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الخالصة

تمت دراسة تأثير السابق الحيوي مستخمص اوراق نبات الغار  Laurus nobilisفي النمو والتحويل الغذائي

والبقاء ألسماك الكارب الشائع  Cyprinus carpioالمستزرعة في المختبر بمعدل وزن عام  6866غم .تم
اختبار ثالثة تراكيز من المستخمص  )T1( %1و  )T2( %2و )T3( %3باإلضافة الى عميقة السيطرة وذلك في

ثمان احواض زجاجية وبواقع حوضان لكل معاممة .استمرت التجربة لممدة من  1شباط  2016لغاية  4آيار

 2016من ضمنيا مدة أقممو األسماك التي استمرت  21يوما قبل بدء تجربة التغذية .اوضحت النتائج ان اعمى
زيادة في وزن االسماك ( 7.63غم) تحققت في معاممة  T2مقارنة باقل زيادة وزنية ( 5.42غم) في معاممة

السيطرة ،وانو لم تحصل وفيات في االسماك أثناء مدة التجربة في المعامالت االربعة .أظيرت النتائج أن افضل

تحويل غذائي ( )4.56حققتو اسماك معاممة  T2مقارنة بمعامالت التجربة االخرى والتي حققت معدل تحويل

غذائي  6.59و  5.46و  5.2لمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3عمى التوالي .حققت اسماك معاممة  T2اعمى
معدل نمو يومي ( 0.099غم /يوم) مقارنة بالمعامالت االخرى التي حققت اسماكيا معدل نمو يومي (0.07

و 0.078و )0.081غم /يوم لمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3عمى التوالي ،كما حققت ايضا افضل معدل

نمو نوعي ( /% 0.975يوم) مقارنة بالمعامالت االخرى .نستنتج من ذلك ان افضل النتائج تحققت في المعاممة
 T2عند اضافة  %2من ىذا المستخمص الى العميقة السمكية.
كممات مفتاحية :نبات الغار ،سابق حيوي ،نمو وتحويل غذائي ،أسماك الكارب الشائع

المقدمة

يعد استزراع األحياء المائية السيما األسماك واحد من أسرع المشاريع نموا في العالم ،فقد شي ـ ـ ـ ـ ــد

إنتاج األسماك العالمي زيادة كبي ـ ـ ـ ـ ـرة خالل العقـ ـ ـ ـ ـ ــود الخمسة األخي ـ ـ ـ ـرة ( .)Gause, 2010يعتبر
استزراع األحياء المائية خيار متزايد األىمية في إنتاج البروتين الحيواني ،ويتطمب ىذا النشاط جودة عالية
وتغذية بنسبة عالية من البروتين ،والتي ينبغي أن تتضمن ليس فقط المواد الغذائية الضرورية ولكن أيضا
اإلضافات التكميمية لمحفاظ عمى الكائنات الحية في صحة جيدة ومعدل نمو سريع ( Al-Asha'ab,

 .)2011أن االحياء المجيرية لمقناة اليضمية (الفمو ار المعوية) تمعب دور ميم في صحة الحيوانات
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المائية لذلك اصبح ىناك العديد من االىتمامات العممية في تعزيز انواع البكتريا المفيدة في القناة اليضمية
من خالل استعمال انواع جديدة من المعززات الحيوية ( )Probioticsوالسوابق الحيوية

( )Prebioticsوفي بعض االحيان استخداميما سوية (Lauzon et al., 2014( )Synbiotics
و .)Ringø et al., 2014يمكن اعتبار السابق الحيوي  Prebioticإحدى اإلضافات النوعية واسعة
التأثير في صحة األسماك والتي تستعمل لتحفـيز النمو عن طريق تحسـين ىض ــم األع ــالف وتحس ـين

االستـجابات المناعيــة ) Tuan, 2013و .)Ringø et al., 2014ذكر كل من Bongers and

) van der Heuvel (2003و( Burr )2007إن استخدام السابق الحيوي يعزز المجتمع
الميكروبي الطبيعي والذي ىو موجود بالفعل في األمعاء دون الحاجة إلى إدخال كائن خارجي ،والذي
يمكن االستفادة منو في التنظيم أو التأثير في النظام الغذائي.

