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االستزراع المختمط لكثافات متعددة لسمك الكارب الشائع Cyprinus caripio L.

والكارب الفضي  Hypophthalmichthys molitrixفي األقفاص العائمة في نير
الفرات _محافظة المثنى*

لؤي محمد عباس

طو ياسين فرحان

وزارة العموم والتكنولوجيا _ مركز البحوث السمكية

جامعة المثنى _مركز دراسات البادية

ظالل محمد حمبوص
جامعة المثنى _ كمية الزراعة
الخالصة :
تأثير استزراع كثافات مختمفة لسمك الكارب الشائع
أجريت ىذه الدراسة لبيان ً
والكارب الفضي

Hypophthalmichthys molitrix

Cyprinus carpio L.

كتربية م تعددة في بعض مؤشرات النمو في األقفاص

العائمة  ،بمغت أعداد األسماك (  086سمكة كارب شائع و  026سمكة كارب فضي ) تراوح ـــت أوزان األسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاك من
 01 _06غـ ـ ـ ـ ـ ــم وزعت عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أرب ــع معامـ ــالت تجريبـ ـ ـي ــة تكونـ ـ ــت مـ ـــن معاممـة السيطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة (  T1بكثافة استزراع 16
سمكة  /م  ³كارب شائع ) والمعاممة الثانيـ ـة ( T2بكثافة استزراع  51سمكة  /م ³كارب شائع و  1سمكة  /م  ³كارب
فضي ) والمعاممة الثالثـ ـ ــة ( T3بكثافة استزراع  56سمكة  /م ³كارب شائع و 06سمكة  /م ³كارب فضي ) والمعاممة
الرابعـــة (  T4بكثافة استزراع  51سمكة/م ³كارب شائع و 01سمكة/م  ³كارب فضي ) استخدمت لمتجربة أربعة أقفاص
مصنوعة من الحديد المغمون يبمغ حجم القفص الواحد  5م ، ³استمرت التجربة لمدة أربعة أشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ابتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداء من
 2605 /06/0ولغاية  ، 2601/ 0/56غذيت أسماك المعامالت األربعة عمى نفس العميقة التجارية المصنعة محميا  ،وتم
قياس الوزن كل  01يوما  ،تراوحت درجة الح اررة لمماء خالل فترة التجربة من ° 5001_0602م ،في حين سجمت قيم
األوكسجين الذائب في الماء من  3055 _8006ممغم  /لتر  ،تراوحت قيم األس الييدروجيني من  ، 805_903قيم المموحة
تراوحت من  008_ 009غم  /لتر  ،قومت الدراسة وفق معايير النمو (معدل الزيادة الوزنية  ،معدل النمو النسبي  ،معدل
النمو النوعي  ،معدل التحويل الغذائي  ،نسبة كفاءة البروتين)  0بينت الدراسة أن أفضل مؤشرات النمو تم الحصول عمييا
في المعاممة الرابعة والثالثة في حين سجمت معاممة السيطرة أقل المعدالت لمؤشرات النمو  0نستنتج من ىذه الدراسة أن
الكثافات األقل لمكارب الشائع مع زيادة نسبة الكارب الفضي تحقق أفضل المعدالت لمؤشرات النمو 0
* البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثالث
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المقدمة :
تمتاز البروتينات الموجودة في لحوم األسماك باحتوائيا عمى كميات كبيرة من األحماض االمينية األساسية من أىميا
الميثيونين و الاليسين فضال عن احتوائيا عمى عناصر الكالسيوم والفسفور والحديد وفيتامين  Bمما جعل أنواع البروتينات
التي توفرىا األسماك أفضل من البروتينات التي توفرىا المحوم الحيوانية األخرى ( ، )2602 , Mathiesenبين
 Philiposeوآخرون ( ) 2605إن من مميزات نظام التربية في األقفاص العائمة  Cagesىو الحصول عمى إنتاجية عالية
من األسماك بمدة مناسبة في مسطحات مائية صغيرة وتكون كمفة اإلنشاء واطئة مقارنة مع باقي األنظمة ،وذكر عبد
الحميد ) )2663في دراسة لو إن تربية األسماك في األقفاص العائمة ىو أفضل ماتم انجازه من التقانات الجديدة خالل
العشرين سنة الماضية  ،تعد كثافة االستزراع داخل األقفاص العائمة من األمور الواجب دراستيا ومراعاتيا عند التربية في
األقفاص ويجب معرفة مدى الكثافة المناسبة داخل القفص إذ تعتبر الكثافة من العوامل التي تحدد نمو األسماك وزيادة
اإلنتاج (أحمد وسممان  ، ) 0381 ،في حين ذكر  Shakerو  )2669 ( Mahmoudإن طول مدة النمو ومعدل سرعة
التيار وحجم ونوع األسماك وحجم القفص من أىم العوامل التي تحدد كثافة االستزراع المناسبة  ،أشـ ـ ـ ـ ـار Papoutoglou
وآخرون ( )0338في د راسة إلى إمكانية حدوث حاالت تنافس وتزاحم بين األسماك المستزرعة عمى كميات الغذاء بسبب
استزراع الكثافات العالية في القفص التي ال تتناسب مع ظروف البيئة المحمية لالستزراع بالكثافات العالية  .يعتمد نظام
الزراعة المتعددة  Poly cultureعمى تربية نوعين أو أكثر من األسماك في حوض واحد عمى أن يكون لكل نوع غذاء
يختمف عن النوع األخر بيدف تقميل المنافسة بين أنواع األسماك المستزرعة عمى نوع الغذاء المتوفر في الحوض مما
يؤدي إلى االستفادة الكاممة من األغذية الطبيعية المتاحة عمى طول عمود الماء وىذا بدوره يؤدي إلى شغل جميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء عم ـ ـ ـ ـ ـ ــود المـ ـ ـ ـ ــاء ( السممان  0)0336 ،تيدف الد راسة الحالية إلى معرفة مدى التأثير الحاصل عمى مؤشرات
النمو عند استزراع الكارب الشائع مع الكارب الفضي كتربية مختمطة داخل األقفاص العائمة وتحديد أفضل كثافة استزراع0

