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raw common vetchحبوب البیقیا الخام تأثیر إحالل  Vicia sativa في بدیالً عن كسبة فول الصویا
Cyprinus carpioعالئق أسماك الكارب الشائع  L.

محمود أحمد محمد
العراق–الموصل ، ، قسم علوم الثروة الحیوانیةجامعة الموصل ، كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
common vetchseedلغرض تقییم إحالل حبوب البیقیا الخامثأجري ھذا البح Vicia sativa

Cyprinus carpioكارب شائع سمكة٩٦وزعت عشوائیاً . عن كسبة فول الصویا بدیالً  L.بمعدل وزن
والتي احتوت على نسب بواقع ثالث مكررات لكل معاملة سمكة على أربعة عالئق تجریبیة / غم ٢±٣٢

٣٠و % ١٥احتوت على وثالث عالئق ) ١علیقة المقارنة ، % (حبوب البیقیا الخام وھي صفر مختلفة من
من كسبة %٨٠و % ٥٥و % ٢٦أي بنسبة إحالل ) ٤و ٣و ٢علیقة (من العلیقة الكلیة % ٤٥و % 

> P(بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة . على التواليفول الصویا اییر في مع) 0.05
والقیمة ) PER(الوزنیة ومعدل النمو النسبي والنوعي ومعامل التحویل الغذائي ونسبة كفاءة البروتین الزیادة 

لم بینما . على العلیقتین الثالثة والرابعة المغذاةما بین علیقة المقارنة واألسماك ) PPV(المنتجة للبروتین 
في المعاییر المذكورة آنفاً ما عدا معیار نسبة ة الثانیة مع األسماك المغذاة على العلیقتسجل فروق معنویة 

من كسبة فول الصویا بحبوب % ٢٦بناءً عل النتائج المذكورة آنفاً فإنھ بإمكان استبدال . كفاءة البروتین 
.دون أن یؤثر ذلك على النمو واالستفادة من الغذاء ) من العلیقة الكلیة% ١٥(البیقیا الخام 

المقدمة
نوعاً موزعاً على ١٥٠حوالي التي تضمViciaتلك النباتات العائدة لجنس )الكشون(بالبیقیا یقصد

) ١٩٧٦رضوان والفخري ، (، ینتشر في العراق عشرة أنواع من البیقیا البریة مناطق مختلفة من بقاع العالم 
.V، ویزرع البذور شقالوة وصالح الدین لغرض إنتاجفي منطقتي V. narbonesis، إذ یزرع الكاكوز

ervilia عمل مركز إباء لألبحاث .في منطقة السلیمانیة وكاللة ویعرف باسم الھرطمان والكزن في كاللة
بدیالً عن نظام المغرب اإلقلیمي على إدخالھا في دورة زراعیة / الزراعیة بالتعاون مع مشروع المشرق 

وتنتشر ) .٢٠٠٤، ICARDA(یادة خصوبة التربة ، وز) ١٩٩١المعیني ، (التبویر في المنطقة الدیمیة 
وYalcin(زراعتھا في آسیا وحوض البحر األبیض المتوسط وھي من المصادر الغنیة بالطاقة والبروتین 

Onel ،و ١٩٩٤Resslerو ١٩٩٧، وآخرونFarran ، ٢٠٠١وآخرون. (
بسبب وجود بنسب عالیة دامھا بینت الدراسات التي أجریت في مجال تغذیة الدواجن محدودیة استخ

Antinutritionalللتغذیة عدد من المواد المثبطة factorsمثبط أنزیم عمل البروتین منھاProtease
inhibitorsواللكتیناتlectineوالتانیناتtannisوالكانافانینcanavanineوالفایسینvicine

و Hegazyو ٢٠٠١وآخرون β-cyanoalanine)Farranوالبیتاسیانوالنینconvicineوالكوفایسین 
Marquardsو ١٩٨٣Sadeghi ، علمیة تناولت استخدام فیما لم نحصل على أدبیات .)٢٠٠٤وآخرون

في الخاممن حبوب البیقیاھدف البحث الحالي ھو لتحدید المستوى األمثل . حبوب البیقیا في تغذیة األسماك 
Cyprinus carpioأسماك الكارب الشائع علیقة L.دون أن یؤثر بدیالً جزئیاً عن كسبة فول الصویالیكون

