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 تأثير معدالت التغذية على فاعلية النمو واإلستفادة الغذائية
 (.Tilapia niloticus. Linnaeusلسمك التيالبيا )

 منال محمد المريمي  ،د.عبدالعالي خليفة الطويل ،د.ناصر خليفة الكبير
 العلومكلية  – علم الحيوانقسم 

 جامعة الزاوية

 :البحث ملخص
إستتعا"لم  تتب أرعستتي أستتلعيب أما تتي جاستت ل  "اتتي تج تترا  تجعي يتتي  16أجريتتا تجاجتتلرت ج اتتر  

متت     اذجتت  عتتض اتت تجاجتتلرت ع رثتتأل ع تتال تر يتتلا تجع ريتتي عاتتلجارتا تج ستتامة ي  تتت تجاجرعتتي 
م. إل ثلنيتتي إماعتتلر اتتضدير  ستتةيا تجازذيتتي   األ /يتتام  30/9/2004إجتتي  1/6/2004تج اتتر   تت  

 ترست ل  اتم ازذيتي (.Tilapia niloticus.L) "اي  ل"ايي تجن ا اتإلسا لة  تجزذت يي جس   تجاي عيتل
ت نعقتا  ت .  35 عترااي  عنستعي (Provimi. B.V; Holland)  نتا   ت  تإلصتننل"ت علجزتذتا

  األ  /تجيام."نتتتتة تإلنامتتتتلا  تتتت  2.5   2.0   1.5   1.0تجاجتتتتلرت أرعستتتتي  ستتتتةيا جاازذيتتتتي 
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تجاجتتلرت جتتا   عتتض  ترستت ل  متتة ألتةا  تتت تجتتاأل  تجثاتتت اتجن تتا عاألةيتتلة  اتتر  ا تتزي  تجاجرعتتي جج يتتب 
ا سل تت  تجن تتا   ستتةيا تجازذيتتي. إي أ   ل"ايتتي تجن تتا  تتت ثتت م  تت   سل تت  تجن تتا تجنتتا"ت   /يام 

  جم / تجيام  اجث   سنايلم2.0   1.5سج  تر ض   ت  لجي  سةجت تجازذيي   تج ناق  جم/يام 
  ستج  تر ضتايي 2.0   1.5جيس "لجيل  قلرني ع سةيا تجازذيي ترمتر.. ثتذتج   ستةجت تجازةيتي 

ذجت   نساناج  ت  .ا سل   تجا اي  تجزذت ت     يل تإلسا لة  تجزةت يي  ت ث م    ث لا  تجازةيي  
أا تجنقص  ت تجثااي تج يي اترستا لة   عض  تجأليلة  ا تجاقاي   ت  سةيا تجازذيي مة يؤدر "اي تجأليلة 

يجتت ضتتعن  جتذتج  ج  تلريب ارعيتي ترستت ل   ت  تجزتذتا. تر تر تجتتذ. يتؤدر "اتي تج تترةاة تإلماصتلة.
تجن تا اث تلا  ا ايتت  جا صتا  "اتي  ل"ايتي  اذجت    دت  ذتذا تج  تلريب  ستةيا تجازةيتي "نتة ا تزي 

غتتذت ت جيتتة   تت  نل يتتي اتج  ل  تتي "اتتي تجعي تتي  تت  نل يتتي أمتتر.. تجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل أ"نتتا 
 ؤ رتا إيجلعيي    تججلنت تإلماصلة. علج صا  "اي نال ج أ ض  "نة ازذيي ترست ل  ع ستةيا 

اتج  ل  تتي "اتتي ازذيتتي  نم ضتتي  تتب تجأليتتلة   تتت تجثااتتي تج يتتي اضتتعن إستتامةتم تجزتتذتا تإلصتتننل"ت 
 تجعي ي عاقاي  تردر تجعي ت.

 :ةــمقدم
أاجمتتا  س تتم ةا  تجستتلجم  تتت تجامتتا تج لضتتر إجتتي ارعيتتي ثديتتر  تت  تر يتتلا تج ل يتتي  اذجتت  
جستتتة  لجامتتتل  تتت  تجزتتتةتا عل"اعلرذتتتل أ تتتة تج صتتتلةر تجر يستتتيي جاعتتترااي  تج يتتتاتنت اذتتتا ترثدتتتر أذ يتتتي 

ي اتتلإ إجيمتتل تإلنستتل . إ   ت تر ينيتتي تجضتتراريي تجاتتتجستتماجي ملعاياتته جامضتتم اته اات تته "اتتي تر  تتل
ارعيتتي ترستت ل  جمتتل أيضتتل  ألتيتتل ثديتتر   قلرنتتي عتتلرنات  ترمتتري  تت  تج ياتنتتلا تجاتتت استتعت  تتت أليتتلة  
تجتتتتتتاأل . اعستتتتتتعت إنم تتتتتتلت  تتتتتتت ةرجتتتتتتي  تتتتتترتر  جستتتتتت مل  تتتتتتا  ترستتتتتت ل   تتتتتت   يانتتتتتتلا ةاتا تجتتتتتتةم 

اي    تجنلمي جا  ل  ي "اي إستا رتر" ايلامل  مي ا الإ إجي نسعي ض ي  (Piokilothemic)تجعلرة
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. (Kissil, 1991)تج يايي  أ ل تجنسعي ترثعر    تجنلمي يسا لة  نمل  ت تجن ا األيلة  تجثااي تج يتي 
اين ر تجسا تلا إجتي تجألرت"تي تج ل يتي "اتي تنمتل تج صتةرتجنمل ت اتر دت  ج ت    تثاي تجزتذتا اتج جل"تي 

ترنتتتات  ذتا ترذ يتتتي ترماصتتتلةيي  تتتت تجألرت"تتتي تج ل يتتتي تجاتتتت   . تتت  عتتتي  FAO,2001 تتتت تجستتتلجم   
نج تا ارعيامتل اتما امتل "اتي أن  تتي تجارعيتي تج ماا تي رست ل  تجاي عيتل تجاتتي يرجتب أصتامل إجتي تجقتتلر  

