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تأثٍز االستبذال انجشئً نكسبت بذور انسهجى يحم كسبت فىل انصىٌا عهى بعط انصفاث اإلَتاجٍت ألسًان 

 .Cyprinus carpio L  انكارب انعادي

 كاظى جىاد نفتت انشٌذي

 كهٍت انشراعت /جايعت انمادسٍت                                                          

                        

 الخالصة        

صبعات عمى بعض الصفات اإلنتاجية ال االستبدال الجزئي لكسبة السمجم بكسبة فول الصويا  تناولت ىذه الدراسة تأثير         
، اذ تم دراسة  بعض الصفات الفسمجية وىي نمو تمك االصبعيات ودراسة  .Cyprinus carpio Lاسماك الكارب العادي   

( غم موزعة عمى اربع معامالت ثالثة 0.74 + 11.04سمكة بمعدل وزن ) 96التركيب الكيمياوي لألسماك المغذاة ، استخدمت 
%  0.37 +24.14 وى البروتيني )سمكة لممعاممة الواحدة (. تم استخدام أربع عالئق متقاربة المحت 24مكررات لكل معاممة )

%  15،  10،  5بروتين خام( وتم استبدال كسبة السمجم بدال عن كسبة فول الصويا في عالئق األسماك بواقع صفر، 
% من وزنيا يوميًا وعمى وجبتين 4بنسبو  غذيت األسماك عمى العالئق التجريبية  .عمى التوالي  T1,T2,T3,T4.لممعامالت 

قومت العالئق عمى وفق المعايير اآلتية:  الزيادة الوزنية و معدل النمو  أسبوعا، 12حيث استمرت التجربة لمدة  صباحا ومساء ،
عمى مستوى و معامل التحويل الغذائي و كفاءة التحويل الغذائي .  بينت النتائج وجود فروق معنوية  النسبيو معدل النمو 

مع المعاممة  الرابعة في معظم الصفات المدروسة . سجمت األسماك المغذاة عمى  لمعاممة السيطرة والمعاممة االولى %5معنوية 
غم . أفضل معامل  11.03غم وكانت أدنى زيادة وزنية  لممعاممة الرابعة  13.29عميقة السيطرة أعمى معدل زيادة وزنية وكانت 

% من وزن الغذاء  40.03فاءة تحويل غذائي وبك 2.55تحويل غذائي محسوبًا كان لألسماك المغذاة عمى المعاممة  األولى 
وبكفاءة تحويل غذائي  3.24المتناول ، في حين كان أدنى معامل تحويل غذائي منسوبًا الى اسماك العميقة الرابعة إذ سجمت 

م في %.لم تسجل فروق معنوية بين المعاممة الثالثة وبقية المعامالت  ازداد محتوى جسم األسماك من البروتين الخا30.76
% ، عمى حين كانت النسبة في اسماك قبل 14.84و  %13.88األسماك التي غذيت عمى عالئق التجربة والذي تراوح بين 

% في  6.82% و 6.69% وشيدت نسبة الدىن ازدياد تدريجي مع زيادة نسبة االستخدام فكانت محصورة بين 13.03التجربة 
 .%5.97 حين كانت نسبتيا في اسماك قبل التجربة 

   Abstract  
     This study was conducted to examine the suitable amount of of the substitution of canola 

meal for soybean meal that can be using to common carp Cyprinus carpio L. diet, and 

investigating its effects on growth performance and the body composition.96  fingerlings of carp 

cyprius carpio (M.Wt = 11.04 +  0.74 gm) were distributed randomly on Three triplicate and four 

diet were prep eared .These four is caloric diets were approximate in level protein (24.14+0.37) 

and substitution  ( 0 , 5 ,10 ,15 ), as T1 , T2 , T3 and T4  respectively . The Experiment was 

confirmed for 2 month .  

    The Weight increase (W.I ) , growth rate (G.R) , relative and specific growth rate(SGR, RGR), 

food conversion ratio (FCR) , food conversion efficiency(FCE), The results showed  the best diet 
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that provides maximum level of investigated measures, was that T1(control) 0% of canola meal . 

There was significant differences between weight increase of fish . The highest (FCR) was 2. 54 

for diet T5, with (FCE)of 39.66% , There was no significant differences  (p < 0.05) in apparent 

digestibility between diets T3, with other treatments , and There was significant differences 

between T2 and T4 in all of objectives growth  . 

