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في نمو إصبعيات  Probioticوالمعزز الحيوي  Prebioticتأثير استعمال السابق الحيوي 
 (.Cyprinus carpio Lاسماك الكارب الشائع )

 احمد صالح الدين ناصر الدوري* حسن علي مطر الدليمي
 األنباركلية الزراعة/ جامعة                    

 

 الخالصة
لتر  25ستتتتتم وبستتتتتعة  11×11×01حوضتتتتتًا زجاجيًا ب بعاد  51يومًا باستتتتتتعما   335لمدة أجريت التجربة 
عشتتتوا يًا علب ستتتب  معامات وبوا    (.Cyprinus carpio L)كارب شتتتا    إصتتتبعية 301للحوض الواحد. وزعت 

بمعد   إصتتتتتبعيات 9ثاث مكررات لك  معاملة عدا معاملة المقارنة بمكررين فقط. احتوى ك  حوض )مكرر( علب 
 غم/ سمكة. 1.30±31.11وزن 

-13.19غذيت األستتتتتتتتتتتتتتما  علب ستتتتتتتتتتتتتتب  عا ح تجريبية ملطت ممتبريًا تراو  محتوا ا من البروتين بين 
اليها المعزز الحيوي  أضتتتتتتتتتتتتتي كيلو ستتتتتتتتتتتتتعرة/ ك م عل ،  3011.939-3050.390وطا ة ممثلة بين  15.50%
غم/ ك م عل  في حين تركت عليقة  32و 31 و2غم/ ك م عل  والستتتتتتتتتتتتتابح الحيوي بمقدار  32و 31و 2بمقدار 

( بين األستتتتتتتما  الم ذاة علب عا ح التجربة الممتل ة P>0.05المقارنة بدون أي إضتتتتتتتافة. لم تقهر فروح معنوية )
في كتت  من معتتدلت الوزن النهتتا ي والزيتتادة الوزنيتتة والزيتتادة الوزنيتتة اليوميتتة ومعتتد  النمو النستتتتتتتتتتتتتتبي ومعتتد  التحويتت  

ك اءة العل  ونستتتتبة ك اءة البروتين وكمية البروتين المستتتتتهلكة من  ب  األستتتتما  طوا  مدة التجربة،  ال ذا ي ونستتتتبة
( علب عليقتتة المقتتارنتتة في معتتد  النمو P<0.05في حين ت و تتت األستتتتتتتتتتتتتتمتتا  الم تتذاة علب عا ح التجربتتة معنويتتًا )

  التجربة. إجراءالنوعي طوا  مدة 
 

Effects of use of Prebiotic and Probiotic in growth of 

Common Carp (Cyprinus carpio L.) Fingerlings  
Ahmed Salah Al-Din Naser*  Hassan Ali Mottar Al-Dolaemy 

Abstract 

The experiment was conducted for 112 days in 20 Aquariums with dimension of 

80×30×30 cm and a capacity of 70 liters. A hundred and eighty (180) common carp 

fingerlings (Cyprinus carpio L.) were distributed randomly on seven treatments with 

three replicates per treatment except control (2 replicates). Each replicate had 9 

fingerlings/ aquarium with an average body weight of 10.37 ± 0.14 g/ fish. 

Fish were fed seven experimental diets which were mixed locally with a protein 

content of 31.79- 32.24% and a metabolizable energy of 1428.194-1437.919 kcal./kg 

feed. Probiotic and prebiotic were added as 5, 10 and 95 gm/ Kg feed to the experimental 

diets except for the control diet. The results indicated no significant differences (P>0.05) 

 الدكتوراه للباحث الثاني البحث مستل من أطروحة*
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among fish fed the experimental diets in final body weight, weight gain, daily weight 

gain, relative growth rate, feed conversion ratio, feed efficiency ratio, protein efficiency 

ratio and the amount of protein consumed by fish throughout the study period. However 

the specific growth rates of the experimental diets were significantly different (P<0.05) 

compared to the control diet. 

 المقدمة

(، ولكنها أصتتتتتتتتتتتبحت احدى 0 ب  المياد في الصتتتتتتتتتتتين ) 012حوالي  إلبتربية األحياء الما ية يمتد تاريخ 
مليون طن في ستتتتتتتنة  09.9الما ية المرباة عالميًا من  األحياء إنتامارت    إذالعناصتتتتتتتر المهمة في النتام العالمي، 

 إلبد من األستتتما  لتصتتت  ارت اع حصتتتة ال ر  إلبمما أدى بدوره  5135مليون طن ستتتنة  22.2 إلبليصتتت   5111
ل رِض الحصتتتتتتتتو  علب عا ِح عالية القيمة ال ذا ية ل بدا من إغنا ها ب ضتتتتتتتتافات  (.32) 5135ك م ستتتتتتتتنة  39.5

