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تأثير درجة الحرارة ومستوى التغذية على نمو أسماك البلطي النيلي 

(Oreochromis niloticus) 

 فوزي إبراهيم السيد معجوز و* عبد الباسط حسين إبراهيم فضيل

جامعة عمر  –كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة  –قسم الموارد البحرية 

ليبيا –البيضاء  المختار

 الملخص

لدراسة في معامل كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة جامعة عمر أجريت هذه ا

 المختار لدراسة تأثير درجة الحرارة ومستوى التغذية على النمو في أسماك البلطي النيلي

 (Oreochromis niloticus)  وقد ُأجري البحث في أحواض زجاجية وتتضمن الدراسة

مع %  7،  5،  3مستويات من التغذية هي تأثير ستة معامالت تجريبية باستخدام ثالثة 

ْم وكررت كل معاملة في ثالثة أحواض وغذيت األسماك على  32،  33درجتي حرارة هي 

أظهرت . أسبوعًا  33بروتين واستمرت التجربة لمدة %  33عليقه تحتوي على حوالي 

كان لمستوى  النتائج أنه لم تكن هناك اختالفات في مقاييس جودة المياه بين المعامالت و

التغذية تأثيرًا إيجابيًا معنويًا على الوزن النهائي ومعدل الزيادة في الوزن ومعدل النمو النوعي 

حيث زادت كل هذه المقاييس بزيادة مستوى التغذية وكان لدرجة الحرارة تأثيرًا كبيرًا 

الحرارة فيما  وواضحًا على مقاييس النمو حيث زادت هذه المقاييس زيادة معنوية بزيادة درجة

أظهرت نتائج التفاعل بين درجة . عدا معدل النمو النوعي حيث لم تكن هناك فروق معنوية 

الحرارة ومستوى التغذية أن أعلى وزن نهائي وزيادة في الوزن وأعلى معدل نمو نوعي كان 

عند درجة الحرارة المرتفعة %  7في مجموعات األسماك التي غذيت على مستوى تغذية 

وأن النمو يزيد بزيادة مستوى التغذية عند كل درجة حرارة كذلك بزيادة درجة ( . ْم 32)

 .الحرارة عند كل مستوى تغذية أدى ذلك إلى زيادة في النمو 

المقدمة

تعتبررررررررررررررر أسررررررررررررررماك البلطرررررررررررررري   

مررن  (Oreochromis niloticus)النيلرري

أكثر أنواع األسماك استزراعًا في العالم بعرد  

ميرز بتحملهرا اليرديد    أسماك المبروك حيث تت

لميررررررراكل الميررررررراه ، ولمقاومتهرررررررا العاليرررررررة  

لألمراض وسهولة تفريخها ، وتحملها لمدى 

واسررع مررن ال ررروئ البيئيررة مقارنررة بررأنواع     

كثيرة من األسماك ، ويمكن ألسماك البلطري  

أن تحقق أعلرى معرد ت النمرو كلمرا تحسرنت      

برانيررررررة و،خرررررررون ،  )ال ررررررروئ البيئيررررررة  

حررررارة المررا  مرررن  وتعتبررر درجررة   ، (3997
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العوامرررل التررري ترررلثر فررري عمليرررات التمثيرررل    

