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 Apogon SPPالحيوية ىلع نمو أسماك  تأثيرات إضافة  البادئات

 

 بلقيس بن بريك*، محمد الدحيل**، شاكر عرم***

 

 كلية البيئة واألحياء البحرية، جامعة حضرموت -* أستاذ مساعد في قسم االغذية وتكنولوجيا األسماك

 ** أستاذ مشارك في قسم األحياء البحرية، كلية البيئة واألحياء البحرية، جامعة حضرموت

 *** طالب ماجستير في قسم األحياء البحرية، كلية البيئة واألحياء البحرية، جامعة حضرموت

 

 امللخص:

تأثري إضافة   تناولت هذه الدراسة

يف  الربوبيوتك، البكترييا النافعة االكتوباسلس

العليقة على مؤشرات النمو والرتكيب البيوكيمائي 

 12ملدة  واليت استزرعت،  Apogon sppألمساك 

-أسبوع  يف أقفاص أسطوانية عائمة يف خور امبيخه

مسكة عشوئيا على جمموعتني  210وزعت. املكال

يف  مسكة /جرام 2.2-1.5مسكة بوزن اولي  35بواقع 

لرت. غذيت اجملموعة  450سعته املائية ، كل قفص

األوىل   بعليقة الشاهد، واجملموعة الثانية بعليقة 

الربوبيوتك. أظهرت  النتائج وجود فروق ذات داللة 

بني األمساك املغذاه  (P<0.05)إحصائية معنوية 

بعليقة الربوبيوتك واألمساك املغذاه بعليقة الشاهد 

يف كاًل من: الوزن املكتسب، معدل النمو النسيب، 

عدل للتحول الغذائي. حيث بلغت الزيادة يف الوزن يف م

جرام، 106.5األمساك املغذاه بعليقة الربوبيوتك 

بينما بلغت يف األمساك املغذاه بعليقة الشاهد 

من خالل نتائج هذه الدراسة ميكن أن وجرام. 91.6

اليت مت تغذيتها  Apogon sppيستنتج أن أمساك 

% 16.3بنسبة بعليقة الربوبيوتيك منوها أفضل 

من األمساك اليت  %1.3بنسبة  والربوتني أفضل

 اناملؤشرات البيئية من  تضحأغذيت بعليقة الشاهد. 

مما أثر  منخفضنسبة تركيز االوكسجني الذائب 

 ألمساك.اعلى منو 

،  Apogon sppأمساك  الكلمات املفتاحية:

 .قفاص عائمة، الربوبيوتك االكتوباسلسأ
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 املُقـــــــــــــدمة:

تعرف البادئات احليوية على أنها سالالت قد تكون من نوع واحد أو خليط من عدة أنواع من 

ستزراع ومرافقها كاألحواض والربك لغرض التحكم امليكروبات، وميكن تطبيقها يف أنظمة اال

ومعاجلة التجمعات البكتريية يف املياه وقاع الربك، مما ينتج عن ذلك التقليل أو التخلص نهائيا من 

يوجد العديد من التعاريف  (.,Jory 1998)األنواع املمرضة مما ينعكس على صحة األحياء املستزرعة 

هي كائنات حية عندما تستخدم  Probiotic))ينص على أن البادئات احليوية ، وأهمها للبادئات احليوية

 (. FAO/WHO, 2001)بالقدر الكايف متنح منفعة صحية للكائن احلي املضيف" 

أن استخدام البادئات احليوية واليت هي خليط من البكرتيا  Wang et al., (2006)كما أوضح 

مرضة واليت تضاف اىل مياه الربك أو مع الغذاء ومن أهم وظائفها النافعة وانزمياتها املقاومة لألنواع امل

هي احملافظة على املياه ذات جودة عالية عن طريق تكسري املواد العضوية وتقليل نسبة األمونيا وكربيتيد 

اهليدروجني، كما أن استخدام هذه البادئات احليوية يسمح للبكرتيا النافعة بأن تكون أكثر يف 

احليوان واملقاومة لديه ضد  صحة على اجيابي حساب البكترييا املرضية . وهلا تأثري العشرية على