ينتمي نبات الغار ( )L. nobilisإلى العائمة الغارية او القرفية ( )Lauraceaeالتي تشمل

 2000إلى  2500نوعاً وىو يستعمل في الطب الشعبي لمعالجة أمراض الجياز اليضمي ال سيما

أمراض قرحـ ـ ــة المعدة ) .)Kivcak and Mert, 2002يعتبر نبات الغار كـسابق حيوي لو تأثيرات

جيدة لتعزيز اليضم ( ،)Turan et al., 2016ولو خصائص عديدة فيو مضاد لألكسدة
( )Antioxidantومضاد لمبكتيريا ( )Antibacterialوالفطريات ( )Antifungalوااللتيابات
( Nehir et al., 2014 ( )Anti-inflammatoryو.)Rafiq et al., 2016

استخدم بعض الباحثين عدة انواع من السوابق الحيوية ودرسوا تأثيرىا عمى معايير النمو وانتاج
اسماك الكارب الشائع ( ،)Cyprinus carpioمثل دراسة )Mazurkiewicz et al. (2008
الذي استعمل مسحوق طحمب ال ـ  Aspergillusودرس تاثيره عمى النمو النوعي والتحويل الغذائي

وكفاءة تحويل البروتين .ودرس كل من )Lin ،Lin et al. (2011) ،Maqssod et al. (2010
) et al. (2012و) Alishahi et al. (2014تأثير إضافة الكيتوسان ( )Chitosanلمعميقة في
االستجابة المناعية وفي معدل بقاء أسماك الكارب الشائع ،ودراستي )Ebrahimi et al. (2012
و) Amirkolaie and Rostami (2015المذان استعمال االمنوجين ( ،)Immunogenاما في
العراق فقد استعمل ) Al-Atabi (2012مسحوق جذور نبات الزنجبيل وفصوص الثوم المطحون

واستعمل ) Mustafa et al. (2014الكيتوسان ،في حين استعمل كل من ( Ahmed )2014وAl-

) Asha'ab et al. (2014و ) Abdulrahman and Ahmed (2015و Hoseinifar et
) al. (2016مادة الفركتوز احادي السكر ).Fructooligosaccharide (FOS
استخدم بعض الباحثين اوراق نبات الغار كسابق حيوي ،ودرسوا تأثيره في بعض االسماك

المستزرعة مثل سمكة التراوت القزحي (Bilen and Bulut, ( )Oncorhynchus mykiss
 2010و ،)Bilen and Bilen, 2012وسمكة الجري األفريقي ()Clarias gariepınus

تأثير مستخمص نبات الغار كسابق حيوي في النمو ألسماك الكارب الشائع
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) .)Turan et al., 2016تيدف الدراسة الحالية الى معرفة تأثير ورق الغار كسابق حيوي في النمو
والبقاء والتحويل الغذائي ألسماك الكارب الشائع.
مواد وطرائق العمل

تم الحصول عمى أوراق نبات الغار الجافة من األسواق المحمية في محافظة البصرة ،وطحنت

في طاحونة كيربائية صغيرة وترك المسحوق الجاف المطحون في  250مل من الماء المقطر الساخن
(يسخن في حمام مائي لدرجة  50مئوية) لمدة  30دقيقة ،ثم خمط باستخدام خالط كيربائي ولمدة 10
دقائق ،بعد ذلك تم ترشيحو بواسطة قطع من الشاش الطبي لمحصول عمى مستخمص رائق وأكمل الحجم
إلى  250مل من الماء المقطر وحفظ في التبريد لحين االستعمال ( Twaij et al., 1983و Al-

