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  الخالصة

ري هذا البحث على واحدة من االسماك التجاریة المهمة التي تتعرض مخزوناتها   
. Pampus argenteus(Euphrasen 1788)اسماك الزبیديلالستنزاف وهي 

اوضحت هذه الدراسة آلیة التلقیح شبه االصطناعي السماك الزبیدي، ذلك بجمع االمات 
ء عملیة التلقیح شبه االصطناعي بخلط الناضجة من المنطقة المقابلة لخور الزبیر، و اجرا

وجد ان االسماك التي تجمع في فترة بعد الظهر هي التي یمكن . المنتجات الجنسیة
السماك  الفریق من تشخیص مكان و زمان وضع السرءتمكن  .استخدامها في التلقیح

الناضج  و وقت الحصول على البیض وحفظه ،  و وقت الحصول على المني الزبیدي،
و آلیة الوصول الى منطقة العمل لتنفیذ   االصطناعي شبه جراء عملیة التلقیحال دالمع

اضافة الى التخطیط للمراحل الالحقة المتمثلة في حضن . عملیة التلقیح و المعدات الالزمة
    .البیض الملقح و التفقیس و رعایة الیرقات

   التلقیح شبه االصطناعي، أسماك الزبیدي، خور عبد اهللا: الكلمات المفتاحیه

   مقدمة

 Silverوالتي تعرف باالسم العالمي  Pampus argenteus(Euphrasen 1788)تعد اسماك الزبیدي 

pomfret  ،من االسماك المهمة تجاریا في منطقة شمال الخلیج والعراق بشكل خاص، التي یفضلها المشتري
  Benthopelagicهي من االنواع فوق القاعیة. بحیث تبلغ اسعارها اعلى االسعار في سوق السمك المحلیة

تعیش في مجموعات و تنتشر . Oceanodromous (Riede, 2004)والمهاجرة ضمن المنطقة البحریة 
تقع اهم مصائده في العراق في خور العمیة و خور الزبیر      . في العدید من بحار العالم ومنها منطقة الخلیج

نتیجة تعرض منطقة شمال الخلیج الى  كبیرتعرضت  هذه المصائد الى انخفاض ). 1990سلمان و كیطان، ( 
و كارثة تجفیف  2003بیرة تمثلت بالحرب العراقیة االیرانیة و حرب تحریر الكویت وحرب العراق اخطار بیئیة ك

  االهوار و شح المیاه العذبة القادمة الى منطقة المصب الناتجة عن التغیرات المناخیة و فعالیات السدود في تركیا 
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تركت هذه الكوارث التي . صحیحة لمصائده وسوریا و ایران و العراق، اضافة الى الصید الجائر وعدم وجود ادارة
صنعها البشر بصماتها على المنطقة و ادت الى التأثیر المباشر على المصائد البحریة بما فیها مصائد اسماك 
الزبیدي التي یعتمد علیها اقتصاد أالف العائالت في قضاء الفاو جنوب محافظة البصرة، اذ كان هذا النوع یكون 

مخزون اسماك الزبیدي من قبل درس . (Ali et al.,2000)من المیاه البحریة العراقیة من مجمل الصید% 22
فیما درس محمد و . (Morgan,1985; Ali et al., 1998;  Mohamed et al.,2008)العدید 

 Jamesاما فعالیات التكثیر فیشیر. حیاتیة التكاثر  Hussain and Abdullah(1977)و) 1993(علي

and Almatar(2008)  وقد نجح 1998ان فعالیات استزراع الزبیدي في الكویت بدأت بشكل جدي سنة ،
معهد ابحاث  2005فیما تمكن في  السنوات التالیة . في استزراع الیرقات من بیض مخصب في الطبیعة

المصائد البحریة شرق الصین و جامعة المصائد في الصین من النجاح في رعایة الیرقات من البیض المخصب 
تاتي اهمیة  (James and Almatar, 2008). جمعه من الطبیعة، وكذا الحال في العدید من دول اسیا عدب

في  االولى في العراق التي یتم فیها التلقیح شبه االصطناعي السماك الزبیدي المحاولةهذه الدراسة كونها تمثل 
انما اقتصرت . التي لم تصل الى هذه المرحلة  ، بعد المحاوالت التي تمت في التسعیناتالمیاه البحریة العراقیة

  ). 1991سلمان و آخرون، ( على نقل و اقلمة اسماك الزبیدي في االحواض الطینیة في خور عبداهللا

