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 شكر وعرفان
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ن إلــــى أســــتاذي ال أن أتقــــدم بخــــالص الشــــكر والعرفــــاال یســــعني إأنهیــــت كتابــــة أطروحتــــي  بعــــد أن

اللــذین كانــا نعــم  مســاعد الــدكتور آمنــة علــى هاشــمالفاضــلین األســتاذ الــدكتور مالــك حســن علــي واألســتاذ ال

الحـــالي ومـــد یـــد  بالمســـتوى جـــهاالمشـــرفین فبـــذال مجهـــودا كبیـــرا فـــي تســـهیل إجـــراءات البحـــث وتنفیـــذه وٕاخر 

 دراستي فأرجو من اهللا عز وجل أن یوفقهم في حیاتهم العملیة والعلمیة . المساعدة لي طوال مدة

بحـار وعمـادة كلیـة الزراعـة فـي مركـز علـوم الأدارة  كـل مـن هذه المناسبة إلىفي  بجزیل الشكر أتقدم

م األسـماك قسـ رئـیسالشـكر والتقـدیر إلـى وأتقـدم ب العراق إلتاحتهما فرصـة إكمـال دراسـتي. -جامعة البصرة

والثــروة البحریـــة األســـتاذ المســـاعد الـــدكتور نجـــم رجـــب خمــیس وكافـــة كـــادر قســـم األســـماك والثـــروة البحریـــة 

لمســاعدتهم لــي طــوال مــدة الدراســة، وشــكري وتقــدیري إلــى طلبــة الدراســات العلیــا. وشــكري وتقــدیري لكــادر 

 ر كادر مفقس األسماك ومحطة االستزراع فـي مركـز علـوم البحـار.الدراسات العلیا في كلیة الزراعة. واشك

 كما اشكر كادر مكتب مدیر عام مركز علوم البحار.

مـا بذلـه معـي مـن جهـد ل العرفان إلـى األخ الـدكتور عبـد الحسـین حـاتم غـازيأتقدم بوافر الشكر و كما 

اء البحریـة فـي مركـز علـوم البحـار وأقدم شكري وتقدیري إلى كادر قسـم األحیـ كبیر في إخراج هذه الدراسة،

لمساعدتهم لي طوال مدة الدراسة. وأقدم شكري وتقدیري إلى السـت شـیماء وأسـتاذ قصـي فـي قسـم الفقریـات 

لمســاعدتهما فــي تحلــیالت التركیــب الكیمیــائي. كــذلك شــكري وتقــدیري إلــى الســت نادیــة فــي قســم الكیمیــاء 

كمــا اشـــكر كــادر الشــعبة الفنیـــة فــي مركــز علـــوم  یئیــة.البحریــة لمســاعدتها فـــي قیاســات بعــض العوامـــل الب

 البحار. وشكري وتقدیري إلى األخ جاسم محمد مغراف (أبو وسام) لمساعدته لي طول مدة الدراسة.

وفــي الختــام أقــدم شــكري وتقــدیري إلــى عــائلتي التــي تحملتنــي وســاعدتني طــوال مــدة دراســتي وكــذلك 

 هذه األطروحة.اشكر كل من مد ید العون وساهم في انجاز 

 

 طارق املالكيواهللا ولي التوفیق                                                                 



 قرار لجنة المناقشة

 

نحــــن أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة الموقعــــون أدنــــاه نشــــهد بأننــــا اطلعنــــا علــــى األطروحــــة 

 لروبیـــــــــــــــــان النهـــــــــــــــــريدراســـــــــــــــــة بعـــــــــــــــــض الجوانـــــــــــــــــب الحیاتیـــــــــــــــــة والبیئیـــــــــــــــــة لالموســـــــــــــــــومة "

Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)  تربیتــه فــيوطرائــق إكثــاره و 

الــب طــارق حطــاب یاســین المــالكي الســتكمال متطلبــات نیــل البصــرة، العــراق" المقدمــة مــن الط

، وقـد ناقشـنا الطالـب )(إكثار الروبیـان وتربیتـه في األسماك والثروة البحریةفلسفة دكتوراه درجة 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 توصیة رئیس قسم األسماك والثروة البحریة

 

إشارة إلى التوصیة المقدمة من األستاذین المشرفین أحیل ھذه األطروحة إلى 
 لجنة المناقشة لدراستھا وبیان الرأي فیھا.

 

 

 التوقیع:                    

 رئیس القسم: أ.م.د. نجم رجب خمیس                                                                 
 المرتبة العلمیة: أستاذ مساعد                                   

 التاریخ:                                 



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصةاخل
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 الخالصـــــــــة 

 Macrobrachium nipponense مفقــــس للروبیــــان الشــــرقي انشــــاءتضــــمنت الدراســــة الحالیــــة 

تمــوز و  ي حزیــرانشــهر خــالل المســحب  منفــذ مــن والمصــطادةالحاملــة للبــیض  اإلنــاثعلــى  تجربتــه عملیــاو 

التطـور  وتراوحـت مـدة ،لبـیضمراحـل تطـور جنینیـة فـي ا أربـع عملیـة التكـاثر وتسـجیل وٕاجـراء 2013لسنة 

 یوما. 30)-20(الجنیني للبیض بین 

مختبریـة والمغـذاة الحـواض األتربیتهـا فـي  أثنـاء فـي لیافعاتلمعدل وزن  أفضل تسجیل بینت الدراسة

 وهذا ما انعكـس علـى %،95)-(90بین  مرتفعة مع نسب البقاء % 42على علیقة ذات محتوى بروتیني 

التعلـق بینت نتائج السلوك بان الروبیان المدروس یفضـل  .التجربةبعد   جسم الروبیانائي لیكیب الكیمترال

%  95ونسـب بقـاء  )Aquafinلرقائق (علیقة ا معدل وزن عند استعمال أفضلبلغ  إذ ن عمود الماء،ضم

التركیــز الملحـــي ان بــ األوكســجینالملحیــة واســتهالك  األقلمــةنتــائج تجــارب  أظهــرتو  ،ة التجربــةخــالل مــد

نســب بقــاء مرتفعــة فــي الملــوحتین مــع  psu 15.5كــان ســاعة  96خــالل  ) للیافعــاتLC50نصــف القاتــل (

درجـة حـرارة المـاء كـل مـن ع ارتفـاع باسـتهالك األوكسـجین مـ ارتفاع تـدریجيولوحظ  ،psu 5.0)و  0.9(

  الملوحة.و 

 منفـذطاد من للروبیان المص عدد البیض تراوح. على التوالي إناثذكور: 1:3.8 نسبة الجنس بلغت

 861) ± 1632( للیرقـات معـدل التفقـیس بلـغ فـي حـین .أنثـى/ بیضة 10,200)-(3,600بین  المسحب

/غم من وزن الجسم، كمـا لـوحظ  110 ± 225 عدد الیرقات نسبة إلى وزن الجسممعدل  وكان یا،یرقة زؤ 

أظهـــرت نتــائج رعایـــة و وزن البــیض وعـــدد الیرقــات الفاقســة، كـــل مــن مــع  األمهــاتوجــود ارتبــاط بـــین وزن 

خــالل المــدة  ملغــم 3 إلــى بــان اغلــب أوزانهــا وصــلمختلفــة االســتزراع الأنظمــة حدیثــة الفقــس فــي الیرقــات 

فـي الحـوض  تسـجل%  63.75أعلى معـدالت نسـب بقـاء للیرقـات  توكان ،یوما  22)-(12الممتدة بین 

 .األخرى% في األنظمة 47.50) – (27.50فیما تراوحت بین الطیني 

للیافعات الفاقسة المرباة في األقفاص الطافیة  ) ملغم978و  813(بلغت معدالت األوزان النهائیة 

للیافعات الطبیعیة المرباة  ) ملغم950و  (805معدالت األوزان  بلغت في حین ،والغاطسة على التوالي

 في حین ،%)93-86(نسب بقاء بین بو  یوما، 28الي خالل في األقفاص الطافیة والغاطسة على التو 

 90ملغم خالل  )4010والى  938(من  لیافعات المستزرعة في النظام المغلقا أوزانمعدالت تراوحت 

المرباة خالل ویافعاتها لیرقات الروبیان  نسب البقاء ت أعلىوسجل ،% 92)-(86 یوما، وبنسب بقاء بین



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصةاخل

  ب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

% في األنظمة 58.13)– 47.50( فیما تراوحت بین % في الحوض الطیني78.13وبلغت یوما  42

% بروتین) ولمدة ستة أسابیع في 46معدل أوزان للیرقات المغذاة على علیقة ( أفضلتحقق  .األخرى

ول الیرقات حدیثة الفقس تتح ملغم، 312ملغم واقلها في الحاضنات وبلغ  697الحوض الطیني وكان

عمر عد ب الیرقة المتقدمة یوما، في حین طور 22)-(12عمر عد یا) إلى طور ما بعد الیرقي ب(طور الزؤ 

یوما إلى الطور قبل  )129-45(عمر عد یوما یتحول إلى الطور الیافع الذي بدوره یتحول ب 44)-(23

یوما الروبیان یصبح  180بعد عمر  أي، یصل إلى الطور البالغ یوما 179-130عمر  بعدالبالغ الذي 

 .الطور البالغ في

 یا، في حینزؤ یرقة  190,000) -53,504(الداخلیة بین  األحواضحددت إنتاجیة المفقس من 

-4,347(بین ما وتراوح اإلنتاج من األحواض الخارجیة  یرقة متقدمة، 99,560)-32,355(ینتج بین 

یرقة متقدمة، كذلك على ضوء نتائج المساحة الكلیة  18,828)-(2,527، وبین زؤیا یرقة 24,098)

بین ما تستوعبها تتراوح  التي یمكن أن یافان عدد یرقات الزؤ  األلیاف الزجاجیة للحوض الطیني وحوض

یرقة متقدمة، إما مجموع  )11,954,400-21,248(ا، وبین زؤییرقة  15,300,000)-(36,559

 )15,760,462 -12,600,188 ( االستزراع الداخلیة والخارجیة فكاناإلنتاج الكلي في جمیع أنظمة 

 یرقة متقدمة. 12,197,630) – (9,753,349یا، وبین زؤ یرقة 

ـــائيتركیـــب لل بلغـــت النســـب المئویـــة لمصـــنعة فـــي الدراســـة الحالیـــة العلیقـــة ا لـــبعض مكونـــات الكیمی

علـى التـوالي،  ) %  للبـروتین والـدهن والرمـاد2.57و  51.27و  (44.84 یرقـاتال فـي تغذیـة والمستعملة

و  25.29و  40.37(تغذیــة األمهــات والیافعــات  المســتعمل فــيمســحوق األســماك لعلیقــة  فــي حــین بلغــت

  التوالي.لبروتین والدهن والرماد على ل%  )15.13
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 مقدمة واستعراض المراجع

 المقدمة العامة .1.1

 ي التالي:تصنیفللتقسیم ال Macrobrachium nipponense یعود الروبیان 

Kigdom: Animalia. 

   Phylum: Arthropoda. 

        Class: Crustacea (Brunnich, 1772). 

              Order: Decapoda (Latrille, 1802). 

                   Infraorder: Caridea Dana, 1852. 

                         Family: Palaemonidae Rafinesque, 1815. 

                               Genus: Macrobrachium  Bate, 1868. 

                                       Species: M. nipponense (De Haan, 1849).     

