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النمو والتحويل   أداء في  التجارية األسماك تأثير ثالثة أنواع من أعالف
 Oreochromis  , 1758 ) سماك البلطيأصبعيات لدى إالغذائي 

niloticus (Linnaeus 

 )1)شيماء الجميعيو   )1) عبدالكريم يسرو  *)1)قصي الحمداني      
 .البحار، جامعة البصرة، البصرة، العراققسم الفقريات البحرية، مركز علوم  (1)

 ( qusayhamid@yahoo.com: البريد اإللكتروني الباحث: قصي الحمدانيللمراسلة: )*

 20/07/2022تاريخ القبول:               28/05/2022اريخ االستالم: ت 

 ملخص: ال

األسماك   مخزون  انخفاض  بسبب  المائي  االستزراع  قطاع  أهمية  وزيادة تزايدت  الطبيعية، 
لقطاع تربية      ا  مهم      ا   الطلب على المواد الغذائيــة خاصة البروتين الحيواني الذي يمثل عنصر 

تمثل األعالف أهم عناصر الكلفة في تربية األحياء المائية وتقدر تكاليفها     .األحياء المائية
االنتاج.    60بأكثر   من  لمقار   60  لمدةدراسة مخبرية           أ جريت  %  أنواع من            يوما   ثالثة  نة 

التجارية،   األسماك  الزراعة  محلية    األولىعالئق  لكلية  البصرة  -تابعة  عطيت أ   .جامعة 
من  الثانية  و   ،(T1الرمز) المنشأ  مستوردة  األردنية  التياسر  )أ شركة  الرمز    ، ( T2عطيت 

المنشأ  الثالثة  و  اإليرانية  كراند  كيميا  شركة  ) أ من  الرمز  مدى  (  T3عطيت  على  للوقوف 
الغذائية   للمتطلبات  االنمو    داءألاستيفائها  النيلي  أصبعيات  لدى  البلطي  سماك 

Oreochromis niloticus وجود الثالثة  للعالئق  الكيميائي  التركيب  نتائج  أوضحت   .
(.   T2لصالح العليقة الثانية المستوردة من شركة التياسر )  البروتينياختالفات في محتواها  

( معنوية  فروق  وجود  االحصائي  التحليل  نتائج  التجارية  P <0.05بينت  العالئق  بين   )
على في  أ لنهائي والنمو النسبي والنوعي معدالت  في أداء النمو. سجل معدل الوزن ا  الثالثـــة

توأفضل    T2المعاملة   غذائي  حمعدل  الفيزيائية أ.  1.6ويل  االختبارات  نتائج  وضحت 
  T1وأعلى في العليقة    ،3غ/سم  T3  1.02للعالئق إن الكثافة النوعية كانت أقل في العليقة  

سم  1.95 العليقة  ،    3غ/  في  سم  T2  1.48وبلغت  في أسجلت  .    3غ/  للطفو  فترة  طول 
العليقة  و دقيقة.    T3  75العليقة   في  الماء  في  ثباتية  في  أ و   ، دقيقة  T2  90.38أعلى  قل 
سماك أتعزز خصائص أفضل لنمو    T2الدراسة العليقة  نتيجة  دقيقة.    T3  70.16العليقة  

 البلطي النيلي مقارنة بالعالئق المختبرة األخرى.
المفتاحية:  تجاري  الكلمات  النيلي،أعالف  البلطي  أسماك  الفيزيائية،  الصفات   النمو،  أداء ة، 

 تركيب كيميائي. 
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 المقدمة 
بعد    ستزراع المائي في جميع أنحاء العالملإل  األسماكحد أهم أنواع  أ Oreochromis niloticus سماك البلطي النيليأ       تعد        

وتحمله الكبير لإلجهاد     قبوله في السوق، ومعدل نموه السريع، ومقاومته لألمراض،  إلى  هنتشار ايعود سبب    .أسماك الكارب
 Mستزراعهاا، يجب مراعاة جودة العلف وكثافة التربية لتحسين ظروف  األسماكستزراع  ازيادة  لو   .هتكاثر     وسهولة البيئي،

