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الملخص العربي
تأثيراستخذام مصادرالكربون مع مستوياث البروتيه المأكول المختلفت في وظام البيوفلوك
على معذالث الىمو والحالت المىاعية والحالت المضادة األكسذة ألسماك البلطي الىيلي
2

عبذهللا حاج انذٌٍ يُصىر عهً ،1يارٌّ أَخهٍس اسخباٌ

1لسى اإلَخاج انحٍىاًَ وانسًكً  -كهٍت انزراعت (سابا باشا) -خايعت اإلسكُذرٌت
2لسى بٍىنىخٍا انخهٍت وانهسخىنىخً -كهٍت انبٍىنىخً  -خايعّ يىرسٍا– اسباٍَا

انًدهّ وبٍاَاث انُشز
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الملخص
حًج دراست كفاءة اسخخذاو انًعايالث انًخخهفت يٍ انبٍىفهىن  bioflocانًُخح بىاسطّ اسخخذاو رخٍع
انكىٌ أو ردة انمًح كًصذر نهكزبىٌ نخعىٌط االَخفاض فً يسخىي انبزوحٍٍ انًأكىل ححج َظاو عذو حغٍز
انًٍاِ ،نًذِ  10اسابٍع عهً خصائص خىدِ انًٍاِ وانًُى واالسخفادة يٍ انغذاء وانحانت انًُاعٍت واألكسذة
إلصبعٍاث أسًان انبهطً انٍُهً.
اسخخذو فً انذراست  6يدًىعاث يٍ األسًان غذٌج عهً يسخى يٌٍ يٍ انبزوحٍٍ  %20و %30
بزوحٍٍ وحًج رعاٌخهى ححج َ 3ظى يخخهفت نهبٍىفهىن :االول بذوٌ بٍىفهىن يع حغٍز يٍاِ ،وانثاًَ باسخخذاو
بسخخذاو رخٍع انكىٌ
بٍىفهىن يُخح بًخهفاث طحٍ انمًح كًصذر نمكزبىٌ وانثانذ باسخخذاو بٍىفهىن يُخح ا
كًصذر نمكزبىٌ .أظهزث انُخائح اٌ حدى انبٍىفهىن انُاحح كاٌ اعهً يع اسخخذاو يخهفاث طحٍ انمًح.
األعهى وحى رعاٌخها ححج َظاو
افضم يعذالث انًُى سدهج يع االسًان انخً حغذث عهً َسبّ انبزوحٍٍ
انبٍىفهىن ،كًا اٌ األسًان انخً حغذث عهً  %20بزوحٍٍ وحى رعاٌخها فً َظاو انبٍىفهىن لذ حفىلج عهً
االسًان انخً حغذث عهً  %30بزوحٍٍ وحى رعاٌخها فً َظاو بذوٌ بٍىفهىن .أظهزث انُخائح ححسٍ يعُىي
فً لٍى خالٌا انذو انًزصىصت وخالٌا انذو انبٍضاء وانخالٌا انهًٍفاوٌت وبزوحٍُاث انذو وانًُاعت فً انسىائم
)(immunoglobulin, lysozyme, myeloperoxidase and ACH50وانًُاعت انخهىٌت
) (phagocytosis activity and respiratory burstفً االسًان انًزباِ ححج َظاو انبٍىفهىن .كًا
حذد ححسٍ فً َشاط اَزًٌاث األكسذة ( .)superoxide dismutase and catalaseكًا اٌ االسًان انخً
غذٌج عهً  %20بزوحٍٍ وحى رعاٌخها ححج َظاو انبٍىفهىن بُىعٍّ أظهزث حفىق فً انحانت انًُاعٍت عٍ
األسًان انخً حغذث عهً عالئك بها  %30بزوحٍٍ وحى رعاٌخها فً عذو وخىد بٍىفهىن .فً انُهاٌت ًٌكٍ
اسخخذاو انبٍىفهىن انًُخح بىاسطّ اسخخذاو يخهفاث و طا حٍ انمًح كًصذر كزبىٌ نخعىٌط انُمص فً
انبزوحٍٍ انًأكىل بًمذار  %10وححسٍٍ انًُى وانحانت انًُاعٍت وانحانت انًضادة نألكسذة فً اسًان انبهطً
انٍُهً.

