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اإلكثار شبو االصطناعي لمروبيان ذي األرجل البيضاء Litopenaeus vannamei
**

عبد الحسين حاتم غازي ،ساجد سعد حسن النور* و مالك حسن عمي
جامعة البصرة-كمية عموم البحار -قسم عموم البحار الطبيعية
*جامعة البصرة-كمية الزراعة-قسم األسماك والثروة البحرية
**جامعة البصرة-مركز عموم البحار -قسم اإلحياء البحرية
E-mail: abdulhussein73@yahoo.com

الخالصة

درست فعاليات اإلكثار شبو االصطناعي لمروبيان

Litopenaeus

 vannameiبطريقتين ،األولى تكاثر عدد من األميات لتقدير معدل الخصوبة الكمي
لمجموعة من اإلناث مختمفة األوزان ،والثانية تكاثر األفراد لمعرفة ارتباط الخصوبة مع

الوزن ،سجمت خالل عممية اإلكثار العوامل البيئية األساسية ،بمغ معدل درجة ح اررة الماء

داخل المفقس ° 31م والمموحة  32غم/لتر واألوكسجين المذاب  7.5ممغم/لتر وبمغ

األس الييدروجيني  .8.2أظيرت نتائج اإلكثار شبو االصطناعي أن معدل عدد البيض
المنتج الكمي من  20أنثى معدل وزنيا  35.5غم ومن خالل عممية وضع واحدة ما

يقارب  3000000بيضة ،وان عدد اليرقات الكمي بمغ  2400000يرقة وبنسبة
إخصاب  % 86.5ونسبة فقس  .% 78.7في حين أظيرت نتائج إكثار األفراد ،أن

اإلناث التي وزنيا  42.0غم أعطت أعمى عدد لمبيض حيث بمغ  164000بيضة،

بينما أعطت اإلناث التي معدل وزنيا  32.6غم ما يقارب  95000بيضة .سجمت

اإلناث التي وزنيا  35.0غم أعمى معدل إخصاب وبمغت  % 95.2في حين اإلناث

التي وزنيا  42.0غم بمغ معدل االخصاب  ،% 77.5وتراوح معدل الفقس بين %
 68.8و  ،% 86.7مع أفضمية اإلناث األقل وزناً في نسبة الفقس.

كممات مفتاحية :اإلكثار شبو االصطناعي ،الروبيان ذي األرجل البيضاء
.Litopenaeus vannamei

المقدمة

بدأت فعاليات اإلكثار االصطناعي في الروبيان منذ عام  1930عندما نجح

الباحثون في اليابان في تفريخ الروبيان  ،Penaeus japonicusومنذ ذلك الوقت
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اتسعت في الكثير من البمدان ( .(Hudinaga, 1994في بداية السبعينيات استخدمت

بشكل واسع تقنية استئصال ساق العين ،وأدت إلى اتساع إنتاج اليرقات من خالل جمع

اإلناث الناضجة واحتجازىا الغراض التكاثر( Treece, 1999و Bray and
 .)Lawrence, 1992يعد الروبيان من القشريات التي تياجر إلغراض التكاثر أو
البحث عن الغذاء ،ففي أوقات التكاثر تكون اإلناث الناضجة موجودة في البحر لوضع

البيض ،وبعد الفقس تياجر يرقاتيا إلى مياه المصبات إلغراض البحث عن الغذاء ،ثم

تعود الى البحر إلغراض التكاثر( .)Dall et al,. 1990وتجدر اإلشارة إلى أن
الروبيان التجاري  Metapenaeus affinisالذي يعيش في بيئتنا متنقال ما بين
المياه البحرية شمال الخميج عربي ومصب شط العرب واىوار جنوب العراق في البصرة