Fitzsimmons ) ،2000; El-Sayed ،2006; Murnyak ،2010). 
مليون    82لألغذية في العالم ، بإجمالي إنتاج                    وأكثرها إنتاجا         موا  تربية األحياء المائية واحدة من أسرع القطاعات ن       تعد            

تعتبر األعالف بشكل عام    .(FAO  ،2020)  2018٪ من إجمالي اإلنتاج السمكي العالمي في عام  46طن متري تمثل  
لإلنتاج المكثف لألسماك،  حيث ثبت أنها تؤثر على معدل النمو والتركيب الكيميائي والحالة الصحية لألسماك        مهما       ا  نمكو 

 .)Ahmed ،2010 و  ( Bichi ية                                  المستزرعة، فضال  عن الجدوى االقتصاد
                                                                                          األعالف السمكية واحدة من القطاعات األقل نموا  في تربية األحياء المائية خاصة في أفريقيا وغيرها   تقنية تصنيع      عد     ت            

الحجم نظام غذائي متوازن عالي الجودة من أجل النمو وتحقيق    إلى  األسماكحيث تحتاج  من البلدان النامية في العالم،  
ستدامة إلتنمية و    في أقصر وقت ممكن، وبالتالي فإن اإلنتاج المحلي لألعالف السمكية هو في غاية األهمية  التسويقي

المائي المستدام، وبالتالي فإن    ستزراعالافي            رئيسيا                          (. تلعب التغذية دورا  2007وآخرون،    Gabrielتربية األحياء المائية )
٪ من  60-40المائي، حيث تمثل األعالف    ستزراعالاحتياجات  اموارد األعالف وكذلك التكاليف تستمر في السيطرة على  

المتسارع  يعود سبب  .  (2012وآخرون،    ; Bahnasawy  ،2009Munguti)المائي  ستزراعالاتكاليف اإلنتاج في   النمو 
اإلنتاج  ستزراعالالقطاع   ألنظمة  التدريجي  للتكثيف  نتيجة  الماضيين  العقدين  خالل  عالية    ،المائي  األعالف  واستخدام 

 . (FAO، 2006الجودة التي تلبي المتطلبات التغذوية لألسماك المستزرعة )

البر        ( األساسية  الغذائية  العناصر  على  تحتوي  أن  يجب  غاطسة  أو  عائمة  كانت  سواء  الجيدة  األعالف    ،وتينإن 
(  ، والمعادن  ،والدهون  ذلك  الى  وما  الغذائية  ب  والفيتامينات  المتطلبات  تلبي  التي  المناسبة  التركيبة  مع  صحيح  تناسب 

 هو توفير المتطلبات الغذائية   األسماكالهدف من تغذية  لذلك فان    .( 2014وآخرون،    Mustaphaسماك المستزرعة )لأل
ونمو   جيدة،  وكفاءة  ألصحة  و مثل،  من  التقليل  التحويل  قدر  أقصى  تحقيق  أجل  من  معقولة  تكلفة  ضمن  المخلفات  من 

األعالف التي ال تؤمن المتطلبات الغذائية لنوع معين من األسماك ستؤدي إلى  إن  (.  2009وآخرون،    Isyagiاألرباح ) 
أو الطعام غير    ،ين البولي المفرطأو النيتروج  ،فراط في النفايات، إما عن طريق البراز الزائداإلانخفاض معدالت النمو و 

األموال التي تنفق على    عيإلى تضيفقط    تؤديال    المتطلبات الحيوية لألسماكقل من  األالكميات  المأكول وبالتالي، فإن  
تلبي  فإن التحدي الرئيسي المتمثل في إنتاج أعالف  .  أن تتسبب في زيادة مشاكل إدارة النفايات  من الممكنالتغذية، لكن  

هو األسماك  لنوع  الغذائية  نمو    المتطلبات  النفايات    األسماكتعظيم  تقليل  )  إلىعن طريق  األدنى  وآخرون،    Riceالحد 
القول  (.  1994 المحلية  إيمكن  األسواق  في  المتوفرة  المستوردة  أو  منها  المحلية  األسماك  أعالف  منخفضة من  ن معظم 
الماء، مما سيؤدي  غمرها  الماء وتنتفخ بسهولة عندما يتم    في  ثباتهاحيث   البيئية في    إلىفي  المغذيات والمشاكل  نقص 

