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تأثير اضافة مسحوق درنات نبات تفاح األرض (االلمازة) ) (Helianthus tuberosusومسحوق الشعير Hordeum
 vulgareالمستنبت ( )Germinated Barleyكمصدر سابق حيوي في أداء نمو أصبعيات أسماك الكارب الشائع
Cyprinus carpio L.
*
حازم صبري عبدالحميد* 1ونسرين محي الدين عبدالرحمن** وهيثم لطفي صادق
* كمية الزراعة /جامعة األنبار ** كمية العموم الزراعية /جامعة السميمانية

الخالصـــة

الكممات المفتاحية:

تفاح األرض (االلمازة) ،الشعير
المستنبت ،أداء النمو ،أسماك
الكارب الشائع

من  6186/6/88لغاية  6186/8/67لمعرفة تأثير إضافة كل من مسحوق درنات نبات األلمازة

 Helianthus tuberosusومسحوق برعم الشعير  Hordeum vulgareالمستنبت بالزراعة
المستنبت بكميات مختمفة ( 65.و  5و  75.لكل منيما) غم /كغم عمف الى عالئق صغار
المائية ُ
أسماك الكارب الشائع  Cyprinus carpioوالحاوية عمى  %01بروتين خام ،مع عميقة السيطرة

لممراسمة:
حازم صبري عبدالحميد
كمية الزراعة – جامعة االنبار–

العراق.

اُجريت الدراسة الحالية في مختبر األسماك /كمية العموم الزراعية /جامعة السميمانية لمفترة

لتشكل سبعة معامالت  :المعاممة األولى :عميقة المقارنة بدون إضافات ،والمعاممة الثانية :إضافة
 7.5غم من مسحوق نبات األلمازة ،والمعاممة الثالثة :إضافة  5غم من مسحوق نبات األلمازة،
والمعاممة الرابعة :إضافة  6.5غم من من مسحوق نبات األلمازة ،والمعاممة الخامسة :إضافة 7.5

المستنبت بالزراعة المائية المستورد ،والمعاممة السادسة :إضافة 5
غم من َمسحوق ُبرعم الشعير ُ
المستنبت بالزراعة المائية المستورد ،والمعاممة السابعة  :إضافة 6.5
غم من َمسحوق ُبرعم الشعير ُ
ِ
ودرست كل من الزيادة الوزنية
المستنبت بالزراعة المائية المستوردُ 5
غم من مسحوق ُبرعم الشعير ُ
و معدل النمو اليومى والنوعي والنسبي ومعامل وكفاءة تحويل العمف وكفاءة إستخدام البروتين5
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي لمعايير النمو التفوق المعنوي عند مستوى  p≤1.15لعميقة
المعاممة  T2التي ُدعمت باأللمازة  7.5غم/كغم عمف لمعدالت الزيادة الوزنية و الزيادة الوزنية
اليومية و النمو النسبي والنمو النوعي عمى جميع المعامالت ولمعامل التحويل الغذائي حازت
المعاممة  7.5 T5غم/كغم شعير عمى اقل القيم بشكل معنوي  ،p≤1.15ولنسبة كفاءتي العمف
والبروتين تفوقت نفس المعاممة معنوياً  p≤1.15عمى جميع المعامالت5
Effect of Earth Apple Helianthus tuberosus and Germinated Barley Hordeum Vulgare as a
Source of Prebiotic on Growth Performance of Common Carp Cyprinus carpio L.
*Hazem S. Abedalhammed*; Nasreen M. Abdulrahman** and Haitham L. Sadik
* College of Agriculture/ University of Al- Anbar ** Faculty of Agricultural sciences/ University of Sulaimani

ABSTRACT
The recent study was conducted in Fish lab./ College of Agricultural
Sciences/ University of Sulaimani during the period 18/6/2016 till 27/8/
2016 to study the effect of adding germinated barley GB (Importer) and
Jerusalem artichoche JA (Helianthus tuberosus) powder in different
levels (2.5, 5, and 7.5 gm/kg diet) in common carp fingerlings diets that
contain 30% crude protein, with the control to make seven treatments:
control treatment without any additives; adding 7.5 gm of earth apple
powder; third treatment adding of 5 gm of earth apple powder; adding 2.5
gm of earth apple powder; adding 7.5 gm of hydroponic germinated
barley; the sixth treatment with adding 5 gm of hydroponic germinated
1
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barley and 2.5 gm of hydroponic germinated barley. To study each of
weight gain, daily growth rate, specific and relative growth rate, food
conversion ratio, diet and protein efficiency ratio. The results indicated
that the significant increased (P<0.05) T4 7.5g/kg JA in total weight gain,
daily weight gain, relative growth rate and specific growth rate. The
significant differences (P<0.05) T7 7.5 g/kg GB showed elevated in feed
conversion ratio, feed efficiency ratio, protein efficiency ratio.
المقدمة :

