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 ، قسم علوم الثروة الحٌوانٌة جامعة الموصل ، كلٌة الزراعة والغابات
 العراق –الموصل 

 
 الخالصة

المغذاة على العلٌقة الثالثة قد تفوقت الكارب الشائع أسماك ائج تحلٌل الصورة الدموٌة أن نتبٌنت 
ساعة  24نقع )والعلٌقة الثامنة ( : من العلٌقة60ساعة 12نقع )على العلٌقة السابعة (  0.05>أ)معنوٌا 

معٌار نسبة حجم الخالٌا فً (  : من العلٌقة60ساعة مع التعقٌم بالموصدة 12نقع )والعاشرة ( :من العلٌقة60
 stress index  (Heterophilوالهٌموغلوبٌن ، وبٌن دلٌل اإلجهاد  Packed Cell Volumeالمرصوصة 

/ Lymphocyte ) قد سجلت أعلى القٌم التً اختلفت  17,5أن األسماك المغذاة على العلٌقة السابعة والبالغة
تعقٌم )رٌبٌة باستثناء األسماك المغذاة على العلٌقة التاسعة معنوٌا عن األسماك المغذاة على كافة العالئق التج

( : من العلٌقة60ساعة مع التعقٌم بالموصدة ، 24نقع )والعلٌقة الحادٌة عشر( : من العلٌقة60بالموصدة 
فً حٌن لم ٌالحظ وجود فروق معنوٌة بٌن المعامالت التجرٌبٌة . على التوالً  16,5و 15والبالغتان 

 .    ALPوأنزٌم الفوسفاتٌز القاعدي  ASTو ALTٌار األنزٌمات الناقلة لالمٌن المختلفة لمع
 

 المقدمة

تؤدي األحٌاء المائٌة دورا مهما فً تجهٌز العالم باللحوم إذ تتمٌز هذه اللحوم بانخفاض أسعارها 
زنة فً محتواها من وارتفاع قٌمتها الغذائٌة إذ تحتوي على نسبة عالٌة من البروتٌن ذي النوعٌة الجٌدة والمت

ٌعد  .polyunsaturated fatty acidاألحماض االمٌنٌة و تتمٌز باحتوائها على الدهون غٌر المشبعة 
استزراع  األحٌاء المائٌة من أكثر قطاعات إنتاج اللحوم نموا فً العالم إذ ٌبلغ معدل النمو السنوي لهذا 

: للحوم األبقار والعجول 1 التً تبلغلمنتجة للحوم  : ، وهو ٌتجاوز نمو بقٌة القطاعات ا8,8القطاع نحو  
 (.Anonymous  ،2006و Tacon ،2004) دواجن لل: 4,9لحوم األغنام ول: 3-2و

إن هذا النمو الكبٌر لالستزراع المائً ٌقابله زٌادة فً الطلب على المواد العلفٌة لتغطٌة احتٌاجات        
: من تكلفة إنتاج األحٌاء المائٌة فً االستزراع شبه 50ثر من تمثل األعالف أك.األسماك وخاصة البروتٌن

لذلك (  2005وآخرون ،  Thompson): من االستزراع المكثف 70و(  De silva   ،1993)المكثف 
ن إلى البحث عن مصادر علفٌة غٌر تقلٌدٌة للتقلٌل من كلفة التغذٌة مثل مخلفات الحبوب الزٌتٌة ثًاتجه الباح

محمد ، )والبٌقٌا (  2006ومحمد واخرون،  2007واخرون،  Aslaksen)مثل الباقالء  ومحاصٌل البقول
ومن ضمن هذه المصادر بذور البٌقٌا ، التً تعد من النباتات البقولٌة التً تعمل على زٌادة  .(  2010

ع أنواع خصوبة التربة وتتحمل المناخ القاسً والجاف كما أن زراعتها تالئم مناخ العراق ، إذ تعد  جمً
حبوب البٌقٌا  من المحاصٌل المستساغة من الحٌوانات وذات قٌمة غذائٌة عالٌة إذ تحتوي على نسبة عالٌة 

