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(افيااغاةئهااغبحرة اSardinellaاlongicepsاغمسردةنا)امسائ ألتنقائية ااغذااية االا
ااغعراقة 

اا(1*)خئغداوغةماائةكلافئرتنر

 . العراؽ.جاهعة البصرة ،هركز عمـو البحار ،قسـ الفقريات البحرية(. 1)
     (.khaled_msc62@yahoo.com. البريد اإللكتروىي: خالد وليـ هايكؿ فارىر)*لمهراسمة: 

 11/78/0707تاريخ القبول:    16/77/0707تاريخ االستالم: 

 اغالخص
هحافظة ب االقميهية العراقية( هف الهياي البحرية longiceps Sardinellaالسرديف ) أسهاؾجمبت عيىات 

 (120) وبواقع ،دراسة اىتقائية الغذاء الطبيعي بٍدؼ ،ـ 2019وىيساف  آذارخالؿ شٍري البصرة 
ية لهكوىات الغذاء ئو الىسبة الهحسبت  .لحساب االىتقائية لمغذاء Manly`s άدليؿ  استخدـ .سهكة

الثمج الهجروش لتقميؿ  إضافةبواسطة حاوية هف الفميف بعد الهختبر   إلى سهاؾاألىقمت  .هؤشر االهتالءو 
 26.586 األوزافو سـ  17.7و 16.2ذ بمغت إ الكمية األطواؿ حسبت هعدالتو  ،الىقؿ أثىاءالفقد بالغذاء 

 آذارخالؿ  62.77و 40.39وبهؤشر اهتالء  ،% 85و 55وبدرجة اهتالء لمهعد  ،غا29.934و
ٍائهات الحيث شكمت  حسبت الىسبة الهئوية لهكوىات الغذاء داخؿ القىاة الٍضهية عمى التوالي.وىيساف 

ىباتية الٍائهات ال ،%12 سهاؾاألبقايا و  ،%27قشريات البقايا و  ،% 36 ىسبة حيواىيةال
ٍائهات الها في ىيساف فقد شكمت أ، آذارخالؿ شٍر وذلؾ  %8هٍضوهة هواد و  ،%17دياتوهاتالو 

 ،%08دياتوهاتالىباتية و الٍائهات وال ،%17 سهاؾاألبقايا و  ،%18قشريات البقايا و  ،%33حيواىية 
 أسهاؾالحيواىي في هعد   األصؿلمغذاء ذو الدراسة سيادة واضحة ىتائج  بيىت. %11هٍضوهةهواد و 

وبقايا  سهاؾاأللمٍائهات الحيواىية وبقايا ا0.19804وا0.21035وا0.25363بمغت الدراسة وبهعدالت 
 .القشريات خالؿ شٍري الدراسة عمى التوالي

 السرديف، االىتقائية الغذائية، بقايا القشريات، البيئة البحرية، العراؽ. أسهاؾ: غكلائتااغافقئحة ا
ا:اغاادا 

بيف  ،الٍادئجىوبًا في الهحيط  67 شهااًل وخط العػرض 77تشػر السرديف عمى سواحؿ الهحيطات والبحار كافة بيف خط العرض يى
لىهرورًا بخميج كاليفورىيا و  ،جىوب غربي أالسكا  ،سواحؿ بيرو وتشيمي، وفي الهحيط الٍىدي بيف خميج عدف وسواحؿ إفريقيا الشرقية  ا 

الهحيط  إىدوىيسيا وخميج تايمىد والفيميبيف شرقًا، وتايواف شهااًل، وغيىيا الجديدة وشهالي ُأستراليا وغربيٍا جىوبًا. كها تىتشر في  إلى
في أفواج هف  السرديف أسهاؾتعيش  .(CPSMT Report, 2003) األطمسي وبحر الشهاؿ والبمطيؽ والهتوسط واألسود واألحهر