( .)Salman et al., 1990يمر التكاثر في الروبيان البنايدي في ثالثة مراحل ىي،

عممية نضج المبايض وعمميات التزاوج وعمميات وضع البيض ،وتتحكم درجة الح اررة
بشكل كبير في ىذه المراحل من خالل دورىا في تسريع معدالت النمو الذي يحدد عدد
الدورات اإلنتاجية ) .(Zunaira and Naureen, 2011لمعرفة أوقات التكاثر
ووضع البيض دو اًر ىاماً في مجال االستزراع المائي خصوصاً في تامين الذكور واإلناث
الناضجة المستعدة لطرح المنتجات الجنسية ،ومن الدالئل المستخدمة في تحديد وقت

التكاثر ىي نسبة اإلناث خالل عمميات الصيد والتغيرات الحاصمة في تطور مبايضيا
) .)Crocos et al., 2001تحدث عممية التمقيح في الروبيان البنايدي داخمياً أثناء

الميل إذ يقوم الذكر بإدخال ازئدة الجماع في الحوض المنوي لألنثى ويفرغ سائمو ،ويعتمد
سموك التزاوج بحسب االنثية  Perez Farfante, 1975( Thelycumو

 .)Primavera, 1979يتأثر سموك الوضع في الروبيان  L. vannameiبعدة
عوامل ،منيا عوامل بيئية مثل درجة ح اررة الماء والعمق والفترة الضوئية والرطوبة وأخرى
بيولوجية مثل الكثافة ونسبة الجنس ( Browdy, 1992و  .)Browdy, 1998قام
( Misamore and Browdy (1996بدراسة استمرت  53ساعة استخدم فييا

 031فرد لمراقبة سموك التزاوج في الروبيان  L. vannameiوسجل خمسة مراحل
الستكمال ىذه العممية تمثمت بعممية االقتراب والمطاردة واالختبار والمعانقة وااللتفاف.
تعد عممية استئصال ساق العين من اكثر الوسائل شيوعاً في تحفيز الروبيان عمى

نضج المبايض .ويعد ) Panous (1943اول من الحظ تأثيرىا في تسريع التكاثر.
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كما ذكر) Chang et al. (2001ان ساق العين يمثل مكان انتاج ىرمون االنسالخ

وىرمون تنشيط المبايض وخزنيما .يتركز دور ىرون االنسالخ في البدء بعمميات
االنسالخ  ،وعند زيادة تركيز ىرمون المثبط لالنسالخ يؤدي الى زيادة أطالق اليرمون

المنشط لوضع البيض.
المواد وطرق العمل

نوعية المياه:

جرت معالجة المياه المستخدمة في فعاليات اإلكثار شبو االصطناعي بترسيبو

لمدة  24ساعة في حوضين طينيين احدىما لمماء العذب واألخر لمماء البحري ،ثم نقل
الماء إلى أحواض كونكريتية لخمط الماء وتوفير مموحة مقدارىا  32غم /لتر ،بعدىا رشح
ميكانيكاً لمتخمص من المواد العالقة ،وبعد انتياء عممية الترشيح الميكانيكي نقل إلى

أحواض التعقيم واستخدم الكمور بتركيز  20جزء بالمميون لمدة  24ساعة ،ثم جرى

التخمص من الكمور في أحواض خاصة من خالل ضخ اليواء في القاع ،وبعد التأكد من

صالحية الماء نقل إلى حوض الخزن الستخدامو في فعاليات التكثير.
استخدمت ثالثة أحواض كونكريتية دائرية الشكل مطمية الجوانب بالمون األسود ومغطاة
من األعمى لتقميل شدة اإلضاءة ،بمغ قطر الحوض الواحد  4م وعمق الماء  70سم،
وزودت األحواض بمنظومة تصريف الماء الذي كان يستبدل بنسبة  % 100يومياً.
وضعت اإلناث مستأصمة ساق العين والذكور في أحواض منفصمة بكثافة  8فرد/

م3

جرت عممية قص ساق العين لإلناث باستخدام مقص معقم بالح اررة ،وبعد انتياء العممية
عقمت اإلناث بمحمول األيودين ،ووزنت اإلناث ألقرب  0.01غم باستخدام ميزان نوع
 GS Seeiesصيني المنشأ واستخدمت القدمة لقياس الطول الكمي .غذيت البالغات

عمى عالئق اصطناعية بمعدل  % 01من وزن الجسم وعدلت النسبة اعتماداً عمى

مستوى التغذية وبواقع  6–4مرات يومياً.

