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  Sarpa salpa, الشمبة لسمك غذاءال سموك دراسة

(Linnaeus, 1758)  لميبيا الغزبية السواحن من 

 
  ()طروش  العربي فاطمة. م و الهنود أبوالقاسم مريم.م الكبير، خميفة ناصر.د

  الزاوية جامعة - العموم كمية - الحيوان عمم قسم

 الممخص
بالمنطقة الغربيةة للسةوا ا الليبيةة   (Sarpa salpa)لسمك الشلبة  غذاءتم دراسة سلوك ال
إلةةةة   7102 ينةةةةة أسةةةةماك تةةةةم تلميريةةةةا فةةةة ا ال تةةةةر  مةةةة  نةةةةو مبر  081أشةةةةتملد الدراسةةةةة  لةةةة  

 طبقةةةةد طةةةريقتي  لت ليةةةةا وواةةةةة م تويةةةاد المرةةةةد  ي طريقةةةة النقةةةةاط  و الطريقةةةةة  7108أبريةةةا 
  مة  فة ا  (K)اة ية ي ومرامةا ال الةة ال (GSI)يةةغذائالنسةبية  ممةا تةم دراسةة مرامةا ال الةة ال

تضةةب بةةةم  أسةةماك الشةةةلبة االنتةةائا المت اةةا  لييةةةا  نةةد ال  ةةةص المليةةرع لم تويةةاد المرةةةد  ي 
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األساسةة  لمسةةماك ي   غةةذاءيا  لةة  الط الةةخ الفضةةراء و الط الةةخ البنيةةة وىةة  الغةةذائترتمةةد  ةة  
  ةة  (64.77%) يةةس سةةللد ملمو ةةة األسةةماك التةة  تتغةةدب  لةة  الط الةةخ أ لةة  نسةةبة توالةةد 

اء  ثةةم تةةمت  النباتةةاد الب ريةةة  ةة  المرتبةةة ذم تويةةاد المرةةد  مقارنةةة بالملمو ةةاد األفةةرب مةة  الغةة
ه ذ(  نسةةتنتا مةة   ذلةةك فةة ا ىةة70.22الثانيةةة برةةد الط الةةخ الب ريةةة مةة   يةةس األىميةةة بنسةةبة  

  غةةذائالدراسةةة أ  أسةةماك الشةةلبة تتنةةاوا الط الةةخ والنباتةةاد بنسةةبة  اليةةة وبةةذلك يمةةو  سةةلوميا ال
و يمم  تانية أسماك الشةلبة التة  ترةيش بالسةوا ا الغربيةة لليبيةا  لة  إنيةا مة  األسةماك  نباتيا  

الغذائيةةةةة  ومرامةةةةا ال الةةةةة    أمةةةةا نتةةةةائا مرامةةةةا ال الةةةةة(Herbivorous fish)الرشةةةةبية التغديةةةةة
ا"  ة   اةا انف اضةا"  ة   اةا الربية  و ارت ا ةمة  الرةاملي  سةل   ة  ن ةس  ا تلةاه   الا يةي

ي وىةذا يتوا ة   غةذاءيةة نتيلةة لةو ر  الغذائشتاء   وىذا قةد ي سةر بةم  الزيةاد    ة  مرامةا ال الةة الال
   قيمة مراما ال الة الا ية   ة  الفتةامي نواة  بالمزيةد مة  الدراسةاد البيولوليةة   ارت اعم  

الط الخ الذع تتغدب  ليو م  برض  غذاء  ونوع الغذائك الشلبة  وسلوميا الاوالطبية  ل   أسم
 السامة  الت  قد تسبخ  التسمم لإلنسا   ند أما ل وميا 

 ؛ السواحل الغربية ؛ ليبيا (S. salpa)؛ سمك الشمبة  غذاءالكممات المفتاحية : سموك ال

Abstract 

The food habits of Sarpa salpa, were investigated from the western 

coasts of Libya.  A total of 180 specimens were collected from November 

2017 until April  2018.  The point and frequency of occurrence  methods 

were applied to describe the variability of food contents in fish stomach. 

