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في محافظة بابلألسماكالمفاقس التقییم الفني 

1كاظم عبید مطرو 2، حمید عبید عبد1خلیل ابراهیم صالح

الكلیة التقنیةـــــ المسیب، بابل، العراق1
كلیة اإلدارة  واإلقتصاد، جامعة كربالء، العراق2

ثناء المدة أأس محافظة بابل، لدراسة وتقییم الواقع الفني لهامن مفاقً مفقسا15أجریت الدراسة على عینة عشوائیة متكونة من . الخالصة
المساحة المائیة الكلیة تراوحت-1أهم النتائج المستحصل علیها:. 2010ولغایة منتصف مایس 2009ني من منتصف كانون الثا

دونم)، والتي 11–2.5(ا بینماالمهاتحواض قطیع أ، في حین تراوحت مساحة دونم/مفقس130–23(لمدروسة ما بینللمفاقس ا
) خالل ملیون اصبعیه7.7–3.5(ما بیناإلصبعیات، بینما كان انتاج المفاقس من الكلیة للمفاقس% من المساحة المائیة 7تشكل 

وكذلك رتفاع ، المرشحات االمن حیث المفاقس تصمیم ابنیة -2.(العادي _العشبي _الفضي)الكارب أسماكولألنواعموسم الواحد
البیضفي قطیع االمهات وكمیةاً ثر سلبأالداخلیة كما ان المساحة المائیة ألغلب المفاقس دون االحتیاج الفعلي مما االمهاتاحواض 

الغلب المفاقس ، من حیث االنتخاب والنوعیة االمهاتیوجد ضعف شدید في ادارة قطعان -3.اإلصبعیاتالمنتج ونسبة بقاء الیرقات و 
كانت كمیات /دونم ) و مغك1077.5(االمهاتبلغ معدل وزن في نسبة انتاج هذه القطعان.ً لوب تربیتها وتغذیتها، مما أثر سلباسأوالعدد و 

الى العدد الكلي لكل الداخل(المستخدم)االمهاتالموسم. كما ان معدل نسبة عدد كغم/سمكة) أثناء0.6-0.37(لألماتالعلف المقدم 
أثناء %)13(معدل نسبة البیض المستخرج/ أنثى من وزن الجسم بحدودأن .المدروسةالكارب أسماكالنواع %) 47(المفقس كان

بلغ معدل كثافة زراعة - 5المستوى العلمي لمن یدیر المفقس له دورًا مهم في ادارة االنتاج وزیادة انتاجیة المفقس.-4الموسم.
1.4الكارب العشبي والفضي (ألسماكدونم)، اما كثافة زراعة الیرقات ملیون یرقه/1.7(دبحدو الكارب اإلعتیاديألسماكدونم \الیرقات

%)، ومعدل البقاء 13(فكانتالكارب العشبي ألسماكأما%)، 21(الكارب اإلعتیادي ألسماكدونم). ونسبة بقاء الیرقات \ملیون یرقه
ملیون ، أمامعدل عدد 0.505لتر) بلغ 7زجاجیات (حجم 10\المنتجةاإلصبعیاتمعدل العدد -6%).14الكارب الفضي (ألسماك

ملیون) للوجبه الواحدة ولألنواع الكارب الثالث.0.760(كغم اناث داخلة لمختبرالتفقیس  حوالي100\اإلصبعیات

المقدمة

حة المائیة % من المسا50أن محافظة بابل تعد االولى من حیث مشاریع االستزراع السمكي، إذ تزید على  
، من حیث عدد المجازةفي القطر، اذا ما اخذنا المساحات المائیة للمزارع غیر ألسماكالمخصصة لمشاریع تربیة ا

%) من مجمل 71() مفقسا في بابل وهذا یشكل نسبة27) مفقسأ منها (38، ففي العراق حوالي (ألسماكأمفاقس 
الطاقة التصمیمیة وأسلوب العمل وخبرة العاملین تبعا الىج مفاقس القطر. ان عمل هذه المفاقس یتذبذب باالنتا

على تلك المفاقس، إذ ان المفاقس المتواجدة في المحافظة تكاد تكون متشابهة من حیث ادارتها والنتائج (المشرفین)
دائم وانخفاض نسبة أماتالمستحصلة منها إذ تعاني من بعض المشاكل مثل عدم اعتماد بعضها على قطیع 

همیة هو نسبة بقاء أ). واالكثر 3مهات المستجیبة للمعاملة الهرمونیة وكذلك نسبة البیض المستخرج من الجسم (اال
). لذلك فأن أي 1% (85الیرقات في بعض المفاقس إذ تصل نسبة الفقد بالیرقات في احواض الحضانة الى 

هذه ألنها تعد الرافد الوحید في القطر ألسماكفاقس ایر متطویر یحصل في االنتاج السمكي یجب ان یبدأ بتطو 
التي تستخدم في التربیةاالقتصادیة في العراق. یهدف البحث الحالي الى دراسة الواقع الفني لحال اإلصبعیاتألنتاج 

.في محافظة بابل والتقنات المتبعة فیها ومقارنتها مع التقانات المتبعة في المصادر العلمیةألسماكمفاقس ا
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ائق العملالمواد وطر 

مفقسا موجودة في المحافظة 27من مفاقس محافظة بابل والتي تم انتخابها من عدد مفقسا15اجریت الدراسة على 
. وتم اختیار تلك المفاقس وحسب الموقع الجغرافي إذ توزعت تلك المفاقس 5/2010- 15الى2009/ 1-15من 

من خالل عمل استمارة بصورة میدانیة الدراسة جنوب محافظة بابل، وتم جمع معلومات –وسط –على شمال 
مساحة واالمهاتعدد و ( المساحة المائیة المعلومات الفنیة المتعلقة بأمور المفقس مثلوضعت فیها كل استبیان 

العمل واسلوب المنتجةعدد الكفیات و المنتجة اإلصبعیاتعدد و الطاقة االنتاجیةو الطاقة التصمیمیة س وبنایة المفق
المعلومات من خالل المتابعه الدوریة لتلك المفاقس.والتأكد منامالؤها موقعیا وتم ) هذه المفاقس في 

النتائج والمناقشة

قبل الدخول في . ى اساس المساحة المائیة لكل مفقسالتحلیل الفني العام لمفاقس بابل مقسمة عل) یبین 1الجدول (
ود ان ننوه الى ان انشاء الغالبیة من هذه المفاقس یفتقر الى تفاصیل التحلیل الفني لبعض مفاصل المفاقس ن

- المواصفات القیاسیة ویمكن ایجازها باالتي:

متر، عدم وجود ممرات الخدمة بمسافات 3البنایات ذات بناء بسیط وخاصة السقوف وبارتفاع منخفض اقل من -
تسهل من الحركة لمتابعة عملیات تطور البیوض والعملیات االخرى.

عدم وجود مرشحات واالكتفاء بالمرشحات الكیسیة فقط.-

احواض الترسیب غیر مالئمة أذ تغزوها النباتات المائیة.-

عن باقي اجزاء المفقس.(الجنسین)اتهلالمعدم فصل احواض الداخلیة-

ارتفاع الخزانات الداخلیة قلیل جدا مما یؤثر على ضغط الماء في المفقسات.- 

) نستطیع ان نوضح التحلیل الفني العام لمفاقس بابل 1لدخول في التفاصیل الدقیقة من الجدول (وألجل ا
مقسمة على اساس المساحة المائیة لكل مفقس.

