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Article
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Abstract: This study was conducted to determine the effect of probiotics, Lactobacillus acidophilus on
the growth parameters of Mugil sp. fish, their approximate biochemical composition and the
environmental conditions of their culture for 12 weeks in floating cages. Six hundreds of fish were
randomly distributed in two groups of 100 fish in each floating cages (length of 1 m, width of 1 m, depth
of 2 m) with an initial weight of 39.5± 0.2 g. The first group was fed with the control diet and the second
group with the probiotics diet. The results showed significant differences (P <0.05) between fish fed on
probiotics diet and fish fed on control diet in weight gain (WG), relative growth rate (RGR) and food
conversion rate (FCR). The weight gain in the probiotics group was 18.3 g, while in the control group was
12.2 g. There was no significant difference (P> 0.05) for the specific growth rate (SGR). The survival rate
(SR%) was achieved at 100% in both groups. Also, there was a significant difference for the approximate
composition of fish protein, fat and ash between probiotics group and control group. From these results,
it can be concluded that the probiotics group of Mugil sp. was better with 15.7% than the control group
regarding to growth. Also, WG, RGR and FCR were better in the probiotics group than the control group.
The environmental indicators revealed that culture waters exposed to organic pollutants have led to a
decline in the ratio of the concentration of dissolved oxygen, affecting the growth of fish negatively.
Keywords: Mugil sp.; Floating Cages; Probiotics; Lactobacillus sp.
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تأثيرات إضافة البروبيوتك بكتريا الكتوباسلس في نمو ونسبة بقاء أسماك العنوب
بلقيس صالح بن بريك  ،*1محمد عبدالله الدحيل ،2خالد سالم يحيى

3

الملخص :تناولت هىذه الدراسة تأثير إضافة البروبيوتك  ،البكتيريا النافعة األكتوباسلس في العليقة في مؤشرات النمو ألسماك العنوب،
والتركيب البيوكيمائي التقريبي لها ،وكذا معرفة الظروف البيئية الستزراعها لمدة  12أسبوعا في أقفاص عائمة في خور امبيخه .وزعت
 066سمكة عشوئيا على مجموعتين بواقع  166سمكة في كل حوض (طول 1متر ،وعرض 1متر ،وعمق 2متر) بوزن أولي ±6.2

 3..3جرام .غذيت المجموعة األولى بعليقة الشاهد ،والمجموعة الثانية بعليقة البروبيوتك .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

معنوية ) (P<0.05بين األسماك المغذاة بعليقة البروبيوتك واألسماك المغذاة بعليقة الشاهد في كل من :الوزن المكتسب) ، (WGمعدل

النمو النسبي ) ، (RGRمعدل للتحول الغذائي  (FCR).حيث بلغت الزيادة في الوزن في األسماك المغذاه بعليقة البروبيوتك 1..3جرام،
بينما بلغت في األسماك المغذاة بعليقة الشاهد 12.2جرام .أما بالنسبة إلى معدل النمو اليومي ) (SGRفتبين أنه ال يوجد فرق معنوي

((P>0.05.وأحرز معدل البقاء ) (SR %على نسبة  %166في كال المجموعتين .أيضا ،أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه توجد فروق

معنوية ذات الدالالت اإلحصائية ) (P <0.05بالنسبة إلى التركيب الكيميائي التقريبيي في األسماك من البروتين والدهون ماعدا الرماد
بين األسماك المغذاة بعليقة البروبيوتك واألسماك المغذاة بعليقة الشاهد .من خالل نتائج هذه الدراسة يمكن أن يستنتج أن أسماك العنوب

)(Mugil sp.التي تم تغذيتها بعليقة البروبيوتيك نموها أفضل بنسبة  %13.1من األسماك التي غذيت بعليقة الشاهد .وأيضا ،أعطت

