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أسماك الكارب عليقة مستويات مختلفة من مسحوق البصل الجاف في  إضافةر يأثت
 النمو والتحويل الغذائي معدل في .1758Cyprinus carpio (L) الشائع

 (1*)قصي حامد الحمداني

 ، البصرة، العراق.البصرة جامعة، البحار علوم مركز ،البحرية الفقريات قسم(. 1)
 (.qusayhamid@yahoo.com)*للمراسلة: قصي حامد الحمداني. البريد اإللكتروني: 

 06/11/2018تاريخ القبول:    02/10/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
العليقة  إلى تأثير مستويات مختلفة من البصل الجاف كإضافات دراسة إلىالدراسة الحالية  هدفت
 ..Cyprinus carpio L سماك الكارب الشائعأصبعيات إل ،التحويل الغذائي معدلو  ،داء النموأ في
نتائج التجربة وجود فروق تبّين من خالل . غ 0.39±9.02 االبتدائي سماكألامعدل وزن بلغ 
معدل النمو و معدل النمو اليومي، و الزيادة الوزنية، و  ،وزن النهائيالفي معدل  ((p < 0.05 معنوية
 Cالمعامل ل سماك. وسجّ ألضمن مجاميع ا لغذائيامعدل التحويل و  ،النوعيمعدل النمو و  ،النسبي

الزيادة الوزنية، و  ،لجسم النهائيلمعدل وزن فضل أ %7مسحوق البصل الجاف بنسبة  وهي عليقة
لم تكن . لغذائيالنوعي ومعدل التحويل امعدل النمو و معدل النمو النسبي، و معدل النمو اليومي، و 

 نّ ألى إتشير نتائج الدراسة الحالية و  .سماكألاختالفات في نسبة البقاء ضمن مجاميع ا هناك
لزيادة   %7مستوى  سماك الكارب الشائع عندأن يستخدم في عالئق أمسحوق البصل الجاف يمكن 

 .النمو تمعدال
  ، التحويل الغذائي.النمو معدل ،الجافمسحوق البصل  ،لشائعاالكارب  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
مين ألى زيادة استثمار ثرواتها الطبيعية، والسيما الثروة السمكية منها، بهدف تإتجهت معظم دول العالم في السنوات االخيرة ا

سماك ورعايتها بهدف تحسين انتاجية ألفي مجال تغذية اأجريت العديد من البحوث  ، وقدالمتزايد على البروتين الحيوانيالطلب 
 .من خالل استخدام المضادات الحيوية الطبيعيةاالستزراع السمكي 

 وكمحفزات للنمو ،الجراثيمفي قتل  عملها خالل من الحيوان وصحة إنتاج في ا  ومهمّ  ا  أساسيّ  دورا  الحيوية الطبيعية  المضادات تلعب
(Muir et al., 2000).  دراج إيؤدي و  .العليقةلى إوالتي تضاف  ،المعزز الحيوي و  ،والبصل ،الثوم هاوأهمّ وهناك العديد منها

 .وجودة اللحم ،مراضألومقاومة ا ،األسماكنمو إلى تعزيز أداء  ،اإلضافات الغذائية إلى األعالف في النظم الغذائية لألسماك المائية
ازداد   (Cho and Lee., 2012).بالنسبة لباحثي االستزراع المائي ة جدا  وال يزال البحث عن إضافات جديدة لألعالف نقطة مهمّ 

التي الكيميائية الحيوية من المضادات  ال  بد العليقةفي  وإدخالها ،خيرة بالبصل وبعض النباتات الطبيةالسنوات األفي االهتمام 
 .(Wegeneret al., 1999النمو ) لزيادة خيرة وذلكاستخدمت في السنوات األ

 ,.Amagase, et al التي تملك فعل المضاد الحيوي  Diakyl polyaufides البصل مواد كبريتية عضوية تسمى يملك
الباحثين شار كل من أ(. كما Kumeret al., 2010وهذه المواد مسؤولة عن زيادة النمو كما هي موجودة في الثوم )(. (2001
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  في البصل مادة الكوكولين التي تشابه مادة  نّ أعلى  )2005الشحات، ;2006جعفر، ; 2009خليفه،  ;2010، أندروشوفاليه)
 نسولين التي تفرزها غدة البنكرياس من حيث مفعولها في تحديد نسبة السكر في الدم.ألا