ِهم في دعم معدلت النمو وتحوي  وك اءة ال ذاء والبروتين وتحستتتتتتتتتتن من معام   ضتتتتتتتتتتم  نوعية معينة يمكن أن ُتستتتتتتتتتتِ
 قاومة األمراض.العليقة فضًا عن تقلي  الهاكات وزيادة م

نمو ا ك  من صتتتتتحة األستتتتتما  و  فييعد البروبايوت  والبريبايوت  إحدى الضتتتتتافات النوعية واستتتتتعة الت ثير 
عززات المجهرية الحية النافعة كم األحياء استتتتتتتتعما  إن إذوالتي ُتستتتتتتتتمدم لغناء تل  العا ح ورف   يمتها ال ذا ية، 

وذل  بمشتتتاركتها في  ،(53ال ذا ية ومعدلت النمو ألستتتما  الما دة )يحستتتن وبصتتتورة معنوية القيمة  أنحيوية يمكن 
العديد من الوقا   ال ستتتيولوجية الهامة للمضتتتي ، بما في ذل  الهضتتتم وتطوير النقام المناعي، فضتتتًا عن الو اية 

محتملة لالبكتيريا الم يدة غير الضتتتتتارة للستتتتتيطرة علب المستتتتتببات ا استتتتتتعما (. وعليه فقد اكتستتتتتب 39) األمراضمن 
في البي ة الما ية التي تعيش فيها تل  األستتتتتتتما  القبو  في صتتتتتتتناعة وتربية األحياء  أولألمراض ستتتتتتتواء في الجستتتتتتتم 

 لجهاداوعليته فت ن استتتتتتتتتتتتتتتعمتا  البروبتايوت  والبريبايوت   د يوفر طريقة بديلة لحماية األستتتتتتتتتتتتتتما  من  ،(31المتا يتة )
 (.19األسما  ) اضأحو واألمراض ورف  نسبة البقاء وزيادة إنتاجية 

 نهاإالعاجية علب  األحياءعر  مبراء منقمتي الصتتتتتتتتتتتتتحة العالمية وال ذاء والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
بكتريا المعزز الحيوي تؤثر  (.01مجهرية عند تناولها بكميات كافية تضتتتتتتتت ي فوا د صتتتتتتتتحية علب المضتتتتتتتتي  ) أحياء

قة تؤثر في البي ة الداملية لألمعاء وفي المايا القهارية والطب أنفهي يمكن  المضتتتي ،ت ثيرات متعددة ومتنوعة في 
ومايا  Bويشتتتتم   ذا الت ثير أنواعًا متعددة من المايا بضتتتتمنها مايا  المايا،المماطية وفي النقام المناعي لهذه 

T  وماياNK جانب  إلبDendritic Cells وMonocytes وMacrophages (11.) ريا إضتتتتتتتتتتتتتافة بكت إذ أن
(، 15تثبيط استتتتيطان الكا نات غير المرغوبة ) إلبشتتت   بعض المستتتتقبات مما يؤدي  إلبالمعزز الحيوي ستتتيؤدي 

بعض النواتج األيضتتتتتتتية لبكتريا المعزز الحيوي تثبط بعض الكا نات المرضتتتتتتتية أما بالت ثير المباشتتتتتتتر فيها أو  أنكما 
ا نات المرضتتية بالطبقة المماطية المبطنة لتجوي  بصتتورة غير مباشتترة عن طريح حدوث اضتتطراب في التصتتاح الك

 .(22القناة الهضمية )
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 و عنصتتر غذا ي البريبايوت   أو فان الستتابح الحيوي (30)ووفقًا لما ذكره مبراء منقمة األغذية والزراعة 
 نصتتتتتر  وو ذا الع الهضتتتتتمية. تهعن طريح تعدي  النبيت المعوي لقنافي المضتتتتتي  غير حي يضتتتتت ي فوا د صتتتتتحية 

من جستتتتتتم  الهاضتتتتتتمة في ك  إنزيماتهاالد يقة لعدم وجود  األمعاء في تمثيلها يتم لم للهضتتتتتتم  ابلة غير كربو يدرات
 الاكتي  مضحا بكتيريا نمو تعم  علب تعزيز ال ليقة األمعاء في علب حد سواء،  ابلة للُتممر الحيوان أو النسان

 األيضعن طريح ت يير ، (5)المجهرية المرضتتتتتتتتتتتية  األحياءوتثبيط نمو  انتشتتتتتتتتتتتار من الحد علب  ادرة تكون التي
 يدة المجهرية الضتتتتتتتتتتتتتتارة غير الم األحياءمواد مثبطة ل ع   إنتامبحيث تعم  علب المجهرية الم يدة  لألحيتاءال تذا ي 
  بشك   اطالدراسات و  أثبتتوالتي د نية  صيرة السلسلة ال باألحماض (علب ستبي  المثا ) والمتمثلة (،22) للجستم
 .(13لصحة المستعمرات البكتيرية ) أ ميتها

