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 الملخص
تغذية يافعات   المستخدمة فيعالئق  ال  إلى( مضافة  )عديمة الطعم  ملونة  غذائيةأصباغ  استخدام  تأثير  درس  
بمعدل طول   مختبريهالبالستيكية تحت ظروف  حواضاألبCyprinus carpio  الكارب الشائع أسماك

معامالت   أربعةاستخدمت    .على التوالي  غ  0.1512±16.216و  سم  0.1405±3.25ووزن أوليين قدره  
 (A ،وB ،وC، وD )  المعاملة حيث ،إلى اللون المضاف للعالئق تبعا A بدون لون  الشاهد عليقة(  ،)
لون  ذات  عليقة D والمعاملة أحمر لون ذات  عليقة Cالمعاملة و ، أخضر لون  ذات عليقة Bالمعاملة و 
كما حسبت الفترة   في كل حوض وبواقع مكررين،  يافعة   30على المعامالت بمعدل    سماكاألعت  وز    .زرق أ

غذيت   ،يوما    60استمرت التجربة لمدة    ،للون العليقة  تبعا    للغذاءالزمنية التي تحتاجها اليافعات في التجاوب  
 تحفيزا   األلوانكان أكثر  حمرن اللون األأبينت نتائج الدراسة الحالية ب ،وبواقع وجبتين يوميا   سماكاأل
  إذ  ،خضراألثم    األزرق يليه اللون    ،مقارنة ببقية العالئق  أقلالتجربة وبفترة زمنية    أسماكاستجابة من قبل  و 

   Aمعدل وزن في المعاملة  أدنىو  ،غ 121.50بلغ  إذ معدل وزن  أعلى C المعاملةفي  سماكاأل سجلت
في  %    659.47  عند انتهاء التجربة  سماكلألمعدالت النمو النسبي  قيمة ل  أعلىبلغت  .  غ  95.196  كان
  3.379  أعاله  بلغعند انتهاء التجربة    نمو نوعيبمعدل  و   ، A  ملةامعفي ال  %  528.31  أدناهو   ،C  معاملةال
  Cفي المعاملة    سماكاأل  تفي حين استغرق  ،A  معاملةفي اليوم  /غ  3.063  أدناهو   C،  لمعاملةفي ايوم  /غ

  44دقيقة و  19ثانية وبفترة زمنية قدرها     32بلغت    ةالستكشاف الغذاء واالستجابة للتغذي  أقصر فترة زمنية  
الستكشاف الغذاء   أطولفترة زمنية  سماكاألاستغرقت  Aفي المعاملة  بينما ،الستهالك كل الغذاءثانية 
الستهالك   ثانية  34و  دقيقة  3و   ساعة  1وبفترة زمنية قدرها    ثانية  52دقيقة و  15للتغذيه بلغت    بةجاواالست

 كل الغذاء. 
 .نموالمعدل  ،ملونه عالئق، الكارب الشائع لكلمات المفتاحية:ا 
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 : المقدمة
  األطوالو  األلوانأثيرات ت على إظهار تركزت الدراسا وقد ،الصفات الفسلجية للحيوان وسلوكه في بيئته الطبيعية في درس تأثير اللون 

,et al Birgersson., )  سماكاألولكن اآلليات ال تزال غير معروفة في  ،بعض الثدييات والطيور واللبائن فيالموجية في البيئية 
itvak,L and Dowing ) التغذيةو  ، (Malison,and  Head 2000) النمو في (، وقد أظهرت بعض الدراسات أن للون تاثير 2001
  ، ( Barreto, andVolpato ;  Barton, 2002  2001)   اإلجهادو   (، et al.,  Papoutsoglou  2000معدل تحويل الغذاء ) و   (،2000

 . (2004et al otVolpa .وضع البيض  )و  ، (  ,2000Volpatoلعدوانية )التصرفات ا و 
                            سااااااااااااااماااكاألحياااة  فيثير واضاااااااااااااا  أتاا  لااه عيااةة واالصااااااااااااااطنااان لون خلفيااة بيئااة التربيااة الطبيعياا أالاادراسااااااااااااااااات العااديااد من ت أشااااااااااااااااار 