نتيجة أفضل في مؤشرات النمو ،زيادة الوزن ،ونسبة التحويل الغذائي ،ومعدل النمو النسبي .ومن خالل المؤشرات البيئية اتضح أن خور
امبيخه يتعرض لملوثات عضوية أدت الى تدن في نسبة تركيز األوكسجين الذائب فيه ،مما أثر في النمو ألسماك العنوب سلبا.
الكلمات المفتاحية :أسماك العنوب ،أقفاص عائمة ،البروبيوتك األكتوباسلس

المقدمة:

تم تعريف البروبيوتك من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية ( )2661بأنها " كائنات حية مجهرية ،إذا أديرت
بكميات كافية ،تمنح فائدة صحية للمضيف" [ .]16البروبيوتيك
هي كائنات حية دقيقة وتشمل (البكتيريا ،والخميرة ،والفطريات)
[ .]11 ,13 ,. ,22وتعد البروبيوتك هي التطوير البديل اآلمن

والمستدام للطب البيطري والمواد الكيماوية والمضادات الحيوية في
إدارة الصحة المائية التي تلقى اهتماما متزايدا [ .]12مدد []20
مفهوم البروبيوتك باعتباره "مسكنا ميكروبيا له تأثير مفيد في
المضيف عن طريق تعديل المجتمع الميكروبي المرتبط بالمضيف

أو عن طريق البيئة ،من خالل استخدامه في العلف كغذاء،
وتحسين استجابة المضيف نحو المرض ،أو من خالل تحسين
نوعية البيئة المحيطة بها.

وحتى اآلن لم تكتشف أي آثار جانبية في المضيف [ .]36اقترح
بعض الباحثين أن إضافة البروبيوتك للعليقة له قدرة فعالة في
اإلسهام في إفراز األنزيمات المساعدة في عملية الهضم ،والذي
له تأثير مفيد في العمليات الهضمية للحيوانات المائية ،ولهذا كان
اختيار البروبيوتك هو الحل األمثل وأكثر اهتماما في هذا المجال
مجال االستزراع عموما واالستزراع المكثف خصوصا وله قدرة
سيطرة على المرض [.]23

تعد أسماك Mugil sp.أحد أنواع األسماك التجارية المهمة
عالميا ،يطلق عليها في مصر بأسماك البوري وفي العراق والكويت

واإلمارات بأسماك البياح ,وفي السعودية بأسماك العربي [ ،]1وكذا
بعض المناطق اليمنية ،بينما تسمى في حضرموت بأسماك
العنوب .أسماك العنوب أسماك مهمه اقتصاديا في الثروات
السمكية [ .].وصل اإلنتاج الكلي في عام 2613م من المصايد

البروبيوتك في االستزراع السمكي إما أن يضاف إلى الغذاء أو

البحرية من أسماك عائلة ال  Mugilidaeإلى  0..,2.3طنا

يصب مباشرة في الماء [ .]1.قد أثبتت التجارب أن البروبيوتيك

بينما وصل من المزارع السمكية إلى  13.,123,666طنا من

يعزز من نمو األسماك ،وله قدرة على تسمين الكائن المضيف،

المزارع السمكية [.[2
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على الرغم من أن تربية أسماك العنوب مورست في جميع أنحاء

تحضير غذاء األسماك (العليقة ( :

المتوسط [ ،]11لما تحويه من نسب عالية من دهون عالية عدم

العليقة من مسحوق األسماك وطحين القمح األحمر التي خلطت

العالم لقرون ،وخاصة في الشرق األقصى والبحر األبيض

تم تحضير عليقة الغذاء حسب ماهو مبين في جدول( .)1مكونات

التشبع أوميجا  3وبروتين وفيتامينات ومعادن.

حتى تجانست مع الفيتامينات والمعادن ،ثم عجنت بزيت السمك

إال إنه لم يبدأ في التفكيربتربية هذا النوع في اليمن عموما وفي

والماء (عليقة الشاهد) أما عليقة البروبيوتك بدال من إضافة الماء

حضرموت خصوصا بالرغم من أنه من المشاريع اإلستثمارية

أضيف سائل البروبيوتك بكتريا األكتوباسلس ( Lactobacillus

الناجحة واألكثر ربحية ،لذا تم إجراء هذه الدراسة والتي تعد نقطة

 )Acidophilusعند عجن العليقة ثم تم تمريرها في اَلة الكبس

– ساحل حضرموت – اليمن.