كغم /كٌلو سعرة3100وطاقة ممثلة ( 2005وآخرون ،  Farran):28,8من البروتٌن الخام تصل إلى 
(Yalcin وOnol  ،1994  )عدة البسٌطة محدود جدا ،إال أن استخدامها فً عالئق الحٌوانات ذوات الم

الحتواها على عدد من المثبطات التغذوٌة مثل السٌانوجٌنات والفاٌسٌن والكونفاٌسٌن والتانٌن ومثبطات 
 Marquardt  ،1983و Hegazy)األنزٌمات البروتٌنٌة واللكتٌن وحامض الفاٌتك والمركبات قلٌلة التسكر 

العدٌد من  فقد جزت .(2004وآخزون ،  Sadeghiو  2001، وآخزون  Farranو  Ennking ،1995  و
أستخدام  ومنهاالدراسات لتحدٌد هذه المثبطات وطرائق التخلص منها لتحسٌن القٌمة التغذوٌة لهذه البذور ، 

 1995وآخرون  (Farranالمعامالت الحرارٌة والنقع بالماء والنقع بالمحالٌل الحامضٌة والقاعدٌة 

،b2001 ،2005 وRessler   1997، وآخزون. ) 
هدف البحث الحالً إجراء معامالت مختلفة على حبوب البٌقٌا التً شملت استخدام النقع بالماء والتعقٌم 

 بالموصدة والنقع مع التعقٌم بالموصدة تم استخدام الحبوب المعاملة فً تغذٌة اسماك الكارب الشائع بوصفه 
 

 2012 / 10/  1  وقبوله    2012/  7/  9تارٌخ تسلٌم البحث 
 االول  مستل من رسالة ماجستٌر للباحث
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 وطرائقه البحثمواد 
سماك ألبدٌال جزئٌا أو كلٌا لكسبة فول الصوٌا المستوردة وتأثٌر هذا االستبدال على بعض الصفات الفسلجٌة 

 .الكارب الشائع
جامعة / والغابات  فً مختبر األسماك التابع إلى قسم الثروة الحٌوانٌة فً كلٌة الزراعة نفذ البحث       

سمكة من 165وزعت . 22/10/2009ولغاٌة  13/8/2009الموصل ولمدة عشرة أسابٌع اعتبارا من 
سم  40x60x40حوضا زجاجٌا بأبعاد  33على  Cyprinus carpio L  الشائعصغار اسماك الكارب 

ذكورة آنفا لمدة حوض ، إذ تم أقلمة األسماك الم/سمكة وبواقع خمسة سمكات/غم2 ± 32,81وبمعدل وزن 
ثالثة أسابٌع لتعوٌد األسماك على بٌئة األحواض الزجاجٌة وتناول الغذاء ، وزعت األسماك على العالئق 

م ˚28-24بلغت درجة الحرارة لماء األحواض الزجاجٌة بٌن  .معاملة/ ات رالتجرٌبٌة بواقع ثالثة مكر
بوسبطة محزار إذ تم قٌاسها (  طنLG 2سبلت من نوع )والمسٌطر علٌها بوساطة ثالث أجهزة تكٌٌف 

بلغت ، ( Hepher،1988)م ˚30-25سئبقي وهذه الدرجة تعد مالئمة لنمو اسمبك الميبه الدافئة والتي تقع بيه 
التً قٌست بوساطة جهاز قٌاس األس  7,7-7,14للماء بٌن pH القٌم المسجلة لدرجة األس الهٌدروجٌنً  

منظمة  م وهً ضمن الحدود  الموصى بها من˚25حرارة  عند درجة HANNAالهٌدروجٌنً من نوع 
 JENWAYولقد تم استخدام جهاز حقلي من نوع (. Anonymous ،1981)  الزراعة والغذاء الدولية

 تلتر ، أما تركٌز النترات فقد تراوح/ملغم 7,1-6,8بلغ  لقٌاس كمٌة األوكسجٌن المذاب ، إذ 9070مودٌل 
جامعة /كلٌة الهندسة / قٌاسه فً مختبر البٌئة العائد إلى قسم الهندسة المدنٌة  ملتر الذي ت/ملغم 3,9-1,39بٌن 

