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 سمك عمى العالئق السمكية المخزونة في مزارع األ الميكروبيثر النمو أ

  (1)عبكس محمد أميرو  (1*)قصي حكمد الحمدانيو  (1)خكلد وليم فكرنر
 البصرة، العراؽ. البصرة،قسـ الفقريات البحرية، مركز عمـو البحار، جامعة  (.1) 
 .( qusayhamid@yahoo.com)*لممراسمة: قصي حامد الحمداني. البريد االلكتروني: 

 00/30/0303تاريخ القبول:    03/30/0303تاريخ االستالم: 

 الممخص
المحتوى الميكروبي لمعالئؽ االصطناعية دراسة بيدؼ  سماؾىمية لتربية األأانتخبت ثالث محطات 

شارة لممحطات ذ تمت اإلإوتأثير طرؽ الخزف عمييا،  ،حواضالمرباة في األ سماؾاأل المعتمدة في تغذية
درست طريقة  لتمثؿ محطات جنوب ووسط وشماؿ البصرة عمى التوالي. Cو Bو Aحرؼ المنتخبة باأل

 اً يوم 02و 22و 02يكروبي لمعالئؽ االصطناعية بعد الخزف وظروؼ المخازف المستخدمة والمحتوى الم
 األوساطحياء المجيرية باستخداـ ري لمعالئؽ لمكشؼ عف األأجريت عمميات الزرع المختب .مف الخزف

( وباستخداـ طريقة العزؿ والتشخيص، تـ تشخيص المستعمرات Petry)   بتري أطباؽالزرعية عمى 
نواع أوحددت  ،العد البكتيري المايكروسكوبي لممستعمرات الميكروبيةباستخداـ المصادر العممية وطريقة 

ذ بينت نتائج إالنتائج وجود نموات فطرية وبكتيرية وعمى جميع العالئؽ،   أظيرت .النموات الميكروبية
حياء التي شممت كؿ مف المستعمرات الفطرية التالية مف األ األنواعالفحص والعزؿ والتشخيص وجود 

(Penecilum sp.  وAspergillus niger  وAspergillus falvus و Mucor sp.  والمستعمرات )
( .Diplococci sp و  .Strptococus sp و .Bacillus sp و .Staphylococus sp)  ةالبكتيري

لمصدر العينة والفترة الزمنية لمخزف، وبمغت معدالت العد الكمي لممستعمرات  وبنسب تختمؼ تبعاً 
 .Staphylococus sp. ((14 ،Bacillus sp. (16 ،)Strptococus spالبكتيرية خالؿ فترة الدراسة 

14) ،)Diplococci sp. (12 والفطرية  ،)Penecillium sp.  (23 ،)Aspergillus niger (26 ،)
Aspergillus falvus (25 ،)Mucor sp. (25 لممحطة )A ولممستعمرات البكتيرية  ،
Staphylococus sp. ((22 ،Bacillus sp. (19 ،)Strptococus sp. 17) ،)Diplococci sp. 

  Penecillium sp. (30،) Aspergillus niger (32،)  Aspergillus falvus(، والفطرية 17)
(28،) Mucor sp. (24)  لممحطةB ،ولممستعمرات البكتيرية Staphylococus sp. ((31، 

Bacillus sp. (27،) Strptococus sp. 22)،) Diplococci sp. (25،)  والفطرية  

Penecillium sp.(33،)  Aspergillus niger(37 ،)  Aspergillus falvus(36،) Mucor sp. 
 ،بتاريخ الخزف األقدـ األعالؼ،  وبزيادة واضحة مع زيادة فترة الخزف وعدـ استخداـ C( لممحطة 29)

 .Aو  Bبالمحطتيف  مقارنةً  Cفي محطة   أعمىنسبة النموات الميكروبية  كما كانت 
، طريقة ، مستعمرات بكتيرية، مستعمرات فطريةسمكية النموات الميكروبية، عالئؽ الكممكت المفتكحية:

  .ظروؼ التخزيفالخزف، 
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 :المقدمة
 سيؿ بعمميات اليضـ والتمثيؿ الغذائيرغبة مف قبؿ المستيمؾ واأل كثرالمصادر الرئيسية لمبروتيف الحيواني واأل أىـ أحد سماؾتعد األ