ً).دونما130الى 23تتراوح المساحة المائیة لمفاقس بابل ما بین( -

).2م275–2م45بلغت مساحة بنایات مفاقس بابل ما بین(-

دونما) .11الى  2.5الخارجیة ما بین (االمهاتحواض أاحة مسمعدل -

% ).7حواض االمهات الى المساحة الكلیة للمفقس بحدود (أبلغت نسبة مساحة-

).2م9-3.6فتراوحت ما بین(اما مساحة احواض االمهات الداخلیة-

%)8.9- 3.3راوحت نسبتها ما بین (نسبة مساحة احواض االمهات الداخلیة الى مساحة بنایة المفقس فقد ت-
من مساحة بنایة المفقس.
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) خالل الموسم.كلغم0.6- 0.37كانت كمیات العلف المقدم لالمات ما بین (-

وحسب طاقة المفقس تفقیسمنظومات 5بحدود زوكر) 20(حجم standبلغ متوسط عدد منظومات التفقیس-
التصمیمیة.

زجاجیة تفقیس).100زجاجیة) وبمتوسط قدره(160-40فقد بلغ ما بین(عدد زجاجیات التفقیس/مفقس، -

200) حاضنة حجم32/مفقس)، وبمتوسط قدره(ةحاضنه47-17تراوح عدد الحاضنات/مفقس ما بین(-
لتر.

ع ) وجبة/مفقس. لالنوا17وجبة/موسم ) بمتوسط (25- 10التكثیر/مفقس فقد بلغ بحدود (معدل عدد الوجبات -
، اعتمادا على استخدام نظام السیطرة الحراریة إذ تبدأ بعض المفاقس مبكرا الثالثةوكما مبینه في الجدولألسماكا

في عملیة التكثیر وتبقى متأخرة.

)، بغض النظر عن مساحة هذه المفاقس ، اذ لوحظ ان بعض 235معدل عدد االمهات الكلي/دونم بلغ( -
ا بین المساحات اال انها تحوي العدد االكبرمن هذه االمهات.المفاقس وبالرغم من وجودها وسط

كغم/دونم).1077.5معدل وزن االمهات/دونم حوالي(-

الكارب العشبي فأن اوزان االناث أسماككغم/انثى) ، اما 4الكارب االعتیادي ( أسماكبلغ متوسط وزن اناث -
كغم ).5.5بلغ(كغم/انثى)،ومعدل اوزان اناث الكارب الفضي5.3بمعدل(

الكارب العشبي أسماككغم/ذكر)،اما معدل اوزان ذكور 4.2الكارب االعتیادي (ألسماكبلغ معدل اوزان الذكور -
كغم/ذكر).5.5الكارب الفضي بلغ معدل اوزان الذكور حوالي(أسماككغم/ذكر)، 5.2بلغ(

انثى/مفقس)، موزعة على 216اثر بحدود(بلغ معدل عدد االناث الكلي الداخله للمختبر/مفقس لموسم التك-
- كاالتي:

انثى/مفقس)، اناث للكارب 138انثى/مفقس)، اناث الكارب العشبي(152اناث الكارب االعتیادي بمعدل(-
انثى/مفقس).26الفضي(

وزعة ذكر/مفقس)، م165الكارب الثالثة فكانت نسبتها (أسماكنواع مفقس ولألمعدل عدد الذكور الداخلة للاما-
- آلتي:كا

الكارب أسماكذكر/مفقس)، 36الكارب العشبي (أسماكذكر/مفقس)، 105الكارب االعتیادي (أسماكمعدل -
ذكر/مفقس).24الفضي (

) من مساحة االحواض الداخلیة للمختبر، فقد بلغ معدل وزن اناث 2معدل وزن االمهات الداخلة للمختبر(كغم/م-
الكارب اناث)،اما معدل وزن 2كغم/م30مساحة تلك االحواض حوالي() من2(كغم/مالكارب اإلعتیادي

من مساحة االحواض الداخلیة للمختبر. )2كغم/م19الكارب الفضي(أناث)،وكان معدل وزن 2كغم/م18(العشبي

.من العدد الكلي ولألنواع الثالثة%)47بحدود (نسبة االناث التي استخدمة في عملیة التكثیر بلغت -
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.من العدد الكلي ولألنواع الثالثة%)47بحدود (نسبة الذكور التي استخدمة في عملیة التكثیر ضا بلغت ای-

معدل نسبة اوزان االناث المستخدمة (بصورة فعلیه للتكاثر) الى اوزان االناث الكلي للقطیع، فقد كان معدل -
% ) فقط.52االستخدام بحدود ( 

الفعلي.الكلي من الوزن%)53(مختبر التفقیسالمستخدم فعال في اما معدل نسبة اوزان الذكور -

.وانتاجیة المفاقسغرام) وحسب كفاءة 5.5معدل كمیة الهرمون الكلي المستخدم/مفقس فقد بلغ بمتوسط (-

اما معدل كمیة الهرمون غرام)4ناث بلغ (لأل(خالل موسم التكثیر)المستخدمالكلي معدل كمیة الهرمون-
.غرام)1.5خدم للذكور فقد بلغ (المست

الكارب العشبي أسماكغم)، والناث 2.5بلغ معدل كمیة الهرمون المستخدم الناث الكارب االعتیادي بحدود(-
غم)، وحسب وزن االناث الداخله للمختبر ونسبة 0.7غم )، اما اناث الكارب الفضي فقد بلغ معدله(0.8(

وزن الجسم) .المستخدم من الهرمون(ملغم / كغم من 

الكارب أسماكغم)، اما معدل كمیته لذكور 0.8بلغ(الكارب اإلعتیاديلذكور الكليعدل كمیة الهرمونم-
ور الداخلة غم) وحسب وزن الذك0.3غم)، امامعدله لذكور الكارب الفضي فقد بلغ(0.4العشبي فقد كان بحدود (

ة .للمختبر وكمیة الجرع

162) بلغت معدل اوزانها (الكارب اإلعتیاديألسماكناث) الداخلة/وجبة الكلي ((ذكور+ااالمهاتن معدل وز -
كغم/وجبة)، اما معدل اوزان امهات الكارب 83الكارب العشبي فقد بلغ معدل اوزانها (أسماككغم/ وجبة )، اما 

كغم/وجبة).86الفضي (

/ 33لكارب االعتیادي بلغ معدل عددها    (اأسماكالداخلة الكلي/وجبة وحسب االنواع، االمهاتعدد معدل -
الكارب الفضي أسماك، ومعدل عدد / وجبة)15قد بلغ معدل اعدادها (الكارب العشبي فأسماكوجبة)، اما 

/وجبة).10بلغ(

الكارب الثالثة، مفصلة أسماككغم/موسم) النواع 105معدل وزن البیض المستخرج الكلي/ مفقس بمتوسط (-
- على كاآلتي:

15الكارب الفضي (أسماككغم ) ، 20الكارب العشبي(أسماككغم )، 70الكارب االعتیادي بمعدل (أسماك-
كغم ) .

