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 β-glucanaseوالبیتاكلوكانیز    Avizymeتحسین القیمة الغذائیة للشعیر باضافة خلیط األنزیمات 
  .Cyprinus carpio Lفي عالئق أسماك الكارب العادي 

  حمد محمد     محمود أ
  العراق -جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

  
         الخالصة

بالمقارنة مع استخدام أنزیم   Avizymeتم أختبار كفاءة  أضافـة  خلیـط  االنزیمات  
 Cyprinus  في تحسین القیمة الغذائیة لعالئق أسماك الكارب العادي β-glucanaseالبیتاكلوكانیز
carpio L.   وكسبة زھرة ) من العلیقة الكلیة 30-60%(المحتویة على نسب مختلفة من الشعیر

 ١٤٤تم تنفیذ تجربة  غذیت فیھا . من العلیقة الكلیة ایضاً % ٢٠-٥وبنسب ) المنخولة(الشمس المحسنة 
ینت نتائج التحلیل ب. سمكة/ غم   ٢ ± ١٧سمكة كارب عادي في نظام تربیة أسماك مغلق بمعدل وزن  

) PER(اإلحصائي لصفات النمو النسبي والنوعي ومعامل التحویل الغذائي ومعامل كفاءة البروتین 
أفضلیة إضافة  خلیط األنزیمات المحتوي على أنزیمات ) PPV(     وقیمة البروتین المنتج

سین القیمة الغذائیة للشعیر وبنسبة البیتاكلوكانیز والزایالنیز والبروتیز مقارنة بأنزیم البیتاكلوكانیزفي تح
درس تأثیر المعامالت المختلفة على . كسبة زھرة الشمس المحسنة% ٢٠مع %  ٦٠وصلت الى 

  . المحتوى الكیمیائي لجسم األسماك من البروتین الخام ومستخلص األیثر والرماد
  

  المقدمة
تي ت蘆م اس蘆تزراعھا من أقدم محاصیل الحبوب ال .Hordeum valgare Lیعد محصول الشعیر 

من قبل اإلنسان ، حیث دلت الحفریات على أن زراعة ھذا المحصول كان في األلف السابع قب蘆ل الم蘆یالد 
أذ یعد العراق من كبار منتج蘆ي الش蘆عیر ف蘆ي ال蘆وطن العرب蘆ي ، ) ١٩٦٩، ,Dikinson(في وادي الرافدین 

، أن الع蘆راق ی蘆أتي  ١٩٩٦عیة ع蘆ام حیث أشارت اإلحصائیات الصادرة من المنظمة العربیة للتنمیة الزرا
 ٩٨٢.٣٥في مقدمة األقطار العربیة المنتج蘆ة لھ蘆ذا المحص蘆ول بع蘆د القط蘆ر الس蘆وري الش蘆قیق إذ بل蘆غ إنتاج蘆ھ 

  . ١٩٩٥الف طن عام 
% ٢٥-١٥أن استخدام الشعیر في عالئق الحیوانات ذوات المعدة البسیطة یكون محدداً بنسبة 

بسبب وجود مادة ) ١٩٨٥محمد ، (اللحم على وجھ الخصوص  من العلیقة الكلیة في عالئق فروج 
  البیتاكلوكان
β-glucan  من مكونات بذرة الشعیر وأن وحداتھ األساسیة ھي سكر الكلوكوز % ٧-٣التي تؤلف نسبة

  Grahamو   Aman( )١→٣(و) ١→٤( - β- D-glucanالمرتبط بأصرة كالیوسیدیة من نوع 
من ھذا % ١٠من مكونات البذرة وأن % ١١-٣الن الذي یشكل نسبة كذلك وجود األرابینوزای) ١٩٨٧،

عند  %  ٦٩-٣٨المركب قابل للذوبان  بالماء  بینما  تكون نسبة  ذوبان  مادة  البیتاكلوكان  بمدى  
عالقة ارتباط ) ١٩٧٩( Aastrupوقد وجد ). ١٩٨٧  Grahamو   Aman(م   ٤٠ْدرجة  حرارة 
إذ یّكون ھذان المركبان . لزوجة الشعیر وتواجد مركب البیتاكلوكان فیھمابین  ) ٠.٩٩(عالیة وموجبة 

محالیل لزجة في االمعاء تبطئ من امتصاص عناصر الغذاء الرئیسة مما یؤدي الى زیادة عدد مجامیع 
  .األحیاء المجھریة في األمعاء والتي تؤدي الى ضعف الكائن الحي وتردي صحتھ

لقیمة الغذائیـة للشعیر في عالئق الدواجن  منھا  نقـع  اتبعت طـرائق مختلفة لتحسـین ا 
 Gohl و ١٩٥٩، واخرون  Willingham و١٩٥٨ ، واخرون  soaking  )Fryالشـعیـر  بالماء 

أو حصاده  بنسـب  رطـوبة  مختـلفة   )  ١٩٩٨، و لكـي  ١٩٩٠، جعفـرو  ١٩٨٠،بھنـام   و١٩٧٧،
أو  )   ١٩٨١،واخرون   Hesselman و ١٩٨٦، Newmanو  Amanو١٩٨٥،حسـن (

   Hartet-Dennisو١٩٩٢، واخرون  Fosaughtو١٩٩٢،واخرون  Friesen(أزالـةالقشـرة
  ،واخرون

  
  ٢٠٠٦/  ٢/ ٨وقبولھ للنشر   ٢٠٠٥/  ٥/  ٣١البحث    تسلمتاریخ 
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) ٢٠٠٢،والقیسي واخرون  ٢٠٠٢،الفضلي (       Germinationاو األنبات  ) ١٩٩٨،ولكي ١٩٩٧

أما في حقل تغذیة ).٢٠٠٢،والفضلي    ١٩٩٥،محمد (، أو إضافة األنزیمات المصنعة التجاریة 
تخدام أنزیم البیتاكلوكانیز األسماك فأن تحسین القیمة الغذائیة للشعیر في العراق اقتصرت على اس

  ).   ٢٠٠٠محمد ، (أو استخدام اإلنبات لبذور الشعیر ) ٢٠٠١ ،محمد واخرون(
على بعض المركبات المضادة ) مخلفات صناعة الزیوت النباتیة(تحتوي كسبة زھرة الشمس 

 Non-Starch Polysaccharides والتـي تسـمى أیضاً    Dietary fiberللتغذیة ومنھا ألیاف الغـذاء 
(NSP)  ومركبات فینولیة أخرى تقلل من أھمیتھا التغذویة للحیوانات ذوات المعدة البسیطة وأن تحسین

للمنتوج مع ) نخل(قیمتھا الغذائیة في مجال تغذیة األسماك فقد شملت استخدام الطریقة المیكانیكیة 
سلمان ، (ھا محل كسبة فول الصویا استخدام المذیبات العضویة لرفع نسبة البروتین الخام للكسبة إلحالل

فیما ) ١٩٩٩االشعب ، (أو استخدام الكسبة المنخولة بدیالً عن مركز البروتین الحیواني ) ١٩٩٨
محمد  واخرون ، (استخدمت كسبة زھرة الشمس في تحسین القیمة الغذائیة للباقالء العلفیة والعادیة 

الى ان عملیة النخل قد ) ١٩٩٨(واخرون وكذلك وجد أبو طبیخ ). ٢٠٠١ومحمد واخرون ،  ١٩٩٨
 ٠.٦والمیثیونین من  % ١,٨الى %١,١زادت نسبة تواجد حامض الالیسین في الكسبة المنخولة من 

  . المجھزة من الشركة العامة للزیوت النباتیة% ٣٢الى % ١٨والبروتین الخام من % ٠.٨الى 
الكارب العادي كمصدر رئیس  استھدف البحث الحالي زیادة نسبة الشعیر في عالئق أسماك

لتعزیز القیمة الغذائیة للشعیر وكبدیل ) المنخولة(للكربوھیدرات واستخدام كسبة زھرة الشمس المحسنة 
جزئي عن كسبة فول الصویا وباستخدام  اإلضافات األنزیمیة الحاویة البیتاكلوكانیز الذي یقوم بتكسیر 