إذ تعد ھذه الدراسة ھي األولى التي تناولت استخدام ھذا المصدر ذلك على النمو واالستفادة من الغذاء
.البروتیني في عالئق األسماك

مواد البحث وطرائقھ
وزارة/للبحوث الزراعیةالعامة لھیئة امنVicia sativaالبیقیا صنف حبوب تم الحصول على 

Cyprinus carpioسمكة كارب شائع ٧٢استخدم في ھذا البحث . الزراعة L. ٢± ٣٢وزن بمعدل
علیقة % (سمكة ، تم تغذیة األسماك على أربعة عالئق تجریبیة احتوت على حبوب البیقیا بنسبة صفر /غم

٢٦وأي بنسبة استبدال صفر) ٤علیقة (% ٤٥و) ٣ة علیق% (٣٠و) ٢علیقة % (١٥و ) ١مقارنة ، علیقة 
.یبین المكونات والتركیب الكیمیائي للعالئق التجریبیة) ١(عن كسبة فول الصویا ، والجدول % ٨٠و ٥٥و 

٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ ٨/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
Pelletsمصبعات صنعت العالئق التجریبیة بعد أن تم طحن مكوناتھا وخلطھا وتصنیعھا على ھیئة 

تم تقدیر البروتین الخام ومستخلص اإلیثر واأللیاف . ملم باستخدام ماكنة فرم اللحم محلیة الصنع ٣بقطر
نفذت . )٢٠٠٠، AOAC(الطرائق القیاسیة والرماد للمواد العلقیة ومكونات جسم األسماك اعتماداً على 
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لمدة )سم٤٠× ٤٠× ٦٠(سماك في أحواض زجاجیة یوماً بعد أن تم أقلمة األ٥٦تجربة التغذیة والبالغة 
٢٧/٧/٢٠٠٨ولغایة ٢٩/٥/٢٠٠٨منیوماً للتعود على بیئة األحواض وتناول الغذاء في المدة الواقعة٢١

قدم . جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم الثروة الحیوانیة / والمنفذة في مختبر األسماك 
بلغت درجة حرارة ماء .من وزنھا الرطب وبواقع ثالث وجبات یومیاً % ٣بة الغذاء لألسماك بنس

م والمسیطر علیھا باستخدام ثالث مكیفات ھواء ٢٧–٢٤األحواض  ْ وقیمة األس ) طن٢، LGسبلت (◌
بلغت قیمة األوكسجین . HANAالمقاسة بوساطة جھاز حقلي نوع ٧.٩–٧.٦كانت PHالھیدروجیني 

.٩٠٧٠مودیل Jenwayوالمقاس بوساطة جھاز ٧.١–٦.٨المذاب 

.للعالئق التجریبیة (%) المكونات والتركیب الكیمیائي ) : ١(الجدول 
العالئق التجریبیة

المادة العلفیة
علیقة المقارنة 

%)صفر)(١(
)٢(علیقة 

)٢٦(%
)٣(علیقة 

)٥٥(%
)٤(علیقة 

حبوب البیقیا%)٨٠(

١٠١٠١٠١٠مركز بروتین حیواني
٣٠٢٢١٤٦كسبة فول الصویا

١٥٣٠٤٥-حبوب البیقیا
٢٠١٨١٥١٤شعیر محلي
١٨.٥١٣.٥٩.٥٦.٥ذرة صفراء
١٩١٩١٩١٦نخالة حنطة

١١١١خلیط فیتامینات وأمالح
٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥ملح طعام

٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥حجر كلس
٠.٥٠.٥٠.٥٠.٥مادة رابطة