السابق الحيوي ( )Prebioticىي مواد غذائية غير قابمة لميضم تسمح بحدوث تغيرات محددة في تركيب و/أو نشاط

مايكروفمو ار الجياز اليضمي الذي لو تأثير إيجابي عمى الغذاء والحالة الصحية لممضيف ( 5)6182 ،Ringoتم التأكد من إن
لمناتج العرضي المنتج من تخمر السابق الحيوي( )Prebioticبواسطة البكتريا المفيدة المتعايشة لو دور رئيسي في تحسين صحة
المضيف ( Choqueوآخرون Song :6188 ،وآخرون5 )6182 ،
أُجريت العديد من الدراسات لمبحث في التطبيقات المختمفة إلستخدام السابق الحيوي مثل االنيولين

والسكريات

Oligofructose

والزايمواوليكوسكرايد

)ructooligosaccharide (FOS
)Galactooligosaccharide (GOS

والمنان اوليكوسكرايد

)XOS

(

Xylooligosaccharide

()Inulin

والفركتواوليكوسكرايد

) Mannanoligosaccharide (MOSوالكاالكتواوليكوسكرايد

والبيتاكموكان ( )β-glucanعمى األحياء المائية المستزرعة مثل األسماك والمحار،

وأظيرت النتائج بأن السابق الحيوي لديو تأثيرات نافعة واعدة عمى أداء النمو ومناعة األحياء الدقيقة في القناة اليضمية ومقاومة
األمراض ( Gangulyوآخرون Ringo 6180 ،وآخرون Song :6182،وآخرون Torrcilas :6182 ،وآخرون5)6182 ،

يختمف السابق الحيوي عن المعزز الحيوي فيو مادة غذائية طبيعية وليس كائنات حية ولو تأثيرات أقل عمى البيئة
الطبيعية لمقناة اليضمية ،وحسب تعريف ( Gibsonو  )8995 ،Roperfroidىو مواد غذائية غير قابمة لميضم ذات تأثير مفيد
لممضيف عن طريق تحفيزىا لمنمو و/أو فعالية واحد أو عدد محدود من البكتريا في القولون 5أشارت (عبد الرحمن ) 2008 ،إن

بعض أنواع البكتريا المستخدمة لممعزز الحيوي تُقتل وتُيمك جزئيا أو كميا في بداية األمعاء بوجود وفرة من أمالح الصفراء ،فضال
عن إمكانية التموث وحدوث الطفرات5
إن السابق الحيوي ( )Prebioticsالشائع اإلستخدام عادة في غذاء األحياء المائية ىو االنيولين و( )FOSو()scFOS
و( )MOSو ( )GOSو ( )XOSو ( )AXOSو( )IMOو ( )Gro Biotic( )GBو ( ،(β-Glucan) )BGوعمى الرغم من
إن ىذه السكريات واإلضافات المشتقة من النباتات عادة ال تتوجد طبيعياً في عالئق األسماك خاصة األسماك الالحمة (آكالت
المحوم) ،فإ ن السابق الحيوي (المشتق من السكريات االوليغومرية و من األلياف الغذائية االخرى) ممكن أن يستخدم في غذاء

األحياء المائية لتحفيز صحة القناة اليضمية عن طريق زيادة أعداد البكتريا المفيدة وخفض أعداد البكتريا الضارة والمسببات
المرضية االخرى وتعزيز المناعة لممضيف ( Salazeوآخرون Sweetman :6118 ،وآخرون 5)6118 ،يعتمد تأثير إضافة
السابق الحيوي عمى تركيز السابق الحيوی المضاف في النظام الغذائي ودرجة ذوبانو و نوع األسماك ودرجة ح اررة الماء وطول فترة
التغذية لألسماك ( Hoseinifarوآخرون 5)b6185 ،لم يؤثر السابق الحيوي ( )FOSفي أسماك الكارب الشائع لتحسين معاير