 .)Niaeem, 2006لغرض معرفة الوزن الجاف لورق الغار في المستخمص المائي لو ،تم أخذ ثالث

مكررات  10مل من المستخمص المائي ووضعيا في طبق بتري معروف الوزن داخل الفرن لمدة 24
ساعة وعمى درجة ح اررة  90مئوية لتجفيفو ،ثم وزن الطبق بعد التجفيف الستخراج نسبة المادة الجافة
لورق الغار في المسحوق المائي لو.
تم تحضير اربع عالئق سمكية من المواد العمفية وحسب نسبيا المبينة في جدول ( ،)1عمما ان

مسحوق اوراق الغار اضيف عمى شكل مستخمص مائي وحسب الحجم المطموب والذي تم حسابو طبقا
لنسبة المادة الجافة التي تم حسابيا في المستخمص .أضيف الحجم المحسوب من المستخمص المائي
ألوراق الغار الى بقية مواد العميقة وتم عجن العميقة ،واضيف ليا كمية من الماء وحسب الحاجة .وضعت
عجينة العميقة في ماكنة فرم المحم اليدوية بفتحات حجميا  3-2ممم وصنعت عمى شكل أقراص وتركت

لتجف عمى درجة ح اررة الغرفة ىوائيا وقطعت بعد ذلك الى حبيبات صغيرة.

استعمل ثمانية أحواض زجاجية بأبعاد ( )40 x 40 x 70سم ،وجيزت بمصدر اوكسجين مستمر
بوساطة مضخات ىوائية كيربائية واجيزة لمتدفئة داخل االحواض إلبقاء درجة ح اررة الماء ما بين -23
º 25م .استخدمت في الدراسة الحالية أسماك الكارب الشائع ،وكانت مدة التجربة  93يوم ًا ما بين 1

شباط  2016لغاية  4آيار  2016من ضمنيا مدة أقممو األسماك التي استمرت  21يوماً قبل بدء تجربة
التغذية .جمبت  126سمكة كارب شائع من مزرعة أسماك مركز عموم البحار -جامعة البصرة ،وتم قياس

معدل وزن األسماك وذلك بواسطة ميزان حساس نوع  Mettler PE3600وكان معدل الوزن 6.88
غم ،ووزعت األسماك بواقع  8اسماك لألحواض لغرض تييئتيا لألقممة وتم حفظ الباقي منيا كخزين
لمتعويض في حالة حدوث ىالكات قبل بدء اجراء التجربة واثناء مدة األقممة ،قدمت لألسماك اثناء فترة

األقممة عميقة سيطرة بنسبة  5%من وزن الجسم.

وزنت األسماك في االحواض الثمانية وبدأ التعميف (بنسبة  %5من وزن االسماك) باستخدام العالئق
التجريبية وبواقع مكرران لكل عميقة ،إذ غذي الحوضان  1و 2بعميقة السيطرة والحوضان  3و 4بعميقة
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مضاف ليا  %1من مسحوق اوراق الغار ،والحوضان  5و 6بعميقة مضاف ليا  %2من مسحوق اوراق

الغار اما الحوضين  7و 8اضيف لعميقتييما  %3من مسحوق اوراق الغار .جرى تنظيف األحواض

يومياً قبل تقديم الوجبة الغذائية لمتخمص من الفضالت وبقايا الغذاء كما كان يستبدل ماء االحواض 3-2

مرات في االسبوع بمقدار  %80-75من ماء الحوض بطريقة السيفون .تم تكرار عممية وزن األسماك

كل أسبوعين لمتابعة نمو االسماك وكذلك لتعديل كمية الغذاء اليومي المعطى ليا وحسب االوزان الجديدة.