التحلیل الكیمیائي
٢٥.٣٣٢٥.٠٢٢٤.٧١٢٤.٤٢٦.٠٣بروتین خام

٣.٤٣٣.١٩٢.٦٢٢.٥٨٠.٦٣مستخلص اإلیثر
٦.٣٨٥.٦٩٦.١١٥.٩٣٣.٢٢الرماد

٤.٧١٣.٧٤.٦٥٥.١٧٣.٢٤ألیاف خام
المستخلص الخالي

NFE٦٠.١٥٦٢.٤٦١.٩١٦١.٩٢٥٨.٥٩من النتروجین 

*طاقة ممثلة 
١٤.٢١١٤.٣٢١٤.٠٦١٣.٩٩)كغم/ میكا جول (

:وھي ) ١٩٧١(Smithتم حساب الطاقة الممثلة اعتماداً على معادلة * 

ME (MJ/Kg) = Protein × 18.8 + Fat × 33.5 + NFE × 13.8

البیقیا بدیالً عن كسبة فول الصویا على نمو استخدمت المعاییر اآلتیة لبیان تأثیر إحالل بذور 
GR(Growth(ومعدل النمو Weight gain)WG(الزیادة الوزنیة : فادة من الغذاء وھي األسماك واالست

rate ومعدل النمو النسبي)RGR(Relative growth rate ومعدل النمو النوعي)SGR(Specific
growth rate ونسبة كفاءة البروتین)PER(Protein efficiency ratio والبروتین المترسب والقیمة

:وبحسب المعادالت اآلتیة PPV(Protein productive value(نتجة للبروتین الم
)غم(الوزن االبتدائي –) غم(النھائي الوزن) = سمكة/ غم (الزیادة الوزنیة 

)یوم(مدة التجربة ) / غم(الزیادة الوزنیة = )یوم/ سمكة / غم (معدل النمو

)Schmalhusen ،١٩٢٦(

١٠٠× )غم(الوزن االبتدائي –) غم(الوزن النھائي ) =(%معدل النمو النسبي  )سمكة/ غم (الوزن االبتدائي 
)Uten ،١٩٧٨(
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١٠٠× )غم(الوزن االبتدائي In–) غم(الوزن النھائي In=النوعي معدل النمو  )یوم(مدة التجربة 
)Brown ،١٩٥٧(

نسبة التحویل الغذائي
١٠٠× )غم(كمیة العلف المتناول =)غم زیادة وزنیة/غم علف( )غم(الزیادة الوزنیة الرطبة 

)Uten ،١٩٧٨(

١٠٠× )غم(الزیادة الوزنیة الرطبة لألسماك =(%)نسبة كفاءة البروتین )غم(البروتین المتناول 
)Gerking ،١٩٧١(

١٠٠×)غم(وتین الجسم بدایة التجربةبر-)غم(بروتین الجسم نھایة التجربة(%) =القیمة المنتجة للبروتین  )غم(البروتین المتناول 
)Gerking ،١٩٧١(

النتائج والمناقشة
مابین)P < 0.05(اإلحصائي لمعیار الزیادة الوزنیة الكلیة وجود فرق معنوي بینت نتائج التحلیل 

من العلیقة الكلیة والتي % ٤٥و ٣٠المغذاة على حبوب البیقیا بنسبة واألسماك ) ٢٠.٥٧٢(علیقة المقارنة 
قیم وھذا ما أكدتھ ) ٢الجدول (سمكة للعلیقتین الثالثة والرابعة على التوالي /غم١٤.١٧٧و ١٢.٢٨بلغت 

عن علیقة ) P < 0.05(معیار معدل النمو إذ تدنى معدل النمو لألسماك المغذاة على ھاتین العلیقتین معنویاً 
.یوم على التوالي / سمكة / غم ٠.٣٦٧٣و ٠.٢١٩٢و ٠.٢٥٣١المقارنة إذ بلغت 

بدیالً عن كسبة فول الصویا قد أدى إلى ظھور % ٨٠و % ٥٥إن إحالل حبوب البیقیا بنسبة 
واألسماك %) ٦١.٤(كذلك ما بین علیقة المقارنة ) P < 0.05(تدھور لقیم معیار النمو النسبي وكان معنویاً 

فیما تم تسجیل فرق معنوي ما بین علیقة %) ٣٦.٠٥(والرابعة ) %٤٢.٩(المغذاة على العلیقة الثالثة 
عن األسماك المغذاة على % ٥٠.٣٣قیمة مقدارھا والتي سجلت ) ٢، علیقة % ٢٦(االستبدال الجزئي 