كـ( عرضًا، تشؽ طريقٍا شهااًل عمى طوؿ الساحؿ الشرقي  2.0كـ( طواًل، وتتجاوز ) 61بمغ ىحو )تبهساحة الصغيرة  سهاؾاأل
ا ها يختمؼ هفٍـو السرديف بحسب الهىاطؽ ذإ، سىويةالجىوبي إلفريقيا في أكبر ٌجرة  هف  أكثرويوجد  بيف السكاف الهحمييف اىتشاٌر
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في حيف ُيطَمؽ كال االسهيف عمى هجهوعة  Pilchardاثىي عشر ىوعًا تحت اسـ السرديف تحديدًا وىحو ستة أىواع تحت اسـ الِبمشارد 
 .Hill and Bergen, 2000)) أخرى هف أىواع الفصيمة التي يىتهي السرديف إليٍا

حرارة هياي البحر، إذ تفيد الدراسات الحيوية  :السرديف لمتفريخ في أفواج ضخهة وهواسـ هعموهة ُتَحدُِّدٌا عواهؿ بيئية أٌهٍا أسهاؾترتحؿ 
 ,GAFRDالهياي الشاطئية الهائمة لمبرودة )  إلىـ، هها يدفعٍا لمٍجرة    07السرديف تفضؿ الهياي التي تقؿ حرارتٍا عف  أسهاؾأف غالبية 

وقد يستهر وضع البيض في  ،ـ˚ (19  إلى 16 ) السرديف عهوهًا في الميؿ في درجة حرارة لهياي البحر بيف أسهاؾتتكاثر و  .(2011
في الىصؼ الشهالي لمكرة األرضية، وفي شٍري حزيراف  أياربعض األحواؿ عمى هدار العاـ، إال أف ذروتً تحصؿ في شٍري ىيساف و 

وتهوز في ىصفٍا الجىوبي. ُتطِمؽ األىثى الكبيرة ىحو هئتي ألؼ بيضة في الهوسـ تفقس بعد ثالثة أياـ عف يرقات ٌائهة عمى سطح 
 (.,Alice 2004الهاء )

والتي ُتعد أحهاضًا دٌىية  Omegaدٌىية غير الهشبعة باألحهاض ال كوىً غىيالسرديف سهؾ زيتي سٍؿ الٍضـ هرتفع القيهة الغذائية 
أساسية ُتسٍـ في َتَشكُّؿ أغشية الخاليا العصبية وتحافظ عمى هروىتٍا وثباتٍا وتدخؿ في بىاء الوسائط الىاقمة لمهعموهات بيف الدهاغ 

السرديف هع ٌيكمً العظهي  أسهاؾتىاوؿ  (،Akbar et al., 2005وBastianetto and Quirion, 2004 ) والخاليا العصبية
ز قيهتً الغذائية  وفوائدي لجسـ االىساف وتمعب  العادي السهؾ هقارىة بمحـ بوتاسيـوهف عىصري الكالسيـو والالعالي ُهحَتواي لُيَعزِّ

 .(Cook et al., 2009)الهغذيات الداخمة في غذائً دورا اساسيا في تدعيـ ٌذي الخواص 
   العظهية سهاؾاأل، وصؼ Clupeiformesوالرتبة  Clupeidae الفصيمة  إلىتىتهي عهوهًا هجهوعة أىواع السرديف 

Osteichthyes  ولعؿ الىوع Sardina pilchardus  السرديف صغيرة الحجـ هغزلية  أسهاؾ و،وأفضمٍا تهثيالً  أىواعٍا شيوعاً  أكثرٌو
َقة ُهخَضرَّة في هىطقة الظٍر وبقع سوداء عمى هىشأ الزعاىؼ وأطرافٍا  55و7الشكؿ تراوح أطوالٍا بيف  سىتيهترًا لوىٍا فضي تشوبً ُزر 

وبعضٍا كبير  ،ة الحجـحراشفٍا دائرية هتوسطو  ،زعاىفٍا ىاعهة غير شوكية وزعىفتٍا الذيمية هشقوقة بعهؽ وال وجود لمخط الجاىبي
 Mutia 2001عيىاٌا كبيرتاف ىسبيًا وفهٍا أهاهي وأسىاىٍا فكية غير هتهيزة أو غائبة ) ،ُهَتَقرِّف في هىطقة الحوض أو عمى طوؿ البطف

et al.,  وKarpouzi and  Stergiou 2003)،  السرديف بالترشيح هعتهدة عمى الٍائهات ويشكؿ العىصر  أسهاؾتتغذى يرقات
ا  (.Papa et al., 2008الحيواىي الهصدر االساسي في تغذية الكبار )

 longiceps) السرديف سهاؾكهىطقة رعي وتغذية أل هالئهة الهياي البحرية الساحمية العراقية هعرفة هقدار  إلى الدراسة تٍدؼ
Sardinella)، الداخمة في الغذاء خالؿ فترة الربيع.  ألىواعل وتواجد ىشاط وتحديد 