الغرررذائي فررري األسرررماك وترررلثر علرررى زيرررادة   

النياط البيولروجي الموجرود بالمرا  ، وتعمرل     

علرى زيرادة تحلرل المرواد العضروية ، وزيررادة      

معرررردل نمررررو األسررررماك ، وسرررررعة النضررررج   

ون رررًا ( 3992يوسررو وجررودة ،  )الجنسرري 

انرات ذات الردم   ألن األسماك تعتبرر مرن الحيو  

البرررارد متغيررررة الحررررارة أي تكتسررر  درجرررة 

حرارة البيئرة المائيرة حيرث تفتقرر إلرى وجرود       

ن ام يحتفظ ألجسامها بدرجات حرارة ثابترة  

لذا فإن األسرماك تترأثر بيركل مبابرر بدرجرة      

حرارة البيئة ولكل نروع مرن األسرماك درجرة     

 . حرارة مثلى أو مدى حراري أمثل للنمو

لترري تحررد مررن التوسررع  ومررن الميرراكل ا

فررري مجرررال التربيرررة الحيوانيرررة سرررواً   نترررا  

اللحررررروم البيضرررررا  أو الحمررررررا  أو  نترررررا    

األسرررررماك هرررررو تررررروفير العليقرررررة المناسررررربة    

الرخيصرة الررثمن ، ويزيررد مررن حجررم الميرركلة  

مرررن %  73كرررون التغذيرررة تمثرررل أكثرررر مرررن   

تكاليو التيغيل السرنوية ألي ميرروع يعمرل    

محمررررود ، )اني فرررري مجررررال ا نتررررا  الحيررررو  

، وهنرررراك بعررررا الدراسررررات الترررري ( 3992

تعرضرررت لدراسرررة المسرررتوى الغرررذائي الرررذي  

يحقق أفضل معد ت النمو فري أنرواع عديردة    

 .من األسماك وتخفيا تكاليو التغذية 

 :لذلك تهدئ هذه الدراسة إلى ما يلي 

  .  مقارنررة مسررتويات مختلفررة مررن التغذيررة

بهررردئ الو رررول إلرررى أنسررر  مسرررتوى    

حقررق أعلررى معررد ت النمررو فرري  غررذائي ي

أسرماك البلطرري النيلرري ، وتحقيررق أفضررل  

 .استفادة من الغذا  والبروتين 

       دراسرررة أفضرررل درجرررة حررررارة تحقرررق

 .أفضل نمو

  ، دراسة التفاعل بين مستوى التغذية

ودرجة الحرارة بهدئ الو ول إلى 

أنس  مستوى تغذية وأفضل درجة 

حرارة تحققان أفضل النتائج

 قرالمواد والط

تم إجرا  هذا البحث في مزرعة كلية 

الموارد الطبيعية وعلوم البيئة جامعة عمر 

وقد ُأجري . المختار في مدينة البيضا  

 32البحث في ن ام تجريبي مكون من 

سم  03×  35×  23حوض زجاجي مقاس 

لتر ما   نبور  23كل منها يحتوي على 

وتتضمن دراسة تأثير ستة معامالت 

م ثالثة مستويات من تجريبية باستخدا

مع درجتي %  7،  5،  3التغذية هي 

ْم وكررت كل معاملة  32،  33حرارة هي 

في ثالثة أحواض وقبل بد  التجربة تم 

وحدة من أسماك  333الحصول على عدد 

 Oreochromis)البلطي النيلي 

niloticus ) مجموعة  32وتقسيمها إلى

متماثلة من حيث الوزن و وزعت على 

سمكة في كل  30عيوائيًا بمعدل األحواض 

/ جرام  0.5 – 0.3حوض وبمتوسط وزن 

 .سمكة 

غذيت األسماك على عليقه تحتوي 

بروتين تم تصنيعها %  33على حوالي 
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NRC (3993 )طبقًا لالحتياجات العالمية 

وغذيت األسماك أثنا  فترة التجربة على 

العليقة التجريبية في  ورة مكعبات جافة 

ابقة ، وعلى وجبتين أي بالمعد ت الس

مرتين في اليوم األولى في الساعة التاسعة 

 باحًا ، واألخرى في الساعة الثالثة بعد 

و لقد تم وزن األسماك كل أسبوع . ال هر 

في يوم محدد ، وتم ضبط كمية الغذا  على 

حس  الوزن الجديد ولم تغذى األسماك في 

 30يوم الوزن و تم ضبط ا ضا ة لتكون 

ساعات ظالم وقد  33ضا ة وساعة إ

أسبوع تم قياس درجة  33استمرت التجربة 

الحرارة يوميًا بواسطة ترمومتر زئبقي 

وضبطها إذا انحرفت عن الدرجة المختبر و 

النمو  في نهاية التجربة تم حساب مقاييس

 :طبقًا للمعاد ت اآلتية 

 –الوزن النهائي بالجرام =  (WG)الزيادة في الوزن 

 تدائي بالجرامالوزن االب

=  (ADG)الزيادة اليومية في الوزن 

 

 × 011 ( =SGR)معدل النمو النوعي 

        

كذلك تم أخذ عينات مياه من كل 

حوض أسبوعيًا وبصفة دورية لتقدير درجة 

، وتركيز األكسجين الذائ ،  pHالـ 

 :وتركيز األمونيا كاآلتي

اسطة جهاز قياس بو  pHتم تقدير الـ  .3

 . pH meterاألس الهيدروجيني 

تم تقدير األكسجين الذائ  بواسطة جهاز  .3

 Oxygenقياس األكسجين الذائ  

meter . 