لمدة حوالي  30ساعة ،حيث تم حفظها في مكان بارد وجاف.

البداية في عملية تربية األسماك في أقفاص عائمة في خور امبيخه
أهداف الدراسة:

ترمي هذه الدراسة إلى اآلتي:
 -1معرفة تأثير إضافة البروبيوتك البكتيريا النافعة األكتوباسلس
إلى العالئق على نمو أسماك العنوب المرباة في األقفاص
العائمة.

 -2تقويم أثر إض ا ااافة البروبيوتك إلى العليقة في التركيب الكيميائي

التقريبي مثل البروتين والدهون والرماد في أسماك العنوب.
مواد وطرائق العمل :
موقع الدراسة :

تم اختيار خور امبيخه موقعا للدراسة ،يقع غرب مدينة المكال
(عاصمة حضرموت) وتبعد عنها حوالي  1كم ،بين خطي طول
( N20..3'12°36وعرض  .E( 13.32'22.°يبلغ طول
الخور تقريبا 1266م ،وعرضه يتراوح بين 23م إلى 136م.

وضعت األقفاص التي تم تصميمها بطول 1م ،وعرض 1م،
واالرتفاع 2م (شكل  )1في منطقة الدراسة والتي تبعد 266م من
الجسر البحري على عمق 2م .التجربة بدأت في  1نوفمبر
2610م حتى  31يناير 2611م.

لتعطي العليقة شكل الحبيبات وتم تجفيفها على درجة ح اررة الغرفة

جدول  .1مكونات العليقة والتركيب التقريبي لعليقة الشاهد
والبروبيوتك المستخدمة في التجربة
مسحوق السمك

عليقة الشاهد

عليقة البروبيوتك

مكونات العليقة (جم /كجم)

026

026

الدقيق

363

363

زيت السمك

33

33

الفيتامينات

26

26

المعادن

26

26

حساب نسبة مكونات العليقة المفترضة (جم /كجم) من محتويات

العليقة الخام

البروتين

40.0

40.0

الدهون

10.01

10.01

الرماد

12.61

12.61

الكربوهيدرات

32.00

32.00

الطاقة الكلية (سعرة
ح اررية166/جم)

التحاليل التقريبية (جم /كجم) في الوزن الجاف
الدهون

22..

23.1

البروتين

12.1

12.2

الرماد

12.12

13.2

الكربوهيدرات

32.2.

31.3

الطاقة الكلية (سعرة

488.6

487.6

عدد مستعمرات األكتوباسلس

6.6

160x2

ح اررية166/جم)

شكل  .1أقفاص التربية في خور امبيخه

461.87

461.87

 /جم
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التغذية ومتابعة األوزان:

الفحوصات الميكروبيلوجية :

تم في هذه الدراسة إجراء الفحوصات اآلتية:

تم تغذية األسماك لفترتين في اليوم بالطريقة اليدوية الساعة .

أوالً :تحضير سائل البروبيوتك:
تم إضافة 1مل من البروبيوتك

صباحا و 2مساء بالغذاء الصناعي حتى اإلشباع ،وكل أسبوعين
الكتوباسلس

يتم أخذ عينة عشوائية بوساطة شبكة ،ويتم وزنها بشكل فردي إلى

بكتريا

( ).Lactobacillus spالمحضر سلفا بعد عزلها من مصدر

أقرب  6.1جم ،ثم يأخذ المتوسط لكل قفص وذلك لمتابعة مؤشرات

معلوم إلى لتر من الوسط المغذي ( )Nutrient Brothنيوترنت

النمو.