في بيئات اصطناعية مسيطر  سماؾ، لذا تطورت وانتشرت عممية استزراع األولما تحويو لحوميا مف العناصر الضرورية لحياة االنساف
السمكي لمتعويض عف النقص الحاصؿ بالمصيد التجاري، كما تطور استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ تكثير  نتاجعمييا لرفع نسبة اإل

العالئؽ وذلؾ بتوفير افضؿ مصادر لمماء ألحواض بيئة التربية االصطناعية اضافة الى االىتماـ التاـ باستخداـ  سماؾواستزراع األ
ساسية ومصادرىا وكفاءتيا التغذوية ومعامؿ التحويؿ الغذائي فضال عف المضافات والمطعمات والمضادات االصطناعية ومكوناتيا األ

ف االىتماـ بتصنيع ونقؿ وخزف العالئؽ والحفاظ عمييا وخموىا مف اآلفات والنموات أثناء التصنيع، كما أالحيوية التي تضاؼ لمعالئؽ 
سريعة التمؼ والتعرض لإلصابات المرضية  سماؾكوف األ نتاجوجودة اإل سماؾاالكبر عمى سالمة األ األثرة والتعفف الميكروبي

Menoyo et al., 2003)). 
وصحة جيدة  بمواصفات مقبولة أسماؾ إنتاجف أ (Darko et al., ; Heymann, 2005; Weller, 2006 2002 ( بيف كؿ مف 

المصابة والتي  سماؾبغية تقميؿ االصابات الناتجة مف تناوؿ األ سماؾلأل ىـعمى صحة االنساف المستيمؾ األ اإليجابي األثريكوف لو 
في المناطؽ الحارة  ألمراض مستقبمية يصعب تجاوزىا خصوصاً  و قد تكوف مصدراً ألإلنساف   األمراضفي انتقاؿ  رئيسياً  تكوف مصدراً 

 .مف حرارة ورطوبة عاليتيف واالستوائية ومنيا منطقتنا لما تمتاز بو
ف لطريقة النقؿ والتداوؿ والخزف الجيد وصالحية المخازف مف الناحية الصحية واليندسية ليا الدور البارز في عممية القضاء عمى إ

 سماؾع األوالتطبيقات المثالية والصحيحة ىي الفاصؿ في مزار   اإلجراءاتذ تعد إ، سماؾوخصوصا األ  األغذيةالميكروبية في  تالنموا
 .(4992)الشطي،  سيا وعمى عكس ما ىو عميو في العراؽآبا ودوؿ غرب و ور أفي بعض دوؿ  وىذا يتجمى بشكؿ واضح خصوصاً 

يومًا ويجب إف يفحص الغذاء  100 - 90مف  أكثربأف العالئؽ الغذائية يجب أف ال تخزف  Craig and Helfrich, (2002)ذكر 
ونفوقيا، كما تمعب ظروؼ خزف  سماؾبحثًا عف االصابات الميكروبية لتجنب حدوث امراض لأل سماؾبعناية قبؿ استعمالو في تغذية األ

العالئؽ وسالمة وكفاءة نظـ الخزف والتيوية في مخازف ومعامؿ تصنيع العالئؽ دورا ىاما في التقميؿ مف التموث واالصابات والنموات 
 ، تعد(Andrea and Josef, 2006) ثـ الى المستيمؾ النيائي االنساف سماؾى األالميكروبية لمعالئؽ المخزنة والتي بدورىا تنتقؿ ال

وقد يرجع سبب ذلؾ الى عدة عوامؿ منيا سطحيا وجيازىا اليضمي ودرجة حرارة البيئة  سرع تمفاً مف المواد الغذائية األ سماؾلحـو األ
 سماؾوطرؽ وكثافة االستزراع ومصادر المياه المستخدمة في احواض التربية والتغذية، كما تمعب عمميات الصيد والنقؿ وتداوؿ األ