تم تقدير األمونيا بطريقة نسلر طبقًا لـ  .3

(Csuros , 1997) . 

في نهاية التجربة تم أخذ عينات من 

 7 – 0حوالي )أسماك كل حوض على حده 

، وتم ( ن األسماكأسماك على حس  وز

تخديرها ثم تم وزنها ، كذلك تم إجرا  

التحليالت الكيميائية للعليقة المستخدمة حيث 

تم فيها تقدير كل من الرطوبة ، والرماد 

والبروتين الخام ، والمستخلص األثيري ، 

واألليائ الخام ، والمستخلص الخالي من 

النيتروجين  وكل هذه التقديرات تمت طبقًا 

 C( 3993)لقياسية المو وفة في للطرق ا

A . O . A . . 

استخدم ن ام عاملي من  و لقد تم

عاملين وبثالث مكررات لكل معاملة وتم 

 Snedecorتحليل البيانات إحصائيًا طبقًا لـ 

and Cochran , (1982)  وتم مقارنة

متوسطات المعامالت باستخدام اختبار دنكن 

(Duncans multiple range test)  

(Duncan, 1955) . 

 النتائـج والمناقـشة

 مقاييس جوده المياه -0

مقاييس جودة ( 3)يبين جدول رقم 

 المياه التي تم تقديرها في هذه الدراسة ، 
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مقاييس جودة المياه( : 1)جدول 

pH

  

  

  

  

  

 

وتتضمن درجة الحرارة ، ودرجة تركيز 

، وتركيز ( pH)أيون األيدروجين 

األكسجين الذائ  ، وتركيز األمونيا الكلية 

 .في المعامالت التجريبية المختلفة 

أنه لم تكن هناك أي  (3)يبين الجدول 

لفة اختالفات معنوية بين المعامالت المخت

في مقاييس جودة المياه المذكورة نتيجة 

تأثير درجات الحرارة ، ومستويات التغذية 

 .المستخدمة في هذه الدراسة

ولقد تراوح رقم األس الهيدروجيني 

واألكسجين الذائ   7.75،  7.57ما بين 

لتر بينما /ملليجرام 5.5،  0.9ما بين 

،  3.3تراوح تركيز األمونيا الكلية بين 

لتر ، واألرقام المتحصل / جراممللي 3.3

عليها لمقاييس جودة المياه كانت في الحدود 

المقبولة للنمو الطبيعي ألسماك البلطي 

فروق  وجود  عدم   ويرجع   النيلي ، 

معنوية في مقاييس جودة المياه بين 

المعامالت المختلفة إلى أن المياه المستخدمة 

كانت من مصدر واحد وثابت ، وهو الذي 

ي من خط تغذية مياه جامعة عمر يأت

المختار في مدينة البيضا  كما أن كثافة 

األسماك في األحواض كانت قليلة ، 

/ سمكة  30)ومتساوية في كل األحواض 

با ضافة إلى أن تركي  العليقة ( حوض

المستخدمة في تغذية األسماك هي نفسها في 
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كل األحواض حيث كانت متساوية من حيث 