اج   من األستتتتتما مياه تربية  إلبما ية  أوعل ية  ك ضتتتتتافةك  من المعزز والستتتتتابح الحيوي  استتتتتتعما يتم 
 ريتأج يد الدراستتتتتتتة. و د  لألستتتتتتما والستتتتتتتجابة المناعية وتح يز الجهاز المناعي  النتاجي األداءتحستتتتتتين ك  من 

 علب وجه المصتتتتول والتي واألستتتتما الما ية عمومًا  األحياءتربية  أ ميةالعديد من الدراستتتتات والتي ازدادت بزيادة 
من  معرفة  درة ك  إلب الحالية تهد  الدراستتتتتتتة (.6؛71؛ 33) األميرةتعد احدى التجارة را جة را دة في الستتتتتتتنوات 

 .المستمدمة في التجربة الشا  اسما  الكارب  إصبعياتنمو تحسين السابح الحيوي والمعزز الحيوي في 
 

 العمل وطرائق المواد
 

باعتبار ا ستتمكة التربية  ةالحالي الدراستتةفي  .Cyprinus carpoi Lأستتما  الكارب الشتتا    استتتعملت
م ستتتممتبر األستتما  التاب  إلب   إلبُجلبت من م قس استتما  الوحدة المركزي/ وزارة الزراعة  إذالر يستتية في القطر. 

يومًا  ب  بدء التجارب في  13 لمدةو  الممتبر قرو  تحت ، وُأ ِلمت  األنبارجامعة  /الثروة الحيوانيتة/كلية الزراعة
من  %1ة بنسبمصنعة ممتبريًا و  بعليقة غذيت، بصورة مستمرة باألوكسجينمجهزة  لتر 2353كبيرة ستعة  أحواض
ن  يستتتتت مت يرات األوكستتتتجي .حتب الستتتتاعة التاستتتتعة مستتتتاءً صتتتتباحًا  ثامنةالستتتتاعة ال من ياً يوم توجبابثاث وزنها و 

ذاب ودرجتتات حرارة المتتاء  يتتت والنتر  األمونيتتاالهيتتدروجيني للستتتتتتتتتتتتتتيطرة علب جودة الميتتاه وتم  يتتاس كتت  من  واألسالمتتُ
ده لجراء تحالي  و و جهاز يستتتتتتتتتتمدم ألو  مرة في القطر تم استتتتتتتتتتيرا HI 83203مودي   HANAوالنترات نوع 
  مياه الدراسة.

، ذرة صتت راء، %31ذات محتوى بروتيني  (برازيلية المنشتت )ستتتمدمت عليقة مؤل ة من كستتبة فو  الصتتويا أ
تل   إلبات ك ضاف المستعملةشعير، نمالة حنطة ناعمة، مليط فيتامينات ومعادن. وبعد تهي ة عليقة الدراسة والمواد 

( Bio-Zeogreenالدراستتتتة، ُمِلطت العا ح م  ك  من المعزز الحيوي التجاري ) ها في تجاربِ ستتتتتعمالالعليقة ل
( ممتبريًا لتكوين ستتتتتتتتتتت عا ح تجريبية تكون م  عليقة المقارنة 2( والستتتتتتتتتتابح الحيوي التجاري )الجدو  3)الجدو  

ما العا ح ك تكوينقارنة، وتم مكررين لمعاملة الم استتتتتتتتتتتعما ستتتتتتتتتتب  معامات وبوا   ثاث مكررات لك  معاملة عدا 
  .1  موضح في الجدو 
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 (Bio-Zeogreenالتركيب الحيوي للمعزز التجاري ) 1جدول 

 الكمية المادة الكمية المادة

Saccharomyces cerevisiae 1.1×11 8 CFUكغم/ CaO 1.1% 

Lactobacillus acidophilus 1.1×11 8 CFUكغم/ Na2O 1.1% 

Bacillus subtillus 1.1×11 8 CFUكغم/ MgO 1.8% 

Aspergillus oryzae 1.1×11 8 CFUكغم/ Fe2O3 1.1% 

SiO2 96% K2O 3% 

Al2O3 11%   

 (Bio-Activitالتركيب الحيوي للمدعم التجاري ) 1جدول 

 (mgالكمية ) المادة (mgالكمية ) المادة

1.3-1.6 ß-Glucan 111.911 Vitamin C 11111 

Mannan Oligosaccharide 31.911 Vitamin E 11.111 

 31.11وبمعد  وزن  .Cypriuns carpio Lستتتتتتتمكة كارب شتتتتتتتا    301استتتتتتتتمدمت في  ذه الدراستتتتتتتة 
سم  11×50×01 وب بعاداستما /حوض  9حوضتًا زجاجيًا وبمعد   51( غم/ستمكة، وزعت عشتوا يًا علب 1.30)±

