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  ةـدمــمق
  

ك    دة أنيمتل مكية بج روة الس اث الث ز ابح ن امرك ة م اَ مختلف ماك واع الس

اث  ة لالبح اربالبحري د والتج م ويع اروص اآلسي كس م  ( ويـالق ن اه م

 االنواع االكثر انتشاراً في االستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية 

ن ل ارة فم ة والعك ة والملوح رارة المختلف درجات الح ف ل ى التكي درتها عل ق

مكية  اص الس انية أو األقف ة أو الخرس واض الترابي ي األح ا ف هل تربيته الس

ة  ات العائم ى درج دريجياً عل ا ت د أقلمته ة بع ة أو المالح اه العذب ي المي ف

ي  م التسويقي ف ى الحج د تصل إل ا فق ى سرعة نموه الملوحة، باإلضافة إل

عمر عشرة أشهر وقد تصل إلى وزن واحد كيلو جرام كذلك تتميز بارتفاع 

بة  اض نس ع انخف ة م ن جودة عالي ا م ه لحومه ز ب ا تتمي اً لم عارها عالمي أس

  ).دهن على أساس الوزن% 1.2بروتين ، % 20.6( ن بها الدهو

اص  ي األقف أقلم لالستزراع ف ى الت رة عل درة كبي اروص ق كذلك ألسماك الق

ا  باستخدام كثافات تخزينية عالية وإمكانية تغذيتها بعالئق صناعية وتفريخه

ادة األتساع  ي زي بباً ف ت س ا كان زات وغيره طبيعياً وصناعياً كل هذه الممي

  .استزراع أسماك القاروص على مستوى العالمفي 
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  األسماك البحرية
  

  مقدمة عامة 1 - 1
    

أمهات القاروص على  بمركز االبحاث السمكية بجده األنشطة تركزت 

تحسين تقنيات التفريخ والتربية بالمفرخة ب Lates calcariferاآلسيوي 

البقاء وذلك من خالل تحسين جودة انتاج البيض وزيادة نسبة ووالحضانة 

بما في ذلك  تحسين جودة غذاء االمهات مما كان له اثر ايجابي عليها

تعزيز المخزون منها كأمهات جديدة خالية من االمراض مع مواصلة 

  .تفريخها طبيعياً 

ام   ذا الع د هللا ه تج بحم والي م 2017وبأيدي باحثين سعوديين ان بالقسم ح

يوي بمتوسط وزن اصبعية من اسماك  91.703 اروص اآلس جرام 1( الق

ن اصابة % ( 8.16ونسبة بقاء %  86ل تخصيب دوبمع)  رغم م ى ال عل

  .)هذه الدفعة ببعض االمراض 

  

  

  

  

  



  

ايبرجالس أو اإلسمنت  ن الف المصنعة م
درها  ة ق ات تخزيني من كثاف ات ض ظ األمه تم حف وي

ل  ماك تص ية، فمعظم األس ة الجنس ن الناحي ة م تصنف أسماك القاروص اآلسيوي كأنواع خنثوي
ي  ل إلى إناث الحقاً بعد تقدمها ف

ريخ ي ظروف . يحدث التغير الجنسي بصورة فجائية بعد موسم التف وف
اروص اآلسيوي ي الق ة ف ة القائم ب الوضع  وجي يتطل

ذكور إحالل مخزون من الذكور بشكل متواصل نظراً إلى تغير نسبة الجنس بالت حول الجنسي لل
ة . سنوياً ما لم يحدث وأن تتم عملية رعايتها في ظروف ثابتة من اإلضاءة والحرارة تم تغذي وت

ن وزن الجسم%  اع جدول  م باتب
  .مفرطة إلى خفض نسبة إنتاج البيض

ة  ل(الطبيعي لها في األسماك الطازجة مثل اسماك الباغ ت ) الماكري وب زي ع حب م
ات ب المدعومة % بعض الفيتامين

يض  ن الب إنتاجية عالية الجودة م
ن  المتها م دى س ا وم ارجي وزعانفه ا الخ ة مظهره ات ومراقب ة االمه ابع
ير  د يش ي ق ر طبيع لوك غي ة أي س ، ومتابع

 باألمهات العناية

  المهات القاروص) 1(صورة 

ايبرجالس أو اإلسمنت مهات القاروص في البرك واألحواض متابعة رعاية أ ن الف المصنعة م
ين  ا ب ة م ى  20متفاوت درها  3م50إل ة ق ات تخزيني من كثاف ات ض ظ األمه تم حف وي

  .2:1) أنثى: ذكر (ويتراوح نسبة الجنس . 3

ل  ماك تص ية، فمعظم األس ة الجنس ن الناحي ة م تصنف أسماك القاروص اآلسيوي كأنواع خنثوي
ي سنوات لتتحو 4-3مرحلة النضج الجنسي كذكور ببلوغها عمر  ل إلى إناث الحقاً بعد تقدمها ف

ريخ. سنوات 5-7 يحدث التغير الجنسي بصورة فجائية بعد موسم التف
ن الخصائص البيول يويالتربية وتلك السمة م اروص اآلس ي الق ة ف ة القائم وجي

إحالل مخزون من الذكور بشكل متواصل نظراً إلى تغير نسبة الجنس بالت
سنوياً ما لم يحدث وأن تتم عملية رعايتها في ظروف ثابتة من اإلضاءة والحرارة