ة البروتين با ضافة إلى أنه التركي  ، ونسب

كان يتم قياس وتعديل درجة الحرارة يوميًا 

إذا انحرفت عن الدرجة المطلوبة عن 

طريق ضبط ثرموستات السخانات 

المستخدمة ، وتغيير حوالي ثلث كمية المياه 

في كل حوض تقريبًا يومًا بعد يوم ساهم 

أيضًا في بقا  مقاييس جودة المياه في 

ة ، ولم تتعرض للتغيرات أو الحدود المقبول

التذبذبات الكبيرة التي قد تحدث نتيجة 

 .الن ام التجريبي أو المعامالت التجريبية

وتعتبر مقاييس جودة المياه من 

األهمية بمكان حيث أن انحرافها عن الحدود 

المسموح بها قد يتسب  في فقد بهية 

األسماك أو توقفها عن تناول الغذا  ، 

لك على نموها وحالتها وبالتالي يلثر ذ

 .الصحية 

تأثير مستوى التغذية على  -2

مقاييس النمو في أصبعيات أسماك 

 النيلي البلطي

تأثير مستوى ( 3) يبين الجدول

التغذية على متوسط الوزن النهائي ومتوسط 

، الزيادة في الوزن ومتوسط الزيادة اليومية 

 .ومعدل النمو النوعي 

ي الجدول إن تيير األرقام الموجودة ف

مستوى التغذية كان له تأثيرًا إيجابيًا معنويًا 

على مقاييس النمو في أ بعيات أسماك 

البلطي النيلي المذكورة حيث زادت مقاييس 

النمو بزيادة معدل التغذية ، وسلكت كلها 

نفس ا تجاه ، وكانت هناك فروق معنوية 

التغذية  في مقاييس النمو بين كل مستويات 

عند مستوى التغذية  القيم  أقل   وُسجلت ، 

بينما كانت أعالها عند %( 3)المنخفا 

، وقد تسببت %( 7)مستوى التغذية المرتفع 

إلى % 5إلى  3زيادة مستوى التغذية من 

%  30زيادة في الوزن و% 03حوالي 

  لم   بينما  زيادة في معدل النمو النوعي

 5الغذائي من  المستوى  زيادة    تلدي

إلى نفس المعدل حيث بلغت  %  7إلى

وفي معدل النمو %   32الزيادة في الوزن 

وقد تو ل إلى . فقط %  9النوعي حوالي 

هذه النتيجة كثير من الباحثين حيث وجدوا 

أن زيادة مستوى التغذية أدى إلى زيادة في 

معدل النمو النوعي ، وزيادة في الوزن في 

 .أ بعيات أسماك البلطي النيلي 

 ( Omar , 1986 ; El – Dahhar , 

1993 ;Eid and Magouz , 1995 ;     

Abdelghany  , 1996 ; Clark et al , 

1990 ; El-Saidy and Gaber , 2005  

 عبراس و عيراط   ؛   2003، عثمان و،خررون 

 (3337،  عبرد الحكريم و،خررون   ؛  3333، 

وخالفًا لمرا ُوجرد فري نترائج هرذه الدراسرة فقرد        

ي مجرررال تغذيرررة  وجرررد بعرررا الميرررتغلين فررر  

األسماك أن مستوى التغذية لم يكرن لره ترأثير    

معنررروي علرررى مقررراييس النمرررو فررري أسرررماك      

 Pouomogne and)البلطررررري      

Mbongblang,1993; Nwanna, 

2003; and Al –Azab , 2002)   و

 لزيادة سلبية  ،ثار  هناك  كانت  ذلك   فوق 
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 النمو في أصبعيات أسماك البلطي النيليتأثير مستوى التغذية على مقاييس ( :  2) جدول 

 
 مستوى
 التغذية

 
الوزن 
 االبتدائي

 (سمكة/جرام)

 
الوزن 
 النهائي

 (سمكة/جرام)

 
الزيادة في 

 الوزن
 (سمكة/ جرام)

 
متوسط الزيادة 

 اليومية
/ سمكة/ جرام)

 (يوم

 
معدل النمو 

 النوعي
 في اليوم% / 

3 % 0.35 
c 

33.23 
c

9.07 
c

3.33 
c

3.33 

5 % 0.37 
b

37.99 
b

33.53 
b

3.30 
b

3.53 

7 % 0.03 
a

33.53 
a

35.33 
a

3.37 
a

3.50 

a , b , c   : 1010الفروق بين المتوسطات التي تحمل حروف غير متشابهة في نفس العمود معنوية على مستوى . 

مستوى التغذية عن حد معين على النمرو فقرد   

 EL-Saidy and Gaber (2005)وجرد  

 التغذيرة   دة مسرتوى  في أسماك البلطي أن زيا

انخفاضررًا معنويررًا فرري  سررب   قررد  %  3 إلررى 

 3معدل الزيادة في الوزن مقارنة بالمسرتوى  

و فسررر ذلررك باحتمررال حرردوث انخفرراض  % . 