اعتماداً عمى درجة نضج المبايض جرى نقل االناث في المرحمة النضجية الرابعة

واثناء ساعات الميل األولى الى أحواض الذكور وجرى ال ُكشف عن االناث الممقحة في
الصباح الباكر ،أعيدت اإلناث غير الممقحة إلى أحواض النضج ونقمت الممقحة منيا إلى

أحواض دائرية الشكل مصنوعة من الفايبركالس سعة الواحد  250لت اًر إلتمام عممية
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وضع البيض .درست معامالت تجربة اإلكثار شبو االصطناعي بطريقتين االولى :خزين

التكاثر إذ وضعت  20أنثى ممقحة معدل وزنيا  5353غم في اربع احواض وبواقع

خمسة إناث لكل حوض وقُدر كل من ،ناتج البيض الكمي ونسبة اإلخصاب وعدد اليرقات
الفاقسة ونسب البقاء.

الثانية :تكاثر اإلفراد أخذت  15أنثى ممقحة ووضعت كل ثالث إناث متقاربة بالوزن في
احواض مختمفة من الفايبركالس سعتو  250لتر واستخرجت عالقة الوزن مع عدد

البيض ونسبة اإلخصاب وعدد اليرقات الفاقسة ونسب البقاء.
البيض الفاقس:

وغسل
جمع البيض بعد طرحة من االناث باستخدام شبكة يدوية  011مايكروميتر ٌ

بالماء البحري لمدة  01دقائق ،ثُم عقم لمدة دقيقة بمحمول األيودين  50جزءاً بالمميون
وغسل مرة أخرى بالماء البحري لمدة  5بعدىا وضع في أحواض الفقس.أخذ  100مل

من أحواض الفقس وبثالثة مكررات عشوائية لتقدير عدد البيض ونسب االخصاب

( .)Quinito et al., 1984وبعدىا كررت العممية نفسيا لتقدير نسبة الفقس اعتماداً
عمى ( Chen (1979إذ أن:

نسبة الفقس  = %عدد اليرقات الفاقسة /عدد البيض 011 x

النتائج

نوعية المياه:
سجمت العوامل البيئية إثناء اإلكثار شبو االصطناعي لمروبيان L. vannamei
وسجل معدل درجة الح اررة  5053مئوي والمموحة  32.0غم /لتر ،واألوكسجين المذاب
5.7ممغم /لتر واألس الييدروجيني  8.2وكانت المدة الضوئية  12ساعة إضاءة و 12

ساعة ظالم بكثافة ضوئية بمغت  500لوكس.
اكثار الروبيان L. vannamei

يبين الشكل ) (1معدل عدد البيض الكمي واليرقات الناتجة بطريقة خزين التكاثر ،إذ

بمغ معدل عدد البيض الكمي المنتج من عممية وضع واحدة  3000000بيضة ومعدل
عدد اليرقات الناتجة الكمي  0411111يرقة ،في حين يبين الشكل ) (2معدل نسبة

اإلخصاب والفقس التي بمغت  % 86.5و  78.7عمى التوالي  .أما الشكل ) (3فيبين

اإلكثار شبو االصطناعي لمروبيان ذي األرجل البيضاء
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العالقة بين وزن الجسم ومعدل عدد البيض المنتج بطريقة تكاثر األفراد ،إذ بمغ عدد

البيض الذي أنتجتو اإلناث التي وزنيا  42.0غم  00111 + 064111بيضة .بينما
بمغ اقل معدل  54111 + 23111بيضة أنتجتو االناث التي تزن  5056غم .كما
يبن الشكل ( )4العالقة بين وزن الجسم ومعدل نسبة اإلخصاب ) ، (%إذ سجل أعمى
معدل  % 95.2في اإلناث التي تزن  5353غم واقل معدل بمغ  % 0053في االناث
التي تزن  4051غم.

