
سماك الكارب أتاثير التراكيز الملحية المختلفة على بقاء ونمو وتغذية صغار 
  )carpio) Cyprinus الشائع

  عبد الكريم طاهر يسر وعبد اهللا جابر عامر ونورس عبد الغني الفائز

  جامعة البصرة/ مركز علوم البحار/ قسم الفقريات البحرية

  ةــــالخالص

أسماك لصغار النقل المباشر لأجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير 

 غم 12 و8و 6 و4  إلى تراكيز ملحية Cyprinus carpio  الشائعالكارب 

بينت . لتر في النمو والتغذية /غم 2.2 لتر مقارنة مع معاملة السيطرة /

 / غم 12 و8 ينعند التركيز%  100 لألسماك بنسبةاتنتائج حدوث هالكال

لتر فلم تحدث  / غم 6 و4 ناتركيز أما ال، ساعة األولى24لتر خالل الـ

والزيادة  كما بينت نتائج التحليل اإلحصائي للوزن النهائي. فيهاهالكات

فروق معنوية عدم وجود  والنسبي  والنوعيالوزنية ومعدالت النمو اليومي

)P>0.05 ( غم 6 أما التركيز ،لتر ومعاملة السيطرة/ غم  4بين المعاملة  /

قيم الغذاء بلغت . معاملة السيطرة عن)P<0.05(ًلتر فقد اختلف معنويا

من وزن الجسم  % 2.39 و3.01 و3.59المتناول بالنسبة لوزن الجسم

لتر على التوالي وبفارق معنوي /  غم 6و لتر/ غم  4للمعامالت  السيطرة 

)P<0.05.(  

  ةـــالمقدم

 لبلوغهــااقيــة حــصلت أســماك الكــارب علــى االهتمــام األوســع لتربيتهــا فــي مــزارع األســماك العر

 عاليـــة ومقاومـــة واضـــحة للتغيـــرات فـــي العديـــد مـــن الظـــروف البيئيـــة وســـهولة نمـــومعـــدالت 

ًاســـتزراعها وتـــوفر متطلباتهـــا الغذائيـــة، فـــضال عـــن تقبلهـــا مـــن قبـــل المـــستهلك العراقـــي وهـــذه 

لذا اعتمد االسـتزراع الـسمكي فـي  .)1993الشماع،(صفات نموذجية لألسماك المراد تربيتها 

 أو  Monoculture الكـــارب الـــذي يـــستزرع فـــي أنظمـــة مفـــردة عائلـــة علـــى اســـماكالعـــراق

وعلـى ضـوء .  والعـشبي والفـضيالـشائع ويستخدم فيها أنواع الكارب  Polycultureمتعددة 
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 تــدنيالطلــب المتزايــد علــى البــروتين الــسمكي الــذي تناقــصت كميتــة فــي اآلونــة األخيــرة جــراء 

ية بسبب التدني الحاصـل فـي بعـض مواصـفات الميـاه مثـل إنتاجية المسطحات المائية الداخل

مناطق االهوار التي عانت من ارتفاع الملوحة فيها بسبب تجفيـف منـاطق واسـعة منهـا التـي 

 أسماك اعتمادفقد توجهت األنظار نحو  من اإلنتاج السمكي، % 60كانت تسهم بأكثر من 

 هـــذا التوجـــه هـــو عـــدم حـــصول ومـــاعزز. )1983محيـــسن والكنعـــاني،(الكـــارب للتربيـــة فيهـــا 

مزارع تربية األسماك في البصرة على النجاح المتوقع بسبب المـستوى العـالي للمـاء األرضـي 

حـــسين ( الـــذي يمتـــاز بالملوحـــة العاليـــة مقارنـــة مـــع منـــاطق أخـــرى فـــي وســـط وجنـــوب العـــراق

 أو ً، فضال عن نفور بعض األنواع المحلية من األسماك مثل البني والـشبوط)1991وعلي، 

، إذ تراوحـت ملوحـة )1992سـلمان، (قلة أعدادها في مناطق االهوار بسبب ارتفـاع الملوحـة 

تتـــأثر هـــذه . )2009 ،النجـــار( ف جـــزء  بـــاألل3.82-2.20لجنوبيـــة مـــابين أهـــوار المنطقـــة ا

الملوحـــة بعوامـــل عـــدة أهمهـــا وفـــرة وشـــحة الميـــاه القادمـــة مـــن أعـــالي األنهـــار حـــسب مواســـم 