(2001 ,Barreto andVolpato   2004؛ ,.et alVolpato   2007؛ ,.et alLuchiari   )،   2017)  أشارو( farnar and Nasir 
 .االصطناعية واضحاألفي  المستزرعةالبلطي  أسماكتغذية ونمو  فيالواض   األثروانكسار الضوء  ةشدة االضاءن لألى إ

 ،مابين الفريسة وخلفيتهافي البيئة والمرئية بشكل واض  والتي تمييز    األساسيةمن تحديد المغذيات    سماكاأليعتمد نجاح التغذية على قدرة  
ي  لفية فللون الخ  سماكاألن استجابة إ .(Utne-Palm, 1999؛Fiksen et al., 1998 )  تلك التي لها القدرة على التخفي خصوصا  
 ,Salm and Bonga نفس النوع تبعا للمرحلة العمريةل كاثرتالية تعد من العوامل المحددة لنمو وتغذية و التربية االصطناع أحواض 

2004b)) ،  (2011) بينكما Ghobashy‐El and Sayed‐El   أسماكتغذية ونمو يرقات  في أثرا  واضحا  لون الخلفية ل نأ  Liza 
ramada  االصطناعية.  حواضاألفي  المستزرعة 

االصطناعية   حواضاألفي  سماكمعدالت النمو وكفاءة التغذية لأل فيتأثيرات لون العالئق االصطناعية  ولالدراسات ح ليل منق كهنا
لون األعالف   تأثير حول ( Arumugam, 1997) ةدراس التي اتفقت معو  ،البلطي أسماكعلى  ( 2017)  وآخرون،فارنر دراسة  ومنها
( لم  خضر األوالبرتقالي و  حمربألوان مختلفة )األ على عالئق المتغذيةجين البلطي اله أسماكأن ب نتحيث بي ،البلطي أسماكنمو  في
 zilliiالبلطي  أسماكأن ب( Jegede and Olusola, 2010) تناقضت مع دراسةحين في أللوان الخفيفة الفاتحة، لظهر أي تفضيل ت  

الفات ( حيث كان معدل النمو وكفاءة التغذية  ضرخاألألصفر و مثل )ا الخفيفة الباهتة األلوانتستجيب في تغذيتها على العالئق ذات 
( عكس  2017) آخرون،و فارنر  أجراهانتائج الدراسة التي  أوضحتحين في  أفضل من تلك التي تتغذى على وجبات داكنة اللون، 

طي البل  لسمك عطيتأ  تيالن كفاءة التحويل الغذائي لألعالف أ( بJegede and Olusola, 2010؛El-Sayed, 2004 دراسات )
لون  و مراحل حياتها،  و أحجامها،  و ،  سماكاألاالختالف في االستجابة الى نوع  و ، قد يعزى هذا التباين  اللون   ناشئ عن عالئق غذائية باهتة

بلطي  ال أسماكنمو  فيدراسات مستفيضة وواسعة على تأثيرات ألوان األعالف جراء إلذا يجب  االستزراع،وظروف  حواضلألالخلفية 
 وتحت أنظمة استزراع وبيئات مختلفة.  ،في مراحل مختلفة من الحياة  لنيليوخاصة البلطي االمستزرع 

رؤيتها إذ أنها تستطيع رؤية   ،الموجية التي ال يستطيع اإلنسان األطوالالقدرة على رؤية  سماكن لألأب et al. (2004 Volpato) ذكر
الكارب   أسماكتغذية ونمو يافعات  ألوان العليقة في  الية لمعرفة تأثير  راسة الحتهدف الدلذا    .واألشعة تحت الحمراءاألشعة فوق البنفسجية  

         .ةاالعتيادي تحت الظروف المختبري
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=El-Ghobashy%2C+Ahmed+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=El-Sayed%2C+Abdel-Fattah+M
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 :وطرائقهالبحث مواد 
 :التجربة أحواض