المتكون من ثالث أنزیمات  Avizymeخلیط األنزیمات الرابطة الكالیكوسیدیة لمركب البیتاكلوكان و
وھي البیتاكلوكانیز والبروتیز والزایالنیز ھدفھا تحسین القیمة الغذائیة لمحتوى العلیقة من 

مما ھو جدیر بالذكر بأن استخـدام  اإلضافات  األنزیمیة  في  مجال  تربیة  . الكربوھیدرات والبروتین
وفي العراق فقد استخدم محمد  )١٩٩٣(واخرون  Cardentete اً على ید األسـماك  لم تبـدأ اال مؤخر

أنزیم البیتاكلوكانیز التجاري والخام المستخلص من الشعیر المنبت في غذاء أسماك الكارب ) ٢٠٠٠(
  .العادي

  

  وطرائقھ مواد البحث
اذ ت蘆م فیھ蘆ا دائرة البح蘆وث الزراعی蘆ة والبایولوجی蘆ة /اجریت ھذه التجربة في مركز بحوث االسماك 

مك蘆蘆ررین لك蘆蘆ل (عل蘆蘆ى ثمانی蘆蘆ة عالئ蘆蘆ق تجریبی蘆蘆ة ) س蘆蘆مكة/ غ蘆蘆م  ٢ ± ١٧(س蘆蘆مكة ك蘆蘆ارب ع蘆蘆ادي  ١٤٤تغذی蘆蘆ة 
مؤلفة  بص蘆ورة رئیس蘆ة م蘆ن حب蘆وب الش蘆عیر ص蘆نف ش蘆عاع المستحص蘆ل علی蘆ھ م蘆ن  ھیئ蘆ة تكنلوجی蘆ا ) معاملة

ام蘆蘆ة ، م蘆蘆ن الش蘆蘆ركة الع) ك ز ش م(منظم蘆蘆ة الطاق蘆蘆ة الذری蘆蘆ة، وكس蘆蘆بة زھ蘆蘆رة الش蘆蘆مس المحس蘆蘆نة  / الب蘆蘆ذور 
وأن蘆蘆زیم   Avizymeالمدعم蘆蘆ة بخل蘆蘆یط األنزیم蘆ات ) ك ف ص(للزی蘆وت النباتی蘆蘆ة وم蘆蘆ن كس蘆蘆بة ف蘆ول الص蘆蘆ویا 

  :وكما یلي ) ١(جدول الالبیتاكلوكانیز الموضحة في 
  .Avizyme +ك ف ص % ٢٠ +شعیر % ٣٠:  ١علیقة 
  . Avizyme+ك ز ش م % ٥ +ك ف ص % ٢٠ +شعیر % ٤٠:  ٢علیقة 
  . Avizyme +ك ز ش م  % ١٥ +ك ف ص % ١٣ +شعیر % ٥٠:  ٣علیقة 
  . Avizyme +ك ز ش  م %  ٢٠ +ك ف ص % ١٠ +شعیر % ٦٠:  ٤علیقة 
  .β-glucanaseأنزیم   +ك ز ش م %  ٥  +ك ف ص % ٢٠ +شعیر % ٤٠:  ٥علیقة 
  .β-glucanaseأنزیم   +ك ز ش م % ١٥ +ك ف ص % ١٣ +شعیر % ٥٠:  ٦علیقة 
  .β-glucanaseأنزیم   +ك ز ش م %  ٢٠ +ف ص  ك%  ١٠ +شعیر % ٦٠:  ٧علیقة 
  ) .علیقة مقارنة(ك ف ص %  ٢٠+ شعیر % ٢٠:  ٨علیقة 
تم تھیئة كسبة زھرة الشمس المحسنة وذلك ب蘆أجراء عملی蘆ة نخ蘆ل أو غربل蘆ة للكس蘆بة العادی蘆ة  مم蘆ا أدى      

للكس蘆بة م蘆ن خ蘆الل زی蘆ادة الى عزل قدر كبیر من القشور  أنعكس إیجابیاً في تحس蘆ین المكون蘆ات الكیمیائی蘆ة 
واأللی蘆蘆蘆اف الخ蘆蘆蘆ام % ١٣.٩٩ومس蘆蘆蘆تخلص اإلیث蘆蘆蘆ر % ٣٢.٣١نس蘆蘆蘆بة الب蘆蘆蘆روتین الخ蘆蘆蘆ام وال蘆蘆蘆ذي وص蘆蘆蘆ل ال蘆蘆蘆ى 



تم إضافة كسبة زھرة الشمس المحسنة  لتعزیز القیم蘆ة الغذائی蘆ة للعالئ蘆ق % . ١٠.١٨والرماد % ١٥.٢١
  المرتفعة بنسبة الشعیر
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بینم蘆蘆ا نس蘆蘆بة الح蘆蘆امض األمین蘆蘆ي الالیس蘆蘆ین % ١.٦٧و  ١.١٤م蘆蘆ن الح蘆蘆امض األمین蘆蘆ي المثی蘆蘆ونین وال蘆蘆ذي بل蘆蘆غ 

ص蘆نعت ). ١٩٨٢ , Lusas(لكسبة زھرة الشـمس وكسبة فول الصویا عل蘆ى الت蘆والي  % ٥.٦٠و  ٣.٣٦
مل蘆م والت蘆ي ق蘆دمت  ٣بقطر  Pelletsأن تم جرش مكوناتھا وتصنیعھا بھیئة حبیبات العالئق التجریبیة بعد 

 Avizymeمن وزن الجسم وعلى ثالث وجبات یومیاً بعد أن ت蘆م إض蘆افة % ٤الى أسماك التجربة بنسبة 
كغم شعیر حس蘆ب توص蘆یة الش蘆ركات المنتج蘆ة / غم  ٠.٥كغم علف  والبیتاكلوكانیز بمقدار / غم  ١بمقدار 

حلل蘆蘆ت العالئ蘆蘆ق التجریبی蘆蘆ة ) . ١ع蘆蘆دا علیق蘆蘆ة المقارن蘆蘆ة ، ج蘆蘆دول (ن蘆蘆زیمین ال蘆蘆ى العالئ蘆蘆ق التجریبی蘆蘆ة لھ蘆蘆ذین األ
كیمیائیاً لمعرفة محتواھا من عناصر  الغذاء الرئیس蘆ة وھ蘆ي الب蘆روتین ومس蘆تخلص االیث蘆ر واأللی蘆اف الخ蘆ام 

蘆ر الغ蘆ن عناص蘆تفادة م蘆اه االس蘆یب والرماد وكذلك جسم األسماك قبل وبعد التجربة لمعرفة اتج蘆ي ترس蘆ذاء ف
). ١٩٨٤( AOAC ف蘆يالبروتین أم كان باتجاه ترسیب الدھون وذل蘆ك اعتم蘆اداً عل蘆ى الطرائ蘆ق الموض蘆حة 

یوم蘆蘆اً ف蘆蘆ي نظ蘆蘆ام م蘆蘆اء  ٢١ی蘆蘆ـوماً بع蘆蘆ـد  أن ت蘆蘆م أقلم蘆蘆ة أس蘆蘆ماك  التجرب蘆蘆ة لم蘆蘆دة   ٥٦نف蘆蘆ذت تجرب蘆蘆ة التغذی蘆蘆ة لم蘆蘆دة 
ح蘆واض تربی蘆ة  مص蘆نعة والذي یحتوي على أ Closed Recirculiting water Systemمتداور مغلق 

لتراً مرتبطة بوحدتي تص蘆فیة میكانیكی蘆ة وحیوی蘆ة وذات س蘆رعة ت蘆دفق  ٨٠من اللدائن سعة الحوض الواحد 
  .دقیقة/ لتر      ٢.٦

 Relative Growth Rateاس蘆蘆تخدمت المع蘆蘆ادالت اآلتی蘆蘆ة للتعبی蘆蘆ر ع蘆蘆ن ص蘆蘆فات النم蘆蘆و النس蘆蘆بي        
(RGR)   وعي蘆و الن蘆والنمSpecific Growth Rate (SGR)   روتین蘆اءة الب蘆ل كف蘆ومعامProtein 

Efficiency Ratio (PER)   والقیمة المنتجة للبروتینProtein Productive Value (PPV) .  
  