شكل ( :)0معدل عدد البيض الكمي وعدد اليرقات الناتجة ( )0 01 xمن  01انثى و 01
ذكور لمروبيان ذي االرجل البيضاء ( Litopenaeus vannameiمعدل وزن

االناث  5353غم).

يبين الشكل ) (2معدل نسبة اإلخصاب والفقس التي بمغت  % 86.5و 78.7
عمى التوالي .أما الشكل ) (3فيبين العالقة بين وزن الجسم ومعدل عدد البيض المنتج
بطريقة تكاثر األفراد ،إذ بمغ عدد البيض الذي أنتجتو اإلناث التي وزنيا  42.0غم

 00111 + 064111بيضة .بينما بمغ اقل معدل  54111 + 23111بيضة
أنتجتو االناث التي تزن  5056غم .كما يبن الشكل ( )4العالقة بين وزن الجسم
ومعدل نسبة اإلخصاب ) ،(%إذ سجل أعمى معدل  % 95.2في اإلناث التي تزن
 5353غم واقل معدل  % 0053في االناث التي تزن  4051غم.
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شكل ( :)0معدل نسب اإلخصاب والفقس ( )%إلناث الروبيان ذي األرجل البيضاء
Litopenaeus vannamei

شكل ( :)5العالقة بين وزن اإلناث )غم ) ومعدل عدد البيض المنتج ( )4 01 xالناث
الروبيان ذي االرجل البيضاء Litopenaeus vannamei

شكل ( :)4العالقة بين وزن اإلناث )غم( ومعدل نسبة اإلخصاب ) (%إلناث الروبيان ذي
االرجل البيضاء .Litopenaeus vannamei

اإلكثار شبو االصطناعي لمروبيان ذي األرجل البيضاء
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شكل ( :)3العالقة بين معدل وزن اإلناث (غم) وعدد اليرقات الناتجة ( )4x 10إلناث

الروبيان ذي االرجل البيضاء .Litopenaeus vannamei
يوضح الشكل ) (5العالقة بين الوزن وعدد اليرقات الكمي ،ولوحظ زيادة عدد اليرقات

المنتجة مع زيادة الوزن إذ سجل أعمى معدل  53111± 123000يرقة ،انتجتيا
االناث التي تزن  4051غم بينما اقل معدل  0411 ± 02111يرقة من االناث
التي تزن  5056غم .ويبين الشكل ( )6العالقة بين الوزن ومعدل فقس البيض وتراوحت
النسبة بين  % 68.8و % 86.7مع أفضمية نسبة الفقس في اإلناث األقل وزناً.

شكل ) :)6العالقة بين معدل وزن اإلناث (غم) ونسبة االخصاب  %إلناث الروبيان ذي
االرجل البيضاء .Litopenaeus vannamei

المناقشة

نوعية المياه:

إثناء عممية االكثار شبو االصطناعي لمروبيان  ،L. vannameiجرى تييئة

العوامل البيئية المتمثمة في درجة الح اررة

والمموحة واألوكسجين المذاب واألس

الييدروجيني والمدة الضوئية ،لما تمعبو تمك العوامل من دور ميم في النضج الجنسي
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واستكمال وعممية وضع البيض ،وبشكل عام فان ارتفاع درجة الح اررة أعمى من ° 03م

تكون مالئمة لنضج مبايض بعض األنواع مثل (Laubier-( P. japonicus
 Bonichon and Laubier, 1976النوع Brown et ( Penaeus setiferus
 )al., 1979النوع )Crocos and Kerr, 1986( Penaeus esculentus
والنوع  Cripe, 1994( Penaeus duorarunوالنوع المحمي Penaeus

 .)Aktas et al., 2003( semisulcatusيحدث أثناء االنتقال الفصمي بين

الخريف الشتاء ضعف في تطور المبايض ( ،)Ayub and Ahmed, 2002ذلك
يبين مدى تأثير درجة الح اررة في النشاط التكاثري ،من خالل تأثيرىا في استيالك
الغذاء والنمو ( .)Nour et al., 2004وقد وجد Laubier-Bonichon and