بروث ،ووضعه في الحاضنة على درجة ح اررة °31م ولمدة 30
ساعة ،وبذلك يكون سائل البروبيوتك جاه از لخلطه بالعليقة مثل

ماذكر في تحضير العليقة في أعاله .يتم معرفة العدد الكلي لبكتريا
الكتوباسلس في المحلول بطريقة العد على أطباق األجار لنيوترنت
بروث لسلسلة من التخفيفات حتى التخفيف الخامس.
ثانياً :العدد الكلي للبكتيريا النافعة في العليقة :

تم إجراء فحص العدد الكلي للبكتيريا النافعة ألكتوباسلس
( ).Lactobacillus spفي العليقة الجاهزة حيث تم أخذ 1جم

شكل  .2يوضح وسيلة تصنيف الجنس

منها وإذابتها في  .مل من ماء الببتون (سائل التخفيف) ،ثم أخذ
منه 1مل ووضع في التخفيف الثاني ،وهكذا إلى التخفيف
الخامس .وضع بعد ذلك 1مل من كل تخفبف بعدد ثالثة تك ار ارت
في الطبق األول حتى الطبق الخامس المحضر سابقا (وسط مغذ

من النيوترينت أجار) ،ثم وضعت األطباق في الحضانة على
درجة ح اررة °31م ولمدة  22ساعة .ثم تم عدد المستعمرات
البكتيرية بعد التحضين على أطباق األجار يدويا.
جمع عينات األسماك :

تم جمع العينات من خور امبيخه بالطريقة التقليدية المستخدمة
من قبل الصيادين المحليين ،وهي عبارة عن قدر معدني كبير،
يغلف من األعلى ببالستيك شفاف ،ويعمل له فتحة في الوسط
ويوضع بداخله طحين القمح األبيض ،ويغمر في البحر لمدة من
( 13دقيقة  36-دقيقة) ،ثم يرفع وتجمع األسماك في أقفاص .تم
فرز األسماك التي تزن ما بين  3..1±2جم ،ووزعت توزيعا
عشوائيا في األقفاص على  0أقفاص بمعدل  166سمكة لكل
قفص .صنفت أسماك العنوب( )Mugil sp.في هذه الدراسة حيث

تم التوصل إلى الجنس من خالل أخذ عينة من الفك maxilla
للسمكة وتم التعرف على هذه العظمة من خالل الميكروسكوب
ومقارنتها بالشكل (.].[ )2

مؤشرات النمو:

تم حساب مؤشرات النمو لألسماك حسب المعادالت اآلتية:
الوزن المكتسب ( = (WGمتوسط الوزن النهائي (جم) -

متوسط الوزن األولي (جم(

معدل النمو النسبي (({ = %(RGRمتوسط الوزن النهائي (جم)

متوسط الوزن األولي (جم))  /متوسط الوزن األولي (جم) }×]2.[166
معدل النمو النوعي ) % (SGRلكل يوم = {(لوغاريتم متوسط

الوزن النهائي _ لوغاريتم الوزن األولي)  /عدد أيام التغذية في
التجربة} ×]12[ 166
معامل التحول الغذائي( = )FCRإجمالي الغذاء الجاف المقدم

لألسماك(جرام)  /الوزن المكتسب بشكل رطب(جرام) [.]12

نسبة الحياة ){ (SRالعدد النهائي لألسماك /العدد األولي
لألسماك} ×166

تحاليل المكونات التقريبيةProximate Composition :
Analysis

تم تقدير نسب المكونات التقريبية وهي تقدير نسبة الرطوبة،
الدهون ،الرماد والبروتين حسب طريقة رابطة الكيميائين الرسمية

[ .]0وأجريت هذه الفحوصات للمكونات األساسية للعليقة وهي
80
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(مسحوق أسماك السردين ،الدقيق األحمر) ،العليقة الجاهزة (عليقة
البروبيوتك ،عليقة الشاهد) ،واألسماك المرباة بداية التجربة ونهاية

التجربة للمجموعتين.

