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تأ ثري اس تخدام ثالث اهواع من املعزز احليوي يف عالئق اسامك الاكرب العادي Cyprinus carpio L.املرابة
1
يف اهظمة املياة ادلوارة املغلقة
امال اثمر ميك الكعيب

عيل حسني سلامن
جامعة املثىن /لكية الزراعة /قسم الرثوة احليواهية
الخالصة- :

اجريت ىذه الدراسة لمعرفة اثر انواع مختمفة من المعزز الحيوي عمى نمو اسماك الكارب الشائع
 Cyprinus Carpio L.وليذا الغرض وزعت  60سمكة كارب بمعدل وزن 2±45.0غم عمى اربع معامالت
ولكل معاممة ثالثة مكررات بواقع

 5اسماك في كل حوض لمدة  60يوم ،لممدة من  2015/3/1الى

 2015/5/1في محطة االبحاث والتجارب الزراعية االولى غذيت االسماك بالمعامالت االربعة بنسبة  %2من
وزن الجسم طيمة مدة التجربة عدت المعاممة االولى (السيطرة ،)T1الثانية )المعزز الحيوي الصيني ) ،T2
الثالثة(المعزز الحيوي العراقي)  ،T3الرابعة) المعزز الحيوي الكوري) . T4درست معايير النمو (الزيادة الوزنية
الكمية  ,الزيادة الوزنية االسبوعية  ,معدل النمو النسبي الكمي  ,معدل النمو النسبي االسبوعي  ,معامل التحويل
الغذائي  ,كفاءة التحويل الغذائي  ,الزيادة ال وزنية النوعية  ,العمف االسبوعي المتناول ومعدل الوزن النيائي)
اظيرت النتائج تفوق المعاممة الثانية معنويا في صفات (معدل الوزن النيائي والزيادة الوزنية الكمية والزيادة
الوزنية االسبوعية ومعدل النمو النسبي الكمي وكفاءة التحويل الغذائي إذ سجمت ± 11.44 ،1.92 ± 56.86
 4.41 ± 24.44،1.72± 4.00 ، 0.123 ± 2.86 ،0.494عمى التوالي كذلك اظيرت النتائج زيادة غير
معنوية عند مستوى  p≤0.05لممعاممة نفسيا في عدد كريات الدم البيض والحمر وكذلك لصفة مكداس الدم
 PCVفمم تظير فروقات معنوية بين المعامالت االربعة.
توصي الدراسة باستخدام المعزز الحيوي الصيني (0.2غم /كغم) كونو حقق افضل النتائج عند ظروف
التجربة
المقدمة- :
تعد لحوم األسماك من المصادر ذات القيمة الغذائية العالية الرتفاع نسبة البروتين اذ تصل الى %18
ال عما توفره من األحماض الدىنية االساسية غيرالمشبعة طويمة السمسمة والعديد من الفيتامينات
منيا فض ً
واألمالح المعدن، ،كما ان الطمب العالمي عمى لحوم األسماك في زيادة مستمرة و يصل استيالك الفرد الواحد
من لحوم االسماك في الدول المتقدمة حوالي

( 25 .9كغم /سنوياً) بينما تصل حصة الفرد الواحد السنوية في

الوطن العربي عموم ًا  5 . 2كغم والعراق 1. 3كغم والدول النامية  9 . 3كغم ( حسن 3991،؛ منظمة
1

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 4 / No : 1 / 2016

 …………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 4 :العدد1026 / 1 :