 التحويل معدل زيادة وكذلك احليوان منو معدالت من مما يزيد األداء معدل على وكذلك األمراض
  . Fuller, R. (1987)، (2015)علي،  الغذائي 

ن االستخدام املفرط للمضادات احليوية وما يرتتب عليه من عواقب جانبية على صحة األمساك إ

وحدوث ظاهرة املقاومة للمضاد احليوي دفع الباحثني إلجياد طرق بديلة كوسائل وقائية ومنها البادئات 

  (.,.Amabile-Cuevas et al 1995)احليوية 

واليت صنفت  Apogonidaeىل عائلة إمساك االستوائية املنتمية من األ  Apogon sppمساك أتعترب 

أمساك الكاردينال ،   Cardinal fish، و تعرف هذه العائلة باسم  Gunther,1859من قبل العامل 

 Apogonنوع هلذه العائلة، واجلنس األكرب هو  200جنس وحوالي  26إىل  24بينت التقديرات أن هناك 

و   Apogon coccineus جنس، كما تبني أنه يوجد باليمن نوعني وهما  ىل عشرة حتتإوالذي قسم 

Apogon semiornatus    طواهلا بني أ. الصفات املميزة ألجناس هذه األمساك انها صغرية حيث ترتاوح

لوان متفاوتة سم،  جسمها بيضاوي إىل متطاول، الشكل مضغوط من اجلانبني. األ 20سم وأقل من  12

 ;Randall and Hoese (1988)يتدرج من اللون األمحر, البين, األسود, األصفر, الفضي  كثريًا منها ما

Hayashi, M. (1993) . 

متت دراسة قام بها باحثون يف خليج طوكيو باليابان وذلك ملعرفة سلوكيات التغذية عند أمساك 

Apogon lineatus ،  وكان النظام الغذائي لألمساك يتكون بشكل أساسي من الروبيان واألمساك

(1999 Kume et al, ،) بعض األنواع من هذه األمساك تعيش بالقرب من الالفقاريات وهي تشكل
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العالقات معها بالتغذي عليها وميكنها أيضا أن تصيد أمساك صغرية كما ميكن أن حتتمي مسكة 

 .(2012)حممد ، و جنوم البحر  الكاردينال بقنفذ البحر

متتلك حمافظة حضرموت شريطا ساحليا كبريًا ويضم كثري من اخللجان واملسطحات واألخوار 

املائية املتصلة بهذا الساحل، وحيث ان هذه االخوار مل حتظ باالهتمام من قبل اجلهات املسؤولة سواء 

ئية أو االستثمارية ماعدا خور املكال والذي مت االهتمام به من الناحية البيئية باجلوانب البحثية أو البي

لذا فإجراء هذه الدراسة واليت تعترب نقطة البداية يف عملية تربية األمساك يف أقفاص عائمة يف خور 

افة جل معرفة مدى تأثري الـبادئات احليوية املضأجريت هذه الدراسة من أساحل حضرموت . و –امبيخة 

املرباة يف أقفاص عائمة يف خور  Apogon sppللغذاء على النمو و بعض املكونات الكيميائية ألمساك 

 ستزراع.مته لالءامبيخه بساحل حضرموت وقياس بعض املؤشرات البيئية ملياه اخلور ملعرفة مال

 

 مواد وطرق العمل

 موقع الدراسة  

و عرض ( N26.83" 14.30)( بني خطي طول )خور امبيخه 1تقع منطقة الدراسة شكل رقم 

(E15.34 " 44.90)  وسجل  م126و  م23، أما عرضه فرتاوح ما بني م1400، بلغ طول اخلور حوالي

 .م2017يناير  24حتى  م2016اكتوبر  30م. التجربة بدأت يف 7اعلى عمق للخور وهو 

 

 ( يبني موقع الدراسة1شكل رقم )
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 قفاص  تصميم األ

( واستخدمت املواسري 2سطواني )شكل أقفاص هلذه الدراسة على شكل مت عمل األ

 80ملم،  يبلغ قطر القفص االسطواني  5البالستيكية يف تصميمها، ومت تغليفها بالشباك فتحة العني 

