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تأثير اضافة مسحوق وزيت الثوم  Allium sativumفي بعض صفات النمو

وأنزيمات الكبد والصورة الدمية في أسماك الكارب الشائع Cyprinus carpio L
رحمن شنان عبد وسعيد عبد السادة الشاوي
كلية الزراعة  -جامعة بغداد – قسم الثروة الحيوانية – أسماك
الخالصة

تم دراسة معدالت نمو(الزيادة الوزنية اليومية والكلية ,والنمو النسبي والنوعي ,ومعدالت كفاءة
الغذاء والتحويل الغذائي لليافعات) ودراسة صفات الدم (تركيز خضاب الدم ,حجم الخاليا
المرصوص ,عدد كريات الدم الحمراء والبيضاء ,وقياس نشاط أنزيمات الكبد ,ALP,AST
 ،(ALTإذ استخدمت  09سمكة بمعدل وزن ( )2 +09غم وزعت عشوائيا بعدد  0أسماك لكل
حوض أستعمل  51حوض زجاجي .قسمت التجربة الى خمس معامالت بواقع ثالثة مكررات
لكل معاملة .وغذيت اﻷسماك بعليقة ذات محتوى بروتين( % )0.3±31.34وبنسبة  %3من
وزنها يوميا

إذ أضيف مستويات مختلفة من زيت ومسحوق الثوم الى العالئق التجريبية،

مسحوق الثوم بتركيز 29غم/كغم و39غم/كغم علف للمعامالت  T4و T5وزيت الثوم
بتركيز299ملغم/كغم و399ملغم/كغم علف للمعامالت T2و  T3على التوالي  ،فضال عن
معاملة السيطرة ( )T1التي تخلو من اإلضافة  .أستمرت التجربة لمدة 09يوما .دلت النتائج على
أن افضل العالئق هي عليقة المعاملة الخامسة إذ أعطت نتائج جيدة لصفات النمو المدروسة ,إذ
بينت النتائج تفوق المعاملة الخامسة معنويا ) (P<0.05على المعامالت التجريبية جميعها.
وأظهرت نتائج معايير خاليا الدم الحمر والبيض وتركيز الهيموغلوبين وحجم الخاليا المرصوص
والبروتين الكلي لمصل الدم قد ارتفعت معنويا" ضمن مستوى ( )P<0.05للمعاملة الخامسة
مقارنة مع بقية المعامالت بينما انخفضت معنويا مستويات انزيمات الكبد ( AST,ALT,ALP
) في جميع المعامالت التي تحتوي على مسحوق وزيت الثوم مقارنة بمعاملة السيطرة.

الكلمات المفتاحية :أسماك الكارب ,الثوم ,النمو  ,صفات دمية
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المقدمة
تزايدت العناية في الوقت الحاضر الستخدام النباتات الطبية والتوابل كإضافات علفية في تربية
االسماك أكثر من اإلضافات العلفية التقليدية التي غالبا ما تسبب مشاكل مترافقة مع التلوث
البيئي (  Shalabyوآخرون  .)2990،وربما تسبب الكثير من المواد الكيمياوية مثل الهرمونات
ومنشطات النمو والمضادات الحيوية في تأثيرات جانبية غير محببة للبيئة ( SalemوMahdy
 ,)2995،إال إن النباتات الطبية ربما تبتعد عن هذه المشاكل ,يمكن استخدامها منشطات نمو
طبيعية ,ومطيبات علفية ومحفزات الجهاز المناعي في تربية اﻷحياء المائية )Sivaram
واخرون.)2992,
تتجه دراسات تغذوية عديدة وحديثة نحو تنظيم الغذاء واستخدام النباتات الطبية فقد أولت
منظمة الصحة العالمية ( )5000 ,WHOفي مؤتمراتها الدولية عناية كبيرة بالغذاء الدوائي
بوصفه أحد اﻷسس الحديثة لتجنب الكثير من اآلثار الجانبية لألدوية والمواد الكيماوية إذ تعد
معظم النباتات كن از دوائيا ناد ار (سعد الدين  .)5090،فقد ادى تجمع المواد الكيماوية والمضادات
الحياتية في البيئة المائية وانسجة جسم اﻷسماك إلى فرض عقوبات لمنع استعمالها إال عند
الضرورة العالجية وليس للوقاية من اﻷمراض وعادة ما يؤدي استعمال المضادات الحياتية
والمواد الكيماوية إلى تثبيط نمو اﻷحياء الدقيقة في البيئة المائية والتي تعد غذاءا طبيعيا
لألسماك ,فضال˝ عن تراكم تلك المواد في لحم االسماك المغذاة على العالئق التي تحتوي عليها,
لذلك اتجه العلماء نحو استعمال النباتات الطبيعية بوصفها إضافات علفية في عالئق اﻷسماك
بغية زيادة اإلنتاج وتحفيز الجهاز المناعي لمقاومة اﻷمراض المختلفة ) Akinpeluو
 .)2990,Onakoyaوأشار Yinواخرون( )2990إلى إمكانية استعمال النباتات الطبية
ك أضافات غذائية لألسماك وحيوانات المزرعة لذا يمكن عدها ذات أهمية في التأثير على
الجراثيم المرضية فضال˝ عن عدها محفزات للنمو.