روبیان ب أیضاویسمى  Oriental river prawn الروبیان النهري الشرقيیسمى تجاریا بو 

اه العذبة وكذلك یطلق علیه بروبیان المی Freshwater swamp shrimpالمستنقعات العذبة 

Freshwater prawn )Holthuis, 1980 وYang et al., 2010( وفي الدراسة الحالیة اعتمد ،

 .Oriental prawnتسمیة الروبیان الشرقي 

 انوع 52,000حوالي  تشمل إذمجامیع مفصلیة األرجل اكبر و  واحدة من أهمالقشریات تعد 

 احد Macrobrachium Spene Bate, 1868جنس یعد ال)، و Martin & Davis, 2001( اموصوف
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

 

أكثر من  یة وشبه االستوائیة، إذ یحتويأجناس القشریات المنتشرة عالمیا في المیاه االستوائ لىاألمثلة ع

 ،)De Grave & Fransen, 2011و Wowor et al., 2009(كافة نوعا في أنحاء العالم  240

نوعا  17منها  األمریكیتینفي نوعا  55یتواجد  حین في ي منطقة شرق آسیا،ف اغلب تلك األنواع متواجدة

 .)Pileggi & Mantelatto, 2010; 2012 و Mantelatto et al., 2008( موجودة في البرازیل

لیس بسبب األهمیة االقتصادیة للروبیان  األحیاءعلماء انتباه  میاه العذبةروبیان ال حیاتیةتجذب 

تختلف إستراتیجیة التكاثر ألنواع الجنس و  عن هذا الموضوع،الدراسات وٕانما بسبب قلة  فحسب

Macrobrachium هناك لتكاثر في المیاه العذبة لكنالجنس باهذا الرغم من نجاح العدید من أنواع فب 

المیاه العذبة دورة  أنواعتختصر اذ  ،المصبیة أوإال بوجود المیاه المویلحة أخرى ال یمكنها التكاثر  اأنواع

 المتقدمةالیرقات  وتكون، مرحلة )3–2( ما بینالذي یمتد  Zoeaیا ؤ طور الز  من ˝بدأحیاتها 

)Postlarvae ( وذات بحجم صغیر فتكون  البالغات ، وأماوقلیلة االنتشار تسكن بیئة القاعو كبیرة الحجم

األنواع  ةتكون دورة حیا في حینكبیر)،  هاحجمو البیض من ئات م خصوبة منخفضة (عشرات إلى

بحجم  ها المتقدمةیرقاتتكون ، و مرحلة )13 -12(بین ما  Zoea یاؤ یمتد طور الز  أطول إذالمصبیة 

 ذات خصوبة عالیة (حجم البیض صغیر نسبیا)و  لبالغات متوسطة إلى كبیرة الحجموا ،صغیر

 )Sharma & Subba, 2004  وKiyohara, 2006 و Bauer, 2011.( 

مع عرضیا  نقلإذ  1960في موسكو سنة  M. nipponense الشرقي الروبیان سجل وجود

نشاطات لنتیجة . )Ivanov & Starbogatov, 1974من الصین ( تي جلبتال األعشاباألسماك آكلة 

أنواع مختلفة من الروبیان ٕادخال و  األسماكالمتعلقة بإدخال العدید من أنواع  إیرانفي االستزراع 

 والذي یرجح دخول الروبیان M. rosenbergii )العمالق( اه العذبةروبیان المیخصوصا 

 M. nipponense  معه)Ghane, 2013(،  بشكل یرقات  أماوهذا ما یرجح دخوله إلى المیاه اإلیرانیة

المیاه العراقیة  إلىألنواع التي تأتي إلیها من الصین، في حین یرجح دخوله مع اأو كإناث حاملة للبیض 
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 .)2010(المالكي،  2002العراق سنة لوحظ في جنوب  ،عن طریق المیاه المشتركة معها إیرانمن 

 .األشخاصواحتمالیة دخوله للعراق كحیوان زینة عن طریق بعض 

هناك العدید من  نأ إالفي البیئة البحریة  Carideaاغلب روبیان المجموعة الكاریدیة  ةعیشم

  Palaemonidaeو  Atydae العائلتین أفرادیئة المیاه العذبة خصوصا تعیش في ب أنواعها

)Rome et al., 2009 .( الجنس  إفرادتعیشMacrobrachium في بیئات مختلفة مثل البحیرات 

أهم األسباب  .)New & Singholka, 1982( القنوات والمصباتو  والمستنقعات وممرات الري األنهارو 

للتغیرات البیئیة وسهولة تحمله العالي  هي دخوله إلى بیئات جدیدةساعدت هذا النوع على االنتشار و  التي

 ). Nguyen et al., 2003( نسبة تكاثره العالیة ونموه السریع في الظروف الطبیعیةفضال عن تكاثره 

األولى تمثل المجموعة مجامیع طبقا لدورة الحیاة،  إلى ثالث التابعة لهذا الجنس األنواعیمكن تقسیم 

جزءا  التي تمضي الثانیة هي تلك األنواعوالمجموعة في المیاه المالحة،  تقضي دورة حیاتهااألنواع التي 

األنواع التي  الثالثةالمجموعة تشمل  في حینزء اآلخر في المیاه العذبة، من حیاتها في المیاه البحریة والج

 ).Alekhnovich & Kulesh, 2001و  Williamson, 1972(في المیاه العذبة  حیاتهاتقضي دورة 

تحمل  إذ ،االستوائیة وشبه االستوائیة یاهفي الم Caridea الكاریدي العدید من أنواع الروبیان تعیشكما 

جزء من  وٕاكمالالیرقات  إطالق ثم تهاجر لغرض، یاه العذبةالمخصب على سویبحاتها في الم البیض

لیرقات إذ تحضن اإلناث البیض أعلى النهر وتطلق ا ،في المیاه المویلحة أو المالحة دورة حیاتها المبكرة

یتم التطور الیرقي بمراحله األولى فیها ثم تنجرف إذ میاه البحر المفتوح في  أوضد التیار في المصبات 

الیافعات عند و  Postlarvae تواجد الیرقات المتقدمةحظ وقد لو ، المیاه العذبة إلىوتعود  الیرقات مع التیار

لعدید من األنواع للعیش في ا تتكیف في حین، بیئة البالغات في المیاه العذبة إلى تهاجراألنهر ثم  مداخل

یض حدث تطور وفقس للب إذألسالفها البحریة  اتطوری االمیاه العذبة خالل مراحل حیاتها فهي تعد امتداد
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الصورة كما تبین  .)Rome et al., 2009دون الحاجة إلى الماء المالح (من ثم المراحل الیرقیة والیافعة 

 .قید الدراسة یانالروب ) احد أفراد1(

 

 .البصرة هور الحمار، -المسحب المصطاد من منفذ M. nipponense الشرقي الروبیان :)1( صورة

التسعینات من كان بطیئا حتى  تطورهاولكن  القرن الماضيخمسینات تربیة الروبیان نهایة بدأت 

سنة  55 خالل االستزراع المائي في العالم بشكل كبیر تطور ).Zhang et al., 2011(القرن نفسه 

ملیون طن  59.4اقل من ملیون طن في أواخر الخمسینات إلى أكثر من  من اإلنتاج ازدادإذ ، األخیرة

بلغت في  في حین ،من اإلنتاج العالمي %  69.6أكثر منالصین  أنتاجوبلغت نسبة ، 2004في سنة 

منذ  میاهبدا إنشاء مفاقس روبیان ال .)Nhan, 2009% ( 21.9 دول آسیا ومنطقة المحیط الهادي بقیة

  بدأت مفاقس صغیرة تعمل بشكل تجاري 1973في تایالند، وفي سنة  1966سنة 

)Uraiwan & Sodsuk, 2004(.  أواخر في حدثت أهم المعالم الممیزة بزراعة روبیان المیاه العذبة

والمسمى توسیع  FAOام برنامج األمم المتحدة للتنمیة على إقرار صندوق لمشروع یقبوذلك السبعینات 

ن مزارع روبیان المیاه اإلنتاج العالمي م زادو  ،)New, 2000زراعة روبیان المیاه العذبة في تایالند (

االستزراع المفرد للروبیان یعطي إنتاجا یتراوح أن كما  ).FAO, 2006طنا/سنة ( 400,000عن  العذبة
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-200(و  كتاركغم/ ه 492)-70(االستزراع المختلط ینتج  في حین، كتاركغم/ه )1297-95(بین 

 ).kurup & Ranjeet, 2002من الروبیان واألسماك على التوالي ( كتاركغم/ه )1200

وشبه  Extensiveسع واأنظمة من الكثافات المختلفة، الفي األحواض في أربعة  یستزرع الروبیان

  High Intensiveوعالي الكثافة  Intensiveوالمكثف  Semi-Extensiveالمكثف 

)Wickins & Lee, 2002 و Patricia et al., 2007(،  روبیان التابعة للجنس تفضل أنواع الو

Macrobrachium 500( إلىیصل  أنتاجاسعة وشبه المكثفة والتي تعطي وااالستزراع في األنظمة ال  

  Anyanwu et al., 2007و  Valenti & New, 2000/سنة على التوالي (كتاركغم/ه 5000)و 

یصل  نتاجاإوعالیة الكثافة  ةالمكثف یعطي االستزراع في األنظمة في حین)، Patricia et al., 2007و 

 العمالق روبیانالاستزراع  بعدم ، یوصى/سنة على التواليكتاركغم/ه 50,000و  10,000 إلى

 M. rosenbergii  مكثفة بسبب سلوكه العدائيالفي األنظمة )New, 2002  

في المناطق  ). استعملت بعض التقنیاتPatricia et al., 2007و  Wickins & Lee, 2002 و

 ضمن المدى المقبول الذي یتراوح بینروبیان المیاه العذبة  اجاالستوائیة للمحافظة على معدل إنت

 ).Valenti & Moraes-Riodades, 2004/سنة (كتاركغم/ه )7,000-8,000(

الخارجیة ال  تهأحواض تربیلكون على البیئة  تأثیرااقل  Macrobrachiumاستزراع روبیان یعد 

ان استزراع روبیمع  یمكن لمصادر النفایات مقارنة، واقل ما تؤدي إلى ارتفاع ملوحة األراضي المجاورة

نسبة بقاء  أن مهما في تحدید نسب بقاء الیرقات، فقد وجد ˝ااألمهات دور  ن ألصلأو  ،المیاه البحریة

 الروبیان العمالق% ألمهات 16.5) و 51.9 (یوما كانت  15بعمر  الیرقات المتقدمة

 M. rosenbergii  والفیتنامي على التواليذات األصل التایلندي )Nhan, 2009(، كما ذكر كل من 

Bart & Yen (2001) 33 یوما كانت  36نسبة بقاء الیرقات المتقدمة بعمر  نأ % 

نشطة الحدیثة تربیة الروبیان من األ تعد % لألمهات ذات األصل التایلندي والفیتنامي على التوالي. 2و 
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اقتصرت هذه األنشطة على دراسات  الباحثین والمستثمرین، اذ اهتمام آلنلم تجذب حتى ا جدا في العراق

 ).2013وغازي ( )2009كل من المالكي (

 ة لروبیان المیاه العذبةالرئیس األنواع .2.1

ه لقلی وأعداد Carideaأجناس روبیانات العائلة الكاریدیة  أهماحد  Macrobrachiumیعد الجنس 

یتواجد في معظم الدول الذي  M. rosenbergii وأهمهامستغلة لالستزراع في المیاه العذبة  أنواعهمن 

 في الصین هاغلب M. nipponense الروبیان ٕانتاجو  ،)Nhan, 2009( المنتجة بالعالم

)New, 2009(، بینما النوع  Macrobrachium malcolmsonii  في الهند أنتاجهاغلب 

)Dholakia, 2010(، و Macrobrachium carcinus  وMacrobrachium acanthurus  في

 هوجودیمتد  إذ، الجنوبیة أمریكافي  Macrobrachium amazonicum و )،Kutty, 2005المكسیك (

في نیجیریا  Macrobrachium macrobrachion و )،Pettovelo,1996( األرجنتین إلىمن فنزویال 

)Powell, 1985 ،( والروبیانMacrobrachium vollenhovenii  األطلسيیتواجد غرب المحیط 

كما  ).Macrobrachium australiense )Dimmock, 2004النوع  یتواجد وفي استرالیا ، بإفریقیا