امة ام إةملجه جاسةية    تجةا  ترستيلايي عقصتة تجارعيتي أا إلجترتا تجاجتلرت. ينا تت ست     تر ريقيي
    اذتتت دلجتتل أثعتتر  ج ا"تتي أستت ل   ستتاألر"ي  تتت تج يتتلا تجسةعتتي(Cichlidae) "ل اتتي تجاي عيتتل إجتتي

 .Tilapia niloticus  امتة اصت  ترنتات  تج رعتل  إجتي تجس ترا  نتا   ت  أذ متل تجاي عيتل  ت  نتا 

L.    را تتل   ستتة  تر انيتتل    اتتل/ 2تجاتتي اا  تت  إنم تتلت  ستتة  ترثستتجي  تجتتةت ت إجتتي  تتةاة اته
 . إ  س   تجاي عيل ذا أثدر 2006جارعيي ترمري. أاضح تجج   ا"عة تج سنت  أثدر    أس ل  ت

ترستت ل  تج ستتاألر"ي  تتت تجع يتترتا اتر تتاتت عستتة "ل اتتي أستت ل  تجثتتلرت ا"ل اتتي أستت ل  تجستتا ا   
دم  صر اثاعل. إ  إناتلإ ست   تجاي عيتل  تت األتيتة   اأا  تج ناجي   ت تجسلجم ةا  جنات  رق آسيل

ةية    ةا  تجسلجم عاتسني تإلساألرت  تج ل ت  اذا يساما  نلألجل "لة  اي يةم   ت  سا ر  ت تجس
تجصتتنل"لا تجا ايايتتي إي عنستتعي ماياتتي. يا يتتأل ستت   تجاي عيتتل عن تتا ستتريب "نتتة ل ااتتا ر جتته تج تترا  

يتي اجته ث تلا  "لج  تججية  تجاتت  ت  أذ متل ةرجتي تج ترتر  اترثستجي  تج تذتت  تت تجعي تي تج ل يتي تجعي يي
 تتتت ا ايتتت  تجزتتتةتا تجنعيستتتت تج اتتتل،  م تتتل ثتتتل  نا"تتته  ث تتتل يقعتتت  "اتتتي تجازذيتتتي تجاث يايتتتي تج انا"تتتي  

 اذا قلام جا رتت اسم  تجاثلدر  ت ترسر. 
تجزتتذتا تجستت ثت يساعتتر تجقل"تتة  ترسلستتيي جثل تتي تجس ايتتلا تج يايتتي رستت ل  تجارعيتتي  تت  عينمتتل 

اا تتتةل " ايتتتي تجازذيتتتي يا يتتتلم اترثدتتتر اثتتترترتم  قلرنتتتي أستتت ل  تجاي عيتتتل تجاتتتت ا تتت   تجن تتتا اتإلناتتتلإ 
تجمجر  اغيرذتتل  تت  تجس ايتتلا  علجس ايتتلا ترمتتر. تجاتتت اقتتام عمتتل ترستت ل   تتت تجنعيستتي  دتت  تجاثتتلدر

 تج ستتتياجاجيي.  تتت  عتتتي  ترغذيتتتي تج ث اتتتي تج ستتتامة ي  تتتت ازذيتتتي أستتت ل  تجارعيتتتي  تتتت أنضتتت ي تجارعيتتتي
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ثتتا   تت  "تتةة  تت  تج رثعتتلا اعنستتت  ماا تتي  ستتت إ ايلجتتلا تج ثد تتي تجزتتذتا تإلصتتننل"ت تجتتةي يا
ت تل    35-30تجنا  تج ساألر .  ضس ل  تج يتلا تجسذعته ا اتلإ تجتي نستعي عترااي   تت تجزتذتا  تل عتي  

     تتت تجزتتذتا  55-45ترستت ل  تجع ريتتي  ا اتتلإ تجتتي نستتعي "لجيتتي  تت  تجعتترااي  ااتترتا،  تتل عتتي   
اي تتث  نستتعي  ا يتتل ت  تجزتتذتا تجستت ثت يساعتتر عتتلذت تجاثا تتي  .Vergara (1992)تإلصتتننل"ت

  2004ا تتتتتتتتزي    تتتتتتتتلريب ارعيتتتتتتتتي ترستتتتتتتت ل .   تج تتتتتتتتلا      تتتتتتتت  اثا تتتتتتتتي60-50ااتتتتتتتترتا،  تتتتتتتتل عتتتتتتتتي  
ازذيتتي  قننتتي ا عر جتتي أدنتتلا  اذتتذت تر رمتتة يرجتتب جستتةم إاعتتل  أن  تتي   El-Dahhar, 2000) ا 

أنمل اضث  تجنستلم  تت ت. امتا اتيتي ث يتي يقتةم  " ايلا تجازذيي ملصي ت  تجساا  تجزذت ت جاس ل 
جمتتل ةا  تإلستتا لة   تت  تجزتتذتا تر تتر تجتتذ. يتتؤدر "اتتي تج تترةاة تإلماصتتلة. ج  تتلريب ارعيتتي ترستت ل . 
جتتذتج  أصتتعح  تت  تجضتترار. إجتترتا عستتت تجاجتتلرت تجس ايتتي "اتتي  ستتة  تجا ايتت  تجزتتذت ت ا تتل  تتة. 