الهدف من الدراسة
هدفت الدراسة الحالية لمعرفة مدى تأثير مسحوق وزيت الثوم في معدالت النمو وبعض الصفات
الدمية ﻷسماك الكارب الشائع . Cyprinus carpio L.
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المواد وطرائق العمل
الصفات المدروسة :
-5الزيادة الوزنية (W.G) Weight Gain
 -2معدل النمو اليومي (: D.G.R) Daily Growth Rate
 -3معدل النمو النسبي : (RGR) Relative Growth Rate
 -2معدل النمو النوعي : (SGR) Specific Growth Rate
 -1معامل التحويل الغذائي : (FCR) Food Conversion Rate
 -0كفاءة التحويل الغذائي (FCE) Food Conversion Efficiency

التجربة المختبرية
استخدمت أربعة مستويات مختلفة من مسحوق وزيت الثوم لمعرفة تأثير إضافته على بعض
صفات النمو والصورة الدمية ﻷسماك الكارب الشائع.

تصميم التجربة
أجريت التجربة في مختبر اﻷسماك للدراسات العليا  /قسم الثروة الحيوانية  /كلية الزراعة /
جامعة بغداد لمدة ( )09يوما بدءا من تاريخ  2953/55/55ولغاية .2952/5/ 50وزعت
اﻷسماك عشوائيا على 51حوضا زجاجيا وبأبعاد  39×29×09سم وبسمك 0ملم وملئت بالماء
حتى  09لتر ومجهزة باﻷوكسجين عن طريق مضخة هواء ومزوده بمحرار زئبقي لمالحظة
تغيرات درجة الح اررة للسيطرة على ثبوتها ضمن المدى المحدد (º )22±2ﻡ ,أجريت تهوية لماء
اﻷحواض على مدى  22ساعة عن طريق مضخات هواء.

الفحوصات الدمية
سحب الدم من مجموعات اﻷسماك المختلفة ( 2سمكة  /مكرر  /معاملة)عن طريق الوريد
الذنبي  caudal veinمن اﻷسماك باستعمال محاقن بالستيكية سعة ( )2سم ،3تراوحت كمية
الدم المسحوب ( )2-5سم ،3إذ استعملت أنابيب حاوية على مانع تخثر EDTA
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 Ethylenediaminetetra- Acetic Acidوأجريت فحوصات قياس النسبة المئوية لحجم
الخاليا المرصوصة  .(PCV %) Packed Cell Volumeفحص خضاب الدم

)(Hb

 Hemoglobinوعدد كريات الدم الحمراء  RBCوعدد كريات الدم البيضاء  WBCلدم اﻷسماك
المسحوب اعتمادا على الطرائق التي ذكرهما ( Blaxhallو  ، )1973 ،Daisllyواستعملت
انابيب ال تحتوي على مانع تخثر لفصل المصل من الدم عند إجراء فحوصات اإلنزيمات فتوضع
كمية الدم المسحوبة في أنابيب زجاجية  ،ومن ثم فصل المصل  Serumباستعمال جهاز طرد
مركزي وبسرعة  3999دورة/دقيقة لمدة عشر دقائق )  Yangو  ، )2993، Chenتلتها عملية
عزل المصل بوساطة ماصة دقيقة والذي تم حفظه في مجمدة عند درجة ح اررة º 59-ﻡلحين
إجراء الفحوصات المختبرية.