لرت،  450سم سعته املائية  10سم واجلزء املرتفع عن سطح املاء  90سم و عمق اجلزء املغمور يف املاء 

مرت،  1,5ات أعلى القفص وثبت خبيوط وثقاالت أسفله، كان ارتفاع القفص عن القاع طواف 8ربطت 

قسمت هذه األقفاص على جمموعتني، جمموعة الـبادئات احليوية و جمموعة الكنرتول ، لكل 

 جمموعة ثالثة أقفاص )مكررات( امجالي أقفاص الدراسة ستة أقفاص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستخدم يف الدراسة يف منطقة الدراسة( يبني القفص العائم امل2شكل)
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 حتضري غذاء األمساك )العليقة( 

( . مكونات العليقة من مسحوق األمساك 1مت حتضري عليقة الغذاء حسب ماهو مبني يف جدول) 

وطحني القمح األمحر اليت خلطت حتى جتانست مع الفيتامينات واملعادن، ثم عجنت بزيت السمك واملاء 

)عليقة الشاهد( أما عليقة البادئات احليوية بداًل من إضافة  املاء أضيف سائل البادئات احليوية  بكرتيا 

( عند عجن العليقة ثم مت متريرها يف َالة الكبس لتعطي العليقة .Lactobacillus SPاالكتوباسلس )

ساعة ، حيث مت حفظها يف مكان  36شكل احلبيبات ومت جتفيفها على درجة حرارة الغرفة ملدة حوالي 

 بارد وجاف. 

 : مكونات العليقة والرتكيب التقرييب لعليقة الشاهد والبادئات احليوية املستخدمة يف التجربة1جدول 

 

 

 

 عليقة البادئات احليوية عليقة الشاهد مكونات العليقة )جم/ كجم(

 469 469 مسحوق السمك

 455 455 الدقيق

 35 35 زيت السمك

 20 20 الفيتامينات

 20 20 املعادن

 42.0 42.0 الربوتني

 8.62 8.62 الدهون

 9.96 9.96 الرماد

 35.33 35.33 الكربوهيدرات

الطاقة الكلية )سعرة 

 (جم100حرارية/
462.56 462.56 

عدد مستعمرات  الـبادئات 

 احليوية )االكتوباسلس( / جم
00.00 2.5×810 
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 الفحوصات امليكروبيلوجية 

 جراء الفحوصات اآلتية :إمت يف هذه الدراسة 

 أواًل : حتضري الـبادئات احليوية

احملضر سلفا   (.Lactobacillus SP)مل من الـبادئات احليوية بكرتيا الكتوباسلس 1مت إضافة  

نيوترنت بروث،  ووضعه يف  Nutrient Broth  ىل لرت من الوسط املغذي إبعد عزهلا من مصدر معلوم 

خللطه  ساعة، وبذلك يكون سائل الـبادئات احليوية جاهز 36م وملدة °37احلاضنة على درجة حرارة 

عاله . يتم معرفة العدد الكلي للـبادئات احليوية بكرتيا أذكر يف حتضري العليقة  بالعليقة مثل ما

جار لنيوترنت بروث لسلسله من التخفيفات حتى طباق األأالكتوباسلس يف احمللول بطريقة العد على 

 Al-Dohail). 2010)التخفيف العاشر 

 ثانيًا: العدد الكلي للـبادئات احليوية يف العليقة 

دئات احليوية البكترييا النافعة الكتوباسلس مت إجراء فحص العدد الكلي للـبا

(Lactobacillus SP.)  مل من ماء الببتون  9جم منها وإذابتها يف 1يف العليقة اجلاهزة حيث مت أخذ

مل ووضع يف التخفيف الثاني، وهكذا إىل التخفيف العاشر. وضع بعد 1)سائل التخفيف(، ثم أخذ منه 

رارات يف الطبق األول حتى الطبق العاشر احملضر سابقًا مل من كل ختفبف  بعدد ثالثة تك1ذلك 

 24م وملدة °37)وسط مغذي من النيوترينت أجار(، ثم وضعت االطباق يف احلضانة على درجة حرارة 