استعممت المعادالت التالية لحساب كل من النمو اليومي والنمو النوعي ومعدل التحويل الغذائي وكما يمي:
معدل النمو اليومي = (الوزن النيائي – الوزن االولي) /عدد االيام
معدل النمو النوعي = }(لوغارتم الوزن النيائي -لوغارتم الوزن االولي) × /{100عدد األيام
معدل التحويل الغذائي= كمية الغذاء المعطاة /الزيادة في وزن األسماك

استعمل برنامج  SPSS Statistics V. 19في التحميل االحصائي لمبيانات المختمفة عمى مستوى
معنوية .0.05
جدول ( :)1المكونات الداخمة في تركيب العالئق السمكية مع نسبيا المئوية.
النسبة المئوية لممواد
المادة

معاممة

المعاممة

المعاممة األولى
)T1 (1%

المعاممة الثانية
)T2 (2%

مسحوق سمك

22

22

22

22

نخالة حنطة

25

24

23

22

حنطة

20

20

20

20

فول الصويا

30

30

30

30

زيت نباتي

2

2

2

2

نشا

1

1

1

1

0

1

2

3

السيطرة

مسحوق

الغار

اوراق

الثالثة
)T3 (3%

النتائج

يبين الجدول ( )2البيانات االولية ألسماك الكارب الشائع المغذاة عمى اربع انواع من العالئق الغذائية

والتي تشمل معدل وزن االسماك طيمة مدة تجربة التربية مع الزيادة الوزنية ومعدالت البقاء .اوضحت
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النتائج ان اكبر زيادة في وزن االسماك تحققت في معاممة  T2والتي بمغت  7.63غم تمييا معاممة  T1إذ
بمغت الزيادة  6.73غم ثم معاممة  T3إذ بمغت الزيادة  6.17غم واخي ار اقل زيادة وزنية في معاممة
السيطرة والتي بمغت  5.42غم (شكل .)1
لم تسجل أي وفيات في االسماك خالل فترة التجربة في المعامالت االربعة وبالتالي فان نسبة البقاء

بمغت  100%لجميع المعامالت.

جدول ( :)2معدالت اوزان اسماك الكارب الشائع المغذاة عمى عالئق مختمفة خالل تجربة التغذية مع الزيادة الوزنية
ومعدالت البقاء.

المعامالت
المستخدمة

معدل وزن االسماك (غم)  ±االنحراف المعياري خالل الفترات المختمفة
4-5
18-4
4-4
22-3
7-3
22-2-2016

معاممة السيطرة

6.88
±1.92

7.54
±2.11

9.05
±2.18

10.71
±2.22

11.53
±2.28

12.3
±2.34

معاممة T1

6.98
±1.74

7.51
±1.89

9.19
±1.93

11.07
±2.01

12.38
±2.09

13.71
±2.12

معاممة T2

6.81
±1.40

7.49
±1.46

8.8
±1.67

10.21
±1.89

11.59
±1.93

14.44
±2.01

معاممة T3

6.89
±1.88

7.61
±2.06

8.86
±2.08

10.55
±2.21

11.71
±2.31

13.15
±2.34

()1%
()2%
()3%

الزيادة

نسبة

الوزنية (غم)
5.42

البقاء %
100

6.73

100

7.63
6.17

100
100

يبين الجدول ( )3نتائج معدالت التحويل الغذائي والنمو اليومي والنمو النوعي ألسماك التجربة المغذاة
عمى اربع انواع من العالئق الغذائية .أظيرت النتائج أن افضل تحويل غذائي بمغ ( )4.56حققتو اسماك

معاممة  ،T2مقارنة بمعامالت التجربة االخرى والتي بمغ معدل تحويميا الغذائي  6.59و  5.46و 5.2
لمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3عمى التوالي (شكل  .)2بينت تائج التحميل االحصائي وجود فروقات
معنوية ( )p≤0.05في التحويل الغذائي فقط بين معاممة  T2ومعاممة السيطرة وعدم وجود فروقات

معنوية ( )p≥0.05بين المعامالت االخرى .حققت اسماك معاممة  T2افضل معدل نمو يومي
( 0.099غم /يوم) مقارنة بالمعامالت االخرى التي حققت اسماكيا معدل نمو يومي ( 0.07و0.078