 س والبوتاسيوم والنحابالمغنزيوم وهي غنية  المعقدة، Bو A،C والفيتامينات  ،والسكر ،من الدهون  قليلةعلى كميات  يحتوي البصل
(Gabor et al., 2010)  ،رياتـلفطوامضاد للبكتيريا و باإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام البصل كخضروات (Benkeblia, 

  (Ramos et al., 2006; Bello et al., 2012a,b).مضاد لألكسدة ولديه خصائص مضادة للسرطان وهو أيضا   (، 2004
  C. Gariepinus  البصل على األسماك المستزرعة بما في ذلك أسماك القط األفريقية تأثيرراسات في عدد قليل من الدّ  هناك

(Apines-Amar et al., 2012; Bello et al., 2012 a,b ). 
 إلى كمادة جاذبة ومضاد حيوي طبيعيمستويات مختلفة من مسحوق البصل الجاف ضافة إ تأثير دراسةإلى  الدراسة الحالية تهدف
 سماك الكارب الشائع. أ إلصبعيات والتحويل الغذائي النمو أداء فيالعليقة 

  البحث وطرائقه: مواد
وعليقــة  A،B،C،Dلــى خمــا معــامالت )إقســمت التجربــة ، غ 0.39±9.02 وزن بمتوســط اســتخدمت إصــبعيات الكــارب االعتيــادي 

ســماك لكــل أ 10لتــرا  بواقــع  45ســعة  بالســتيكي حــوض 15علــى األســماك  عــتوزّ  .معامــلمكــررات لكــل  ةبواقــع ثالثــ E) الشــاهد
 .(2و 1)صورة  ( ʹEالشاهدوعليقه  ʹAʹ،Bʹ،Cʹ،D) شكلت خما عالئقحوض، 

               

 أحواض األسماك .2صورة      العليقة                                                .1صورة                 
خالل  ا  يومي% من وزن الجسم  3 % على التوالي وبمعدل تغذية 0و  3،5،7،9بنسب  العليقةلى إضيف مسحوق البصل الجاف أ

 .(Alhomido, 2005مسحوق البصل الجاف حسب ما ذكره )ل( التركيب الكيميائي 1يبين الجدول ) .التجربة
 (غ 100التركيب الكيميائي لمسحوق البصل الجاف )غ/  .1جدول ال

حواض باستخدام مضخات هواء كهربائية. تم تجويع األسماك لمـدة أربعة أيـام قبــل إجــراء التجـربة بعـدها بدأت تغذيتها تم تهوية األ
يومـا  وبشكل يومي. أخـذت قياسات الوزن لألسماك كل خمسة عشر يوم. تم سحب الفضالت بعملية السيفون فضال  عن  60ولمدة 

 غ(100الكمية )غ/ المكونات

Moisture 4.6 

Crud protein 10.6 

Ether extract 0.8 

Crud ash 3.5 

Crud fiber 6.4 

Carbohydrate 74.1 
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 ،ولتجديد نوعية الماء مع متابعة قياس بعض العوامل البيئية كاألوكسجين ،ض الماء المفقودتبديل نصف ماء الحوض يوميا  لتعوي
يوضح و  واألس الهيدروجيني باستخدام الجهاز المذكور سابقا . Ysi 556 MPS. USAباستخدام جهاز  ،والحرارة ،والملوحة

 ات مختلفة من مسحوق البصل الجاف والطاقة.( نسب ومكونات المواد األولية الداخلة في العليقة مع مستوي2جدول )ال
 .التجربةخالل  المستخدمة للعالئق وليةاأل المواد مكونات نسب .2جدول ال

                