ااضديرذتتل "اتتي  ل"ايتتي  ستتةيا ازذيتتي ا"اتتي  اتترتاتإلستتا لة   تت  تجزتتذتا تج قتتةم جاستت ل   تت  متت    
انال جمل اساعر    تج ؤ رتا تإلماصلةيي  ت ذذت تج جل    .T.niloticus. Lتجن ا جس   تجاي عيل  

يا اتب ست   تجاي عيتل ع جتل  اتستب  تت تجازذيتي  إذ .تجات جمتل أذ يتي ثعيتر   تت   تلريب ارعيتي ترست ل 
   عين تل اازتذ. Zooplanktonستم  "اتي تجمتات م تج ياتنيتي  5  اازة. إصعل"يلا تجاي عيل أم    

 . "نتة ارعيتي ست   تجاي عيتل  تت تر تاتت Phytoplanktonترس ل  تجثعير  "اي تجمات م تجنعلايي  
  يتتتام إستتتامةتم غتتتذتا ثل تتت  ياعتتتي  لجتتتي (Intensive culture)ترصتتتننل"يي علجنريقتتتي تج ثد تتتي 
اذذت تجزذتا يثا  "اي صار  "ات  صتنل"ت  ضت ا  تججتاة .  لميترس ل  تججس يي  ت تجعنلا اتجن

ث تتتل ي ثتتت  إ"تتتةتة ارثيعتتتي غتتتذتا  رثتتتت  تتت   صتتتلةر  ياتنيتتتي انعلايتتتي  تتترن تجاضثتتتة  تتت  أ  ازنتتتت 
تإل ايلجتتلا تجزذت يتتي  تت  تر  تتلت تر ينيتتي اتجةذنيتتي ترسلستتيي  اأ  يؤمتتة  تتت تر"اعتتلر  صتتلةر 

عي  ت تجسايقي  ب ضعن ث يي تجعرااي  اتجنلمتي  تت مانتي غذت يي  ماا ي جا صا  "اي ااتأل  تجارثي
ام  يمل إماعلر "ةة     ستةيا تجازذيتي اعتي  ت   تجسايقي تج صنسي.  ت ةرتسي "اي أس ل  تجسا ا 

   تت  تجتاأل  تجثاتتت أ"نتا ناتتل ج أ ضت   تت   يتل  ل"ايتتي 5.0ترست ل  تجاتتت غتذيا ع ستتة  ازذيتي 
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. (Brown, 1984)   ت  تجتاأل  تجثاتت جاجستم 2.5يتي تجن تا  ت  ترست ل  تجاتت غتذيا ع ستة  ازذ
  )niloticus.T("اتي أست ل  تجاي عيتل  )Saidy & et al, 2005)-Elا تت ةرتستي أمتر. متلم عمتل 

ةذ  تججسم  سنايلم    جم ياضدر3.0  02. 1.0 قة تساناج عضنه "نة ازةيي ترس ل  ع سةيا ازذيي 
 تا   Vergara (1992) ذيتي. ا تت ةرتستي متلم عمتلعين تل اتضدر عترااي  تججستم  ستت  ستاايلا تجاز

 إ ايلجلا عستت ترست ل  تجع ريتي  ت  تجعترااي   قتة اجتة عتض  ترست ل  تجصتزير  اتج ااستني تج جتم
  "نتة 2003ا الإ تجي نسعي عرااي   ت تجسايقتي أمت   ت  ترست ل  تجثعيتر . ثتذتج  "عتلس ا "يتلن  

ازذيتتتي  "اتتتي  ستتتاايي   ماا تتتي   تتت  تجعتتترااي  ا ستتتةيا (T. niloticus)ازذيتتتي أستتت ل  تجاي عيتتتل 
   قتتتة ا صتتت   تتت  متتت   تجناتتتل ج عتتتض    اتتتا. تججستتتم  تتت  تجعتتترااي  اتجتتتةذا  متتتة ألتة 5.0   3.0

"اتي أست ل  تج يتلا  et al (2003) Samantary &عأليتلة   ستةيا تجازذيتي. ا تت ةرتستي متلم عمتل 
نتتا"ي   تت  تجس  تتق ع ستتاايلا ازذيتتي  غتتةيا ترستت ل  "اتتي (Channa strata) تجسذعتتي  تت  نتتا 

اجتتةت أ  تجأليتتلة   تتت األ       تت  األ  تججستتم5.0  ا اتتت 0.0 ماا تتي "نتتة  ستتةيا ازذيتتي  تت  
 تت ةرتستي  قلرنتي  Lee & Kim (2005) مة ألتةا منيتل عأليتلة   ستاايلا تجازذيتي.ث ل اجتة تججسم

اد دي  ستاايلا  ت  تجتةذا  عي  اسسي "  ق    تجزذتا ا اا. "اي د دي  ساايلا    تجعرااي  
اجتتةت أ  أ"اتتي  ستتة  ن تتا نتتا"ت   (Paralichthys olivaceus)أجريتتا "اتتي أستت ل  تج اانتتةر 

ستج  جاست ل  تجاتتت غتذيا "اتتي أ"اتي  ستتاا. عترااي  اأمتت   ستاا. ةذتت   تت تجسايقتتي. ا تت ةرتستتي 
ستتعي "نتتة ازتتذيامل عزتتةتا إصتتننل"ت ي اتتا. "اتتي ن (Grass carp)"اتتي ستت   تجثتتلرت تجس تتعت 

   2.0  عنستتعي  األتيتتة  متتةرذل 10  إجتتي 2.0   اع ستتةيا ازذيتتي ارتا تتا  تتل عتتي  40عتترااي   
ثتتتتذتج  متتتتلم  .Imtiaz (2007)يا  تتتتل أليتتتتلة   تتتتت   اايتتتتلا تججستتتتم عأليتتتتلة   ستتتتاايلا تجازذيتتتتي 

Andrews & Stickney (1972)  امتة    6.0  4.0 2.0عةرتستي اتضدير دت ل  ستةيا جاازذيتي
 Ictalurus)  ض  تجن تتتا تجستتتريب اتجأليتتتلة   تتتت تجتتتاأل  تجثاتتتي يستتت ل  تجقتتترت ينت متتترا تجناتتتل ج عتتت

punctatus)  ا تت ةرتستي تمتر. جم تل  تا  اتضدير ةرجتلا 4.0سج  أ ض  "نة  ستة  تجازذيتي . 
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جستتتت   تجقتتتترت ين  نستتتتعي ا ايتتتت  غتتتتذت ت تج تتتترتر  "اتتتتي ث تتتتلا  إستتتتامةتم تجزتتتتذتا  قتتتتة اجتتتتة عتتتتض  أ ضتتتت 
(I.punctatus)   ثتتتذتج  اجتتتة  .°م34-18ستتتجاا "نتتتة ةرجتتتلا  تتترتر  ارتا تتتا  تتتل عتتتيHilge 