المتغيرات البيئية للمياه Environmental parameters
water

تم أخذ القياسات الساعة  .صباحا من تحت سطح الماء وبشكل
أسبوعي خالل مدة الدراسة  12أسبوعا ومن هذه القياسات :قيست
درجة ح اررة الماء في أحواض األسماك باستخدام جهاز ألكتروني
رقمي يسمى ( MINITHERMشركة  -HANNAموديل HI
 ،)8751قيست نسبة تركيز األكسجين الذائب والملوحة األس
الهيدروجيني  pHفي األحواض باستخدام الجهاز األلكتروني

متعدد القياسات يسمى ( Multi meterشركة  -WTWموديل
.)Cond 720
التحاليل اإلحصائية : Statistical Analysis

وجود فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااائية معنوية ( ،)P<0.05في كل

من :الوزن المكتسب ( )WGفي األسماك المغذاة بعليقه البروبيوتك
والتي بلغ ا اات قيم ا ااة 1..3جرام ،بينم ا ااا بلغ ا اات في األسا ا ا ا ا ا ام ا اااك
المغذاة بعليقة الش ا اااهد 12.2جرام ،معدل النمو النس ا اابي ()RGR
في األس ا ا ااماك المغذاه بعليقة البروبيوتك والتي بلغت قيمة ،20.3
بينما بلغت في األس ا ا ا ااماك المغذاة بعليقة الش ا ا ا اااهد  ،36.3معدل
للتحول الغذائي ( )FCRفي األسا ا ا ااماك المغذاه بعليقة البروبيوتك

والتي بلغت قيمة  ،2.1بينما بلغت في األسا ا ا ااماك المغذاة بعليقة
الش اااهد  .3.0أما بالنس اابة إلى معدل النمو اليومي ( )SGRفتبين

أناه ال يوجاد فرق معنوي (( ،P>0.05بلغت قيمة معدل النمو
اليومي ( )SGRفي األسماك المغذاة بعليقة البروبيوتك  ،6.2بينما

بلغت في األساماك المغذاة بعليقة الشاهد  .6.3وأحرز معدل البقاء
( )% SRعلى نسبة  %166في كال المجموعتين.
نتيجة هذه الدراسة مماثلة لما عند بعض الباحثين في إضافة

تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS

البروبيوتيك للعليقة والتي من مميزاته [ ]23له قدرة فعالة في

النهائي بالجرام ،الوزن المكتسب ،نسبة النمو النسبي ،نسبة النمو

وأيضا تأثيرها في تحسين نمو صغار األسماك وهي مماثله ما

لتحليل نتائج الدراسة .تم تقدير الفروق في متوسطات النمو (الوزن
النوعي ،نسبة التحول الغذائي) نسبة الحياة والتركيب الكيميائي

(نسبة البروتين ،الدهون والرماد) بين المعاملتين (األسماك المغذاة
بعليقة البروبيوتك واألسماك المغذاة بعليقة الشاهد) خالل فترة
الدراسة باستخدام اختبار تي للعينات المستقلة .وتم اختبارالفروق

في متوسط الوزن النهائي بالجرام بين المعاملتين (األسماك المغذاة
بعليقة البروبيوتك واألسماك المغذاة بعليقة الشاهد) كل فترة
أسبوعين.
النتائج والمناقشة :

تعد البروبيوتيك ومنها البكتيريا النافعة األكتوباسلس طريقة بديلة
الستخدام المضادات الحيوية للسيطرة ومنع األمراض وهي كثيرة
االستعمال في المزارع السمكية لتحسينات البقاء ،النمو ،نظام
المناعة ،ومنع البكتيريا المسببة لألمراض [.]13,1

مؤشرات النمو : Growth Parameters
أظهرت نتاائج الاد ارس ا ا ا ا ا ااة الحاالياة في نهااياة التجربة فيما يتعلق
بمعطيات مؤش ارات النموكما هو موضااح في جدول ( ،)2والتغيرات
األسا ا ا اابوعية للزيادة في الوزن موضا ا ا ااح في شا ا ا ااكل رقم ( )3بين

اإلسهام إلفراز اإلنزيمات المساعدة في عملية الهضم [،]22
أثبته [ ]1.في استزراع أسماك الشبوط )(Cyprinus carpio
في أحواض ،وكذلك [ ]3في استزراع السمك الذهبي)، (goldfish