ا:اغبحثاوطراياهاوادا
)همتقى هصب  هىاطؽ الصيد البحريالعراقية  الساحمية( هف الهياي البحرية Sardinellaاlongicepsالسرديف ) أسهاؾجمبت عيىات 

ذ تـ صيد إ ـ 2019 ىيسافو  آذاري خالؿ شٍر ( سهكة 120) وبواقع في هحافظة البصرةشط العرب بالخميج العربي وخورعبد اهلل( 
( باستخداـ غ) األوزافطواؿ )سـ( باستخداـ هسطرة قياس شفافة و األ ذ شهمت كؿ هفإبعض القياسات الحياتية  أخذت، هساءً  سهاؾاأل

درجة االهتالء هحسوبة الىسبة الهئوية لهكوىات الغذاء وهؤشر االهتالء و  حسبت ،Seuso Dا–ا150( هوديؿ  Loribondهيزاف ىوع )
و اختيارية الغذاء ألقياس اىتقائية   Manly`s άكها حددت اىتقائية الغذاء لٍا باعتهاد دليؿ درجة حسب اهتالء الهعدة،  20هف 

 (:Manly, 1972قيهة  االىتقائية الغذائية هف هعادلة ) استخرجت،)التفضيؿ الغذائي( 

http://kenanaonline.com/users/MedSea/tags/152074/posts
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rj                                                                                  اااااااااااااااااااااااااااا                   
 άػػػػػػػ = ػػػ                                                                        

اااااااااااا                           ا ni∑(rj /ni)                                              اااااااا  
 ف:أحيث ا
άالفرائس.  ألىواعو التفضيؿ الغذائي أاالىتقائية =اا niا.( في عيىة الهاءألىواع)ا عدد الفرائسهعدؿ =اا
rjالقىاة الٍضهية.افي(   ألىواع)ا عدد الفرائسهعدؿ =ا 
 ,Maulood and Boney)وحسب الطريقة الهتبعة هف قبؿ التشريح   أدواتاستخداـ ب سهاؾلأل الجوؼ الجسهيوذلؾ بعد فتح    

حددت درجة االهتالء لهحتوى القىاة الٍضهية واستخرجت هحتوياتٍا وفحصت باستخداـ الهجٍر التشريحي والهجٍر الضوئي  ،(1980
 (.Hyslop, 1980التواجد ) الىقاط وتكرار تيطريق ـاوذلؾ لتحديد الىسب الهئوية لمهكوىات الغذائية وذلؾ باستخد

في  هتوفراً  التي تهثؿ غذاءً  األخرى األحياءهف الٍائهات والىباتات و   ألىواعا عيىات هف هاء الهحطة لغرض تحديد هحتواٌا هف أخذت
ا.    وفحصت في الهختبرلغىى الهىطقة  تبعاً  سهاؾاألو كوىٍا هىتخبة هف قبؿ أوسيادتٍا في الغذاء  بيئتٍا الطبيعية

 :Wada, (1991)لهكوىات الغذاء حسب هعادلة ة الىسبة الهئَي حسبت 
 )الجزء( لمفرد األعدادهجهوع  
 100 ×الىسبة الهئوية لهكوىات الغذاء = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 لمهجهوع )الكؿ(  األعدادهجهوع                                       

 (:(Carlos, 1988( حسب هعادلة Fullness indexحسب هؤشر االهتالء )
 17.777 × غوزف هحتويات الهعدة                      
 ػػػػػػػهؤشر االهتالء = ػػػػػػػػػػػػػػ

 سهاؾاألوزف                                   
ااغذذاية ا  اخرجتو  ،وتـ وزىٍا هع الغذاءالٍضهية القىاة  جتالهقص واستخر بَاسطة  سهاؾلأل: فتح الجَف الجسهي غاكوتنئت

