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انهیـت كتابـة هــذا العمـل المتواضـع ارجــو رضـاء اهللا سـبحانه وتعــالى . فـال یسـعني اال ان اتقــدم  أنبعـد 

الـدكتور مالـك حسـن علـي واالسـتاذ المسـاعد الـدكتور بخالص الشكر واالمتنان إلـى اسـتاذي الفاضـلین االسـتاذ 

ســاجد ســعد حســن النــور اللــذین كانــا نعــم المشــرفین فبــذال مجهــودا كبیــرا فــي تســهیل اجــراءات البحــث وتنفیــذه 

ومــد یــد المســاعدة لــي طــوال فتــرة دراســتي فــارجو مــن اهللا عــز وجــل ان یــوفقهم فــي  بالمســتوى الحــالي جــهاواخر 

 ة .حیاتهم العملیة والعلمی

بحـــار ورئاســـة قســـم االســـماك والثـــروة وبهــذه المناســـبة اتقـــدم بجزیـــل الشـــكر واالمتنـــان إلـــى مركـــز علـــوم ال

االســـتاذ  مركـــز علـــوم البحـــار مـــدیر عـــام واخـــص بالشـــكر والتقـــدیر یـــة التـــاحتهم فرصـــة اكمـــال دراســـتي .البحر 

الشـكر والتقـدیر إلـى كـادر وكـذلك اتقـدم ب. اجراءات البحـث والدراسـة  هلتسهیله ودعم كتور مالك حسن عليدال

والدكتورة آمنة  النورسعد  االستاذ المساعد الدكتور ساجدرئیس القسم  قسم االسماك والثروة البحریة وخصوصا

 واالستاذ حسین واالستاذ مجتبى .والدكتورة خالدة  والدكتور ریاض

التحلیـل  إجـراءذلـه معـي مـن جهـد كبیـر فـي اتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى الدكتور عادل الدبیكل لمـا بو 

 . طلبة الدراسات العلیاوشكري وتقدیري إلى لنتائج الدراسة .  اإلحصائي

كــریم طــاهر العبــد الــدكتور  رئــیس القســم كمـا اتقــدم بالشــكر والتقــدیر إلــى كــادر قســم الفقریــات وخصوصــا

یر إلـى كـادر قسـم الكیمیـاء وخصوصـا والست لیلـى واالسـتاذ قصـي والسـت ربیحـه . كـذلك اتقـدم بالشـكر والتقـد

 .لمى یسرى و  واألخواتلدكتورة وصال واالستاذ صالح االستاذ الدكتور حامد وارئیس القسم 

واخص بالذكر االستاذ الـدكتور  الرسالةوشكري وتقدیري إلى كل من مد ید العون وساهم في انجاز هذه 

حـاتم  نوعبـد الحسـیخالـد خصـاف و  فعبـد اللطیـ نأیمـ، واألسـاتذة والدكتور طالـب عبـاس سلمان داود سلمان 

وجهـاد وسـید ومحمد وعقیـل  كال من حیدر واألخوةهیفاء و علیه أنفاس و  واألخوات دبیج مرتضىو غازي مالح و 

 .جاسـم  سـمیر واألخ افمغـر محمـد جاسـم  األخوشـكري وتقـدیري إلـى  . عبة الفنیـةكادر الشـ، كما اشكر زكي 

  .  الذي ساهم في جمع عینات الدراسةطیب اهللا مثواه  أبو خدیجةلصیاد ااذكر المرحوم  أنال یفوتني و 

وال  . وشكري وامتناني لعائلتي وباألخص أمي وفضل دعاؤها ولتحملهم أعباء عملي طـوال مـدة دراسـتي

 .والمقام المحمود بالعفو والمغفرة ودعائي من اهللا له  إیرانذكر والدي المرحوم الذي فقد بالحرب مع  يیفوتن

 طارق املالكي           واهللا ولي التوفیق                                         
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 قائمة الجدول

 

 الصفحة الموضوع رقم الجدول

١ 

  M. affinis  بعض الظروف البیئیة لمیاه أحواض تربیة یافعات الروبیان

 على االرتیمیا والعلیقة والمغذاة ²) یافعة/م٢٠و  ١٥و  ١٠بثالث كثافات (

 .االنحراف المعیاري) ± (المعدل  یوما ٣٠لمدة 

٣١ 

٢ 
 ماء في مناطق جمع یافعات الروبیانقیاسات بعض الظروف البیئیة لل

 M. affinis واالرتیمیا A. franciscana  .خالل فترة الدراسة 
٣٣ 

٣ 
التركیب الكیمیائي لمسحوق األسماك المصنوع مختبریا والداخل في تصنیع 

 العلیقة .
٣٣ 

٤ 
التركیب الكیمیائي لألغذیة المستخدمة في تجارب التغذیة على أساس الوزن 

 الجاف .
٣٤ 

٥ 

  M. affinisمعدالت األوزان (ملغم) ونسب البقاء (%) لیافعات الروبیان  

المغذاة على و  ²) یافعة/م٢٠و  ١٥و  ١٠المرباة  في المختبر بثالث كثافات (

 االنحراف المعیاري) .± یوما (المعدل  ٣٠االرتیمیا والعلیقة لمدة 

٣٥ 

٦ 

 M. affinis ات الروبیان  معدالت األوزان (ملغم) ونسبة البقاء (%) لیافع

والعلیقة كمعدل للكثافات المختلفة المغذاة على االرتیمیا و المرباة في المختبر 

 االنحراف المعیاري) .± یوما (المعدل  ٣٠لمدة 

٣٧ 

٧ 

المرباة في  M. affinisمعدالت الزیادة الوزنیة (ملغم/یافعة) لیافعات الروبیان 

االرتیمیا المغذاة على  ²) یافعة/م٢٠ و ١٥و  ١٠المختبر بثالث كثافات (

یوما (التراكمیة)  ٣٠أیام/فترة) لمدة  ١٠خالل الفترات المختلفة (والعلیقة 

 االنحراف المعیاري) .± (المعدل 

٣٨ 

٨ 

المرباة في M. affinis معدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) لیافعات الروبیان 

ى االرتیمیا والعلیقة خالل المغذاة علو المختبر كمعدل للكثافات المختلفة 

 یوما (التراكمیة) ٣٠أیام/فترة) لمدة  ١٠الفترات المختلفة (

  االنحراف المعیاري) .± (المعدل  

 

 
 

٣٩ 



 

 

٩ 

المرباة في M. affinis معدالت النمو النوعي (%ملغم/یوم) لیافعات الروبیان 

الفترات المغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل و المختبر بكثافات مختلفة 

  یوما (التراكمیة) ٣٠أیام/فترة) لمدة  ١٠المختلفة (

 االنحراف المعیاري) .± (المعدل  

٤١ 

١٠ 

المرباة   M. affinisمعدالت النمو النوعي (%ملغم/یوم) لیافعات الروبیان 

في المختبر كمعدل للكثافات المختلفة والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل 

 یوما (التراكمیة)  ٣٠أیام/فترة) لمدة  ١٠الفترات المختلفة (

 االنحراف المعیاري) .± (المعدل 

٤٣ 

١١ 

المرباة في المختبر M. affinis معدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

 ١٠المغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل الفترات المختلفة (و بكثافات مختلفة 

 )یوما (التراكمیة ٣٠أیام/فترة) لمدة 

 االنحراف المعیاري) .± (المعدل 

٤٤ 

١٢ 

المرباة في  M. affinis معدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

المغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل و المختبر كمعدل للكثافات المختلفة 

 یوما (التراكمیة) ٣٠أیام/فترة) لمدة  ١٠الفترات المختلفة (

 ري) .االنحراف المعیا± (المعدل  

٤٦ 

١٣ 

 ومعدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) الكتلة الحیة االبتدائیة والنهائیة (ملغم)

 ومعدالت النمو النسبي (%) ومعدالت النمو النوعي (%ملغم/یوم)

 لیافعات الروبیان الشحامي المربى في المختبر بثالث كثافات

 یوما  ٣٠لمدة والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة  ²یافعة/م )٢٠و  ١٥ و ١٠( 

 ) .االنحراف المعیاري± المعدل (

٤٧ 

١٤ 

كفاءة التحویل الغذائي (%) ومعدل التحویل الغذائي ونسبة كفاءة البروتین 

 المرباة في المختبر بثالث كثافات  M. affinisلیافعات الروبیان 

 یوما  ٣٠والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة لمدة  ²) یافعة/م٢٠و  ١٥و  ١٠( 

 . )االنحراف المعیاري± (المعدل 

٤٨ 

١٥ 

 یافعات الروبیان بعض العوامل البیئیة للماء في أحواض استزراع

 M. affinis یوما ٦٠والمغذاة على الغذاء المختلط لمدة  في ثالثة أنظمة 

  ) .االنحراف المعیاري± (المعدل 

 
 

٥٠ 



 

 

١٦ 

 M. affinis بیان معدالت األوزان (ملغم) ونسب البقاء (%) لیافعات الرو 

(أحواض مختبریه وقنوات مائیة وأحواض  المستزرعة في ثالثة أنظمة مختلفة

 یوما  ٦٠طینیة) والمغذاة على الغذاء المختلط لمدة 

 . )واالنحراف المعیاري± (المعدل 

٥٢ 

١٧ 

المستزرعة في  M. affinisمعدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) لیافعات الروبیان 

ختلفة والمغذاة على الغذاء المختلط خالل الفترات المختلفة ثالثة أنظمة م

 . )االنحراف المعیاري± یوما (التراكمیة) (المعدل  ٦٠ایام/فترة) لمدة ١٠(

٥٤ 

١٨ 

المستزرعة في ثالثة  M. affinisمعدالت النمو النوعي لیافعات الروبیان 

 ١٠مختلفة (انظمه مختلفة والمغذاة على الغذاء المختلط خالل الفترات ال

 . )االنحراف المعیاري± یوما (التراكمیة) (المعدل  ٦٠أیام/فترة) لمدة 

٥٥ 

١٩ 

المستزرعة في  M. affinis معدالت النمو النسبي (%)  لیافعات الروبیان 

ثالثة انظمه مختلفة (أحواض مختبریه وقنوات مائیة وأحواض طینیة) والمغذاة 

یوما  ٦٠أیام/فترة) لمدة  ١٠مختلفة (على الغذاء المختلط خالل الفترات ال

 . )االنحراف المعیاري± (التراكمیة) (المعدل 

٥٧ 

٢٠ 

الكتلة الحیة االبتدائیة والنهائیة (ملغم) ومعدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) 

ومعدالت النمو النسبي (%) ومعدالت النمو النوعي (%ملغم/یوم) لیافعات 

ثة أنظمة مختلفة والمغذاة على الغذاء الروبیان الشحامي المستزرعة في ثال

 ) .االنحراف المعیاري± المعدل یوما ( ٦٠المختلط لمدة 

٥٩ 

٢١ 

كفاءة التحویل الغذائي (%) ومعامل التحویل الغذائي ونسبة كفاءة البروتین 

المستزرعة في  M. affinisوقیمة البروتین المنتج (%) لیافعات الروبیان 

والمغذاة على الغذاء المختلط یة واحواض طینیة وقنوات مائ أحواض مختبریه

 . )االنحراف المعیاري± یوما (المعدل  ٦٠لمدة 

٦٠ 

٢٢ 
قبل وبعد التغذیة M. affinis  التركیب الكیمیائي لجسم یافعات الروبیان  

 . على أساس الوزن الجاف ١:  ٣على االرتیمیا والعلیقة وخلیطهما بنسبة 
٦١ 

٢٣ 

مع ستة أطوال M. affinis طولیة لیافعات الروبیان  عالقة ثالثة مجامیع

وأعدادها المتبقیة بعد   A.  franciscana) سم من االرتیمیا 1.1 – 0.6(

  مل . ٥٠٠ساعة واحدة من تغذیتها للیافعات في حیز 

 

 

٦٢ 



 

 

٢٤ 

التمثیل الغذائي وكفاءة التمثیل الغذائي (%) والوزن الجاف للغذاء المستهلك 

المغذاة على نوعین من الغذاء هما  M. affinisات الروبیان (ملغم) لیافع

 االرتیمیا والعلیقة وتحت تأثیر درجات حرارة مختلفة 

 . º) م ٢٥و  ٢٠و  ١٥(

٦٤ 

٢٥ 

 وقت افتراس وامتالء المعدة وظهور الفضالت لیافعات الروبیان

   M. affinis  ة سم والمغذاة على االرتیمیا والعلیق 4.0 -3.5ذات الطول

 ) .االنحراف المعیاري ± بدرجات حرارة مختلفة (المعدل 

٦٥ 

 



 

 

  األشكالقائمة 

 

 الصفحة الموضوع  رقم الشكل

١ 

والتي شملت كال   M. affinis یافعات الروبیان مناطق جمعیوضح 

) Cنهر الحفار() و B والمیت A شط البصرة (الدباب قناة من 

 . في هور الحمار )D( ومنطقة البركة یة الصغیرینفرعو 

١٧ 

٢ 

 

في   M. affinis  یانالروبیافعات  استزراعصورة فوتوغرافیة لنظام 

 المختبر .
٢٠ 

٣ 

في  M. affinis صور فوتوغرافیه لنظام استزراع یافعات الروبیان 

أحواض القنوات المائیة ذات التیار المائي الدائري السریع 

raceway                                . 

٢٠ 

٤ 
         M. affinis صور فوتوغرافیه لنظام استزراع یافعات الروبیان 

 في أحواض طینیة .
٢٠ 

٥ 

صوره فوتوغرافیة لنظام المستخدم بتجارب عالقة الطول بین یافعات 

وتأثیر   A. franciscana االرتیمیا و   M. affinis الروبیان

 . الحرارة على تغذیة الیافعات بظروف مسیطر علیها حراریا

٢٥ 

٦ 

ة مختبریا المحضر M. affinis صورة فوتوغرافیة لعلیقة الروبیان 

ذره صفراء و فول الصویا وكسبة  ومكوناتها (مسحوق اسماك بحریة

فیتامینات ومعادن) والمحفوظة بأوعیة بالستیكیة و طحین حنطه و 

  نایلون .المغلفة بأكیاس الو 

 

٢٦ 

٧ 

 الظروف البیئیة خالل تجارب تربیة یافعات الروبیان بعض

M. affinis  لمدة              یمیا بكثافات مختلفة والمغذاة على االرت

 .یوما  ٣٠

٣٢ 

٨ 

 الظروف البیئیة خالل تجارب تربیة یافعات الروبیانبعض 

 M. affinis   ولمدة بكثافات مختلفة والمغذاة على العلیقة 

  .یوما  ٣٠  

 

٣٢ 

 ٣٦مرباة في ال M. affinis یافعات الروبیانل (ملغم) وزاناألمعدالت  ٩



 

 

والمغذاة على  ²) یافعة/م٢٠ و ١٥ و ١٠( ثالث كثافاتالمختبر ب

  .یوما ٣٠لمدة خالل الفترات المختلفة  االرتیمیا

١٠ 

في  المرباةM. affinis   یافعات الروبیانل (ملغم) وزاناألمعدالت 

والمغذاة على  ²) یافعة/م٢٠ و ١٥ و ١٠( ثالث كثافاتالمختبر ب

  .یوما  ٣٠لمدة خالل الفترات المختلفة  العلیقة

٣٦ 

١١ 

المرباة في  M. affinisمعدالت األوزان (ملغم) لیافعات الروبیان  

 والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة كمعدل للكثافات المختلفة المختبر

   . یوما ٣٠لمدة  خالل الفترات المختلفة

٣٧ 

١٢ 

 معدالت الزیادة الوزنیة (ملغم/یافعة) لیافعات الروبیان

 M. affinis ٢٠ و ١٥ و ١٠بثالث كثافات ( المرباة في المختبر (

 خالل الفترات المختلفةوالمغذاة على االرتیمیا  ²یافعة/م

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(

٣٩ 

١٣ 

  لیافعات الروبیان (ملغم/یافعة)  معدالت الزیادة الوزنیة

 M. affinis ٢٠ و ١٥ و ١٠( ثالث كثافاتالمرباة في المختبر ب( 

 خالل الفترات المختلفة والمغذاة على العلیقة ²یافعة /م

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(

٣٩ 

١٤ 

 معدالت الزیادة الوزنیة (ملغم/یافعة) لیافعات الروبیان

  M. affinis المرباة في المختبر كمعدل للكثافات المختلفة والمغذاة 

 خالل الفترات المختلفةعلى االرتیمیا والعلیقة 

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(

٤٠ 

١٥ 

 /یوم) لیافعات الروبیانملغممعدالت النمو النوعي (%

  M. affinis و ١٥ و ١٠( المرباة في المختبر بثالث كثافات 

 خالل الفترات المختلفةالمغذاة على االرتیمیا  ²) یافعة/م٢٠

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(

٤٢ 

١٦ 

 /یوم) لیافعات الروبیانملغممعدالت النمو النوعي (%

 M. affinis ٢٠ و ١٥ و ١٠( في المختبر بثالث كثافات رباةالم (

 خالل الفترات المختلفة والمغذاة على العلیقة  ²یافعة/م

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(

٤٢ 



 

 

١٧ 

 وبیان/یوم) لیافعات الر ملغممعدالت النمو النوعي (%

 M. affinis والمغذاة  كمعدل للكثافات المختلفة المرباة في المختبر

لمدة  أیام/فترة) ١٠(خالل الفترات المختلفة على االرتیمیا والعلیقة 

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠

٤٣ 

١٨ 

المرباة  M. affinisمعدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

والمغذاة  ²) یافعة/م٢٠ و ١٥ و ١٠( في المختبر بثالث كثافات

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(خالل الفترات المختلفة على االرتیمیا 

 .(التراكمیة) 

٤٥ 

١٩ 

المرباة  M. affinis معدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

المغذاة و  ²) یافعة/م٢٠ و ١٥ و ١٠في المختبر بثالث كثافات (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(ختلفة خالل الفترات الم على العلیقة

 .(التراكمیة) 

٤٥ 

٢٠ 

المرباة   M. affinisمعدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة  كمعدل للكثافات المختلفة في المختبر

 .یوما (التراكمیة)  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(خالل الفترات المختلفة 

٤٦ 

٢١ 

  لیافعات الروبیان  الستزراعالظروف البیئیة خالل تجارب اض بع

M. affinis والمغذاة تغذیة مختلطة لمدة في ثالثة أنظمة مختلفة

 .یوما  ٦٠

٥٠ 

٢٢ 

المستزرعة M. affinis لیافعات الروبیان  (ملغم)معدالت األوزان 

في ثالثة انظمه مختلفة (أحواض مختبریه وقنوات مائیة وأحواض 

 ٦٠خالل الفترات المختلفة ولمدة باستخدام الغذاء المختلط   طینیة)

 یوما .

٥٣ 

٢٣ 

 

 M. affinis لیافعات الروبیان  (ملغم) معدالت الزیادة الوزنیة

والمغذاة على الغذاء المختلط  ثالثة أنظمة مختلفةالمستزرعة في 

 .(التراكمیة)  یوما ٦٠لمدة أیام/فترة)  ١٠خالل الفترات المختلفة (

 

 

٥٤ 

 ٥٦ لیافعات الروبیان /یوم)ملغم(%معدالت النمو النوعي  ٢٤



 

 

 M. affinis  المستزرعة في أحواض مختبریه وقنوات مائیة

 خالل الفترات المختلفةوأحواض طینیة والمغذاة تغذیة مختلطة 

 .(التركمیة)  یوما ٦٠) لمدة /فترةأیام ١٠(

٢٥ 

 M. affinisمعدالت النمو النسبي (%) لیافعات الروبیان 

وقنوات مائیة وأحواض طینیة  المستزرعة في أحواض مختبریه

 ) /فترةأیام ١٠خالل الفترات المختلفة ( والمغذاة تغذیة مختلطة

 . (التراكمیة) یوما ٦٠لمدة 

٥٨ 

٢٦ 

 M. affinis یافعات الروبیان من  بین ثالثة مجامیع طولیةعالقة ال

وتأثیر ذلك أفراد لكل طول)  ٥(االرتیمیا  محددة من لاطو وبین ستة ا

 ساعة واحدة . ةاالستهالك لمدعلى معدل 

٦٢ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصةال

 

 أ 

  ةـــــــــخالصال

 

جـدها فـي مـن منـاطق توا  Metapenaeus affinisبنیت هذه الدراسة على جمع یافعات من الروبیـان 

 لسـنة تمـوز  – تشـرین الثـاني وجودهـا مـن أوقـاتل خـالشـط البصـرة قنـاة الحفار و  ونهر )(البركة هور الحمار

یمـا یخـص الملوحـة الفسـیولوجیة للحیـوان ف ة ومراعاة الظروفمالنقل المالئو  الصید أسالیب متضمنة م ٢٠٠٨

الحجـــم والتركیـــب الكیمیـــائي  مالئمـــة فـــي علیقـــه إعـــدادوكـــذلك علـــى التغذیـــة الصـــناعیة مـــن خـــالل ، والحـــرارة 

  وتحضن وتكاثر داخل المختبر .واستخدام غذاء االرتیمیا الحي من یرقات وبالغات تجمع من الحقل وتفقس 

  األطــوالذات   M. affinisالطــول بــین كــل مــن یافعــات الروبیــان  عالقــةفیهــا أجریــت اختبــارات بینــت 

 يذ  Artemia francescanaاالرتیمیـا  اوغـذاؤه سـم 3.50 - 3.99) و3.00 - 3.49  و (2.5 - 2.99 

التـي  مجموعة الطـول للروبیـان النتائج إن أظهرت.  سم) ١.١ و 1.0 و 0.9 و  0.8و 0.7 و 0.6( طوالاأل

 - 0.6بــین  التــي تراوحــت مــا األطـوالمــن ســم افضــل قـدرة علــى افتــراس االرتیمیــا  3.99 - 3.5 تراوحـت بــین

 سم . 1.1

التمثیـل الغـذائي  علـىونوع الغذاء المقدم  ºم )٢٥ و ٢٠ و ١٥تأثیر درجات الحرارة المختلفة ( كما بین

هـي الدرجـة المثلـى التـي  ºم ٢٥كانـت درجـة الحـرارة تغـذیتها علـى االرتیمیـا والعلیقـة  عندفیافعات الروبیان  في

مــن قبــل یافعــات  للغــذاء أول اقتنــاصالمــدة الزمنیــة مــن ســجلت فیهــا أعلــى معــدل اســتهالك للغــذاء . كمــا  بلــغ

عنــد الیافعــات مــدة زمنیـة الهضــمیة وألول عملیـة إطــالق للفضــالت وكانـت أســرع  القنــاةامـتالء  ووقــت الروبیـان

 ین بــــــــــــــــــــــ یقــــــــــــــــــــــةعلــــــــــــــــــــــى العلالمغــــــــــــــــــــــذاة علــــــــــــــــــــــى االرتیمیــــــــــــــــــــــا مقارنــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــع تلــــــــــــــــــــــك المغــــــــــــــــــــــذاة 

 دقیقـــة )202.05 – 56.6( بـــینو  ºم ) ٢٥ و  ١٥لغـــذاء االرتیمیـــا بـــین درجتـــي ( دقیقـــة )194.15 – 51.4(

 لغذاء العلیقة لذات درجتي الحرارة .

 في كلتا المرحلتین ، فتراوحت درجة الحرارةئص البیئیة لمیاه أحواض التجارب كما حددت بعض الخصا

 بـــــــــــــــــــــــین )‰( والملوحـــــــــــــــــــــــة 7.88 - 7.18الهیـــــــــــــــــــــــدروجیني بـــــــــــــــــــــــین  واألس )٢٩ - ٢٤بـــــــــــــــــــــــین ( )ºم(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصةال

 

 ب 

 لألنظمـة )NTU(المـاء  سجلت عكارة.  7.38 –  6.00بین )ملغم/لتر(واألوكسجین المذاب  3.80 – 3.00

  . 3.64وفي األحواض المختبریة  3.87 وفي نظام القنوات  9.19الطینیة  األحواضفبلغت في 

لتجـارب (االرتیمیـا والعلیقـة والغـذاء المخـتلط) علـى أسـاس الـوزن بینت نتائج التحلیـل الكیمیـائي ألغذیـة ا

) % 54.57 و 31.89 و 62.13) % والبــــــروتین (67.35 و 7.87 و 87.17الجــــــاف إن نســــــبة الرطوبــــــة (

 و 11.5) % والكاربوهیــــدرات (16.03 و 10.72 و 17.8) % والرمــــاد (8.97 و 10.16 و 8.57والــــدهن (

المسـتخدم فـي ي . كما أظهرت نتـائج التحلیـل الكیمیـائي للمسـحوق السـمكي ) % على التوال20.43 و 47.23

%  18.82% والرمــاد  4.99% والــدهن  61.58% والبــروتین  8.77نســبة الرطوبــة  تحضــیر العلیقــة كانــت

 % .  5.84والكاربوهیدرات 

 -حلتین :في داخل وخارج المختبر وعلى مر   M.  affinis تم مقارنة معدالت نمو یافعات الروبیان

ونـوع الغـذاء  ²) یافعـة/م٢٠ و ١٥ و ١٠( كثافـة االسـتزراع تـأثیرجـرى فیهـا اختبـار حیـث  -: األولـىالمرحلة 

سـعة  بـأحواض داخـل المختبـر هـذه التجـارب أجریـت یقة) على معـدالت النمـو ولغـرض السـیطرة(االرتیمیا والعل

لیافعــات ل قــد حصــلت التراكمیــة ادة الوزنیــةمعــدالت الزیــ أعلــى أن النتــائج أظهــرت . ایومــ ٣٠ولمــدة لتــر  ٢٤٣

ــم یكــن الفــرق) ملغــم ٨١٩ و ٧٠٢ و ٦١٦إذ بلغــت ( المغــذاة علــى االرتیمیــا بینهــا  بالكثافــات الــثالث والتــي ل

ـــــا ـــــغ و  )P < 0.01( معنوی ـــــة  ملغـــــم ٧١٢معـــــدلها بل ـــــى العلیق ـــــك المغـــــذاة عل ـــــة مـــــع تل   تبلغـــــ إذمقارن

معـدلها بلـغ و بینهـا ) P < 0.01(والتـي لـم یكـن الفـرق معنویـا بالكثافات الثالث ) ملغم ٤٧٥ و ٤٤٤ و ٥٢٠(

لم تظهر كثافـات االسـتزراع للیافعـات تـأثیر واضـح ضـمن المعـدالت المسـتخدمة فـي الدراسـة  أي،  ملغم ٤٨٠

 .)  P > 0.01( لمعدلي نوعي الغذاء الفرق مختلف معنویاالحالیة . بینما كان 

ار تأثیر نوع نظام التربیة المستخدم على معدالت النمـو للیافعـات ولمـدة فقد جرى فیها اختب -: المرحلة الثانیة

. وعند مقارنة معدالت النمو للیافعات معبرا عنها بالزیادة الوزنیة التراكمیـة بـین الیافعـات المسـتزرعة  یوما ٦٠

 واألحــــــــــــــــواض الطینیـــــــــــــــــة  لتـــــــــــــــــرا) ٢٥٤٣(ســــــــــــــــعة  فــــــــــــــــي األحــــــــــــــــواض الداخلیـــــــــــــــــة والقنــــــــــــــــوات المائیـــــــــــــــــة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصةال

 

 ج 

 األحـواضاالسـتزراع فـي  ة الوزنیـة التراكمیـة كانـت فـي تجربـةمعـدالت الزیـاد أعلى إن وجد لترا) ٩٠٠٠(سعة 

 خالل مدة ملغم ٢٦٦٨ المختبریة األحواضثم  ملغم ٣٢٨٤ القنوات المائیة تلتها ملغم ٤٤٨٨ وبلغت الطینیة

  . التجربة

للیافعـات المربـاة فـي المختبـر  النهائیـة وزاناألمعـدالت  أعلـىالمرحلتین تسجیل  في كلتا النتائج أظهرت

 ٩٩٢تلـك المغـذاة علـى العلیقـة فبلغـت  إمـاملغـم  ١٢٩٩فكانت  المغذاة على االرتیمیا(معدلها)  بثالث كثافات

 فــي القنــوات المائیــةلغــم و م ٣٦٥٧المربــاة فــي المختبــر فبلغــت المغــذاة غــذاء مخــتلط و بینمــا للیافعــات  ، ملغــم

للیافعــات المربــاة فــي  معــدالت النمــو النــوعيملغــم . كمــا ســجلت  ٥٦٠٠الطینیــة  اضاألحــو فــي ملغـم و  ٤٣٩٥

 ،/یــوم ملغم% 2.21تلــك المغــذاة علــى العلیقــة لو  /یــومملغم% 2.67بلغــت المختبــر والمغــذاة علــى االرتیمیــا إذ 

الطینیـة  واألحـواضالمختبریة والقنوات المائیة  األحواضالیافعات المغذاة على الغذاء المختلط والمرباة في  أما

للیافعــات المغــذاة علــى  النســبيمعــدالت النمــو و  /یــوم علــى التــوالي .ملغم% )2.68 و 2.3 و 2.19( بلغــتإذ 

الیافعـات المغـذاة علـى الغـذاء المخـتلط  أما ، % 94.81% وتلك المغذاة على العلیقة  124.8االرتیمیا بلغت 

 و 295.43 و 270.78( الطینیـــــة فكانـــــت واألحـــــواضالمختبریـــــة والقنـــــوات المائیـــــة  األحـــــواضوالمربـــــاة فـــــي 

  . % على التوالي )401.79

ســجلت فــي كــل هــذه التجــارب نســب بقــاء جیــدة إذ بلغــت معــدالتها عنــد الیافعــات المربــاة بــثالث كثافــات 

% . إمــا نســب بقـاء الیافعــات المغــذاة  86.39% ولتلـك المغــذاة علــى العلیقـة  86.67والمغـذاة علــى االرتیمیــا 

% والمربـاة فـي  89.29% والمربـاة فـي القنـوات المائیـة  ٩٠الغذاء المختلط والمرباة فـي المختبـر فبلغـت على 

 % . ١٠٠األحواض الطینیة 

فكــان للیافعــات  معامــل التحویــل الغــذائي معــدالت كــل مــن التــي شــملتالمقــاییس التغذویــة  كمــا ســجلت

إمـا للیافعـات المغـذاة علـى الغـذاء ،  4.69فكـان  علیقـةلتلـك المغـذاة علـى الو  3.61فبلـغ  المغذاة على االرتیمیا

ــــــــــــة ــــــــــــوات المائیــــــــــــة واألحــــــــــــواض الطینی ــــــــــــة والقن ــــــــــــي األحــــــــــــواض المختبری ــــــــــــاة ف   فبلغــــــــــــت المخــــــــــــتلط والمرب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصةال

 

 د 

 28.94 للیافعات المغذاة علـى االرتیمیـا بلغـت ل الغذائيكفاءة التحویعلى التوالي .  )0.65 و 2.95 و 3.1(

والمربــاة فــي  ذاة علــى الغــذاء المخــتلطغــبینمــا للیافعــات الم،  % 21.57 بلغــتلتلــك المغــذاة علــى العلیقــة فو  %

  األحــــــــــــــــــــــــــــــواض المختبریــــــــــــــــــــــــــــــة والقنــــــــــــــــــــــــــــــوات المائیــــــــــــــــــــــــــــــة واألحــــــــــــــــــــــــــــــواض الطینیــــــــــــــــــــــــــــــة فبلغــــــــــــــــــــــــــــــت

للیافعـــات المغـــذاة علـــى االرتیمیـــا نســـبة كفـــاءة البـــروتین  علـــى التـــوالي . % )154.14 و 33.87 و 32.26(

وللیافعــات المغــذاة علــى الغــذاء المخــتلط والمربــاة فــي  0.67 فكانــتلتلــك المغــذاة علــى العلیقــة و  0.47بلغــت 

للیافعــات  قیســت قیمــة البــروتین المنــتج علــى التــوالي .) 0.63 و 0.59( األحــواض المختبریــة والقنــوات المائیــة

ــــــــة  ــــــــا  ²یافعــــــــة/م ٢٠عنــــــــد كثاف ــــــــى االرتیمی ــــــــة 0١.بلغــــــــت  إذوالمغــــــــذاة عل ــــــــى العلیق ــــــــك المغــــــــذاة عل   % وتل

 المغذاة على الغذاء المختلط . للیافعات المرباة في القنوات %  0.21ا بلغت بینم ، % 0.49

ـــــــــــائي  ذیـــــــــــة الثالثـــــــــــة قبـــــــــــل وبعـــــــــــد تجـــــــــــارب التغ لجســـــــــــم الروبیـــــــــــان كمـــــــــــا اجـــــــــــري التحلیـــــــــــل الكیمی

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا والعلیق ــــــــــــــــت نســــــــــــــــبة  والغــــــــــــــــذاء المخــــــــــــــــتلط)(االرتیمی ــــــــــــــــوزن الجــــــــــــــــاف وكان ــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس ال  عل

ـــــــــــــــــة (  ) % 56.78 و 49.03 و 60.54 و 45.66وتین () % والبـــــــــــــــــر 1.3 و 1.2 و 2.01 و 3.05الرطوب

) % 12.34 و 14.58 و 16.45 و 16.55) % والرمــــــــــــــــــاد (6.28 و 4.36 و 2.57و  1.65والــــــــــــــــــدهن (

 ) % على التوالي .23.3 و 30.83 و 18.43 و 33.91والكاربوهیدرات (
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 واستعراض المراجع  المقدمة1 -  

             -: العامةالمقدمة   1 - 1 -

 شــعبة  إلــى  H. Milne Edwards , 1837 Metapenaeus affinis) (الروبیــان  ینتمــي  

 ناعمـــــــــــة  صـــــــــــنفتحـــــــــــت و Crustacea  القشـــــــــــریاتصـــــــــــنف   Arthropoda األقـــــــــــداممفصـــــــــــلیة 