و )0.081غم /يوم لمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3عمى التوالي (شكل .)3 ،اشارت نتائج التحميل
االحصائي وجود فروقات معنوية ( )p≤0.05في معدل النمو اليومي بين معاممة  T2وكل من معاممة
السيطرة ومعاممة  .T1حققت اسماك معاممة  T2ايضا افضل معدل نمو نوعي ( /% 0.975يوم)
مقارنة بالمعامالت االخرى التي حققت اسماكيا معدل نمو نوعي ( 0.752و 0.874و/% )0.837
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يوم لمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3عمى التوالي (شكل  .)4بينت نتائج التحميل االحصائي وجود
فروقات معنوية ( )p≤0.05في معدل النمو النوعي بين معاممة  T2ومعاممة السيطرة.
15
14
12

معاملة T3

11

معاملة T2

10

معاملة T1

9

معاملة السيطرة

8

معدل الوزن (غم)

13

7
6

التاريخ
شكل ( :)1معدالت اوزان االسماك المغذات عمى العالئق المختمفة خالل فترة تجربة التغذية.
جدول ( :)3معدل التحويل الغذائي ومعدل النمو اليومي والنوعي ألسماك المعامالت المختمفة.
المعامالت (المعدل  ±االنحراف المعياري)

الصفات المدروسة
السيطرة

المعاممة األولى
(%5 )T1

المعاممة الثانية

المعاممة الثالثة

4.56
±0.18
bc
0.099
±0.005
bc
0.975
±0.041
bc

5.20
±0.16
ac
0.081
±0.008
ac
0.837
±0.058
ac

5.46
6.59
معدل التحويل الغذائي
±0.57
±0.85
ac
a
0.078
0.070
معدل النمو اليومي (غم/يوم)
±0.001
±0.009
A
a
0.874
0.752
معدل النمو النوعي (/%يوم)
±0.109
±0.067
ac
a
األحرف المتشابية تدل عمى عدم وجود فرق معنوي عند مستوى .P≥0.05

(%1 )T2

(%0 )T3
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المناقشة

تعرف السوابق الحيوية عمى انيا إضافات تغذوية فعالة ذات تطبيقات إيجابية موثقة في مدى معين

من أنواع األسماك والقشريات ،فضال عن تحسين الغذاء عبر إنتاج اإلنزيمات والفيتامينات وازالة االثر
السام لبعض المركبات المتواجدة في الغذاء مع تكسير المركبات غير القابمة لميضم وتحفيز شيية األكل

وكذلك تحفيز مناعة المضيف ( Merrifield et al., 2010و.)Ringø et al., 2010
ان نمو االسماك يعتمد بشكل كبير عمى تناول الغذاء وتمثيمو وتحويمو الى انسجة جسمية
( Dutta, 1994و .)Burel et al., 1996ىناك حدود ألقصى نمو لكل نوع ال يمكن تخطييا اال
عن طريق التطوير الوراثي او استعمال العقاقير التي ممكن ان تطور النمو عن طريق تحسين االيض او

عمميات اليضم او كالىما ( .)Matty, 1988إن النتائج اإليجابية في الدراسة الحالية عند استعمال
مستخمص ورق الغار كسابق حيوي تعزى إلى وجود الكاليوكوسيدات في ورق الغار ،وىي مجموعة
من المركبات العضوية

ترتبط

( ،)Aglyconeوالجزء

السكري

فييا
يمكن

مجموعة سكرية
أن

يتكون

()Glycone
من

مجموعة

واخرى
من

غير

السكريات

سكرية
االحادية

( )Monosaccharideأو السكريات البسيطة (.)Serafini et al, 2011( )Oligosaccharide
كما تعزى الزيادات الوزنية لألسماك في الدراسة الحالية إلى مضادات االكسدة في ورق الغار مثل فيتامين
 Eوالتي تعيق أكسدة بعض المركبات الحيوية مثل الكربوىيدرات والبروتينات والدىون ( Conforti et
 al., 2006و Dernekbaşı et al., 2016و.)Rafiq et al., 2016