األغذية والزراعة )3991 ،وتعد اسماك الكارب من األسماك الميمة في مناطق عديدة من العالم إذ تغطي
الطمب عمى االسماك في تمك المناطق كونيا سمكة تربية رئيسة لما تمتاز بيا من مواصفات عالية ( Davies
.)2006،and Gouveia
يمثل انتاج المزارع السمكية أكثر من  %45من االنتاج الكمي لألسماك ومن المتوقع زيادة ىذه النسبة
الى  %75في السنوات العشرين القادمة ( )FTU , 2007وىذه النسبة ىي انعكاس لزيادة انتاج االسماك من
مختمف نشاطات تربية االسماك الذي ارتفعت نسبة مشاركة انتاج المزارع السمكية الى حوالي  %6من مصادر
االنتاج السمكي العالمي ()GaFard, 2007
ان حاجة االنسان الى البروتين وبشكل خاص البروتين الحيواني االصل دفعتو الى ان يتجو نحو
األسماك ألن لحوميا ذات قيمة غذائية عالية اذ تراوحت نسبة البروتين في لحوم االسماك بين  % 90 – 60من
الوزن الجاف و  % 18.5من الوزن الرطب وىي تفوق نسبة البروتين في لحوم األبقار  % 16.18والبيض
 13.6والحميب ( 3.8المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  .)3991،لذا تطورت وسائل االستزراع العالمية
لألسماك بشكل كبير خالل السنوات األخيرة لتصبح ذات أىمية اقتصادية ضمن القطاعات الزراعية
(  Subasingheواخرون )9009،ان المعزز الحيوي عبارة عن مصدر لألحياء المجيرية المفيدة سواء كانت
بكتريا أو خمائر أو اعفان معزولة من الفمو ار المعوية لمقناة اليضمية لمطيور البالغة تضاف لمغذاء لتقوم ىذه
األحياء ب االستيطان عمى الخاليا الطالئية المبطنة لمقناة اليضمية وبالتالي غمق المستقبالت ))Receptors
الموجودة عمى جدران ىذه الخاليا بالشكل الذي يمنع وصول الميكروبات المرضية ليذه المستقبالت وبالتالي
تسييل امتصاصيا الى الخارج ومنع تأثيراتيا المدرجة عمى جسم المضيف ) (Hostسواء كانت االنسان أو
الحيوان فقد اشارت الدراسات الحديثة الى ان لعممية االلتصاق دور في تعزيز الصحة العامة والنمو ،وظيرت
اىمية المعزز الحيوي عند استخدامو العالجي ( Karimiو 9001 ،Pena؛الخفاجي .)2008،لذا تيدف ىذ ه
الدراسة لمعرفة اثر استخدام انواع مختمفة من المعزز الحيوي عمى صفات النمو والتحويل الغذائي كذلك عمى
بعض الصفات الدمية وبالتالي التوصية باستخدام افضميا عمى مستوى التطبيق العممي.
مواد وطرائق العمل- :
تم اجراء التجربة االولى في محطة االبحاث العممية والتجارب الزراعية االولى التابعة لكمية الزراعو جامعة
المثنى في منطقة ام العكف لممدة  2015\3\1الى  2015\5\1وليذا الغرض تم تأسيس مختبر االسماك
/الدراسات العميا/محطة االبحاث العمميو االولى التابع الى قسم الثروة الحيوانيو (مختبر منظومة المياه الدوارة

المغمقة) والذي تم انشاؤه لغرض معرفة صالحية استخدام انظمة المياة الدوارة المغمقة في تربية اسماك الكارب

العادي وباستخدام العالئق المصنعة .جمبت  250سمكة كارب عادي  Cyprinus carpio L.بأوزان تراوحت
بين ( ) 55- 40غم من مفقس اسماك الرميثو االىمي في محافظة المثنى.
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اقممت االسماك لمدة  15يوم .ووزعت في احواض التربية لمتأقمم عمى نظام التربية والعالئق قبل بدء
التجربة ،حيث اختيرت  60سمكة عشوائياً بمعدل وزن ( )1.0±45.0غم ،بعد استبعاد المصابة منيا .غطست

اسماك التجربة في حوض يحوي عمى محمول ممحي بتركيز  % 5لحين ظيور عالمات االجياد عمييا الذي
يستدل عميو من خالل طريقة سباحتيا (محيسن  )3991 ،لتطييرىا من الطفيميات الخارجية التي قد تؤثر عمى
سير التجربة.