فري معرامالت الهضرم ال اهريرة عنرد ارتفراع       

مستوى التغذية ، واستند فري هرذا الررأي إلرى     

 Jobling 1994) ; (Henken etنترائج  

al . 1985   ذكرر أيضرًا أن زيرادة كميرة     كمرا

الغذا  أو مستوى التغذية قد يلدي إلرى إفسراد   

جررررودة الميرررراه حيررررث يزيررررد معرررردل إفررررراز      

والترأثير  . النيتروجين بزيادة مستوى التغذيرة  

الحسن لزيرادة مسرتوى التغذيرة علرى مقراييس      

النمو في هذه الدراسة كان ربما لزيادة كميرة  

ر منهررا الغررذا  والطاقررة المأكولررة  والترري يترروف

جرز  كبيررر لنمررو  وزيرادة الرروزن بعررد تغطيررة   

 ا حتياجات الحاف ة

تأثير درجة الحرارة على مقاييس -3

النمو في أصبعيات أسماك البلطي 

 النيلي

تأثير درجة الحرارة ( 3)يبين جدول

على متوسط الوزن النهائي ، ومتوسط 

الزيادة في الوزن ومتوسط الزيادة اليومية ، 

 .عي ومعدل النمو النو

يالحرررظ مرررن األرقرررام الموجرررودة فررري     

الجدول أن ترأثير درجرة الحررارة كران كبيررًا      

وواضحًا على مقاييس النمو المرذكورة حيرث   

إلررى  33تسررببت زيررادة درجررة الحرررارة مررن    

ْم إلررى زيررادة فرري الرروزن بلغررت أكثررر مررن  32

وإلررررى زيررررادة فرررري معرررردل النمررررو   %   333

 % . 55النوعي أكبر من 

<  3.33)عنوية وكانت هناك فروق م

P)    فرري الرروزن النهررائي  ومعرردل الزيررادة فرري

الررررروزن  ومتوسرررررط الزيرررررادة اليوميرررررة برررررين 

مجموعات األسماك التي تغرذت علرى درجرة    

وبررين األخرررى  ( ْم 33)الحرررارة المنخفضررة  

الترري تغررذت علررى درجررة الحرررارة المرتفعررة    

بينما كانت الفرروق فري معردل النمرو     ( ْم 32)

 .النوعي غير معنوية 
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 .تأثير درجة الحرارة على مقاييس النمو في اصبعيات أسماك البلطي النيلي ( : 3)جدول 

 bb 
 

b a
 

 aa
 

aa
 

 a , b

و لقررد تو ررل  بعررا البرراحثين علررى     

نتررائج قريبررة مررن نتررائج الدراسررة الحاليررة  فقررد 

أن أعلررى  Price et al . (2001)وجررد 

وزن معنرررررررروي فرررررررري أسررررررررماك البلطرررررررري    

 الميالنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروثيرون

(O. Melanotheron)    عند درجرة حررارة

ْم بالمقارنررة بررالوزن فرري درجررة حرررارة      33

ْم بينمرررا كررران أعلرررى وزن معنررروي فررري      35

 .O)أسررررررماك البلطرررررري المرررررروزمبيقي   

Mossambicus)    35عند درجتري حررارة 

وفري   .ْم  35رارة ْم عنه في درجة الح 33، 

دراسات على أسماك البلطي األحمر الهجرين  

(O. niloticus × O. Mossambicus) 

ُوجررد أن أعلررى معرردل نمررو نرروعي كرران عنررد    

ْم ، مقارنرررره برررردرجات   32درجررررة حرررررارة  

 , Lei and Li)  ْم 30،    22الحررارة 

  Saclausoوأظهرررت نتررائج   .  (2000

علرررى البلطررري األخضرررر أن أعلرررى    (1978)

ادة فررري كتلرررة الررروزن كانرررت عنرررد درجرررة  زيررر

 Likongwe etو لقد  حظ .  ْم 37حرارة 

al . (1996)   أن متوسررط الرروزن النهررائي

ألسرررماك البلطررري النيلررري زاد معنويرررًا بزيرررادة 

حيررث   ْم 33ْم إلررى  30درجررة الحرررارة مررن  

ْم  وهري   33كان أعالها عنرد درجرة حررارة    

أعلى مرن درجرة الحررارة التري اختبررت فري       

والطريقرررة التررري ترررلثر بهرررا   . هرررذه الدراسرررة  

درجرررة الحررررارة علرررى النمرررو غيرررر واضرررحة 

  Jackim and La-Roche تمامرًا لكرن  

وجرررد أن البنرررا  الحيررروي للبرررروتين  (1973)