اداء النمو ،ولكنو أثّر ايجابياً في مؤشرات الدم بعد اضافة السابق الحيوي في عدد كريات الحمراء وخاليا الدم البيضاء ونشاط
مصل الدم ونواتج التمثيل الغذائي5

تيدف الدراسة الحالية الى إستعمال الشعير المستنبت بطريقتين ( طريقة اإلستزراع المائي

Hydroponic

 germinationوطريقة الزراعة التقميدية  Natural plantingو الشعير المستنبت التجاري لد ارسة تأثير إضافة مستنبت الشعير
( )Germinated Barleyودرنات نبات تفاح األرض األلمازة وبنسب مختمفة ( 2.5, 5, 7.5غم/كغم) كإضافات غذائية لمعالئق
عمى الصفات اإلنتاجية ألصبعيات أسماك الكارب الشائع المرباة في أحواض زجاجة كون المادتين تحتويان عمى كميات مناسبة
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من السكريات المتعددة (  ) Polysaccharideغير الميضومة والتي يمكن أن تعمل كسابق حيوي يزيد من مناعة األسماك
ويحسن أداء النمو ويقمل نسب اليالك5
المواد وطرق العمل :

دزه ،وأُختيرت
ُجمبت أسماك التجربة من مزرعة أىمية لتربية األسماك في األحواض الترابية في محافظة السميمانية /قمعة ّ
 827سمكة بمعدل وزن 8.26 ± 7.58غرام لمسمكة الواحدة ومعدل وزن  1.67 ± 50.19غرام لمكتمة الحية بواقع  7أسماك في
الحوض الواحد ُوزعت عشوائيا عمى  68حوض و ُغذيت األسماك بنسبة  %0من وزن الكتمة الحية لكل حوض وعمى وجبتين
وتعدل كمية العمف عمى ضوء تغيير وزن الكتمة الحية كل اسبوعين بعد
الصباحية في الساعة الثامنة والمسائية الساعة الثانية ّ

الوزن ،لمدة عشرة أسابيع (من  6186/6/88لغاية ُ 5)6186/8/67عقمت أسماك التجربة بمحمول ممحي ( )%5لمدة 81-5

دقائق حال وصوليا الى المختبر لمتخمص من الفطريات واألحياء االخرى التي قد تكون عالقة عمى الجمد او الخياشم و اُقممت قبل

الشروع بالتجربة لمدة ثالثين يوماً وغذيت عمى العالئق المصنعة مختبرياً في األحواض الزجاجية المخصصة لمبحث (61×01×01

سم ،سعة  51لتر).

أُجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير إضافة كل من مسحوق درنات نبات األلمازة ومسحوق برعم الشعير المستنبت بالزراعة

المائية بكميات مختمفة ( 65.غم 5 ،غم 75. ،غم لكل منيما) الى عالئق أصبعيات أسماك الكارب الشائع والحاوية عمى %01
بروتين خام ،مع عميقة السيطرة لتشكل سبعة معامالت عمى النحو التالي-:
المعاممة األولى :عميقة المقارنة بدون إضافات5

المعاممة الثانية :إضافة  7.5غم من مسحوق نبات األلمازة5

المعاممة الثالثة :إضافة  5غم من مسحوق نبات األلمازة5
المعاممة الرابعة :إضافة  6.5غم من مسحوق نبات األلمازة5
المستنبت بالزراعة المائية المستورد5
المعاممة الخامسة :إضافة  7.5غم من َمسحوق ُبرعم الشعير ُ
المستنبت بالزراعة المائية المستورد5
المعاممة السادسة :إضافة  5غم من َمسحوق ُبرعم الشعير ُ
ِ
المستنبت بالزراعة المائية المستورد5
المعاممة السابعة  :إضافة  6.5غم من مسحوق ُبرعم الشعير ُ
وبثالث مكررات لممعاممة الواحدة وُوزعت المعامالت بمكرراتيا عمى األحواض عشوائياً ،وتمت السيطرة عمى درجة الح اررة المالئمة
داخل المختبر عن طريق مبردة ىواء حجم كبير ،إضافةً الى أحواض تخزين الماء تحت المروحة السقفية لتبديل ماء أحواض

األسماك5

جدول ( :)44مكونات العميقة المستعممة في تغذية أصبعيات الكارب الشائع باإلعتماد عمى( . )4994 ،NRC
نسبة المكونات كوزن جاف
المكونات

