
  الخالصة
  
 َ تأثیر اضافة مستویات تغذویة مختلفة من المضاد  من  اجل دراسة ھذه التجربة  إجراء تم

% على اداء النمو والصورة الدمویة والكیموحیویة ألسماك الكارب 20الحیوي تایلوسین 
ُجریت.(.Cyprinus carpio L)الشائع  أبعاد ذات ةزجاجی حوضأ 8 في یوماً  28 لمدة التجربة أ

عت ماء لتر 72 وبسعةسم 60×سم40×سم30 ِ  شائع كارب سمكة 32 عشوائیاً  ھافی وز
Cyprinus carpio L. )تجریبیة معامالت اربع على) سمكة/غم0.125± 23.62 وزن معدل 

َ  علیقة على التجربة أسماك غُذیت .مكرر/أسماك 4و معاملة لكل مكررین بواقع  تصنیعھا تم
ِ  من محتوى ذات مختبریاً  ُض ،كیلوغرام /سعرة 1437 وطاقة% 31.04 البروتـین یف الیھا أ

 ملغم لكل كغم وزن حي ،100،60،20،0% بمستویات مختلفة 20المضاد الحیوي تایلوسین 
كغم وزن /%20تایلوسین  ملغم 20( ثانیةالـ المعاملة أفضلیة اإلحصائي التحلیل نتائج أظھرت

 الیومیة الوزنیة الزیادة ومعدل سمكة/غم 5.75 بلغت إذ WG الكلیة الوزنیة الزیادة في) حي
DWG0.21 النسبي النمو ومعدل) یوم/ غمRGR 24.50% النوعي النمو ومعدل SGR 0.79 
 كفاءة نسبة و FER  28.02% الغذاء كفاءة ونسبة FCR  3.64 الغذائي التحویل ومعدل

الى عدم ظھور اشارت نتائج التحلیل األحصائي الصورة الدمویة :.PER   0.90البروتین
 معنویة فروقات وجود من الرغم على RBC الحمر الدم كریات أعداد في كبیرة اختالفات

)0.05>p(  َالرابعةالثانیة و المعاملتین بین)على التوالي  )مل106×3.17 مل،106×3.03
فلم  WBC اءالبیض الدم كریاتأما أعداد  .التجریبیة المعامالت باقي عن معنویاً  واختالفھما

العد التفریقي لكریات الدم البیضاء  اال أنتسجل اي فروقات معنویة بین المعامالت التجریبیة 
على التوالي في  %)69% ،68.67(الرابعة للمعاملتین الثالثة و )p<0.05(سجل تفوقا معنویا

الخالیا اللمفیة بینما لم تكن ھناك اي فروقات معنویة بین المعامالت التجریبیة بالنسبة للخالیا 
 AST لـ اإلحصائیة النتائج بینتالصورة الكیموحیویة:االحادیة والمتعادلة والحامضیة والقاعدیة.

 المعاملة عدا ما جمیعھا المعامالت بین )p<0.05(معنویة فروقات ظھور عدم ALPو  ALT و
 وحدة 10.07 وكان التجربة في مستوى اعلى إلى ALT الـ مستوى فیھا ارتفع  التي الرابعة 

أوضحت حسابات الجدوى القتصادیة تفوق المعاملة الثانیة قتصادیة:ألالجدوى ا.لتر/دولیة
% /كغم وزن حي) على باقي المعامالت التجریبیة. حیث سجل معدل 20ملغم تایلوسین20(

مما  4.10بینما سجل للمعاملة اآلولى(الكنترول)  3.64للمعاملة الثانیة  FCRالتحویل الغذائي 
  لمعامالت التجریبیة.جعل المعاملة الثانیة مربحة اكثر من باقي ا