The gastrosomatic index (GSI)  and Fulton condition factor  (K), was also 

measured. Results of stomach contents analysis  showed that  increase of  

green and brown algae (64.77)were found in food composition , the 

second important group of food  were seaweeds (21.33), other groups of 

food showed not so important. Results showed that the group of algae 



 وآخرون الكبير خميفة ناصر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  74
 

(green & brown)  was the major dietary component in the stomach of 

S.salpa. There is no doubt that the present study has given interesting 

results from the food habits point of view of that     S.salpa was  

(Herbiverous fish). (GSI), showed the same trend as (K), both parameters  

was relatively higher in Spring and lower in the Winter season, this is due 

to availability of food with an increase of  (K)  value. Finally, further  

study are necessary for terms of biology and medical investigation (fish 

toxicology) of S. salpa, and their food habits which may cause a poisons 

to the human. 

Key words : Food habits ; Shelpa fish ; (S. salpa); Western coasts ; 

Libya 

 المقدمة

ألسماك الت  تريش بالب ر األبيض المتوسةط م  ا Sarpa salpa , (L.)  أسماك الشلبة 
والم ةةةةةةيط األطلسةةةةةة  ي ممةةةةةةا تاةةةةةةنة مةةةةةة  األسةةةةةةماك التةةةةةة  تنتمةةةةةة  لطائ ةةةةةةة األسةةةةةةماك الرظميةةةةةةة 

(Osticththyes)  ي و ائلةةةةة أسةةةةماك(Sparidae )   وىةةةة  أمبةةةةر  ةةةةائ د األسةةةةماك تنو ةةةةا   "
الم الرربةة  ودوا ( تفتلةةة  األسةةماء الم ليةةة ليةةذا النةةوع  ةة  الرةةFAO, 2008بالسةةوا ا الليبيةةة  

 وض الب ر المتوسط مة  دولةة  ألفةربي  يةس تسةم   ة  ليبيةا وتةونس بسةمك   الشةلبة (ي و ة  
المغرخ بسمك    ما( و   اللزائر بسمك  الرنز(ي و   إيطاليا ي اليونا   وأسبانيا  سلبا( ي أمةا 

ترةةيش   Salema  )(FAO, 2008 ; Unesco, 2006)األسةم ا نلليةةزع لسةمك الشةةلبة  يةو  
أسةةماك الشةةلبة  ةة  ملمو ةةاد مبيةةر  بالمنةةاط  الاةةفرية القريبةةة مةة  الشةةواط  المغطةةا  بالط الةةخ 

متةةر  ي مةة  أىةةم مواسةةم  اةةيد ىةةذا النةةوع  01-10واأل شةةاخ الب ريةةة  نةةد أ مةةا  تتةةراو  مةةا بةةي  
 اةةةل  الاةةةية والفريةةةة وبطةةةر  اةةةيد مفتل ةةةة مةةة  بينيةةةا الاةةةيد بالشةةةباك الفيشةةةومية يوالفةةةيط 

 ند إقتةراخ أسةراخ الشةلبة للشةواط  القريبةة مة  السةوا ا  تترةرض ف ليةا للاةيد برةد  والانار  
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 (Elkabeer, 1992).طةةر  م ظةةور  ا سةةتفدام مةة  بينيةةا الاةةيد بالةةديناميد وبشةةباك اللةةرة 
فةةة ا   اةةةا الشةةةتاء تيةةةالر أسةةةماك الشةةةلبة  ةةة  ملمو ةةةاد مبيةةةر  مةةة  السةةةوا ا الشةةةرقية ب تلةةةاه 

تمةةةاثر  مةةة  أىةةةم مواسةةةم  التمةةةاثر ليةةةذا النةةةوع  اةةةل  الربيةةة  والاةةةية السةةةوا ا الغربيةةةة لغةةةرض ال
 تةداا درلةاد ال ةرار  يةتم ابالمناط  القريبة م  السوا ا ي وم  الظروة البيئية المناسبة  أىميةا 

ف ليا التماثر  و ملية وض  و قةس البةيض  ة  األ شةاخ والط الةخ الب ريةة  و يةس أ  أسةماك 
  تتوالةةد  ييةةا الط الةةخ والروالةة  الب ريةةة بمثا ةةة  اليةةةي لةةذلك  ةة   الشةةلبة ترةةيش  ةة  المنةةاط  التةة

سلوك الغذاء  ند أسماك الشةلبة ال ديثةة ال قةس  قةد تمةو  نباتيةة ي ل ميةة أو مفتلطةة التغديةة  ة  
  م  تقةدم األسةماك  ة  الرمةر نتيلةة للتطةور  ة  غذائبداية دور   ياتيا ي وقد تغير م  سلوميا ال

  ف ا التشريب المقار  لللياز اليظم  لبرض األسماك      لم المرد  قد القنا  اليضمية   م
يمةةو  اةةغيرا  واألمرةةاء تمةةو  طويلةةة  ةة  األسةةماك النباتيةةة التغديةةة مقارنةةة باألسةةماك الل ميةةة أو 