وما أثبته [ ]21في استزراع أسماك الشبوط الشائع (Common

) ،carpوأسماك الشبوط العشبي) ، (Grass carpوفي استزراع
أسماك القراميط]3[ .
باإلضافة إلى ما ذكر في أعاله ،فإن هذه النتائج تشابه ما أثبته
دراسة [ ،]36وما أثبته [ ]2.من خالل استخدام البروبيوتيك

الختبار النمو على أسماك البلطي (Oreochromis

) niloticusفي مياه عذبة حيث حققت أعلى نسبة نمو ولوحظ
أفضل نسبة تحول غذائي .وأيضا ما أثبته [ ]1.في أحداث أسماك
الكارب (الشبوط) أسماك باس البحر .وكذلك ما أثبته []26

باستخدام البروبيوتك وفعاليته في نمو أسماك تراوت قوس

 Oncorhynchus mykiss.ومن قبل[ ]10باستخدام
البروبيوتيك ) (Lactobacillus sp.في األنقليس الياباني .ومن
قبل [ ]3و[ ]31تأثير البروبيوتيك في نمو أسماك القراميط
األفريقي ) (Clarias Gariepinusفي المياه العذبة.

األساماك المغذاة بعليقة البروبيوتك واألساماك المغذاه بعليقة الشاهد.
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بالنسبة لمعدل البقاء ( )% SRخالل فترة الدراسة  12أسبوعا لم

أو إلى أن ظروف االستزراع المناسبة لألسماك المستزرعة حيث

يكن هناك أي وفيات لألسماك وهذا قد يرجع إلى جودة العليقة،

جمعت من نفس البيئة التي تم االستزراع فيها.

جدول  .2يوضح مؤشرات النمو لألسماك لمجموعة البروبيوتك ومجموعة الشاهد
مؤشرات النمو

الوزن األولي الوزن النهائي
بالجرام

بالجرام

الوزن

نسبة النمو

نسبة النمو

التحول

نسبة

المكتسب

النسبي ((RGR

اليومي

الغذائي

الحياة

()WG

()FCR

((SGR

()SR%

األسماك المغذاة 2.1±6.2 6.2±6.62 20.2±2.61 1..3±1.3b 31.0±1..b 3..1±6.2a

100

3.0±6.2 6.3±6.61

100

b

a

a

بعليقة

a

البروبيوتك
األسماك المغذاة 12.2±1.6 32.1±1.3 3..1±6.2
a

a

a

36.3±2.2

a

بعليقة الشاهد

b

a

a

متوسط أوزان األسماك في األحواض الستة
متوسط األوزان  -األحواض الثالثة  -الكنترول

متوسط األوزان  -األحواض الثالثة  -البروبيوتيك

57.6b

42.9b

39.5a 39.9a

41.9a

1نوفمبر
2016

15نوفمبر
016

42.9a

46.1b

29نوفمبر
017

47.5b
44.1a

13ديسمبر
017

53.9b

50.4b
46.0a

27ديسمبر
017

52.1a

47.3a

11يناير
017

24يناير
2017

االختالف في األحرف فوق األرقام داللة على وجود فروق معنوية ()P<0.05

شكل  .3متوسط أوزان األسماك في األحواض الستة للمجموعتين المجموعة األولى المغذاة بعليقة
البروبيوتك والمجموعة الثانية المغذاة بعليقه الشاهد خالل فترة الدراسة  12أسبوعا.
التركيب

الكيميائي

التقريبيي

لألسماك proximate

:

Analysis

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه توجد فروق معنوية ذات الدالالت
اإلحصائية ( )P <0.05بالنسبة إلى التركيب الكيميائي التقريبيي

