
 ( 2016العدد الثالث  –لث الثامجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

59 
 

تأثير استخدام تراكيز مخففه من مستخلص عصير األناناس في إزالة المادة اللزجة من بيوض 
 L.  (Cyprinus carpioأـسماك الكارب الشائع ) 

 كاظم عبيد مطر الحميري 
 الكلية التقنية المسيب

Kadhim.obaid47@yahoo.com 

 :لمستخلصا
 0.002، 0.001،  0.0001،0.0005استخدم تراكيز مخففه من مستخلص عصير األناناس بتراكيز     

لغرض إزالة (.Cyprinus carpio L) /لتر، لمعاملة بيوض اسماك الكارب الشائع 3سم 0.01، 0.005،
غم/ لتر. اظهرت النتائج إمكانية استخدام  0.5المادة اللزجة مقارنة مع استخدام محلول اإلخصاب والتانين 

/لتر حيث بين ان معدل اإلخصاب والفقس 3سم 0.01، 0.002،0.005، 0.001مستخلص األناناس بتركيز
ملتها في مادة التانين والتي لم تختلف /لتر( أعلى من البيوض التي تم معا3سم 0.01،  0.005في التراكيز) 

سم/لتر( وأظهرت النتائج أيضا بقصر فترة حضانة البيض)الفترة الالزمه  0.002،  0.001معنويا عن التركيز) 
 للتفقيس( لجميع التراكيز المستخدمة لمستخلص عصير األناناس مقارنة مع معاملة السيطره.

 
Effect of using different diluted concentrations of pineapple juice ex-

tract to remove adhesive substance from common carp(Cyprinus car-

pio L.) eggs. 
Kadhim Obaid  Mutar Al-humairi 

Abstract 
Pineapple juice extract are used at  a diluted concentrations ( 0.0001,0.0005,0.001  

,0.002, 0.005  and   0.01 )C³/L , to remove  the sticky substance of common carp (Cy-

prinus  carpio L.) eggs, compared  with the  traditional  method (fertilizing solution  

and  0.5 g tannine/L. water).The results indicated the possibility of using the extract 

at concentration (0.001  ,0.002,0.005 and 0.01) C³/L , without any  adhesions with 

higher fertilizing and hatching rate in the concentration ( 0.005 and  0.01) C³/L than 

that of the traditional method which has no significant differences with the concentra-

tion( 0.001 and 0.002) C³/L. Also the result showed a short period of hatching in all 

the experimented concentration of  Pineapple juice than the control treatment. 

 المقدمة 
في العالم ويبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع  اللحوم نموا   إنتاجقطاعات  أكثرمن  المائية اإلحياءاستزراع 

% للحوم  3.2والعجول األبقار للحوم % 1بلغ  إذللحوم  المنتجةمتجاوزا ذلك بقية القطاعات  %، 8.8حوالي 
 أهميهجعله ذو  األخيرةهائل خالل السنوات وان هذا النمو ال(.20 ;33) % للحوم الدواجن 4.9واألغنام 

(. 9) الغذائي العالمي األمنت إستراتيجيااحد مقومات من  (.31) األخرى  الزراعية القطاعاتاقتصاديه ضمن 
لمساندة هذا التوسع  السمكيةفي المزارع  رباةالم لألسماكجاءت حتمية االعتماد على التكثير االصطناعي 
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ك زيادة معدالت كذل (.3 ; 2) منتجه ومحسنه وراثيا أصناف إنتاجالحاصل في االستزراع السمكي لغرض 
خالل موسم التكثير  سمن خالل زيادة عدد وجبات التفقي الناتجةاليرقات  إعدادلتالي زيادة باو س والفق اإلخصاب

   (.Lشائعالكارب ال ألسماكخطوات التكثير االصطناعي وأهم  أن احد . (8)الواحد والتداخل فيما بينهما

(Cyprinus carpio  بعد عملية اإلخصاب  صقهالالالمادة  إزالةهي واالسماك األخرى ذات البيوض اللزجة
ملح الطعام ومن ثم و  يورياال مثل محلول المختلفة يةتقليدالمواد ال العديد من لهذا الغرض واستعملاالصطناعي 

( 34والنشا) والحليب(. 13)األبيض مادة الشبو  كذلك استخدم قشور الرمان Tanic acid (24.)يننالتامحلول 
في كثير من  ناسااألناستعمل عصير لقد  32) .؛PLM.4715  DX(26القلويات  إنزيموأيضا اإلنزيمات مثل 

 نمليالبرو  إنزيمعلى  الحتوائهوذلك  اإلنسانفي  المعدةاآلم  وإزالة هضم عمليات مثل تحسين الطبيةالمعالجات 
Bromealin  وكذللك يحتوي االناناس في تركيبته باالضافة الى االنزيم الذي له القدرة على هضم البروتين 