ساعة. مت عد املستعمرات النامية يف األطباق وضرب العدد الناتج يف مقلوب التخفيف ثم مجعت النتائج 

  (.Downes 2001 ; 2012يعطي املتوسط )املواصفة القياسية اليمنية وقسمت على عدد التخافيف ل
 

 مجع العينات 

(، حيث 3ملم )على شكل فخ، شكل  2استخدمت يف هذه العملية شبكة الصيد فتحة عينها 

( من نفس 4)شكل  Apogon sppجراء الدراسة عليها وهي أمساك إمت مجع عينات األمساك املراد 

ليه سابقًا )خور امبيخه(، نصب الفخ يف اخلور جلمع العينات ووضع فيه الطعم إموقع الدراسة املشار 

مساك املراد )دقيق القمح( ثم ترك مغمور فرتة من الزمن ثم رفع وبه كمية من األمساك، مت اختيار األ

جم،  2.2جم اىل  1.5قفاص العائمة، تراوحت أوزان األمساك ما بني تربيتها، ووزنها ووضعها يف األ

مسكة  35جريت عليها الدراسة ووضعت أم و2016اكتوبر 30مساك بتاريخ يث مت جتميع عينات األح

ىل إقفاص قفاص، قسمت األأ 6مسكة مقسمة على  210مساك هيمجالي عدد األإيف كل قفص، 

جمموعتني: اجملموعة األوىل جمموعة البادئات احليوية وفيها ثالثة أقفاص ، واجملموعة الثانية جمموعة 

 .  م2017يناير 24أسبوع  حتى تاريخ  12الكنرتول وفيها ثالثة أقفاص، استمرت فرتة الدراسة 
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 ( يوضح صورة الفخ املستخدم جلمع األمساك3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 Apogon spp  ( يبني صورة مسكة4شكل رقم )

 التغذية ومتابعة األوزان

مساًء بالغذاء الصناعي  4صباحًا و 9مت تغذية األمساك لفرتتني يف اليوم بالطريقة اليدوية الساعة 

شباع، وكل أسبوعني يتم أخذ عينة عشوائية بواسطة شبكة، ويتم وزنها بشكل فردي إىل حتى اإل

 (. 2009خذ املتوسط لكل قفص وذلك ملتابعة مؤشرات النمو )األصقه و يونس، ؤجم، ثم ي 0.1 أقرب
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 مؤشرات النمو

 تية :مت حساب مؤشرات النمو لألمساك حسب املعادالت اآل

 ولي )جم(متوسط الوزن األ -متوسط الوزن النهائي )جم( =  (WG)   الوزن املكتسب
ولي )جم(( / متوسط الوزن األ -متوسط الوزن النهائي )جم( {( =   %RGR))معدل النمو النسيب

 100× }ولي )جم(متوسط الوزن األ

ولي( لوغاريتم الوزن األ _) لوغاريتم متوسط الوزن النهائي = {لكل يوم( % SGR) معدل النمو النوعي

                                                                        100× }يام التغذية يف التجربةأعدد   /
الغذاء اجلاف املقدم لألمساك)جرام( / الوزن املكتسب  مجاليإ=  ( FCR)معامل التحول الغذائي

     بشكل رطب)جرام(
                                                                                           100×}العدد النهائي لألمساك/ العدد االولي لألمساك {=    SR))نسبة احلياة

  Proximate Composition Analysis: حتاليل املكونات التقريبية
مت تقدير نسب املكونات التقريبية وهي تقدير نسبة الرطوبة، الدهون، الرماد والربوتني حسب 

ساسية جريت هذه الفحوصات للمكونات األأ. و AOAC,(2005)طريقة رابطة الكيميائني الرمسية 

محر(، العليقة اجلاهزة )عليقة الربوبيوتك، عليقة مساك السردين، الدقيق األأللعليقة وهي )مسحوق 

 الشاهد(، واألمساك املرباة بداية التجربة ونهاية التجربة للمجموعتني. 
 