الكارب االعتیادي لكل وجبة ألسماكمعدل كمیة البیض المستخرج(كغم) /وجبة، فقد بلغ معدل البیض المستخرج -
كغم).4الكارب الفضي(أسماككغم)، معدل 3.5الكارب العشبي فقد بلغ (ألسماككغم)، اما 10حوالي(

الكارب االعتیادي حوالي                             ألسماكبلغ معدل كمیة البیض(غم)/زجاجیة تفقیس -
63الكارب الفضي (ألسماكغم بیض)، بینما المعدل 52الكارب العشبي فقدبلغ (أسماكغم بیض)، اما 112(

غم بیض/ زجاجیة تفقیس).



2013)، 2(العدد الخاص 26مجلة البصرة للعلوم الزراعیة، المجلد 

293

الكارب الثالثة.أسماك%) النواع 13لغ معدل نسبة البیض المستخرج/ أنثى من وزن الجسم بحدود(ب-

ملیون /موسم)، اما معدل 58الكارب االعتیادي بلغ(ألسماكمعدل عدد البیض المستخرج الكلي(ملیون) للموسم -
الكارب ألسماكلمستخرج الكلي ملیون /موسم)، وبلغ معدل البیض ا14الكارب العشبي حوالي( ألسماكالبیض 

ملیون بیضة/موسم).10الفضي (

الكارب ألسماكملیون یرقة/موسم)، اما 24(الكارب اإلعتیاديأسماكأل(ملیون) معدل عدد الیرقات الكلي-
ملیون یرقة/موسم).7الكارب الفضي (ألسماكملیون یرقة/موسم)، بینما كان المعدل 8العشبي فقد بلغ (

ایام).7- 2فترة تحضیر احواض الحضانة قبل زراعة الیرقات ما بین( تراوحت -

ملیون یرقه/دونم)، اما كثافة زراعة 1.7الكارب االعتیادي بحدود(ألسماكبلغ معدل كثافة زراعة الیرقات/دونم -
ملیون یرقه/دونم).1.4الكارب العشبي والفضي (ألسماكالیرقات 

الكارب ألسماك%)، اما المعدل 21الكارب االعتیادي(ألسماكت في المفاقس، بلغ معدل نسبة بقاء الیرقا-
% )، حسب كفاءة ادارة المفقس.14الكارب الفضي (ألسماك%)، معدل البقاء 13العشبي فكان (

اإلصبعیاتالكارب( لالنواع الثالثة) لتصل الى مرحلة ألسماكمعدل مدة تربیة الیرقات في احواض الحضانة -
یوم).31غرام) بفترة حوالي (1-0.5زن من (بو 

ملیون اصبعیة/دونم).0.340/ دونم بحدود (اإلصبعیاتبلغ انتاج معدل -

ملیون). من 0.505(عه حواليالكارب بانواألسماكزجاجیات تفقیس 10المنتجة/ اإلصبعیاتبلغ معدل عدد -
ألف اصبعیة/زجاجیة 30بلغ حوالي (اإلصبعیاتم من هذا نستنتج ان معدل االنتاج لكل زجاجة تفقیس /موس

الكارب الثالثة. أسماك/موسم) ،النواع 

0.760الكارب(االنواع الثالثة) (ألسماككغم اناث داخلة للمختبر 100(ملیون)/ اإلصبعیاتبلغ معدل عدد -
ملیون اصبعیة).

ابل مقسمة على اساس الطاقة التصمیمیة(عدد ) الذي یوضح التحلیل الفني العام لمفاقس ب2ومن خالل الجدول(
منظومات التفقیس) لكل مفقس.ومنه نستنتج :

دونما).14بلغ معدل المساحة المائیة(دونم) /منظومة تفقیس بحدود(-

1.3اما معدل مساحة االحواض الخارجیه لالمهات(دونم) / منظومة تفقیس فقد كان حوالي (-
دونم/منظومة).

انثى)، اما معدل 31الكارب االعتیادي/منظومة تفقیس بلغ(ألسماكخلة للمختبر معدل عدد االناث الدا-
اناث/منظومة 6الكارب الفضي بحدود (ألسماكانثى)،بینما كان 7الكارب العشبي فقد بلغ (أسماكعدد 

تفقیس).
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ل وزن كغم)، اما معد147الكارب االعتیادي/ منظومة تفقیس فقد بلغ (ألسماكاما معدل وزن االناث -
كغم)، بینما كان معدل وزن اناث الكارب الفضي بحدود 41اناث الكارب العشبي فقد بلغ (

كغم/منظومة تفقیس).36(

كغم/منظومة تفقیس).432داخل للمختبر/منظومة تفقیس(بلغ معدل وزن االمهات(ذكور+اناث) الكلي ال-

لالناث/معدل كمیة الهرمونغم).بینما كان1.24بحدود(معدل كمیة الهرمون الكلي /منظومة تفقیس بلغ -
موسم التكثیر.غم/منظومة تفقیس).خالل0.355والمعدل للذكور بلغ حوالي(غم)،0.885(منظومة تفقیس حوالي

وجبة/منظومــة). بینمــا 4وبلــغ معــدل عــدد الوجبــات التكثیریــة الكلــي(خالل الموســم)/منظومة تفقــیس بحــدود (-
الكـارب العشــبي ألسـماكوجبة/منظومـة)، والمعـدل 2الكــارب االعتیـادي (ألسـماكجبـات كـان معـدل عـدد الو 

وجبة /منظومة تفقیس).1الكارب الفضي حوالي (أسماكوجبة/منظومة)، و 1(بلغ

ألسـماككغـم). أذ بلـغ المعـدل 30معدل كمیة البیض المستخرج الكلي لالناث(كغم /منظومـة تفقـیس)، بلـغ (-
الكــارب ألســماككغــم)، وبلــغ معدلــه 4الكــارب العشــبي بلــغ(ألســماككغــم)، و 22بحــدود (الكــارب االعتیــادي 

كغم/منظومة) خالل موسم التكاثر.4الفضي (

ملیون بیضه/منظومة تفقیس).68معدل عدد البیض المستخرج الكلي/منظومة تفقیس، فقد بلغ (-

14(ة الواحدة/منظومــة تفقــیس حــوالي جبــالكــارب االعتیــادي فــي الو ألســماكبلــغ معــدل عــدد االنــاث الداخلــة -
ث/وجبة)، امـا معـدل عـدد اان5(الكارب العشبي ألسماكانثى/وجبة)، بینما كان معدل عدد االناث الداخلة 

ث/وجبة/منظومة تفقیس).اان6الكارب الفضي فقد بلغ بحدود(ألسماكاالناث الداخلة 

كغم/وجبـة)،بینما 44(ظومـة تفقـیسلوجبة الواحدة/منالكارب االعتیادي في األسماكبلغ معدل وزن االناث -
الكـارب أسماككغم/وجبة)، وكان معدل وزن اناث 57الكارب العشبي حوالي (أسماككان معدل وزن اناث 

كغم/وجبة/منظومة تفقیس).27الفضي (

2.5()حـــــواليتفقیسجبة/منظومـــــة الكـــــارب االعتیـــــادي(كغم بیض/و ألســـــماكبلـــــغ معـــــدل وزن البیض/وجبـــــة -
الكــارب ألســماككغم/وجبــة)، وبلــغ المعــدل 1.2الكــارب العشــبي (ألســماككغم/وجبــة)، بینمــا كــان المعــدل 