  مواد وطرق العمل

اجرى فریق العمل العدید من اللقاءات مع الصیادین و ذوي الخبرة من اهل المنطقة للتعریف بطبیعة عمل 
. تهم في كیفیة تحقیق اهداف الفریق بالوصول الى اماكن وضع السرء السماك الزبیديالفریق، وطلب مشور 

زراعة الفاو، و العاملین في فرع الفاو للهیئة العامة للثروة السمكیة،  شعبةبالتعاون مع قسم االسماك في 
فریق وصل . لفریقلالستفادة من معرفتهم بالصیادین و اهل المنطقة ممن لدیهم التوجهات التي تخدم اهداف ا

باخرة االبحاث الباحث العائدة لمركز علوم  متنالى مدخل خور الزبیر ضمن میاه خور العمیة على  البحث
- 22العامالن االساسیان في تكاثر الزبیدي خالل الفترة (لدراسة الملوحة و الحرارة المیاه جمعت عینات. البحار

تم االتفاق مع الصیادین المتواجدین في المنطقة . قمریة، اضافة الى حالة المد و الدورة ال)2013/أب 24
استخدم جهاز االتصال . لتر مع تبدیل الماء باستمرار 200لالحتفاظ باألسماك الحیة في حاویة فلینیة بسعة 

على نفس تردد الصیادین لمعرفة حالة الصید و عدد االسماك الحیة التي قاموا باالحتفاظ بها،  لیتحرك الفریق 
المناسب، الذي حصل على افضل االسماك من ناحیة العدد و ) اللنج(معدات التلقیح الى الزورق الخشبي برفقة

یستخدم اغلب . انتفاخ البطن، التي تمثل العالمة االساسیة التي یعرفها الصیاد للداللة على االناث الناضجة
زبیدي، اذ ال تصاد السمكة بدخول لصید اسماك ال  (Entangling gill net)الصیادین شباك التخبط الهائمة

الرأس في فتحة الشبكة، بل تشتبك خیوطها ببعض اجزاء الجسم مثل الزعانف وغیرها، مما یبقي االسماك حیة 
صیدت االسماك من منطقة مقابل مدخل خور . الشباك الغلصمیة المستخدمة للصبور تبقى في لفترة اطول من

 بتشریح االسماك و تسجیل مرحلة النضج حسب قام الفریق). 1طة خار (الزبیر و حسب االحداثیات المحددة 

.(Abu-Hakima et. al.,1983)  Abuالتلقیح شبه االصطناعي بالصعود على اللنج وفحص االسماك و  ي
ومشاهدة سریان البیض و السائل  (Stripping)من خالل اجراء عملیة التمسید بالید   اختیار اكثرها نضجا

   بالستكحالة كون البیض و السائل المنوي المتدفق بشكل تیار مستمر، یمسد البیض في اناء  المنوي الناتج، في
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. واسع نظیف و جاف، یمسد فوقه السائل المنوي لعدد من الذكور، و یخلط البیض و المني برفق بریشة طویلة
تمام ضعة دقائق الیترك للحظات ثم یضاف الماء البحري النظیف الى ان یغطي البیض ویترك بدون اثارة لب

-Al)مع التهویة الخفیفة  بالستیكیةعملیة التلقیح، یغسل البیض بماء البحر النظیف و ینقل للحضن في اوعیة 

Abdul-Elah et al., 2002) .   

  
  المستخدمة في التلقیح شبه االصطناعي الزبیدي موقع صید اسماكاحداثیات  )1(خارطة

  :النتائج و المناقشة

لصید المستخدمة ذات میزات ایجابیة في عملیة الحصول على االمات المستخدمة في التلقیح، اذ وجد ان طریقة ا
، هذا بسبب عدم اختناق السمكة نتیجة %70ان نسبة كبیرة من االسماك تخرج من الماء حیة، بنسبة بلغت 

ول بان هذه الطریقة یمكن لذا یمكن الق. انغالق الغالصم، وهو االمر الذي ساعد على زیادة نسبة االسماك الحیة
  . اعتمادها بنجاح في صید امات اسماك الزبیدي التي سوف تستخدم للتلقیح شبه االصطناعي

اكدت الدراسة ان شهر آب یمكن ان یكون احد االشهر التي یمكن انتخابها للحصول على االمات الجاهزة للتلقیح 
ذكرا ان موسم تكاثر  اللذان  Hussain and Abdullah(1977)شبه أالصطناعي، وهو ما یتفق مع 

حتى ایلول، وان هناك قمتان رئیستان لطرح السرء االولى الرئیسة خالل  نیسانالزبیدي في شمال الخلیج یمتد من 
اللذان وجدا ان موسم تكاثر الزبیدي یمتد ) 1993(محمد و عليوال یتفق مع . آیار، و الثانیة خالل ایلول-نیسان