 المستخدمة خالل التجربة يقةللعلالتركيب الكيميائي  .3جدول ال

 
 :Jobling, (1993) وحسب ما ذكرهدرســت بعض المقاييـا الحيـاتية 

 الوزن االبتدائي )غ( –( = الوزن النهائي )غ( غالوزنية )الزيادة 
 (/الفترة باأليامالوزن االبتدائي)غ–( = الوزن النهائي)غ(معدل النمو)غ
/الفتـــــرة  ](البتـــــدائي)غا اللوغـــــاريتم الطبيعـــــي للـــــوزن  -(وغـــــاريتم الطبيعـــــي للـــــوزن النهـــــائي)غ)الل[يـــــوم( =/النوعي)%غ معـــــدل النمـــــو

 100×األيام(ب
 100×](الزيادةالوزنية)غ(/الوزن االبتدائي)غ[النسبي)%(= النمو معدل
 100×](الزيادة في الوزن )غ(/الغذاء المتناول )غ[=(%)لتحويل الغذائيامعدل 

ــــــــــــــق القياســـــــــــــية فـــــــــــــي تقديـالطرائـــــــــــــاســـــــــــــتخدمت  ــــــــــــــر الرطـ ــــــــــــــوال وبةـــ ــــــــــــــوال بروتينــــــ ــــــــــــــدهن والرمــــ تـــــــــــــم و  (A.O.A.C,1990).اد ــ
 ( 2000لكربوهيدرات )األسود، ا حساب

الـــراوي وخلــــف    وفقـــا  لطريقــــة (0.05)احتماليــــة مســـتوى بمعنويـــة الفـــــروق  وقورنــــت (CRDاســـتخدم التصـــميم كامــــل العشـــوائية )
 . (SPSS, 2000)( وباستخدام البرنامج االحصائي 2000)
 
 

 Aʹ Bʹ Cʹ Dʹ Eʹ  (control) العليقة

 0 9 7 5 3 مستويات مسحوق البصل الجاف

 % المكونات 

 30 30 30 30 30 مسحوق سمك

 30 30 30 30 30 مسحوق فول الصويا 

 13 4 6 8 10 ذرة صفراء  

 20 20 20 20 20 نخالة حنطة 

 0 9 7 5 3 مسحوق البصل الجاف

 2 2 2 2 2 زيت نباتي 

 5 5 5 5 5 فيتامينات ومعادن 

 %  0 % 9 % 7 % 5 % 3 المكونات

 93.1 94.5 93.2 92.2 92.9 مادة جافة

 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 بروتين

 8.5 8.6 10.1 9.4 8.6 دهن

 10.4 10.6 9.6 10.3 10.4 رماد

 4.4 6.5 5.8 5.9 5.1 ليافأ

 47.9 47.7 47.2 47.2 47.9 كربوهيدرات
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 :النتائج والمناقشة
بينمـا بلـغ  ،مᵒ 0.7±27.6اء ـــــالم رارةـــح ةـــدرج دلــــمع انـكـ، ربةـللتج المختلفة الزمنية الفترات اللـخ ةـالبيئي واملـالع بعضتم قياس 
ــذائب تركيــز ±  0.79بلغــت  فقــد الملوحــة أمــا ،0.17±8.4 س الهيــدروجينيألملــغ/لتر، فــي حــين كــان ا 0.5±6.5 االوكســجين ال
  (Horváth et al., 2007).األسماكلحياة   هاب المسموح الحدود ضمن العوامل هذه جميع كانت لتر،/غ 0.01
( مؤشـرات النمـو خـالل 3قلمة ويوضح الجدول )ألالمصنعة بشكل جيد بعد فترة من االعليقة لت صغار أسماك الكارب االعتيادي تقبّ 

فــي الــوزن  ملحوظــا   تفوقــا   Cظهــر المعامــل أذ إوزان االبتدائيــة والنهائيــة ألســماك التجربــة، ألا ل( معــد1يبــين الشــكل )و  فتــرة التجربــة،
خــرى وكانــت ألبالنســبة للمعــامالت ا انخفاضــا   Eســجل المعامــل  ، فــي حــينغ 35.32إذ بلغــت خــرى ألللمعــامالت ا النهــائي قياســا  