كغم/وجبة/منظومة تفقیس).1.25الفضي بحدود (

ملیـون یرقـه)،بینما 8(ة تفقـیس حـواليمنظومـ/الكـارب اإلعتیـاديألسـماكبلغ معدل انتاج عدد الیرقات الكلـي -
أســماكملیــون یرقــه)، وكــان المعــدل لیرقــات 2الكــارب العشــبي حــوالي(أســماككــان المعــدل االنتــاج لیرقــات

ملیون یرقه/منظومة تفقیس).1.5الكارب الفضي بحدود(
لترللزجاجیه الواحدة)7حجم  ( )منظومة تفقیسالكلي(ملیون/الكارب اإلعتیاديألسماكاإلصبعیاتنتاج أمعدل 

الكارب العشبي ألسماكاإلصبعیاتمعدل االنتاج)، بینما كان اصبعیةملیون0.825خالل الموسم بلغ بحدود(
ملیون 0.175الكارب الفضي فقد بلغ (ألسماكملیون اصبعیة)، اما معدل االنتاج 0.200بحدود(

اصبعیة/منظومة تفقیس)،خالل الموسم.

ً) دونمــا76(بابــل بحــدودلمفــاقسالكلیــة لمرحلةالتربیــة (یرقــات و اصــبعیات و كفیــات) ان معــدل المســاحة المائیــة
دونم/منظومــة تفقــیس). فــي حــین بلــغ معــدل 14منظومــة تفقــیس لهــذه المفــاقس بحــدود(المســاحة المائیــةلكل ومعــدل
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7(الخارجیة(فصل االنـاث عـن الكـور قبـل موسـم التكثیـر وبـاالخص للكـارب العـادي ) بلـغاالمهاتمساحة احواض 
%)، حیـث نالحـظ ان 7الخارجیـة الـى المسـاحة الكلیـة/مفقس (مهـاتاالنسـبة مسـاحة احـواض تشـكلدونمـا). بینمـا 
اعطاء عنایة خاصة جب ی)3(كما اشار)، 1جدا(كما مبین في متن جدول /دونم كانت عالیة االمهاتكثافة التربیة 

ثافـة وكوارضـیة الحـوض من حیث الموقع والمساحة المائیـة ونوعیـة التربـة والمصـدر المـائي االمهاتالحواض تربیة 
فــي احــواض ذات مســاحات صــغیرة غیــر واســعة لكــي التســبب یفضــلاالمهــاتتربیــة قطیــع ان ) 6( بــین.التربیــة

سـمكة لكـل دونـم 50-20مـنألسـماكالقلیـل مـن اصعوبة في العملیات االداریة للحوض وتكون السیطرة على العـدد 
عـداد وتهیـأتإأمـا. الظـروف المالئمـة لكـل نـوع افضل من حیث المتابعة الیومیة للرعایة الصحیة والتغذیـة ولمعرفـة 

ولكن لهذه المفاقس.االنتاجیةوواحجامها یعتمد على الطاقة التصمیمیةألسماكوتحضیراحواض تربیة صغار تلك ا
.)6، 5(2م2000من الجید والمناسب زیادة عدد االحواض افضـل مـن زیـادة مسـاحة الحـوض الواحـد اكثـر مـن 

عالیة جدا في وبأوزانسمكة)، 235لكل دونم بلغ بحدود(االمهاتنتائج الدراسة ان معدل عدد إذ نالحظ من خالل
االوزان موصــى بهــا فــي تللــك و كغلم/ســمكه5بــوزن كغم/دونــم)، 1000بعــض المفــاقس تصــل للــدونم الواحــد الــى (

إذ یفضل ان یكـون )3(الكارب العشبي والفضي حسب ما اشار الیهألسماكعملیة التكثیر االصطناعي وباالخص 
(نضـج وقطـر البیـوض كلغـم 4-3المستخدمة في التكاثر االصطناعي اكثر من ثالثة سـنوات وبـوزنألسماكعمر ا

ت.، علما أنها تنضج بعمر اقل من ثالثة سنوامالئم لعملیة التكثیر)

حقـن الهرمـوني مـن العملیـات اخص قبل دخولها الى المختبـر الجـل الألوبااالمهاتان عملیة االنتخاب لقطیع 
حجم الـــبطن وشـــكلها ودرجـــة احمـــرار الفتحـــة یؤخـــذ بنظـــر االعتبـــار الضـــروریة النهـــا اســـاس نجـــاح الوجبـــة، عـــادة مـــا

لكـل یـوم لتطـور ونضـوج الكمیـدات مقـدار درجـة حـرارة المـاء االزمـة یـوم)-(درجةالحراريوالتجمیعالتناسلیة والعمر
. إذ ان سوء االختیار في المفاقس ادى الى زیادة فـي عـدد االنـاث الداخلـة )6، 4(الكارب اإلعتیاديناثالجنسیةأل

فـي النتائج المشار الیهـا كما تبین و الى المختبر وبالتالي انعكست هذه الزیادة في العدد على حساب النوعیة المختارة
وهــذا %)47(بحــدودالكلــي، حیــث بلــغ نســبة مــا یســتخدم مــن عــدد االنــاث الداخلــة للمختبــر الــى العــدد)1(جــدول 

والخبـره العملیـه والعلمیـةیرجـع الـى اختصـاص الشـخص المكثـراالمهـاتالتفاوت في نسبة االسـتخدام االمثـل لقطیـع 
الناضجة والجاهزة وادخلها الى المختبر حسب طاقة المفقس. االمهاتبحیث یتم انتخاب 

ـــدیها ـــرة ل ـــاقس المتوســـطة والكبی ـــعـــددلـــوحظ ان المف ـــع ر جـــداكبی ـــاج یفـــوق االمهـــاتمـــن قطی ـــى احتی المفقـــس ال
بـاالخص المفـاقس ذات االمهـاتالمساحة المائیة المخصصـة لتلـك الضعف، وهذا قد یرجع في بعضها الى محدودیة

/منظومة تفقـیس مـن العـدد االناثولیس الى حسن االختیار، وهذا ما تعكسه نتائج استخدامالمساحة المائیة الصغیرة 
فــي حــین كــان عــدد االنــاث الفعلــي )انثــى131(ل عــدد االنــاث الكلي/منظومــة تفقــیسة، فقــد بلــغ معــدالكلي/منظومــ

أي ان اكثـر مـن نصـف العـدد مـن االنـاث انثى خالل الموسم التكـاثر) 46(الداخلة للمختبر/منظومة تفقیس حوالي
خــالل تكــالیف االعــالف واالدارة علــى اقتصــادیة المفقــس مــنًســلباأثــر . هــذا الیســتخدم للتكثیــر ألســباب ذكــرت انفــا

فقــط وحســب العــدد لكــل نــوع %)51(بحــدودالعــدد الكلــيمــن ســتخدم مــن الــذكور كــذلك مای.االمهــاتومتابعــة قطیــع 
عمــا هــو علیــه فــي المفــاقس االمهــاتان المفــاقس الصــغیرة هــي االكثرنســبة اســتخدام لقطیــع أذ ،المشــار الیــه ســابقا
ب كمیة البیض المستخرج من وزن االناث وهذا التفـاوت فـي نسـبة االنـاث الداخلـة لكن على حسا، المتوسطة والكبیرة

والذكور الداخلة للمختبر مقارنة مع ما هو موجود لكل مفقس یعود الى اختیار قطیع االمهـات وادارتـه بشـكل صـحیح 
وحسب احتیاج المفقس.