 12تم نقع حبوب البٌقٌا لمدة : تم إتباع الطرائق أدناه فً تحسٌن القٌمة التغذوٌة لحبوب البٌقٌا وهً .الموصل 
ماء ثم اتبعتها   5 :حبوب 1ساعة  بعد أن تم غسلها بالماء للتخلص من األتربة والشوائب وبنسبة   24و

عند  (Autoclave)والتعقٌم بالموصدة . م˚70-60عملٌة التجفٌف بوساطة فرن كهربائً عند درجة حرارة
دقٌقة إذ إن هذه العملٌة تؤدي إلى التقلٌل من فعالٌة  20بار لمدة  15م وتحت ضغط ˚121درجة حرارة 

 .المثبطات التغذوٌة وزٌادة معامل هضم المادة الغذائٌة
نٌنوى ، تم إحالل بذور البٌقٌا /تم الحصول على حبوب البٌقٌا من الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة       

 100و  80بنسب صفر و( أرجنتٌنً)المذكورة سابقا محل كسبة فول الصوٌا المستوردة  المعاملة بالمعامالت
، ( 1)ها الكٌمٌائً فً الجدول : من العلٌقة الكلٌة والموضحة مكوناتها وتركٌب 60و 45: أي بنسبة صفر و

 2علٌقة )ساعة  12حٌث قدمت العالئق التجرٌبٌة إلى األسماك التً تم فٌها معاملة حبوب البٌقٌا بالنقع لمدة 
ساعة 12والمعاملة بالنقع  لمدة ( 9و 4علٌقة )والتعقٌم بالموصدة ( 8و 3علٌقة )ساعة  24والنقع لمدة ( 7و

ساعة ثم اتمام عملٌة التعقٌم بالموصدة 24ونقع الحبوب لمدة ( 10و 5 علٌقة) تلتها عملٌة التعقٌم بالموصدة
غذٌت األسماك على إحدى عشرة علٌقة .   (1علٌقة )من حبوب البٌقٌا  ةوعلٌقة مقارنة خالً( 11و 6علٌقة )

املة :  والمع 60: و  45و ( مقارنة)تجرٌبٌة احتوت على نسبتٌن من حبوب البٌقٌا المعاملة وهً  صفر :
:   100: و 80بطرائق النقع والتعقٌم بالموصدة أو كالهما من العلٌقة الكلٌة ، أي بنسبة إحالل  صفر: و 

حٌث ٌتم تعدٌل . : من وزنها  الحً 3غذٌت األسماك بنسبة (. 1الجدول )من كسبة فول الصوٌا المستوردة  
ا فً الوزن كل أسبوعٌن إذ ٌتم وزن كمٌة العلف المقدم لالسماك اعتمادا على الزٌادة المستحصل علٌه

 Citizenنوع ( غم 0,01) األسماك فردٌا بمٌزان حساس
مكرر ثم تم جمع الدم من الورٌد الذنبً  \أخذت نماذج الدم من األسماك فً نهاٌة مدة التجربة وبواقع سمكتٌن 

caudal vein   ( .2000مطر ،)مل 3الواقع خلف الزعنفة المخرجٌة باستعمال محاقن بالستٌكٌة سعة 
المانعة  acetic acid- ethylenediminetetra  (edta)تم ترطٌب هذه المحاقن من الداخل بمادة        

فقد تم وضع  تللتخثر لغرض إجراء اختبار الصورة الدموٌة ، أما عند إجراء االختبارات الخاصة باألنزٌما
باستخدام جهاز طرد مركزي  serumكمٌة الدم المسحوب فً أنابٌب زجاجٌة ومن ثم فصل المصل 

، تلتها عملٌة عزل المصل ( Chen ،2003 و Yang)دقٌقة ولمدة عشرة دقائق / دورة  3000وبسرعة 
 . م لحٌن إجراء الفحوصات المختبرٌة˚20-ثم تم حفظ مصل الدم عند درجة حرارة    . بوساطة ماصة دقٌقة 

