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  لملخصا
  

ي  ي النيل ماك البلط الف أس ى أع وداء عل ة الس أثير الحب ي ت ل تقص ن أج  Oreochromisم
niloticus  دائي ي (وزن ابت ي النيل ماك البلط ى أس ة عل ة معملي ت دراس د أجري ا، فق ا وأداءه ى نموه وعل

م/  ٠٫٠٤+٠٫٨٣ دة ج مكة) لم وم  ١٢س ة العل مكي بكلي واني والس اج الحي م اإلنت ائي لقس ل الم ي المعم بوعاً ف اس
ير  م تحض ل. ت ك فيص ة المل ة بجامع ة واألغذي روتين  ٥الزراعي ن الب وى م اوية المحت ة (متس الف تطبيقي أع

فر،  فر، ص وداء (ص ة الس ن الحب ة م زات مختلف ة) بتركي ي ٢٠، ١٠ ،٥والطاق ا ف م حفظه م)، ت روف  جم/كج ظ
عة  ة وأش ة الرطوب رارة، ودرج ة الح ها لدرج ث تعرض ن حي مكية م زارع الس ي الم ائدة ف روف الس ة للظ مماثل

د درجة حرارة  ٤الشمس لمدة  ردة عن درجة  ٤أشهر، في حين تم حفظ العلف األول (صفر) كعينة قياسية في مب
ى اإل ذه األعالف حت ى ه ة األسماك عل م تغذي ى حين االستخدام. ت ة إل وم الواحد. مئوي ي الي شباع ثالث مرات ف

زارع  ي الم ائدة ف روف الس ة للظ ت الظروف المماثل ة تح الف المخزن د األع الف، تأكس ل األع ائج تحلي ت نت أثبت
د  د الح ة التأكس اوزت درج ث تج ة)، حي ة الخالي وداء (العين ة الس ذور الحب ى ب وي عل ن تحت م تك ي ل السمكية والت

ذي ي األعالف وال ده ف غ  المسموح بتواج الف األخرى  ١٧٫٦٣بل اقي األع ت ب ين حافظ ي ح افئ/كجم، ف ل مك م
ين  ا ب ة م ات معنوي اك فروق ائج الدراسة أن هن ت نت ا أثبت ا. كم على درجة من التأكسد ضمن الحدود المسموح به
دل  ب، ومع وزن المكتس ائي، وال الوزن النه ق ب ا يتعل رى فيم امالت األخ ماك المع ية وأس ة القياس ماك المعامل أس

ة النم روتين، والقيم اءة الب دل كف ذائي، ومع ل الغ دل التحوي تهلكة، ومع الف المس تويات األع وعي، ومس و الن
ماك  ين أس ا ب ة م ات معنوي ر فروق م تظه ه ل ائج أن ت النت د أثبت اء، فق دل البق بة لمع ا بالنس روتين. أم ة للب اإلنتاجي

ة المعاملة القياسية وأسماك المعامالت األخرى، بإستثناء أسماك المع ةامل اء الثاني دل البق ا مع ي انخفض فيه ، والت
امالت %٣٠إلى مستوى  ة القياسية والمع ين المعامل ا ب ة م ات معنوي ود فروق ائج الدراسة عدم وج . كما أثبتت نت

ة السوداء بمستوى  ذور الحب ى ب روتين  ٢٠، و١٠، و٥األخرى التي احتوت عل ن الب ا م ق بمحتواه ا يتعل جم فيم
ة القياسية الخام، والمستخلص اإل ين المعامل ا ب ة م ات معنوي م تسجيل فروق ى)يثيري، في حين ت ين (االول ا ب ، وم

ن الثانية المعاملة  وى األسماك م ق بمحت ا يتعل اً. وفيم ذكورة أنف ل الم وباقي المعامالت األخرى فيما يتعلق بالعوام
ة القياسية ين المعامل ا ب ة م ات معنوي ا  الرطوبة، فقد أثبتت النتائج وجود فروق ا فيم امالت األخرى. أم اقي المع وب

ة القياسية  ين المعامل ا ب ة م ات معنوي اك فروق يس هن ائج أن ل د أثبتت النت اد، فق وى األسماك من الرم يتعلق بمحت
  وباقي المعامالت األخرى.

يدات  ون البيروكس ن تك ق االسماك للحد م ى عالئ ة السودءا ل ذور الحب ة اضافة ب ذا توصى الدراس ل
ن  ئولة ع دين المس ادة مال ؤدى لزي ذى ي ر ال ة االم ى العليق تواها ف د مس رط االيزي زين بش د التخ ف عن زنخ العل ت

  الصابونين شهية االسماك وكذلك تحسين ظروف التخزين.
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  لمقدمةا
ة السعودية بت ة العربي ي زخر المملك اب الت ات واألعش ا النبات ة، والتي منه ن المصادر الطبيعي د م عدي

ن الجو د م ي عدي تعمل ف ن، تس ي والحس ة (عل ة والغذائي ب الطبي ا ا ).٢٠٠٣ان ة ولطالم ات الطبي رت النبات عتب
وان؛مصدراً أس ا  اسياً لرفع صحة اإلنسان والحي زالوم اً قيمة الوصفات  ت ثمن عالي ة ت ات التقليدي د من الثقاف عدي

ة وأهميت ة النباتي ة.الطبي ة والغذائي ة والعالجي ا الوقائي ان بال ه زود اإلنس ات ت م فالنبات ا الجس ي يحتاجه ة الت طاق
ذاء ده بالغ ائه، وتم ف أعض اء بمختل ه لبن ذي يحتاج ة ال جته المختلف دها أنس ا وتجدي ماعيل،  وترميمه ). ٢٠١١(إس

ات  الف الحيوان ي أع تخدم ف ة تس ات الطبي راض. فالنبات ه لألم وان ومقاومت ة الحي ن إنتاجي ن م ا تحس ا أنه كم
زات للنمو، أو محسنات لأل ا محف ات أكسدة، المختلفة، إم ط، أو مانع ات، أو مستحلبات، أو رواب عالف، أو منكه

ات، أو  إن إأو محّمض اس، ف ذا األس ى ه ات. وعل راض والممرض ات لألم اعدة، أو مقاوم مة مس ات هاض نزيم
واد المضافة  ن الم ر م ائي؛النباتات الطبية وما تحويه من فوائد أفضل بكثي فهي  ذات المنشأ الصناعي، أو الكيمي

وان وصحتهتخلو من  ة الحي ى إنتاجي لباً عل ؤثر س  ;Schrägle and Muller, 1990) األثار الجانبية التي ت
Pradeep et al., 1991; Abd-Rabo et al., 1992; El-Emary, 1993; Hanafy, 1989; 

Abd El-Maksoud et al., 1999; Abd El-Latif et al., 2004) .ر ذور  وتعتب وداءب ة الس  الحب
ي األغراض إحدى هذه الن ي تستخدم ف ة الت ات الطبي ة سواء لإلنسان أمبات ة والغذائي وان. وتنتمي هذه  الطبي للحي

دوره Nigellaوالتي من أجناسها: جنس  ، Ranunculaceae إلى عائلةالبذور  ذي يضم ب  ٢٠حوالي ، وال
يا الصغرى وبعض أشهرها على اإلطالق.  .Nigella sativa L، ويعد النوع اً نوع ل آس اطق األخرى تمث المن

يض المتوسط  ذور، لحوض البحر األب ذه الب د والموطن األصلي له رة انتشرت لق ة األخي ي اآلون ي ف ا ف زراعته
ر  وريا ومص راق وس ران والع ا وإي د وأثيوبي ا والهن ن أفريقي ة م اطق المعتدل رب المن تان والمغ يمن وباكس وال

ا تم . (Hutchinson, 1959) وأمريك ا ي راهن- كم ت ال ي الوق ي  - ف دود ف اق مح ى نط ا عل ة زراعته المملك
ة السعودية. ة و العربي دة الطبي ةلنتعزى الفائ ذوره الناضجة الجاف ى ب ة السوداء إل ات الحب ى  ،ب وي عل ي تحت والت