كانت عند ) 2013(یما اكد الصیادون ان صید اسماك الزبیدي الناضجة خالل سنة البحثف. الى تموزمن ایار 
  كما یعتبر الصیادون منطقة الدراسة منطقة  وهي مستمرة خالل شهر آب، ذروتها في فترة منتصف شهر تموز
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ساحل خالل صید السماك الزبیدي الناضجة خالل  اشهر الصیف، و یعتقدون بان االسماك ال تقترب كثیرا من ال
تمیزت  ).محادثة شخصیة(شهر آب، بعكسه خالل موسم شهر تموز، الذي تكون فیه االسماك اقرب الى الساحل

سلمان و كیطان، ( ، وهو ما وجدهالمنطقة المختارة في هذه الدراسة بكونها منطقة صید لالسماك الناضجة
اسماك الزبیدي الناضجة یقع في  ان منطقة صید  Al-Abdul-Elah et al.,(2002) فیما یذكر  ).1991

حددت ایام خاصة خالل الشهر القمري لصید اسماك الزبیدي الناضجة،   .منطقة بحریة قریبة من جون الكویت
كان . ، التي تتمیز ببدایتها عند اعلى مد، عندما یكون القمر بدرا" الولمة"تقع ضمن االیام التي تعرف محلیا  

ء الماء وبدایة الجزر الذي یؤدي الى زیادة عكارة الماء في بقع متفرقة، مما الصید عند نهایة المد، مع هدو 
اهمیة هذه االوقات في صید اسماك الزبیدي، ) 1991(اكد نادر وآخرون. یساعد على وقوع االسماك في الشباك

. كثیر االسماك البحریةمما ِیؤید اهمیة االستفادة من الخبرة المتراكمة المحلیة للصیادین في المشاریع المستقبلیة لت
عندما یكون  Šخالل اعلى مد ایضا یتم الكویتان التكاثر في میاه  Al-Abdul-Elah et al., (2002)ذكر 

عدد  صلیقد . صیدالسباق  ما یشبه بشكل الى منطقة الصید، بسرعة "الولمة"عند تتحرك اللنجات . القمر بدرا
على صید تجمع الزبیدي، الذي هو في الحقیقة الكتلة التكاثریة لنج كلها تتسابق  50الى في المنطقة   اللنجات
ساعات  7- 3بمعدل ایام، ترمى فیها الشباك  7- 5تمتد فترة الولمة  .(Spawning biomass)للتجمع 

مثلث الموت  على منطقة الصید هذه مصطلحیمكن ان نطلق لذا . لمرتین على االقل یومیاو   للصیدة الواحدة
  .الجدید قاعدته مقابل خور عبد اهللا و بدایته قریب من میناء الفاوالذي تقع  السماك الزبیدي،

bdul1( ô= ô(كانت درجة حرارة الماء و الملوحة متوافقة مع درجة حرارة التكاثر الطبیعي السماك الزبیدي
ان طرح السرء في اسماك الزبیدي یبدأ خالل شهر مایس و تصل   Al-Abdul-Elah et al., (2002)اشار

  .◦م30- 28ذروته  خالل شهر حزیران عندما تبلغ درجة  حرارته بین 

bdul)1 ( 2013بعض العوامل البیئیة في منطقة الدراسة  

حالة   المحطة  الوقت  التاریخ
  البحر

الملوحة   )م◦(الحرارة
(ppt) 

pH 

مصب شط   12:00  22/8/2013
  العرب

بدایة 
  الجزر

31.2  26.8  8.3  

سیطرة شط   10:52  22/8/2013
  العرب

  -  25  30.7  مد

مقابل خور عبد   17:30  23/8/2013
  اهللا

8.3  29  27  8.05  

  

 )2(یبین جدول. الظهراجریت عملیة التلقیح السماك الزبیدي في ثالث وجبات، اثنان منها صباحیة و ثالثة بعد 
سم و  10.5 ذكرا بطولان  في الوجبة االولى الصباحیة، وجد. المدروسةالقیاسات الحیاتیة لبعض االسماك 

  سم 18.2، فیما كانت االنثى ذات طول (Running)غم في مرحلة نضج نهائیة، اي مطلقة للسرء 52بوزن 
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 ااقل ذكر في ان ) 1993(محمد و علي، وهذا مقارب الى ما وجد (Mature)غم في مرحلة النضج 351ووزن 
) كما كانت الذكور في الغالب اصغر حجما من االناث .سم 15.7سم و لالناث 10.2بطول ان ك جنسیا اناضج