درســت قابليــة التحمــل  .ه المبــازل وتجفيــف منــاطق واســعة مــن االهــوارالفيــضان وتــأثير ميــا

ـــة  والعـــشبيالـــشائعالملحـــي ألســـماك الكـــارب   ممـــن العـــال فـــي منـــاطق مختلفـــة لتراكيـــز ملحي

)1971Brraclough and Robinson ( Kilambi and Zdinak 1980);Saoud 

and Al-Shami (2006); Clover and Smith (1987);. الكــارب تمتلــك اســماك

عند النقل للميـاه  جزء باأللف 12 – 5بين   مقاومة لالرتفاع في تركيز الملوحة يتراوحالشائع

 ,AL-Hamed,1971 Geeds(األقلمــةجــزء بــاأللف عنــد 15المالحــة ولهــا مقاومــة حتــى

1979;(.  

إذ  القابلية على تحمل ملوحة أعلى من الكارب العشبي والكـارب الفـضي، الشائعأن للكارب 

 فــــي الــــشائع باســــتغالل ميــــاه المبــــازل لتربيــــة اســــماك الكــــارب )1988( ينــــاجوصــــالح  قــــام

لــنفس  الــشائع كــذالك جــرت أقلمــة اســماك الكــارب ،األقفــاص إليجــاد أحــسن كثافــة اســتزراع

جـابر وجـد  .)1993، سـلمان وجماعتـه( في مياه البزل باسـتعمال أحـواض كونكريتيـةالهدف 

 بــاأللفجــزء  4 فــي التركيــز تحقــق نمــو افــضل ائعالــشإن صــغار الكــارب ) 2007(وجماعتــه

نظــرا ألهميــة موضــوع األقلمــة ونقــل األســماك إلــى بيئــات ملحيــة  . التراكيز األعلــىبــ مقارنــة
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 لألسـماك  وتـداخل التغذيـة مـع  أجهـادمختلفة وما يترافق مـع هـذه العمليـة مـن حـصول حالـة

  .معدل استهالك الغذاءوالنمو آلية التنظيم االزموزي البد من معرفة تأثير الملوحة على 

   وطـرق العمـلواد ـم

تــراوح  بمجمــوع وزن Cyprinus  carpio الــشائع  صــغار اســماك الكــارباســتخدمت

 15 حاويات بالسـتيكية سـعة الواحـدة  عشروزعت على ،  ككتلة حية غم0.05 ± 8.35بين

 المعـامالت هـيو  وبمكـررين  لكـل معاملـة  بـضمنها الـسيطرة  لكل حاوية سـبعة اسـماكلتر 

 الحاويـات توزود ،لتـر/  غـم2.2إسـالة  والـسيطرة حاويـة علـى مـاء لتـر/  غم4 و6و 8و12

  . تهويةبمضخات

 بالتجربــة البــدء الــوزن قبــل قــيس. أســبوع التجربــة لمــدة إجــراء قبــل ت وأقلمــاألســماكت جوعــ

فـــي نــة ا مــن المــواد المبي تــم تـــشكيلهي التــاألســماك بالعليقـــة القياســيةت  غــذي،وفــي نهايتهــا

ويوضـح  AOAC, (1980) التركيب الكيمياوي لها باالعتماد على تقدير وتم ،)1(جدول 

 إعطـاءوبعـد مـرور سـاعتين مـن  % 37 الكيميائي لها وبنـسبة بـروتين التركيب )2(جدول 

 بعمليــــة الــــسيفون  الفــــضالتتــــم الــــتخلص مــــن  ،العليقــــة يــــتم ســــحب الغــــذاء غيــــر المتنــــاول

  الغــذاء ويجفــف،فقــود  مــن خــالل خــزين التراكيــز الملحيــةوتعــويض الــنقص مــن المــاء الم

 وبــشكل أســبوعين العمليــة لمــدة هــذه ثــم يــوزن لتقــدير كميــة الغــذاء المتنــاول كــررت المتبقــي

بعــــض  ستقيــــ  . وزن الجــــسمإلــــى النــــسبة المئويــــة للغــــذاء المتنــــاول نــــسبة وحــــسبتيــــومي 

 وتركيــز االوكــسجين المــذاب )يباســتخدام محــرار زئبقــ(العوامــل البيئيــة كدرجــة حــرارة المــاء 