  Environmental parameters waterاملتغريات البيئية للمياه 

 12صباحًا من حتت سطح املاء وبشكل أسبوعي خالل مدة الدراسة  8مت أخذ القياسات الساعة 

أسبوعا ومن هذه القياسات: قيست درجة حرارة املاء يف أحواض األمساك باستخدام جهاز الكرتوني 

(،  قيست نسبة تركيز  HI 8751موديل  -HANNA) شركة  MINITHERMرقمي يسمى 

يف األحواض باستخدام اجلهاز االلكرتوني متعدد  pHاألكسجني الذائب وامللوحة األس اهليدروجيين 

 (.Cond 720موديل  -WTW)شركة  Multi meterمى القياسات يس
 

   Statistical Analysisالتحاليل اإلحصائية  
 Independent)أجريت التحاليل اإلحصائية لنتائج مؤشرات النمو بطريقة حتليل التباين مبعاملني 

test -sample T واستخدم لنتائج نسب املكونات التقريبية لألمساك واملتغريات البيئية حتليل التباين ،)

(  (Covarianceمتبوعًا باختبار توكي لتحديد تأثري املتغريات  (one-Way ANOVA)ملتغري واحد 

 . SPSSلتباين األوزان لألمساك يف بداية التجربة باستخدام الربنامج اإلحصائي 
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 قشة:  النتائج واملنا

 مؤشرات النمو  

أظهرت  نتائج الدراسة احلالية يف نهاية التجربة فيما يتعلق مبعطيات مؤشرات النمو ألمساك 

Apogon spp ( ب2كما هو موضح يف جدول )بعليقة البادئات احليوية واألمساك  ةاألمساك املغذا أن

، يف كال من : الوزن النهائي (P<0.05)بعليقة الشاهد. وجود فروق ذات داللة إحصائية معنوية  ةاملغذا

جرام، بينما بلغت يف األمساك  169.6بعليقة البادئات احليوية واليت بلغت قيمة  ةيف األمساك املغذا

بعليقة البادئات احليوية  ةيف األمساك املغذا (WG)جرام، والوزن املكتسب 156.7بعليقة الشاهد  ةاملغذا

جرام، معدل النمو 91.6بعليقة الشاهد  ةبلغت يف األمساك املغذا جرام، بينما106.5واليت بلغت قيمة 

، بينما بلغت يف األمساك 168.7بعليقة الربوبيوتك واليت بلغت قيمة  ةيف األمساك املغذا (RGR)النسيب 

بعليقة البادئات احليوية  ة( يف األمساك املغذاFCR، معدل للتحول الغذائي )140.5بعليقة الشاهد  ةاملغذا

 SR)حرز معدل البقاء أ. و2.04بعليقة الشاهد  ة، بينما بلغت يف األمساك املغذا1.85يت بلغت قيمة وال

 يف كال اجملموعتني. %100على نسبة  %(

 ( يوضح مؤشرات النمو لألمساك جملموعة البادئات احليوية وجمموعة الشاهد2جدول)

 الشاهد حمموعة  جمموعة البادئات احليوية املؤشر / اجملموعة

 متوسط أوزان األمساك

 بداية الدراسة بـاجلرام
1.7±063.1 1.9±065.2 

متوسط أوزان األمساك نهاية 

 الدراسة بـاجلرام
b4.1±169.6 a3.1±156.7 

الوزن املكتسب لألمساك 

 نهاية الدراسة بـاجلرام
b2.5±106.5 a1.2±091.6 

نسبة النمو النسيب 

((RGR% 
b 2.3±168.7 a2.2±140.5 

نسبة التحول الغذائي 

(FCR%) 

a0.1±001.9 b0.1±002.1 

 100.0± 0.0a 100.0± 0.0a (%SR)نسبة األعاشة 

 (.P<0.05)ن االختالف يف األحرف يف الصفوف يدل على وجود فرق معنوي إحيث 

نتيجة هذه الدراسة توافقت مع بعض األحباث اليت قام بها بعض الباحثني وذلك بإضافة  البادئات 

يومًا، ويف نهاية الدراسة أظهرت  النتائج أن األمساك اليت  60خلية/جم وملدة  910×1.6احليوية للعليقة 