  M. amazonicum روبیانات كل من اتساع استزراع السنوات القادمةفي یتوقع 

هناك طریقتان لتمییز   ).M. nipponense )New & Valenti, 2009 و  M. malcolomsoniiو

 Carideaالعائد إلى الرتبة الدنیا لمجموعة روبیان الـ  Macrobrachium  المیاه العذبة بین روبیان

 ˝استنادا  Penaeidea العائد إلى الرتبة الدنیا لمجموعة روبیان الـ Penaeus البحري الروبیانوبین 

الروبیان لرؤوسه (المنطقة  انتصلح حتى في حال فقد ، التيFincham & Wickins (1976) إلى

أن الرأس یحتوي على الخطم الذي یعتبر من صدریة) خالل عملیات الحصاد ومن المعروف ال-الرأس

 األجزاء المهمة المستعملة في تصنیف الروبیان:
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البحري الروبیان  في حینالبطن،  إلىیمتلك سطحا مدورا  )Caridea( روبیان المیاه العذبة -1

)Penaeidea( 1ویبین الشكل  ،معقدة بالقمة الظهریة أوة بسیطة لدیه حاف)(  میاه جسم روبیان الأجزاء

 .)2013(المالكي،  العذبة

في روبیان المیاه العذبة متداخلة مع كال من صفیحتي  نیةالحلقة البطنیة الثا Pleuraصفیحة  -2

مع صفیحة تكون متداخلة فقط  Penaeidea روبیانفي ال في حینوالثالثة،  األولىالحلقتین البطنیتین 

  .األولىالحلقة البطنیة 

 Rostrumالخطم بكون  M. nipponense الشرقي التي تمیز الروبیان المواصفات الشكلیة أهم

على جهته الظهریة واثنان وراء المدار  ˝سنا 11الشكل مع  ثكبر من نصف طوله مثلأضیق مطول و 

الخطم  أسنانكل من الفراغات بین  الشعیرات تغطي عادةو في الجانب البطني،  ینسن إلى باإلضافة

، في حین )Periopod )Jayachandran, 2001المشي  أرجلالزوج الثاني من  Chelas ومالقط

 أسنان )5-2( تتراوح بین ، بینماعلى الجانب الظهري للخطم ˝سنا 18)-10بین ( األسنانعدد  تراوح

درجة أن البیئات المختلفة خصوصا  إلىعزى ی نأالوصف المناطقي یمكن  ،على الجانب البطني للخطم

 یاهقل مما في موطنه في المأوهي  م°33)-4.2بین (ما تتراوح  إنزاليعند بحیرة  إیرانالحرارة في 

  Xugang et al. 2003( م°)31.0-20.5التي تبلغ بین ( االستوائیة وشبه االستوائیة

  ).De Grave & Ghane, 2006و 
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 .Macrobrachium المیاه العذبة لروبیانالرئیسیة  ألجزاءا :)1كل (ش

 ).2013المالكي، المصدر (

 المیاه العذبة. مزارع تربیة روبیان 3.1

على الرغم  في االستزراع Macrobrachiumتستغل أعداد قلیلة من أنواع الروبیان التابعة للجنس 

تنمو الذكور أسرع بكثیر من اإلناث وهذه الحالة موجودة  ،)New, 2002( الكبیر ألغلبهامن االنتشار 

، لذلك فان االستزراع أحادي الجنس هو Macrobrachiumفي اغلب أنواع الروبیان العائدة إلى الجنس 

 لنوعالمختلط لارنة مع االستزراع تقلید معروف في االستزراع إذ یؤدي إلى أنتاج اكبر وأسرع بالنمو مق

التحلیل االقتصادي للروبیان  Valenti et al. (2011)درس  ، كما)Aflalo et al., 2006( نفسه

 شري والقیمة السعریة لیافعاته،المستزرع من ناحیة تسویقه لالستهالك الب M. amazonicumاالمزوني 

الخارجیة الطینیة لرفع  أحواض التربیةو  طبقت وسیلة استزراع افتراضیة في كل من حاضنات المفقس

منها الفائدة االقتصادیة من هذا الروبیان فحددت ثمان درجات اعتباریة الستزراع الیرقات في السنة أربعة 
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لتجهیز األخرى حواض النمو الخارجیة وأربعة تخص أنتاج ما بعد الیرقة الیرقات المتقدمة المجهزة في أ

ض النمو الخارجیة، التي تنتج الروبیان لالستهالك ارعي أحوالمز  واض الحاضنات لبیع الیافعاتأح

ق التربیة المالئمة لروبیان المیاه العذبة ائیعد االستزراع المكثف وشبه المكثف احد طر البشري، في حین 

 وحالیا تضمنت كل من الروبیان M. rosenbergiiفي الصین، بدأت في الروبیان العمالق 

M. nipponense و Litopenaeus vannamei  ویعد الروبیان األخیر أكثرها إنتاجا في المیاه

الطبیعي في المراحل األولیة  والمخصبات العضویة لزیادة الغذاءالعذبة، وتستعمل العلیقة االصطناعیة 

-6.00و  4.50-3.00و  3.00-1.5( ویات اإلنتاج تبعا لنوع الروبیانتتفاوت مستو من االستزراع، 

 على التوالي  L. vannameiو  M. rosenbergiiو  M. nipponense) طن/هكتار لألنواع 7.500

)Weimin & Mengqing, 2007.( 

ي جمیع من األنواع التجاریة إذ یستزرع بشكل واسع ف M. nipponense الشرقي الروبیان دیع

توسع استزراع  ).Feng & Cheng, 2008 و Miyake,1972الصین وبلدان آسیویة أخرى ( حاءأن

 تربیة الروبیان العمالق بشأننة الماضیة منذ المؤتمر األول س 30الـ  لروبیان المیاه العذبة خال

 M. rosenbergii  اإلنتاج بلغ  2009طنا، وفي سنة  3,000إنتاجه كان اقل من  إذ إن 1980سنة

في بلیون دوالر أمریكي،  2.2وبقیمة  ˝تقریباطنا  444,000السنوي الكلي لمزارع روبیان المیاه العذبة 

 بینما% من المجموع الكلي، 51.7نسبة  M. rosenbergiiشكل إنتاج مزارع الروبیان العمالق حین 

% وال توجد نسبة مئویة 47.2نسبة شكل الصین) في (المربى كلیا  M. nipponense الروبیان

مساهمته من رغم على ال FAO في منظمةلعدم توفر بیانات له  M. malcolmsonii الروبیان لمساهمة

مزارع روبیان المیاه العذبة في العالم في  نتاجأ% من 1بكمیات صغیرة في اإلنتاج، ویذكر انه شكل نسبة 

 1,500 حوالي 1998 سنةفي  M. nipponense إنتاجوبلغ  ،)New & Nair, 2012( 2007سنة 

في الصین منذ  M. nipponenseالروبیان طورت تقنیات أنتاج كما )، Kutty, 2005طنا في الصین (
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قدرته على التكیف من رغم على الطنا سنویا و  205,000 ه من المزارعسنة وتجاوز إنتاج 40أكثر من 

بسهولة وقلة كلفة استزراعه إال أن صغر حجمه في المزارع خصوصا اإلناث، كذلك وجود اختالف كبیر 

وتطور انتاجه في مزارع روبیان المیاه العذبة  في اإلنتاج، انخفاضو بین الذكور واإلناث أدى إلى بالنم

الى حوالي  2007طنا وارتفع تدریجیا لیصل في سنة  87,100حوالي  2000سنة  منه فبلغ المنتج

 طنا وبذلك اصبح هذا الروبیان االول انتاجا في المیاه الداحلیة الصینیة  192,400

)New , 2009 ،( العمالق اعلى من انتاج الروبیان ،طنا 225,000زاد عن  2010وانتاجة لسنة 

 M. rosenbergii )Zhang et al., 20112 ،) (شكل.(  

المستزرع في الصین المیاه العذبة  من أهم أنواع روبیانM. nipponense  الشرقي یعتبر الروبیان

% من المساحة 22.5هكتار والتي شكلت نسبة  133,000إذ وصلت المساحة الكلیة لزراعته أكثر من 

 20,500)، وتجاوز محصول استزراعه Weimin, 2005( هكتار 592,413الكلیة لالستزراع والبالغة 

 یة فیتنامالله دور مهم في مزارع الثروة السمكیة و )، Ma et al., 2012( 2008 سنةطنا في 

)Nguyen et al., 2003 ،( الخاصة للعدید  للعلیقة المحلیة في أوزبكستان ˝امهم ˝ایشكل مكونفي حین

في بحیرة إنزالي اإلیرانیة كغذاء مهم  یلهسجوتم ت)، Mirabdullaev & Niyazov, 2005من األسماك (

)، وبما انه دخل وبشكل جید Ramezanii, 2004من األسماك ( القناة الهضمیة للعدیدفي محتوى 

 ضافیةإلالستزراع كمادة غذائیة حیة أو  یقدم نأفي هذه البحیرة لذلك من الممكن  السلسلة الغذائیةضمن 

)Ghane, 2013تجاري لهذا النوع في إیران إال انه یمكن اعتباره الرغم من عدم وجود استغالل  )، على

ع توقللبروتین مع إمكانیة  ˝امصدر  عمالهصغیر الستحجمه المن رغم على الفي االستزراع  ˝اجدید ˝انوع

 مثل الحجم الصغیر  عیوبها بعضتحسن  أنمن المحتمل  إذ ،تحسین وراثي یتضمن تربیته

)Kulesh, 2009( الشرقي الروبیان، وهنالك ممیزات الستزراع M. nipponense منها: 

 إمكانیة تكثیره بسهولة. -1
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

 

 نموه الجید في الظروف الطبیعیة. -2

 .باألسواقالمقبول سعره  -3

والتربیة المكثفة في والتربیة شبه المكثفة إمكانیة استزراعه في عدة أنظمة ومنها األحواض واألقفاص  -4

  Wang & Qianhong, 1999(كغم/هكتار  450)-300وبإنتاج یتراوح بین (حقول الرز 

كائن حي نموذجي  M. nipponense روبیانویعد  ،)Weimin, 2005و  Miao & Ge, 2002و 

ل أنثى خصوبة عالیة إذ ك اذكونه لوذلك  قداماألریة ومفید لدراسة التكاثر والتطور في أنواع رتبة عشا

للتغیرات البیئیة ویربى  ذو تحمل عالوهو من البیض بعد التزاوج،  ˝االفآحاملة للبیض ممكن أن تضع 

 ). Ma et al., 2012ملة في المیاه العذبة (بسهولة في المختبر، وبإمكانیة إكمال دورة حیاته بشكل كا

       
 العمالق الروبیانانتاج مع  M. nipponense الشرقي مقارنة بین إنتاج الروبیان :)2شكل (

 M. rosenbergii  الصینفي. 

)Zhang et al., 2011.( 
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 مفاقس روبیان المیاه العذبة. 4.1

المحافظة على مرحلتین ه یتم من خالل مفقس الروبیان وعمل ارةإدالعوامل الضروریة إلنجاح  أهم

 Postlarvaeإلى یرقة  Zoeaأساسیتین هما مرحلة إطالق البیض ومرحلة تفقیسه ووصول یرقة 

 ). Sinh et al., 2003(هي من االقتصادیة  خصائصالوقت وال باإلضافة إلى

)، ونظام إعادة التوزیع الساكن Correia et al., 2000تختلف أنظمة المفقس من أنظمة تدفق (

). هنالك أربعة أنظمة إلدارة المفاقس Valenti & Daniels, 2000ونظام إعادة التوزیع الدینامیكي (

 ): Uraiwan & Sodsuk, 2004 و 1997اعتمادا على (برانیة وجماعته، 

 الماء الصافي (النظیف) عمال: استلنظام األولا

طبقت هذه الطریقة بمركز المحیط الهادي بإحدى المستعمرات الفرنسیة (جزر تاهیتي)، حیث تم 

