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Abstract 
 

Black seed cake is a by – product of oil extraction of black 

cumin. Therefore this study was conducted to examine the suitable 

amount of black seed cake that can be added to common carp 

Cyprinus carpio L. diet, and investigating its effects on growth 

performance and health criteria. 120 fingerlings of carp cyprius 

carpio (M.Wt = 7.5 + 1.0 gm) were distributed randomly on Three 

triplicate and five diet were prepeared .These Five isocaloric diets 

were manufactured with different addition of black seed cakes ( 0 

,2.5 ,5 ,7.5 ,10 ), as T1 , T2 , T3 , T4 and T5 respectively . The 

experiment was confirmed for 12 weeks.  

The Weight increasa (W.I ) , growth rate (G.R) , relative and 

specific growth rate(SGR, RGR), food conversion ratio (FCR) , food 

conversion efficiency(FCE), protein efficiency ratio(PER) and 

biological protein value (PPV), were all calculated for experimental 

fish , beside , apparent digestible rate and apparent protein digestible 

rates were also calculated. In addition to that, heamatocrit 

measurements (Hb , PCV , RBC and WBC counts) were also  

examined. All data were analyzed statistically with by Complete 

Randomized Design (CRD) and tested with Least Significant 

.Differences(LSD). 

The results showed  the best diet that provides maximum level 

of investigated measures, was that containing 10% of black seed 

cake. There was significant differences between weight increase of 

fish . The highest (FCR) was 2. 54 for diet T5, with (FCE)of 39.66% 

. (PER) was ranging among  highest value. 1.229 % of T5 and 
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lowest value of 0.86% of T2 whereas control diet had 1.045% . 

(PPV) were 23.380, 19.410, 21.295, 23.585 and 23.965 for the five 

experimental diets respectively. 

There was no significant differences (p < 0.05) in apparent 

digestibility between diets T3, T4 and T5 that had highest value 

(78.37). Diet T2 had the lowest value (69.9%). Also insignificant 

differences have been appeared in apparent protein digestibility of 

diets of T5 (93.35%) , T4 , T3 and T1. 

Blood picture of fish fed diet T5 showed highest values of 

Hb(8.9 gm / 100 ml) , PCV (26.81%) , (RBC), (24.22 x 105 cell / ml) 

and lowest (WCB),(5.01 x 103 cell / ml) whereas , control treatment 

showed lowest values of Hb (7.10) , PCV (25.83%) RBC count 

(19.82 x 10 cell / ml) and highest WBC count (7.40 x 103 cell / ml). 

Dry matter of the flesh of the experimental fish increased 

through increment of crude protein percentage which ranged 

between 14.22 and 14.92% and crude fat percentage which is ranged 

between 6.48 and 6.82% while initially were 12.17 and 5.52% 

respectively. 

 

 

 



أ  المستخلص

  لصخالمست
 اصـــبعات تـــأثیر اســـتخدام ثفـــل الحبـــة الســـوداء فـــي تغذیـــةتناولــت هـــذه الدراســـة   

بعــض الصــفات  اذ تــم دراســة  ، .Cyprinus carpio Lاســماك الكــارب العــادي 
صــبعیات ودراســة صــفات الــدم ودراســة التركیــب الكیمیــاوي تلــك االوهــي نمــو  الفســلجیة

) غــــم موزعــــة 1 + 7.5دل وزن (ســــمكة بمعــــ 120، اذ اســــتخدمت  لالســـماك المغــــذاة
مكــــررات. تــــم اســــتخدام خمــــس عالئــــق متقاربــــة  ةعلــــى خمــــس معــــامالت بواقــــع ثالثــــ

ومختلفـــــــة مســـــــتویات  )بـــــــروتین خـــــــام %0.22    +  29.23المحتـــــــوى البروتینـــــــي (
ــــــة الســــــوداء ، اذ  ــــــل الحب و  7.5 و5.0 و 2.5بنســــــب ( اســــــتعملاالســــــتخدام مــــــن ثف

معاملــة  فضــال عــن) علــى التتــالي ، T5و  T4و  T3و  T2%) للمعــامالت (010.
علــــى  . غــــذیت االســــماك الســــوداءالتــــي تخلــــو مــــن مــــادة ثفــــل الحبــــة  )T1الســــیطرة (

  أسبوعا . 12استمرت التجربة لمدة  ،% من وزنها یومیًا 4 بنسبه العالئق التجریبیة 
وفـــق المعـــاییر االتیـــة : الزیـــادة الوزنیـــة ، معـــدل النمـــو ،  علـــى العالئـــق قومـــت  
نمو النسبي ، معدل النمو النوعي ، معامل التحویـل الغـذائي ، كفـاءة التحویـل معدل ال

معامـل الهضـم الظـاهري و  للبـروتیناالنتاحیـة البـروتین والقیمـة  الغذائي ، نسـبة كفـاءة
صفات الدم (تركیز خضـاب الـدم  بعضفضال عن . معامل الهضم الظاهري للبروتین

  ).اءوعدد كریات الدم البیض اءدم الحمر ، حجم الخالیا المرصوصة ، عدد كریات ال
هــي التــي كانــت تحتــوي علــى التجریبیــة ان افضــل العالئــق  علــى دلــت النتــائج   