قدم العمف ليا بنسبة  % 1من وزن الجسم الحي بمعدل وجبتين ولمدة اسبوع واحد ثم رفعت النسبة
الى % 1.5من وزن الجسم وبواقع ثالث وجبات خالل اليوم الواحد وتكون في الساعة التاسعو صباحا والواحده
ظ ي ار والخامسة عص ار وبعد ان تم التاكد من استيالك العمف بصورة كاممة من قبل االسماك رفعت النسبة الى
 % 2من وزن االسماك في الحوض بمعدل وجبتين في اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً والثانية ظي اًر وكانت
يت التحميالت الكيميائية لعميقة التجربة من البروتين
أج ِر ْ
كمية العمف تغير نسبة الى وزن االسماك كل 10يومْ .

ومستخمص االيثر واأللياف الخام والرماد في المختبر المركزي التابع إلى كمية الزراعة/جامعة ذي قار (جدول

 .)2اعتمدت المعادالت الت الية لحساب وقياس المتغيرات وكما يمي :
 - 1الزيادة الوزنية لألسماك - :Weight Gain
الزيادة الوزنية لألسماك= الوزن النيائي (غم/سمكة)  -الوزن االبتدائي (غم/سمكة).
 - 2الزيادة الوزنية االسبوعية (غم/اسبوع) = الزيادة الوزنية (غم/سمكة) /عدد أيام التجربة
 - 3معدل النمو النسبي Relative Growth Rate (R.G.R.) %
الوزن النيائي (غم/سمكة)  -الوزن االبتدائي (غم/سمكة)
الوزن االبتدائي (غم/سمكة)

× 100

 .4معد دددل النمد ددو الند ددوعي %غد ددم /يد ددوم = لوغد دداريتم الطبيعد ددي لمد ددوزن النيد ددائي – لوغد دداريتم الطبيعد ددي لم د ددوزن

االبتدائي /المدة الزمنية باأليام بين الوزنين× 100

- 5معامل التحويل الغذائي )Food Conversion Ratio (F.C.R.
=

وزن الغذاء الجاف المتناول (غم/سمكة)

الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك (غم/سمكة)

 - 6كفاءة التحويل الغذائي (=)%الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك/وزن العمف المتناول (غم) × 100
 - 7كمية الغذاء المتناول= مجموع (وزن الوجبة (%1من وزن السمكة)× عدد الوجبات بين الوزنين)
 - 8نسبة البقاء =عدد االسماك المتبقية /عدد االسماك الكمي×100
أجريت فحوصات قياس النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة )Packed (PCV%

 Cell Volumeوخضاب الدم ) Hemoglobin (Hbوعدد كريات الدم الحمراء  RBCوكريات الدم البيضاء
/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 4 / No : 1 / 2016

 …………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 4 :العدد1026 / 1 :

 WBCلدم أسماك المعامالت التجريبية المختمفة المسحوب اعتماداً عمى الطرائق التي ذكرىما( & Blaxhall
 .)1973 ,Daisleyو ِ
استخد َم التصميم العشوائي الكامل ( Complete Randomized Design )CRDفي
تحميل تأثير المعامالت في المعايير المدروسة واختبرت الفروق المعنوية بين متوسطات المعايير المدروسة وفق

اختبار دنكن )1955( Duncanمتعدد الحدود عند مستوى معنوية ) (P≤0.05واستعمل البرنامج اإلحصائي

الجاىز  )2001(SASفي التحميل اإلحصائي عمى وفق النموذج الرياضي.
. Yij = μ + Ti + eij

جدول ( )3النسب المئوية لممكونات العمفية لعالئق التجربة
المعاييرالمدروسة

T1

معاممة السيطرة

T3

T2

*معززحيوي

T4

** معزز حيوي

***معزز حيوي

عراقي

كوري

مركز بروتيني

15

15

15

15

فول الصويا

28

28

28

28

نخالة حنطة ناعمة

15

15

15

15

ذرة صفراء

20

20

20

20

شعير محمي

15

15

15

15

طحين

5

5

5

5

ممح طعام

1

1

1

1

فيتامينات

1

0.8

0.8

0.8

معزز حيوي صيني

0.0

0.2

0.0

0.0

معزز حيوي عراقي

0.0

0.0

0.2

0.0

معززحيوي كوري

0.0

0. 0

0.0

0.2

صيني

جدول() 9النسب المئوية لمتحميل الكيميائي لعالئق التجربة محسوبة عمى اساس المادة الجافة
T4
T3
T2
T1
المعاييز المذروسة
بزوتين خام