يومًا، جرت تهوية الماء طيلة مدة التجربة  335استمرت التجربة لمدة  لتر ماء، 25ارت اع( وسعة × عرض× )طو 
أن  ب مر ستتتتبحا  (%02 )بنستتتتبة يبد  الماء يومياً  الزجاجية، كماالدراستتتتة  أحواضولجمي  مضتتتتمات  واء  استتتتتعما ب
 هجريت فيأ الذيالممتبر  ا مة )درجة حرارةتعلب درجة الحرارة الم صولهِ دام  الممتبر للتملل من الكلور وح ر ا تُ 

 . التجربة(
 محسوبة على أساس المادة الجافة مكونات العليقة )%( والتحليل الكيميائي )%( لعالئق التجربة 3جدول 

 
 مكونات العليقة
 )غم/ علف(

 المقارنة
 )بدون إضافة(

مدعم حيوي 
(5%) 

مدعم حيوي 
(55%) 

مدعم حيوي 
(55%) 

معزز حيوي 
(5%) 

معزز حيوي 
(55%) 

معزز حيوي 
(55%) 

 52 52 52 52 52 52 52 مسحوق سمك
 12 12 12 12 12 12 12 كسبة فول الصويا

 32 51 52 32 51 52 52 نخالة حنطة
 1 1 1 1 1 1 1 ذرة صفراء

 2 2 2 2 2 2 2 خليط فيتامينات ومعادن
 1.2 3.2 5.2 1.2 3.2 5.2 1 صمغ عربي

 - - - 5.2 3.2 1.2 - مدعم حيوي مستورد 
 5.2 3.2 1.2 - - - - معزز حيوي مستورد

 التحليل الكيميائي لمكونات العليقة محسوب على أساس المادة الجافة وبمكررين لكل معاملة
 13.91 13.01 13.99 13.19 13.92 15.50 15.53 البروتين الخام

 0.15 0.29 0.25 0.20 0.12 0.12 0.11 الرطوبة
 1.32 1.50 1.52 1.32 1.51 1.55 1.52 مستخلص اإليثر

 5.09 5.12 5.25 5.29 5.51 5.22 5.20 األلياف
 2.19 2.50 2.10 2.59 2.12 2.20 2.50 الرماد

 25.21 25.53 25.51 25.20 25.01 25 25.11 الكربوهيدرات الذائبة
 3011.105 3050.390 3013.900 3050.559 3011.939 3013.205 3012.211 الطاقة الممثلة*

+الةك ب ه مممممم  ل ا33.1×ا+ا طممممممضيمرال  لمممممم 18.8×ا(=الة مممممم وت  MJوهمممممماقالة معمممممم الة  لممممممم ا)ا(11)*تمممممم الطممممممممالة معمممممم الة  لممممممم الوض ممممممملل اوممممممم الة  ملةمممممم الة   مممممم  ا مممممم اع مممممم ا
 .13.8×الةذلئ  
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من وزنها )ُأعطيت  ذها النستتتتتبة علب شتتتتتك  وجبات متعددة تبدأ من الستتتتتاعة  %1يت األستتتتتما  بنستتتتتبة غذ
 لكرتونياالثامنة صباحًا وحتب الساعة السادسة مساًء(. عدلت النسبة ك  أسبوعين بعد وزن األسما  بوساطة ميزان 

 وك اءتِه.النمو أداء لمرا بة 

الحستتتابات التالية علب أستتتاس الوزن ال ردي ألستتتما  الكارب الشتتتا   المستتتتمدمة  إجراءتم المعايير المدروسةةة  
 ي الدراسة وكما ي تي:ف

  Weight Gainالزيادة الوزنية لألسما  )غم/سمكة( 
                                        الوزن البتدا ي )غم/سمكة( -= الوزن النها ي )غم/سمكة(                                     

  Daily Weight Gainالزيادة الوزنية اليومية )غم/سمكة(  
 (12)      ()يوم( بين الوزنين المدة الزمنية) \ (الوزن البتدا ي )غم( -الوزن النها ي )غم( )=            

 Relative Growth Rate (.R. G. R)معد  النمو النسبي % 
 (10)         311( × الوزن البتدا ي )غم( \(الوزن البتدا ي )غم( -الوزن النها ي )غم( = ))          

 Specific Growth Rate (.S.G.R)معد  النمو النوعي 
 (51) ن )يوم(المدة الزمنية بين الوزني \(اللوغاريتم الطبيعي للوزن البتدا ي -اللوغاريتم الطبيعي للوزن النها ي = )           

 Feed Conversion Ratio (.F. C. R)معد  التحوي  ال ذا ي للعل  المقدم  
 (10)         الزيادة الوزنية الرطبة لألسما  )غم( \العل  الجا  المتناو  )غم( وزن=             

 Feed Efficiency Ratio (F.E.R)نسبة ك اءة العل  المقدم % 
 (50)      311× ( وزن ال ذاء الجا  المتناو  )غم( \الزيادة الوزنية الرطبة لألسما  )غم(= )            

 Protein Efficiency Ratio (P. E. R)نسبة ك اءة البروتين للعل  المقدم  
 (32)      البروتين المتناو  \الزيادة الوزنية الرطبة لألسما  )غم(=             