تقدٌر النسبة المئوٌة لحجم فً Daislly (1973  )  وBlaxhall تم اعتماد الطرٌقة الموضحة من قبل        
 microhaematocrit( هٌبارٌن ) أنابٌب شعرٌة حاوٌة على مانع تخثر  إذ استخدمالخالٌا المرصوصة 
capillary tubes   تم تعبئتها إلى أكثر من ثلثٌها بالدم ثم وضعت فً جهاز الطرد المركزي الشعٌري  و 

centrifuge microhaematocrit (9000 دقٌقة/ دورة ) تلتها عملٌة قٌاس النسبة المئوٌة لحجم خالٌا ،
 .  microhaematocrit readerالدم المرصوصة باالستعانة بمسطرة خاصة 
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من إنتاج شركة الهالل السعودٌة للكواشف  كواشفتم تقدٌر كمٌة الهٌموغلوبٌن فً الدم باستعمال        
 الستخراج دلٌل االجهاد العد التفرٌقً لخالٌا الدموإلجراء . DRABKIN'S  ن وباالعتماد على طرٌقة دربك

تم اخذ قطرة من الدم ووضعها على شرٌحة زجاجٌة وتم سحبها بوساطة شرٌحة  أخرى بحٌث تكون طبقة 
: ولمدة عشرة دقائق ثم صبغت الشرٌحة بعد 100رقٌقة من خالٌا الدم وتم تثبٌتها بالكحول المثٌلً بتركٌز 

خلٌة لمفٌة فً كل شرٌحة على وفق  100 لكلحسبت بعدها الخالٌا اللمفٌة وذلك باستخدام صبغة كمزا ، 

 Coles  ، (1986 . )طرٌقة 

 
للعالئق التجرٌبٌة الحاوٌة على نسب مختلفة من البٌقٌا (:)المكونات والتركٌب الكٌمٌائً (:1)الجدول      

   .النقع والتعقٌم بالموصدة أو بكلٌهماوالمعاملة بطرائق   Vicia sativa الشائعة
 المعامالت 

 
 المكونات

 12نقع لمدة  مقارنة
 ساعةِة 

 24نقع لمدة 
 ساعةِة 

تعقيم بالموصدة 
 (م.ت)

 12نقع لمدة 
 (م.ت+)ساعةِة 

 24نقع لمدة 
 (م.ت+)ساعةِة 

 :60 :45 :60 :45 :60 :45 :60 :45 :60 :45 صفر: مستوى حبوب البيقيا

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 مركز بروتين حيواني

 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 30 كسبة فول الصويا

 60 45 60 45 60 45 60 45 60 45 - حبوب بيقيا

 6,5 14 6,5 14 6,5 14 6,5 14 6,5 14 20 شعير اسود محلي

 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 18,5 ذرة صفراء

 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 نخالة حنطة ناعمة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ملح طعام

فيتامينات وأمالح خليط 
 معدنية

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 حجر كلس

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (بنتونايت)مادة رابطة

التركيب الكيميائي 

 24,1 25,0 24,1 25,0 24,1 25,0 24,1 25,0 24,1 25,0 25,33 بروتين خام

 2,52 3,19 2,52 3,19 2,52 3,19 2,52 3,19 2,52 3,19 3,43 مستخلص ايثر

 6,06 5,69 6,06 5,69 6,06 5,69 6,06 5,69 6,06 5,69 6,38 رماد

 4,96 5,01 4,96 5,01 4,96 5,01 4,96 5,01 4,96 5,01 5,12 خام ألياف

المستخلص الخالي من 

 NFEالنيتروجين 
52,15 52,9 52,8 52,9 52,8 52,9 52,8 52,9 52,8 52,9 52,8 

طاقة ممثلة ميكا جول *
 كغم/

13,10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 0,24 0,27 0,24 0,27 0,24 0,27 0,24 0,27 0,24 0,27 0,36 ميثيونين**
 ME(MJ/Kg) = Protein X 18.8 + Fat X 33.5 + NFE X13.8 :وهً Smith،(1971 )ساب الطاقة الممثلة اعتمادا على معادلة تم ح*  

 ( Anonymous  ،1994 )محسوبة من ** 

 

قٌاس تركٌز أنزٌم فً Frankel   (1957 )و  Reitman قبل استخدمت الطرٌقة المعتمدة من

ALT)  )Alanine Amino transferase قٌاس تركٌز أنزٌم  و(AST )transferase Aspartate 

Amino  وباستخدام كاشف خاص من شركة Rondex ،(UK) United Kingdom.  قٌاس تركٌز اما

وباستخدام King ،(1954 )و  Kindطرٌقة وفق   Alkaline phosphate  (ALP)انزٌم الفوسفاتٌز القاعدي

