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أسماك الكارب على نمو إحالل كسبة زھرة الشمس المدعمة بخلیط األنزیمات محل كسبة فول الصویا تاثیر 
Cyprinus carpioشائعال L.

محمود أحمد محمد
كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة 

العراق/ جامعة الموصل 

محمد جعفر كاظم وعامر علي الشماع 
و إیناس مجید كریمأحمد صالح ساجت

تكنلوجیا الغذاء وزارة دائرة الزراعة و
العراق/ بغداد/العلوم والتكنولوجیا 

الخالصة

Cyprinus carpio.فول الصویا ف L  .
)safizyme ().(

نسبة ) p<0.05(اختالفات معنویة  ب
% ٨٣و % ٥٠

 .

 .
GF-254والمفصولة بطریقة كروموتوغرافیا الطبقة الرقیقة ،  
chlorogenic acidوcaffeicl acidوcinnamicl acid      وferulic

acid وchlorogenic acid وcaffeic acid وsinapic acidغم ٣.٥١-٠.٨ /
. غم١٠٠/ غم٢.١-٠.٣٦وغم ١٠٠

.العالئق التجریبیة المختلفة

المقدمة
لعالمي اذمن المحاصیل الزیتیة المھمة Helianthus annuuslیعد نبات زھرة الشمس  اج ا اإلنت لغ  ب

١٢٦٧.٩٦بحدود ١٩٩٣من كسب وكیك المحاصیل الزیتیة عام 
) .١٩٩٥، FAO(من كسبة وكیك زھرة الشمس  

)Schmidtو١٩٨٦Viera
. )١٩٩٤،El-Sahookeiو ١٩٩٤، Parsonsو Zhangو ١٩٩٢

RichardsonوAnderson)تماداً % ٤٦.٨الى % ٢٨ان نسبة البروتین الخام قد تراوحت بین )١٩٨١ اع
. ع

) ١٩٩٨(آخرونوتوصل ابو طبیخ و% ٠.٨الى % ٢٣.٧نسبة األلیاف من 
 /

استخدمت كسبة زھرة الشمس في تغذیة %. ١١الى % ٣٧وخفض نسبة األلیاف من % ٣٢الى ١٨الخام من 
Cyprinus carpioأسماك الكارب العادي  L.

)١٩٩٨ (
).١٩٩٩االشعب ، (الحیواني

)٤٠-٣٠ %Lim
) ١٩٩٠،Dominyو

.األمینیة مع دعم قیمتھا الغذائیة باستخدام االضافات األنزیمیة

٢٠٠٦/ ٣١/٥وقبولھ  ١٣/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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مواد البحث وطرائقھ
منظمة ال/ دائرة البحوث الزراعیة والبایلوجیة/ قسم االسماك نفذ العمل في 

) /  Safizyme(غم١
Cyprinus carpio L.

Millard reaction
 )Bjarnason وCarpenter ،و ١٩٧٠Scott١٩٨٤ (

. ) ١٩٧٩،Sosulki(تساھمیة مع المجموعة االمینیة لحامض الالیسین 

.للعالئق التجریبیةالمكونات والتركیب الكیمیائي) : ١(جدول ال
العالئق التجریبیة

المادة العلفیة

علیقة 
مقارنة

٥٠  %
كسبة زھرة 

الشمس

٨٣  %
كسبة زھرة 

الشمس

١٠٠ %
كسبة زھرة 

الشمس

كسبة زھرة 
الشمس

١٢٣٤
٣٠١٥٥٠كسبة فول الصویا

١٥٢٥٣٠-كسبة زھرة الشمس المنخولة
١٠١٠١٠١٠مركز بروتین حیواني

٢٠١٥.٢١١.١١١.١شعیر
١٩١٥.٠١١.٠١١.٠ذرة صفراء
٨.٠١٦.٠١٦.٠-باقالء علفیة

١٩١٩١٩١٩نخالة
٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥ملح طعام

١.٠١.٠١.٠١.٠خلیط امالح وفیتامینات
٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥مادة رابطة

٠.٠٥٠.٢٣٠.٣٥٠.٤٣*الیسین 
٠.٤٥٠.٥٥٠.٥٥٠.٥٧*مثیونین 

(%)التركیب الكیمیائي
٢٥.٠٣٢٤.٤٩٢٤.٨١٢٤.٧٠٣٢.٣١بروتین خام

٢.٧٩٤.٦٤٥.٢٠٥.١٦١٣.٩٩مستخلص أیثر
٥.٧٤٦.٨٩٠٧.٧٨٨.٠٩١٥.٢١الیاف خام

٦.٢٧.٦٩٩.٠٥٩.٤٣١٠.٨١رماد
٦٠.٤٢٠٥٦.٢٩٥٣.١٦٥٢.٦٢٢٧.٦٨المستخلص الخالي من النیتروجین 

١٣.٩٥١٣.٩٣١٣.٧٤١٣.٦٣١٤.٥٨) **كغم/میكاجول(طاقة ایضیة 
-)كغم علف/ غم١(-***خلیط االنزیمات 