ين  ا ب البروتين م ة ك ات العضوية والمعدني ى  ٢٠٫٨٥مجموعة من المركب ين  %٢٧٫١٩إل ا ب ة م دهون النباتي وال
ى  ٣٣٫٠٠ ين والكربو %٣٨٫٢٠إل ا ب درات م ى  ٣١٫٩٤هي ين %٣٤٫٩٦إل ا ب ام م اف الخ ى  ٥٫٥٠، واأللي إل
ين %٧٫٩٤ ا ب ة م ى  ٣٫٧٧، والعناصر المعدني ات  .%٤٫١٤إل وع النب ن ن اختالف كل م ذه النسب ب اوت ه وتتف

ه  Gad et al., 1963; Babayan et) وطريقة زراعته وبيئة زراعته والظروف البيئية المصاحبة لزراعت
al., 1978; Greenish, 1880; Rathee et al., 1982; Al-Jassir, 1992; Abdel-Aal and 

Attia, 1993). ة وال راض العالجي ي األغ وداء ف ة الس ذور الحب تخدمت ب زالاس ى اآلن عالج ت تخدم حت ً تس  ا
ات،  اً طبيعي كري، وااللتهاب دم، والس غط ال اع ض اتيزم، وارتف و، والروم ا: الرب راض أهمه ن األم ر م دد كبي لع

ذور وزيتو تخدم أيضاً الب ا تس ونزا. كم ا، واألنفل االسعال، والصداع، والحمى، واألكزيم اردة  ه واد ط ات وم منكه
دان ول، وطاردة للدي درة للب ات م ة، ومركب روائح الكريه  Burits and Bucar, 2000; Ali and) لل

Blanden, 2003) تعمل عالجأنها . كما ً تس نان ا م األس ف، وتسكين أل ان األن ادة الحتق ز الحيض، وزي ، وتحفي
از الهضمي والتنفسي اكل الجه  ;El-Dakhakhny, 1965) إنتاج الحليب، ومقاومة الخراجات، ومعالجة مش

Goreja, 2003) . ى استخدامها اباإلضافة إل ات، ومضادة للبكتيري ادة مضادة للفطري  Swamy and) م
Tan, 2001; Al-Naggar et al., 2003) .ادة مضا ا استخدمت م م كم د ت ق السمكية، فق ى العالئ فة إل

ي إضافتها  ل من أسماك البلطي النيل  Oreochromis niloticus (Abd El-Maksoud etإلى عالئق ك
al., 1998a,b; Malik and Mohsen, 2006; Soliman et al., 2000) أسماك الشبوط الشائع و

Cyprinus carpio ,ين ات أثر٢٠١١(أم ك الدراس ت تل ث أثبت ا). حي و وا ه ى النم ابي عل ام إليج األداء الع
ماك. ائن  لألس ة للك ات الحيوي يط العملي و وتنش ز النم ي تحفي وداء ف ة الس ذور الحب د ب ن فوائ ره م بق ذك ا س ومم

دة ة األكس دف ، ومقاوم ة ته ذه الدراس إن ه ى اف ى إل وداء عل ة الس ذور الحب افة ب أثير إض ى ت رف عل الف لتع أع
  .تحت ظروف االستزراع السائدة في المملكة العربية السعودية ا العامونموها وأداءهيلي أسماك البلطي الن

  المواد وطرائق الدراسة
ة ا ت الدراس ي جري ة ف وم الزراعي ة العل ابع لكلي مكي، الت واني والس اج الحي م اإلنت ائي بقس ل الم المعم

ث دروالذي ، واألغذية بجامعة الملك فيصل ة من حي م الظروف البيئي ق ومحك  ٢٨جة الحرارة (يتصف بأنه مغل
ة) و ار درجة مئوي اعات النه ي س تحكم ف اعة ١٢(ال ل (س اعات اللي اعة ١٢) وس ام من عدد )س ألف النظ  ١٥. يت

رجالس بسعة مصنوحوض  ر  ٧٠عة من مادة الفيب بعض حوضلت ع بعضها ال رتبط هذه األحواض م شبكة ب. ت
دا عة تمدي وي س ل بخزان رئيسي عل رل ٤٠٠ت تتص دد ت يب ١٦، وع وض للترس عة  ح ة س ة البيولوجي والمعالج

ذه األحواض. ترل ١٢٠الحوض الواحد  ين مجموع ه . وتعمل مضخة ماء بقوة نصف حصان على تدوير المياه ب
ة يتم تجديد المياه بكل حوض من أحواض التربية  دة من خالبمعدل لتر/ دقيق اه الزائ تم تصريف المي ل فتحة ، وي

وض ط الح ة بوس ريف مركزي رى تص ى مج تح عل واض ، تف ى أح ؤدي إل ة ي واض التربي فل أح اه أس ع مي تجمي
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ة  ى أحواض المعالج تيكية إل اه من خالل وصالت بالس ل المي م تنق واد الصلبة ومن ث الترسيب حيث تترسب الم
وية  واد العض ن الم تخلص م ة لل ازات البيولوجي تم رفوالغ خة ي طة المض م بواس ن ث ة، وم زان الذائب ى الخ ا إل عه

ة الطرد المركزي، . تعتبر أحواض االرئيس ي تحدث آلي اه الت لتربية ذاتية التنظيف وذلك بسبب حركة تدوير المي
ة  وض التربي ارج ح ى خ اً إل رج تلقائي لبة تخ ب الص الف، والرواس ا األع الت، وبقاي ع الفض إن جمي الي، ف وبالت

ن  ام م ة داخل النظ اه ثابت ى درجة حرارة المي ت المحافظة عل ى أحواض الترسيب. تم ي إل راوح وتنته الل م خ
واء المحيط بالنظام. ا  ميكانيكية تعمل على تكييف (تبريد/تسخين) اله اه كم ى عوامل جودة مي تمت المحافظة عل

رة الدراسة ن األكسجين،  ٠٫٠٠٢، و<٧٫٢- ٦٫٥، و  ٨٫٤- ٧٫٥لتكون في حدود  النظام طوال فت ملجم/ل لكل م
دروجين رقم الهي ى يوال ة، عل ا الكلي ب، واألموني ن ، الترتي والي م دوري لح تبدال ال الل االس ة  %١٠خ ن كمي م

  ن بمياه نظيفة خالية من الرواسب.المياه الكلية كل أسبوعي
م استخدام وع  ت ي ن دائي  Oreochromis niloticusأسماك البلطي النيل وزن إبت  ٠٫٠٤±٠٫٨٣ب

ا  م توزيعه ث ت ى األحواض جم/سمكة إلجراء الدراسة، حي وائياً عل دد عش وض ٢٠بع ة سمكة لكل ح ل بداي . قب
ة ( الدراسة. ى أعالف التهيئ ة األسماك عل م تغذي فر جم/كجم ت ة سص دة أسبوعينحب د) لم م . وداء/حفظ بالتبري ت

بوعين بشكل دوري طو وزن األسماك ل أس د ك ة الدراسة وبع ع بداي الي ام وزن اإلجم د ال ة لتحدي رة الدراس ل فت
د وض الواح ي الح ة ف ل مجموع دة لك ة واح ة حيوي ين ، لمتابعككتل ا ب ات م جيل الفروق ماك وتس و األس ة نم

ة عشر تم تغذية األسماك حتى اال .المجموعات ة صباحاً والثاني ة: الثامن شباع ثالث مرات يومياً في األوقات التالي
  ظهراً والخامسة مساًء.