ية ومصادرىا وجودة المكونات االساسية الداخمة في تصنيع وسالمة تصنيع ونقؿ وخزف العالئؽ المعتمدة وجودة مياه احواض الترب
 .(Maghaydah, 2003) سماؾومنع عممية التموث وانتقاؿ الميكروبات مف بيئة التربية الى األ سماؾفي سالمة األ ىاماً  العالئؽ دوراً 

وسبؿ التقميؿ والسيطرة عمى  سماؾالطرؽ التقميدية المتبعة في خزف وحفظ العالئؽ في مزارع األ تأثيرتيدؼ الدراسة الحالية الى معرفة  
ثـ الى المستيمؾ والتعرؼ عمى  سماؾاأل الميكروباتاالنتقالية مف تمؾ  األنواعالتموث الميكروبي عند الخزف والتداوؿ والقضاء عمى 

 المستخدمة في التغذية. األعالؼازف حفظ مخ إلنشاءالوقائية واليندسة المثالية   اإلجراءات
 البحث وطرائقه:مواد 
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جنوب ووسط  سماؾمف ثالث مزارع اىمية منتخبة لتربية األ سماؾجمبت عينات مف عالئؽ اصطناعية مخزونة ومستخدمة في تغذية األ
 عمى التوالي. Cو  Bو  Aيـو مف الخزف وتمثمت بالمحطات  02و 22و 02وشماؿ محافظة البصرة بعد 

نقمت العينات بحاويات بالستيكية معقمة لغرض منع التموث اثناء النقؿ مف المحطات اعاله الى المختبر لعمؿ الزرع الميكروبي ليا 
 Lactofenol( كما استخدمت صبغات )Manitol agarو SDA NAو PDA) الزرعية األوساطوبظروؼ معقمة جدا، حضرت 

غ الى 15مف العميقة بعد طحنيا وعمؿ سمسمة مف التخافيؼ باستخداـ ماء الببتوف بإضافة  غ1مف  ُعمؿ تخافيؼو (، Gram stainو
نبوب ألى إمف العميقة  غ1  أخذدقيقة ثـ ترؾ ليبرد،  15ـ ولمدة ° 121( عمى درجة حرارة Autoclave) ؼلتر ماء وتعقيمو باالوتوكال

 1تى الحصوؿ عمى التخفيؼ المناسب بعد خمس مراحؿ لمتخفيؼ، يؤخذ مقدار مؿ ماء الببتوف وىكذا تعاد العممية ح  9اختبار يحوي
ساعو  48ـ لمدة ° 37الزرعية وتحضف عمى درجة حرارة   األوساطالحاوية عمى    طباؽمؿ بواسطة ماصة وتضاؼ الى األ

(Harrigan and Mc Cance, 1976 ). 
   .(4991)الحديثي، استخدمت عممية الزرع بطريقتيف باالعتماد عمى ما ذكره  

الزرع بعمؿ الخطوط او النشر. -4  
طريقة الزرع بالصب.   -0  
 عتمدت المصادر التالية في تشخيص المستعمرات:             ا  

(Ellis, 1971; Buchanan and Gibbons, 1974; Wilson and Milson, 1975; Mc Ginnis, 1980; Starr et al., 1991 
;Dehoog et al., 1995; Hoog and Guarro, 1995). 

 البكتيرية والفطرية وكما يمي: الميكروباتالزرعية المستعمرات  األوساطعمميات الزرع الميكروبي باستخداـ   أظيرت
Staphylococus sp. وBacillus sp.  وStrptococus sp.  وDiplococci sp. لممستعمرات البكتيرية وPenecillium sp. 