تحت  تشريحة زجاجية وفحص  إلى ىقمتثـ  ،تحت الهجٍر التشريحي تالهحتويات وفحص توزىثـ هحتوياتٍا عمى طبؽ تشريح 
 Smith, 1950; Perscott, 1970; Al-Saboonchi  et al., 1982) عمى ، وتصىيفٍا اعتهاداً  ألىواعالهجٍر الضوئي لتحديد ا

; Al-Saboonchi et al., 1986, Al-Saboonchi et al., 1990..) 
  إلىالغذاء قسهت هكَىات و ،ءهتالدرجة اال دػاط َتحديػَذلك باستخدان طريقتي العد َالىق الغذاءحسبت الىسبة الهئَية لهكَىات 

ائهات ىباتية وهواد  ،بقايا قشريات ،الهجاهيع التالية: بقايا حيواىية  .هٍضوهة خرىأٌائهات حيواىية ودايتوهات وبقايا ىباتية ٌو
ااغتنقئيج:
ضهف وكاىت  YSiباستخداـ جٍاز قياس العواهؿ البيئية الحقمي ىوع  في هحطة جهع العيىات العواهؿ البيئية هوقعيا بعض قيست

السرديف وتواجد واىتشار الهغذيات التي تدخؿ السمسمة الغذائية لٍا في هىاطؽ تواجدٌا  أسهاؾالهالئهة لتواجد واىتشار وتغذية  حدودال
ا. 7.8وبقيهة اس ٌيدروجيىي  باأللؼجزء  31.6وبهعدؿ تركيز همحي  ـ˚22.3ذ بمغ هعدؿ درجة الحرارة إ ،خالؿ فترة جهع العيىات
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ا29.934وا26.586 وزفسـ وهعدؿ  17.7و 14.8قياسي  طوؿسـ وهعدؿ  17.7و 16.2 سهاؾلألكمية الطواؿ االهعدالت  بمغت
عمى  %55  إلى% 45 آذارخالؿ شٍر الفارغة   إلىمهعد الههتمئة ة الهئوية لبالىسبيىها بمغت هعدؿ  ،وىيساف عمى التوالي آذارخالؿ  غ

 .(1شكؿ وال 1جدوؿ )ال % عمى التوالي15وا%85التوالي وخالؿ شٍر ىيساف بمغت 
 انسسديه انمدزوست   سمب ( وانىسبت انمئىيت )%( نهمعد انممتهئت ألغ) األوشان. معدالث االطىال )سم( ومعدالث 1انجدول 

 معدل انىشن انطىل انكهيمعدل  معدل انطىل انقيبسي  األشهس ث
 انىسبت انمئىيت  ندزجت االمتالء%

 فبزغت ممتهئت   

      55         45 26.586 16.2 14.8 آذاز 1

      15      85 29.934 17.7 16.9 ويسبن 2

     

 ػ   
 انسسديه انمدزوست   سمب انممتهئت أل( وانىسبت انمئىيت )%( نهمعد غ) األوشان. معدالث االطىال )سم( ومعدالث 1انشكم 

 (31.16) هعدؿ اهتالء أدىىحيث سجؿ  (40.39) والذي بمغ آذارالكمي لمهعد خالؿ شٍر  هتالءالاهؤشر ( هعدؿ 0جدوؿ )يبيف ال
هعدؿ اهتالء  أدىىحيث كاف ،ا62.77، في حيف بمغ هعدؿ هؤشر االهتالء الكمي لمهعد خالؿ شٍر ىيساف 44.27هعدؿ اهتالء   أعمىو 

 15في حيف بمغ هعدؿ درجة االهتالء خالؿ ىيساف  10 آذار، حيث بمغ هعدؿ درجة االهتالء خالؿ 67.22عالي  أو  53.41قد سجؿ 
 (.0 شكؿوالا2دوؿ )الج درجة( 20)هف قيهة درجة االهتالء 