 Protein intakeالبروتين المتناو  للعل  المقدم 
 (32)     311\(نسبة البروتين في العليقة%× العل  المتناو  )غم( = )           

في تحلي   Complete Randomized Design (CRD)التصتتتتميم العشتتتتوا ي الكام   استتتتتمدم
ح طات الصتتتتت ات المدروستتتتتة وفامتبرت ال روح المعنوية بين متوستتتتت، كما و صتتتتت ات المدروستتتتتةالت ثير المعامات في 

P0.05 (22 ) عنتتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى معنويتتتة Duncan's Multiple Range Testدنكن متعتتتدد الحتتتدود امتبتتتار 
 .( في تحلي  البيانات33) Statistical Analysis System البرنامج الحصا ي الجا ز استعما بو 

 والمناقشة النتائج
 النهائية األوزانمعدل 

ت ثير إضتتتتتتتافة ك  من المعزز الحيوي والُمدعم الحيوي في معدلت الوزن النها ي  3يتضتتتتتتتح من الشتتتتتتتك   
 %5.2يمكن ماحقة ت وح عليقة الستتتابح الحيوي المضتتتا  بتركيز  إذألستتتما  الكارب الشتتتا   طوا  فترة الدراستتتة، 

 24.806المعدل العام=

 3.403)±(=متوسط الخطأ القياسي 

 0.8512مستوى المعنوية=
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غم 51.933قيمة وب 52غم/ستتمكة، كما ياحق تراج  عليقة برو 52.132حستتابيًا علب بقية عا ح الدراستتة وبقيمة 
 عند مقارنتها م  بقية عا ح التجربة.

 معدل الزيادة الوزنية

بالمكان ماحقة ت وح  إل أنعلب الرغم من عتدم وجود فرو ات معنوية بين عا ح الدراستتتتتتتتتتتتتتة الممتل ة، 
 غم/ ستتتتتتتمكة، في حين كانت معدلت الزيادة 31.13( بمقدار 5علب بقية عا ح الدراستتتتتتتة )الشتتتتتتتك   52عليقة بري
غم/ ستتتتتتتتتمكة مقارنة  33.211 وبمقدار %5.2للعليقة المدعمة بالمعزز الحيوي بنستتتتتتتتتبة بالنستتتتتتتتتبة  أدنا االوزنية في 

 مكة.غم/ س 33.013بعليقة المقارنة التي بل ت 

 

 DWGمعدل الزيادة الوزنية اليومية  

ماحقة  3وبالنسبة لمعدلت الزيادة الوزنية اليومية ألسما  الكارب الشا  ، فان بالمكان ومن الشك   
 ت وح جمي  المعامات علب معاملة المقارنة طوا  فترة الدراسة علب الرغم من عدم وجود فروح معنوية فيما بينها.
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معامالت التجربة

السماك الكارب الشائع( سمكة/ غم)WGمعدل الزيادة الوزنية تأثير االضافات المختلفة على 2شكل 

 12.335المعدل العام=

 1.759)±(=متوسط الخطأ القياسي 

 0.9080 مستوى المعنوية=
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معامالت التجربة

(ةسمك/ غم)تأثير االضافات المختلفة على معدل الوزن النهائي السماك الكارب الشائع 1شكل 

24.806=المعدل العام
3.403(=±)متوسط الخطأ القياسي 

0.8512=مستوى المعنوية
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ُيعد الوزن ومعايير الزيادة الوزنية الكلية والزيادة الوزنية اليومية من المعايير المهمة والعملية التي تستمدم علب نطاٍح 
ب العل ية الممتل ة ألنها تمث  النتيجة النها ية التي ُيعتمد عليها للحصو  عل ضافاتوال األعا واس  لتقييم جودة 

 .(51ر عل ية ذات النوعية الجيدة )أفض  النتا ج من مصاد

 RGRمعدل النمو النسبي 

 0بالمكان ومن الشك   إل أنعلب الرغم من عدم وجود فرو ات معنوية بين عا ح التجربة الممتل ة 
و  311.10علب بقية عا ح التجربة و بمقدار  32وبرو 2وك  من عليقتي برو 52ماحقة ت وح عليقة بري

بمقدار  52وبرو 2/ سمكة في حين يمكن ماحقة ت وح عليقة المقارنة علب عليقة بري% 312.35و  310.09
 الي./ سمكة للبقية علب التو %91.10 و 93.09لألولب و  92.90
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معامالت التجربة

السماك الكارب DWGتأثير االضافات المختلفة في معدالت الزيادة الوزنية اليومية 3شكل 
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(سمكة)%/ السماك الكارب الشائع RGRاثر االضافات المختلفة في معدل النمو النسبي 4شكل 
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  SGRمعدل النمو النوعي 