النتائج والمناقشة Results &Discussion

الزيادة الوزنية الكلية  WGوالنمو اليومي DWG
أظهرت نتائج الدراسة الحالية لصفة الزيادة الوزنية الكلية تفوق المعاملة الخامسة
معنويا))p≤0.05التي بلغت ()1.83±21.16غم على بقية المعامالت التجريبية ماعدا المعاملة
الرابعة التي لم تختلف معها معنويا إذ بلغت ()1.00±19.83غم ,إذ كانت الزيادة الوزنية الكلية
لمعاملة السيطرة () 0.33±13.66غم ( .جدول .)3أما معدل النمو اليومي فقد أخذت نتائج
التحليل االحصائي منحنا مشابها في تفرد أسماك المعاملة الخامسة بتفوقها معنويا ()p≥9.91
على المعامالت التجريبية االولى والثانية والثالثة إذ سجلت ()0.02±0.29غم /يوم/سمكة والتي
احتوت على مسحوق الثوم بنسبة %3من العليقة الكلية في حين سجلت المعاملة
اﻷولى(السيطرة) ( )0.00±0.19غم /يوم/سمكة .ولم يالحظ فروق معنوية ) ) p≥0.05بين
المعاملة الخامسة والرابعة التي سجلت معدل نمو ()0.01±0.27غم /يوم /سمكة (جدول .)3
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جدول ( )3يبين معايير النمو المدروسة(المتوسط  ±الخطأ القياسي) منذ بداية التجربة حتى نهايتها ألسماك
الكارب الشائع المعاملة بتراكيز مختلفة من زيت ومسحوق الثوم.
المعامالت
الصفات
الوزن االبتدائي

االولى

المعاملة

المعاملة الثالثة T3

المعاملة

T1

الثانية T2

58.91a ± 0.08

58.83a ± 0.33

58.91a ± 0.08

المعاملة الرابعة

المعاملة

مستوى

T4

الخامسة T5

المعنوية

58.38a ± 0.17

59.08a ± 0.25

NS

80.24a ± 2.08

*

21.16a ± 1.83

*

0.29a ± 0.02

*

(غم/سمكة)
الوزن النهائي

72.58ab ± 0.25

74.33b ± 0.00

70.49c ± 0.16

78.66a ± 0.83

(غم/سمكة)
الزيادة الوزنية

13.67bc ± 0.33

15.50b ± 0.33

11.58c ± 0.25

20.28a ± 1.00

(غم/سمكة)
معدل النمو

0.19bc ± 0.00

0.21b ± 0.00

0.16c ± 0.00

0.27a ± 0.01

اليومي
(غم/يوم/سمكة)
معدل النمو

23.19bc ± 0.60

26.34b ± 0.70

19.65c ± 0.45

33.71a ± 1.80

35.91a ± 3.06

النسبي (%

*

يوم/سمكة)
معدل النمو

0.29bc ± 0.00

0.33b ± 0.01

0.25c ± 0.00

0.41a ± 0.02

0.43a ± 0.03

النوعي

*

(%غم/يوم/سمكة)
معامل التحويل

8.77B ± 0.22

7.88b ± 0.05

10.41a ± 0.33

6.19c ± 0.22

6.07c ± 0.33

*

9.61 ± 0.31

16.14 ± 0.58

16.49 ± 0.90

*

الغذائي()FCR
كفاءة التحويل

± 0.29

Bc

11.40

12.68 ± 0.09
b

c

الغذائي)FCE(%

a

a

( :T1معاملة السيطرة) :T2( .عليقة مضاف إليها زيت الثوم بنسبة 299ملغم /كغم)  : T3).عليقة مضاف
إليها زيت الثوم بنسبة  399ملغم  /كغم) : T4( .عليقة مضاف إليها مسحوق الثوم بنسبة 29غم /كغم):T5) .
عليقة مضاف إليها مسحوق الثوم بنسبة 39غم /كغم) NS .تمثل غير معنوي  * .تمثل المعنوية).(p≥0.05

