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الخالصة
هدفت الدراسة إلى تصنيع عالئق اصطناعية من مواد علفية محلية وتقديمها ليرقات
ويافعات أسماك الكطان  Barbus xanthopterusلغرض معرفة تقبلها للعالئق
الجافة كبديل لألغذية الحية المكلفة وتأثيراتها على معدالت البقاء والنمو .استخدمت أربع أنواع
من العالئق لليرقات وهي عليقة قياسية أجنبية الصنع كعليقة ضابطة  T1وعليقة مطبوخ
األسماك الخالي من الدهن  T2وعليقة بادئ  T3وعليقة مخفوق البيض مع الحليب (كاسترد)
 T4و استخدمت لليافعات عليقتان باإلضافة للعليقة القياسية الضابطة وهي عليقة الحبيبات T5
وعليقة المصبعات  ،T6استعملت األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة لتطبيق انظمة التغذية
اعاله .بينت النتائج تقبل يرقات ويافعات أسماك الكطان للعالئق الجافة وأظهرت معدالت بقاء
ونمو جيدة.

كلمات مفتاحية :اسماك الكطان  , Barbus xanthopterusالتغذية التكميلية  ,الغذاء االصطناعي
المقدمة
يمثل االستزراع المائي في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية االقتصادية واالجتماعية في العديد من الدول
العربية نظ ار للدور المتزايد الذي يمكن ان يلعبه في المساهمة في توفير الغذاء وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية
اإلقليمية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وحماية البيئة وتحديد التنوع البيولوجي (برانيه وجماعته.)1996 ،
من األمور الهامة في تطوير االستزراع المائي هو الحاجة إلى اعداد أغذية تكميلية أو داعمة اقتصادية ومتوفرة
محليا( ،)Salama, 2000ولضمان إنتاج مكثف من األسماك فان أحد العوامل المهمة هو نوعية وكمية الغذاء
المقدم والذي يكون ضروري إلعطاء نمو سريع وعدم حدوث أمراض تغذوية فضال عن كونه مستساغ ومقبول
من قبل األسماك (.)Pascual, 1983; Bukhari et. al., 1993; and Bukhari et.al., 1998
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فالغذاء هو أكثر مراحل اإلنتاج كلفة حيث يشكل تقريبا نصف أو أكثر من كلفة إنتاج األسماك ( Pascual
.)et.al., 1987
من المعروف ان العوامل الرئيسة التي تؤثر في استزراع أي نوع من األسماك هو مدى توفر الزريعة والغذاء،
وفي مركز علوم البحار أصبح من الممكن تفقيس وانتاج الزريعة لعدد من أنواع األسماك المحلية واسماك
الكارب ،لذلك ولغرض االستمرار في إنتاج زريعة هذه األنواع من األسماك فانه من األساسيات وضع برامج
إلنتاج تركيبات من الغذاء لتلبية االحتياجات الغذائية لجميع مراحل النمو ومن مواد علفية محلية.
تعد اسماك الكطان من األنواع المهمة واإلقتصادية في المياه العذبة الداخلية العراقية حيث تتواجد في مياه دجلة
والفرات وروافدهما وفي األهوار الجنوبية والبحيرات الوسطى وتقل في المناطق الشمالية (الرديني,)2002 ،
يتكون الغذاء الطبيعي ألسماك الكطان في البيئات المختلفة من مكونات حيوانية ونباتية وهناك سيادة للمكونات
الحيوانية ( Al-Hamed, 1965؛ الكنعاني1989 ،؛ الشماع وجماعته.)1999 ،
لم تحظ أسماك الكطان باهتمام مربي األسماك بسبب االعتقاد السائد بأنها سمكة بطيئة النمو في المياه الطبيعية