      Dry matter of the flesh of the experimental fish increased through increment of crude protein 

percentage which ranged between 13.88 and 14.84% and crude fat percentage which is ranged 

between 6.82 and 6.76% while initially were 13.03 and 5.97% respectively. 

 المقـدمة

واالنتاج السمكي  بصورة عامة يعد ارتفاع أسعار الموارد العمفية من أىم المشكالت التي تواجو تنمية الثروة الحيوانية         
المزارع السمكية من إجمالي الكمفة الخاصة في مشاريع اإلنتاج في  %70بشكل خاص في الوطن العربي، اذ تؤلف التغذية 

(، لذا لجأ الميتمون بتغذية األسماك بصورة خاصة الى محاوالت عديدة الستخدام 1995)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،
 (. 1998البدائل االقل كمفة مثل مخمفات المفاقس ومخمفات الدواجن ، بروتين وحيد الخمية ، بثل الطماطة وغيرىا )سممان،

)   B.campestrisٚالبولندي (  )  B. napusومن أىم أصنافو   ( Crucifera )إلى العائمة الصميبية  ينتمي نبات السمجم
نسبة البروتين في كسبة بذور السمجم  تعتمد  عمى  ( .Hedge ،1976)يزرع السمجم خصيصا إلنتاج الزيت األرجنتيني ( و 

-34ذور ، يبمغ معدل البروتين الخام لكسبة بذور السمجم عدة عوامل منيا  نوع المحصول و طريقة استخالص الزيت من الب
% ، بينما يبمغ معدل البروتين في الكسب التجارية التي يتم تجميعيا في مصانع استخالص الزيت من محاصيل  ذات 40

(  تعد كسبة بذور السمجم مصدرا جيدا Bell ،1982% ) 49 و تصل نسبة الزيت فيو الى %( 38-36أصول وراثية مختمفة )
لممعادن االساسية بالمقارنة مع كسب بقية البذور الزيتية، اذ انيا تحتوي عمى الكالسيوم والفسفور اكثر من كسبة فول الصويا كما 

ي العراق يزرع محصول السمجم ف(  ، Shahidi  ،2000ومركبات أخرى مضادة لالكسدة)  Eانيا تتميز باحتوائيا عمى فيتامين 
شركة المحاصيل الصناعية.  -كمحصول شتوي ضمن خطة لمتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عموما تبنتيا وزارة الزراعة

( . تيدف الدراسة الحالية الى 2004وأجريت عدة دراسات لالستفادة من كسبة وزيت السمجم في عالئق فروج المحم )العنزي، 
بة السمجم مع كسبة فول الصويا عمى بعض الصفات اإلنتاجية ألسماك الكارب العادي الذي معرفة تأثير االستبدال الجزئي لكس

 . يعتبر من األسماك التي تربى في القطر العراقي

 مواد وطرق العمل 
 كسبة السمجم :  -1

في بيجي بعد ان تمت عممية استخالص الزيت) طريقة  تم الحصول عمى كسبة السمجم من معمل الزيوت النباتية        
والتي تسمميا المعمل من مزارعين متعاقدين مع الشركة العامة لممحاصيل الصناعية العصر الميكانيكي ( من بذور السمجم 

من البروتين لمعرفة محتواىا   لمكسبة في التجربة المستخدمة واجري التحميلضمن خطة وزارة الزراعة لنشر أصناف السمجم في 
 والدىن و الكربوىدرات الذائبة والرطوبة .

 تحضير العالئق :   -2
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تم تصنيع أربع  أنواع من العالئق التجريبية متساوية المحتوى ألبروتيني والطاقة تقريبًا ، ومختمفة نسب االستبدال لكسبة      
طحنت المواد العمفية المستعممة في التجربة وخمطت  (.1السمجم بكسبة فول الصويا  اعتمادًا عمى الحسابات النظرية جدول )

 ( .2حسب النسب المحسوبة نظريًا كما ىو مبين في الجدول رقم )
 ( التحميل الكيميائي لممواد الداخمة في تكوين عالئق التجربة1جدول )       

  انًكىَاث انكًٍٍاوٌت

انًادة  انعهٍفت                    

  