اإلحصائي لمعیار النمو النوعي أن األسماك المغذاة على علیقة لفیما دلت نتائج التحلی. العلیقة الرابعة 
ھذا المعیار عن كافة العالئق التجریبیة فیما اختلفت قیم ) P < 0.05(قد تفوقت معنویاً )٠.٤٠٤٧(المقارنة 

عن األسماك المغذاة على العلیقتین الثالثة والرابعة معنویاً ) ٠.٣١١٧(لألسماك المغذاة على العلیقة الثانیة 
من % ٢٦آنفاً أنھ باإلمكان استبدال یتبین مما ورد ذكره . على التوالي ٠.٢٥٠٨و ٠.٢٣٩٥واللتان بلغتا 

فول الصویا دون أن یؤثر ذلك من كسبة % ٢٢مع % ١٥كسبة فول الصوبا بحبوب البیقیا الخام أي بنسبة 
في Lysineإلى ارتفاع نسبة الحامض األمیني األساسي الالیسین على مظاھر النمو المدروسة وقد یعود ذلك 

الصویا وھذا االرتفاع في نسبة تغذویة للعلیقة الثانیة بتولیفھ مع كسبة فول حبوب البیقیا قد عزز من القیمة ال
Farranو ) ١٩٩٥(وآخرونFernandez-Figaresو ) ١٩٩٣(وآخرون Perezالالیسین قد بینھ 

في % ٧.٣٥وV. sativiaفي صنف % ٦.٤٤، إذ ذكروا أن نسبة الالیسین بلغت )٢٠٠١(وآخرون 
من البروتین الخام إال أن كل من البیقیا % ٦.٢٥كانن محتوى كسبة فول الصویا في حیV. erviliaصنف 

.وكسبة فول الصویا تعاني نقصاً بالحامض األمیني األساسي المثیونین 
ربما % ١٥النمو لألسماك المغذاة على العالئق التي زادت فیھا نسبة حبوب البیقیا عن إن انخفاض 

وآخرون،Farran(في زیادة النمو لإلفادة منھاavailableن المتوافرة إلى انخفاض قیم الالیسییرجع 
والتيβCA (β-Cyanoalanine(البیتاسیانوالنین ھيبالدرجة األساسسموماً واحتوائھا على )٢٠٠١

Farran(٠.٣٦إذ بلغت ) ١٩٩٧و ١٩٦٧،وآخرونRessler(تتباین بشكل كبیر ما بین األصناف 
في الخلیةCytochrome oxidaseمع عنصر الحدید ألنزیم Cyanidذ یعمل السیانید إ)٢٠٠١وآخرون ، 

منع اإللكترون الطرفي إذ یعمل حاجز یمنع التنفس الخلوي فلھذا فإن األوكسي ھیموكلوبین ب
Oxyhaemoglobineفضالً عن وجود مضادات تغذیة أخرى والتي . إطالق األوكسجین من ال یتمكن

، والتي بلغت) ١٩٨٥، Shullو Convicine)CheekوVicineعلى النمو منھاتؤثر بشكل سلبي 
.)٢٠٠١وآخرون ، Farran(على التوالي % ٠.١٤٧و % ٠.٧٩١

ئق العلى العما بین األسماك المغذاة على علیقة المقارنة واألسماك المغذاة لم یسجل فرق معنوي 
، ما ) P < 0.05(فیما سجل فرق معنوي ) .٣الجدول (المتناول والبروتین التجریبیة المختلفة لصفتي الغذاء 

و ٢.٥٧بین علیقة المقارنة واألسماك المغذاة على العلیقتین الثالثة والرابعة لمعامل التحویل الغذائي والذي 
)٢.٧٩(معنویاً مع األسماك المغذاة على العلیقة الثانیة فیما لم یكن االختالف على التوالي ٣.٧١و ٣.٨٤



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  – 316X                    ( المجلد)٢٠١٠)١(العدد ) ٣٨

كفاءة البروتین والتي توضح العالقة ما بین الزیادة معیار نسبة وقد انعكست ھذه النتائج على. )٣الجدول (
بزیادة نسبة اإلحالل من كسبة فول الصویا الوزنیة الرطبة وكمیة البروتین المتناول ، إذ تدنت قیم ھذا المعیار 