علب عا ح التجربة الُمدعمة ب ضافة ك  من  ت وح اسما  الكارب الشا   الُم ذاة 5يتضح من الشك  
السابح والمعزز الحيوي معنويًا وحسابيًا علب األسما  الُم ذاة علب عليقة المقارنة في ص ة معد  النمو النوعي 

SGR  كما يستمدم ك  من معد  النمو النسبي  يومًا. 335طوا  فترة الدراسة التي استمرت لمدةR.G.R. 
ألنُهما يعبران عن نمو األسما  بشك  أفض  وأوضح مما ُتقِهرُه معدلت النمو  .S.G.Rومعد  النمو النوعي 

ت ثير التباين الحاص  بينا معدلت نمو األسما  للمعامات الممتل ة  SGRيوضح معيار النمو النوعي  إذ أعاه
اين بين معدلت إلب وضو  التب في التجارب التي يكون فيها تباين معدلت األوزان البتدا ية لألسما   لي  إضافة

( و و يتعام  م  منحني النمو في 51نمو أسما  المعامات الممتل ة التي  د ُتقِهر امتافات معنوية متداملة )
 (.5شكله اللوغاريتمي مما يسه  عمليات المقارنة بين أوزان المعامات الممتل ة )

  FCRمعدل التحويل الغذائي 

في حين  1.023علب بقية عا ح التجربة وبقيمة  52الت وح الحستتتتتتتتتتتابي لعليقة البري 6يتضح من الشك  
، رغم عدم وجود فروح 1.019ا ت  العا ح ك تاءة في صتتتتتتتتتتتتتت تة معد  التحوي  ال ذا ي وبقيمة  2قهرت عليقتة البري

 معنوية بين العا ح المدروسة.

  FERنسبة كفاءة العلف 

وجود فرو ات معنوية بين العا ح الممتل ة ماحقة ت وح عليقة وعلب الرغم من عدم  1يمكن ومن الشك  
/ ستمكة علب جمي  العا ح المستمدمة في ت ذية اسما  الكارب الشا   ومن ضمنها عليقة % 500وبقيمة  52بري
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معامالت التجربة

(يوم/غم)%.السماك الكارب الشائعSGRاثر االضافات المختلفة في معدل النمو النوعي 5شكل 
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/ ستتتتتتتتمكة ثم عليقة % 510.00( وبمقدار 32)برو %3.2المقارنة، تلتها العليقة المدعمة بالمعزز الحيوي وبنستتتتتتتتبة 
   / سمكة.% 515.01بقيمة  2بروال

 
في الدراسة كونها من  FERونسبة ك اءة ال ذاء  FCRولقد ُحِسبا ك  من معياري معد  التحوي  ال ذا ي 

ت ادة معرفة ك اءة الحيوان في الس معايير  ياس ك اءة العليقة المقدمة لألسما  وحيوانات المزرعة األمرى إضافة الب
من العليقة، فالعا ح األكثر ما مة للنمو  ي تل ا التي ُتستهل  ب    كمية من العل  ُمحققًة أعلب إنتام من الوحدات 

 (. و د تكون ُ نا ا مشكلة في50الوزنية وبالتالي  راءة أ   لمعد  التحوي  ال ذا ي، ومن  نا ت تي أ ميتُه ا تصاديًا )
دراسة  ذا المعيار و و حسابه علب أساس الوزن الرطب للزيادة الوزنية إضافة الب عدم حساب كمية العل  المتناو  

فتما دراستها كونها تعبر عن ك اءة األسما  في  (FER)بد ة مما يؤثر في النتا ج، أما فيما يتعلح بنسبة ك اءة ال ذاء 
اسان األميرين يقدران مدى الست ادة من ال ذاء كك  دون أن يوضحا مدى ( والمقي31الفادة من ال ذاء بنسبة معينة )

  (.52الست ادة من أي مكون غذا ي من مكونات العليقة )
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معامالت التجربة

السماك الكارب الشائعFERاثر االضافات المختلفة في نسبة كفاءة العلف7شكل 

226.77= المعدل العام

24.891(=±)متوسط الخطأ القياسي 

0.7467= مستوى المعنوية
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معامالت التجربة

السماك الكارب الشائع FCRاثر االضافات المختلفة في معدل تحويل العلف  6شكل

0.446= المعدل العام
0.05(=±)متوسط الخطأ القياسي 

0.725= مستوى المعنوية
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 PERنسبة كفاءة البروتين  

حستتتتابيًا علب جمي  العا ح المستتتتتمدمة في  52وكما اتضتتتتح ستتتتابقًا ت و ت عليقة البري 8من الشتتتتك   
 32وبري 2وبرو 32متبوعًة بعليقة برو 1.103الكارب الشا   طوا  فترة التجربة وبقيمة ت ذية اصبعيات اسما  

علب التوالي، كمتتا يمكن ماحقتتة ت وح األستتتتتتتتتتتتتتمتتا  الم تتذاة علب عليقتتة  %1.203و 1.102و  1.12وبقيمتتة 
وجود عدم  طوا  فترة الدراسة علب الرغم من 52وبرو 2المقارنة علب األسما  الُم ذاة علب ك  من عليقتي بري

 فرو ات معنوية بين المعامات المدروسة.