 انُتزوجٍٍيستخهص خانً 

        )%( 

ف        األنٍا  

  )%(  

 انزياد        

    )%(    

 يستخهص االٌثز

    )%(  

 انبزوتٍٍ انخاو

      )%(  

 كسبت فىل انصىٌا** 43.28 2.72 7.21 6.9 39.57

 كسبت انسهجى 38.00 6.00 5.00 12.70 32.80

يزكش بزوتٍٍ حٍىاًَ *    50.00 6.00 30.00   1.00 13.00  

 َخانت انحُطت ** 15.72 4.47 5.52 11.82 62.49

 انذرة انصفزاء ** 9.68 5.04 2.09 2.72 80.27
 انشعٍز** 11.83 1.53 4.11 7.00 75.81

* البطاقة المثبتة عمى المنتج من قبل الشركة المنتجة                  
 ) 1994  (  N.R.C                  حسب ما جاء في**     

 (  مكونات العالئق التجريبية 2جدول ) 

T4 

 

T3 T2 T1 انًادة انعهفٍت 

 كسبت فىل انصىٌا 30 25 20 15

 كسبت انسهجى 0 5 10 15

يزكش روتٍٍ حٍىاًَ    10 10 10 10  

 َخانت انحُطت 20 20 20 20

 انذرة انصفزاء  18 18 18 18

 انشعٍز 20 20 20 20

 يهح انطعاو +  فٍتايٍٍ 2 2 2 2

 انًجًىع %100 %100 %100 %100
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 العميقة وجسم االسماك التحميالت الكيماوية -      3
قبل وبعد التجربة  تم تحميل االسماك حم تم قياس نسبة الرطوبة والبروتين والدىن والرماد وااللياف في عالئق التجربة ول

 . 1980ٌسٕخ     Analytical Official Association of Chemists A.O.A طريقةالبروتين الخام باستخدام  
 التحميل اإلحصائي : -     4

واختبــرت الفروقــات بيــن متوسطات  Complete Randomized Design( CRDاٌزؼش١خ )تم استخدام تصميم تام    
 . (  Torrie    ،1960و Steel% )5معنوية عمى مستوى   LSDعمى اساس اختبار اقل فرق معنوي  المدروسة المعــايير 

 
 

 النتائج و المناقشة
( الى التركيب الكيميائي لعالئق التجربة التي استخدمت في تربية االسماك . تراوحت  3) تشير البيانات في الجدول 

كيمو سعرة  387.52 -3   81.41% والطاقة الكمية 3.21 -2.77%  والدىن 24.87 – 23.80نسبة البروتين الخام بين 
ىذه  المستخدمة من كسبة السمجم فيفي العالئق التجريبية . لم تسجل اية حالة ىالك خالل فترة التجربة ولعموم التراكيز 

 .  الدراسة
 

 التركيب الكيميائي لمعالئق التجريبية ( 3) جدول
T4 T3 T2 T1 %انًكىَاث 

انًادة انجافت   96.81 96.69 96.95 96.60  

رطىبت        3.19 3.31 3.05 3.10       

23.80 24.01 24.11 24.87  (N  X 6.25    (ٍٍبزوت  

    يستخهص االٌثز  2.77 2.81 3.12 3.21

 يستخهص خانً انُتزوجٍٍ  55.01 54.65 54.15 53.68

 رياد 8.05 8.81 8.91 9.07

 انٍاف 6.11 6.31 6.76 7.14

381.42 382.45 381.41 387.52 ( Kcal ( طالت  

(                                                          4.1× + )% كربوهيدرات  ( 9.1× ( + )% الدهن 5.5× الطاقة = )البروتين 
Jauncey  وRoss (1982   ) 

ٌالسّبن اٌّذسٚسخ ٌٍّؼبٍِخ االٌٚٝ ) ِؼبٍِخ اٌس١طشح ( ٚاٌزٟ اخزٍفذ ِؼ٠ٕٛب  رفٛق طفبد ا4ٌّٕٛ) رٛػح ث١بٔبد خذٚي )      

 ِغ اٌّؼبٍِخ اٌشاثؼخ فٟ اٌض٠بدح ا١ِٛ١ٌخ ِٚؼذي اٌض٠بدح ا١ِٛ١ٌخ ِٚؼذي إٌّٛ ا١ٌِٟٛ . 
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 ( بعض صفات النمو السماك الكارب العادي المتغذي عمى عالئق ذات نسب مختمفة من كسبة السمجم 4) الجدول
انتجزبت عالئك   

 انصفت انًذروست
          T4 

استبذال               

(15)%     

         T3 

 %(10استبذال )