١.٥٢٦٧و ١.٦٣٠٤على التوالي فیما بلغت عة للعلیقتین الثالثة والراب١.٠١٨٧و ١.٦٢والتي بلغت 
عن العلیقتین أعاله على ) P < 0.05(لألسماك المغذاة على العلیقة األولى والثانیة واللتان اختلفتا معنویاً 

.التوالي 
نسبة كفاءة البروتین لحساب القیمة البایولوجیة لبروتین الغذاء إن المأخذ على اعتماد معادلة حساب 

الرطبة قد ال تكون نتیجة لزیادة ترسیب البروتین وربما یرجع إلى زیادة نسبة الزیادة الوزنیة ھو اعتماد 
فلھذا تم اعتماد معیار القیمة المنتجة للبروتین والذي یأخذ بالحسبان كمیة المتناول الدھن أو الرطوبة

ن المعاییر المھمة یعد مPPVأن المعیار ) ١٩٧٩(Sergentو Coweyوالمترسب من البروتین إذ ذكر 
تفوق قیمة ھذا المعیار لألسماك المغذاة على علیقة ) ٣(، إذ تبین من الجدول في تقییم األغذیة البروتینیة 

عن األسماك المغذاة على العلیقة ) P < 0.05(معنویاً %) ٣١.٠٧(والعلیقة الثانیة %) ٣١.٥٨(المقارنة 
%) .٢١.٥٢(الرابعة العلیقة و%) ٢٤.٠٨(الثالثة 

إلى وجود مركب إن ارتفاع معدالت التحویل الغذائي وتدني االستفادة من بروتین الغذاء ربما یرجع 
BCA السام ودوره في تثبیط عملیة سلفرةtranssulfurationلألحماض األمینیة)Pfeffer وRessler ،
تي ھي محدودة في البقولیات مما بعني التأثیر على االحتیاج من األحماض األمینیة الكبریتیة وال)١٩٦٧

)Evan وBandemer ،عن وجود فضالً ) ١٩٦٧canavanineرجنین الذي یكون نظیراً أو مشابھاً لأل
)D'Mello ،(ویتداخل في مسار تصنیع األرجنین مسبباً تضخم الكبد في الطیور . )١٩٩١Ressler

٥قیمھابلغتفي البیقیا تعتمد على الصنف والتي مما ھو جدیر بالذكر أن نسبة الكانافانین ) .١٩٩١وآخرون ، 
Angeles(غم ١٠٠/ ملغم ٢٦– Garsia وFernando ،١٩٩٢. ( وقد وجدEnneking)أن ) ١٩٩٤

Cyanogenicعدداً من المواد السامة والمثبطات التغذویة شملت تتضمن Vicia sativaمحتوى حبوب البیقیا 
glycoside vicianineلتغذویة لمركباوالمثبطاتβ-Cyanoalanineنینفاناوالكا.

عدم وجود فرق معنوي ) ٤الجدول (بینت نتائج التحلیل اإلحصائي للجزء المأكول من جسم األسماك 
واألسماك المغذاة على العالئق التجریبیة )%١٦.٥٤(ما بین علیقة المقارنة في معیار البروتین الخام 

لألسماك المغذاة على العالئق الثانیة والثالثة % ١٦.٢٣و % ١٧.٢٥و % ١٧.٣١المختلفة والتي بلغت 
بذور البیقیا لتبلغازدادت نسبة الدھن في جسم األسماك المغذاة على . والرابعة على التوالي 

على التوالي ٤و ٣و ٢و ١لألسماك المغذاة على العالئق% ٨.٠٢و % ٧.٨٧و % ٧.٨٥و % ٧.٧٥
ما بین ھذه النسب ، كذلك لم یتم تسجیل فرق معنوي ما بین )P < 0.05(الفروق غیر معنویة ، ولكن ھذه 

إن انخفاض النمو وانخفاض كفاءة التحویل الغذائي .في نسبة الرمادالتجریبیة األسماك المغذاة على العالئق 
فروج اللحم لتي أجریت على لألسماك المغذاة على العالئق المرتفعة بنسبة البیقیا قد وجدت في الدراسات ا