  تــم حــساب عــدد مــن مؤشــرات النمــو كــذلكMeter).باســتخدام جهــاز( الهــدروجيني واألس

  :Jobling) 1993(باالعتماد على 

  )غم(WGمعدل الزيادة الوزنية الكلية 

  ). غم( معدل الوزن االبتدائي–) غم(معدل الوزن النهائي = 

  )يوم/ غم (GRمعدل النمو اليومي   

  )يوم(مدة التجربة /])غم( معدل الوزن االبتدائي–) غم(دل الوزن النهائي مع[= 

  (%) RGRمعدل النمو النسبي    

   100. ×])غم(الوزن االبتدائي )/ غم( معدل الوزن االبتدائي–) غم( معدل الوزن النهائي [=
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  )يوم/ غم(% SGRمعدل النمو النوعي 

   .100 × ]) يوم ( مدة التجربة/  لو الوزن االبتدائي  – لو الوزن النهائي [ =

  
  

  الشائعاسماك الكارب العليقة القياسية التي غذيت عليھا ) 1(جدول 
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اسماك الكارب الشائع المستخدمة في تغذية لعليقةمياوي لالتركيب الكي) 2(جدول 

  

  

  

  

  
  
 

  % النسبة المئوية  المكونات

  36.08  اسماك مسحوق

  20.62  فول الصويا

  18.65  حنطةدقيق 

  18.65  ذرة صفراء

  1  زيت

  1  فيتامينات

  4  معادن

  الكيمياوي التركيب

  

   %النسبة المئوية

  

   37.0  بروتين

  8.84  دهون

  42.64  كاربوهيدرات

  11.26  رماد

  0.26  رطوبة
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  LSD فــــــي تحليــــــل البيانــــــات واســــــتخدام اخـــــــتبار SPSSاســــــتخدام البرنــــــامج اإلحــــــصائي 

difference test)  (Lest significant الختبـار معنويـة الفـرق بـين المعـامالت تحـت

  .0.05مستوى اختبار 
  

  قيم العوامل البيئية لمياه أحواض التربية) 3(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

     جـــــــــالنتائ
النسبة المئوية للبقاء السماك الكارب الشائع التي ربيت في ملوحـات ) 1(يبين الشكل      

تراكيـــز ملحيـــة  إلـــىلتـــر / غـــم 2.2مختلفـــة حيـــث ادى نقـــل االســـماك مـــن معاملـــة الـــسيطرة 

ة مـن بعد سـاعة واحـد%  100 بنسبة األسماكلتر إلى هالك  / غم 12و 8 و6 و4 أعلى

كمـا  .لتـر/  غـم 8 التركيـز الـى سـاعة مـن النقـل 24لتر وبعد /  غم 12 التركيز الىالنقل 

 والنهــائي والزيــادة الوزنيــة كــذلك معــدالت النمــو يمعــدالت الــوزن االبتــدائ) 4 (الجــدوليبــين 

 اذ ،ًلتــر فــضال عــن معاملــة الــسيطرة/  غــم6 و4اليــومي والنــسبي والنــوعي فــي الملوحــات 

لتـــر ثـــم /  غـــم 4 القـــيم حـــصلت عليهـــا معاملـــة الـــسيطرة تلتهـــا المعاملـــة يوضـــح إن أفـــضل

لتر واظهر الجدول  التحليل االحصائي للمعامالت حيث بين عدم وجـود /  غم 6المعاملة 

  أمــا معــدل ،يبــين جميــع المعــامالت فــي معــدل الــوزن االبتــدائ) P>0.05(فــروق معنويــة 

نمــــو اليــــومي والنــــسبي والنــــوعي فلــــم تالحــــظ الــــوزن النهــــائي والزيــــادة الوزنيــــة ومعــــدالت ال

 أمــا بــين معاملــة الــسيطرة ،لتــر/  غــم 4اختالفــات معنويــة بــين معاملــة الــسيطرة والمعاملــة 

) 4( كـــذلك يبـــين الجـــدول ،)P<0.05(لتـــر فقـــد كانـــت الفـــروق معنويـــة /  غـــم 6والمعاملـــة 

تــــر فــــي قــــيم ل/  غــــم 6لتــــر والمعاملــــة /  غــــم 4عــــدم وجــــود فروقــــا معنويــــة بــــين المعاملــــة 