 ت ةرتساه "اي " مي ةرجتلا تج ترتر  ع سل ت  تجا ايت  تجزتذت ت عتض  ةرجتي تج ترتر  تج داتي  (1985)
اأستتتاناج عتتتض  ةرجتتتي تج تتتترتر  جمتتتل اتتتضدير ثعيتتتتر "اتتتي ث تتتلا  إستتتتامةتم تجزتتتذتا تج ستتتامةم "اتتتتي   °م27

"اتتي أستت ل   Platt & Hauser (1978)اجتتلر..  تتت ةرتستتي متتلم عمتتل تج ستتاايي  تجاجريعتتت ا تج
تجاي عيتتتل  تتتا  اتتتضدير ةرجتتتي تج تتترتر  "اتتتي  ستتتة  إستتتامةتم تجزتتتذا إستتتاناج عتتتض  تجأليتتتلة  أا تجتتتنقص  تتتت 

 Leiةرجلا تج رتر  يؤدر  سنايل "اي  سةيا تجازذيي اث يي إسامةتم تجزذتا. ث ل أساناج ثت   ت  

and Li (2000)  تجاي عيتل تجمجتي   ل عتض  أست ل  تت ةرتستام(Oreochromis niloticus X 

O.mossambicus ) ا تت ةرتستي "اتي   °م28أثعرث يتي إستام   جازتذتا "نتة ةرجتي  ترتر   ستجاا
عتض  نستعي   (Brown & Smith, 2004)  اضدير ةرجي تج رتر  "اي  سة  تجن اق  قة اجة ث    

 تتتا  اتتتضدير ةرجتتتي تج تتترتر   جتتتي تج تتترتر . ا تتتت ةرتستتتي أمتتترياتتتألةتة عأليتتتلة  ةر  تجن تتتاق يستتت ل  تجاي عيتتتل
 Price & et al (2001)اجتة ا" مامتل ع سل ت  تج لجتي تجصت يي "اتي أست ل  تجاي عيتل تج تاأل عيقت

ترماصتلةيي  عض  ةرجي تج رتر  تجسلجيي جيس جمل أ. اتضدير "اتي  سل ت  تج لجتي تجصت يي. ن ترت جاذ يتي
اجستتةم اتتا ر تجةرتستتلا اتجع تتال    تتت   تتلريب تجألرت"تتي تج ل يتتي  ) (T. niloticus رستت ل  تجاي عيتتل

  (%)تجاتت ا ت    ستةيا تجازذيتي  (Feeding Management)  "اي إةتر  تجازذيي  تت ترست ل 
 استةة    ت ذذت تج جتل . اإلستعلت اغيرذل    تجعلرت ارتا تجمل ي اثدل ي تجامألي  (%)أاملا تجازةيي 

جست ل  تجاي عيتل تجاتت استاما  تجزتذتا عث يتلا ثعيتر   تت أ. امتا يقتةم جمتل    عينمل تجساا  تجزتذت ت 
اثا تتتي  انايجتتي ررا تتتل   أاتجأليتتتلة   تتت تجثااتتتي تج يتتتي ةا  ترستتا لة   نتتته  تتت " ايتتتي تجا يتتتا  تجزتتذت ت

تر تر   اتإلسامةتم تج  رن جازذتا ةا  اقني  جث يلا تجزذتا تج قةم يا يل جاست ل   تجزذتا تجصنل"ت
يؤدر ساعل "اي تج رةاة ترماصلة. ج  لريب ارعيي ترست ل  اتردتلر تجستاعيي جاعي تي  ار  نجتل، تجذ. 

 أاجمتتا تجع تتال .ارعيتتي ترستت ل   تتت تجألرت"تتي تج ثد تتي يسا تتة أسلستتل "اتتي م تتت ستتسر اثا تتي تجزتتذتا
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جتتلرت اتجةرتستلا  تت تجستناتا تجس ترترمير  إجتي اقايتت  ث يتلا تجزتذتا تجصتنل"ت تج ستامةم عتاجرتا تجا
 .اضعن ث يي تجزذتا تج قةم جاس ل  تجسا يي "اي  سةيا تجازذيي

"ايه تاجمنل  ت ذذا تجةرتسي إجي إجرتا عست تجاجلرت تجس ايتي "اتي اتضدير  ستةيا تجازذيتي 
ي ثلنيتتتي تج صتتتا  "اتتتي أ ضتتت   ؤ تتترتا   جستتت   تجاي عيتتتل "اتتتي  ل"ايتتتي تجن تتتا اترستتتا لة  تجزذت يتتتي

 اث لا  تجازذيي   /جم .    /يام   سة  تجن ا تجنا"ت  تجزذت ت إماصلةيي  ت  سة  تجا اي 

 إجراءات البحث:

 :المواد والطرق
 .  ت    ترا  ارعيتي ترست ل   T. niloticusام تج صا  "اي أس ل  تجاي عيتل  ت  نتا    

م   يل نقاا ترس ل  إجي أ اتت 2004علجمي ي تجسل ي جاألرت"ي تج ل يي علجم س م    مر يانيا 
جاجتتتلرت ع رثتتتأل ع تتتال تر يتتتلا تجع ريتتتي عاتتتلجارتا عاتستتتني أ تتتاتت ملصتتتي عنقتتت  ترستتت ل   جمتتتأل  ت

اعثدل تتي امتألي   نلستتعي جا  ل  تي "اتتي ترستت ل   عاستناتنلا تجمتتاتا جا  ل  تي "اتتي ترثستجي  دلعاتتل
األ"تتا  اعستتة أما تي ترست ل  "اتتي ةرجتي  ترتر  تج يتلا تج ستتامة ي  تت تجاجتلرت   ت  تإلجمتلة اتجن تاق
 عاسامةتم تج اتة اتجنرق تجالجيي: "اي أ اتت تجاجلرت

