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 Acanthopagrus الشانكنمو اسماك على كثافات االستزراع المختلفة  تأثير

arabicus  العائمة في محافظة البصرة األقفاصالمستزرعة في 

 *وعبدالكريم طاهر يسر *ين ونورس عبدالغني الفائزصادق علي حس

 قسم األسماك و الثروة البحرية / كلية الزراعة / جامعة البصرة
 البحرية / مركز علوم البحار / جامعة البصرة الفقرياتقسم  *

 fgnawras81@yahoo.comEmail:  
 

 الخالصة
( على معدالت 0م سمكة/ 02 ،02 ،02ستزراع المختلفة )ثافات اإلك تأثيردرس 

 الشانك ألسماكالوزن النهائي والزيادة الوزنية ومعدالت النمو النوعي واليومي 
 Acanthopagrus arabicus  معدالت  إنالعائمة. بينت النتائج  األقفاصالمرباة في

 0.05)وبشكل معنوي  أعلىكانت  0مسمكة/ 02ستزراع في كثافة اإل لألسماكالوزن النهائي 
< P ) النهائية  األوزان لم تختلفو  ،0سمكة/م 02و 02المستزرعة في كثافة  األسماكمن

 إنلوحظ  ,(P >0.05معنويًا ) 0سمكة/م 02و  0سمكة/م 02المستزرعة في كثافة  لألسماك
 هاتلت, 0سمكة/م 02عند معدل استزراع  استحصل( غم5580±55558وزن نهائي ) أفضل
اقل  أما(، غم 1520±50520وبلغ ) 0سمكة/م 02المستزرعة في كثافة استزراع  األسماك

بين التحليل و   .0سمكة/م 02في كثافة استزراع  سجل( غم15.8±52552) معدل وزن نهائي
 0.05) معنوياً  معدالت الزيادة الوزنية النهائية ومعدالت النمو اليومي اختلفت إن اإلحصائي

< Pفلم تختلف معنويًا ونسبة البقاء  معدل النمو النوعي أما. كافة ت االستزراع( بين كثافا
(0.05 > P باختالف )0سمكة/م 02و 02, 02ستزراع كثافات اإل. 

 العائمةاألقفاص  ، Acanthopagrus arabicus ،اسماك الشانك الشانك، استزراع كلمات مفتاحية:         

 
 المقدمـــة
ويجري  ,المائية ويشمل نظم ومواقع ومنشات وممارسات مختلفة لألحياء اً ستزراع المائي قطاعا منتجاإل يعد

 وسريعاً  قوياً  يشهد االستزراع المائي العالمي نمواً و  تحت نطاق واسع من الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية
ك البشري. ان لالستهإل المطلوبة األحياءمختلفة من  وأنواعالمستساغة  األسماك أنواعويوفر كميات معتبرة من 

كثارتقنيات تربية  المائية وتحقيق التنمية  األغذيةتلبي الحاجة المتزايدة لمصادر  إنالمائية من شأنها  األحياء وا 
 (.FAO, 2010المستدامة )
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, لالستزراعائية، احد الحلول لمشاكل نقص األراضي المخصصة األحياء الم استزراعتمثل الزيادة في كثافة 
تحد من النمو والتطور  أوفي نظم االستزراع المكثفة معرفة جيدة بالعوامل التي تؤثر  األسماكتتطلب تربية  إذ
(0222Mohler, .) إلى العديد من مصادر اإلجهاد بسبب ممارسات التربية  المستزرعة تتعرض األسماك

غير المناسبة  ستزراعاإل هو كثافة لإلجهادولكن المصدر األكثر شيوعا  ،كالتداول والصيد واالحتجازالمختلفة، 
 Rowland et al., 2006; Lefrançois etالتغذية ) اتنشاطو والتي تحد من معدالت النمو ونسب البقاء 

al., 2001; Barton and Iwama, 1991.)  
( إن كثافات االستزراع  Juell et al., 2003; North et al., 2006) الحظ العديد من الباحثين

تؤدي إلى تغيرات فسلجية في  قدالكثافة العالية  إن أخرى ومن ناحية المنخفضة تكون غير مجدية اقتصاديًا 
 ,European Commissionانتشار األمراض ) تفاقم حدوث اإلصابات الجسدية أو إمكانية مع األسماك