(الجريان1974 ,؛ Bawazeer, 1981؛ Polservice, 1983؛  )Kalaf et. al., 1986حيث أظهرت
هذه الدراسات ان وزن أسماك الكطان ال يتجاوز  400غم في السنة الثانية من العمر في بحيرة الثرثار و105
غم في بحيرة الحبانية و 145غم في بحيرة الر اززة ,وان أول محاوالت لتربية اسماك الكطان تم تنفيذها في بحيرة
الحبانية والثرثار ( )Polservice, 1983ومحاوالت لتربية أسماك الكطان في األحواض الترابية واستزراعها مع
أسماك الكارب الشائع (المهداوي وجماعته 1996 ,والرديني وجماعته.)2002 ،2001 ،
تعد مرحلة اليرقة من المراحل المهمة في انتاج االسماك لحساسية اليرقات للعوامل البيئية والغذاء حيث يعتمد
انتاج اليرقات بشكل خاص على الغذاء الطبيعي مثل الدوالبيات واالرتيميا وان عملية انتاج الغذاء الطبيعي تحتاج
الى جهود وعمالة اضافية فضال عن محدودية توفرها لذا فان الدراسة الحالية تهدف الى انتاج اليرقات باستخدام
أغذية جافة ومحضرة بطرق تؤمن حصول اليرقات على احتياجاتها الغذائية وعدم تعرضها الى الجوع وتحقيق
معدالت بقاء ونمو جيدة ومقبولة وبكلفة اقل.
المواد وطرق العمل
اعداد عالئق اليرقات
تصنيع مطبوخ األسماك الخالي من الدهن (:)T2
تم الحصول على اسماك الخشني  Liza abuمن السوق المحلية للبصرة ,اذ تم تنظيفها وطبخها على نار
هادئة ثم التبريد وقشطت بعدها الطبقة الدهنية وتمت عملية التصفية باستعمال مناخل معدنية او بقماش ذي
فتحات تتناسب مع احتياجات اليرقات.
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 اعداد البيض المخفوق مع الحليب المجفف (الكاسترد) (:)T3استعملت  35بيضة وخلطت مع  850غم حليب مجفف لتحضير  1كغم من ما يعرف محليا بالكاسترد الجاف
اذ تم خفق البيض جيدا ثم اضيف له الحليب ووضع المخلوط في حمام مائي حتى يتماسك لمدة  30دقيقة بعد
ذلك هرس المخلوط جيدا قبل وضعه في فرن التجفيف وترك المخلوط بالفرن لمدة  4ساعات حتى يجف تماما
في درجة ح اررة  60درجة مئوية .طحن المخلوط ونخل لفصل الكاسترد على درجتين ناعم ( 26فتحة/سم)2
وخشن (  3فتحة/سم )2وفصل الكاسترد الناعم لتغذية اليرقات الفاقسة حديثا والكاستر الخشن لألعمار األكبر.
 عليقة بادئ (:(T4شملت العليقة مسحوق أسماك( )%58وحنطة ( )%12وفول الصويا ( )%10وذرة صفراء ( )%6.5وفيتامينات
( )%1.5وزيت أسماك( .)%12وتضمنت طريقة التصنيع خلط المكونات جيدا واضيف لها ماء بدرجة ح اررة 90
ºم لعمل عجينة تم تمريرها من ماكنة الثرم الكهربائية بعدها تم التجفيف في فرن حراري في درجة ح اررة º 70م
وطحنت المكونات ونخلت لفصل الغذاء على درجتين ناعم ( 26فتحة/سم )2وخشن ( 3فتحة/سم )2وفصل
الغذاء الناعم لتغذية اليرقات الفاقسة حديثا والغذاء الخشن لألعمار األكبر.
 عليقه قياسية (:)T1تم استخدام عليقه قياسية مستوردة نوع  NDR 2/4إنتاج  INVE Group Co.لغرض المقارنة (جدول .)2
تحضير عالئق اليافعات ):(T6, T5
تم تحضير عالئق لليافعات وبإحجام مختلفة ويوضح الجدول ( )1المواد ونسبها المئوية.
جدول ( )1المواد ونسبتها في عالئق يافعات الكطان
النسبة المئوية
المادة

حبيبات T5

مصبعات )T6 (Pellets

(حجم  0.98ملم)

(1.22ملم)