   .المعدالت أعاله

  القيمة  العامل البيئي

 19.9 ± 0.737  )م°(درجة الحرارة 

  7.47 ± 0.359   ) لتر/ملغم(تركيز األوكسجين المذاب

  8.05 ± 0.250  األس الهيدروجيني
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القيم تمثل ( ، معدل النمو اليومي، معدالت النمو النسبي والنوعي)كتلة حية (قيم الوزن االبتدائي، الزيادة الوزنية النهائية، الوزن النهائي) 4(جدول 

  ).االنحراف المعياري± المعدل 

  

  

وزن  ال معدل  لتر/التركيز غم

  )غم(االبتدائي 

معدل الوزن 

  )غم(ائي النه

  معدل الزيادة الوزنية 

  )غم(

  معدل النمو اليومي

  )يوم/ غم(

معدل النمو 

  %النسبي 

  معدل النمو النوعي

  )يوم/ غم(% 

 a  0.04 ± 8.33  سيطرة
 

11.44 ± 0.11 a 
 

3.11 ± 0.07 a 
 

0.22 ± 0.005 a 
 

37.33 ± 0.65 a 
 

2.26 ± 0.03 a 
 

4  8.40 ± 0.030 a  
 

10.79 ± 0.11ab
 

2.39 ± 0.46 ab 
 

0.17 ± 0.03 ab 
 

28.44 ± 5.67 ab
 

1.78 ± 0.31 ab 
 

6  8.30 ± 0.030 a  
 

10.16 ± 0.14 b 
 

1.86 ± 0.11 b 
 

0.13 ± 0.008 b 
 

22.39 ± 1.26 b 
 

1.44 ± 0.07 b 
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إن النـسبة المئويـة لتنـاول الغـذاء نـسبة إلـى وزن الجـسم  بلغـت أعلـى ) 5(ويبين الجـدول    

 غـم 6  ثـم المعاملـة3.01لتـر /  غـم 4 في معاملة السيطرة  تلتهـا المعاملـة 3.59قيمة لها 

ويظهر التحليل اإلحصائي وجود اختالفات معنوية في النسبة المئوية لتناول , 2.39لتر / 

  .الغذاء نسبة إلى وزن الجسم  بين جميع المعامالت
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 
 
 

  مختلفة ملحية تراكيز اسماك الكارب الشائع عند النقل الىلصغار  بة المئوية لبقاءلنسا) 1(شكل                 

   عند نهاية التجربة                         
  
  

االنحراف ± القيم تمثل المعدل (  المختلفةاء المتناول في التراكيز الملحيةية للغذئوالنسبة الم) 5(جدول            

  )المعياري

  
  ةـــالمناقش

تراكيــز ملحيــة  إلــىلتــر /  غــم2.2ملوحــة  معاملــة الــسيطرة نأدى النقــل المفــاجئ لألســماك مــ

بعـد سـاعة واحـدة مـن %  100 بنـسبة األسـماكلتـر إلـى هـالك  /غم  12 و8 و6 و4 اعلى

  6  )لتر/غم (التركيز 
  

  سيطرة        4

النسبة المئوية 
  للغذاء المتناول

  2.39 % ± 0.05 a  
 

 3.01 % ± 0.09 b 
  

 3.59 % ± 0.0040 c 
  

قاء
 للب
وية
لمئ
ة ا
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الن
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)

 
 التركيز 
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ويعـزى ، لتـر/  غـم 8 التركيـزالـى سـاعة مـن النقـل 24لتـر وبعـد /  غم 12 التركيزالىالنقل 

الـــسبب إلــــى حــــدوث ارتفــــاع فــــي تركيــــز ايونــــات بالزمــــا الــــدم خــــالل الــــساعات األولــــى مــــن 

التعــرض للميــاه المالحــة الــذي يــؤدي إلــى حــصول هالكــات وذلــك لعــدم مقــدرة األســماك علــى 

 ، وجماعتـــهالعـــزاوي(االيونـــات إلـــى معـــدلها الطبيعـــيمواجهـــة هـــذا االرتفـــاع والعـــودة بتراكيـــز 

 الدراســـات أن نقـــل األســـماك مـــن الميـــاه العذبـــة إلـــى الميـــاه  العديـــد مـــن كمـــا أثبتـــت،)1999

 ارتفـاع التركيـز االزمـوزي أن و،المالحة ترافقه حـاالت هـالك كبيـرة بـسبب الـصدمة االزموزيـة

 امـا بالنـسبة .)Eddy,1982 ( ت لبالزما الدم هـو الـسبب الرئيـسي فـي حـدوث هـذه الهالكـا