رتفعة قد تقلل الكفاءة المناعية نتيجة لعوامل اإلجهاد وتدهور نوعية المياه، والتي مالكثافات ال ن  إ (.2004
 (.Ellis et al., 2002على تناول الغذاء المجهز وكفاءة التحويل الغذائي ) تنعكس سلباً 

 Iwatsuki, 2013 حسب A. latus )يدعى سابقًا  )  Acanthopagrus arabicus يعود النوع
قتصادية وهو من األنواع التجارية المهمة ذات القيمة اإل ،Sparidae (Nelson, 2006)ك عائلة الشان إلى، 

 يعد(. و Basurco et al., 2011ستهالك البشري )اإل لتلبية احتياجاتالستزراع ا ت فيالعالية، التي استغل
ية إذ يتواجد في مناطق شيوعـًا في المياه البحرية العراق الشانكمـن أكثر أنواع مجموعة   A. arabicusالشانك

توجد العديد من المحاوالت الستزراعها في مياه  (.0222 ،)العريقيلعرب المياه المتأثرة بتدفقات مياه شط ا
المصبات والبحيرات المالحة ومسطحات المد والجزر والمستنقعات الساحلية في مناطق مختلفة من العالم 

 (.0227)سلطان, 
 دالتتقييم مدى تأثير كثافات االستزراع المختلفة على مؤشرات النمو ومع بهدف الحالية الدراسة أجريت

 .العائمة األقفاصفي  المستزرعة الشانك ألفراد البقاء والمحصول الكلي
 

 مواد وطرائق العمل
)قناة مائية بطول  القنوات الفرعية إحدىفي  ثبتتالتي العائمة  األقفاصباستخدام  الحالية أجريت الدراسة

منطقة كوت خليفة التابع لقضاء الفاو في محافظة  نهر شط العرب فيب مرتبطةال متر( .وعرض م 2222
، مدينة البصرةكم جنوب مركز  72بعد  على والتي تقع (E 48 23 0.168, N 30 12 10.944) البصرة

كل  تتألف ،ئمةالعا األقفاصثالث وحدات من  صنعتهذه المنطقة بالتقلبات في درجة الملوحة. تتميز المياه في 
 ،لكل قفص( 0م0م )بحجم ماء فعلي 2×  255×  255كل قفص  أبعاد ،هماوحدة من قفصين متصلين مع بعض

  بأبعادفلينية طوافات اضيفت . األقفاصفي صناعة هياكل سم 055ذات قطر  PPR أنابيب استخدمت
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 .األقفاصسم في عملية تصنيع 0 بحجم استخدمت شباك النايلون فتحاتو  .قفاصألسم لتعويم ا02×12×02

وكان جزء الشبكة البارز م 2ربطت الشباك على هيكل القفص من الداخل وكان عمق الشبكة الغاطس بالماء 
لتدعيم القفص  BRC القفص من الخارج  بشباك مصنوعة من البالستك إحاطةوتمت . م 251الماء  فوق سطح

 .القفصبينهما من جميع جهات فيما سم 5فاصلة بمقدار  مسافة تحماية الشبكة من التلف والتمزق حيث تركلو 
 األقفاص غطيت .وبشكلها الطبيعيلجعلها غاطسة ثقيل الوزن  PPRمن  بإطار األسفلُربطت الشبكة من 

  .األسماكسم لمنع قفز  0بواسطة شباك نايلون ذات حجم فتحات 
الصناعية  وغذيت خاللها على العليقة ،قبل الشروع بالتجربة األقفاصعلى ظروف  أسبوعلمدة  األسماكُأقلمت 
وزعت  0220/ آب/ 00وبتاريخ وبعد انتهاء فترة األقلمة % من وزن الجسم وبواقع وجبة واحدة يوميًا. 0بنسبة 
 82و 12, 02بواقع أي  0مسمكة/  02و 02, 02) كثافات استزراع باستخدام ثالث األقفاصعلى  األسماك