 انسسديه انمدزوست   أسمب نمعد   االمتالء. معدالث مؤشس 2انجدول 

األشهر ت  
وزنمحتىياتمعدل  

المعدة      

 معدلالطىلالكلي

مسما أل  

 معدلوزن

مسما األ
 معدلمؤشراالمتالء

معدلدرجة

(20)االمتالء

     10      40.39    26.586 16.2 0.1074آذار 1

     51     62.77    29.934 17.7 0.1879نيسان 2
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ا_
 انسسديه انمدزوست   أسمب مؤشس االمتالء نمعد معدالث  .2انشكم 

ذ إ آذارخالؿ الدراسة  سهاؾية هف هكوىات القىاة الٍضهية ألئو ىسبة ه  أعمىوالتي بمغت ( شكمت الٍائهات الحيواىية 2جدوؿ )يوضح ال
، % 8 هٍضوهةوهواد  ،% 17% والٍائهات الىباتية  12 سهاؾاألثـ بقايا  ،% 27تمتٍا بقايا القشريات حيث شكمت  ،% 36شكمت 
%  11 هٍضوهةوهواد  ،% 18بقايا القشريات حيث شكمت و %  28تمتٍا الٍائهات الىباتية  ،% 32شكمت الٍائهات الحيواىية بيىها 

عالي وجود اختالؼ في الىسب الهئوية لهكوىات الغذاء داخؿ القىاة الٍضهية باختالؼ أستىتج هف الجدوؿ . ي% 10 سهاؾاألبقايا و 
 جدوؿ)القايا القشريات بو  سهاؾاألباىخفاض في ىسبة الٍائهات الحيواىية وزيادة بىسبة الٍائهات الىباتية واىخفاض في ىسبة بقايا   األشٍر

  .(3شكؿ وال 2
 انسسديه انمدزوست   سمب . انىسبت انمئىيت )%( نهمكىوبث انغرائيت داخم انقىبة انهضميت أل3انجدول 

 خسيأمىاد  بقبيب قشسيبث أسمب بقبيب  هبئمبث حيىاويت هبئمبث وببتيت  األشهس ث

8271236 17 أيبز 1

1118103328 ويسبن 2

 

  
 انسسديه انمدزوست   سمب انىسبت انمئىيت )%( نهمكىوبث انغرائيت  داخم انقىبة انهضميت أل .3 شكمان

 0.24741ذ شكمت إغذائية الىتقائية و االأفي االختيارية ىسبة   أعمىشكمت الٍائهات الحيواىية  آذارشٍر في أىً ( 4جدوؿ )يبيف ال
غير هٍضوهة خرى أهواد  خيراً أو 0.21189  سهاؾاألبقايا و  0.21660شكمت  ذإالٍائهات الىباتية  ثـ 0.23134تمتٍا بقايا القشريات 
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 أسهاؾبقايا و  ،0.25986لمغذاء الحيواىي )ٌائهات حيواىية  سهاؾاألها في ىيساف فقد شكؿ اىتقائية أ، 0.09276هعروفة شكمت 
ا0.25363وبهعدؿ اىتقائية لمغذاء الحيواىي خالؿ شٍري الدراسة بمغ  ،آذارهقارىة بشٍر ا(0.16475بقايا قشريات و ، 0.20882

 .             (4 شكؿ)الاوبقايا القشريات عمى التوالي سهاؾاأللمٍائهات الحيواىية وبقايا ا0.19804وا0.21035و
 انسسديه انمدزوست   سمب داخم انقىبة انهضميت أل  ألوىاعاالوتقبئيت انغرائيت ن. 4 جدولان

 انمكىوبث        

  األشهس
أسمب بقبيب  هبئمبث حيىاويت هبئمبث وببتيت  خسي مهضىمتأمىاد  بقبيب قشسيبث 

 0.092760.231340.211890.247410.21660 آذاز

 0.13894 0.16475 0.20882 0.25986 0.22763 ويسبن

 0.16585 0.19804 0.21035 0.25363 0.22211 انمعدل

 

 
 انسسديه انمدزوست   سمب داخم انقىبة انهضميت أل  ألوىاعاالوتقبئيت انغرائيت ن .4 شكمان

ااغاتنئقش :
وال تزيد  ـ˚20ال تقؿ عف   األشٍرف درجة الحرارة خالؿ ٌذي أو  وىيساف كوف العراؽ هىطقة حارة صيفاً  آذاراختيرت فترة الدراسة لشٍري 