 لممستعمرات الفطرية. .Mucor spو  Aspergillus falvus و  Aspergillus nigerو
 النتكئج:

مف الخزف،  اً يوم  40،60، 02( بعد Aالزرعية لممحطة ) األوساط( معدؿ العد الكمي لممستعمرات الميكروبية النامية عمى 4يبيف الشكؿ )
 Staphylococus sp. ((5 ،Bacillus sp. (6،) Strptococus sp. 4) ،)Diplococciذ بينػت نتػائج عػد المسػتعمرات البكتيريػة إ

sp. (3( بعػػد  )يومػػػ02 ) ًمػػػف الخػػػزف لممسػػػتعمرات البكتيريػػػة   اً ( يومػػػ40مػػػف الخػػػزف، بينمػػػا كانػػػت نتػػػائج عػػػد المسػػػتمرات الميكروبيػػػة بعػػػد ) ا
Staphylococus sp. ((9 ،Bacillus sp. (11 ،)Strptococus sp. 10) ،)Diplococci sp. (9 ،)لممسػػػتعمرات مػػػا العػػػد أ

Staphylococus sp. ((29 ،Bacillus sp. (31 ،)مػػػػف الخػػػػزف قػػػػد بمغػػػػت لممسػػػػتعمرات البكتيريػػػػة   اً ( يومػػػػ60الميكروبيػػػػة بعػػػػد )
Strptococus sp. 28) ،)Diplococci sp. (24 بينمػػػػا كػػػػاف العػػػػد لممسػػػػتعمرات الفطريػػػػة  ،)Penecillium sp.   (10 ،)

Aspergillus niger (12 ،)Aspergillus falvus  (14 ،)Mucor sp. (16( بعػػد )يػػـو مػػف الخػػزف،  فػػي حػػيف بمغػػت بعػػد 20 )
(، بينمػا بعػد 19) .Penecillium sp.  (24 ،)Aspergillus niger (27 ،)Aspergillus falvus (24 ،)Mucor sp اً ( يومػ22)
 Penecillium sp. (35 ،)Aspergillus niger (39 ،)Aspergillus falvus( يـو مف الخػزف قػد بمغػت المسػتعمرات الفطريػة  60)
(37 ،)Mucor sp. (40 وبزيادة واضحة مع زيادة وسوء فترة الخزف وعدـ استخداـ ،)بتاريخ الخزف األقدـ األعالؼ. 
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 ((Aمعدل انعد انكهي نهمستعمراث انميكروبيت انبكتيريت وانفطريت نهمحطت  .1شكم ان

مػف  اً يومػ  40،60، 02( بعػد  Bالزرعيػة لممحطػة )  األوسػاط( معػدؿ العػد الكمػي لممسػتعمرات الميكروبيػة الناميػة عمػى 2يوضػح الشػكؿ )
Staphylococus sp. ((11 ،Bacillus sp. (10 ،)Strptococus sp. 9) ،)ذ بينػػت نتػػائج عػػد المسػػتعمرات البكتيريػػة  إ ،الخػػزف

Diplococci sp. (8 والفطريػػػة  ،)Penecillium sp. (18  ،)Aspergillus niger (20 ،)Aspergillus falvus (18 ،)
Mucor sp. (16( بعػد )20) مػف الخػزف المسػػتعمرات  اً ( يومػ40مػف الخػػزف،  بينمػا بينػت نتػائج عػد المسػتعمرات الميكروبيػػة بعػد ) اً يومػ
Staphylococus sp. ((18 ،Bacillus sp. (16 ،)Strptococus sp. 14) ،)Diplococci sp. (19 ،)البكتيريػػػػػة  
امػػا العػػد أPenecillium sp. (31 ،) Aspergillus niger  (34 ،)Aspergillus falvus (29 ،)Mucor sp. (22،)والفطريػة

 Staphylococus sp. ((37 ،Bacillusمػف الخػزف قػد بمغػت المسػتعمرات البكتيريػة  اً ( يوم60الميكروبي لممستعمرات الميكروبية بعد )

sp. (31 ،)Strptococus sp. 28)  ،) Diplococci sp.(24 والفطريػػة ،)Penecillium sp. (41 ،)Aspergillus niger 
(42 ،) Aspergillus falvus(37 ،)Mucor sp. (34.وبزيادة واضحة مع زيادة فترة الخزف ) 