يزيرررد بزيرررادة درجرررة الحررررارة حترررى درجرررة   

بعرردها (  ْم39 - 35)ارة الحرجررة مررن  الحررر

 Fry  يرنخفا انخفاضرًا حرادًا بينمرا اقتررح     

أن الجهاز التنفسري هرو الرذي يحرد       (1971)

من النمو فروق درجرة الحررارة المثلرى كرذلك      

ْم فررإن  33أنرره فرروق   Swift (1961)بررين 

عرررردم قرررردرة الجهرررراز التنفسرررري فرررري أسررررماك  

علرررى تغطيرررة ا حتياجرررات  الترررراوت البنررري

ية كان سببًا في نقص النمو ، وقد فسرر  التنفس

انخفاض النمو بانخفاض درجة الحرارة عرن  

الدرجرررة المثلررررى بانخفرررراض معرررردل التمثيررررل  

كررذلك فررإن زيررادة درجررة الحرررارة    . الغررذائي 

حتررى الدرجررة المثلررى ربمررا تزيررد مررن إفررراز    
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ا نزيمات وزيادة نياطها فيزيد النمرو كرذلك   

حتررى يمكررن أن تررلثر زيررادة درجررة الحرررارة   

الدرجة المثلى في معدل امتصاص العنا ر 

 .الغذائية المهضومة في جدر األمعا  

ثير التفاعل بين مستوى التغذية تأ -4

 وودرجة الحرارة على مقاييس النم

 في أصبعيات أسماك البلطي النيلي

تأثير ( 0)يبين الجدول رقم      

مستوى التغذية  ودرجة الحرارة على 

الزيادة في الوزن ، الوزن النهائي ، ومعدل 

ومتوسط الزيادة اليومية ، ومعدل النمو 

 .النوعي

بفحص األرقام الموجودة في الجدول 

السابق نجد أن أعلى وزن نهائي كان في 

مجموعات األسماك التي تغذت على أعلى 

مستوى تغذية  وأعلى درجة حرارة بينما 

كان أقل وزن نهائي في األسماك التي تغذت 

رة المنخفضة  وعلى أقل على درجة الحرا

 . مستوى تغذية

كانت هناك فروق معنوية في متوسط الوزن 

بين كل المعامالت  (P < 0.01)النهائي 

فيما عدا المجموعات التي تغذت على 

عند درجة %  7،  5مستويات تغذية 

  .الحرارة المنخفضة

  

 مقاييس النمو في أصبعيات  تأثير التفاعل بين مستوى التغذية ودرجة الحرارة على ( : 4)جدول 

 أسماك البلطي  النيلي 

 المعامـــــــــــــــــــالت

الوزن 

 االبتدائي

/ جرام)

 (سمكة

الوزن 

 النهائي

/ جرام)

 (سمكة

الزيادة في 

 الوزن

 (سمكة/ جرام)

متوسط الزيادة 

 اليومية

/ سمكة/ جرام)

 (اليوم

معدل النمو 

 النوعي

 (اليوم)%  / 

ية مستوى التغذ –ْم  23

3% 
4034 

e
01003 

e
7044 

e
 1010 

e
10.2 

مستوى التغذية  –ْم   23

7% 
4033 

d
03021 

d
10.3 

d
101. 

d
0022 

مستوى التغذية  –ْم  23

4% 
4041 

d
04030 

d
.0.4 

d
1001 

d
002. 

مستوى التغذية  –ْم  21

3% 
4037 

c
04071 

c
 03004 

c
1004 

c
0073 

مستوى التغذية  –ْم   21

7% 
4034 

b
22041 

b
01031 

b
100. 

b
0011 

مستوى التغذية  –ْم  21

4% 
4041 

a
20013 

a
22043 

a
1024 

a
00.1 

a, b, c, d, e : الفروق بين المتوسطات التي تحمل حروف غير متشابهة في نفس العمود معنوية على

 . 1010مستوى 
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وبالنسبة لمتوسط الزيادة في الوزن 

