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الخالصة
اجري البحث على اسماك البلطي الزيلي  Tilapia zilliللفترة من  4102/04/05لغاية

 4102/2/0لدراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من خميرة الخبز Saccharomyces cerevi

والمعزز الحيوي العراقي على معدل النمو والزيادة الوزنية األسبوعية وأنزيمات الكبد ،AST ، ALT

 Alkaline phosphatesو البروتين الكلي  ،صممت التجربة إلى خمس معامالت واستخدمت خميرة

الخبز والمعزز الحيوي بتركيزين لكل منهما 8غم/كغم 04 ،غم/كغم تفوقت المعاملة الخامسة

( 8غم/كغم خميرة الخبز) ومعاملة السيطرة  T1على باقي المعامالت بمستوى ( )p<0.01في معدل
الزيادة الوزنية (  62377±2324غم  64327±2322 ،غم للمعاملة الخامسة والسيطرة على التوالي )
في حين

كان اقل زيادة وزنيه سجلت للمعاملة الثالثة ( 04غم/كغم معزز حيوي) وكانت

 22360±2372غم  ،بينما لم يالحظ أي ظروف معنوية بين المعامالت في مقدار الزيادة في الطول
الكلي لألسماك  .أما مقدار معدل الزيادة الوزنية اليومية ألسماك فكان أعلى معدل للمعاملة الخامسة
(  138غم/يوم) وتزامن مع اقل تركيز ألنزيم الكبد  ،ALTواقل معدل زيادة وزنيه يومية للمعاملة الثالثة
( 136غم/يوم) الذي تزامن مع أعلى تركيز ألنزيم . ALT
الكلمات المفتاحية  :اسماك البلطي  ،المعزز الحيوي  ،الخميرة . Saccharomyces cerevi
تعود اسماك البلطي للعائلة المشطية Cichlidae
والتي تشكل عماد الثروة السمكية في كثير من
البلدان في العالم مثل جمهورية مصر العربية آذ
تساهم بحوالي  %51من أنتاجها الكلي للفترة

املقدمة

 Sarotherodanوالبلطي األسود والموزمبيقي

 ، T.Mosamicaباإلضافة إلى كثير من الهجن
التي تم أنتاجها من خلط عدة أنواع من هذه
األسماك إلنتاج سالالت جديدة تمتاز بالصفات
اإلنتاجية الجيدة  .تمتاز اسماك البلطي بتحملها
لمديات واسعة من التراكيز الملحية ساهم في
انتشارها في بيئات متعددة ( )Badillo، 4116
توجد اسماك هذه العائلة في اغلب الدول
المجاورة للعراق مثل سوريا (0864

من عام  0886إلى ( 0884برانيا وآخرون
 ، )0887،آذ تحتوي هذه العائلة على كثير من
أنواع األسماك المستخدمة في التربية مثل
اسماك البلطي النيلي والبلطي األوربي
الجاليلي
والبلطي
Oreochomis

 )Beckman،واألردن (Krupp & ،1989
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 )Schneiderوتركيا ()Altun et al., 2006

درجة الحرارة ضمن مديات (42-44م)1
وزعت األسماك عشوائيا على األحواض بواقع
 7سمكات لكل حوض .

وإيران ( ، )Coad، 4118أما في العراق فقد
سجل نوعين من اسماك هذه العائلة هي
 Oreochomis aureusو Tilapia zilli

المعاملة األولى ( )T1معاملة السيطرة استخدم

فيها حوض زجاجي بحجم  21×81×21سم

( Mutlak and Al-Faisal, 2009؛ صالح

ووضعت فيها األسماك بعدد  7اسماك للحوض
غذيت فيها األسماك على عليقه خالية من
البروبايتك والخميرة وبنسبة  %2من وزن
األسماك الحي في الحوض .
المعاملة الثانية ( )T2استخدم فيها حوض

 . )4117،دخلت اسماك البلطي إلى المياه
العراقية وانتشرت بشكل مما يتطلب االستفادة
منها في اإلنتاج السمكي وخصوصا" أنها تمتاز
بتحمل مديات واسعة من الملوحة بالوقت الذي
يعاني العراق من ارتفاع ملوحة كثير من
المسطحات المائية التي قد تصلح لتربية مثل
هذه األنواع  ،لذلك اجري هذا البحث لدراسة
معدل النمو وأنزيمات الدم ألسماك البلطي أثناء
تغذيتها على عالئق صناعية لمعرفة أمكانية
استخدامها في اإلنتاج السمكي .