% 2-1شبه يومي بمعدل تغذية  بشكلمخزون أمهات القاروص 
مفرطة إلى خفض نسبة إنتاج البيضتغذية مناسبة، وتتسبب التغذية ال

ة  يتمثل الغذاء الطبيعي لها في األسماك الطازجة مثل اسماك الباغ
%48السمك وبالنسبة للغذاء الصناعي يحتوي على نسبة بروتين 

يض مين متطلبات التغذية المثلى لألمهات لتحقيق أت بهدف ن الب إنتاجية عالية الجودة م
ع مت ن م المتها م دى س ا وم ارجي وزعانفه ا الخ ة مظهره ات ومراقب ة االمه ابع

ير بالطفيليات واألوليات والبكتيريااإلصابات المرضية  د يش ي ق ر طبيع ة أي سلوك غي ، ومتابع
  .إلى وجود مشاكل صحية

3 

العناية 2- 1

متابعة رعاية أ  
ام ين  وبأحج ا ب ة م متفاوت

3م/كجم0.5

ماك تصل  ية، فمعظم األس ة الجنس ن الناحي ة م تصنف أسماك القاروص اآلسيوي كأنواع خنثوي
مرحلة النضج الجنسي كذكور ببلوغها عمر 

5العمر عند 
ن الخصائص البيول التربية وتلك السمة م

إحالل مخزون من الذكور بشكل متواصل نظراً إلى تغير نسبة الجنس بالت
سنوياً ما لم يحدث وأن تتم عملية رعايتها في ظروف ثابتة من اإلضاءة والحرارة

مخزون أمهات القاروص 
تغذية مناسبة، وتتسبب التغذية ال

يتمثل الغذاء
السمك وبالنسبة للغذاء الصناعي يحتوي على نسبة بروتين 

بهدف ،المختلفة
ات  ع متواليرق م

اإلصابات المرضية 
إلى وجود مشاكل صحية



ة  اه ونوعي ودة المي ى ج ة عل الل المحافظ ن خ م
ات ل عين اه بتحلي ودة المي ة ج تم رصد ومتابع ث ي فة  حي ة بص اه التربي مي

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

ث  ريخ بالح ة التف وء لعملي دون اللج اً ب ات طبيعي ريخ اإلم م تف ت
ريخ رة تف ر فت ا تنحص ادة م  ع

ذائي  امج غ ات لبرن اع األم ة إخض ان لعملي وبر، وك ى أكت ل وحت هر إبري ن ش ات م األم
  .واليرقات البيض جودة

ابعة  3 اعة الس د الس ايو عن م
درج ار م ى مخب ل ال م ينق ه ث له بعناي رون وغس  ميك

ره  ي قط ل ف م يص اروص بحج يض الق ون ب ويك
يوي  اروص اآلس ب للق يض المخص وه الب فافيته وطف بش

ود  ب الموج ر المخص الف غي خ
ي  ا ف ورةكم م الص تم و )2( رق ل ني ق

راوح  ة تت ات تخزيني ين بكثاف ة 70-38ب ر  / بيض لت
ر يض يو. لت دد الب دير ع تم تق

ات  يض واليرق ى الب ة عل اه الحاوي ن المي ة م ذ عين ة بأخ اس الحجمي ة القي ات بطريق واليرق
د  ات وع ع العين رار جم تم تك وي

ام  ن االهتم ة م ة فائق ات برعاي ة االمه اه ونوعي ودة المي ى ج ة عل الل المحافظ ن خ م
ا ة له ات المقدم ل عين اه بتحلي ودة المي ة ج تم رصد ومتابع ث ي حي

 خـريـ

ابقة،  وام الس ائر األع ث كس ريخ بالح ة التف وء لعملي دون اللج اً ب ات طبيعي ريخ اإلم م تف ت
يض ع الب ة وض ي عملي ل ف ز للمناس وني المحف ريخ ,الهرم رة تف ر فت ا تنحص ادة م ع

ذائي  امج غ ات لبرن اع األم ة إخض ان لعملي وبر، وك ى أكت ل وحت هر إبري ن ش ات م األم
جودة على قائم على التغذية بأعالف مركبة عالية الجودة أثر إيجابي

يض  ات  الب وض امه ن ح اريخ  S1م 3-2-1بت
ة  عة فتح بكة س طة ش درج300بواس ار م ى مخب ل ال م ينق ه ث له بعناي رون وغس ميك

د ب والفاس يض المخص بة الب ره . نس ي قط ل ف م يص اروص بحج يض الق ون ب ويك
م0.80 – 0.74 ز . مل يوي يتمي اروص اآلس ب للق يض المخص الب

درج ار الم ل المخب اء داخ امود الم ي ع طح وف ى الس ود ب عل ب الموج ر المخص الف غي خ
اع ى الق بة عل ة مترس ي حال فافة ف ر ش ون غي ي . وتك ا ف كم

واض تر ى أح يض ال ات الب ة اليرق راوح بي ة تت ات تخزيني بكثاف
ين لو راوح ب ة تت ات بكثاف ة  50-31ليرق ر/ يرق لت

ات  يض واليرق ى الب ة عل اه الحاوي ن المي ة م ذ عين ة بأخ اس الحجمي ة القي ات بطريق واليرق
ات يض واليرق ن الب ا م د محتواه م لع ة الحج د . معلوم ات وع ع العين رار جم تم تك وي