مواد وطرائق العمل :
أجريت الدراسة أعاله في نير الفرات عند محافظة المثنى  /قضاء السماوة  /في محطة األبحاث والتجارب الزراعية
التابعة إلى كمية الزراعة _ جامعة المثنى والواقعة في الجانب األيسر من نير الفرات /منطقة أل بندر/الصوب الصغير ،
استخدمت لمتربية أربعة أقفاص مصنوعة من الحديد المغمون حجم القفص الواحد  5م  ، ³وزعت األسماك عمى المعامالت
األربعة تكونت من معاممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السيط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة (  T1بكثافة استزراع  16سمكة /م ³كارب شائع ) والمعامم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( T2بكثافة استزراع  51سمكة  /م ³كارب شائع و  1سمكة  /م ³كارب فضي ) والمعاممة
الثالثـ ـ ــة ( T3بكثافة استزراع  56سمكة  /م ³كارب شائع و 06سمكة  /م  ³كارب فضي ) والمعاممة ال رابعـ ـ ـ ـ ــة ( T4
بكثافة استزراع  51سمكة/م ³كارب شائع و 01سمكة/م ³كارب فضي )  ،وغذيت األسماك عمى نفس العميقة التجارية
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المصنعة محميا ذات محتوى بروتيني  ، %20قدم العمف بواسطة المعالف الميك انيكية التي تم تركيبيا فوق األقفاص
العائمة (معمف لكل قفص)  ،وسجمت األوزان كل  01يوما وذلك باستخراج عدد من األسماك وغالبا ال يقل عن  %06من
عدد األسماك المستزرعة في القفص في كل مره وتعاد العممية ثالث م رات ويتم اخذ معدل الوزن لمنوعين ولمدة  026يوم ،
استعمل التصميم العشوائي الكامل في التجربة وحممت البيانات إحصائيا باستعمال البرنامج اإلحصائي  SPSSوقورنت
متوسطات المعامالت باستعمال اختبار 0 )0311( Duncan
جدول ( )1نسب مكونات عميقة التجربة
المادة العمفية