ل حوض وضع في ك ماء،لتر  30حجم  ىلإملئت و لتر ماء  50بالستيكية في المختبر بسعة  أحواضصممت التجربة باستخدام ثمانية 
حسبت  ،يوما  60  لمدة استمرت التجربة .ماء لتر /يافعة1 بكثافة استزراع  أي Cyprinus carpio الكارب الشائع أسماكيافعة من  30

  اللون  إلى  تبعا   حواض األمت قس   .ةرقميت للون العليقة باستخدام ساعة توقي تبعا   للغذاء استجابتهاالفترة الزمنية التي تحتاجها اليافعات في  
مضاف    عليقة  Bالمعاملة  و   ،(بدون لون )  الشاهد  عليقة  Aالمعاملة  ، حيث  معامالت وبواقع مكررين لكل معاملة  أربعةلى  إ  عالئقللف  المضا
  حواض األجهزت  . األزرق اللون  إليها مضاف عليقة D المعاملة و  ،حمراألاللون  إليهامضاف  عليقة  Cالمعاملة و  ،خضراألاللون  إليها

قيست بعض العوامل البيئية إذ شملت  .اإلشباعحد  إلى في اليوم وبواقع وجبتين يوميا   سماكاألغذيت  ،لى مدار اليوم بمضخات الهواء ع
 pHلتر واألس الهيدروجيني  /غلف تركيز األوكسجين الذائب مكل من درجة الحرارة °م باستخدام المحرار الزئبقي، وتركيز الملوحة جزء باأل

 بالمحاليل القياسية. بعد معايرة الجهاز Seuso D –150 ( موديلLoribondي )س العوامل البيئية الحقلوذلك باستخدام جهاز قيا
 :الحيويةالقياسات  

   األوزان و رة قياس شفافة )سم( باستخدام مسط األطوالذ شملت كل من إ هاوحسبت معدالت ،يوما    15كل الحيويةبعض القياسات  أخذت
بعض مؤشرات النمو مثل الزيادة الوزنية الكلية واليومية ومعدالت النمو النسبي وحسبت  ،( Denverس نوع )( باستخدام ميزان حسا)غ

 :بالغرام( األوزانجميع دالت التالية )اعلى المع  والنوعي اعتمادا  
 ( Carlos, 1988)                       (غ) االبتدائيالوزن   – (غ= الوزن النهائي)( )غ الكلية الزيادة الوزنية -1

                  ()غ االبتدائيمعدل الوزن  –(عدل الوزن النهائي )غم
                      (      (Carlos, 1988ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامعدل الزيادة الوزنية اليومية = -2

                                                                                       الفترة الزمنية )يوم(                      يوم(   /)غ
 (لوزن االبتدائي )غا لوط  –لوزن النهائي)غم( لوط ا                             
 ( Jobling, 1993)  × 100اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامعدل النمو النوعي =  -3

                                        مباألياالفترة يوم(                             /) %غ    
 ( )غ الزيادة الوزنية

 ,Jobling)   ×100 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا=   (%)معدل النمو النسبي -4
 ()غدائي االبتالوزن                                                 (1993

 
 :  (Carlos , 1988)في المذكورةحسب المعادلة   وحسبت نسبة البقاء 

 عند نهاية التجربة  سماكاألعدد 
 × 100ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسبة البقاء % = 

 عند بداية التجربة  سماكاألعدد 
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 :العالئق
( للحصول على عالئق األزرق و   ،حمرألا، و خضراأل)الملونة  الغذائية    األصباغاستخدمت  و ولية الداخلة في تصنيع العالئق  خلطت المواد األ

 .( في تصنيع العالئقLovell, 1989االعتبارات الموضوعة من قبل ) أخذت  ،(1جدول ال)ملونة 
 . التجربة أحواضوية لمكونات العالئق الملونة المضافة الى ئالنسبة الم .1جدول ال