وى من ١عداد خمس أعالف تطبيقية (جدول اتم  اوية المحت روتين) متس ة الب ف ، والطاق ا تختل إال أنه
ى األعالف بمستويات  فيما ة السوداء إل ذور الحب م إضافة ب ث ت ةبينها في محتواها من الحبة السوداء. حي  متفاوت

م، صفر جم/كجم،  الف  ٢٠جم/كجم،  ١٠جم/كجم،  ٥(صفر جم/كج ى األع ا عل ك لدراسة أثره جم/كجم)، وذل
م وأداءها العام نمو األسماكوعلى  د أن ت اا. وبع م حفظه تحت ظروف مشابهة لظروف  عداد أعالف الدراسة ت

ة لمدة  ي ألشعة الشمس، والحرارة، والرطوب الحفظ المتبعة في معظم المزارع السمكية من حيث تعرضها الجزئ
ردة تحت درجة حرارة  ي مب وداء) ف ة الس ن الحب ف األول (خالي م ظ العل م حف درجة  ٤أربعة أشهر، في حين ت

ً علفمئوية  ً قياسي ا   .  ا
ة )٢(جدول  يائي لجميع مكونات األعالف الخامتم إجراء التحليل الكيم ) ١(جدول  واألعالف المركب

ية  األجهزة القياس م . (AOAC, 1990)ب ا ت ة اكم اع طريق وزن  Al-Owafeir (1999)تب اب ال ي حس ف
وعي  ،وتحليل الوزن الكلي المكتسب ،النهائي و الن اء  ،(SGR)ومعدل النم ل  ،(SV)ونسبة البق ومعامل التحوي

ة اتم و ،(PER)والكفاءة النسبية للبروتين  ،(FCR)الغذائي  اع طريق د  Steffens (1989)تب ي تحدي ة ف القيم
  .(PPV)اإلنتاجية البروتين 

ات هذه الدراسة حسب التصميم المتشعب  ات (Nested design)حللت بيان ث وزعت البيان ، حي
ر ال ات غي ت البيان ا حلل امالت. كم ع المع رات التخزين م داخل فت ث تت ام بحي ي الع وذج الخط ة النم ة بطريق متزن

(PROC GLM)  نة امج الس ة برن طات ا. وSAS (SAS, 2000)بحزم ين المتوس ات ب رت الفروق ختب
  .٠٫٠٥عند مستوى معنوية  (Duncan multiple (Steel et al., 1997))بطريقة دنكن 
  

  والمناقشة النتائج
  

  ختلفة مالتخزين اللألعالف المخزنة تحت ظروف  رقم البيروكسيد
ة  الف الدراس يد ألع رقم البيروكس ائي ل ل الكيمي ن التحلي ح م دول يتض ر )٣(ج زين أن ظ وف تخ

ر  كل كبي ؤثر بش الف ت ودة األع ى ج د) عل ظ بالتبري ية (حف الف القياس ت األع ي حافظ الف. فف ودة األع ى ج عل
ا )، ٣٫٩٢العلف بالبقاء على مستويات متدنية من البيروكسيدات ( ي تخزين األعالف بينم ائدة ف ي الظروف الس ف

تويات حرجة  ى مس اع البيروكسيدات إل ك من ارتف ين ذل ث تب ذه الجودة، حي ى ه افظ عل م تح زارع السمكية ل الم
افئ/ كجم دهن ) ١٧٫٦٣( ا ملء مك ك، م د ذل ا يؤك ة السوداء). ومم ة من الحب ة (خالي ة الثاني ي أعالف المعامل ف

ي إلى أن الحدود المسمو (Rossell, 1986)أشار به  ون ف ي األعالف يجب أن تك ا من البيروكسيدات ف ح به
اقي األعالف األ ١٠مستوى أقل من  إن ب ا تحتمل مكافئ/كجم دهن. من جانب أخر، ف م تخزينه ي ت  خرى، والت

ن البيروكسيدات الظروف  ا م ل )٣جدول (السائدة في المزارع السمكية قد حافظت على مستويات مسموح به ، ب
يد املتين الخامسة (أن مستويات البيروكس الف المع ي أع م  ٢٠ات ف ة (جم/كج وداء) والرابع ة س م  ١٠حب جم/كج

راً  ي مؤش ا يعط د. مم ت بالتبري ي حفظ ية والت الف القياس ي األع ودة ف ك الموج ن تل ل م ت أق وداء) كان ة س حب
ى دور الح و عل ى جودة األعالف يعل ي المحافظة عل اً ف د واضحاً أن لبذور الحبة السوداء دوراً إيجابي ظ بالتبري ف
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ى أن  ائج دراسات أخرى أشارت إل ع نت ذه الدراسة م ائج ه حتى لو تم تخزينها في ظروف غير مثالية. وتتفق نت
ادة مضادة لألكسدة ابي كم ة السوداء دور إيج  Nickavar et al., 2003; Cheikh-Rouhou et) للحب

al., 2007)أن إل ذا الش ي ه وداء ف ة الس ابي للحب دور اإليج ع ال ادة . ويرج ود م ى وج
ون ات مضادات األكس  Thymoquinoneالثيموكين ر أحد مركب ي تعتب  ;El-Fatatry, 1975) دةـ، والت

Meral et al., 2001; El-Dakhakhny., 2002; Mahmoud et al., 2002) ى ي تعمل عل . والت
  .(Burits and Bucar, 2000)كبح تكون الجذور الحرة وتثبيط تأكسد الدهون 

  ومظهرها العام صحة األسماك 
ث بدت صحة أسماك  ة السوداء في األعالف، حي ز الحب اوت تركي تفاوتت صحة أسماك الدراسة بتف
ات  ا عالم ا إصابة مرضية أو تظهر عليه م تحدث له رة الدراسة، فل اء فت دة أثن المجموعة القياسية بشكل عام جي

ك واضحاً م اء مرضية، كما كانت حركتها نشطة ومفعمة بالحيوية وبدى ذل واء أثن باحتها المستمرة س ن خالل س
زمن  تهلكتها ب ى األعالف بشراهة واس تقديم الوجبات أو في الفترات البينية. كما أقبلت أسماك هذه المجموعة عل
ا ظهرت  ة. كم ا بطيئ دت حركته ر نشطة، وب ة وغي قياسي قصير. في حين بدت أسماك المعامالت األخرى خامل

ة ألسماك عالمات مرضية عبارة عن نزيف دا ة والجانبي انف الظهري ي قواعد الزع واه وف خلي واضح حول األف
ة  ت منخفض هيتها كان عيفاً، وأن ش ان ض الف ك ى األع ا عل ا أن إقباله ة. كم ة والرابع ة والثالث ات الثاني المجموع

ظ  ه تلف ت في ذي كان ت ال األعالف مقارنة بالمجموعة القياسية، وبدت مترددة في التهام حبيبات األعالف، في الوق
ا ت تلتهم ي كان ا  ،الت م تظهر عليه ه ل ة الخامسة، فإن ق بأسماك المعامل ا يتعل ا فيم ا مرة أخرى. أم اود التقاطه لتع

الف ات األع ام حبيب ي الته رددة ف دت مت ا ب ة، كم راض إجهادي ة،أع ل وجب ع ك ة  ، م ت منخفض هيتها كان وأن ش
ة القياسية ائج السا .مقارنة بأسماك المعامل ة ألسماك فبقة، ومن خالل النت ن المشاهدات اليومي ان واضحاً م د ك ق

ة  ه أسماك المعامل دت في ذي ب ت ال ي الوق ة. فف ي الصحة العام ات ف اك فروق امالت أن هن ع المع الدراسة في جمي
تثناء أسماك  امالت األخرى، باس اقي أسماك المع إن ب ة من األعراض المرضية، ف القياسية سليمة ونشطة وخالي

ة ة الخامس ول المعامل ة وح انف الظهري د الزع ي قواع ي ف ف داخل ات نزي ا عالم رت عليه ة وظه دت خامل د ب ، ق
ه  ى وج ة، وعل ر مثالي ي ظروف غي ة ف اً مخزن تهالك األسماك أعالف ى اس د تعزى هذه األعراض إل واه. وق األف