ي الدرجات الهالئهة تهاهاً  ـ˚24عف  ي هرتحمة، يقتصر pelagicالسرديف سطحي  أسهاؾتعيش غالبية ذ إ السرديف، سهاؾأل ٌو ، ٌو
 .عيش فيٍاتيرتاد بعضٍا الهياي الهختمطة وهصبات األىٍار واحياىا الهياي العذبة أو  ، وجودٌا عمى هىاطؽ الجرؼ القاري

السرديف أساسًا الهياي الهظمهة والضحمة ذات القاع الطيىي أو الطيىي الرهمي، إال أىٍا تجتاح أحياىًا الهياي الرائقة فوؽ  أسهاؾفضؿ ت
ي ال تغوص عادةً  ،الغذاء الحيد الهرجاىي حاؿ توفُّر خهس وعشريف هترًا في العهؽ، بؿ غالبًا ها تقصد الهياي الضحمة في  هف أكثر ٌو

لذا اختيرت هىطقة الدراسة  (and Pagulayan, 2008 Papa)  حدود الهتر الواحد، هها يجعمٍا عرضة لمصيد حتى باليد هباشرة
 سهاؾاأل ألغمب ةالغذائيوتوفر الهغذيات الهختمفة والتي تدخؿ في السمسمة  ،تضاريس القاع ىاطؽ هتوسطة العهؽ، وتهتاز بتىوعكوىٍا ه

ذا رديف، لذا فٍي توفر قاعدة غذائية خصبة الس أسهاؾ وباألخصالهتواجدة بالهىطقة،  لهحتوى القىاة  الدراسة الحاليةبيىتً ىتائج  هاٌو
)ٌائهات ىباتية و ،%(12 أسهاؾبقايا و  ،%27بقايا قشريات و  ،%( 36)ٌائهات حيواىية والتي شكمت   ألىواعهف ىسب لتمؾ االٍضهية 
قشريات البقايا و  ،%(33)حيواىية الٍائهات الها في ىيساف فقد شكمت أ، آذارخالؿ شٍر  %8هٍضوهة هواد و %( 17ودياتوهات
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الدراسة سيادة واضحة ىتائج  بيىت حيث، %11 هٍضوهةهواد و  ،%08 ىباتية ودياتوهاتالٍائهات وال %17 أسهاؾبقايا و  ،18%
ذي الىتائج تتفؽ هع ها ذكري ،الحيواىي  األصؿلمغذاء ذو   Lopez-peralta and Arcilaو  (Kurtz and Matsuura, 2001ٌو

ا وعادات وطرؽ و  سهاؾاألعف الدور الذي تمعبً البيئة في اىهاط حياة ( 2002 جرتٍا وتكاثٌر البيئة  وتأثيروقات التغذية أوهعيشتٍا ٌو
  إلى سهاؾاألالهكوىات االساسية السائدة لمغذاء وقد يعود ذلؾ لحاجة  سهاؾاألالهباشر عمى ىهط وعادات التغذية اذ شكمت القشريات و 

 البروتيف العالي لمىهو وتوفير الطاقة لٍا. 
بحر، فقد كاف صيد السرديف يهثؿ في السرديف قيهة بيئية هتهيزة ودور فاعؿ وهىفعؿ في آف واحد في التوازف الحيوي في ال سهاؾأل

ٍي هراحؿ هعيىة أكبر حصيمة لمهصايد السهكية، هحققًا ُذَرى إىتاجية لـ تدـ طوياًل، إذ أعقبٍا غالبًا تراجع في هخزوىاتٍا وبىفس الوقت ف
 سهاؾسيادة هف هحتوى الغذاء لأل كثراأل  ألىواعوالتي شكمت ا (Roux et al., 2008الحيواىية الصغيرة )  ألىواعولي لأهفترس 

لمٍائهات الحيواىية وبقايا ا0.19804وا0.21035وا0.25363ذ بمعت ىسب هعدالتٍا الهحسوبة إ الهفحوصة في الدراسة الحالية
أو  ايرقات األسهاك هو الصعب عميٍف أب Richard, (2012، حيث ذكر )وبقايا القشريات خالؿ شٍري الدراسة عمى التوالي سهاؾاأل