) Laubier (1976أن بالغات  P. japonicusغير مستأصمة ساق العين أظيرت

أفضل نشاط تكاثري في º 26م و  16ساعة إضاءة ،مقارنة بدرجة ° 24م و  14ساعة
إضاءة ،في حين لم يحصل تطور المبايض في اقل من º 20م و 00ساعة إضاءة،
واعطى الروبيان  P. setiferusافضل نشاطاً تكاثرياً في درجة ح اررة تاروحت بين 00
–° 02م وفترة ضوئية  01–06ساعة ،ولم يسجل ( Brown et al. (0211نضج
في مبايض الروبيان  P. stylirostrisفي درجة ح اررة º 02م واضاءة  04ساعة.

كما الحظا ) Chamberlain and Lawrence (1981اختالفاً معنوياً في نضج

مبايض اإلناث المستأصمة وغير المستأصمة لساق العين في النوعان P. vannamei
و  P. stylirostrisمع اختالف شدة اإلضاءة ،والحظا في الدراسة نفسيا أن

اإلضاءة الطبيعية تكون أكثر تأثي اًر في عممية النضج الجنسي لكال النوعان .وقد ذكر

) Aungsuchawana et al. (2008أن أفضل مدة ضوئية الستكمال النضج
الجنسي في الروبيان  P. vannameiىي  00ساعة أضاءه و 00ساعة ظالم.

بالرغم من ما يمتاز بو الروبيان قيد الدراسة من قدره عالية عمى التحمل الممحي اال ان
تييئة المموحة التي يستطيع خالليا استكمال نضجو الجنسي من دون إجياد ليا دور في
تحقيق نتائج افضل ،فارتفاع المموحة عن المدى المثالي أو انخفاضيا تجعل الكائن يفقد

جزءاً من طاقتو في عمميات التوازن األيوني ،ما يؤثر في بناء المبايض ( Saoud et

 .)al., 2003من جانب آخر يعد مستوى األوكسجين من العوامل المحددة في
التكاثر( .)Rosas et al., 1997ويختمف مستوى الحاجة إلى األوكسجين باختالف
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األنواع ،فقد سجل مستوى احتياج  351–455ممغم/لتر لمروبيان P. japonicus

وبين  455–451ممغم/لتر في لروبيان Chen and Chia, ( P. monodon
 .) 1995ويعد انخفاض مستوى األوكسجين إلى  2ممغم /لتر ذا تاثي ار سمبياً في النوع
.)Seidman and Lawrence, 1985( P. vannamei
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أظيرت نتائج الدراسة ارتباطاً موجباً بين عدد البيض والوزن ،ويعزى ىذا إلى كيفية

استخدام طاقة الغذاء وارتباطو مع الوزن ،فالروبيان األكبر حجماً يكون معدل نموه اقل

ولذا يستغل طاقة الغذاء في بناء المبايض ما يؤدي إلى زيادة عدد البيض ،في حين ان

الروبيان األصغر يستغل جزء من طاقة الغذاء في النمو لذا يقل عدد البيض المنتج تبعاً
لذلك (.)Browdy et al., 1986

وقد ذكر كل من ) Ottogalli et al. (1988و)Palacios et al. (1999
أن زيادة الوزن تصاحبيا زيادة في عدد البيض .والحظ )Nair and Salin (2012

ارتباط بيناً طردياً عدد البيض والوزن في الروبيان  ،P. vannameiفاإلناث التي

تزن  63–31غم تنتج بين  011111–031111بيضو ،بينما االناث التي تزن
 31–41غم تنتج بين  011111–31111بيضة .واعتبر ) Ogle (1992افضل
وزن لعمميات التكاثر تمك التي يزيد وزنيا عمى  53غم وعمرىا أقل من سنتين .بينما
عمى العكس من ذلك بين ) Courtney et al. (1996ان عدد البيض في النوع