          T2       

 %(    5استبذال )          

     T1 

     (Control) 

11.29  +0.50  

A 

10.84   +0.48  

A 

10.89    +0.21    

A 

11.17  +0.25  

A 

  I.Wاالبتذائً   انىسٌ             

 )غى(

22.28  +0.32  

B 

22.77  +1.02    

B 

23.42     +1.05   

AB 

24.30   +0.61   

A 

   F.W  ائًانىسٌ انُه             

 )غى(

 

11.03  +0.94  

B 

12.15  +0.76   

AB 

12.53   +10.84   

A 

13.29  +0,68    

A 

   Gانشٌادة انىسٍَت             

W.)غى( 

0.123  +0.011  

B 

0.135 +0.008  

AB 

0.139   +0.009   

A 

0.147     +0.007   

A 

 G.Rانشٌادة انىسٍَت انٍىيٍت           

 )غى/ٌىو(

97.82  +8.02  

B 

11271  +5.83  

AB 

114.89   +5.4   

A 

120.80    +7.1     

A 

 R.G.R يعذل انًُى انُسبً         

)%( 

3.24  +0.52                 

B 

3.01  +0.31            

AB 

2.80    +0.39      

A 

          0.35  +     2.55 

A 

 FCRيعايم انتحىٌم انغذائً        

 )غى عهف /غى سٌادة وسٍَت(      

30.76  +4.32  

B 

33.60  +3.57  

AB 

36.46    +5.02  

A 

40.03     +5.42    

A 

كفاءة انتحىٌم انغذائً            

FCE)%( 

 

ػبدح ِب رسزخذَ ِؼذالد إٌّٛاٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ٌزم١١ُ  رأث١ش ِسز٠ٛبد ٚٔست اٌجشٚر١ٓ ٚاٌطبلخ  فٟ اٌؼالئك ػٍٝ اداء ّٔٛ      

( اٌزٞ ٠ٛػح احز١بخبد اسّبن اٌىبسة اٌؼبدٞ ِٓ االحّبع 5ِٚٓ ِالحظخ اٌدذٚي ) ( .Hepher  ،1988االسّبن )

اال١ٕ١ِخ ِٚحزٛا٘ب فٟ ثؼغ اٌّظبدس إٌجبر١خ ار ٠زؼح اٌزجب٠ٓ فٟ ِحزٜٛ االحّبع اال١ٕ١ِخ ٌىً ِٓ وسجخ اٌسٍدُ  ٚوسجخ فٛي 

ٛ ، لذ ٠ىْٛ ِزأثشاً  اٌظ٠ٛب ، ٚلذ ٠ؼطٟ رٌه رظٛساً ثأْ اٌزٕبلض اٌحبطً فٟ ل١ُ ِؼذالد اٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ِٚؼذالد إٌّ

% ِٓ وسجخ 5ثبصد٠بد ٔسجخ السزجذاي ثىسجخ اٌسٍدُ ٔز١دخ رأث١ش ِحزٜٛ ٘زٖ اٌؼالئك ِٓ االحّبع اال١ٕ١ِخ . ٌٚؼً اسزخذاَ  

اٌسٍدُ ٌُ ٠سذ إٌمض اٌحبطً خشاء سحت وسجخ فٛي اٌظ٠ٛب ِّب رشرت ػ١ٍٗ حذٚس اخزالف فٟ رٕبسك االحّبع اال١ٕ١ِخ ، 

% ِٓ وسجخ فٛي اٌظ٠ٛب فٟ اٌّؼبٍِخ اٌثبٌثخ  10جبً ػٍٝ ِؼذي اٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ِٚؼذالد إٌّٛ ، ػٕذ اسزجذاي ٚثبٌزبٌٟ أؼىس سٍ

٠زؼح ئْ ٘زٖ اٌّؼبٍِخ لذ ػبٔذ أ٠ؼب ِٓ ٔمض اٌزىبًِ فٟ ِسزٜٛ االحّبع اال١ٕ١ِخ ٚاْ ٌُ ٠ظٙش فشق ِؼٕٛٞ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

ٌٛطٛي اٌٝ رٕبسك فٟ االحّبع اال١ٕ١ِخ ، فأحذس رٌه رٕبلظب فٟ اٌض٠بدح ثم١خ اٌّؼبِالد ، ٌىٕٙب فٟ اٌٛلذ ٔفسٗ ٌُ رسزطغ ا