 بيةا مة  مة   (   ة  دراسةة قةام  (Legler  et al, 2005 ; Bonds, 2008المفتلطةة التغديةة 

(Spanier  et al, 2012) لسةمك الشةلبة التة  ترةيش بسةوا ا شةر  الب ةر غةذائ ل  السلوك ال  
 ل  نوع م  الط الةخ السةامة التة  تسةبخ  ة   ذباألبيض  المتوسط  قد ولدوا بم  األسماك تتغ

 ند أما ل وميا   مة  بةي  أ ةراض ىةذا التسةمم (Ciguatera)     يسم   غذائنوع م  التسمم ال
  ال ةةةم و فم  ةةة  المرةةةد  ي ةةةدس لإلنسةةةا   نةةةد أملةةةو لسةةةمك  ةةةدوس ىلوسةةةة ليليةةةة ي  مةةة  ل ةةةاة  ةةة

يا  لة  أ يةاء القةاع النباتيةة غذائالشلبة  مما تشير برض الدراساد  بم  أسماك الشلبة ترتمد    
  (Bonds, 2008 ; FAO, 2012)  ف ا مرا ا تطورىا غذائوقد تغير م  سلوميا ال

(  بماةةايد األسةةماك 0شةةما    (S. salpa)ونظةةرا" لمىميةةة ا قتاةةادية ألسةةماك الشةةلبة 
الليبية لما ليا م  أىمية إقتاادية وطبية  يس يرتقد المثير م  الب اس    ىذا الملةاا بةم  ىةذا 

و  لةة  برةةض أنةةواع مةة  الط الةةخ السةةامة فةة ا السلسةةلة غذائةةالنةةوع مةة  األسةةماك قةةد يرتمةةد  ةة  
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تةو ر الدراسةاد والمرلومةاد  ة  السةلوك ية الت   قد تسبخ التسمم لإلنسةا    ونتيلةة لرةدم  غذائال
تلينةا  لةراء ا  ونوع الغذاء الذع تتناولو أسماك الشلبة بالسوا ا الغربية لليبيةا ي لةذلك  قةد غذائال

 غةذاءلما ليا م  أىمية مبيةر  للترةرة  لة  نةوع ال برض التلارخ ل  ص م توياد المرد  مليريا  
لةةك فممانيةةة تاةةنية ىةةذا النةةوع مةة   يةةس السةةلوك الةةذع  تتناولةةو وترتمةةد  ليةةو أسةةماك الشةةلبة وذ

الغةةذائ  ي ول ةةتب الملةةاا للب ةةاس والميتمةةي   ةة  ىةةذا الملةةاا فممانيةةة الترةةرة  لةة  نةةوع التسةةمم 
ب تمثيره  ل  ا ة ا نسا  م  ف ا تلارخ  ملية ألشفاص دالذع تسببو أسماك الشلبة وما م
 يتناولو  ىذا النوع م  األسماك 

 
 .(.Sparus salpa. L) لسمك الشمبة   FL )( يوضح الطول المحوري )  1شكل )

  

FL 
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 المواد والطرق

 العينات -1

 شةوائيا" مة  سةو  السةمك  ة  مة  مة  طةرابلس   (S. salpa)تم تلمي   ينةاد األسةماك 
م    يةس بلةا الملمةوع الملة  7108م  إل  أبريةا   7102والزاوية ف ا ستة أشير م  نو مبر  

 ينةةة لمةةا شةةير   تةةم نقةةا الرينةةاد طازلةةة  ةة   ا ظةةة  21(  ينةةة أسةةماك بمرةةدا 081للرينةةاد  
رلةةوم الزاويةةة ي وذلةةك   لةةراء القياسةةاد الةةثلا  إلةة  مفتبةةر البيولوليةةا بقسةةم  لةةم ال يةةوا  بمليةةة ال

واألوزا   وأفةةد القياسةةاد المطلوبةةة للدراسةةة  برةةد  التممةةد مةة  النةةوع المسةةتيدة للدراسةةة مةة  فةة ا 
الاةة اد الفارليةةة لمسةةماك تةةم تةةدوي  لميةة  المرلومةةاد  ةة  لةةدوا فةةاص بالدراسةةة ي تةةوع  لةة   