طبق في مفقس ت نأ، ممكن على اسم المعهد الفرنسي بهذه الجزر Aquacope typeتسمیتها باسم 

صغیر الحجم كونه ال یحتاج إلى أحواض كبیرة على إدارة المفقس مراقبة نوعیة المیاه والتأكد من 

یتم ، ³م )7إلى  1(وكذلك من  ³) م3-(1حجم الحوض یتراوح ما بین و ، في األحواض مستویاتها المثلى

صافیة ونقیة في الغالب بأحواض اسطوانیة قمعیة الشكل من القاع صغیرة الحجم لها قاعدة  میاه عمالاست

 وتنتهي إلى ترلزؤیا/یرقة  )100إلى  50(خرسانیة وتخزن فیها الیرقات بكثافة عالیة تتراوح في البدایة من 

لتر، مزایا هذه الطریقة كونها أكثر إنتاجیة بالنسبة لوحدة /یرقة متقدمة 50)إلى  (25 ا بینكثافات تتراوح م

، ومدة التطور الیرقي وحتى ستخدام الماء األخضراقل نسبیا من طریقة ا عملةاه المستالحجم وكمیات المی

على هذه الطریقة حاجتها  ن المآخذوماقل من شهر واحد.  إلىیحتاج وصولها لطور الیرقة المتقدمة 

 .مع استعمال الماء األخضرلتقنیات عالیة تزید من كلف إنتاجها للزریعة مقارنة 
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 الماء األخضر عمالالنظام الثاني: است

الطحالب  یتطلب عدد من األحواض إذ تربى الیرقات في الماء األخضر مع الهائمات النباتیة مثل

 الطحالب الصفراء من نوعو  .Chlorophycea sppو  .Chlorella spp الخضراء من نوع

Chrysophyceae spp.لتر، تتراوح إحجام خلیة/مل 100 × 10³، كثافة الطحالب فیها ال تقل عن

، وعادة ³م 2للحوض الواحد وفي بعض األحیان یقل حجم الحوض عن  ³م 30)إلى  (10األحواض من 

 (20، تخزن فیه الیرقات بكثافات منخفضة تتراوح في البدایة من األلیاف الزجاجیة أویصنع من االسمنت 

لتر، /رقة متقدمةی )25إلى  5(لتر ویتوقع وصولها في النهایة إلى معدالت تتراوح من زؤیا/یرقة  )60إلى 

من نوعیة المیاه  ئمات النباتیة تسیطر على كلوالهامزایا هذه الطریقة عدم حاجتها لتقنیة عالیة واقل تكلفة 

(توفر درجة حموضة مثالیة) ومشكلة اإلمراض، إمكانیة توفیر االحتیاجات الغذائیة من خالل االعتماد 

ه تیساهم البیض المخفوق بصور  في حینقات االرتیمیا حدیثة الفقس، على التغذیة وبكمیات قلیلة من یر 

في برنامج التغذیة. ولكن من عیوبها ارتفاع تكالیف التشغیل إلنتاج اآلالف المجففة بشكل فعال  أوالسائلة 

من طور ما بعد الیرقة، وكذلك الحاجة لكمیات كبیرة من میاه الشروب وتبدیلها یومیا للحفاظ على نوعیة 

ارتفاع إلى ادة مفاجئة لتركیز الطحالب یؤدي أي زیفضال عن عاملة أكثر،  أیديجیدة للمیاه، وتتطلب 

 یوما. 45)إلى  35(مدة تتراوح بین  طلبتیطور الیرقة المتقدمة إلى صول للو و حموضة الماء، 

 ماء الحوض الطیني عمالالنظام الثالث: است

قسم  الساحلي فیتشبوري،مجموعة من اإلحیائیین في محطة االستزراع قبل طورت هذه الطریقة من 

في  في األحواض الطینیة M. rosenbergiiة لتربیة الروبیان العمالق الثروات السمكیة لتطویر تقنی

تغییر للماء، یعتمد على  يأدون من ض الطیني تمتلك توازن بیئي المیاه في الحو  نوعیة ند. أنتایال

الهواء الجوي لزیادة األوكسجین المذاب ومراقبة ظروف الماء الكیمیائیة واعتدال مستویاتها المناسبة للنظام 

نسبة البقاء و الیرقات تتغذى على الغذاء الطبیعي بالحوض ومنها الهائمات الحیوانیة، و لبیئي للحوض، ا
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ملیون  5.1اإلنتاج الكلي بلغ إن ة التربیة أطول من األنظمة األخرى، مد%) للیافعات و 88عالیة (

 التوازن البیئي واألغذیة.یجب على إدارة المفقس مراقبة نوعیة المیاه بانتظام وبقاء و هكتار،  0.16/یافعة

 الماء المدور بنظام مغلق عمالالنظام الرابع: است

تمر المیاه في الدوائر المغلقة على مرشحات بیولوجیة ومیكانیكیة واألشعة فوق البنفسجیة ویثبت 

دون خروج الیرقات مع من نظام صرف في أحواض تربیة الیرقات مما یساعد على سرعة سریان المیاه 

لتر في نهایة دورة تربیة /یرقة متقدمة 70ارتفاع الكثافة العددیة إلى معدالت ال تقل عن و رف، میاه الص

الیرقات. مزایا هذه الطریقة تتطلب ماء بحر اقل لذلك تفضله المفاقس البعیدة عن البحر وسهولة السیطرة 

خالل التحكم في درجة على الظروف البیئیة، إذ باإلمكان إنتاج زریعة روبیان طوال أشهر السنة من 

والمواد الكیمیاویة. من عیوب  مراضاألعلى  للسیطرة الحرارة خالل موسم الشتاء، یستعمل الماء المعالج

العالیة  مدربة تستطیع تشغیل هذه التقنیة كوادر هذه الطریقة ارتفاع تكلفة البنیة األساسیة والحاجة إلى

مدة التربیة ، مراضاألالماء واألغذیة والسیطرة على  یلعلى تحل ةتكون مدرب أنویجب على أدارة المفقس 

 یوما. )32إلى  26( في هذا النظام تتراوح بین

 :Kumar et al. (2008(استنادا إلى  هازاتفوائد األنظمة المغلقة وممی

 تنافسیة لكل من األسواق المحلیة والعالمیة لتحدیدها مكان اإلنتاج األقرب لألسواق. -1

 الظروف المسیطر علیها.تحسین في  -2

 .مراضاألتخفیض بالخسائر الكبیرة الناتجة عن  -3

 تجنب المخالفة للتعلیمات البیئیة من خالل السیطرة على تصریف الفضالت. -4

 تخفیض كلفة العمل واإلدارة. -5
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 تحسین نوعیة اإلنتاج. -6

 سنویة كل دورة إنتاجیة میزتأربعة نماذج ثانویة  نالكاستزراع ه نظام أليلتطبیق النماذج الثانویة 

 :وهيSchulstad (1997 و  Martinez-Codero et al. (1995)و  Fridley )1987ذكرت من (

إلى الیرقة الیرقة الفاقسة نموذج حیوي: تبویض اإلناث وانتقال الیرقات من البیض خالل مراحل —1

دد البیض لكل عملیة تبویض عن البیض ووقت التبویض وعإطالق ویعتمد المتقدمة المتأخرة ثم للحصاد، 

 اإلناث المشتراة. نوع

 أوللتفریغ تعمل األحواض تس وهذهبیة الیرقات، تر فرة لانموذج طبیعي: استعمال األحواض المتو —2

 بیع اإلناث. وفي وقتالمرحلة الیرقیة  عندلحصاد ل

نوع ویعتمد على تاجیة، المتأخرة من كل دورة إننموذج اإلنتاج: یحصد العدد الكلي للیرقات المتقدمة —3

 اإلناث وعدد البیض بالتبویض أو األحواض، وهذا النظام مشكل من النموذجین السابقین.

البیض  وعندما یكون توقف مرحلة التبویض إلى ˝استنادانموذج اقتصادي: تحسب كلف أنتاج البیض —4

أو أحواض الیرقات مفرغة (ال یصل مرحلة الیرقة المتقدمة المتأخرة) أو المحصودة (عند مرحلة الیرقة 

متى یبدأ فصل التشغیل  /أنظمة مفاقس الروبیان یمكن تتبعها وكاالتي: أوال نماذج تكالأن مشالمتأخرة)، 

ون عدد اإلناث المشتراة لكل دورة یك نأماذا یجب  /أو متى تشترى الدفعة األولى من اإلناث، وثانیا

 .هاأو إطالق كم هي مدة كل دورة إنتاجیة اإلناث /إنتاجیة، وثالثا

اآلتیة تلك نوعیة المیاه الخصائص المیاه العذبة یجب إن تم جاح عملیة التفقیس ألغلب روبیاننل

 األوكسجین المذاب ما بین  كمیة، و م°)31-27(درجة حرارة و ، غم/لتر )15-12(ملوحة نسبة 

على العدید من لبقائها ملغم/لتر، كذلك اعتمدت الیرقات الفاقسة  0.1 ال تتجاوزملغم/لتر وآمونیا  5)-(3



 املقدمة واس'تعراض املراجع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ�ولالفصل 
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 شروط إنضاج اإلناث وٕادارة المفقس و أصل المخزون، و العوامل ومنها: نوعیة المیاه، 

)Uraiwan & Sodsuk, 2004.( 

 التكاثر. 1.5

معرفة لعملیاته الحیویة األساسیة واهم تلك العملیات هي  كائن حيتزراع الناجح ألي االسیتطلب 

 الروبیان العمالق الخصوبة في هناك ثالثة أنواع من). Olele et al., 2012تطور المناسل (

 M. rosenbergiiفي كل أنثى والتي تكون لها القدرة على أطالق ض و بیال ، خصوبة البیض وهي إعداد

عدد البیض الذي تحمله األنثى في أي وقت وبین موسم  هيالفقس بیضها في موسم واحد، وخصوبة 

 أعداد البیوض التيعدد الیرقات الفاقسة من  هي خصوبة الیرقات الفاقسةو التبویض وٕاطالق الیرقات، 

لیة مهمة في حیاة عم التكاثریعد  ).Deekae & Abowei, 2010(اإلناث في الموسم التالي  اتحتضنه

في  عمالهبرامج االستزراع إذ یمكن استها مهم في ئر المناسل وأداالمعرفة بتطو أن و ، الكائنات الحیة

 كدلیل للعملیات البیئیةاس استعمل خالل اإلدارة هذا المقیو  ،األولىومراحل النضج  األطوالحسابات 

Irece et al., 2009) وقت وضع السرء (التبویض) مرتبط مع فصول السنة، إذ یتأثر  نأ)، كما

العدید من أنواع ). Ismeal & New, 2000ة الضوئیة (مدودرجة الحرارة والبالعوامل البیئیة مثل 

مرة في خطوط لتغیرات المستللها تطور سریع لتكیفات دورة حیاتها تبعا  Carideaالروبیان الكاریدي 

 ). ,Clarke 1993و 1987تغیر درجة الحرارة ووفرة الغذاء ( فيذلك  وتأثیرالعرض 

خط  تغیرتضمن زیادة في حجم البیض مع تلك التكیفات ت أنالعدید من الدراسات  هرتأظ

العرض، وارتباط التغیرات بالتركیب الكیمیاوي للبیض وبالغالب انخفاض الخصوبة مع انخفاض درجة 

  Wehrtmann & Kattner, 1998 و Gorny et al., 1992( الحرارة

بالعدید من العوامل من خالل الممیزات  الخصوبةتتأثر . )Wehrtmann & Lardies, 1999 و

لتحدید إنتاجیة  امعتبر  الكونها مقیاس تقییمها ضروري نإ)، إذ Hines, 1991الخاصة بالبیئات المختلفة (
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الختالفات بحجم ل تبعا خصوبة العدید من القشریات كما تتاثر ).Nazari et al., 2003القشریات (