 والنهــائي والزيــادة الوزنيــة كــذلك معــدالت النمــو اليــومي و النــسبي يلمعــدالت الــوزن االبتــدائ

ـــــوعي فـــــي الملوحـــــات الثالثـــــة الـــــسيطرة لتـــــر فلـــــم توجـــــود فـــــروق معنويـــــة /  غـــــم6 و4, والن

)p>0.05 (أمـــا معـــدل الـــوزن النهـــائي ،يبـــين جميـــع المعـــامالت فـــي معـــدل الـــوزن االبتـــدائ 

ومعـدالت النمـو اليـومي والنـسبي والنـوعي فلـم تالحـظ اختالفـات معنويـة بـين  والزيادة الوزنيـة

 وهذا يدل علـى إن اسـماك الكـارب تكيفـت علـى هـذا ،لتر/  غم 4معاملة السيطرة والمعاملة 

لتر فقد كانت / غم  6أما بين معاملة السيطرة والمعاملة .  التركيز ولم يكن له تأثير معنوي

 إلى تأثير ارتفاع تركيز الملوحـة المفـاجئ أدى إلـى ذلك ويعود ، )p<0.05(الفروق معنوية 

الـدم إلـى فقـدان الـشهية  حدوث الـصدمة االزموزيـة اذ تـؤدي زيـادة الـضغط االزمـوزي لبالزمـا

               كمــــــــــــــــا بــــــــــــــــين،)Jackson,1981(وبالتــــــــــــــــالي انخفــــــــــــــــاض فــــــــــــــــي معــــــــــــــــدالت النمــــــــــــــــو 

Arensen et al.(1993) إن شــهية األســماك تتــأثر بــشكل ســلبي مــع الزيــادة فــي تركيــز 

ـــذول فـــي عمليـــة التنظـــيم االزمـــوزي والناتجـــة عـــن ارتفـــاع  الملوحـــة وذلـــك نتيجـــة الجهـــد المب

وبالتــــالي . الــــضغط االزمــــوزي للــــدم خــــالل نقــــل األســــماك المفــــاجئ إلــــى الملوحــــات العاليــــة

مـا النـسبة المئويـة لتنـاول الغـذاء نـسبة  . يقلـل النمـوانخفاض معدل تنـاول الغـذاء الـذي بـدوره

ـــادة التركيـــز الملحـــي  ويعـــزى الـــسبب إلـــى أن ،ًإلـــى وزن الجـــسم فقـــد تناســـبت عكـــسيا مـــع زي

تفقـت او) 2001 ،سـلطان(  عاليةاألسماك تفقد شهيتها عند النقل المفاجئ إلى تراكيز ملحية

 إن وضـع اسـماك الكـارب الـشائع  اذ أكدDe Boeck et al.(2000(هذه النتيجة مع دراسة

%. 70لتر سبب نقص في معـدل تنـاول الغـذاء بمقـدار / غم10في كلوريد الصوديوم بمقدار

حيــث وجــد إن معــدل تنــاول الغــذاء يتناســب  Maclead (1977)  اتفقــت مــع دراســةكــذلك

إن هنـاك تـأثر سـلبي لزيـادة الملوحـة  )2007(سـلطان كـذلك بينـت ،ًعكسيا مع زيادة الملوحـة

لتــر انخفــاض معــدل / غــم15 و7لــى معــدل تنــاول الغــذاء حيــث أدى ارتفــاع الملوحــة عــن ع

  .تناول الغذاء
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Abstract  

This study was conducted to determine the effect of 

direct transportation of the common carp (Cyprinus 

carpio) fingerlings to salt solution of 4, 6, 8 and 12 g / L 

concentrations from a control solution of 2.2 g / L on 

growth and nutrition. The high mortality 100 % occurs 

during the first 24 hours at 8 and 12 g / L solution 

respectively. No fish mortality occurred at the treatment of 

4 and 6 g / L during the same period. Statistical analysis of 

final weight, weight increase, daily growth rate, specific 

growth rate and relative growth rate showed no significant 

differences (P>0.05) between treatment 4 g / L and the 

control, but the treatment of 6 g / L exhibited significant 

different (P<0.05) with the control. The values of food 

intake for the body weight reached 3.59, 3.01 and 2.39 % 

for the treatments control, 4 g / L and 6 g / L respectively, 

with significant difference (P<0.05). 
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