 تلمي  الريناد سم الرينة ي موق  وتاريخ االرقم التسلسل  لما  ينة ي 

 القياسات واألوزان-2

قياس  الطوا الم ةورع لمسةماك ألقةرخ و ةد  قيةاس  السةنتيمتر( ب سةتفدام لو ةة  ذتم أف
نيايةة الزاويةة بةي   اة  الز ن ةة   القياس ي وىو الطوا الةذع يقةاس مة  بدايةة فطةم  السةممة  تة

س  لةةرام( ب سةةتفدام الميةةزا  الةةوز  الملةة  لمةةا  ينةةة ألقةةرخ  و ةةد  قيةةا ذالذيليةةة  برةةد ذلةةك تةةم أفةة
الةذع يمثةا الر قةة بةي  الةوز  الملة  والطةوا  (K) ال ساس وذلك ل ساخ مراما ال الةة الاة ية 

الم ةةةورع لمسةةةماك  لميةةة  القياسةةةاد واألوزا  تةةةم تةةةدوينيا  ةةة   لةةةدوا  فةةةاص بالدراسةةةة لت ليليةةةا 
 ودراستيا ف قا 

 التشريح والفحص المجهري -3

وزا  لمسةةةماك ي تةةةم تشةةةريب  ينةةةاد األسةةةماك الطازلةةةة ب سةةةتفدام برةةةد أفةةةد القياسةةةاد واأل
أدواد التشةةةريب ي  يةةةس تةةةم قطةةة  المرةةةد  برنايةةةة مةةة  القنةةةا  اليضةةةمية ي وبرةةةد  مليةةةة وز  المرةةةد  



 وآخرون الكبير خميفة ناصر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  05
 

%(  ةة   0.1بم توياتيةةا ألقةةرخ و ةةد  قيةةاس  لةةرام(  ي تةةم   ظيةةا  ةة  مةةاد  ال ورمةةالي   بترميةةز  
تةةةدوي  الةةةرقم التسلسةةةل  لمةةةا  ينةةةة   تةةة  يةةةتم دراسةةةة  قةةةوارير زلاليةةةة فااةةةة ب  ةةةظ الرينةةةاد مةةة 

الةذع يمثةا  (GSI)يةة غذائ  ممةا يةتم  سةاخ مرامةا ال الةة الم توياد المرد   ت د الملير ف قا  
 الر قة بي  الوز  المل  للمرد  والوز  المل   لمسماك  ألقرخ و د  قياس اللرام 

 التحميل اإلحصائي-4

المت اةةةةا  لييةةةةا لم تويةةةةاد المرةةةةد   ي تةةةةتم ب سةةةةتفدام    مليةةةةاد ت ليةةةةا و سةةةةاخ النتةةةةائا 
ي  سةخ النظةام  غذاءي الت  ترتمد  ل  درلة إمت ء المرد  بال(Point method)طريقة النقاط  

ش}شةةةةائ   ،،،( ي متوسةةةةط  ،،( ي متوالةةةةد  ،( ل   ومةةةة  فةةةة ا ذلةةةةك يةةةةتم  سةةةةاخ     غةةةةذاءالتةةةةال  
الت  تمثا  ناار الغذاء المفتل ة  برةد   ءغذاملموع  دد النقاط المت اا  لييا لما ملمو ة 

 Occurrenceذلةةةةةك يةةةةةتم  سةةةةةاخ تمةةةةةرار النقةةةةةاط لمةةةةةا ملمو ةةةةةة ب سةةةةةتفدام الطريقةةةةةة النسةةةةةبية 

methods) )%  التة  يةتم  ت ويليةا إلة  نسةبة مئويةة   )(Hyslop, 2015; Newell, 1999 

and Smith,   1998) ية غذائ مما تم  ساخ مراما ال الة ال(GSI) ام المرادلة ب ستفد(GSI = 

stomach weight/fish weight X100) (Gwyther and Grove , 2013) ي ومرامةا
  [ K = fish weight / (fork length)3 X 100ي ب سةتفدام المرادلةة (K)ال الةة الاة ية 

(Nelson and Johnson, 2008 and Zar, 2012) [ 
 النتائج

موضة ة   (S. salpa)المرةد  لسةمك الشةلبة  النتائا الشيرية المت اا  لييا  لم تويةاد
تضةةب بةةم  مرظةةم األسةةماك التةة  تةةم   ةةص مرةةدتيا تتغةةدب  لةة  نةةو ي  مةة  ا(   قةةد 0باللةةدوا  

 Acetabularia)مة  نةوع  (Green algae)الط الةخ الب ريةة ي مة  بينيةا الط الةخ الفضةراء 

mediterranea) ,  (Ulva lactuca) ,  (Valonia utricularis)  التة  شةملد أ لة   نسةبة