 تجارب النمو :
اتجد دا   ت  ستعا عر  م2004 ل عي  ترا     يانيا   أسعا"ل16ام ا زي  تجاجلرت ج ار  

  ت ذج  أرعسي أسلعيب  ار  ترما ي.   يا ل ع ل120م.  يل  ثاا  ل  ج ا"ه  2004

 أحواض التجارب :
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  أ اتت  رعسي تج تث   ت  نتا  أجيتل  ألجلجيتي ستسي ثت م  نمتل 8  ام إسامةتم  ل  ج ا"ه
  جاتر / ةميقتي  15-10ةتم   ننقي تجاجلرت   ألاة  عضنض ي اتة ق تج يتلا تجسذعتي ع ستة     3م1.5 

     علإلضتتل ي إجتتي تإلضتتلا  اتجامايتتي عاستتا رتر 5.0   اارثيتتأل تج اا تتي  °م21"نتتة   ةرجتتي تج تترتر 
 جج يب ت اتت تجاجلرت.

 اك التجارب :أسم
اتتتم    T. niloticus"ينتتتي  تتت  أستتت ل  تجاي عيتتتل نتتتا       200اتتتم إستتتامةتم  تتتل  ج ا"تتته 

جتترتم    31.0اع ااستتن األ  ثاتتت    ستت ثي/  تتات   25ااأليسمتل "اتتي تر تتاتت عثدل تتي امتتألي    
  اتتتم إستتتعا"يل أمتتتة "ينتتتي (phnoxy ethanol-2)  ع  اتتتا   م تتت  عستتتة " ايتتتي امتتتةير ترستتت ل 

رمتتتتة تجتتتتاأل  تجثاتتتتي رمتتتترت  جتتتتم  عاستتتتامةتم تج يتتتتألت      تتتت  أستتتت ل  تج تتتتات75  " تتتتات يي ا تتتتث
 تجثمرعل ت. 

 الغذاء المستخدم :
عسة " ايي ترما ي "اي تج را  تجعي يي تج ستامة ي  تت تجاجتلرت ج اتر  أرعستي أستلعيب غتذيا 

اتم    تم 3.0  ع جتم  عيعتلا  ( Provimi B.V.Holland م جمتل علجزتذتا تإلصتننل"ت ترست ل 
تجا ايتتت  تجثي يتتل ت ج ثانتتتلا تجزتتذتا تج رثتتتت . تترثي   تتترا"لا تجألرت"تتي تج ل يتتي تج صتتا  "ايتته  تتت 

  . 1تج سامةم  ت تجاجلرت  اض ي علججةا   
 

 المستخدم في التجارب. (Provimi B.V; Holland)(.يوضح التحليل الكيميائي )%( للغذاء اإلصطناعي  1جدول ) 
 ترجيل  تجر لة تجرناعه تجةذا  تجعرااي  تج ثانلا

)%( 35 10 07 08 04 
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 نظام التغذية :
   2.5   2.0   1.5   1.0نعقتتتتا  ستتتتةيا تجازذيتتتتي    تتتتت ن تتتتلم ازذيتتتتي ترستتتت ل  
عاثترتر ازذيتي    األ"تي " تات يل "اتي د لنيتي أ تاتت اجتلرت اجث   سة  ازذيي  ضل"   األ /يام 

  .8.00AM)  16.00PM"اي تجااتجت  "اي  اراي  صعل ل ا سلات

  تقييم فاعلية األسماك :
اتم  ا"نتة تإلنامتلا  ت  تجاجتلرت   ت عةتيي تجاجرعي ام  سلت تجاأل  تإلعاةت ت  جم  جاس ل 

 ستتتة  تجن تتتا تج ناتتتق   ا ستتتلت  ستتتة  تجن تتتا تجنتتتا"ت   /يتتتام    ستتتلت تجتتتاأل  تجنمتتتل ت  جتتتم  جمتتتل
 (K)   سل ت  تج لجتي تجصت يي   ث تلا  تجازذيتي   /يتام (FCR) جم/يام   سل ت  تجا ايت  تجزتذت ت 

 نعقل جا سلةيا تجالجيي :  انسعي تجن اق جث  ن لم ازذيي  إسعا"يل
  X 100جا  األ  إعاةت ت  / يام  – سة  تجن ا تجنا"ت   /يام = جا  األ  نمل ت  
 إعاةت ت / يام األ  – سة  تجن ا تج ناق  جم /يام  = األ  نمل ت 

 = ث يي تجزذتا تج ساما  / تجأليلة   ت األ  ترس ل  (FCR) سل   تجا اي  تجزذت ت 
  X 100ث لا  تجازذيي   /يام  = تجأليلة   ت تجاأل  علججرتم / تجزذتا تج ساما  

 X 100 3= األ  ترس ل  /  تجنا  تجثات  (K) سل   تج لجي تجص يي 
 
 

 التحليل اإلحصائي :
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 تت تجا ايت    (Student-new man-keuls multiple range test)اتم إستامةتم عرنتل ج
  عااعتتتل  اقيتتتيم تجقنل"تتتلا تجثل اتتتي (p<0.05)  تإل صتتتل ت جاناتتتل ج تج ا صتتت  "ايمتتتل  سنايتتتل يمتتترت

       .Zar,1996اتجس ات يي جعلرت ارتا تجةرتسي  

 :البحث نتائج

 فاعلية النمو:
 تتت   . جتتا   أليتتلة  اةريجيتتي2 تت  متت   تجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل جعتتلرت ارتا تجن تتا  جتتةا  
 ستة  تجن تا تجنتا"ت ا ستة    األ  ترس ل   ب تجأليلة   تت أستلعيب تجاجرعتي  تت ثت   ت  تجتاأل  تجثاتت

أ ضت  ن تا جاست ل  "اتي تجاتاتجت   ب نمليي تجاجرعي  تت ترستعا  تجدتلنت " تر  ستج .تجن ا تج ناق
   ا ستة  تجن تا تج ناتق 1.60   1.63ع ستة  ن تا نتا"ت     2.0  ا 1.5 ت  ستةجي ازذيتي 