في األسماك من البروتين والدهون ماعدا الرماد بعد  12أسبوعا

من التربية بين األسماك المغذاة بعليقة البروبيوتك واألسماك المغذاة
بعليقة الشاهد .وكانت قيم كال من البروتين والدهون والرماد أفضل
في األسماك المغذاة بعليقة البروبيوتك ،كما هو موضح في جدول
( .)2فكانت نسبة البروتين في أنسجة األسماك المغذاة بعليقة
البروبيوتيك أعلى تقريبا ( )12.1%من نسبة األسماك المغذاة
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بعليقة الشاهد ( .)11.2%وكانت نسبة الدهون في األسماك

°2.م و°21م .متوسط القراءات  .2..3±6.63كما في الشكل

المغذاة بعليقة البروبيوتيك (( 13..%حيث كانت أعلى مقارنة

(.)2

باألسماك المغذاة بعليقة الشاهد ( .)%16.63قد يرجع هذا إلى
نوعية العليقة المضافة إليها البروبيوتيك ،أو إلى أنها أسماك
صغيرة فمحتوى البروتين توجد فيها بنسب عالية كونها لم تصل
إلى مرحلة النضوج الجنسي وال تحتاج للبروتين أو الدهون في

31
30
29
28
27
26
25

 8نوفمبر

 1نوفمبر…

 15نوفمبر

متوسط نسبة

11.1±0.01a

11.1±0.01a

متوسط نسبة

13.1±0.3b

11.11±1.0

متوسط نسبة

72.7± 0.3b

أما الملوحة من خالل ش ا ا ااكل ( )3فيتبين أنه كانت أعلى درجة

a

a

71.2±0.5

 1نوفمبر…

 8نوفمبر

 15نوفمبر

-22نوفمبر

 29نوفمبر

يناير 2611م ،وأكثر القراءات في درجات الح اررة انحصرت بين

 5ديسمبر

نوفمبر 2610وأدنى درجة ح اررة بلغت °21.2م في نهاية شهر

 12ديسمبر

حيث بلغت أعلى درجة في الح اررة °36.2م في منتصف شهر

20.5
20
19.5
19
18.5

 19ديسمبر

 12أسبوعا .بالنسبة إلى درجة الح اررة يالحظ في هذه المتغيرات،

الملوحة (ملجم/لتر)

-26ديسمبر

واألوكسجين الذائب و( (pHكل أسبوع خالل فترة الدراسة لمدة

قد تكون بسبب أن الخور مغلق.

 2يناير 2017م

تمت متابعة المتغيرات البيئية لكل من درجة الح اررة والملوحة

 .‰1..1±6.31عدم وجدود فروقات بين قراءات نسبة الملوحة

-09يناير

المتغيرات البيئية : Environmental Parameters

با اي اان  ‰ 1..3و .‰1..2ما ات ااوسا ا ا ا ا ا ا ااط الا اقا اراءات ك ا ا ااان ا ا اات

 16يناير

حيث إن االختالف في األحرف في الصفوف يدل على وجود فرق معنوي (.)P<0.05

 ‰ 1..2في بداية ش ا ا ااهر يناير 2611م ,وأكثر القيم تراوحت

-23يناير17-

البروتين %

-22نوفمبر

التقريبيي

بعليقة البروبيوتك

الدهون %

 29نوفمبر

األسماك المغذاة

األسماك المغذاة
بعليقة الشاهد

الرماد %

شكل  .4يبين درجة الح اررة في األحواض خالل فترة الدراسة  12أسبوعا
في خور امبيخه.

بلغت  ‰ 26.2في منتصااف شااهر نوفمبر  ,2610وأدنى درجة

جدول  .3التركيب الكيميائي التقريبي ألسماك العنوب بعد  12أسبوعا
من التربية.

التركيب

 5ديسمبر

األيضي [.]21

 12ديسمبر

الغذاء في مرحلة النضوج الجنسي وتكون المناسل ،تأثير النشاط

 19ديسمبر

نوع الغذاء ،نشاط الكائن ،تراكم واستنزاف المخزون االحتياطي من

-26ديسمبر

بالمتغيرات البيئية من منطقة ألخرى خصوصا في درجة الح اررة،

 2يناير…

األيضية .االختالفات في محتوى البروتين والدهون له عالقة

-09يناير

الغذاء المتوفر ،درجة الح اررة ،فترة التكاثر ،النمو والعمليات

 16يناير

للعمليات األيضية .له عالقة بعدة عوامل مثل مكان المعيشة ،نوع

-23يناير17-

تكوين المناسل في هذه المرحلة وإنما تحتاجها فقط للطاقة المطلوبة

درجة الحرارة (مئوية)

شكل  .1يبن درجة الملوحة في األحواض خالل فترة الدراسة 12
أسبوعا في خور امبيخه.