ـــــة  Malacostracaالصـــــدفة  ـــــة Decapoda   ألقـــــداما عشـــــریة رتب ـــــدفعائل   Penaeidaeِ◌ِ◌◌ِ  هالبنای

); Kirkegaard & Walker , 1970  Fischer & Bianch , 1984. ( بعـدة مراحـل  تـهتمـر دورة حیا

 وطـــور الیرقـــة mysis وطـــور zoea وطـــور  naupliusوطـــور البـــیض المخصـــب  تبـــدءا مـــن مـــن التطـــور

postlarva  الیــــــــــــــــــافعوطــــــــــــــــــور juveniles  البــــــــــــــــــالغ الطــــــــــــــــــور وأخیــــــــــــــــــرا adult  البــــــــــــــــــالغ جنســــــــــــــــــیاو  

)Wickins & Beard , 1978 . ( عائلـة روبیـان  شـكلت أصـناف 10 إلـىنـوع تعـود  42000الشـعبة تحوي

روبیـــان البنایـــد بحـــري مـــع بعـــض االســـتثناءات حیـــث یقضـــي جـــزء مـــن حیاتـــه فـــي المصـــبات  ،البنایـــد اغلبهـــا 

brackishwater ، ـــكمیـــة ختلـــف ت ـــاخ األنثـــىل البـــیض المخصـــب المطـــروح مـــن قب ـــانتب  ، الف نـــوع الروبی

بینمــا  ،بیضــه   46000تبلــغ المطروحــة البــیضمعــدل كمیــة  ســم 12ل طــو الذو   M. affinis نروبیــاالف

 1128000 تبلـغ المطروحة البیضمعدل كمیة  سم 28 -25  طول ذو  Penaeus  monodon  روبیانال

جینیـا المثبـت   M. affinis  لروبیـانا Voloch  et al. (2005) شـخص وقد . )(Padlan , 1987 بیضه

فـي دراسـته   CO1 = AY 264886 و 16s rRNA =  AY 264904  هـوو فـي البنـك الجینـي بـالرقم 

  .  البنایدیه العائلة إفرادلجینات  للتاریخ التطوري

ود والیابان وله وج هونغ كونغ إلىسیا نیو مالیزیا وجزء من اند ینتشر هذا النوع في مناطق عدة تمتد من

من سواحل الكویـت حـول جزیـرة بوبیـان الـى منطقـة جـون الكویـت وجزیـرة فیلكـا والـى  في شمال الخلیج العربي
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واندونیســـیا وبـــنغالدش  وســـریالنكا ومالیزیـــا وباكســـتان الهنـــد شـــواطئوهـــو مســـتغل تجاریـــا فـــي  المیـــاه العراقیـــة

 . والفلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین وتایالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وهونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ والخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیج العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فـي المیـاه العراقیـة بیـان الشـحاميو ل للر یسـجت أول.  )Lee , 1972 ; Holthuis , 1980؛  2006الغنـیم (

  . ), Metapenaeus )1983 Miquelلجنس ا أنواععلى مالحظات التكمیلیة الحول الدراسة  خالل كان

مــن الصــید  الهــموا األكبــرالجــزء  M. affinis و   Penaeus  semisulcatus ان ـكل النوعـــیشــ

كلمـا اتجهنـا جنوبـا ویغلـب النـوع  األول ل غـرب الخلـیج العربـي ویغلـب النـوعمنطقـة شـما فـي روبیانلل التجاري

 إلــىیمتــد انتشــاره   M. affinis  النــوع إنالثــاني كلمــا اتجهنــا شــماال باتجــاه المیــاه الداخلیــة العراقیــة والواقــع 

وجـود قطیعـین للنـوع  یشار إلىلك كذ،  باألسواق حیث یصاد ویعرض شط العرب واالهوار المیاه الداخلیة في

ة لشـمال الخلـیج العربـي من القیعـان الطینیـة السـاحلی واألخر العراقیةمن مخزون المیاه الداخلیة  متأتاحدهما 

فـــي  واألخـــرفـــي شـــباك الصـــید فـــي الخریـــف  األفـــراد الكبیـــرةفـــي الربیـــع وتـــدخل  اللتكـــاثر احـــدهم انولـــه موســـم

 . ) 1997، علي( بالربیع في شباك الصید أفرادهالخریف وتدخل 

ــــات صــــیدهفیمــــا یخــــص ا  ــــوفرة عــــن كمی ــــد  لمعلومــــات المت ــــات المصــــاده  تبلغــــفق  الروبیــــان مــــنالكمی

M. affinis  بلغـت وفـي العـراق  1985وحتـى 1983 مـن  الفتـرةطنـا خـالل  710 -370 بـین  فـي الكویـت 

ــــــــــة   كغــــــــــم 1000وكمعــــــــــدل یــــــــــومي  1985خــــــــــالل عــــــــــام  االهــــــــــوارطنــــــــــا مــــــــــن 50  صــــــــــیده كمی

)Salman et al., 1990 ; Mathews et al., 1987( . بلــغ دتایالنــفــي غــرب خلــیج  المنــتج منــه 

العراق فــي شــط العــرب واالهــوار وشــط بــ  M. affinis یكثــر الروبیــان . )Vibhasiri , 1988طـن ( 763

ة سـادر حثین بقـد قـام العدیـد مـن البـاو ،  المالحـةفـي المیـاه  النـوع  هـذا وفي الكویـت یظهـر الزبیروخور  البصرة

 ســواحلبالكویــت فـي  بتواجـده  Mathews et al. (1987( أشـارفقــد ،  تواجـدهالجوانـب الحیاتیـة ومنــاطق 

وسواحل جون الكویت ي الربیع والخریف بمنطقة الركسه في فصل افعاتالی طور ویظهر یانجون الكویت وبوب

تظهـر فـي الخریـف یافعـات البـیض  أن رجـحاألومـن  فـي الربیـع والخریـفسنویا هذا النوع مرتین  إفرادوتتكاثر 
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مـرة الیافعـات ابسط  كثیرا حیث تظهـر  فأنهادورة حیاته في العراق  أما الذي وضع في الربیع والعكس صحیح

الخلـیج  إلـى میـاه كانون الثاني وشـباطبیان الكبیر في بدایة و خالل فصل الخریف ویهاجر الر  السنةواحده في 

 الداخلیـة المیـاهبیـان مـن هـذا النـوع فـي و الر  افعـاتالعرب خالل الربیع ظهور یوربما یمنع فیضان شط العربي 

فهو  تتجاریه في الكوی أهمیهذا  . یعتبر العذبة المیاهیبیض في  بیان ال ینضج والو هذا الر  أنكما  ، العراقیة

 .P بیـانو بعـد ر فـي الصـید التجـاري  أسـهامهنسـبة  تـأتيه الكویتیـة حیـث بیـان فـي المیـاو نوع مـن الر  أهمثاني 

semisulcatus إقبــال وعلیــه لصــغر حجمــه نعیــره أماقــل نســبیا مــن  فهــواالقتصــادیة تــه وكــذلك بالنســبة لقیم 

  . )2006 ، ) (الغنیمHardبیان الخشن (و سمى تجاریا بالر یالعالمیة و  األسواقواسع في 

ـــة األحیـــاء المائیـــة یقصـــد بهـــا اســـتز  والرخویـــات والقشـــریات  راع الكائنـــات المائیـــة مـــن األســـماكإن تربی

ویتضــمن ذلــك بعــض التــدخل فــي وســائل االســتزراع بغــرض زیــادة  فــي بیئــات مســیطر علیهــا والنباتــات المائیــة

ة والتغذیــة والحمایــة مــن الكائنــات المفترســة ، كمــا یتضــمن االســتزراع الملكیــ مثــل التخــزین المنــتظم اإلنتــاج ،

فقـد اعتبـرت الكائنـات التـي یـتم حصـادها مـن قبـل األفـراد  وألغراض إحصـائیة ،الفردیة أو الجماعیة للمخزون 

أو الجماعــات المالكــة لهــا خــالل مواســم التربیــة ضــمن مســاهمة تربیــة األحیــاء المائیــة ، بینمــا تــدخل الكائنــات 

بدون ترخیص باعتبارها ثـروة عامـة ضـمن محصـول المصـائد  بترخیص أو لتي یتم استغاللها من قبل العامةا

 )Tacon , 2002( السمكیة

 األوســــطفــــي الشــــرق  brackishwaterقبــــل ثالثــــة قــــرون فــــي مــــزارع  بــــدأت التقلیدیــــةتربیــــة الروبیــــان 

وكـذلك  فـي بـرك من حجز الروبیان وتسـمینهتتض بسیطةوهي مستغله بشكل جید وبتقنیه  اآلنحتى  استمرتو 

ربیـــة الروبیـــان مـــن خـــالل طـــورت ت ، أالقتصـــادیه القیمـــةذات  األخـــرى واألحیـــاء األســـماكتربیتـــه مـــع  إمكانیـــة

 وأول ســبب الطلــب المتزایــد علــى الروبیــانب الماضــیةالــثالث  أوین نــخــالل العقــود االث كثفــةالم التربیــةاســتخدام 

كما حـددت  .) Padlan (1987 , المتطورةالدول  لحي هم الیابانیون ویفضله مستهلكوالمستهلكین للروبیان ا

مـن خـالل تصـنیف عینـات المصـید للفتـرة مـن السـعودیة منطقـة جیـزان األنواع الرئیسیة من روبیان البناید فـي 
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٤ 

 Metapenaeus و  P. semisulcatus  بنــــوعین همــــا1986 إلــــى أیلــــول  1985تشــــرین األول 

monoceros  وتظهر العدید من الصفات الحیاتیة لهما كطول فصل التكاثر ونسـب األفـراد الناضـجة وتكـرار

 ) .Ghamrawy , 1990األطوال (

   -الروبیان : ستزراعال والتغذویة االقتصادیة األهمیة  - - 2  1

یعــد روبیــان العائلــة البنایدیــه المصــدر االقتصــادي األكثــر أهمیــه فــي العــالم ألهمیتــه فــي صــناعة صــید 

. ) (Pérez-Farfante & Kensley , 1997 ; Dall et al. , 1990 ; Holthuis , 1980  القشـریات

 لألســـماكالصـــید الجـــائر  منهـــا االســـتوائیةنمـــو مـــزارع الروبیـــان فـــي المنـــاطق  فـــي أســـهمتعـــده هنـــاك عوامـــل 

والتلـوث وقیمـة الروبیـان ،  لمعـروض مقارنـه مـع الطلـب المتزایـدانخفاض كمیـه ا إلىذلك  أدىحیث والروبیان 

 ) . Padlan (1987 ,النامیة تبادل العمالت بالدول ل الحاجة إلىباالضافه  العالیة

ویــوفر  مــوارد مالیــة للبلــدان عبــر الكمیــات المصــدرة منــه للخــارجتــوفیر  مــن خــاللبیــان الرو  أهمیــة تبــرز

البـروتین وتخفـیض الضـغط في مصدر  وزیادة لمالیین من الناس في الدول النامیة ومصدر دخل فرص عمل

ــــى مصــــادر  ــــد عل ــــة الثــــروةالمتزای ــــى نحــــو بیئــــي البحری ــــة واالســــتعماالت  وعل ــــدیل القابــــل للتغذی تخصــــیص الب

 . ) Hagos , 2003)  Lewis et al., 2003 ;البیئیةالسیاحة ك البحریةللمیاه  قتصادیةاال

 اإلنتـاجمـن حیـث الـوزن فـي قائمـة  احتل المرتبة العشرین  P. monodonالروبیان  إنعلى الرغم من 

 Tacon( دیةاالقتصا من حیث القیمة األولىاحتل المرتبة  لكنه 2000 عامالمائیة  األحیاءالعالمي من تربیة 

یعتبــر الروبیـــان مــن أهــم المصـــادر الطبیعیــة المتجـــددة وذا قیمــة اقتصــادیه عالیـــه فــي األســـواق  ) .2002 ,

ونسـبیا مـع الغذائیـة جیـدة مقارنـة مـع لحـوم الضـان والبقـر  قیمتـه إنحیث ثبت  العالمیة كالیابان وأمریكا وأوربا

ن البـــروتین والكالســــیوم والفســـفور والصــــودیوم قیمــــة مـــ أعلـــىیحتـــوي علــــى  لحـــم الـــدجاج وذلــــك الن الروبیـــان

وعلـــى اقـــل قیمـــة مـــن الســـعرات ویحتـــوي علـــى اقـــل قیمـــة مـــن الـــدهن  Aو B2و B1 توفیتامینـــاوالمغنیســـیوم 

ویحتــوي نســبه معتدلــة مــن الكولســترول فهــو یحتــوي علــى ثلــث كمیــة مقارنــه مــع لحــم الضــان والبقــر  الحراریــة
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مركـز بـروتین  أنتـاج ) مـن2005( الحمداني تمكن . )2006لغنیم ، (االكولسترول الموجودة في بیضه واحده 

الخـام لهـذا  ئيالتركیب الكیمیا إنووجد  % 69.98 فیهیث كانت نسبة البروتین حM. affinis   من الروبیان

  % 4.02رمــاد و  %  2.12دهــن و  % 13.19بــروتین و   % 76.76 رطوبــة:  كــاألتيالنــوع مــن الربیــان هــو 

. 
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هكتـار بطـرق تربیـة متنوعـة  71.887لتغطي مساحة تقـدر بــ  دتوسعت تربیة الروبیان البحري في تایالن

 واغلــــــــــــــــب الروبیــــــــــــــــان المربــــــــــــــــي وبنجــــــــــــــــاح هـــــــــــــــــو والنصــــــــــــــــف مكثفــــــــــــــــة والمكثفــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاملة  وهــــــــــــــــي

P. monodon  لة وتقــع المــزارع الشــاملة فــي أمــا مكثفــة أو شــام دوأكثــر مــزارع الروبیــان البحــري فــي تایالنــ

 Tookwinasتكثر على المناطق الساحلیة (، بینما المزارع المكثفة  دالخلیج الداخلي من شرق وجنوب تایالن

 1993طـــــــن فـــــــي عــــــــام  225.514بلـــــــغ اإلنتـــــــاج الســـــــنوي مــــــــن الروبیـــــــان  دفــــــــي تایالنـــــــ) . 1996 ,

)Kongkeo 1994. ( وتسـهم مـزارع  2003عـام  لیـون طـن متـريم 5.3لروبیـان لالعالمي  اإلنتاجبلغ  بینما

 . )FAO , 2005( % من اإلنتاج الكلي 34ملیون طن متري ویشكل   1.8ـ بالروبیان 

 أحـــواضو مكثفـــه فـــي  مكثفـــةونصـــف  شـــاملة البنایـــد بـــین روبیـــاناســـتزراع طـــرق تنوعـــت فـــي الفلبـــین 

فـي المصـبات  التربیـة مـن امتأتیـ 2004 عـامفـي  اإلنتـاجوكان معظم  واألقفاص الساحلیةالحواجز  باستخدامو 

فـي حـواجز فـي  التربیـةثـم  ، العذبـةفـي المیـاه  أقفـاصفـي  التربیـةثـم  ، العذبـةالمیـاه  أحواضفي  التربیةتالها 

قطـاع  كمـا أعطـى.  (Guerrero , 2008) البحریـةوالحواجز  األقفاصفي  التربیةم ث ، العذبةضفاف المیاه 

الطلــب  بســبب   2010-2004 للفتــرة  األجــل المتوســطة الفلبینیــة تنمیــةالاالسـتزراع اولویــه عالیــه فــي خطــة 

والیابــان واالتحــاد  أمیركــا أســواقفــي  خاصــةزراع المــائي لالســتهالك البشــري المتزایــد للســمك ومنتجــات االســت

 35 بزیـادة 2010طـن متـري بحلـول عـام  842.674 المائیـة األحیاءاستزراع  إنتاج یصل أن ویتوقع األوربي

 ) . Cruz et al., 2006( 2005عام عن  %
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٦ 

ــــــــــوع   ــــــــــوزع الن ــــــــــى طــــــــــول الســــــــــاحل الشــــــــــرقي للبحــــــــــر P. semisulcatusیت  المتوســــــــــط   عل

)Kumlu & Eroldogan , 2000 ; Holthuis , 1980 . (التجـارب الحقلیـة  وهـذا النـوع اسـتغل فـي

 (Aktas et al., 2003 , ; Kumlu et al., 1999 ; Aktas & Kumlu , 1999والمختبریـة فـي تركیـا

(Kumlu & Kir , 2005 ; 2004   .ال یـزال غیـر مسـتغل  فـي تركیـا بـالرغم مـن إن اسـتزراع الروبیـان

ـــــــــا  1995تجاریـــــــــا فقـــــــــد أنشـــــــــأت مزرعـــــــــة ومفقـــــــــس للروبیـــــــــان عـــــــــام  ـــــــــي منطقـــــــــة مانافجـــــــــات مـــــــــن انتانی  ف

)Turkmen , 2001البحــرمــن  2003-1986بلــغ إنتــاج الروبیــان الســنوي مــن المصــاید للفتــرة   ) . وقــد 

 ) . Memis et al., 2002طن  ( 3663المتوسط ، بحر ایجا وسواحل مارمورا 

أول معمـل  أحـین انشـ 1968في إیران في مجال تربیة اإلحیاء المائیة منـذ عـام كما حصل تقدم واضح 

ــــق أكثــــر ــــه ألنــــواع مختلفــــة مــــ 360مــــن  للتفــــریخ ، إذ أطل ــــة ملیــــون زرعی ن األســــماك فــــي المســــطحات المائی

وانتشـر بشـكل سـریع  1985ي بحر قزوین ، وارتفع إنتاج المزارع السمكیة بشكل مطـرد منـذ سـنة وخصوصا ف

ازداد إنتـاج مشـروعات تربیـة اإلحیـاء  2003فـي سـنة الئمة وتنوع األحوال المناخیة و نظرا للظروف البیئیة الم

األنـواع المنتجـة ، واهـم  1999طـن فـي سـنة  31800طـن بعـد أن كـان مسـتوى اإلنتـاج  92700المائیة إلى 

إنتاج الروبیـان  وبدأ) طن 600000(والمبروك  )طن 23000(والسالمون المرقط  )طن 7500(هي الروبیان 

Penaeus indicus   هكتـار فـي  2000واتسـع نطـاق هـذا النشـاط لیتجـاوز  1995في المزارع السمكیة سنة

وبعـض منـاطق  1999خلیج عمان في عام الجنوبیة على امتداد ساحل الخلیج و  الساحلیة المقاطعات األربعة

ومعظم مصانع تصنیع الروبیان تعمل بشهادات من االتحـاد األوربـي من بحر قزوین  القریبة الساحل الشمالي

 ) . FAO , 2005وخصوصا أسواق اسبانیا (ي سوق في العالم وتستطیع تصدیر إنتاجها إلى أ

وللمحافظــة علــى القــائم ادة محصــول الروبیــان لزیــ 1972 عـام فــي الكویــت زراعــة یرقــات الروبیــان بـدأت

 طـن 2770 لروبیـانالسـنوي ل الصـیدوصـل  أنفبعـد صناعة صید الروبیان بتـدهور حـاد  أصیبتفقد معدله ، 

طـــن وســـبب هـــذا التـــدهور یرجـــع لالســـتغالل  400 إلـــىلیصـــل  1973انخفـــض بشـــكل حـــاد عـــام  1967 عـــام
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 القـــائم الروبیـــان بقصـــد زیـــادة حجـــم المحصـــول یافعـــات نالمالیـــین مـــ بـــإطالقلـــذلك شـــرع  الثـــروةالمفـــرط لهـــذه 

 إلـىالتوصـل  ألجـل القـائم المحصـولعلى زیادة  اإلطالقعملیات  تأثیرلمدى تقییم  تباستمرار عملیاوتجري 

بطریقــة الزراعـــة  األحــواضفــي  إمــا واغلــب تربیــة الروبیــان تكــون بــالبحر ســنویا إطالقهــاكمیــة یمكــن  أفضــل

یكـــون فیهـــا تربیـــة الروبیـــان بشـــكل  إذ ²م 12000 بمســـاحةخیـــران فـــي جنـــوبي الكویـــت ال ةبركـــ فـــي أوالمكثفـــة 

 بیــــــــــــانو زراعــــــــــــة الر  بــــــــــــالرغم مــــــــــــن ســــــــــــیادة) . 1968،  العلمیــــــــــــة لألبحــــــــــــاثموســــــــــــع (معهــــــــــــد الكویــــــــــــت 

P. semisulcatus  بعــــض المحــــاوالت لزراعــــة إال انــــه قــــد أجریــــتبیــــان فــــي الكویــــت و صــــناعة الر  فــــي 

ــــــواع ــــــان ذات و مــــــن الر  أخــــــرى أن  و    Penaeus  japonicus  : االقتصــــــادیة مثــــــل األهمیــــــةبی

Parapenaeops  stylifera  و M.  affinis  )Enomoto & Makino , 1971. ( 

 الشكل ذات طویلة أحواض(وهي في الكویت  ) صالحیة القنوات المائیة1985( وجماعتهوذكر سلمان 

ــــــــــــالعــــــــــــرض والعمــــــــــــق  ــــــــــــالق نیالقلیل ــــــــــــة ذات التوتســــــــــــمى ب ــــــــــــة الر  یــــــــــــار الســــــــــــریع)نوات المائی ــــــــــــانو لتربی  بی

P. semisulcatus  جـــاه تبا األحـــواضجمعـــه كـــان عملیـــة ســـهله جـــدا تبعـــا النحـــدار  أوبیـــان و فحصـــاد الر

وعمــق هــذه  والثانیــة مرحلــة التنمیــة مرحلــة الحضــانة األولــى :علــى مــرحلتین  التربیــةالمصــارف المائیــة وتمــت 

 أثنـانظام متكامـل مكـون مـن  إلى طریقة التربیة طورتها بعد، م  4 هاوطول م 1.5 هاوعرض سم 60القنوات 

م  7بطــول  أحــواض ةحوضــا بــنفس قیــاس العمــق والعــرض الســابقین باســتثناء الطــول فكانــت منهــا ثمانیــ عشــر

 أشـــعةمســـتویات مختلفـــة مـــن  تـــأثیر) 1985(روفـــارمدرس العبالنـــي  م . 14الباقیـــة بطـــول  أحـــواض واألربعـــة

بشــكل معــدالت البقــاء قــد تناقصــت  إنفوجــدا  P. semisulcatus  بیــانو الشــمس علــى معــدل نمــو وبقــاء الر 

 23000بیـان كانـت بـین و مالئمـة لنمـو الر  أضـاءهانسب شدة  إنالشمس ووجد  أشعةقص شدة املحوظ مع تن

 لوكس .  32000-

اد طیصــ إذ 1980عــام  مــنتنمــو بثبــات الســعودیة  العربیــةفــي المملكــة الســمكیة  الثــروةصــناعة  بــدأت

مناطق الصید  وتكثر األحمروالبحر في كلتا سواحل خلیج عدن  الروبیانطن متري من  1500حوالي سنویا 
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 األحمرالصناعي في البحر  اإلنتاجوبلغ السمكیة  الثروة التي تمتاز بغزارةمن منطقة جیزان سان جزیرة فر في 

والسـرطان  ين متـر طـ 2100والروبیان  طن متري 4800ـ ب األسماك تسهم 1995في عام  طن متري 7410

نسـبیا إذ  اجدیـد انشـاط السـعودیةفي االستزراع  یعتبر لكنطن متري  250ورخویات  طن متري 260البحري 

الســـعودیة مــن االســـتزراع الســـمكي  إنتــاج بلـــغلتربیــة اغلبهـــا تســتعمل المـــاء العـــذب ل مزرعـــة اســماك 88توجــد 

 التربیـة إنتـاجبینمـا كـان  ةالمیاه العذبـ في التربیةطن متري من  2945منه  1997في عام  طن متري 3775

 . ) Hariri  et al., 2002( طن متري 830یمثل  البحریةالمیاه  في

لتربیـة الروبیـان الشـحامي فـي المیـاه المالحـة  اقر لعـسـابقه فـي ا دراسـةانـه توجـد  إلیـهجدر االشـاره ومما ت

النتائج غیر مشجعه (مركز ولكن كانت  1990 البحار عامفي مركز علوم  البحریة اإلحیاءقام بها كادر قسم 

ود دمشـــاریع ذات مـــر  أنهـــامـــن رغم الـــ هـــذا المجـــال علـــى ولـــم یحـــدث تقـــدم مهـــم فـــي.  )1990علـــوم البحـــار ، 

الدراســات  أجریــت العدیــد مــن ومــع ذلــك فقــد المهمــة بــار الروبیــان احــد مصــادر البــروتینكبیــر وباعتاقتصــادي 

  :للروبیــــــــــــــــــــــان ومــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــــــات  فیةوالتصــــــــــــــــــــــنیالجوانــــــــــــــــــــــب البایولوجیــــــــــــــــــــــه ب المتعلقــــــــــــــــــــــة

) وجمیعهــــا 1999 ، المنصــــوري ؛ 1989 ، ثــــامر ؛ 1989 ، عبــــد اهللا ؛ 1985 ، رشــــید ؛ 1980 ، حمــــزة(

هـي  المالحـةروبیـان المیـاه  علـى مـن الدراسـاتو  ذبـةفـي المیـاه الع التجاریةغیر  عائلة االتایدیةالدراسات على 

 .  )2002 ،العباد  ؛ 2002 ، (الخفاجي دراسة

واشـارو العراقیـة  المیـاهللروبیان الشحامي فـي الوفرة والهجرة الموسمیة  Salman et al. (1990)درس 

خـالل  یـةفـي المیـاه الداخلیـة العراق الحضـانة أراضـيباتجـاه مـن میـاه الخلـیج العربـي  رة لهـذا النـوعبحصول هج

 3( طـول ملـم فكـان اقـل 125 - 3ح بـین تـراو  والطـول الكلـيوكـانون الثـاني  األولإلى كـانون  مایس وحزیران

ممـا  أعلـى لإلنـاثوغالبـا معـدل النمـو  هـواركـان فـي اال )ملـم 125(سجل في نهر العسافیة واكبـر طـول  )ملم

  . البحر تطلق البیوضلكن في و ولم یالحظ نضوج المناسل  في الذكور
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 العائلـة البنایدیـة أفـرادد مـن للعدیـ الحضـانة أمـاكنالملوحة على  تأثیرالعدید من الدراسات حول  أجریت

 روفلظــوافــي الملوحــة  الحاصــل تذبــذبمقاومــة لل األحیــانالعائلــة البنایدیــه فــي اغلـب  تظهــر أفــراد ةدراســمنهـا 

 الدراسـة التـي قـاموتلـك  . )Raj & Raj , 1982( قـرب المصـب األولىالبیئیة بشكل كبیر في مراحل حیاتها 

 الغــــــــذاء علــــــــى النمــــــــو  وٕاضــــــــافةلملوحــــــــة ا تــــــــأثیرحــــــــول   Kumlu et al. (2001)بهــــــــا 

الملوحـة علـى نمـو وبقـاء یافعـات  تـأثیرودرس  . أحـواضفـي  المسـتزرعة  M. monoceros  وبقـاء یافعـات

 .) P.  semisulcatus  )Soyel & Kumlu , 2003 روبیان
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 -: طرقهذه الاغلب و م  في بلدان العال متنوعة استزراع طرقذات  مزارع الروبیان

 -: )الشاملة( التقلیدیة االستزراع طریقة  - أوال

تتـراوح كثافـة الیرقـات  ، أكثـر أوهكتـار  5 إلـىبكثافـات قلیلـه فـي مسـاحه تصـل  الروبیان استزراعتعني 

ال تسـتخدم و بیرقات الروبیـان طبیعیـا عـن طریـق المـد  كوتجهز البر  ، راكتلكل هیرقة  20000 - 3000بین 

الغــذاء  مــن خــالل تنمیــةتغــذیتها تعتمــد و والمضــخات  طریــق المــدمصــدر المــاء عــن  ویكــون الصــناعیة تهویــةال

 0.3السـنوي  اإلنتـاجویتـراوح بالسـنة    3- 1 عـدد مـرات الحصـاد وتبلـغ األحواضالطبیعي عن طریق تسمید 

المـاء  بـدیلت كمـا یجـري .  (Lewis et al., 2003 ; Wood et al., 1992)طـن متـري لكـل هكتـار 1 -

یرقـه  50000 - 20000 تتـراوح بـین إذكثافـة االسـتزراع منخفضـة وعـادة مـا تكـون  %  10-5  بنسـبة یومیا

 ســــــــــنه كغم/ها/  1562-312 قلیلــــــــــه تتــــــــــراوح بــــــــــین  إنتاجیــــــــــهذات وتكــــــــــون  هكتــــــــــارلكــــــــــل 

)Senarath , 1998 . ( سم  70 األحواضمتوسط عمق)De Paiva & De Silva , 1998( . 

 - (المتوسطة) : كثفةنصف مال طریقة االستزراع  -ثانیا 
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فــوق خــط المــد العــالي ، تقــام علــى عــادة  ◌ٴ وتنشــا كثافــات متوســطة العــددالروبیــان ب اســتزراعیقصــد بهــا 

مصدر تجهیز  ویكونیرقه لكل هكتار   80000 -25000 بكثافات  وتستزرعهكتار  5 -1 مساحات مابین 

ز الیرقات عن طریق یتجهویكون  للتهویة األوكسجینتجهیز  زهأجهبعض  وتعتمدالماء عن طریق المضخات 

عــدد ان و ید مــع اســتخدام الغــذاء التكمیلــي عــن طریــق التســمیكــون  التغذیــةمصــدر  أنكمــا المفــاقس ،  أوالمــد 

 طـــــــــــــــن متـــــــــــــــري لكـــــــــــــــل هكتـــــــــــــــار 3 -1الســـــــــــــــنوي بحـــــــــــــــدود  ٕانتاجهـــــــــــــــاو  بالســـــــــــــــنة 2مـــــــــــــــرات الحصـــــــــــــــاد 

Lewis et al., 2003 ; Wood et al., 1992)( .  وكثافة االستزراع %  40-  5بمقدار میایبدل الماء یو 

 - 875بـین متوسطه تتـراوح  إنتاجیهذات وتكون  هكتاریرقه لكل  100000 - 50000بین متوسطه تتراوح 

ـــــــــــــین األحـــــــــــــواضعمـــــــــــــق  .) Senarath , 1998(  ســـــــــــــنةكغم/ها/ 3125 ـــــــــــــراوح ب  یت

 ) .Boyd , 1999( سم 100 – 80

   - ) :(المركزة كثفةمال طریقة االستزراع - ثالثا

اقل  أو واحد هكتارب األحواض علیها تنشاوتقدر المساحة التي  ، الروبیان بكثافات عالیة استزراعتعني 

 ، معالجتـــه بعـــدیجهـــز المـــاء بواســـطة مضـــخات  ، راكتـــیرقـــة لكـــل ه 100000 مـــن أكثـــربكثافـــات  وتســـتزرع

علـى الغـذاء  التغذیـةتعتمـد و المفـاقس  مـنات تجهـز الیرقـو  تهویـة أجهـزةعن طریق  المذاب األوكسجین ویجهز

تري لكل هكتـار طن م 12 -8 بین السنوي  اإلنتاجو  بالسنة مره 2.5 -2 عدد مرات الحصاد  تبلغو التكمیلي 

(Lewis et al., 2003 ; Wood et al., 1992)  كثافة االستزراع و  %  40-5 بمقدار . یبدل الماء یومیا

 بـــــــــــــــین إنتاجهـــــــــــــــایتـــــــــــــــراوح و  هكتـــــــــــــــاریرقـــــــــــــــه لكـــــــــــــــل  400000 - 300000عالیـــــــــــــــة تتـــــــــــــــراوح مـــــــــــــــابین 

حـدوث  الطریقـة بهـذهلتربیـه الروبیـان  السـلبیة التـأثیرات) . Senarath , 1998( سـنهكغم/ها/ 9141 -752

.  )Csavas , 1990  ،Guerrero III ; 2008( بسـبب تلـوث المیـاه وعولجـت بابتكـارات تقنیـه اإلمـراض

للحصـول علـى نسـبة بقـاء عالیـة فتتطلـب تبـدیل المـاء بنسـبة  إلدارتهـابیـره اسـتثمارات ك إلـىتحتاج هذه التربیـة 
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یتـراوح  األحـواضعمـق ) . Lin  (1993 ,ویه على نسبة عالیة من الفسفور والبـروتینحا علیقهعالیة وتوفیر 

 ) .Boyd , 1999سم ( 200 – 150بین 
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) . Craig  & Helfrich , 2002% مـن كلفـة اإلنتـاج ( 50 - 40التغذیـة مهمـة الن الغـذاء یمثـل 

تتغذى یرقات الروبیان على الكائنات الدقیقة النباتیة والحیوانیة ، بینما تتغـذى الیافعـات والبالغـات تغذیـة قارتـه 

omnivorous  صـــغیره القشــریات الدیـــدان و فتــات النباتــات والتشــمل مختلــف األغذیـــة النباتیــة والحیوانیــة مـــن

الغـذاء فـي شخصـت مصـادر ) . Anderson , 1966 ; Wickings & Beard , 1978(ار النواعم وصغ

  %  100-72 فوجــــــــدت اغلبهــــــــا مــــــــن الفتــــــــات العضــــــــوي بنســــــــبة   .affinis  M معــــــــدة

)Su & Liao , 1984. ( 

ه برنـامج تغذیـ وبإتبـاع المائیـة اإلحیـاءأي مشـروع السـتزراع  إلنجـاحمن العناصـر االساسـیه  التغذیةإن 

 ،فیتامینـات ومعـادن و دهـون و كاربوهیـدرات و بـروتین  ومكونات الغـذاء تشـمل ،نمو  أعلىجید للروبیان یعطي 

.  أحــواضنجــاح اســتزراعه فــي  أســبابحتیاجــات المثلــى للروبیــان یكــون هــو احــد مــن اال یتــألففالغــذاء الــذي 