,Ogino.) ١٩٨٠(تم إضافة النسب من األحماض األمینیة أعتماداً على * 
:وھيSmith, (1971)تم حساب الطاقة األیضیة اعتماداً على المعادلة الموضوعة من قبل ** 

ME (MJ/kg) = Protein X 18.8 + Fat + 33.5 + NFE X 13.8
فعالة  ٢٥٠٠٠: Safizyme GP 800 /نوع ***  وحدة ٦٠٠٠٠٠٠/وحدة 
.غم/وحدة فعالة٣٥٠٠٠٠٠غم والبیتاكلوكانیز /فعالة

ملم ٣العراق / لزیوت النباتیة ل
بدیالً ، على التوالي ٤و٣و٢، في العالئق % ٨٣و ٥٠و٢٥نسب إحاللھا محل كسبة زھرة الشمس بنسب 

.١جدول كما موضح في العن كسبة فول الصویا 
حللت العالئق كیمیائیاً ل

)AOAC ،١(. ) ١٩٨٤ (
Sabir)١٩٧٤(

لجدول والمدونة قیمھ في ا ، اذ ) ٤(ا 
مالحظة GF-254 .Rfالسلیكا نوع  و
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الوان البقع المفصولة واعلى امتصاص ضوئي تحت االشعة فوق البنفسجیة وباستخدام مركبات ق
٦٠. سم٣٠× ٤٠× ٦٠. من شركة سكما

سمكة/غم٢.٠±٢٢.٩٠شائعسمكة كارب 
٥٦والتي بغداد

. ٢١بعد أن تم أقلمة األسماك لمدة 
NO2 وNO3APHA)لتر / ٢.٥) ١٩٨٥

لحرارة لتر ، و/ملغم٦.٠لتر واألوكسجین / ملغم١١٨.٧والنترات  . ٥م٢٩-٢٤درجة ا
 .

. وصنعت بشكل حبیبات بقطر ثالثة ملمترات باستخدام ماكنة فرم اللحم محلیة الصنع
من وزن الجسم لمرتی% ٣

مضاوالح
/غم١٥٠بمعدل وزن شائعھضم استخدمت فیھا أسماك كارب 

Cr2O3 ١الى العالئق المختبرة بنسبة .%

Apparent protein digestible coefficient (APDC)تم والذي
TsukahraوFumakwa)١٩٦٦ (

Spectophotometer د طول موجي ٣٥٠عن
Y= 0.2089 + 0.0032 X: التالیة

نانومیتر ٣٥٠ول موجي االمتصاصیة عند ط= Y:حیث ان 
X = مل١٠٠/ملغم(تركیز الكروم (

:تم اعتماد المعادالت التالیة لحساب نتائج الصفات المدروسة 

=(%)النسبي 

معدل –) غم(
)غم(الوزن األبتدائي 

)غم(

×١٠٠
)Uten،١٩٧٨(

معدل النمـو  
=النوعي  

Inغم(معدل الوزن النھائي (–In معدل
١٠٠× )غم(الوزن االبتدائي

عدد ایام التجربة
)JoblingوKokela،١٩٩٦(

معامل التحویل 
=الغذائي 

كمیة العلف 
)غم(المتناول 

معدل الزیادة 
)غم(الوزنیة 

=    (PER)البروتیــن نسبة كفاءة 

الزیادة الوزنیة 
)غم(الرطبة

كمیة البروتین 
)غم(المتناول

× % -) غم(× ) = % غم(البروتین المترسب 
).غم (الوزن االبتدائي 

)غم(البروتین المترسب في الجسم  (PPV)
)غم(البروتین المتناول(%) =

)Donald،١٩٥٢واخرون(

=

)Gerking،١٩٧١(
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للبروتینمعامل الھضم الظاھري
)APDC(١٠٠-١٠٠Cr2O3 لعنصر الغذاء في الفضالت% ×في الغذاء%

 %Cr2O3                لعنصر الغذاء في الغذاء% في الفضالت

SPSS
.Duncan Multiple Range Testطات المعامالت باستخدام إختبار دنكن متعدد الحدود متوس