داللطيف وزمالؤه ( ير عب ث يش ة. حي ة الثاني ارة عن ٢٠٠٨التحديد أسماك المعامل ى أن المرض عب محصلة ) إل
ي  ذي يظهر ف ة، وال ات الحي ي الكائن ة ف ر المتزن ة غي اعالت البيولوجي ة والتف ة السلبية المختلف للمؤثرات الخارجي
ب  ي تركي ر ف ارجي، أو تغي ون الخ كل أو الل ي الش ر ف ي، أو تغي ائن الح ي للك لوك الطبيع ي الس ر ف ورة تغي ص

ا األحشاء الداخلية. كما ذكر  الؤه (ايض داللطيف وزم ي نسبة  )٢٠٠٨عب ر ف رات المرضية نتيجة التغي أن التغي ب
ح أن  ن الواض ة. فم حتها العام ى ص ؤثر عل ماك، ت امة لألس ارة وس ات ض وين مركب ا تك تج عنه دهون ين ال
الف  ماك ألع ذه األس اول ه ة تن ي إال نتيج ا ه ة م ة الثاني ماك المعامل ى أس ة عل جلتها الدراس ي س راض الت األع

ا ذك ك م د ذل ودة. ويؤي تهالك منخفضة الج لباً باس أثر س ماك تت ة لألس ن أن الصحة العام احثين م ن الب دد م ره ع
دة اً مؤكس ائع  ،أعالف بوط الش ماك الش ي أس حاً ف ك واض دى ذل ا ب راوت Cyprinus carpioكم ماك الت ، وأس

ة   Oncorhynchus (Tacon, 1990)، وأسماك السلمون األحمر Oncorhynchus mykissالقزحي
nerka لموأ، و ماك الس ي س لور Salmo salar (Koshio et al., 1994)ن األطلس ماك الس ، وأس
ي  ينClarias gariepinus (Baker and Davies, 1997)األفريق ي الهج ماك البلط  ، وأس

Oreochromis Niloticus × O. Aureus (Huang and Huang, 2004) وت ، وأسماك الهلب
ي Hippoglossus Hippoglossus (Martins et al., 2007)األطلسي  ا بالنسبة لألعراض الت . أم

دة  الف مؤكس تهالك أع ى اس ا إل ن إيعازه ه ال يمك ة، فإن ة والرابع ة الثالث ن المعامل ل م ماك ك ى أس رت عل ظه
ا أو  موح به دود المس اوز الح م تتج امالت ل ذه المع ماك ه الف أس ي أع يدات ف توى البيروكس اً وأن مس خصوص

الي، فإ٣الحدود الحرجة (جدول  ام، أو ). وبالت هية بشكل ع د الش اض استهالك األعالف أو فق د أن النخف ه يعتق ن
ة  ي مصدرها الحب ادة الصابونين والت ببة للمرض، كم ر مستساغة أو مس واد غي ى م وي عل اً تحت استهالك أعالف
ر  ن المثي ة. وم ة والرابع ة الثالث ى أسماك كل من المعامل ذكورة أعاله عل السوداء، دور في ظهور األعراض الم

ية ل ات مرض ا أي عالم ر عليه م تظه د، ل ا بالتأكس أثر أعالفه م تت ي ل ة والت ة الخامس ماك المعامل ام أن أس الهتم
الرغم من مستويات استهالك  ة والرابعة، ب ة الثالث مشابهة لتلك األعراض التي بدت على أسماك كل من المعامل

ة القياسية ومتم ة بأسماك المعامل ة األعالف فيها كانت منخفضة مقارن ة مع مستويات استهالك أسماك المعامل اثل
ا  ي تتصف به ة الت ات الفردي ون للفروق د يك ه ق ذا الخصوص أن ي ه الثالثة والرابعة. والتفسير الذي يمكن ذكره ف

  .األسماك دور في أن تكون أكثر مقاومة من غيرها في تحمل األمراض أو األعراض المرضية
    األداء العام

ة (جدو ائج الدراس حت نت ا ٤ لأوض أثرت معنوي امالت ت ع المع ي جمي ة ف و المختلف ل النم ) أن عوام
(P<0.05) ين ا ب ائي لألسماك م وزن النه  ٢١٫٥٢ بإضافة بذور الحبة السوداء بجميع النسب. حيث كانت قيم ال
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ية و ة القياس ة ٥٫٨٦، و٤٫٦٦، و٣٫٧٤، و٥٫٥٠للمعامل ة والخامس ة والرابع ة والثالث امالت الثاني ن المع ل م  ،لك
وعي عل و الن دل النم يم مع والي. وق ين (SGR)ى الت ا ب ية و ٣٫٦٤، م ة القياس ، ١٫٩٢، و١٫٦٥، و٢٫٠١للمعامل
ة ٢٫١٦و ة والخامس ة والرابع ة والثالث امالت الثاني ن المع ل م والي.  ،لك ى الت ين وعل ا ب اء م بة البق ، %٩٥نس
امالت %91.67، و%96.67، و%86.67، و%٣٠و ية والمع ة القياس ن المعامل ل م ة  لك ة والثالث الثاني

ة ة والخامس والي. ،والرابع ى الت ن  عل روف أوم وزن ن االمع ي ال ر ف و أو التغي ر لنم ن يعتب اس م ذي يق ر ال األث
ر  ل األكث الف العام تهالك األع توى اس د أن مس ا يعتق ا. كم ة م ي دراس رة ف ل المختب أثير العوام دى ت ه م خالل

رأ عل ي تط رات الت د التغي ي تحدي ئولية ف وحاً ومس ماك وض  Moltschaniwskyj and)ى أوزان األس
Martinez, 1998) . ا و األسماك نتيجة كم ى نم لباً عل ر س امال أث اك ع أن هن ذه الدراسة ب ائج ه أوضحت نت

ة (صفر ة الثاني  لتناولها أعالفا مخزنة تحت ظروف غير مثالية. ويعتقد هنا بأن انخفاض النمو في أسماك المعامل
ا شاهده إال نتيجة لتناولها أعالفا مؤكسدة.  حبة سوداء)، ما هوجم/ كجم  ذه النتيجة م د ه  Koshio etومما يؤك

al., (1994)  ي أوزان أسماك السلمون األطلسي ى أعالف  Salmo salarمن انخفاض ف ذيتها عل نتيجة لتغ
ا تت در م ي األعالف بق أثر بدرجة مؤكسدة، حيث أشاروا إلى أن أوزان األسماك ال تتأثر بنوع الزيت المستخدم ف

ع أسماك البلطي  Huang and Huang (2004)تأكسده. كما شاهد كل من  ي أوزان يواف انخفاضا معنوي ف
وت مؤكسدة  ،Oreochromis Niloticus × O. Aureusالهجين  ى زي وي عل اً تحت ت أعالف دما تناول عن

ما و أس ي نم اً ف ا معنوي ة انخفاض م مالحظ ا ت دة. كم ادات أكس ى مض وي عل ن تحت م تك ي ول رخ اليوراس ك الف
Perca Fluiatilis،  وت مؤكسدة ى زي وي عل اً تحت ت أعالف دما تناول . (Kestemont et al., 2001)عن

ا و ي أجراه ي الدراسة الت يدات ف توى البيروكس ذكر أن مس دير بال ن الج ي و ،Koshio et al. (1994)م ف
ا  ي أجراه د بلغت  Huang and Huang (2004)الدراسة الت ل م ٩٨، و٤٠ق ى م ن، عل افئ/ كجم ده ك

والي. ي  الت ديره ف م تق ا ت وق م تويات تف ذه الدراسة وهي مس م دهن ١٧٫٦٣(ه افئ/ كج ل مك ن ) بأضعافم . م
اً  ا معنوي د انخفضت أوزانه ة، الرابعة، الخامسة) ق جانب أخر، يالحظ أن باقي أسماك المعامالت األخرى (الثالث