   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالشمبة  لسمك الغداء سموك دراسة

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  07
 

%(   ةة  شةةير براير وىةةذه النتيلةةة متقاربةةة مةة  بقيةةة  28.87توالةةد  ةة  م تويةةاد المرةةد  بنسةةبة  
 و  (Petalonia fascia)مةةة  نةةةوع  (Brown algae)أشةةةير الدراسةةةة  ي والط الةةةخ البنيةةةة 

(Stictyosiphon tortilis)   ةةة  شةةةير أبريةةةا مةةة  ملمةةةةوع 72.28ي التةةة  شةةةملد نسةةةبة  )%
 Posidonia)مةة  نةةوع  (Seaweeds)ويةةاد المرةةد  األفةةرب  ثةةم تةةمت   النباتةةاد الب ربيةةة م ت

oceanica)  الت  تمت     المرتبة الثانية برد الط الخ الب رية م   يس األىمية ي  يس شملد
األفةرب  قةد سةللد توالةد  غةذاء%(    شير مةارس   أمةا بقيةة ملمو ةاد ال77.82نسبة توالد  

التة  سةللد   (Dinoflagellates)  والنباتةاد الب ريةة ي مة  بينيةا السةوطيادأقةا مة  الط الةخ 
  (Cliona celata)مةةة  نةةةوع   (Sponges)%(  ةةة  شةةةير ينةةةاير ي ا سةةة نلياد 07.28نسةةةبة  

%(     شةير ديسةمبر   12.02%(    شير  برايري وبيوض األسماك بنسبة  12.82سللد   
 ةةة  م تويةةةاد المرةةةد   غةةةذاءتةةة  سةةةللد لملمو ةةةاد المةةة  فةةة ا ت ليةةةا النتةةةائا للميةةة  النقةةةاط ال

%(ي 72.22(   يس سللد الط الخ بمنوا يا أ ل  نسبة  7( ي والشما  7الموض ة باللدوا  
%( ي ثةم تةمت  بقيةة الملمو ةاد األفةرب 70.22تلييا م   يس األىميةة النباتةاد الب ريةة بنسةبة  

 %( ي وبيوض األسةماك17.82بنسبة  %( ي ا س نلياد 18.72 ل  التوال  السوطياد بنسبة  
ا  مل وظةةا  ةة  ارت ا ةةي  قةةد سةةلا  (GSI)يةةة غذائ%( أمةةا  نتةةائا مرامةةا ال الةةة ال10.28بنسةةبة  

بمقةةةا قيمةةةة  ا  انف اضةةة(  ةةة  شةةةير مةةةارس ي و 10.77مةةةارس بةةةم ل  قيمةةةة   -األشةةةير مةةةا بةةةي  ينةةةاير
ا    األشير ما رت ا االذع سلا   (K)   شير نو مبر  مذلك مراما ال الة الا ية  (03.22)
ا  ة   بقيةة األشةير  انف اضة(    شير مارس ي و 0.87أبريا م  الزياد      قيمتة   -بي   براير
لسةةةمك  (K)ومرامةةةا ال الةةةة الاةةة ية  (GSI)يةةةة غذائ(  يوضةةةب نتةةةائا مرامةةةا ال الةةةة ال2لةةةدوا  
  (S.salpa)الشلبة 
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Table (1). Monthly change in percentage of occurrence (%) of various 

identifiable food items in stomach of Sarpa salpa.(L.). 

Food items (%) 
Months Fish 

eggs 

 

Sponges Dinoflagellates Seaweeds Brown 

algae 
Green 

algae 
(01.71) (02.57) (09.44) (19.74) (23.17) (39.50) Nov. 
(03.53) (01.01) (09.09) (20.20) (22.22) (43.93) Dec. 
(01.36) (02.28) (12.78) (21.91) (17.80) (43.83) Jan. 
(01.93) (04.83) (07.72) (21.25) (19.32) (48.92) Feb. 
(00.91) (03.66) (09.17) (22.39) (22.39) (40.36) Mar. 
(01.40) (02.80) (07.00) (21.96) (24.79) (42.05) Apr. 

