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انخالصة
رضوٌذ هرٍ الدزاظخ اظزخدام  18وعبء شعبعٍ رؾزىٌ علً  6هؾبلُل هخزلفخ هي الزساكُزص الولؾُزخ يهُزبٍ عرثزخ , 1 , 0.5
 8 , 6 , 4 , 2عصء ثبأللف ) قد اظززخدهذ ألعزل قُزبض ًعزجخ الولىؽزخ علزً رفوزُط ثُزىا اظزوبا اليزبزة اععزُزب ٌ وه ُ زخ
الُسقبرهب
لهرٍ الزساكُص الولؾُخ علً ًعجخ الزفوُط) (P<0.05أصجزذ ًزبئظ الزغسثخ عدم وعى فسوقبد ه ٌىَخ
ي )%89.3 - %88وكرلك ه ُ خ الُسقبد هوب َ غع علً اظزخدام هُبٍ الوجبشل واِثزبز فزٍ ه زبزَع الزفوزُط ورسثُزخ األظزوبا
ذاد ًعجخ هلىؽخ رصل الً  8عصء ثبعلف

Abstract
This study included using 18 glass tubes contains 6 solutions of different salinity (freshwater
0.5 , 1 , 2 , 4 , 6 and 8 ppt) were used for hatching of Carp eggs , and rearing of larvae.
The results showed no significant (p< 0.05) of hatching percentage and survival of larvae in
these saline solutions (88% - 89.3%) which encourage to use the drainages and wells water (with
salinity up to 8ppt ) in fish culture and hatcheries projects.