ذات  أغذیــــةحمیــــة التغذیــــة تتطلــــب ل األنــــواعالمختلفــــة فمــــثال  األنــــواع إفــــرادبــــین تختلــــف المتطلبــــات الغذائیــــة 

 والعشـــــــــــبیة التغذیــــــــــــة  ألقارتـــــــــــه األنـــــــــــواعمقارنـــــــــــه مـــــــــــع  ،محتویـــــــــــات عالیـــــــــــة مـــــــــــن البـــــــــــروتین والـــــــــــدهون 

)Takeuchi & Murakami , 2007. ( 
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ل نصـف حیـث تشـك كاسمواألللروبیان  كثفوالنصف م كثفاالستزراع الم أنظمةكلفة الغذاء عالیة في 

متطلبـات البـروتین فـي االغذیـه ت تتفـاو  ) .Pascual & Bandonil , 1977مـن كلفـة االسـتزراع ( أكثـر أو

ــــــــه االضــــــــافیه ــــــــة البنایدی ــــــــراد العائل ــــــــي بعــــــــض  فیمــــــــا بینهــــــــا ألف ــــــــواعفف ــــــــراوح مــــــــابین   األن  %   57 - 27تت

 و % Litopenaeus vannamei  38- 40  و %  Metapenaeus macleay  27:  كــاألتيو 
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monodon  P.  35 - 50 %   و  M. monoceros  55   %و  Marsupenaeus japonicus  

 40- 57 % )Allan & Smith , 1998 ( .األغذیـةلتغذیـة الروبیـان همـا  األغذیـةسـتخدم نـوعین مـن وی 

 الحیة . واألغذیةالصناعیة 
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 أليمهـم جـدا فالعلف  ،مائیة ال األحیاءمزارع  أنشاءعند  أهمیة العوامل أكثرمن  األعالف تعد صناعة

كمیـة مرتفعـه  إلـىبیـان یتمیـز بحاجتـه و الر و شـبه مكثفـة  أواالسـتزراع بطریقـة مكثفـة بیان سـواء كـان و مزرعة ر 

اسـتخدام البـروتین بعـدة عوامـل  ویتـأثر ،مـن الحیوانـات  األخـرى األنـواعمـع  بالمقارنـةمن البـروتین فـي غذائـه 

ـــــــــــــــــــة  طبیعـــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــدره:  أهمهـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــوفرةوالكمی ـــــــــــــــــــوان  منـــــــــــــــــــه المت ـــــــــــــــــــدرة الحی  ومـــــــــــــــــــدى ق

 ) .1985 ، (الدقور كمصدر طاقه أخرى غذائیةعلى استخدام عناصر 

اخـتالف نسـب البـروتین ونسـب الطاقـة الغذائیـة علـى نمـو  تـأثیرفـي دراسـته حـول  )1985ذكر الـدقور (

 إلـى العلیقةمع ازدیاد كمیة البروتین في  طردیا یتناسببیان و نمو الر  إن  P. semisulcatus  بیانو وبقاء ر 

، اسـتخدم لهـذه التجربـة  هملغم/كیلـو سـعر   1.0:0.304 الطاقـة هـي  إلـىنسـبة بـروتین  أفضلوان  % 51حد 

مختلفة تحتـوي علـى  أغذیة بیانو للر  أعطيو غم 5.00  -4.85 یافع متوسط وزنه یتراوح بین أم نعیره بیان و ر 

وذلك لتحدید مقدار البروتین الممكن توفیره بواسطة زیادة كمیة الـدهون فـي  والطاقةبروتین من ال مختلفةنسب 

 . بیانو للر  مالئمة أكثر أعالفیساعد في تحضیر  اوهذ، بیان و ذلك على حیاة ونمو الر  تأثیرالعلف ومدى 

مایلي بن جید للروبیا إطعامالمتطلبات الضروریة لضمان برنامج Van Wyk  et al.  (1999 ( لخص

:- 

 .  سهلة الهضموذات مكونات  النوعیة تلبي المتطلبات التغذویةة تكون العلیقة المصنعة عالی أنیجب  -

 .  فقط والحجم المناسب المستساغالمحضرة ذات الشكل الجذاب والطعم  األغذیةاستعمال  -

  . الجیدةالمحافظة على الغذاء عالي النوعیة من خالل توفیر ظروف الخزن  -
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 للكتلة الحیة من الروبیان .  مالئمةقدیم الغذاء بكمیات وبوجبات یجب ت -

ـــــــــان االســـــــــتزراع لضـــــــــما أحـــــــــواضتوزیـــــــــع الغـــــــــذاء بانتظـــــــــام فـــــــــي  -  .ن وصـــــــــوله بالتســـــــــاوي لكـــــــــل الروبی

 واستهالك الروبیان للغذاء .تعدیالت مناسبة على نظام التغذیة اعتمادا على نوعیة الماء  أجراء -

لكن  تعطي نتائج جیده للنمو هماوكلتا الطافیة واألغذیة الغاطسة منها األغذیة أنواعالصناعیة  األغذیة

عض األخـر یفضـل االغذیـه الغاطسـة والـبها فمنها تفضـل االغذیـه الطافیـة األسماك تختلف فیما بین یالتتفص

ة بســبب كلــف الطافیــة غالیــ واغلــب الروبیــان ال یفضــل االغذیــه الطافیــة ویفضــل األغذیــة الغاطســة ، االغذیــه

نسـب  لكثافـات االغذیـه وتعـدیل لكنهـا أكثـر فائـدة للمـزارعین حیـث یمكـنهم المالحظـة المباشـرة العالیة تصنیعها

فـي تحقیـق أعلـى نمـو واالسـتخدام األمثـل  التغذیـة العالیـة أو الواطئـة المهمـة سـواء فـي معـدالت الغذاء الیـومي

دا الغـذاء ذو الحجـم الصـغیر جـو  وح مـن نصـف انـج واكبـرتـراللغذاء ، االغذیه الصناعیة ذات أحجام مختلفة ت

وأیضـا العلیقـة ذات الحجـم  ة إلیجـاده واسـتهالك أكثـر للغـذاءتصرف طاقه كثیـر  یؤدي إلى تغذیة غیر كفؤءة إذ

لــذلك یجــب اختیـار الحجــم المناســب لألغذیــة ، خــزن یــة وبالنهایــة حـدوث حالــة اختنــاق الكبیـر تســبب قلــة التغذ

وتكــیس وبعیــده عــن ضــوء الشــمس المباشــرة  فــي مكــان بــارد ظعملیــه مهمــة فیجــب أن تحفــ االغذیــه الصــناعیة

 &  Craigوالفئران فـي مكـان الخـزن (على الحشرات  السیطرةو  ایوم 100ویجب أن ال تزید فتره الخزن عن 

Helfrich , 2002  . ( 
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 ارع المائیــة هــي االرتیمیــا أو مــا تســمى بروبیــان الممــالح مــن األغذیــة الحیــة المهمــة المســتخدمة فــي المــز 

brine shrimp )Sorgeloos et al., 2001 , 1998 . (المفاقس بفضل  إنتاجتحسن سریع على  ٲلقد طر

والتـي تناولـت تصـمیم خـزان االسـتزراع  1980عام بیان و صغار الر  إنتاجالمتبع في  األسلوبالتعدیالت على 

 ص حجــم خــزان التفقــیس مــنیتقلــ وجــرىالحــي وممارســات نظــم التغذیــة بشــكل خــاص الغــذاء  أنتــاجوتحســین 

 ، وارتفع معدلارتفاع معدالت البقاء وانخفاض كمیة الغذاء الحي  علىالعملیة  وأسفرت ³م 15إلى  ³م 1600
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 ةمختلفـأغذیـة حیـة المتعلقة باستخدام  اتالدراس وأشارت % 60من  أكثر إلى % 25البقاء عند الصغار من 

  P.  semisulcatus  بیانو ر المن الخالیا هي الكمیة المثلى لتغذیة  175000ـ ب الخمیرةلیلتر واحد من مإن 

 في مراحل حیاتهامن حیاتها هي متوسط معدل التغذیة المثلى  األوللكل یرقة بالیوم  حیوان دوالبي 240وان 

األمثــل هـو   Artemia nauplii 183.33 ـالمقــدر بـ التغذیـةمعــدل متوسـط  أنوتبـین  ، mysisمرحلـة  إلـى

الوجبـة  تتـثبوأ ،فـي مرحلـة مـا بعـد الیرقـة  األولالیوم  إلى mysisمن مرحلة  األولبیان في الیوم و لتغذیة الر 

ــــــــــــــــــــــــــــــین الوجبــــــــــــــــــــــــــــــات الغذائیــــــــــــــــــــــــــــــة المركبــــــــــــــــــــــــــــــة األفضــــــــــــــــــــــــــــــل أنهــــــــــــــــــــــــــــــاالســــــــــــــــــــــــــــــویدیة    مــــــــــــــــــــــــــــــن ب

 . ) 1985،  وجماعته الحاج(

عالیــه وذلــك المتالكهــا مســتویات عالیــة مــن البــروتین  تعــد یرقــات وبالغــات االرتیمیــا ذات قیمــة غذائیــة

رع المائیــة المســتخدمة فــي المــزا مقارنــه مــع األغذیــة الحیــة األخــرى واألحمــاض الدهنیــة غیــر المشــبعة والطاقــة

الحیــة  األغذیــة أهــمتعــد یرقــات االرتیمیــا واحــده مــن  ) .Leger et al. , 1986( كالــدوالبیات والطحالــب

ـــــــــــة  ـــــــــــي تربی ـــــــــــان ألســـــــــــماكااســـــــــــتخداما ف ـــــــــــة النضـــــــــــج الجنســـــــــــي للروبی ـــــــــــز عملی ـــــــــــي تحفی  والقشـــــــــــریات وف

)Naessens et al. , 1997 واالرتیمیا من الكائنات واسعة االنتشار في البیئة وذلـك لقـدرتها علـى العـیش . (

المختلفــة  األوكســجینفــي درجــات الحــرارة والملوحــة وتراكیــز  الكبیــرةتقــاوم االختالفــات  إذ ،فــي بیئــات مختلفــة 

  ) .Castro et al. , 2000( ة الغذاءووفر 
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١٥ 

فـي مسـطحاتنا المائیـة الداخلیـة وخصوصـا بالمنطقـة   M. affinis  النـوع إفـرادعلـى الـرغم مـن انتشـار 

ذلــك لعــدم معرفــة المــربین بطرائــق تربیــة و محــاوالت الســتزراعه علــى نطــاق تجــاري  ىه لــم تجــر نــا إالالجنوبیــة 

الواســعة  األراضـيومـات النجـاح لهـا مـن رغـم تــوفر كـل مقو روبیـان والجـدوى االقتصـادیة لمثـل هكـذا مشـاریع ال

االهتمام في مجـال  إنكما مالئمة لنمو الروبیان .  بیئةوالتي تشكل المطلة على میاه الشروب غیر المستغلة 

مــن البــروتین الحیــواني  لغذائیــةایســهم فــي ســد الفجــوة  فــي أحــواض مســیطر علیهــا تغــذویااســتزراع الروبیــان 

 الدراسةفكانت هذه  ،االیجابي لهذا المجال على المستویین االجتماعي واالقتصادي للبلد  األثر إلى باإلضافة

 .تجاه خطوه بهذا اال
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 ١٦ 

 الفصل الثاني                                   

 -:وطرائقه  لمواد العم - ٢

 -: جمع العینات - ١ 2 -

فـي  جمعت فقد . )1(شكل  الدراسة خالل فترةوحسب توفرها  ثالثة مناطقجمعت یافعات الروبیان من 

 البصـرةمع حدود شط  الغربیة لنهر الحفار المرتبط  بشط العرب من الجهة الصغیرةالقنوات  من تشرین الثاني

مـن  ةمتكونـ وهـي محلیـا هاتعاصـن تـم، سـم   30× 50 ×55  بإبعـاد) Dredge(الجرافـة القاعیـة باسـتخدام  ،

 م 3 وترمى الجرافة لمسافة م 25 موصل بحبل طوله ، ملم 2فتحات  حدیدي محاط بمشبك معدني ذي إطار

.  جسـمها وشـكل لونها الشفاف وطریقة سباحتهاعلى  عتمادباالM. affinis    روبیان صغار تعزلو  سحبوت

مـن نهـر  العینـات جمعـت أیاروخالل  .في نفس الموقع  ٢ ك و 1 كقد تعذر الحصول على العینات خالل و 

 م وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض  50بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة اإلحاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامبالحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  . سحبت بواسطة زورق مزود بمحرك  ، ممل 5×  5فتحات  وحجمم  3

 الحفـارونهـر  البصـرةبـالقرب مـن الحـد الفاصـل بـین شـط  أیـارفي من شط البصرة  جمعت الیافعات كما

م وأبقیـت محجـوزة ملـ 5 × 5فتحاتهـا  مكیسیة وضـعت فـي المـاء ضـد التیـار حجـفي إثناء اللیل بواسطة شباك 

فــي حاویــات فلینیــه تحــوي مــاء مــن نفــس دها حتــى الصــباح البــاكر حیــث جمعــت فــي المــاء بــنفس شــباك صــی

  . جمع ثم نقلت إلى المختبرمنطقة ال

 الجرافــةباســتخدام  تمــوزو حزیــران و  آذارو شــباط  فــي) البركــة(منطقــة  جمعــت العینــات مــن هــور الحمــارو 

بواسـطة الجرافـة القاعیـة التـي ترمـى فـي  وآذار شـباطخـالل  عملیـة الجمـعتمـت  كمـا ، كة اإلحاطةشبو  القاعیة

صـغار الروبیـان فـي  تم عـزلیـو  تكرر العملیـة عـدة مـراتدقائق و  5الماء وتسحب بزورق بطىء الحركة ولمدة 

 43 الواحـدةسـعة  حاویـات فلینیـه إلى ویتم نقلهابعد ملئها بماء منطقة الجمع  لتر 10حاویات بالستیكیة سعة 
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 ١٧ 

 نحزیـرافقـد تمـت خـالل  اإلحاطـة كةشـبعملیـة الجمـع بواسـطة  إمـا سـم . 33 × 34 × 55 بإبعـاد 2عدد  لتر

بعـدها نقلـت و  مـن قبـل صـیاد النهـر ضـفةعلـى  األخروثبت الطرف الشباك بزورق  افإطر وتموز بسحب احد 

اســتخدم  . )دقــائق 10(كــل  وأخــرىبــین فتــرة  جزئیــالمــاء تبــدیل اجــرى  النقــل فتــرة وخــاللالعینــات إلــى المختبــر 

  تحدید مناطق جمع الیافعات .ل  Google earthالبرنامج الجاهز 

  البصرةشط  قناة شملت كال منوالتي   M. affinis ت الروبیانیافعا مناطق جمع ) یوضح1شكل (

  . في هور الحمار )D( ومنطقة البركة یة الصغیرینفرع) و C(نهر الحفار) و B  والمیتA (الدباب 
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 ا معــدنیاوضـح 21 حاویــة علـى )2شـكل ( هـذه التجـارب فــي قاعـة مخصصـة لالســتزراع المـائي أجریـت

 رتبــتو  لتــرا 243 كــل منهــا عةســم ســ )30 × 54×  (150 بإبعــادیوات) انكل (بــالشــ تطیلمســ مطلیــا بالصــبغ

 3.5العلـوي بقطـر أنبوبـانمتد بینهـا وبموازاتهـا ی ،لكل صف  أحواضوبستة  متوازیةبصفوف  األحواض معظم
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 ١٨ 

دني بخـزان معـ األخـرى النهایـةه ومـرتبط مـن نهایتیـ إحـدىلق من تزوید الماء الرئیسي وهو مع أنبوبسم یمثل 

 أنبـوبیصل المـاء لكـل حــوض بواسـطة و بالماء  األحواضیستخدم لتجهیز  طن موجود خارج المختبر 2سعة 

 5 السـفلي بقطـر األخـر واألنبـوبنهایتـه صـمام للـتحكم بكمیـه المـاء المنسـابة  فـيسـم  3.5 تزوید فرعـي بقطـر

 .  الماء لغرض تصریف سم

ات حراریـة ذات مـدى بمنظمـ األحـواضوزودت  مضخة هـواء تعمل بالكهربـاء بواسطة كما جرى تهویتها

الروبیـان  یافعـات ربیت . التبرید أجهزة اعتمدتالمرتفعة  الحرارةدرجات  عندو  ºم 32 -20 حراري یتراوح بین 

 ،مكـررات لكـل كثافـة  أربـعبواقـع و على التوالي حوض /) یافعة20 و 15 و 10(كثافات  ثالثب األحواضفي 

 . األحواضلتغطیة  د النظام بشباكو وز  العلیقة) ،(االرتیمیا  لكل نوع من الغذاء مكررین

 -: )سریع ائيار مذات تی قنوات مائیة( racewayبنظام ستزراع اال - 2 - 2 - 2

في  بیان الشحاميو یافعات الر  الستزراعالدائري  المائي القنوات المائیة الضیقة ذات التیار استخدم نظام

توفیر كمیـة فكرة التربیة تدویر الماء في حركة سریعة في ممرات ضیقة مع .  البحار ممركز علو موقع محطة 

 الئمـــــــــــــــة لحیـــــــــــــــاة الروبیـــــــــــــــان ، تـــــــــــــــؤمن حركـــــــــــــــة المـــــــــــــــاء الســـــــــــــــریعة بیئـــــــــــــــة ماألوكســـــــــــــــجین المالئمـــــــــــــــة و 

فن والتسـمم وكـذلك سـهولة المراقبـة الحركة تجنب ركود الفضالت وبقایا الغذاء وما ینجم عنها مـن مشـاكل الـتع

 والحصــــــــــــاد وزیــــــــــــادة كثافــــــــــــة االســــــــــــتزراع مــــــــــــع إجــــــــــــراء بعــــــــــــض التحــــــــــــویرات اعتمــــــــــــادا علــــــــــــى تصــــــــــــمیم

 Goodwin  (1977) & Hanson  .(الفـایبركالس)  الزجاجیة األلیاف أحواضمن حوضین  ستخدما حیث

بسـمك  مغلف بالنایلون عمل حاجز خشبي . لترا 2543ســعة كل حوض  ، سم40)  × 187 ×340 ( بإبعاد

مــع تــرك  التــر  2482ســعة القنــوات  فتصــبح فــي كــل حــوض ســم 105وارتفــاع كلــي  ســم 256 طــول ســم و 6

وضـخ الهـواء  بالمـاء األحـواضت جهـز  . )3( وكمـا موضـح بالشـكللـدوران المـاء  سم مـن الجـانبین 42مسافة 

وربـط النظـام  تعمـل بالكهربـاء لتـر 25هواء سـعة مضخة  بواسطة األولىالطریقة  :بطریقتین  داخل الحوضین

قفـــائص  ســـطةابو وحكمــــت  م ثالثیـــة للتوزیـــعیملـــم واســـتخدمت تقاســـ 7.5طة أنابیـــب بالســـتیكیه ذات قطـــر بواســـ
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 ١٩ 

فعملــت حركــه دوران للمــاء  وقفــائص بالســتیكیة قلواصــ ســطةاو ب وثبتــت األنابیــب البالســتیكیة ،معدنیــة صــغیرة 

 . داخل قناتي كل حوض  سریعة

بكـل  منهـافوضـع ثالثـة  نفـس الغـرض لتأدیـة ضـخ ذات فالتـر أجهزةفیها  تالطریقة الثانیة فاستخدم إما

 األولـىقـة الطری وأبقیـت لـذلك اعتمـدت هـذه الطریقـة عكـارةال وقلـة متهـااأدسـهولة بوتمیـزت هـذه الطریقـة حوض 

  . لالحتیاط

   -:ِ◌ِ◌◌ِ   طینیة أحواضستزراع في اال - 3 - 2 - 2

كمـا و  التـر  9000 كـل واحـد سـعة ، سـم )50 ×180  × 1000(بإبعاد  ضینحو استزرعت الیافعات في 

جهــزت ســم وخلــط مــع الطــین و  1قبــل بــدء التجربــة وعمــل قــاع رملــي بســمك  األحــواضجففــت  .) 4( بالشــكل

المقابلــة  الجهــةوفــي  لألحــواض یومیــا بشــكل ســیحي تــدفق المــاء واســتمر ســم 3.5بقطــر أنبــوببالمــاء بواســطة 

 بـالقرب مـن الحافـة العلیـا الرتفـاع مـاء ملـم 2هـا مغلف بشـباك فتحات وضع أنبوب تصریف للماء الماء لمصدر

م لحمایــة الروبیــان مــن  1.5اســتخدم ســعف النخیــل لعمــل مظلــة فــي نهایــة كــل حــوض وبطــول  ، كــل حــوض

لتحریـك المـاء لزیـادة األوكسـجین  اسـتخدمت فلتـر بمضـخة هـواء ذات كل حوض جهزو الشمس المباشرة  أشعة

سـیاج مـن  شـید ،بشـكل كثیـف  النامیـةللـتخلص مـن الطحالـب  یدویـةواسـتخدمت شـبكة  ولتقلیل العكـارة المذاب

لحمایـــة مـــن ســـم ل 30بارتفــاع و  ملـــم 2 فتحتهـــاحولـــه شــباك  أحـــیطو  ینحوضـــالســـم حــول  50القصــب بارتفـــاع 

 20وعــرض  سـم 250بطـول  يخشـب جسـرللتنقـل بسـهولة بـین الحوضــین عمـل و األعـداء خصوصـا الضـفادع 

   .  سم 10بعرض  األخرفوق منتصف الحوض  یمتد خرساني جسر مع وجود ، األحواضوسط احد سم 
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٢٠ 

  .في المختبر  M. affinis  ) صورة فوتوغرافیه لنظام استزراع یافعات الروبیان2شكل (

قنوات المائیة ال أحواضفي  M. affinis  لنظام استزراع یافعات الروبیان ) صور فوتوغرافیه3شكل (

 . racewayالسریع الدائري  ذات التیار المائي

 . ةأحواض طینیفي  M. affinis  استزراع یافعات الروبیان ) صور فوتوغرافیه لنظام4شكل (
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 ٢١ 

 -: التجریبیة اإلجراءات - 3 - 2

        لوصول إلى المختبر وضعت أعداد من یافعات الروبیان في ثالثة أحواض زجاجیه بإبعاد عند ا

 ووضــــع أعــــداد منهــــا فــــي أحــــواض معدنیــــة  بإبعــــــاد لكــــل حــــوض یافعــــة 15ســــم وبواقــــع  45)×30  ×(90

لكـــل حـــوض ، فیمـــا وضـــع القســـم الثالـــث منهـــا فـــي احـــد أحـــواض  یافعـــة 20ســـم بواقـــع  30) × 54× (150 

ــــ ــــة باإلبعــــاد األلی ــــدء  األحــــواضعقمــــت  . یافعــــة 100ســــم وبواقــــع  )77× 100 × 220(اف الزجاجی قبــــل الب

 ) . Herwing et al., 1979بمحلول هایبوكلورات الصودیوم التجاریة لمدة ساعة واحده (بالتجارب 

 لـىع أقلمتهـالغـرض  بـدون تغذیـة تركـت لمـدة یـومین األحـواضتم استزراع یافعات الروبیان فـي  إنبعد 

 أســاسعلــى  الئــممالتغذیــة المســتوى  اختیــر ، تجــارب التغذیــة وحســب نــوع الغــذاء أجریــتبعــدها  نوعیــة المیــاه

الســاعة  عنــد  مــره واحــده للیافعــات قــدم الغــذاء.  Van Wyk et al. (1999) اعتمــادا علــى الـوزن الجــاف

اختیـار  أسـاسعلـى  بریـهألمخت األحـواضفـي صـممت التجربـة  . New , (2008) علـى اعتمادا ظهرا الواحدة

لنــوعین مــن  Senarath , (1988)اعتمــادا علــى علــى التـوالي  ²/میافعــة )20 و15  و10 (ثـالث كثافــات 

 وجــرى تربیــة یومــا 30ولمــدة  لكــل معاملــة بمعــدل مكــررین فــي كــل كثافــة الغــذاء همــا العلیقــة واالرتیمیــا الحیــة

المختبریـــة والقنـــوات المائیـــة واألحـــواض الطینیـــة)  یافعـــات الروبیـــان فـــي أنظمـــة االســـتزراع الـــثالث (األحـــواض

المكـون  المخـتلط الغـذاءباسـتخدام  وبواقـع مكـررین) یافعة لكل نظام وعلـى التـوالي 200و 126و  15بإعداد (

 .  یوما  60ولمدة  على التوالي 1:  3وبنسبة من االرتیمیا والعلیقة 

التجـارب فـي التجربـة ف وحسب نوعمیزان حساس  باستخدام أیامكل عشرة  للیافعات الوزن قیاسات أخذت

لكــل  یافعــة 20الســریع قــیس  التیــار المــائيتجربــة القنــوات ذات الیافعــات ، بینمــا فــي جمیــع المختبریــة قیســت 

 اءالغـــذ كمیـــةاعتمـــد فـــي تقـــدیر و  .لحـــوض واحـــد و  یافعـــة 20 - 10الطینیـــة فقـــیس  بـــاألحواض إمـــا حـــوض ،

 -: اآلتیةادلة وحسب المع New  (1987(على  الیومیة
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٢٢ 

وفــي حالـــة حصـــول  . 100 /) التغذیـــةنســـبة  × معــدل وزنهـــا ×الیافعـــات  عـــدد(كمیــة الغـــذاء الیومیـــة = 

 -: كاألتيالمعادلة  هالكات تستخدم

ولغـرض  . ) 100×(100 /  } نسـبة الهـالك) -100( × التغذیـةنسـبة  × معـدل وزنهـا ×الیافعـات  عـدد{

اعتمـادا علـى  الـوزن الجـاف أسـاسالرطبة علـى  األغذیةالنمو حولت كمیة على  وتأثیرها األغذیةبین  المقارنة

Olevera-Novoa et al.  (1994)  وحسب المعادلة:-  

 . } نسبة الرطوبة)  – 100( / 100 {× جاف= الوزن ال الوزن الرطب 

 إنعـد بف ، ألعلیقـهاالرتیمیا و الوزن الجاف لكل من  أساسعلى  ةالتكمیلی األغذیة إضافة اعتمدت طریقة

 حـاوي إنـاءوضـعت فـي  یدویـةبواسـطة شـبكه  )والمتأتیـة مـن البركـة المختبـر(المستزرعة فـي االرتیمیا  تم جمع

والتخلص من قطـرات المـاء مـن وزنهـا من الماء  إخراجهاجسمها وبعد ب الملوحةتقلیل نسبة ل لغسلها ماء حنفیه

 أضـــیفتثـــم  ،روفـــا الـــوزن ثـــم قـــیس وزنهـــا مـــل مع 100بالســـتیكي ســـعة  إنـــاء أو ألمنیـــومعلـــى ورق  وضـــعت

لتـر قیسـت نسـبة رطوبتهـا  1بالسـتیكیة سـعة  أوعیـةبینما العلیقة المحضرة مختبریـا والمحفوظـه فـي للیافعات ، 

 .ملم لیسهل استهالكها  4 - 1 صغیره تتراوح بین بإحجامقدمت و  لوزن الجافا أساسلیتسنى تقدیمها على 

یومـا  60القنـوات لمـدة  وأحـواضالمختبـر  أحـواضتزراع الیافعـات فـي اسـفـي التغذیة المختلطة  عتمدتا

اعتمـدت هـذه النسـب علـى النتـائج المختبریـة %  25الغـذاء الصـناعي و  % 75 بة الغـذاء الحـيكانت نسـ حیث

 25غـذیت الیافعـات اعتمـادا علـى العلیقـه بنسـبة  الطینیـة بـاألحواضبینمـا  ،خالل المرحلة األولى مـن التربیـة 

 . % 75تحتوي غذاء طبیعي بنسبة  أنها أساسعلى  %

بطریقـة الســیفون  بواســطة مضـخة مـاء یـــدویة كـل یـوم تقریبـا المختبریة واضعملیة تنظیف لألح أجریت

الفضــالت  إزالــةالغــرض منهــا  ،ملــم  2حیــث زودت فتحــة المضــخة الموضــوعة فــي المــاء بشــبكة ذات فتحــات 

تقریبـا قبـل  % مـن مـاء كـل حـوض  15-10  واسـتبدل ت لـداخلهاوجـدت دون سـحب الیافعـا إنوبقایـا الغـذاء 

لتنظیفهــا مــن  قیــاس الــوزن إثنــاءمــن الیافعــات  األحــواضاســتغل خلــو  كــذلك . التكمیلیــة األغذیــةعملیــة تقــدیم 
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 ٢٣ 

بینمــا أحــواض مــن نصــف مــاء الحــوض تقریبــا .  أكثــرعلــى جوانبهــا وقاعهــا مــع اســتبدال  المتراكمــةالفضــالت 

ضـخ الهـواء لمـدة سـاعتین  أجهـزةجرى تنظیف الفالتر كل یومین وجرى یومیـا تعطیـل عمـل  األلیاف الزجاجیة

لالضاءه  بالنسبة إما ا نحو الفالتر .یعند الساعة الواحدة ظهرا وقت تقدیم وجبة الغذاء لتالفي انجراف االرتیم

 لمیــاه البیئیــةبعــض العوامــل  قــراءات وأخــذتیومیــا  فــي المختبــر االصــطناعیةعلــى االضــاءه فقــد تــم االعتمــاد 

 . لعكارةوا والملوحة المذاب واألوكسجین الهیدروجیني واألس الحرارةدرجه  :منها  األحواض

 -تحضیر االرتیمیا : 4 - 2 - 

نــــوع   تغذیـــة یافعـــات الروبیـــان المســــتخدمة فـــي shrimp brine(روبیـــان الممـــالح)  شخصـــت االرتیمیـــا

franciscana Artemia  2007 وجماعتهسلمان  اعتمادا على) (  . 