يعزى تحسن معدل التحويل الغذائي في الدراسة الحالية ال سيما في معاممة  T2نتيجة تحسن

كفاءة الجياز اليضمي ليضم المواد الغذائية بسبب تأثير المواد الفعالة الموجودة في ورق الغار
التي ساعدت في ىضم المواد الغذائية ،وتزيد من تدفق الصفراء داخل األمعاء ،األمر الذي ساعد في
ىضم وامتصاص الدىون ،اضافة الى الفيتامينات الذائبة فيو وبالتالي عمل عمى زيادة جاىزية بعض

العناصر الغذائية لمعمف المتناول ( .)Bilen and Bilen, 2012اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما
وجده ) Çagiltay et al. (2011عند إضافة المستخمص المائي لورق الغار  3و ٪ 5في أعالف
أسماك التراوت القزحي ،كما اتفقت مع نتائج ) Turan et al. (2016إذ كان افضل معدل تحويل
غذائي حققتو أسماك الجري األفريقي عند اضافة مستخمص ورق الغار الى الغذاء مقارنة بمعاممة
السيطرة .ذكر ) Bilen and Bilen (2012أن تأثير ورق الغار عمى معدل التحويل الغذائي في سمك

التراوت القزحي كان ضئيال ،كما ذكر ) Bilen and Bulut (2010ان اضافة ورق الغار الى عالئق
أسماك التراوت القزحي لم يؤثر معنوياً في معدل التحويل الغذائي.

تعود الزيادة الحاصمة في وزن أسماك الكارب الشائع ومعدل النمو اليومي والنوعي في الدراسة

الحالية الى تأثير السكريات المعقدة في ورق الغار التي تحفز بدورىا نمو وتكاثر األحياء المجيرية المفيدة
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عمى حساب بقية األحياء المجيرية المرضية ،وما يتبعيا من تحسين لكل من ىضم العمف المتناول
وامتصاصو في األمعاء .كما يمكن ليذه النتائج أن تعزى إلى زيادة بكتيريا حامض الالكتيك وزيادة
إنتاجيا لحامض الالكتيك إذ يساىم ىذا الحامض مع إف ارزات األنزيمات التي يوفرىا الجياز اليضمي في
تكسير البروتينات والسكريات والدىون واأللياف المعقدة ،مما يساعد عمى سرعة امتصاص المواد األولية
من سكريات وأحماض أمينية ومعادن ،مؤديا إلى تحسين عممية اليضم وتعزيز ىضم العميقة وبالتالي رفع

كف اءة االستفادة من العمف المتناول ،وذلك بسبب قابمية امتصاص الطبقة المخاطية لألمعاء
( ،)Momeni-Moghaddam et al., 2016وتبعا لذلك تزداد كفاءة االستفادة من العناصر
الغذائية لمعمف المتناول والذي سيكون اكثر كفاءة مقارنة باألسماك التي غذيت عميقة المقارنة ،مما يعني

تحسن صحة األسماك وبالتالي زيادة معدالت النمو.

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج ) Turan et al. (2016الذي وجد أن وزن أسماك

الجري األفريقي ازداد معنويا ) (P<0.05عند اضافة مستخمص ورق الغار الى الغذاء مقارنة بمعاممة
السيطرة ،كما اتفقت مع نتائج ) Cagiltay et al. (2011عند تغذية أسماك التراوت القزحي عمى
أعالف تحتوي عمى ثالث مستويات من المستخمص المائي لورق الغار.
اوضح ) Abou-Zeid (2002أن المستخمصات النباتية الزيتية ليا تأثير محفز لمجياز