في  SASاستخدم البرنامج اإلحصائي الجاهز . BIOMERIEUX / France كاشف خاص من إنتاج شركة  

 (CRD) تحلٌل تأثٌر المعامالت التجرٌبٌة فً المعاٌٌر المدروسة وباستخدام التصمٌم العشوائً الكامل
Complete Randomized Design    وقد تم اختبار الفروق المعنوية بين متوسطات الصفات ،

 .multiple rang test  Duncan’s  (Duncan ،1955)لمدى المدروسة باستخدام اختبار دنكن متعدد ا
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 النتائج والمناقشة
بينت نتائج التحليل اإلحصائي لمعيار حجم خاليا الدم المرصوصة لدم األسماك المغذاة على العالئق        

: ، 26,66)مابٌن علٌقة المقارنة ( 0.05>أ)عدم وجود فروق معنوية  ( 2الجدول ، )التجريبية المختلفة 
: من العلٌقة الكلٌة 45ساعة وبمستوى  24و 12واألسماك المغذاة على حبوب البٌقٌا المنقوعة لمدة ( 1علٌقة 

بٌنما أدى زٌادة مستوى الحبوب فً العلٌقة إلى ( 3و 2علٌقة ): على التوالً 27,16و 25,33التً بلغت 
: 24,5و 24,33صوصة التً بلغتفً نسبة حجم خالٌا الدم المر( 0.05>أ): إلى انخفاض معنوي 60

 8,3و 8,03وهذا ما تم مالحظته فً معٌار خضاب الدم لٌسجل . للعلٌقتٌن السابعة والثامنة على التوالً 
عن علٌقة ( 0.05>أ)مل لدم األسماك المغذاة على العلٌقتٌن الثانٌة والثالثة واللتان لم تختلفا معنوٌا 100/غم

قٌمة خضاب دم األسماك المغذاة ( 0.05>أ)نخفضت معنوٌا و، ا( 1 مل ، علٌقة100/غم 8,05)المقارنة 
لتسجال قٌمة ( 8و 7العلٌقة )ساعة  24و12: حبوب بٌقٌا والمعاملة بالنقع لمدة 60على العالئق الحاوٌة على 

فٌما لم ٌكن لمستوى حبوب البٌقٌا المعاملة بالتعقٌم .مل على التوالً 100/غم 7,73و 7,31مقدارها 
فً قٌم حجم خالٌا الدم المرصوصة فً دم األسماك المغذاة على العلٌقة ( 0.05>أ)ة تأثٌر معنوي بالموصد
لقٌمة خضاب الدم ( 0.05>أ) ي، ولم ٌكن هنالك اختالف معنو( :24,66)والتاسعة ( :26,5)الرابعة 

مل على التوالً 100/غم 7,59و 8,10: بٌقٌا معاملة بالتعقٌم بالموصدة لتبلغ 60و 45لالسماك المغذاة على 
 12المعاملة بالنقع لمدة (: من العلٌقة الكلٌة60)وأن التأثٌر السلبً الرتفاع مستوى البٌقٌا ( . 9و 4علٌقة )
ساعة قد تم مالحظته كذلك عند إتباع عملٌة النقع تلٌها عملٌة التعقٌم بالموصدة إذ انخفضت معنوٌا  24و
 7,21)تركٌز خضاب الدم كان و ، (:24,16و 24,33)قٌمة حجم خالٌا الدم المرصوصة ( 0.05>أ)
على التوالً للمعاملتٌن العاشرة والحادٌة عشرة ، فٌما لم ٌكن االختالف معنوٌا عن علٌقة ( مل100/غم 7,1و

ساعة مع التعقٌم بالموصدة لتسجل  24و 12: بٌقٌا معاملة بالنقع لمدة 45المقارنة لالسماك المغذاة على نسبة 
مل على 100/غم 7,94و 7,21: لمعٌار حجم خالٌا الدم المرصوصة و25,33و 25,33قٌمة مقدارها 