   المكونات         
 Aحوض 

 ( الشاهد)عليقة 

 Bحوض 

 عليقة خضراء ( (

 C حوض

 عليقة حمراء ( (

 Dحوض 

 زرقاء ( )عليقة 

 30 30 30 30 مسحوق سمك 

 25 25 25 25 كسبة فول الصويا 

 10 10 10 10 ذرة صفراء 

 10 10 10 15 الشعير 

 10 10 10 15 نخالة الحنطة 

 5 5 5 5 فيتامينات ومعادن 

وحساااااااااااااابت الكربوهيدرات  (.A.O.A.C  2000ورة في )وحسااااااااااااااب الطرق المذك  دهن ورماد(و بروتين، و   رطوبة،) حللت العالئق كيميائيا   
( حساب 0.05) ويةمعن( وقورنت معنوية الفروق بمساتوى CRDلعشاوائية )يم كامل اطبق التصام  .(2جدول  ال)  (2000  ،ألساودا) رياضايا  

 .(SPSS, 2000)( وباستخدام البرنامج االحصائي 2000الراوي وخلف )
 في التجربة لمستخدمة للعليقة ا  ئيالكيميا لتركيبا  .2جدول ال

 الكربوهيدرات  رماد  دهن  بروتين  رطوبة  عليقةلا

 43.38 10.93 4.22 32.08 9.39 التجربة  عليقة

 :والمناقشة النتائج
في حين كان   ،م˚28الحرارة خالل فترة التجربة حيث بلغ معدل درجة  ،التجربة حواضألنتائج قياسات بعض العوامل البيئية  أظهرت

ألس الهيدروجيني ادل مع ، في حين بلغلتر/غم 4.96 الذائب لألوكسجينوبمعدل كلي  باأللفجزء  1.97لتركيز الملحي المعدل الكلي ل
pH 7.32 0) سماكاأل لحياة بها المسموح الحدود ضمن العوامل هذه جميع كانت .(Horváth et al., 200   

في   سماكاأل أطوالتلتها  ،سم  11.3بلغ إذC  المعاملةفي  ماكسلألمعدل طول سجل عند انتهاء التجربة  أعلى (3)الجدول  يظهر
المعاملة   في  سماكلألمعدل طول سجل  ىدنأو سم  B 10.1 المعاملةفي  سماكاألبلغ معدل طول ما بين ، سم 10.3بلغ  إذ  D المعاملة

A سم 8.7بلغ  إذ. ( 0.05بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية P <مابين قيم )  المعامالت في  سماكاأل أطوالمعدالت 
 للعالئق المعطاة. عند انتهاء التجربة وتبعا  

 خالل فترة التجربة.  Cyprinus carpio سماكأل )سم(   األطوالمعدالت  .3ل جدو ال

 األطوال 

 

 حواض األ

  األطوالمعدالت  

 لتجربة ا عند بداية 

  األطوالمعدالت  

 يوم من 15 بعد

 التجربة 

  األطوالمعدالت  

 يوم من  30بعد

 التجربة 

بعد    األطوالمعدالت  

يوم من   45

 التجربة 

بعد    األطوالمعدالت  

 ن التجربة يوم م  60

A 0.123±3.6 0.134±4.7 0.144±6.1 0.199±7.2 8.7 d ±0.108 

B 3.4 ±0.128 0.152±5.3 0.126±6.9 0.106±8.7 10.1 c ±0.158 

C 0.128±3.6 0.118±5.6 0.118±7.1 9.2 ±0.136 0.052±11.3 a 

D 0.144±3.5 0.136±4.9 0.147±6.8 8.8 ±0.162 10.3 b ±0.139 

الكلية    األطوالمعدالت  

 خالل فترة التجربة
0.140±3.25 0.133±5.02 0.145±6.72 8.47 ±0.151 10.1 ±0.144 

 .0.05عند مستوى معنوية  عند انتهاء التجربة األطوالحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بين قيم معدالت األ
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  المعاملة في    سماكاأل  أوزانتلتها    غ  121.50بلغ    إذ  C  المعاملةفي    سماكلألمعدل وزن سجل عند انتهاء التجربة    أعلى(  4)  الجدول  يبين
D  المعاملةفي    سماكاأل  أوزانفي حين بلغت    ،غ 115.754بلغ  إذ  B  106.664المعاملةفي    سماكلألمعدل وزن سجل    ىدنأو   غ  A   إذ  

 امالتمعالفي  سماكاأل أوزان( مابين قيم معدالت > P 0.05ج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية  ) نتائ بينت ، غ 196.95بلغ 
 عند انتهاء التجربة وتبعا للعالئق المعطاة.