منتصف شهر نوفمبر2610م ،ومنتصف شهر ديسمبر2611م،
وأدنى تركيز  3.0ملجم/لتر في نهاية شهر يناير 3.0ملجم/لتر.
متوسط القراءات كانت  ،3..±6.1.كما هو موضح في شكل
( .)0انخفاض كمية األوكسجين الذائب إلى الحدود الدنيا (3.0
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ملجم/لتر) لمتطلب األسماك للعيش في المسطح المائي قد يعزى
لكثرة الهائمات والطحالب والمحلالت لبقايا الكائنات المندثرة

تدن في نسبة تركيز األوكسجين الذائب فيه ،مما أشر على النمو

ألسماك العنوب سلبا.

والمحلالت لبقايا الكائنات المندثرة المترسبة في قاع الخور وهو ما

يشير إلى وجود تلوث عضوي يظهر مدى استهالك األكسجين،
وال يستبعد ان يكون هناك ضخ غير ظاهر لمياه المجاري في
الخور.

 1نوفمبر…

 8نوفمبر

 15نوفمبر

-22نوفمبر

 29نوفمبر

 5ديسمبر

 12ديسمبر

 19ديسمبر

-26ديسمبر

 2يناير 2017م

 16يناير

-09يناير

4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3

8.3
8.2
8.1
8
7.9
7.8
7.7

-23يناير17-

األوكسجين الذائب ( ملجم  /لتر )

األُس الهيدروجيني pH

شكل  .7يبين درجة األُس الهيدروجيني في األحواض خالل فترة
الدراسة  12أسبوعا في خور أمبيخه.
المراجع:

[ ]1نجم قمر الدهام" ،أسماك العراق والخليج العربي" .البصرة –
العراق.1..2 ،

[ ]2منظمة الغذاء والزراعة ،مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية.2610 ،

شكل  .0يبين تركيز األوكسجين الذائب في األحواض خالل فترة
الدراسة  12أسبوعا في خور امبيخه.
األس الهيدروجيني  pHبلغ أعلى تركيز  ..2في بداية شهر

نوفمبر ،بينما أدنى تركيز بلغ  1..نهاية شهر يناير ،معظم أغلبية
القراءات كانت  ..كما هو موضح في شكل ( .)1نتائج الدراسة

الحالية لدرجة الح اررة واألس الهيدروجيني واألكسجين متفقة مع []2

في نمو أسماك البلطي ، Oreochromis niloticusو [ ]23في

نمو أسماك Sparus aurata.
االستنتاج : Conclusion

من خالل نتائج هذه الدراسة يمكن أن يستنتج أن أسماك العنوب
( )Mugil sp.التي تم تغذيتها بعليقة البروبيوتيك نموها أفضل

بنسبة %13.1من األسماك التي غذيت بعليقة الشاهد .وأيضا
أعطت نتيجة أفضل في مؤشرات النمو ،زيادة الوزن ،ونسبة
التحويل الغذائي ،ومعدل النمو النسبي .ومن خالل المؤشرات

البيئية اتضح أن خور امبيخه يتعرض لملوثات عضوية أدت إلى

[3] B. Ahilan, G. Shine, and R. Santhanam,
“Influence of probiotics on the growth and gut
microbial load of juvenile goldfish (carassius
auratus),” Asian Fisheries Science, vol. 17, no. 4,
2004.
[2] Allah H.Y. (2003) Physiological Effects of
Some Additives On Growth, Blood Constituents
And Immunity In Nile Tilapia (Oreochromis
Niloticus).
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