مـــن  غــم  2وزن  حیــث ، بـــالمختبربیــوض االرتیمیــا طریقــة تفقـــیس  أولهــا :االرتیمیــا بطـــریقتین ت جهــز 

 مـن بـالهواء مـزوده العـذبمـاء ال مـن لتـر 1سـعة زجاجیـة مخروطیـة الشـكل  أوعیـةالبیض المكیس ووضع فـي 

 وبعدحدیثة الفقس  األجنةلتفادي موت و ند القاع ع تكدسهمكیس في عمود الماء لمنع لتقلیب البیض ال األسفل

من القاصر التجاري للحصول على تركیز مالئم من مادة  ملیلتر 1 فوأضیالتهویة  أوقفت ساعة واحده مرور

دقـائق  10تتجـاوز  القشرة الخارجیـة للبـیض المكـیس خـالل فتـرة زمنیـة ال إلذابةهایبوكلورات الصودیوم الفعالة 

 100رشـــح البـــیض عبـــر شـــبكة فتحاتهـــا ثـــم  ،البنـــي الفـــاتح  إلـــىبـــیض مـــن البنـــي الـــداكن لـــون الالتغیـــر حیـــث 

لعــدة مــرات حتــى زوال رائحــة الكلــور تمامــا تــدعى هــذه العملیــة بنــزع غســل مباشــرة بالمــاء الجــاري مــایكرون و 

البـــیض منـــزوع  أعیـــد.  )decapsulation) (Sorgeloos et al., 1977الكبســـولة ( إزالـــة أوالمحفظـــة 

وبتوفیر التهویة الهادئة ودرجة  باأللفجزء  35لها ماء ملوحتة  أضیفالمخروطیة التي  األوعیة إلىحفظة الم

 ,.Sorgeloos et al(یرقـات  إلــىحظ  فقــس البیـوض لـو سـاعة  48 مــرور وبعـد ºم 30 -25  بـین حـرارة

 مخصصه لها حواضأ وضعت فيو لتر  1سعة  أناءفي االرتیمیا رقات ی تجمعو  التهویة أوقفت ثم ،) 1986
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٢٤ 

بواســطة هـــاون خزفـــي صـــغیر  بیـــان المتمثــل بالعلیقـــة وطحنـــتو الر  یافعـــاتوغــذیت الیرقـــات علـــى نفــس غـــذاء 

  .بالستیكیه  بعبوةت الحجم وحفظ

 یدویـةشـبكه  اسـتخدامب الواقعـة فـي دور الهندیـة البركـةمـن میـاه  االرتیمیـا فقـد جمعـتالطریقـة الثانیـة  أما

وبواقع  رعایتهال ألمعده ضاباألحو  توضعللمختبر  إیصالهاوعند لتر  20سعة  بالستیكیة في حاویةووضعت 

وقــد ســجل حــدوث تكــاثر  التجــارب المختبریــة ویومیــا عنــد التجــارب الحقلیــة . إجــراءعنــد  باألســبوعمــره واحــده 

مـن الیرقـات الفاقسـة داخـل الحـوض ممـا سـهل  أعـدادزیـادة  إلـى أدىالرعایة مما  أحواضفي الرتیمیا طبیعي ل

االرتیمیـــا علـــى مســـحوق علیقـــة الروبیـــان  أفـــرادكمـــا غـــذیت  ،تـــامین مصـــادر الغـــذاء الحـــي لیافعـــات الروبیـــان 

  . وأحجامها أعدادهاالمحضر مختبریا لتامین معدل بقاء اكبر وزیادة 

 واختبــــــــــــرت عالقــــــــــــة(مســــــــــــطرة كلیبــــــــــــر)  باســــــــــــتخدام القدمــــــــــــةیس الطــــــــــــول لیافعــــــــــــات الروبیــــــــــــان قــــــــــــ

 ) ســـــــم 3.0 - 3.49) ســــــم و (2.5 - 2.99ات الروبیــــــان (لیافعــــــ یــــــةمجــــــامیع طول ثالثــــــة 

ــــین ســــتة 12ســــم وب  )- 3.99  (3.5 و ــــا هــــياطــــو أ یافعــــة لكــــل مجموعــــة وب ــــة مــــن االرتیمی   ل مختلف

لكــل طــول رتیمیــا اال مــن أفــراد ٥العــدد المتبقــي مــن ل ) ســم وســج1.1 و 1.0 و 0.9 و 0.8 و 0.7 و  0.6(

لمــدة ســاعة واحــدة مــن التغذیــة فــي حیــز و ي مجــامیع الطــول الثالثــة مــن أطوالهــا الســتة والمقدمــة لكــل یافعــة فــ

اسـتخدم و  لتغذیـة الیافعـاتمعرفـة حجـم االرتیمیـا المالئـم وذلك ل ºم 2 ±  25وبدرجة حرارة  املیلتر  500حجمه 

 ءوجهــز بــالهوامــل اشــتري مــن الســوق المحلیــة  500ســعة الواحــد  أحــواض 5لهــذا الغــرض نظــام حــاوي علــى 

  . )5كما موضح بالشكل (و  تهویةبواسطة جهاز 
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  M. affinis الروبیان یافعاتمستخدم بتجارب عالقة الطول بین غرافیة لنظام الو ) صوره فوت5شكل (

 . بظروف مسیطر علیها حراریا الحرارة على تغذیة الیافعات وتأثیر  A. franciscana  االرتیمیاو 
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ـــــــــهعل صـــــــــنعت ـــــــــان یق ـــــــــة یافعـــــــــات الروبی ـــــــــى اعتمـــــــــادا لتغذی ـــــــــي األســـــــــس عل ـــــــــي وردت ف   العامـــــــــة الت

)1984(Chow   مسـحوق اسـماك  المتكونـة) فیتامینـات ومعــادن)و سـحالة تمـن و طحـین و فـول الصـویا و مـن 

مكوناتهـا والمـواد البدیلـة  كـونلتـوازن قیمتهـا الغذائیـة و مكوناتهـا وسـهولة تصـنیعها و  لـوفرةالعلیقـة  هـذهاختیرت و 

ومــادة فــول الصــویا  بمــادة الــذرة الصــفراء ألــتمنمــادة ســحالة  وقــد اســتبدلت .المحلیــة  األســواقفــي  متــوفرة لهــا

 . الوزن الجاف  أساسعلى وشكلت نسب كل مكون  بكسبتها

 :-    تصنیع العلیقة - - 6 2

ــــــهجــــــرى تصــــــنیع  ــــــد صــــــنع المســــــحوق الســــــمكي مــــــن خــــــالل علیق ــــــا فق ــــــب مختبری ــــــه  جل  اســــــماك بحری

ــــةمرغغیــــر ( ــــةمــــن الســــوق  )لســــوء حالتهــــا لألكــــل وب ــــین درجــــةب ســــلقتبعــــد غســــلها كغــــم ف ٥بــــوزن  المحلی  ب

بعـــدها ملـــم  4 هفتحاتـــ فـــي مشـــبك معـــدني ســـلوقةالم األســـماكوضـــعت  ثـــم ،دقیقـــة  20لمـــدة و  ºم 100 –95 

صــواني معدنیــة  علــى األســماك تنشــر  ثــم ،الــتخلص مــن المــاء والــدهون لغــرض  للضــغط  األســماكعرضــت 

 عـد التجفیـفسـاعة وب 48 - 24تراوحت بـین لمدة  ºم 75 -70 بین  حرارةفرن كهربائي بدرجة  في توضعو 
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 ٢٦ 

 أوعیـةوحفظ المسحوق في  كغم 1.300ونتج مسحوق بوزن  ةكهربائی بواسطة مطحنة الجافة األسماك تطحن

 . Van Wyk et al., 1999)؛  1998(التمیمي ،  لحین االستخدام بالستیكیة

 عبـــر منخـــل ذي إمرارهـــا جـــرىو  ةكهربائیـــال ســـطة المطحنـــةاجیـــدا بو  تطحنـــة فقـــیعلة للاألولیـــ المـــواد إمـــا

 تماسـك الخلـیط) مراعـاة(مـع  لكـل كغـم مـن الخلـیط لمغلـيمـل مـن المـاء ا350  أضـیف ثـم ، ملـم 0.4  حاتتف

 ،) العــراق – األنعــاممصــنع () Tonovitanالفیتامینــات والمعــادن نــوع ( أضــیفتتــرك الخلــیط لیبــرد ثــم بعــدها 

 ملـم 5 فـرم بقطـر ةماكینـباسـتخدام  أقـراصة شكلت العلیقة علـى هیئـثم  ،في الماء بهدف التجانس  إذابتهابعد 

باســتخدام  ملــم 4 - 1تراوحــت بــین أطوال بــ األقــراص قطعــتو بــنفس الظــروف ســالفة الــذكر  بعــدها تــم جففــتو 

  .)  Lovell , 1989( ) ، 6(شكل  بالستیكیه بأوعیةت حفظو  قطع حادة أداة

 المحضرة مختبریا ومكوناتهاM. affinis  غرافیة لعلیقة الروبیانو فوت ة) صور 6(شكل 

فیتامینات ومعادن) والمحفوظة و طحین حنطه و ذره صفراء و فول الصویا كسبة و  (مسحوق اسماك بحریة

 نایلون .ال بأكیاسمغلفة البالستیكیة و  بأوعیة
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وبواقــع  ºم )25 و   20و15 (یافعــات الروبیــان عنــد ثالثــة مســتویات حراریــة لذیــة تغالتجــارب  أجریــت

نـوعین مـن الغـذاء هـذه التجـارب علـى  أجریـتو  لكـل مكـرر 5مكـررات لكـل درجـه وزعـت الیافعـات بواقـع  ثالث

مـتالء القنـاة ال الالزمـة الزمنیـة والفتـرة لالرتیمیـا والعلیقـة افتراس أول وسجل هما الغذاء الحي والغذاء الصناعي
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 ٢٧ 

میة قناته الهض تمتلئعندما  التغذیة يیستمر فالروبیان كان  إذافیما  تحدیدو للفضالت  إطالق وأول میةالهض

 ومعـدل التمثیـل الغـذائي الغـذاء المسـتهلككمیـة  تكما قیسـ ، اإلطالققت استئناف التغذیة بعد وتحدید و  ال أم

 .الوزن الجاف  أساسوكفاءة التمثیل الغذائي على 

                            -: التحلیالت الكیمیائیة   – 8  – 2

ــــــت ــــــة أجری ــــــان قبــــــل وبعــــــد تجــــــارب التغذیــــــة عملی ــــــائي لجســــــم یافعــــــات الروبی ــــــب الكیمی   تحلیــــــل التركی

لعلیقــــة الصــــناعیة والتركیــــب ت لتحلــــیالال وبعــــض علــــى التــــوالي) 1:  3(االرتیمیــــا والعلیقــــة وخلیطهمــــا بنســــبة 

نســبة الرطوبــة عــن طریــق تجفیــف وزن معلــوم مــن العینــة باســتخدام فــرن  رتیمیــا فقــد قیســتلجســم اال ئيالكیمیــا

بطریقــة قــدر البــروتین . ســاعة   48-  24 تراوحــت بــین لمــدة ºم 105 - 100 كهربــائي علــى درجــة حــرارة

ة قدرت نسب) . 1992 ،(الطائي والموسوي  6.25كلدال عن طریق تقدیر النتروجین الكلي وضرب الناتج في 

 بین داي كلــورومیثین : والمیثــانولجهــاز السوكســیلیت لالســتخالص المتقطــع باســتخدام المــذی باســتخدامالــدهن 

قیســت نســبة الرمــاد بعــد حــرق العینــة فــي فــرن ) ولمــدة ســت ســاعات . Erickson , 1993( 1 – 9بنســبة 

المعادلــة التالیــة  باســتخدامربوهیــدرات اقــدرت نســبة الك. ولحــین ثبــات الــوزن  ºم 525الترمیــد علــى درجــة حــرارة 

  -: Paerson (1976) اعتمادا على

 . (% رطوبة + % بروتین + % دهن + % رماد ) – 100ربوهیدرات = ا% الك  

                                                     -: تحلیالت الماء   9 –  –  2 

المــاء باســتخدام محــرار  الحــرارةدرجــة  لتفســج األحــواضالقــراءات لــبعض العوامــل البیئیــة لمــاء  أخــذت

نــوع  جهــاز باســتخدام فقیســتالملوحــة  إمــا،  ونكلــر ةبطریقــ أیــامالمــذاب كــل عشــرة  األوكســجینس وقــی زئبقــي

)WTW Cond340i ( الهیدروجیني باسـتخدام جهـاز األسقیس  ، ألماني منشأ وهو من باأللف) جزءPH-

EC-TDSMETER( نـوع )HANNAالي وقیســت العكـاره (برتغــ ) وهــو مــن منشـأNTUباســتخدام جهــاز ( 
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٢٨ 

)TURBIDIMETER) نــوع (HACHالعوامـــل البیئیـــة  مـــن هــذه بعـــض قیســتو  أمریكـــي ) وهـــو مــن منشـــأ

 . لمیاه بركة االرتیمیا

 -رب :اسات المستخدمة في التجاالقی–   - 10  2

 -وشمل المقاییس التالیة : : والنم - 1 - 10 -  2

a - غم)  .  مل(بتدائي اال معدل الوزن -غم) مل= معدل الوزن النهائي ( (ملغم) الكلیة لوزنیةالزیادة ا            

 ومعـــدل النمـــو النـــوعي  Relative growth rate (RGR)حســـب معـــدل النمـــو النســـبي (%) 

وباستخدام الصیغ  ، Jobling) 1993( اعتمادا على  Specific growth rate (SGR))  ملغم/یوم(% 

 -التالیة :

b -  100×  }غم)ملالوزن االبتدائي ( / غم)مل( الزیادة الوزنیة{=  (%) يالنمو النسبمعدل . 

c -  معدل النمو النوعيSGR :- 

 100 .  SGR = (Ln W2 – Ln W1 / T2 –T1) × 

ـــــــث   ـــــــوالي ملهمـــــــا وزن الجســـــــم ( W1  ،W2حی ـــــــى الت ـــــــرة النمـــــــو عل ـــــــة فت ـــــــة ونهای ـــــــد بدای   ،غـــــــم) عن

 . باألیامفهي فترة النمو  T2 –T1 وان

   -: % معدل البقاء - 2  10 - - 2

 -: .Teng et al   )1985بقاء یافعات الروبیان اعتمادا على (حسبت نسبة 

 . 100 × )التجربةبدایة  فيالكلي  العدد / نهایة التجربة فيالعدد النهائي (=  % معدل البقاء

    -: التحویل الغذائي - 3  10 - - 2

  ،Hepher ) 1988اعتمــادا علــى (، ن الغــذاء الحــي والغــذاء الصــناعي مــ االســتفادةحســبت معــدالت 

 -:  التالیةمن خالل استخراج قیم المقاییس 
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 ٢٩ 

a -  كفاءة التحویل الغذائي)%(-:  

 .100  × }غم)ملالمتناول ( الغذاء / غم)مل( الزیادة في وزن الجسم{=  )%(كفاءة التحویل الغذائي 

b  - دل التحویل الغذائي :مع-         

 . غم)مل( الزیادة الوزنیة / غم)مل( معدل التحویل الغذائي = كمیة الغذاء المتناول

c - سبة كفاءة البروتین ن:- 

 . غم)مل( البروتین المتناول / غم)ملتین = الزیادة في وزن الجسم (نسبة كفاءة البرو 

d - % قیمة البروتین المنتج :- 

  .  100× )البروتین المتناول / غم)مل(ي بروتین الجسمف الزیادة (= )%(قیمة البروتین المنتج 

 -:  التمثیل الغذائي - 4  10 - - 2

التمثیــل وكفــاءة  الــوزن الجــاف أســاسكمیــة االســتهالك للغــذاء علــى و  التمثیــل الغــذائي كــال مــنحســب  

 -: وكاالتي ، Crisp (1984اعتمادا على ( الغذائي

a - مستهلكالغذاء ال  :-                                               

 الـوزن الجـاف للغـذاء المتبقـي –(ملغم)  = الوزن الجاف االبتدائي (ملغم) لمستهلكالوزن الجاف للغذاء ا

 . التجربةفي نهایة  (ملغم)

b -  التمثیل الغذائي:-   

لجاف للفضـالت معدل الوزن ا – (ملغم) عدل الوزن الجاف للغذاء المستهلكم = (ملغم) التمثیل الغذائي

 . (ملغم)  المطروحة

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وطرائقھ مواد العملالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ٣٠ 

c -  كفاءة التمثیل الغذائي)%( :          - 

 / معـــدل الـــوزن الجـــاف للفضـــالت – عـــدل الـــوزن الجـــاف للغـــذاء المســـتهلككفـــاءة التمثیـــل الغـــذائي = (م

  . 100 × )عدل الوزن الجاف للغذاء المستهلكم

 

  Statistical analysis                                 -: اإلحصائیةالتحلیالت  11 - - 2

 )SPSS(الجـــــــــــــــــاهز  اإلحصـــــــــــــــــائيباســـــــــــــــــتخدام البرنـــــــــــــــــامج  إحصـــــــــــــــــائیاتـــــــــــــــــم تحلیـــــــــــــــــل النتـــــــــــــــــائج 

Statistical Pakage Social Science واختبـــرت العوامـــل المدروســـة  2007لســـنة  16 اإلصـــدار ،

 . 0.01وتحت مستوى معنویة  L.S.Dباستخدام اقل فرق معنوي 
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 الفصل الثالث                                 

 -:  النتائج - ٣

  -: التجارب المختبریة  - ١ - ٣

 -المختبریة : الخواص البیئیة لمیاه األحواض   -١ - ١  -٣

ن منتصـف فـي المختبـر خـالل فتـرة التجربـة التـي امتـدت مـ º) م٢٨ – ٢٤تراوحت درجة حرارة المـاء بـین (

  ) ملغم/لتــــــــر6.0 - 6.33وتــــــــراوح تركیــــــــز األوكســــــــجین المــــــــذاب بــــــــین (یــــــــار تشــــــــرین الثــــــــاني إلــــــــى أ

ـــین  )pH( وكانـــت قـــیم األس الهیـــدروجیني ) ‰ 3.20- 3.07وتراوحـــت قـــیم الملوحـــة بـــین (  7.53 – 7.33ب

  لمغــــذاة علــــى العلیقــــةالظــــروف البیئیــــة لمیــــاه الیافعــــات المغــــذاة علــــى االرتیمیــــا متقاربــــة مــــع تلــــك ا. ) ١ (جــــدول

 ) . ٨و  ٧(الشكالن 

 فــات كثاثالث بــ   M. affinis  ) بعــض الظــروف البیئیــة لمیــاه أحــواض تربیــة یافعــات الروبیــان١جــدول (

 . االنحراف المعیاري)± (المعدل یوما ٣٠لمدة  على االرتیمیا والعلیقة والمغذاة ²) یافعة/م٢٠ و ١٥و  ١٠(

نوع 

 الغذاء

 الكثافة 

²یافعة/م  

 درجة

)ºالحرارة (م  

  األوكسجین المذاب 

 (ملغم/لتر)

 الملوحة

)‰(  

األس الهیدروجیني 
  pH 

 االرتیمیا

٢ ١٠ ± 26 0.29 ± 6.17 0.06 ± 3.13 0.15 ± 7.53 

٢ ١٥ ± 26 0.50 ± 6.00 0.10 ± 3.10 0.15 ± 7.33 

٢ ٢٠ ± 26 0.76 ± 6.33 0.06 ± 3.17 0.15 ± 7.37 

 العلیقة

٢ ١٠ ± 26 1.26 ± 6.17 0.06 ± 3.07 0.20 ± 7.40 

٢ ١٥ ± 26 1.00 ± 6.00 0.10 ± 3.20 0.31 ± 7.53 

٢ ٢٠ ± 26 0.76 ± 6.17 0.06 ± 3.17 0.21 ± 7.47 
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n =٢   

بكثافات مختلفة والمغذاة   M. affinis  الظروف البیئیة خالل تجارب تربیة یافعات الروبیان بعض )٧شكل (

  .یوما  ٣٠لمدة على االرتیمیا 

بكثافات مختلفة والمغذاة   M. affinisوف البیئیة خالل تجارب تربیة یافعات الروبیان الظر بعض ) ٨شكل (

 .یوما  ٣٠لمدة على العلیقة 

 -الخواص البیئیة لمناطق الجمع :   -٢  -١  -٣

في منطقـة وكانت  ) ‰52 44 -سجلت قیم مرتفعة للملوحة في شط البصرة لم تسجل سابقا تراوحت بین (

تمـوز ،  –شـباط الل أشـهر (خـ) ‰   - ٣5بـین ( )الحفـاركرمـة علـي ( وفـي نهـر) ‰  - ٥10.31بـین ( البركـة
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 خالل أشهر امتدت من تشـرین الثـاني) ‰  - ٢٩100تشرین الثاني وأیار) على التوالي وفي بركة االرتیمیا بین (

)7.4 - 8.1إلـــــــــــــــــى أیلـــــــــــــــــول . تراوحـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــیم األس الهیـــــــــــــــــدروجیني  بـــــــــــــــــین (
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  . )٢ (جدول) 8.27 – 8.12لمختلفة ، بینما في میاه بركة االرتیمیا بلغت (مناطق جمع الروبیان ا في 

 واالرتیمیا  M. affinis) قیاسات بعض الظروف البیئیة للماء في مناطق جمع یافعات الروبیان ٢جدول (

A. franciscana  . خالل فترة الدراسة 

 العوامل البیئیة

یمیامنطقة جمع االرت مناطق جمع یافعات الروبیان  

هور الحمار 

 (البركة)

نهر الحفار (قرب 

 مشروع الحقن المائي)

شط البصرة قناة 

)(الدباب والمیت  

بركة (قرب كلیة شط 

 العرب)

‰الملوحة   10.31 - 5 5 - 3 ٥٢-  ٤٤  29 100 - 

 8.12 - 8.27 7.88 - 8.1   7.4 - 7.66  7.5 - 7.8 األس الهیدروجیني

 

 -یائي للمسحوق السمكي :كیب الكیمالتر   -٣  -١  -٣

) التركیــب الكیمیــائي للمســحوق الســمكي وشــكل البــروتین النســبة األكبــر فــي تركیبتــه إذ ٣یوضــح الجــدول (

% واقـل نســبة  5.84% ثـم الكاربوهیــدرات  8.77% فنسـبة الرطوبــة  18.82% تلتهــا قیمـة الرمــاد  61.58بلغـت 

 . %  4.99كانت الدهن 

 . والداخل في تصنیع العلیقة یامختبر لمسحوق األسماك المصنوع ائي ) التركیب الكیمی٣جدول (

 % المكونات 
 الغذاء

 الرطوبة البروتین الدهن الرماد الكاربوهیدرات

 مسحوق األسماك 8.77 61.58 4.99 18.82 5.84

 

 -التجارب : التركیب الكیمیائي ألغذیة  -٤  -١  -٣

االرتیمیــا والعلیقــة والغــذاء المخــتلط* المكــون مــن االرتیمیــا  ) التركیــب الكیمیــائي لكــال مــن٤یبــین الجــدول (

 لــــى قیمــــة للبــــروتین عنــــد االرتیمیــــا علــــى التــــوالي وعلــــى أســــاس الــــوزن الجــــاف فكانــــت أع ١:  ٣والعلیقــــة بنســــبة 
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% للعلیقة الجافة ، بینما أعلى قیمـة  31.89 % المحسوبة للغذاء المختلط  ثم 54.57% تلتها  62.13بلغت إذ 

  % . 47.23بوهیدرات بلغت في العلیقة للكار 

 .) التركیب الكیمیائي لألغذیة المستخدمة في تجارب التغذیة على أساس الوزن الجاف ٤جدول (

 المكونات % 
 نوع الغذاء

 الرطوبة البروتین الدهن الرماد الكاربوهیدرات

 ارتیمیا 87.1٧ 62.13 8.57 17.8 11.5

 علیقه 7.87 31.89 10.16 10.72 47.23

 المختلط * 67.35 54.57 8.97 16.03 20.43

 

 -: یافعات الروبیانونسب البقاء (%) ل (ملغم) وزاناأل  معدالت - ٥-  ١-  ٣

 بــثالث فــي تجــارب تربیتهــا أیــامكــل عشــرة ل المســجلة یافعــات الروبیــان أوزانمعــدالت  )٥الجــدول ( یوضــح

 إذ.  ایومـ ٣٠ ولمـدة االرتیمیا والعلیقة األغذیة همان من والمغذاة على نوعی ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠كثافات (

  ²یافعـــــة/م ١٠كثافـــــة بتغـــــذیتها علـــــى االرتیمیـــــا  عنـــــدخـــــالل الفتـــــرات المختلفـــــة و  (ملغـــــم) أوزانهـــــامعـــــدالت  بلغـــــت

  ٢٠ بكثافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو ) 1187 و 923 و 757 و 513( ١٥بكثافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و ) 1289 و 964 و 778 و ٦٧٤(

المغـذاة  خالل الفترات المختلفة (ملغم)  الیافعات أوزانمعدالت  ا بلغتبینم .) 1421 و 1038 و 703 و 592(

  ١٥بكثافــــــــــــــــــة و ) 1094 و 876 و 751 و578 ( ²/میافعــــــــــــــــــة ١٠كثافــــــــــــــــــة بعلــــــــــــــــــى العلیقــــــــــــــــــة 

 )١٠و   ٩( نویوضـــح الشـــكال ) .947 و 781 و 619 و 488( ٢٠بكثافـــة و ) 934 و 823 و 716 و 491(

ا والعلیقــة االرتیمیــ علـى المختلفــة مــن التجربـة عنــد تغــذیتها الفتـرات ت خــاللللیافعــا الوزنیـة زیــادةالمعــدالت  منحنـى

 كمـــا بلغـــت . اكبـــر مـــن تلـــك المغـــذاة علـــى العلیقـــة المغـــذاة علـــى االرتیمیـــاالیافعـــات  أوزانمعـــدالت  والتـــي تظهـــر

  بكثافـــــةقـــــة والمغـــــذاة علـــــى االرتیمیـــــا والعلیالمربـــــاة فـــــي المختبـــــر  للیافعـــــات النهائیـــــة قـــــاء (%)نســـــب البمعـــــدالت 
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علــــــى  )92.5 و 86.67 و ٨٠) و (٩٠ و ٩٠ و ٨٠( بلغــــــت إذفكانــــــت مرتفعــــــة  ²/میافعــــــة )٢٠ و ١٥ و ١٠(

) بـین جمیـع الكثافـات لمعــدالت P > 0.01بینـت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي عـدم وجــود فـروق معنویـة ( التـوالي .

 التجربة . قبل وبعد على االرتیمیا والعلیقة أوزان ونسب بقاء یافعات الروبیان المغذاة 

فـي المختبـر  المربـاة   M. affinis  الروبیـانیافعـات ل (%) بقـاءالونسـب  (ملغم) نااألوز  ) معدالت٥جدول (

ـــــــى االرتیمیـــــــا والعلیقـــــــة لمـــــــدة و  ²/میافعـــــــة) ٢٠ و ١٥و  ١٠( بـــــــثالث كثافـــــــات   ایومـــــــ ٣٠المغـــــــذاة عل

 . االنحراف المعیاري)± (المعدل 

 نسب البقاء

(%) 

باألیامخالل فترة  زن (ملغم)الو  تمعدال الكثافة  

²/میافعة  

نوع 

 الغذاء
30 20 ١٠ 0 

0.0 ± 80 ª 402 ± 1289ª 293 ± 964ª 260 ± 778ª 236 ± 674ª ١٠ 

رتیمیاا  4.71 ± 90 ª 786 ± 1187ª 640 ± 923ª 541 ± 757ª 347 ± 513ª ١٥ 

7.07 ± 90 ª 321 ± 1421ª 306 ±1038ª 260 ± 703ª 248 ± 592ª ٢٠ 

0.0 ± 80 ª 146 ± 1094ª 127 ± 876ª 121 ± 751ª 102 ± 578ª ١٠ 

 ١٥ ª 353 ± 934ª 320 ± 823ª 297 ± 716ª 239 ± 491ª 86.67  ± 0.0 علیقه

10.61 ± 92.5 ª 288 ± 947ª 344 ± 781ª 226 ± 619ª 197 ± 488ª ٢٠ 

n =٢   . 

 P( إلى وجود فروق معنویـة عنـد مسـتوىلكل معاملة د للعمود الواح )cو  bو  a(تشیر الحروف المختلفة 

   ینطبق ذلك على بقیة الجداول .هذا و عدد المكررات  nمثل وت) 0.01 >
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  كثافات في المختبر بثالث رباةالم M. affinis  یافعات الروبیانل (ملغم) وزاناألمعدالت ) ٩شكل (

 .یوما ٣٠لمدة ل الفترات المختلفة خال والمغذاة على االرتیمیا ²/میافعة )٢٠ و ١٥ و ١٠(

 ثالث كثافاتالمرباة في المختبر ب M. affinis یافعات الروبیانل(ملغم)  وزاناأل) معدالت ١٠شكل (

  . یوما ٣٠لمدة  خالل الفترات المختلفة والمغذاة على العلیقة ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠(

المعـاملتین لمعـدالت األوزان لیافعـات الروبیـان  بـین )P > 0.01() لم تالحـظ فـروق معنویـة ٦من الجدول (

عـدم وجـود   والثالثـة . كـذلك ) خـالل الفتـرتین الثانیـةP < 0.01بینما وجدت فـروق معنویـة ( خالل الفترة األولى ،

المغـذاة علـى االرتیمیـا والعلیقـة  بین المعاملتین لمعدالت نسب البقاء لیافعات الروبیـان )P > 0.01(فروق معنویة 
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أوزان الیافعات المغذاة على االرتیمیا وتلك المغذاة على العلیقة خالل الفترات  ) مقارنة معدالت١١الشكل (بین ی. 

   التجربة . مدة المختلفة وٕالى نهایة

المربـاة فـي المختبـر  M. affinis   یافعـات الروبیـانل (%) ونسـبة البقـاء (ملغـم) األوزانمعـدالت  )٦جـدول (

  .االنحراف المعیاري) ± (المعدل  ایوم ٣٠المغذاة على االرتیمیا والعلیقة لمدة و  تلفةكمعدل للكثافات المخ

نوع 

 الغذاء

 نسبة البقاء  الوزن (ملغم) خالل الفترة باألیام تمعدال

(%) ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠ 

 583ª  ±286 738ª  ±373 984ª  ±440 1314ª  ±542 87.78ª ± 1.57 ارتیمیا

 509ª  ±198 679ª  ±239 815ь  ±254 ь973   ±394 87.78ª ± 4.72 العلیقة

 n =٢   

 كمعدل للكثافات المختلفة المختبرالمرباة في  M. affinis) معدالت األوزان (ملغم) لیافعات الروبیان  ١١شكل (

    . یوما ٣٠لمدة  خالل الفترات المختلفةوالمغذاة على االرتیمیا والعلیقة 

 -الوزنیة :الزیادة معدالت  - ٦-  ١-  ٣

علـى  والمغـذاةوالتراكمیـة ) معدالت الزیادة الوزنیة (ملغـم) للیافعـات خـالل الفتـرات المختلفـة ٧یبین الجدول (

 269 و 199 و 234( ١٥ بكثافـــــــة) و ٦١٦و  325 و 191 و 100( ²یافعـــــــة/م ١٠االرتیمیـــــــا فكانـــــــت بكثافـــــــة 

للیافعـات نما سجلت الزیادة الوزنیة (ملغم) ) على التوالي ، بی٨١٩و  378 و 330 و 111( ٢٠ بكثافة) و ٧٠٢و
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 و 113 و 108 و 223( ١٥ بكثافـة) و ٥٢٠ و 225 و 120 و 175( ²/میافعـة ١٠المغذاة على العلیقة بكثافـة 

  ) على التوالي .٤٧٥ و 174 و166  و 135( ٢٠ بكثافةو ) ٤٤٤

ثالث كثافـات المختبـر بـفـي  ربـاةالم  M. affinis غم) لیافعات الروبیـانملمعدالت الزیادة الوزنیة ( )٧جدول (

 ٣٠لمـدة  أیـام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة ( االرتیمیا والعلیقةالمغذاة على و  ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠(

 . االنحراف المعیاري)± (المعدل  (التراكمیة) ایوم

 نوع الغذاء
الكثافة 

 ²/میافعة

الزیادة الوزنیة  تمعدال مباألیاالزیادة الوزنیة (ملغم) خالل فترة  تمعدال

 أیام الثالثة ١٠ أیام الثانیة ١٠ أیام األولى ١٠ (ملغم) ةالتراكمی

 رتیمیاا

١٠ 100 ª  ±7.07 191 ª  ±56 325 ª  ±98 616 ª ±161 

١٥ 234 ª  ±244 ª ١٩٩  ±156 269 ª  ±202 ª ٧٠٢  ±602 

٢٠ 111 ª  ±11 330 ª  ±64 378 ª  ±14 ª ٦٢±  ٨١٩ 

 یقهعل

١٠ 175 ª  ±35 120 ª  ±0.0 225 ª  ±7 520 ª ± ٤٢ 

١٥ 223 ª  ±64 108 ª  ±9 113 ª  ±69 ª ١٣±  ٤٤٤ 

٢٠ 135 ª  ±23 166 ª  ±16 174 ª  ±66 ª ٧٣±  ٤٧٥ 

 n =2   

مختلفــة الكثافــات ال جمیــع ) بــینP > 0.01وجــود فــروق معنویــة (عــدم بینــت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي 

الفتـرات  خـالل (ملغـم) عدالت الزیـادة الوزنیـة للیافعـاتم) ١٣ و ١٢( یوضح الشكل علیقة .الرتیمیا والللمعاملتین ا

 وأفـراداالرتیمیـا المغـذاة علـى  ٢٠و  ١٠ الكثافتین ألفرادعند الفترات المتتالیة ها قیم في ارتفاعسجل و  لكل معاملة

،  )األولـى(الفتـرة  الوزنیـة للیافعـات المغـذاة علـى العلیقـةلـوحظ ارتفـاع قـیم الزیـادة  للمغذاة علـى العلیقـة . ٢٠كثافة 

لتحلیــل ااظهــر  . )٤ ســجل ارتفــاع القــیم للیافعــات المغــذاة علــى االرتیمیــا (جــدولالفتــرتین الثانیــة والثالثــة  بینمــا فــي

) ١٤(بـین الزیـادات الوزنیـة (ملغـم) للمعـاملتین ، ویبـین الشـكل  )P > 0.01( اإلحصائي عدم وجود فروق معنویـة

 تلك الزیادات الوزنیة بین الفترات المختلفة للمعاملتین .
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 ١٠كثافات ( المرباة في المختبر بثالث M. affinis) معدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) لیافعات الروبیان ١٢شكل (

 .(التراكمیة)  یوما ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠(خالل الفترات المختلفة والمغذاة على االرتیمیا  ²یافعة/م) ٢٠ و ١٥ و

 

 ر بثالث كثافاتفي المختب رباةالم M. affinis  لیافعات الروبیان (ملغم) ) معدالت الزیادة الوزنیة١٣شكل (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة ( والمغذاة على العلیقة ²/میافعة )٢٠ و ١٥ و ١٠(

 .(التراكمیة) 
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للكثافـات كمعـدل المرباة فـي المختبـر M. affinis  لیافعات الروبیان (ملغم)ة معدالت الزیادة الوزنی )٨جدول (

 (التراكمیــة) ایومــ ٣٠لمــدة  أیــام/فترة) ١٠( خــالل الفتــرات المختلفــة المغــذاة علــى االرتیمیــا والعلیقــةو المختلفــة 

 .االنحراف المعیاري) ± (المعدل 

 نوع الغذاء
الزیادة الوزنیة  تمعدال ة باألیامالزیادة الوزنیة (ملغم) خالل الفتر  تمعدال

 أیام الثالثة ١٠ أیام الثانیة ١٠ أیام األولى ١٠ (ملغم) ةالتراكمی

٢٩٤±  ٧١٢ ª  ±128 240 ª  ±106 324 ª  ±112 148 ارتیمیا  ª 

٥١±  ٤٧٩ ª  ±52 131 ª  ±29 170 ª  ±66 178 علیقه  ª 

   =٢ n  

كمعدل للكثافات المختبر المرباة في  M. affinis  لیافعات الروبیان غم)الزیادة الوزنیة (ملمعدالت  )١٤( شكل

  .(التراكمیة)  ایوم ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة ( الرتیمیا والعلیقةعلى ا المغذاةو المختلفة 

 -معدالت النمو النوعي :  -٧  -١  -٣

للیافعــات /یـوم) ملغم(% ةرات المختلفـة والتراكمیـقـیم معـدالت النمـو النـوعي للفتـ إننالحـظ ) ٩(الجـدول  مـن

  ١٥بكثافـــــــة ) و 2.15 و 2.9 و 2.15 و 1.4( ²یافعـــــــة/م ١٠المغـــــــذاة علـــــــى االرتیمیـــــــا قـــــــد بلغـــــــت عنـــــــد كثافـــــــة 

) ، بینمـــــا ســـــجل للمغـــــذاة علـــــى 2.97 و 3.21 و 3.9 و 1.8( ٢٠بكثافـــــة ) و 2.89 و 2.75و  2.56 و 3.35(
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 و 1.26 و 1.45 و 3.7( ١٥بكثافــــــة ) و 2.17 و 2.31 و 1.55 و 2.68( ²یافعــــــة/م ١٠عنــــــد كثافــــــة العلیقــــــة 

  . ) على التوالي2.34 و 1.98 و 2.53 و 2.57( ٢٠بكثافة ) و 2.13

عند مقارنة معـدالت النمـو النـوعي لیافعـات الروبیـان المغـذاة علـى االرتیمیـا والعلیقـة  فـي المختبـر بكثافـات 

ـــــةمختلفـــــة لـــــوحظ  ـــــة هـــــا بین )P > 0.01( عـــــدم وجـــــود فـــــروق معنوی  خـــــالل الفتـــــرات المختلفـــــة مـــــن التجرب

للیافعات المغذاة على االرتیمیا وتلك المغذاة على العلیقـة  كمعدل ) . وعند مقارنة معدالت النمو النوعي٩ (جدول

 فتـرة الثالثــةمـا فــي البینوالثانیـة مــن التجربـة ،  األولـىفـي الفتــرتین  )P > 0.01(لـوحظ عـدم وجــود فـروق معنویـة 

النمــو  تمعــدال )١٧ و ١٦ و ١٥( شــكالاألوضــح ت. ) ١٠ ) (جــدولP < 0.01( وجــود فــروق معنویــة لــوحظ

  . ایوم ٣٠ى االرتیمیا والعلیقة ولمدة كثافات والمغذاة عل یافعات المرباة في المختبر بثالثللالنوعي 

فـي المختبـر بكثافـات المربـاة M. affinis  لیافعـات الروبیـان /یـوم)ملغم(% معـدالت النمـو النـوعي )٩جدول (

 ا (التراكمیــة)یومــ ٣٠لمــدة  أیــام/فترة) ١٠خــالل الفتــرات المختلفــة ( المغــذاة علــى االرتیمیــا والعلیقــةو مختلفــة 

 .االنحراف المعیاري) ± (المعدل 

النمو  تمعدال

 ةالنوعي التراكمی

 (%ملغم/یوم)

باألیامخالل فترة (%ملغم/یوم) النمو النوعي  تمعدال  
الكثافة  

²/م ةیافع  

نوع 

ایام الثالثة ١٠ الغذاء أیام الثانیة   أیام األولى   10 10 

0.11 ± 2.15 ª 0.28 ± 2.9ª 0.21 ± 2.15ª 0.14 ± 1.4ª ١٠ 

 ١٥ ª 0.5 ± 2.75ª 0.49 ± 2.56ª 0.92 ± 3.35ª 2.89 ± 0.02 ارتیمیا

0.57 ± 2.97 ª 0.84 ± 3.21ª 0.42 ± 3.9ª 0.42 ± 1.8ª ٢٠ 

0.14 ± 2.17 ª 0.27 ± 2.31ª 0.21 ± 1.55ª 0.08 ± 2.68ª ١٠ 

 علیقه

0.0 ± 2.13 ª 0.79 ± 1.26ª 0.21 ± 1.45ª 0.99 ± 3.7ª ١٥ 
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0.47 ± 2.34 ª 0.23 ± 1.98ª 0.97 ± 2.53ª 0.62 ± 2.57ª ٢٠ 

n =2   

بثالث المختبر في المرباة  M. affinis /یوم) لیافعات الروبیان ملغم) معدالت النمو النوعي (%١٥شكل (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة ( والمغذاة على االرتیمیا ²) یافعة/م٢٠ و ١٥ و ١٠( كثافات

 .(التراكمیة) 
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ثالث في المختبر ب رباةالم M. affinis وبیان لیافعات الر  /یوم)ملغم(% النمو النوعي ت) معدال١٦شكل (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة (والمغذاة على العلیقة  ²/مةیافع)  ٢٠ و ١٥ و ١٠( كثافات

 .(التراكمیة) 

كمعـدل  المربـاة فـي المختبـر  M. affinisن لیافعات الروبیـا/یوم) ملغم(%ت النمو النوعي معدال )١٠جدول (

ــات المختلفــة ــة و  للكثاف ــا والعلیق ــى االرتیمی ــذاة عل ــة (خــالمغ ــرات المختلف ــام/فترة) ١٠الل الفت ا یومــ ٣٠لمــدة  أی

  .االنحراف المعیاري) ± (المعدل  (التراكمیة)

n =٢   

كمعدل  المختبرفي  المرباة M. affinis  لیافعات الروبیان /یوم)ملغم(% وعي) معدالت النمو الن١٧شكل (

(التراكمیة) یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠ات المختلفة (خالل الفتر والمغذاة على االرتیمیا والعلیقة  للكثافات المختلفة

. 