وزان االبتدائيـة لكافـة المعـامالت، ألا لفـي معـدP>0.05) معنويـة )وجود فروق  شارت نتائج التحليل االحصائي عدمأو . غ 23.20
 .وزان النهائية للمعامالت جميعا  ألال معد ( في P<0.05بينما توجد فروق معنوية ) 

 المعياري( االنحراف ±المتوسط ) التجربة ألسماك الحياتية المقاييس .3جدول ال

 
                    

 
 
 
 
 
 

 التجربة ألسماكوزان االبتدائية والنهائية ألا متوسط .1شكل ال

إذ بلغت ( الشاهد) Eيوم في حين كانت أقل في المعاملة /غ 0.451بلغ  الذي  Cعلى معدل نمو يومي في المعاملة أ سجل   
، كافة المعامالت( بين P< 0.05يوم بالنسبة لبقية المعامالت. وبينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية )/غ 0.237

 المقاييس الحياتية

 المعامالت

A 

3 % 

B 

5 %  

C 

7  %  

D 

9 %  

E 

0 %  

 متوسط الوزن االبتدائي ) غ (
8.63 a 

±0.383 

9.15 a 

±0.258 

8.88 a 

±0.196 

9.43 a 

±0.242 

9.01 a 

±0.209 

 متوسط الوزن النهائي ) غ (
30.05b 

±0.143 

28.76c 

±0.752 

35.32a 

±0.615 

26.29d 

±0.329 

23.20e 

±0.766 

 متوسط النمو اليومي  )غ/يوم(
0.357b 

±0.008 

0.327c 

±0.008 

0.451a 

±0.010 

0.282d 

±0.002 

0.237e 

±0.010 

 متوسط الزيادة الوزنية ) غ (
21.42b 

±0.466 

19.61c 

±0.505 

27.45a 

±0.134 

16.91d 

±0.092 

14.19e 

±0.589 

 متوسط النمو النسبي ) % (
248.24b 

±16.441 

214.32c 

±2.141 

304.84a 

±9.287 

178.79 d 

 ±3.715 

157.49 e 

±4.290 

 متوسط النمو النوعي )%غ/يوم(
b2.080 

±0.080 

1.909c 

±0.011 

2.301a 

±0.038 

1.709d 

±0.022 

1.576e 

±0.028 

 متوسط التحويل الغذائي  )%(
1.29b 

±0.026 

1.37c 

±0.016 

1.14a 

±0.029 

1.62d 

±0.032 

1.71e 

±0.027 
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وجود مواد  نتيجة عند تغذية الفئران على البصل et al.,  Koremura 1984ليها إالنتائج التي توصل  نأويمكن االستنتاج ب
قل زيادة أو  Cفي المعامل  غ 27.45 أعلى زيادة وزنية بلغت نّ أعاله أ ويالحظ من الجدول . ر الزيادة في الوزن يفسّ  لنمول محفزة
نت يّ وب ،(P< 0.05) شار التحليل االحصائي وجود فروق معنويةأوقد  .غ 14.19ذ بلغت إ ،(الشاهد) Eة كانت في المعامل وزنيّ 

  (Bello et al., 2012 a) ل من قبلسماك المغذاة على مسحوق البصل الجاف كما سجّ ألفي وزن ا زيادة ة ظهورالنتائج الحاليّ 
من  Epinephelus fuscoguttatus سماكأفي  وكذلك سجلت C.Gariepinus األفريقيسماك القط أفي يرقات 

مستويات مختلفة من عليقة تحوي سماك المتناولة سبب تفوق الزيادة الوزنية لأل نّ أ ويبدو،  (Apines-Amar et al., 2012)قبل
وكذلك بالعناصر المعدنية  ،ميني الميثيونينلكونه غني بالحمض األ ،الكيميائية للبصللى الطبيعة إيعود  ،مسحوق البصل الجاف

قصى استفادة من مكونات العليقة وهذا أسماك حيث ينتج عنها أللخلق نوع من التوازن الغذائي داخل جسم ا والتي كانت سببا  
 (.Slyrard, 2011كبر )أي زيادة وزنية أينعكا على حساب النمو 