  .مكررين لكل كثافةوبسمكة/قفص على التوالي( 
% 0معمل علف الصباح/ محافظة البصرة بنسبة  إنتاج( من 2)جدول مصنعةعلى عليقة يدويا  األسماك غذيت

) قللت نسبة  في الصباح والثانية بعد قبل المساء األولى ، الوجبةفي اليوم وجبتينبواقع  يوميا من وزن الجسم
قدم الغذاء في الساعات  اذ , وكذلك وقت التغذية0220لغاية شباط  0220التغذية خالل الفترة من كانون االول 

مغطى بشبكة  PPR أنابيب( مصنوع من سم75×سم75بالستيكي ) إطارالقفص  أسفلووضع في  الدافئة فقط(.
 األسماك أوزان قيست. األسماكناعمة جدا  لغرض تقليل سقوط حبيبات العلف خارج القفص قبل تناولها من قبل 

نسبة  عدلتعينات وزن شهرية(  أخذتفقد  0220لغاية شباط  0220 األولمن كانون )عدا الفترة  أسبوعينكل 
بعض العوامل البيئية  وقيست 0220حزيران  5لغاية واستمرت التجربة  .عتماد على الوزن الجديدالتغذية باإل
 أسبوعيًا. واألس الهيدروجيني)‰( ( والملوحة م°)ملغم/لتر( ودرجة الحرارة ) الذائباألوكسجيـن ك األقفاصلمياه 

 اإلنتاجيةكل قفص واستخرجت نسبة البقاء وكذلك  فينهاية التجربة  ُحسب العدد الكلي لألسماك الحية عند
 متر مكعب. الكلية لكل

 Statisticalعتماد على البرنامج اإلحصائي المتخصص الجاهز حللت نتائج الدراسة إحصائيا باإل

packages for social science  (SPSS)  واختبرت معنوية الفروق بين متوسطات 27إصدار  ،
عند مستوى  Least Significant Difference test (LSD)المعامالت باستخدام اختبار أقل فرق معنوي 

(2525.) 
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 الدراسة الحاليةالمستخدمة في ايقة للعل ي )%(ائ(: المكونات والتركيب الكيمي3جدول )

% في  التركيب الكيميائي %
 العليقة

 المكونات
 وبةرط بروتين دهن كاربوهيدرات رماد ألياف

 4.03 6.8315* 20.774 31.8825 1.482 15 
)بروتين  تجاري بروتين 

 حياة(

 ذرة صفراء 0 0.324 0.2709 0.1302 2.1447 0.0699 0.0603
 كسبة فول الصويا 22 0.8 4.6 0.11 3.6 0.61 0.4

 نخالة الحنطة 22 1.009 1.541 0.389 5.787 0.435 0.849
 حنطة 22 1.239 1.218 0.152 6.953 0.171 0.267

 فيتامينات ومعادن 0      
 الكلي المحسوب 222 4.854 39.5124 21.555 25.3162 5.3159 1.5763

 

8.019 

 

25.728* 

 

14.904 

 

42.841 

 

8.507 

 
222 

 الكلي بعد التصنيع

 واأللياف* تمثل الكاربوهيدرات 
 :هي كاآلتيقيست مؤشرات النمو في األسماك خالل التجربة و 

 WG (g) = (W2 – W1)                                 يادة الوزنية الكلية )غم(معدل الز 
 

 DGR(g) = ( W2 – W1 ) / ( T2 – T1 )       معدل النمو اليومي للسمكة )غم(
   SGR %/day = [ ( L n W2 – L n W1 )/ ( T2– T1 )] X100    / يوم%معدل النمو النوعي 

 222× المستزرعة( األسماكفي نهاية التجربة/ عدد  كاألسما= )عدد  %نسبة البقاء
 في نهاية التجربة األسماكعدد ×  لألسماك= معدل الوزن النهائي (0الكلية )غم/م اإلنتاجية
 إذ إن: 

W1 غم( = الوزن االبتدائي( 
 W2 غم( = الوزن النهائي( . 