 -النسبي : معدالت النمو - ٨-  ١  -٣

معدالت النمو النوعي 

(%ملغم/یوم) التراكمیة  

النمو النوعي (%ملغم/یوم) خالل فترة باألیام تمعدال  
 نوع الغذاء

ایام الثالثة ١٠ أیام الثانیة   أیام األولى   10 10 

0.48 ± 2.67 ª 0.5 ± 2.95ª 0.87 ± 2.87ª 1.03 ± 2.18ª ارتیمیا 

0.24 ± 2.21 ª 0.62 ± 1.85ь 0.7 ± 1.84ª 0.77 ± 2.98ª علیقه 
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المغــذاة علــى االرتیمیــا المربــاة فــي المختبــر بكثافــات مختلفــة و  قــیم معــدالت النمــو النســبي للیافعــات تفاوتــت

رتیمیـا فكانـت بتزایـد مسـتمر إلـى نهایـة علـى اال المغـذاة ²یافعـة/م ١٠بـین الفتـرات المختلفـة عـدا قـیم كثافـة والعلیقة 

ـــــة  ـــــىوســـــجل التجرب ـــــد كثافـــــة  أعل ـــــیم للنمـــــو النســـــبي التراكمـــــي عن ـــــي كـــــال  ²یافعـــــة/م ٢٠ق  بلغـــــت  إذ نالغـــــذائییف

نتــائج مقارنــة معــدالت النمــو النســبي لیافعــات الروبیــان المربــاة  أظهــرت ) % علــى التــوالي .103.1 و 145.88(

  عــــدم وجــــود فــــروق معنویــــة اإلحصــــائيى االرتیمیــــا والعلیقــــة باســــتخدام التحلیــــل بالكثافــــات المختلفــــة والمغــــذاة علــــ

)P > 0.01(  جـدول بینهـا)( لـوحظ وجـود فـروق معنویـة ، بینمـا) ١١P < 0.01( ین المعـاملتین خـالل الفتـرة بـ

 فـة خـاللللیافعـات المربـاة بكثافـات مختل ) معدالت النمو النسبي١٩ و ١٨( شكالنظهر الی. ) ١٢(جدول ة الثالث

مقارنـة مـع نهایـة التجربـة  إلـى األولـىللمعاملـة  ²یافعـة/م ١٠نمـو للكثافـة الفترات المختلفـة لكـل معاملـة واسـتمرار ال

معــدالت النمــو النســبي للیافعــات المغــذاة علــى العلیقــة . المعــاملتین  لكلتــا األخــرىلقــیم للكثافــات ارتفــاع وانخفــاض ل

مقارنــة مــع تلــك المغــذاة علــى االرتیمیــا التــي كانــت اقــل فــي الفتــرة  خفضــتعــة خــالل الفتــرة األولــى ثــم انكانــت مرتف

 ) .  ٢٠األولى مع استمرارها باالرتفاع (شكل 

المربـاة فـي المختبـر بكثافـات مختلفـة M. affinis  معدالت النمو النسبي (%) لیافعـات الروبیـان )١١جدول (

ــــة و  ــــا والعلیق ــــى االرتیمی ــــذاة عل ــــالمغ ــــرات المختلف ــــام/فترة) ١٠ة (خــــالل الفت ــــة)یومــــ ٣٠لمــــدة  أی   ا (التراكمی

 .االنحراف المعیاري) ± (المعدل 

النمو النسبي  تمعدال

(%) ةالتراكمی  

باألیامخالل فترة  )%(النمو النسبي  تمعدال الكثافة  

²/میافعة  

نوع 

أیام الثالثة ١٠ الغذاء أیام الثانیة ١٠  أیام األولى ١٠    

8.32 ± 90.68 ª 3.96 ± 33.35 ª ٣.37 ± 24.٣6 ª 1.51 ± 14.98 ª ١٠ 

 ª 6.71 ± 31.47 ª 6.58 ± 29.71 ª 12.93 ± 39.95 ª 15 137.84± 2.2 ارتیمیا

42.23 ± 145.88ª 12.1 ± 38.31 ª 6.16 ± 47.86 ª 5.19 ± 19.69 ª ٢٠ 
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7.17 ± 91.01 ª 3.01± 26.09 ª 2.75 ± 16.24 ª 1.3 ± 30.33 ª ١٠ 

 ١٥ ª 9.15 ± 13.99 ª 2.26 ± 15.22 ª 14.42 ± 45.53 ª 90.33 ± 0.13 علیقه

28.1 ± 103.1 ª 2.55 ± 21.65 ª 13.03 ± 29.02 ª 7.57 ± 29.24 ª ٢٠ 

n =2   

 ثالث كثافاتبفي المختبر  المرباة M. affinisلیافعات الروبیان (%) نمو النسبي ال ت) معدال١٨شكل (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة (على االرتیمیا  والمغذاة ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠(

 .(التراكمیة) 
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  ثالث كثافاتفي المختبر ب المرباة M. affinis  لیافعات الروبیان (%) نسبيالنمو ال ت) معدال١٩شكل (

یوما  ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة ( المغذاة على العلیقةو  ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠(

 .(التراكمیة) 

كمعـدل للكثافـات المرباة فـي المختبـر  M. affinis  (%) لیافعات الروبیان معدالت النمو النسبي )١٢جدول (

 ا (التراكمیــة)یومــ ٣٠لمــدة  أیــام/فترة) ١٠خــالل الفتــرات المختلفــة (المغــذاة علــى االرتیمیــا والعلیقــة و  المختلفــة

 .االنحراف المعیاري) ± (المعدل 

النمو النسبي  تمعدال

(%) ةالتراكمی  

(%) خالل فترة باألیام النمو النسبي تمعدال نوع  

أیام الثالثة ١٠ الغذاء أیام الثانیة ١٠  أیام األولى   10 

32.91 ± 124.8 ª 7.17 ± 34.37 ª 11.83 ± 33.98 ª  13.42 ± 24.87 ª ارتیمیا 

14.48 ± 94.81 ª 7.06 ± 20.57 ь 9.16 ± 20.16 ª  10.94 ± 35.3 ª علیقه 

n =٢  

كمعدل للكثافات  المرباة في المختبر  M. affinis لیافعات الروبیان (%) ) معدالت النمو النسبي٢٠الشكل (

 (التراكمیة).یوما ٣٠لمدة  أیام/فترة) ١٠خالل الفترات المختلفة (المغذاة على االرتیمیا والعلیقة لمدة و  المختلفة

 

 -: هانمو الكتلة الحیة وزیادتها الوزنیة ومعدالت  أوزانت معدال - ٩-  ١ - ٣
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 و ٤٧٨٤ و ٣٠١٠) و(١٣٧٤٤ و ٨٣٣٢ و 3577( )ملغم(الكلیة  للكتلة الحیة الزیادة الوزنیة بلغ معدل

 على التـواليالعلیقة و االرتیمیا  للیافعات المغذاة على ²یافعة/م )٢٠ و ١٥و  ١٠( ) عند الكثافات المختلفة٧٧٥٣

 النمــو النسـبي والنــوعي بــین معـدالت  )P > 0.01( وجـود فــروق معنویـةعــدم  اإلحصـائينتـائج التحلیــل  بینـت. 

بــین  )P > 0.01عــدم وجــود فــروق معنویــة (وكــذلك  ، والعلیقــة لجمیــع كثافــات الیافعــات المغــذاة علــى االرتیمیــا

وجـود  ، بینمـا سـجلالكثافـات المختلفـة  فـيلیافعـات المغـذاة علـى االرتیمیـا لمعدالت الزیادات الوزنیـة للكتلـة الحیـة 

وجود فروق معنویة  لم یظهرا اللتان ٢٠و ١٠ كثافتي العلیقة بین فيالمغذاة للیافعات ) P < 0.01(فروق معنویة 

)P > 0.01(  جدول ١٥مع كثافة) ١٣. ( 

النمـو النسـبي  تومعـدال (ملغـم)  ومعدالت الزیادة الوزنیة(ملغم) الكتلة الحیة االبتدائیة والنهائیة  )١٣جدول (

  المربــى فــي المختبــر بــثالث كثافــات/یــوم) لیافعــات الروبیــان الشــحامي ملغمالنمــو النــوعي (% ت(%) ومعــدال

 .) االنحراف المعیاري± المعدل (یوما  ٣٠لمدة االرتیمیا والعلیقة  والمغذاة على ²یافعة/م )٢٠ و ١٥ و ١٠(

معدل النمو 

النوعي 

/یوم)ملغم(%  

النسبي معدل النمو 

  (%)  

زیادة الكتلة الحیة 

(ملغم)    

الكتلة الحیة 

 النهائیة

 (ملغم)

الكتلة الحیة 

 االبتدائیة (ملغم)

الكثافة 

²/میافعة  

نوع 

 الغذاء

0.14 ± 1.40 

a 

6.65 ± 52.55 

a 

1054 ± 3577 

a 

2206 ± 10312 

a 

١١٥3 ± ٦٧٣٥ 

a 

10 

 2.52 ± 0.21 ارتیمیا

a 

13.2 ± 114.1 

a 

6598 ± 8332 

a 

13269 ± 16020 

a 

6672 ± ٧٦٨8 

a 

15 

0.30 ± 2.62 

a 

20.62 ± 119.8 

a 

2675 ±13744 

a 

6946 ± 25584 

a 

4277 ± 11845 

a 
20 

0.12 ± 1.42 

a 

5.74 ± ٥٢.٨1 

a 

156 ± 3010 

a 

1075 ± 8760 

a 

919 ± 5750 

a 
10 

 علیقه

0.0 ± 1.67 

a 

0.11 ± 64.95 

a 

146 ± 4784 

ab 

359 ± 12149 

a 

212 ± 7365 

a 
15 
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0.85 ±  2.07 

a 

47.54 ±  89.36 

a 

1000 ± 7753 

b 

3073 ± 17513 

a 

4073 ± 9760 

a 
20 

n =٢   

 -: كفاءة التغذیة - ١٠ - ١  -٣

وكفاءة نسـبة  ومعامل التحویل الغذائي لتحویل الغذائيقیم لكفاءة ا افضل) تسجیل ١٤حظ من الجدول (یال

 بلغـــــــــــــــــــــت إذ ²یافعـــــــــــــــــــــة/م ٢٠كثافـــــــــــــــــــــة  عنـــــــــــــــــــــدرتیمیـــــــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــــــذاة علـــــــــــــــــــــى اال للیافعـــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــــــروتین

 ١٠قیمـة لتلـك المغـذاة علـى العلیقـة بلغـت عنـد كثافـة  أعلى، بینما  على التوالي) 0.55 و 2.97 و%  33 91.(

یافعـات لسـجلت قـیم البـروتین المنـتج فقـط عنـد ا.  علـى التـوالي 0.72) و 4.38 و % 22.89(كانـت  إذ ²یافعة/م

 ) % على التوالي . 0.49 و ١بلغت ( إذ ٢٠ة لعلیقة في كثافالمغذاة على االرتیمیا وا

 كفــاءة التحویــل الغــذائي (%) ومعــدل التحویــل الغــذائي ونســبة كفــاءة البــروتین لیافعــات الروبیــان) ١٤جــدول (

M. affinis   والمغذاة على االرتیمیا والعلیقـة  ²/میافعة) ٢٠ و ١٥ و ١٠كثافات (ثالث المختبر بالمرباة في

 . )االنحراف المعیاري± (المعدل  ایوم ٣٠لمدة 

نوع 

 الغذاء

الكثافة 

 ²/میافعة

كفاءة التحویل الغذائي 

(%) 
 نسبة كفاءة البروتین التحویل الغذائي لدمع

قیمة البروتین 

 المنتج (%)

 ارتیمیا

١٠ 24.29a ±1.67 4.13 a ± 0.28 0.39 a  ±0.03  

١٥ 28.61a ±9.94 3.73 a ± 1.29 0.46 a ± 0.16  

٢٠ 33.91a ±3.59 2.97 a ± 0.31 0.55 a ± 0.06 1.0   ±0.18 

 علیقه
١٠ 22.89 a ±1.49 4.38 a ± 0.28 0.72 a ± 0.04  

١٥ 19.89 a ±2.25 5.07 a ± 0.57 0.62 a  ±0.07  
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٢٠ 21.72 a±0.54 4.61 a ±0.11 0.68 a ± 0.01 0.49   ±0.09 

n =٢   

ن وقیمـة نسـبة كفـاءة البـروتیلغذائي ومعامل التحویل الغذائي و فاءة التحویل اكمقارنة كال من نتائج  أظهرت

التحلیــل باســتخدام  االرتیمیــا والعلیقـةالبـروتین المنــتج لیافعـات الروبیــان المربــاة بالكثافـات الــثالث المختلفـة والمغــذاة 

 .  )١٤ (جدول في ) P > 0.01اإلحصائي عدم وجود فروق معنویة (

 

 -مختلفة :اع یافعات الروبیان في ثالثة أنظمة استزر    -٢ - ٣

 -االستزراع : الخواص البیئیة لمیاه أنظمة   -١  -٢  -٣

خــالل فتــرة التجربــة التــي امتــدت مــن تمــوز إلــى  º) م 27.83 – 26.67تراوحــت درجــة حــرارة المــاء بــین (

- 3.45ر ، وتراوحت الملوحة بین () ملغم/لت6.08 - 7.38أیلول ، أما تركیز األوكسجین المذاب فقد تراوح بین (

 ) ، وقــــــــــیم العكــــــــــارة بــــــــــین 7.63 –7.4 ، وكــــــــــذلك قــــــــــیم األس الهیــــــــــدروجیني بــــــــــین ( ) ‰ 3.60

)3.64 – 9.19 (NTU  (وحـــدة العكـــارة الدولیـــة) جـــدول)بعـــض الظـــروف البیئیـــة ٢١. ویوضـــح الشـــكل () ١٥ (

 .  ایوم ٦٠خالل تجارب استزراع الیافعات في األنظمة المختلفة لمدة 
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 فـي ثالثـة M. affinis   یافعـات الروبیـان أحـواض اسـتزراع ) بعـض العوامـل البیئیـة للمـاء فـي١٥جـدول ( 

 . )االنحراف المعیاري± (المعدل  ایوم ٦٠لمدة  مختلطال على الغذاءوالمغذاة  أنظمة

 n  =٢ * ،n  =١ 

 

  في ثالثة أنظمةM. affinis  لیافعات الروبیان  الستزراعالظروف البیئیة خالل تجارب ابعض ) ٢١شكل (

  .یوما  ٦٠والمغذاة تغذیة مختلطة لمدة مختلفة 

 نوع النظام
درجة الحرارة      

 )º (م

األوكسجین 

المذاب 

 (ملغم/لتر)

 )‰الملوحة (
س األ

 الهیدروجیني
pH 

 NTUالعكاره 

أحواض 

 مختبریه
26.67 0.82 ± 6.17 0.26 ± 3.60 0.20 ± 7.47 0.22 ± 3.64 0.43 ± 

 ± 0.38 3.87 ± 0.14 7.4 ± 0.18 3.45 ± 0.38 6.08 ± 0.98 26.83 قنوات مائیة

أحواض 

 *طینیة
27.83 1.47 ± 7.38 0.15 ± 3.49 0.31 ± 7.63 0.14 ± 9.19  1.90 ± 

0

5

10

15

20

25

30

العكارة االس الھیدروجیني الملوحة االوكسجین المذاب درجة الحرارة

یم
لق

ا

االحواض المختبریة
القنوات المائیة
االحواض الطینیة
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 -: یافعات الروبیانل (%) ونسب البقاء (ملغم) األوزانمعدالت    -٢  -٢  -٣

 مختبریــه أحــواض وهــي مختلفــة أنظمــة ةاالبتدائیــة واســتزرعت فــي ثالثــ وزاناأل متقاربــةاســتخدمت یافعــات 

علـى التـوالي  ١:  ٣باستخدام الغذاء المختلط والمكـون مـن االرتیمیـا والعلیقـة بنسـبة  طینیة وأحواضوقنوات مائیة 

 لغـــــت ب إذ أیـــــامكـــــل عشـــــرة  الثالثـــــة ألنظمـــــةللیافعـــــات فـــــي ا(ملغـــــم)  األوزانمعـــــدالت  تســـــجل.  ایومـــــ ٦٠لمـــــدة 

  و  ٢٦٢٢ و ٢٢٢٥ و ١٦٦٣ و ١١١٢( و) 3059 و 2547 و 2090 و 1585 و ١٢٣٤ و  ٩٨٧(

 ) على التوالي .٥٦٠٠ و ٥٠١٠ و ٤٤١٢ و ٣٨٨٢ و ٢٩١٦ و ٢٠١٦ و ١١١٧و () 3585و 3218

الیافعـــات بـــین  أوزانفـــي معـــدالت  )P < 0.01(وجـــود فـــروق معنویـــة  اإلحصـــائينـــت نتـــائج التحلیـــل یب

االبتدائیـة  األوزانبـین معـدالت  )P > 0.01( ل جمیع الفترات ، في حین لـم تظهـر فـروق معنویـةوخال المعامالت

 األنظمةغم) في ملالیافعات ( أوزانمعدالت  سجلت زیادة في . )١٦ (جدول االستزراع الثالثة أنظمةللیافعات في 

الطینیــة علــى االنظمــه  األحــواضمــع تفــوق واضــح لنظــام االســتزراع فــي  المختلفــة ، فتــرات النمــوالمختلفــة خــالل 

 .) ٢٢إلى نهایة التجربة (شكل  أوزانهاعدالت استمرت جمیع المعامالت بالزیادة في مو  األخرى

% وفــي  ٩٠لیافعــات الروبیـان المربـاة فـي المختبـر فكانـت  النهائیـة معـدالت نسـب البقـاء (%)كمـا سـجلت 

ــــــم تظهــــــر  اإلحصــــــائيمــــــن التحلیــــــل  % . ١٠٠ طینیــــــة حســــــبت تقــــــدیریا% وفــــــي ال 89.29القنــــــوات المائیــــــة   ل

ـــــــة ـــــــروق معنوی ـــــــاء (%)  )P > 0.01( ف ـــــــة بـــــــین معـــــــدالت نســـــــب البق ـــــــاةللیافعـــــــات النهائی  فـــــــي المرب

. اإلحصـــــــــــــــــــائیةالتحالیــــــــــــــــــل والمغـــــــــــــــــــذاة غــــــــــــــــــذاء مخــــــــــــــــــتلط والداخلـــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــمن  المختلفــــــــــــــــــة األنظمــــــــــــــــــة
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ـــــانل (ملغـــــم) ونســـــب البقـــــاء (%) األوزانمعـــــدالت ) ١٦جـــــدول ( ـــــ المســـــتزرعة M. affinis  یافعـــــات الروبی ـــــي ثالث ـــــة أنظمـــــة ةف  مختلف

 . )واالنحراف المعیاري± (المعدل  ایوم ٦٠لمدة مختلط الغذاء ال على طینیة) والمغذاة أحواضو قنوات مائیة و  مختبریه أحواض(

نظام 

 التربیة

 باألیامالوزن (ملغم) خالل فترة  تمعدال
 نسبة البقاء (%)

٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠ 

 أحواض

 مختبریه

362 ± 987 

a 

407± 1234 

a 

491± 1585 

a 

533 ± 2090 

a 

577 ± 2547 

a 

636 ± 3059 

a 

655 ± 3657 

a 

 4.71 ± 90 

a 

قنوات 

 مائیة

220 ± 1112 

a 

359± 1663 

b 

366± 2225 

b 

395 ± 2622 

b 

531 ± 3218 

b 

483 ± 3585 

b 

565 ± 4395 

b 

2.81±89.29 

a 

 أحواض

 طینیة*

243 ± 1117 

a 

179± 2016 

c 

196± 2916 

c 

436 ± 3882 

c 

451 ± 4412 

c 

443 ± 5010 

c 

837 ± 5600 

c 
100 

n  =٢  ،n = *١  
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 مختلفة انظمه ةفي ثالث المستزرعةM. affinis  یافعات الروبیانل (ملغم) وزاناأل) معدالت ٢٢شكل (

 ایوم ٦٠لمدة المختلفة  خالل الفترات باستخدام الغذاء المختلط )طینیة وأحواضوقنوات مائیة  مختبریه أحواض(

. 

 -معدالت الزیادة الوزنیة :   -٣  -٢  -٣

المختبریــة  األحــواضوهــي  الثالثــة األنظمــة فــي المســتزرعة للیافعــات (ملغــم) الزیــادة الوزنیــةمعــدالت بلغــت 

 ایومـ ٦٠ة لمـد ةوالتراكمیـخـالل الفتـرات المختلفـة المغذاة على الغـذاء المخـتلط  الطینیة واألحواضوالقنوات المائیة 

 10٨ و 368 و 595 و 397 و 563 و 551( و) ٢٦٦٨ و ٥٩٩ و ٥١٢ و 446 و 514 و 351 و ٢٤٧(

 . على التوالي ) ٤٤٨٨ و 595 و ٥٩٨ و ٥٣٠ و ٩٦٦ و ٩٠٠ و ٨٩٩( ) و٣٢٨٤ و

عات ) بین معدالت الزیادة الوزنیة للیافP > 0.01(عدم وجود فروق معنویة  اإلحصائيبینت نتائج التحلیل 

، بینمـا كانـت  المختبریـة والقنـوات المائیـة المغـذاة تغذیـة مختلطـة خـالل الفتـرات المختلفـة األحواضمستزرعة في ال

قـیم  إحصـائیالـم تحلـل .  )١٧(جـدول )  بـین معـدالت الزیـادة الوزنیـة التراكمیـة P < 0.01(فـروق معنویـة  هنالـك

وحظ ارتفــاع تــدریجي للزیــادة الوزنیــة عنــد الیافعــات لــو  الطینیــة . األحــواضمعــدالت الزیــادة الوزنیــة للیافعــات فــي 

 ) .٢٣(شكل  األخرى باألنظمةالمرباة في المخبر مقارنة 
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 أنظمــة ةفــي ثالثــ المســتزرعة M. affinisلیافعــات الروبیــان  الزیــادة الوزنیــة (ملغــم)معــدالت ) ١٧جــدول (

(المعـدل (التراكمیـة)  یوما ٦٠لمدة  ایام/فترة)١٠( خالل الفترات المختلفة مختلفة والمغذاة على الغذاء المختلط

 . )االنحراف المعیاري± 

n  =٢  ،n = *١ 

نوع 

 النظام

الزیادة  تمعدال الزیادة الوزنیة (ملغم) خالل الفترة باألیام تمعدال

الوزنیة التراكمیة 

 (ملغم)
أیام  ١٠

 األولى

أیام  ١٠

 الثانیة

 أیام  ١٠

 الثالثة

 م أیا ١٠

 الرابعة

 أیام ١٠

 الخامسة

أیام ١٠  

 السادسة

أحواض 

 مختبریه
247 ± ٥٥  

a 
٢٤ ± ٣٥١  

a 
 ٧١± ٥١٤  

a 
٢± ٤٤٦  
a 

١٤ ± ٥١٢  
 a 

٨ ± ٥٩٩  
a 

2668 ± 15.56 

a 

قنوات 

 مائیة
 ٤٤ ± ٥٥١  

a 
 563± ٧٥  

a 
 ٤٠ ± ٣٩٧   

a 

٥٩٥ ± 

٧٥  
a 

٣٤٣ ± ٣٦٨  
 a 

٢٨٦ ± ٨١٠   
a 

٣٢٨٤ ± 26.16 
b 

ض أحوا

 *طینیة
٤٤٨٨ ٥٩٥ ٥٩٨ ٥٣٠ ٩٦٦ ٩٠٠ ٨٩٩ 
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 مختلفة أنظمةثالثة في ة ستزرعالم M. affinis  لیافعات الروبیان (ملغم) معدالت الزیادة الوزنیة )٢٣شكل (

  .(التراكمیة)  ایوم ٦٠لمدة  )أیام/فترة ١٠خالل الفترات المختلفة (مختلط الغذاء على الوالمغذاة 

 -معدالت النمو النوعي :  -٤ - ٢  -٣

الثالثــة والمغــذاة تغذیــة مختلطــة  باألنظمــةللیافعــات المســتزرعة  /یــوم)ملغم%ت النمــو النــوعي (ت معــدالبلغــ

ــــ ــــرات المختلفــــة والتراكمی  و 4.03) و (2.18 و 1.79 و 1.84 و 1.93 و 2.83 و 2.51 و 2.22( ةخــــالل الفت

 و 1.12 و 1.27 و 1.28 و 2.86 و 3.69 و 2.91( ) و2.30 و 2.05 و 1.07 و 2.05 و 1.64 و 2.92

) بـین معـدالت النمـو P > 0.01(عـدم وجـود فـرق معنویـة  اإلحصـائيبینـت نتـائج التحلیـل  ) علـى التـوالي .2.69

خـالل الفتـرات المختلفـة والتراكمــي الثالثـة والمغـذاة علـى الغـذاء المخــتلط  األنظمــةالنـوعي للیافعـات المسـتزرعة فـي 

وبعــدها اســتمرار  فــي القنــوات المائیــة واالحــواض الطینیــة لــىاألو قــیم للنمــو للفتــرة  أعلــىكمــا بلغــت  . )١٨(جــدول 

 .  )٢٤ انخفاض قیم النمو (شكل

النمو  تمعدال

النوعي 

 ةالتراكمی

الفترة باألیام خالل /یوم)ملغمالنمو النوعي (% تمعدال  
نوع 

 النظام
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فــة مختل انظمــه ةالمســتزرعة فــي ثالثــ  M. affinis) معــدالت النمــو النــوعي لیافعــات الروبیــان ١٨جــدول (

 التراكمیـــــة) ( ایومـــــ ٦٠لمـــــدة  )أیـــــام/فترة ١٠( خـــــالل الفتـــــرات المختلفـــــة والمغـــــذاة علـــــى الغـــــذاء المخـــــتلط

  . )االنحراف المعیاري± (المعدل 

n  =٢  ،n = *١  

 مختبریه أحواضالمستزرعة في  M. affinis  لیافعات الروبیان /یوم)ملغم(% ) معدالت النمو النوعي٢٤شكل (

 ) /فترةأیام ١٠خالل الفترات المختلفة (طینیة والمغذاة تغذیة مختلطة  وأحواضوقنوات مائیة 

 . (التركمیة) ایوم ٦٠لمدة 

 

 -النمو النسبي : تدالمع   -٥  -٢  -٣

١٠ 

 أیام السادسة

١٠ 

 أیام الخامسة

١٠ 

 أیام الرابعة

١٠ 

 أیام الثالثة

١٠ 

 أیام الثانیة

١٠ 

 أیام األولى

0.09 ± 2.18 

a 

0.06 ± 1.79 

a 

0.09± 1.84 

a 

0.06 ± 1.93 

a 

0.56 ± 2.83 

a 

0.06± 2.51 

a 

0.33 ± 2.22 

a 

أحواض 

 مختبریه

0.01 ± 2.30 

a 

0.78 ± 2.05 

a 

0.99± 1.07 

a 

0.22 ± 2.05 

a 

0.16 ± 1.64 

a 

0.42± 2.92 
a 

0.22 ± 4.03 

a 

قنوات 

 مائیة

0.0 ± 2.69 0.0 ± 1.12 0.0 ± 1.27 0.0 ± 1.28 0.0 ± 2.86 0.0 ± 3.69 0.0 ± 5.91 
أحواض 

 طینیة*
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 ةوالتراكمیـ المختلفـة خـالل الفتـراتالثالثـة  باألنظمـةللیافعـات المسـتزرعة  %)ت معدالت النمو النسـبي (بلغ

 و  33.97 و 49.55() و 270.78 و  19.58و   20.13 و 21.24 و 32.75 و 28.47 و  24.89(

 و 13.55 و 13.65 و 33.13 و 44.64 و 80.48( ) و295.43 و22.92 و  11.59 و 22.68 و  17.85

 عــــــدم وجــــــود فــــــرق معنویــــــة  اإلحصــــــائي) علــــــى التــــــوالي . بینــــــت نتــــــائج التحلیــــــل  401.79 و  11.88

)P > 0.01 الثالثــــة عنــــد جمیــــع الفتــــرات األنظمــــة) بــــین معــــدالت النمــــو النســــبي للیافعــــات المســــتزرعة فــــي  

وبعــدها االســتمرار فــي انخفــاض قــیم النمــو  األولــىقــیم للنمــو فــي الفتـرة  أعلــى ) یوضــح٢٥الشــكل ( . )١٩(جـدول 

قیم للنمو النسبي التراكمي كان  أعلى.  في القنوات المائیة الطینیة والى الخامسة األحواضإلى الفترة السادسة في 

 على التوالي .  الطینیة تلتها القنوات ثم المختبریة األحواضفي  ةالمستزرعللیافعات 
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قنــوات مائیــة و (أحــواض مختبریــه  مختلفــة انظمــه ةفــي ثالثــ المســتزرعة M. affinis  لیافعــات الروبیــان  (%) ) معــدالت النمــو النســبي١٩جــدول (

 . )ياالنحراف المعیار ± (المعدل  (التراكمیة) ایوم ٦٠لمدة  /فترة)أیام ١٠فترات المختلفة (والمغذاة على الغذاء المختلط خالل ال أحواض طینیة)و 

النمو  تمعدال

 ةالنسبي التراكمی

(%) 

باألیامفترة المعدالت النمو النسبي (%) خالل   

 نوع النظام
١٠ 

 أیام السادسة

١٠ 

 أیام الخامسة

١٠ 

 أیام الرابعة

١٠ 

 أیام الثالثة

١٠ 

 أیام الثانیة

١٠ 

 أیام األولى

18.83 ± 270.78 

a 

0.61 ±19.58 

a 

1.1 ±20.13 

a 

0.83 ±21.24 

a 

7.4 ±32.75 

a 

0.78 ±28.47 

a 

4 ±24.89 

a 

 أحواض

 مختبریه

1.59 ± 295.43 

a 

9.53 ±22.92 

a 

11.02 ±11.59 

a 

2.66 ±22.68 

a 

1.91±17.85 

a 

5.71 ±33.97 

a 

3.28±49.55 

a 

قنوات 

 مائیة

0.0 ± 401.79 0.0 ±11.88 0.0 ±13.55 0.0 ±13.65 0.0 ±33.13 0.0 ± 44.64 0.0 ±80.48 

 أحواض

 طینیة

n = ٢  ،n = *١  
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 المســــتزرعة فــــي أحــــواض مختبریــــه M. affinis) معــــدالت النمــــو النســــبي (%) لیافعــــات الروبیــــان ٢٥شــــكل (