قد يعزى سبب الزيادة الحاصلة في أوزان االسماك المغذاة على الثوم الى أثره الفعال في تنظيم
عملية الهضم والتمثيل الغذائي عن طريق احتوائه على المواد الفعالة الموجودة في الثوم مثل
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 Allicinو يعزى إليها الخاصية المضادة لألكسدة عند إزالة الجذور الحرة
الهيدروكسيل عن طريق إيقاف سلسلة

لألوكسجين ،او

التفاعالت التأكسدية ( Ahmedوأخرون.) 2008 ،

تتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها  Farahiواخرون ( )2959والتي بينت زيادة
معدل النمو في اﻷسماك المغذاة على مسحوق الثوم 39غم /كغم علف أذ سجلت 550.00
(غم/سمكة) مقارنة مع السيطرة التي سجلت  00غم /سمكة.

معدل التحويل الغذائي  FCRونسبة كفاءة التحويل الغذائي %FER
أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي لصفة معدل التحويل الغذائي جدول ( )3وجود فرق
معنوي ( )p≥9.91بين أسماك المعاملة الخامسة التي بلغت( )0.33±6.07وأسماك المعاملة
اﻷولى(السيطرة)(,)0.22±8.77والثانية(,)0.05±7.88والثالثة ( )0.33±10.41ولم تختلف
معنويا مع أسماك المعاملة الرابعة (.)0.22±6.19
أما فيما يتعلق بكفاءة التحويل الغذائي يبين الجدول ( )3وجود اختالفات معنوية
( )p≥9.91بين اﻷسماك المغذاة على المعاملة الخامسة التي سجلت ()0.90±16.49
واﻷسماك المغذاة على المعامالت اﻷولى والثانية والثالثة ( 0.31±9.61,0.09±12.68,
 )0.29±11.40ولم تختلف معنويا مع اﻷسماك المغذاة على المعاملة الرابعة
(.)0.58±16.14
تتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصل أليها  )2952( Jegedفي تجربته على أسماك
البلطي  Tilapia zilliiإن للثوم تأثي ار إيجابيا في الصحة العامة وفي وزن اﻷسماك فعند اضافة
الثوم إلى العليقة بنسب( 1و 59و 51و )29غم/كغم علف وبعد 01يوما من التجربة الحظ أن
أفضل معدل تحويل غذائي في المعامالت المضاف أليها الثوم وبمستوى  39غم/كغم علف
مقارنة بمجموعة السيطرة .

معدل النمو النسبي %RGRومعدل النمو النوعي SGRغم/يوم
عند متابعة نتائج معدل النمو النسبي يوضح الجدول ( )3تفوق المعاملة الخامسة معنويا
( )p≥9.91عن المعامالت التجريبية إذ سجلت (%)3.06±35.91مقارنة مع المعاملة اﻷولى
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(السيطرة)والثانية والثالثة( ,%)0.45±19.65,0.70±26.34,0.60±23.19إال انها لم تختلف
معنوياعن المعاملة الرابعة التي سجلت(.%)1.80±33.71
أما فيما يتعلق بصفة معدل النمو النوعي نالحظ من الجدول ( )3ومن نتائج التحليل
اإلحصائي تفوق المعاملة الخامسة معنويا ( )p≥9.91التي بلغت ()0.03±0.43غم/يوم على
بقية

المعامالت التجريبية السيطرة ()0.00±0.29غم ,والثانية( )0.01±0.33غم ,والثالثة

( )0.00±0.25غم ,ماعدا

المعاملة الرابعة التي لم تختلف معها معنويا إذ سجلت

()0.02±0.41غم /يوم.
جاءت نتائج هذين المعيارين مطابقة لنتائج معياري الزيادة الوزنية والزيادة الوزنية اليومية
لتؤكد استمرار تفوق أسماك المعاملة الخامسة والمعاملة الرابعة في هذه الصفات وتشير هذه
النتائج الى تأثير مسحوق الثوم في تحسن أداء النمو لدى أسماك الكارب الشائع من االرتفاع
اإليجابي الحاصل في الصفات أعاله لكونه من النباتات الطبية المهمة بوفرته من العناصر
المعدنية والتغذوية الضرورية إلدامة الفعاليات الفسلجية ( Ajeelو.)2953,Al-Faragi
اتفقت هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها  Megbowonوآخرون ) .(2013لصفة
معدل النمو النوعي إذ سجلت االسماك المغذاة على مسحوق الثوم  39غم/كغم علف 5.00
غم/يوم مقارنة بمعاملة السيطرة التي سجلت  5.92غم/يوم  .قد تفسر هذه النتائج إلى تأثير
مكونات الثوم في تسريع الهضم والى وجود الغدد الموجودة في الجهاز الهضمي التي تفرز بعض
االنزيمات المحللة للعناصر الغذائية المكونة للعليقة ،وعمل الثوم على زيادة معامل هضمها
وامتصاصها وزيادة اإلفادة منها وهذا يؤدي الى زيادة النمو(  Shalabyوآخرون .)2990،

النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة PCV
بينت نتائج التحليل االحصائي جدول( )2إن المعاملة الخامسة سجلت اعلى قيمة حسابيا لحجم
خاليا الدم المرصوصة ( )9.33 + 37.66على بقية المعامالت اﻷولى(السيطرة) والثانية
والثالثة والرابعة ()2.02 ± 36.66 ,1.52 ± 34.00 , 4.05 ± 29.33,4.00 ± 30.33
على الترتيب) ,ولم يبين التحليل اإلحصائي أية فروق معنوية بين المعامالت التجريبية كافة.
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جدول ( :)4الفحوصات الدمية (المتوسط  ±الخطأ القياسي) في نهاية التجربة ألسماك الكارب الشائع
المعاملة بتراكيز مختلفة من زيت ومسحوق الثوم.

المعامالت

T1

T3

T2

T4

مستوى

T5

المعنوية

الصفات
±

PCV
Hbغم011/ملليتر
))601 × RBC
3

خلية  /ملم

))301 × WBC
3

خلية  /ملم

30.00

±

29.33

34.00 ± 1.52

4.00

4.05

a

a

9.70 ± 1.25

9.46 ± 1.32

10.96 ± 0.51

b

b

b

a

±

36.66

±

2.02

0.33

a

a

±

12.00

±

37.66

12.73

0.76

0.16

a

a

1.12 ± 0.03

1.40 ± 0.05

1.40 ± 0.15

1.56 ± 0.16

2.09 ± 0.23

b

b

b

b

a

±

19.00

±

0.77

0.57

c

b

21.07

21.06 ± 0.08
b

±

22.73

±

0.28

0.61

ab

a

23.43

NS
*
*
*

 :T1معاملة السيطرة :T2 .عليقة مضاف لها زيت الثوم بنسبة 299ملغم /كغم  :T3 .عليقة مضاف لها زيت الثوم بنسبة
399ملغم  /كغم T4 : .عليقة مضاف لها مسحوق الثوم بنسبة 29غم /كغم :T5 .عليقة مضاف لها مسحوق الثوم بنسبة
39غم /كغم NS .تمثل غير معنوي * .معنوية ).(P≥0.05

خضاب الدم Hb
يبين (جدول  )3وجود فروق معنوية (  )P<0.05في تركيز الهيموكلوبين بين كال من
المعاملة الخامسة والرابعة وبين المعامالت الثالثة والثانية واالولى ،ﺇذ أظهرت نتائج التحليل
االحصائي تفوق المعاملة الخامسة والرابعة معنويا ( )p≥9.91التي سجلتا أعلى تركيز
 9.50 +52.03و  9.00 ±12.00غم599/مل على بقية المعامالت التجريبية الثالثة والثانية
واالولى 1.25±9.70 ,1.32±9.46 ,0.51±10.96غم599/مل .في حين لم يظهر اختالف
معنوي بين المعامالت اﻷولى والثانية والثالثة وعلى التوالي.
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قد يعزى ذلك الى أثر فيتامين  Cالموجود في الثوم الذي يعمل على زيادة عدد خاليا الدم
الحمر ومن ثم الى زيادة حجم الخاليا المرصوص وهيموغلوبين الدم  .أو قد يعود إلى زيادة
امتصاص الحديد في حالة زيادة مستوى فيتامين  ،Cومن ثم يؤثر في زيادة تركيز الهيموغلوبين
وعدد كريات الدم الحمر لما للحديد من أهمية في تصنيع كريات الدم الحمر والهيموغلوبين.
تتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصل إليها  Farahiوآخرون()2959إلى أن مستوى %3من
مسحوق الثوم المضافة في عالئق أسماك السلمون المرقط حققت أفضل زيادة في تركيز
هيموكلوبين الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة.