زجاجي بحجم  21×81×21سم ووضعت فيها
األسماك بعدد  7اسماك للحوض غذيت فيها
األسماك على عليقه تحتوي على 8غم/كغم

بروبيتك وبنسبة  %2من وزن األسماك الحي
في الحوض.
المعاملة الثالثة ( )T3استخدم فيها حوض

املواد وطرائق العمل
أجريت هذه التجربة في كلية الطب البيطري
جامعة القاسم الخضراء للفترة من
 4102/04/05لغاية  4102/2/0على اسماك

زجاجي بحجم  21×81×21سم ووضعت فيها
األسماك بعدد  7اسماك للحوض غذيت فيها

البلطي الزيلي  Tilapia zillliلدراسة تأثير
تراكيز مختلفة من خميرة الخبز الجافة
 Sacchromyces cerviالتي تم شراءه من
األسواق المحلية منتج تجاري تركي المنشأ
والمعزز الحيوي العراقي الذي تم الحصول
علية من كلية الزراعة جامعة بغداد  ،تم
الحصول على  25سمكة من اسماك البلطي

األسماك على عليقه تحتوي على 04غم/كغم

بروبيتك وبنسبة  %2من وزن األسماك الحي
في الحوض.
المعاملة الرابعة ( )T4استخدم فيها حوض
زجاجي بحجم  21×81×21سم ووضعت فيها
األسماك بعدد  7اسماك للحوض غذيت فيها

الزيلي  Tilapia zilliبوزن تراوح بين (-61

األسماك على عليقه تحتوي على 04غم/كغم

 65غم ) وذات أطوال تراوحت بين (02-02
سم) من إحدى بحيرات تربية اسماك الكارب
االعتيادي في منطقة الطليعة في محافظة بابل ،
حيث انتقلت هذه األسماك عن طريق المياه إلى
أحواض التربية  .تركت األسماك في المختبر
لمدة أسبوع لألقلمة ثم وزعت األسماك بعد
وزنها في أحواض زجاجية عدد(  ) 5أحواض

خميرة وبنسبة  %2من وزن األسماك الحي في
الحوض .
المعاملة الخامسة ( )T5استخدم فيها حوض
زجاجي بحجم  21×81×21سم ووضعت فيها
األسماك بعدد  7اسماك للحوض غذيت فيها

األسماك على عليقه تحتوي على 8غم/كغم

أبعادها  21× 81× 21سم  ،وجهزت بتهوية
اصطناعية وسخانات كهربائية للحفاظ على

خميرة وبنسبة  %2من وزن األسماك الحي في
الحوض.
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الخيوط وحفظت في الثالجة داخل أكياس نايلون
تحت درجة حرارة º 05م لحين استخدامها وتم

العالئق
تم تحضير خمس عالئق وكما في الجدول ()0
وحسب تصميم التجربة وكبست العالئق بماكنة
فرم اللحم يدويا" بفتحات ذات قطر  035ملم
لتشكل خيوط مختلفة األطوال وجففت بدرجة
حرارة الغرفة مع التقليب المستمر لمدة  4يوم
للتخلص من الرطوبة الزائدة  ،ثم قطعت هذه

أعطاء العلف بواقع مرتين باليوم وبنسبة %2
من وزن األسماك بالحوض وزيدت كمية العلف
كل أسبوعين على أساس وزن األسماك الجديد.

جدول ( )1مكونات العليقة السيطرة المستخدمة في تغذية األسماك .
مكونات
بروتين سمكي
صويا
سحالة
نخالة
طحين
شعير
التحليل الكيميائي
نسبة البروتين الخام المحسوبة
نسبة البروتين بطريقة كلدال
مستخلص االيثر

النسبة%
10
30
10
20
20
10

أما المعزز الحيوي العراقي ( )Iraqi Probioticالمستخدم
في هذه التجربة فكان كل  1كغم منه يحتوي على األعداد
التالية من األحياء المجهرية وحسب وحدة تكوين المستعمرات
((Unit Forming Colony
UFC
UFC = Lactobacilli. 1010
UFC = Lactobacillus acidophilus 1010
UFC = Bacillus subtilus 1010
UFC = Saccharomyces cerevi 9 10

44
4.62
4642.