  =معدل النمو النسبي  
  )غم(معدل الوزن األبتدائي –) غم(معدل الوزن النھائي 
  )غم(معدل الوزن االبتدائي                 

 ×١٠٠)Uten ،١٩٧٨(  

  =معدل النمو النوعي 
In غم(معدل الوزن النھائي (– In معدل الوزن االبتدائي)غم(  

×١٠٠)Brown،١٩٥٧(  
  عدد ایام التجربة

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

  
  

 
معام蘆蘆ل كف蘆蘆اءة الب蘆蘆روتین   =

  
  

ب蘆蘆روتین جس蘆蘆م %  -) غ蘆蘆م(ال蘆蘆وزن النھ蘆蘆ائي × الس蘆蘆ماك  ب蘆蘆روتین جس蘆蘆م ا) = % غ蘆蘆م(الب蘆蘆روتین المترس蘆蘆ب 
  ).غم (الوزن االبتدائي × االسماك قبل التجربة 

  

  
  القیم蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆ة المنتج蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆ة

  = للبروتین 
  

لماء منظومة التربیة اعتماداً الطرائ蘆ق   NO3 (NO3-Nugl)والنتریت   NO2قیست تراكیز النتریت     
لتر للنتری蘆ت / مایكروغرام  ١٨٠و   ٩.٣الى والذي وصل معدلھ  )١٩٨٥( APHAالموضحة من قبل 

لت蘆蘆ر / ملغ蘆蘆م  ٦.١٥والنت蘆蘆رات عل蘆蘆ى الت蘆蘆والي وك蘆蘆ذلك اخ蘆蘆ذ قی蘆蘆اس كمی蘆蘆ة األوكس蘆蘆جین  الم蘆蘆ذاب فك蘆蘆ان بمع蘆蘆دل 
وتم قیاس قیم蘆ة األس . مْ  ٢٨-٢٤ودرجة الحرارة بمدى  OXI9Iمودیل  WIWوالمقاس بواسطة جھاز 

اس蘆蘆蘆تخدم البرن蘆蘆蘆امج . ٧.٥١بل蘆蘆蘆غ معدل蘆蘆蘆ھ ف  Gallenkamp pH stickالھی蘆蘆蘆دروجیني بوس蘆蘆蘆اطة جھ蘆蘆蘆از 

)Gerking ،١٩٧١( 
 )غم(الزیادة الوزنیة الرطبة 
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في تحلیل البیان蘆ات وق蘆د قورن蘆ت معنوی蘆ة الف蘆روق ب蘆ین متوس蘆طات المع蘆امالت  )١٩٨٦(  SAS اإلحصائي
   Duncan Multiple Range Test.المختلفة باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود 
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     ش蘆عیر% ٣٠الحصول علیھا كانت عند إضافة خلیط األنزیمات الى العالئق الحاویة عل蘆ى الش蘆عیر بنس蘆بة 
بینم蘆ا افض蘆ل زی蘆ادة وزنی蘆ة یومی蘆ة ت蘆م )  ٢، علیق蘆ة  ٠.٢٠٥٦(ش蘆عیر % ٤٠ونسبة ) ١، علیقة  ٠.٢٣٥٤(

蘆蘆ى نس蘆蘆ة عل蘆蘆ة الحاوی蘆蘆ى العلیق蘆蘆انیز ال蘆蘆زیم البیتاكلوك蘆蘆افة أن蘆蘆ن إض蘆蘆ا م蘆蘆ول علیھ蘆蘆عیر الحص蘆蘆ع % ٤٠بة ش蘆蘆٥م %
كان蘆ت نت蘆ائج تحلی蘆ل ص蘆فة النم蘆و النس蘆بي والن蘆وعي ). ٥، علیق蘆ة   ٠.١٥٤٣(كسبة زھرة الشمس المحس蘆نة 

أكثر وضوحاً في تبیان تأثیر المعامالت المختلف蘆ة عل蘆ى نم蘆و األس蘆ماك اذ ك蘆ان أفض蘆ل نم蘆و نس蘆ـبي ون蘆وعي 
عل蘆ى ،  ٠.٩٠٢١و % ٧١.٦٩بلغ  والذي) ١علیقة % (٣٠للعلیقة الخامسة المحتویة على الشعیر بنسبة 

. التوالي ولكنھا لم تختلف معنوی蘆اً ع蘆ن النم蘆و النس蘆بي والن蘆وعي لعلیق蘆ة المقارن蘆ة والعلیقت蘆ین الثانی蘆ة والثامن蘆ة
وعند مقارنة النتائج مع علیقة المقارنة یالحظ بأن كفاءة تحسین القیمة الغذائیة للعالئق المرتفعة بالش蘆عیر 

كان蘆ت افض蘆ل للعالئ蘆ق الت蘆ي ت蘆م فیھ蘆ا إض蘆افة خل蘆یط ) ٧و٦و ٤و  ٣لیق蘆ة ع(وكسبة زھرة الش蘆مس المحس蘆نة 
ت蘆蘆دنت ق蘆蘆یم النم蘆蘆و ). ٢ج蘆蘆دول ال(األنزیم蘆蘆ات مقارن蘆蘆ة ب蘆蘆العالئق الت蘆蘆ي ت蘆蘆م فیھ蘆蘆ا إض蘆蘆افة أن蘆蘆زیم البیتاكلوك蘆蘆انیز 

لألس蘆蘆ماك المغ蘆蘆ذاة عل蘆蘆ى العالئ蘆蘆ق المعامل蘆蘆ة ب蘆蘆أنزیم البیتاكلوك蘆蘆انیز والمرتفع蘆蘆ة بنس蘆蘆بة الش蘆蘆عیر وكس蘆蘆بة زھ蘆蘆رة 
蘆蘆مس المحس蘆蘆ةالش蘆蘆ة المقارن蘆蘆ن علیق蘆蘆اً ع蘆蘆افة . نة معنوی蘆蘆یین األول إض蘆蘆ببین رئیس蘆蘆ى س蘆蘆ود  ال蘆蘆ك یع蘆蘆د أن ذل蘆蘆ونعتق

شعیر من العلیقة الكلیة لتقلیل من ت蘆أثیر م蘆ادة % ٤٠أنزیم البیتاكلوكانیز كان ذا تأثیر فاعل الى حد بنسبة 
ى االرابی蘆وزایالن المسبب ال蘆رئیس  ف蘆ي زی蘆ادة اللزوج蘆ة ف蘆ي األمع蘆اء باإلض蘆افة إلß.glucan 蘆البیتاكلوكان 

ك蘆ان ت蘆أثیره الس蘆لبي م蘆ن خ蘆الل زی蘆ادة % ٢٠ح蘆د  والسبب الثاني أن زیادة نس蘆بة كس蘆بة زھ蘆رة الش蘆مس ال蘆ى
نس蘆بة األلی蘆اف ف蘆ي العلیق蘆蘆ة باإلض蘆افة ال蘆ى وج蘆蘆ود المركب蘆ات الفینولی蘆ة وارتف蘆اع البكتین蘆蘆ات ف蘆ي قش蘆رة الكس蘆蘆بة 

جة والتي تزی蘆د م蘆ن لزوج蘆ة الغ蘆ذاء ف蘆ي والتي تتصف بقابلیتھا على حجز او مسك الماء لتكوین محالیل لز
األمعاء سوف تؤثر سلباً على فعالیة أنزیم البیتاكلوكانیز لعالئق مرتفعة أص蘆الً بنس蘆بة الش蘆عیر وك蘆ذلك م蘆ع 