4 

ى و ام تحظ ن االهتم ة م ة فائق ات برعاي االمه
الف  ااألع ة له المقدم

  .دورية

ريـلتفا 3- 1

ابقة،   وام الس ائر األع كس
يض ع الب ة وض ي عملي ل ف ز للمناس وني المحف الهرم

ذائي  امج غ ات لبرن اع األم ة إخض ان لعملي وبر، وك ى أكت ل وحت هر إبري ن ش ات م األم
قائم على التغذية بأعالف مركبة عالية الجودة أثر إيجابي

م ع ت  جم
باحاَ  ة  ص عة فتح بكة س طة ش بواس
دير د ل لتق ب والفاس يض المخص بة الب نس
ى  0.74إل

درج ار الم ل المخب اء داخ امود الم ي ع طح وف ى الس عل
اع ى الق بة عل ة مترس ي حال ف

واض تر ى أح يض ال الب
انة  وللحض

ات  يض واليرق ى الب ة عل اه الحاوي ن المي ة م ذ عين ة بأخ اس الحجمي ة القي ات بطريق واليرق
ات يض واليرق ن الب ا م د محتواه م لع ة الحج معلوم



ا  ة له ط القيم اد متوس م إيج ة ث ة متقارب ات عددي راءات لكثاف راز ق تم إح ى أن ي إل
  )حسب المعادالت التالية 

  البيض الطافي والغاطس

اب عل دل اإلخص د مع اث يعتم ر ووزن اإلن ى عم
ين  يض ب دد الب راوح ع ث ت ى حي  -... 500.000.أنث

ب  يض المخص ن الب ات م ذ عين تم أخ اء ي ك األثن ي تل ى، وف أنث
ة  اب بالطريق دل اإلخص دير مع ر لتق ت المجه ا تح ي له ور الجنين ل التط د مراح لرص

  ).NUF(وعدد البيض غير المخصب 

  

ات  نعين ات ال م يض واليرق ب
ك  د ذل ة وبع ي العين ات ف يض واليرق ط الب روري خل ن الض س، م دل الفق اب مع لحس

  ).NUh(البيض غير الفاقس  

 ساعة 18-14 يتطور البيض المخصب بسرعة فائقة وتحدث عملية الفقس لها في غضون
. مْ 30-27من تمام عملية اإلخصاب عند درجة حرارة 

 24 حديثة الفقس لكيس مح كبير  يتم إمتصاص محتواه بسرعة على مدى الـ

ر  بيض مخصبة ة غي بيض
 مخصبة

ا  ة له ط القيم اد متوس م إيج ة ث ة متقارب ات عددي راءات لكثاف راز ق تم إح ى أن ي إل
حسب المعادالت التالية (  .دد البيض واليرقات بالحوض

البيض الطافي والغاطستوضح ) 2(صورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اب  دل االخص اب مع اب عل  :لحس دل اإلخص د مع يعتم
و  ة نح ى  4والبالغ م 5إل ين / كج يض ب دد الب راوح ع ث ت ى حي أنث
ة. 1.000.000 ب / بيض يض المخص ن الب ات م ذ عين تم أخ اء ي ك األثن ي تل ى، وف أنث

ة  اب بالطريق دل اإلخص دير مع ر لتق ت المجه ا تح ي له ور الجنين ل التط د مراح لرص

وعدد البيض غير المخصب ) NF(عدد البيض المخصب 

NUF  + NF =العينة عدد اإلجمالي للبيض في ال)NT(  

  NF /NT   ×100=  )٪(معدل اإلخصاب 

س  دل الفق اب مع ذ   :لحس س تؤخ ال الفق د اكتم ات عن عين
ك  د ذل ة وبع ي العين ات ف يض واليرق ط الب روري خل ن الض س، م دل الفق اب مع لحس

  :وتحسب بالطريق التالية   .تفحص تحت المجهر

البيض غير الفاقس  وعدد ) NH(  الفاقسة عدد اليرقات
NUh +NH =  العدد الكلي للبيض في العينة)NT(  

 NH  /NT  ×100= ) ٪(معدل الفقس 
يتطور البيض المخصب بسرعة فائقة وتحدث عملية الفقس لها في غضون

Shadrin & Pavlov, 2015(  من تمام عملية اإلخصاب عند درجة حرارة
حديثة الفقس لكيس مح كبير  يتم إمتصاص محتواه بسرعة على مدى الـتمتلك اليرقات 

ر  ة غي بيض
مخصبة

5 

وى ا  المحت ة له ط القيم اد متوس م إيج ة ث ة متقارب ات عددي راءات لكثاف راز ق تم إح ى أن ي إل
دد البيض واليرقات بالحوضلتقدير ع

  

  

  
اب  دل االخص اب مع لحس

و  ة نح والبالغ
..1.000.000

ة  اب بالطريق دل اإلخص دير مع ر لتق ت المجه ا تح ي له ور الجنين ل التط د مراح لرص
   : ةالتالي

  
  عدد البيض المخصب

 NUF
  معدل اإلخصاب

س  دل الفق اب مع لحس
ك  د ذل ة وبع ي العين ات ف يض واليرق ط الب روري خل ن الض س، م دل الفق اب مع لحس

