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Sparidentex hastaالشعم تزراع اسماكـــــــول اسـة اولیة حــــــــدراس
(Valenciennes, 1830)محافظة البصرة، جنوب العراقفي

2صادق علي حسینو 1عبدالكریم طاهر یسر، 1نورس عبد الغني الفائز

جامعة البصرة، مركز علوم البحار،قسم الفقریات البحریة1
جامعة البصرة، كلیة الزراعة، وة البحریةالثر األسماك و قسم 2

60المستزرعة لمدة Sparidentex hastaشعماسماك الصغاراجریت الدراسة لتحدید مؤشرات نمو : المستخلص
فضال عن الغذاء اسماك مفرومة على غذیت االسماك یوم في االحواض الترابیة، 90لمدة في االقفاص العائمة و یوم

في المستزرعةغم)20.97(شعماظهرت نتائج الدراسة قیم مؤشرات النمو ألسماك الاالحواض. الطبیعي المتوفر في 
قیمة الزیادة الوزنیة الكلیة المتحققة خالل فترة غم في حین بلغت 74.38اقفاص عائمة ان معدل الوزن النهائي بلغ 

على التوالي. وبینت / یوم%2.11م و غم/ یو 0.89قیم معدالت النمو الیومي والنوعي وبلغت، غم53.42التجربة 
غم في بدایة 78.37في احواض ترابیة ان اوزان االسماك ازدادت من المستزرعةشعمألسماك اللقیم مؤشرات النمو 
وبلغت معدالت النمو الیومي غم،122.80، وبلغت قیمة الزیادة الوزنیة المتحققة غم201.17التجربة لتصل الى 

استزراع هذه إلمكانیةنتائج هذه التجربة تعطي مؤشرا جیدا على التوالي. / یوم%1.05وومغم/ ی1.36والنوعي 
.السمكة في المیاه المالحة والمویلحة في جنوب محافظة البصرة

.Sparidentex hasta،شعماسماك ال،استزراعكلمات مفتاحیة:

المقدمة
،االستزراع المائي العالمي نموا سریعاً یشهد قطاع 

یوفر كمیات متزایدة من انواع االسماك االقتصادیة و 
الممارسات التيوهو منلالستهالك البشري، المرغوبة

تربیة واكثار االحیاء اذ انمن المتوقع استمرارها، 
المائیة یملك القدرة الكافیة على تلبیة الحاجة المتزایدة 

تسهم ).9لالغذیة المائیة وتحقیق التنمیة المستدامة (
األحیاء المائیة بشكل كبیر في تحقیق األمن تربیة

ومن المتوقع أنْ یفوق ،الغذائي للمجتمعات المختلفة

إنتاج األحیاء المائیة باالحتجاز ما ینتج من المصاید 
الطبیعیة فضًال عن تمیزها بتوفیر بروتین حیواني عالي 

یمثل استهالك األسماك حالیًا قرابة ).10الجودة (
٪)، مقارنة بـ 45.6اء في العالم (نصف إنتاج الغذ

نَّ منطقة آسیا والمحیط ،2000٪ في عام 33.8 ٕ وا
الهادئ ال تزال مهیمنة على قطاع تربیة األحیاء المائیة 

% من اإلنتاج العالمي، وتساهم الصین 89.1وتقدم 
وهي من الدول الخمسة عشر الرائدة في ،٪ منه62.3بـ
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یقع احد عشر بلدًا لتيا،إنتاج األحیاء المائیة وتربیتها
تنامت ).11منها في منطقة آسیا والمحیط الهادئ (

تربیة األحیاء المائیة البحریة بسرعة، وازدادت إنتاجیتها 
20.1لتصل إلى 2006ملیون طن في عام 18.6من 

، ومن المتوقع أن تتواصل 2009ملیون طن في عام 
بسبب زیادة الطلب على 2030هذه الحالة حتى عام 

).10(نتجات االستزراع المائيم
الشانك على نطاق واسع في عائلة تنتشر اسماك 

جمیع أنحاء العالم، وتعد من االنواع المهمة تجاریًا في 
). إنَّ أنواع 5مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة (

عائلة هي في األساس بحریة تعیش بالقرب من هذه ال
اه العذبة أو السواحل، وتكون أقل شیوعًا في المی