اليضمي لمحيوانات والتي تحسن من ىضم المواد الغذائية داخل األمعاء وتعمل عمى زيادة الفعالية
االف ارزية لمبنكرياس إلفراز انزيمي األمميز والاليبيز ،وقد تفسر ىذه النتائج الى تأثير مكونات ورق الغار
في تسريع اليضم ،وتعمل عمى زيادة معامل ىضميا وامتصاصيا وزيادة اإلستفادة منيا ،وىذا يؤدي الى
زيادة النمو .وىذا يتفق مع ما توصل اليو ) Bilen and Bilen (2012بأن ىناك زيادة معنوية

) (p≤0.05في نسبة نمو أسماك التراوت القزحي المغذاة عمى اإلضافات الغذائية وأن افضل معاممة
ىي الحاوية عمى تركيز  0.5و %1من مستخمص ورق الغار طوال مدة التجربة .لم تتفق نتائج الدراسة
الحالية مع النتائج التي ذكرىا ( Bilen and Bulut )2010عند تغذية أسماك التراوت القزحي عمى
عالئق تحوي  0.5و %1من مستخمص ورق الغار.

ان افضل النتائج حققتيا اسماك معاممة  T2التي غذيت عمى عميقة مضاف ليا  %2من

مستخمص اوراق الغار من حيث معدل التحول الغذائي والزيادة الوزنية ومعدالت النمو اليومية والنوعية
مقارنة بمعاممة السيطرة ومعاممة  T1و T3التي غذيت عمى عميقة مضاف ليا  %1و  %3من
مستخمص اوراق الغار بالتعاقب .السبب المحتمل ليذه النتائج ان التراكيز المنخفضة من السابق الحيوي
تحتوي عمى كميات محدودة من المواد الفعالة ،وان قدرة البكتريا عمى تخمير السكريات في السابق الحيوي
تكون محدودة فعند زيادة تركيز السابق الحيوي سوف يعطي نتائج سمبية .بين ( Venter (2007أن
استمرار امداد االمعاء بالسابق الحيوي قد يخمق مخاطر من تحور المسبب المرضي واكتسابو القابمية عمى

ماجد مكي طاهر وجماعته

12

 من الواضح بان نوع السابق الحيوي والكمية.االستفادة من الكربوىيدرات المؤلفة لذلك السابق الحيوي
المثالية المضافة منو لعمف االسماك يحتاجان الى اىتمام وبحث اكثر وذلمك لوجود حد فاصل دائما بين
 يظير ان.الحصول عمى منافع او عدم الحصول عمييا او بعض االحيان ىناك سمبيات في الموضوع
المنافع االيجابية او السمبية تعود الى قدرة او عدم قدرة االحياء المجيرية باألمعاء لتخمير كميات اضافية

.)Olsen et al., 2001( من السابق الحيوي
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Abstract
Effect of prebiotic, bay laurel’s (Laurus nobilis) leaf
extract, on growth, food conversion and survival of
common carp (Cyprinus carpio) was studied in the
laboratory. Three concentrations (1% T1, 2% T2 and 3%
T3) in addition to control (0%) were used in eight
aquaria with two replicates. Experiment was conducted
between 1 February to 4 May, 2016 including 21 days for
acclimation. Results appeared that highest weight
increment (7.63 g) achieved by T2 compared with the
lowest (5.42 g) that achieved by control. Results also
appeared that no fish mortalities occurred during
experiment. Better food conversion (4.56) achieved by
T2 compared with 6.59, 5.46 and 5.2 for control, T1 and
T3 respectively. Highest daily growth rate (0.099 g/day)
was achieved by T2 comparing with (0.07, 0.078 and
0.081) g/day achieved by control, T1 and T3
respectively. Highest specific growth rate (0.975 %/day)
was achieved by T2 comparing with other treatments. It
was concluded that better results achieved by T2 that
2% of laurel leaf extract was added to fish food.
Key words: Bay laurel, prebiotic, growth and food conversion,
common carp.