(المعزز الحيوي العراقي محلي الصنع تم الحصول علية
من كلية الزراعة  /جامعة بغداد )

 .2الصفات الدمية  :بعد نهاية التجربة تم سحب
عينات الدم من القلب بواسطة سرنجة نبيذه
من جميع اسماك المعامالت وبعد استخراج
مصل الدم لها بواسطة جهاز الطرد
المركزي أرسلت العينات إلى مختبر
مستشفى القاسم العام للتحليل وقياس
الصفات آالتية (بروتين الدم الكلي Total

الصفات المدروسة
تم قياس عدة صفات إنتاجية ودمية لألسماك قيد
التجربة كما تم قياس بعض الصفات البيئية
لمعامالت الدراسة
 .0درجة حرارة الماء  :تم قياس درجة حرارة
الماء لجميع المعامالت وبشكل يومي
بواسطة محرار زئبقي.
 .4تركيز األوكسجين الذائب  :تم قياس تركيز
األوكسجين الذائب لجميع المعامالت وبشكل
جهاز رقمي نوع
يومي بواسطة
( )Mps556YSIألماني الصنع .

protein

،

amino

Alanine

 transferase ALTو Aspartate
AST

transferase

amino

و

)Alkaline phosphatase

 .2وزن األسماك  :تم قياس وزن األسماك
بشكل فردي (األسماك معلمة) كل أسبوعين
بواسطة ميزان حساس ألماني الصنع أنتاج
شركة  Citizenبعد تجفيف األسماك
بواسطة قطعة قماش قطنية .
 .2أطوال األسماك  :تم قياس الطوال الكلي
لألسماك بشكل فردي (األسماك معلمة)
ولكل أسبوعين بواسطة مسطرة قياس مثبتة
على ورقة بيانية.

التحليل اإلحصائي :
Statistical Analysis
استخدم برنامج
 )System) SASلغرض تحليل البيانات وفق

تصميم القطاعات العشوائي الكامل ()CRBD
لعينات الدراسة الحالية وتطبيق اختبار
 Duncanمتعدد الحدود Duncan Multiple
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 Rangeإليجاد االختالفات المعنوية فيما بين

خالل مدة التجربة  ،وأيضا" وجد أن أفضل نمو
تم الحصول عليه هو للمعاملة الخامسة عند
استخدام خميرة بتركيز 8غم/كغم آذ ازدادت
قليال" عن معاملة السيطرة أما المعامالت
الرابعة ( 04غم/كغم خميرة)  ،المعاملة الثانية

المعامالت المختلفة (. )4111، SAS
النتائج واملناقشة
تقوم المعززات الحيوية بدور كبير وفعال في
تحسين النمو (زيادة الوزن الحي) ( (Stanley

(8غم/كغم معزز حيوي) والمعاملة الثالثة

(04غم/كغم معزز حيوي) فأنها أعطت تأثيرا"
سلبي على معدل النمو والزيادة الوزنية لألسماك
وقد يعود السبب في ذلك الرتفاع نسبة اإلضافة
في المعزز الحيوي والخميرة عن الحدود
الموصى بها  ،آذ كانت النسب المضافة في
دراستنا الحالية أعلى من مما أشار أليه كل من
ألعبيدي وجماعته ( )4112و He et al.

et al., 1993من خالل تقليل اإلجهاد آذ تعمل
على خفض الكولسترول والدهون في مصل الدم
مع ارتفاع تركيز البروتين الكلي واأللبومين ( (

et al.,1987

 ،Dayوالحظ ()4102

 Prasad et al.أن استخدام خميرة الخبز

 Saccharomyces cerevisبنسبة %134
أدت إلى تحسين قياسات النمو في اسماك
التراوت القز حي  ، Rainbow troutأما في
هذه الدراسة الحالية فقد أظهرت النتائج حصول
تفوق المعاملة الثانية بشكل معنوي على مستوى
( )p˂0.01على جميع المعامالت األخرى من

) (2009و )Merrifield et al. (2010

الجباري وجماعته ( )4101و Abu-Elala et

) al. (2013و )Prasad et al. (2013
وهذا مشابه لما أشار أليه Ozprio et al.