 خالل فترة التجربة.  Cyprinus carpio سماكأل ( )غ  األوزان معدالت  .4جدول ال

 األوزان 

 

 حواض األ

عند   األوزانمعدالت  

 ربة بداية التج

  بعد األوزانمعدالت  

 يوم من  15

 التجربة 

  بعد األوزانمعدالت  

 يوم من  30

 التجربة 

  عدب األوزانمعدالت  

 يوم من التجربة  45

  60بعد  األوزانمعدالت  

 يوم من التجربة 

A  15.151  1.063± 30.186  1.041± 48.569  1.024± 66.481 1.041± 95.196d   ± 1.053 

B 16.759  1.074± 31.742 1.060± 51.470 1.052± 72.673   ± 1.050 106.664c   ± 1.142 

C 15.998  1.078± 32.615 1.055± 59.111 1.044± 82.181   ± 1.049 121.50a   ± 1.060 

D 17.136  1.085± 31.211 1.042± 55.773 1.036± 79.184   ± 1.043 115.754b   ± 1.056 

  األوزانمعدالت  

الكلية خالل فترة  

 التجربة 

16.261 1.075± 31.438 1.033± 53.730 1.045± 75.129   ± 1.042 109.778   ± 1.058 

إذ  C المعاملةزيادة وزنية عند انتهاء التجربة في    أعلى حيث ساجلت  خالل فترة التجربة ساماكاتية لألات الحيالمؤشار   (5)  يوضا  الجدول
إذ بلغات  D المعااملاة تلتهاا ،غ 80.05 المغاذاة على عليقاة الشاااااااااااااااهاد إذ بلغات A في المعااملاة أدنااه تفي حين كاانا   غ105.50بلغات  

( بين قيم معدالت >P   0.05ل اإلحصااااااااااائي وجود فروق معنوية ). بينت نتائج التحليغ  89.91إذ بلغت  B  المعاملةثم  ،غ  98.618
 لمعطاة. اللعالئق  الزيادة الوزنية عند انتهاء التجربة تبعا  

 659.47 لغتوب  C المعاملةقيمة عند انتهاء التجربة في    أعلىساجلت  فقد  خالل فترة التجربة، ساماكمو النسابي لألما قيم معدالت النأ
قيمة معدل النمو  كانتهذا وقد   ،%528.31حيث بلغ   A المعاملةمعدل نمو نسااااااااااااابي عند انتهاء التجربة في    أقل%، بينما ساااااااااااااجل  

بينت نتائج التحليل اإلحصاائي وجود  ،%  575.50ساجلت  Dينما في المعاملة  ب،  %536.46 بلغت B  المعاملةفي  ساماكالنسابي لأل
  ساماكعند انتهاء التجربة. في حين قيم معدالت النمو النوعي لأل ساماك( بين قيم معدل النمو النسابي لأل  P< 0.05فروقات معنوية ) 

نمو نوعي عند   أقليوم بينما سااااااااااااجل  /غ 3.379 تلغإذ ب C  المعاملةفي قيمة عند انتهاء التجربة    أعلىخالل فترة ألتجربة سااااااااااااجلت 
كانت قيمة  D  بينما في المعاملة يوم/غ  3.084 تسجل  Bما في المعاملة أيوم، /غ  3.063 كانت حيث  A  المعاملةانتهاء التجربة في  