% ١٥مض蘆اف لھ蘆ا % ٦٠و % ٥٠ارتفاع معامل التحویل الغذائي لألسماك المغذاة عل蘆ى الش蘆عیر بنس蘆بة 
أو  ٢.٩٩٥و  ٣.١١٥مع蘆蘆蘆املتین بخل蘆蘆蘆یط األنزیم蘆蘆蘆ات ال  ٤و٣كس蘆蘆蘆بة زھ蘆蘆蘆رة الش蘆蘆蘆مس  وللعلیقت蘆蘆蘆ین % ٢٠و 

عل蘆ى الت蘆والي ربم蘆ا یرج蘆ع ،  ٣.١٩٥و  ٣.٢١٥والت蘆ي بلغ蘆ت  ٧و ٦معاملة بأنزیم البیتاكلوكانیز للعلیقتین 
م蘆ن مكون蘆ات قش蘆رة كس蘆بة زھ蘆رة الش蘆مس % ٧٠ذلك ال蘆ى ارتف蘆اع  نس蘆بة الم蘆واد البكتینی蘆ة الت蘆ي تص蘆ل ال蘆ى 

Cleophas )  ان  متزامنة)  ١٩٩٥، و اخرون蘆ادة البیتاكلوك蘆مع زیادة نسبة الشعیر والذي یعني زیادة م
ویالح蘆ظ أن ق蘆یم . وبالتالي فأن إضافة األنزیمات لم تكن بالقدر الكافي إلزالة تأثیر المواد المسببة للزوج蘆ة

معامل التحویل الغذائي لألسماك المغذاة عل蘆ى العالئ蘆ق المض蘆اف لھ蘆ا خل蘆یط األنزیم蘆ات كان蘆ت أكث蘆ر كف蘆اءة 
ة اس蘆蘆تفادة األس蘆蘆ماك م蘆蘆ن الم蘆蘆واد المغ蘆蘆ذاة علیھ蘆蘆ا وال蘆蘆ذي أدى ال蘆蘆ى تحس蘆蘆ین معام蘆蘆ل التحوی蘆蘆ل الغ蘆蘆ذائي ف蘆蘆ي زی蘆蘆اد

كس蘆蘆بة % ٢٠ش蘆蘆عیر و % ٦٠مقارن蘆蘆ة بنت蘆蘆ائج إض蘆蘆افة أن蘆蘆زیم البیتاكلوك蘆蘆انیز فم蘆蘆ثالً العلیقت蘆蘆ین الح蘆蘆اویتین عل蘆蘆ى 
علیق蘆ة ( ٣.١٩٥یقابلھ蘆ا ) ٤علیق蘆ة (عند اس蘆تخدام خل蘆یط األنزیم蘆ات   ٢.٩٩٥زھرة الشمس المحسنة بلغت 

حی蘆ث أن اللزوج蘆ة العالی蘆ة تقل蘆ل م蘆ن كف蘆اءة أنزیم蘆ات الھض蘆م االمیلی蘆ز . عند إضافة أن蘆زیم البیتاكلوك蘆انیز) ٧
،   Smithardو  McNab(والتربس蘆蘆ین والالیبی蘆蘆ز نتیج蘆蘆ة لتك蘆蘆ـوین  ط蘆蘆ـبقة لزج蘆蘆ة مائی蘆蘆ة غی蘆蘆ر متحرك蘆蘆ة 

تصاص للم蘆واد أن معدل االم)١٩٩٦(  Bedfordحیث أشار) ١٩٩٥، واخرون   Almirall و  ١٩٩٢
باإلض蘆افة ) CP(سنتي بویس  ٥-١عند زیادة اللزوجة من% ٤٠الغذائیة في زغابات األمعاء تقل نسبتھا 

 ١٩٩٥، و اخ蘆رون  Cleophas(لقدرة المركبات المسببة الرتفاع للزوجـة عل蘆ى حج蘆ـز أو مس蘆ك  الم蘆اء 
. (  

ص ت蘆دریجیاً بزی蘆ادة نس蘆بة الش蘆عیر یتن蘆اق) PER(أن معامل كفاءة البروتین ) ٣(جدول الیالحظ من         
في العالئق ومع ارتفاع نسبة إحالل كسبة زھرة الش蘆مس المحس蘆نة باإلض蘆افة ال蘆ى تب蘆این ت蘆أثیر األنزیم蘆ات 

والت蘆ي  ١.٨٣٠المضافة على تحسین ھذه الصفة حیث كانت أفضل قیمة لھذه الصفة ھ蘆ي لعلیق蘆ھ المقارن蘆ة 
 ١.٢٩٥ و ١.٢٥٠ و ١.٤٥٠بیتاكلوك蘆انیز والت蘆ي كان蘆ت اختلفت معنویاً عن العالئق المضاف لھا أنزیم ال



والمعامل蘆ة  ٤و  ٣ و ٢ و ١على التوالي بینما لم تكن االختالفات معنویة عن العالئ蘆ق ،  ٧و٦و٥للعالئق 
ج蘆蘆اءت نت蘆蘆ائج . عل蘆蘆ى الت蘆蘆والي، ١.٦١٠ و ١.٥٤٥ و ١.٨٤٠ و ١.٨٢٥بخل蘆蘆یط األنزیم蘆蘆ات والت蘆蘆ي بلغ蘆蘆ت 

ترس蘆蘆ب منس蘆蘆جمة م蘆蘆ع م蘆蘆ا ت蘆蘆م  ذك蘆蘆ره أنف蘆蘆اً  ف蘆蘆ي أفض蘆蘆لیة ت蘆蘆أثیر خل蘆蘆یط التحلی蘆蘆ل اإلحص蘆蘆ائي لص蘆蘆فة الب蘆蘆روتین الم
األنزیمات على تحسین القیمة الغذائیة لھذا النوع من العالئق حیث أفضل قیمة للبروتین المترس蘆ب كان蘆ت 

عل蘆ى الت蘆والي فیم蘆ا كان蘆ت ، س蘆مكة /غ蘆م ٠.٠٣٢٥ و ٠.٠٣٨ و ٠.٠٣٩ والتي بلغ蘆ت  ٣ و ٢ و ١للعالئق 
كانت اقل كمیة للبروتین المترس蘆ب ف蘆ي العالئ蘆ق المض蘆اف لھ蘆ا . ٠.٠٣١٠المقارنة قیمة ھذه الصفة لعلیقة 

و  ٠.٠٢٧٠أن蘆蘆زیم البیتاكلوك蘆蘆انیز والمرتفع蘆蘆ة بنس蘆蘆بة الش蘆蘆عیر وكس蘆蘆بة زھ蘆蘆رة الش蘆蘆مس المحس蘆蘆نة والت蘆蘆ي بلغ蘆蘆ت 
ع蘆ن ) P< 0.05(عل蘆ى الت蘆والي والت蘆ي انخفض蘆ت معنوی蘆اً  ،  ٧و٦لألسماك المغذاة على  العالئ蘆ق  ٠.٠٢٧
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٢٠٠٦  
حی蘆蘆ث كان蘆蘆ت أفض蘆蘆ل قیم蘆蘆ة ) PPV(االختالف蘆蘆ات معنوی蘆蘆ة إحص蘆蘆ائیاً ف蘆蘆ي دراس蘆蘆ة ص蘆蘆فة قیم蘆蘆ة الب蘆蘆روتین المن蘆蘆تج 

للعالئ蘆ق  ٠.٢٨٥و  ٠.٢٨٠ و ٠.٣٢٥ و ٠.٣١٠لك والت蘆ي بلغ蘆ت للعالئق  المعاملة بخلیط األنزیمات ك蘆ذ
 ٠.٢٦٥و  ٠.٢٧٥ و ٠.٣١٥فیم蘆蘆ا كان蘆蘆ت ق蘆蘆یم العالئ蘆蘆ق المعامل蘆蘆ة ب蘆蘆أنزیم البیتاكلوك蘆蘆انیز   ٤و  ٣ و ٢ و ١