 وتغیر الموسم وخطوط العرض  اإلناث وعوامل أخرى مثل حجم البیض،

)Boddeke, 1982(  وبیئة التكیف)Mantelatto & Fransozo, 1997.(  بینكما 

Zhi-Zheng et al. (2012) المظهریة للروبیان  صفاتتأثیر الM. nipponense  على خصوبة

وزن الجسم الصافي، و ، وشملت العدید من المیزات منها: وزن الجسم، األحواضأفراده المستزرعة في 

عرض الحلقة و الطول الكلي للحلقة البطنیة، و ارتفاع الدرع، و عرض الدرع، و طول الدرع، و طول الجسم، و 

كل من مع الخصوبة عالقة و لذنب، طول الخطم وطول او ارتفاع الحلقة البطنیة األولى، و البطنیة األولى، 

  .خراآلمختلف بضعها عن  معامل ارتباطهاكان الخصوبة النسبیة والمطلقة والكلیة و 

تحصل عملیة ، و شهور )5-(4جنسیا بعمر  M. nipponense الشرقي الروبیان تنضج إناث

اللیل) وذات المبایض  ثناءفي أحدیثة االنسالخ ( اإلناثمع  الهیكل الصلبالتزاوج بین الذكور ذات 

، اذ یخصب البیض )New et al., 2010و  Ismael & New, 2000( الناضجة في المیاه العذبة

بعد ساعات من التزاوج بالحیامن المنقولة من الذكر  األنثىالمثبت بوساطة شعیرات خاصة في سویبحات 

-(2لمدة  األخرىمن هجمات الروبیانات  األنثىیقوم الذكر بحراسة بعدها  ،لألنثىالمنطقة الصدریة  إلى

  ).Sandifer & Theodore, 1985( حتى یتصلب هیكلها الخارجي أیام )3

نسب بقاء  اذ إنتاجا إلعطاء باعهاإتالشروط الواجب  أهم  Uraiwan & Sodsuk)(2004كر ذ

 روبیان المیاه العذبة هي كاألتي:لیافعات وسرعة نمو عالیة عالیة 

 یرقة متقدمة/لتر. 40)-(20تكون بین  أنالكثافة المناسبة لتربیة الیرقات یجب  -1

 .م°30)-28(تتراوح بین  أنالتربیة یجب  مدةدرجة الحرارة خالل  -2

 مع شروط النضج الجیدة. سلیمةتكون  أنیجب  اإلناثمن  األمهات -3
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 تستعمل المضادات الحیویة.ال  أنیجب  -4

 یستعمل الغذاء الممتاز مثل االرتیمیا والبیض المسلوق.  أنیجب  -5

مراحل متمیزة في دورة حیاة روبیان المیاه  أربع وجود إلى Forster & Wickins, (1972)ذكر  

المطلوب الوقت یختلف و ، )3 ،(شكل العذبة تتضمن البیضة المخصبة والیرقة والیرقة المتقدمة والبالغة

روف البیئیة وخصوصا تبعا للظ Macrobrachiumتلك المراحل بین أنواع الروبیان التابعة لجنس  لبلوغ

 ).Ling,1969درجة الحرارة (

. الیرقة المتقدمة، 3. الیرقة، 2. البیضة المخصبة، Caridea ،1 الروبیان الكاریدي دورة حیاة :)3شكل (

 ).Forster & Wickins, 1972. البالغ (4

 التطور الجنیني. 6.1

یحدد حجم اإلناث إنتاج البیض في العدید من أنواع القشریات ومن ضمنها الروبیان الكاریدي 

Caridea )Bauer, 1991 .(في جمیع أنواع الجنس  التطور الجنیني یكون متماثال نإ

Macrobrachium فات نوعیة عشاریة اإلقدام، إذ ال توجد اختالل مع األنواع األخرى من وكما هو الحا

والتي تضیف معلومة  عملةالمست لدقةإلى اأي اختالفات أخرى فهي تعود ان و  متى ما قورنت األنواع
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 ).Garcia-Guerrero & Hendrickx, 2009لة بوصف ممیزات التطور الجنیني للنوع المعین (صمف

 األنواعخاصة للنوع ولها دور مهم في تاریخ الحیاة وبیئة  ةمیز وٕانتاجه  هوحجمعدد البیض  یكون أنیمكن 

)Yoshino et al., 2002.(  فر المغذیات ره على احتیاطي المح الذي یو الجنین خالل تطو یعتمد

لحیوانات المائیة وخصوصا ل). Braum, 1967یعد عامل محدد لبقاء الیرقات ( إذالمطلوبة للنمو 

خالل تطلق بیضة هناك ملیون أن الحیوانات األخرى، إذ  معمقارنة للتبویض الروبیان خصائص مختلفة 

قبل الحصاد والبیع إلى مزارع النمو  بالغةمر بعدة مراحل یرقیة وتحت الی روبیانكل عملیة تبویض، وال

 ).Sinh et al., 2003( الخارجیة للروبیان

ر لتلبیة المتطلبات األساسیة للتطو  هابیضر تطو  في أثناءفي القشریات تتراكم كمیات كبیرة من المح       

متصاص المح ووقت معدل ایعتمد كل من . )Adiyadi & Subramoniam, 1983(الجنیني والیرقي 

 أظهرت ).Heming, 1982على درجة الحرارة وكفاءة تحویل المح المأخوذة من النسیج ( االحتضان

الباردة مقارنة بتلك القاطنة  األنواعفي  صغیراتج ألنواع من القشریات یكون حجم البیض المن أنالدراسات 

 فيالبیئة  تؤثر). كما Sastry, 1983بالبیئات الدافئة وكذلك في المیاه العمیقة مقارنة بالمیاه الضحلة (

 عدد البیض المنتج لكل وحدة وقتو رقات وحجمها الی إطالقوقت و  حجم النوع الناضج جنسیامن  كل

 ).Meireles et al., 2013(البیض حجم قدرة البقاء ترتبط بإن ، التطورمن عدد البیض لكل مرحلة و 

 نر الجنیني للروبیاعلى وقت التطو المختلفة درجة الحرارة  تأثیرإلى  Maochun (1996) كما أشار

M. nipponense ،في درجة یحتاج  بینما، یوما 18)-17(یحتاج لكي یتطور لمدة  م°22في درجة  إذ

 درسكما ر الجنین. تطو ال یكتمل  م°35، لكن في درجة للتطور أیام 10)-(9 من اقل قتإلى و  م32°

Hong et al. (2003) ر الجنیني لبیض الروبیانلتركیب البایوكیمیاوي خالل التطو االختالفات في ا 

M. nipponense في محتوى الماء والدهون خالل المراحل المبكرة  انخفاض وجود النتائج وأظهرت

في ر الجنیني، لتوالي من التطو على ا Protozoeaوالبروتزوا   Zoeaمرحلة الزویا  أثناء في وزیادته



 املقدمة واس'تعراض املراجع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ�ولالفصل 
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 المتأخرةمحتوى البروتین زاد خالل المرحلة المبكرة وبدأ بالتناقص خالل المرحلة  حین أن

Metanauplius  درس في حین ،ر الجنیني للبیضمن التطو Forsatkar et al. (2013)  نضوج

 ـــــــب اإلناثتراكیز مختلفة من حقن جسم  تأثیرمن خالل  M. nipponense مبیض الروبیان

Serotonin بیان للمرحلة الرابعة % من الرو 68 حوالي  وصل جسمال/غم من وزن میكروغرام 1تركیز ب

 ر. من التطو 

تؤدي  مماخالل الدرع الشفاف خالل النضوج من بشكل واضح للعین  هلون البیض وحجم یتغیر

 Sagi et al., 1995زیادة في قطر البیض ( من ثمتفاء مادة المح في البیض و إلى اخ

 إذ Carotenoidبسبب مكونات الكاروتینوید  لون البیضفي تغیرات تحدث ). Tsukimura, 2001و 

تناولت ). هنالك عدة دراسات Arculeo et al., 1995یحدد لون خاص لكل مرحلة من النضوج (

  et al., 1986 Sasakiوخصائص الیرقات الفاقسة ( البیض العالقة بین خصائص

حجم الیرقة عند الفقس  زیادة). Gimenez & Anger, 2001 و Nates & McKenny, 2000و

خسارة في  Caridea روبیان الكاریديتحدث لل). Thatje et al., 2001مرتبط بقصر التطور الیرقي (

 تكون خسارة البیض وقدمنتج التكاثر،  فيوهي إحدى العوامل التي تؤثر  احتضانه في أثناء البیض

 حجم الجنین خالل االحتضان المیكانیكي والطفیلیات وزیادة  بسبب اإلجهاد

)Balasundaram & Pandian, 1982 .(طور الجنیني في وتعد عملیة الفصل بین مراحل الت

بدأ قبل انتهاء المرحلة السابقة المراحل التي قد ت، إذ إن هناك تداخال في بعض معقدةالقشریات 

)Garcia-Guerrero & Hendrickx, 2009.( 

 

 



 املقدمة واس'تعراض املراجع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ�ولالفصل 
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 التغذیة:. 7.1

عالقة مع نمو األسماك والروبیان بصورة مباشرة  تعد الهائمات النباتیة أهم مكونات الغذاء الذي له

إدارة أي مزرعة روبیان یعتمد على نجاح وأن ، النباتیة مهمة جدا الهائماتوتشخیص لذلك فان دراسة 

  (Shil et al., 2013). اإلدارة الجیدة ونوعیة المیاه والغذاء الطبیعي

تتغذى الیرقات المتقدمة  في حین نباتیة،على الهائمات ال تتغذى یرقات الروبیان في مراحلها األولى

  المنشأ الحیواني والنباتي لها وكذلك تتغذى على المادة العضویة ذاتالمقدمة على األغذیة الخاصة 

)Lavens et al., 2000( . لطةذات تغذیة مختتكون البالغات أما Omnivorous  تتغذى على

سماك واأل الطحالب والنباتات المائیة والنواعم والحشرات المائیة ویرقاتها والدیدان والقشریات األخرى،

روبیان المیاه العذبة ذو تغذیة مختلطة  ،)Ismael & New, 2000و  Ling, 1969( هاوأحشائالطازجة 

معدته  تشخیص المكونات الغذائیة فيعلى  اعتمادا Coprophagous ویمكن أن یتغذى على فضالته 

)Weindenbach, 1982  وMitra et al., 2005( ،على  تعتمد الزراعة المكثفة لروبیان المیاه العذبة

على  الروبیان یحصل). كما Cuzon et al., 2000استعمال المغذیات المتوازنة والعلیقة االقتصادیة (

تغذیة غیر نشطة إذ  اقه الصدریة وبهذه المرحلة یكون ذطة لواحاسبو  األولى ه خالل المراحل الیرقیةئغذا

التي تبقى معلقة خالل األغذیة الحیة  عمالالصدفة، وهنا تبرز أهمیة است ه عن طریقئیحصل على غذا

على الغذاء الحي  الیرقات وتعتمد وحجم الغذاء مهم أیضا، ،)Lavens et al., 2000عمود الماء (

 ناعیة طصبسبب انخفاض مقدرتها على هضم الغذاء وال تستطیع هضم العلیقة اال

)New & Valenti, 2000 .( من المادة الغذائیة للروبیان% 23إذ تساهم الهائمات الحیوانیة بحوالي 

)Alam et al., 1987 وتنوعها له تأثیر على معدل بقاء ونمو األحیاء الحیوانیة ). كما أن وفرة الهائمات

المائیة المستزرعة، من خالل تأثیرها في نظام االستزراع والمحافظة على تركیز األوكسجین المذاب في 

ویة تحلل المواد العض العمل علىب وثاني اوكسید الكاربون، و االماء وضمان التوازن بین األوكسجین المذ
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على درجة حرارة الحوض،  المحافظةالطحالب الدقیقة والحشرات و  منع تطورالمتجمعة في الحوض، و 