النمو النوعي ( بين قيم معاادل P< 0.05بيناات نتااائج التحلياال اإلحصاااااااااااااااائي وجود فروقااات معنويااة )و  ،يوم/غ 3.183 النمو النوعي
أكثر اساااتجابة للون و أفضااال  نمو أعطت  (C)المعاملة   حمراء  المغذاة على عليقة ساااماكاألن  أب وهذا يدلعند انتهاء التجربة،  ساااماكلأل

 Mohamadوهاذه النتيجاة تطاابقات مع  ) ،أكثر من األطيااف األخرى  حمراألخرى لقادرتهاا على تمييز الطيف األ ساااااااااااااامااكاألمقاارناة با 
1and, 201Imanpoor and( كما ذكر ،)Litvak, 2000 andDowing األسااااااااااااليب حد أن انعكاس اللون من الفرائس يعد أ( ب

الكبير  األثرن لون الحوض له أ( بMoshood et al., 2012د بين )  على تحديد الفرائس والمفترساااات. وق ساااماكاألالمهمة في قدرة 
ثير الواضااااااااااا  للون أوهذه النتيجة تتطابق مع نتائج التجربة الحالية من الت ،اةو العالئق المعطأعلى تمييز الفرائس  ساااااااااااماكاألفي قدرة 

شااااااااعة الشاااااااامس والنور والظالم ودرجات اختراق أير ثأ( من تet al., 2007  Strandكما تطابقت مع ماذكره ) ،لون البيئةالعليقة مع 
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الطحالب الخضاااااااااااااراء والزرقاء والحمراء  تالواساااااااااااااعة من نموا والمدياتثير الحيد المائي ألى الطبقات المختلفة للماء وتإالطيف اللوني  
 .سماكثرها على انتقائية الغذاء لألأو  حمراألوعملية المد 

%، ثم   80حيث سجلت  D المعاملةفي  سماكاألتلتها  ، % 90 نسبة C المعاملةفي  سماكألاسجلت فقد  نسبة البقاءبالنسبة لما أ
 بينت نتائج التحليل اإلحصائيو  .% 65إذ بلغت  A المعاملةفي  سماكاأل وأخيرا   ، % 75ار كانت بمقدالتي   Bالمعاملةفي  سماكاأل

 .عند انتهاء التجربة وتبعا للعالئق المعطاةفي المعامالت ( مابين قيم نسب البقاء >p 0.05) وجاود فاروق معنوية
 األنحراف المعياري(  )المعدل ±  خالل فترة التجربةالكارب  سماكالمؤشرات الحياتية أل  .5جدول ال

ن أب لوحظواكتشااااف الغذاء والبدء بالتغذية حيث  ساااماكاأل( الفترة الزمنية منذ البدء بإضاااافة العالئق حتى فترة اساااتجابة  6جدول )اليبين  
 52دقيقة و  15) بلغت Aثانية(، بينما في المعاملة    32كانت ) Cجلت في المعاملة  الكتشااااااف الغذاء سااااا  ساااااماكاألساااااتغرقتها افترة   أقل
الفترة الزمنية  سااااااااجلتثانية(.  33و  دقائق 8)  Bثانية(، في حين سااااااااجلت في المعاملة   40دقيقة و  2بلغت ) Dما في المعاملة أ(، ثانية

 35و دقيقة  39ثانية،   34و دقائق  3ساااعة و  1( كانت ) Dو Cو، Bو،  (Aالكلية من البدء بالتغذية وحتى اسااتهالك الغذاء للمعامالت 
ذات  Cفضاااااال معدالت النمو حصاااااالت في المعاملة  أ  نأثانية( على التوالي، وهذا يفساااااار ب  47دقيقة و  26وثانية   44و دقيقة  19نية، ثا

  بدون لون. Aفي المعاملة  اأدناهو  Bثم   Dتليها المعاملة  حمراللون األ
 . المضافة ئقغذي على العالواستجابة اليافعات بالتلتحفيز  المستغرقة رة الزمنية يبين الفت .6جدول ال