النسبة %

المادة الجافة

مركز البروتين الحيواني

61

88.58

8.11

كسبة فول الصويا

09

62.78

87.86

6.70

ذره صفراء

81

8.91

1.85

1.66

8.91

شعير

9

8.18

1.99

1.51

1.87

607.61

نخالة الحنطة

61

87.81

0.82

6.61

8.11

661.1

فيتامينات و معادن

6

-------

-------

-----

-----

-------

المجموع

811

78.11

01.82

6.19

88.5

6860.7
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البروتين الخام

األلياف

الدهن

طاقة ممثمة
Kcal/Kg

1.22

8.11

268.2

1.20

869.7
005.1

الخام
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قيست بعض المعايير التي توصف األداء لمنمو لألسماك التالية:
أ -الزيادة الوزنية (WG) Weight Gain

الزيادة الوزنية (غم) = معدل الوزن النيائي – معدل الوزن األبتدائي5

ب -الزيادة الوزنية اليومية (DWG) Daily Weight Gain

الزيادة الوزنية اليومية (غم /يوم) = الزيادة الوزنية (غم)  /مدة التربية (يوم) Sevier( 5وآخرون) 6111 ،

ج -معدل النمو النسبي (Relative Growth Rate )R.G.R

ناتج قسمة الزيادة الوزنية الرطبة عمى الوزن االبتدائي الرطب وذلك حسب المعادلة التي ذكرىا )8978(،Uten
W2 – W1
= R.G.R.
×100
W1
د -معدل النمو النوعي (: Specific Growth Rate )S.G.R.
In W2 – In W1

حيث

×100
T2 – T1
 InW2الموغاريتم الطبيعي لموزن النيائي في وقت  InW1 :T2الموغاريتم الطبيعي لموزن االبتدائي في وقت صفر(بداية
= S.G.R.

التجربة)  T2-T1 :T1عدد أيام التجربة
ه : -معدل التحويل الغذائي : Food Conversion Rate )F.C.R( :
R
= F.C.R.
WG
إذ آن  Rىو وزن الغذاء الجاف (غم)  WG :الزيادة الوزنية الرطبة (الوزن الحي) لألسماك (غم )
و -نسبة كفاءة العمف (:Feed Efficiency Rate )SGR

الزيادة الوزنية الرطبة لالسماك  /وزن الغذاء الجاف المتناول × 811

ز -نسبة كفاءة البروتين Protein Efficiency Ratio ) F.E.R ( :

ويسمى أيضا معدل اإلفادة من البروتين وىو معيار لقياس كفاءة البروتين في العميقة ويتم حسابيا بالمعادلة التي ذكرىا Gerking
( 5 ) 8978
حيث

WG
P
 Pالبروتين المتناول غم WG :الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك غم

= P.E.R.

ويحسب البروتين المتناول بالمعادلة التالية :
العمف المتناول غم × نسبة البروتين بالعميقة %
البروتين المتناول =
811
ُُاستعين ببرنامج التحميل اإلحصائي الجاىز )6186( Data analysis XLSTAT and JMP7في تحميل البيانات
المعنية والتي تم الحصول عمييا في نياية التجربة بغية بيان تأثير معامالت التجربة في صفات االسماك قيد الدراسة باستعمال
التصميم العشوائي الكامل  Randomized Design (CRD) Completeفي التحميل وتم إختبار الفروقات المعنوية بين
متوسطات الصفات المدروسة وعند مستوى المعنوية ) (P≤0.05بواسطة إختبار دنكن متعدد االتجاىات Duncan's multiple
(1955) test
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النتائج والمناقشة :

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي تفوق األسماك المغذاة عمى عميقة مدعمة باأللمازة  7.5غم/كغم واألسماك المغذاة عمى

العميقة مدعمة ببرعم الشعير  7.5غم/كغم بالدرجة الثانية عمى جميع معامالت التجربة معنوياً عند مستوى إحتمالية ،p≤1.15

ونالحظ التفوق الحسابي لألسماك المغذاة عمى عالئق التجربة المدعمة جميعاً مقارنتةً باألسماك المغذاة عمى عميقة المقارنة كما