وارتفع معامل التحویل الغذائي لألفراخ المغذاة على العالئق المرتفعة بنسبة حبوب البیقیا غیر المعاملة فضالً 
و ٢٠٠٥وآخرون Farran(وزن الكبد والبنكریاس نسبة إلى وزن الجسم مقارنة بعلیقة السیطرة عن زیادة 

Farran استخدام حبوب البیقیا في تغذیة األسماك إال أن ھنالك تناولت ولم نجد أدبیات)٢٠٠٢وآخرون
إلى إمكانیة ) ١٩٩٧(الباقالء في تغذیة األسماك ، إذ توصل الشماع وآخرون استخدامأعمال قد تناولت 

وقد . من كسبة فول الصویا ) من العلیقة الكلیة% ١٨(% ٦٠استبدال الباقالء العلفیة غیر المعاملة بنسبة 
واستخدامautoclaveملیات تحسین القیمة التغذویة للباقالء باستخدام النقع والبطیخ والتعقیم بالموصدة أدت ع

من العلیقة الكلیة % ٢٤أي بنسبة % ٨٠إلى إلى رفع نسبة اإلحالل إلى gamma irradiationأشعة كاما 
ستبدال الكامل لكسبة وإلى اال)٢٠٠٦ومحمد وآخرون ١٩٩٨ومحمد وآخرون ١٩٩٧الشماع وآخرون (

.في عالئق أسماك الكارب الشائع ) ٢٠٠٤جعفر وآخرون ، (فول الصویا باستخدام طریقة اإلنبات 
من العلیقة الكلیة أي بنسبة % ١٥یستنتج مما ورد آنفاً إمكانیة استخدام بذور البیقیا غیر المعاملة بنسبة 

لعلمي مفتوحة لبیان تأثیر تحسین القیمة التغذویة للبیقیا بحث المن كسبة فول الصویا وأن أبواب ا% ٢٦استبدال 
.مستقبالً والذي ینعكس إیجاباً في رفع نسبة الحبوب إلى أعلى من ھذه المستویات في عالئق األسماك 

بدیالً عن كسبة فول الصویا على معاییر النمو common vetchتأثیر إحالل حبوب البیقیا ) : ٢(الجدول 
Cyprinus carpioالشائع ألسماك الكارب L.) الخطأ القیاسي±المتوسط(

المعاییر
المدروسة

نوع

الوزن
االبتدائي

الوزن
النھائي

الزیادة
الوزنیة

معدل
النمو

النمو
النسبي

النمو
النوعي
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%یوم/سمكة/غمسمكة/غمسمكة/غمسمكة/غمةالمعامل
%صفر 

بذور البیقیا
)١مقارنة، (

٣٣.٥٠٢أ 
±

٢.٤٣٥

٥٤.٠٧٤أ 
±

٣.٢٩٩

*٢٠.٥٧٢أ 
±

١.٣٩٢٣

٠.٣٦٧٣أ 
±

٠.٠٢٤٨

٦١.٤أ 
±

٦.٠٢٨٨

٠.٤٠٤٧أ 
±

٠.٠٢١
١٥%

بذور البیقیا
)٢(

٣٣.٩٨٥أ 
±

٢.٠٦٧

٥١.٠٩١أ 
±

٣.٥٧٣

١٧.١٠٦أب
±

١.٧١١٧

٠.٣٠٥٤أب 
±

٠.٠٣١١

٥٠.٣٣أب 
±

٣.٦١٦٩

٠.٣١١٧ب 
±

٠.٠١٩٢
٣٠%

بذور البیقیا
)٣(

٣٤.٠٥٥أ 
±

١.٨٣٤

٤٦.٣٣٥أ 
±

٣.٢٨٤

١٢.٢٨ب 
±

١.٣٣٨٨

٠.٢١٩٢ب 
±

٠.٠٢٣٩

٣٦.٠٥ب ج
±

٢.٧٠٩

٠.٢٣٩٥ج 
±

٠.٠١٥٢
٤٥%

بذور البیقیا
)٤(

٣٣.٠٤٣أ 
±

٢.٧١٦

٤٧.٢٢أ 
±

٤.٣٩٨

١٤.١٧٧ب 
±

٢.١٦٩٩

٠.٢٥٣١ب 
±

٠.٠٤١٤

٤٢.٩ج 
±

٤.٥١١٣

٠.٢٥٠٨ج 
±

٠.٠٢٣٥
P(نفسھ ال تختلف فیما بینھا معنویاً ي التصنیف متشابھة فالتي معھا حروف المتوسطات* < 0.05(.

الغذاء والبروتین المتناولمعاییرعلى كسبة فول الصویابدیالً عنبیقیال بذور التأثیر إحال) : ٣(الجدول 
الخطأ ± المتوسط (والبروتین المترسب والقیمة المنتجة للبروتینونسبة كفاءة البروتین 