2013)، 2(العدد الخاص 26مجلة البصرة للعلوم الزراعیة، المجلد 

296

والصـالحة ةالجیـدألسـماكل بحیـث ینتخـب اوتبقى علمیة الشخص الذي یدیر المفقس مهمة جدا في هذا المجا
هـذه العملیـة تـنعكس علـى كثیـر مـن االمـور االخـرى والتـي سنناقشـها الحقـا، ًثم یستخدمها فـي غالبیتهـا واحیانـاللتكثیر 

تـدني فـي اما فیما یخص الزیادة في اعداد القطیع فلها تأثیرات سلبیة كبیرة منها تغدیـة هـذه القطعـان التـي تعـاني مـن 
التختلف عن بقیة حیوانات المزرعة األخرى في ألسماك. أذ ان ا1في جدولمبین كمامیة الغذاء  المقدم لهانوع وك

ـــه عنـــد  ـــد وجـــد ان ـــات للنمـــو والتكـــاثر وأداء وظائفهـــا الفســـیولوجیة، وق ـــة والمعـــادن والفیتامین ـــروتین والطاق إحتیاجهـــا للب
وتتجاوزهــا ألســماكن تغطــي االحتیاجــات الحافظــة لحیــاة ااالعتمــاد علــى التغذیــة ســواء الطبیعیــة أوالصــناعیة  یجــب أ

ات اذا تركـــــت جائعـــــة او بـــــدون تغذیـــــة خـــــالل مرحلـــــة تكـــــوین المـــــح هـــــ). إذ ان االم2إلـــــى االحتیاجـــــات اإلنتاجیـــــة (
Vitellogenesisانتــاج یرقــات ضــعیفه غیــرأي (كــیس مــح صــغیر) ســوف تنــتج بیــوض ذاتمــن تطــور البویضــة

الصـغیرة خـالل االیـام الـثالث االولـى مـن حیاتهـا الن لي تؤثر على نسبة البقاء لتلـك الیرقـاتالعیش وبالتاعلىقادره 
نقص العناصر الغذائیـة وبـاالخص االحمـاض االمینیـة و الفیتامینـات والمعـادن تغذیتها على على كیس المح و یضا

انتـــاج یرقـــات ضـــعیفة لتلـــك فـــأن تطـــور البیـــوض ســـوف یتـــأثر بصـــورة كبیـــرة وبالتـــالي یـــؤدي الـــى فشـــل االباضـــة او 
.)6( المتكامل و الغني بالبروتینلمصنعاو ، لذلك یجب ان یجهز قطیع التكاثر بالغذاء الطبیعي االمهات

كمـا بینــت النتـائج حــول كمیــة الغـذاء المخصــص لهــا سـنویا، فقــد بلــغ معـدل كمیــة العلــف المقـدم لالمــات خــالل 
، ومــن خــالل كمیــة الغــذاء المقــدم لالمهــات كــم هــو ضــعیف وقلیــل، كغــم)0.485الموســم(كغم علف/ســمك) بحــدود (

من االهمال الكبیر في التغذیة وخاصة خالل فترة ما بعد وضع البیض. وهذا النقص في كمیـة االمهاتلذلك تعاني 
فــي نوعیــة وكمیــة البــیض المســتخرج مــن تلــك االنــاث. ان النتــائج المستحصــلة فــيًالعلــف المقــدم لالنــاث اثــر ســلبیا

الدراســة الحالیــة تظهــر اهمیــة التعامــل مــع حلقــات االنتــاج فــي المفقــس مــن ادارة امــات وانتخابهــا وادارة البــیض فــي 
المفقـــس وادارة االحـــواض تحتـــاج الـــى تقنیـــات علمیـــة دقیقـــة ومعطیـــات یجـــب العمـــل فیهـــا وبعكســـه ســـتكون النتـــائج 

المستحصلة قلیلة. 

بل مقسمة حسب المساحة المائیة.التحلیل الفني العام لمفاقس با.)1(جدول 

التسلسل
مفاقس ذات مساحة 

ًدونما30مائیة اقل من 
مفاقس ذات مساحة مائیة

.ً) دونما40-31من (
-41مفاقس ذات مساحة مائیة من(

) دونما.50
مفاقس ذات مساحة مائیة 

دونم100اكبر من 

SD±4حجم SD±3حجم SD±2حجمSD±1حجم العامل المؤثر
10.00±2.50130±1.0047.50±4.0439± 23المائیةلمساحة ا- 1
مساحة احواض - 2

1.00±2.0011± 2.507.0± 0.573.5± 2.5(دونم)الخارجیھاالمھات

نسبة مساحة احواض - 3
االمھات الى المساحة 

الكلیة%.
7.00±1.526.00±1.007.0±1.008.00±0.00

250.00±50.001663±110.001400± 83.27678.5± 356.7عدد االمھات الكلي- 4
200.00±87.50913±72.50787.5± 54.64377.5± 212.64عدد االناث الكلي- 5
150.00±225.00550±50.0475± 22.04250±158.3كارب عادي-أ

50.00±87.50200±0.00162.5± 7.2175± 41.67كارب عشبي- ب
0.00± 87.50150±22.50150± 65.2752.5± 12.67كارب فضي-ج
50.00±137.50750±36.50612.5± 25301± 144عدد الذكور الكلي.- 6
50.00±25.00450±53.03225±0.00137.5±75كارب عادي-أ

0.00±25.00150±12.50225± 36.55112.5± 56.67كارب عشبي- ب
0.00±87.50150±24.00162.5± 7.2151± 12.33كارب فضي-ج

-معدل نسبة   الذكور- 7
1: 10.85: 11: 11: 1.05الناث الكلي/مفقس% .ا
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نسبة الذكور: - 8
1: 10.82: 10.47: 10.55: 0.48االناث(كارب اعتیادي).

نسبة الذكور: االناث- 9
1: 10.75: 11.39: 11.5: 1.36(كارب عشبي).

نسبة الذكور: االناث-10
1: 11: 10.97:11.08: 0.97ب فضي).(كار

االناث نسبة الذكور:-11
1: 10.95: 10.88: 10.77: 0.64مفقسالداخل للمختبر/

نسبة الذكور: االناث-12
1: 10.9: 10.9: 10.66: 0.6).اعتیادي(كارب 

نسبة الذكور: االناث-13
1: 11: 11.16: 11: 0.86(كارب عشبي).

نسبة الذكور: االناث-14
1: 11: 11: 10.7: 1(كارب فضي).

االمھاتكثافة تربیة -15
9.00±72.50151.1±211.00200±52.67193.8±142.6دونم.الكلي/

الكلياالمھاتوزن -16
1775.00±1850.007475±387.507150± 672.463080± 1447(كغم).

