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الخالصة

ىدف البحث الى دراسة تأثير نسب مختمفة من مركزات بروتينية سمكية مصنعة

بأستخدام تراكيز ممحية  %1و  %2من ممح كموريد الصوديوم المختبري عمى معدالت

النمو ونسب البقاء ألصبعيات أسماك الكارب الشائع  .Cyprinus carpioتم تشكيل

ثالث عالئق األولى والثانية حاوية عمى المركزات البروتينية اعاله و الثالثة ضابطة تحوي
بروتين سمكي تجاري ،واستخدمت ىذه العالئق في تغذية  99اصبعية موزعة عمى 9
حاويات بالستيكية ذات سعة  25لتر وبواقع  3معامالت (  1و  2و  ) 3موزعة عمى

ثالث مكر ارت لكل معاممة  ،وضعت  19اصبعيات في كل مكرر ،المعاممتين  1و 2

احتوتا عمى مركز بروتيني مصنع بتركيز ممحي  %1و  %2عمى التوالي ،في حين

احتوت المعاممة ( 3الضابطة) عمى البروتين التجاري .حسبت معدالت النمو النسبي
والنوعي والتحويل الغذائي ونسب البقاء ،سجمت أفضل معدالت النمو النسبي و النوعي
والتحويل الغذائي لممعاممة  1وكانت  % 76887و  % 18854و  28375عمى التوالي،

في حين سجمت المعاممة  2افضل نسبة بقاء و كانت  ،% 95و سجمت فروقات معنوية

( )p<0.05بين معامالت التجربة المختمفة.

كممات مفتاحية :مركزات بروتينية ،تراكيز ممحية ،عالئق ،معدالت نمو ،تحويل غذائي

المقد مـــــــــــة

أستزراع األسماك ىو من أكثر أنظمة انتاج الغذاء توسعاً في العالم وىذا التوسع السريع يعتمد بمعظمو

عمى الزيادة في انتاج األعالف السمكية والتي تحوي أغمبيا مسحوق األسماك كمصدر رئيسي لمبروتين
( ،)Hardy& Barrows, 2002ان األنتاج العالمي لمسحوق األسماك يتراوح بين  7-6مميون طن /سنة

وىذه الزيادة المستمرة عمى طمب مسحوق األسماك تعود الى استخدامو في تغذية الحيوان ،خاصة في تغذية

األسماك ،والتي نتج عنيا زيادة في الطمب وارتفاع في أسعاره ( ،)FAO, 2001وكان الطمب عمى مسحوق
األسماك لغرض األستخدام في األستزراع المائي العالمي قد بمغ  %32من مجموع اإلنتاج العالمي في سنة
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 )New and Wijkstom, 2002( 1999و  % 37في سنة )Chamberline, 2000( 2999
ومن المقدر ان يبمغ  % 79عند عام  ،)Chamberline, 2000( 2915ونتيجة لألستخدام المستمر
والمتزايد لمسحوق األسماك في صناعة األغذية السمكية فضالً عن كونو مصدر محدود فقد أصبح بمرور
الوقت أكثر كمفة ( ،)FAO,2004وعموماً فأن مصدر البروتين الرئيسي في عالئق األسماك ىو المسحوق

السمكي وذلك ألنو مصدر جيد لألحماض األمينية األساسية ( & Samocha et al., 2004; Xue

 ) Cui, 2001إذ أن األحماض األمينية العشرة التي ال غنى عنيا التستطيع األسماك تمثيميا وباألخص
الاليسين و المثيونين وىي غالباً األحماض األمينية المحددة األولى وليذا يجب أن تجيز في العالئق

) ،)Craig&Helfrich, 2002وعمى ىذا فأن  % 69من القيمة العممية لسعر األعالف الصناعية تعود

الى النسبة العالية من البروتين لمتطمبات النمو واألدامة و التكاثر ،وىناك احتياجات مثمى من البروتين
العمفي يمكن أن تكون مترافقة مع زيادة نسبة النمو في أنواع عدة من األسماك ،مع ذلك فأن ىناك نسبة
معينة من البروتين إذا زادت عنيا فأنيا تؤدي الى نقصان في النمو & Alam et al., 2008; Sidique

) .)Khan, 2009تيدف الدراسة الحالية الى ادخال مركز بروتيني مصنع بأستخدام محاليل ممحية بتراكيز
معينة وذات كمفة بسيطة في عالئق سمكية وذلك لتقميل كمفة األعالف الخاصة لتربية األسماك وبالتالي تقميل
كمفة األنتاج السمكي عموماً مما يزيد من اليامش الربحي لممربين وتقميل اسعار األسماك لممستيمكين.
المـواد و طرق العمـل