27.39

27.39

27.39

27.39

مستخلص االيثز

5.15

5.15

5.15

5.1 5

الزطوبة

9.1

8.35

8.58

9.40

االلياف

7.31

7.09

7.47

7.28

الزماد

6.25

6.25

6.25

6.25

*الكزبوهيذرات الذائبة NFE

45.89

45.89

45.89

45.89



الكاربوهيرات الذائبة )nitrogen free Extract (NFE
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النتائج والمناقشة :
وزعت االسماك عمى مكررات التجربة بحيث تضمن عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت جميعيا

نتيجة لتأثير الوزن االبتدائي لألسماك المستخدمة في التجربة .اشارت نتائج التحميل االحصائي (جدول )3لمعيار
الزيادة الوزنية ظيور تفوق معنوي لصالح المعاممتان T2و ( T3الثانية والثالثة) اذ بمغت (11.44±0.494
و )11.04±1.097عمى التوالي مقارنة بالمعاممة (T1االولى) والمعاممة ( T4الرابعة) اذ كانت القيم

فييا( 8.429± 0.117و  ) 4.42±0.87عمى التوالي ولم تظير الفروق المعنوية بين المعاممة )T2و ( T3في
الصفة ذاتيا في حين اختمفت المعاممة  T1عن المعاممة  T4معنويا كما يشير الجدول ذاتو ظيور التفوق

المعنوي ( )p≤0.05لصالح المعاممتان (T2و ) T3في صفة معدل الزيادة الوزنية االسبوعية مقارنة بالمعاممتين
) T1و  (T4في الصفة ذاتيا ،اذ بمغت في المعاممة  (2.107±0.029(T1في حين كانت في المعاممة T4

( )1.105± 0.218بينما كانت الفروق غير معنوية في معدالت استيالك العمف بين معامالت التجربة المختمفة
اذ بمغت في المعامالت (T1وT2وT3و36.38±0.48( (T4؛  38.49±0.76؛

 38.35±0.80و

 )36.77±0.35عمى التوالي ،كما بينت النتائج ظيور انخفاض معنوي ( )p≤0.05في معدل النمو النسبي
ومعدل النمو النوعي في المعاممة T4مقارنة ببقية المعامالت (T1وT2و )T3مع تحسن معنوي ( )p≤0.05في

معدل التحويل الغذائي ( )RCRفي المعامالت (T1وT2و (T3اذ بمغت فييا ( 4.316±0.08و3.38±0.35

و  )3.527±0.484عمى التوالي مقارنة بالمعاممة  )8.912±2.70( T4كذلك تفوقت المعامالت (T1و

T2و )T3معنويا ( ) p≤0.05في كفاءة التحويل الغذائي  ,اذ بمغت (23.17±0.45؛ 29.78±2.99

و )28.69±3.71عمى التوالي مقارنة بالمعاممة  )12.00±3.91( T4و ادت النتائج اعاله الى ظيور ارتفاع

معنوي) (p≤0.05في معدل الوزن النيائي ألسماك المعاممتين (T2و ) T3مقارنة بالمعاممتين (T1و.)T4

