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في ) القرطم(  Safflower mealاالستبدال الجزئي لمركز البروتین الحیواني بكسبة بذور العصفر 
  .Cyprinus carpio Lالشائع عالئق أسماك الكارب 

  أحمد محمدمحمود 
قسم الثروة الحیوانیة ، كلیة الزراعة 

  والغابات
    جامعة الموصل ، العراق 

    محمد جعفر كاظمو  مھدي ضمد القیسي  
  ایناس مجید كریمو

مركز سالمة الغذاء ، وزارة العلوم والتكنولوجیا 
 ، بغداد ، العراق

  
  الخالصة

محل مركز  safflower mealإمكانیة احالل كسبة بذور العصفر الى ھدف البحث الحالي 
ت قدرت المكونا. تم اعداد الكسبة بعد أن تم استخالص الزیت من بذور العصفر . البروتین الحیواني 

الكیمیائیة الرئیسة لكل من البذور والكسبة باإلضافة إلى األحماض الدھنیة لبذور العصفر بوساطة 
  جھاز 

غم  ٢+  ٣٢(   .Cyprinus carpio Lغذیت أسماك الكارب العادي  .الكروموتوغراف الغازي 
ق حاویة على یوماً على عالئ ٢١یوماً بعد أن تم أقلمتھا لمدة  ٦٠في أحواض زجاجیة لمدة ) سمكة /

و  ٢٥من العلیقة الكلیة أي بنسب أحالل صفر  و % ١٢و  ٨و  ٤و   كسبة بذور العصفر بنسب صفر
بینت نتائج التحلیل اإلحصائي لصفات الزیادة الوزنیة ، من مركز البروتین الحیواني % ٧٥و  ٥٠

والبروتین  PERالحیواني والنمو النسبي والنمو النوعي ومعامل التحویل الغذائي ونسبة كفاءة البروتین 
من البروتین % ٧٥إمكانیة إحالل كسبة بذور العصفر بنسبة  PPVالمترسب والقیمة المنتجة للبروتین 

ربما رجع ذلك الى توافر االحماض الحیواني دون أن یؤثر ذلك معنویاً على الصفات المذكورة أنفاً 
واالحماض الدھنیة % ٩٤ي وصلت نسبتھا الى والت) ینولیك ولینولینكلاولیك وال(الدھنیة غیر المشبعة 

تم دراسة . مما عزز القیمة التغذویة لكسبة بذور العصفر % ٨٠االساسیة اللینولیك واللینولینك الى 
  . المكونات الكیمیائیة لجسم االسماك وھي البروتین الخام ومستخلص االیثر والرماد 

  
  المقدمة

ك من المصادر البروتینیة الرئیسة التي تساھم في یعد مركز البروتین الحیواني ومسحوق السم
أدى أرتفاع أسعار . موازنة األغذیة المقدمة إلى األسماك في أنظمة األستزراع شبھ المكثف والمكثف 

الباحثین إلى إیجاد مركزات بروتینیة غیر تقلیدیة من ز یحفھذه المركزات وتذبذب نوعیتھا الى ت
، وعبد الغني وأخرون  ١٩٩٧، وأخرون  Paul( ات المجازر مصادر حیوانیة مختلفة منھا مخلف

،  Swamyو  Mohanty( أو مسحوق الدم  )  ٢٠٠١، محمد وأخرون ( أو الباقالء العلفیة )  ٢٠٠٥
  ) . ١٩٩٧،  Otubusinو  ١٩٨٦

ملیون  ٢٨٧تعد المحاصیل الزیتیة مصدراً مھماً للمركزات البروتینیة ، إذ بلغ اإلنتاج العالمي 
والتي استخدمت بنجاح في عالئق )  ١٩٩٤،  FAO(  ١٩٩٣من ھذه المحاصیل عام  متري  طن

األسماك المختلفة، إذ استخدمت كسبة زھرة الشمس المحسنة بدیالً عن مركز البروتین الحیواني في 
، األشعب وأخرون ( في األحواض الترابیة   .Cyprinus carpio L الشائع علیقة اسماك الكارب 