(P<0.05)  ًا ية أيض ة القياس ماك المعامل ة بأس أثير مقارن ى ت اض إل ذا االنخف از ه ن إيع ر الممك ن غي ه م ، إال أن
دول  ة (ج بة الحرج يدات النس بة البيروكس ا نس اوز فيه م تتج امالت ل ذه المع أعالف ه دة. ف الف المؤكس ) ٣األع

در ب ي تق افئ ١٠ـ والت ل مك ن /م م ده ي (Rossell, 1986)كج ا يعن ذه أ، مم ى ه ر عل د أث ر ق امالً أخ ن ع
ة األسماك، األمر الذ ت األعالف  دوري أدى إلى انخفاض نموها. ولعل لعامل المذاقي ا كان ب، فكلم ذا الجان في ه

ا يُ  ن هن حيح، وم س ص راهة، والعك ماك بش تهلكتها األس ا اس اغة كلم ي مستس و ف ل النم اض عوام د أن انخف عتق
ة القياسية را ة بأسماك المعامل ة والخامسة مقارن ة والرابع امالت الثالث ن المع ل م ي أسماك ك اض ف ى انخف جع إل

دول  تهالك (ج تويات االس ية ٥مس ذه الفرض زز ه ا يع را). ومم ر األولأم وداء  ،ن: األم ة الس ذور الحب واء ب احت
ة  ادة الصابونين المعروف ى م ذاقهاعل  ,.El-Tahir and Bakeet, 2006; Abbas et al)المر  بم

ي األسماك  بأنها مادة محددة لكميات األعالف - أيضاً -  عنها، والمعروف (2013  ,Al-Owafeir)المستهلكة ف
ة  ،واألمر الثاني .(1999 ذور الحب ن ب ا م و أعالفه ي تخل ة والت ة الثاني ارتفاع مستويات استهالك أسماك المعامل

ا  وت أعالفه ي احت ة والرابعة والخامسة والت امالت الثالث ن المع السوداء مقارنة بمستويات استهالك أسماك كل م
ود ة الس ذور الحب ى ب دول عل ة (ج ب مختلف ي و). ١اء بنس و ف ل النم اض عوام ول أن انخف ن الق بق، يمك ا س مم

و الحال  ا ه اً مؤكسدة كم ى استهالكها أعالف ية راجع إل ة القياس ة بأسماك المعامل ة مقارن أسماك معامالت الدراس
ي أسماك كل من في أسماك المعاملة الثانية، وإلى وجود مادة الصابونين في بذور الحبة السوداء كما هو الح ال ف

  .المحتوية على بذور الحبة السوداء المعامالت الثالثة والرابعة والخامسة
  )FCRاستهالك األعالف ومعامل التحويل الغذائي (

دول ( ي الج حة ف ائج الموض الل النت ن خ ين ٥م ا ب تهلكة م الف المس ة األع اوت كمي ظ تف ) يالح
ة من األعالف (المعامالت المختلفة، حيث استهلكت أسماك المعام ر كمي ى (القياسية) أكب حجم/  )٢٤٫٦٦لة األول

اً سمكة ة ( (P<0.05)، بينما انخفض استهالك األعالف معنوي ة الثاني ي أسماك المعامل حجم/ سمكة  )١٦٫٠٨ف
امالت األخرى.فيما ، (P<0.05)معنوياً ، في حين تشابهت مستويات االستهالك  اقي أسماك المع ا  بين ب إال أنه

ىاستهالكاً  ظلت أقل ة األول د تعرضت (P<0.05) من أسماك المعامل ي االستهالك ق اض ف . ونظراً ألن االنخف
دم  ى ع ود إل ك يع ي ذل بب ف إن الس ية، ف ة القياس ماك المعامل ة بأس رى مقارن امالت األخ ماك المع ع أس ه جمي ل

اع م ى أمرين، ارتف ك راجع إل ون ذل ا استساغة األسماك لألعالف المقدمة لها، وقد يك ستويات البيروكسيدات كم
ي أعالف كل  و الحال ف ا ه ة كم هو الحال في أعالف المعاملة الثانية، ووجود بذور الحبة السوداء بنسبها المختلف

ه  ا خرج ب من  Jauncey and Ross (1982)من المعامالت الثالثة والرابعة والخامسة. ومما يؤكد ذلك، م
ا ة غير مرغوب فيهاف يؤدي إلى ظهور نكهأن سوء تخزين األعال ا يؤكده م ة في األعالف. كم ، وروائح كريه

ن  ه كل م ار إلي ادة  Abbas et al., (2013)و El-Tahir and Bakeet (2006)أش ود لم ن وج م
ف  ة العل ي مذاقي ؤثر ف ذاق وت ا مرة الم ادة أنه الصابونين في بذور الحبة السوداء. ومما هو معروف عن هذه الم
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(Birk and Peri, 1980)،  ا ار إليه امالت المش ي المع اض استهالك األعالف ف ى انخف ذي أدى إل ر ال األم
ابقا.  ا س اً كم ية معنوي ة القياس ماك المعامل ذائي ألس ل الغ ل التحوي ز معام اقي  (P<0.05)تمي ى ب ابياً عل وحس

دول ( ي الج حة ف ائج الموض الل النت ن خ دو م رى. ويب امالت األخ ماك المع ة تح٥أس الف المخزن  ت) أن لألع
ة ر مثالي ي  ، ووجودظروف غي وداء دوراً ف ة الس ذور الحب ذائي تحسن ب ل الغ تويات معامل التحوي لألسماك. مس

ن و رف ع ذائييع ل الغ ل التحوي همعام ب  ، أن ي المكتس وزن الكل تهلكة وال الف المس ة األع ين كمي ا ب ة م عالق
رقم الوا ا لألسماك، فكلما كانت قيمة معامل التحويل الغذائي تقترب من ال ت األفضل، ألنه ا كان حد الصحيح كلم

الؤه،  ة وزم وزن (براني ي ال ادة ف تهلكة والزي ة األعالف المس ين كمي ا ب اغم م ر عن تن ذاك تعب ا ١٩٩٦حين ). كم
س  ه يعك ا أن ماك، كم ي األس ة ف ة للتغذي ة العام ية للحال رات األساس د المؤش ذائي أح ل الغ ل التحوي ر معام يعتب

ما ى األس رأ عل ي تط اكل الت ح، المش ع (الناص ة المتب ط التغذي ف أو نم ودة العل ث ج ن حي ويفير، ١٩٩٣ك م ؛ الع
ود، ٢٠٠٣ اض ٢٠٠٨؛ محم يم ). فانخف ى ق ع إل د يرج ى، ق ة األول ماك المعامل ي أس ذائي ف ل الغ ل التحوي معام

ن أ تفادة م ى االس درتها عل ي ق ي ف ماك البلطي النيل دى أس ة ل اءة العالي ي الكف ى مصدر بروتين وي عل عالف تحت
د؛ج رى ي امالت األخ ماك المع اقي أس ي ب ه ف ين أن ارتفاع ي ح ارة  ،ف ى خس ع إل ون راج د يك ة األق الف نتيج ع

ة (Goddard, 1996)لتغذية مفرطة  ى استفادة متدني ، أو نتيجة الستهالك أعالف ذات جودة منخفضة أدى إل
ويفير،  ة ٢٠٠٥(الع ذور الحب ي ب ودة ف ادة الصابونين الموج روتين ا)، أو نتيجة لتفاعل م ع ب وداء م ألعالف الس

اض ى انخف ذه الدراسة  أدى إل ي ه ة مفرطة ف ود تغذي دم وج و. ونظراً لع ي النم روتين ف ن الب ماك م تفادة األس اس
إن  تهالك، ف ي االس ا ف ع رغبته ات تتناسب م الف بكمي ديم األع ة وتق رات التغذي اء فت ماك أثن ة األس بب مراقب بس

ببان مفترضان  استهالك أعالف ذات جودة منخفضة، إضافة روتين األعالف س ع ب ادة الصابونين م إلى تفاعل م
ي األسماكقيم الرتفاع  ل الغذائي ف ى هذه الدراسة  معامل التحوي د أشار ف ى  Ali and Arafa (2009). فق إل