 ((Bمعدل انعد انكهي نهمستعمراث انميكروبيت انبكتيريت وانفطريت نهمحطت  .2شكم ان

يـو مف   40،60، 02( بعد Cالزرعية لممحطة ) األوساط( معدؿ العد الكمي لممستعمرات الميكروبية النامية عمى 3الشكؿ ) يظير
Staphylococus sp.((15 ،Bacillus sp. (18 ،)Strptococus sp. 13) ،)الخزف أذ بينت نتائج عد المستعمرات البكتيرية 
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Diplococci sp. (12 والفطرية  ،)Penecillium sp.  (20 ،)Aspergillus niger (23 ،)Aspergillus falvus(28 ،)
Mucor sp.(20( بعد )20) ( يـو مف الخزف المستعمرات 40يـو مف الخزف، بينما بينت نتائج عد المستمرات الميكروبية بعد )
Staphylococus sp. ،Bacillus sp. (21 ،)Strptococus sp. 20) ،)Diplococci sp. (29 ،)البكتيرية  

اما العد  Penecillium sp.  (34 ،)Aspergillus niger (39 ،) Aspergillus falvus(34 ،)Mucor sp.(29،)والفطرية
 Staphylococus sp. ((49 ،Bacillus( يـو مف الخزف قد بمغت المستعمرات البكتيرية 60الميكروبي لممستعمرات الميكروبية بعد)

sp. (42 ،)Strptococus sp. 33) ،)Diplococci sp.(34والفطرية  ،)Penecillium sp.  (45  ،)Aspergillus niger 
(49 ،) Aspergillus falvus(46 ،)Mucor sp. (38.وبزيادة واضحة مع زيادة فترة الخزف ،) 
 

 ((Cمعدل انعد انكهي نهمستعمراث انميكروبيت انبكتيريت وانفطريت نهمحطت  .3شكم ان

شماؿ مدينة  Cالمعدالت الكمية لممستعمرات الميكروبية لممحطات  الثالث خالؿ فترة الدراسة وبزيادة واضحة لممحطة  ( يبيف4) الشكؿ
لكؿ المحطات  ف معدالت النموات تعد غير صحية تماماً أ ـغفي وسط مدينة البصرة ر  Aالبصرة وبانخفاض ممحوظ لمحطة االستزراع 

 فطرية تتزايد مع طوؿ فترة الخزف. وبنموات
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 انمعدالث انكهيت نهمستعمراث انميكروبيت نهمحطاث انثالث خالل فترة اندراست. .4شكم ان

 المنكقشة:
المجيرية  باألحياءتموثا  أكثرمف اسرع المواد الغذائية تعرضا لمتمؼ بسبب سطحيا وجيازىا اليضمي الذي يعد  سماؾتعد لحـو األ  

 (.Menoyo et al., ; Montero et al., 2003  0221) تبعا لمبيئة وطبيعة التغذية
يكوف  سماؾف السطح الخارجي لألأ( حيث  األمعاءو  ،الغالصـو  ،في ثالث مناطؽ رئيسية ىي )الجمد سماؾتتركز الميكروبات في األ
   .Sarcina  sp)  ( والتي تمثؿArslan, 1993مف الميكروبات التي تتواجد طبيعيا بالبيئة المائية ) األنواعباحتكاؾ متواصؿ مع 

 .Flavobacterium sp   و    .Micrococcus  spو  .Alcaligenes  spو  .Moraxella  spو  .Acinetobacteria  spو

جناس لى األإ  األمعاءكما تضـ الغالصـ و  (.Corynebacterium spو .Serratia spو  .Bacillus spو  .Pseudomonas spو
(sp. Clostridium  وEscherichia sp. وProteus sp.  Brevibacterium  sp. و Acromobacter  sp. وAeromonas 

 sp.  وStaphylococus  sp. وBacillus  sp.  وStrptococus sp. وقد تطابقت بعض تمؾ النتائج مع نتائج الزرع الميكروبي )
 .Cمع المستعمرات الميكروبية النامية والمعزولة مف عينات العالئؽ خصوصا تمؾ المتمثمة بالمحطة 

ؿ تطو  ( الى أف العالئؽ يجب أف تخزف في مكاف جاؼ وبارد واف العالئؽ المثالية ىي التي ال(Craig and Helfrich, 2002أشار 
ذا بقيت أطوؿ مف ىذه الفترة 30مف  أكثرمدة خزنيا  فاف الفيتامينات تميؿ الى التحطـ وتقؿ القيمة الغذائية  ليا، واف أقصى   يومًا وا 