تعتبر معرفة الخصائص الفيزيائية ومتغيرات العملية التي تؤثر  . (2010  وآخرون، Saalah)أو األحواض األسماكخزانات 
م أعالف  كرات  إلنتاج  ضرورية  العملياتعليها  وتحسين  المعالجة،  لمرافق  معدات  وتصميم  الجودة،  عالية   ائية 
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(Tumuluru  ،2013).    الحالية  لذلك هدفت المتوفرة  جودة  و   تقييمو   مقارنة  ىلإ الدراسة  التجارية  العالئق  أنواع من  ثالثة 
النيلي   لتغذية                     محليا  والمستخدمة   البلطي  أسماك  العراق وتأثيرها     O. niloticusإصبعيات  البصرة جنوب  في محافظة 

 .الغذائي النمو وكفاءة التحويل أداء على

 المواد وطرائق العمل 
شراء        من ثالث    تم  البصرة    سمكيةالعالف  األ  أنواع  لمحافظة  المحلي  السوق  في  العراق  –المتوفرة  وهي   جنوب 

الزراعة    إلى  عةتابمحلية    الفعأ  البصرة  -كلية  )  ت عطيأ   جامعة  من    ،  (T1الرمز  وهما األونوعين  المستوردة  عالف 
التياسرأ  شركة  )   أ    عالف  لها  ورمز  المنشأ  كراندأ و   ،(T2ردنية  كيميا  )  ةيرانيإ  عالف  دراسة  T3المنشأ  لغرض  تركيبها  ( 

قابلية  في الماء،   الثباتا الفيزيائية ) الكثافة،  هالكيميائي ) بروتين، دهون، رطوبة، رماد، القيمة الغذائية ( وبعض خصائص
على  ل الطفو( وتأثيرها  جودتها  الغذائي    ،النمو  أداء تقييم  البلطي أ  إلصبعياتوالتحويل                            سماك 
 . .niloticus    Oالنيلي

 النمو وكفاءة التحويل أداء    
في جامعة البصرة  التابعة لمركز علوم البحار األسماكمن مزرعة  .niloticus  Oسماك البلطي النيلي أ صبعياتإلبت    ج   

حواض بالستيكية سعة أفي    األسماك  وضعتم    .  غ(    0.49±    23.15)بمعدل وزن ابتدائي    ،جراء التجربةإل  المخبر  إلى
مكررات  بواقع ثالث    بصورة عشوائية  حواضأ  تسعةفي بداية التجربة على    األسماكزعت     و    لتر مزودة بمصدر للتهوية،  60

  ذيت على العالئق التجارية                             يام قبل البدء بالتغذية، وغ  ألمدة خمسة    األسماكقلمت     أ  سماك،  أ   8كل حوض    وضع في حيث  
  وجبتين   وبواقع  ،من وزن الجسم   %  3  بشكل يومي وبنسبة تغذية  يوم   60لمدة    على التوالي   (   T3و  T2و   T1)  الثالث  

في     ب الزيادةالألسماك وحس  المقدمةتعديل كمية الغذاء  و   ،األسماكلمراقبة نمو    يوم  15  خذت قياسات الوزن كل   أ    .باليوم
غير     س    .األسماكوزن   والغذاء  الفضالت  يوميا  حبت  السيفون                  المأكول  من  50تبديل  و   ،بطريقة  الحوض %           يوميا    ماء 

ودرجة حرارة    ،(لتر  /غمل)مع متابعة قياس بعض العوامل البيئية كاألوكسجين    ولتجديد نوعية الماء  ،لتعويض الماء المفقود
المعادالت  وفق  مؤشرات النمو  بعض   رست   د    .Ysi 556 MPS. USAستخدام جهاز  اس الهيدروجيني بألوا(    °م  )الماء  
   (Jobling ،1983) التالية

  (غالوزن االبتدائي )معدل  –( غالوزن النهائي )معدل ( = غالزيادة الوزنية الكلية )معدل  -1