 ).Das & Bhugan, 1974في الحوض ( األس الهیدروجینيقیمة  تنظیمو 

 غذیةاأللذلك استعملت  ،اإلنتاج فةكل ة الیرقات المتقدمة یزید مناستعمال االرتیمیا في تغذیأن 

حتى تنمو إلى یافعات، وهنالك عدة دراسات إلیجاد لتلك الیرقات ناعیة في أحواض الحضانة طصاال

  Mohanta & Rao, 2000( یض كلفة الغذاء في عملیات المفقسق لتخفائأفضل الطر 

ه ئعلى غذایستدل الروبیان كما ). Indulkar & Belsare, 2004و  Barros & Valenti, 2003 و

فقد قدرته على التغذیة،  ته التحسسیةقدر  فيتى ما أثرت المواد الكیمیاویة اعتمادا على الرائحة والطعم  وم

الكائن  تحسس فياألخرى نتیجة تأثیرها  الموادبوجود المبیدات الحشریة أو  قد ینخفض نشاط التغذیة إذ

  ).Bond, 1996( الحي

التغذیة على الغذاء الطبیعي مقارنة باألغذیة اإلضافیة، إذ ال یحتاج إلى األغذیة  الروبیان یفضل

في الحوض، بعدها یقل إنتاج الغذاء الطبیعي وهذا  ²غم /م18اإلضافیة حتى وصول كتلته الحیة إلى 

 بین نسبة تغذیة الروبیانوتتراوح لعلیقة االصطناعیة، إلضافة ا تتطلب الحاجةلنمو لذلك ینعكس على ا

وزن جسم % من وزن الجسم خالل التربیة في أحوض النمو الخارجیة وتقل هذا النسبة كلما ازداد  )8-(5

تغذى  في حین%،  2.0)-(1.5غم تنخفض النسبة ما بین 20وزن إلى الروبیان ومتى ما وصل 

، ˝اءمساو  ˝اصباحالیوم في % من وزن الجسم ولمرتین  )5-3(األمهات على علیقة متوازنة بنسبة 

شكل جید ، كذلك تنمو األنواع ب% 35% و  20ویعتمد المزارعون عموما على عالئق ذات نسب بروتین 

 % 15 إلىتصل  عالئق ذات نسب بروتین منخفضة مع إضافة عند توفر غذاء طبیعي كاف

)Mitra et al., 2005.(  ما في تغذیة الهائمات الحیوانیة والدیدان عدیدة االهالب دورا مه ؤديتفي حین

% من 23المربى في أحواض، وتشكل الهائمات الحیوانیة حوالي  M. rosenbergii الروبیان العمالق

الهائمات الحیوانیة بصورة مباشرة،  في التغذي علىغم  2لیافعات بوزن اذ یمكن ل ،المادة الغذائیة للروبیان
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كفاءة الغذاء  یمكن زیادةویرقات الحشرات، و للروبیان دودة األرض المهمة  من األغذیة الطبیعیة األخرىو 

  الالفقریات الكبیرة في أحواض تربیة الروبیان نمیةالطبیعي بشكل كبیر في األحواض من خالل ت

)Alam et al., 1987 و Mitra et al., 2005كما درس .( Indulkar & Belsare (2004)  تأثیر

 Moina الـ، وكان اوبقائه M. rosenbergiiلروبیان العمالق الیرقات المتقدمة لاألغذیة الحیة في نمو 

مناسبا لها من  ولكونهالمساعدة على النمو الحتواء جسمه على المغذیات  هااألفضل لنمو (هائم حیواني) 

 حجمه وحركته المتقفزة والبطیئة.حیث 

البروتین المكون األهم في العلیقة المستعملة في االستزراع وهو مصدر الطاقة األكثر غالء  عتبری

ونوعیته تمثل السمة المغذیة ذات األهمیة البالغة، أن استعمال البروتین البدیل في استزراع بعض أنواع 

  Akiyama, 1988القشریات ذو أهمیة تجاریة لتخفیض كلف الغذاء (

العمر، حیث مع تقدم الروبیان من البروتین  ). تقل احتیاجاتPiedad-Pascual et al., 1990و 

% بروتین) وذات 42التراوت (اسماك على علیقة  M. rosenbergiiتغذى یافعات الروبیان العمالق 

% تكون  46المحتوى الغذائي المقبول، في حین تغذى الیرقات المتقدمة على علیقة ذات محتوى بروتیني 

استعمال األغذیة اإلضافیة التي تمتاز یعد ). Tidwell et al., 2005یرقات االرتیمیا (كبدیل عن 

یغذى الروبیان في المزارع التجاریة و  ،متقاربة حجامأ نتاجوإ في زیادة نمو الروبیان  ˝ابنوعیة جیدة مهم

الكبیرة من الغذاء الطبیعي عند تربیته بكثافات االستفادة یمكنه في حین ، على العلیقة لرفع اإلنتاج

الكثافات العالیة على العالئق  عندیعتمد في تغذیته بینما ، كغم/هكتار 1000منخفضة تقدر بأقل من 

). هناك الكثیر من االعتبارات إلنجاح اإلنتاج في Tidwell et al., 2005االصطناعیة ألجل النمو (

)، وشكلت التغذیة نسبة Mondal et al., 2013اإلدارة  الجیدتین (مزارع الروبیان ومنها التغذیة و 

 ).D'Abramo & Sheen, 1991% من كلفة إنتاج روبیان المیاه العذبة ( 60) -(40تراوحت بین 
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للبروتین،  ˝امصدر من العلیقة االصطناعیة و  المسحوق السمكي كأحد المكونات األساسیة عتبری

الغذاء إلى البحث عن بدائل أخرى  يمتزایدة دفع مختصي التغذیة ومنتجولندرته وارتفاع كلف تحضیره ال

 عالئق واطئة الكلف وعالیة المحتوى من البروتین مثل مسحوق فول الصویا  إلنتاج

)Reigh et al., 1990  وHasanuzzaman et al., 2009 .( العمالق روبیانالغذي 

 M. rosenbergii حم المحار ولحم الطازجة (مخلفات األسماك ول على العالئق االصطناعیة واألغذیة

على  الفترتینالصباح والمساء، وتعتمد نسبة التغذیة بین  فيتعطى هذه األغذیة و )، سرطاناتالقواقع وال

كما یعد  ).Lan et al., 2006فره ورخصه (اتوفر األغذیة الطازجة، اذ یزداد استعمال لحم القوقع لتو 

عوضا عن المسحوق بدائل في مكونات عالئق روبیان المیاه العذبة المسحوق مخلفات الدواجن احد 

على أهمیته بالنمو  اللذان أكدا Muralisankar & Saravans (2013) اقترح من الذيو  السمكي

، واستخدامه منخفض جداسعر  ا وذامتوفر  ابروتینی اوالبقاء للیرقات المتقدمة وما یمتاز به من كونه مصدر 

 Aarumugam et al. (2013)أیضا یساعد على تجنب ظهور مشكلة أدارة المخلفات الصلبة. درس 

 العمالقللروبیان  Postlarvae استعمال عدة بدائل عن مسحوق السمك في تغذیة یرقات

 M. rosenbergii فأعطت النتائج أفضلیة بالنمو للیرقات  ملغم )13-(9 ها بینناوز التي تراوحت أ

بین تلتها المخلوطة مع قشور الموز، فكان الوزن النهائي  بذور المانجاالمغذاة على العلیقة المخلوطة مع 

) 2.19-1.88(ومعدل نمو نوعي بین  ) %93-(80بقاء بین  تملغم، ومعدال 1080)-710(

یة الروبیان النهري على المواد الغذائیة المتوفرة محلیا یوما. إذ تعتمد تغذ 90خالل مدة تربیة  %ملغم/یوم

تحتاج ). Rebecca & Bhavan, 2011 و Bhavan et al., 2011من حبوب وبقایا نباتیة (

روتین بالعلیقة أكثر مما تحتاجه البالغات كونها تمتلك معدالت نمو أسرع إلى ب الیرقات والیافعات

 Penaeidaeالبینایدیة العائلة ومعدالت ایض عالیة، مستوى البروتین في العلیقة المالئم إلى روبیانات 

في حین یتراوح في الروبیان  ،)Kureshy & Davis, 2002و  Shiau, 1998% (57یصل إلى 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

 

)، ویبلغ في الروبیان Aarumugam et al., 2013) % (45-(30بین  M. rosenbergiiالعمالق 

میاه تتفاوت نسب بقاء یرقات روبیان الكما ). M. nipponense 38) %Yang et al., 2002 النهري

متى ما استزرعت بكثافات عالیة لذلك  Carnivorousاللحمیة  الموقع وطبیعة تغذیتهإلى اتبعا  العذبة

 من ثمالباحثین استعمال الركائز االصطناعیة لزیادة مساحة انتشارها ضمن الكتلة المائیة و اقترح عدد من 

، وهناك العدید من )Tidwell et al., 2005زیادة المحصول من خالل زیادة نسب البقاء واإلنتاج (

 العمالقالدراسات التي تناولت فائدة تلك الركائز االصطناعیة في زیادة نسب البقاء ونمو الروبیان 

 M. rosenbergii )Mercy & Shankaran, 1992  وTidwell et al., 1998  

)، إذ تعمل الركائز على زیادة مساحة العیش والتي تساعد على زیادة نسب Tidwell et al., 1999و 

% وفي الغالب تصنع الركائز من مادة البالستك ویمكن استعمالها على 25البقاء والنمو للروبیان بنسبة 

 ).Dasgupta, 2005األقل أربعة مرات في السنة (

 میاه العذبةي واستهالك األوكسجین لروبیان اللحالتحمل الم. 8.1

مع اختالف تكیفات األنواع  M. rosenbergiiعمالق روبیان اللالتكیفات الوظیفیة مستمرة ل تزال ما

وتالحظ مدیات مختلفة للتكیفات  ،خالل الملوحات المختلفةالتي تتبنى استراتیجیات فسلجیة مختلفة 

 كفاءة قدرة الحیواناتوان  خالل المتغیرات المختلفة من احتیاجات الملوحة بین األنواع،الفسلجیة 

Osmoregulator )الرغم من تغیر تركیز الوسط الخارجي المحیط على سوائل أجسامها ثابت  زالتي ترك

لكل  Osmoregulatorمعرفة االستجابة االیضیة على كفاءة قدرة حیوانات وٕان ، صرفتطلب ی )بها

ومن خالل دراسة المیول  ،األنواع المعرضة لملوحات مختلفة یسمح في تخمین استغالل بیئة المیاه العذبة

 التنافذیة بین الدم والوسط الخارجي في الملوحات العالیة فانه یقلل معدل استهالك األوكسجین 

)Ordiano et al., 2005(.  
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 االستجابة الملحیة لیرقات الروبیان Ogasawara et al. (1979)درس 

M. nipponense  في ثالث بحیرات، اذ كانت نسب البقاء جیدة للیرقات الناتجة من إناث من بحیرة

Kasumigaura ) في حین بلغت نسبة بقاء الیرقات الناتجة 50)-30في الماء البحري المخفف بین ،%

%، وأظهرت الیرقات من إناث بحیرة 70)-(40في الماء البحري بین  Shimantoمن إناث من بحیرة 

Biwa  نسب بقاء لم تختلف عن تلك المتواجدة في البحیرة األولى. كما أشارXi et al. (2008) إلى 

إذ بلغ أعلى نمو في الوزن والطول عند  M. nipponenseالتحمل الملحي العالي لیافعات الروبیان 

تناول الغذاء  فياحد العوامل البیئیة المهمة نتیجة تأثیرها  درجة الحرارة. كما تعد psu 12الملوحة 

الوصول للدرجة الحراریة المالئمة للحیوان تزداد  وعند ،)Rahman et al., 2006واالیض والنمو (