ج蘆اءت ھ蘆ذه النت蘆ائج ٠.٣٠٥على التوالي فیما كانت القیمة المسجلة لعلیق蘆ة المقارن蘆ة ،  ٧ و ٦ و ٥للعالئق 
蘆蘆ل الی蘆蘆ا توص蘆蘆ع م蘆蘆ق م蘆蘆د متف蘆蘆أنزیم ) ٢٠٠٠(ھ محم蘆蘆ة ب蘆蘆ق المعامل蘆蘆تج للعالئ蘆蘆روتین المن蘆蘆ة للب蘆蘆ل قیم蘆蘆أن أفض蘆蘆ب

ش蘆蘆عیر فیم蘆蘆ا ل蘆蘆م تس蘆蘆جل فروق蘆蘆ا معنوی蘆蘆ة عن蘆蘆د تحلی蘆蘆ل مكون蘆蘆ات جس蘆蘆م % ٤٠البیتاكلوك蘆蘆انیز والحاوی蘆蘆ة عل蘆蘆ى 
ان احتواء االنزیمات على البروتی蘆ز وان蘆زیم البیتاكلوك蘆انیز ك蘆ان ل蘆ھ ت蘆اثیره االیج蘆ابي ف蘆ي خف蘆ض . األسماك

المعاء وتحسین نوعیة البروتین المقدم لالسماك مما انعكس ایجابیا ف蘆ي تحس蘆ین الص蘆فات قی蘆د من لزوجة ا
الدراس蘆蘆ة وھ蘆蘆ي الب蘆蘆روتین المترس蘆蘆ب ونس蘆蘆بة كف蘆蘆اءة الب蘆蘆روتین وبالت蘆蘆الي القیم蘆蘆ة المنتج蘆蘆ة للب蘆蘆روتین وخاص蘆蘆ة 

  .للعالئق المرتفعة بنسبة الشعیر وكسبة زھرة الشمس 
البیتاكلوك蘆انیز والزایالنی蘆ز (أنفاً أفضلیة اس蘆تخدام خل蘆یط األنزیم蘆ات یالحظ من سرد النتائج المذكورة       

ع蘆蘆ن اس蘆蘆تخدام أن蘆蘆زیم البیتاكلوك蘆蘆انیز لوح蘆蘆ده اذ یعم蘆蘆ل خل蘆蘆یط األنزیم蘆蘆ات المحت蘆蘆وي عل蘆蘆ى أن蘆蘆زیم ) والبروتی蘆蘆ز
البیتاكلوك蘆انیز وأن蘆蘆زیم الزایالنی蘆ز عل蘆蘆ى خف蘆蘆ض  اللزوج蘆ة المتأتی蘆蘆ة م蘆ن ارتف蘆蘆اع نس蘆蘆بة الش蘆عیر وكس蘆蘆بة زھ蘆蘆رة 

أن خلیط األنزیمات ینف蘆رد باحتوائ蘆ھ عل蘆ى البروتی蘆ز مم蘆ا زاد م蘆ن قیم蘆ة الب蘆روتین لكس蘆بة زھ蘆رة الشمس اال 
الش蘆蘆蘆蘆مس حی蘆蘆蘆蘆ث تق蘆蘆蘆蘆ل االس蘆蘆蘆蘆تفادة م蘆蘆蘆蘆ن ب蘆蘆蘆蘆روتین ھ蘆蘆蘆蘆ذه الكس蘆蘆蘆蘆بة لوج蘆蘆蘆蘆ود مركب蘆蘆蘆蘆ات فینولی蘆蘆蘆蘆ة وھ蘆蘆蘆蘆ي ح蘆蘆蘆蘆امض 

Chlorogenic   امض蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆وحQunic   امض蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆وحCaffeic  امض蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆وحSinapic  دار蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆٣.٢٦بمق %
)Rohma و Roa   ،ل ع)١٩٨١蘆蘆ي تعم蘆蘆بة الت蘆蘆ین بنس蘆زیم التربس蘆蘆یط أن蘆蘆ى تثب蘆امض % ٣٥-٢٨ل蘆蘆ل ح蘆蘆بفع

Chlorogenic  بة蘆蘆بة بنس蘆蘆بة % ٣٥-٢٨بنس蘆蘆امض % ٢٠وبنس蘆蘆ل ح蘆蘆بفعQuinic )Milic   رون蘆蘆و اخ ،
وبفع蘆蘆蘆ل ح蘆蘆蘆امض % ٤٢.٦بنس蘆蘆蘆بة  Chlorogenicوال蘆蘆蘆ى انخف蘆蘆蘆اض نش蘆蘆蘆اط أن蘆蘆蘆زیم الالیبی蘆蘆蘆ز بفع蘆蘆蘆ل ) ١٩٦٨

Quinic  بة蘆蘆١٠بنس) %Hanson  وZuker ،١٩٦٣ (蘆蘆ذه النت蘆蘆اءت ھ蘆蘆ھ وج蘆蘆ل علی蘆蘆ع ماحص蘆蘆ة م蘆蘆ائج متفق
في إمكانی蘆ة إح蘆الل كس蘆بة زھ蘆رة الش蘆مس مح蘆ل كس蘆بة ف蘆ول ) ١٩٩٩( اخرونواالشعب و) ١٩٩٨(سلمان 

  .على التوالي% ٧٥الصویا والبروتین الحیواني بنسبة 
بینت نتائج التحلیل اإلحصائي للتركیب الكیمیائي لجس蘆م األس蘆ماك المغ蘆ذاة ل蘆ى العالئ蘆ق التجریبی蘆ة 

وجود اختالف蘆ات حس蘆ابیة ول蘆م تك蘆ن احص蘆ائیة ف蘆ي نس蘆ب الب蘆روتین الخ蘆ام ومس蘆تخلص ) ٤ول جدال(المختلفة 
االیثر والرماد والتي تم حسابھا على اساس الوزن الرط蘆ب والج蘆اف ، اذ ت蘆راوح ق蘆یم الب蘆روتین الخ蘆ام ب蘆ین 

العلى قیمة مس蘆جلة ف蘆ي المعامل蘆ة الثانی蘆ة عل蘆ى اس蘆اس ال蘆وزن % ٥٣.٤٤لعلیقة المقارنة والى %  ٥٠.٨٦
% ٣٩.٩٢بلغت اعلى قیمة لمستخلص االیثر لالسماك المغذاة على العلیقة االولى والت蘆ي بلغ蘆ت . جاف ال

شعیر والمضاف لھا خلیط االنزیمات وھي مقاربة لقیمة مستخلص االیثر في جسم % ٣٠والحاویة على 
مكون蘆ات  على اساس الوزن الجاف وجاءت نت蘆ائج تحلی蘆ل% ٣٩.٦٤االسماك المغذاة على علیقة المقارنة 

ونعتق蘆د ع蘆دم وج蘆ود اختالف蘆ات معنوی蘆ة لمكون蘆ات . جسم االس蘆ماك م蘆ن الرم蘆اد ض蘆من الس蘆یاق الم蘆ذكور انف蘆ا 
جسم االسماك من البروتین ومستخلص االیث蘆ر والرم蘆اد وذل蘆ك لتغذی蘆ة االس蘆ماك قی蘆د الدراس蘆ة عل蘆ى عالئ蘆ق 

  ) .١(جدول المتساویة في البروتین والطاقة كما موضح في 
عراض النت蘆蘆ائج المستحص蘆蘆لة م蘆蘆ن تغذی蘆蘆ة أس蘆蘆ماك الك蘆蘆ارب الع蘆蘆ادي عل蘆蘆ى العلیق蘆蘆ة الثالث蘆蘆ة یتب蘆蘆ین م蘆蘆ن اس蘆蘆ت      

من كسبة زھرة الشمس عند إضافة أن蘆زیم البیتاكلوك蘆انیز بینم蘆ا % ٥مع % ٤٠المحتویة على نسبة شعیر 
  .كسبة زھرة الشمس عند استخدام خلیط األنزیمات% ٢٠شعیر مع % ٦٠ترتفع ھذه النسب الى 
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ABSTRACT 

       This study was conducted to compared the use of multi enzyme 
commercial preparation (Avizyme)  and  β-glucanase  for  improving  the  
nutritional  value  of  
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common carp Cyprinus carpio L. diets, which contained 30-60% barley and 
improved sunflower meal 5-20% as main ingredients. Feeding trail was 
conducted with 144 fish at initial weight 17 ± 2 g. using closed system for 8 
weeks. Statistical analysis for criteria being :  relative growth rate , specific 
growth rate,  food conversion ratio and protein efficiency ratio showed that the 
best efficiency for criteria above by using multi enzyme (β-glucanase, xylase, 
protease) to improve the nutritional value of diet contained 60% barley with 
20% improved sunflower meal. Body Chemical body composition of fish 
(Crude protein, ether extract as well as ash) was studied. 
 