جمبت أصبعيات أسماك الكارب الشائع من أحواض التربية الطينية في مركز عموم البحار وادخمت في

تجربة تغذوية لمدة  6أسابيع بعد فترة أقممة  3أيام ،وتم تشكيل ثالث عالئق ( 1و 2و ) 3ادخل في اثنين
منيا مركزي بروتين سمكي مصنعة بأستخدام محاليل ممحية وذو تركيز  1 %و  2%كموريد الصوديوم
المختبري النقي (محضر مسبق ًا من قبل الباحث) الحسون ( ،) 2913حيث إن بروتينات األسماك بشكل عام

تكون عمى نوعين ،األول بروتينات تستخمص بالماء أو المحاليل الممحية المخففة ،وتشمل ىذه بروتينات

الساركوبالزم (األلبومين واألنزيمات والمايوكموبين والييموكموبين والكموبيولين) وتؤلف مايقارب  %22-16من
بروتينات األسماك الكمية ،أما النوع الثاني ،فيي البروتينات التي تذوب بالمحاليل المتأينة القوية أكثر من
 ، 985و تشمل ىذه بروتينات المايوفيبريل و بروتينات التقمص (األكتين والمايوسين والتروبومايسين) وتشكل

مايقارب  %89-79من البروتينات الكمية .المعاممة الثالثة مركز بروتين سمكي تجاري وحسب ما يوضحو

التركيب الكيميائي ليذه العالئق في جدول ( ،)1حيث أجري التحميل الكيميائي حسب الطرق المذكورة في
( ،)AOAC, 1998إذ تم تقدير الرطوبة لمعالئق بوضع  1غم من كل منيا في فرن كيربائي و بدرجة ح اررة
ᵒ 195م ولمدة  29ساعة ،اما الرماد فتم تقديره بأخذ  1غم من كل من العالئق ووضعت في فرن الترميد و

بدرجة ح اررة ᵒ 525م ،في حين قيس البروتين في العالئق بأستخدام جياز كمداىل حيث استخدم حامض
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الكبريتيك المركز في ىضم العينات أوالً ومن ثم تم التقطير والتسحيح بعد ذلك بأستخدام حامض

الييدروكموريك ( 981عياري) ،وتم تقدير الدىن بجياز السكسوليت و استخدم مذيب السايكموىكسان في عممية

األستخالص .أستعممت  99أصبعية كارب شائع بمعدل وزن  6896 – 587غم وزعت عمى  9أحواض
بالستيكية سعة  25لتر وبواقع  19أسماك لكل حوض و بثالث مكررات لكل من العالئق الثالث اعاله ،
قدمت العالئق بواقع  %3من وزن األسماك وبوجبتين يومياً وعدلت الكمية كل أسبوع تبعاً لمزيادة الوزنية

لألسماك .قيست تأثيرات العالئق أعتماداً عمى حسابات الزيادة الوزنية ومعدالت النمو النسبي والنوعي

والتحويل الغذائي ونسب البقاء تبعاً لممعادالت التي أوردىا (  ،) Hardy& Barrows, 2002كما قيست
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الحاويات أسبوعياً بأستخدام جياز  YSI 556 MPS.USAوالتي
شممت درجة الح اررة واألس الييدروجيني واألوكسجين الذائب (ممغم /لتر) والمموحة ( غم /لتر).

أستخدم البرنامج األحصائي  )SPSS, 2000( SPSSفي مقارنة مؤشرات النمو خالل فترة التجربة
لممعامالت المختمفة و قورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن و بمستوى معنوية (.)9895
النتائـــــــج

يوضح الجدول ( )1التركيب الكيميائي لممادة الخام (اسماك البمطي) عمى اساس الوزن الجاف ،إذ بمغت

نسبة البروتين  ،% 56.86في حين يوضح الجدول ( )2التركيب الكيميائي لممركزات البروتينية المحضرة
بالمحمول الممحي لألسماك الجافة (عمى اساس الوزن الجاف) حيث بمغت نسبة البروتين في المركزين  %1و
 %2و % 77849و  % 85895عمى التوالي.
جدول  :1التركيب الكيميائي لممادة الخام (اسماك البمطي) عمى اساس الوزن الجاف
المكونات

الرطوبة

البروتين

الدهن

الرماد

%

5.42 ± o.o6

56.86 ± 0. 04

19.13 ± 0.07

18.11 ± 0.08

جدول  :2التركيب الكيميائي ( )%لممركزات البروتينية المحضرة بالمحمول الممحي لألسماك الجافة (عمى اساس الوزن
الجاف)