موضح بالجدول 56

العميقة في َبعض
َجدول( :)2تأثير إضافة َمسحوق ُبرعم ال َ
ومسحوق َدرنات األلمازة الى َ
المستَنبت بالزراعة المائية َ
شعير ُ
مؤشرات النمو ألصبعيات الكارب العادي
المعاممة

الوزن اإلبتدائي

الزيادة الوزنية

السيطرة

10.055
a 0.045±
10.025
a 0.010±
10.35
a 0.015±
10.050
a 0.010±
10.005
a 0.020±
10.30
a 0.100±
10.075
a 0.015±

5.910
c 0.560±
6.560
bc 0.245±
6.945
c 0.355±
8.210
a 0.070±
6.055
bc 0.030±
6.485
bc 0.655±
7.330
ab 0.025±

المازة 2.5غم
المازة  5غم
المازة  5.5غم
شعير  2.5غم
شعير 5غم
شعير  5.5غم

الزيادة الوزنية

معدل النمو

معدل النمو

اليومية

النسبي

النوعي

0.085
c 0.370±
0.094
bc 0.004±
0.099
bc 0.005±
0.118
a 0.002±
0.087
bc 0.000±
0.093
bc 0.009±
0.105
ab 0.001±

58.755
c 6.855±
65.450
bc 3.070±
69.220
abc 4.530±
81.690
a 1.060±
60.515
bc 0.680±
4.470
bc 9.990±
72.760
ab 0.275±

0.003
b 0.000±
0.003
a 0.000±
0.003
0b .003±
0.004
a 0.000±
0.003
b 0.000±
0.003
b 0.001±
0.004
ab 0.000±

المتوسطات التي ليا حروف متشابية في نفس االعمدة ال تختمف فيما بينيا معنويا عند مستوى احتمالية P≤0505

أما لمؤشرات إستخدام العمف فقد أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي تفوق كل من أسماك معاممة ألمازة  7.5غم وأسماك
معاممة برعم الشعير  75.غم عمى جميع معامالت الدراسة لصفة معامل التحويل الغذائي معنوياً  p≤1.15حيث حصمت عمى

اوطأ قيمة لمعامل التحويل الغذائي ( 3.705و  )3.295عمى التوالي مقابل ( )4.485لعميقة المقارنة ،ولكفاءة التحويل الغذائي و

نسبة كفاءة البروتين تفوقت أسماك المعاممة برعم الشعير  7.5عمى بقية المعامالت عند نفس مستوى اإلحتمالية تمتيا حسابيا
مبين
معاممة المازة  7.5غم ،مع األخذ بنظر األعتبار الفروقات الحسابية الواضحة لمؤشرات إستخدام العمف لبقية المعامالت كما ّ
في الجدول 50

ألسماك

جاءت نتائج اداء النمو والمؤشرات اإلنتاجية متفقة مع ما حصل عميو  Liو  )6115( Gatlinمن زيادة في معايير النمو
Hybrid striped bass

) (Morone saxatilis × Morone chrysopsعند استخدامو لمسابق الحيوي

( )GroBiotic-AEفي عالئق التغذية ،وكذلك تتفق نتائجنا الحالية مع نتائج دراسة  Mahiousوآخرون( )b6116ولم تتفق مع
نتائج دراسة  Grisdale-Hellandوآخرون (5)6118
وبالنسبة لمؤشرات إستخدام العمف نالحظ إنخفاض نسبة استيالك العمف مقابل انتاج ا كغم لحم لألسماك التي تفوقت في

اداء النمو و وارتفعت قيم نسبة كفاءة كل من العمف والبروتين ،قد يعزى إلضافة األلمازة بيذه النسبة ( 7.5غم/كغم) ومثميا من
برعم الشعير الى العالئق التجريبية َّ
مكن السابق الحيوي األنيولين بدرنات االلمازة والبيتاكموكان لبرعم الشعير من إظيار صفة
حسن صحة المضيف و وفر لو تأثير فسيولوجي مفيد
السابق الحيوي بتأثيره اإليجابي عمى اداء النمو واستخدام العمف بعد أن ّ
( Hutkinsوآخرون ،)2016 ،وتتفق ىذه النتائج مع نتائج  Mahiousو آخرون ( )b6116عند إستخدام األنيولين في تغذية
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يرقات أسماك الترس  )Psetta maxima( Turbotوال تتفق مع نتائج دراسة  Dobsikovaوآخرون ( )6180عند إستخدامو
البيتاكموكان في تغذية أسماك الكارب الشائع حيث الحظ إنخفاض في الزيادة الوزنية5
العميقة في َبعض
َجدول( :)3تأثير إضافة َمسحوق ُبرعم ال َ
ومسحوق َدرنات األلمازة الى َ
المستَنبت بالزراعة المائية َ
شعير ُ
العمف ألصبعيات الكارب العادي
مؤشرات إستخدام َ
المعيار المعاممة