كانت االناث المصادة في الوجبة الثانیة بعد الظهر و  .  Al-Abdul-Elah et al., (2002)وهو ما اكده 
ي التي اخذ وه (Running)في مرحلة متقدمة اي مطلقة للسرء ) سم20- 18(المشابهه لها في الطول تقریبا 

  . منها البیض الناضج للتلقیح

bdul)2 ( 2013الصفات التكاثریة لعینة من اسماك الزبیدي من منطقة مقابل خور الزبیر أب  

  الطول  الجنس
  )سم(

  الوزن
  )غم(

  وزن المناسل
  )غم(

  )المرحلة(حالة المناسل 

 Running  1.9  52  10.5  ذكر

  Mature  14  293  18.2  ذكر
 Running  2.1  75  11.5  ذكر

 Mature  31  351  18.2  انثى

  

اذ صیدت . في المنطقة مقابل خور عبد اهللا 11.45الساعة  )23/8/2013( عملیة التلقیح یوم الجمعة تبدأ
لتر، بقیت االسماك حیة   200بحجم  عشرة اسماك حیة، بحالة جسدیة جیدة، وضعت  في حاویة فلینیة

سائل منوي بسریان جید بالضغط الخفیف  الذكوراعطت  .ناعيلساعتین، لحین محاولة اجراء التلقیح االصط
فانها لم تستجب لعملیة التمسید الیدوي االناث اما . ، اال انها كانت تعطي بضعة قطرات فقطعلى البطن

(Hand stripping)لذلك لم نتمكن من اتمام عملیة التلقیح   صعوبة في اخراج البیض ، وكانت هناك
ووضع في الثلج الستخدامه في   في عبوات صغیرة من الذكور ائل المنوي المستحصلتم حفظ الس. االصطناعي

في شباك الهائمة التي تصاد نسبة كبیرة من االسماك un ing . في الوجبات القادمة شح الذكور الحتمالالتلقیح 
ا في االسماك كما وجد ان نسبة الوفیات منخفضة جد% تقریبا في بعض االحیان% 70كانت حیة، بلغت نسبتها 
الجمعة، عند الساعة الرابعة (في نفس الیوم . المعدة للتلقیح االصطناعي ةیالفلین التي وضعت في الحاویة

البیض  هذه االناث ، اعطت Running للسرء تم الحصول على ثالث اناث في مرحلة المطلق) ) عصرا
البیض كسائل لزج شبه یبدو . لبیضبسریان مستمر حتى انتهاء ا Fعلى البطنالبسیط بسالسة عند الضغط 

یفرق . االناث كانت متوسطة الحجم لكونربما  كانت الكمیات قلیلة،حجم،  الر یصغلكون البیض   شفاف
لذلك یجب  Ïبقطرات قلیلة من الذكور الذي یخرج  بسهولة عن السائل المنوي االبیض الحلیبي الكثیف البیض

 .ه الوجبة السائل المنوي المحفوظ من الذكور في الوجبة الصباحیةاستخدم في هذ. استخدام العدید من الذكور
البیض الذي حصل على .    Al-Abdul-Elah et al., (2002)هذه النتیجة متوافقة مع ما ذكره جاءت 
  في   الذي یطلق عند الضغط البسیط على البطن   Ovulatedفي مرحلى االباضة   hydratedالمائي 
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مما یعطي انطباع ان اغلب فعالیة وضع السرء تزداد مع  التقدم نحو .  18:00-15:01الوقت بین الساعة 
 عد عدة ساعاتب. فیما یبدأ وضع السرء في وقت متأخر من المساء  الجزء االخیر من النهار وعند اقصى جزر

اضافة الى  شبه شفافة، منفصلة في منطقة هاللیة حلیبیة. البیض یحوي على كتلة جنینیة ان لوحظ من التلقیح،
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Abstract  
Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) is one of the most commercially 
important fish in the North Gulf region, Iraq in particular. It's stocks were 
critically endangered. The study showed the semi-artificial spawning.  The 
mature brooders were collected from the region corresponding to the Khor Al-
Zubair. The semi- artificial spawning was done by mixing  the sperm and ova 
of the live fish. It was found that fishes collected in the afternoon were most 
suitable for semi-artificial spawning. This research was able to diagnose the 
place and time of spawning fish, and time getting semen and its preservation, 
time to get mature eggs , access to the mechanism of action and necessary 
equipment. In addition to planning for subsequent phases of fertilized eggs 
rearing, hatching and larval rearing. 
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