احتمالية االصابة الفطرية او عالوة عمى  سماؾلأل  األمراضيومًا حيث أف العالئؽ التالفة تسبب  90مدة خزف ليا يفترض أف ال يتجاوز 
أف  (2009) بينت دراسة الغراويالسمكي واثره عمى صحة المستيمؾ النيائي،  نتاجتأثيرىا السيء في نوعية الماء وكفاءة اإلرية و البكتي

العالئؽ التي تجاوزت مدة خزنيا ستة أشير يجب أف ينظر ليا بعيف االعتبار والتي مدة خزنيا تسعة أشير يجب أف تستبعد وىذا ما 
مف الخزف مع ازدياد فترة الخزف خالؿ فترة  اً يوم 60الميكروبية لمعالئؽ بعد  تو نتائج الفحص الميكروبي مف تطور وازدياد النمواأظيرت

، كما وزيادة نسبة تبخر الماء وارتفاع الرطوبة األرضالتجربة خاصة العميقة في المحطات بالمناطؽ الجنوبية بسبب كثرة الحرارة وجفاؼ 
بسبب سوء الخزف الف العميقة قد تأثرت   Cو  Aالمحطتيف الفطرية في  الميكروبية وخصوصاً  تلتجربة الحالية زيادة النموابينت نتائج ا

بما يكفي وتمؾ  األرضالحاوية عمى العالئؽ عف   األكياس بشكؿ واضح بتمؾ الظروؼ الخزنية متمثمة بارتفاع نسبة الرطوبة وعدـ رفع 
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نتاجلمكميات الكبيرة مف العالئؽ التي تعد بعدد مف االطناف المخزنة في معامؿ تصنيع و  صوصاً خ تاثراً  أكثرالحالة تكوف  العالئؽ  ا 
 و في المخازف لحيف التسويؽ وتحت الظروؼ الخزنية التي قد ال يراعى بيا ظروؼ الخزف الصحيحة.أالسمكية 

ضمف عمميات التصنيع وليس كمضافات تثبيطيو لمميكروبات او يجب استخداـ المركبات المثبطة لمنمو الميكروبي في العالئؽ السمكية 
لمقضاء عمى االصابات الميكروبية بعد االصابة بسبب الدور الذي تمعبو المواد السامة الناتجة نتيجة تأثير المادة المثبطة في تمزيؽ 

ىا مواد ضارة أكثر تمثؿ الخطر االكبر كوف  وبذلؾ سماؾخاليا الميكروب وطرح المواد السمية كمخمفات تبقى داخؿ الخاليا الحية لأل
 (.  (Neveen and Ibraheem, 2008  وسامة وغير قابمة لمتفكؾ

تمتاز بصحة  أسماؾ إنتاجف أمف  Blumberg and Frean, 2004) ; Heymann, 2005 (Weller, 2006 ; كما اكد كؿ مف
 سماؾبغية تقميؿ االصابات الناتجة مف تناوؿ األ سماؾعمى صحة االنساف المستيمؾ الرئيسي لأل اإليجابي األثرجيدة يكوف لو 

في  ألمراض مستقبمية يصعب تجاوزىا خصوصاً  و قد تكوف مصدراً ألإلنساف   األمراضفي انتقاؿ  رئيسياً  المصابة والتي تكوف مصدراً 
( عند استخدامو 2014) آخروف، وىذا ما بينو فارنر و بو مف حرارة ورطوبة عاليتيفالمناطؽ الحارة واالستوائية ومنيا منطقتنا لما تمتاز 

الكارب الشائع في المختبر والتي  أسماؾلعميقة اصطناعية مضاؼ الييا مستخمص كمضاد حيوي ومثبط لنموات الميكروبية لتغذية 
 نمو ميكروبي مقارنة مع العميقة القياسية. أقؿاعطت 