النسبة المئوية %

مسحوق السمك (مركز بروتيني)

26

كسبة فول الصويا

01

الذرة الصفراء

06

نخالة الحنطة

26

الشعير

51

جدول ( )2التحميل الكيمياوي لمعميقة
المادة

النسبة المئوية %

الرطوبة

8019

البروتين

20011

الدىن

5065

الرماد

9083

األلياف

1060

الكربوىيدرات

10012

الطاقة كيمو سعرة  066 /غرام

550003

حسبت الطاقة كما ذكر من قبل  Alhassanوآخرون ( )2602وكما يمي :
كمية الطاقة الكمية =  %لمبروتين ×  % +1010لمكاربوىيدرات ×  % + 5051لمدىن × 302
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مؤشرات النمو المدروسة :
حسبت الزيادة الوزنية ومعامل التحويل الغذائي كما ورد من  Philiposeوأخرون (0)2605
الزيادة الوزنية ( غم  /سمكة ) = معدل الوزن النيائي (غم /سمكة) – معدل الوزن االبتدائي (غم/سمكة) 0
معامل التحويل الغذائي = كمية الغذاء المستيمك (غم/سمكة )  /الزيادة الوزنية الرطبة (غم/سمكة)
حسب معدل النمو النسبي اعتمادا عمى  Keremahو )2605( Ockiya- Alfred
معدل النمو النسبي = معدل الوزن النيائي (غم /سمكة) – معدل الوزن االبتدائي (غم/سمكة)  /معدل الوزن االبتدائي
(غم/سمكة) 0
حسب معدل النمو النوعي من خالل المعادلة أدناه واعتمادا عمى  Niazieوآخرون ()2605
معدل النمو النوعي (%غم) = لوغارتم معدل الوزن الثاني – لوغارتم معدل الوزن األول  /عدد األيام × 066
كفاءة أستخدام البروتين = الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك (غم)  /البروتين المتناول (غم)

القياسات البيئية لمماء
 _1درجة حرارة الماء
سجمت درجات الح اررة يومياً عند منتصف النيار بواسطة محرار زئبقي مدرج من  50-0درجة مئوية محمي
المنشا0

_ 2قيم تركيز مموحة الماء
تم أخذ عينات من داخل كل قفص أسبوعي ًا ,ومن ثم تم إجراء الفحوصات في احد مختبرات قسم التربة/كمية
الزراعة/جامعة المثنى 0بواسطة الجياز(  ) ECmeterشرك ـ ـة (  ) Hannaااليطالية  0يتم حسابيا حسب المعادلة اآلتية :

_ 3قيم تركيز األوكسجين المذاب
أخذت قراءات تركيز األوكسجين أسبوعياً من داخل األقفاص العائمة لمعرفة تركيز األوكسجين داخل كل قفص,
باستخدام جياز حقمي من أنتاج شركة  Jenwayاإلنكليزية وتحسب قيم تركيز األوكسجين (ممغم/لتر)0
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 _4قيم األس الهيدروجيني ()PH
جمبت عينات من الماء ومن داخل كل قفص أسبوعيا ألجراء الفحوصات في احد مختبرات قسم التربة /كمية الزراعة /
جامعة المثنى 0بواسطة الجياز(  ) E Cmeterمن شركة (  ) Hannaااليطالية مع المعايرة بين حين وأخر0

_ 5العكورة
تـم قيــاس عكــورة المــاء ا سـبوعيأ با ســتخدام جيــاز قيــاس نوعيـة الميــاه أمريكــي ال صــنع نـوع  Horibaبعــد معايرتــو وســجمت
القراءات بوحدة نفمو مترية  NTUيطمق عمييا). (Nephelometric Turbidity Units

 _ 6سرعة تيار الماء
تن قياس سزعة التيار باستخدام قطعة هن الفلين وهعزفة هدة الىقت الذي تستغزقه للىصىل هن بداية القفص إلى نهايته .