تفحص تحت المجهر
  

 عدد اليرقات
 NUh
  معدل الفقس

يتطور البيض المخصب بسرعة فائقة وتحدث عملية الفقس لها في غضون
)Shadrin & Pavlov, 2015

تمتلك اليرقات 
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في حين يتم  .ساعة على الفقس 50محتواها ألقصى درجة بمضي  واستنفاذساعة األولى 
د الفقس يبدأ ساعة من بع 140قطرة الزيت بدرجة أكثر بطأً والذي يدوم وجوده لنحو  امتصاص

الهضمية وتطورهما بعد يومين من الفقس لتستهل اليرقات تناولها للغذاء تشكل الفم والقناة 
  ).1(كما في الشكل .ساعة على الفقس 50-45 بانقضاء

  خليتين  خاليا 4

   خاليا 8   خلية 16

  خلية 32  قبل الفقس

  

  الجنيني السماك القاروص اآلسيويالتطور) 1(شكل

Lates calcarifer  Embryonic development of Seabass  

حوالي  حيث تم جمع, وفي هذا العام فرخت االسماك طبيعيا وبانتظام خالل موسم التفريخ 
-2-1خالل الفترة من   S1٪ من الحوض رقم 86.3بيضة مع معدل اإلخصاب 1.123.055

بإجمالي عدد يرقات  بيضة 1.084.869 عدد البيض الذي تم تربيته وكان إجمالي. مايو 3
 )1الجدول رقم (  ٪ 71.3و  770.000 ومتوسط فقس بلغ
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م  دول رق زين 1ج ة التخ ه وكثاف ائية وفقس ه االحص يض ومعدالت دد الب ح ع  يوض
  .م2017عام  خالل لليرقات

عدد 
/ اليرقات

  لتر

معدل 
الفقس 

%  

عدد 
  اليرقات

)×310(  

قطر 
  البيض

  )ملم(

معدل 
  %اإلخصاب

  عدد البيض
)×310(  

رقم 
  الحوض

  التاريخ

50  70  350  0.75  86  494.166  R5 1 مايو  

28.57  61.9  200    93  323.030  R6 2 مايو  

31.4  82  220    80  267.673  R10 3 مايو  

  اإلجمالـــي  1.084.869  86    770  71.3  36.6
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   تربية اليرقات 4- 1

  
  القاروص يرقات نظام تغذية) 2( جدول رقم

م رة) 2( اتبع النظام في الجدول رق ة  اعاله خالل فت ات وحضانة تربي ة االسماكاليرق  بمفرخ
WANG et al., 2015 ) (  ت ث وزع ة حي واض داخلي ة اح ى ثالث ات عل ) 3م 8(اليرق
  . لتر/ يرقة 31.4و28.5و 50وبكثافات تخزينية تراوحت من 

وم الث ي الي ل  انيف ة مث دة الخلي راء وحي ب الخض افة الطحال م إض  Nannochloropsisت
oculata   ة اً إلى أحواض تربية اليرقات ضمن كثافات تخزيني ة  510 ×5( تقريب ل/ خلي . )م

ي اإلوتبرز أهمية الطحا ات ف ة اليرق ي أوساط تربي ب ف توياتها ل د مس اه عن ودة المي ى ج اء عل بق
ن  ب م تفادة الطحل ة المثلى من خالل إس ي عملي ون ف يد الكرب اني أكس ة وث ات النيتروجيني المخلف

ف األحواض يومياً بعملية الشفط إلزاحة ما هو وتنظ .لضوئي المنتهية بإنتاج األكسجينالتمثيل ا
  مواصلة إضافة الطحالب المستزرعة إلى أوساط وم على القاع من مخلفات مترسبة، متراك

  

000 5 101010 15 20 25 30 35 40 50 6045 55

10 20 30 40 50 600 5 15 25 35 45 55D PH

D PH

A . Feeding regim en

1. M icro-algae

N . oculata
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3. A rtem ia
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100-200 um

200-300 um
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B. W ater exchange rate (% )
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ى الكال ة عل رض المحافظ ات بغ ة لليرق واضتربي ي األح ة ف ة الآلزم ات الطحلبي ة  ثاف دة ثالث لم
  .اعاله) 2(اسابيع تقريباً كما هو موضح في الجدول 

وم األول (  الثانيالتربية المكثف بدءاً من اليوم  وتتم تغذية اليرقات  بالروتيفر في نظام ث الي حي
سيمثل  وم) االيوم األول للفق ى الي وم (  15 وحت ى الي دادها حت ا بإمت ات )  20أو تأخيره وبكثاف

ل / حبات  5( تخزينية مختلفة تبدأ من  دريجياً لتص ع ت ين وترتف -20( مل في االسبوعين االول
ن ) مل / حبة  25 اراً م ا إعتب ى األرتيمي وم (وعل وم  10الي اً الي ي تقريب ً 40ال ا ات )  تقريب بكثاف

رصد ما يتم إستهالكه من هائمات حيوانية حية  ويتم. ) لم/ حبات  5( تخزينية مختلفة تبدأ من 
ة وبواسطة الفحص واض التربي ي أح  من خالل عمليات العد اليومية المعتادة للكثافات العددية ف

ات الحيوا. المجهري لليرقات للتأكد من عملية التغذية ن الهائم ة وتتوقف مدى الحاجة م ة الحي ني
   .التربيةالمفقودة من أحواض ة كميال على