% لذ ادٜ اٌٝ ص٠بدح احز١بج اسّبن ٘زٖ اٌّؼبٍِخ ِٓ 15 اٌٛص١ٔخ ِٚؼذالد إٌّٛ ٚاْ ص٠بدح ٔسجخ االسزجذاي اٌٝ ِسزٜٛ  

لً ِؼذي ص٠بدح ادٍذ اٌّؼبٍِخ اٌشاثؼخ االحّبع اال١ٕ١ِخ ِّب أؼىس سٍجب ػٍٝ اٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ِٚؼذالد إٌّٛ االخشٜ ، ٌزا فس

ٚص١ٔخ ِٚؼذي ّٔٛ ِمبسٔخ ِغ ثم١خ اٌّؼبِالد  ثّب ف١ٙب ِؼبٍِخ اٌس١طشح ٚاٌزٟ ٠جذٚ ئٔٙب وبٔذ أوثش اسزمشاساً فٟ ِحزٜٛ 

 االحّبع اال١ٕ١ِخ ِٓ ثم١خ اٌّؼبِالد ، أؼىس رٌه فٟ اسرفبع ل١ُ ِؼذالد اٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ِٚؼذالد إٌّٛ .
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 . احتٍاجاث اسًان انكارب انعادي يٍ االحًاض االيٍٍُت ويحتىاها فً بعط انًصادر 5جذول 

 انعهفٍت   ) عهى اساص % نهًادة انجافت(

االحتٍاجاث 

(Saleh،(1984 

كسبت فىل انصىٌا  

(NRC،1994) 

 كسبت انسهجى انًشروعت

 2002)فً انعزاق  )انطائً،  

 

 انحايط االيًٍُ

 .Org     االرجٍٍُ     2.4 3.28 1.6

انسستٍٍ          Cys 2.9 0.57 ــــ  

0.8 1.22       2.9 His.         ٌٍانهستذ  

0.9 3.11 1.8 Iso Lu.    ٍٍاٌشونٍىس 

1.3 3.99 2.4 Leu C.       ٍٍنٍىس  

2.2 3.05 1.4 Lys.            ٍٍالٌس 

(0.8)(1.2) 0.75 2.4 *Metio.       ٍٍَيثٍى 

 .Phen** فٍُاٌم االٍٍَ  2.5 2.34 (2.5)(1.3)

       %2%( عندما يكون السستين 0.8% و )0%( عندما يكون السستين 1.2* المثيونين )          

 %  1%( ػٕذِب ٠ىْٛ اٌزب٠شٚس١ٓ 1.3 % ٚ )0 ( ػٕذِب ٠ىْٛ اٌزب٠شٚس١ٓ 2.8** ف١ٕب٠ً اال١ٔٓ )          

                                    

اْ حذٚس ٘زٖ اٌزغ١شاد فٟ ِؼذالد إٌّٛ ٚاٌّزضآِ ِغ اسرفبع ٔسجخ وسجخ اٌسٍدُ ٚلذ ٠شخغ اٌٝ اٌسجت اخش لذ ٠ىّٓ فٟ       

 Heartland , (ػذَ ٚخٛد وسجخ فٛي اٌظ٠ٛب ثٕسجخ رغطٟ االحز١بخبد اٌؼشٚس٠خ ٔز١دخ االسزجذاي ، فمذ أشبس                

م١مٟ ٌألحّبع األ١ٕ١ِخ فٟ وسجخ اٌسٍدُ أٚؽأ ِٓ ِؼبًِ ٘ؼُ األحّبع اال١ٕ١ِخ فٟ وسجخ (  ئٌٝ أْ ِؼبًِ اٌٙؼُ اٌح 1998

فٛي اٌظ٠ٛب ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕؼىس رٌه ػٍٝ ػذَ اٌحظٛي ػٍٝ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌّزٛافشح فٟ اٌؼالئك ، ٌٚؼً ٘زا االفزشاع ٠زشوض 

السزجذاي ٌىسجخ فٛي اٌظ٠ٛب اٌزٞ ثٍغ ألظبٖ فٟ اٌّؼبٍِخ ػٕذ ِالحظخ اٌزذ٘ٛس فٟ ل١ُ ِؼذالد إٌّٛ اٌّزضآِ ِغ ص٠بدح ٔسجخ ا