 ) /فترةأیـــــــــام ١٠خـــــــــالل الفتـــــــــرات المختلفـــــــــة ( وقنـــــــــوات مائیـــــــــة وأحـــــــــواض طینیـــــــــة والمغـــــــــذاة تغذیـــــــــة مختلطـــــــــة 

  . (التراكمیة) یوما ٦٠لمدة                                           

 

    -والزیادة الوزنیة ومعدالت النمو : الكتلة الحیة أوزانمعدالت    -٦  -٢ 3 -

) للیافعات المستزرعة ٨٩٧٦٠٠ و ٣٥٤٣١٦ و ٣٤٥٥٣(ملغم) (الكلیة  بلغت الزیادة الوزنیة للكتلة الحیة

ء المخــتلط علــى طینیــة والمغــذاة علــى الغــذا وأحــواضوقنــوات مائیــة  مختبریــه أحــواضالمختلفــة وهــي  األنظمــةفــي 

 ) % و٤٠٢ و ٢٩٥ و ٢٧١بلغــــــــــــت ( إذالتــــــــــــوالي ، وســــــــــــجلت قــــــــــــیم معــــــــــــدالت النمــــــــــــو النســــــــــــبي والنــــــــــــوعي 

 /یوم على التوالي .ملغم) %2.69 و 2.3 و 2.18(

نوعي بین معدالت النمو النسبي وال  )P > 0.01عدم وجود فروق معنویة ( اإلحصائيبینت نتائج التحلیل 

الكتلـة  أوزانبـین ) P < 0.01، ووجـود فـروق معنویـة ( المختبریـة والقنـوات المائیـة األحـواضللیافعـات المربـاة فـي 

وكـذلك بـین معـدالت الزیـادات الوزنیـة  المختبریـة والقنـوات المائیـة األحـواضات فـي الحیة االبتدائیة والنهائیة للیافع

 .  )٢٠(جدول لهما  للكتلة الحیة
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النمو النسبي  تومعدال (ملغم) ومعدالت الزیادة الوزنیة (ملغم) یة) الكتلة الحیة االبتدائیة والنهائ٢٠جدول (

مختلفة  أنظمة ةثالث لشحامي المستزرعة في/یوم) لیافعات الروبیان املغمالنمو النوعي (% ت(%) ومعدال

 ) .االنحراف المعیاري± المعدل (یوما  ٦٠لمدة  والمغذاة على الغذاء المختلط

معدل النمو 

 النوعي (%/یوم)

دل النمو مع

(%) النسبي  

زیادة الكتلة 

 (ملغم)الحیة 

 الكتلة الحیة 

(ملغم) النهائیة  

الكتلة الحیة 

 (ملغم) االبتدائیة

الكثافة 

²یافعة/م  

 نوع النظام

0.85 ± 2.18 

 a 

19 ± 271 

 a 

٣٤٥٥٣ 

 a 

3224 ± 49366 

 a 

944 ± 14813 

 a 
همختبریأحواض  ١٥  

0.01 ± 2.3 

 a 

2 ± 295 

 a 

٣٥٤٣١٦ 

b 

10925 ± 494365 

b 

1871 ± 140049 

b 
 مائیة قنوات ١٢٦

*أحواض طینیة ٢٠٠ 223400 ± 0.0 1121000 ± 0.0 ٨٩٧٦٠٠ 402 ± 0.0  2.69 ± 0.0  

 n =٢ * ،n  =١ 

 -كفاءة التغذیة :  -٧  -٢  -٣

ت قــیم لكفــاءة التحویــل الغــذائي ومعامــل التحویــل الغــذائي للیافعــا أفضــلتســجیل  )٢١یالحــظ مــن الجــدول (

) 0.65 و%  154 14.بلغـت ( إذالطینیـة المغـذاة علـى العلیقـة والغـذاء الحـي الطبیعـي  األحـواضالمستزرعة فـي 

البــروتین  علـى التـوالي ، بینمـا لـم تختلـف كثیـرا قـیم كفــاءة التحویـل الغـذائي ومعامـل التحویـل الغـذائي ونسـبة كفـاءة

 0.59) و 3.1 و % 32.26كانـت (ف ة علـى الغـذاء المخـتلطئیة والمغـذاالمختبر والقنوات الما للیافعات المرباة في

ـــوالي0.63 و 2.95 و%  33.87( و ـــاة فـــي  . ) علـــى الت ـــد الیافعـــات المرب ـــتج فقـــط عن ـــروتین المن ـــیم الب ســـجلت ق

عــدم وجــود  اإلحصــائينتــائج التحلیــل  أظهــرت% .  0.21القنــوات المائیــة المغــذاة علــى الغــذاء المخــتلط فبلغــت 

فــي كفــاءة التحویــل الغــذائي ومعامــل التحویــل الغــذائي و نســبة كفــاءة البــروتین بــین  )P > 0.01فــروق معنویــة (

 .  مكرر واحد لالعتماد على الطینیة األحواض لم تحلل نتائج . المائیة تفعات المرباة في المختبر والقنواالیا
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وقیمــة البــروتین  بــروتینل التحویــل الغــذائي ونســبة كفــاءة ال) كفــاءة التحویــل الغــذائي (%) ومعامــ٢١جــدول (

واحـواض طینیـة      وقنـوات مائیـة  مختبریـه أحـواضالمسـتزرعة فـي  M. affinis لیافعـات الروبیـان المنـتج (%)

 . )االنحراف المعیاري± (المعدل  ایوم ٦٠لمدة والمغذاة على الغذاء المختلط 

 نوع النظام
نوع 

 الغذاء

نسبة 

 البروتین

كفاءة التحویل 

 الغذائي (%)

مل التحویل معا

 الغذائي

نسبة كفاءة 

 البروتین

قیمة البروتین 

 (%) المنتج

أحواض 

 یهمختبر 
   ª± 0.93  3.1 ª ± 0.09   0.59 ª±1.14 32.26  54.57 مختلط

  ª ±0.35 2.95 ª ±0.03    0.63 ª ±0.71  0.0 ± 0.21 33.87  54.57 مختلط مائیة قنوات

   0.65 154.14 31.89 علیقه *أحواض طینیة

n  =٢ * ،n  =١  

 -روبیان قبل وبعد تجارب التغذیة :التركیب الكیمیائي لجسم ال  -٨  -٢  -٣

روبیــان روبیــان الشــحامي علــى شــكل مســاحیق ال) التركیــب الكیمیــائي لجســم یافعــات ال٢٢یظهــر الجــدول ( 

ل لیافعــات قبــمســاحیق ال ونالحــظ إن نســبة الرطوبــة كانــت متقاربــةث قبــل وبعــد تجــارب النمــو فــي المعــامالت الــثال

.  ) % علـى التـوالي1.3 و1.2  و2.01  و 3.05المخـتلط إذ بلغـت (الغـذاء االرتیمیا والعلیقة و  وبعد تغذیتها على

  فــي المعــامالت الــثالث إذ بلغــتكــذلك أظهــرت نســب البــروتین اختالفــا واضــحا بــین الیافعــات قبــل وبعــد التجربــة 

 ) % . 56.78 و  49.03و 60.54 و 45.66(

إذ بلغت  للمعامالت الثالثزیادة متتالیة في نسب الدهن وعكسیا في نسب الرماد قبل وبعد التجربة  تسجل

) % علــــى التــــوالي . أمــــا 12.34 و 14.58 و 16.45 و 16.55( ) % و6.28 و 4.36 و  2.57 و1.65 (
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  فكانـــــــت ســـــــتخدمةالم علـــــــى األغذیـــــــة الثالثـــــــة قلـــــــت بعـــــــد تغذیـــــــة یافعـــــــات الروبیـــــــان نســـــــبة الكاربوهیـــــــدرات فقـــــــد

 ) % على التوالي .23.3 و 30.83 و 18.43 و 33.91(

االرتیمیا والعلیقـة  علىقبل وبعد التغذیة M. affinis  یافعات الروبیان   تركیب الكیمیائي لجسمال) ٢٢جدول (

 على أساس الوزن الجاف . ١:  ٣وخلیطهما بنسبة 

 المكونات %
 المعاملة

لبروتینا الدهن الرماد الكاربوهیدرات  الرطوبة 

التجربة قبل 3.05 45.66 1.65 16.55 33.91  

االرتیمیا  2.01 60.54 2.57 16.45 18.43  

العلیقة  1.20 49.03 4.36 14.58 30.83  

المختلطالغذاء  1.30 56.78 6.28 12.34 23.3  

 

 -عات الروبیان مع طول االرتیمیا :عالقة طول یاف  -٣ 3 -

) 3.0 - 3.49) سـم و (2.5 - 2.99لیافعـات الروبیـان ( یـةمجـامیع طول ةة ثالثـعالقـ )٢٣یوضح الجـدول (

 و 1.0 و 0.9 و 0.8 و 0.7 و  0.6ل مختلفـة مـن االرتیمیـا كانـت (اطـو أ سـم وبـین سـتة )- 3.99  (3.5 سـم و

فــي ة مقدمــة لكــل یافعــالســتة وال أطوالهــالكــل طــول مــن رتیمیــا اال مــن أفــراد ٥العــدد المتبقــي مــن ل ) ســم وســج1.1

اسـتهالكها لجمیـع أطـوال  سـم  3.99-3.5  . أظهـرت مجموعـة الطـول لمـدة سـاعة واحـدةو مجامیع الطول الثالثـة 

ــــین  ــــي تراوحــــت ب ــــا الت ــــروق معنویــــة ســــم .  1.1 – 0.6االرتیمی ــــى وجــــود ف ــــائج التحلیــــل اإلحصــــائي عل  بینــــت نت

)P < 0.01 ( سـم 2.99 -2.5  لمجموعـةوبـین اسـم  3.99 – 3.5و سـم  3.0 - 3.49 الطـولبـین مجمـوعتي 
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فكلما زاد طول الروبیان كلما زادت قابلیته على  .) ٢٣(جدول ) بینهما P > 0.01ن لم یظهرا فروقا معنویة (واللتی

 ) . ٢٥الغذاء وخصوصا اإلمساك بالغذاء الحي متمثال باالرتیمیا (شكل 

من ) سم 1.1 – 0.6( أطوال ستةمع M. affinis  یافعات الروبیانل ع طولیةعالقة ثالثة مجامی )٢٣جدول (

 مل . ٥٠٠في حیز للیافعات  ساعة واحدة من تغذیتها عدادها المتبقیة بعدوأ  A.  franciscana الرتیمیاا

 

 محددة من لاطو وبین ستة ا M. affinis یافعات الروبیان من  بین ثالثة مجامیع طولیةعالقة ال) ٢٦شكل (

 ساعة واحدة . ةاالستهالك لمدوتأثیر ذلك على معدل أفراد لكل طول)  ٥(االرتیمیا 

المتبقیةاالرتیمیا  عدد  الوقت بالدقائق 
عدد االرتیمیا 

یافعةالمقدمة لكل   
عدد  الیافعات  

أطوال الیافعات 

 (سم)

١.0 ±  ٢  a ١٢ ٥ ٦٠ 2.99 - ٢.5 

1.0 ± 1.0 ab ١٢ ٥ ٦٠ 3.49 - 3.0 

0.00 b ١٢ ٥ ٦٠ 3.99 - 3.5 
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 -لغذائي :التمثیل ا  -٤  -٣

سجلت أعلى قیم لمعدالت الوزن الجاف للغـذاء المسـتهلك مـن قبـل الیافعـات المغـذاة علـى االرتیمیـا والعلیقـة 

ملیلتـر . كمـا أن الیافعـات اسـتهلكت  ٥٠٠عند وضعها في حیز بحجـم  ºم ١٥واقلها في درجة  ºم ٢٥عند درجة 

ة ، بینمـــا كانـــت الفضـــالت المطروحـــة مـــن الیافعـــات اكبـــر كمیـــة مـــن االرتیمیـــا مقارنـــة مـــع كمیـــة اســـتهالكها للعلیقـــ

 المغـــــــــــذاة علـــــــــــى االرتیمیـــــــــــا اقـــــــــــل مـــــــــــن تلـــــــــــك المغـــــــــــذاة علـــــــــــى العلیقـــــــــــة فـــــــــــي دراجـــــــــــات الحـــــــــــرارة المختلفـــــــــــة 

. وعند مقارنـة قـیم التمثیـل بـین الیافعـات المغـذاة علـى االرتیمیـا بتلـك المغـذاة علـى العلیقـة  º) م٢٥ و ٢٠ و ١٥(

) ٨٤ و ٧٧ و ٧٤بــین إن قیمهــا مرتفعــة فــي االرتیمیــا مقارنــة مــع العلیقــة إذ بلغــت (فــي درجــات الحــرارة المختلفــة ت

كمــا لــوحظ إن الروبیــان الشــحامي یســتمر بالتغذیــة حتــى عنــد امــتالء قناتــه  ) علــى التــوالي .٢٨ و 22.5 و ١٨و(

 .واطالقة للفضالت الهضمیة 

ین معدالت الوزن الجاف للغذاء المستهلك ) بP < 0.01وأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة (

والغذاء المتبقي من قبل الیافعات المغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل درجات الحرارة المختلفة . وعدم وجود 

في كمیة الفضالت المطروحة من الیافعات المغذاة على االرتیمیا والعلیقة خالل  )P > 0.01فروق معنویة (

. )٢٤(جدول  لفةدرجات الحرارة المخت
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المغـذاة  M. affinis لیافعـات الروبیـان (ملغـم) والوزن الجـاف للغـذاء المسـتهلك (%) ) التمثیل الغذائي وكفاءة التمثیل الغذائي٢٤جدول (

. º) م ٢٥ و ٢٠ و ١٥علــــــــى نــــــــوعین مــــــــن الغــــــــذاء همــــــــا االرتیمیــــــــا والعلیقــــــــة وتحــــــــت تــــــــأثیر درجــــــــات حــــــــرارة مختلفــــــــة (

نوع 

 الغذاء

وزن الغذاء 

االبتدائي 

 (ملغم)

درجة 

الحرارة 

 º(م)

عدد 

 الیافعات

الغذاء المتبقي 

 (ملغم)

معدل الوزن الجاف 

 للغذاء المستهلك (ملغم)

الفضالت 

 المطروحة (ملغم)

التمثیل 

 الغذائي

كفاءة التمثیل 

 الغذائي (%)

 ٩٠ ارتیمیا

15 ٢٠ ± 12 ª  ٤ 78 ª ± 4.1 4 ª  ± ٧٤ ٥ 94.87 

20 ٢٠ ± 7  b ٥ b ٨٣±  4.7 ª ٧٧ ٥  ±٦ 92.77 

٢٠ ٢٥ ± 0.0 c 0.0 90 с ± 0.0 ª ٥ ± ٦ 84 93.33 

 46 علیقة

٢٠ ١٥ ± 20  ª  ٣ ± 26 ª  3.24 ª ٨4  ± 18 69.23 

٢٠ ٢٠ 6 ± 13 b 33.5 b ± 5.5 11ª   ±١١ 22.5 67.16 

٢٠ ٢٥ ± 6 c ٥ 40 с ± 5.03 ª ٤ ± ١٢ 28 70 
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 -ى تغذیة یافعات الروبیان :رة علتأثیر درجة الحرا  -٥  -٣

على وقت االفتراس للغـذاء  º) م٢٥ و ٢٠ و ١٥درجات حراریة مختلفة ( ) تأثیر ثالث٢٥یظهر الجدول (

واالمــتالء للمعــدة وظهــور الفضــالت لیافعــات الروبیــان المغــذاة علــى االرتیمیــا والعلیقــة وســجل اقــل وقــت لالفتــراس 

المعـاملتین . أوضــحت  لكلتـا ºم ١٥ینمــا سـجل أطـول وقـت عنــد الحـرارة ب ºم ٢٥عنـد الحـرارة  طـالقواإلواالمـتالء 

بین درجات الحرارة المختلفة لكـل نـوع مـن الغـذاء  )P > 0.01نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروق معنویة (

ن اللتــی ºم ٢٥و  ºم ٢٠بــین درجتــي الحــرارة   )P > 0.01فــي وقــت االفتــراس ، بینمــا لــم تظهــر فــروق معنویــة (

عنـد وقـت االمـتالء للمعـدة ووقـت ظهـور الفضـالت لیافعـات  ºم ١٥)  مـع الحـرارة P < 0.01معنویة( اسجلتا فروق

فـي وقـت  )  بـین درجـات الحـرارة الـثالثp < 0.01ولـوحظ وجـود فـروق معنویـة (لروبیـان المغـذاة علـى االرتیمیـا ا

 . امتالء المعد ووقت ظهور الفضالت  للیافعات المغذاة على العلیقة 

 الطــول تذا M. affinis  وظهــور الفضــالت لیافعــات الروبیــان  ) وقــت افتــراس وامــتالء المعــدة٢٥جــدول (

 .  ) االنحراف المعیاري ± المغذاة على االرتیمیا والعلیقة بدرجات حرارة مختلفة (المعدل و سم  4.0 -3.5

 

وقت ظهور الفضالت 

 (دقائق)

وقت امتالء المعدة 

 (دقائق)
 ائق)أول افتراس (دق

عدد 

 الیافعات

الحرارة درجة 

 )º(م

نوع 

 الغذاء

83.05 ± 194.15 ª 83.11 ± 191.65 ª 6.45 ª ± 5.19 
 

١٥ ٢٠ 

 ٢٠ ٢٠ ь 12.41 ± 60.90 ь 3.6 ª    ± 2.74 62.90 ± 12.52 ارتیمیا

9.36 ± 53.80 ьс 9.35 ± 51.40 ьс 2.0 ª ± 2.27 ٢٥ ٢٠ 

25.07 ± 202.05 ª 24.52 ± 198.85 ª 5.85 ª  ± 4.16 ١٥ ٢٠ 

 ٢٠ ٢٠ ь 43.57 ± 117.1 ь ª 7.2 ± 5.86 120 ± 43.81 علیقه

8.50 ± 58.65 с 8.58 ± 56.60 с 4.7 ª  ± 3.94 ٢٥ ٢٠ 
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 الفصل الرابع

 -المناقشة : - ٤

تربیـة األسـماك  اغلـب الدراسـات السـابقة تركـز علـى سـة األولـى مـن نوعهـا فـي العـراق إذ كانـتتعد هذه الدرا

جمـع مـن أهـداف هـذه الدراسـة كـان ل فانلذلك  واحده من أسبابها صعوبة تربیة الروبیان الروبیان وتبدو مع رنةمقا

طرق تربیة مختلفة اعتمـدت بشـكل أساسـي  وبناءا على ذلك فقد اجریتلروبیان حول تربیة ا اكبر معلومات علمیة

  . (األحواض المختبریة والقنوات المائیة واألحواض الطینیة) استزراع مختلفة أنظمةثالثة  على

التـي  األوزانیومـا مـع  ٦٠لحالیـة ولمـدة الیافعات النهائیة المسجلة في الدراسـة ا أوزانجرت مقارنة معدالت 

 تمعـدال إنالعذبـة فوجـد  المیـاهفـي م  ٢٠٠٧سنة  )آب ، أیلول ، تشرین األول( أشهرالروبیان في ثالث  صلهاو 

ـــة  األحـــواضالمســـتزرعة فـــي الیافعـــات  أوزان ـــان فـــي  األوزانملغـــم قـــد فاقـــت  ٥٦٠٠البالغـــة الطینی الســـائدة للروبی

ملغـــم  ٣٦٥٧المربـــاة فــي داخــل المختبــر بینمــا تقاربـــت هــذه المعــدالت مــع تلــك ، ملغــم  ٣٩٥٣المحلیــة  األســواق

الــوزن النهــائي لهــذا الروبیــان كمــا هــو مســجل فــي المیــاه البحریــة یصــل إلــى  إن ملغــم . ٤٣٩٥والقنــوات المائیــة 

. فـي المیـاه الداخلیـة والتـي حصـلت فـي الحـوض الطینـي فـي الدراسـة  یصـله مـا أضعافملغم أي ثالث  ١٦١٢٩

فــرد/كغم فانــه یصــنف ضــمن  ٦٢ي إلــى كــون هــذا الروبیــان یصــل عــدده لــذلك تشــیر مصــادر التصــنیف االقتصــاد

إذا  في الدراسة الحالیة المربى للروبیان الشحامي ) . علیه یمكن زیادة الحجم٢٠٠٦ الروبیان الكبیر جدا (الغنیم ،

 ظروفها المالئمة . زادت فترة التربیة وحسنتما 

 حیـــث تشـــكل نســـبةالعوامـــل الحرجـــة فـــي تربیـــة الروبیـــان  أهـــم مـــن وكمـــا هـــو معـــروف فـــان التغذیـــة تعتبـــر

فطــور الزویــا  الحیــاة المختلفــة تتغیــر خــالل دوراتمعقــدة الن المتطلبــات الغذائیــة عملیــة وهــي  الكلــف% مــن  ٢٨

zoa طـوري  أمـالعوالـق ، ح الطحالب المجهریة وایرش mysis  و  postlarveaمصـادر حیوانیـة  اللـذین یسـتهلكا
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ــــا  یرقــــات بشــــكل كبیــــر مثــــل ــــة فأنهــــا الیافعــــات طــــور وأمــــاحدیثــــة الفقــــس االرتیمی  omnivorous مختلفــــة التغذی

(Pedroza-Islas et al ., 2004 ; Treece , 2000 ; Van Wyk et al . 1999) . 

یـات موالتي عادة ما توجـد بك الروبیان من مناطق حضانته ورعایته ید یافعاتلذلك یمكن االستفادة من مص

اتجة عن تربیـة المراحـل في طریقة هذه الدراسة ، وبذلك تقلل التكالیف النكبیرة ونقلها إلى مناطق التربیة كما جاء 

 الیرقیة .

   -التجارب المختبریة : - ١ - ٤

 -الخواص البیئیة لمیاه األحواض المختبریة :

كانـــت العوامـــل البیئیـــة لمیـــاه أحـــواض التربیـــة خـــالل تجـــارب النمـــو فـــي الدراســـة الحالیـــة تعـــد ضـــمن الحـــدود 

 إذ تراوحـــــــــــــــت درجــــــــــــــــة حــــــــــــــــرارة المــــــــــــــــاء  Penaeidالمســـــــــــــــموح بهــــــــــــــــا لتربیــــــــــــــــة بعـــــــــــــــض أنــــــــــــــــواع روبیــــــــــــــــان 

ــــــــــــــین  ــــــــــــــل عــــــــــــــن  ٢٨ – ٢٤ب ــــــــــــــز األوكســــــــــــــجین المــــــــــــــذاب ال یق ــــــــــــــیم  ٥وتركی ــــــــــــــر وتراوحــــــــــــــت ق  ملغــــــــــــــم / لت

ــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــن  ٨ – 6.5ین األس الهیــــــــــــــــــــــــــــدروجیني بــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاأللف ٣والملوحــــــــــــــــــــــــــــة ال تق   جــــــــــــــــــــــــــــزء ب

 Kaweekityota et al. , 2007 ; Cavalli et al. , 2004  ; Villalon et al. , 1991) . ( 

 -الخواص البیئیة لمناطق الجمع :

بأنهـــا ذات مـــدى تحمـــل ملحـــي واســـع خاصـــة خـــالل مرحلـــة  Penaeidنایـــد روبیـــان الب تعـــرف اغلـــب أنـــواع

بینــت الدراســة الحالیــة وجــود اختالفــات كبیــرة فــي قــیم الملوحــة فــي  .) Soyel & Kumlu , 2002الحضـانة (

جــزء  ٥٢ – ٤٤منــاطق جمــع یافعــات الروبیــان الشــحامي إذ ســجلت أعلــى ملوحــة فــي شــط البصــرة تراوحــت بــین 

ر بــاأللف وتعتبــر عالیــة وقــد یعــود ذلــك إلــى عطــل فــي عمــل نــاظم شــط البصــرة ممــا أدى إلــى وصــول میــاه البحــ

المالحـة إضــافة إلــى تــأثیر درجــات الحـرارة العالیــة علــى عملیــات تبخــر المــاء والتـي تــؤدي هــي األخــرى إلــى ارتفــاع 
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  8.1 – 7.4تراوحــــت بــــین والتــــي یني ضــــمن الحــــدود المالئمــــة ملوحــــة المــــاء ، بینمــــا كانــــت قــــیم األس الهیــــدروج

)٢٠٠٨ ,. (Putheti  et alوحـة عنـد منطقـة البركـة فـي هـور الحمـار وقـد بالمل ة. كما سجلت الدراسة قیم متذبذب

  یعود ذلك إلى تأثیر االرتفاع الحاصل في ملوحة قناة شط البصرة وقلة األمطار وشحه میاه دجلة والفرات .

 -التركیب الكیمیائي للمسحوق السمكي :

 كمـــــــــــا ذكـــــــــــریعتبـــــــــــر المســـــــــــحوق الســـــــــــمكي مـــــــــــن أهـــــــــــم مصـــــــــــادر البـــــــــــروتین فـــــــــــي علیقـــــــــــه الروبیـــــــــــان 

)Van Wyk, et al. , 1999 . ( 

نتــائج أظهـرت نتـائج التركیـب الكیمیـائي لمســحوق األسـماك المنـتج فـي الدراسـة الحالیــة إلـى وجـود تشـابه مـع 

 نتـائج، واختالفـا مـع   )١٩٨٥(الـدقور ، و   NRC , (1983) و )١٩٧١ (عدة دراسات منها الخواجة وجماعته ،

وقد یعود ذلك إلى االختالف في  )٢٠٠٦(ه ، یوسف وجماعتو  )٢٠٠٥(محمد وغزوان ، و  )٢٠٠٥(الحمداني ، 

 تحضیر المسحوق .نوع األسماك المستخدمة وطریقة 

 -التركیب الكیمیائي ألغذیة التجارب :

ــــــي  ــــــوى ألبروتین ــــــة أن المحت ــــــت الدراســــــة الحالی ــــــالبین ــــــغ  الرتیمی ــــــد بل ــــــارب 62.13ق  المالحــــــظ % وهــــــذا یق

ـــــــــــي ـــــــــــد مـــــــــــن ف ـــــــــــائج العدی ـــــــــــغ نت ـــــــــــذي بل ـــــــــــوالي 64.15 و 61.6 افیهـــــــــــ الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة وال ـــــــــــى الت  % عل

)١٩٩٤ (Soundarpandian & Ananthan , 2008  ; Watanabe & Kiron ,  ،مـا  بینمـا اختلفـت مـع

  % علـــى التـــوالي 53.5-44.8 و%  ٤٨ قـــیم بـــروتین تراوحـــت بـــین ســـجلت دراســـات أخـــرى والتـــي توصـــلت الیـــه

فـي طریقـة عمـل مسـحوق االرتیمیـا ألجـل  اهـذ االخـتالف ) ولربمـا یرجـعAbduhlla , 1995؛  ٢٠٠٥(فـارنر ، 

ضــرة مختبریــا اختالفــا فــي قیمهــا الفعلیــة عــن تلــك یمیــائي للعلیقــة المحأظهــرت نتــائج التركیــب الك.  تحلیلــه كیمیائیــا
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نـات المسـتخدمة وطریقـة التحضـیر . تغیر في نـوع المكو بسبب ال )١٩٧١( الخواجة وجماعته دراسة المحسوبة في

 من االرتیمیا والعلیقة محسوبة على أساس الوزن الجاف . ١:  ٣بنسبة   الغذاء المختلط یتكون

 -افعات الروبیان :ی أوزانمعدالت 

الزیـادة فـي  إن إذاالسـتزراع المـائي ، المسـتخدمة فـي تقیـیم مشـاریع  األساسـیة المعـاییر أهـمیعتبر النمو من 

ئیســیة فــي تحدیــد الحاجــة الضــروریة مــن التغذیــة مــن العوامــل الر  انعتبــر وكلفــة الغــذاء المســتهلك ی األوزانمعــدالت 

  ) .Bureau et al. , 2000المستزرعة ( األخرىالمائیة  واألحیاءوالروبیان  لألسماك

بهـذا الخصـوص منهـا علـى سـبیل ورد فـي العدیـد مـن المصـادر  على النمـو كمـا عادة تؤثر كثافة االستزراع

بـین بوجـود عالقـة عكسـیة والتـي تفیـد  AL-Ameeri & Cruz , (2006) وWyban at el. (1987)  المثـال

دالت لكن ما أظهرته نتائج الدراسة الحالیة محدودیة تأثیر كثافة االستزراع على مع لروبیاناستزراع النمو وكثافة ا

الروبیـان الصـغیرة لـم تصـل إلـى المسـتویات  ألحجـامالكثافة المستخدمة  أنعلى  أوزان الروبیان الشحامي مما یدل

. مـن قصـر مـدة التجربـة خصوصـا مـع  أعلـىالیافعـات المسـتزرعة بنسـب  أعـدادرة وبالتالي فانـه یمكـن زیـادة المؤث

المغـــذاة علـــى  ²/میافعـــة )٢٠ و ١٥ و ١٠(كثافـــة للیافعـــات ب النهائیـــة (ملغـــم) األوزان تمعـــدال بلغـــت آخـــرجانـــب 

خـالل علـى التـوالي و  )٩٤٧ و ٩٣٤و  ١٠٩٤ینما للمغذاة على العلیقـة () ب١٤٢١ و ١١٨٧و  1289االرتیمیا (

) ٣٠ و ١٠( مدى تأثیر كثافة االسـتزراعلتحدید  Kumlu et al . (2003) وهذه قورنت مع دراسة یوما ٣٠مدة 

بلغــت  إذ%  ٤٥والمغــذى علــى علیقــه ذات محتــوى بــروتین   P. semisulcatusعلــى نمــو الروبیــان   ²یافعــة/م

الیافعـات  أوزانمعـدالت مقاربـة ل ) ملغـم وهـي١١٥٠ - ٦٠٠( ١٠ة كثافـمعدالت األوزان االبتدائیة والنهائیـة عنـد 

ملغـم ، بینمـا  ١٢٨٩ – ٦٧٤بلغـت  إذلدراسة الحالیـة ولـنفس المـدة والمغذاة على االرتیمیا في ا ١٠المرباة بكثافة 

 .  ملغم ١٠٩٤ – ٥٧٨للمغذاة على العلیقة كانت 
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یافعـــات  أوزانعلـــى معـــدالت  ألبروتینـــيذاء ومحتـــواة نـــوع الغـــل تـــأثیر وجـــود نتـــائج الدراســـة الحالیـــة أظهـــرت

الروبیــان الشــحامي فــي الكثافــات المختلفــة لكــل نــوع مــن الغــذاء (االرتیمیــا والعلیقــة) خــالل فتــرات النمــو والــى نهایــة 

 بتلــكقیاســا لــى االرتیمیــا ع المغــذاةللیافعــات النهائیــة  األوزانمعــدالت  ارتفــاعالحالیــة الدراســة  أظهــرت إذ التجربــة

قیاسـا  هضـمهوسـهولة  % 62.13 یعـزى السـبب إلـى ارتفـاع نسـبة البـروتین فـي االرتیمیـاقـد العلیقـة و علـى المغذاة 

مســتویات  تــأثیرل فــي دراســتهما  Noverian & Gopal (2005)وهــذا یتفــق مــع مــا وجــده  % 31.89 للعلیقــة

 مختلفة . أوزانوعند   Fenneropenaeus indicus تین في العالئق المغذاة للروبیانمختلفة من نسب البرو 

 -نسبة البقاء : 

الخـــواص  منهـــاة عوامـــل عـــد إلـــى % ویعـــود ذلـــك 92.5 – ٨٠تراوحـــت بـــین  إذبقـــاء مرتفعـــة ال كانـــت نســـب

 معوتتفق هذه النتائج  . المثلىالتجارب ونسب التغذیة  أغذیة وحجم یةنوعكثافة االستزراع و مالئمة و  الجیدة للماء

لمــدة المغــذى علــى عالئــق مختلفــة و  Macrobrachium tenellum بیــان المیــاه العذبــةرو  نســب البقــاء لیافعــات

معدل بان   Salama)٢٠٠٠( بینما ذكر.  ).Gomez et al ، ٢٠٠٨( % ٩٥ – ٨٥ تراوحت بین إذ ایوم ٤٥

ـــــــاء ـــــــ نســـــــب البق ـــــــان المغـــــــذى عل ـــــــوعین مـــــــن الروبی ـــــــة للن ـــــــق الجاف ـــــــان ى العالئ   Penaeus indicusلروبی

 كـذلك.  ایومـ ٩٠% خالل مـدة  ٣٥ – ٢٠ بین  P. semisulcatusبینما كانت للروبیان ،  % ٥٤ – ٤٢بین 

 و   P. indicus عالئـــــــــــق مختلفـــــــــــة لتغذیــــــــــــة نـــــــــــوعین مـــــــــــن الروبیـــــــــــان همــــــــــــا  تعنـــــــــــدما اســـــــــــتخدم

Penaeus monodom   علـى  ٥٧ – ٥١ % و ٦٦ – ٥٠نسب البقاء تراوحت بـین  أن وجدیوما  ٥٦لمدة %

 لروبیــــــــــــان%  79.77معــــــــــــدالت نســــــــــــب البقــــــــــــاء ســــــــــــجلت . ) Bukhari , 2003( التـــــــــــوالي

 monodon P.  مـن قبـل Krantz , (1975)  و Sundarajan et al. , (1979) . كـذلك سـجلت قـیم بقـاء
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باستخدام أنواع مختلفة من األغذیة شملت    L. vannameiلروبیان   mysisفي تجارب تغذیة طور عالیة جدا 

   . ), .Pedroza-Islas et al ٢٠٠٤ما (العلیقة ویرقات ارتیمیا وخلیطه

 -الزیادة الوزنیة : معدالت

والمغـذاة مختلفـة كثافـات یان الشـحامي المربـاة بلیافعات الروب أعلى وزنیهتوضح الدراسة الحالیة تحقق زیادة 

%  62.13 تیمیاالمرتفعة في االر البروتین سبة إلى ن المغذاة على العلیقة وقد یعود ذلكتلك بعلى االرتیمیا مقارنة 

 المغذاة على االرتیمیـاللیافعات  المختلفة والتراكمیةالفترات  عند الزیادة الوزنیةكانت  إذ % 31.89العلیقة ب مقارنة

) ملغم ٨١٩ و ٧٠٢ و ٦١٦( ها الثالثستزراعا كثافات عند بلغت قیمها التراكمیة إذالعلیقة ب مرتفعة قلیال مقارنة

  .ى التوالي عل) ملغم ٤٧٥ و ٤٤٤ و ٥٢٠( و

عنـد  ملغـم ٥٥٠بلغـت P. semisulcatus  الزیـادة الوزنیـة لروبیـانبـان   .Kumlu et al) ٢٠٠٣( أشـار

 وهــذه القیمــة تقــل عمــا مســجلة فــي ایومــ ٣٠ولمــدة  % ٤٥ محتــوى بــروتین تذا علیقــهعلــى  والمغــذى ١٠كثافــة 

النتــائج عنــد  اء روبیــان الشــحامي بینمــا اتفقــتالمــدة عنــد اســتخدام االرتیمیــا فــي غــذو  الكثافــة الدراســة الحالیــة لــنفس

أي انــه یصــل إلــى  مــن روبیــان الشــحامي حجمــااكبــر  P. semisulcatus روبیــان علمــا بــان.  م العلیقــةااســتخد

(الغنـیم ،  واضـح علـى الزیـادة الوزنیـة تأثیرولكن انخفاض درجة الحرارة له  فرو الظخالل نفس  وزنیهزیادة  أعلى

٢٠٠٦( . 