T2 – T1 يوم( بتدائي والنهائي= المدة الزمنية بين الوزن اإل(. 
L n W2  اللوغارتم الطبيعي للوزن النهائي في الوقت =T2 . 
L n W1 بتدائي في الوقت = اللوغارتم الطبيعي للوزن اإلT1. 
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 النتائج
درجة حرارة  كانت إذنت قيم العوامل البيئية لمياه التربية ضمن الحدود المالئمة للتربية كا
معدالت تركيز  أمام °1.06±29.93 إلىثم ارتفعت  م°1.62±13.45إلىوانخفضت  م°1.06±30.75الماء

 0.58±15.33كانت  /لتر والملوحةملغم 1.12±10.23و 0.07±7.35األوكسجين الذائب فتراوحت بين 
األس الهيدروجيني غم/لتر و  1.75±19.64بعدها ارتفعت الى ملغم/لتر 0.62±2.13 وانخفضت الى لغم/لترم

( معدالت الوزن االبتدائي ومعدالت الوزن النهائي والزيادة 0يبين جدول ). 7.87±0.32و 7.26±0.08 بين 
 المنتخبةستزراع االفي كثافات  ئمةالعا األقفاصفي  المستزرعة لألسماكالوزنية ومعدالت النمو النوعي واليومي 

( في معدالت الوزن االبتدائي في P > 0.05فروق معنوية ) لم تالحظ إذ ،(0مسمكة/ 02, 02, 02)
بشكل معنوي  0مسمكة/ 02في كثافة االستزراع  لألسماكمعدالت الوزن النهائي واختلفت المعامالت المختلفة. 

(0.05 < P ) معدالت الوزن النهائي  أما ،0مسمكة/ 02و 02في كثافة  رادلألفعن معدالت الوزن النهائي
 لألسماك( عن معدالت الوزن النهائي P >0.05ختلفت بشكل معنوي )لم ت 0مسمكة/ 02 المستزرعة في كثافة
عند معدل  استحصل( غم5580±55558وزن نهائي ) أفضل إنلوحظ  إذ .0مسمكة/ 02في كثافة االستزراع 

 أماغم 1520±50520 وبلغ 0مسمكة/ 02المستزرعة في كثافة استزراع  األسماك تلتها ،(0مسمكة/ 02استزراع )
( 0. ويبين جدول )0مسمكة/ 02في كثافة استزراع  سجلفقد  غم(15.2±52552) اقل معدل وزن نهائي

الت هذه المعد إن يظهر إذالمختلفة  ستزراعلمعدالت الزيادة الوزنية النهائية في كثافات اإل اإلحصائيالتحليل 
قيمة للزيادة الوزنية النهائية  أعلىتحققت  إذ ،ستزراعكثافات اإل باختالف (P > 0.05)اختلفت فيما بينها 

 02ستزراع )معاملة اإل فكانت عنداقل قيمة  أما 0مسمكة/ 02ستزراع في كثافة اإل غم.00511±250
( 0جدول )دل النمو اليومي حصائي لمعدالت قيم مع. يشير التحليل اإل غم.2.6±.0.51( وبلغت 0مسمكة/
معدل نمو يومي  أعلىبلغ  إذ ،بين المعدالت في الكثافات المختلفة (P > 0.05) اختالفات معنوية إلى
اقل معدل نمو يومي  أما(, 0مسمكة/ 02( عند كثافة استزراع )يومغم/ 2520±25222)
 ن  أبينت النتائج قد النمو النوعي فمعدل أما (. 0مسمكة/ 02( عند كثافة استزراع )غم/يوم2522±25220)

في كثافات االستزراع %/يوم  25225±25008و 25222±25055, 25228±25010معدالت القيم بلغت 
لمعدالت قيم معدل النمو النوعي  اإلحصائيتظهر نتائج التحليل لم و  ،على التوالي 0سمكة/م 02و 02و 02
 كثافات االستزراع.( باختالف P < 0.05)معنوية  اً فروق

 ،باختالف كثافات االستزراع عند نهاية التجربة اً معدالت البقاء لم تختلف معنوي إن( 0يظهر جدول )و 
ستزراع وبلغت بزيادة كثافة اإل اإلنتاجيةزادت  إذ ،لألقفاصالنهائية  اإلنتاجيةقيمة  تعارتفذلك فقد  فضاًل عن
 .0مسمكة/ 02ستزراع في كثافة اإل 0مغم/1995.82قيمة لها  أعلى
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 االنحراف المعياري(. ±)المعدل تمثل القيم يوم من التربية  012بعد  الشانكتأثير كثافة االستزراع في نمو اسماك ( 0جدول )