النتائج والمناقشة
فحوصات الماء :
تراوحت درجة الح اررة لمماء خالل فترة التجربة من ° 5001_0602م جدول (  )5وتعتبر ىذه الدرجة ضمن الحدود
المسموح بيا في تربية األسماك )  ، )2660 , Peteriفي حين سجمت قيم األوكسجين الذائب في الماء من _ 8006
 3055ممغم  /لتر وتقع ضمن الحدود المالئمة ولوحظ أن العالقة بين نسبة األوكسجين الذائب ودرجة الح اررة عالقة عكسية
بسبب انخفاض قدرة الماء عمى االحتفاظ بجزيئات األوكسجين عند ارتفاع درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات الح اررة ( عبد الحميد ، ) 2663 ،
وتراوحت قيم األس الييدروجيني من  805_903بينت الدراسة الحالية أن قيم األس الييدروجيني داخل األقفاص العائمة
كانت ضمن الحدود المسموح بيا داللة عمى إن األقفاص العائمة ال تعمل عمى إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداث تغييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر في مستويات
األس الييدروجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ني ( عمي  ، )2605 ،بين جدول ( ) 5أن قيم المموحة تراوحت من  008 _ 009غم  /لتر وىي مالئمة
وضمن المسموح بو  ،تراوحت قيم العكارة خالل فترة الدراسة من  022056_86020وحدة نفمو مترية ولوحظ ارتفاع العكارة
في األشير األخيرة من الدراسة ويعزى السبب إلى سقوط األمطار التي تعمل عمى جرف دقائق التربة من األراضي
المجاورة مما يؤدي إلى ارتفاع العكارة (  )0339 ,Baharوسجمت سرعة تيار الماء  56_21سم  /ثا0
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جدول ( ) 3معدالت درجات الح اررة وقيم الدالة الحامضية وتركيز األوكسجين الذائب والمموحة والعكارة لمياه األقفاص
العائمة في نهر الفرات عند مدينة السماوة
درجات الح اررة