 ( 2الجدول ، )التوالً 
قد تم تسجٌلها عند تغذٌة ( 2الجدول ، )نتائج التحلٌل اإلحصائً  أن أعلى قٌمة لدلٌل اإلجهاد اظهرت       

التً اختلفت معنوٌا عن و،  17,5التً بلغت ( : بٌقٌا60ساعة ،  12نقع )األسماك على العلٌقة السابعة 
واألسماك المغذاة على  بقٌة العالئق باستثناء العلٌقة التاسعة ( 13,5)األسماك المغذاة على علٌقة المقارنة 

إن ارتفاع قٌم دلٌل اإلجهاد للمعاملة السابعة والحادٌة عشر  ،على التوالً  16,5و 15والحادٌة عشر لتبلغا 
لمذكورة آنفا التً شملت الزٌادة الوزنٌة والنمو النسبً والنوعً والموضحة فً جاء منسجما مع المعاٌٌر ا

 .  فضال عن االنخفاض الحاصل فً حجم كرٌات الدم المرصوصة  والهٌموغلوبٌن  ( 7)الجدول 
ٌالحظ من النتائج المذكورة آنفا وجود انخفاض فً نسبة حجم الخالٌا المرصوصة وتركٌز الهٌموغلوبٌن     

وربما ٌعود ذلك إلى التأثٌر ( : من العلٌقة الكلٌة60)فً العالئق الحاوٌة على نسب مرتفعة من حبوب البٌقٌا 
إن الفاٌسٌن والكونفاٌسٌن الموجودة فً  (1980)وآخرون ،  Majerالسلبً للفاٌسٌن والكونفاٌسٌن ، إذ ذكر 

أدت إلى حدوث فقر دم حاد وزٌادة فً بٌروكسٌدات الدهون فً بالزما الدم ،  Vicia ervilia  البٌقٌا صنف

إن معظم أصناف البٌقٌا غٌر المعاملة تؤدي إلى إحداث بعض التغٌرات ALmazon  ،(1974 ) كما وجد
فضال عن التأثٌرات السلبٌة التً تشمل تحلل الدم وانخفاض مستوى فً الدم والجهاز المناعً للحٌوانات 

بنسبة  Vicia ervilia فً الكبد وبالزما الدم عندما استخدم بذور البٌقٌا صنف (glutathion) الكلوتاثٌون
وهذا ما ٌوضح االرتفاع الحاصل فً نسبة الخالٌا المتغاٌرة إلى . : محل كسبة فول الصوٌا فً العلٌقة 24
وجود انخفاض ( 2009)فً العالئق المرتفعة فً نسبة البٌقٌا ، وذكر مجٌد ، ( دلٌل اإلجهاد)الٌا اللمفٌة الخ

معنوي لحجم كرٌات الدم المرصوصة فً فروج اللحم مع زٌادة نسبة البٌقٌا فً العلٌقة سواء أكانت خام أم 
المضاف إلٌها خلٌط األنزٌمات بنسبة ان استخدام البٌقٌا الخام أو ( 2006)وأكد عبسً ، . معاملة حرارٌا 

: من العلٌقة أدى إلى حدوث انخفاض معنوي لحجم كرٌات الدم المرصوصة فً فروج اللحم ، ولم نجد 20
 . ادبٌات علمٌة تناولت تأثٌر البٌقٌا على صفات الدم فً األسماك 

البٌقٌا المعاملة بالنقع أو بالتعقٌم لم تؤثر تغذٌة اسماك الكارب الشائع على العالئق الحاوٌة على حبوب        
 ALTفً قٌم تركٌز األنزٌمات الناقلة لالمٌن  (0.05>أ)بالموصدة ، أو النقع مع التعقٌم بالموصدة معنوٌا 

 ةفً علٌق ASTو ALT؛ إذ بلغت قٌمة ( 3)فً مصل دم هذه األسماك والمدونة قٌمها فً الجدول  ASTو
 11,30فً معامالت النقع  ALT لتر على التوالً بٌنما بلغت قٌم/وحدة دولٌة 33,33و 11,16المقارنة 