ولها انتشار واسع، یمتد من المیاه االستوائیة ،المویلحة
إلى المعتدلة، وتتواجد في المحیط األطلسي والهندي 

والخلیجوالمحیط الهادئ، والبحر األبیض المتوسط
قاري الوالمنحدرالجرفقاعأفرادهاویقطنالعربي

مناطقكونهاوتتواجد أحیانًا في مصّبات األنهار، 
Sparidentexالنوع ان ). 6و1حضانة لصغارها (

hastaیعد (السبیطي)شعمالمعروف محلیا باسم ال
من Sparidentexجنس منالمسجلالنوع الوحید

، لكن مؤخرا سجل )12قبل منظمة األغذیة والزراعة (
تابع للجنس (S. jamalensis)هونوع 

Sparidentexالقرممن مستنقعات)Mangrove(
من األنواع شعمتعد اسماك ال. (18)باكستان في 

على نطاق ةالمحلیة في میاه الخلیج العربي ومنتشر 

واسع على طول غرب المحیط الهندي وسواحل الهند 
)5.(

ان تحدید األنواع المستزرعة ونظام التربیة یمثل 
األحیاء المائیة استزراعخطوة أساسیة نحو تطویر 

عملیة االستزراع مة عنالناجوتقلیل اآلثار السلبیة 
الى ملوحة میاه شط العربارتفاعانو ). 14(

الى تصنیف ادى2009خالل عام مستویات خطرة
الجنوبیةخصوصًا المواقع الوسطى و و ةمدینة البصر 

من مخاطر هلما خلفتبیئیاً ةمنكوبو مناطق ملوثةمنها
، وكذلك على )3االحیاء (على االنسان و ة وصحیةبیئی

لألسباب الواردة .مزارع اسماك المیاه العذبةانتاجیة
اعاله یتحتم علینا البحث عن انواع اسماك واسعة 
التحمل الملحي الستزراعها في هذه المنطقة مثل سمكة 

موضوع الدراسة الحالیة.

مواد وطرائق العملال
من المیاه الطبیعیة من الجزء شعمجمعت اسماك ال

لمنطقة الواقعة بین الجنوبي من شط العرب وتحدیدا ا
الجر الساحلیةمنطقة المعامر والسیبة باستخدام شباك 

م 5م وارتفاع 80بطول Seine nets(الكرفة) 
لنقل االسماك سم. واستخدمت 2×2وفتحاتها بحجم 

مزودة بالمیاه من نفس حاویات فلینیةالى موقع الدراسة 
منطقة الصید وذلك لتالفي حدوث صدمة جراء تغیر 

الحرارة او الملوحة، وبعد ذلك یتم تبرید المیاه درجات
. اثناء النقلتدریجیا بواسطة الثلج لتقلیل نشاط االسماك 

سمكة معدل 100(شعماسماك الصغاراستزرعت 
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المتجانسة نسبیًا من حیث الوزن)غم20.97وزنها
3× 3ذو هیكل حدیدي بابعاد في قفصسة نموهاالدر 

من ایلول لغایة تشرین ومی60لمدة م1.5م وبعمق 
ُأقلمت االسماك لمدة اسبوع على ظروف ، اذ الثاني

وبعد انتهاء فترة األقلمة التربیة قبل الشروع بالتجربة،
باستخدام وزنت عینة عشوائیة من االسماك المستزرعة

وغذیتMettler PE 3600میزان الكتروني نوع 
مفرومةاسماك علىاالسماك یدویا اثناء فترة الدراسة 

یوم. 20، وقیست اوزان االسماك كل لحد االشباع
المستزرعة في احواض شعمكذلك ُدرس نمو اسماك ال

یوم اثناء الفترة من شباط لغایة نیسان، 90ترابیة لمدة 
ذیتأذ وزنت االسماك قبل وضعها في االحواض، وغ

اسماك مفرومة على لحد االشباعاالسماك المستزرعة
لطبیعي المتوفر في االحواض. فضال عن الغذاء ا

قیست بعض العوامل البیئیة لمیاه التربیة اثناء فترة 
الدراسة كاألوكسجیـن الذائب (ملغم/ لتر) والملوحة 