ستتجاا أمتت  ن تتا ا    تجاتتت2.5ا   1.0 قلرنتتي ع ستتةيا تجازذيتتي ترمتتر.  1.06ا  1.08قي تتي ع
عتتي  عتتلرت ارتا تجن تتا متت    اتتر   (p<0.05)ث تتل جتتم ي  تت   تتراق  سنايتتي  .أليتتلة   تتت األ  ترستت ل 

 تجذ. ياضح نال ج  ل"ايي تجن ا م    ار  تجاجرعي.  .2تجاجرعي  جةا 

 اإلستفادة الغذائية:
ث لا  تجازذيي  ت   . سج  إرا ل"ل  ت مي ي3 ت  جةا   تج ا ص  "ايمل   تجنال ج   م 
نم لضتتتلم  تتتت  ستتتة  تجازذيتتتي  45.50عقي تتتي   1.0 ستتتة  تجازذيتتتي    قلرنتتتي  24.09  عقي تتتي 2.5اته
   قتتة جتتا   إنم لضتتلم عستتينل  تتت مي تتي ث تتلا  تجازذيتتي  يتتل ستتجاا 2.0  ؛ 1.5ع ستتةجت تجازذيتتي 
ثتذتج  إنم لضتل  تت مي اتي  أ ل  سل ت  تجا ايت  تجزتذت ت  قتة ستج  .38.76 ا  40.46"اي تجااتجت 
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ث تتتتل جتتتتم ي  تتتت    0.35   عقي تتتتي2.0   دتتتتم يايتتتته  ستتتتة  تجازذيتتتتي 1.5 تتتتت  ستتتتة  تجازذيتتتتي   0.25
  ت مي ي  سل   تجا اي  تجزذت ت عي   سةيا تجازذيي تج ماا ي. (p<0.05) راملا  سنايي 

 معامل الحالة الصحية:
 يساعتتتر  ؤ تتترت جا لجتتتي تجصتتت يي جاستتت ل  متتت    اتتتر  تجاجرعتتتي  (K) لجتتتي تجصتتت يي  سل تت  تج

 تتتب عةتيتتتي تجاجرعتتتي ستتتج    تتت  متتت   تجناتتتل ج تج ا صتتت  "ايمتتتل  اي دتتت  تجس متتتي عتتتي  تجنتتتا  اتجتتتاأل 
ا تت نمليتي تجاجرعتي  قتة ستجاا   جسيني " ات يي ا دت  ج يتب أن  تي تجازذيتي  0.67 عقي ي K ااسن 
  مي ي  سل ت  تج لجتي تجصت يي  تت ج يتب  ستةيا تجازذيتي ي    تي ازيير ثعير  تجم  0.70مي اي 

اجتيس   م    ار  تجاجلرت اته  اجةا  مت نايجي ر" ل  تج نلاجي  ث ل جم اسج  نسعي ن اق "لجيي
  . 3جمل تيي اضدير "اي تجنال ج  جةا  

 .(Tilapia niloticus)يوضح نتائج فاعلية النمو لسمك التيالبيا .( 2جدول ) 
  سةيا تجازذيي    األ / يام 

 1.0 1.5 2.0 2.5 

 األ  إعاةت ت  جم 
a 31.15 
 6.1  

a 30.64 
 6.4  

a
30.95 

 5.9  
a 31.34 
 6.7  

 األ  نمل ت  جم 
nd 75.53 
 4.3  

a 122.16 
 3.9  

a 120.35 
 4.6  

a 105.2
 

 3.7  

  سة  ن ا نا"ت   /يام 
a 1.46 
 0.9  

a 1.63 
 1.1  

a 1.60 
 1.5  

a 1.45 
 1.1  

  سة  ن ا ناق  جم/يام 
a 0.91 
 0.0  

a 1.08 
 0.1  

a 1.06 
 0.1  

nd 0.88 
 0.0  

  األرقام في الصف الواحد ال تختلف معنويا بشكل كبير(p<0.05) . 
  األرقام بين األقواس تشير إلى اإلنحراف المعياري(SD)  . 
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 .(Tilapia niloticus)يوضح نتائج اإلستفادة الغذائية لسمك التيالبيا .( 3جدول ) 
  سةيا تجازذيي    األ / يام 

 1.0 1.5 2.0 2.5 

  سل   تجا اي  تجزذت ت
nd 1.67 
 0.4  

a 0.25 
 0.6  

a 0.35 
 0.1  

a 0.41 
 0.5  

 ث لا  تجازذيي    
b   

60.28 
 6.1  

ab 40.46 
 1.4  

a 38.76 
 1.8  

a 24.09 
 3.2  

 (K) سل    لجي تجص يي 
a 0.68 
 0.0  

a 0.70 
 0.0  

a 0.70 
 0.0  

a 0.69 
 0.0  

 006 003 001 000  سة  تجن اق    
  األرقام في الصف الواحد ال تختلف معنويا بشكل كبير(p < 0.05) . 

  األرقام بين قوسين تشير إلى اإلنحراف المعياري(SD)  . 