 معدل الزيادة  الوزنية (غ)معدل النمو النسبي)%(= -2

معدل الوزن  اإلبتدائي (غ)
  ×100 

  طول معدل الوزن  النهائي−طول معدل الوزن  االبتدائي )%/يوم(= لنوعيمعدل النمو ا -3

الزمن (اليوم )
   ×100 

 الزيادة  الوزنية  الكلية (غ)كفاءة التحويل الغذائي)%/يوم(= -4
الغذاء  المستهلك (غ)

  ×10     

 التركيب الكيميائي
الكيميائي لألعالف    حسابتم         المذكورة       وفق ا    التجاريةالتركيب  المكونات   AOAC   (( 2000 للطرق  التالية  لتقدير 

 ° م  105عند درجة حرارة  حراري  الرطوبة عن طريق تجفيف العينات في فرن    درت                                       )الرطوبة، الروتين، الدهن والرماد (، ق  
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لمدة    °م  550عند درجة حرارة    الترميدفي فرن    الحرق الرماد عن طريق    يس    وق  ساعة(،    12)على األقل    لحين ثبات الوزن 
  درت   ق    .هضم والتقطيرتستخدام جهاز ال اب  Kjeldahl  (( N × 6.25   البروتين بطريقة  محتوى   در   ق  في حين  ساعة،    16

،  )2000سود،  أل) ا          رياضيا  الكربوهيدرات    سبت    وح  ،  Soxhlet  االستخالص المتقطع بجهاز  ستخدام طريقةاالدهون ب  نسبة
 : (2012وآخرون،   Al-Hassan) لـ                        الطاقة اإلجمالية وفقا  و 
  (4.45 ×+ الكربوهيدرات  9.2× + الدهن الكلي   5.56× غ = البروتين الكلي100المهضومة كيلو سعرة / الطاقة   (

 : للعالئق الفيزيائية االختبارات
 كثافة العالئق  -1

حسب   ق   العليقة  كثافة  وزن   (2002) وآخرون   Misra  الباحث  طريقة  درت  العليقة    غ  1بأخذ  في   ووضعتمن 
يمثل   هذا قراص فيه و ألوضع ا   نتيجةجلت الزيادة في مستوى الماء     س  و على ماء معروف الحجم،    تحتوي سطوانة مدرجة  إ

 القانون التالي:  وفقالكثافة  سبت    وح  حجم العليقة، 

 الوزن  (غ)الكثافة=  

سم)
3

 الحجم (
    

         ثبات العالئق في الماء -2

قبل  طريقة  الستخدمت     أ    بواقع ثالث    1باخذ  وذلك   (1999) وآخرون   Rolfالباحث    المتبعة من  عليقة  غ من كل نوع 
سحب    ،°م  25وفي درجة حرارة المختبر    لفترات زمنية مختلفة  مل    250سعة  بيشر  في    ووضع    ،مكررات لكل معاملة

في الماء في العالئق    ثباتالغذاء بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة وجفف ثم قيس وزنه الجاف، وهذا الوزن يمثل مقدار  
       تلك الفترة الزمنية.

 الطفو زمن -3

وذلك  ( 1996 ) الحبيب قبل من المتبعة الطريقة حسب در زمن الطفو للعالئق التجارية المستخدمة في التجربة     ق         
 على طافية األقراصفيه   تبقى  الذي  الوقت متابعة ثم ومن بالماء  مملوء زجاجي حوض في من العليقة    غ 1 وزن  بوضع

 .الماء فيبشكل كلي   العليقة غطس حتى  الوقت يسجل و ،الماء سطح

 التحليل االحصائي  
ب            احصائيا   الحالية  الدراسة  نتائج  باإل                                      حللت  الكامل  العشوائي  التصميم  اإلاستخدام  البرنامج  على  حصائي  عتماد 

(SPSS  )   ختبار أقل فرق معنوي عند مستوى معنوي  إختبرت معنوية الفروق بين المتوسطات باستعمال  ا  ،   26اصدار
(0.05 ) . 

 :والمناقشة النتائج
 العوامل البيئية لماء االحواض:      

)اليوضح   لماء  1جدول  البيئية  العوامل  بعض  قراءات  المختلفة،  أ(  الزمنية  الفترات  في  التجربة  تراوحت   إذحواض 
/ لتر، بينما   غ( مل7.2  – 6.1)  ما معدل تركيز االوكسجين الذائب بلغأ، °م  (   26  –  24معدالت درجات الحرارة ما بين )  
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   األسماك لحياة    كانت جميع هذه العوامل البيئية ضمن الحدود المسموح بها    .(8.6  –  8.1س الهيدروجيني ) ألمعدل ا  كان
Horváth ( 2000وآخرون .) 