 كثافة االستزراع  مؤشرات النمو
 0سمكة/ م 02 0سمكة/ م 02 0سمكة/ م 02

 2.96 ±20.84 2.88 ±20.00 3.30 ±20.85 البتدائي )غم(معدل الوزن ا

 a  55.58± 5.84 b  52.13±  6.12 b  50.51±  6.98 معدل الوزن النهائي )غم(

 a  34.66± 0.29 a  32.13± 0.09 a  29.68±  0.60  معدل الزيادة الوزنية )غم(

 a  0.13 ± 0.001 b  0.12 ± 0.001 b  0.11 ± 0.002 معدل النمو اليومي )غم/ يوم(

 0.005 ±0.328 0.001  ±0.355 0.018 ±0.363 يوم(معدل النمو النوعي )%/

 1.76 ±98.75 2.38  ±96.66 100 معدل البقاء %

      c  1110.24±   23.91 b  1511.90± (0غم/م)الكلية  اإلنتاجيةمعدل 

39.60 

a  1995.82±    56.53 

 2021عنوية بمستوى م فروق الحروف المختلفة تعني وجود 

خالل فترة  المرباة لألسماك( الزيادة التراكمية لمعدالت الوزن والزيادة الوزنية بالتتابع 0و 2)األشكالتظهر و 
كثافات استزراع مختلفة كانت متقاربة في بداية التجربة المرباة في  األسماكمعدالت أوزان  نأالتجربة, ويالحظ 

بالزيادة  أخذت ًا، ثميوم 282 إلى 2.في الفترة من  توقفت إذيوم.  2.ة واستمرت بالزيادة الخطية حتى فتر 
رتفاع مع تقدم فترة التجربة. باإل أخذتالتي  ،معدالت الزيادة الوزنية وهي مماثلة لحالةحتى نهاية التجربة. 

 باقي المعامالت.  علىتفوقت  0سمكة/م 02المعاملة  إنويظهر 

 
 كثافات استزراع مختلفة في المستزرعة الشانك إلصبعيات ( معدالت الوزن )غم(3شكل )
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 كثافات استزراع مختلفة  في ةالمستزرع الشانك إلصبعياتالزيادة الوزنية الكلية )غم( معدل ( 0شكل )

 

 المناقشة

 0سـمكة/م 02و 02مـن المعاملـة  معنوياً  أفضلكانت  0سمكة/ م 02المعاملة  إنالدراسة الحالية أظهرت 
فـــي  0ســـمكة/م 02عـــن المعاملـــة  لـــم تختلـــف معنويـــاً  0ســـمكة/م 02المعاملـــة  أمـــاالنهائيـــة.  األوزانفـــي معـــدالت 
 02و 02ســـتزراع فـــي وحـــدة المســـاحة فـــي كثافـــة اإل األســـماك أعـــدادزيـــادة  إلـــىيعـــود ذلـــك  وقـــد األوزانمعـــدالت 
نتيجـة زيـادة الحركـة والتنـافس فيمــا  األقفـاصالغـذاء عـن طريـق تبعثـره خـارج  انزيـادة فقـد إلـىؤدي يـ ممـا 0سـمكة/م

 Fox and Flowers (1990) وأكد إذتقليل النمو  إلى بدورها  تؤدي بينها, وبالتالي تقليل كفاءة التغذية التي 
 .Richard et al وأشـار ،ن ووفـرة الغـذاءو العديد من العوامل بما في ذلك المنافسـبنمو األسماك يتأثر  ن  على أ

( المســـتزرعة فـــي أقفـــاص Liza aurataالـــذهبي ) البيـــاحاســـماك  صـــبعياتأن أعلـــى نمـــو الالـــى   (2010)
. ويتضـح مـن حيـز( والغـذاءفي الكثافة المنخفضة نتيجـة النخفـاض المنافسـة علـى المكـان )ال كانبكثافات مختلفة 
العائمــة فــي نهايــة التجربــة مــع  األقفـاصالمســتزرعة فــي  لألســماكمعــدالت النمـو اليــومي تــالزم نتـائج هــذه الدراســة 