  
الغذائي الكافي والمالئم، حيث  المحتوىأهم المتطلبات في عملية التربية لليرقات، توفر ن مو

يؤدي إفتقار وجبات الغذاء من األحماض الدهنية إلى تعرض اليرقات إلى شحوب في اللون 
وظهور عالمات الوهن عليها والتي قد يؤول . والسباحة بطريقة شاذة عند تعرضها لإلجهاد

بالنسبة , أو النفوق) المحتمل حدوثه بصفة مؤقتة ( المطاف بها إما إلى إسترداد عافيتها 
 % 52ى بروتين عالي محتوذات مقاسات مختلفة وبأعالف لالعالف المصنعة تغذى اليرقات 

  .اعاله) 2(كما في الجدول رقم  تتناسب مع حجم اليرقات ومراحل نموها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Lates calcarifer (Asain Seabass  

دف  ا به رة له ة المبك ل العمري ي المراح ف ف رز المكث ات الف ات لعملي اع اليرق تم إخض ي
دء  ذ ب ا من ا بينه راس فيم اهرة اإلفت ات بظ ف اليرق ث تتص اء حي دالت البق ن مع ز م التعزي
دء  ن ب ى م ام األول رة األي الل العش ا خ ن اإلرتيمي ون م ي المك ذاء الح ا للغ رة تناوله فت
رتين  دل م اليين وبمع هرين متت دى ش ى م ررة عل رز المتك ف

ن  ا م عة ثقوبه ي س ة ف بكية متفاوت ات ش طة حاوي بوعياً بواس ى  0.3أس اً 10إل م وفق مل
ا  ل منه زل ك ة وع ام متفاوت ا بأحج ن فرزه مح م ا يس ت بم رور الوق ة بم ا المتنامي ألحجامه

) 4و3(في الجدول رقم و, اروص اآلسيوي
  .والكتله الحيوية في كل حوض

Lates calcarifer ( القاروص اآلسيويدورة حياة اسماك 

  الفرز

دف  ا به رة له ة المبك ل العمري ي المراح ف ف رز المكث ات الف ات لعملي اع اليرق تم إخض ي
دء  ذ ب ا من ا بينه راس فيم اهرة اإلفت ات بظ ف اليرق ث تتص اء حي دالت البق ن مع ز م التعزي
دء  ن ب ى م ام األول رة األي الل العش ا خ ن اإلرتيمي ون م ي المك ذاء الح ا للغ رة تناوله فت

ة ال راء عملي تم إج س، وي رتين الفق دل م اليين وبمع هرين متت دى ش ى م ررة عل رز المتك ف
ن  ا م عة ثقوبه ي س ة ف بكية متفاوت ات ش طة حاوي بوعياً بواس أس

ا  ل منه زل ك ة وع ام متفاوت ا بأحج ن فرزه مح م ا يس ت بم رور الوق ة بم ا المتنامي ألحجامه
  . في حوض منفصل

اروص اآلسيويتوضح ظاهرة االفتراس لدى يرقات الق 
والكتله الحيوية في كل حوضيوضح مقاسات الفرز ومتوسط اوزان اليرقات واعدادها 

10 

دورة حياة اسماك 

  

الفرز 5- 1

دف    ا به رة له ة المبك ل العمري ي المراح ف ف رز المكث ات الف ات لعملي اع اليرق تم إخض ي
دء  ذ ب ا من ا بينه راس فيم اهرة اإلفت ات بظ ف اليرق ث تتص اء حي دالت البق ن مع ز م التعزي
دء  ن ب ى م ام األول رة األي الل العش ا خ ن اإلرتيمي ون م ي المك ذاء الح ا للغ رة تناوله فت

ة ال راء عملي تم إج س، وي الفق
ن  ا م عة ثقوبه ي س ة ف بكية متفاوت ات ش طة حاوي بوعياً بواس أس

ا  ل منه زل ك ة وع ام متفاوت ا بأحج ن فرزه مح م ا يس ت بم رور الوق ة بم ا المتنامي ألحجامه
في حوض منفصل

 )4(صورة
يوضح مقاسات الفرز ومتوسط اوزان اليرقات واعدادها 

  

  

  

  



  )بوم 20بعمر

  

  توضح ظاهرة االفتراس ليرقات القاروص

Grader Abw (g) 

< 3mm 0.0302  

< 3mm 0.0221  

< 3mm 0.0221  

0.3-0.6 0.0393  

0.3-0.6 0.0412  

>0.6 

Sum 0.0119  

بعمر( يوضح عملية الفرز لليرقات ) 3(جدول

  عملية فرز اليرقات)3(صور

  

  

  

  

  

توضح ظاهرة االفتراس ليرقات القاروص) 4(صورة

Abw (g) Tank 
No 

No Biom.(g) 

0.0302 R10 63508  1918  

0.0221 R6 87470  1933  

0.0221 R11 29923  661  

0.0393 R5 24913  979  

0.0412 R9 19407  799  

  Cage 843    

0.0119   226064 13477  
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  )بوم 76بعمر( الفرز لليرقات يوضح عملية ) 4(جدول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grader Abw (g) Tank 
No 

No Biom.(g) 