% ، اذ اعطــت اعلــى مســتویات للصــفات المدروســة . 10ثفــل الحبــة الســوداء بنســبة 
وبینت النتائج وجود فروق معنویة بـین المعاملـة الخامسـة ومعاملـة السـیطرة فـي معظـم 

المدروسة . سجلت االسماك المغذاة على العلیقة الخامسة اعلى معدل زیـادة الصفات 
 أفضـلغـم. كـان  9.57معاملـة الثانیـة للزیادة  أدنى سجلتغم و  14.40كانت و وزنیة 

 2.54الـــى االســـماك المغـــذاة علـــى العلیقـــة الخامســـة  اً معامـــل تحویـــل غـــذائي محســـوب
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حـــین كـــان ادنـــى  فـــي ،تنـــاول % مـــن وزن الغـــذاء الم39.66وبكفـــاءة تحویـــل غـــذائي 
وبكفـــاءة  3.70ســـجلت  إذالثانیـــة  هعلیقـــلااســـماك الـــى  اً معامـــل تحویـــل غـــذائي منســـوب

 1.229% . تراوحت قیم نسـبة كفـاءة البـروتین بـین اعلـى قیمـة 27.04تحویل غذائي 
العلیقـة الخامسـة وادنـى قیمـة ، وهـي مؤشـرة السـماك العلیقـة  ألسـماكوهي مسـجلة % 

 نســبة كفــاءة بــروتین تعــادل  علــى الســیطرة هعلیقــ حصــلتحــین  علــى %0.86الثانیــة 
،  21.29،  19.41،  23.38كانــــت( للبــــروتین فقــــد امــــا القــــیم االنتاجیــــة  %.1.04

  للعالئق الخمس تباعًا . )%23.96و  23.58
 المعاملـــة عالئـــقیـــة فـــي معامـــل الهضـــم الظـــاهري بـــین فـــروق معنو لـــم تســـجل   

قیمــة  أدنــىكانــت و ،  %78.30الثالثــة والرابعــة والخامســة التــي حققــت اعلــى مســتوى 
اختلفــت بــدورها و لــم تختلــف معنویــًا عــن علیقــة الســیطرة التــي  %69.90ثانیــة لعلیقــة الل

فــروق معنویــة فــي معامــل ) عــن المعــامالت االخــرى. لــم تؤشــر p < 0.05معنویــًا (
عـــدا  ة الســـیطرة واســـماك بـــاقي العالئـــقبـــین اســـماك علیقـــالهضـــم الظـــاهري للبـــروتین 

 معامـل هضـم ظـاهري للبـروتین  أعلىسماك العلیقة الخامسة المعاملة الثانیة .سجلت ا
  %. 87.90مستوى مؤشرًا للمعاملة الثانیة  أدنىكان %، بینما  93.350

 100غـم /  8.9 ( المعاملة الخامسة اعلى مستوى خضاب الـدمسجلت اسماك       
 7.10 (   ادنى قیمة في هذه الدراسة محسوبة السماك علیقة السیطرة مللتر) وكانت

في النسبة المئویة لحجـم خالیـا الـدم المرصوصـة ، اذ . وكذلك الحال  مللتر)100غم/
% واعالهـــــا الســـــماك المعاملـــــة 25.83كانـــــت ادنـــــى قیمـــــة الســـــماك علیقـــــة الســـــیطرة 

عدل خالیا الـدم الحمـراء اعلى قیمة لم%. وسجلت المعاملة الخامسة 26.81الخامسة 
 310×  5.01 خالیــا الــدم البیضــاء قیمــة لمعــدل وأدنــى)  3(خلیــة/ مــل 510 ×24.22

الــى اســماك  اً مــراء مؤشــر الــدم الحخالیــا لمعــدل كــان ادنــى  . علــى حــین)  3(خلیــة/ مــل
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معـدل لخالیـا الـدم البیضـاء فـي  وأعلـى )  3(خلیـة/ مـل 510× 19.82علیقة السیطرة 
  .)  3(خلیة/ مل 310×  7.40مسجل السماك علیقة السیطرة  هذه الدراسة كان

مـن البـروتین الخـام فـي االسـماك التـي غـذیت علـى االسماك جسم ازداد محتوى       
حــین كانــت  % ، علــى14.92و  %14.22تــراوح بــین  والــذيعالئــق التجربــة الخمــس 

مــع  جيتــدری% وشــهدت نســبة الــدهن ازدیــاد 12.17النســبة فــي اســماك قبــل التجربــة 
% فــــي حــــین كانــــت 6.82% و 6.56محصــــورة بــــین  االســــتخدام فكانــــتزیــــادة نســــبة 

  %.5.52نسبتها في اسماك قبل التجربة 
اســتخدام ثفــل الحبــة  اعتبــار الحصــول علیــه مــن نتــائج یمكــنمــاتم علــى ضــوء   

سـماك الكـارب العـادي مـن افضـل النسـب ال العلیقـة% من مكونـات 10السوداء بنسبة 
  روف الدراسة الحالیة .المستخدمة ضمن ظ
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