اٌشاثؼخ ، ٚلذ ٠ىْٛ اٌسجت اٌّإثش االخش  فٟ أخفبع ِؼذالد إٌّٛ ٘ٛ اسرفبع إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌأل١ٌبف فٟ اٌؼالئك اٌّشافك ٌض٠بدح 

%( ِّب 12.7زؼٍّخ فٟ اٌزدشثخ ) ( ٠زؼح اْ ٔسجخ ٚخٛد األ١ٌبف فٟ وسجخ اٌسٍدُ اٌّس2ٔسجخ االسزخذاَ فجبٌشخٛع اٌٝ خذٚي )

( 3% ػٍٝ اٌزٛاٌٟ )خذٚي  7.14ٚ 6.76 ، 6.31ثٕسجخ   T4, T3 ,T2لذ أدٜ ئٌٝ اسرفبع ٔسجخ األ١ٌبف فٟ ػالئك اٌّؼبِالد 

%( ٚاْ ص٠بدح ِسزٜٛ األ١ٌبف فٟ اٌؼ١ٍمخ لذ ٠إدٞ ئٌٝ اسرفبع ٌضٚخخ اٌّٛاد 6.11ِمبسٔخ ثٕسجزٙب فٟ ػ١ٍمخ اٌس١طشح ) 

ٚخفغ فؼب١ٌخ األٔض٠ّبد اٌٙبػّخ ِثً اال١ٍ١ِض ٚاٌال٠ج١ض ٚػذَ االحزفبظ ثبٌؼٕبطش اٌغزائ١خ داخً اٌدسُ   digestاٌّٙؼِٛخ 

ٌغشع االسزفبدح ِٕٙب إلٔدبص ػ١ٍّبد اال٠غ اٌغزائٟ ػٍٝ فشع اْ اِزظبص اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌزٟ ِٓ ػّٕٙب االحّبع 

( فؼال ِٓ اْ 1996ٛاسطخ اٌذَ اٌٝ أسدخ اٌدسُ ٚخال٠بٖ )ثشا١ٔخ ٚاخشْٚ ، اال١ٕ١ِخ ٠زُ خالي خذاس اِؼبء االسّبن  ثُ رٛصع ث

 %ِٓ وسجخ2.5ٚاٌزٟ رشىً حٛاٌٟ   ,Oligosaccharides, Raffinose ,Stachyose Erbascoseثؼغ أ١ٌبف اٌسٍدُ ِثً

ٚصِالؤٖ ،  Robbelenاٌسٍدُ )اٌسٍدُ  راد ِؼبًِ ٘ؼُ ل١ًٍ ٚثبٌزبٌٟ فأٙب رمًٍ ِٓ االسزفبدح ِٓ اٌطبلخ اٌزٟ رٛفش٘ب وسجخ 

( ئر ث١ٓ اْ أػٍٝ ِؼذي ّٔٛ ٔسجٟ ٠زحمك ِٓ االسّبن اٌزٟ أػطذ 1979ٚصِالؤٖ ) Atack( ، ٚ٘زا ٠زفك ِغ ِب اشبس ا١ٌٗ 1989

(  أخفبػب ِؼ٠ٕٛب فٟ 2003)  Kaminska اػٍٝ ِؼذي ص٠بدح ٚص١ٔخ ٚثبٌؼىس ، ٚ٘زٖ إٌزبئح رزفك ِغ ِب رٛطً ئ١ٌٗ ف١ّب ٚخذ 

اٌظفبد اإلٔزبخ١خ ٌٍذخبج اٌج١بع ػٕذ ئحالي  وسجخ اٌسٍدُ إٌّخٌٛخ ٚغ١ش إٌّخٌٛخ خضئ١ب ٚو١ٍب ثذال ِٓ وسجخ فٛي  فٟ ثؼغ

  . اٌظ٠ٛب ِمبسٔخ ثّدّٛػخ اٌس١طشح

ان توفر االحماض االمينية في الغذاء ال يعني بالضرورة ان تكون متاحة لمجسم لالستفادة منيا بنفس المستوى )الزيدي،     
كما أشارة   lipase( ولعل المضادات التغذوية في محصول السمجم مثل التانين والتي تؤثر سمبيا في عمل انزيم الاليبيز 2006

Terril (1992    وبالتالي ينعكس ذلك عمى تقميل االستفادة من العميقة المقدمة . االمر الذي ربما قد اثر سمبا عمى قيم ) 