1.0-1.3 0.7964  R9 2606  2076  
1.3-1.8 1.3042  R6 10925  14248  
1.3-1.8 1.7070  RS4 12355  21089  
1.3-1.8 1.5256  R4 4926  7515  
1.3-1.8 1.5256  R10 4610  7033  
1.3-1.8 1.4753  R7 6174  9109  
1.8 -2.2 2.2425  R2 6305  14141  
1.8 -2.2 2.2425  R3 6385  14317  
1.8 -2.2 2.2105  R11 4617  10285  
1.8 -2.2 1.7456  R12 1114  1943  
1.8 -2.2 2.3300  R5 7628  17772  
1.8 -2.2 2.3300  R8 5439  12672  
1.8 -2.2 2.4718  RS6 9606  23744  
1.8 -2.2 2.4718  RS7 9777  24165  
2.2-2.5 3.5891  RS3 1735  6226  
2.2-2.5 4.1545  SP 80  332  
2.5-3   SP 27    
Sum     94309 186667  



ات  ي المفرخ ا ف ن تصل كثافته ث ممك ة حي ا العالي وتتواجد عالقة في عمود الماء وكذلك لكثافته
ل  د عام وذلك لخصوبتها العالية وفي بعض األحيان تع

Ferreria et al ( .  

 .من أصغر الهائمات الحيوانية حجماً يستخدم االلتفاف في الحركة لذلك ُسمى بالروتيفر
ة  ات البحري ي المفرخ تخدمة ف   Brachionus plicatilisانواع الروتيفرالمس

ي  ي المراحل األول ة يعتبر الروتيفر من أهم أنواع الهائمات الحيوانية التى تستخدم ف ن تغذي م
  .وذلك لصغر حجمها وبطء سرعة سباحتها 

مى  راتين تس ن الك ة م ة كثيف ن طبق ون م يتك

  )الرأس، الجزع،القدم

المركز ة ب ماك البحري ادةً بقسم االس يوي ع اروص االس ات الق  ليرق

د تصنف الروتيفرات من المتغذيات بالترشيح وتعتمد في غذائها على  ة للزوائ الحركة الدوراني
الكائنات الدقيقة التي يصل حجمها إلي 

  ).واألوليات
ب  ب الطحال ل أساسي بجان كعام
ل  لتنمية الروتيفر بكثافات عالية وذلك لرفع القيمة الغذائية ومساعدة الروتيفر علي التكاثر وقب

  الروتيفر

ات  ي المفرخ ا ف ن تصل كثافته ث ممك ة حي ا العالي وتتواجد عالقة في عمود الماء وكذلك لكثافته
ل ) لكل مللي/ روتيفر  1000 - د عام وذلك لخصوبتها العالية وفي بعض األحيان تع

et al., 2009( لنقل العالجات لليرقات والعوامل الغذائية المختلفة

  - :مميزات الروتيفر

من أصغر الهائمات الحيوانية حجماً يستخدم االلتفاف في الحركة لذلك ُسمى بالروتيفر
ة أهم وأشهر ي المفرخات البحري تخدمة ف انواع الروتيفرالمس

ي  ي المراحل األول يعتبر الروتيفر من أهم أنواع الهائمات الحيوانية التى تستخدم ف
وذلك لصغر حجمها وبطء سرعة سباحتها  لتغذية يرقات األسماك البحريةاليرقات 

ة لل ة الخارجي ر الطبق مى ) EPIDERMIS(روتيف راتين تس ن الك ة م ة كثيف ن طبق ون م يتك
.  

الرأس، الجزع،القدم: ( جسم الروتيفر ينقسم إلي ثالث أجزاء رئيسية

وع  المركز )L type(يستخدم الن ة ب ادةً بقسم االسماك البحري ع
  .) ميكرون340-130(مابين  lorica يتراوح طول الـ 

تصنف الروتيفرات من المتغذيات بالترشيح وتعتمد في غذائها على 
الكائنات الدقيقة التي يصل حجمها إلي  الهدبية المحيطة بفمها التي تساعدها على جذب وإلتقام

واألوليات -الخميرة –الطحالب  –البكتريا (ميكرون مثل 
ز رة الخب تخدم خمي ب  cerevisiae Saccaromyces تس ب الطحال ل أساسي بجان كعام

ل  لتنمية الروتيفر بكثافات عالية وذلك لرفع القيمة الغذائية ومساعدة الروتيفر علي التكاثر وقب
  .حصاد الروتيفر يتم تغذيتها بأعالف الستكمال نموها
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الروتيفر 6- 1

ات  ي المفرخ ا ف ن تصل كثافته ث ممك ة حي ا العالي وتتواجد عالقة في عمود الماء وكذلك لكثافته
-800من (

لنقل العالجات لليرقات والعوامل الغذائية المختلفة

مميزات الروتيفر

من أصغر الهائمات الحيوانية حجماً يستخدم االلتفاف في الحركة لذلك ُسمى بالروتيفر -
أهم وأشهر من -

ي  ي المراحل األول يعتبر الروتيفر من أهم أنواع الهائمات الحيوانية التى تستخدم ف
اليرقات 

ة لل - ة الخارجي الطبق
lorica.