 :مناقشة النتائج
م   تجنال ج تج ا ص  "ايمل  قة جا   إما  ل  تت  ل"ايتي تجن تا عتي   ستةيا تجازذيتي    

دتتتم يتتتضات  تتت   يتتتل     أ"نتتتي أليتتتلة   تتتت تجتتتاأل  جيثتتتا  أ ضتتت  ن تتتا1.5تج ماا تتتي.  ستتتة  تجازذيتتتي 
اث ذ تل ستج     2.5  ا 1.0   قلرناتي ع ستةيا تجازذيتي ترمتر.  2.0ترذ يي  سة  تجازذيتي 
  "تتت  عقيتتتي أن  تتتي 0.35  ؛ اث تتتلا  تجازذيتتتي  0.25   سل تتت  تجا ايتتت  تجزتتتذت ت إنم لضتتتل  تتتت مي تتتي

 .ترمر. تجازذيي
  ستتتج  إنم لضتتتل  تتتت  ستتتةيا تجن تتتا األيتتتلة   تتتت  سل تتت  2.5  ا 1.0 ستتتةجت تجازذيتتتي  

 تتت ةرتستتي   .2.0 -  1.5تجا ايتت  تجزتتذت ت  قلرنتتي علجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل  تتت  ستتةجت تجازذيتتي 
  (Cyprinus capril.L)ات     أس ل  تج يلا تجسذعي  ت  عينمتل ست   تجثتلرت أجريا "اي "ة  تن

 Husima يتتل أ متترا تجناتتل ج عتتض   ل"ايتتي تجن تتا اثتتا  "لجيتتي "نتتة تجأليتتلة   تتت  ستتةيا تجازذيتتي 

إنم لضتل نستعيل  تت  ستةيا تجن تا   قة جتا    Milk fishا ت ةرتسي أمري "اي س     (1979)
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تجاجتلرت  تا    تت  دت  ذتةا .(Krishnan & Reddy, 1989)جازذيتي"نتة تجأليتلة   تت  ستاايلا ت
  متتة يتتؤة. إجتتي تجأليتتلة   تتت  سل تت  تجا ايتت  2.5  إجتتت 1.0 ستتةيا تجازذيتتي  تت   اضديرتجأليتتلة   تتت

  تجزتتذت ت. تجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل  تتت ذتتةا تجةرتستتي اا تتق  تتب تجناتتل ج تجاتتت ا صتت  "ايمتتل ثتت م  تت 
(Hasan & Machintosh,1993)   اث تلا  إستامةتم تجزتذتا   2.5سل ت  تجا ايت  تجزتذت ت  ج   

 ب تجأليلة   ت تجن ا  قلرناتلم ع ستةيا تجازذيتي ترمتر. "نتة ازذيتي ترست ل  ع ستة  ازذيتي    38.6
  تجتذ. ي ت   تت ةرتستاه "اتي أست ل   (Cruz & et al, 1990اثتذج  تجستلجم  .  األ  /يتام2.0

ستتتج  "نتتتة     1.6ا سل تتت  ا ايتتت  غتتتذت ت      0.90تجاي عيتتتل عتتتض  أ ضتتت   ستتتة  ن تتتا نتتتا"ت  
  (Alahmed & et al, 1988 . ا تت ةرتستي أمتر. متلم عمتل 2.0ع ستة  ازذيتي  ازذيتي ترست ل 

  تتتتا  اتتتتضدير  ستتتتةيا تجازذيتتتتي ا" مامتتتتل ع ل"ايتتتتي إستتتتامةتم تجزتتتتذتا ا ستتتتةيا تجن تتتتا  تتتتت أستتتت ل 

Oreochromis spilarus  قتتة ا صتت  "اتتي أ ضتت   سل تت  ا ايتت  غتتذت ت  تتت  ستتةجت تجازذيتتي 
أست ل  ترارتاتل   تت ةرتستاه "اتيKissil (1987)  اا تق  تب  تل اجتةا    األ  / يام2.0  ا 1.5

(S.aurata)  ثتتذتج    Vergara (1992)إةتر  تجازذيتتي "اتتي  تجتتذ. متتلم أيضتتل عةرتستتي "اتتي اتتضدير
  ازذيتتي  ماا تتي ْم عاستتامةتم  ستتةيا22"نتتة ةرجتتي  تترتر   جستت ل  ترارتاتتل ن تتا اث تتلا  ا ايتت  تجزتتذتا

 ؛ 0.64 قتتة ا صتت  "اتتي أليتتلة  "لجيتتي  تتت  سل تت  تجا ايتت  تجزتتذت ت اث تتلا  تجازذيتتي "اتتي تجاتتاتجت 
   3.0-1.0 . امة إستاناج عتض  تجأليتلة   تت  ستاايلا تجازذيتي  ت  2.0  "نة  سة  ازذيي 1.14

 زذت ت.مة اؤة. إجت تجأليلة   ت  سل   تجا اي  تج
اة"م نال ج إنم لت مي ي  سل   تجا ايت  تجزتذت ت "نتة انعيتق  تجنال ج تجات ام تإل لر  إجيمل

اتجذ. ملعاه ناتل ج متة    األ / يام  ب تجأليلة   ت  سل   تجن ا تجنا"ت2.0  ا 1.5 سةجت تجازذيي 
 ثانلا تجزتذتا  األ / يام.امة يرجب ذج  إجي 2.5  ا 1.0اثا   ماا ي  ت  لجي  سةجت تجازذيي 

تجاتت متة  تج سامةم اته ايلجلا ترس ل     "نلصر تجزذتا تذ مل نسعي تجعرااي  اتجةذا   تت تجزتةتا
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اياضح    م   تجا اي  تجثي يل ت جازذتا تإلصتننل"ت   تجس ايلا تج يايي اثا  ثل يي جاقيلم عثل ي
   انستعي 35ااي   عضنه ي اتا. "اتي نستعي عتر  (Provimi B.V.Holand)تج سامةم  ت تجاجلرت

علجنلمتي تج أل تي جاقيتلم علجس ايتلا     اذةا تجنست ااعت إ ايلجلا س   تجاي عيتل جاألايتةا10ةذا   
 ة" تتي  تجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل  تج يايتتي اتذ متتل تجأليتتلة   تتت تجثااتتي تج يتتي اث تتلا  إستتامةتم تجزتتذتا

علجةرتسلا تجات أجريا "اي عست أس ل  تج يلا تجسذعي تجات ا ير إجي إ ايلجلا س   تجاي عيل    
 تا  إ ايلجتلا  Vergara (1992)     عينمل تجةرتسلا تجات متلم عمتل 40 -30تجعرااي   ل عي  

ض   ستتة   تت  ذتجتت  عتت نستتاناج نستتعي تجعتترااي  اتجتتةذا   تتت تجسايقتتي. ترستت ل   تت  تجنلمتتي تجاتتت ا تت  
 اث لا  إسامةجم تجزذتا    سةيا تجن ا امة أدعا  ل"ايي  ت  سج  تر ض   األ /يام1.5تجازذيي 

علجرغم    "ةم اجتاة  رامتلا  سنايتي عتي   ستةيا         يل ترذ يي02دم يايه  سة  تجازذيي 
 ت أ  ين تر جمتلاذتةا تجناتل ج يجت . 2.0تجازذيي إي ت  تجأليلة   ت تجن ا جا  ا  ت  سة  تجازذيتي 

إ"ا تلة ن تا جيتة استريب جاست ل   تججلنت تإلماصلة.  ت تجارعيتي تج ثد تي يست ل  تجاي عيتل. إ تل   
 تا تج صا  "اي  سل   ا اي  غذت ت جية  تا تج  لضاي عي  تجسل اي . 