Table (2). Food composition expressed by frequency of occurrence (%) 

of Sarap salpa.(L.). 
Food items (%) Frequency 

(%) Fish eggs Sponges Dinoflagellates Seaweeds Algae 

235 375 119 275 835 N
o
 of points 

01.78 02.87 09.23 21.33 64.77 ( % ) 

No. fish examined = 180 

No. fish feeding = 165 (91.66) 

 

 .(.Sparus salpa. L)في محتويات المعدة لسمك الشمبة  غذاء( يوضح نسبة )%( مجموعات ال 2 شكل )

64.77 

21.33 

9.23 2.87 1.78 

algae

Sea weeds

Dinoflagellates

Sponges

Fish eggs
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Table (3). Monthly changes in values of gastrosomatic index (GSI)  and 

K-factor of  Sarpa salpa.(L.). 

 

Months 

  

Apr Mar Feb Jan Dec Nov 
25 26 22 24 22 20 No of  Samples 

3.66 5.60 5.45 5.44 3.35 3.22 GSI 
1.85 1.92 1.71 1.10 1.22 1.12 K-factor 

 المناقشة

النتائا المت اا  لييا م  ف ا ال  ص المليةرع وت ليةا م تويةاد المرةد  تشةير بةم  
%  72.22مةة  ملمو ةةة الط الةةخ الب ريةةة بنسةةبة  غةةذاء ةة  تنةةاوا ال ا  ارت ا ةةأسةماك الشةةلبة سةةللد 

مةة  بينيةةا الط الةةخ الفضةةراء التةة  سةةللد نسةةبة  توالةةد  اليةةة  ةة  م تويةةاد المرةةد  فةة ا أشةةير 
األفةةرب  ثةةم تةةمت   ةة  المرتبةةة الثانيةةة مةة   غةةذاءالدراسةةة ي مقارنةةة بالط الةةخ البنيةةة وملمو ةةاد ال

(   وىةذا قةد ي سةر بةم  7( وشةما  7ي0دول   % لة70.22 يس األىمية النباتةاد الب ريةة بنسةبة 
األفةةرب التةة  ترتمةةد  لييةةا األسةةماك  غةةذاءاألساسةة  مقارنةةة بملمو ةةاد ال غةةذاءالط الةةخ ترتبةةر ال

 ; Ulva lactuca)يا   مة  أىةم األنةواع التة  تةم تسةليليا مة  الط الةخ الفضةراء غذائ    مثيرا  

Acetabularia mediterranea)  نةةوع  ي  والط الةةخ البنيةةة مةة(Petalonia fascia ; 

Stictyosiphon tortilis)  ي مذلك  النباتاد الب رية م  نوع(Posidonia oceanica)   لمي
ىذه األنواع م  الط الخ والنباتاد الب رية تتماثر وتنمو بمثا ة  الية بالمناط  الاةفرية القريبةة 

ألنةواع مثيةر  مة  أ يةاء القةاع  غةذاءم  السوا ا والت   تشةما مسةترمراد الط الةخ ي وو ةر   ة  ال
  أسةماك الشةلبة فااةة بمنطقةة المةد واللةزر    ة  دراسةة قةام بيةا  غةذاءالت  تمةو  مسةتيد ة  ة  

(Gordon, 2012; Ferrari & Chieregato, 2015 and Sarker et al, 2014)   لة 
م  األسةماك سةتنتا بةا  لةبرض أسةماك الب ةر األبةيض المتوسةط  وفلةيا الرقبةة  قةد غةذائالسلوك ال

  نتيلةةة للةةو ر  مةة  الغةةذاء  ةة  البيئةةة الطبيريةةة  غةةذائ ةة  سةةلوميا ال غةةذاءتسةتيدة نةةوع مرةةي  مةة  ال
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 لةة  أسةةماك الشةةلبة  تةةم تلميريةةا مةة    (Spanier et al, 2012)و ةة  دراسةةة أفةةرب قةةام بيةةا 
 سوا ا شر  الب ر المتوسط  قد ولدوا  ند   ص م توياد المرد  بم  مرظميا ملمو ةة أ يةاء

 لةة  سةةلوك   (Smith, 1998)القةةاع النباتيةةة مةة  بينيةةا الط الةةخ الب ريةةة  و ةة  دراسةةة قةةام بيةةا  
يا  لةةة  الروالةةة  غةةةذائألسةةةماك الشةةةلبة الاةةةغير  ال لةةةم  قةةةد ولةةةد بةةةم  األسةةةماك ترتمةةةد  ةةة   غةةةذاءال

مية واللياز اليضم  لةبرض أسةماك الشةرخ المرلانيةة التة  قةام ضالنباتية   و   دراسة للقنا  الي
 قةد ولةد بةم  األسةماك النباتيةة التغديةة يمةو   لةم المرةد  اةغير   (Lagler et al, 2005)يةا ب