Bromealin( على كميات من الكالسيوم والبوتاسيوم وااللياف وفيتامينC ,B1,B6 وكذلك النحاس ويمتاز بقلة )
% والتوصية 1-5بتراكيز عاليه بلغت  ناسااألن عصير مستخلص ستعملأو  .(14الدهون والكولسترول)

 Mud fish (Heterobrachu bidorsalis)قي بيوض اسماك اللزجةالمادة  إلزالة% 1باستعمال التركيز 
( 32أيضا نصح ) .( وبمعدل نسبة فقس عاليه(Clarias gariepinus 27( وكذلك لبيوض اسماك الجري 18)

نتيجة لندرة الدراسات حول % منه ألسماك الكارب الشائع وحصول نسب عاليه لإلخصاب والفقس. 1باستخدام 
ة الحالية رية استخدامه فقد استهدفت الدراسلهذا الغرض وتعزيز استمرا ناسااألنعصير مستخلص استخدام 

 ناسااألنعصير مستخلص من  تراكيز مخففه أكثر مما في الدراسات السابقهاستعمال  لتحديد مدى صالحية
ومنع حالة التكتل التي تحصل  شائع اسماك الكارب ال بيوضمن على سطح  اللزجهالمادة تلك  إزالةلغرض 

الوقت والزمن كذلك و  تكاليف العمل المتمثلة بازالة المادة اللزجة من البيوضيل تقلومن اجل  غسل البيض إثناء
 الفقس وإنتاج اليرقات.حين  إلىض البيو  وتفقيس تلك لحضانة انالزملا

 المواد وطرائق العمل
بمستخلص  اآلمات ( حقنتكغم  (3.5 - 4قدرهبوزن  شائعلبحث أمات اسماك الكارب الاستعملت في ا     

خلطت  (.22) أسلوبحسب  Ovulation لتحفيزها على التبويضPituitary gland(PG )  النخاميةالغدة 
 أكثر منوي )الذي اخذ من نبالستيكيه مع السائل الم أوانيفي  اإلناثالبيوض التي تم الحصول عليها من 

سبعة معامالت احتوت  إلى بعد خلطها بالحيامن سمت البيوضق .(25) األفضللكونها  الجافة بالطريقة( ذكر
ومن اجل اخصاب  /مكررغم بيض 75بمقدار كل معامله على ثالث مكررات كل مكرر)زجاجية تفقيس(

 تم اجراء المعامالت التاليه: اللزجةالبيوض وزالة المادة 
T1 (خصبت البيوضالسيطرة :)  بدأ  غم يوريا/لتر ماء(3غم ملح طعام +4)اإلخصابمحلول  إضافةبعدها تم

بمحلول  المعاملةاستمرت (.35)ما ذكرهحسب  مع المزج حجم البيض ثم زيد الحجم تدريجيا % من20بنسبة 
 (.10) اللزجةالمادة  وإزالةاكتمال انتفاخ البيوض  ألجلدقيقه   60-75مع الخلط بريشة طائر لمدة إلخصابا

 20لمدة  ضو تصليب قشرة البيو  اللزجةالمادة بقايا  زالةإل لتر غم/ 0.5يوض بمحلول التانينبعدها غسلت الب
فقد خلطت بهدوء باستعمال  ناسااألنعصير مستخلص من  مختلفة كيزابتر  المعاملة(. أما البيوض 16ثانيه )
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وبتراكيز  المفقسات إلىثم نقلت (20) ريشة طائر ثالث دقائق فقط ثم غسلت بالماء العادي لمدة خمس دقائق
 وكانت كاالتي: مختلفه

T2 لتر ماء 10 اكمل الى 3سم 10000:1(1س بتركيز ناعصير االنامستخلص : استخدام). 
T3 لتر ماء 10 اكمل الى 3سم 10000:5 (5س بتركيز ناعصير االنا مستخلص: استخدام). 
T4 لتر ماء 10 الىاكمل  3سم 10000:10 (10س بتركيز ناعصير االنا مستخلص: استخدام). 
T5 (لتر ماء 10 اكمل الى 3سم20) 10000:20س بتركيز ناعصير االنا مستخلص: استخدام. 
T6 لتر ماء 10 اكمل الى 3سم 10000:50(50س بتركيز ناعصير االنا مستخلص: استخدام). 
T7 لتر ماء 10 اكمل الى 3سم 10000:100 (100س بتركيزناعصير االنامستخلص : استخدام). 