والخولي  ٢٠٠١، وأخرون  Mbahinzierki( أو كسبة بذور القطن في علیقة اسماك البلطي  ) ١٩٩٩
 Cncorhnchusوالتروات القزحي )  ٢٠٠٥، محمد وأخرون ( الشائع والكارب )  ٢٠٠٥، وأخرون 
mykiss  )Zane  أعدت خطة طموحة من قبل الشركة العامة للمحاصیل ) .١٩٩٤، وأخرون

ستزراع محاصیل زیتیة رئیسة وھي زھرة الشمس والقطن الناعة والمعادن وزارة الص/ الصناعیة 
واللفت الزیتي والعصفر والتي اختبرت من قبل عدد من الباحثین لإلستفادة من كسبھا في عالئق أسماك 

  وھي كسبة زھرة الشائع الكارب 
)  ٢٠٠٢، ومحمد وأخرون  ١٩٩٩، و األشعب وأخرون  ١٩٩٨سلمان ، (   sunflowerالشمس 

(  rapseed mealواللفت الزیتي )  ٢٠٠٥، محمد وأخرون (  cottonseed cakeوكیك بذور القطن
یھدف البحث الحالي إلى استخدام كسبة بذور العصفر ) . ٢٠٠٤، والشماع وأخرون  ٢٠٠٢، العزاوي 

safflower meal  كون بدیالً وھي سمكة التربیة الرئیسة في القطر لیالشائع في علیقة أسماك الكارب
  .جزئیاً عن مركز البروتین الحیواني المستورد 

  ٢٠٠٦/  ٨/ ١٦وقبولھ          ٢٠٠٦/  ٥/  ٩تاریخ تسلم البحث   
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  مواد البحث وطرائقھ
المجھᤂزة مᤂن الشᤂركة العامᤂة للمحاصᤂیل صᤂنف مᤂیس الᤂریم استخدم في ھذا البحث بذور العصفر 

ص الزیᤂت مᤂن البᤂذور للحصᤂول علᤂى الكسᤂبة باسᤂتخدام تم استخال. الصناعة والمعادنوزارة / الصناعیة
وباسᤂتخدام منظومᤂة اسᤂتخالص الزیᤂت فᤂي  )م ٨٠ْدرجᤂة غلیᤂان ( Petroleum etherاالیثᤂر البترولᤂي 

  قسᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂم  تكنلوجیᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂا 
وقᤂᤂد كᤂᤂررت عملیᤂᤂة . فᤂᤂي منظمᤂᤂة الطاقᤂᤂة الذریᤂᤂة العراقیᤂᤂة دائᤂᤂرة البحᤂᤂوث الزراعیᤂᤂة والبایولوجیᤂᤂة/ الغᤂᤂذاء

جᤂرت عملیᤂة تقᤂدیر . بة الزیت في الكسبة وبالتᤂالي رفᤂع نسᤂبة البᤂروتین الخᤂام فیھᤂااالستخالص لتقلیل نس
المكونᤂᤂات الكیمیائیᤂᤂة الرئیسᤂᤂة والتᤂᤂي شᤂᤂملت البᤂᤂروتین الخᤂᤂام ومسᤂᤂتخلص االیثᤂᤂر واأللیᤂᤂاف الخᤂᤂام والرمᤂᤂاد 

،  AOAC(لبذور وكسبة العصفر والعالئᤂق التجریبیᤂة وجسᤂم األسᤂماك اعتمᤂاداً علᤂى الطرائᤂق القیاسᤂیة 
تم تقدیر محتوى بذور وكسبة العصفر من األحماض الدھنیة بوسᤂاطة جھᤂاز الكروموتᤂوغراف . )١٩٨٤

  اعتمᤂᤂاداً علᤂᤂى الطریقᤂᤂة الموضᤂᤂحة مᤂᤂن Packard 419نᤂᤂوع   Gas Chromotographyالغᤂᤂازي 
Jaddou  رونᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂᤂوأخ،  

،  ٢٥ر ، كونت العالئق التجریبیة والتي تم بموجبھا إحالل كسبة بذور العصᤂفر بنسᤂب صᤂف .)  ١٩٨١(
 محᤂلوذلك بأسᤂتبدال كمیᤂة البᤂروتین الحیᤂواني ) ١الجدول (محل مركز البروتین الحیواني % ٧٥و  ٥٠