مسحوق األسماك

50

45

حنطة

18

23

فول الصويا

15

15

ذرة صفراء

6.5

6.5

فيتامينات

1.5

1.5

زيت األسماك

9

9

المجموع

100

100
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 اليرقات:جمعت يرقات أسماك الكطان بتاريخ  2009/4/15بعمر  10أيام من مفقس أسماك مركز علوم البحار في
جامعة البصرة .تمت أقلمة اليرقات بأحواض زجاجية أبعاد  60×30×30سم ولمدة  3أيام تمت تغذيتها على
صفار البيض المخفوق تمهيدا لنقلها الى أحواض التجارب.
 اليافعات:استخدمت يافعات الكطان التي تمت تنميتها من اليرقات إلى حجم  0.01 ± 1.625سم وبعمر  40يوم في
أحواض التجارب في مختبرات قسم الفقريات البحرية في مركز علوم البحار.
 تصميم التجربة:أجريت الدراسة في مختبرات قسم الفقريات البحرية /مركز علوم البحار /جامعة البصرة ،اذ استغرقت التجارب مدة
 28يوم لكل تجربة ،استخدم في كل تجربة  12حوض زجاجي أبعاد  60 ×30 ×30سم تحوي  25لتر ماء
حنفية خالي من الكلور و 12قفص عائم مصنوع من القماش المشبك بأبعاد  70×40 ×40سم موضوعة في
األحواض الترابية التابعة لمحطة استزراع األسماك في مركز علوم البحار /جامعة البصرة .زودت جميع
األحواض الزجاجية بنظام تهوية جيدة وقسمت أحواض تجارب اليرقات إلى أربعة مجاميع وكل مجموعة تتكون
من ثالث أحواض وزعت عليها اليرقات توزيعا عشوائيا وبواقع  25يرقة في كل حوض زجاجي وبمعدل يرقة
واحدة لكل لتر و 50يرقة في كل قفص عائم ,في حين قسمت أحواض تجارب اليافعات الى ثالثة مجاميع وكل
مجموعة تتكون من ثالثة أحواض زجاجية وزعت عليها اليافعات توزيعا عشوائيا وبواقع  20يافعة في كل حوض
زجاجي و 30يافعة في كل قفص عائم.
غذيت اليرقات بالعالئق المحضرة لليرقات وهي مطبوخ األسماك الخالي من الدهن  T2والبيض المخفوق مع
الحليب ( الكاسترد)  T3وعليقه بادئ  T4وعليقه قياسية مستوردة ( T1 )NRD 2/4كعليقه ضابطة .ويوضح
الجدول ( )2التحليل الكيميائي لهذه العالئق .تم تغذية األسماك مرتين باليوم وتمت التغذية يدويا لضمان حصول
جميع اليرقات على الغذاء بالتساوي.
غذيت يافعات أسماك الكطان على العالئق المحضرة وهي عليقة قياسية وعليقة الحبيبات وعليقة المصبعات
وبواقع مرتين يوميا ويوضح الجدول( )3التركيب الكيميائي للعالئق.
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جدول ( )2التحليل الكيميائي للعالئق المستخدمة في تغذية يرقات اسماك الكطان
التركيب الكيميائي

العليقة

الرطوبة %

البروتين %

مسحوق األسماك
الخالي من الدهن
T2
مخفوق البيض مع
الحليب (كاسترد)
T3
بادئ
T4
عليقة قياسية
T1

الرماد %

الدهن %

الكاربوهيدرات %

1.264

73.85

10.24

12.58

±

±

±

±

0.02

0.11

0.12

0.24

2.32

35.82

31.19

5.04

25.63

±

±

±

±

±

0.16

0.26

0.36

0.03

0.46

1.04

56.32

17.52

8.46

16.668

±

±

±

±

±

0.01
2.96

0.34
60.99

0.24
12.45

0.33
14.15

0.32
9.432

±

±

±

±

±

0.04

0.22

0.46

0.1

0.68

ـــ

جدول ( )3التحليل الكيميائي للعالئق المستخدمة في تغذية يافعات اسماك الكطان
العليقة
عليقة قياسية
T1
عليقة حبيبات
T5
عليقة مصبعات
T6