النمو یمكن توقع استهالك الغذاء ونمو الكائن المستزرع نتیجة  نموذجمن خالل  سرعة معدل نموه أو

عند التنافس) (التفاعالت االجتماعیة  كما أن .)Cui & Wootton, 1988أنظمة االستزراع ( في تأثیرها

 التربیة المكثفة وارتفاع درجة الحرارة العالیة یؤدیان إلى انخفاض األوكسجین المذاب 

)Rahman et al., 2006( 

  25و  20و  15و  10و  5و  0ستة ملوحات مختلفة ( Ordiano et al. (2005)اختبر 

وتأثیرها على استهالكه   Macrobrachium tuxtlaenseلمعرفة تكیفات الروبیان  psu) 30و 

لألوكسجین فكانت النتائج انخفاض في استهالك االوكسجین بشكل ملحوظ مع ازدیاد الملوحة فتنفس 

، psu) 25و  (20% مما هو علیه في الملوحتین 56كان أعلى بنسبة  psu 5الروبیان عند الملوحة 

زیادة استهالك االوكسجین للسرطان النهري  Inyang & Nwankwo (2004)كما ذكر كل من 

Sudanonautes floweri  مرة مما في درجة الحرارة 2.4بمقدار  أعلىم ° 31عند درجة الحرارة 

مع  یوان وزیادة عملیاته االیضیةم، وهي نتیجة للعملیات الفسلجیة وحدوث ردة فعل في جسم الح° 16

 .ارتفاع درجة الحرارة



 املقدمة واس'تعراض املراجع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ�ولالفصل 
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 .M. nipponense الشرقي للروبیان الیرقيو  لتطور الجنینيالمدد الزمنیة لالتعرف على  -3

األوكسجین في تراكیز ملحیة ودرجات حراریة مختلفة، مع تحدید التركیز دراسة استهالك  -4

 .الملحي نصف القاتل

ه والجدوى المتطلبات الضروریة ل ومعرفة M. nipponense الشرقي روبیانلمفقس ل نشاءا -5

 كخطوة رائدة في محافظة البصرة في مجال تكثیر الروبیان. ، االقتصادیة منه

 في أنظمة استزراع مختلفة ومعرفة نسب البقاء لكل نظام.تها وتربیرعایة الیرقات  -6
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 وطرائقه العمل . مواد2

حواض مركز شملت الدراسة على مرحلتین تضمنت المرحلة األولى عملیات جمع الروبیان من أ

تجارب التغذیة من تأثیر المحتوى البروتیني ألربعة عالئق على  شملت األولىعلوم البحار وأجراء ثالث 

، وتوفیر الغذاء الحي نمو الیافعات، واختبارات سلوك التغذیة ومعرفة تأثیر نوع العلیقة على نمو الیافعات

تجارب الملوحة الثالثة تجارب الخصوبة والتطور الجنیني وتجارب التفقیس، و الثانیة ، و واالصطناعي

ب، المسح الحاملة للبیض من منفذ اإلناثجمع واستهالك االوكسجین، في حین تضمنت المرحلة الثانیة 

وتصنیع علیقة مفقس للروبیان، تجارب الخصوبة والتطور الجنیني والتفقیس، توفیر الغذاء الحي  وٕانشاء

المفقس مع تلك عات الفاقسة في مختلفة، مقارنة نمو الیاف بأنظمةخاصة للیرقات، رعایة الیرقات 

، تربیة الیافعات في النظام المغلق لتكملة متابعة أقفاصفي المركز خالل تربیتها  أحواضالمصطادة من 

 حیاة الروبیان قید الدراسة. أطوار

 األولىحلة ر الم 1..2

 روبیانجمع ال 1.1..2

أحواض مركز علوم البحار/جامعة من  M. nipponense شرقيعینات الروبیان ال معتج

من  ةمدوللالبصرة/ والتي تدخل إلى هذه األحواض من نهر كرمة علي المرتبط بشط العرب، 

) GPSطة جهاز تحدید المواقع الجغرافیة (اوحددت إالحداثیات بوس )15/5/2013إلى  1/2/2013(

  ).4 ،شكل) (N 44˚47'05.28"E"70.35'30˚33وهي (

، وضع الروبیان في الصنادیق الحافظة للحرارة باستعمال الشبكة الیدویةجمع الروبیان الحي 

 1) ± (25لتر) تملى نصفها بماء الحوض والمحافظة على برودته المناسبة  20والصغیرة الحجم نسبیا (

. تم أقلمة المختبر ووضعت في حوض العنایة حیث تصنف وتعزل اإلحجام المطلوبة. إلىم، ونقلت °
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) % بروتین46(یوما، كما غذیت على علیقة  )2-(1اإلناث الحاملة للبیض في أحواض اإلنضاج لمدة 

 ..Van Wyk et al )1999% من وزن الجسم حسب (5 بنسبة 

 بعض العوامل البیئیة 2.1..2

 ، إذ تراوحت قیم كل من درجة الحرارة بین مركز علوم البحار أحواضمیاه  خواصسجلت بعض 

 .psu) 2.6 –(1.6 ، والملوحة بین )8.15 –(7.7 واألس الهیدروجیني بین  م° )28 -(24

 

 أحواض مركز علوم البحار ومنفذمن  M. nipponense الشرقي جمع الروبیان ) خارطة4( شكل

 .شمال غرب البصرة المسحب

 

 المسحب منفذ

أحواض مركز 
 علوم البحار
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 تجارب التغذیة 3..2.1

 الحيالغذاء  1.3.1..2

خالل المدة الممتدة ) والحیوانیة النباتیةساط لتنمیة الهائمات (عدة أو  من خاللالغذاء الحي جهز 

 40×30×60 بقیاسات مصنوع من الزجاج داخل المختبرحوض استعمل  ،24/4/2013والى  1/4من 

ت میاه زودو  أسبوع )2-(1 لمدة تركالذي  بماء اإلسالة مملوء، مةئبیئة مال مهیأ له ،)2، صورة( سم

نمو الطحالب لوحظ ، )فلورسن( لإلضاءةبمصباح و  تجهیز األوكسجین المذابتهویة ل بأحجار الحوض

وبعد اخذ واحد مل من میاه  .میاه الحوض أعلىالطافي  اإلضاءةمصباح على الخیطیة والتصاقها 

شوهدت كثافة ألحد الطحالب الخیطیة  40X تكبیر الحوض الزجاجي وفحصها تحت المجهر المركب بقوة

 العائد إلى مجموعة الطحالب الخضر المزرقة.

 

 داخل المختبر. لتنمیة الهائماتالمستعمل  زجاجيالحوض : ال)2( صورة

 تصنیع المسحوق السمكي2.3. .2.1

غیر صغیرة الحجم و اسماك میاه عذبة  باستعمال المعد لتغذیة الروبیانمسحوق األسماك  صنع

 انيآو بعد نشرها على الشمس  شعةإلى أعریضها بت، جففت كغم 10بوزن  البشري ستهالكلال المستعملة
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لحین  المسحوق الناتج بعبوات بالستیكیةحفظ و  مطحنة كهربائیةبثم طحنت  وبالطریقة المبسطة، معدنیة

 .)(Windsor, 1971 تجارب التغذیةفي  عمالهااست

 ةالتجاری ةناعیطصاال األغذیة 3.3..2.1

 الشرقي الروبیانبتغذیة األسواق المحلیة افرة في عالئق تجاریة متو  استعملت ست

M. nipponense  3)( ) وكذلك في الصورة (1 ها وتركیبها الكیمیائي في الجدولوالموضحة أسماؤ. 

 الشرقي تجارب تغذیة الروبیانفي  تعملةالتركیب الكیمیائي للعالئق المس :)1جدول (

M. nipponense. 

 اسم العلیقة
 لمكونات كل علیقة حسب مصدر تصنیعها %

 نوع التجربة
 الرطوبة الرماد األلیاف الدهن البروتین

Blue ocean 28 2 5 9 10 تأثیر البروتین 

Bonuses 35 2.5 2.5 - 10 تأثیر البروتین وشكل العلیقة 

Aquafin 38 3 5 - 8 تأثیر البروتین وشكل العلیقة 

Flower horn 42 6 2 - 10 
تأثیر البروتین ولرعایة 

 الیرقات وتربیة الیافعات

Tukyu 46 6 5 12 10 تأثیر البروتین 

Blood worms 60 6 5 8 5 لتغذیة الیرقات المتقدمة 

 ) مكون الرماد غیر مذكور من المصدر.-(
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 الشرقي تغذیة الروبیانتجارب في  عملةالمستو المختلفة  االصطناعیةالعالئق  :)3( صورة

 M. nipponense  المختلفة : أ.  واألنظمةمختبرات ومفقس الروبیان الفيTukyu .ب ،Blue 

ocean .ج ،Blood worms .د ،Bonuses .ه ،Aquafin .و ،Flower horn. 

 التجارب  4.3.1..2

 نسبة بروتین العلیقة في نمو الروبیان تأثیراختبار  .أوال

 الشرقينمو یافعات االروبیان  على لفةالبروتین في العالئق المختأجریت تجربة لتحدید تأثیر نسبة 

  Flower hornو Aquafinو  Blue ocean، إذ استعملت أربعة عالئق هي یوما 28ة مدخالل 

یافعات ذات معدالت أوزان بلغت  10بكل مكرر  واقع مكررین من أحواض معدنیة وضعتوب Tukyuو

ظهرا وهذه األوقات استعملت  12صباحا و  8ملغم وبواقع وجبتین من التغذیة عند الـــــــــ )21 ± (1535

 في جمیع التجارب.
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 سلوك التغذیة ثانیا.

وبواقع  مرحلتینعلى  M. nipponense الشرقي صممت تجربة لمعرفة سلوك تغذیة الروبیان 

مخروطیة الشكل ذات قطر  ةمشبكسالل بالستیكیة  عمالاستتتمثل ب األولىالمرحلة  مكررین لكل مرحلة،

 2محاطة بشباك ذات فتحات بقطر  سم 40على التوالي، وبارتفاع سم  )27و (42من األعلى واألسفل 

سم، ثم وضعت داخل كل سلة  30 ذي العمق المعدنيحوض الوضعت واحدة بداخل ، )4 ،ملم (صورة

% 5% وبنسبة  42ذیت على علیقه ذات نسبة بروتین ، غملغم )552 ± 1207( یافعة بمعدل وزن 30

طینیة -مقادیر متساویة من الرمل والتراب لعمل قاع رملیة تمزج المرحلة الثانیةوفي  من وزن الجسم

سم، وتحت ظروف بیئیة  5)×(5وغلفت جدران كل حوض من الداخل بشباك ذات قطر سم  5وبسمك 

 تافي كل، و psu 0.9مقاربة  ملغم/لتر وملوحة 7واألوكسجین  م° 25درجة حرارة من مسیطر علیها 

 األتي:وحسب  ساعة 24والثانیة تین ساع األولى مدتین زمنیتین عد الروبیان بعد المرحلتین

A  ،عدد الروبیان المتواجد في جدران الحوض =B  عدد الروبیان المتواجد في عمود ماء الحوض و =

C .عدد الروبیان المتواجد في قاع الحوض = 

 

 في المختبر. M. nipponense الشرقي الروبیانسلوك تغذیة  تجربة): أحواض 4صورة (
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 شكل العلیقة في نمو الروبیان تأثیراختبار ثالثا. 