انمقذمـــة
ي)1

اًز ززسد رسثُززخ اظززوبا اليززبزة اععزُززب ٌ  Cyprinus carpio L.فززٍ هٌزصززف العزززٌُبد هززي الوززسى الوبيززٍ فززٍ ال ززسا
)(2
وأصجؾذ رسثُخ األظوبا رزٌبفط هع الصزاعخ الوؾبصُل هوب خلق ث ض الو بكل فٍ اعظزغالل اعهضل فٍ األزا والوُبٍ
ر د اظوبا اليبزة اععزُزب ٌ )اظزوبا الزسثُزخ فزٍ ال زسا ( هزي األظزوبا الووبوهزخ لالزرفزب الغصئزٍ للولىؽزخ )12.5 – 12عزصء
ثبأللف ) عٌد الٌول الوفبعئ و رصل ؽزً 15عصء ثزبأللف عٌزد األقلوزخ ) (3وًزُغزخ قلزخ الوُزبٍ الؾبصزلخ فزٍ ال زسا خزالل العزٌىاد
األخُسح وازرفب ًعجخ الولىؽخ فُهب ولزىفس قٌىاد الوجبشل فٍ هؾبفظخ كسثالء والززٍ روضزل أععزبهب هبئُزخ عَعززهبى ثهزب وثبألزايزٍ
الزٍ ؽىلهب َويي اظزغاللهب فٍ رسثُزخ األظزوبا علزً الزسمن هزي ازرفزب ًعزجخ الولىؽزخ ي  8 - 4عزصء ثزبأللف) ) (4وكزرلك ل زدم هزٌؼ
الوىافوبد السظوُخ هي قجل وشازح الوىاز الوبئُخ والودَسَبد الزبث خ لهب فٍ أقبهخ هضل رلك الو بزَع علً اًهس الوُبٍ ال رثخ.
أى اظوبا اليبزة اععزُب ٌ رٌوى عُداًُ فٍ زعخ الولىؽخ ) 8عصء ثبأللف ) ي )5واى اظزغالل هرٍ الوُبٍ فٍ أً بء ه زبزَع الزسثُزخ
قد رفزوس إلً ث ض الو لىهبد ؽىل رأصُس هرٍ الولىؽزخ علزً رفوزُط ثُزىا هزرٍ األظزوبا ألى أقبهزخ ه زبزَع هزيبهلزخ لزسثُزخ اظزوبا
اليبزة ر ول أَضب الوفبقط .
أى الهدف هي هرٍ الدزاظخ هى هؾبولخ أَغب الؾد األهضل لفوط الجُىا وًوى الُسقبد اظزوبا اليزبزة يزوي رزأصُس رساكُزص الوخزلفزخ
هي الولىؽخ ي  8 – 0.5عصء ثبأللف )
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انمواد وطرق انعمم
علجذ كوُبد هي ثُىا اليبزة اععزُب ٌ هي اؽد هفبقط األظوبا ؽُش رن الؾصىل علُهب ًزُغزخ الزيضُزس اعصزعٌبعٍ فزٍ
شزهس ًُعزبى عزبم  2007ورزن أعزساء الزغسثزخ فزٍ هصزعزخ ؽُزدز شزسَف ألًززبط العزويٍ وث زد ه بهلزخ ااًزبس والزركىز هسهىًُزب
ورخصُت هرٍ الجُىا عىهلذ هرٍ الجُىا أَضب للزخلص هي الوب ح اللصعخ فٍ هؾلىل الزبًُي وثزسكُص 15من ليل لزس هزي الوزبء
)(6
ي هُبٍ الٌهس ال رثخ ) ولودح 10صىاًٍ صن رغعل الجُىا ثبلوبء ال ب ٌ وريسز عدح هساد للزخلص هي الوب ح الالصوخ
وثعجت أؽزُبط العس الزولدَخ لزفوُط اظوبا اليبزة ليوُبد كجُسح وهزغد ح هي الوُبٍ فبى اظزخدام هرٍ األظلىة َ زجس ص جب لوُبض
رززأصُس ورسكُززص الولىؽززخ لززرلك رززن اظززز وبل أظززلىة هعزززٌجظ لزفوززُط الجززُض الزفوززُط الهززىائٍ ثبظزززخدام 18وعززبءاً شعززبعٍ لع ز خ
ي 250ظن )3قد رن اظزخداههب لؾضبًخ هرٍ الجُىا ؽُش ؽضزسد عزدح هؾبلُزل هلؾُزخ ) 8,6,4,2,1عزصء ثزبأللف ) اعزوزب اً علزً
إذاثخ الووب َس الضبثزخ هي هلؼ الع بم الوغفف فٍ الوبء الووعس ثبايبفخ إلً الوُبٍ الٌهسَخ اععزُب َخ ي  0.5عزصء ثزبأللف هُزبٍ ًهزس
الفساد  /الؾعٌُُخ ) وثضالس هيسزاد ليل رسكُص 120 – 130ثُضخ رىيزع فزٍ كزل وعزبء ولزؾسَزك الجزُض اخزل الوزبء اظززخدم
الهىاء الوضغىط ثىاظعخ هضخخ هىاء يكىهجسَعس هىاء) هي خالل األًبثُت ثالظزيُخ قُوخ رصل ملً شعبعبد الزفوُط
) شيل  )1وث د 12ظبعخ هي الؾضي رن اظزج ب الجُض مُس الوخصت وثو دل  20ثُضخ هي كل وعبء ولؾعزبة ًعزجخ الفوزط َززن
علً أظبض الجُض الوخصت عي طسَق ؽعبة عد الُسقبد الفبقعخ واظز وبل الجسًبهظ ااؽصبئٍ  SASفٍ رؾلُل الجُبًزبد علزً
وفق الزصوُن ال زىائٍ اليبهزل  CRDوقىزًزذ الفسوقزبد ثزُي الوزىظزعبد ثبظزز وبل اخزجزبز ًيزي هز زد الؾزدو علزً اؽزوزبل
) (0.05>P) (7ورٌول الُسقبد الفبقعخ هي كل وعبء إلً أًبء خبزعٍ ظ خ 1لزس هي الوبء ثٌفط الزسكُص الولؾٍ لىعزبء الفوزط ؽُزش
رسثً لودح  48ظبعخ ورغري علً صفبز الجُض الوعلى لوالؽظخ رأصُس الولىؽخ خالل هرٍ الفزسح.