باستخدام جهاز واألس الهیدروجیني(‰) 
SensoDirect 150 ،باستخدام )˚ودرجة الحرارة (م

مؤشرات النمو في األسماك حسبت.محرار زئبقي
جربة وكما یلي:خالل الت

معدل الزیادة الوزنیة (غم)
WG (gm) = ( W2 – W1 )

)/ یوممعدل النمو الیومي (غم
DGR (gm) = ( W2 – W1 ) / ( T2 – T1 )

%/ یوممعدل النمو النوعي 
SGR ( % / day) =[ ( L n W2 – L n W1 ) /
( T2 – T1 )] X 100

إذ إن: 
W1 ،(غم) الوزن االبتدائي =W2 = الوزن النهائي

(غم). 
T2 – T1 المدة الزمنیة بین الوزن االبتدائي والنهائي =

(یوم).
حللت نتائج الدراسة إحصائیا باالعتماد على البرنامج 

(SPSS)اإلحصائي المتخصص الجاهز

Statistical Packages For Social Science

،  واختبرت معنویة الفروق بین متوسطات 17إصدار 
(LSD)ت باستخدام اختبار أقل فرق معنويالمعامال

Least Significant Difference Test عند
).0.05مستوى (

النتائج
كانت قیم العوامل البیئیة لمیاه التربیة ضمن الحدود 

بینالمالئمة للتربیة إذ كانت درجة حرارة الماء
م أما معدالت تركیز °16.88±0.90وم 29.42±1.80°

0.07±7.35فتراوحت بین األوكسجین الذائب

0.58±15.33ملغم/ لتر والملوحة كانت 0.64±8.96و

ملغم/ لتر 1.51±5.93ملغم/ لتر وانخفضت الى 
.7.87±0.32و7.26±0.08واألس الهیدروجیني بین 

) معدالت االوزان االبتدائیة 1یظهر جدول (
والنهائیة فضًال عن معدالت الزیادة الوزنیة الكلیة 

شعممو النوعي والیومي ألسماك الومعدالت الن
. وبینت في االقفاص العائمةیوم60المستزرعة لمدة 

نتائج التحلیل االحصائي ان معدالت الوزن االبتدائي 
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لم تختلففي االقفاص العائمةاالسماك المستزرعة
، واظهر نتائج الدراسة ان (P>0.05)فیما بینهامعنویاً 

قیمة في حین بلغت غم74.38معدل الوزن النهائي بلغ 
الزیادة الوزنیة الكلیة المتحققة خالل فترة التجربة 

جدول تحقق قیم جیدة ، كذلك یظهر الغم53.42
غم/ 0.89لمعدالت النمو الیومي والنوعي والتي بلغت 

یبین شكل على التوالي. % الوزن/ یوم2.11یوم و 
اذ كان وزنها شعم) معدالت الوزن الكلي ألسماك ال1(

تجربة واخذ معدل الوزن بالزیادة الغم في بدایة 20.97
بصورة خطیة مع تقدم فترة التجربة اذ بلغ معدل الوزن 

یوم من40و20غم بعد مضي مدة 51.67و32.41
التجربة، واصبح معدل وزنها في نهایة التجربة  بدایة

) معدالت الزیادة الوزنیة 2غم. ویظهر شكل (74.38
لزیادة الوزنیة عالقة طردیة مع سجلت االتراكمیة، اذ 

) قیم معدالت الزیادة الوزنیة 3شكل (یبین. الوقت
الیومیة او المطلقة فقد تحققت افضل زیادة وزنیة في 

یوم) 60-40الفترة االخیرة من التجربة  (المدة من 
دة وزنیة فتحققت خالل غم اما اقل زیا22.71وبلغت

11.44وبلغت یوم)20من الدراسة (اول فترة االولى

غم. اما بالنسبة الى معدالت النمو الیومي فیظهر شكل 
اذ وصل مطردًا خالل فترة الدراسة) بان هناك تزایدًا 4(

، واثناء فترة / یومغم0.57یوم الى 20خالل فترة  
/ غم0.96یوم ارتفع معدل النمو المتحقق الى 40
1.13یوم 60، وبلغ في نهایة التجربة اثناء فترة یوم
) معدالت النمو النوعي 5. ویوضح شكل (/ یومغم