  لتر ألنزٌم/وحدة دولٌة 39و 33,66و 47,66و 38,66لتر و/وحدة دولٌة 12,63و 12,13و 11,86و
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معاٌٌر حجم خالٌا الدم المرصوصة  ىتأثٌر النقع والتعقٌم بالموصدة وبكلٌهما لحبوب البٌقٌا عل( : 2)الجدول 
 .لدم  ودلٌل اإلجهادوتركٌز خضاب ا

 الصفات               
 المعامالت

 حجم الخاليا
 (:)المرصوصة

 تركيز خضاب الـدم
 مل100/غم

 ددليل االجها
Heterophil/ 

Lymphocyte 

 المقارنة 
(1) 

26,66 ±0,80 
 أب

8,05 ±0,60 
 أب

13,5 ±1,19 
 ب ج

 :45ساعة  12نقع 
(2) 

25,33 ±0,88 
 أب

8,03 ±0,34 
 أب

13,5 ±0,64 
 ب ج

 :45ساعة  24نقع 
(3) 

27,16 ±0,94 
 أ

8,30 ±0,44 
 أ

13,25 ±0,94 
 ب ج

 :45تعقيم بالموصدة 
(4) 

26,50 ±0,92 
 أب

8,10 ±0,29 
 أب

13,833 ±0,94 
 ب ج

 :45تعقيم+12نقع 
(5) 

25,33 ±0,55 
 أب

7,87 ±0,19 
 أب

13,33 ±0,33 
 ب ج

 :45تعقيم+24نقع 
(6) 

25,33 ±0,42 
 أب

7,94 ±0,27 
 أب

12,80 ±0,73 
 ج

 :60ساعة  12نقع 
(7) 

24,33 ±0,49 
 ب

7,31 ±0,15 
 ب

17,5 ±2,50 
 أ

 :60ساعة  24نقع 
(8) 

24,50 ±0,84 
 ب

7,73 ±0,15 
 أب

14,25 ±0,75 
 ب ج

 :60تعقيم بالموصدة 
(9) 

24,66 ±0,84 
 أب

7,59 ±0,33 
 أب

15,00 ±0,57 
 أ ب ج

 :60تعقيم+12نقع 
(10) 

24,33 ±1,14 
 ب

7,21 ±0,15 
 ب

14,00 ±0,70 
 ب ج

 :60تعقيم+24نقع 
(11) 

24,16 ±0,30 
 ب

7,10 ±0,26 
 ب

16,50 ±1,50 
 أب

 . (0.05>أ)تشٌر الحروف المختلفة عمودٌاً ضمن الصفة الواحدة إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المتوسطات   
 

AST  م قًعلى التوالً للمعامالت الثانٌة والسابعة والثالثة والثامنة ، فً حٌن بلغتALT  فً معامالت التعقٌم
، ( 9و 4معاملة ) AST لتر ألنزٌم/وحدة دولٌة 32,66و 43لتر و/وحدة دولٌة 12,16و 11,7بالموصدة 

وحدة  12,8و 12,06و 12,90و 12,63فً معامالت النقع مع التعقٌم بالموصدة  ALT كما بلغت قٌم 

 5)على التوالً للمعامالت  ASTنزٌم لتر أل/وحدة دولٌة 32,66و 34,66و 41,66و 31,66لتر و/دولٌة

 (. 11و 6و 10و
عدم وجود فروق معنوٌة   ALP بٌنت نتائج التحلٌل اإلحصائً لتركٌز أنزٌم الفوسفات القاعدي       

: 60و 45لتر والعالئق المغذاة على مستوى /وحدة دولٌة 18,16بٌن علٌقة المقارنة والبالغة ( 0.05>أ)
 24لتر أم /وحدة دولٌة 19,46و  24,66ساعة ، التً بلغت  12عاملة بالنقع لمدة حبوب بٌقٌا سواء أكانت م

 23,40لتر أو معاملة بالتعقٌم بالموصدة والتً كانت /وحدة دولٌة 18,8و 19,50ساعة والبالغة قٌمها 
 22,43و 23,16ساعة مع التعقٌم بالموصدة والتً بلغت  12لتر أو المعاملة بالنقع /وحدة دولٌة 28,43و