 حواض خالل فترات التجربة  أل: قياسات بعض العوامل البيئية لماء ا)1(جدول  ال                 
 سبوع( أالفترة )  العوامل البيئية

 السابع والثامن الخامس والسادس  الثالث والرابع  ول والثانيألا

 25 26 24 25 ° درجة الحرارة م

 6.5 6.1 7.2 6.7 لتر /غوكسجين الذائب ملاأل

 8.3 8.5 8.1 8.6 س الهيدروجيني ألا

 التركيب الكيميائي للعالئق:       
ظهرت نتائج أحيث  تجربة النمو،  ( التركيب الكيميائي الفعلي لألعالف التجارية الثالثة المستخدمة في  2جدول )اليبين     

  بلغت   إذ.  (  رطوبة، بروتين، دهن ورماد  في نسب  المكونات )  )  (P< 0.05  ت معنويةالتحليل االحصائي وجود اختالفا 
              ختالفا كبيرا  إما محتوى البروتين فأظهر  أ،    %T2  (6.87)وأقل في العليقة  ،T3  (8.54%)  في العليقة  نسبة رطوبة أعلى  

على أ %(  على التوالي. بينما بلغت    30.10% ،  32.48% ،  27.83( فكانت )    T3وT2و T1 )  ةبين العالئق الثالث
( فإن مستوى الدهون  2000)  Witson           ووفق ا لـ    ،T2(6.70%  ) قلها في العليقة  أ و   ،%T1    (8.12)نسبة دهن في العليقة  

للنمو األمثل لألسماك بشرط أن يكون البروتين والمواد المغذية األخرى في العلف    العليقة٪ في    5الذي يزيد عن                                                                                 كاف  
حين    كافية. الرماد  ظهر  أفي  و7.19)  كان    إذ        واضحا             اختالفا  محتوى  التوالي8.61و%  %5.32  على  ما  أ  . %( 

% و   48.71و    %49.40بلغت )  إذ        أيضا           واضحا            اختالفا  (    T3و  T2و  T1)    العالئق الثالثةالكربوهيدرات فقد أظهرت  
 . ةكانت قيم الطاقة متقاربة في العالئق الثالث( ، بينما % 45.16

 

 )المعدل±االنحراف المعياري(  فترات التجربةالتركيب الكيميائي الفعلي للعالئق المستخدمة خالل : )2(جدول ال
 T1 T2 T3 المكونات

 0.20±8.54 0.10±6.87 0.22±7.24 رطوبة %

 0.19±30.10 0.04±32.48 0.12±27.83 بروتين % 

 0.16±7.59 0.14±6.70 0.04±8.12 دهن %

 0.34±8.61 0.12±5.32 0.07±7.19 رماد % 

 0.25±45.16 0.11±48.71 0.30±49.62 كربوهيدرات % 

 0.17±438.13 0.68±458.98 1.12±448.76 غ 100طاقة سعرية كيلو سعرة / 

   الصفات الفيزيائية للعالئق:
)  اليوضح        الفيزيائية    (  1شكل  الصفات  تمثلبعض  ودرجة  ب  توالتي  النوعية  طفو الزمن    إلى ضافة  إثبات  الالكثافة 

ت      .(T1  ،T2  ،T3)  الثالث  عالئقلل للسيطرة وتحديد موقع        حيث  الفيزيائية  الصفات  أهم  للعالئق من  النوعية  الكثافة  عد 
أو    ،أو منتشرة في عمود الماء  ، ن تكون طافيةأما  إفحبيبات العالئق المستخدمة في التجربة     .Halver)  ،(1989 العليقة  
مما ساعد قليلة لذا كانت طافية على سطح الماء لفترة طويلة    T3 كثافة العليقة    نأ(  3)  شكلالويبين    .في القاع  غاطسة