 تف لطريقة النقؿ والتداوؿ والخزف الجيد وصالحية المخازف مف الناحية الصحية واليندسية الدور البارز في عممية القضاء عمى النمواإ
با ودوؿ غرب و ور أفي بعض دوؿ  فضميا استخداـ خصوصاً أالتطبيقات و  أىـذ تعد مف إ ،سماؾوخصوصا األ  األغذيةالميكروبية في 

 .(4992)الشطي،  يو في العراؽسيا عمى عكس ما ىو عمآ
 االستنتكجكت:

  سماؾبتطبيؽ القواعد الميمة في مجاؿ تربية واستزراع األ سماؾستنتج مف الدراسة الحالية باف اىتماـ والتزاـ بعض مف مستزرعي األي
 نتاجبالمتطمبات الصحيحة في اإل ولي عمى الجانب المادي والربح بعيدا عف التفكير الجدياألبالمرتبة الثانية اذ ينصب اىتماميـ  تأتي

قد تكوف غير مالئمة الف تدخؿ كمكوف في العميقة كونيا رخيصة السعر فضال   أوليةمف مواد  األعالؼالسمكي، فضال عف تصنيع 
الدوائر الزراعية والجيات المتخصصة، في حيف نجد اف  أىطراؼ البعيدة تكوف عمى بعد مف مر ف محطات االستزراع في األأعف 

مف الكوادر  سماؾكونيا تحت المراقبة المستمرة مف المتخصصيف في مجاؿ استزراع األ تضرراً  أقؿفي قمب المدينو  سماؾزارع األم
 العممية لمديرية الزراعة واساتذة جامعة البصرة. 

واختيار ىندسة بناء المخازف وطرؽ ف ىذه الدراسة تعد االولى في مجاؿ دراسة المحتوى الميكروبي لمعالئؽ المصنعة وكيفية انتقاء أكما 
تى في حاؿ الخزف الخزف لتقميؿ محتوى الرطوبة وتوفير مستمزمات الخزف الجيد التي بدورىا تثبط وتقمؿ مف نمو وازدىار الميكروبات ح

 .اً يوم 92ف لفترات تزيد ع
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Abstract 

Samples of artificial fish diets was brought from three selected private fish 

farms as a selected stations that were marked as A, B and C, to represent the 

stations in the south, central and north of Basra, respectively. Storage and stores  

conditions were studied and microbial content lesson to the samples from the 

fish diets  after 20, 40 and 60 days of storage, using isolation and diagnosis of 

colonies using scientific sources, and the bacterial counting method. 

Microscopic colonies of microbial growths were identified. The results showed 

the presence of fungal and bacterial growths in all diets. Also, the results of 

examination, isolation, and diagnosis showed the presence of the following 

types of organisms that included each of the fungal colonies: Penecilum sp., 

Aspergillus niger, Aspergillus falvus, and Mucor sp.). The identified bacteria 

were: Staphylococus epidermis, Bacillus sp., Strptococus sp., and Diplococci 

sp.). Their difference in proportions depended on the sample source and the 

time period of storage, and at a total count rate for the colonies during the study 

period of the bacterial colonies were Staphylococus sp. (14), Bacillus sp. (16), 

Strptococus sp. (14), Diplococci sp. (12), the innate Penecillium sp. (23), 

Aspergillus niger (26), Aspergillus falvus (25), Mucor sp. (25) for station A, 

and for bacterial colonies Staphylococus sp. (22), Bacillus sp. (19), Strptococus 

sp. (17), Diplococci sp. (17), the fungal Penecillium sp. (30), Aspergillus niger 

(32), Aspergillus falvus (28), Mucor sp. (24) for station B, and for bacterial 

colonies Staphylococus sp. (31), Bacillus sp. (27), Strptococus sp. (22), 

Diplococci sp. (25), the innate Penecillium sp. (33), Aspergillus niger (37), 

Aspergillus falvus (36), Mucor sp. (29) for station C, with a clear increase with 

increasing and worsening of storage period and  using the older diets feed. 

According to that, the result showed that the percentage of microbial growth 

was the highest at station C compared to stations B and A.  

Key words: Microbial growth, Fish diet, Bacterial colonies, Fungal colonies, 

Storage method, Storage conditions. 

 