وقد يعود التفوق المعنوي ( ) p≤0.05في كل من معدل الوزن النيائي ومعدل الزيادة الوزنية االسبوعية
والكمية لألسماك المغذاة عمى المعاممة  T2الحاوية عمى المعزز الحيوي الصيني الى اختالف تركيز الخميرة
واالحياء المجيرية في ىذا المعزز الحيوي مقارنة باألنواع االخرى المستخدمة في الدراسة الذي يفسر ظيور
التفوق المعنوي في المعاممة الحاوية عمى المعزز الحيوي الصيني وتأثيراتو في الجياز اليضمي ومردود ذلك
بص ورة ايجابية عمى تمك الصفات مقارنة باألنواع االخرى من المعززات الحيوية االخرى المضافة لبقية
المعامالت التجريبية في الدراسة .وجاءت ىذه النتائج متفقة مع ما وجده كل من (1980 ,Cooney
و 2004,Ahilanوالضنكي 1999,و  )2012,AL_Sapharوالذين الحظوا ظيور اثار ايجابية عمى جميع
معايير النمو والتي تتضمن الزيادة الوزنية الكمية ومعدل النمو النوعي ومعدل النمو النسبي مفسرين ذلك التحسن
المعنوي الى نوعية االحياء المجيرية والخميرة الموجودة في ذلك المعزز الحيوي والذي جعمو كان افضل حيث ان
وجود الخميرة ضمن المعزز الحيوي والتي تعمل عمى تحفيز النمو نتيجة لجدارىا الخموي المتكون من مادة
( Mannan-oligosaccharideوىو مركب معقد كموكوبروتيني ينتج عن التحمل األنزيمي لمجدار الداخمي
لخمية الخميرة) والذي يعمل عمى تحفيز الجياز المناعي وزيادة مقاومة الجسم لألمراض و تحسين وزن الجسم
وخفض االجياد عمى االسماك إلنتاجيا بعض الفيتامينات والعوامل المحفزة لمنمو (احمد  (1995 ,فضال عن
افرازىا لألنزيمات الياضمة في تجويف القناة اليضمية لألسماك مما يزيد من تمثيل الحوامض الدىنية وزيادة
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فعالية العناصر مثل الكالسيوم والبوتاسيوم عن طريق زيادة افراز انزيم الفايتيز ( )1991 ,Abdul Halimىذا
باإلضافة الى ان الجدار الخموي لمخميرة يعتبر مصدر لمطاقة نتيجة تكاثر االحياء المجيرية المفيدة دون الضارة
لعدم امتالك االحياء المجيرية الضارة االنزيمات الياضمة لمسكريات المعقدة االمر الذي يؤدي الى زياد ة البكتريا
النافعة التي تزيد من ىضم المواد الغذائية مما ينتج عنو زيادة النمو الكمي والنوعي والنسبي اما االنخفاض
المعنوي الحاصل في كل من صفة معدل الزيادة الوزنية االسبوعية والكمية لألسماك المغذاة عمى المعاممة T4
مقارنة بمعاممة السيطرة  T1قد يعود الحتواء المعاممة  T4عمى تراكيز عالية من االحياء المجيرية اثرت سمبا في
معدالت النمو ،اضافة الى محدودية استيعاب القناة اليضمية من قبل البكتريا وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما
توصل الية (الخالدي  2005 ,و المندالوي  )2005 ,ولكن نتائج ىذه الدراسة كانت مختمفة مع ما توصل
الية (الفياض والشاوي )9031 ,في كل من معدل الوزن النسبي ومعامل التحويل الغذائي وكفاءة التحويل
الغذائي وقد يعود ىذا االختالف الى نوعية وتركيب المعززات الحيوية من االحياء المجيرية المفيدة والخميرة
وتركيزىا في المعززات الحيوية المستخدمة والتي تظير تأثيرات مختمفة في القناة اليضمية لألسماك مما ينتج عنو
اختالف في مقدار ىضم المواد الغذائية العمفية و تأثير ذلك في مقدار الكفاءة التحويمية لمعمف الذي غذيت عمية
االسماك وبالتالي اختالفات في مقدار النمو الكمي والنسبي.
الصفات الدمية- :
يتضح من الجدول ( )4لم تظير فروق معنوية ( ) p≤0.05بين المعامالت (T1وT2وT3و )T4في كل
من صفات الدم المتعمقة بخاليا الدم الحمر والبيض وخضاب الدم ومكداس الدم عند اضافة االنواع المختمفة من

المعززات الحيوية الى عالئق االسماك التي تغذت عمييا طول مدة التجربة واختمفت نتائج ىذ ه الدراسة الى ما
توصل الية كل من( االشعب واخرون  Rajesh 2014 ,و اخرون  Kumar ; 2006 ,واخرون)2006.