% مةةة  طةةوا لسةةةم السةةممة مقارنةةةة باألسةةماك الل ميةةةة 71وتمةةو  أمراءىةةا طويلةةةة قةةد تاةةةا إلةة  
الت  تةم   اةيا ضةم  م تويةاد المرةد    باألفر  غذاءوالب نمتونية التغدية  أما بقية ملمو اد ال

أسةماك  الشةلبة   وقةد سةللد أقةا نسةبة توالةد   ة  م تويةاد  غةذاءليس ليا أيةة أىميةة مبيةر   ة  
ي  يةةس   (Phytoplankton)المرةد  مة  الغةةذاء مة  بينيةا السةةوطياد التة  تشةما اليةةوائم النباتيةة 

اةةغير  والمتوسةةطة ال لةةم ي ثةةم %(   ةة  م تويةةاد مرةةد  األسةةماك ال18.72سةةللد نسةةبة توالةةد  
%(  10.28%( ي ثم بيض األسماك بنسبة  17.82تمت  برد ذلك  ملمو ة ا س نلياد بنسبة  

التة  قةةد ولةةدد ظئيلةةة لةةدا" ضةم  م تويةةاد المرةةد  ي وىةةذا قةةد ي سةر ذلةةك لرةةدم و رتيةةا  ةة  البيئةةة 
ف تمةةةو  مسةةةتيد ة مثيةةةرا الطبيريةةةة نتيلةةةة للتغيةةةراد الموسةةةمية  والتةةةمثيراد البيئةةةة  مةةة  لانةةةخ وقةةةد 

م  الط الخ والنباتةاد القا يةة مة  لانةخ  فةر   غذاءأساس  ألسماك الشلبة نتيلة لو ر  ال غذاءم
 ; Sale, 1990) ةة  دراسةةة  لةة  التةةمثيراد البيئيةةة  لةة  الشةةرخ المرلانيةةة قةةام بيةةا مةة  مةة  

Thresher, 2010 and Levinton, 1998) يةة المفتل ةة مة  سةتنتلوا  بةم  الروامةا البيئاي  قةد
بينيا درلاد ال رار  والتياراد الب رية ليا تمثير مبير ل  نمو وتماثر مسترمراد الشرخ المرلانية 

 ,Ishiwata)لمسةةماك  غةةذاءوالط الةةخ الب ريةةة  ةة  البيئةةة الطبيريةةة التةة  ترتبةةر أ ةةد ماةةادر ال

ويمثةةا الر قةةة  غةةذاءلالةةذع يوضةةب مرةةدا إمةةت ء المرةةد  با (GSI)يةةة غذائ  مرامةةا ال الةةة ال(2015
 ةة   ا  ارت ا ةة( 0.71   قةةد سةةللد قيمتةةو  غةةذاءبةةي  وز  األسةةماك  ووز  المرةةد  بم توياتيةةا مةة  ال

(  ة  شةير نةو مبر مقارنةة باألشةير األفةرب ي  وقةد يرلة  2.77بقيمةة    ا  انف اضةشير مارس ي و 
لتزىيةةر والتمةةةاثر فةةة ا  اةةا الربيةة  ي الةةذع يرتبةةر موسةةم ا  غةةذاءالسةةبخ  ةة  ذلةةك نتيلةةة لةةو ر  ال
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 ة   اةا الشةتاء نتيلةة للتغيةراد  ة   غةذاءللرديد م  األ ياء النباتية وال يوانيةة وقلةة الةو ر  مة  ال
 نةد   ةص مرةد    (Gwyther and Grove, 2013)الرواما البيئية     دراسة قام بيا م  مة 

المرةةد  تمةةو   قةةد ولةةدا بةةم   (Limanda limanda)يةةة مةة  بينيةةا سةةمك ذاألسةةماك الرشةةبية التغ
ممتلئة بالغذاء     اا الربي  والاية ي وىذا يتوا   م  النتائا المت اا  لييا لمراما ال الة 

سةماك والظةروة البيئيةة الماةا بة ي وىو مراما يسةتفدم  ة  قيةاس مةدب اة ة األ (K)الا ية 
ثةا الر قةة مة   دمةو  ي ويم غةذاءالليد  والسيئة( ي الت  ترةيش  ييةا  األسةماك مة   يةس و ةر  ال 