FCR  وFCE ، ان انخفاض   بالغا أدناه في المعاممة الرابعة والتي تمثل اعمى مستوى استبدال ضمن حدود التجربةFCR  و
FCE  المصاحب لزيادة نسبة االستبدال لكسبة السمجم قد يعود الى وجود مركبات الفايتين بنسبة مرتفعة في كسبة السمجم والتي

اصر الغذائية الميمة مثل الفسفور، الحديد ، الزنك ، النحاس والمغنسيوم من تعمل عمى تقميل جاىزية االستفادة من بعض العن
عمى احتياجاتيا من   خالل ارتباطو معيا وبالتالي تقمل  االستفادة من العمف االمر الـــذي يؤدي ايضا إلي عدم الحصول

( ، اما T 4ماك المعاممة الرابعة ). ولعل ذلك يبدو واضحا في اس1986وزمالئو ،  Chohe ة   العناصر الغذائية الالزم
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لكسبة السمجم فييا لم تحدث تمك التغيرات التي احدثتيا في المعاممة الثالثة % (  5المعاممة الثانية فمعل نسبة االستخدام ) 
ممة الرابعة في والرابعة وان أبدت المعاممة الثانية انخفاضا عن قيم معالة السيطرة لكنيا في الوقت نفسة اختمفت معنويا عن المعا

ربما تتعزز ىذه النتائج بتضمين عامل اخر  وىو عدم الحصول  عمى الكمية الكافية من العناصر (. و 4جدول ) FCEقيم 
الغذائية الضرورية لتمبية احتياجاتيا من بروتينات ودىون ومعادن، فمعل إن ىذا السحب المتزايد من نسبة كسبة فول الصويا 

قد أدى الى احداث نقصا في توفير بعض األحماض االمينية األساسية األمر الذي انسحب بتأثيره عمى  واستبداليا بكسبة السمجم
( إذ بينوا حدوث انخفاض في معامل 1986وزمالؤه ) Alexis، وىذه الحقيقة تتفق مع ما أشار اليو FCEو   FCRقيم 

تتعزز ىذه  اىا من االحماض االمينية الضرورية ، وقدالتحويل الغذائي لألسماك عند تغذيتيا عمى عالئق غير متزنة في محتو 
( ان ارتفاع 1990وزمالؤه ) Coonفقد أوضح ارتفاع نسبة االلياف في عالئق التجربة بزيادة نسبة االستبدال  بسبب  النتيجة

ذه النتيجة مع ما نسبة األلياف في العالئق يسبب انخفاضا في االستفادة من العناصر الغذائية لكسبة فول الصويا ، تتفق ى
% 10تأثر كفاءة التحويل الغذائي بوجود كسبة السمجم في العميقة لحد مستوى ( حيث أشار الى عدم 2005توصل إلية الدوري )

( في ىذه الصفة  P<0.05% أدى إلي حدوث تدىور معنوي ) 20أو  15في مكونات العميقة ولكن زيادة ىذه النسبة الى  
( التركيب الكيميائي ألسماك قبل البدء بالتجربة وبعد االنتياء منيا ، وبمقارنة المعامالت  6توضح بيانات الجدول ) اإلنتاجية .

% . تباينت نسبة 78.11المختمفة يالحظ ان نسبة الرطوبة في أجسام األسماك بعد التجربة تناقصت عن نسبتيا قبل التجربة 
% وأعمى قيمة رقمية 13.88يمة لألسماك بعد التجربة مؤشرة إلى المعاممة الرابعة  البروتين في أجسام األسماك فكانت اقل ق

%. ويالحظ ايضًا ان نسبة الدىن ازدادت في عموم أجسام اسماك المعامالت عنيا في 14.84ممثمة كانت لممعاممة االولى 
ل قيمة لألسماك بعد التجربة مؤشرة إلى % . تباينت نسبة البروتين في أجسام األسماك فكانت اق78.11اسماك قبل التجربة 

%. ويالحظ ايضًا ان نسبة الدىن ازدادت في 14.84% وأعمى قيمة رقمية ممثمة كانت لممعاممة االولى 13.88المعاممة الرابعة  
 عموم أجسام اسماك المعامالت عنيا في اسماك قبل التجربة .