والذين الحظوا ظيور فروق معنوية ما بين المعامالت المعاممة بالمعززات الحيوية في الصفات الدمية المتعمقة
بخاليا الدم الحمر والبيض وفحوصات خضاب الدم ومكداس الدم مقارنة بمعاممة السيطرة وبينوا بأن التأثيرات

االيجابية ليذ ه المعززات الحيوية اكثر فعالية في محتواىا لممواد المساعدة إلنتاج خضاب الدم وتحسن من عدد
خاليا الدم الحمر والبيض .
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جدول ( )3معاٌٌر النمو المدروسة ( المتوسط  ±الخطأ القٌاسً) السماك الكارب العادي المعذاة على عالئق
التجربة
انمعاَُز انمذروست

معامهت انسُطزةT1

معذل انىسن االبتذائٍ
غم /سمكت IW
معذل انىسن انىهائٍ
غم /سمكت FIW
معذل انشَادة انىسوُت انكهُت
غم /سمكت
معذل انشَادة
االسبىعُت

انىسوُت

معشسحُىٌ صُىٍ

معشس حُىٌ عزاقٍ

معشس حُىٌ كىرٌ

T2

T3

T4

44.936 ± 0.499

45.55 ± 1.01

45.816 ± 1.44

36.39 ± 0.904

a

a

a

a

53.366 ± 0.590

56.88 ± 0.74

56.86 ± 1.92

50.82 ± 1.04

b

a

a

b

8.429 ± 0.117

11.44 ± 0.494

11.04 ± 1.097

4.42 ± 0.87

b

a

a

c

2.107 ± 0.029

2.86 ± 0. 123

2.76 ± 0.27

1.105 ± 0.218

b

a

a

c

غم /سمكت/اسبىع
كمُت انغذاء انمتىاول

36.38 ± 0.48

38.49 ± 0.76

38.35 ± 0.80

36.77 ± 0.35

a

a

a

a

5.240 ± 0.534

4.00 ± 1.72

4.268 ± 0.81

1.89 ± 0.759

a

a

a

b

0.00451 ± 0.00046
a

0.0032 ± 0.001
a

0.0035 ± 0.0006
a

0.001 ± 0.0006
b

4.316 ± 0.08
a

3.381 ± 0.35
a

3.527 ± 0.484
a

8.912 ± 2.71
b

29.78 ± 2.99
a

28.69 ± 3.71
a

12.00 ± 3.91
b

95

95

85

معذل انىمى انىسبٍ انكهٍ
%RGR
معذل انىمى انىىعٍ
انتحىَم

انغذائٍ

معذل
FCR

كفاءة انتحىَم
%FER

انغذائٍ

وسبت انبقاء %

a

23.17 ± 0.45

%100

االحزف انمختهفت فٍ انصف انىاحذ َعىٍ وجىد فزوقاث معىىَت عىذ مستىي احتمانُت ) (p≤0.05عهً وفق اختبار دوكه Duncan
)(Duncan,1955
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جدول ( )4بعض صفات الدم المدروسة ( المتوسط  ±الخطأ القٌاسً) ألسماك الكارب العادي المعذاة على
عالئق التجربة
T2

T3

T4

1.730±1.498
a

1.715±1.583
a

1.738±1.629
a

1.438±1.001
a

1.700±0.577
a

1.580±1.383
a

1.571±1.355
a

1.463±0.940
a

المعاٌٌر المدروسة
كرٌات الدم الحمر
Cell/ml3 RBC
كرٌات الدم البٌض
Cell/ml3 WBC

T1

خضــــاب الدم

18.333±0.761 19.333±1.050 20.333±1.222
19.333±0.494 a
a
a
a

مكـــداس الدم

55.500±2.180 57.500±3.287 60.166±2.895
a
a
a

g/dL Hb

% PCV

57.166±1.864
a

االحزف انمختهفت فٍ انصف انىاحذ َعىٍ وجىد فزوقاث معىىَت عىذ مستىي احتمانُت ) (p≤0.05عهً وفق اختبار دوكه Duncan
)(Duncan,1955