األوكسجين الذائب ممغم

الدالة

المموحة

العكارة

السنة

تسمسل الشير

°C

 /لتر

الحامضية

غم /لتر

NTU

2605

تشرين األول

5001

8006

903

008

86020

2605

تشرين الثاني

25031

8003

903

008

88051

2605

كانون األول

00011

3008

800

009

026083

2601

كانون الثاني

0602

3055

805

009

022056

()PH
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مؤشرات النمو المدروسة
 _ 1الزيادة الوزنية
أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروقات معنوية ( )p≥ 6061في الزيادة الوزنية الكمية لممعامالت ذات كثافات
االستزراع المختمفة  ،يبين جدول ( ) 5تفوق المعاممة الرابعة معنويا عمى بقية المعام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت إذ سجمت زيادة وزنية كمية
بمغت  060055غم  /سمكة تمي ي ـ ـ ـ ـ ــا المعامم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة  38010غم  /سمكة والتي تفوقت معنويا عمى المعاممة األولى
والثانية المتان سجمتا زيادات وزنية كمية بمغت  15058و  05050غم  /سمكة عمى التوالي وأكدت النتائج تفوق المعاممة
الثانية عمى معاممة السيطرة األولى  ،لوحظ من خالل استعراض نتائج الزيادة الوزنية لممعامالت ذات الكثافات المختمفة
وعمى مدى فترة التجربة إذ تفوقت ا لمعاممة الثالثة والرابعة ذات كثافات االستزراع األقل لمكارب ال شائع مع زيادة نسبة
الكارب الفضي ويعزى السبب إلى وجود عالقة تبادل منفعة بين أسماك الكا رب الشائع والكارب الفضي عند استزراعيما
كتربية مختمطة وبذلك فأن الزيادة الوزنية تكون أعمى من التربية األحادية وتتمثل ىذه العالقة من خالل الفضالت التي
تطرح من قبل الكارب الفضي والتي تستخدم كغذاء ميما لسمك الكارب الشائع وبالوقت نفسو يعمل الكارب الشائع عمى
تحريك تربة القاع لجعل العناصر الغذائية تدور داخل عمود الماء لتستفاد منيا اليائمات النباتية لكي تنمو والتي تعتبر
الغذاء األساسي لسمـك الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارب الفضـ ـي (  ، )0331, Kestemontلوحظ من خالل جدول ( )5أن أقل الزيادات الوزنية
سجمت في معاممة السيطرة ويعزى السبب إلى كثافة االستزراع العالية لمكارب الشائع التي تؤدي إلى الت زاحم والتنافس عمى
الغذاء وعدم حصول األ سماك عمى كميات الغذاء الكافية  ،اتفقت نتائج الد راسة الحالية مع أبو اليني ( )2605إذ وجد أن
أعمى زيادة وزنية لمكارب الشائع كانت في كثافة االستزراع األقل  21سمكة  /م.³

 _2النمو النسبي
يبين الجدول ( ) 5تأثير كثافات االستزراع المختمفة عمى صفة النمو النسبي الكمية لممعامالت األربع خالل فترة التجربة
فقد اتجيت النتائج بعدم وجود فروق معنوية ( )p≥6061بين المعاممة الثالثة و الرابعة المتان سجمتا نمو نسبيا بمغ
(  815059و  )% 895086عمى التوالي المتان تفوقتا معنويا عمى كل من المعاممة الثانية  % 185031والمعاممة األولى
 % 169051مع تفوق المعاممة الثانية معنويا عمى المعاممة األولى  ،لوحظ أن أعمى معدالت لصفة النمو النسبي تحققت
في أسماك المعامالت ذات كثافة االستزراع األقل لمكارب الشائع مع زيادة نسبة الكارب الفضي ويعزى السبب إلى وجود
عالقة عكسية بين كثافة استزراع الكارب الشائع ومعدل النمو النسبي ) Huangوأخرون  ، )2662,اتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع البيادلي ( ) 2600إذ وجد أن أعمى نمو نسبي تحقق في كثافة االستزراع األقل لمكارب الشائع  26سمكة  /م
0³
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 _ 3النمو النوعي
بينت نتائج التحميل اإلحصائي لمعدالت النمو النوعي الكمية لممعامالت المختمفة جدول ( )5عدم وجود فروق معنوية
( ) p≥ 6061بين المعاممة الثالثة و الرابعة المتان سجمتا نمو نوعيا بمغ (  0089و  %0083غم  /يوم) عمى التوالي المتان
تفوقتا معنويا عمى المعاممة الثانية  % 0013غم  /يوم والمعاممة األولى  % 0053غم  /يوم المتان لم تظير بينيما فروق
معنوية  ،جاءت نتائج معدالت النمو ال نوعي لممعامالت األربع لتؤكد تفوق المعامالت ذات كثافات االستزراع األقل لمكارب
الشائع مع زيادة نسبة الكارب الفضي ويعزى السبب إلى األوزان النيائية العالية التي حققتيا ىذه المعامالت بسبب كثافات
االستزراع األقل لمكارب الشائع ووجود العالقة الموجبة بين الكارب الش ائع والكارب الفضي في التربية المختمطة  ،اتفقت
نتائج الدراسة الحالية مع الجنابي ( ) 2605إذ سجل أعمى نمو نوعي في كثافات االستزراع األقل لمكارب الشائع 0