  .كسبة بذور العصفر بما یعادلھا من البروتین المزال نتیجة عملیة اإلحالل 
  

  .للعالئق التجریبیة(%) المكونات والتركیب الكیمیائي ) ١(جدول 
٧٥%  

  كسبة العصفر
٥٠%  

  صفركسبة الع
٢٥%  

  كسبة العصفر
  العالئق                           مقارنة

  المكونات 
  *مركز بروتین حیواني  ١٠  ٧.٥  ٥.٠  ٢.٥

  العصفربذور كسبة   -  ٤.٠  ٨.٠  ١٢.٠
  كسبة فول الصویا  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠
  شعیر محلي   ٢٠  ٢٠  ١٧  ١٧
  ذرة صفراء  ١٨.٥  ١٧  ١٨.٥  ١٧
  نخالة حنطة  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩
  ملح طعام  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥
  خلیط فیتامینات وامالح  ١  ١  ١  ١

  حجر كلس  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥
  )Agar Agar(مادة رابطة   ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥

  التركیب الكیمیائي 
  بروتین خام  ٢٤.٨٥٨  ٢٤.٦٤٨  ٢٤.٣٤٥  ٢٤.١٣٥
  مستخلص ایثر  ٣.٩٧٥  ٤.٠٩٥  ٤.١٩١  ٤.٣١١
  الیاف خام  ٦.٩٧١  ٧.٠١٢  ٧.٩٣٠  ٨.٩٨١
  رماد  ٧.٦٧٤  ٦.٩٥٣  ٦.٢١١  ٥.٤٩١
  مستخلص خالي من النتروجین  ٥٦.٥٢٣  ٥٧.٢٩٣  ٥٧.٣١٣  ٥٧.٠٨٣
  **)كغم/میكاجول(طاقة ایضیة   ١٣.٨٠٥  ١٣.٩١٢  ١٣.٨٦٥  ١٣.٨٥٩

الیᤂᤂاف خᤂᤂام ، % ٢.٥مسᤂᤂتخلص ایثᤂᤂر ، % ٦بᤂᤂروتین خᤂᤂام ، % ٥٠انتᤂᤂاج شᤂᤂركة بروفیمᤂᤂي االردنیᤂᤂة الᤂᤂذي یحتᤂᤂوي علᤂᤂى * 
تم حساب . ** مثیونین وسستین % ٢.٥الیسین و % ٣فسفور ، % ٣،  Ca% ٧ كغم طافة ایضیة ،/ كیلو سعرة  ٢٢٠٠

  : وھي  ١٩٧٥،  Smithالطاقة االیضیة اعتمادا على المعادلة الموضوعة من قبل 
                     ME(MJ/Kg) = Protein × 18.8 + Fat × 33.5 + NFE × 13.8 . 

  
علᤂى أربᤂع عالئᤂق ) سᤂمكة/غᤂم ٢±٣٢( .Cyprinus carpio Lسᤂمكة كᤂارب عᤂادي  ٦٠غذیت         

ملمتر باسᤂتخدام ماكنᤂة فᤂرم  ٣تجریبیة والتي صنعت بعد جرش مكوناتھا وتصنیعھا بشكل حبیبات بقطر 
نفᤂذت تجربᤂة . مᤂن وزن جسᤂمھا وعلᤂى وجبتᤂین یومیᤂاً % ٣غᤂذیت األسᤂماك بنسᤂبة . اللحم محلیة الصنع 

مؤلᤂᤂف مᤂᤂن احᤂᤂواض تربیᤂᤂة  closed systemاك مغلᤂᤂق یومᤂᤂاً فᤂᤂي نظᤂᤂام تربیᤂᤂة أسᤂᤂم ٥٦التغذیᤂᤂة والبالغᤂᤂة 
یومᤂاً  ٢١دقیقᤂة  بعᤂد أن تᤂم أقلمتھᤂا لمᤂدة / لتᤂر ٢.٦ووحدتي تصفیة میكانیكیة وحیویة وذات سرعة تدفق 
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ونفᤂذ البحᤂᤂث فᤂي قسᤂم األسᤂᤂماك دائᤂرة البحᤂوث الزراعیᤂᤂة  للتعᤂود علᤂى بیئᤂᤂة النظᤂام المغلᤂق وتنᤂᤂاول العلᤂف
   NO2قیسᤂت تراكیᤂز النتریᤂت .  ٢٠٠٢لذریة العراقیᤂة خᤂالل ربیᤂع عᤂام والبایولوجیة في منظمة الطاقة ا