معدل خاليا الدم الحمراء RBC
يتضح من الجدول ( )4ان أعلى قيمة لمعدل خاليا الدم الحمراء كانت مسجلة الى المعاملة
الخامسة (106×2.09خلية  /ملم) 3والتي تفوقت معنويا ()p ≤ 0.05على كافة المعامالت ,في
حين لم يسجل فروق معنوية ( )p ˃ 0.05بين المعامالت الرابعة والثالثة والثانية واالولى وعلى
الترتيب .يبين من النتائج المتحصلة من جدول ( )2ان لمسحوق الثوم تأثي ار واضحا في ارتفاع
عدد كريات الدم الحمراء ( )RBCفي دم اﻷسماك بشكل يتزامن مع زيادة نسبة مسحوق الثوم ،
فكانت أعلى نسبة في المعاملة الخامسة  .ان هذه النتيجة قد تعود الى احتواء مسحوق الثوم على
العناصر المعدنية مثل الحديد(Sahuواخرون )2990,والذي يعد من العوامل المؤثرة في تكوين
كريات الدم الحمراء في اﻷسماك ,اﻷمر الذي أدى الى ظهور هذه الزيادة  .وهذا يتفق جزئيا مع
ما توصل إليه  Nyaو.)2955(Austin

معدل خاليا الدم البيضاء WBC
توضح نتائج التحليل االحصائي في بيانات الجدول ( )2إن أعلى قيمة لمعدل خاليا الدم
البيضاء كانت مسجلة إلى المعاملة الخامسة  310× 23.23خلية/ملم 3التي أظهرت تفوقا معنويا
( )p ≤0.05عن باقي المعامالت باستثناء المعاملة الرابعة ,في حين سجلت معاملة المقارنة
3

(10×19.00

خلية/ملم )3أدنى مستوى عن باقي المعامالت ,ولم يسجل فرق معنوي

) )p˃0.05بين المعاملة الثانية والثالثة ( 310×25.90خلية/ملم 310×25.90( , (3خلية/ملم
) والمعاملة الرابعة التي سجلت ( 310×22.73خلية/ملم. )3
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تقاربت هذه النتائج مع ما توصل إلية  Shalabyوآخرون )  ( 2006عندما ارتفعت أعداد
كريات الدم البيض مع زيادة جرعة مسحوق الثوم في العليقة ﻷسماك السلمون المرقط  ،في
المعامالت الحاوية على مسحوق الثوم مقارنة بمجموعة السيطرة.
قياس تركيز أنزيم )Aspartate amino Transferase (ASTوحدة دولية/لتر.
يوضح الجدول ( )1انخفاضا معنويا في نسبة أنزيم  ASTفي المجاميع المعاملة بالثوم
مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى ) )P≤0.05ﺇذ يالحظ عدم وجود فرق معنوي بين
المعاملة الخامسة ( )2.30±136.00وحدة دولية/لتر ,والمعاملة الثالثة ()3.46±131.00
وحدة دولية/لتر ,والمعاملة الثانية ( )4.61±142.00وحدة دولية/لتر مقارنة بمعاملة السيطرة
التي سجلت أعلى نسبة ( )5.77±236.00وحدة دولية/لتر.
جدول ( )1الفحوصات الكيموحيوية (المتوسط  ±الخطأ القياسي) في نهاية التجربة ﻷسماك الكارب الشائع
المعاملة بتراكيز مختلفة من زيت ومسحوق الثوم.