ليوزن االناث الك-17
1200.00±550.004150.0±2753950.0±486.101655±683.6(كغم)

775.00±775.002375.0±100.002025.0±166.201100.0±421.0كارب عادي-أ
312.50±600.001062.5±25.00900.0±120.70325.0±187.7كارب عشبي- ب
112.50±725.00712.5±921025.0±80.4230±75كارب فضي-ج

عدل وزن االنثىم-18
0.21±0.355±1.064.25±1.54.25±3.0اعتیاديكارب 

معدل وزن االنثى -19
0.70± 0.145.5± 0.356±0.354.75±5.25كارب عشبي

االنثى معدل وزن -20
0.11± 0.55± 1.066.6± 0.75.25±5.5كارب فضي

وزن الذكور الكلي-21
575.00±1300.003325.0± 175.003200.0±415.071425.0±764.0(كغم).

425.00±225.001825.0±125.001025.0±173.23625.0±386.7كارب عادي-أ
42.50± 350.00792.5±62.501150.0± 202.21562.5±304.0كارب عشبي- ب
107.50±725.00707.5±112.501025.0±46.66237.5±73.3كارب فضي-ج

معدل وزن الذكر-22
0.70±1.974.5±1.063.6±1.254.25±3.83اعتیاديكارب

ر معدل وزن الذك-23
0.70±  0.05.5± 0.706±0.354.5±5.25كارب عشبي 

ر معدل وزن الذك-24
0.70± 0.564.5± 0.486.6±0.705±5.5كارب فضي

الكلي االمھاتوزن -25
100.00±606.00670.0±1050.001194.0±253.381625.0±530.0(كغم)/دونم

عدد االناث الكلي -26
47.00±60.00184.0±106.500233.0±74.78262.5±171.0الداخلھ للمختبر

64.00± 38.50136.00±75.00161.50±50.36175.00±123.33كارب عادي-أ
10.50±12.5019.50± 22.5037.50±18.0252.50±35.00كارب عشبي- ب
6.50±9.0028.50±9.0034.00±7.2135.00±12.67كارب فضي-ج

نسبة االناث الداخل-27
(المستخدم) من العدد الكلي 

.%
80.39±22.7469.54±21.9229±14.1420.15±50.70

الكارب نسبة اناث -28
27.5±43.8437.5±23.5449±18.6166.65±77.6%.اإلعتیادي

نسبة اناث الكارب -29
11.59±9.4011.8±42.4226.6±7.0770±85العشبي %.

نسبة اناث الكارب -30
10.11±11.3816.15± 19.7925.25± 0.0172.6±100%.الفضي

عدد الذكور الداخلھ -31
21.00±88.00170.00±86.00215.00±49.41204.00±115.67للمختبرالكلي.

38.00±62.50122.00±55.50137.50±26.66115.50±73.33كارب عادي-أ
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10.50±16.5019.50±21.5043.50±17.3253.50±30.00كارب عشبي- ب
6.50±9.00028.50±1.0034.00±7.2125.00± 12.33كارب فضي-ج

عدد االمھات الكلي -32
68.00±148.00354.0±192.00448.0±123.27464.0±286.7الداخلھ للمختبر

نسبة الذكور الداخل-33
19.09±9.6822.5±29.833.5±8.367.9±81.4الكلي %.الى (المستخدم) 

7.66± 30.0027±26.778.8±1.578.9±93.3كارب عادي %-أ
9.89± 7.4213±34.9318.75±13.1550.3±57.3كارب عشبي %- ب
6.13± 25.2519±26.4411.38±0.1177.3±100كارب فضي %-ج

وزن االمھات الكلي -34
401.50±842.501726.5± 549.002217.5±516.861971.0±1157.3(كغم).الداخل للمختبر

وزن االناث الكلي -35
239.50± 270.00924.5±307.001130.0±418.251113.0±577(كغم).الداخل للمختبر

320.00±122.50680.0±190.00677.5±134.82690.0±353.3اعتیاديكارب -أ
48.00±75.00102.0±95.00225.0±167.14245.0±152كارب عشبي- ب
32.50±72.50142.50±22.00227.50±43.42178.00±71.67كارب فضي-ج

نسبة وزن االناث -36
المستخدم من الوزن الكلي 

. %
67.5 ±14.9172.3 ±10.2237.1 ±4.2420 ±7.60

6.50±31.1127.1± 16.4742±6.5261.65±83.76كارب عادي %-أ
11.13± 21.2112±33.2335±47.1673.5±54.4كارب عشبي %- ب
11.10±24.3921.1±21.8434.35±56.0082±64.5%كارب فضي-ج

وزن الذكور الكلي -37
162.00±587.50802.0±278.001072.5± 270.59858.0± 547.0الداخل للمختبر(كغم).

225.00±417.50575.0±150.00582.5±136.42450.0±316.7كارب عادي-أ
48.00± 97.50102.0±70.00262.5±95.69230.0±160.3كارب عشبي- ب
15.00±72.50125.00±58.00227.50±43.58178.00±70.00كارب فضي-ج

نسبة وزن الذكور -38
المستخدم من الوزن الكلي 

.%
61.8 ±22.6264.9 ±19.8435.5 ±13.8920.6 ±8.71

7.42±42.0030.2±14.1450±5.9570±83كارب عادي %-أ

9.54±2.4013.2±24.3222.3±34.3643±38%كارب عشبي- ب

6.92± 24.4618.4±20.2234.3±56.0381.7±64.6%كارب فضي-ج
معدل مساحة بنایة -39

125.00±15.0275.00±5.0055.00±20.0045.00±260.00المفقس م

معدل عدد منظومة -40
1.00±1.007.00± 0.504.00±0.663.50±2.66مفقس.التفقیس/

زجاجیات التفقیس/عدد -41
20.00±20.00140.00± 10.0080.00±13.3370.00±53.33مفقس

معدل عدد الحاضنات/ -42
17.00± 3.0047.00±5.0018.00± 3.5220.00± 17.33مفقس.

كمیة الھرمون الكلي/-43
1.00±2.005.00±1.508.000±1.605.50±3.50(غم).مفقس

كمیة الھرمون الكلي -44
0.05±1.662.66±0.965.53±0.863.83±2.07(غم).لالناث

0.36±1.001.62±0.573.49±0.402.07±1.14كارب عادي-أ
0.13±0.330.53±0.341.01±0.431.01±0.83كارب عشبي- ب
0.27±0.320.50±0.041.02±0.180.75±0.30كارب فضي-ج

كمیة الھرمون الكلیھ -45
0.16±0.871.17±0.631.94±0.451.64±0.96(غم).للذكور

0.09±0.560.62±0.370.93±0.180.82±0.50كارب عادي-أ
0.08±0.170.21±0.140.54±0.190.46±0.32كارب عشبي- ب
0.10±0.120.38± 0.110.47±0.080.35±0.14كارب فضي-ج

معدل عدد الوجبات/-46
1.50±10.0010.50±1.0025.00± 3.2819.00±12.66نوع.