 ١٢٠و  ٣.١والᤂᤂᤂذي بلᤂᤂᤂغ  )١٩٨٥(،  APHAلمᤂᤂᤂاء منظومᤂᤂᤂة التربیᤂᤂᤂة اعتمᤂᤂᤂاداً علᤂᤂᤂى    NO3والنتᤂᤂᤂرات 
لتᤂᤂر فیمᤂا بلᤂغ معᤂدل قیمᤂᤂة /ملغᤂم ٦.٨، علᤂى التᤂوالي ، وبلᤂᤂغ كمیᤂة األوكسᤂجین المᤂذاب  لتᤂر/ مᤂایكروغرام

وتقᤂᤂع ھᤂᤂذه المسᤂᤂتویات ضᤂᤂمن الحᤂᤂدود المقبولᤂᤂة لمعیشᤂᤂة ھᤂᤂذا النᤂᤂوع مᤂᤂن . ٧.٤ pHاألس الھیᤂᤂدروجیني 
فᤂᤂي تحلیᤂᤂل البیانᤂᤂات وقورنᤂᤂت معنویᤂᤂة الفᤂᤂروق  SPSSاسᤂᤂتخدم البرنᤂᤂامج اإلحصᤂᤂائي الجᤂᤂاھز األسᤂᤂماك 

  . )١٩٥٥(،  Duncanباستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود 
  : عن استخدمت المعادالت اآلتیة للتعبیر  

 Specific Growth (SGR)والنمᤂو النᤂوعي   Relative Growth Rate  (RGR)النمᤂو النسᤂبي  
Rate   ومعامل التحویل الغذائي Food Convertion Ratio(FCR روتینᤂاءة البᤂونسبة كفProtein 

Efficiency Ratio   (PER) روتینᤂة للبᤂوالبروتین المترسب والقیمة المنتجProtein Productive 
Value (PPV) .  

 ×١٠٠    
  )غم(معدل الوزن األبتدائي  –) غم(معدل الوزن النھائي  

  )غم(معدل الوزن االبتدائي                
(%) معᤂᤂᤂدل النمᤂᤂᤂو النسᤂᤂᤂبي 

=  
(1987,Utn

e)  

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

  عدد ایام التجربة  =معدل النمو النوعي 
    

    )غم(ول كمیة العلف المتنا
  )غم(معدل الزیادة الوزنیة   =معامل التحویل الغذائي 

  
(1997  Gerking)  

  

    )غم(الزیادة الوزنیة الرطبة
  )غم(كمیة البروتین المتناول=    نسبة كفاءة البروتیــن

  

بᤂᤂروتین جسᤂᤂم %  -) غᤂᤂم(الᤂᤂوزن النھᤂᤂائي ×   جسᤂᤂم السᤂᤂمكةبᤂᤂروتین  ) = % غᤂᤂم(البᤂᤂروتین المترسᤂᤂب 
  ).غم (الوزن االبتدائي × قبل التجربة  السمكة

  
  )غم(البروتین المترسب في الجسم 

  (%) =القیمة المنتجة للبروتین
  )غم(البروتین المتناول 

  
  النتائج والمناقشة

بینᤂᤂت نتᤂᤂائج تحلیᤂᤂل المكونᤂᤂات الكیمیائیᤂᤂة لبᤂᤂذور  :التحلی炳炳ل الكیمی炳炳ائي للب炳炳ذور وكس炳炳بة ب炳炳ذور العص炳炳فر -١
و  ٢٠.٥٥ذ بلغᤂᤂت نسᤂᤂب البᤂᤂروتین الخᤂᤂام ومسᤂᤂتخلص األیثᤂᤂر واأللیᤂᤂاف الخᤂᤂام إ)  ٢جᤂᤂدول ال(العصᤂᤂفر 
% ٢٨.٦٨و  ٩.٤٤و  ٢٧.٠٩على التوالي بینما بلغت في كسᤂبة بᤂذور العصᤂفر % ٢٨.٦٨و   ٣٣.٥١

بعد أن تم تكرار لعملیة االستخالص بھدف زیادة نسبة الزیت المستخلص وبالتᤂالي زیᤂادة نسᤂبة البᤂروتین 
فᤂي والموجᤂودة یجاباً على القیمة الغذائیة لكسᤂبة بᤂذور العصᤂفر ونسᤂبة البᤂروتین ھᤂذه الخام الذي ینعكس إ