 PIالبروتين المتناول 

علب األستتتتتتتتما  الُم ذاة علب بقية عا ح  2ت وح األستتتتتتتتما  الُم ذاة عليقة بري 9يتضتتتتتتتتح من الشتتتتتتتتك  
 غم/ ستتتتتتتمكة طوا  فترة الت ذية، في حين ياحق انم اض كمية 1.1319الدراستتتتتتتة حستتتتتتتابيًا غير معنويًا وبقيمة 

طوا  فترة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة والتي كتتانتتت  1وبرو 21وبري 71الُم تتذاة علب عا ح بري لألستتتتتتتتتتتتتتمتتا البروتين المتنتتاو  
 غم/ سمكة علب التوالي. 171711و  171711و 171716

ين الزيادة الوزنية بالتي تربط لعا ة تم دراستتتتة معياري البروتين الُمقدم ونستتتتبة ك اءة البروتين لتوضتتتتيحهما ل
و و  ا،في تقييم بروتين العليقة فضتتتتتتتًا عن تقييم العليقة ن ستتتتتتته انيستتتتتتتتمدماللذان البروتين المتناو . و  الناتجة وكمية

رت عت  يمة انستتتتتبة ك اءة البروتين فكلما زادت  لستتتتتهولة تقديره دون الحاجة إلب تحليات كيميا ية ستتتتتتعما شتتتتتا   ال
نتا ج الدراستتتة الحالية عدم وجود فرو ات معنوية واضتتتحة بين استتتما  التجربة  أوضتتتحت (.71؛ 76العليقة )بروتين 

ومعد  الوزن اليومي ومعد  الوزن النستتتتتتتتتتتتتتبي وكمية العل   ال رديةفي معتدلت الوزن النهتا ي ومعتد  الزيادة الوزنية 
وك   اءة العل التحوي  ال ذا ي ونستتتتتبة ك  معد المقدم فضتتتتتًا عن عدم قهور فرو ات معنوية في ك  من صتتتتت ات 
 من نسبة ك اءة البروتين وكمية البروتين المقدم طوا  مدة التجربة. 
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معامالت التجربة

السماك الكارب الشائع في التجربة االولىPERنسبة كفاءة البروتين 8شكل 

0.726=المعدل العام

0.08(=±)متوسط الخطأ القياسي 

0.7467= مستوى المعنوية
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( والذي لم يجد ت ثيرًا معنويًا لستتتتتعما  الستتتتتابح الحيوي في 35ات قت النتا ج التي ُذِكرت ستتتتابقًا م  نتا ج )
في الجستتتتم ومقاومة ، علب الرغم من تم يضتتتتها للد ون المترستتتتبة Dentex dentexاستتتتما   إصتتتتبعياتك اءة نمو 

( والتي أقهرت الت وح المعنوي العتتتتالي 11في حين لم تت ح م  النتتتتتا ج التي ذكر تتتتا ) الصتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتة بتتتتاألمراض.
(P<0.001( لمعدلت نمو استما  الكارب الشتا   الم ذاة علب عليقة مدعمة بالسابح الحيوي )Bio-Mos مقارنة )

اآلثار المح زة لمادة الستتتتتتتتتتابح الحيوي والتي تح ز بدور ا  إلبغير مدعمة  ي عليقة المقارنة. والذي  د يعزى  بعليقة
بعها المجهرية المرضية غير الم يدة، وما يت األحياءالمجهرية الم يدة علب حساب بقية  األحياءنمو وتكاثر واستعمار 

( فقد ذكرت ت وح اسما  الكارب الشا   51) أما األمعاء.من تحسين لك  من  ضم العل  المتناو  وامتصاصه في 
علب عليقتة المقتارنتة في كت  من معدلت النمو النوعي  Fermactoالم تذاة علب عتدة تراكيز من الستتتتتتتتتتتتتتابح الحيوي 

ي نة فتح يز النمو المتياري لألحياء الم يدة المستوط إلبمعد  التحوي  ال ذا ي ونستبة ك اءة البروتين والذي عزا ا 
 القناة الهضمية.