ومتوسط الزيادة اليومية ، ومعدل النمو 

هذه المقاييس نفس  النوعي فلقد سلكت

ا تجاه الذي سلكه الوزن النهائي تمامًا حيث 

كانت أعلى زيادة في الوزن وأعلى زيادة 

يومية وأعلى معدل نمو نوعي في األسماك 

 7)  التي تغذت على أعلى مستوى غذائي

 ( . ْم32)ودرجة الحرارة العالية %(  

 > P)كانت هناك فروق معنوية     

الت في هذه المقاييس بين كل المعام (0.01

فيما عدا بين المجموعات التي تغذت على 

عند درجة %  7،   5مستوى تغذية 

 ( .ْم33)الحرارة المنخفضة 

ومن البيانات المتحصل عليها يتضح 

أن هناك تفاعل بين درجة الحرارة  

ومستوى التغذية  فعند كل درجة حرارة 

وجد أنه كلما زاد مستوى التغذية كلما زاد 

النمو كذلك فإنه عند كل مستوى تغذية  معدل

ْم  32إلى  33فإن رفع درجة الحرارة من 

 أدى إلى زيادة في النمو 

أن رفع  Hepher (1988)وقد ذكر 

درجة الحرارة يمكن أن يزيد النمو إذا كان 

مصحوبًا بزيادة في حجم العليقة  وذلك 

لمقابلة ا حتياجات الحاف ة والناتجة عن 

ارة وقد وجد ذلك في نتائج زيادة درجة الحر

هذه الدراسة حيث كان أعلى زيادة في 

الوزن وأعلى زيادة في معدل النمو النوعي 

 ْم32عندما تم رفع درجة الحرارة إلى 

%. 7مصحوبة برفع مستوى التغذية إلى 

وفي مع م أسماك المياه الدافئة فإن نمو 

األسماك يبدأ عندما تصل درجة الحرارة من 

صل إلى أقصى معدل له عند ْم  وي 37-32

 .  ْم  33-32درجات الحرارة من 

(Niimi and Beamish , 1974 ; 

Stickney and Andrews , 1971; 

Andrews and Stickney , 1972)  .  

وقد درس     Jauncey (1982) 

تأثير التفاعل بين درجة الحرارة ، ومستوى 

التغذية على معدل النمو في أسماك المبروك 

درجة الحرارة المثلى للنمو بقيت فوجد أن 

 3عند مستويات التغذية ( ْم32)تقريبًا ثابتة 

.من وزن الجسم%  9،  5،   

 المراجع

 المراجع العربية

عثمان ، محمد وسلوى حمدي وهيام كمال 

تأثير .  3333. والتونسي ونورا علي 

معد ت التغذية وكثافة التخزين على 

لنيلي األدا  ا نتاجي ألسماك البلطي ا

المرباة تحت ظروئ ا ستزراع 

المجلة المصرية للتغذية . المكثو 

 – 033، ص  5عدد . واألعالئ 

003 .

عبد الحكيم ، نبيل فهمي ومحمد سعيد  بين 

ومحمد نجي  بكير و عبد الرحمن 

أثر معد ت . 3337أحمد خطابي 

التغذية على أدا  النمو وإنتاجية أسماك 

والمبروك البلطي النيلي والبوري 

ببكة . العادي المرباة في كثافات عالية 
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  ABSTRACT 

This work was conducted in the laboratories of the Faculty of  Natural 

Resources and Environmental sciences, Omar EL-Mokhtar University, to study the 

effect of water temperature and feeding level on growth performance of Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus). The investigation was carried out in glass aquaria. Six 

treatments were formulated by combination of  three feeding levels (3,5 and 7 %) and 

two water temperatures (23 and 28 C) ْEach treatment was applied in three replicates. 

The experimental fish were fed on diet containing about 30 % protein and the 

experiment was continued for 13 weeks . The results showed that there were no 

differences in water quality parameters among The different treatments . Feeding 

level had a positive significant effect on the final weight, weight gain and specific 

growth rate, where all these parameters increased with increasing feeding level. 

Water temperature had a significant effect on growth parameters except specific 

growth rate . The interaction between water temperature and feeding level showed 

that the highest final weight, weight gain and specific growth rate were in fish groups 

fed 7 % feeding level at 28C ْwater temperature . The results indicated that the growth 

increased by increasing feeding level at each water temperature and also by 

increasing water temperature at each feeding level.  