التركيب الكيميائي
الرطوبة %

البروتين %

الدهن %

الرماد %

الكاربوهيدرات %

2.96

60.99

12.45

14.15

9.432

±

±

±

±

±

0.o4
2.1

0.22
54.47

0.46
12.52

0.1
7.63

0.68
23.27

±

±

±

±

±

0.01

0.5

0.55

0.74

0.09

1.88

53.41

11.21

7.27

26.23

±

±

±

±

±

0.13

0.58

0.52

0.25

0.65

قيس تركيز األوكسجين والملوحة واألس الهيدروجيني ودرجة الح اررة للمياه المستخدمة في أحواض واقفاص التربية
باستخدام جهاز قياس نوعية المياه نوع  Livebondالماني المنشأ.
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لتقدير معدل النمو اخذت عينة عشوائية بمعدل  % 10من عدد اليرقات أو اليافعات من كل حوض أو قفص
عائم ووزنت كل سبعة أيام طوال مدة التجربة .قيست الزيادة الوزنية (غم) والزيادة الوزنية اليومية (غم /يوم)
ومعدل النمو النوعي (  %غم /يوم) والنمو النسبي  %ومعدل البقاء( )%وحسب المعادالت التالية:
الزيادة الوزنية (غم)= الوزن النهائي – الوزن االبتدائي
الزيادة الوزنية اليومية (غم /يوم) = الزيادة الوزنية (غم) /المدة (يوم)
معدل النمو النوعي ( %غم /يوم)= (لوغاريتم الوزن النهائي -لوغاريتم الوزن االبتدائي)×/100الفترة(يوم)
معدل النمو النسبي( = %الوزن النهائي – الوزن االبتدائي /الوزن االبتدائي) ×100
معدل البقاء( = %عدد اليرقات أو اليافعات في بداية التجربة – عددها في نهاية التجربة)( /عدد اليرقات او
اليافعات في بداية التجربة)×100
 التحليالت الكيميائية:أستخدمت الطرق المذكورة في ) A.O.A.C. (1980في قياس التركيب الكيميائي للعالئق المستخدمة في
التجارب المختلفة.
النتائج
 اليرقات: الزيادة الوزنية:حظيت يرقات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية على معدالت زيادة وزنية جيدة اثر التغذية على جميع
انواع العالئق المقدمة .بلغت اقل زيادة وزنية لليرقات المرباة في األحواض الزجاجية 0.0346غم لليرقات
المتغذية على العليقة القياسية المستوردة وأعلى زيادة وزنية لليرقات المتغذية على مسحوق األسماك الخالي من
الدهن ( 0.0666غم) ,في حين بلغت أقل زيادة وزنية لليرقات المرباة في األقفاص العائمة  0.106غم لليرقات
المتغذية على العليقة القياسية واعلى زيادة وزنية 0.312غم لليرقات المتغذية على عليقة البادئ .ويوضح الشكل
( )1الزيادات الوزنية اليومية ليرقات الكطان المرباة في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة.
 النمو النوعي والنمو النسبي:حصلت اليرقات في األقفاص العائمة على معدالت نمو نوعي اعلى من اليرقات في األحواض الزجاجية فكان
النمو النوعي لليرقات المتغذية على عليقة البادئ وعليقة مخفوق البيض مع الحليب (الكاسترد) اعلى معدل نمو
نوعي %( 8.584797غم /يوم) و%( 8.359158غم /يوم) على التوالي بينما بلغ معدل النمو النوعي
لليرقات المتغذية على العليقة القياسية واليرقات المتغذية على مسحوق األسماك الخالي من الدهن 5.30712
و%( 7.743327غم /يوم) على التوالي.
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شكل ( :)1الزيادة الوزنية اليومية (غم/يوم) ليرقات أسماك الكطان المغذاة على العالئق التجريبية في االحواض
الزجاجية واالقفاص العائمة
بلغت معدالت النمو النوعي لليرقات في األحواض الزجاجية  5.512428و 5.747993و7.46437
و%( 6.960518غم /يوم) للعليقة القياسية وعليقة البادئ وعليقة مسحوق األسماك الخالي من الدهن وعليقة
مخفوق البيض مع الحليب (الكاسترد) على التوالي.
بلغ أعلى معدل نمو نسبي لليرقات المرباة في األقفاص العائمة مقارنة باألحواض الزجاجية حيث بلغ
 % 1006.452لليرقات المغذاة على البادئ في حين بلغ أقل معدل له في اليرقات المغذاة على العليقة القياسية
 %368.0851في األحواض الزجاجية .يوضح الشكل( 2و )3النمو النوعي والنسبي ليرقات اسماك الكطان في
األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة.