علب عا ح احتوت  Senegalese sole( عنتتد ت تتذيتتة استتتتتتتتتتتتتتمتتا  9)كمتتا لم تت ح م  النتتتا ج التي ذكر تتا
الم ذاة عا ح  األسما ت وح  الحصتا ينتا ج التحلي   أقهرت إذيومًا  61ستالتين من بكتريا المعزز الحيوي لمدة 

 أقهرت( فقد 39) بالنستتبة لتتتتتتتتتتتتتتت أماجمي  الصتت ات المدروستة،  بكتريا المعزز الحيوي علب استما  عليقة المقارنة في
نتا ج دراستتته علب استتما  الكارب العشتتبي ت وح تل  التي ُغذيت علب العا ح المدعمة ببكتريا المعزز الحيوي علب 

الحصتتتتتو   كنأمكما ياحق ات اح النتا ج التي  البكتيرية. الضتتتتتافاتالم ذاة علب عليقة المقارنة المالية من  أمواتها
أستتتتتتتابي .  31( عند ت ذية استتتتتتما  التراوت القزحي عا ح مدعمة ببكتريا المعزز الحيوي ولمدة 59عليها م  نتا ج )

في ت ذية اسما   Bifidobactreiumوالت  Lactobacillus( عند استعما  ك  من بكتريا الت 1والنتا ج التي وجد ا )
Clarias gariepinus  وجود فرو ات معنوية بين األستتتتتتتما   الحصتتتتتتتا ير نتا ج التحلي  لم تقه إذيومًا،  91لمدة

التي غذيت العا ح المدعمة ببكتريا المعزز الحيوي واستتتتتتتتتتما  المقارنة التي غذيت عا ح مالية من المعزز الحيوي 
ب عل Cyprinus carpio koi( بعد ت ذية استتتتما  التتتتتتتتتتتتتتتتتت 52كما لم تت ح والنتا ج التي ذكر ا ) طوا  مدة الدراستتتتة.

0.0165

0.017

0.0175

0.018

5برو25بري15بري5بريالمقارنة
15برو

25برو

0.0171 a

0.0179 a

0.0176 a
0.0175 a

0.0175 a

0.017 a0.017 a

م 
قد

لم
 ا
ن

تي
رو

لب
ا

(
P

I
)

معامالت التجربة
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عا ح متدعمتة بتالبيتتا كلوكتان والجيتوستتتتتتتتتتتتتتان والرافينوز والتي ت و تت فيهتا األستتتتتتتتتتتتتتما  الم ذاة علب العا ح المدعمة 
  ( علب اسما  عليقة المقارنة.P<0.001بالسابح الحيوي معنويًا )

تينية و الهاضتتمة لك  من المواد النشتتوية والبر  النزيماتبعض  إنتامزيادة  إلبنعزي النتا ج أعاه  أنيمكن 
م تحستتتين عملية الهضتتتم وتعزيز  ضتتت إلبمؤديًا  النزيماتتل   إفراز(، مما يح ز بالتالي نشتتتاط وزيادة 31والد نية )

العليقة وبالتالي رف  ك اءة الستتتتتتتتتتتت ادة من العل  المتناو ، وذل  بستتتتتتتتتتتبب ارت اع  ابلية امتصتتتتتتتتتتتال الطبقة الداملية 
تزداد ك اءة الستتتتتتتت ادة من العناصتتتتتتتر ال ذا ية للعل  المتناو   (، وتبعًا لهاBrush-Border Membraneلألمعاء)

وجد  إذ( علب  ذا 19تجربة ) أكدتوالذي ستتتتتتتتتتيكون اكثر ك اءة مقارنة باألستتتتتتتتتتتما  التي ُغذيت عليقة المقارنة. كما 
ية استتتتتتتتتتتتتتما  ذوالمل ي من القناة األمعاء عند ت  األمامياألميليز لك  من القستتتتتتتتتتتتتتمين  إنزيمارت تاعًا معنويًا في فعالية 

 Rhodopseudomonas palustrisوبكتريتتا  Bacillus coagulansالكتتارب العشتتتتتتتتتتتتتتبي عا ح ُدِعمتتت ببكتريتتا 
بكتريا المعزز الحيوي التي  إفرازات إلبيومًا، كما  د يعود السبب  21ولتتتتتتتتتتتتتتت Lactobacillus acidophilusوبكتريا 

زالة األثر الستتتام لبعض المركبات  أحداثتعم  علب  ت ثيرات م يدة لجستتتم األستتتما  ك فراز ا لتنزيمات وال يتامينات واا
الموجودة في العل  فضتتتتتًا عن تكستتتتتير ا للمركبات غير القابلة للهضتتتتتم وارت اع القيمة الحيوية للنتروجين وعنصتتتتتري 

المجهرية  ألحياءاالمجهرية الم يدة وتح يز نمو لألحياء  األيضتتتتتتتتيةال ستتتتتتتت ور والكالستتتتتتتتيوم، مما يعني ت يير ال عاليات 
 Galactosidaseالم يدة كالتتتتتتت  األنزيماتالم يدة علب حساب البكتريا المرضية الضارة وذل  من ما  زيادة فعالية 

(. مما يعني تحستتتتن صتتتتحة األستتتتما  وبالتالي زيادة 3) Nitroreductaseالضتتتتارة كالتتتتتتتتتتتتتتتتتت  األنزيماتوتقلي  فعالية 
 الحصو  عليها من تجربة النمو ألسما  التجربة. أمكنمو، ومما دعم  ذه ال رضية  و النتا ج التي معدلت الن
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