جسم الروتيفر ينقسم إلي ثالث أجزاء رئيسية -

وع  - يستخدم الن
يتراوح طول الـ 

تصنف الروتيفرات من المتغذيات بالترشيح وتعتمد في غذائها على  -
الهدبية المحيطة بفمها التي تساعدها على جذب وإلتقام

ميكرون مثل  30
ز - رة الخب تخدم خمي تس

ل  لتنمية الروتيفر بكثافات عالية وذلك لرفع القيمة الغذائية ومساعدة الروتيفر علي التكاثر وقب
حصاد الروتيفر يتم تغذيتها بأعالف الستكمال نموها

  

  

  

  

  



  م2017اإلنتاجية للروتيفر من شهر مايو 
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  اإلنتاج

  

  

اإلنتاجية للروتيفر من شهر مايو جدول يوضح العمليات 

  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017 -هـ 1438انتاج الروتيفر خالل فترة التفريخ لشهر مايو 

االيام

10X6اإلنتاج  اليوم
34.9 4 

82 5 
114 6 
119 7 

96.4 8 
200 9 
192 10 
200 11  
240 12  
300 13  
300 14  
300 15  
290 16  
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15 16

انتاج الروتيفر خالل فترة التفريخ لشهر مايو 



ذاء  تخدامها كغ ات الس ات اليرق ة احتياج ي تغطي ه ف ى عن يا الغن ذائيا أساس درا غ ر مص يعتب
Rodríguez-Canché, et al, 2006 (  ي ف

دادها . )  ة إع ل مرحل ا تكتم وبه
كجم  60انتاج فترة التربية تم خالل 

  .من االرتيميا لتغذية يرقات القاروص المنتجة في قسم األسماك البحرية بالمركز

  طريقة حصاد االرتيميا)  5( صورة 

  االرتيميا

ذاء  تخدامها كغ ات الس ات اليرق ة احتياج ي تغطي ه ف ى عن يا الغن ذائيا أساس درا غ ر مص يعتب
Canché, et al, 2006(البحري ليرقات األسماك البحرية والروبيان 

ذاء الحي ذلك بوحدة الغ ) 5صورة (  أحواض إنتاج مخصصة ب
تم خالل ولتصبح مصدرا للغذاء الحي جاهزا لتغذية يرقات األسماك 

من االرتيميا لتغذية يرقات القاروص المنتجة في قسم األسماك البحرية بالمركز

  

  

  

  

  

  

  

  

صورة 

15 

  

االرتيميا 7- 1

ذاء    تخدامها كغ ات الس ات اليرق ة احتياج ي تغطي ه ف ى عن يا الغن ذائيا أساس درا غ ر مص يعتب
ليرقات األسماك البحرية والروبيان 

ذاء الحي دة الغ ذلك بوح أحواض إنتاج مخصصة ب
لتصبح مصدرا للغذاء الحي جاهزا لتغذية يرقات األسماك 

من االرتيميا لتغذية يرقات القاروص المنتجة في قسم األسماك البحرية بالمركز
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  العيناتتحليل  8- 1

  تقرير عن الحالة المرضية ليرقات القاروص األسيوى  

 

  23/5/2017: التاريخ

تم ابالغ ادارة المختبر عن وجود نفوق فى يرقات اسماك القاروص : وصف الحالة المرضية
وتم  23/5/2017وذلك فى يوم الثالثاء الموافق R9األسيوى فى قسم المفرخة فى حوض 

راهيم بالتوجه الى قسم المفرخة لمتابعة الحالة وكانت األعراض تكليف د احمد عزت ود حسن اب
فى لون ) اسمرار(الظاهرية على يرقات اسماك القاروص األسيوى هى تأكل الذيل مع دكانة 

  .األسماك وبطىء وتم اخذ عينات لتحليلها فى المختبر

  :وكانت نتائج الفحص بالمختبر كاآلتى

التشخيص إلى عدم وجود أي  جنتائ تشير) : وجىالهيستوباثول(مختبر أمراض األنسجة  .1

تغييرات مرضية فى األنسجة نتيجة العدوى بأي من مسببات األمراض الحيوانية المدرجة 

 .في عينات األسماك  OIEبالئحة الـــ 

تم عزل بيكتيريا الفيبرو هارفى و بيكتيريا الفوتوباكتيريم دامسيلى : مختبر الميكروبيولوجى .2
 .العينة دامسيلى من 

 .أظهرت نتائج الفحص عدم وجود طفيليات في عينات األسماك: مختبر الطفيليات .3
 أظهرت النتائج زيادة فى نسبة األمونيا فى األحواض: مختبر المياه والتربة .4

وبناًء على النتائج تمت التوصية بالعالج عن طريق عمل حمام مائى بأستخدام المضاد الحيوى 
ايام مع  10جزء فى المليون وذلك لمدة  15من نوعية األوكسى تتراسيكلين وذلك بجرعة 

التشديد على ضرورة تطبيق إجراءات األمن الحيوي من تعقيم األدوات وكذلك العمل على 
  . األمونيا فى الحدود اآلمنةالحفاظ على نسبة 

  .وبالمتابعة تم ابالغنا بتحسن الحالة الصحية لألسماك

تم ابالغ ادارة المختبر عن وجود نفوق فى يرقات اسماك  30/5/2017إال انه فى تاريخ 
مرة اخرى وتم R5, R6, R10, R11القاروص األسيوى فى قسم المفرخة فى احواض رقم 

ابراهيم بالتوجه الى قسم المفرخة لمتابعة الحالة وكانت حسن .احمد عزت ود  .تكليف د
فى لون ) اسمرار(األعراض الظاهرية على يرقات اسماك القاروص األسيوى هى دكانة 