غذيت بالعالئق احملتوية على البادئات احليوية أعطت منوًا أفضل بكثري من تلك اليت غذيت بعليقة 
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يف حتليل تأثري البادئات احليوية  (Wang et al., 2008)، وما اثبته  (Azarin et al., 2015)الكنرتول 

اك البلطي حيث أظهرت النتائج بأن األمساك املتغذية بالبادئات احليوية أعطت وزنًا على النمو ألمس

نهائيًا أفضل من تلك اليت غذيت بعليقة الكنرتول. كما أجريت دراسة عن تأثري البادئات احليوية 

ربي املعزولة من اللنب الرائب املصنوع يف املنزل على بكترييا الضمة املسببة لألمراض يف صغار اجلم

األمحر تبني أن معدل نسبة البقاء على قيد احلياة جملموعة البادئات احليوية كانت أفضل من جمموعة 

يف حبثه يف إستزراع  AL-Dohail,et. al. (2009). وأيد ذلك (Sivakumar et al., 2012)الكنرتول 

لعامة لألمساك، أمساك السلور حيث أظهرت النتائج بأن هناك فرق معنوي ملؤشرات النمو والصحة ا

وهذه النتائج تؤكد على ان العليقة اليت حتتوي على البادئات احليوية تساعد األمساك فيما يتعلق 

 مبعطيات مؤشرات النمو واملقاومة ضد األمراض وكذلك الرتكيب الكيميائي للجسم.
 

 الفحوصات البيوكيميائية لألمساك

أظهرت  النتائج كما يف اجلدول رقم  Apogon sppجراء الفحوصات الكيميائية ألمساك إبعد 

بينما يف نهاية الدراسة بلغت  %,71.9بأن نسبة حمتوى الرطوبة يف األمساك بداية الدراسة كانت  4

واألمساك اليت  %,69.2اىل  نسبة حمتوى الرطوبة يف األمساك اليت مت تغذيتها بعليقة البادئات احليوية

 % .69.7بلغت نسبة حمتوى الرطوبة فيها  مت تغذيتها بعليقة الكنرتول

بينما  %20كما أظهرت  النتائج بأن نسبة حمتوى الرماد يف األمساك بداية الدراسة بلغت النسبة 

، أما  %19.7بلغت النسبة  بلغت يف نهاية الدراسة يف األمساك اليت مت تغذيتها بعليقة البادئات احليوية

 %.20كنرتول فقد بلغت النسبة األمساك اليت مت تغذيتها بعليقة ال

بينما يف  %,8وبينت نتائج الدراسة بأن نسبة حمتوى الدهون يف األمساك بداية الدراسة كانت 

%, 10اىل  نهاية الدراسة بلغت نسبة حمتوى الدهون يف األمساك اليت مت تغذيتها بعليقة البادئات احليوية

 % .11نسبة حمتوى الدهون فيها واألمساك اليت مت تغذيتها بعليقة الكنرتول بلغت 

%, 60.7كما أشارت نتائج الدراسة بأن نسبة حمتوى الربوتني يف األمساك بداية الدراسة كانت 

واألمساك  %,64.5اىل  بينما يف نهاية الدراسة بلغت يف األمساك اليت مت تغذيتها بعليقة البادئات احليوية

 % .  61.5توى الربوتني فيها اليت مت تغذيتها بعليقة الكنرتول بلغت نسبة حم
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 الدراسة  نهاية( يبني نتائج فحوصات األمساك 4جدول رقم )

 أمساك الكنرتول أمساك البادئات احليوية املــؤشـــر

 a 0.7±69.2 a 1.3±69.7 نسبة الرطوبة

 a1.5±19.7 a1.1±20.0 نسبة الرماد 

 a1.0 ±10.0 b1.6±11.0 نسبة الدهون 

 b1.8±64.5 a 2.4±61.5 الربوتنينسبة 

 

باستخدام ( P<0.05)أظهرت  نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصائية معنوية 

للربوتني  فيما يتعلق باملكونات البيوكيميائية( T-test Independent simple)التحليل اإلحصائي 