النتائج والمناقشة
)١() ٢ (

عند ) ٣و ٢% (٨٣و ٥٠
و٩.٠/٥٠.٧٩٠و ١٠.٧٠٠و١١.٤٣٣

عالئق ٠.٥٨٥٠و ٠.٦٧٤٥و٠.٧٣٣٩والنمو النوعي ٣٩.١٧٧و٤٥.٨٨٠ ل لى التوالي ، ٣و ٢و١ل ع
واكد). ٤علیقة (عن علیقة االستبدال الكامل ) P<0.05(والتي اختلفت معنویاً 

٤.٣٣٧الغذائي ھذا االنخفاض المعنوي لألسماك المغذاة على العلیقة الرابعة والذي بلغ 
٣.٨٥٣و ٣.٢٧٧و٢.٩٧٣الصفة 

) ٣جدول ال(
لعلیقة للبروتین كان أستبدال كسبة زھرة الشمس بدالً عن كسبة فول الصویا حیث بلغ معامل الھضم الظاھري 

، % ١٠٠و ٨٣و ٥٠% ٦٠.٩٥و ٦٩.٤٣و ٧٥.٣٥و ٨٠.٨٤
) ١٩٩٦(واخرونSintayehuصلالتوالي حیث تو

لكسبة زھرة الشمس في تجربة استخدمت ، على التوالي % ٨٩.٨٩و ٩٣الصویا 
Oreochromis niloticus .فیما تمكنSanz من)  ١٩٩٤(واخرون

Oncorhynchus mykiss% ٤٠بن
وصل  وكذلك.  اخرون Cardeneteت و

ك التروات بدال% ٤٠إحالل كسبة زھرة الشمس بنسبة یةبامكانلىأ) ١٩٩٣(
 .
PER

)P<0.05 ( جزئي)٣و ٢ (
PPV). ٣جدول ال(السیطرة 

) ٣جدول ال()٤(
، ٣و٢و١% ٢١.٦٧٠و ٢٧.٠٥٣١و ٢٤.٤٦٥٨% ١٨.١٩١٨
.    على التوالي

%٢.١٢و ٣.٥٧ت 
Chlorogenic ، نسبة أي ب لي  توا على ال

كسبة ولنوعيFerulicلحامض % ٠.٣٦و ٠.٨٠من مجموع المركبات الفینولیة قید التشخیص و% ٧٠ ل ا
)١٩٦٨(واخرون Milicاذ ذكر). ٤جدول ال(على التوالي ، المذكورة أعاله 

Quinic٢٨-
على التوالي جاءت ، % ١٠و ٤٢.٦و أنزیم الالیبیز بنسبة % ٢٠و % ٣٥
ئج التي . Rf)١٩٧٤(واخرون Sabirالیھ حصول ان النتا ل یھا ـعلتم ا

ـ
Dorrel)٤.٠-١.٤) (١٩٧٨  (RohmaوRoa ،)و) ١٩٨١

٣.٠-٢.٦ %

للبروتین ثم یحدث بلمرة مكوناً معقدات تقلل من قابلیة ھضم ھذه ال

.)١٩٧٧واخرون ،Lahiry(فیھ

)MayvardوLoosli ،١٩٦٩(
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تشخیص المركبات الفینولیة في كسبة زھرة الشمس المفصولة بطریقة كروموتكرافیا الطبقـة الرقیقة ) : ٤(الجدول 
نوع الكسبة

المفصولة
)طویلة الموجة(

نسبة األنسیاب 
Rf

ت
الفینولیة 

/١٠٠
كسبة

منخولة

Chlorogenic acid٠٣.٥٧ازرق**
Caffeic acid*٠.٣٣ازرق ساطع-

Cinnamic acid٠.٤٨٠.٧٤اھتازرق ب
Ferulic acid٠.٥٠٠.٨٠اخضر مصفر

 ٍ◌sinapic acid*٠.٥٣بنفسجي-

منخولة
Chlorogenic acid٠٢.١٢ازرق

Ferulic acid٠.٥٠٠.٣٦اخضر مصفر
 ٍ◌sinapic acid٠.٥٣بنفسجي مزرق-

.لم یجري قیاس تركیزھا لعدم توفر المركبات القیاسیة* 
.ت لثالث مكررات لكل قراءةالمعدال** 