للغذاء ومعرفة نشاطها وحيويتها  األسماكعلى مراقبة نشاط   الدراسات    .اثناء تناولها  الكثير من   األسماك ن معظم  أبينت 
سفل الحوض وهي مفضلة  أتغطس في    فإنهاما العالئق ذات الكثافة العالية  أ  . (Lovell  ،1989تفضل التغذية السطحية )  

ثناء التغذية لوحظ تناولها لحبيبات أ  .niloticus   Oمن خالل مشاهدة أسماك البلطي النيلي  لألسماك ذات التغذية القاعية.
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ا حالة  في  بسهولة  والغاطسةألالغذاء  الطافية  بعمليات   ،عالف  مقترنة  فعالية  أو  صوت  ألي  فائقة  بسرعة  وتستجيب 
همية صفة الكثافة النوعية في تغذية أسماك البلطي أ ولكافة العالئق وبنفس الدرجة من االستجابة مما يقلل من    ،التعليف

الفقد بسبب  قليل  حواض لغرض تألستخدام في اعلى مراحل تصنيع العليقة في تحديد مواصفات العالئق لال                  النيلي اعتمادا  
 نزولها للقاع.
صفة   المهمة  ثبات    تعتبر  الصفات  الماء من  في  يجب  أالعالئق  والتي  وتصنيع    بعينخذها  أيضا  تكوين  عند  االعتبار 

 ، (Lovell  ،1989  ;  ;Halver 1989)  األسماكن تبقى ثابتة في الماء لحين استهالكها من قبل  ألذلك يجب    .العالئق
أظهرت نتائج   .األسماكفقد العناصر المغذية القابلة للذوبان في الماء مسببة خسارة لمربي  إلىنخفاض الثبات يؤدي احيث 

الحالية   الماءأ الدراسة  في  عالي  ثبات  ذات  تكون  العالي  الدهني  والمحتوى  المنخفضة  النوعية  الكثافة  ذات  العالئق    ،ن 
وتشرب    ذاوتقليل سرعة نف  ،لمكونات العليقة مما يقلل من تالمسها مع الماءن الدهن يعمل كغطاء واق  أ  إلىوالسبب يعود  

                         حيانا يلعب الدهن دورا  أو    (،  Behnk  ،2001)  نسبة امتصاص الماء وبالتالي تزداد مقاومتها للتفتت  يقلل  الحبيبات بالماء
تقليل       ا  معاكس بالماء  ثباتيهفي  يعتمد  إ .العالئق  الماء  في  العليقة  ثبات  بالمكونات  ن  يتأثر  لها والذي  النهائي  القوام  على 

وخاصة الكربوهيدرات لذلك امتازت العالئق الحاوية على نسبة كربوهيدرات عالية    ،(Rumsey  ،1980)  المختلفة للعليقة 
العليقة    اءخاصة النش  تصبح جيالتينية  الكربوهيدراتأن  سبب  ب  ذلكو   ،بثبات عالي بالماء عند درجة حرارة طبخ مكونات 

شار نفس الباحث  أقد  ل   .( Behnk  ، 2001)         تها  التي تعمل على زيادة قوة الربط بين المكونات وبالتالي زيادة ثبا
والسريعة الذوبان في الماء كاألمالح    أن تصبح جيالتينيةن العالئق التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد القابلة  أ   إلى

يعد زمن طفو العالئق صفة مهمة من الصفات الفيزيائية   . T3والمعادن تكون ذات ثبات منخفض وهذا واضح في العليقة  
من   األسماكاستفادة    يمكنوبالتالي    سطحية التغذية  األسماكن معظم  أل  .في الماء  مع ثبات العليقة         وثيقا                    ويرتبط ارتباطا  

ن اختالف طبيعة أ  (2006وآخرون،    (Vassalloالباحث    ن        وقد بي  (.  Jobling   ،2001الئق المستخدمة في التجربة ) الع
  لها تأثير كبير على المواصفات الفيزيائية للعليقة.ولية الداخلة في تكوين العالئق ألومكونات المواد ا

 

 الفيزيائية للعالئق المستخدمة خالل التجربة (: الصفات 1شكل )ال                             

 :  النمو لألسماكأداء 
 من فترة بعد جيد بشكل للعالئق التجارية المستوردة والمحلية .niloticus     Oالبلطي النيلي   أسماك اصبعيات تقبلت      