فᤂي كیᤂك ) ٢٠٠٥(، كسبة بذور العصفر كانت مقاربة لنسبة البروتین الخام التي وجدھا محمد وأخᤂرون 
المجھزة من مصانع المنصور للزیوت النباتیᤂة فᤂي محافظᤂة صᤂالح الᤂدین % ٢٩.٣١القطن والتي كانت 

  لعراق وان نسبة مستخلص في ا
  
  .لبذور وكسبة العصفر(%) التركیب الكیمیائي : ) ٢(جدول ال

المستخلص الخالي 
  من النتروجین

الیاف   رماد
  خام

مستخلص 
  ایثر

بروتین 
  خام

  الكیمیائي التركیب           
  نوع المادة

  بذور العصفر  ٢٠.٥٥  ٣٣.٥١  ٣٦.٧٢  ٢.٧١  ٦.٥١

 ×١٠٠ 

 )Jobling  وKokela  ،١٩٩٦ ( 

 )Donald ١٩٧٦ ، وآخرون ( 
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  كسبة بذور العصفر  ٢٧.٠٩  ٩.٤٤  ٢٨.٦٨  ٥.٦٧  ٢٩.١٢
بلغت نسبة  األحماض الدھنیة األساسیة لزیت بذور العصفر وھᤂي . لكسبة بذور القطن% ٩األیثر كانت 

  ) .٣جدولال( مما ینعكس إیجاباً على نمو األسماك المغذاة على ھذه الكسبة % ٨٠اللینولیك واللینولینك 
  
  .ر العصفرالمكونة لزیت بذو(%) األحماض الدھنیة ) : ٣(جدول ال

Linolenic 
C18:3  

Linoleic 
C18:2  

Oliec 
C18:1  

Stearic 
C18  

Palmatic 
C16  

Myristic 
C14  

  الحامض الدھني      
  

  نوع المادة    
  زیت بذور العصفر  ٠.٦  ٣.٩  ١.٥  ١٤.٠  ٦٦.٤  ١٣.٦

  
زیادة والتي شملت ال )٤الجدول ( بینت نتائج التحلیل اإلحصائي لصفات النمو :تجربة النمو  -٢

) ١علیقة (الوزنیة والنمو النسبي والنمو النوعي عدم وجود فروق معنویة ما بین علیقة المقارنة 
والتي تم فیھا إحالل الكسبة محل مركز ) ٤و  ٣ و ٢علیقة (والعالئق الحاویة على كسبة بذور العصفر 

من  نتائج التحلیل   یتبین). ٤الجدول (على التوالي % ٧٥و   ٥٠ و ٢٥بنسبة  الحیواني  البروتین
العصفر ولمختلف النسب كانت أفضل بذور اإلحصائي لمتوسطات الصفات المدروسة بان إحالل كسبة 
فأن قیم الزیادة الوزنیة ) ٤علیقة % (٧٥من علیقة المقارنة وأن لم تكن معنویة فمثالً عند إحالل 

على التوالي في حین  ٠.٥٥٩٦ و %٤٢,٢٧٨ و ٠.٢٢١٠الیومیة والنمو النسبي والنمو النوعي بلغت  
للصفات   ٠.٥٥١٣و   %٤١.٧٠٦ و % ٠.٢١٦٩بلغت لألسماك المغذاة على علیقة المقارنة 

كانت أفضل قیمة  إذوھذا ما تـم مالحظتھ من قیـم معامل التحویل الغذائي . المذكورة آنفاً على التوالي
وأدناھا لعلیقة المقارنة والبالغة  ٢.٤٦ لألسماك المغذاة على العلیقة الثالثة والتي بلغتكانت سجلت 
  .وأن لم تكن معنویة ٢.٨٤

أن قیم المعاییر المدروسة وھي البروتین المتناول ونسبة كفاءة البروتین ) ٥(جدول الیالحظ من 
اشارت الى إمكانیة إحالل كسبة بذور العصفر وبنسبة  قد والبروتین المترسب والقیمة المنتجة للبروتین