على  الشرقينمو یافعات الروبیان  على Bonusesو Aquafin التجاریتین اختبر تأثیر العلیقتین

 ملم 1.5)-0.5( تراوح طولها بیني عبارة عن حبیبات هالثانیة ف ماأ قعبارة عن رقائ األولى نأاعتبار 

وبواقع مكررین من الحاویات البالستیكیة (بداخل كل حاویة سلتان بالستیكیتان محاطتان بشباك ذات 

ملغم، مزودة بمنظمات  6) ± 434( أوزانذات معدالت  یافعات 10ملم) بكل مكرر  2حجم فتحات 

 ).5، (صورة یوما 28ة مدوخالل م ° )27-(25حراریة للسیطرة على درجة حرارة الماء بین 

 

 على نمو یافعات الروبیان) Bonuses( والحبیبات (Aquafin) الرقائق  تأثیر علیقتيتجربة  ):5صورة (

 .M. nipponense الشرقي

 والتفقیسالخصوبة نسبة الجنس و تجارب 4.1. .2

 نسبة الجنس .أوال

وجود  لوحظ إذ عیني،من خالل الفحص ال M. nipponenseللروبیان  اثنعن اإلر و الذك میزت

بسهوله المتالكها وتم التعرف على الذكور  ،البیض في الجهة البطنیة على أرجل السباحة في األنثى

التناسلیة موجودة عند قاعدة أرجل المشي صدریة والفتحات ال-وكبر المنطقة الرأس ت كبیرة الحجمكالبا

ضیق المسافة بین  ، والمیزة الثانیة هياإلناث عند قاعدة أرجل المشي الثانیةتقع في  في حین ،الخامسة

بالذكور على الرجل الداخلیة  Masculina ووجود الالحقة ،أرجل المشي بالذكور واتساعها عند اإلناث
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كما ). 2008؛ الحاطوم، 1997اعتمادا على (برانیة وجماعته،  اإلناث لرجل السباحة الثانیة وغیابها عند

  حسبت نسبة الجنس اعتماد على النسبة والتناسب.

 الخصوبة تقدیر ثانیا.

الطریقة بحاملة للبیض  أنثى 30 عملتاست ، إذBagenal (1978حسبت الخصوبة اعتمادا على (

في  بیضها السویبحات لكل أنثى مختارة ووضع بینمن فصل البیض بعنایة حیث ثقالیة). الوزنیة (الم

باستعمال میزان  وبعد ذلك اخذ وزن البیض الكلي لكل أنثى تنظیفه من الشوائبطبق بتري لغرض 

وكررت هذه العملیة عدة مرات واخذ المعدل. وحفظ  من البیض لغرض عده،ملغم  2ثم اخذ وزن  حساس،

مللتر  15% كحول اثیلي و60لتر یمل 100 من لفیتأ( solution Gilsonفي البیض خالل وضعه 

مللتر ماء)  880غم كلورید الزئبق و 20مللتر حامض الخلیك المركز و 18% حامض نتریك و80

مزود  مركبطة مجهر ا) بوسللتر(مها بیضة وعرض 30) للترقیس طول (مكما ). 1987(احمد، 

 .لإلناث ووزن البیض عالقة الخصوبة وبین كل من وزن الجسماستخرجت بالكامیرا. و 

 تفقیس الروبیان .ثالثا

الروبیان المدروس في المختبر من خالل نظام تفقیس سهل مؤلف من ست سالل مشبكة  فقس

 بأحجارملم، وضعت كل سلة بداخل حوض معدني مزود  2بالستیكیة محاطة بشباك قطر فتحاتها 

% بروتین) 42غذیت على علیقة ()، 6 ،تهویة، وفي كل سلة وضعت أنثى واحدة حاملة للبیض(صورة

% من وزن الجسم. كما قدر الوقت (یوم) الذي تستغرقه اإلناث منذ 5بنسبة  ومسحوق سمكي بالتساوي

حملها للبیض حتى أطالقها للیرقات للبیض من خالل جمع إناث حاملة للبیض من أحواض مركز علوم 

 ختلفة في البیض في األحواض المختبریة.البحار وتسجیل أوقات أطالقها للیرقات ومن مراحل تطوریة م
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 في المختبر. M. nipponense الشرقي الروبیاننظام تفقیس  :)6صورة (

كانت قد حملت أنثى التي  40البیض حتى فقسه من خالل متابعة  كما قدرت المدة الزمنیة لحضانة

 ها في المختبر والمصطادة من أحواض مركز علوم البحار.البیض أثناء تربیت

 األوكسجیناستهالك و  تجارب الملوحة 5.1..2

 LC50تصمیم تجربة تحدید التركیز الملحي نصف القاتل  1.5.1..2

 20/2/2013بتاریخ غم مل )750-(150 تراوحت بین أوزانذات جلبت یافعات من الروبیان 

 على وضع االحتجاز، ألجل األقلمة psu 0.9ووضعت بأحواض بالستیكیة تحوي میاه ذات ملوحة 

وبواقع مكررین لكل  psu )25، 20، 15، 10 و 5و  0.9( تراكیز ملحیة مختلفة هي بعدها أعدت

 بقاءالنسب  توحسب ،من الروبیان یافعات  10إذا احتوى كل مكرر على  ر،لت 5تركیز وبأحواض تحوي 

 م.° )1 ± (25، وتحت درجة حرارة ساعة  96)و  72و 48 و 24(خالل الساعات بـــــــــــ 
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 قیاس استهالك االوكسجین 2.5.1..2

المختبر  الى أحواض مركز علوم البحارمن  M. nipponinse الشرقي الروبیانیافعات  تجلب

ن من تجربة ییوم . قبلغممل 607) ± 1262تراوحت معدالت أوزانها ( ثالثة أیام.أقلم الروبیان لمدة و 

 250 سعة دورق مخروطيفي  منفرد وبشكل في كل معاملة یافعة 30 عملتواست ،التنفس قطعت التغذیة

غرفة  عملتواست ،psu 5خالي من الكلور وملوحة  psu 0.9 اإلسالةوعند ملوحتین هما ماء تر لیمل

لمدة  الدوارق المخروطیةفي  . أقلم الروبیانم⁰ 30)و  25 و 20 و (15  درجات حراریة وبأربعللسیطرة 

ساعة حتى  24التجربة حفظت بظروف ثابتة من درجات حراریة وتهویة لمدة  دوارق في حینساعتین، 

 لدورق الزجاجياألوكسجین في اتشبع باألوكسجین وبعد ذلك قطعت التهویة ووضع قطب جهاز قیاس ال

وحسب معدل استهالك األوكسجین اعتمادا  )،7 ،(صورة طة ورق األلمنیوماسبو  ثم غلقت فتحته بإحكام

 M = V (X2 – X1)/t/ W  :اآلتیةوباستعمال المعادلة  Niu et al. (2003)على 

M قیمة األوكسجین المستهلك (ملغم =O2 /ساعة). /غم وزن رطبVتر.= حجم الماء بالملل 

   X1ملغم = تركیز األوكسجین / O2 في نهایة التجربة.  مللترX2 ملغم= تركیز األوكسجین / O2 

 = وزن الروبیان بالغرام.  W= الوقت بالساعة.   t في بدایة التجربة. مللتر

 

 الشرقي لیافعات الروبیان قیاس األوكسجین ها المستعملة فيأقطاباألجهزة و  :)7( صورة

 M. nipponense. 
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 المرحلة الثاني .2.2

 جمع األمهات1.2..2

المسحب شمال غرب البصرة  منفذمن میاه  M. nipponense يشرقجلبت عینات الروبیان ال

ذي االحداثیات  15/7/2013إلى  15/2/2013من  ةمدهور الحمار ولل الذي یربط شط العرب مع

)37˚30'01.31"N 45˚47'36.33"E) (4 ،شكل.(  

 الحاملة للبیض اإلناث ، وعزلتملم 3شبكة الكرفة ذات فتحات  عمالباستالشرقي الروبیان  اصطید

 منطقة الجمعفیها میاه من  توضعو سم،   29)× 31 ×(57  بقیاسونقلت بحاویات فلین عن الذكور، 

العالیة درجة الحرارة  لتجنب الباكرالصباح  ثناءفي أووزعت اإلناث الحاملة للبیض فیها وتم النقل  نفسها

 ). 8 ،صورةالنقل تم تبدیل الماء لتحسین نوعیته ( ثناءفي أوكذلك 

(النظام المغلق) أحواض اإلنضاج في  للبیض حال وصولها إلى المفقسوضعت اإلناث الحاملة 

تعمل هذه لتر)،  1,125(سعة  م 0.5م وبعمق میاه  )0.7×1.5×(1.5 ذات قیاسات 3وعددها 

أقلمة اإلناث الحاملة  وتم ،لوجیةو بمرشحات میكانیكیة وبای ةالمزودو بنظام مغلق لتدویر المیاه األحواض 

% من وزن الجسم 5 بنسبة غذیت على علیقة یوم، كما  2)-(1لمدة  جانضاإلللبیض في أحواض 

 . .Van Wyk et al)1999حسب (ب

 لبیئیةا عواملال 2.2..2

 28) -26 (المسحب، إذ تراوحت قیم كل من درجة الحرارة بین  منفذمیاه  خواصسجلت بعض 

 .psu) 2.0 –(1.5 ، والملوحة بین 8.2) –7.9 (واألس الهیدروجیني بین  م°
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  .شمال غرب البصرة المسحب منفذمن  M. nipponense الشرقي جلب أمهات الروبیان :)8صورة (

 أ، طریقة النقل، ب، إناث حاملة للبیض.

 شرقيمفقس الروبیان ال نشاءا. 2.3.2

مفقس األسماك التابع  من خالل استغالل المساحة في شرقيروبیان الللمفقس  أجریت عملیة انشاء

)، وتم االستفادة من اتفاقیة التعاون مع الجانب 9 ،وصورة 5 ،(شكل جامعة البصرة-لمركز علوم البحار

  .خبراء ایطالیینقبل من  یات التفقیس من ایطالیا والتي نصبتاالیطالي اذ جلب النظام المغلق وزجاج

 الوحدات اآلتیة: من M. nipponense الشرقي لروبیانالمنشأ لمفقس یتكون ال

 وعددها ثالثة أحواض. أحواض إنضاج األمهات أحواض النظام المغلق او أوال.

مزودة بالمیاه  ،لتر 7سعة الواحدة منها  10عدد  ) التفقیس:Zoo-jars زجاجیات (زوكرات ثانیا.

لتر لتجمیع الیرقات الفاقسة  200ة التفقیس والمرتبطة من جهة أخرى مع حاضنة سعة مدالمستمرة خالل 

 .حدیثا

 أحواض رعایة الیرقات: تتمثل بالحاضنات وحوضي االسمنت والنظام المغلق. ثالثا.

 القیاسات يخارجي ذاأللیاف الزجاجیة الحوض من خالل الغذاء الحي أحواض الغذاء الحي: جهز  رابعا.

  والمعرض ألشعة الشمس المباشرة.، م 1)×1.87×(3.40



 مواد العمل وطرائقه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاين الفصل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40  

 

كهربائي موضوع طة غطاس اسبو  المیاه األولى ان لتجهیزمصدر هنالك  أحواض تجهیز الماء: خامسا.

 ةكهربائی مضخةطة اسبو ف الثاني ماأاألسماك،  أصال لتربیة عملةالمیاه المست يفي الحوض الطیني ذ

یخزن فقس ثم ، یقع خارج بنایة الماطن 24یصل الماء إلى خزان سعة  ،بمصدر میاه اإلسالة ةموصولال

زودت جمیع األحواض والحاضنات  ،لكل خزان ³1خزانات سعة  أربعة عمالداخل المفقس باست

، میاهللبشبكة تصریف المفقس  زود والزجاجیات بأحجار تهویة لتجهیز األوكسجین المذاب. وكذلك

 :كاآلتيوحسبت نسبة تبدیل المیاه في مفقس الروبیان 

 .ساعة 24× الیوم= سرعة التدفق (لتر/ساعة)ب كمیة المیاه المتدفقة

 100× (لتر)  میاه الحوضالكلیة لكمیة ال/(لتر/یوم) بالیوم میاه = كمیة المیاه المتدفقةللنسبة التبدیل 
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