 Penaeus plebejusيقل مع زيادة الوزن ،وفسر ذلك وصول مبيض االنثى الى
مرحمة الشيخوخة .من جانب أخر يرتبط عدد البيض الناتج بطريقة التكثير ،وبشكل عام
تعتمد المفاقس التجارية عمى التزاوج الطبيعي ألنو يحقق عدداً أعمى من البيض واليرقات
( .)Chen et al., 1991وقد وجد ان الروبيان قيد الدراسة ينتج في البيئة الطبيعية

مامقداره  55000إلى  150000في حين ينتج  011111–00111بيضة في
التزاوج االصطناعي (.)Treece, 1999
حققت الدراسية الحالية نتائج افضل مقارنة بنتائج )Metin et al. (2011
لنفس النوع اذ سجمت خصوبو مقدارىا  003111ونسبة اخصاب  % 02ومعدل

فقس  .% 0153من جية أخرى يعد حجم الحوض وكثافة األفراد من العوامل التي تؤثر

في النضج واتمام عممية التزاوج ( .)Primavera, 1979كما أسيمت عممية استئصال

عبد الحسين حاتم غازي وجماعتو

00

ساق العين في إعطاء نتائج جيدة في الدراسة الحالية ،إذ تُعد ىذه العممية من أكثر وأفضل

الوسائل شيوعاً في تسريع النضج وزيادة عدد مرات الوضع ،فقد وجد  %21–33من
اناث الروبيان  L. vannameiالمستأصمة ساق العين قد تمكنت من استكمال عممية

تطور المبايض والبدء بعممية وضع البيض (.)Browdy and Samocha, 1985
كما سجل ) Lumare (1979زيادة في عدد مرات الوضع الى  01مره لمروبيان.

 P. kerathurusبعد استئصال ساق العين .والحظ Beard and Wickins,

) (1980التأثير االيجابي لعممية استئصال ساق العين فضالً عن تقميص المدة بين

كل عمميتي وضع الى  03–5يوماً مقارنة بمايقارب  61–51يوماً في االناث غير
مستأصمة ساق العين.

يمكن االستنتاج إن  20أنثى و  10ذكور من الروبيان  L. vannameiأنتجت

من عممية وضع واحدة  3000000بيضة وأنتجت عدداً من اليرقات بمغ

 2400000يرقة ،وارتبط عدد البيض طردياً مع الوزن في حين ارتبط معدل

اإلخصاب عكسياً مع الوزن.
شكر وتقدير

عرفانا منا بالجميل ،نتضرع الى المولى عز وجل ان يتغمد المرحوم االستاذ مصطفى احمد

المختار بواسع رحمتو وغفرانو ،لما قدمو من جيود مميزة و َقيمو من خالل التواصل مع
مسؤولي بعض مفاقس جميورية ايران االسالمية في تسييل عمل الباحث االول إلنجاز بعض

التجارب ىناك.
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Abstract

In this study the breeding of the shrimp Litopenaeus
vannamei was achieved by two methods; the first was stock
breeding to estimate total number of eggs, and the second was
individual breeding to recognize the relationship between
weight and eggs number. The environmental factors in the
hatchery were measured, the averages of water temperature
and salinity were recorded to be 31 º C and 32 ppt.,
respectively, while the dissolved oxygen and pH were 7.5 mg/ l
and 8.2 respectively. The results of stock breeding showed that
total number of eggs (fecundity) and nauplii produced from 20
ablated females with weight of 35.5 + 3.1 g were 3000000 eggs
per spawning and about 2 400000 nauplii respectively.
Fertilization rate and hatching rates were 86.5 %, and 78.7 %
respectively. The results of individual breeding showed that
maximum number of eggs (164000 eggs / female) was
achieved in these females that weight 42.0 g, while the
minimum were 95000 eggs / female for female weighted 32.5
g. Maximum fertilization rate was 95.2 % in those females with
lower weight, while the minimum fertility rate was 77.5 % in
those with higher weight.
Key words: Artificial reproductive, shrimp, Litopenaeus vannamei