شكل ( :)2النمو النوعي غم/يوم ( )%ليرقات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
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شكل ( :)3النمو النسبي ( )%ليرقات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
 معدالت البقاء:حققت اليرقات في األحواض الزجاجية المغذاة على عليقة البادئ وعليقة مسحوق األسماك الخالي من الدهن
اعلى معدالت بقاء  %65مقارنة باليرقات المغذاة على العليقة القياسية وعليقة مخفوق البيض مع الحليب
(الكاسترد) حيث بلغتا ( 36.6و %)48.3على التوالي بينما حصلت اليرقات في األقفاص العائمة على معدالت
بقاء اعلى منها في األحواض الزجاجية حيث بلغ معدل البقاء لليرقات المغذاة على عليقة البادئ ومسحوق
األسماك  %95و %90على التوالي مقارنة مع ما حصلت عليه اليرقات المغذاة على عليقتي القياسية %65
ومخفوق البيض مع الحليب (الكاسترد) ( %85شكل .)4

شكل ( :)4معدالت البقاء ( )%ليرقات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
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 اليافعات: الزيادة الوزنية:حظيت يافعات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية بأعلى معدالت الزيادة الوزنية اثر التغذية على جميع
انواع الوجبات المقدمة .بلغت اقل زيادة وزنية لليافعات المرباة في األحواض الزجاجية 0.078غم لليرقات
المتغذية على العليقة القياسية المستوردة  T1واعلى زيادة وزنية لليرقات المتغذية على عليقة الحبيبات T5
( 0.207غم) ,في حين بلغت أقل زيادة وزنية لليرقات المرباة في األقفاص العائمة  0.144غم لليرقات
المتغذية على العليقة القياسية واعلى زيادة وزنية 0.33غم لليرقات المتغذية على عليقة الحبيبات.ويوضح الشكل
( )5الزيادات الوزنية اليومية ليافعات الكطان المرباة في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة.

شكل ( )5الزيادة الوزنية اليومية (غم/يوم) ليافعات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
النمو النوعي والنمو النسبي
حققت اليافعات في األقفاص العائمة على معدالت نمو نوعي اعلى من اليرقات في األحواض الزجاجية فكان
النمو النوعي لليافعات المتغذية على عليقة الحبيبات  T5اعلى من معدل النمو النوعي لليافعات المتغذية على
العليقة القياسية  T1والمتغذية على عليقة المصبعات  T6حيث بلغ معدل النمو النوعي لليافعات المتغذية على
عليقة الحبيبات  %1.466358غم/يوم و 0.714682و %1.065692غم/يوم لليافعات المتغذية على العليقة
القياسية والمتغذية على عليقة المصبعات على التوالي.
بلغت معدالت النمو النوعي لليافعات في األحواض الزجاجية  0.49035و 1.177539و%1.065692
غم/يوم للعليقة القياسية  T1وعليقة الحبيبات  T5وعليقة المصبعات  T6على التوالي.
بلغ أعلى معدل نمو نسبي لليافعات المرباة في األقفاص العائمة مقارنة باألحواض الزجاجية حيث بلغ
 % 50.76923لليرقات المغذاة على عليفة الحبيبات في حين بلغ أقل معدل له في اليافعات المغذاة على
العليقة القياسية  %14.71698قي األحواض الزجاجية .يوضح الشكل ( 6و )7النمو النوعي والنسبي ليرقات
اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة.
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شكل ( )6النمو النوعي غم/يوم ( )%ليافعات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة

شكل ( )7النمو النسبي ( )%ليافعات اسماك الكطان في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
 معدالت البقاءحققت اليافعات في األحواض الزجاجية المغذاة على عليقة الحبيبات  T5اعلى معدالت بقاء ( )% 95في حين
كان معدل البقاء لعليقة المصبعات  % 85 T6ولليافعات المغذاة على العليقة القياسية  % 55 T1بينما
حصلت اليرقات في األقفاص العائمة على معدالت بقاء اعلى منها في األحواض الزجاجية حيث بلغ معدل
البقاء لليرقات المغذاة على عليقة الحبيبات وعليقة المصبعات  %100و %90على التوالي مقارنة مع ما
حصلت عليه اليافعات المغذاة على العليقة القياسية ( %65شكل .)8
-

 العوامل البيئية ألحواض التجاربيوضح الجداول ( )8و( )9العوامل البيئية المصاحبة لتجارب التغذية المختلفة
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شكل ( )8معدالت البقاء ( )%ليافعات اسماك الكطان

جدول ( : )8العوامل البيئية في االحواض الزجاجية واالقفاص العائمة لتربية يرقات اسماك الكطان
(المعدل  ±االنحراف المعياري)
درجة الحرارة مº
المعاملة