ز البروتین الحیواني دون أن یؤثر ذلك سلباً على الصفات المذكورة آنفاً بل كانت ھي محل مرك% ٧٥
أفضل من النتائج المسجلة من تغذیة األسماك على علیقة المقارنة فمثالً عند دراسة صفة القیمة المنتجة 

بینما % ٢٩یالحظ بأن قیمة ھذه الصفة  لألسماك المغذاة على علیقة المقارنة بلغت  PPVللبروتین 
  ).٤علیقة % (٧٥لعلیقة االستبدال بنسبة % ٣٤.١٠٤بلغت 

محل البروتین % ٧٥یتبین مما ورد ذكره أنھ باإلمكان إحالل كسبة بذور العصفر وبنسبة 
الحیواني المستورد دون أن یؤثر ذلك على كافة الصفات المدروسة المذكورة ویرجع الى سبب رئیس 

في العالئق یؤدي الى زیادة توافر الحامض الدھني األساسي  بأن زیادة نسبة كسبة بذور العصفر
باإلضافة الى % ٦٦.٤والذي یشكل النسبة العظمى من بذور العصفر والذي بلغ  Linoleicاللنیولیك 

مما دعم القیمة الغذائیة لكسبة % ١٣.٦والذي بلغ   Linoleinicاللینولینك  الحامض الدھني األساسي
ویة في محتواھا من عناصر الغذاء الرئیسیة المتمثلة بالبروتین الخام والتي كانت متسا العصفر

، باالضافة الى ذلك فان ارتفاع معامل الھضم لبروتین  السیطرةوالطاقة مع علیقة  یثرومستخلص األ
بالنسبة السماك الكارب الشائع سببا اضافیا في تحسن القیمة التغذویة لكسبة % ٩٠العصفر والذي یبلغ 

 Hepher(على التوالي % ٨٠.٩و  ٦٧.٥یما كان معامل الھضم للكربوھیدات والمادة الجافة العصفر ف
 ،١٩٨٨. (  

عدم وجود  )٦الجدول ( بینت نتائج التحلیل اإلحصائي للتركیب الكیمیائي لجسم األسماك
الخام ما بین المعامالت المختلفة وعلیقة المقارنة لصفة المادة الجافة والبروتین  ویةاختالفات معن

والرماد فیما كانت االختالفات معنویة في نسبة مستخلص االیثر الذي انخفض معنویاً عند زیادة نسبة 
مما یدعم القیمة الغذائیة للحوم األسماك المغذاة على العالئق المرتفعة بنسبة كسبة % ٢٥اإلحالل عن 
  .بذور العصفر

تي تم بموجبھا استخدام محاصیل جاءت نتائج النمو المستحصلة متفقة مع دراسات أخرى وال
نجد دوریات علمیة  إذ لمزیتیة أخرى إلحاللھا محل مركز البروتین الحیواني او كسبة فول الصویا 

  بین االشعب  .تناولت استخدام كسبة بذور العصفر في تغذیة األسماك لغرض المقارنة مع النتائج الحالیة
من مركز البروتین % ٧٥المحسنة بنسبة  إمكانیة إحالل كسبة زھرة الشمس) ١٩٩٩(وأخرون 
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  Mbahinzeirekiوتوصل ). ١٩٩٨سلمان ، (محل كسبة فول الصویا % ٧٥الحیواني وبنسبة 
من مسحوق األسماك بكسبة بذور القطن % ٥٠إمكانیة استبدال ) ٢٠٠٥(وسلطان ) ٢٠٠١(وأخرون 

 El-Sayed١٩٩٠% ( ١٠٠بة توصل أخرون إمكانیة االستبدال بنس  بینما في عالئق أسماك البلطي
(.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the ability of substitution of 
animal protein concentrate (APC) by safflowerseed meal (SSM) Safflower 
meal was prepared after extracting oil safflower seeds. Main chemical 
composition for seeds and seed meal as well as fatty acids was determined by 
gas gromotography Common carp cyprinus carpio L. (32 ± 2 gm/fish) were 
reared at glass aquria for 56 days after acclimatization period for 21 days. Fish 
were fed on diets containing SSM at the percentage of 0, 4, 8 and 12% 
substituting 0,25, 50 and 75% of APC in the diets respectively.Statistical 
analysis showed that there were no significant differences between control and 
experimental diets in weight gain, relative growth rate (RGR), specific growth 
rate (SGR), food conversion ratio, protein efficiency ratio (PER), sediment 
protein and protein productive value (PPV). These results revealed the 
possibility of replacing APC by SSM up to 75% without a significant decrease 
in the above criteria. This may refer to available unsaturated fatty acids (Oliec, 
linolenic, linoleic) of 94% and essential fatty acids (linolenic & linoleic) about 
80% which supported nutritional value of SSM. In addition, proximate body 
chemical compositions (crude protein, ether extract, and ash) were studied. 