خالل الدراسة، اذ یظهر ان اعلى معدل شعمألسماك ال
یوم، وبلغ 40%/یوم في فترة 2.33نمو نوعي بلغ  
یوم من 60%/یوم في فترة 1.82ادنى معدل نمو 

التجربة.
شعم) قیم مؤشرات النمو ألسماك ال1جدول (یبین

یوم ویالحظ من 90ترابیة لمدة في احواض المستزرعة
غم 78.373الجدول ان اوزان االسماك ازدادت من 

غم بعد ثالثة 201.17في بدایة التجربة لتصل الى 
غم122.80اشهر، وبلغت قیمة الزیادة الوزنیة المتحققة 

1.36وفي حین بلغت معدالت النمو الیومي والنوعي 

على التوالي./ یوم%1.05وغم/ یوم

.عة في االقفاص واالحواضالمستزر شعمقیم مؤشرات النمو ألسماك ال:)1جدول (

فترة التجربة (یوم) 

ونظام التربیة

الوزن االبتدائي 

(غم)

الوزن النهائي 

(غم)

الزیادة الوزنیة 

(غم)

معدل النمو الیومي 

(غم /یوم)

معدل النمو النوعي 

(% الوزن/ یوم)

20.9774.3853.420.892.11في االقفاص60

في االحواض 90

الترابیة
78.37201.17122.7961.36441.05
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ستزرَعة في األقفاص العائمة لمدة شعمأسماك اللصغارمعدالت الوزن الكلي:)1شكل ( .یوم60الُم

ستزرَعة في األقفاشعمأسماك اللصغارالزیادة الوزنیة التراكمیة :)2شكل ( .یوم60لمدة ص العائمة الُم
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ستزرَعة في األقفاص العائمة لمدة شعمأسماك اللصغارمعدالت الزیادة الوزنیة المطلقة:)3شكل ( .یوم60الُم

ستزرَعة في األقفاص العائمة لمدة شعمأسماك اللصغارمعدالت النمو الیومي:)4شكل ( .یوم60الُم
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ستزرَعة في األقفاص العائمة لمدة شعمأسماك اللصغارمعدالت النمو النوعي:)5شكل ( .یوم60الُم

المناقشة

اوضحت نتائج قیاس العوامل البیئیة للماء في احواض 
االستزراع ان قیم الحرارة والملوحة واالوكسجین واالس 

، اذ شعمالهیدروجیني كانت مناسبة الستزراع اسماك ال
فراد عائلة كانت ضمن الحدود المناسبة الستزراع ا

.)5(الشانك

الیة ـتهدف تربیة االسماك إلى بلوغ معدالت نمو ع
لذلك تبرز،كلفةل تـاقو ر وقتـاقص

ا ـنهكو ، األسماكوتغذیة استزراعاث ـأهمیة أبح
توفر معلومات تستغل اقتصادیًا لزیادة االنتاج 

، واشار(17)السمكي بوصفه مصدرا غذائیاً 

)8(Craig and Helfrich الى ان الغذاء المقدم
یجب ان یكون عالي النوعیة المستزرعةلالسماك 

ومتوازن التركیب من اجل الحصول على نمو وصحة 
مثالیین، اذ ان العالئق المتكاملة تحتوي على جمیع 
احتیاجات االسماك من البروتین واالحماض الدهنیة 

اج وان احتی،بوهیدرات  والفیتامینات والمعادنوالكار 
االسماك في مراحل نموها االولى الى بروتین عال جدا
بسبب ارتفاع النشاط االیضي وعملیات البناء السریع 

اظهرت نتائج الدراسة الحالیة بخصوص (13)فیها
المستزرعة في شعماسماك اللصغارمعدالت النمو 

غم والمغذاة 20.97االقفاص العائمة بمعدل وزن اولي 
حققت معدل انها ك المفرومة على علیقة من االسما

غم، 53.42یومًا بلغت60خالل مدة زیادة وزنیة
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74.38غم الى 20.97حیث ارتفع وزن االسماك من 

في االسماك المستزرعة بمعدل غم. كذلك هي الحالة
غم في االحواض الترابیة فقد حققت 78.373وزن