قياسية
T1
مسحوق اسماك خالي
من الدهنT2
مخفوق البيض مع
الحليب(كاسترد)T3
بادئ T4

الملوحة غم/لتر

األس الهيدروجيني

األوكسجين المذاب
ملغم/لتر

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

27.38

26.55
0.00

3.07

3.31
0.02

7.9

7.94
0.06

5.58

7.02
0.007

± 0.13

±

±

±

±

3.21
0.00

8.14
0.04

8.11
0.00

±

±

±

26.5
0.06

3.2
0.05

3.43
0.00

7.88

8.02
0.007

5.22
0.007

±

±

±

±

±

27.22

26.53

± 0.22

± 0.12

3.19
0.04

3.29
0.02

7.96
0.04

6.01

7.14

±

±

± 0.11

± 0.1

27.21
± 0.12
27.11
± 0.04

26.56
0.06

± 0.13

± 0.1

± 0.07

±

3.13
± 0.01

± 0.12
8.04
± 0.12

±

6.56

7.02

± 0.01

± 0.15
7.11
± 0.28
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جدول ( : )9العوامل البيئية لألحواض الزجاجية واالقفاص العائمة لتربية يافعات اسماك الكطان
(المعدل  ±االنحراف المعياري)
درجة الحرارة مº
المعاملة