المصادر- :
أحمد عمي  ،عبد الخالق عبد الفتاح  . 1995 .استخدام مصادر بروتينية مختمفة في تغذية اسماك الكارب
العادي  . Cyprinus Carpio L.رسالة ماجستير  .جامعة بغداد ،كمية الزراعة 97،صفحة
اال شدعب  ،ميندد حبداس  .خمديس  ،أيمدان سدبع  ،أ سدمر ،قا سدم رضديوي  .2014 .تدأثير ثالثدة أندواع مدن المعدززات
الحيويدة  probioticكإ ضددافات غذائيددة عمددى بعددض ال صددفات الدميددة واألنزيمددات الناقمددة لمجموعددة
االم ددين  GOTو  GPTل ص ددغار أ س ددماك الك ددارب ال ش ددائع L.

 ، Cyprinus Carpioوق ددائع

المؤتمر العممي السنوي  .بغداد و ازرة العموم والتكنولوجيا  12 .2014/1/9- 8ص.
حسن  ،محمود راضي  .1993.االستثمارات العربية في تنمية الثروة السمكية  ،مجمة الثروة السمكية  ،بغداد ,
. 13 , 5 – 6
الخالدي ،رافد عبد العباس  .2005.مقارنة المعزز الحيوي المستورد( ) Biominبالمحمي() Iraqi probiotic
في االداء االنتاجي والفسمجي والتوازن الميكروبي في االمعاء لفروج المحم .رسالة ماجستير –كمية
الزراعة –جامعة بغداد

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 4 / No : 1 / 2016

 …………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 4 :العدد1026 / 1 :

الخفاجي  ،زىرة محمود  . 2008 .األحياء العالجية ( من أجل الحياة )  .و ازرة التعميم العالي والبحث العممي –
جامعة بغداد268 ،ص .
الضنكي  ،زياد طارق محمد  . 1999.تأثير التعرض المايكروبي المبكر عمى االداء االنتاجي واالستجابة
المناعية لفروج المحم  .رسالة ماجستير  ،كمية الزراعة – جامعة بغداد.
الفياض  ،حامد مصطفى حامد وال شداوي  ،سدعيد عبدد ال سداده  . 2013 .د ارسدة تدأثير اندواع مختمفدة مدن البروبايتدك
عمدى معدددالت نمددو صددغار ا سددماك الكددارب ال شددائع  .مجمددة االنبددار لمعمددوم البيطريددة (- 145 :1)6
.156
محيسن ،فرحان ضمد ( .) 1983امراض وطفيميات االسماك .مطبعة جامعة البصرة  227 :صفحة.
المندالوي  ،ىشام عبد الستار  . 2005 .تأثير اضافة المعزز الحيوي المحمي في األداء االنتاجي وبعض
المؤشرات المناعية والفسمجية لفروج المحم  .رسالة ماجستير  ،كمية الزراعة –جامعة االنبار.
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  .1995.حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية ص . 61
المنظمة العزبية للتنمية الزراعية . 1996 ،حاقة عمل السياساات الزراعياة حاوال االمان الياذائر العزبار ار
محاااذدات الماااوارد المائياااة والتواااار الذولياااة  .رميورياااة مااااز العزبياااة

ال ااااهز

ال

10- 4

 .1996/5/ص.402

Abdul-Halim , A.M.M 1991 .Microbial protein in fish feeding . ph. D-Thesis, Faculty
of Agriculture, Alexandria University.
Ahilan , B.; Shine, G .and Santhanam,R.2004.Influence of probiotics on the growth
and gut microflora load of juvenile Gold fish Carassius auratus . Asian
Fisheries Sci., 17: 271-278
AL-Saphar, S.A.A.2012. production of a local probiotic and its effect on growth of
common carp Cyprinus carpio L. and resistance to pathogenic bacteria
Aeromona shydrophla .M.Sc. thesis, College of Vet. Med ., University of
Baghdad.
Blaxhall, P.C. and K.W. Daisley 1973. 1973. Routine hematological methods for use
with fish blood. J. Fish Biol., 5:771-781.