غم 201.17معدالت وزن نهائیة مشجعة وبلغت 
یوم.90خالل فترة 

معدالت النمو النوعي المتحققة في كال كانت
التجربتین في االقفاص واالحواض الترابیة جیدة وبلغت  

على التوالي وهي اعلى %/ یوم1.05%/یوم و2.33
من معدالت النمو النوعي للعدید من الدراسات على 

حصلفقد،من عائلة اسماك الشانكاخرى انواع 
نوعي تراوحت من) على معدالت نمو 2الفائز (
٪ / 0.608- 0.582٪ / یوم و 0.670- 0.652

في A. arabicusاسماك الشانك غذىعندما یوم
االحواض الترابیة واالقفاص العائمة على التوالي على 

Sadek. وسجلمستویات تغذیة مختلفة et al. (16)

٪ / یوم عند استزراع اسماك0.95معدل نمو نوعي 
gilthead seaالذهبياسالبحري ذي الر الشانك

bream)Sparus aurata أشهر. وحصل 8) لمدة
Chatzifotis et al. الت نمو نوعي على معد(7)

%/ یوم عند استخدام مستویات 0.7-0.3تراوحت من 
البحري الشانكمختلفة من الكافیین في تغذیة اسماك 

) المستزرعة في S. aurata(الذهبيذي الراس
غم. كما ان 19.9± 0.6اولي أحواض بمعدل وزن 

معدالت النمو النوعي المستحصلة في الدراسة الحالیة 
اعلى من معدالت النمو النوعي التي تحققت في دراسة 

Roque d'Orbcastel et al. والتي تراوحت (15)

الباس %/ یوم عندما استزرع اسماك0.50- 0.43من 
European sea bass(Dicentrarchusاالوربي

labrax تحت كثافات مختلفة، وكذلك افضل من (
Appelbaum and Arockiaraj (4)التي سجلها

الذهبيالبحري ذي الراسالشانكعندما ربى اسماك
)S. aurata في أحواض تحت ثالثة تراكیز ملحیة (

اذ حصل على غم19وبمعدل وزن اولي مختلفة
%/ یوم.0.61و0.52و0.49معدالت نمو نوعي

المسجلة شعمن معدالت النمو النوعي السماك الكما ا
معدالت النمو النوعي لمقاربةفي الدراسة الحالیة كانت 

عند استزراع اسماك Taher (19)المسجلة في دراسة 
في )S. aurata(الذهبيالبریم البحري ذي الراس

جزیرة في واحواض الفیبركالساالقفاص العائمة
لى معدالت نمو نوعيفقد حصل عبيظابو –السمالیة

%/ یوم 0.67±2.46و1.14±2.92تراوحت بین
على لالسماك المستزرعة في االقفاص واالحواض 

.التوالي
من الدراسة الحالیة ان مؤشرات النمو تبین 
لغرض المستزرعة كانت جیدة ومشجعة شعمألسماك ال

صالحة لالستزراع في النواع أحد األلترشیحها ك
لمیاه البحریة والمالحة في مناطق المناطق المتأثرة با

جنوب البصرة.
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A Preliminary Study on Cultivation of Sobaity Seabream

Sparidentex hasta (Valenciennes, 1830) at Basrah

Province, Southern Iraq
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Abstract: The study was conducted to determine growth parameters of the Sobaity

seabream Sparidentex hasta fry which cultivated for 60 days in floating cages and 90 days

in earthen ponds. Fishes fed on minced fish, as well as natural food available in the ponds.

Results of this study appeared that Sobaity seabream (20.97 g) reared in floating cages

achieved final weight of 74.38 g while the total weight gain obtained  53.42, daily and

specific growth rates attained 0.89 g / day and 2.11%/ day respectively. Growth of this

fish in earthen ponds showed that fish weights increased from 78.37 g to 201.17 g, weight

gain achieved 122.80 g and the daily and specific growth rates attained 1.36 g / day and 1.

05% weight / day respectively. These initial results for the cultivation of this fish gave a

good indicator of the possibility of its candidacy for culture in marine and brackish water

at the south of Basrah.
Key words: Cultivation, Sobaity seabream, Sparidentex hasta.