 _ 4معدل التحويل الغذائي
أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي لصفة معدل التحويل الغذائي جدول ( ) 5عدم وجود فروق معنوية ( )p≥ 6061بين
المعاممة الثالثة و ال رابعة المتان سجمتا معدل تحويل غذائ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بمـ ـ ـ ـ ــغ ( 2039و  ) 2089عمى التوالي والمتان تفوقتا معنويا
عمى المعاممة الثانية  5005والمعاممة األولى  5086والمتين لم تظير لم تظير بينيما فروق معنوية  ،يتبين من خال ل
نتائج صفة معدل التحويل الغذائي لمدراسة الحالية أن أفضل معدالت التحويل الغذائي تم تسجيميا في المعاممة الثالثة
والرابعة ذات كثافات االستزراع األقل لمكارب ال شائع مع زيادة نسبة الكارب الفضي ويعزى السبب إلى معدل الزيادات
الوزنية العالية التي حققتيا ىذه المعامالت إذ توجد عالقة طردية بين معدل التحويل الغذائي و معدل الزيادة الوزنية
لممعامالت  ،سجمت معاممة السيطرة األولى لمكارب الشائع أوطأ معدالت التحويل الغذائي خالل فترة التجربة وقد يعزى
السبب إلى ا لكثافات العالية لممعاممة األولى وبالتالي تؤدي إلى حدوث تنافس وتزاحم عمى الغذاء ( ، )0380 ، Schreck
اتفقت نتائج الدراسة مع  ) 2606( Dillالذي أكد في دراستو عند استزراعو اسماك البمطي النيمي في األقفاص إن أفضل
معدل تحويل غذائي تم تسجيمو في كثاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االستـ ـ ـ ـ ـ ــزراع األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ( 21سمكة  /م0 ) ³

 _ 5نسبة كفاءة البروتين
تشير النتائج المبينة في جدول ( )5عدم وجود فروق معنوية ( ) p≥ 6061بين المعاممة الثالثة والرابعة لصفة نسبة
كفاءة البروتين المتان سجمتا نسبة كفاءة بروتين بمغت (  0059و  ) 0053عمى التوالي والمتان تفوقتا معنويا عمى المعاممة
الثانية  0000والمعاممة األولى  0060المتان لم تظير بينيما فروق معنوية  ،إن ماحقتو اسماك المعاممة الرابعة والثالثة ذات
كثافات االستزراع األقل لمكارب الشائع مع زيادة نسبة الكارب الفضي من ارتفاع في نسبة كفاء ة البروتين يعتبر انعكاس
ايجابي لما حققتو ىذه المعامالت من تفوق واضح في معايير النمو المدروسة من الزيادة الوزنية ومعدالت النمو النوعي
والنسبي إذ من المعروف أن نسبة كفاءة البروتين تكون عالقتيا طردية مع الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك والسيما أن
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العميقة المقدم ة ال تتغير بين المعامالت األربع  ،اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع البيادلي ( )2600إذ وجد أن أفضل قيم
لصفة نسبة كفاءة البروتين تحققت في كثافة االستزراع األقل 0

جدول ( )4معدالت معايير النمو لممعامالت المختمفة ( ±الخطأ القياسي) ألسماك الكارب (الشائع  +الفضي) المرباة
في األقفاص العائمة _ نهر الفرات.

معايير النمو

المعامالت
T1

T2

T3

T4

الزيادة الوزنية(غم /سمكة)

15058

05050

38010

060055

معدل النمو النوعي SGR

d 105±

c 105±

b 109±

a 001±

0053

0013

0089

0083

b 6001±

b 6003±

a 605±

a 605±

معدل النمو النسبي RGR %

169051

185031

815059

895086

( غم / %يوم)

c 5005±

b 5305±

a 5200±

a 5500±

معدل التحويل الغذائي FCR

5086

5005

2039

2089

نسبة كفاءة البروتين PER

b 6050±

b 605±

a 6022±

a 602±

0060

0000

0059

0053

b 6028 ±

b 602±

a 605±

a 6005±

الحروف المختمفة في الصف الواحد تدل عمى وجود فروقات معنوية عمى مستوى احتمالية p≥6061
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المصادر
أبو الهني  ،عبد الكريم جاسم ابو الهني  0 )2114(،تأثير كثافة االستزراع وتجزئة مدة التربية
في نمو وانتاجية سمكة الكـارب الشـائع فـي األقفـاص العائمـة قـرب سـدة الكـوت  /نيـر دجمـة
أطروحة دكتوراه _ جامعة تكريت_ كمية الزراعة0