 المســــتزرع بكثافــــة P. semisulcatus  أعلــــى زیــــادة وزنیـــه لروبیــــان Turkmen)  ٢٠٠٧ aســـجل ( 

والمغــذى علــى علیقــه تجاریــة والتــي فاقــت عمــا مســجل فــي الدراســة الحالیــة لــنفس ملغــم  ٢٧٩٠ بلغــت ²یرقــة/م ٢٠

 P. semisulcatus لروبیــان المتحققــة بــان الزیــادة الوزنیــة  Turkmen )b٢٠٠٧( . كمــا ذكــرالكثافــة والمــدة 

مـدة اللـنفس والتي فاقت المعدالت المسجلة في الدراسة الحالیـة ملغم  ١٩٠٠قد بلغت  ²/مفرد ١٥كثافة ب المستزرع
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 ٥٠٠ Marsupenaeus japonicus، بینمـا كانـت الزیـادة الوزنیـة لروبیـان العلیقة للتغذیـة أوا یاستخدام االرتیمب

بتغذیـــة روبیـــان  روفالظـــالدراســـة الحالیـــة عنـــد نفـــس  هفـــة والمـــدة وهـــي اقـــل ممـــا أشـــارت إلیـــملغـــم عنـــد نفـــس الكثا

  لنتائج الدراسة الحالیة عند استخدام العلیقة . الشحامي على االرتیمیا بینما كانت مقاربة

 -النمو النوعي : تمعدال

الرتیمیـا للروبیان الشحامي المغـذى علـى ا المسجلة نوعيالنمو ال تمعدالقیم  إنیتضح من الدراسة الحالیة 

  نتــــــــــــائج  تتفــــــــــــق مــــــــــــع/یــــــــــــوم وهــــــــــــي ملغم% 2.97 – 2.13تراوحــــــــــــت بــــــــــــین  إذت متقاربــــــــــــة كانــــــــــــ العلیقــــــــــــة أو

Forster et al. (2002)  و Kumlu et al. (2003) على التوالي  /یومملغم%) 2.16 و 2.42( بلغت التي ،

 P. semisulcatus  للروبیـان نمـو نـوعيمعـدل الـذي سـجل Turkmen ) ٢٠٠٧ a( بینمـا اختلفـت مـع دراسـة

  . /یومملغم% 5.04

نمــو  تمعــدالاذ بلغــت    Turkmen) b٢٠٠٧( كـذلك اختلفــت نتــائج الدراسـة الحالیــة مــع مــا توصـل الیــه

 لروبیاناعند استزراع  النتائج التي سجلهااتفقت مع  لكنها، /یوم ملغم% P. semisulcatus  3.9لروبیاننوعي 

M. japonicus  الزیادة الوزنیة كلما زادت  وضح حقیقة انه كلما ارتفعتالقیم ت هذهو  /یومملغم% 2.62بلغت  إذ

 و 7.03 و 7.13كذلك سجلت قیم نمو نوعي عالیة بلغت معـدالتها .  قیم معدالت النمو النوعي والعكس صحیح

   L. vannameiالروبیـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــع تغذیـــــــــــــــــــــةالعنـــــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــــارب   4.92

)٢٠٠٤ Pedroza-Islas et al.,( .  

 -النمو النسبي : تمعدال

و القشریات یصاحبه عادة تغیر في أشكالها وهو ما یعرف بالنمو النسبي وهـذا التغیـر بالشـكل أمـا إن أن نم

یحصــل بصــورة تدریجیــة مــن خــالل االنســالخات المتعاقبــة التــي یتمیــز بهــا الحیــوان القشــري أو أن یحصــل بصــورة 
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معــدل نمــو نســبي كــان  أعلــى أنحالیــة الدراســة ال بینــت ) .Hartnoll , 1982فجائیــة بعــد احــد االنســالخات (

 )103.1 و 145.88سـجل ( إذالمعـاملتین  لكلتـا  ٢٠لیافعات الروبیان المغذاة على االرتیمیـا والعلیقـة عنـد كثافـة 

ـــان  % )469.3 و 485.13معـــدالت نمـــو نســـبي ( Noverian & Gopal) ٢٠٠٥( بینمـــا ســـجل % لروبی

Fenneropenaeus indicus ٤٥( بمحتوى بروتینعلى علیقتین  والمغذىغم مل ١٠٠٠من  قلا بأوزان المربى 

 . على التوالي  ایوم ٢٨ولمدة %  )٣٥ و

 ²یافعــة/م ١٥و ١٠ وعنــد كثافــة الحالیــةللروبیــان الشــحامي فــي الدراســة  بالنســبة لمعــدالت النمــو النســبي أمــا

 سبیا قیاسا للدراسات السابقة .ن فكانت واطئة نیالمعاملت لكلتا

 -: هانمو معدالت و  الوزنیة حیة وزیادتهاالكتلة ال أوزانمعدالت 

ان تكـون  الطبیعـيالمعـاملتین فمـن  لكلتـاالیافعات كانت متقاربة عند جمیـع كثافـات االسـتزراع  أوزان إنبما 

ادت الكتلة ز لذلك فنسبة بقاء متقاربة  مراعاةفي الكثافات المختلفة قبل وبعد التجربة مع  متفاوتةالكتلة الحیة  أوزان

 ایومـ ٣٠بعـد  وزنیـهكتلة حیة وزیـادة  أعلىفكانت  المالئمةعند الحدود مع ازدیاد كثافة االستزراع  افعاتالحیة للی

 . على التوالي) ملغم ١٣٧٤٤ و 25584بلغت ( إذ ٢٠في كثافة  للیافعات المغذاة على االرتیمیا

 لروبیــان  ١٥ و ١٠ و ٥لزیــادة الكتلــة الحیـة عنــد كثافــة  نتـائج مماثلــةWyban et al. (1987)  سـجل

 P. vannemei   سـجله تتفـق مـع مـا وال) ملغـم علـى التـوالي ١٤٥١٠٠ و ١٤٣٥٠٠ و ٧٧٢٠٠التـي بلغـت (و 

بینــت الدراســة كمــا   . األقــلمقارنــة مــع الكثافــات ملغــم  ١٢١٦٠٠والتــي بلغــت  ٢٠كثافــة  الحیــة عنــد الكتلــة لزیـادة

عنـــد معـــدل نمـــو نســـبي  أعلـــىیـــاد الكتلـــة الحیـــة وســجل تــزداد مـــع ازدللیافعـــات معـــدالت النمـــو النســـبي  إنالحالیــة 

ــــــــــــــة ا ــــــــــــــي كثاف ــــــــــــــا ف ــــــــــــــى االرتیمی ــــــــــــــي بلغــــــــــــــت  ٢٠لیافعــــــــــــــات المغــــــــــــــذاة عل  وكــــــــــــــذلك ســــــــــــــجل%  119.8والت
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)٢٠٠٥ (Noverian & Gopal لروبیــــــــان%  485.13بلغــــــــت  لــــــــةمماث معــــــــدالت نمــــــــو نســــــــبي  

F. indicus  ٤٥بروتیني  ذات محتوى علقیهملغم والمغذى على  ١٠٠٠اقل من  بأوزانالمربى % .  

 إذ(االرتیمیــا)  األولــىكانــت مرتفعــة فــي كثافــات المعاملــة معــدالت النمــو النــوعي  بینــت الدراســة الحالیــة بــان

 ینبـــ كانـــتإذ  .Forster et al )٢٠٠٢(نتـــائج مـــع  متفقـــةوهـــي  /یـــومملغم% ٢ 62.- 1.4 تراوحـــت بـــین

 لروبیـــــانعنـــــد تربیتـــــه  Turkmen) ٢٠٠٧ b(نتـــــائج مـــــع كانـــــت متفقـــــه  وكـــــذلك ، /یـــــومملغم% 2.63 -1.28 

M. japonicus  ل الیـــــهصـــــنتـــــائج الدراســـــة الحالیـــــة مـــــع مـــــا تو  تتفـــــق وال ./یـــــوم ملغم%2.62 ت بلغـــــ اذ 

)a ٢٠٠٧( Turkmen ـــذي ســـجلها بــــ ـــومملغم% 5.04 ال النـــوعي التـــي ســـجلت عنـــد  معـــدالت النمـــو، بینمـــا  /ی

 الضعیف .بسبب النمو نسبیا ضة فكانت ذات قیم منخف) العلیقة(كثافات المعاملة الثانیة 

 -كفاءة التغذیة :

(االرتیمیا  اة یافعات الروبیان من الغذاء المقدم لهمقاییس مهمة تشیر إلى مدى استفادبینت الدراسة الحالیة 

للروبیـان مـن االحتیاجـات المثلـى  Akiyama) ١٩٩١سجل (.  الذي یشكل البروتین نسب مختلفة منهو والعلیقة) 

المقـــاییس هـــي معامـــل التحویـــل الغـــذائي وكفـــاءة اعتمـــدت العدیـــد مـــن % .  ٥٥ – ٣٠تراوحـــت بـــین  إذالبـــروتین 

ات المغــذاة علــى عــللیاف الغــذائي التحویــل الغــذائي وكفــاءة البــروتین المنــتج والبــروتین المنــتج ، فقــیم معامــل التحویــل

تلتهـا  ²یافعـة/م ١٥بكثافـة قیمها  كانت اقل من ²یافعة/م ٢٠كثافة ) أي ب2.97 و 3.73 و 4.13كانت ( ایاالرتیم

عنــد الكثافــات فــي غــذاء العلیقــة  نســبیا تشــابهالغــذائي مرتفعــه وم قــیم معامــل التحویــلكانــت و  ²یافعــة/م ١٠كثافــة 

 هضــم االرتیمیــاســهولة إلــى صــعوبة هضــم العلیقــة مقارنــة مــع  وقــد یعــود ذلــك )4.61 و 5.07 و 4.38( المختلفــة

 .  )(Kumlu , 1999 الهاضمةنتیجة احتوائها على اإلنزیمات 
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كانــت متقاربــة فــي الكثافــات المختلفــة لكــل غــذاء ومرتفعــة قلــیال فــي  (%)قــیم كفــاءة التحویــل الغــذائي إنكمــا 

 لویــد) 21.72 و 19.89 و 22.89) و (33.91 و 28.61 و 24.29(  نهــا فــي غــذاء العلیقــةغــذاء االرتیمیــا ع

كفاء تحویل مقاربة مع  أعطتحاویة على بروتین قلیل نسبیا بحیث الیافعات من العلیقة ال ذلك على مدى استفادة

العــالي وكــذلك تــدل علــى اســتخدام قســم كبیــر مــن البــروتین الموجــود فــي  ألبروتینــيغــذاء االرتیمیــا ذات المحتــوى 

نقــص مصــادر الطاقــة باالرتیمیــا وهنــا یجــب ولربمــا یعــود ذلــك إلــى ، الطاقــة  ألغــراضبــل الیافعــات االرتیمیــا مــن ق

 وأكثـرفائضا لوجود بروتین  أوالیافعات مع االرتیمیا  تحتاجهخاصة لسد نقص مصدر الطاقة الذي  علیقه إضافة

 إنالـذي ذكـر   .Van Wyk et al) ١٩٩٩( نتـائج وهـذا یتفـق مـع ، مـن الحـد المطلـوب الحتیاجـات هـذا النـوع

الروبیان قد یمنع نموه  علیقهوتین الفائض في الطاقة . والبر  إلغراضالروبیان  یستخدمهالبروتین الزائد في العلیقة 

)Lim & Persy , 1989 (. كفـاءةمـن قـیم  م معامـل التحویـل الغـذائي وبـین كـلعكسـیة بـین قـی سـجلت عالقـة 

وهـذا یتفـق مـع مـا أظهرتـه نتـائج ) Molina-Poveda & Morales , 2004(البـروتین وقـیم البـروتین المنـتج 

 .بیان على االرتیمیا بینما لم تتفق مع المغذاة على العلیقة الدراسة الحالیة عند تغذیة الرو 

   -أنظمة مختلفة : استزراع یافعات الروبیان في ثالث - ٢ - ٤

   -الخواص البیئیة لمیاه أنظمة االستزراع :

مـع  بینت الدراسة الحالیة إن قیم العوامل البیئیة للمیاه في األنظمة المختلفة قد أظهرت اختالفـا قلـیال مقارنـة

یومـا بسـبب أجـراء التجربـة  ٣٠تجارب تحدید الكثافة المثلى لتربیـة یافعـات الروبیـان تحـت ظـروف مختبریـه ولمـدة 

 ت العكارةوقد أضیف º) م٢٩ - ٢٥( في فصل الصیف وبقاء الحرارة ضمن الحدود األكثر مالئمة إذ تراوحت بین

قیــاس خــواص المــاء وتراوحــت قیمهــا بـــین كمقیــاس آخــر ألهمیتــه خصوصــا لألحــواض الطینیــة والقنـــوات لغــرض 

3.64 - 9.19 NTU  (وحــده دولیــة لقیــاس العكــارة) وكانــت مرتفعــة فــي األحــواض الطینیــة ومنخفضــة بــالقنوات
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واألحـــواض المختبریـــة بســـبب طبیعـــة القـــاع الطینـــي الرملـــي والزدهـــار الهائمـــات الحیوانیـــة والنباتیـــة فـــي األحـــواض 

 س المباشرة مقارنة باألنظمة األخرى . الطینیة نتیجة تعرضها ألشعة الشم

مها لـنفس المقـاییس فـي تقیـیم نوعیـة میـاه أحـواض تربیـة اتتفق الدراسة الحالیة مع دراسات سـابقة فـي اسـتخد

الروبیان رغم اختالفها عن الدراسة الحالیة في طریقة قیاس العكاره إذ اعتمـدت علـى وسـیلة وضـوح الرؤیـا (قـرص 

ــــــــــــــــین وتراوحــــــــــــــــت قی Secchiســــــــــــــــیكي)  ــــــــــــــــوالي ١٠٠ – ٣٠ســــــــــــــــم و  ٤٧ – ٤٠مهــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــى الت    ســــــــــــــــم عل

)b , a٢٠٠٧ , Turkmen (. امــا فــي ) ٢٠٠٨دراســة. (  Putheti  et al ٤٨٢ – ١٢٠بلغــت العكــارة 

 APHA , (1975)ملغم/لتر اعتمادا على الطرق القیاسیة المستخدمة في تقییم نوعیة المیاه الموضوعة مـن قبـل 

وبینـت النتـائج الحالیــة بـان خــواص میـاه األحـواض الطینیــة أكثـر مالئمــة للروبیـان الشـحامي وذلــك نتیجـة لتغییــر  .

 وذكـــــــــــر  . كتـــــــــــل المیـــــــــــاه بشـــــــــــكل مســـــــــــتمر وتحریـــــــــــك المیـــــــــــاه الـــــــــــذي یلعـــــــــــب دورا فـــــــــــي زیـــــــــــادة األوكســـــــــــجین

)٢٠٠٥ (Tiu & Wallat ه عند تربیة روبیان المیاه بأن أهم المقاییس المتبعة لتقییم الحالة الصحیة لنوعیة المیا

التــي  ١٠العــذب كانــت متطابقــة مــع مقــاییس الدراســة الحالیــة مــع التأكیــد علــى القیمــة الحرجــة لــألس الهیــدروجیني 

 تعتبر ممیتة للروبیان .

 -لیافعات الروبیان : األوزانمعدالت 

متوســطات األوزان التــي ونوعیــة الغــذاء تحــدد الزیــادة فــي الــوزن هــي أفضــل مقیــاس لكفــاءة التحویــل الغــذائي 

زیادة فـي  أعلى بینت الدراسة الحالیة بان) . Pascual , 1989؛  ١٩٨٥الدقور ، (یصلها الروبیان ونسب بقاءه 

 ألبروتینـيالطینیة والتي تم تغذیتها على العلیقـة قلیلـة المحتـوى  األحواضفي قد سجلت الیافعات  أوزانمتوسطات 

مات حیوانیة وحشرات ودیدان ومالئمة الظـروف البیئیـة وقلـة كثافـة من هائ بیعيلغذاء الطوفرة ا إلىقد یعود ذلك و 

كانــت الزیــادة فــي وزن یافعــات الروبیــان كمــا  . االســتزراعفــي  ةالمســتخدم األخــرى األنظمــة االســتزراع مقارنــة مــع
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فـي القنـوات التـي  البیئیـةقنوات عنه في المختبـر وقـد یعـود إلـى الخصـائص في نظام ال أعلىمختلط  غذاءبالمغذاة 

  . خصوصا بسعة الحیز وحركة الماء المستمرة الداخلیة األحواضمالئمة لمعیشة الروبیان منه في  أكثرتكون 

االسـتزراع المختلفـة والتــي  أنظمـةالیافعـات عنـد نهایـة التجـارب فـي  أوزانمعـدالت  إنبینـت الدراسـة الحالیـة 

ـــــــــــــــــــــة  األحـــــــــــــــــــــواضشـــــــــــــــــــــملت  ـــــــــــــــــــــة والقنـــــــــــــــــــــوات المائی ـــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــــت  حـــــــــــــــــــــواضواألالمختبری  الطینیـــــــــــــــــــــة ق

ت األوزان النهائیـة اختلفـت مـع معـدالعلـى التـوالي والتـي  ایومـ ٦٠) ملغم خالل مدة ٥٦٠٠ و ٤٣٩٥ و ٣٦٥٧(

فـي أحـواض مسـمدة   Penaeus vannanei لیافعـات الروبیـان  Wyban et al . (1987)  بـلالمسـجلة مـن ق

 ایومــ ٧٧وخــالل مــدة  ²) فــرد/م٢٠ و ١٥ و ١٠ و ٥( وبكثافــة  تــي علیهــا اعتمــدت التغذیــةبمخلفــات الماشــیة وال

  نتـــــائجكمـــــا اختلفـــــت مـــــع  ، علـــــى التـــــوالي ملغـــــم )٨٧٠٠ و ١٢٤٠٠ و ١٧١٠٠ و ١٨١٠٠( والتـــــي بلغـــــت

)AL-Ameeri & Cruz (2006 ــــــال ــــــة األوزان معــــــدالت ســــــجال نذیل  یافعــــــات الروبیــــــانل النهائی

P. semisulcatus  بلغـــــــــت إذ ³م) فـــــــــرد/١٠٠ و ٧٤ و ٥٠ و ٢٤فـــــــــي كثافـــــــــات مختلفـــــــــة (المســـــــــتزرع  

الفــرق فــي الفــارق هــذا إلــى  . ولربمــا یعــود ایومــ ١٢٦ملغــم ولمــدة ) ١٦٦٧٠ و ١٧٠٩٠ و ١٧٣٨٠ و ١٨١٢٠(

 الحجم المستخدم للتربیة .طول مدة التجربة واالختالف في 

 -:نسبة البقاء 

 إرجاعـهویمكـن  الثالثـة ألنظمـةالیافعات الروبیان في  عالیةبقاء معدالت وجود  إلىالدراسة الحالیة  أظهرت

وتغییـره عـد كـل  حسـابهواالستخدام الجید للغذاء عن طریـق  األحواضإلى عوامل عدة منها التغییر المستمر لمیاه 

% وذلـك لصـعوبة حسـابها فـي مثـل  ١٠٠ الطینیـة األحـواضفـي  خمنـت نسـبة بقـاء الیافعـات.  دةمرحلة وزن جدی

 األحـواضتقـدیر العـدد الكلـي فـي  إن إلـى أشارحیث  Kanazawa , (1989) نتائج وهذا یتفق مع أحواضهكذا 

مــا  وهــي التتفــق مــع ،ه لصــعوبة تقــدیر الهالكــات فیــمبــالغ  صــعبة جــدا لــذلك فــان العــدد التخمینــي الطینیــة عملیــة
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 الــــــــذي ســــــــجل نســــــــب البقــــــــاء للروبیــــــــان . Kaweekityota et al )٢٠٠٧( توصــــــــل الیــــــــة

 P. monodon  بقاء النمو ونسبة ال قیم مرتفعة لمعدالتل أخرىدراسات  أشارت الفترة .% لنفس  ٥٦بلغت التي

    تحـــوي نســـب عالیـــة مـــن االرتیمیـــا  علیقـــهعلـــى المغـــذاة   P. vannameiو   P. monodonیرقـــات الروبیـــانل

)Sorgeloos & Leger , 1992 ; Leger et al. , 1987( .  

 -: معدالت الزیادة الوزنیة

ــ بــان أعلــى زیــادة وزنیــه بینــت الدراســة الحالیــة فــي األحــواض الطینیــة  للیافعــات المســتزرعة متحققــة ةتراكمی

ولـوحظ  ملغـم ٢٦٦٨المختبـر  فـي ثـمملغـم و  ٣٢٨٣م تلتهـا عنـد القنـوات ملغـ ٤٤٨٨المغذاة على العلیقة إذ بلغت 

ثالثـة وربمـا یعـود ذلـك انخفاض الزیادة الوزنیـة فـي یافعـات الروبیـان المسـتزرعة فـي األحـواض الطینیـة بعـد الفتـرة ال

زیـادة وزنیـه   .Kumlu et al) ٢٠٠٣، بینمـا سـجل ( مـن قبلهـا نتیجـة اسـتهالكه الغـذاء الحـي الطبیعـي قلـةإلـى 

ارتفــاع فــي  .Kaweekityota et al) ٢٠٠٧ســجل (كمــا .  P. semisulactus ملغــم لروبیــان ٥٥٥٠بلغــت 

ملغــم خــالل نفــس الفتــرة ، وفــي الظــروف  ٢٠٩٠٠إذ بلغــت P. monodon  معــدالت الزیــادة الوزنیــة للروبیــان 

فـي  ایومـ ١٢٠غـم خـالل  ٢٠إلـى زیـادة وزنیـه تبلـغ   P. vannameiیصـل روبیـان  أنالمثالیة لالستزراع یمكـن 

 الرتیمیــاالكتلــة الحیــة ل تاســتخدمغــم خــالل نفــس الفتــرة .  ٣٥إلــى زیــادة  P. monodonحــین یصــل الروبیــان 

  .) Lavens & Sorgeloos , 1996لزیادة نموه (  P. chinensis  في تغذیة روبیان البالغة

الروبیــان  علیقــهالبــروتین فــي مــن  % ٤٠ نســبة یحتــاج إلــى  P. indicusروبیــان  إن Ali) 1990(ذكــر 

الروبیــان علیقــة تكــون  أن أهمیــةتتضــح .  تقــل معــدالت النمــو والتحویــل والبقــاء األقــلفــي حــال النســب  إنوالحــظ 

مــن خــالل رفــع نســب الطاقــة فــي تغذیــة الروبیــان  اقتصــادي أكثــرلطاقــة مــن خــالل نظــام غــذائي غنیــة بــالبروتین وا

  . )Andrews  et al. , 1972 ; Sick & Andrews , 1973 ; Ali , 1982وخفض نسب البروتین (
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 -معدالت النمو النوعي :

 الداخلیـة  األحـواضفـي  مربـاةال للیافعـات رتفاع تدریجي في قـیم النمـو النـوعياحصول بینت الدراسة الحالیة 

الطینیـة بینمـا لـوحظ  األحـواضالحقـة وهـذا ینطبـق علـى لوانخفاض تدریجي للفترات ا األولى الفترات الثالثخالل 

خـالل الفتـرات المختلفـة  المتحققـة نیـةز إلـى الزیـادة الو قد یرجع ذلك تذبذب بقیم معدالت النمو النوعي في القنوات و 

المختبــر و  الطینیــة مقارنــة بــالقنوات االحــواض ال فــيمرتفعــة قلــیفقــد كانــت عي التراكمــي معــدالت النمــو النــو  أمــا. 

  . / یوم على التواليملغم) %2.19 و 2.3 و 2.68(

 المیـاهروبیـان یـوم ل /ملغـم% 2.62 –2.21 نـوعي مقاربـة معـدالت نمـو  .Gomez et al )٢٠٠٨( سـجل

وعنـد تغـذیتها علـى عالئـق %  40.8 – 39.4روتین بـ محتـوى تالمغـذى علـى عالئـق ذا M. tenellum العذبـة

 .%/ یوم  1.88 – 1.82 % بلغت معدالت نموها النوعي 40.3 - 39.5بمحتوى بروتیني 

 -معدالت النمو النسبي :

بـالمختبر بـین المربـاة ارتفاع تدریجي فـي قـیم معـدالت النمـو النسـبي للیافعـات  وجود الدراسة الحالیة أظهرت

المربـاة فـي للیافعـات  متذبذبـةبینمـا كانـت القـیم  التالیـة نخفاض التدریجي للفترات الـثالثواال ولىاأل الفترات الثالث

الطینیــة  األحــواضالمربــاة فــي  للیافعــات األخیــرةإلــى  األولــىانخفــاض تــدریجي مــن الفتــرة وجــود لــوحظ و  القنــوات

بــالقنوات  الطینیــة مقارنــة األحــواض ي التراكمــي لیافعــات الروبیــان فــيمعــدالت النمــو النســبل وســجلت قــیم مرتفعــه

 . على التوالي % ) 270.78 و 295.43 و 401.79بلغت ( إذوالمختبر 

قــیم  إن  Noverian & Gopal) ٢٠٠٥(عنــد مقارنــة نتــائج الدراســة الحالیــة مــع دراســات ســابقة وجــد 

 تراوحت % قد )٤٥ و ٣٥(المغذى على علیقتین بمحتوى بروتیني  F. indicus  معدالت النمو النسبي لروبیان

 واألحــواضوهــي مقاربــة للقــیم المســجلة فــي الدراســة الحالیــة للیافعــات المربــاة فــي القنــوات  % 269 – ٢٥١ بــین
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وجـد %  ٤٠ بمحتـوى بـروتین علیقـهالطینیـة ، وعنـد اسـتخدام  األحـواض فـي ، بینما كانت اقل مما سـجل الداخلیة

 حـواضاألمـن قـیم  وأعلـىالطینیة والقنـوات  األحواضقیم بة لوهي مقار %  ٣٤٣ – ٣٠٤تراوحت بین  القیم قد إن

  المختلفة . األنظمة النمو عند أفضلیةمما یشیر إلى  الداخلیة

 -یادتها الوزنیة ومعدالت نموها :للكتلة الحیة وز  األوزانمعدالت 

ــة الحیــة أظهــرت الدراســة الحالیــة  ایومــ ٦٠فتــرة المختلفــة خــالل االســتزراع  أنظمــةفــي  ةالمتوقعــ حجــم الكتل

ـــــــت ـــــــة  فكان ـــــــي  اإلنتـــــــاجكمی ـــــــة  األحـــــــواضمرتفعـــــــة ف ـــــــةالطینی   المســـــــتخدمة األخـــــــرىاالســـــــتزراع  أنظمـــــــةب مقارن

ان التبـدیل القلیـل لمـاء بـ  .Kaweekityota et al) ٢٠٠٧( ، كما الحـظ (القنوات المائیة واألحواض المختبریة)

 ٦٠ولمــدة  ²میرقـة/ ٤٤المسـتزرع بكثافـة P. monodon  یزیـد مـن كمیـة المحصــول النهائیـة للروبیـان األحـواض

 أشـاركمـا . وذلك الحتواء الماء القدیم على الغذاء الطبیعي والذي تحتاجه الیرقات في مراحل حیاتها األولـى  ایوم

)1994 (Chanratchakool et al. عنـد اسـتزراع الروبیـان بكثافـة تتـراوح  األحـواض إلى عـدم تغیـر نوعیـة میـاه

 أحــواضتغییـر مـاء  جوهریـة مـن تكـرار تـأثیرات بعـدم وجــود أخـرى دراسـات أشـارت، بینمـا  ²/مفـرد ٥٠ – ٤٠بـین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الروبی ـــــــــــــــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــــــــــــــدالت نمـــــــــــــــــــــــــــــــــو  تربی ـــــــــــــــــــــــــــــــــاجعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــان  وٕانت ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الروبی  وبق

)Martinez & Seijo , 2001 ; ٣Lemonnier , 200( .  