المعامالت

T1

T2

T3

T4

T5

مستوى
المعنوية

الصفات

)AST(IU/L

)ALT(IU/L

)ALP(IU/L
)T.Protein(mg/dl

236.00

142.00

131.00

178.00

136.00

±5.77

±4.61

±3.46

±6.92

±2.30

a

c

c

b

c

49.90

39.90

39.80

40.90

48.30

±1.73

±1.15

±1.15

±0.57

±1.15

a

b

b

b

ab

4.52

11.84

12.79

11.68

2±0.57

±0.05

±0.02

±0.57

a

b

b

b

2.10 ±0.05

3.80 ±0.11

3.50 ±0.17

4.50 ±0.05

4.80 ±0.11

c

b

b

a

a

9.79 ±0.05

*
*
*

c

*

 :T1معاملة السيطرة :T2 .عليقة مضاف لها زيت الثوم بنسبة 299ملغم /كغم  :T3 .عليقة مضاف لها زيت
الثوم بنسبة 399ملغم  /كغم T4 : .عليقة مضاف لها مسحوق الثوم بنسبة 29غم /كغم :T5 .عليقة مضاف
لها مسحوق الثوم بنسبة 39غم /كغم NS .تمثل غير معنوي * .معنوية )(P≥0.05
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قياس تركيز أنزيم ) Alanine amino Transferase( ALT
أكدت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى ) )P≤0.05بين معامالت
التجربة جميعها لتركيز أنزيم  ALTإذ نالحظ إنخفاضا معنويا في نسبة أنزيم  ALTفي
اﻷسماك المغذاة على عالئق ذات تراكيز مختلفة من زيت ومسحوق الثوم مقارنة مع السيطرة
التي سجلت أعلى تركيز ( )1.73±49.90وحدة دولية/لتر وبفارق غير معنوي عن المعاملة
الخامسة وظهرأقل تركيز( )1.15±39.80وحدة دولية/لتر ﻷسماك المعاملة الثالثة (جدول . )1
قياس تركيز أنزيم ) . Aspartate amino Transferase( AST
يوضح الجدول ( )1انخفاضا معنويا في نسبة أنزيم  ASTفي المجاميع المعاملة بالثوم
مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى ) )P≤0.05كذلك يالحظ عدم وجود فرق معنوي بين
المعاملة الخامسة ( )2.30±136.00وحدة دولية/لتر ,والمعاملة الثالثة ()3.46±131.00
وحدة دولية/لتر ,والمعاملة الثانية ( )4.61±142.00وحدة دولية/لتر وسجلت معاملة السيطرة
أعلى نسبة ( )5.77±236.00وحدة دولية/لتر ,في حين سجلت المعاملة الرابعة ارتفاع معنوي
( )6.92±178.00وحدة دولية/لتر ,مقارنة مع المعامالت الخامسة والثالثة والثانية.
قياس تركيز أنزيم )Alkaline phosphatase( ALP
يبين الجدول ( )5انخفاضا معنويا في نسبة