اننتائج وانمناقشة
أى ًغبػ عولُخ الفوط فٍ العسَوخ العبثوخ رسعؼ هرا األظزلىة فزٍ أعزساء الزغزبزة ؽزىل رزأصُس كضُزس هزي ال ىاهزل علزً ًعزجخ
الزفوُط وى الؾبعخ إلً اظزخدام كوُبد كجُزسح هزي الوُزبٍ الؾبوَزخ علزً هزرٍ ال ىاهزل هضزل الولىؽزخ و  PHو الوجُزداد ومُسهزب هزي
الوىا األخسي .
عدول ) َ ( 1جُي ًعجخ الزفوُط فٍ الزساكُص الوخزلفخ الزٍ رزن اظزخداههب فٍ الزغسثخ ؽُش َظهس ثبى ًعجخ الفوزط فزٍ هزرٍ الزساكُزص
هز بثهخ وع رىعد أٌ ثٌُهوب أٌ فس ه ٌىٌ.
ً
أٌ أى ًعجخ الولىؽخ وؽزً ي  8عصء ثبأللف ) لن رأصس ه ٌىَب علً ًعجخ رفوُط ثُزىا اظزوبا اليزبزة اععزُزب ٌ كزرلك لزىؽ عزدم
وعى أٌ هالكبد عٌد الُسقبد الزٍ زثُذ ثٌفط هرٍ الزساكُص ولودح  48ظبعخ  .أى اظوبا عبئلخ ال جىطُبد رخزلف ؽعت أًىاعهزب
ثووبوهزهب للولىؽخ علخ علً أى رأصُس الىزاصٍ ) (8لهرا ال بهل وايؼ ؽُش ذكزس ) (9ثزبى األظزوبا ال ظوُزخ وؽعزت أًىاعهزب رؾززىٌ
عدح أًىا هي الخالَزب الززٍ رل زت وزاً ههوزب فزٍ رجزب ل والزٌظزُن األَزىًٍ  ,وذكزس ) (10أى ثزُض اظزوبا ال زجىطُبد روزبوم زعزبد
خفُفخ هي الولىؽخ وى ذكس السقن وعؽ أى اظوبا اليبزة اععزُب ٌ رزيزبصس طجُ ُزب ً فزٍ هعززٌو بد عٌزىة فسًعزب وثدزعزخ هلىؽزخ
ثُي ي 4.8 – 3عصء ثبأللف ) وى ذكس ًعجخ الزفوُط فُهب.
هي الٌزُغخ أعالٍ ًعزدل علً أهيبًُخ رفوُط ثُىا اظوبا اليبزة اععزُب ٌ فٍ هُبٍ هبلؾخ ًعجُبً رصل إلً ) 8عصء ثبأللف ) هوزب
َعوؼ ثبظزخدام هُبٍ الوجبشل واعثبز فٍ رفوُط ورسثُخ هرٍ األظوبا وإً بء ه بزَع هزيبهلخ لهب خبصخ واى ال سا َوس ثأشهزخ هُزبٍ
قبرلخ
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عدول زقن ) ( 1
ًعجخ فوط الجُض فٍ الزساكُص الوخزلفخ للولىؽخ
ًعجخ الزفوُط

الزساكُص الولؾُخ

يالو دل  ±الخعأ الوُبظٍ)

-

هُبٍ عرثخ  0.5عصء ثبأللف

89

±

1

a

1عصء ثبأللف

89

±

2

a

2عصء ثبأللف

88.3

±

2.25

a

 4عصء ثبأللف

88.67

±

1.53

a

 6عصء ثبأللف

88

±

3.61

a

 8عصء ثبأللف

89.33

±

3.51

a

الؾسوف الوز بثهخ ر ٌٍ عدم وعى فسو ه ٌىَخ عٌد هعزىي ي .(p<0.05

شيل ي ) 1
أوعُخ الزفوُط الوعزخدهخ فٍ عولُخ رفوُط ثُىا اظوبا اليبزة
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