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 4 / No : 1 / 2016

1026 / 1 : العدد/ 4 :  المجلة/ …………………………………… مجلة المثنى للعلوم الزراعية.

Cooney , Do . 1980 . Activated charcoal: antidotal and other medical uses (Drugs
and the Pharmaceutical Sciences) . Marcel Dekker ,Ine .New York .,N.Y pp
1425 – 1426
Davies, S. J. and Gouveia, A. 2006. Comparison of yttrium and chromic oxides as
inert

dietary

markers

for

the

estimation

of apparent

digestibility

coefficients in mirror carp Cyprinus carpio fed on diets containing
soybean-, maize- and fish-derived proteins . Aquac. Nutr., 12: 451–458 ..
Duncan ,D. B. 1955. Multiple range and multiple test .Biometrics,11:1-42.
Ftu. 2007 . Feed Technology update . Jnsects offer apromising solution to the protein
bottle neck volume 2 Lssue
Gafard. 2007 . General authority for fish resources development . fishery statistic .
Egyption Ministry of Agriculture .
Karimi , O . and A.S. Pena . 2003 . Probiotics . I solated becteria strain of mixtures of
different strains drugs of today , 39 : 365 – 597 .
Kumar , S.S.; Philip, R.A. and Achuthankutty , I.G. (2006) Antiviral property of
Marine Actinomycetes Against White Spot Syndrome Virus in penaeid
Shrimps. Current Sci.; 91: 807-811.
Rajesh, K.; Subhas C.M.; Kurcheti p.p. and Asim K.p .(2006). Evaluation of Bacillus
Subtillis as a probiotic to Indian Major Carp Labeo rahita. Aquaculture
Research , 37 (12) : 1245-1221.
SAS . 2001 . SAS users guide . statistics version 6.12 . SAS institute , Inc , Cary , NC.
Subasinghe , R. ; Soto , D.;Jiansan, J. 2009. Global aquaculture and its role in
sustainable development. Reviews in Aquaculture ; 1 : 2 – 9

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 4 / No : 1 / 2016

1026 / 1 : العدد/ 4 :  المجلة/ …………………………………… مجلة المثنى للعلوم الزراعية.

Effect of using three types of probiotic in the diet of common
carp Cyprinus carpio L. reared in closed water system
Ali Hussein Salman

Amal Thamer Al-Kaabi2

Abstract
This study carried out to determine the effect of using three different types of
probiotic in diets of Common Carp Cyprinus carpio L. ,fish, A total of 60 common
carp Cyprinus carpio L. with average weight (45.14±2.36 gm/fish) for 60 days on
four experimental diets were assigned randomly into four groups of three replicates
for each group, each replicate included 5 fishes. Diet 1 was the control (T1), without
probiotic. Chinese probiotic added at level 2g/kg for diet

(T2), 2gm/kg of Iraqi

probiotics for diet 3 (T3) and 2gm/kg of Korean probiotic for diet 4 (T4). The results
showed a significant increase in the Final Weight Rates (56.88±0.74).

distinction in

Weight Gain (WG) (11.44±0.494). Weekly Weight Gain (WWG) (2.86±0.123),
improved the Food Conversion Rate (FCR) (, Efficiency of Feed Conversion (EFC) ,
the amount of Food Intake(FI) , Relative Growth Rate (RGR) (4.00±1.72), Specific
Growth Rate (SGR), and decreased the mortality, there were improved in blood
characteristic included Erythrocyte and leukocyte count (RBC and WBC), Packed
Cell Volume (PCV) and Hemoglobin (Hb). of the second treatment (Chinese
probiotic) compared to the another treatment, the study showed that the second
treatment the best values for all diets and that the proportion of added the Chinese
probiotic 2g/kg feed had a positive effect for all the studied parameters.
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