معـدل  اعتمـاد إلـىذلـك  ويعـود معدالت الزيادة الوزنيـة النهائيـة والتـي اختلفـت معنويـا بـاختالف كثافـات االسـتزراع, 
الدراسـات الســابقة  مـن نتـائج الدراسـة متفقــة مـع العديـد وجـاءت .لألسـماكدة الوزنيــة النمـو اليـومي علـى معـدل الزيـا

 اذ بــــــــــــين ســــــــــــماكســــــــــــتزراع فــــــــــــي االقفــــــــــــاص الطافيــــــــــــة علــــــــــــى نمــــــــــــو األكثافــــــــــــة اإل تــــــــــــأثيرالتــــــــــــي اختبــــــــــــرت 
Abdel- Hakim and Moustafa (2000)  الوزنيـةسـتزراع علـى الزيـادة لكثافـة اإل معنويةتأثيرات  وجود ,

 . وعندما 0م2عائمة بحجم  أقفاصالمستزرع في  O. niloticusالبلطي النيلي  ألسماكالغذائي  معدل التحويل



 

 

 صادق علي حسين وجماعته                                             02

زيـــادة  أدت 0م 2غـــم( فـــي أقفـــاص بجحـــم  25570) Barbus luteusاســـماك الحمـــري  اصـــبعياتاســـتزرعت 
كثــافتي  تــأثير Aban (1996) الحـظ. و   (Gokcek and Akyurt, 2007)لــوزن اتنـاقص  إلــىالكثافـة 
 إذ ، المســتزرعة فــي األقفــاص O. mossambicusاســماك البلطــي علــى  0ســمكة/ م 222و 52ســتزراع  اإل

معــدل نمــو يــومي. وعنــدما أعلــى زيــادة وزنيــة و أعطــت أعلــى معــدل  52أظهــرت النتــائج أن األســماك فــي الكثافــة 
أظهـرت ، سـمكة/القفص 12و  02، 02(, فـي أقفـاص بكثافـة L aurataالـذهبي ) البيـاح بعياتاصـاستزرعت 

 Richard etفـي الكثافـة المنخفضـة نتيجـة النخفـاض المنافسـة علـى الحيـز والغـذاء ) لألفـرادالنتـائج أعلـى نمـو 

al., 2010 .) 

 

 المصادر

 Acanthopagrus latusضي (. حياتية سمكة الشعم الف0222مراد خالد عبد اللطيف ) ،العريقي

(Houtuyn, 1782) 72جامعة البصرة,  -في المياه البحرية العراقية. رسالة ماجستير, كلية الزراعة 
 صفحة.

ــأثير .(0227فاطمــة عبــد الحســين   ) ،ســلطان الملحيــة فــي بعــض الجوانــب الفســلجية والتغذويــة فــي  األقلمــة ت
دكتـوراه.  أطروحـة. Acanthopagrus latus (Houttyn,1782)اسـماك الشـعم الفضـي اصـبعيات
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Abstract 

The effect of various stocking densities (20, 30, 40 fish/m3) on 

the final weight, weight gain, specific growth and daily growth rates 

in Arabian yellowfin seabream (Acanthopagrus arabicus) reared in 

floating cages (2m3) was studied. The trials were performed in Faw 

district Southern Basrah. Results indicate that stocking at 20 fish/m3 

provide significant (P<0.05) final weight compared to individuals 

cultivated at a density 30 and 40 fish/m3, while the final weights of 

fish reared at a density of 30 and 40 fish/m3 didn't differ significantly 

(P>0.05), the highest final weight (55.58±5.84g) attained at density 

20 fish/m3, 52.13 ± 6.12 at 30 fish/m3 and (50.51± 6.98) at stocking 

density 40 fish/m3. Statistically analysis showed that weight gain and 

daily growth were significant differs (P<0.05) among treatments. 

Specific growth rates and survival rates reveal no differences 

significantly (P>0.05) depending on the stocking densities 20, 30 

and 40 fish/m3. 
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