 ت
 

 العالئق 

من   الوقت )دقيقة( ابتداءا  

 اضافة العليقة  

  الوقت )دقيقة( ابتداءا  

  سماكاألمن بدء 

 التغذية ب

الوقت )دقيقة( حتى مرحلة  

 توقف التغذية  الاالشباع و

 استهالك الغذاء فترة 

-  الك كل الغذاءاسته)الوقت عند 

 (   الوقت بداية التغذية

1 A ( الشاهد )   01:03:34 صباحا   10:19:26   صباحا   9:15:52   صباحا   9:00:00 

2 B ) 00:39:35 صباحا   9:48:08   صباحا   9:08:33   صباحا   9:00:00   ( خضراء 

3 C )00:19:44 صباحا   9:20:16   صباحا   9:00:32   صباحا   9:00:00   ( حمراء 

4 D (زرقاء )   00:26:47 صباحا   9:29:27   صباحا   9:02:40   صباحا   9:00:00 

 : المراجع
 جامعة والنشر، للطباعة الكتب مؤسسة دار العلمي، والبحث العالي التعليم ارة. وز وتكنولوجيا اللحوم علم (2000).يربشماجد  ،سوداأل

 . ص 139 الموصل،
 جامعة ،والنشر للطباعة الكتب دار، الزراعية التجارب وتحليل تصميم (2000). محمد العزيز عبد ،هللا وخلف محمود خاشع ،الراوي 

 .ص 488 الموصل،

 A B C D المقاييس الحياتية 

 17.136±1.085 15.998±1.078 ±1.074 16.759 15.151 ±1.063 ( غمعدل الوزن االبتدائي )

 95.196d ±1.053 106.664c ±0.142 121.50a ±1.060 115.754b ±1.058 ( غ )معدل الوزن النهائي 

 d1.334 ±0.471 c1.498 ±0.630 a 1.758 ±0.812 b1.643 ± 0.344 يوم(  ̸  معدل النمو اليومي)غ

 d80.05 ±1.013 c89.91 ±1.031 105.50 ±1.123  a b98.618 ± 1.315 ( معدل الزيادة الوزنية )غ

 d 528.31 ±1.025 c 536.46 ±1.096 a 659.47 ±1.101 b575.50 ± 1.024 معدل النموالنسبي )%( 

 d3.063 ±0.983 c3.084 ±0.584 a3.379 ±0.862 b3.183 ± 0.733 يوم%(  /)غ النموالنوعي  معدل

 65d ±0.513 75c ±1.234 90a ±0.798 80b ±0.975 البقـــــــاء )%( نسبة 
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Abstract 

This research studied the effect of using artificial colored diets on feeding 

common carp juvenile Cyprinus carpio in plastic basins under laboratory 

conditions with an initial length and weight of 3.25 ± 0.1405 cm and 16.216 ± 

0.1512 g respectively. Four treatment (A, B, C and D) were used depending on 

the color of the diets, as follows: treatment A as (control), treatment B in a green 

color, treatment C in a red-colored and treatment D in a blue-colored. The 

juveniles were distributed as 30 juveniles in each basin, the experiment lasted for 

60 days. The fish were fed daily with two meals. The results of the present study 

showed that the treatment in red color was the most color-motivated and 

responsive by the fish of the experiment and with a shorter period of time 

compared to the rest of the treatments followed by treatment in blue and green 

color. The fish in the treatment C recorded the highest weight up to 121.50 g and 

the lowest weight in treatment A recorded 95.196 g. The highest value of the 

relative growth rates of fish at the end of the experiment was 659.47 % in 

treatment C and below 528. 31 % in treatment A and qualitative growth at the 

end of the experiment above 3.379 (% g/day) in treatment C below 3.063 (% 

g/day) in treatment A shorter time span for food exploration and feeding response 

was 32 seconds and a time interval of 19 minutes and 44 seconds for consumption 

of all food, while in treatment A the fish took longer to explore food and respond 

to feeding 15 minutes and 52 seconds and 1 hour, and 3 minutes and 34 seconds 

for consumption all food. 

Keywords: Common carp, Colored diets, Growth rate. 