التركيز الممحي

الرطوبة

البروتين

الدهن

الرماد

1%

0.08 ± 6.42

0.13 ± 77.40

0.07 ± 10.58

0.09 ± 5.41

2%

0.06 ± 4.75

0.09 ± 85.05

0.05 ± 6.00

0.09 ± 6.13
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أما الجدول ( )3فبين التركيب الكيميائي لمعامالت التجربة و كانت نسب البروتين  % 35821و% 35818
و  % 35819لممعامالت  1و  2و  3عمى التوالي  ،ووضح الجدول ( )4القياسات البيئية المأخوذة لمياه
حاويات التجربة ،إذ كانت درجة الح اررة تتراوح بين ᵒ 26 -24م وكمية األوكسجين الذائب 1983–889

ممغم /لتر ،بينما كانت المموحة  1851-1825غم/لتر ،أما األس الييدروجيني فكان .8891 -783
جدول  :3التركيب الكيميائي ( )%لمعامالت التجربة
المعاممة
1
2
3

بروتين
35821
35818
35819

دهن
2811
2899
2895

رطوبة
6878
6882
7898

رماد
6831
6827
6819

كربوهيدرات
48829
48824
48813

جدول  :4القياسات البيئية لممياه أثناء التجربة
القياسات
الم ـ ــدى

درجة الحرارة
(ᵒم)
26- 24

األوكسجين الذائب

المموحة

1983–889

1851 – 1825

(ممغم/لتر)

( غم /لتر)

األس الهيدروجيني
8891 – 783

يبين الجدول ( )5نسب البقاء في نياية التجربة إذ كانت أعمى نسبة بقاء لممعاممة  2وبمغت  ،% 95في
حين بين الجدول ( )6مؤشرات النمو اثناء فترة التجربة ،إذ بينت النتائج تفوق المعاممة  1عمى المعاممتين 2
و  3في كافة المقاييس الحياتية ،إذ بمغت الزيادة الوزنية لممعاممة  48383 1غم وكان معدل النمو النسبي
 % 76887في حين كان معدل النمو النوعي  ،% 18375أما معامل التحويل الغذائي فكانت المعاممة 1

أيضاً األفضل وبمغ  2837و بينت نتائج التحميل األحصائي وجود فروقات معنوية ( )p< 0.05بين
المعامالت.

جدول  :5النسب المئوية لبقاء اصبعيات أسماك الكارب في نياية التجربة
3
2
4
المعامــــــــــــــالت
نسبة البقاء()%
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جدول  :6مؤشرات النمو اثناء التجربة
المعاممة

*الوزن

الوزن

الزيادة الوزنية

معدل

معدل النمو

معامل

األبتدائي

النهائي

(غم)

النموالنسبي

النوعي

التحويل

± 58791

± 198984

± 48383

± 76887

± 18845

± 28375

98948

98936
A

98912
A

9887
a

98995
A

98995
a

± 58815

± 88857

± 38941

± 52829

± 98975

± 38295

9891

9894
B

9893
B

98415
b

98995
B

98915
b

± 68967

± 198967

± 4899

± 668945

± 1829

± 2866

98994

98946
A

98942
C

98525
c

9891
C

9892
c

(غم)

1

2

3

* معدل الوزن لألصبعيات

(غم)

()%

%

الغذائي

** الحروف المختمفة لنفس الصفة تشير الى وجود فروق معنوية عمى مستوى ( )p< 0.05

المناقشـــــــــــة

أظيرت القياسات البيئية ألحواض التجربة بأن قيم األس الييدروجيني لممياه قد بمغت  8891–783و

ىي ضمن درجات األس الييدروجيني المالئم لنمو أسماك الكارب الشائع وبقية الشبوطيات و البالغة –685

 985أي بأتجاه القاعدية ( ،)FAO, 1981في حين كانت درجة ح اررة الماء ضمن الحدود المناسبة لتربية
األسماك أعاله وفقاً لما ذكره ) Hepher (1988والتي تتراوح بين ° 39-25م ،كذلك أشار الى أن ىذه

األسماك يمكنيا تحمل مموحة تصل الى  ‰11أما تركيز األوكسجين الذائب فمن الضروري أن الينخفض

عن  3ممغم /لتر .أختيرت نسبة البروتين في العالئق المصنعة وفقاً لما ذكره ( Ogino and Saito,

 )1970من أن أحتياجات صغار أسماك الكارب الشائع من البروتين تتراوح مابين  ،% 38-35كذلك أشار
) Craig & Helfrich (2002إلى أن مستويات الطاقة المفرطة في أغذية األسماك قد تؤدي إلى عدم

توازن الغذاء ،و أي نقص في البروتين والكربوىيدرات و زيادة في الدىن قد تؤدي إلى وزن منخفض ،و أيضاً
بالنسبة لمطاقة إذا كانت منخفضة فأنيا تؤدي إلى انخفاض بالوزن .وفي دراسة De Silva & Perera