أسماك البلطي المغذاة على عالئق صناعية مختلفة وكانت معايير    اصبعياتنمو    أداءختلف  اوخالل هذه الدراسة   األقلمة،
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الحياتية،  أ المقاييس  هي  النمو  )ال  يوضح داء  ،  3جدول  التجربة  فترة  خالل  المدروسة  النمو  مؤشرات  نتائج   بينت  إذ( 
 العالئق، بتدائية لكافة  وزان اإلفي معدل األ  )  (P > 0.05حصائي في الدراسة الحالية عدم وجود فروق معنوية  التحليل اإل

  العليقةن  أ   يستدل من نتائج التجربة  .جميعا  للعالئقوزان النهائية  في معدل األ  )  (P< 0.05فروق معنوية    جلت   س  بينما  
T2    لعالئقافي بقية    األوزان  بلغت  ، في حينغ)45.38             نهائيا  بلغ )             حققت وزنا  T1  وT3  (38.30على    غ 36.85و    غ )

 .   ( 2شكل ال)  التوالي 
 

 : المؤشرات الحياتية خالل فترة التجربة ) المعدل ± االنحراف المعياري( (3(جدول ال
 T1 T2 T3 المقاييس الحياتية 

 0.95±21.55 0.36±21.60 0.44±20.61 (  غمعدل الوزن االبتدائي )

 0.86±36.85 0.67±45.38 0.28±38.30 ( غمعدل الوزن النهائي )

 0.38±15.30 0.34±23.45 0.53±17.69 ( غ معدل الزيادة الوزنية )

 1.21±71.111 1.01±110.096 1.30±85.875 معدل النمو النسبي )%(

 0.04±0.893 0.57±1.238 0.03±1.032 يوم %( /غمعدل النمو النوعي)

 0.12±2.2 0.02±1.6 0.08±1.9 معدل التحويل الغذائي 

      
 خالل فترة التجربة  األسماك(: معدالت اوزان  2شكل ) ال

ال       التغذية  وكفاءة  الحياتية  المقاييس  المحلية    صبعياتتتأثر  التجارية  بالعالئق  التجربة  فترة  خالل  البلطي  أسماك 
في معدالت كل     )  (P< 0.05معنوية                                    نت نتائج التحليل االحصائي فروقا      بي    إذ،  األسماكوالمستوردة المستخدمة في تغذية  

النسبي  ،من  الزيادة الوزنية النوعي  ،والنمو  الثالثة  ، والنمو  الغذائي بين العالئق           تفوقا    T2  المعاملة  سجلت  إذ   . والتحويل 
ا         واضحا   الكلية  T3و   T1لمعاملتينعلى  الوزنية  الزيادة  ن ـم الحصول عليها مـتكلية  أعلى زيادة وزنية    حيث كانت  ،في 

نستنتج من   . على التوالي  T3و  T1  للمعاملتين  غ(    15.30و  17.69  )بينما كانت    غT2    (23.45  )  في المعاملةالتغذية  
العليقة    اصبعياتن  أ ذلك   النيلي استغلت  البلطي   وهذا ما ذكره   بشكل أفضل  %32.48ذات مستوى بروتين    T2أسماك 

تحت    األسماكوهو المستوى الذي يمكن اعتماده للحصول على نمو أفضل لهذه  Patra  (2014  )و   Mohapatraالباحثان
 (. 3شكل  الظروف الدراسة الحالية ) 

aaa

a
b

c

0

10

20

30

40

50

60

T1T2T3

ـم
قيـ

ال

المعامالت

الوزن االبتدائي الوزن النهائي



 2022 أكتوبر/تشرين األول 223-213(:5)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  – الحمداني وآخرون

Al-Hamadany et al – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(5): 213-223 October 2022 
 

220 

 
 (: معدل الزيادة الوزنية لألسماك خالل فترة التجربة 3شكل )ال                           

بين    وع الواحد ـات واضحة في النـقد أظهرا اختالفي  ـالنوعو  ـو النسبي ومعدل النمـمعدل النمأن  (  4يالحظ من الشكل )     
% بينما كان  T2  (110.096) المعاملةبلغ معدل النمو النسبي في  إذالمختلفة في مستويات البروتين،  الثالثةالمعامالت 