)القیاسي
المعاییر

المدروسة
نوع

المعاملة

الغذاء
المتناول

یوم/سمكة/غم

معامل
التحویل
الغذائي 

البروتین
المتناول

یوم/سمكة/غم

كفاءةنسبة
البروتین
PER

لبروتینا
سبمترال
یوم/سمكة/غم

المنتجة قیمةال
بروتینلا

PPV(%)
%صفر 

بذور البیقیا
)١مقارنة (

N.S٠.٩٤٢٧
±

٠.٠١٠٤

*٢.٥٧أ 
±

٠.٠٦٣٦

N.S٠.٢٣٨٧
±

٠.٠٥٣٣

١.٦٣٠٤أ 
±

٠.٠٥٥٩

N.S٠.٠٧٥٤
±

٠.٠١٣٩

٣١.٥٨أ 
±

١.١٩١٤
١٥%

بذور البیقیا
)٢علیقة (

٠.٨٥٤٥
±

٠.١٩٣

٢.٧٩أ 
±

٠.٠٦٠٣

٠.٢١٣٧
±

٠.٠٢٥٣

١.٥٢٦٧ب 
±

٠.٠٢٣٢

٠.٠٦٦٤
±

٠.٠٢١١

٣١.٠٧أ 
±

١.٢٩٦٥
٣٠%

بذور البیقیا
)٣علیقة (

٠.٨٤٢٣
±

٠.٠٢٣٢

٣.٨٤ب 
±

٠.٠٥٧

٠.٢٠٨١
±

٠.٠٢٤٧

١.١٦٢ج 
±

٠.٠١٩٧

٠.٠٥٢٢
±

٠.٠١٥١

٢٥.٠٨ب 
±

٠.٨٢٨٢
٤٥%

بذور البیقیا
)٤علیقة (

٠.٩٤٠٧
±

٠.٠٠٨٣

٣.٧١ب 
±

٠.٠٥٦٨

٠.٢٢٩٥
±

٠.٠٨٢٩

١.٠١٨٧ج 
±

٠.٠٤٣٧

٠.٠٤٩٤
±

٠.٠٠٧٧

٢١.٥٢ب 
±

١.٠٩٨٩
N.S:معنويعدم وجود فرق.

P(اً معنویمتشابھة في التصنیف ال تختلف فیما بینھامتوسطات التي معھا حروف ال* < 0.05(.
بدیالً عنحبوب البیقیالألسماك المغذاة على نسب إحالل مختلفة من %التركیب الكیمیائي) : ٤(الجدول 

)الخطأ القیاسي± المتوسط (كسبة فول الصویا

%المكونات

التركیب
الكیمیائي لجسم
األسماك قبل
ةإجراء التجرب

التركیب الكیمیائي للجزء المأكول بعد إجراء تجربة التغذیة
%صفر 

بذور البیقیا
)١(علیقة 

١٥%
بذور البیقیا

)٢(علیقة 

٣٠%
بذور البیقیا

)٣(علیقة 

٤٥%
بذور البیقیا

)٤(علیقة 

٢٧.٠١المادة الجافة
N.S٢٩.١٦

±
٢.٠٠٥

٢٩.٢٨
±

٢.٤٧٨

٢٩.٣٥
±

٦.٦٤١

٢٩.٣١
±

٥.٥٣٣

١٤.٨١البروتین الخام
N.S١٦.٥٤

±
١٧.٣١

±
١٧.٢٥

±
١٦.٢٣

±



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  – 316X                    ( المجلد)٢٠١٠)١(العدد ) ٣٨