  ادرـالمص
واس蘆ماعیل ك蘆اظم ش蘆بر وعب蘆د الجب蘆ار عب蘆د الحمی蘆د محم蘆د وم蘆راد ك蘆اظم الفض蘆لي أبو طبیخ ، س蘆امي موس蘆ى 

تحسین مواصفات كسبة زھ蘆رة الش蘆مس المحلی蘆ة واحاللھ蘆ا مح蘆ل كس蘆بة ف蘆ول الص蘆ویا ف蘆ي .  )١٩٩٨(
  .١٢-٧) : ٤(ب  ٣٩المجلة العراقیة للعلوم ، . تغذیة فروج اللحم

اس蘆تخدام ). ١٩٩٩(رشید وعدنان محمد أحمد االشعب ، مھند حباس ، عامر علي الشماع ، لمیاء عبدهللا 
كس蘆蘆بة زھ蘆蘆ـرة  الش蘆蘆ـمس  المحس蘆蘆نة ب蘆蘆ـدال م蘆蘆ن  الب蘆蘆روتین الحی蘆蘆واني ف蘆蘆ي تغذی蘆蘆ة أس蘆蘆ماك الك蘆蘆ارب الع蘆蘆ادي 

Cyprinus carpio L.  ة ،  . المرباة  في األحواض الترابیة蘆اث  الزراعی蘆٢( ٩مجلة أباء لألبح (
 :٢٨٨-٢٧٨.  

یر تحس蘆蘆ین القیم蘆蘆ة الغذائی蘆蘆ة للش蘆蘆عیر المس蘆蘆تخدم بطریق蘆蘆ة التنقی蘆蘆ع ت蘆蘆أث). ٢٠٠٢(الفض蘆蘆لي ، م蘆蘆راد ك蘆蘆اظم محم蘆蘆د 
رس蘆蘆الة ماجس蘆蘆تیر ، كلی蘆蘆ة الزراع蘆蘆ة ، . بالم蘆蘆اء واألنب蘆蘆ات وإض蘆蘆افة األنزیم蘆蘆ات ف蘆蘆ي عالئ蘆蘆ق ف蘆蘆روج اللح蘆蘆م

  . جامعة بغداد ، العراق
ت蘆蘆أثیر تغذی蘆蘆ة مس蘆蘆تویات مختلف蘆蘆ة م蘆蘆ن الش蘆蘆عیر والش蘆蘆عیر المعام蘆蘆ل بالم蘆蘆اء . )١٩٨١( بھن蘆蘆ام ، ع蘆蘆زت ناص蘆蘆ر 

رس蘆الة ماجس蘆تیر ، كلی蘆ة الزراع蘆ة . الھی蘆دروكلوریك عل蘆ى الص蘆فات اإلنتاجی蘆ة لف蘆روج اللح蘆موحامض 
  .والغابات ، جامعة الموصل ، العراق

استخدام الشعیر االسود المحلي المعامل ب蘆أنزیم البیتاكلوك蘆انیز والتنقی蘆ع ) . ١٩٩٠(جعفر ، قصي موسى  
راه ، كلی蘆ة الزراع蘆ة ، جامع蘆ة بغ蘆داد، أطروح蘆ة دكت蘆و. بالماء في عالئق ف蘆روج اللح蘆م ودج蘆اج الب蘆یض

  .العراق
ت蘆اثیر حص蘆اد الش蘆عیر بمراح蘆ل نض蘆ج مختلف蘆ة عل蘆ى الص蘆فات االنتاجی蘆ة ) . ١٩٨٥(حسن ، ع蘆دنان ی蘆ونس  

  .رسالة ماجستیر  ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق. لفروج اللحم 
ھ زھ蘆蘆رة الش蘆蘆مس المحس蘆蘆نة ف蘆蘆ي عالئ蘆蘆ق اس蘆蘆تبدال كس蘆蘆بة ف蘆蘆ول الص蘆蘆ویا بكس蘆蘆ب). ١٩٩٨(س蘆蘆لمان، عل蘆蘆ي حس蘆蘆ین 

رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامع蘆ة بغ蘆داد ، . .Cyprinus carpio Lأسماك الكارب العادي 
  . العراق



تأثیر استخدام الشعیر في عالئق فروج اللحم ودور بعض المع蘆امالت ف蘆ي ) . ١٩٩٨(لكي ، حیدر كاظم  
  .ة الزراعة ، جامعة بغداد ، العراقرسالة ماجستیر  ، كلی. تحسین قیمتھ الغذائیة 
اس蘆蘆تجابة بع蘆蘆蘆ض اص蘆蘆ناف الش蘆蘆عیر المحلی蘆蘆ة لمع蘆蘆امالت االنزیم蘆蘆蘆ات ) . ١٩٩٥(محم蘆蘆د ، عب蘆蘆د االل蘆蘆ھ حمی蘆蘆د 

  . ٢٢-١١) : ١( ٥مجلة اباء لالبحاث الزراعیة ، . وتاثیرھا على اداء فروج اللحم 
ء في مواسم مختلفة عل蘆ى إنت蘆اج تأثیر إحالل الشعیر محل الذرة الصفرا) . ١٩٨٥(محمد ، محمود احمد  

  .رسالة ماجستیر  ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق. فروج اللحم 
أح蘆الل  الب蘆اقالء العلفی蘆ة ). ١٩٩٨(محمد ، محمود  أحمد  وعامر علي  الشماع  وعلي عودة  ش蘆اوردي  

الك蘆蘆ارب  األعتی蘆蘆ادي                مح蘆蘆ل كس蘆蘆بة ف蘆蘆ول الص蘆蘆ویا ف蘆蘆ي تغذی蘆蘆ة  أس蘆蘆ماك ) مخلف蘆蘆ات المخ蘆蘆ازن(المحلی蘆蘆ة 
Cyprinus  carpio L.  ٦-١) : ٤(ب  ٣٩. المجلة العراقیة للعلوم . 

الخ蘆蘆ام  β-Glucanaseاس蘆蘆تخدام الش蘆蘆عیر المنب蘆蘆ت وان蘆蘆زیم البیاكلوك蘆蘆انیز ). ٢٠٠٠(محم蘆蘆د ، محم蘆蘆ود احم蘆蘆د 
. راهاطروح蘆ة دكت蘆و.  Cyprinus carpio L.المستخلص منھ ف蘆ي عالئ蘆ق اس蘆ماك الك蘆ارب الع蘆ادي 

  .العراق ،كلیة الزراعة ،جامعة بغداد 
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أح蘆الل ). ٢٠٠١(محمد ، محمود أحمد وعامر علي الشماع وأحمد جاس蘆م حم蘆ادي ولمی蘆اء عب蘆د هللا رش蘆ید 
والمعامل蘆ة بطرائ蘆ق حراری蘆ة مختلف蘆ة مح蘆ل مرك蘆ز   Vicia faba  field bean  الب蘆اقالء العلفی蘆ة

مجل蘆ة  .  L. Cyprinus   carpioالب蘆روتین الحی蘆واني ف蘆ي عالئ蘆ق   أس蘆ماك  الك蘆ارب  االعتی蘆ادي 
  .١٢١- ١١٣) : ١(  ٦. الزراعة  العراقیة