 19,63ساعة مع التعقٌم بالموصدة التً سجلت قٌم مقدارها  24لتر أم كانت معاملة بالنقع /وحدة دولٌة
 .لتر /وحدة دولٌة 17,73و

إن عدم وجود فروق معنوٌة مابٌن المعامالت المختلفة ربما ٌرجع إلى عدم وجود تأثٌر للغذاء المتناول        
فروق معنوٌة عندما استخدمها كسبة كٌك ( 2006)،  ٌىه ــالسعلى تركٌز هذه األنزٌمات حٌث لم تجد 

: من 41و 32,5و 25القطن المعاملة بالتعقٌم بالموصدة أو المضاف إلٌها خلٌط األنزٌمات وبنسبة صفر و
العلٌقة الكلٌة ، فضال عن أن إجراء المعامالت المذكورة آنفا على حبوب البٌقٌا قد أدى بال شك إلى تقلٌل 

 Shalaby بٌنما ذكر. لتغذوٌة إذ انخفضت نسبة سٌانٌد الهٌدروجٌن فً هذه الحبوب بنسبة عالٌة  المثبطات ا
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 30و 20و 10إن استخدام كسر الباقالء فً عالئق اسماك البلطً النٌلً بنسبة صفر و( 2004)، وآخرون 
ٌادة نسبة مع ز( ASTو ALT) : قد أدى إلى حدوث انخفاض فً تركٌز األنزٌمات الناقلة لالمٌن40و

 .الباقالء فً العلٌقة من دون ذكر سبب هذا االنخفاض 
 

معاٌٌر تركٌز األنزٌمات الناقلة لالمٌن  ىتأثٌر النقع والتعقٌم بالموصدة وبكلٌهما لحبوب البٌقٌا عل( : 3)الجدول 
ALT وAST  وأنزٌم الفوسفات القاعديALP . 
 الصفات               

 المعامالت
ALT 
 ترل/وحدة دولية

AST 
 لتر/وحدة دولية

ALP 
 لتر/وحدة دولية

 المقارنة 
(1) 

11,16 ±1,71 
 

33,33 ±1,76 18,16 ±3,00 

 :45ساعة  12نقع 
(2) 

11,30 ±0,47 38,66 ±6,11 24,66 ±5,10 

 :45ساعة  24نقع 
(3) 

12,13 ±1,18 33,66 ±3,84 19,50 ±6,98 

 :45تعقيم بالموصدة 
(4) 

11,70 ±1,81 43,00 ±3,51 23,40 ±2,55 

 :45تعقيم+12نقع 
(5) 

12,63 ±0,33 31,66 ±1,20 23,16 ±4,44 

 :45تعقيم+24نقع 
(6) 

12,06 ±0,38 34,66 ±3,75 19,63 ±7,13 

 :60ساعة  12نقع 
(7) 

11,86 ±0,33 47,66 ±9,24 19,46 ±5,33 

 :60ساعة  24نقع 
(8) 

12,63 ±0,35 39,00 ±8,08 18,80 ±3,35 

 :60تعقيم موصدة  
(9) 

12,16 ±2,49 32,66 ±2,33 28,43 ±3,70 

 :60تعقيم+12نقع 
(10) 

12,90 ±0,25 41,66 ±4,84 22,43 ±4,06 

 :60تعقيم+24نقع 
(11) 

12,80 ±0,35 32,66 ±2,60 17,73 ±4,98 
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ASTRACT 

The results of blood picture showed that the fish fed at diet 3th(soaked 12 h . 
60% ) were significantly different the 7th among diet  (soaked  12 h 60% c.v.),diet 
,(soaked 12h.with autoclaving ,60% c.v.) for criteria for percentage of pcv which. 
and hemoglobin  for the 3th diet with  significant differences among diets 7,3,11. 
The index stress (hetetophil / lymphocyte) was 17.5 for the 7th diet  which 
significantly differs among all treatments  except thet 9th die (autoclaving,60%) and 
11 which recorded 15 and 16.50 respectively. Therefore the results  showed that 
there were  no significant differences among all experimental treatments  Liver 
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enzymes were studied AST (aspirate trans aminase  , ALT (alanine transaminase ), 
ALP (alkaline phosphate) . 
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