٠.٢٤٨٨١.٨٦٦٧٢.٥٩٢.١١٥

مستخلص 
٧.٨٥اإلیثر

N.S٧.٧٥
±

٠.٦٣٧٤

٧.٨٥
±

٠.٠٩٢٩

٧.٨٧
±

٠.١٠٤

٨.٠٢
±

٠.١٣٨

٤.١٥الرماد
N.S٣.٩٥

±
٠.١٠١٠٥

٣.٨٨
±

٠.٠٩١٧

٣.٦٣أب 
±

٠.١٩٧٣

٣.٣٥أ 
±

٠.١٨٠٨
*N.S : ة معنویفروقوجودعدمیعني)P < 0.05(.

THE EFFECT OF SUBSTITUTION OF SOYBEAN MEAL BY RAW
COMMON VETCH SEED Vicia sativa L. IN COMMON CARP Cyprinus

carpio L. DIETS
Mahmoud A. Mohammad

Mosul Univ. College of Agric. & Forestry, Dep. of Animal Resources. Mosul – Iraq

ABSTRACT
This study carried out to evaluate of substitution of soybean meal by raw

common vetch seed Vicia sativa L. . A total of 96 common carp Cyprinus carpio L.
with average weight 32 ± 2 gm / fish . had distributed randomly over forth
experimental diets with three replication for each diet . which contain different rates
of raw common vetch ; Zero % (Control diet . diet 1) and three diet contained  15%.
30 %  and 45 % of a total diet (2 . 3 and 4) respectively instead of 26 % . 55 % and
80 % of soybean meal . Statistical analysis of results showed a significant
differences (P > 0.05) in weight gain . growth rate . relative growth rate . specific
growth rate . food conversion ratio . protein efficiency ratio (PER) and protein
productive value (PPV) between control diet and fish were fed at diet 3 and 4 .
whereas there were no significant differences were recorded among fish were fed at
diet 2 for above criteria except that for protein efficiency ratio . It will be concluded
that possibility of replacing 26 % of soybean meal by common raw vetch (15 % of
total diet) without impacting on studied characteristics with concerning growth and
food  utilization .

المصادر
الجزء الثاني ، دار الكتب . محاصیل العلف والمراعي ) . ١٩٧٦(رضوان ، محمد السید وعبد هللا فخري 

.لطباعة ، جامعة الموصل وا
إحالل تأثیر ) .١٩٩٧(عبد هللا رشیدأحمد جاسم حمادي ولمیاءالشماع ، عامر علي ومحمود أحمد محمد و

Vicia fabaمستویات مختلفة من الباقالء العلفیة  field bean محل كسبة فول الصویا في عالئق
Cyprinus carpioكارب العاديأسماك ال L. .، العلوم الصرفة / سلسلة ج مجلة بابل

.٢٢٥–٢١٥) : ٣(٢والتطبیقیة ، 
تحسین القیمة الغذائیة لباقالء ) . ٢٠٠٤(كاظم ، محمد جعفر ومھدي ضمد القیسي ومحمد حسن عبد العباس 

–١١٠) : ١(٩مجلة الزراعة العراقیة ، . الحقل المستخدمة في تغذیة أسماك الكارب العادي 
١١٨.
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مخلفات (إحالل الباقالء العلفیة ) .١٩٩٨(وعامر علي الشماع وعلي عودة شاورديأحمدمحمد ، محمود 
Cyprinus carpioعتیاديأسماك الكارب االتغذیة كسبة فول الصویا فيمحل ) المخازن L..
.٦-١) : ٤(ب ٣٩یة للعلوم ، العراقالمجلة 

الباقالء إحالل). ٢٠٠٦(إیناس مجید كریم وومحمد جعفر كاظم ومھدي ضمد القیسيمحمد ، محمود أحمد
فول الصویا كسبة بدیالً من)الطبخ والتعقیم بالموصدةالتشعیع ، (العلفیة المعاملة بطرق مختلفة

.١٣٣-١٢٣) : ١(١١، عراقیةزراعة الالمجلة . في علیقة صغار أسماك الكارب العادي
دخال البقولیات الرعویة في دورة زراعیة مع الشعیر تحلیل اقتصادي إل.) ١٩٩٩(المعیني ، سعد حاتم 
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