معامل التحويل الغذائي

كفاءة التحويل الغذائي

نسبة كفاءة البروتين

السيطرة

a 0.285±4.485

c 2.640±21.890

c 0.090±1.090

ألمازة  2.5غم

ab 0.070±4.125

bc 1.155±24.300

bc 0.040±1.215

المازة  5غم

abc 0.130±3.895

bc 1.675±25.720

bc 0.060±1.285

المازة  5.5غم

bc 0.025±3.705

ab 0.330±27.145

ab 0.010±1.360

شعير  2..غم

a 0.005±4.465

bc 0.140±22.425

c 0.005±1.120

شعير  5غم

ab 0.235±4.165

bc 3.090±24.015

bc 0.100±1.200

شعير  5.5غم

c 0.005±3.295

a 0.115±30.410

a 0.000±1.520

المتوسطات التي ليا حروف متشابية في نفس االعمدة ال تختمف فيما بينيا معنويا عند مستوى احتمالية P≤0505

ركزت الدراسات الحديثة الستخدام اضافة السابق الحيوي في غذاء األسماك عمى تحديد المعايير المتعمقة بوظائف الجياز
اليضمي والجياز المناعي وبعضيا إىتم في تحديد نسبة البقاء بعد التغذية عمى السابق الحيوي ووجد إن البريباوتك يعمل عمى
تحسين عوامل النمو مثل الوزن النيائي وزيادة الوزن اليومي ومعدل النمو النوعي ومعدل التحويل الغذائي ونسبة كفاءة الغذاء

ونسبة كفاءة البروتين ( Kuhlweinوآخرون Chen :6182 ،وآخرون 5)6182 ،Ahmed :6182 ،ولم يحصل أي تأثير عمى
األسماك في بعض الدراسات االخرى ( Dobsikovaوآخرون Hoseinifar :6180 ،وآخرونHoseinifar :a6182 ،
وآخرون Eshaghzadeh :b6185،وآخرون )6185،وىذا ما تم مالحظتو من النتائج التي تم الحصول عمييا من الدراسة الحالية5

ولوحظ إن إستخدام 81غم/كغم في عميقة أسماك السالمون االطمسي من ( )MOSو ( )FOSو ( )GOSكسابق حيوي

لم يعطي أي تأثي ار عمى النمو او قابمية اليضم ( Grisdale-Hellandوآخرون 5)6118 ،يمكن أن يزداد النمو بإضافة السابق
الحيوي لمعمف ففي تجربة لـ ( Refstieوآخرون )6116 ،وجد ان أسماك السالمون المغذاة عمى عميقة من مسحوق السمك باضافة
 75غم/كغم من االنيولين ولمدة  0اسابيع أعطت زيادة بالكتمة النسبية لمقناة اليضمية لكن كفاءة سعة االمتصاص لم تتاثر 5وكذلك
تحسنت كفاءة العمف ونسبة البقاء مع أسماك التراوت القزحي عند 6غم/كغم من الـ ( Staykov( )MOSوآخرون:6117 ،

 Grisdale-Hellandوآخرون5)6118 ،
الدراسات التي قامت عمى تأثير السابق الحيوی تعتمد عمى األنواع المختمفة من المواد العمفية المتيسرة و المستخدمة في
تكوين العميقة وليذا السبب نجد إختالفات واسعة لمنتائج بين أنواع األسماك وأنواع العالئق وىناك بعض االعتبارات الميمة في
إستخدام السابق الحيوي بأنواعو ،وىي أنواع الحيوانات وأعمارىا ومرحمة اإلنتاج (الحالة الفسيولوجية) ونوع العميقة ،كميا عوامل
ميمة يجب ان تؤخذ بنظر اإلعتبار ،واضافة الى ذلك فإنو في تكوين العالئق يجب أن يراعي فييا الجانب االقتصادي (المواد
العمفية المتاحة وأسعارىا) ( Mehdiو 5)6119 Mojtaba
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