) (2012من حصول انخفاض في نمو اسماك
البلطي عند إضافة خميرة الخبز بكميات كبيرة
في عليقه األسماك وكذلك انخفاض في كمية
العناصر الغذائية المحتفظ بها من قبل األسماك،
آذ تعمل اإلضافة العالية من الخميرة على خفض
معدل كفاءة البروتين وكذلك انخفاض في كمية
البروتين المحتفظ به داخل جسم األسماك
( )Ozorio et al., 2012كما الحظ De

الجدول ( )4الخاص بمعدل أوزان األسماك
األسبوعي ،وكان أعلى وزن وصلت أليه
األسماك في نهاية التجربة هو للمعاملة الخامسة
 027317غرام والتي أبدت تفوق معنوي مع
المعاملة الثانية على المعامالت األخرى في
األسبوعيين األخيرين من التجربة  ،وهذا التفوق
في معدل أوزان األسماك األسبوعي قد اليعبر
عن التفوق في الزيادة الوزنية لألسماك ألنه
يعتمد على الوزن االبتدائي فاألسماك ذات
الوزن االبتدائي العالي بشكل طبيعي تكون هي
المتفوقة في مقدار الوزن لذلك تم حساب معدل
الزيادة الوزنية األسبوعية كما في الجدول ()2
و معدل الزيادة الوزنية خالل طول مدة التجربة
كما في الجدول ( )2ومعدل الزيادة الوزنية

) Silva et al. (1989عند تغذية اسماك
البلطي النيلي و التراوت القز حي على
مستويات عالية من الخميرة أدت إلى انخفاض
الغذاء المتناول وانخفاض نمو األسماك
باإلضافة إلى انخفاض كاليكوجين الكبد  ،وهذا
مشابه لما تم الحصول عليه في هذه الدراسة من
الجدول ( )5آذ وجد أن إضافة الخميرة بواقع

اليومية شكل ( )0فلوحظ تفوق المعاملة األولى
(السيطرة) والمعاملة الخامسة على جميع
المعامالت األخرى في مقدار معدل الزيادة
الوزنية خالل طول مدة التجربة بمستوى
(، )p<0.01بينما لم يالحظ أي تفوق ما بين
المعامالت المختلفة في مقدار الزيادة بالطول

8غم/كغم أنتجت أفضل نمو وأيضا ارتفاع في
كمية البروتين الكلي بالدم عن باقي المعامالت
بينما انخفضت كمية البروتين الكلي بالدم عند
زيادة نسبة الخميرة عن 01غم/كغم ،أن ارتفاع
نشاط أنزيم  ALTفي مصل الدم دليل على
حدوث بعض األضرار لكبد األسماك وتدهور
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 Taherعليها عند تربية اسماك Gilthead

الحالة الصحية لألسماك (الطائي والحمداني
 )4118،لذلك لوحظ من الجدول ( )2والشكل

bream

( )0انخفاض نمو األسماك ومعدل الزيادة
الوزنية اليومية إلى اقل مستوى له عند ارتفاع
مستوى أنزيم  ALTإلى أعلى مستوى له وهذا

مشابه لما حصل عليه

()Sparusaurata

sea

1324غم/يوم بالتالي تكون اسماك الدراسة
الحالية أسرع نمو من هذه األسماك لذلك نعتقد
انه باإلمكان االستفادة منها في التربية لزيادة
اإلنتاج السمكي  .أما مقدار األوكسجين المذاب
في مياه معامالت التجربة المختلفة فكانت
تتراوح ما بين  738-7ملغم/لتر والحرارة كانت

Revnders et al

 ، (2006).كما من خالل نتائج الدراسة الحالية
وجد بأن معدل النمو اليومي ألسماك البلطي
كانت  138غم/يوم لمعاملة السيطرة و

ما بين º 42-44م طول مدة التجربة وهي
مالئمة جدا لتربية األسماك (برانيا
وجماعته. )0887،

1385غم/يوم للمعاملة الخامسة وهو أعلى من
الزيادة الوزنية اليومية التي حصل()4117

جدول ( )4معدل أوزان األسماك األسبوعي لمختلف المعامالت .
المعامال
ت
T1
T2
T3
T4
T5
المعنوية

االسبوع4
D169±216.4
A4619±114644
B4681±8469
C1692±81611
B1642±8161
**

االسبوع4
D16.1±81614
A4641±114644
C1642±94628
C169.±916.4
B1684±9.619
**

وزن األسماك (غم)
االسبوع.
D1682±92628
A2622±112691
C1644±111648
C1649±114642
B169±111644
**

االسبوع8
C169±11.6.2
A4684±112642
C4624±11.68.
B4684±144614
A464±114629
**

االسبوع11
B468±111699
A4629±14.62.
C46.1±149621
B4619±11264
A1641±142612
**

كل رقم في الجدول أعاله معدل سبع قراءات .