بواسطة  اللب طعناس ثم قااالن فاكهة قشور تم إزالة المحليه، األسواقناس من اتم الحصول على فاكهة االن)  
 مايكرون 50-10سعة فتحاته  مشبك نايلون في  في خالط كهربائي وثموضعت  بعدهاقطع صغيره  إلىسكين 

 للحصول على مستخلص عصير االناناس متجانس(. وعصرت بشكل جيد
( معلمه سعة سبعة لتر بمقدار Zuge Jarsس)قيالتففي زجاجات  ةبعد المعامل المخصبة ضيو وضعت الب   
س قيالتف ةزجاج أعلىضع في تم و لكل زجاجة تفقيس و  )يتم تحديد عدد البيوض فيه(غم بيض مخصب 75

د ساعات لمنع حصول انسدا أربعةمشبك يمنع خروج البيض واليرقات بعد الفقس )يتم تنظيف هذا المشبك كل 
درجة الحرارة  م 22(، قيست درجة حرارة الماء وكانت بعد الفقسالبيض  وقشور لمخصبهابالبيوض غير  لفتحاته

 0.6ضبط معدل تدفق الماء) .(5كما أشار إليه ) (الجوفيةكون مصدر الماء من المياه  التجربةطيلة فترة  ثابتة
ض داخل البي عومل دقيقه في نهاية الفقس(،لتر/ 2 إلىتم زيادة تدفق الماء تدريجيا حتى وصل  لتر/دقيقه
 االستمراريه بمتابعة حضانة البيضPPM (22 .) 5ز بتركي Malachite Greenس بمحلول قيالتفزجاجات 

 .وحسب المعادلة اإلخصابم تحديد نسبة االخصاب بعد مرور ستة ساعات من وقت وث سالتفقيحتى 

 =اإلخصاب نسبة 
 عدد البيوض المخصبه

×100  28; 15)) 
 عدد البيوض الكلي

فتحة تجهيز الماء حسبت نسبة الففس بعد جمع اليرقات من كل زجاجه تفقيس بطريقة السيفون بعد غلق 
بعد  الحجميه بالطريقه العدد أذ تم حساب (،سم  10 × 10×   15بابعاد ) مشبك مكعب قفص ووضعت في

 :المعادله( وحساب نسبة الفقس حسب 3سم 5اخذ عينه حجميه )

 نسبة الفقس =
 عدد اليرقات الفاقسه

×100  (1; 30) 
 ألمخصبهعدد البيض 

 
 اإلحصائيالتحليل 

للتحليل  SASواستخدم البرنامج ( (.C.R.Dلقد صممت التجربه حسب التصمييم العشوائي الكامل   
 لبيان االختالفات المعنويه بين المعامالت. (.17) الدراسةمتعدد الحدود  Duncanاختبار و (.29)االحصائي

 



 ( 2016العدد الثالث  –لث الثامجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

62 
 

 النتائج والمناقشة
( أن معدل التكتل وااللتصاق بين البيوض في 1)في الجدول الموضحة اإلحصائينتائج التحليل  أشارت   

 التركيزباقي مع معاملة السيطرة و ( مقارنة P>0.01عند مستوى ) المعنويةعالي  كان والثالثة الثانيةالمعاملتين 
من على  اللزجة المادة إزالةا )صفرا( مما يعني لم يتم ( والتي بلغت قيمهT7,T6,T5,T4) للمعامالت المدروسة

 هذا يتفق مع ما ذكر فيو  /لتر3(سم0.0001 و 0.0005 )كيزاسطح البيوض في المعاملتين عند تر 
الكارب االعتيادي بشكل اسماك من على سطح بيوض  صقهالالبأنه في حالة عدم أزالة المادة  (18;32;34)

معدالت نسبة الفقس. نتيجة لزيادة  تقليل إلىي زجاجيات التفقيس مما يؤدي كامل فأنها سوف تتكتل وتتجمع ف
ارنة انخفاضا معنويا مق امنخفضتجاءت نسبة الفقس لهما  (T3,T2نسبة التكتل وااللتصاق في هذين المعاملتين)

البيض  إلىالمذاب  األوكسجينرة التكتل تقلل من فرصة وصول ك الن ظاهوذل األخرى جميع المعامالت مع 
وجود تفوق  لىإالنتائج  أشارتكما  .(6;7;19;13) كل من بينهما هذا األجنةهالك  إلىالمخصب مما يؤدي 

% على جميع المعامالت عدا  78بلغ  إذ (T6) للمعاملةاإلخصاب ( في نسب P>0.01) معنوي 
 ةمتقارب وجاءتلهذا المؤشر  الطبيعية األرقامضمن  تقع اإلخصابوهذه النتائج في نسبة  (T7,T4المعاملتين)

خص نسبة الفقس أما فيما ي %(. 75 – 80)  نسبة االخصاب تتراوح ما بين بأن رأشي إذ (22;12;5) لما ذكره
مقارنة   (T3وT2) كثيرا في المعامله انخفضتقد  ( أن هذه النسبه1ض فقد بين الجدول)ونتيجة لتكتل البي
 (%81 83, 79, 80,81,)بلغت قد (T7,T6,T5,T4,T1) ان نسبة الفقس لباقي المعامالتو  بباقي المعامالت