 ةة   ( مل وظةةا  0.07  ا  انف اضةةسةةللد  (K)بةةي  الطةةوا الم ةةورع والةةوز  الملةة  لمسةةماك  قيمةةة 
(  ةةة   اةةةا الربيةةة  ي وىةةةذا قةةةد ي سةةةر بةةةم  األسةةةماك  تمةةةو  0.87بقيمةةةة    اةةةا الشةةةتاء  ومرت رةةةا  

 ضري ة  وت توع  ل  القليا م  الدىو     لسميا  نتيلة  ألستي ميا ف ا  اا الشتاء وقلة
بمثا ةة  اليةة   نسةتنتا  غةذاءي ولذلك يتم ترويضةو  ة   اةا الربية  الةذع يتةو ر  يةو ال غذاءو ر  ال

مةة  نتةةائا مرامةةا  بمةة  ذلةةك بةةم  نتةةائا مرامةةا ال الةةة الاةة ية سةةللد  ةة  ن ةةس ا تلةةاه والمسةةتو 
 ية  غذائال الة ال

 ةةا الغربيةةة   لةة  النتةةائا المت اةةا  لييةةا   ةة   أسةةماك الشةةلبة المسةةتوطنة بالسةةوا بنةةاءا  
   لةة  نةةو ي  مةة  الط الةةخ غةةذائال النبةةات  ي ممةةا ترتمةةد  ةة  سةةلوميا غةةذاءال تنةةاوالليبيةةا ت ضةةا  

" الفضراء والبنية (ي ومذلك النباتاد الب رية ي وىذه الملمو اد أثبتد النتائا وبما فيةدع ملةاف   
األساسةةة   ألسةةةماك الشةةةلبة ي ولةةةذلك يممةةة  تاةةةني يا مةةة  األسةةةماك الرشةةةبية  غةةةذاءللشةةةك  بمنيةةةا ال

 التغدية 
و ةةةة  الفتةةةةام  لقةةةةد تةةةةم الترةةةةرة  لةةةة  برةةةةض أنةةةةواع مةةةة  الط الةةةةخ  ةةةة  م تويةةةةاد المرةةةةذ  

فااةةةة بةةةم  الرديةةةد مةةة   أسةةةماك الشةةةلبة لمةةة  تمةةةو  ملةةةاف للدراسةةةة مسةةةتقب    غةةةذاءالمسةةةتيد ة  ةةة  
اك الشةةلبة تتنةةاوا برةةض الط الةةخ والنباتةةاد السةةامة التةة  الب ةةوس والدراسةةاد تشةةير إلةة  أ  أسةةم

 ,Spanier et al, 2012 and Campbell & Nicholls)تسةبخ التسةمم لإلنسةا   نةد أمليةا 

  لذلك نوا  بالمزيد م  الدراساد ذاد الر قةة باللانةخ الطبة   فااةة  ة  ملةاا  لةم (2007
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األفةرب التة  ترتبةر المرلومةاد والدراسةاد    السموم  والتسةمم  نةد أمةا األسةماك واأل يةاء الب ريةة
 والب وس    ىذا الملاا   قير  لدا"    البيئة الم لية والرالمية 

 الخالصة

ترتمةد   S. salpa  لة  أ  أسةماك الشةلبة النتةائا التة  تةم ال اةوا  لييةا أ طةد م شةرا  
 الفضةرء ي البنيةة(ي مةذلك يا  ل  أ ياء القاع النباتية م  أىميةا الط الةخ الب ريةة غذائ    مثيرا  

  غةذائالنباتاد الب رية الت  ترتبر الغذاء األساس  الذع ترتمةد  ليةو أسةماك الشةلبة  ة  سةلوميا ال
ألسةماك الشةلبة يمةو  نباتيةا  وقةد   غةذاء  نستنتا م  ذلك وبما ف يدع ملاف" للشك بةم  سةلوك ال

 .U. lactuca ; A)  ينيةةاتةم الترةرة  لةة  برةض أنةةواع الط الةخ  ةة  م تويةاد المرةةد  مة  ب

meditarranea  & P. fascia)   ي  والنباتةاد الب ريةة(P. oceanica) التة  ت تةال للدراسةة 
" بةةةةم   برةةةةض الط الةةةةخ التةةةة   والب ةةةس مسةةةةتقب "م  اللانةةةةخ البيولةةةةول  واللانةةةةخ الطبةةةة  ي  لمةةةةا  

  لإلنسا  غذائمم الية قد تمو  سامة وتسبخ التسغذائع  لييا أسماك الشلبة ف ا السلسلة الذتتغ
  ند أما ل وميا 
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