 

 

 -كفاءة التغذیة :
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عالئــق الروبیــان بونســبة البــروتین تختلــف  البــروتین مــادة غذائیــة ال یمكــن االســتغناء عنهــا فــي نمــو األحیــاء

 وعمـر الروبیــاناخـتالف عـادات الغـذاء ألنـواع المختلفـة ویرجـع ســبب ذلـك إلـى عـدة عوامـل منهــا المسـتخدمة فـي ا

 ) .Kanazawa , 1989ومستوى الطاقة في العلیقة ( رة ومصدر البروتینودرجة الحرا

ـــةة ســـالدرا أظهـــرت ـــل الغـــذائي الحالی ـــیم معامـــل التحوی ـــل الغـــذائي وك ق ـــاءة التحوی ـــروتین المنـــتجوكف ـــاءة الب  ف

علــى معــدالت  ألبروتینــيالغــذاء ومحتــواه  تــأثیرفــي تحدیــد مــدى  ألهمیتهــااالســتزراع المختلفــة  أنظمــةللیافعــات فــي 

الطینیــة  األحــواض معامــل التحویــل الغــذائي منخفضــة فــي الروبیــان المســتزرع فــيكانــت قــیم قــد . فنمــو الروبیــان 

 . ) على التوالي 3.1 و 2.95 و 0.65المختبر حیث بلغت ( في األحواضو المائیة  لقنواتمقارنة مع ا

ـــین ـــد ب ـــبعض بـــان   .Tacon et al) 2004( وق ـــل الغـــذائي ل ـــیم معامـــل التحوی ـــواعق ـــانا أن  وهـــي  لروبی

P. monodon , L. vannamei , P. indicus , Penaeus esculentus مكثفـة  أنظمـةفـي  ةالمسـتزرع

ــــین  تراوحــــت قــــد داخلیــــة ــــواعلــــبعض مــــع قــــیم معامــــل التحویــــل الغــــذائي  نمــــا اختلفــــتیب ، ٣ -1.4ب ــــان ا أن لروبی

 إذخارجیـة ة مكثفـ فـي أنظمـةالمسـتزرعة  , Penaeus aztecus    P. monodon , L. vannameiوهـي

 لمعظـــم الروبیـــانمعامـــل التحویـــل الغـــذائي متوســـط بـــان   Tacon) ٢٠٠٤( كمـــا ذكـــر . ٢ – 1.4بـــین  تراوحـــت

 .  1.9بلغ قد  التجاري البحري

المســتزرع  P. semisulactusغــذائي لروبیــان التحویــل المعامــل قــیم   Kumlu et al. (2003)ســجل 

الروبیـان  فـي اقـل بقلیـل عـن مثیلیـة علـى التـوالي وهـو 2.38 ،2.42  وكانـت القـیم  ²/میافعة )٣٠،  ١٠(بكثافتي 

الطینیـة . كمـا  األحـواض معامـل التحویـل واكبـر بكثیـر مـن قـیم یةر بتالمخ األحواضو المائیة ت االقنو  المستزرع في

 علیقـه والمغـذى علـى  M. tenellumللروبیـان  قـیم معامـل التحویـل الغـذائي بان .Gomez et al) ٢٠٠٨(بین 

 األحـواضالیافعـات المربـاة فـي  إنوقـد یعـود ذلـك إلـى  1.52 – 1.32بـین  تراوحـت % ٤٠ذات محتوى بروتیني 
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الطینیــة  األحــواضلمیــاه وف البیئیــة الظــر  تــأثیرإلــى  أضــافهادة مــن الغــذاء الحــي المتــوفر فاســت أكثــركانــت الطینیـة 

كمیة من  وبأقلإلى لحم  وتحویلهإلى قابلیة یافعات الروبیان على االستفادة من الغذاء  وتظهر قیم معامل التحویل

 ألحواضبــافــاءة التحویــل الغــذائي عالیــة جــدا كانــت قــیم كلمــا لــذلك مــن مــردود اقتصــادي علــى المــربین . الغــذاء 

فكانـــت  یـــةالمختبر  األحـــواضو  المائیـــة القنـــوات الروبیـــان المســـتزرع فـــي ومنخفضـــة فـــي 154.14لطینیـــة وبلغـــت ا

قلیال  أعلى المائیة القنوات الروبیان المستزرع في بینما بلغت كفاءة البروتین في ،على التوالي  32.26و  33.87

  . یةر المختب األحواض يذلك المستزرع ف من

 األوزان ذي  F. indicus لروبیــاناغلــب المقــاییس التغذویــة   Noverian & Gopal) ٢٠٠٥( ســجل

معامـل التحویـل الغـذائي قـیم  إلـىمقاربة  أنها دملغم وعند مقارنتها مع نتائج الدراسة الحالیة وج ١٠٠٠من  األكبر

 ٤٠ بمحتوى بروتین أغذیةعند استخدام  1.39 – 1.01بین  تتراوح إذالطینیة  األحواضللروبیان المستزرع في 

المختبریـــة ، وتراوحـــت قـــیم كفـــاءة التحویـــل  واألحـــواضوهـــذه القـــیم اقـــل مـــن تلـــك المســـجلة فـــي القنـــوات  % ٤٥ –

القنــوات  فــي بكثیــر عــن ذلــك وأعلــىالطینیــة  األحــواض وهــي مقاربــة إلــى قیمهــا فــي 98 – 71.67الغــذائي بــین 

 .  2.5إلى  1.6ا بلغت قیم كفاءة البروتین من والمختبر ، بینم

 % 0.21بـین  فـي القنـوات المائیـة والتـي تراوحـت المسـتزرعةفقط عنـد الیافعـات قیم البروتین المنتج  سجلت

 ٢٠والتـــي قورنـــت مـــع مثیالتهـــا عنـــد الیافعـــات المربـــاة فـــي المختبـــر والمغـــذاة علـــى االرتیمیـــا والعلیقـــة عنـــد كثافـــة 

وقــد یعــود انخفــاض قــیم البــروتین المنــتج فــي القنــوات المائیــة مقارنــه  علــى التــوالي 0.49 و 1.0 بلغــت إذ ²یافعــة/م

  فترة تربیتها . أثناء إلیهاإلى عدم استغالل الیافعات المرباة في القنوات لكل الغذاء المقدم بالمختبر 

 

 -ل وبعد تجارب التغذیة :التركیب الكیمیائي للروبیان قب
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روتین بعدة عوامل منها طبیعـة مصـدر البـروتین والكمیـة المتـوفرة منـه ومـدى قـدرة الحیـوان استخدام الب یتأثر

وجـود نتـائج الدراسـة الحالیـة  أظهـرت) . ١٩٨٥كمصادر طاقه لـه (الـدقور ،  أخرىعلى استخدام عناصر غذائیة 

 ت محتـوى بـروتین عـالا ذافاالرتیمیـ هجسـمفـي بـروتین  والزیـادةبین محتوى البروتین لغـذاء الروبیـان عالي ارتباط 

%  14.88 بلغـت زیـادة بنسـبة بـروتین جسـم الروبیـان أعطـت المستخدمة في تغذیة یافعـات الروبیـانو  % 62.13

 و%  11.14زیادة  أعطتقد %   31.89و%  54.57المحتوى من البروتین  تینما الغذاء المختلط والعلیقة ذاب

طردیـة بـین ازدیـاد كمیـة البـروتین فـي بان العالقة ال) ١٩٨٥ر (الدقو  كما وجد. ومع ذلك و على التوالي %  3.34

البروتین في الغذاء  زیادة نسبةبعدها تكون ولكن   P. semisulcatusوبین نمو الروبیان  % ٥١إلى حد  العلف

، في حین حسب هذه الدراسة یسـتمر التـأثیر االیجـابي إلـى حـد على نمو الروبیان  % ذات تأثیر عكسي ٥٥إلى 

  .%  62.13البروتین  نسبة

 -ات الروبیان مع طول االرتیمیا :عالقة طول یافع - ٣ - ٤

. یــنعكس علــى مــدیات تغذیــة الروبیــان  متبــادال اتــأثیر ا الروبیــان واالرتیمیــ الدراســة الحالیــة بــان لطــولتوضــح 

ـــــــــــــــــــان  وأظهـــــــــــــــــــرت ـــــــــــــــــــه للروبی ـــــــــــــــــــان افضـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــدالت تغذی ـــــــــــــــــــائج ب ـــــــــــــــــــيالنت   الطـــــــــــــــــــو المجـــــــــــــــــــامیع  ف

ـــــــد  ) ســـــــم3.99 - 3.5) ســـــــم و(3.49 - 3.0( ) ســـــــم و2.99 - 2.5( ـــــــا ذاتســـــــجل ق ـــــــى االرتیمی  طـــــــولال عل

 سم . ) 0.7و  0.6(

علـى التغذیـة  قـدره أكثـرسـم كانـت  3.99 – 3.5بین  تتراوحمجموعة طول الروبیان التي  إنبینت النتائج 

ول الروبیـان كانـت یـدل علـى انـه كلمـا زاد طـ اسم وهـذ 1.1 - 0.6 والتي تراوحت بین االرتیمیا أطوالعلى جمیع 

عملیــة  أن ســات حیــثدراالاغلــب  یــهعل أكــدتاكبــر والعكــس صــحیح وهــذا مــا  بإحجــام أغذیــةعلــى تنــاول  قابلیتــه

 األولـىلتغذیتها النباتیة عنـد مراحلهـا  دا وتفتقر للمعدة وتستخدم الترشیحناید بسیطة جوبیان البالهضم في یرقات ر 
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 mysisخـالل مرحلـة  الروبیـانیرقـات لرتیمیـا حدیثـة الفقـس كغـذاء االیرقـات  تسـتخدملـذلك ا  mysis مرحلة قبل

والمعــدة  األســنانمــن  كــل تبــدأمــن حیــاة الروبیــان  mysisفــي مرحلــة  . )Kumlu , 1999 ; 1998(وبعــدها 

  حیوانیـــــــــــــــــة أغذیـــــــــــــــــةزیـــــــــــــــــادة قابلیتهـــــــــــــــــا بالتغذیـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــالتطور ممـــــــــــــــــا یمكـــــــــــــــــن الیرقـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن 

)Jones et al. , 1993. (  

 -ثیل الغذائي :التم - ٤ - ٤

ــــــــــــــات أعطــــــــــــــت  ــــــــــــــدیرق ــــــــــــــي مراحــــــــــــــل حیاتهــــــــــــــا المختلفــــــــــــــة Penaeid روبیــــــــــــــان البنای ــــــــــــــ ف ــــــــــــــي اتباین  ف

 الغـذائيقلـة فـي كفـاءة التمثیـل  أعطـتالمعتمـدة علـى التغذیـة النباتیـة  األولـىففـي المراحـل غـذائي التمثیل الكفاءة  

 قیم أن إذ . )Jones et al. , 1993 ; Kurmaly et al. , 1989( ذات التغذیة القارتة الالحقة مقارنة بالمراحل

ختلف باختالف نوع الغذاء ونوعیة التغذیة وحجم الحیوان ونوع الجنس قد تفي الالفقریات  وكفاءتهالتمثیل الغذائي 

 .  )Grodzinski et al. , 1975الجنسي ودرجة الحرارة ( ونضجه

االرتیمیـا اكبـر ممـا كـان یسـتهلكه  كمیـة مـنیسـتهلك ویمثـل   M. affinisالروبیان  إن بینت الدراسة الحالیة

للروبیـان المغـذى وكانت قیم التمثیل الغذائي  ، ویمثله من غذاء العلیقه وذلك یعكس تفضیل الروبیان للغذاء الحي

 .علـــــى التـــــوالي  )٢٨ و 22.5 و ١٨و ( )٨٤ و ٧٧ و 74بلغـــــت ( إذ ةالعلیقـــــ فـــــي ممـــــا أعلـــــىاالرتیمیـــــا  علـــــى

 درجـة حراریـة أعلـىقیمـة عنـد  أعلـىبلغـت  إذ º) م٢٥ و ٢٠ و ١٥( ف درجات الحـرارةباختال وارتبطت هذه القیم

لتغذیــة روبیــان  ممــا یــدل علــى وجــود عالقــة طردیــة بــین كفــاءة التمثیــل الغــذائي وبــین درجــة الحــرارة المثلــى ºم ٢٥

لكــن  المختلفــة وارة عنــد درجــة حــر  التجــارب أغذیــةفــي  كفــاءة التمثیــل الغــذائي مرتفعــة . بینمــا كانــت قــیم الشــحامي

 ) % و93.33 و 92.77 و 94.87بلغـــــــــــــــت ( إذممـــــــــــــــا فــــــــــــــي العلیقـــــــــــــــة  أعلـــــــــــــــىا كانــــــــــــــت عنـــــــــــــــد االرتیمیــــــــــــــ

ن وجدا قیم اللذی Paul & Fuji , (1989) نتائج وهي تتفق مع ) % على التوالي ، 70.0 و 67.16 و 69.23(
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نتــائج الدراسـة الحالیــة   تتفـقال.  % ٩٠مــن  أكثـر   Chionoecetes bairdiكفـاءة التمثیـل الغــذائي لسـرطان 

كفـــاءة التمثیـــل  الـــذي ســـجل قـــیمو  )١٩٨٩علـــي (نتـــائج التـــي حصـــل علیهـــا ال مـــع للیافعـــات المغـــذاة علـــى االرتیمیـــا

 69.47فكانت عند الغذاء الحیواني  األغذیةالمغذى على نوعین من  Elamenopsis kempi  الغذائي لسرطان

 & Doncan( وهي ضمن حدود المدیات العلیـة للحیوانـات الالفقریـة % 65.7قلیال من الغذاء النباتي  أعلى% 

Kleowiski , 1975( الدراســة  وأكــدت . والتــي اتفقــت مـع نتــائج الدراســة الحالیــة للیافعــات المغـذاة علــى العلیقــة

یطلـق وذلـك یعـود إلـى انـه یتغـذى و  الهضـمیةالروبیان الشحامي یستمر بالتغذیة عند امتالء قناتـه  إنالحالیة على 

  واحد . آنالفضالت في 

 -:الحرارة على تغذیة یافعات الروبیان  تأثیر - ٥ - ٤

ــــــر  ــــــان  أهــــــممــــــن المــــــاء حــــــرارة درجــــــة تعتب ــــــة الروبی ــــــى تغذی ــــــؤثر عل ــــــي ت  للغــــــذاء  هالكهتواســــــالعوامــــــل الت

)Van Wyk et al. , 1999(  .امي لتغذیـة روبیـان الشـح مالئمـة افضـل درجـة حراریـة بـان الدراسة الحالیة بینت

وهي مقاربة إلى الدرجة الحراریة المثلى الستهالك الغـذاء  ºم ٢٥ت كان الحیة والصناعیة األغذیةعلى نوعین من 

  . )Van Wyk et al. , 1999( L. vannamei للروبیان ºم )٣١ – ٢٧(

عنــد  قــةالعلیالمتغذیــة علــى قلـیال مــن  علــى االرتیمیــا هــي فـي تغــذیتها یافعــات الروبیــان ابتــداء أوقــات سـجلت

 أوقـاتونـوع الغـذاء . بینمـا كانـت  تغذیته، ویرجع السبب إلى طبیعة تغذیة الروبیان ونوع  درجات الحرارة المختلفة

 ٢٠وبوقـت مقـارب عنـد  ºم ٢٥امتالء القناة الهضمیة للیافعات المغذاة على االرتیمیا والعلیقـة متقاربـة عنـد درجـة 

امــتالء القنــاة الهضــمیة عنــد  أوقــاتبینمــا ازدادت  العلیقــةالمغــذاة علــى بكثیــر مــن  األقــل للمغــذاة علــى االرتیمیــا ºم

الفضــالت  إطــالق أوقــاتللیافعــات المغــذاة علــى االرتیمیــا والعلیقــة وارتبطــت  علــى التــوالي ºم) ١٥و  ٢٠(درجتــي 

یتــراوح كـان فللفضــالت  إطـالق وأولللقنـاة امــتالء  أولبـین  قصـر الوقــتامــتالء القنـاة الهضــمیة بسـبب  أوقـاتمـع 
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انخفضــت أو ارتفعــت درجــة حــرارة المــاء عــن  العدیــد مــن الدراســات علــى انــه كلمــاوأكــدت  دقیقــة ، )٤ – ٢( بــین

 ; 1999 , یقـل النمـومن الغـذاء المسـتهلك والفضـالت المطروحـة وبالتـالي  الحدود المالئمة لنمو الروبیان قل كال

Wyban , 1995) Wasielesky, 2000 . ( 

 بـین الغـذاء المسـتهلك وكـال مـن نمـو وبقـاء الروبیـان وجود ارتباط كبیر   .Wong et al)١٩٩٣(بینما ذكر

Metapenaeus ensis . سـهولة وسـرعة هضـم االرتیمیـا  هـو االرتیمیـا والعلیقـة نالغـذائییر ذلـك الفـرق بـین تفسی

 كـذلك قـدو والحنطـة  كسبة فـول الصـویالموجودة في العلیقة والموجودة في مقارنة مع صعوبة هضم مادة السلیلوز ا

ـــــــــــــــــــــــــــى  الهضـــــــــــــــــــــــــــمیـــــــــــــــــــــــــــنخفض معامـــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــة ١٥إل ـــــــــــــــــــــــــــات العلیق  % نتیجـــــــــــــــــــــــــــة تماســـــــــــــــــــــــــــك مكون

Kumlu , 1999 ; Abi-Ayad & Kestmont , 1994). (  
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٨٧ 

 -االستنتاجات والتوصیات : - ٥

 -االستنتاجات : - ١ - ٥

راع المـائي اقتصـر نشـاط االسـتز  أنفـي مجـال اسـتزراع الروبیـان بعـد  األولـى الخطـوةهذه الدراسة  أرست - ١

  . على المستوى المحلي  األسماكعلى تربیة 

  . التربیة أحواضونقلها وتربیتها في  M. affinis  الروبیانیافعات  صید أمكانیة - ٢

فیمـا حققـت  وعلـى العالئـق الصـناعیةالمحلـي  علـى الغـذاء الحـيیافعـات الروبیـان الشـحامي  تغذیة أمكن - ٣

  التغذیة على العلیقة . من أعلىالتغذیة على االرتیمیا نموا 

المخـتلط ممـا حققتـه التغذیـة علـى الغـذاء  أعلىحققت التغذیة على االرتیمیا زیادة ببروتین جسم الروبیان  - ٤

 على التوالي ، تلتها التغذیة على العلیقة . ١:  ٣المكون من االرتیمیا والعلیقة بنسبة 

حـددت الدراســة الحالیــة المتطلبــات الغذائیــة المثلــى للروبیـان الشــحامي والتــي تمثلــت بنــوع الغــذاء وطبیعــة  - ٥

 التغذیة وتداخلهما مع مستوى كثافة االستزراع .

مـن تلـك المعـدالت المسـجلة فـي  أعلـىالطینیـة  األحواضفي  M. affinis  لروبیانكانت معدالت نمو ا - ٦

  .والتي هي أعلى من األحواض الداخلیة  القنوات المائیة

تمثلـت بتحدیـد منـاطق التـي و الصعوبات التـي تواجـه مربـي الروبیـان نوعیة وحجم الدراسة الحالیة  حددت - ٧

 الجمع وطرق الصید ووسیلة النقل واثر التغیرات الملحیة على نسبة البقاء . 
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٨٨ 

  -التوصیات : - ٢ - ٥

المزید من التجارب الحقلیة والمختبریة لتحقیق صورة متكاملة عن تربیة هذا النـوع  بإجراءتوصي الدراسة  - ١

  من الروبیان .

  أوالنتقــال إلــى االســتزراع الواســع فــي أحــواض واســعة المســاحة ســواء الطینیــة توســیع نطــاق التجــارب وا - ٢

 المزارع المحجوزة في االهوار واالخوار . كإقامةغیرها 

لتوســـیع قاعـــدة ذوي الخبـــرة  مـــن الروبیـــان ألنـــواع األخـــرىاأهمیـــة طـــرح مشـــاریع بحثیـــة بخصـــوص تربیـــة  - ٣

 وتراكم المعلومات . 

سات دقیقة عن مناطق تواجد األطوار الیرقیة والیافعة للروبیان في میاهنا اإلقلیمیة التأكید على إجراء درا - ٤

 . 

المخـزون  وٕامدادلتامین زریعة خاصة بمزارع الروبیان  وغیره مفاقس للروبیان الشحامي إنشاءالتوجه إلى  - ٥

  في المیاه المفتوحة .

فـــي نجـــاح عملیـــة اســـتزراع الروبیـــان  مهمـــةحلقـــة ككاالرتیمیـــا المائیـــة  لألحیـــاءاالســـتزراع تشـــجیع نشـــاط  - ٦

 .  الشحامي 
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٨٩ 

 -المصادر العربیة : - ١  -٦

) . اســــــتخدام المعــــــزز الحیــــــوي ٢٠٠٥احمــــــد ، هاشــــــم عبــــــد الــــــرزاق ومحمــــــد ، عنــــــاد غــــــزوان (

.  .Cyprinus carpio L(بروبایوتــك العــراق) فــي عالئــق اســماك الكــارب االعتیــادي 

 ، ١. المجلــــــــة العراقیــــــــة لالســــــــتزراع المــــــــائي . العــــــــدد  ة الزراعــــــــةجامعــــــــة بغــــــــداد ، كلیــــــــ

 .  ص  ٢٣ – ١١

نســبة البــروتین إلــى الطاقــة فــي العالئــق علــى  تــأثیر) . ١٩٩٨( التمیمــي ، ریــاض عــدنان رمیلــة

. جامعــة البصــرة ، كلیـــة  .Cyprinus carpio Lنمــو اصــبعیات الكــارب االعتیــادي  

 ص .  ٦٤الزراعة ، قسم االسماك والثرة البحریة ، رسالة ماجستیر . 

 أنتـــاج. التطـــورات فـــي  )(1985اننطـــوني  نـــي ، ســـالم  وفـــارمر ،وجیمـــز ، شـــارلزم  والعبال عـــدنان الحـــاج ،

العلمیـة  الـرقم  لألبحـاثمعهـد الكویـت  . الكویـت ،   Penaeus semisulcatusمفـاقس الربیـان لنـوع 

 .  ص  154 – 143 :) 6( نشرة علوم البحار الكویتیة ، 1592المسلسل 

ـــاج) . ٢٠٠٥الحمـــداني ، قصـــي حامـــد عبـــد القـــادر ، ( كـــزي بـــروتین مـــن اســـماك الشـــیغة مر  إنت

Thryssa mystax  والروبیـان Metapenaeus affinis وكفاءتهمـا التغذویـة الصـبعیات

. جامعــة البصــرة ، كلیــة الزراعــة ، قســم  Cyprinus curpioاســماك الكــارب االعتیــادي 

 ص .  ٨٣. ، رسالة ماجستیر االسماك والثروة البحریة 

. دراســـــــــــــــــــة حیاتیـــــــــــــــــــة لروبیـــــــــــــــــــان المصـــــــــــــــــــبات                       )٢٠٠٢الخفـــــــــــــــــــاجي ، خالـــــــــــــــــــد خصـــــــــــــــــــاف صـــــــــــــــــــالح (

 (H. Milne Edawrds) Exopalaemon styliferus   . جامعة  في شط العرب عند مدینة الفاو

  . ص ٧٨ . رسالة ماجستیركلیة الزراعة ، قسم االسماك والثروة البحریة ،  البصرة ،
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٩٠ 

محمد وابونـا ، م دي ، رضا فتاح وصالح ، كریالخواجة ، علي كاظم وعبد االحمد ، سمیر واالس

 . التحلیل الكیمیاوي والقیمة الغذائیـة لمـواد العلـف العراقیـة . )١٩٧١( صباح حبیب یوسف

 ص .  ٣٩.  ٨نشرة  ، واألعالم، قسم النشر  وزارة الزراعة

 نمــو وبقـــاء  اخــتالف نســب البـــروتین ونســب الطاقــة الغذائیـــة علــى تـــأثیر.  )(1985ســلیم مصــطفى  ،الــدقور 

 De Haan (Decapoda ; Penaeide) Penaeus  semisulcatus   .معهـد الكویـت  ، الكویـت

 . ص  322 – 213 :) 6نشرة علوم البحار الكویتیة ( ، 1598الرقم المسلسل  ،العلمیة  اثلألبح

واألسماك العملي  . تكنولوجیا اللحوم )(1992أم البشر حمید جابر  ،منیر عبود جاسم  والموسوي  ،الطائي  

  ص . ١٤٢ .البصرة ، كلیة الزراعة ة علیم العالي والبحث العلمي ، جامعوزارة الت. 

 .Exopalaemon  styliferus          (H) . تطور یرقات الروبیان٢٠٠٢هدي (العباد ، مرتضى یوسف م

Milne Edawrds)  قســم علــوم ، كلیــة التربیــة جامعــة البصــرة   العــراق . –فــي مصــب شــط العــرب ،

 .  ص ٨٨ .ماجستیر رسالة  الحیاة ،

الشــمس علــى معــدالت نمــو  أشــعةمســتویات مختلفــة مــن  تــأثیر.  (1985) انتــوني،  ســالم وفــارمر ،العبالنــي 

الـرقم المسلسـل  العلمیـة لألبحـاثمعهد الكویت  ،الكویت  .  Penaeus semisulcatusوبقاء روبیان 

 .  ص  172 – 165 :) 6(نشرة علوم البحار الكویتیة  ، 1594

 .اسـتغالل صـید الربیـان  أدارةفـي الكویـت :  المتجـددةالمـوارد الطبیعیـة  ةر أدا.  )2006(اوس یعقوب  ،الغنیم 

  ص . 115 ، 1ط  ،دائرة الزراعة البحریة والثروة السمكیة  ، العلمیة لألبحاثمعهد الكویت 

العناصــر الثقیلــة علــى بقــاء روبیــان المیــاه العذبــة بعــض  تــأثیر) . ١٩٩٩اســیا فاضــل عبــد اهللا ( المنصــوري ،

Atyaephyra desmarestii mesopotamica  AL-Adhub  .   كلیـة الزراعـة جامعـة البصـرة ،

 ص .  ٧١ رسالة ماجستیر . ،
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٩١ 

ــــي ( ــــداینا ١٩٨٠حمــــزة ، هیفــــاء عل ــــاه العذبــــة كاری ــــان المی ــــة لروبی ــــة والبیئی ــــواحي الحیاتی ) . دراســــة بعــــض الن

رسـالة ماجسـتیر . ،  ، كلیـة العلـومجامعـة البصـرة  صـرة .فـي شـط الب ١٩٧٩بصراسس العضب وحمزة 

  ص .  ٥٧

 Atyaephyraللروبیـــــــان  األولیـــةالجنســـیة   ي الصـــفاتفــــ  أولیـــة. دراســـــة  )(1989 محمـــود ســـالم ،ثـــامر 

desmarestii mesopotamica  AL-Adhub  .  ماجسـتیر رسـالة ، كلیـة العلـوم  ،جامعة البصـرة

  . ص ٥٧ .

 العذبـــــــــــة   المیـــــــــــاه. دراســـــــــــة بعـــــــــــض النـــــــــــواحي  الحیاتیـــــــــــة  لروبیـــــــــــان  )1985(خالـــــــــــد عبـــــــــــاس  ،رشـــــــــــید 

)Atyaephyra desmarestii orientalis  (Bouvier, 1913  العــراق –رب مــن شــط العــ . 

 .  ص ١٢١، رسالة ماجستیر .  ة العلومكلی ، البصرةجامعة 

. قنـوات مائیـة قلیلـة  ) (1985انتـوني  ،عبـدالقادر وفـارمر  ،دوجالس واالحمد  ،شكري امیل  ونیل  ،سلمان 

 ، 1593العلمیــة  الــرقم المسلســل  لألبحــاثمعهــد الكویــت  ،الكویــت  .التكلفــة لحضــانة وتنمیــة الربیــان 

 .  ص 164  – 155 :) 6نشرة علوم البحار الكویتیة (

هنـاء حسـین  ،هـدى كـاظم ومحمـد  ،داود سـلمان واحمـد  ،مالك حسن ومحمد  ،داود سلمان و علي ، سلمان 

ــــا باســــتخدام  أنتــــاجتطــــویر وحــــدة : ) 349التقریــــر النهــــائي لمشــــروع البحــــث رقــــم ( ) .2007( االرتیمی

دائرة البحث والتطـویر قسـم رعایـة العلمـاء  إلىمقدم  ،رتیمیا الحیة افضل من اال إلنتاجالظروف المثلى 

  ص .  176 .البحریة  األحیاءقسم  ،مركز علوم البحار  ، البصرةجامعة  .

بعـد الیرقیـة للروبیـان  مـا لـألدوارالثـانوي  واإلنتـاج. دینامیكیة الجماعـة السـكانیة  )(1989شاكر بدر  ،عبداهللا 

Atyaephyra desmarestii mesopotamica  AL-Adhub   فــي احــد فــروع شــط العــرب .

 . ص ٨٩ .رسالة ماجستیر  ، ة العلومكلی ، البصرةجامعة 
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٩٢ 

) . دینامیكیـــــة الجماعـــــة الســــــكانیة والطاقـــــة الحیویـــــة لســــــرطان المیـــــاه العذبــــــة ١٩٨٩علـــــي ، مالـــــك حســــــن (

Elamenopsis kempi (Chopra & Das)  لیـة العلـوم ، ك جامعـة البصـرة ، . البصـرةفـي منطقـة

 . ص ٣٥١ .رسالة دكتوراه 

منشـــورات  ،المصــاید البحریـــة العراقیـــة  . وبیــان التجـــاري فـــي العـــراقر . صـــید ال )(1997مالـــك حســـن  ،علــي 

 ص .  159 . )22( مركز علوم البحار ،

 ) . رفـــــــــــع معــــــــــــدل بقـــــــــــاء یرقــــــــــــات اســـــــــــماك الكــــــــــــارب الفضــــــــــــي ٢٠٠٥مایكــــــــــــل ( فـــــــــــارنز ، خالــــــــــــد ولـــــــــــیم

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) . كلیـة الزراعـة   ، جامعـة البصـرة

  . ص ١٠٦. رسالة ماجستیر 

تقریـر نهـائي عـن تجربـة تسـمین وتتبـع نمـو صـغار الروبیـان التجـاري  ) .١٩٩٠( علوم البحـارمركز 

 جامعـــــــــة البصـــــــــرة ، مركـــــــــز علـــــــــوم البحـــــــــار ، قســـــــــم االحیـــــــــاء البحریـــــــــة .  فـــــــــي خـــــــــور الزبیـــــــــر .

 غیر منشور) .حث بص . ( ٤٧

) . تقیــــیم ٢٠٠٦یوســــف ، اســــامه حامــــد وعبــــدالكریم ، لیلــــى مصــــطفى ویــــونس ، كــــاظم حســــن (

یرقـــــات اســـــماك الكـــــارب الشـــــائع  أغذیـــــةاســـــتخدام بعـــــض الطحالـــــب والمـــــواد النباتیـــــة فـــــي 

Cyprinus carpio L.  جامعــــة البصــــرة ، مركــــز علــــوم البحــــار. المجلــــة العراقیــــة .

 ص .  ١٢٤ – ١١٣،  ٢لالستزراع المائي . العدد 

ـــاءقســـم ) . ١٩٧٨العلمیـــة ( لألبحـــاثمعهـــد الكویـــت  ، نشـــاطات  المائیـــة والثـــروة الســـمكیة األحی

   ص . ١٩ العلمیة . لألبحاث، معهد الكویت الكویت  . البحوث
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Summary __________________________________________________________ 

 

A 

Summary 

   This study is based on rearing of juveniles of the shrimp 

Metapenaeus affinis collected from the field at the times when they are 

available in inland water , the oligohaline brackish water of Basrah :  

Al-Hammar marsh (Al-Berka) , Garmmat Ali river (Al-Havar) and Basrah 

canal . The period of juveniles existence during the study was found extend 

from November to July / 2008 .  

Temperature , salinity and aeration of water were the mean factors 

considered during the catch and the transportation of shrimps from 

the field to laboratory and external rearing tanks . Several essential 

experiments were conducted before the growth rearing experiments aiming 

to understand the feeding habit and food preference of the animal . 

Feeding experiment ; juveniles shrimps of different size  

(2.5 - 2.99 , 3.00 - 3.49 and 3.50 - 3.99) cm total length were fed on 

different size of Artemia franciscana (the live food collected from local 

ponds and reared in laboratory tanks) of different size (0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 

1.0 , 1.1) cm total length . The result show that shrimps of size 

(3.5 - 3.99) cm  preferred Artemia of the size 0.6 -1.1 cm . 

Three temperatures were tested (15 , 20 and 25) Cº for food 

consumption . In both cases (i.e. the live food A. franciscana  and the 

artificial diet) , the food consumption was highest at 25 Cº . However, direct 

increase was found between temperatures and food consumption at this 

temperature . The elementary canal fullness and was excretion at the three 

temperatures was examined too . The time (minutes) was found to be 

shorter when shrimps feed on A. franciscana (live food) compared with 

 the artificial diet , the value were (51.4 - 194.15) for A. franciscana 

between 15 Cº and 25 Cº , while were (56.6 - 202.05) for artificial diet at 

similar that temperatures.  
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The common conditions through various rearing experiments (indoor 

and outdoor) were measured and values were as fallow : temperature 

between (24 - 29) Cº , pH (7.18 - 7.88) , salinity (3.00 - 3.80) ‰ , DO 

(6.00 - 7.38) mg/l , and the turbidity was (3.64 - 9.19) NTU .  

Chemical composition of food types :-  

The food types used in the present study were analysed  

A. franciscana as a complete body  constitutes 87.17 % moisture , 62.13 % 

protein , 8.57 % fat , 17.8 % ash and 11.5 % carbohydrate . The artificial 

diet constituents was 7.87 % moisture , 31.89 % protein , 10.16 % fat , 

10.72 % ash and 47.23 % carbohydrate . However, the mixed food used 

from the two above food was estimated (by their relative percentage) to 

constitute 67.35 % moisture , 54.57 % protein , 8.97 % fat , 16.03 % ash 

and 20.43 % carbohydrate . The chemical composition of the fish meal was 

8.77 % moisture , 61.58 % protein , 4.99 % fat , 18.82 % ash and 5.84 % 

carbohydrates . 

Growth experiments : three experiment were designed to rearing the 

juvenile shrimps in three different systems in order to examine the 

advantage and disadvantage of each system .   

At the first step shrimps were cultured in three densities (10 , 15 and  

20) juvenile/m² in laboratory tanks (243 L) , for a period of one month . Two 

types of food were used separately . The results revealed that live food 

(A. franciscana) gives higher growth rates in terms of weight  (616 , 702 

and 819) mg for the three densities , χ=712 mg as compared with the 

artificial diet (520 , 444 and 475) mg for the three densities , χ=479mg , 

(P < 0.01) . On the other had the statistical test , showed no significant 

(P < 0.01)  effect of density on growth. 

At the next step the shrimp reared in indoor ponds , a raceway system 

(2543L) and ground ponds (mud) for period of 60 by using mixed food 



Summary __________________________________________________________ 

 

C 

(Artemia and dry diet) regimen . The higher growth rate obtained at indoor 

ponds was 2668 mg (final weight mean) , while the higher achieved in 

raceway experiments was 3284 mg (final weight mean) . At the same time 

the 200 juveniles were reared at ground ponds gives best growth and the 

final shrimp weight was 4488 mg .  

Survival of shrimps :-  

The survival of shrimps were recorded in all experiments . In general , 

the mortality very low and the values were ranged from 0.00 % to 13.61 % 

for the shrimps reared at laboratory ponds , raceway and ground ponds . 

Different food and growth indexes and factors were estimated and 

compared the cumulative weight (CR) for shrimps reared fed on Artemia  

=1299 mg and that fed on the diet =992 mg and that fed on mixed food at 

indoor ponds =3657 mg , raceway =4357 mg and ground ponds =5600 mg 

. Specific growth rates (SGR) for reared shrimps fed on Artemia =2.67 

%mg/day and that fed on the diet =2.21 %mg/day and that fed on mixed 

food at indoor ponds =2.19 %mg/day, raceway =2.3 %mg/day and ground 

ponds =2.28 %mg/day . Relative growth rate (RGR) at rearing shrimps fed 

on Artemia  =124.8 % and that fed on the diet =94.81 % and that fed on 

mixed food at indoor ponds  =270.78, raceway =295.43 and ground ponds 

=401.79 % .  

The food conversion rate (FCR) by reared shrimps fed on Artemia  

=3.61 and that fed on  the diet =4.69 and on mixed food at indoor ponds 

=3.1 , raceway = 2.95 and ground ponds =0.65 . Food conversion 

efficiency (FCE) for reared shrimps fed on Artemia =28.94 % and that fed 

on  the diet =21.57 % and that fed on mixed food at indoor ponds =32.26 % 

, raceway =33.87 % and ground ponds =154.14 % . Protein efficiency ratio 

(PER) for reared shrimps fed on Artemia =0.47 and that fed on the diet 

=0.67 and on mixed food at indoor ponds =0.59 , raceway =0.63 . 
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Productive protein value (PPV) for reared shrimp fed on Artemia =1.00 % 

and  that fed on artificial diet =0.49 % in density 20 juvenile/m² and that  

reared in raceway =0.21 % .    

Moreover, the somatic shrimp body was analysed before and after the 

feeding experiments and for each food types . The results showed that 

shrimp constitutes higher protein percentage after feeding on  

A. franciscana . The shrimp body constitutes 45.66% protein before 

experiment and 60.54% protein after the experiment .   
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