  2.0ثتتذتج   ستتة  تجازذيتتي    1.5تجناتتل ج تج ا صتت  "ايمتتل ا تتير إجتتت أ   ستتة  تجازذيتتي 
 تتتت  سل تتت  ا ايتتت   ناتتتل ج أ"نتتتا أ ضتتت   °م21تر  تج يتتتلا تج ستتتامة ي  تتتت تجاجتتتلرت "نتتتة ةرجتتتي  تتتر 

اذذت ي ستر عتض   ل"ايتي تجن تا اتإلستا لة  تجزذت يتي جيتة   تت ثت   ستةيا  .غذت ت ا سل   ن ا نا"ت
عتتتلجرغم  تتت  أ   ستتتة  تجازذيتتتي    "اتتتي تجاتتتاتجت.2.5  ا 1.0 قلرنتتتي علج ستتتةيا ترمتتتر.  تجازذيتتتي

إي إنته عتلا  ت  تجاتضتح   غيتر  جتة. ن تلم تجازذيتي تج اعتب  تت جتةا  تج صتنب  "نة انعيتق 1.5
  يساعترت  تر ضت  2.0  دتم 1.5   م   تجاجلرت اتجنال ج تج ا ص  "ايمل عض   سةجت تجازذيتي 

ااس ي  تس ل  تجاي عيل علجنرق تتج ثد ي ا"ات ننلق اجلر.. تجنال ج تج ا ص  "ايمتل جمتل   ت ارعيي
تجاقاتت   تت     تججلنتتت تإلماصتتلة. "نتتة انعيتتق  ستتةيا ازذيتتي  نم  تتي تجاتتت عتتةارذلأذ يتتي ثعيتتر   تت
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اثا ي تجا زي  ج  لريب ارعيتي أست ل  تجاي عيتل عا"اعتلر أ  تجزتذتا تإلصتننل"ت عتلذت تجاثا تي  ا ت  
تججلنت تجعي ت عام يت  سةيا تجازذيي مة يؤة. إجت اقاي  تردر تجعي ت اتج  ل  تي "اتي تجعي تي.   

ي أمتتر. ناتتل ج  سل تتت  تجا ايتت  تجزتتذت ت اسثتتتس تجاقايتت   تت  تجأليتتلة   تتتت  ضتت ا تجزتتذتا تجزيتتتر نل يتت
  ساما  اتجاةم   ت ترن  ي تجعي يي. 

 :الخالصة
ترستتت ل  تجاتتتت أجريتتتا "ايمتتتل تجاجتتتلرت أ"نتتتا ناتتتل ج أليتتتلة   تتتت تجتتتاأل  اتجن تتتا  تتتت ج يتتتب 

  دتتم يايتته 1.5 ستتةجت تجازةيتتي  . إي ت  2.5  ا 2.0   1.5   1.0 ستتةيا تجازذيتتي تررعستتي 
أ"نيل أ"ات مي ي     يل  ل"ايي تجن ا جس   تجاي عيل  قلرني علج سةيا   2.0    يل ترذ يي 
 "تت  عقيتتي (p<0.05)اجثتت  ذتتذا تجأليتتلة   تتت تجتتاأل  اتجن تتا جيستتا  ماا تتي  سنايتتل   تجازذيتتي ترمتتر.
مةتم تجزتذتا  تت ذتذا تجاجرعتي مارنتا  . نال ج  ل"ايي تجن ا اث تلا  إستا2.5ا  1.0 سةيا تجازذيي 

امتة اات قتا  تب تجسةيتة  ت   .(T. niloticus)جيةت  تب اجتلرت أمتر. أجريتا "اتي أست ل  تجاي عيتل 
اتجاجتتلرت تجاتتت  تجاجتلرت  تت   يتتل عتتلرت ارتا تجن تا اتإلستتا لة  تجزذت يتتي. إي إ  تج أليتتة  ت  تجةرتستتلا

ستتاا. تجاجريعتتي أا تإلماصتتلة. ملصتتي  ي تتل يجتتت إجرتاذتتل اع لجتتي إجيمتتل  تتت ذتتةت تج جتتل  "اتتي تج 
ياساتتق عتتاةتر  تجازذيتتي رستت ل  تجاي عيتتل تجاتتت ا تت   اتتضدير  سل تت  تجا ايتت  تجزتتذت ت ا" ماتته ع ل"ايتتي 

إ ايلجتتلا ترستت ل   تت   ثانتتلا تجزتتذتا ا" ايتتلا  ثدل تتي تجامتتألي   تجازذيتتي تجن تتا   ستتةيا اأامتتلا
  .تجمضم اغيرذل

  اجثت  1.5ا ااساعر نايجتي جيتة  "نتة انعيتق  ستة  تجازذيتي تجةرتسي أ"نا أليلة   ت تجن 
امتتة استتعت تجأليتتلة   تتت  ستتاايلا تجازذيتتي ااادتتل  ي ياجتتة إمتتا    سنتتا. "تت  عقيتتي  ستتةيا تجازذيي

 جاعي ي تج ل يي نايجي ج   ا تجزذتا تجات ااقي ااارست  ت تجقل .
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