الحدود نسبة الفقس كانت ضمن  إن إالفيما بينها  المعنويةت فروقاالعلى الترتيب وبالرغم من وجود بعض 
( T1لفقس البيض فقد شكلت معاملة السيطرة) الزملأ. أما بخصوص الوقت (4;11ان)ذكرها الباحث التي الطبيعية

األخرى ة مع جميع المعامالت ساعة مقارن 69 تبلغ حيثيض لفقس الب ألالزمفي الوقت  المعنويةعالي  رتفاعاا
الوقت  (ساعه وبالرغم من ان 65 الى  63.4اناس التي بلغت من )األن عصير مستخلصبمحلول  المعاملة

 وقد يعود التفقيس المبكر لجميع .(23;10;7)إليه أشار( مقارب لما T1) للمعاملة لحضن وتفقيس البيض الزملأ
لما يحتويه من إنزيم  اضافة عدم تصلب قشرة البيوض إلى ناسااألنمستخلص بعصير  المعاملة البيوض

التي لها خاصية  المعاملة بمادة التانينو  ( السيطرةT1)المعاملة مقارنة بما حصل في  Bromealinالبروملين 
 .بيوض األسماكتصليب قشرة 

ايجابيه مقارنة بمعاملة السيطرة في المؤشرات  األكثر T7,T6,T5)المعامالت ) إن إلىتشير  الدراسةنتائج هذه 
 الفترةمنه وكذلك  اللزجهالمادة  وإزالةالبيض  إلخصاب الزمهلأ الفترةالتي درست في هذا البحث وخصوصا 

 بتراكيز ناسااألنعصير مستخلص باستعمال  في دراسة هذا البحثوصي أحضانة البيض لذلك ألالزمة ل
 /لتر.3سم (0.01، 0.005، 0.002، 0.001)
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ناس على الصفات المدروسة ومقارنتها اعصير االنمستخلص ( يوضح تأثير التراكيز المختلفة من 1جدول )
 مع معاملة السيطرة.

الصفات 
 المدروسة

T1 
Control 

T2 
 لتر3/10سم1

0.0001 

T3 
 لتر3/10سم5

0.0005 

T4 
 لتر3/10سم10

0.001 

T5 
 لتر3/10سم20

0.002 

T6 
 لتر3/10سم50

0.005 

T7 
 لتر3/10سم1

0.01 

مستوى 
 المعنوية

معدل نسبة 
 SD±التكتل% 

0±0 
C 

0±100 
A 

0±75 
B 

0±0 
C 

0±0 
C 

0±0 
C 

0±0 
C 

** 

معدل نسبة 
±االخصاب%

SD 

75±  1 
B 

6 ±1 
D 

14  ±2 
C 

76  ±2 
AB 

74.33±   1.52 
B 

78   ±1 
A 

76  ±2 
AB 

** 

معدل نسبة 
 SD±الفقس% 

80± 1 
B 

3 ±1 
D 

6   ±1 
C 

81 ±2 
AB 

79    ±  1 
B 

83 ±2.64 
A 

81  ±1 
AB 

** 

معدل وقت 
الفقس)ساعه 

±SD 

69± 1 
B 

64.7±1.3 
A 

63.4±1.o9 
A 

64.33±2.08 
A 

65    ±1 
A 

65±2.46 
A 

64±2 
A 

** 

 الحروف المختلفة لنفس الصف تدل على وجود فروق معنويه بين المعامالت المختلفه.
 (. p<0.01**)فرق معنوي عند مستوى  

  المصادر
الكاار  العبا ي ريعاة اساما  استخدام تقنيات إدارة مختلفة في إنتاا     (.2001اآلمين،محمد أمين حمزة) -1

Ctenopharyngodon idella   والكاار  الفيايHypophthalmichthys molitrix  رساالة.

 صفحه. 187ماجستير 
( Genetic markersاستخدام المؤشرات الوراثيه )(.2012الجبوري، تيماء عبد الحسين مهدي كاظم) -2

ة رسال  ( .Cyprinus carpio L)في تقييم تضريب خطوط مختلفه من اسماك الكارب االعتيادي
متطلبات نيل درجة ماجستير تقني في  التقنيه/المسيب وهي جزء منلكليه مقدمه الى مجلس ا ماجستير

 . صفحه164 تقنيات االنتاج الحيواني)أكثار وتحسين(.
تقييم بعض الصفات االنتاجيه والتكاثريه من تضريب خطين  .(2011مهند عبيس عبدا هللا ) الجبوري، -3

مقدمه الى مجلس  ماجستيرة رسال  (.Cyprinus carpio L)مختلفين من اسماك الكارب الشائع
الكليه التقنيه/المسيب وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير تقني في تقنيات االنتاج 

 .صفحه 164الحيواني.
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