ن  ا أن كل م اً من األعالف المتزنخة، كم تفيد حيوي م تس ي ل ماك البلطي النيل  Potter et al., (1993)أن أس
روتين الصويا Ikedo et al. (1996)و ع ب ات  أشاروا إلى أن مادة الصابونين يمكن أن تتفاعل م ة مركب مكون

  يصعب امتصاصها واالستفادة منها. معقدة وكبيرة الحجم
  الكفاءة الغذائية لألعالف

األو روتين. ف ة للب روتين والقيمة اإلنتاجي لى هي يعبر عن الكفاءة الغذائية لألعالف بالكفاءة النسبية للب
روتين األعالف ووزن األسماك؛عبارة عن عالقة ما  ين ب روتين األعالف  ب ين ب ا ب ة م ة عالق في حين أن الثاني

ن ذان العامالوبروتين األسماك. فكلما ارتفعت معدالت ه روتين األعالف أفضل. وم ن كلما كانت االستفادة من ب
ي الجدول ( ائج الموضحة ف وق م٥خالل النت اك تف وي ) يتضح أن هن ة  (P<0.05)عن ماك المعامل وعددي ألس

روتين بية للب اءة النس ق بالكف امالت األخرى.  ،األولى فيما يتعل اقي أسماك المع ى ب روتين عل ة للب ة اإلنتاجي والقيم
اقي أسماك  تفادة ب ن اس ت أفضل م الف كان روتين األع ن ب ى م ة األول ماك المعامل تفادة أس ى أن اس ير إل ا يش مم

ر مستساغةأو األعالف  ،ما يدل على أن األعالف المؤكسدةالمعامالت األخرى. م واد غي ى م وي عل ي تحت -  الت
ي األسماك.  - كالصابونين مثال ك تؤثر سلباً على الكفاءة النسبية والقيمة اإلنتاجية للبروتين ف ى العكس من ذل وعل

د أشار  ي  Malik and Mohsen (2006)، فق ى أسماك البلطي النيل ا عل ي دراسة أجراه ة ف ذور الحب أن لب
بة  تخدمها بنس دما اس روتين عن بية للب اءة النس ة والكف ة اإلنتاجي اع القيم ي ارتف ابي ف وداء دور إيج ي  %٥الس ف

    األعالف.
   التحليل الكيميائي ألسماك الدراسة

ة الدراسة٦يبين الجدول ( ا. ) قيم المحتوى الكيميائي لألسماك ببداي د ونهايته ائج ان هذه  فق ت النت أثبت
اً ال أثرت معنوي يم ت ي. وب (P<0.05)ق ماك البلطي النيل ى أعالف أس وداء إل ة الس ذور الحب افة ب ائج إض ير نت تش

امالت األخرى،  (P<0.05) ) إلى وجود فروقات معنوية٦الدراسة (جدول  اقي المع ما بين المعاملة القياسية وب
وى ال ق بمحت ا يتعل ة فيم بوما بين المعاملة القياسية والمعاملة الثاني ة من جان دهن و ،رطوب روتين وال وى الب بمحت

ائي لالختالف في مستويات االستهالك  ب الكيمي ي التركي ات ف من جانب أخر، على التوالي. وتعزى هذه الفروق
ى أن  لألعالف ة يشير إل امالت المختلف ي المع ة ألسماك الدراسة ف وى الرطوب المؤكسدة وغير المستساغة. فمحت

ا  ية. وكم ة القياس ماك المعامل وبي ألس المحتوي الرط ا ب د مقارنته ويم عن روف التص ت لظ د تعرض ماك ق األس
ابقة  ات س ارت دراس ائي  (Al-Owafeir, 1999; Lovell, 1980)أش ل الكيمي إن التحلي أثر ف ماك يت لألس

اع نسبة  ى ارتف ؤدي بالضرورة إل ة من األعالف ي بالحالة الغذائية العامة، فصوم األسماك أو تناولها لكميات قليل
ا يفسر ي األنسجة. ولعل هذا م  الرطوبة. وأن تناولها لكميات كبيرة من األعالف يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون ف

امالت ماك المع ي أس ة ف بة الرطوب اع نس تويات  ارتف اض مس ية، وانخف ة القياس ماك المعامل تثناء أس ة باس المختلف
ماك  ي أس دهن ف امالت اال ي أنسجة أسماك المع روتين ف تويات الب ب أخر يالحظ أن مس ة. من جان ة الثاني لمعامل

ية وأسماك (P<0.05)المختلفة متقاربة بالرغم من أنها مختلفة معنوياً  ة القياس ين أسماك المعامل ا ب  خصوصاً م
ذه النتيجة روتين  ،كل من المعامالت الثالثة والرابعة والخامسة. ومن الواضح من ه وفير الب أن األسماك تحاول ت
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ويم روف التص اء ظ ة،  ،أثن ذه النتيج ع ه ق م ا يتواف ذاء. ومم تهالك الغ اض اس د انخف انج أو عن ه ه ار إلي ا أش م
الؤه روتين  (Hung et al., 1997) وزم تويات الب ر مس دم تغي ن ع ش م ماك الحف ي أس  Acipenserف

Transmontanus ومة ي  ،المص ماك البلط ي أس روتين ف تويات الب ومة، ومس ر المص ماك غي ة باألس مقارن
ً  ٦٠المصومة لمدة  Oreochromis niloticusالنيلي  ا ر المصومة  ،يوم ة باألسماك غي  Satoh et)مقارن

al., 1984).  
اً،  الف اختام زين األع روف تخ ر ظ يتعتب ة ف ماك  لمتبع زارع األس ن م ر م ركثي اً  غي ة، تبع مثالي
ة السعودية السائدةللظروف المناخية  ون األعالف. فى المملكة العربي ى تأكسد ده ك الظروف إل ؤدي تل ث ت  ،حي

يدات.  ن البيروكس ا م اع محتواه ا وارتف ة أن كم م مالحظ الف ت ى أع ة عل ي المحافظ وداء ف ة الس اهمة الحب مس
زداد األسماك من األكسدة  ي األعالف. ت ا ف ادة تركيزه اً بزي د طردي ا ولق ع تركيزاته ة السوداء بجمي حافظت الحب

ه على مستويات بقاء عالية في األسماك التي تناولتها.  تهالك األسماك لألعالف إال أن ي اس اض ف م تسجيل انخف ت
ى مذاق  ك راجع إل ون ذل د يك ة القياسية، وق ر، التي تحتوي على الحبة السوداء مقارنة بالعين ادة الصابونين الم م

وداء.  ة الس ي الحب ا ف ى وجوده ارف عل ه لالمتع ت أن ا ثب و كم ل النم ز عوام ي تحفي وداء دور ف ة الس ن للحب م يك
دائى (الوزن النهائي، الوزن المكتسب وعي)، النمو منسوبا الى الوزن االبت الى ، الن ن وبالت م يك ال كل دور في  له

اكان دوركما  بروتين.تحفيز القيمة اإلنتاجية للتحفيز الكفاءة النسبية للبروتين ومن:  ا  ه ق بتأثيره ا يتعل اً فيم حيادي
  .على التركيب الكيميائي للحوم األسماك
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  ) تركيب األعالف المستخدمة في الدراسة (جم/كجم من الوزن الرطب)١جدول (
  ٥علف  ٤علف  ٣علف  ٢علف  ١علف  المكونات

 ٥٦٣٫١ ٥٦٣٫١ ٥٦٣٫١  ٥٦٣٫١  ٥٦٣٫١  فول الصويا
  ١٨١٫٩  ١٨١٫٩  ١٨١٫٩  ١٨٦٫٩  ١٨٦٫٩  ذرة صفراء
  ٥٥  ٦٥  ٧٠  ٧٠  ٧٠  نخالة القمح

  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  فيتامينات
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  زيت الذره