) (1984الحظا أن ىناك اختالف في ىضم البروتين في بمطي النيل تحت ظروف مختبرية ،وليذا فمن
الممكن القول أن التغذية عمى نسبة بروتين عالية قد تكون غير ذات فائدة عندما تكون قابمية اليضم عالية

في األسماك ،إذ أن معدل تناول البروتين القميل قد يكون كاف لتمبية المتطمبات .في دراسة لمحمداني
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( )2998عند تغذيتو ألسماك الكارب الشائع عمى عميقة حاوية عمى  % 2981بروتين لمدة  56يوماً،

حصل عمى زيادة وزنية  682غم ومعدل نمو نسبي  % 3986ومعدل نمو نوعي  % 9854و ىو اقل مما

في الدراسة الحالية ،في دراسة لمبدران ( )2998عند تغذيتو صغار أسماك الكارب الشائع عمى عميقة حاوية

عمى  % 49مسحوق سمك ،فقد حصل عمى زيادة وزنية  %24865و نمو نوعي  %2898ونمو نسبي
 .% 242824في حين حصل ( Nihat et al.)2911لدى تغذيتو اصبعيات أسماك الكوي كارب C.
 carpioبعميقة حاوية عمى مسحوق سمك بنسبة  %32و بتركيز بروتين  % 6989في تجربة تغذوية أمدىا
 65يوماً عمى نمو نسبي  %22287ونمو نوعي  %1893ومعدل تحويل غذائي  ،2881و حصل

( Seemab and Mukhtar (2012عند تغذيتيم اصبعيات أسماك  Channa punctatusعمى
عالئق حاوية عمى  % 49–39بروتين عمى زيادة وزنية  881غم و و نمو نوعي  % 1882و معدل تحويل
غذائي  1848ماىي الوحدات ،أما ( K. Zheng et al. )2912فقد حصموا عند تغذيتيم أسماك الفالوندر
الياباني  Paralichthys olivaceusعمى عميقة حاوية عمى  %39مسحوق سمك عمى زيادة وزنية

 31815غم و نمو نوعي  % 987و نسبة بقاء .% 91811

و أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن كون المعاممة األولى ىي األفضل من ناحية معدالت النمو النسبي و النوعي
والتحويل الغذائي حيث سجمت  % 76887و  % 18854و  28375ماىي الوحدات عمى التوالي ،في حين
سجمت المعاممة الثانية أفضل نسبة بقاء و كانت .% 95
المصــــــادر

الحسون ،احمد شياب ( .)2913تحضير مركز بروتيني سمكي بأستعمال تراكيز ممحية وأختبار بعض صفاتو

النوعية .المجمة العراقية لألستزراع المائي. 62–55 :) 1( 19 ،

الحمداني ،قصي حامد ( .)2998معدالت نمو صغار أسماك البني )(Gunther,1874

Barbus

 sharpeyiوالكارب األعتيادي  Cyprinus carpio L.تحت الظروف المختبرية .المجمة العراقية
لألستزراع المائي.72-65 :)2( 5 ،
البدران ،عمي عبد األمير (  .)2998األستخدام الجزئي لمطحمب Enteromorpha intestinalis

والقشر  Parhyal basrensisفي عالئق صغار أسماك الكارب الشائع ،Cyprinus carpio L.
رسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة البصرة 193 .ص.
Alam, M.S.; Watanabe, W.O. and Carroll, P.M. (2008). Dietary protein
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Effect of diets contains different rates of Fish Protein
Concentrates on the Growth Rates of Carp Fingerlings
Cyprinus carpio L.
Ahmed Shihab Al-Hassoon
Marine Science Center\ Basrah University, Basrah, Iraq

Abstract
The goal of this study is to investigate the effect of different
ratios of fish protein concentrates (FPC), recovered by using
salt solution (pure NaCl) 1% & 2% concentrate , on the growth
and survival rates of carp fingerlings Cyprinus carpio L., three
treatments had been made, A1& A2 contains the two made
FPC and the third A3 contain commercial FPC, the three diets
used in feeding 90 fish distributed on 9 plastic containers with
capacity of 25 L., with three replicates for each treatment, 10
fingerlings were put in each replicate. The rates of relative
growth, specific growth, food conversion were measured, it
shows that A1 was the best treatment in the measurements,
76.87%, 1.854%, 2.375 respectively and A2 shows best survival
rate 95%. Moreover the results shows significant differences
(p< o.o5) between the treatments.
Key words: Protein concentrates, salt concentrates, diets,
growth rates, food conversion