یر المنب蘆ت ص蘆نف أح蘆الل الش蘆ع). ٢٠٠٢(محم蘆د  أحم蘆د القیسي ، مھدي ضمد  وسامي أبو طب蘆یخ ومحم蘆ود
-٣١) : ١( ٧مجلة الزراعة العراقی蘆ة ، . االسود المحلي محل الذرة الصفراء في تغذیة فروج اللحم

٣.  
الكت蘆蘆اب الس蘆蘆نوي لإلحص蘆蘆اءات الزراعی蘆蘆ة العربی蘆蘆ة، المجل蘆蘆د ) . ١٩٩٦(المنظم蘆蘆ة العربی蘆蘆ة للتنمی蘆蘆ة الزراعی蘆蘆ة 
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  .للعالئق التجریبیة المعاملة بخلیط األنزیمات والبیتاكلوكانیز(%) المكونات والتركیب الكیمیائي ) ١(جدول ال         

  العالئق التجریبیة                  
  المكونات

٨  ٧  ٦  **  ٥   ٤    ٣    ٢  * ١  
  مقارنة  شعیر% ٦٠  رشعی% ٥٠  شعیر% ٤٠  شعیر% ٦٠  شعیر% ٥٠  شعیر% ٤٠  شعیر% ٣٠

  ٢٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  شعیر
  ٣٠  -  -  ١٠  -  -  ١٠  ٢٠  ذرة صفراء

  ٢٠  ١٠  ١٣  ٢٠  ١٠  ١٣  ٢٠  ٢٠  كسبة فول الصویا
  -  ٢٠  ١٥  ٠٥  ٢٠  ١٥  ٠٥  -  )منخولة(كسبة زھرة الشمس 

  ٢٠  -  ١٢  ١٥  -  ١٢  ١٥  ٢٠  نخالة حنطة
  ٠٧  ٠٧  ٠٧  ٠٧  ٠٧  ٠٧  ٠٧  ٠٧  مركز بروتین حیواني

  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ملح طعام
  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  حجر الكلس

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  خلیط الفیتامینات
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  مادة رابطة

  (%)التركیب الكیمیائي 
  ٢٠.١٥  ٢٠.٧٦  ٢٠.٩٠  ٢٠.٢٧  ٢٠.٧٦  ٢٠.٩  ٢٠.٢٧  ٢٠.٣٩  بروتین خام

  ٣.٨٤  ٤.٥٧  ٤.٤٢  ٤.٠٣  ٤.٥٧  ٤.٤٢  ٤.٠٣  ٣.٩  مستخلص االیثر
  ٥.٣١  ٦.٤٠  ٦.٥٠  ٥.٨٨  ٦.٤٠  ٦.٥٠  ٥.٨٨  ٥.٥٢  الیاف خام

  ٦.٣٤  ٦.٩٥  ٦.٢٦  ٦.٠٥  ٦.٩٥  ٦.٢٦  ٦.٠٥  ٥.٨٤  رماد
  ٦٤.٣٦  ٦١.٣٢  ٦١.٩٢  ٦٣.٧٧  ٦١.٣٢  ٦١.٣٢  ٦٣.٧٧  ٦٤.٣٥  المستخلص الخالي من النتروجین

  ١٣.٩٥  ١٣.٨٩  ١٣.٩٥  ١٣.٩٦  ١٣.٨٩  ١٣.٩٥  ١٣.٩٦  ١٤.٠٠  ***) كغم/ میكاجول (طاقة أیضیة 
  .٤ و ٣ و ٢ و ١كغم الى العالئق / غم  ١تم إضافة خلیط األنزیمات بمقدار *          
  .  ٨ و٧ و٦ و ٥كغم شعیر الى العالئق / غم  ٠.٥تم إضافة أنزیم البیتاكلوكانیز بمقدار **          
  ):١٩٧١(  Smith اعتماداً على المعادلة الموضوعة من قبل  تم حساب الطاقة األیضیة***          

                                ME (MJ/kg) = Protein x 18.8 + Fat x 33.5+ NFE x 13.8  
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  ب العاديتأثیر إضافة خلیط األنزیمات وأنزیم البیتاكلوكانیز على صفات النمو والعلف والبروتین المتناول ومعامل التحویل الغذائي ألسماك الكار): ٢(جدول ال

  ).الخطأ القیاسي ±المتوسط (             
  نوع المعاملة        

  
  الصفات المدروسة

  علیقة المقارنة  أنزیم البیتاكلوكانیز     Avizyme خلیط األنزیمات
  شعیر% ٢٠  شعیر % ٦٠  شعیر% ٥٠  شعیر % ٤٠  شعیر% ٦٠  شعیر % ٥٠  شعیر % ٤٠  شعیر% ٣٠

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
الوزن االبتدائي 

  )سمكة/غم(
  أ
٣.١٣ ± ٢٩.٣٤٣  

  أ
٢.٧٦ ± ٢٩.٠٥٧  

  أ
27.564 ± ٣.٢١  

  أ
١.٥٥ ± ٢٦.٧٥٧  

  أ
٢.٦٢  ±٢٦.٢١٨  

  أ
٢.٦٢ ± ٢٦.٢١٨  

  أ
١.٦٦ ± ٢٥.١٨٢  

  أ
٢.٢٦ ± ٢٧.٢٥٧  

  الزیادة الوزنیة
  )سمكة/ غم (

  أ
١.٩٠ ± ١٣.١٨٦  

  أ ب
١.٥٦ ± ١١.٥١٤  

  أ ب ج
١.٣٠ ± ٩.٨٠٧  

  ب ج
٠.٦٣ ± ٩.٣٠٠  

  ب ج
١.١٠ ± ٨.٨٦١  

  ج
٠.٥٧ ± ٧.٥٤٢  

  أ ب
٠.٥٥ ±  ٧.٧١٨  

  أ ب ج
١.٣٣ ± ١٠.٦٧٩  

  الزیادة الوزنیة
  )یوم/ سمكة/ غم (

  أ
٠.٠٣ ± ٠.٢٣٥٤  

  أ ب
٠.٠٣  ± ٠.٢٠٥٦  

  أ ب ج
٠.٠٢ ± ٠.١٧٥٢  

  ب ج
٠.٠١ ± ٠.١٦٦١  

  ب ج
٠.٠٢ ± ٠.١٥٤٣  

  ج
٠.٠١ ± ٠.١٢٤٣  

  ج
٠.٠١ ± ٠.١٣٣٦  

  أ ب ج
٠.٠٢ ± ٠.١٩٠٧  

  أ  (%)النمو النسبي 
٤.٩٣ ± ٧١.٦٩٩  

  أ ب
٤.٨٧ ± ٦٢.٣٩٦  

  ب ج
٤.٣٦ ± ٥٦.٨٧٦  

  ب ج
٢.٨٢ ± ٥٢.١٧٦  

  ب ج
٥.٨٠ ± ٤٩.٥٨١  

  ج
٣.١٦± ٤٦.١١٤  

  ج
٢.٥٠ ± ٤٤.٦٦٤  

  أ ب
٧.١٥ ± ٦٢.٩٢١  

  أ  النمو النوعي
٠.٠٥ ± ٠.٩٠٢١  

  أ ب
٠.٠٥ ± ٠.٨٦٢١  

  أ ب ج
٠.٠٥ ±  ٠.٧٩٥٧  

  أ ب ج د
٠.٠٣ ± ٠.٧٧٠٧  

  ب ج د
٠.٠٤ ± ٠.٧٢٤٤  

  د
٠.٠٤ ± ٠.٦٢١١  

  د
٠.٠٣ ±  ٠.٦٥٥٧  

  أ ب
٠.٠٨ ± ٠.٨٧٨٦  

  العلف المتناول
  یوم/ سمكة / غم 

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٥٢٤٥  

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٥٣٠٠  

  أ
٠.٠٤ ± ٠.٥٤٧٥  

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٤٩٦٥  

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٥٠٣٠  

  ب
٠.٠١ ± ٠.٤٧٩٥  

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٤٩٥٠  

  أ ب
٠.٠١ ± ٠.٥١٦٥  

  ج  معامل التحویل الغذائي
٠.٣٢ ± ٢.٢٧٠  

  ب ج
٠.٠٢ ± ٢.٥٤٥  

  أ ب
٠.١٧ ± ٣.١١٥  

  أ ب
٠.٠٥ ± ٢.٩٩٥  

  أ ب ج
٠.٠٢ ± ٢.٦٨٥  

  أ
٠.٢٣ ± ٣.٢١٥  

  أ
٠.٢٥ ± ٣.١٩٥  

  أ ب ج
٠.٠١ ± ٢.٧١٥  

  ).P < 0.05(المتوسطات التي معھا حروف متشابھھ في التنصیف نفسھ ال تختلف فیما بینھا معنویاً *  
          