 التحميل الكيميائي الجسام اسماك التجربة ( 6)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان زيادة نسب  بروتين في الجسم ينسجم مع معدالت الزيادة الوزنية وىذا يعزز التبريرات التي شرحت سابقا حول       
ارتفاع معدالت نمو االسماك المختمفة في معامالت  التجربة ، ولعل لتتناسق االحماض االمينية تاثير عمى تحسن نوعية 

 Jaunceyن في اسماك عميقة السيطرة  ىذه النتيجة تتفق مع ما اشار اليو  البروتين وبالتالي ادى الى ظيور اعمى نسبة بروتي

اذ ذكر ان نسبة بروتين الجسم تتأثر بنسبة ونوعية بروتين العميقة . ويبدو ان ىذا  التمايز في نسب الدىن قد يكون  (1982)
جسام االسماك الممثمة لمعامالت التجربة ، مترتب عن نوعية المحتوى الدىني لعالئق االسماك والمتوافق مع زيادة الدىن في ا

عمى فرض احتواء كسبة السمجم عمى الحوامض الدىنية غير المشبعة الينوليك والمينولينيك بنسبة اكبر من التي تحوييا  كسبة 
 .( ٌٚؼً رٌه ادٜ اٌٝ ص٠بدح رشس١ت اٌذْ٘ٛ فٟ خسُ االسّبن اٌّخزجشح Bechyne ٚ Kondra ،1970) الصويا

 

 اسًان بعذ انتجزبت

 

اسًان لبم 

 انتجزبت

 انًكىَاث)%(

T4 T3 T2 T1 

 انزطىبت 87.78 73.91 74.13 74.61 74.91

 انبزوتٍٍ 13.03 14.84 14.57 14.09 13.88

 انذهٍ 5.97 6.76 6.69 6.79 6.82

 انزياد 4.13 4.49 4.61 4.51 4.39
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 المصــادر 

( . رأث١ش اسزخذاَ وسجخ ٚص٠ذ اٌسٍدُ فٟ األداء اإلٔزبخٟ ٌٍذخبج اٌج١بع ٚثؼغ اٌظفبد 5002،) أحّذ ػجذ ػٍٛ اٌذٚسٞ،

 إٌٛػ١خ ٌٍج١غ.اؽشٚحخ دوزٛساٖ .و١ٍخ اٌضساػخ .خبِؼخ ثغذاد . 

ػٍىبداء اطجؼ١بد اسّبن    ( (Nigella sativa(. رأث١ش اسزؼّبي ثفً اٌحجخ اٌسٛداء  5002اٌض٠ذٞ،وبظُ خٛاد ٌفزٗ،)

 .سسبٌخ ِبخسز١ش.و١ٍخ اٌضساػخ .خبِؼخ ثغذاد    (.Cyprinus     carpio L)اٌىـــــبسة اٌؼــبدٞ

. تأثير احالل كسبة السمجم بديال جزئيا او كميا عن كسبة فول الصويا في تغذية 2222لطائي ، شكر محمود يونس عبد اهلل ، ا

 . جامعة الموصل.والغابات  رسالة ماجستير . كمية الزراعة فروج المحم  . 

رسالة ماجستير . تاثيراستخدام مستويات مختمفة من زيت وكسب السمجم  في عالئق فروج المحم . 2224العنزي ، عمار فرحان، 

 النبار  .ا  . كمية الزراعة. جامعة

المعممية لوضع تركيبات عمفية قياسية لتغذية اسماك .   جامعة الدول ( . نتائج الدراسة 1995المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )

 صفحة. 165.  1955تشرين االول  -الخرطوم–العربية .المنظمة العربية لمتنمية الزراعية 

برانية ، محمد عبدالوىاب الجمل ، رحمن عبدالمطيف ، عيسى ، محي السعيد ، عثمان محمد فتحتي محمد وصادق شريف 

. االسس العممية لتفريخ ورعاية االسماك والقشريات في الوطن العربي . الجزء الثاني . الدار العربية 1996.  شمس الدين

 لمنشر والتوزيع . القاىرة  

 اسزجذاي وسجخ فٛي اٌظ٠ٛب ثىسجخ ص٘شح اٌشّس اٌّحسٕخ فٟ ػالئك اسّبن اٌىبسة اٌؼبدٞ  . (.8991سٍّبْ،ػٍٟ حس١ٓ)  

Cyprinus  carpio L.                سسبٌخ ِبخسز١ش .و١ٍخ اٌضساػخ .خبِؼخ ثغذاد                               .                            . 
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