  ٤٠  ٤٠  ٤٠  ٤٠  ٤٠  معادن
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مواد رابطة

  ٢٠  ١٠  ٥  صفر  صفر  الحبة السوداء
  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  المجموع

  يميائي ألعالف الدراسة (جم/كجم من الوزن الجاف)المحتوى الك
  ٥علف  ٤علف  ٣علف  ٢علف  ١علف  

 ٣١٣٫٧ ٣٠٩٫٨  ٣٠٨٫٢  ٢٩٤٫٧  ٣٠٣٫٣  البروتين الخام
 ١٢٥٫٠ ١٢٣٫٠ ١١٣٫٠  ١١٨٫٠ ١١٤٫٠  المستخلص اإليثيري

 ٣٤٫٠ ٥٤٫١ ٤٥٫٦ ٤٧٫٧ ٣٠٫٦  األلياف الخام
 ٨٨٫١ ٨٩٫٤ ٩٨٫٧ ٩٥٫٠ ٩٤٫٠  الرماد

 ٤٣٩٫٢ ٤٢٣٫٧ ٤٣٤٫٥ ٤٤٤٫٦ ٤٥٨٫١  ي من النيتروجينالمستخلص الخال
  ٢٫٩٥ ٢٫٩١ ٢٫٨٠ ٢٫٧٧ ٢٫٧٩  إجمالي الطاقة كالوري/جم

ة سوداء)،  ٥(٣(صفر جم/كجم حبة سوداء)، ٢(عينة قياسية صفر جم/كجم حبة سوداء)، ١ ة سوداء)،  ١٠(٤جم/كجم حب جم/كجم حب
ة السعودية  جم/كجم حبة سوداء). جميع األعالف ُحفظت في ظروف ٢٠(٥ ة العربي مناخية مشابهة للكثير من المزارع السمكية بالمملك

د.  ي حفظت بالتبري ة ٦فيما عدا األعالف القياسية والت ة من خالل المعادل دير الطاق م تق ديره حسابياً ت م تق الوري/جم ت ة ك الي الطاق إجم
  )}.٤٫١× م كربوهيدرات + (ج) ٩٫٤× ) + (جم دهون ٥٫٦٥× بروتين (جم {التالية: الطاقة الكلية= 

  
  ) التحليل الكيميائي للمواد الخام المستخدمة في الدراسة (وزن رطب)٢جدول (

  المادة الخام
البروتين الخام 

%  
المستخلص 
  الرماد %  األلياف الخام %  اإليثيري %

المستخلص الخالي 
  من النيتروجين

إجمالي الطاقة كيلو 
  ١كالوري/جم

  ٤٫٢٥  ٢٦٫١٧  ٦٫١٩  ٤٫٦٩  ٢٫٥٦  ٥١٫٩٨  فول الصويا
  ٣٫٧٧  ٧٣٫٢٩  ١٫٢٢  ٣٫٤٤  ٣٫٤٩  ٧٫٦١  الذرة الصفراء

  ٣٫٤٩  ٥٥٫٥٥  ٤٫٤٢  ١١٫٠٢  ٢٫٥٢  ١٧٫٢٣  نخالة القمح
  ٥٫٤٧  ١٢٫٥٦  ٤٫٤٦  ١٢٫٤٦  ٣٧٫٧٤  ٢٤٫٦٥  الحبة السوداء

  إجمالي الطاقة كالوري/جم تم تقديره حسابياً تم تقدير الطاقة من خالل المعادلة التالية: ١
  )}٤٫١× ).+ (جم كربوهيدرات  ٩٫٤× ) + (جم دهون ٥٫٦٥× كلية= {(جم بروتين الطاقة ال

  
  ) التحليل الكيميائي لرقم البيروكسيد في أعالف الدراسة٣جدول (

  رقم البيروكسيد (مل مكافئ/كجم، دهن)  أعالف المعامالت
  ٣٫٩٢  األولى (صفر جم/كجم حبة سوداء عينة قياسية، حفظ بالتبريد)

  ١٧٫٦٣  صفر جم/كجم حبة سوداء)الثانية (
  ٤٫٧٠  جم/كجم حبة سوداء) ٥الثالثة (

  ٣٫٣٩  جم/كجم حبة سوداء) ١٠الرابعة (
  ١٫٩٨  جم/كجم حبة سوداء) ٢٠الخامسة (

  

  ) أداء النمو ونسب البقاء في أسماك الدراسة٤جدول (

  الوزن المكتسب (%)  الوزن النهائي  الوزن االبتدائي  المعامالت
النوعي معدل النمو 
  نسبة البقاء (%)  (%)

  ص٥٫٤٨±٩٥ ص٠٫١٥±٣٫٦٤ ص٩٠٫٠٣±٢٥٣٧٫٤٤ ص٠٫٧٧±٢١٫٥٢ ص0.02 0.82 ±  ١األولى
 ح٥٫٤٨± ٣٠ ع ح٠٫١٥±٢٫٠١ ح٩٠٫٠٣±٥٥٠٫١٨ ح٠٫٧٧±٥٫٥٠ ص0.02 0.84 ±  ٢الثانية
  ص٥٫٤٨± ٨٦٫٦٧ ع٠٫١٥±١٫٦٥ ح٩٠٫٠٣±٣٤٨٫٧٠ ح٠٫٧٧±٣٫٧٤ ص0.02 0.83 ±  ٣الثالثة
 ص٥٫٤٨± ٩٦٫٦٧ ع ح٠٫١٥±١٫٩٢ ح٩٠٫٠٣±٤٦٧٫٢٠ ح٠٫٧٧±٤٫٦٦ ص0.02 0.82 ±  ٤الرابعة
 ص٥٫٤٨± ٩١٫٦٧ ح٠٫١٥±٢٫١٦ ح٩٠٫٠٣±٦٠٣٫٠٣ ح٠٫٧٧±٥٫٨٦ ص0.02 0.83 ±  ٥الخامسة

و  دالت النم اره عن متوسطات مع يم عب ي  ±الق ة ف اً مختلف ل حروف ي تحم يم الت اري، الق أ المعي الخط
  ).P<0.05أعمدة الجداول تعتبر مختلفة معنويا (
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وداء)، ١ ة س م حب فر جم/كج ية ص ة قياس وداء)، ٢(عين ة س م حب فر جم/كج وداء)،  ٥(٣(ص ة س م حب  ١٠(٤جم/كج
ة سوداء)،  ر  ٢٠(٥جم/كجم حب ابهة للكثي ة مش ع األعالف ُحفظت في ظروف مناخي وداء). جمي ة س جم/كجم حب

  والتي حفظت بالتبريد. من المزارع السمكية بالمملكة العربية السعودية فيما عدا األعالف القياسية
  

  بنهاية الدراسة ألعالفالغذائية لكفاءة ال) ٥جدول (

  
كمية العلف 
المستهلكة 
  (جم/سمكة)

معامل التحويل 
  الغذائي

الكفاءة النسبية 
  للبروتين

القيمة اإلنتاجية 
  البروتين

  ±23.23  ١األولى

 ص1.46
 ص٢٫٧٣±٤٧٫٩٣ ص٠٫٢٤±٢٫٩٤ ص٠٫٥٢±١٫١٢

 ح٠٫٢٤±٠٫٩٠ ح٠٫٥٢±٣٫٧٣ ح1.46 ±15.05  ٢الثانية
 ح٣٫٣٤ ± ٢٠٫٨٦

 
 ح ع ٢٫٧٣±١٤٫٥٠ ح٠٫٢٤±١٫٠٥ ح٠٫٥٢±٣٫١٦ ع1.46 ±8.94  ٣الثالثة

 ح٢٫٧٣±١٨٫٠٢ ح٠٫٢٤±١٫٣٧ ع٠٫٥٢±٢٫٣٧ ع1.46 ±9.04  ٤الرابعة
 ح س٢٫٧٣±٢٣٫٩٢ ع٠٫٢٤±١٫٨١ ص٠٫٥٢±١٫٨١ ع1.46 ±8.98  ٥الخامسة

و  دالت النم طات مع اره عن متوس يم عب أ ±الق ر مختلفة  الخط داول تعتب دة الج ي أعم ة ف اً مختلف ل حروف ي تحم يم الت اري، الق المعي
  ).P<0.05معنويا (

وداء)، ١ ة س م حب فر جم/كج ية ص ة قياس وداء)، ٢(عين ة س م حب فر جم/كج وداء)،  ٥(٣(ص ة س م حب ة  ١٠(٤جم/كج م حب جم/كج
ة م ٢٠(٥سوداء)،  ي ظروف مناخي الف ُحفظت ف ة سوداء). جميع األع ر من المزارع السمكية بالمملكة جم/كجم حب شابهة للكثي

  العربية السعودية فيما عدا األعالف القياسية والتي حفظت بالتبريد.
  