  
  

  
  

  
  
  



  
  

  ٢٠٠٦) ١(المجلد )  ٣٤( العدد )                    ISSN 1815 – 316X( مجلة زراعة الرافدین                        
 ±المتوس蘆ط (ت وأن蘆زیم البیتاكلوك蘆انیز عل蘆ى ص蘆فات الب蘆روتین المتن蘆اول ومعام蘆ل كف蘆اءة والب蘆روتین المترس蘆ب والقیم蘆ة المنتج蘆ة للب蘆روتین تأثیر إضافة خلیط األنزیم蘆ا) : ٣(جدول ال

  ).الخطا القیاسي
  نوع المعاملة             

  
  الصفات المدروسة

  علیقة المقارنة  أنزیم البیتاكلوكانیز  Avizymeخلیط األنزیمات   
  شعیر % ٢٠  عیرش% ٦٠  شعیر % ٥٠  شعیر % ٤٠  شعیر% ٦٠  شعیر% ٥٠  شعیر% ٤٠  شعیر  30%
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  

  البروتین المتناول
  یوم/ مكة س/ غم

  أ ب ج
٠.٠٢٠ ± ٠.١٠٧٠ 

  أ ب
٠.٠١٠ ± ٠.١١٣  

  أ
٠.٠٢٠ ± ٠.١١٥٥  

  ب ج
٠.٠١٠ ± ٠.١٠٣٠  

  أ ب ج
٠.٠١٠ ± ٠.١٠٦٥  

  ج
٠.٠١٠ ± ٠.٠٩٩٥  

  ب ج
٠.٠١٠ ± ٠.١٠٣٠  

  ب ج
٠.٠١٠ ± ٠.١٠٤٠  

  *أ   PERمعامل كفاءة  البروتین 
٠.٠٧٠  ± ١.٨٢٥  

  أ
٠.٠٢٠ ± ١.٨٤٠  

  أ ب ج
٠.٠٨٠ ± ١.٥٤٥٠  

  أ ب
٠.٠٣٠ ± ١.٦١٠  

  ب ج د
٠.٠٢٠ ± ١.٤٥٠٠  

  د
٠.٠٧٠ ± ١.٢٥٠٠  

  ج د
٠.٠١٨ ± ١.٢٩٥  

  أ
٠.٠٨٠ ± ١.٨٣  

  البروتین المترسب
  یوم/ سمكة / غم 

  أ
٠.٠٠١ ± ٠.٠٣٩  

  أ  ب
٠.٠٠١ ± ٠.٠٣٨  

  أ ب ج
٠.٠٠٣ ± ٠.٠٣٢٥  

  ب ج
٠.٠٠١ ± ٠.٠٢٩  

  أ ب ج
٠.٠٠٢ ± ٠.٠٣٢٥  

  ج
٠.٠٠٢ ± ٠.٠٢٧  

  ج
٠.٠٠٢ ± ٠.٠٢٧  

  أ ب ج
٠.٠٠١ ± ٠.٠٣١  

  أ  PPVبروتین القیمة المنتجة لل
٠.٠٨٠ ± ٠.٣١٠  

  أ
٠.٠١٠ ± ٠.٣٢٥  

  أ
٠.٠٢٠ ± ٠.٢٨٠٠  

  أ
٠.٠٢٠ ± ٠.٢٨٥  

  أ
٠.٠١٠ ± ٠.٣١٥٠  

  أ
٠.٠٢٠ ± ٠.٢٧٥٠  

  أ
٠.٠٣٠ ± ٠.٢٦٥  

  أ
٠.٠٢٠ ± ٠.٣٠٥  

  ).P < 0.05(المتوسطات التي علیھا حروف متشابھھ في التصنیف نفسھ ال تختلف فیما بینھا معنویاً *   
  
  

  ).یاسيالخطأ الق ±المتوسط (لمكونات جسم األسماك المغذاة على عالئق الشعیر المعاملة بخلیط األنزیمات  وأنزیم البیتاكلوكانیز (%) التركیب الكیمیائي ): ٤(جدول ال 
  نوع    المعاملة        

  
  

  الصفات المدروسة

  علیقة المقارنة  أنزیم البیتاكلوكانیز  Avizymeخلیط األنزیمات  

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  شعیر% ٢٠  شعیر% ٦٠  شعیر% ٥٠  شعیر% ٤٠  شعیر% ٦٠  شعیر% ٥٠  شعیر% ٤٠  شعیر% ٣٠

  بروتین خام
 *٠.٣٠ ± ١٥.٣٩  ٠.٠٩ ± ١٥.٦٢  ٠.٥٣ ± ١٥.٧٧  ٠.٠٧ ± ١٦.٣٩  ٠.١٥ ± ١٥.١٣  ٠.٨٥ ± ١٥.٥١  ٠.٢٢ ± ١٥.٧٣  ٠.٨٦ ± ١٥.٦٩  

 **٠.١٠ ± ٥٠.٨٦  ٠.٣٢ ± ٥١.٨٤  ١.٠٦ ± ٥٣.٢٩  ٠.٣٠ ± ٥١.٧٥  ٠.٤٥ ± ٥١.٠٤  ٣.٣٠ ± ٥١.٨٦  ١.٩٥ ± ٥٣.٤٤  ٠.٢٧ ± ٥٠.٦٩  

  مستخلص اإلیثر
٠.٠٥ ± ١١.٩٩  ٠.٢٦ ± ١١.٤٠  ٠.٦٠ ± ١١.٥٥  ٠.٠٢ ± ١٢.٢٧  ٠.٣٦ ± ١٠.٠٩  ١.١٠ ± ١١.٨١  ٠.٦٦ ± ١١.٠٤  ٠.٦٩ ± ١٢.٣٧  
٠.٩٥ ± ٣٩.٦٤  ٠.٢٢ ± ٣٧.٦٥  ١.٤٩ ± ٣٩.٠٢  ٠.١٣ ± ٣٨.٧٤  ٠.٦٠ ± ٣٥.٧٣  ٣.٢٣ ± ٣٨.٨٢  ١.٤١ ± ٣٧.٤٤  ٠.٣٠ ± ٣٩.٩٢  

  ٠.٩٦ ±  ٢.٨٩  ٠.٣٨ ±  ٢.٧٣  ٠.٢١  ±  ٣.١٩  ٠.٤٢ ± ٣.٠١  ٠.٠٢ ± ٣.٠٠  ٠.٠٤ ±  ٣.٠٨  ٠.٢٢ ± ٢.٦٩  ٠.٠٢ ± ٢.٨٥  الرماد



٠.٣٦  ± ٩.٥٢  ٠.١٢ ± ١٠.٥٣  ٠.٥٤± ١٠.٨٠  ٠.١٤ ± ٩.٥١  ٠.١٥ ± ١٠.٦٣  ٠.٠٦ ± ١٠.١٤  ٠.٥٤ ± ٩.١٢  ٠.٤٠ ±  ٩.٢٣  
  .التحلیل الكیمیائي محسوباً على أساس الوزن الجاف.** التحلیل الكیمیائي محسوباً على أساس الوزن الرطب*    