مع . األسماك وبطىء فى الحركة وانتفاخ فى البطن وتم اخذ عينات لتحليلها فى المختبر
  .لتر/ فى المليونجزء  15التوصية بوضع األوكسى تتراسيكلين وذلك بجرعة 
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  :وكانت نتائج الفحص بالمختبر كاآلتى

تشير نتائج التشخيص إلى وجود عدوى شديدة  ) : الهيستوباثولوجى(مختبر أمراض األنسجة  .1

داخل الخاليا المبطنه لألمعاء مع وجود بكتيريا مشابهه للبكتيريا التى تسبب مرض البطن 

 )31/6/2015يوم . (المنتفخ

تم عزل بيكتيريا الفيبرو الجينوليتكس من جميع العينات و بيكتيريا : وجىمختبر الميكروبيول .2
 . R6الفيبرو فولينفكس من العينة فى الحوض 

 .أظهرت نتائج الفحص عدم وجود طفيليات في عينات األسماك: مختبر الطفيليات .3
 .أظهرت النتائج زيادة فى نسبة األمونيا فى األحواض: مختبر المياه والتربة .4

على النتائج الفحص الهيستوباثولوجى تمت التوصية بالعالج عن طريق عمل حمام مائى  وبناءً 
جزء فى  30بأستخدام المضاد الحيوى من نوعية األوكسى تتراسيكلين وذلك بجرعة 

كجم من وزن السمك وذلك /مجم  10لتر مع اضافة الفلورافينيكول مع العلف بنسبة /المليون
ه على العليقة وذلك ألنه سيتم تكتل العلف وعدم قابلية اكله عن تعذر استخدام(ايام  10لمدة 

كما تم التشديد على ضرورة مرعاة إجراءات ) طريق السمك حسب تصريح مشرف المفرخة
األمان الحيوى من تعقيم األدوات وخالفه وكذلك العمل على الحفاظ على نسبة األمونيا فى 

  .الحدود اآلمنة

 4ة لألسماك مع اتجاة نسب النفوق الى النقصان وذلك فى خالل لوحظ تحسن فى الحالة العام
ولذلك  إال انة فى اليوم الخامس بدأت نسبة النفوق فى الزيادة مرة اخرىايام من استخدام العالج 

جزء فى المليون وعمل الحمام  100تمت التوصية بزيادة جرعة األوكسى تتراسيكلين الى 
نع زيادة نسب األمونيا فى األحواض عند إضافة الجرعات وذلك لم(المائى لمدة ساعة واحدة 

وتمت تجربة هذه الجرعة على مجموعة صغيرة من األسماك ) الصغيرة مع توقف تغيير المياه
وتمت متابعتها للتأكد من عدم حدوث مضاعفات لألسماك نتيجة لزيادة الجرعة )  6/ 6يوم (
، وذلك قبل بدأ تطبيق العالج على )علمية العالميةعلماً بأن تحديد الجرعة بناًء على المراجع ال(

كجم من /مجم  15جميع األسماك مع األستمرار فى استخدام الفلورافينيكول مع العلف بنسبة 
تم ابالغنا بواسطة الباحث األستاذ طالل من قسم المفرخة بأنه قام بتجربة بزيادة . وزن السمك

لمليون وعمل الحمام المائى لمدة ساعة واحدة جزء فى ا 100جرعة األوكسى تتراسيكلين الى 
على مجموعة صغيرة من األسماك مرة اخرى ولم تحدث مضاعفات لألسماك المعالجة وبناًء 

يوم األربعاء وتم ابالغنا بأن الوفيات قلت بنسبة R11 علية قام بتطبيق العالج على الحوض 
وفى اليوم . R8   R11على الحوضين وصية بإكمال العالج تكبيرة ثانى يوم وبناًء عليه تم ال

الحادى عشر من نفس الشهر تم ابالغنا بحدوث حاالت نفوق بنسب كبيرة فى الحوضين اللذان 
أيام مع  10تم عالجهما وبناًء علية تم ايقاف العالج بأستخدام األوكسى تتراسيكلين لمرور 

  .كجم من وزن السمك/مجم  10األستمرار فى العالج بأستخدام الفلورافينيكول مع العلف بنسبة 

ويتم عالجها األن   R10عادت زيادة الوفيات فى الحوض :  6/2017/ 14- 13يومي  
  .بإستخدام الفلورافينيكول
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  تأكل الزعانف واسمرار لون األسماك فى العينة األولى

  

  انتفاخ البطن واسمرار لون األسماك فى العينة الثانية

  

المبطنه لألمعاء يظهر وجود بكتيريا مشابهه للبكتيريا التى تسبب قطاع هستولوجى فى الخاليا 
  مرض البطن المنتفخ
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  جئـالنتا 9- 1

اج    ة وانت اح بتربي م النج ام ت ذا الع يوي  91.703خالل ه اروص اآلس ن اسماك الق اصبعية م
ا ببالرغم من مواجهة بعض المعوقات من اصابة االصبعيات , وبأيدي باحثين سعوديين البكتيري

ث خالل الفترة المقبلة بهدف نه سيتم مواصلة إجراء مزيد من االبحا، إال أارتفاع معدل الوفياتو
 . سين من معدالت البقاء ومقاومة اإلصابات المرضيةالتح

  

  

  

  

  

  اعداد

  قسم االسماك البحرية

  م2017
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