فكانت متوسط نسبة الربوتني يف أنسجة امساك اجملموعة األوىل   واليت مت تغذيتها بعليقة البادئات 

احليوية أعلى من متوسط نسبة الربوتني يف أنسجة أمساك اجملموعة الثانية اليت مت تغذيتها بعليقة 

تكون هلا تأثري مفيد يف احليوان  الكنرتول، ويفسر ذلك بانه عند إضافة  البادئات احليوية اىل الغذاء

املضيف على توازن األحياء اجملهرية يف األمعاء وكذلك على معدل األداء والنمو ومعدالت التحويل 

 2010) كما تساعد يف حتسني هضم وامتصاص العناصر الغذائية .(2015)علي،  الغذائي

Nayak,.)األمعاء متتصه ميكروبي بروتني إىل تتحول موتها عند امليكروبات هذه ذلك أن إضافة  اىل 
أما متوسط نسبة الرطوبة و متوسط نسبة الرماد وكذا متوسط  .(2015)علي،  منه اجلسم فيستفيد

ويفسر ذلك بأن إضافة   كان أقل مقارنة بأمساك الكنرتولالبادئات احليوية نسبة الدهون يف أمساك 

 Azarin)جياباً يف نسب الرطوبة والرماد والدهون وهذا ما توافق مع إىل الغذاء ال يؤثر إالبادئات احليوية 

et al., 2015 ) 

 

  الفحوصات امليكروبيولوجية
االكتوباسلس( شكل   (مت عمل الفحوصات امليكروبيولوجية حمللول وعليقة البادئات احليوية

للتعرف على العدد الكلي للبكترييا وبعد عد املستعمرات النامية بكل طبق )خلية/جم(  5رقم 

أظهرت  نتائج الفحص ملتوسطات أعداد املستعمرات البكتريية الكلية كاآلتي: متوسط العدد 

، ومتوسط العدد الكلي للبكرتيا 108×3هو  الكلي للبكرتيا النامية يف حملول البادئات احليوية

 . 108×2.5هو  يف عليقة البادئات احليويةالنامية 
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 ( يبني بكترييا االكتوباسلس النامية مصبوغة بصبغة جرام4شكل رقم )

 املتغريات البيئية 

متت متابعة املتغريات البيئية ألقفاص االمساك من درجات احلرارة, امللوحة واالوكسجني الذائب 

أسبوع ًا، ومن خالل هذه النتائج  12مرة يف األسبوع  خالل فرتة الدراسة  (pH)و األس اهليدروجيين 

درجة مئوية يف منتصف  30.2تبني اآلتي: بينت نتائج الدراسة أن أعلى درجة حرارة يف األحواض بلغت 

, متوسط 2017درجة مئوية يف منتصف شهر يناير  27.2وأدنى درجة حرارة بلغت  2016نوفمبرشهر 

 (. 6درجة مئوية كما يف الشكل )  28.4 القراءات كانت

 

 

 

 

 

 

 أسبوع  يف خور امبيخه 12( يبني درجة احلرارة يف األقفاص خالل فرتة الدراسة 6شكل )

 

25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5

(مئوية)درجة الحرارة 
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يف منتصف شهر ‰  20.4ظهرت نتائج الدراسة بأن أعلى درجة لنسبة امللوحة كانت قد بلغت أ

, ومتوسط م2017يف منتصف شهر يناير ‰  19.2, وأدنى درجة لنسبة امللوحة وصلت 2016نوفمرب 

  (.7كما يف الشكل ) ‰ 19.8القراءات كانت 

 

 أسبوع  يف خور امبيخه 12( يبني نسبة امللوحة يف األقفاص خالل فرتة الدراسة 7شكل )

بينت نتائج الدراسة بأن تركيز األوكسجني الذائب يف األقفاص يف خور امبيخه بلغ أعلى تركيز 

ملجم / لرت يف منتصف شهر  3.7, وأدنى تركيز له 2017ملجم / لرت يف منتصف شهر يناير 4.2له 

 (.8كما يف الشكل )  4، متوسط القراءات كان 2016نوفمرب 

 

 

                                   

 