جدول ( )1معدل الزيادة الوزنية األسبوعية ألسماك المعامالت المختلفة .
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
المعنوية

األسبوع الرابع
BA46.2±11641
BC4684±9684
C1612±2688
A1619±116.4
B A469.±14688
**

معدل الزيادة الوزنية (غم)
األسبوع الثامن
األسبوع السادس
.648±41688
BA 1611±1462.
26.1±19614
BA46.2±11621
2641±12618
B1614±86.9
4641±41618
BA4694±116.1
4641±41642
A26.9±12611
N.S
*

كل رقم في الجدول أعاله معدل سبع قراءات .
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األسبوع العاشر
A46.4±12614
B4694±1162
B1649±146.2
B46.4±1168.
BA261.±14648
*
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المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
المعنوية

جدول ( )4معدل الزيادة الوزنية والطول الكلي خالل طول مدة التجربة .
معدل الزيادة بالطول (سم) خالل طول مدة
معدل الزيادة الوزنية (غم) خالل
التجربة
طول مدة التجربة
1691±1624
A1644±.4612
1689±4612
B462±24644
16.8±1641
C1624±446.1
162.±1641
B169.±22619
1611±4694
A4614±.1622
N.S
**

كل رقم في الجدول أعاله معدل سبع قراءات .

جدول ( )2نتائج تحليل عينات الدم ألسماك المعامالت المختلفة .
Total
المعامالت
)protein(g/di
T1
D1691±12649
D1641±2624
B1622±9264
C1611±.612
T2
A169±4.682
B1612±.624
T3
C1628±21648
A1614±261.
T4
T5
D16.8±18649
C1611±.612
**
**
المعنوية
كل رقم في الجدول أعاله معدل سبع قراءات .

AST U/ml

ALT U/ml

A262±414
C162±121
B12681±411
E269±111
D12681±141
**

Alkaline
phosphatase
E4614±2461.
A4624±124641
C1611±114614
D469±82612
B1691±112611
**

0.9
0.8
معدل الزيادة الوزنية اليومية (غم)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
T1

T3

T2

T4

T5

المعامالت

شكل ( )1معدل الزيادة الوزنية اليومية ألسماك المعامالت المختلفة .
املصادر
الجباري ،قانع حسين أمين  ،شليح ،عقيل عبد ،
صالح
عمار
الواحد،
عبد
الدين . )4101(.تأثير إضافة نسب
الخبز
خميرة
من
مختلفة

 Saccharomyces cereviفي
في بعض الصفات الكيموحيوية
من أنزيمات الدم لفروج اللحم
فترتين من النمو  .مجلة تكريت
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Abstract
The research is conducted on Tilapia zilli from 15/12/2013 to 01/03/2014
to study the effect of adding different levels of bread yeast Saccharomyces
cerevi and Iraqi probiotic growth rate and increase the weight weekly and liver
enzymes ALT, AST, Alkaline phosphates and protein total , fish are classified
into five groups using bread yeast and probiotic Petrkizian each 8 g / kg 0.12 g /
kg , the five group at (8 g / kg yeast bread ) and the control treatment T1, show
significant level (p <0.01) in the rate of increase of the weight ( 4.32 ± 63.77
g , 3.44 ± 62.37 g respectively for the treatment of the fifth and control ) ,
while the lowest increase in body weight recorded for third group (12 g / kg of
probiotic it is( 3.74 ± 44.61 g ), while there is no significant differences
between groups in the amount of the increase in total length of fish . The
amount increase of the rate of weighted daily fish is the highest rate of
treatment of five 0.8 g / day and coincided with a lower concentration of the
liver enzyme ALT, and lower the rate of increase in body weight of third ( 0.6 g
/ day) , which is coincided with the highest concentration of the enzyme ALT .
Key word : Tilapia fish ; Probiotic Iraq ، Yeast Saccharomyces cerevi .
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