0.50±3.005.50±0.5012.00±1.007.50±7.00كارب عادي-أ
1.00±3.002.00±0.507.00±1.527.50±3.00كارب عشبي- ب
0.00±4.003.00±0.006.00±1.334.00±2.66كارب فضي-ج

ات/معدل وزن االمھ-47
(كغم).وجبة

121.00±6.50239.00±35.5086.50±28.90149.50±87.67كارب عادي-أ



2013)، 2(العدد الخاص 26مجلة البصرة للعلوم الزراعیة، المجلد 

299

4.00±6.50104.00±18.0072.50±49.6962.00±96.67كارب عشبي- ب
20.50±47.50125.50±20.00107.50±23.1989.00±45.83كارب فضي-ج

مساحة احواض -48
3.00±1.009.00±0.004.00±0.334.00±3.66).2(مھاالمھات الداخلی

نسبة مساحة االحواض -49
الداخلیھ الى مساحة بنایة 

المفقس%
6.18.97.23.3

معدل وزن االمھات -50
) من 2م(كغم/الداخلھ

مساحة االحواض الداخلیھ.
3.44±1.6526.56±0.1121.63±0.0137.35±23.95كارب عادي-أ

0.44±1.6211.55±4.5018.12±13.5715.5±26.41كارب عشبي- ب
2.27±11.8713.94±5.0026.87±6.3322.25±12.52كارب فضي-ج

معدل عدد االمھات /-51
وجبة.

23.00±4.5049.00±12.0041.00±7.0025.00±17.50كارب عادي-أ
1.00± 1.0019.00±5.0012.00±9.2714.00±18.33كارب عشبي- ب
4.00± 8.5019.00±4.5017.50±4.0016.50±8.00كارب فضي-ج

العلف الكلي كمیة-52
770.00±375.002930.0±200.002625.0±104.081200.0±800.0(كغم).المقدم  لالمھات

كغم أم العلف/كمیةا-53
22.45±19.240.390±20.150.370±45.250.390±0.600موسم.سمكھ)/علف/

كمیة العلف الكلي-54
4000.00±1000.0012000±750.003000±288.671750±2500.)موسم/(كغم

كمیة البیض -55
26.50±20.00137.50± 25.00140.00±28.03115.00±69.50المستخرج الكلي(كغم)

23.50±15.0098.50± 15.00105.00±19.2265.00±47.83كارب عادي-أ
1.00±  0.0018.00± 5.0020.00±10.4925.00±14.67كارب عشبي- ب
2.50±5.0020.50± 5.0015.00±4.3525.00±7.00كارب فضي-ج

كمیة البیض -56
(كغم)وجبةالمستخرج

0.25± 1.0013.25±2.009.00±2.118.00±6.23كارب عادي-أ
2.00±1.504.00±1.003.50±2.643.00± 4.00كارب عشبي- ب
1.75±1.504.250±1.003.500±1.006.000±2.000كارب فضي-ج

0.01±0.030.15±0.050.10± 0.010.11±0.11%.انثىالبیض/نسبة-57
جة زجاكمیة البیض/-58

وجبة.(غم)/تفقیس
11.00±15.0097.00± 52.50115.00±31.23127.50±102.67كارب عادي-أ

0.00±8.5050.00± 20.5041.50± 32.9445.50±62.33عشبيكارب - ب
2.50±8.5052.50±27.0041.50±21.6589.00±37.33كارب فضي-ج

(ملیون) عدد البیض-59
لمستخرج الكلي ا
18.50± 11.5075.50±11.5080.50±14.9249.50±36.13كارب عادي-أ

0.00±0.0013.00±3.5014.00± 7.5317.50±10.33كارب عشبي- ب
1.00±3.5013.00±3.009.50±2.6016.00±4.33كارب فضي-ج

مفقس كمیة االسمده/-60
كغم.

1500.00±500.005500±2000.004500±1452.972000±2667(كغم).دواجن-أ
3000.00±1500.003000±  1500.001500± 1000.001500±1000(كغم)مجترات- ب
0.00±0.000.00±50.000.00±0.0050.00±0.00(كغم).سماد فسفوري-ج
0.00±150.000.0± 75.00150.0±0.0075.0±0.0كغم).سماد یوریا (-ء

كمیة المواد المعالجھ -61
(لتر).

2.500±25.00120±12.5025.00±6.0012.50±11.67(لتر)EC.50أكتلك-أ
5.00± 1.5020.000± 0.002.500±6.172.000±7.667(لتر).فورمالین- ب
10.00±12.5030.00± 49.0012.50±11.6651.00±28.33(غرام).ملكایت-ج

معدل مساحة احواض -62
10.00± 0.5070.00±2.0041.50±3.5230.00±18.66الحضانة (دونم)          

معدل كمیة المبید -63
0.11±0.731.7± 0.030.73±0.320.74±0.74.)دونم(لتر/ب لیك االكت

الحوض تحضیرمدة-64
0.00±1.007.00± 2.504.00± 1.204.50±5.33وم).قبل زراعة الیرقات(ی
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كثافة زراعة الیرقات/-65
ن)(ملیودونم

0.75± 0.371.75±1.251.37±0.572.250±2.00كارب عادي-أ
0.50±0.121.50±1.500.87±0.602.00±1.16كارب عشبي- ب

0.05±0.121.05±1.500.87±0.722.00±1.33كارب فضي-ج

معدل فترة تربیة -66
1.00±2.5028.00±5.0032.50±3.4835.00±29.33) غرام1(الیرقات لتصل

عدد الیرقات الكلي-67
(ملیون).

4.50±5.5032.50±5.5040.50±7.6524.50±17.53كارب عادي-أ
2.00± 0.007.00±2.5010.00±5.1312.50±7.00كارب عشبي- ب
1.00±2.506.00±2.006.50±1.7311.00±3.00كارب فضي-ج

نوع% نسبة البقاء/-68

5.45±0.4016.15±4.556.10±24.1911.15±35.20كارب عادي-أ
2.20±0.0019.80±1.7010.00±3.618.30±6.13كارب عشبي- ب
2.40±6.9416.40±1.7018.05±5.539.40±11.06كارب فضي-ج

الكلي اإلصبعیاتعدد -69
1.75± 0.507.75±0.504.50±0.664.50±3.66(ملیون).

2.50±0.505.50±0.502.50±0.332.50±2.66كارب عادي-أ
0.71±0.001.29±0.001.00±0.281.00±0.50كارب عشبي- ب
0.03± 0.000.96±0.001.00±0.281.00±0.50كارب فضي-ج

10/اإلصبعیاتعدد -70
0.03±0.000.53±0.000.60±0.040.60±0.68زوكر(ملیون).

اإلصبعیاتعدد -71
0.02±0.100.84±0.000.34±0.900.35±1.18كغم اناث (ملیون).100/

نتاجمعدل ا-72
0.30±0.420.450±0.000.540±0.020.140±0.200دونم ملیون).                             /اإلصبعیات(

اإلصبعیاتمعدل عدد -73
0.12± 0.151.370±0.100.650±0.100.100± 0.650غیر المبیعة. 

.منظومة تفقیسحسب الطاقة االنتاحیة لكلالمفاقس ةانتاجی.)2(جدول 
)3-2مفاقس ذات سعة من (العامل المؤثر

20(بواقعتفقیس.منظومة
منظومه)زجاجیه/

).5-4(مفاقس ذات سعة من
منظومات تفقیس.

)8-6(مفاقس ذات سعة من
منظومات تفقیس.

المساحة -1
المائیة(دونم)/منظومة تفقیس.