أنزيم

 ALPبين المجاميع المعاملة بزيت

ومسحوق الثوم مقارنة مع معاملة السيطرة ضمن مستوى

) ( P≤0.05وحصول المعاملة

الخامسة على أقل مستوى من هذا االنزيم في الدم اذ كانت  0.05±9.79وحدة دولية/لتر ثم
تلتها المعاملة الرابعة بلغت  0.57±11.68ثم المعاملة الثانية التي سجلت 0.05±11.84
وحدة دولية /لتر ثم المعاملة الثالثة التي سجلت  0.02±12.79وحدة دولية /لتر وحدة دولية/لتر
وبعدها مجموعة السيطرة وبلغت  0.57±24.52وحدة دولية /لتر .تتفق هذه النتائج مع النتائج
التي توصل لها  Ajeelو .)2953(Al-Faragiإذ وجد انخفاض في مستوى أنزيم ALT
وASTو ALPفي مصل دم أسماك الكارب الشائع في المعاملة الحاوية على مسحوق الثوم
بتركيز 59غم /كغم علف على المعامالت التجريبية مقارنة مع السيطرة والمعامالت التجريبية
اﻷخرى.
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قد يعزى هذا االنخفاض الى وجود المواد الفعالة في الثوم ومنها ،Allicinوالتي استخدمت
بنسب مختلفة في مجموعة من اﻷسماك المغذاة على عالئق تحتوي على زيت ومسحوق الثوم
أدى إلى انخفاض في انزيمات الكبد بصورة أكبر عن بقية المعامالت ،وهذا يعود إلى أن الثوم
يعمل مضاد أكسدة جيد ضد االيونات الحرة التي تتحرر نتيجة عوامل اإلجهاد ومنها عملية
اﻷ يض التي تحدث داخل الخاليا ،وعندما يزداد مستوى االيونات الحرة المتحررة بكميات أكبر من
مستوى مضادات االكسدة فإنه يؤدي إلى تحطم خاليا الجسم وزيادة إفراز انزيمات الكبد وان
اختالف تركيز الثوم في المعامالت أدى الى وجود فرق معنوي في مستوى االنزيمات ،وهذا يتفق
مع ما توصل إليه Shalabyوآخرون)  .( 2006وأكدت  )2992 ( Alsalahyفي حصولها
على انخفاضا معنويا لمستوى أنزيم  ASTللجرذان عند تغذيتها على عليقة تحتوي على مسحوق
الثوم
قياس تركيز البروتين الكلي )T.Protein(mg/dl
يبين الجدول( )1بأن هناك زيادة معنوية) ( P≤0.05في قيم البروتين الكلي في معامالت
اﻷسماك جميعها المغذاة على عالئق تحتوي على تراكيز مختلفة من زيت ومسحوق الثوم مقارنة"
مع معاملة السيطرة ,إذ يالحظ تفوق أسماك المعاملة الخامسة في قيمة البروتين الكلي التي
سجلت ( 0.11±4.80ملغم/ديسيلتر) ثم المعاملة الرابعة التي سجلت(0.05±4.50
ملغم/ديسيلتر) ثم المعاملة الثالثة ( 0.17±3.50ملغم/ديسيلتر),والمعاملة الثانية (0.11±3.80
ملغم/ديسيلتر) مقارنة" مع معاملة السيطرة التي سجلت أقل قيمة في تركيز البروتين الكلي
( 0.05±2.10ملغم/ديسيلتر) .تتفق نتائج ارتفاع تراكيز البروتين الكلي لمصل دم اﻷسماك
المغذاة على عالئق حاوية على الثوم مع النتائج التي توصل إليها  TalpurوIkhwanuddin
( )2952على أسماك . Lates calcarifer
االستنتاجات Conclusions
.5

إن إضافة مسحوق الثوم بتركيز 29و 39غم/كغم علف أدى إلى حصول أفضل زيادة في
معدل الزيادة الوزنية الكلية فضال عن معدل النمو النسبي والنوعي و أفضل قيمة لمعدل
التحويل الغذائي وكفاءة التحويل الغذائي.
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كغم)علف في عالئق أسماك التجربة أدى/ ملغم399( إن إضافة تراكيز عالية من زيت الثوم

.2

. إلى حصول انخفاض في معدل الزيادة الوزنية الكلية ومعدل النمو النسبي والنوعي
)ALT,ALP,AST(  الدور االيجابي لزيت ومسحوق الثوم في خفض تراكيز انزيمات الكبد.3
.وزيادة أعداد كريات الدم الحمراء والبيضاء والذي يعطي المزيد من الفوائد الصحية لألسماك
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Abstract
The growth rates which had been studied were (Total and daily
weight gain, the relative and qualitative growth, the efficiency rates of
food and feed conversion for juvenile) and study the characteristics of
the blood (the concentration of hemoglobin, haematocrit value, number
of red and white blood cells, and measuring the activity of liver enzymes
(AST, ALP ALT). Ninety fish were used at a rate of weight (60 ±2) g
distributed randomly, 6 fish per basin, 15 glass basin were used. The
experiment was divided to five treatments with three replicates per
treatment and the fish fed with high protein content diet (31.34 ±0.3)
%

and 3% by weight per day, different levels of oil and garlic powder

were added to the pilot diets, garlic powder concentration of 20 g / kg
and 30 g / kg feed for treatment T4 and T5 and garlic oil concentration
of 200 mg / kg and 300 mg / kg feed for treatment T2 and T3,
respectively , as well as the control treatment (T1) devoid of garlic. The
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experiment lasted for a period of 70 days. The results showed that the
best diets is the fifth treatment as it gave good results for the growth
traits studied, as results showed that the fifth treatment outweigh
significantly (P < 0.05) on all experimental treatments. The results
showed that the parameters of red and white blood cells, hemoglobin
concentration, the packed cell volume (PCV) and total protein of the
serum has risen significantly within the level (P <0.05) for the fifth
treatment compared with the rest of the transactions, while the levels of
liver enzymes (AST, ALT, ALP) decreased significantly in all treatment
containing powder and garlic oil compared to the control.
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