،

أحمد وسممان ،تمفان عناد أحمد  ،السيد نادر عبد سممان ،)1895(،غذاء وتغذية األسماك ،0381 ،
 580صفحة0
البهاادلي  ،رحماان حساان ثجيال ( ،)2111اســتزراع كثافـات مختمفــة لسـمك الكـارب الشــائع Cyprinus
 Carpioفي األقفاص العائمة في اىوار محافظة ميسان  0رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  ،كمية
الزراعة 13 :صفحة0
الجنابي  ،يحيى عباس مرداس  ،ثامر كريم ( 0 )2112مقارنة استخدام ثالثة كثافات من اسماك
الك ـ ـ ــارب لمتربيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي األقفـ ـ ـ ــاص العائمـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي نيـ ـ ـ ــر الف ـ ـ ـ ـرات  ،و از ةر العمـ ـ ـ ــوم والتكنولوجيـ ـ ـ ــا
،كمية الزراعة  ،جامعة كربالء 0
السااااممان ،محفااااوظ حسااااين محمااااد عمااااي ( 0 )1881اساس ــيات تربيـ ــة وانت ــاج االسـ ــماك  0دار الحكمـ ــة
لمطباعة

والنشر  0الموصل  532 :صفحة0

عبدالحميااااد  ،عباااااد الحمياااااد محماااااد  02118.األس ـ ــس العمميـ ــة إلنتاجاألس ـ ــماك ورعايتيـ ــا  0دار النش ـ ــر
لمجامعات

المصرية  ،المنصو ةر جميورية مصر العربية  0550صفحة0

عماااي  ،عمااااد كااااظم عماااي )2113(،د ارس ــة بع ــض الت ــأثيرات البيئي ــة لالس ــتزراع الس ــمكي ف ــي األقف ــاص
العائمـة

عمـى ميـاه نيـر دجمـة المـار فـي محافظـة بغـداد  ،رسـالة ماجسـتير  ،جامعـة بغـداد  ،كميـة
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Pollycultur densities of Common carp and Silver Carp in floating cages
Muthanna province _ theEuphrates River.*
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Abstract
This study was conducted to demonstrate the impact of the cultivation of
different densities to the thickness of common carp and silver carp mixed
education of some of the growth indicators in floating cages and distributed (680
fish Carp common , 120 Carp Silver) Weights ranged from 10_15 g on four pilot
transactions consisted of the treatment of the first control (T1 intensity
cultivated 50 fish / m³ Carp common) and the second treatment (T2 intensity
farming 45 fish / m³ Carp common , 5 fish / m³ Carp Silver) thirdtreatment (T3
intensity farming 40 fish / m³ common Carp , 10 fish / m³ Carp Silver) fourth
treatment (T4 intensity farming 35 fish / m³ common Carp, 15 fish / m³ Carp
Silver) I used to experience four cages made of galvanized iron with a one-size
cage 4m³.The experiment lasted for four months starting from 01/10/2014 to
30/01/2015.Fish fed the four treatment on the same bush business locally
manufactured, weight was measured every 15 days and evaluated according to
the study criteria for growth (weight gain rate, and the rate of relative growth,
specific growth rate, feed conversion rate, the proportion of protein) efficiency.
The study showed that the best growth indicators obtained in the third and fourth
treatment with culture density of at least common Carp with the increase in the
proportion of silver carp.
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