12.8±2.678.5±1.3519.00±1.42

عدد االمهات -2
لكلي/منظومة.ا

255±122.4203.33±55.33235.71±35.71

28.57±40.66128.57±58.8125.55±136.8عدد االناث الكلي/منظومة. -3

21.42±32.778.57±17.2090.7±70.00كارب عادي-أ

7.14±0.3628.57±21.7417.02±37.48كارب عشبي-ب

0.32±3.7021.42±23.6813.00±29.28كارب فضي- ج

7.14±12.47107.14±63.3278.07±118.41عدد الذكور الكلي/منظومة.-4

7.14±6.4164.28±18.8733.33±47.5كارب عادي-أ

17.85±6.6632.28±21.9231.48±42.00كارب عشبي-ب

0.00±3.4021.42±  23.8013.25±28.90كارب فضي- ج

یةمساحة االحواض الخارج-5
هات(دونم) /منظومة.لالم

1.10±0.361.29±0.411.57±0.14
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ةعدد االناث الداخل-6
للمختبر(الكلي) /منظومة.

66.30±20.7062.29±12.7426.28 ±6.71

9.14± 8.3919.42±13.2043.48± 45.60كارب عادي-أ

1.30±3.293.00±4.5011.85±12.50كارب عشبي-ب

0.92±  1.404.07±  3.676.96±8.20كارب فضي- ج

لةعدد الذكور الكلي الداخ-7
للمختبر /منظومة.

58.30±23.4780.26 ±10.6024.28±3.00

5.42± 6.3817.42±15.4425.62±  38.00كارب عادي-أ

1.50±3.142.78±4.9012.13±12.20كارب عشبي-ب

0.92±1.404.07±3.706.96± 8.10كارب فضي- ج

ةوزن االناث الكلي الداخل-8
للمختبر(كغم) /منظومة.

315.60±101.58234.14±40.72132.07 ±34.21

45.71± 31.4297.28±58.10135.92±196.00كارب عادي-أ

6.85±13.5714.57± 25.6260.81±67.50كارب عشبي-ب

4.64±3.5320.35±  18.6037.40± 52.10كارب فضي- ج

ةالداخلروزن الذكو -9
للمختبر(كغم) /منظومة.

290.00±134.86192.73±43.62107.42±23.14

32.14±29.2382.14±80.5693.70±175.00كارب عادي-أ

6.85±11.2514.57±29.5459.03±67.00كارب عشبي-ب

5.00±6.2210.71±25.9240.00±48.00كارب فضي- ج

لةوزن االمهات الكلي الداخ-10
للمختبر (كغم) /منظومة.

605.60±241.44426.86±48.34239.49±58.28

كمیة الهرمون /منظومة -11
تفقیس(غم).

1.84±0.781.40±0.070.64±0.07

كمیة الهرمون لالناث(غم) --أ
/منظومة.

1.32 ±0.560.85±0.120.45±0.06

غم) كمیة الهرمون للذكور(-ب
/منظومة.

0.52±0.210.45±0.030.19±0.00

عدد الوجبات -12
الكلي/منظومة 

7.10±2.533.77±0.331.5±0.21

0.07±0.070.78±0.861.85±3.50كارب عادي-أ

0.14±0.290.28±0.781.18±2.00كارب عشبي-ب

0.14±0.140.28±0.860.74±1.60كارب فضي- ج

المستخرج كمیة البیض -13
الكلي(كغم) /منظومة.

40.84±13.0022.96±1.9519.57±3.85

3.35±2.9614.07±8.8214.07±29.34كارب عادي-أ

0.14±1.112.57±2.605.55±5.90كارب عشبي-ب

0.35±0.642.93±2.713.33±5.60كارب فضي- ج

عدد البیض المستخرج -14
الكلي(ملیون) /منظومة.

123.00±84.4216.81±1.6514.42±2.71

2.57±2.2910.71±25.6110.74±35.22كارب عادي-أ

0.00±0.811.85±1.833.92±4.10كارب عشبي-ب

0.14±0.441.85±1.722.07±3.60كارب فضي- ج
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مساحة احواض -15
الحضانة(دونم) /منظومة.

10±2.387.18±1.0910±1.42

ات مساحة احواض االمه-16
/منظومة.3الداخلیه م

1.50±0.100.88±0.121.29±0.42

عدد الحاضنات -17
/منظومة.

5.30±0.545.11±0.336.43±2.14

ةعدد االناث الداخل-18
(وجبة)/ منظومة تفقیس.

 ------------- ------------- ---------------

0.21±2.264.00±1.3023.50±13.02كارب عادي-أ

0.13±1.161.57±1.4710.04±6.25رب عشبيكا-ب

0.17±1.162.14±1.189.45±5.12كارب فضي- ج

(وجبة) ةوزن االناث الداخل19
/منظومة تفقیس.

 --------------- ------------- ---------------

7.50±5.1114.00±3.9373.47±56.00كارب عادي-أ

0.50±3.923.00±2.0451.53±33.57كارب عشبي-ب

2.50±1.373.00±1.3250.54±32.56كارب فضي- ج

كمیة البیض للوجبة  -20
.الواحده(كغم)/منظومة

 ------------ ------------- ---------------

2.07±1.432.58±2.301.69±3.35كارب عادي-أ

1.10±1.031.31±0.131.04±1.18كارب عشبي-ب

0.0±0.061.50±0.211.00±1.40فضيكارب - ج

عدد الیرقات /منظومة -20
تفقیس(ملیون).

 ------------- ------------- --------------

0.0±0.754.60±3.155.50±10.52كارب عادي-أ

0.45±0.621.05±1.052.91±2.57كارب عشبي-ب

0.20±0.410.80±0.931.51±2.20كارب فضي- ج

الكلي اإلصبعیاتعدد -21
/منظومة تفقیس(ملیون).

 ---------- ------------- ---------------

0.25±0.110.75±0.180.63±1.02كارب عادي-أ

0.11±0.010.18±0.070.23±0.21كارب عشبي-ب

0.03±0.010.12±0.070.23±0.21كارب فضي- ج
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Abstract: This study was conducted in random sample of fifteen hatcheries at Babylon province to be

studied and evaluate them technically during the period, from mid-January 2009 to mid-May 2010. The

results, for the technical aspect showed that: 1-The total water surfaces of the hatcheries varied from 15–

140 dounem, while the surfaces of brood stock ponds are 2.5–11 dounem, which represent only 7% of the

total surfaces and the production of fingerlings from 3.5 to 7.7 million per season. 2- There are no

proportional between the water surfaces of the ponds (in some of these hatcheries) and the hatching

systems (no. of zug jars) which has a negative effects on their production. 3- There is a great frailty in

brood stock management at the majority of these hatcheries (selection, quality. numbers, rearing and

nutrition) which lead to a reduction of their production. The average weight of Brood stock L dounem

was 1077.5 kg with an average food (0.37-0.6 kg./ fish/season). The mother fish used for induced

spawning from the total number were only (47%) ,and the eggs produced was (13%) of female weight. 4-

The design of the hatcheries buildings is far away of the requirements like; high of the building, water

surfaces, filters, and the insides ponds of the brood stock ,which affected the number of the brood stock

used for the artificial reproduction and the quantity of eggs, larvae and fingerlings produced. 5- The

density of  larvae stocking was (1.7 million/ dounem) for common carp and (1.4) for grass and silver

carp. The survival rate of the reared larvae was very low due to the bad management of their ponds (21%

for common, 13% grass and 14% for silver carp). 6- The number of fingerlings produced for each 10 zug

jars was 0.505 million and 0.76 million for each 100 kg of mother fish. 7- The education level of the

persons administrated these hatcheries has a clear effects on the different cycles of the production in these

hatcheries.