  
  المصادر

استخدام ) . ١٩٩٩(االشعب ، مھند حباس وعامر الشماع ولمیاء عبد هللا رشید وعدنان محمد محمود 
 Cyprinusكسبة زھرة الشمس بدالً من البروتین الحیواني في تغذیة أسماك الكارب العادي 

carpio L.  . ٢٨٨-٢٧٨) : ٢(٩مجلة أباء لألبحاث ، . المرباة في األحواض الترابیة .  
الخولي ، خالد فھمي والدسوقي السید محمد العزب وعبد الوھاب عبد المفر عبد الوارث وحنان أبو 

تأثیر االحالل الجزئي لمسحوق السمك بكسب فول الصویا الدھن أو كسب ) . ٢٠٠٥(ستیت  
المجلة . القطن المضاف إلیھ عنصر الحدید على أداء النمو وتركیب جسم أسماك البلطي النیلي 

  . ١١٧١- ١٠٥٧) : ٢(٨یة للتغذیة واألعالف ، المصر
كفاءة استخدام كسبة بذرة الكانوال الخام والمعامل كبدیل ) . ٢٠٠٥(سلطان ، مجدي عبد الغني 

) : ٢(٨المجلة المصریة للتغذیة واألعالف ، . لمسحوق السمك في عالئق اسماك البلطي النیلي 
١١١٨-١١١٢  
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سبة فول الصویا بكسبة زھرة الشمس المحسنة في عالئق استبدال ك). ١٩٩٨(سلمان ، علي حسین 
رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد ، .  .Cyprinus carpio Lأسماك الكارب العادي  

  .العراق 
استخدام مخلفات ) . ١٩٩١(السلمان ، محفوظ حسین وابراھیم سعید كلو وھاني عبد القادر الحافظ 

) : ٢(٢٣مجلة زراعة الرافدین ، . وتین في عالئق أسماك الكارب مفاقس الدواجن كمصدر للبر
١٠٤-٩٧ .  

أستخدام كسبة السلجم في ) . ٢٠٠٤(الشماع ، عامر علي ومحمود أحمد محمد وأزھر أحمد ابراھیم 
، ) ٢٠٠٢(تشرین الثاني  ١٣-١١خالصات مؤتمر العلوم  للمدة . عالئق أسماك الكارب العادي 

  .صنعاء ، الیمن 
الغني ، علي نمر الدین ومحمد أحمد وسامح حسن سید وھاني ابراھیم ابراھیم ومدحت السید عبد  عبد

احالل مسحوق األسماك بمسحوق مخلفات مجازر الدواجن في عالئق أسماك ) . ٢٠٠٥(الفتاح 
  . ١٠٦٣-١٠٤٤) ٢(٨المجلة المصریة للتغذیة واالعالف ، . البلطي وحید الجنس 
) . ٢٠٠١(امر علي الشماع وأحمد جاسم المشھداني ولمیاء عبد هللا رشید محمد ، محمود أحمد وع
المعاملة حراریاً بطرائق مختلفة محل مركز البروتین الحیواني  Vicia fabaاحالل الباقالء العلفیة 

  ) ١(٦مجلة الزراعة العراقیة ، .  .Cyprinus carpio Lفي عالئق اسماك الكارب العادي  
:١٢١-١١٣ .  

  محمود أحمد ومھدي ضمد القیسي وعامر علي الشماع ومحمد جعفر كاظم وأیناس مجید كریم محمد ،
  .استخدام كیك القطن بدیالً عن كسبة فول الصویا في عالئق أسماك الكارب العادي ). ٢٠٠٥(

Cyprinus Carpiol L.  . ٢٨وقائع المؤتمر العلمي التاسع لھیئة التعلیم التقني المنعقد للمدة-
  . ١٢١-١١٥بغداد ، العراق ، ص  ٢٩/٣/٢٠٠٥
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