قياسية
T1
حبيبات
T5
مصبعات
T6

الملوحة غم/لتر

األس الهيدروجيني

األوكسجين المذاب
ملغم/لتر

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

احواض

اقفاص

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

زجاجية

عائمة

27.89

27.93
0.007

3.37

3.33

8.03

7.8

5.61

± 0.02

± 0.00

± 0.007

± 0.03

± 0.07

7.06
0.007

3.26

3.32

8.06

± 0.007

± 0.01

± 0.01

7.81
0.007

5.64

7.09

± 0.08

± 0.04

27.98

27.93

3.22

3.33

7.98

7.87

5.86

7.07

± 0.007

± 0.13

± 0.007

± 0.00

± 0.01

± 0.12

± 0.14

± 0.04

± 0.07
27.87
± 0.04

±
27.95
0.007
±

±

±

المناقشة
تستخدم األغذية الصناعية لليرقات لتحل محل األغذية الحية ويتم االعتماد عليها كليا ويجب ان تحتوي على
جميع العناصر الغذائية التي تفي باحتياجات اليرقات التغذوية من بروتينات ودهون وفيتامينات وعناصر معدنية
وطاقة وتعمل على رفع معدالت البقاء ومقاومة اليرقات لإلجهاد ( ,)Salama, 2000تبين جداول التركيب
الكيميائي لألغذية المصنعة في الدراسة الحالية احتواء هذه األغذية على معدالت تتناسب واحتياجات اليرقات
واليافعات الغذائية والمقترحة من قبل عدد من الباحثين وخاصة تلك المتعلقة بنسبة البروتين والتي تتراوح بين 35
الى اكثرمن %45وحسب نوع األسماك وطبيعة تغذيتها وطريقة التربية ;(Halver, 1988; NRC, 1973
) .Cowey, 1975تراوحت نسبة البروتين في العالئق الصناعية ليرقات اسماك الكطان بين  %35لعليقة
مخفوق البيض مع الحليب  T3و %73لعليقة مسحوق األسماك الخالي من الدهن  T2ولليافعات بين 53.47
 %لعليقة الحبيبات  T6و %60.99للعليقة القياسية  .T1بلغت معدالت المكونات األخرى (الدهون) لعالئق
اليرقات بين  %10.247لمسحوق األسماك الخالي من الدهن للعليقة  T2و %17.46لعليقة البادئ T4
ولعالئق اليافعات بين  %11.21و %26.23وهذه المعدالت هي قريبة على محتوى الدهون والكاربوهيدرات في
الغذاء الطبيعي والبالغة  %7.7و %27.3على التوالي (.)De Siva and Davy, 1992
تختلف معدالت نمو األسماك باختالف انواعها والمراحل العمرية وللوصول الى اعلى معدالت نمو لألسماك فان
نظام التغذية والظروف البيئية تكون على قدر من األهمية حيث تتأثر األحتياجات التغذوية بدرجة الح اررة وبجودة
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العالئق المستخدمة ،تراوحت درجات الح اررة للماء في األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة المستعملة في تربية
اليرقات بين  27.11الى  27.98درجة مئوية ولألقفاص العائمة بين  27.5الى  27.95درجة مئوية وهي
مالئمة لنمو ومعيشة االسماك ( )Boyd, 1979كما ان العوامل االخرى كاألس الهيدروجيني وتركيز االوكسجين
والملوحة هي ايضا من ضمن المعدالت المالئمة لمعيشة اسماك الكطان حيث حصل سلمان وجماعته ()1997
على معدالت نمو وبقاء جيدة ألسماك الكطان المؤقلمة لمياه المبازل ذات الملوحة  4.2جزء باأللف .تواجه
تغذية اليرقات واليافعات على الغذاء الجاف مشكلة مهمة وهي تأثير الغذاء الجاف على نوعية المياه حيث تعمل
األغذية الجافة التي ال تتمتع بنسبة ثبات جيدة في الماء الى تدهور خواص ذلك الماء (Kujawa et. al.,
) ,2010في الدراسة الحالية تم األهتمام بطريقة تحضير العالئق المختلفة وجعلها تمتلك معدالت ثبات نسبي
في الماء حيث لم يالحظ اي تاثير لجميع العالئق المحضرة على نوعية الماء.
ان العديد من يرقات ويافعات أسماك المياه العذبة والبحرية لها القدرة على هضم الغذاء الجاف الصناعي ولكنها
تظهر معدالت نمو ضعيفة بسبب عدم اكتمال األنزيمات الهضمية لديها ( )Holt, 1993ففي الدراسة الحالية
حصلت يرقات الكطان المتغذية على العالئق المحضرة على زيادات وزنية تراوحت بين 0.0346غم الى
0.0666غم في األحواض الزجاجية و0.106غم الى 0.312غم في األقفاص العائمة وحصلت اليافعات على
زيادة وزنية تراوحت بين 0.078غم الى 0.207غم في األحواض الزجاجية وتراوحت بين 0.144غم
و0.33غم في األقفاص العائمة ومعدالت نمو نوعي تراوحث بين  %5.512428غم/يوم و %7.46437
غم/يوم لليرقات في األحواض الزجاجية و%5.30712غم/يوم و%8.584797غم/يوم في األقفاص العائمة
فيما بلغت معدالت النمو النوعي لليافعات بين %0.49035غم/يوم و%1.466358غم/يوم في األحواض
الزجاجية وبين %0.714682غم/يوم في األقفاص العائمة وهذا هو اقل مما وجده )Zarski et al. (2008
(%17.19غم/يوم) و)%15.3( Kujawa et al. (1998aغم/يوم) عند دراستهم ليرقات أسماك الشبوطيات.
اما بالنسبة للنمو النسبي فقد كانت معدالته تزيد على  %300الى  .%1000يلعب حجم الغذاء دو ار مهما في
مدى استفادة الي رقات واليافعات منه فمعدالت النمو المنخفضة لوجظت في العالئق ذات األحجام األكبر حيث
ان فتحت الفم تحدد حجم جزيئات الغذاء التي تستطيع االسماك تناوله وهذا ما تمت مالحظته في العديد من