 أسبوع  12( يبني تركيز األوكسجني الذائب يف األقفاص خالل فرتة الدراسة 8شكل )

 

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4
(لتر/ملجم)األوكسجين الذائب 

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

(لتر/ملجم)الملوحة 
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ملياه األقفاص خالل فرتة الدراسة يف خور امبيخه  pHبينت نتائج الدراسة بأن األوس اهليدروجيين 

يف منتصف شهر  7.8, بينما أدنى تركيز بلغ 2016يف بداية شهر نوفمرب 8.2بلغ أعلى تركيز له 

 (.   9كما يف الشكل ) 8، متوسط القراءات كان  2016ديسمرب

 

 أسبوع   12( يبني درجة اأُلس اهليدروجيين يف األقفاص خالل فرتة الدراسة 9شكل )

درجة مئوية وهذه  (30.2 – 27.2)تراوحت درجات احلرارة ملياه اخلور خالل فرتة الدراسة ما بني  

التغريات تؤثر يف الوظائف الفسيولوجية واحليوية لألمساك من منو وتكاثر وتغذية وتنفس وحركة 

تتغري تبعًا لدرجة حرارة الوسط املائي فان األمساك  ونظرًا ألن األمساك من ذوات الدم البارداج واخر

عند ( 20.4 – 19.2)أما نسبة امللوحة ملياه اخلور فرتاوحت ما بني  (.MacMillan,1985) املوجودة فيه

تغريات فسيولوجية  تعرض األمساك إىل درجة ملوحة مفاجئة ختتل عملية االتزان االمسوزي ويعقب ذلك

، وهناك عالقة طردية بني امللوحة ودرجات احلرارة فكلما زادت درجات احلرارة وحيوية ثم اإلجهاد

  Wise and Tomasso 1989).)زادت تبعًا هلا درجة امللوحة 

يزيد ذوبان ملجم/لرت،  (4.2 – 3.7)أما بالنسبة لألكسجني الذائب يف مياه اخلور فرتاوح ما بني 

وكسجني  الذائب يف مياه البحر الباردة ويقل يف املياه الدافئة, كما يقل ذوبان غاز األوكسجني  غاز األ

تركيز األوكسجني  الذائب يف املياه من أكثر العوامل البيئية أهمية  ويعد كلما زاد تركيز امللوحة,
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)البيك وآخرون  لصحة األمساك ومنوها، وختتلف احلدود احلرجة لألكسجني باختالف أنواع األمساك

وحيث أن معظم أنواع األمساك تفضل ( 8.2 – 7.8)(. تراوح تركيز األس اهليدروجيين ما بني 2008

وهو النطاق املرغوب فيه إلنتاج األمساك اال أن مستويات االس ( 6.5 – 9)الوسط املائي ذا القلوية القليلة 

دي إىل املوت احلمضي. فمن الضروري ينجم عنه منو بطيء وميكن أن يؤ 6.5اهليدروجيين األقل من 

 ,Boyd) 11وكذلك نقطة املوت القلوية أن ال تزيد عن  4االخذ باحلسبان أن ال تقل نسبة احلموضة عن 

1979; Noga, 2010). 

 

 ستنتاجاال

 أمساكيف غذاء البادئات احليوية عند استخدام من خالل نتائج هذه الدراسة ميكن أن يستنتج أنه 
Apogon spp  البادئات احليوية. نه يعطي منوًا أفضل مقارنة بنفس األمساك اليت ال يستخدم معها إف

ن خور امبيخه أتضح من خالل املؤشرات البيئية انسبة تركيب الربوتني يف هذه األمساك.  ادتيضًا زوأ

ىل تدني يف نسبة تركيز االوكسجني الذائب فيه، مما أثر على منو إدت أيتعرض مللوثات عضوية 

 ألمساك.ا

 

 الشكر والتقدير 

حيب املؤلفني ان يشكروا فريق البحث العلمي يف قسم األحياء البحرية. هذه الدراسة مولت من 

قبل جامعة حضرموت حتت برنامج دراسات املاجستري بقسم األحياء البحرية بكلية العلوم البيئية 

 واألحياء البحرية. 
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