البروتين المستخدمة                                  يمكن أن ي عزى ذلك إلى أن مصادر    .على التوالي  T3و  T1  للمعاملتين( %    71.111و  85.875)  
 .T3و  T1 العليقتينقد تكون ذات جودة عالية من تلك الموجودة في  T2 يقةفي تصنيع العل

    
 (: معدل النمو النسبي والنوعي لألسماك خالل فترة التجربة 4شكل )ال

في         يعد   الحاصلة  الوزنية  والزيادة  المستهلك  العلف  كمية  بين  ما  يربط  الذي  الغذائي  التحويل  من   األسماكمعامل 
 ت بلغ  إذ   مرتفعة    T3   للمعاملةقيمة معامل التحويل الغذائي  أن  يستدل من نتائج الدراسة الحالية    .الحياتية المهمة  المعايير

لذا البد من خفض نسبة    ،مع تحقيق زيادة وزنية قليلة  لها  لغذاء المقدممن ا  األسماك  عدم استفادة  إلىيعود ذلك  )   2.2  (
)الحبيب،   العلف  كمية  في  الهدر  تقليل  لغرض  الغذائي1996التغذية  التحويل  معامل  قيم  كانت  بينما  منخفضة         (، 

              يمكن أن ي عزى هذا مؤشر جيد في االستفادة من الغذاء.    .(   1.6و  1.9اللتان بلغتا )و   T2و  T1  املتينعفي الم  ومتقاربة
 العليقتين   قد تكون ذات جودة عالية من تلك الموجودة في  T2  يقةن المستخدمة في تصنيع العلذلك إلى أن مصادر البروتي

T1  و.T3 
 ات االستنتاج

أن نستنتج   الحالية    من يمكن  تباينا  الدراسة  بين           كبيرا                    أن هناك  الغذائية  القيمة  المحلية والمستوردة، مما   العالئقفي 
العليقة  كانت على وشك أن تعاني من خلل في العناصر الغذائية وسوء الخواص الفيزيائية في حالة    األسماكأن    إلىيشير  
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T3  . لوجود نظرا   متوقع  وهذا  األسماك،  تربية  على  متفاوتا   تأثيرا   تنتج  المختلفة  األعالف  أن  الدراسة  هذه  من                                                                                                       يتضح 
 موضح في تحليلها التقريبي. اختالفات في التركيب الغذائي لألعالف المقدمة لألسماك، كما هو
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Abstract 

As natural fish stocks have declined and food demand has increased, 

the importance of the aquaculture sector has grown, particularly for 

animal protein, which has become an important component of the 

aquaculture sector. The most expensive component of aquaculture is 

fish feeding, which accounts for more than 60% of total production 

costs. A 60-day laboratory study was conducted to compare three 

types of commercial fish feed. The first feed was locally related to the 

College of Agriculture - at the University of Basra and assigned the 

code (T1), the second was imported from the Al-Tayseer Company 

(Jordan) and assigned the code (T2), and the third feed was imported 

from the Iranian Kimia grand Company and assigned the code (T3) to 

determine the extent to which it meets the nutritional requirements 

and growth performance of Nile tilapia fingerlings Oreochromis 

niloticus. The chemical composition of the three commercial fish 

feeds revealed differences in protein content, with the T2 feed having 

the highest protein content. The statistical analysis revealed 

significant (P ≤0.05) differences in growth performance in Nile tilapia 

fed on the three commercial feeds. T2 produced higher final weight, 

relative, and specific growth rates. T2 had the highest food conversion 

ratio of 1 .6  .  The three-feed physical tests revealed that the T3 (1.02 

g/cm3) had a lower specific density than the T1 (1.95 g/cm3) and T2 

(1.48 g/cm3). With the longest floating period of 75 minutes. The T2 

feed had the highest water stability (90.38 minutes), while the T3 feed 

had the lowest (70.16 minutes). The study found that the T2 feed 

encourages better growth performance in Nile tilapia fish than in 

other tested feeds.  

  Keywords:  commercial diets,  physical  properties,  Oreochromis 

niloticus, growth performance, chemical composition. 

 