حيث بلغ معدل  ،خرى في معدالت النمو النسبي والنوعي على بقية المعامالت األ Cسجلت نتائج الدراسة الحالية تفوق المعامل 
شارت نتائج التحليل أوقد  .يوم/% غC 2.301في حين بلغ معدل النمو النوعي للمعامل  ،%  C 304.84النمو النسبي للمعامل

صغار  نّ أنستنتج من ذلك  .بين المعامالت كافة في معدل النمو النسبي والنوعي( P< 0.05) االحصائي بوجود فروق معنوية
وهو المستوى الذي يمكن اعتماده  ،% من مسحوق البصل الجاف7االعتيادي استغلت العليقة ذات مستوى سماك الكارب أ

 .سماك تحت ظروف الدراسة الحاليةألفضل لهذه األلحصول على نمو 
ل ــل التحويـقيم معام وكانت (Lovell, 1989) المتناول الغذاء من االستفادة مدى لمعرفة المھمة المعايير أحد الغذائي لالتحوي يعد
بينما كانت  ،ر جيد في االستفادة من الغذاءوهذا مؤشّ ،  1.14غتـوالتي بلالت ــلبقية المعام ا ـ قياس  Cي المعاملـف منخفضةي ـالغذائ

ومؤشرات استخدام وتشير قيم أداء النمو  عدم االستفادة من الغذاء بشكل جيد.وهذا دليل (1.71) بلغت ذ إE   مرتفعة في المعامل
مسحوق البصل  يلجميع المجموعات السمكية التي تغذ واستخدام األعالف ،األعالف في البحث الحالي إلى تحسن في النمو

 . الشاهدةبمجموعة األسماك  الجاف على جميع المستويات مقارنة  
 :االستنتاجات
ي مضادات أسماك أللم تتناول ا ،مختلفة من مسحوق البصل الجافمستويات غذيت بجميع المعامالت التي  نّ أالدراسة  بينت هذه
وربما رفعت من  ،ماء الحوضلى تنشيط إت دّ أمواد فعالة  في احتوائه علىثر المهم لمسحوق البصل الجاف مما يعكا األ ،حيوية

وهذا مؤشر يفتح الباب بشكل واسع لمزيد من  ،سماك الداخلة في التجربةفي األأضرارا  لى درجة لم تحصل إقدرة جهازها المناعي 
حوم لوبالتالي يكون نوع ال ،طبيعيةحيوية والتي سلكت سلوك مضادات  ،وكمية المواد الموجودة في البصل ،الدراسات عن نوعية

 تحتوي على مضادات حيوية صناعية. ال نهاألأمانا  على الصحة، كثر أالمنتجة 
 :المراجع
                 للطباعة الكتب دار ةمؤسس العلمي، والبحـــث العالـــي وزارةالتعلـيم اللحـــوم، وتكنولـوجيـا علـم (2000). بشـير ماجـد األسود،

 .ص 139 . الموصل جامعة والنشر،
مراجعة واشراف د. محمد دبا، اكاديمية  ،ترجمة عمر االبوجي .(. التداوي باالعشاب والنباتات الطبية2010اندروشوفاليه )
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Abstract 

The current study aimed to study the effects of different levels of dry onions 

as additives to the diet of common carp fingerlings Cyprinus carpio L. on 

growth performance and food conversion rates. The initial average weight 

rate was 9.02±0.39 g. The results showed significant differences (p <0.05) 

in the final weight, daily weight gain, gain weight, relative growth rate, 

specific growth rate and food conversion ratio within fish groups. Treatment 

C, which fed on dry onion powder of 7% gave the best rate of final body 

weight, daily weight gain, gain weight, relative growth rate, specific growth 

rate and food conversion ratio. There were no differences (p >0.05) in the 

survival rate within fish groups. The results of the current study indicated 

that dry onion powder can be used in common carp fish at 7% to increase 

growth rates. 

Key words: Cyprinus carpio, Dry onion powder, Growth rate, Food 

conversion. 
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