)٥ : ( (%)
).الخطأ القیاسي±المتوسط(

رقم 
رمادمستخلص ایثربروتین خاممادة جافةنوع المعاملةالمعاملة

مقارنة١
أ

٣١.١٤٥
±١.٦٢٥

أ
١٦.٣٣٩

±٠.٥١١٠

أ
12.164

±٠.٩٨٣٠

أ
٢.٦٤١

±٠.١٣١٠

كسبة % ٢٥٠
زھرة الشمس

أ
٣٢.٥٥٧

±٠.٧٤٥٠

أ
17.475

±٠.٩٩٠٥

أ
12.342

±٠.٠١٩٥

ب جـ
2.758

±٠.٠٣٨٠

كسبة % ٣٨٣
زھرة الشمس

أ
٣٢.٢٠٥

±١.٨٨٥٠

أ
16.715

±١.٠٦٥٠

أ
12.279

±٠.٦٨٩٥

أب
٣.٢٠٨

±٠.٢٠٨٠

كسبة % ٤١٠٠
زھرة الشمس

أ
29.110

±٢٩.١١٠

أ
16342

±١.٥٠٦١

ب
٨.٣٢٠

±٠.٠٦٩٥

أ
٣.٤١١

±٠.٠٣٠٥
). P<0.05(المتوسطات التي معھا حروف متشابھة في التصنیف نفسھ ال تختلف فیما بینھا معنویاً * 

)Substrate (Pherolase phenol
oxidaseO-quinones

لحامض المثیونین وتعد المركبات الناتجة غیر ظاھرة Thioetherاألمینیة لحامض الالیسین أو مع مجموعة 
)Sosulski ،١٩٧٩ ( .
Protease inhibitorssaponinsTannins

Arginase inhibitor)Tacon ،١٩٩٥ (  .
٢.٧-١.٢

الروبیان لألسماك و

)Hagerman،اخرون ) ١٩٩٠، ElkinوRoglesو١٩٩٢و
. ) ١٩٩٣واخرون ، Dominguez(بإضافة الكولین أو المثیونین 

استفادة األسماك من بروتین ودھن زھرة الشمس مما ی
نسب مرتفعة من كسبة زھرة الشمس باإلضافة الى تأثیر ارتفاع محتواھا من األلیاف بالرغم من أجراء عملیة 
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مقارنة بمحتوى علیقة السیطرة من األلیاف مما یؤدي الى % ٤٠.٩النخل حیث ارتفعت  األلیاف الخام بنسبة  
).٢جدولال(ر الغذاء في القناة الھضمیة وارتفاع معامل التحویل الغذائي زیادة سرعة مرو

) ٥الجدول (بینت نتائج تحلیل مكونات جسم األسماك 
سبة 

آخـرون .  وسلمان ) ١٩٩٩(و
)٧٥) ١٩٩٨ %

.وكسبة فول الصویا على التوالي في أسماك الكارب العادي

دون أن تؤثر ذلك على النمو واالستفادة من الغذاء% ٨٣
.ارباح المزرعة 

INFLUENCE SUBSTITUTION OF SOYBEAN MEAL BY SUNFLOWER
MEAL SUPPORTED WITH MULTI ENZYME ON GROWTH OF

COMMON CARP Cyprinus carpio L. DIETS
M. A. Mohammad      A. A. Al-Shamma’a       M. J. Khadum

A. S. Sachet               E. M. Kareem.
Agric. & Biol. Res. Center, P.O. Box 765,Baghdad – Iraq

ABSTRACT
This experiment was conducted to improve the nutritional value of sunflower

meal in order to substitute soybean meal after the addition of multi enzyme
(Safizyme) and certain amino acids (lysine and methionine) in common carp
Cyprinus carpio L. diets. Statistical analysis showed there were no significant
differences (P<0.05) among control and diets containing 50% and 83% sunflower
meal in weight gain, relative growth rate, specific growth rate, food conversion
ratio, protein efficiency ratio, sediment protein and protein productive value.
Complete substitution of soybean meal by sunflower meal caused significantly a
decrease (P< 0.05) in all criteria examined, except for food and protein
consumption, which revealed mathematical differences. Phenolic compounds were
investigated via thin layer Chromatography (GF-254), and the results indicated that
sunflower meal and improved (screened) sunflower meal contains 0.8-3.517 and
0.36-2.12 g/100g respectively. In addition, the proximal apparent digestible
coefficient and composition of the fish body; crude protein, ether extract and ash
were examined .

المصادر 
). ١٩٩(أبو طبیخ ، سامي موسى وإسماعیل كاظم شبر وعبد الجبار عبد الحمید حمد ومراد كاظم الفضلي 

المجلة العراقیة . تحسین مواصفات كسبة زھرة الشمس المحلیة واستخدامھا في تغذیة فروج اللحم
.١٤-٧) : ٤(ب ٣٩للعلوم ، 

استخدام ). ١٩٩٩(
Cyprinus

carpio L. .٢٨٨-٢٧٨) : ٢(٩مجلة أباء لألبحاث الزراعیة ، . المرباة في األحواض الترابیة.
). ١٩٩٧(الشماع ، عامر علي ومحمود أحمد محم

Vicia faba field bean
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Cyprinus carpio L.  . /
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Cyprinus carpio L. .
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