  نهاية الدراسة (وزن رطب)و) التحليل الكيميائي لألسماك في بداية ٦جدول (

 المعامالت
  الرطوبة
(%) 

  البروتين الخام
(%) 

  المستخلص اإليثيري
(%) 

  الرماد
(%) 

ما ة أس ك بداي
 الدراسة

٧٦٫٤٢ 14.66 5.77 3.15 

  ص٠٫٢٠±٤٫٠٢ ص٠٫٤٤±٨٫٢٢ ص٠٫٤٦±١٦٫٢٥ ص٠٫٨٠±٧١٫٥٢ ١األولى
  ص ٠٫٢٦±٤٫١١ ح٠٫٥٦±٣٫٦٧ ص ح٠٫٥٩±١٤٫٧٧ ح٠٫٩٧±٧٧٫١٧ ٢الثانية

 ص٠٫٢٠±٤٫٣٠ ص٠٫٤٤±٦٫٧٧ ح٠٫٤٦±١٣٫٩٩ ح٠٫٨٠±٧٤٫٩٥ ٣الثالثة

 ص٠٫٢٠±٩٣٫٧ ص٠٫٤٤±٧٫٨١ ح٠٫٤٦±١٣٫٤٢ ح٠٫٨٠±٧٤٫٩٨ ٤الرابعة

 ص٠٫٢٠±٤٫٢١ ص٠٫٤٤±٧٫٢٠ ح٠٫٤٦±١٣٫٣٩ ح٠٫٨٠±٧٥٫٢١ ٥الخامسة

دالت النمو  ا  ±القيم عباره عن متوسطات مع ر مختلفة معنوي دة الجداول تعتب ة في أعم اً مختلف ي تحمل حروف يم الت اري، الق الخطأ المعي
)05P<0..(  

  المراجع العربية
  

د . موسوعة األعشاب وا٢٠١١إسماعيل، ندى جميل.  ات (المجل افي للطباعة ١لنبات ز الشرق األوسط الثق ). مرك
  صفحة. ٢٧٢والنشر والترجمة والتأليف، بيروت، لبنان، 

ي سامي.  ة السوداء ٢٠١١أمين، عل ذور الحب ي لب أثير اإلحالل الجزئ محل كسبة  Nigella sativa. دراسة ت
ارب ا ى بعض الصفات الفسلجية إلصباعيات اسماك الك ول الصويا عل ادي ف  Cyprinus carpioلع

L. .١٤٣- ١٣٧: ١، المجلد مجلة القادسية للعلوم الزراعية.  
ي  د فتح ان، محم عيد؛ عثم ي الس ى، مح ف؛ عيس د اللطي دالرحمن عب ل، عب دالوهاب؛ الجم د عب ة، أحم براني

دين.  مس ال ريف ش ادق، ش ريات ١٩٩٦وص ماك والقش ة األس ريخ ورعاي ة لتف ة والعملي س العلمي . األس
  صفحة. ٤٧٦القاهرة، جمهورية مصر العربية، ، العربي. الدار العربية للنشر والتوزيع في الوطن

ه.  د عبدالل اعد أحم ي والضبيب، مس ديب مهن يد ال ودة، الس د فتحي؛ حم وكت محم داللطيف، ش . صحة ٢٠٠٨عب
  صفحة. ٢٥٨األسماك. جامعة القصيم، القصيم، المملكة العربية السعودية، 

ى خواصها ٢٠٠٣والحسن، يونس محمد.  علي، محمود صالح سراج ة عل ة البري ات الطبي أثير استزراع النبات . ت
ر،  ة السعودية، تقري ة العربي ك فيصل، المملك ة المل ي، جامع ادة البحث العلم ة. عم ة والحيوي  ٣٨الكيميائي

  صفحة.
ه.  د عبدالل ويفير، محم اءة ال٢٠٠٣الع و والكف ة والنم ة المختلف ين نظم التغذي ة ب ب . العالق ذاء والتركي ة للغ تحويلي

ي  ي النيل ماك البلط ائي ألس ة، Oreochromis niloticusالكيمي وم التطبيقي رية للعل ة المص . المجل
  .٤٣٢- ٤٢٣: ١٨مجلد 
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ه. ال د عبدالل ويفير، محم مح ٢٠٠٥ع ذور الس حوق ب مك بمس حوق الس ي لمس تبدال الجزئ يم االس . تقي
Mesembryanthemum forsskalei  ماك الف أس ي أع ي ف ي النيل  Oreochromisالبلط

niloticus .١٩٠- ١٨٤: ٢٣، المملكة العربية السعودية مجلد المجلة العلمية بجامعة الملك فيصل.  
د.  اري محم د الب ود، عب ارف ٢٠٠٨محم أة المع ة. منش يات وإدارة المزرع مكي: األساس تزراع الس . االس

  صفحه. ٢٩٤اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، 
روت١٩٩٣د. الناصح، مفي ة والنشر، بي ة للطباع ة العربي مكية. دار النهض روة الس ة والث اء المائي ان، - . األحي لبن
 صفحة. ١٧٣
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ABSTRACT 

 

A trial was conducted on Nile tilapia Oreochromis niloticus with intial weight 
0.83 ± 0.04g/fish, for 12 weeks in aquatic lab of department of Animal and Fish 
Production in the College of Agricultural and Food Sciences, to investigate the effects 
of black seed Nigella sativa on feed intake , growth, and general performance. Five 
balanced diets were prepared (equal in protein and energy content) at various 
concentrations of black seed (0, 0, 5, 10 and 20g/kg), and stored at similar conditions 
that corresponding to prevailing enviromental conditions of kingdom of Saudi Arabia 
fish farms, particularly those exposed to temperature, Humidity and direct sunlight for 
4 months. However, dueuar suwk of (0g) was preserved at 4Co as standard until used. 
Feeding of fish was three times a day until satiation. The results of peroxide analysis 
of diets demonstrated that the oxidation of feed components (free of black seed) 
which stored in prevailing conditions of Saudi ongoing fish farms exceeded the 
acceptable level in feed with amount of 17.63 ml equivalent/kg, while other feeds were 
remained within acceptable levels. On the other hand, results of the study showed 
significant differences between control treatment and other treatments, in term of final 
weight, gained weight, Specific growth rate, consumed feed, feed conversion ratio, 
protein efficiency yatioand protein productive value. Regarding the survival rate, the 
results showed that no significant differences between the control treatment fish and 
other treatments except with second treatmen (free of black seed) which survival rate 
was reduced to 30%. Results affirmed no significant differences between control 
treatment and other treatments which contained black seed at concentrations 5g, 10g 
and 20g 1kg  diet, in term of crude protein and ether extract; while there were 
significant differences between control treatment and second treatment (free black 
seed), and between the second treatment and other treatments in crude protein and 
ether extract. In addition, there was a significant difference in the content of fish 
moisture between control treatmen and other treatments. Also, there were no 
significant differences between control treatment and other treatments in ash content.  
Keywords:Black seed , tilapia, tila, oriochromis nilotics fish diets, 