انواع يرقات االسماك كيرقات أسماك الكارب العشبي  Ctenopharyngodon idellaوالكارب الفضي
 Hypophthalmichthys molitrixوالكارب كبير الرأس (  )Dabrowski & Bardega, 1984لذا
فان فتحة الفم تعد من القياسات المهمة في تحديد كفاءة هضم اليرقات للغذاء ذو األحجام المختلفة & (Arts
).Evans, 1987; Cunha & Planas, 1999
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تشير بعض الدراسات حول تغذية يرقات اسماك الشبوطيات  Cyprinidaeان الغذاء الحي الطبيعي يكون
مناسب لليرقات اكثر من الغذاء الجاف الصناعي الحتوائه على عناصر تغذوية خاصة يفتقر اليها الغذاء
الصناعي المحضر لذا ينصح بتقديم الغذاء الجاف بعد التغذية على الغذاء الحي الطبيعي او يتم الخلط بين
النوعين للحصول على نتائج افضل & (Kujawa et. al., 1998a, 1998b; Wolnicki
) .Myszkowski, 1999a, b; kujawa, 2004; Wolnicki, 2005كما اشار باحثين اخرين على ان
اسماك الشبوطيات قادرة على تناول الغذاء الجاف التجاري بعد اجتيازها وزن جسم مناسب فقد ذكر Bryant
) and Matty (1981ان الوزن المناسب ألسماك الكارب الشائع هو  5الى  15ملغم في حين ذكر Stanny
) (1984ان الوزن المناسب يتراوح بين  12 – 10ملغم وذكر أخرون ان يرقات اسماك الكارب تحتاج الغذاء
الحي لفترة  12يوم بعد نفاذ كيس المح (. )Kujawa, 2004; Wolnicki, 2005
بينت الدراسة امكانية تغذية يرقات ويافعات أسماك الكطان على العالئق الجافة المحضرة صناعيا ومن مكونات
غذائية محلية حيث اوضحت نتائج الد ارسة ان نسب البقاء والمعيشة جيدة في جميع المعامالت حيث تراوحت
بين  % 36.6و %65لليرقات في األحواض الزجاجية و %60و %65لليرقات في األقفاص العائمة في حين
كانت معدالت البقاء لليافعات أعلى من معدالتها في اليرقات وفي كل من األحواض الزجاجية واألقفاص العائمة
ويعود ذلك للزيادة في الحجم حيث توجد عالقة طردية بين النمو ومعدل البقاء.
شكر وتقدير
يشكر الباحثون دائرة البحث والتطوير /و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لدعمها مشروع البحث
باالجهزة والمتطلبات الالزمة ألنجازه.
المصادر
برانية ،أحمد عبدالوهاب وعيسى ،محي السعيد والجمل ،عبدالرحمن عبداللطيف وعثمان ،محمد فتحي محمد
وصادق ،شريف شمس الدين ( .)1996األسس العلمية والعملية لتفريخ ورعاية األسماك والقشريات في
الوطن العربي ،الدار العربية للنشر والتوزيع– مصر.
الجريان ،عبداهلل عبدالرحمن ( .)1974عمر ونمو نوعين من األسماك الع ارقية  Barbus sharpeyiو
 Barbus xanthopterusفي خزان الثرثار ،رسالة ماجستير .كلية العلوم– جامعة بغداد 60
ص.
الرديني ،عبدالمطلب جاسم ( .)2002بيئة وتقييم مخزون ثالثة انواع من اسماك الشبوطبات في أحدى
البحيرات االصطناعية غرب بغداد .اطروحة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جامعة بغداد 78 ،ص.
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الرديني ،عبدالمطلب جاسم وسلمان ،نادر عبد والمهداوي ،غيث جاسم ورهيج ،عبدالسادة مريوش وفاضل ،علي
عباس وفرحان ،رشا خليل وعباس ،انعام كاظم ( .)1997االستزراع المكثف ألسماك الكطان
 Barbus xanthopterusفي األحواض الترابية ,مجلة البصرة للعلوم الزراعية .)1(10
الرديني ،عبدالمطلب جاسم والمهداوي ،غيث جاسم ورهيج ،عبدالسادة مريوش وابو الهني ،عبدالكريم جاسم
( .)2001تربية اسماك الكطان  Barbus xanthopterusمع اسماك الكارب األعتيادي
 Cyprinus carpioفي األحواض الترابية .المجلة العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية ,المجلد ( )3العدد
(.)2
سلمان ،نادر عبد والمهداوي ،غيث جاسم والعزاوي ،علي حسين حسن ورزوقي ،رعد حاتم وعباس ,لؤي محمد
والرديني ،عبدالمطلب جاسم ( .)1997اقلمة وتربية اسماك الكارب األعتيادي Cyprinus carpio
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Abstract
The study was aimed to prepare artificial diets
from local ingredient to larvae and juveniles of Barbus
xanthopterus, in order to examine its ability to eat dry
food as a substitute to the expensive live food and
study its effects on survival and growth rates. Four
types of diets were processed to larvae which were:
standard artificial diet as a control T1, fish meal diet
T2, starter diet T4 and egg and milk mixture diet T3.
Two additional diets were used for juveniles as well as
the control diet which were crumbles and pellets.
Aquaria and cages were employed to culture fishes on
these diets. Results showed that larvae and juveniles
of B. xanthopterus had accepted the dry food and
showed a good survival and growth rates.
Key words: Barbus xanthopterus, artificial feed, complement feeding