 ،ذ تتغذى عمى الٍائهات الحيواىية بطريقة الترشيحإرقة يال هىذ هرحمةحيواىية التغذية السرديف  أسهاؾف ألذا ىجد ب ،تغير طبيعة غذائٍا
ي هف  ،سهاؾقصر القىاة الٍضهية لألل باإلضافة، سهاؾاألكالقشريات و هرحمة اليرقات والبالغات والهتهثمة بالبقايا الحيواىية   إلى ٌو

 سهاؾاألعهمية ٌضـ هطولً كها في   إلىتوبالزهي لخاليا الفرائس لسيذ ال يحتاج الغالؼ اإ لحهية التغذية سهاؾالههيزات الهٍهة لأل
 Kurtz and Matsuura, 2001) موز لخالياٌالتتهكف هف ٌضـ جدار السيم ورفيعةتكوف قىاتٍا الٍضهية طويمة  التيىباتية التغذية 

تىاسب طردي بيف فتحة الفـ  حيث ٌىاؾ ،وفتحة الفـ سهاؾاألحجاـ الفرائس هع عهر أ( وتىاسب Tsikliras, et al., 2005و
 (.Karpouzi, and Stergiou, 2003) عمى تقطيع الفريسة سهاؾاألوحجـ الفرائس وقدرة  سهاؾاألب

عالقة الهعموهات لفٍـ  أىٍا توفر أفضؿ ذإلفٍـ خصائصٍا الطبيعية  هف العواهؿ الٍاهةتغذية هف تكاثر و  سهاؾاألحياتية دراسات  تعد
وفٍـ  الهختمفة في ىظاـ بيئي هائي هحدد، وبالتالي فإىٍا تكوف هفيدة في تقدير أولي لهستويات التغذية  ألىواعبيف ا والتىافس ها التغذية

ساسية هفٍوهة وهدروسة لىظاهٍا الغذائي في بيئتٍا أضع قواعد الهتهثمة بالعالقة بيف الفريسة والهفترس وو  الىظـ اإليكولوجية الهعقدة
الهعموهات الهتوفرة  ةهف جهم هٍهاً  ( ، لذا تعد ٌذي الدراسة هرجعاً Morote et al., 2008و Nyunja et al., 2002الطبيعية )
  .السرديف أسهاؾولية عف السابقة والتي تدعـ الهعموهات األوالدراسات 

 : المسقتنقئجئت
بدرجات والهتهثؿ بالتركيب الىوعي لمفرائس  في الهعد )أو في األىبوب الٍضهي ( و وىشاط التغذية والهتهثؿ  اىتقائية الغذاء تحديد تـ

ف وتبيف بأ الهياي البحرية العراقية، في (longiceps  Sardinella)  الهالحة الهياي سرديف ىواعأاالهتالء لمهعد خالؿ فترة الدراسة الحد 
 األخرى  ألىواعوبقايا القشريات والبقايا الحيواىية، بيىها هثمت ا سهاؾاأل، تهثمت في بقايا  األصؿفي هكوىات الغذاء ٌي حيواىية السيادة 

ف الهياي البحرية الساحمية العراقية ٌي بيئة أستىتج بي  عىاصر ثاىوية داخمة ضهف هكوىات الغذاء والتي تهثمت بالٍائهات الىباتية، وبذلؾ
هة الظروؼ البيئية، كذلؾ يهكف اعتبار ، وهالءالحيواىية  ألىواعولية هف اتوفر الهغذيات األبسبب  ،السرديف أسهاؾهالئهة لتواجد ورعي 

 .سهاؾاألهصيد جيد لٍذي  الهياي االقميهية الساحمية العراقية
ا:اغاراجع
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Abstract 

Sardines fishes (Sardinella longiceps) were brought from the Iraqi regional 

marine waters, Basra, during March and April 2019, to study the natural food 

selectivity using Manly`s ά index to determine the natural food selectivity, and 

food ingredients percentage, besides fullness index. Fish samples were 

transported to the laboratory using a container of cork after adding crushed ice 

to reduce food losing during transporting, where the average of total length was 

16.2, 17.7 cm and the weight average valued 26.586 and 29.934 grams during 

March and April respectively. The results showed that the stomach fullness 

index attained 55 and 85% of all samples and fullness index reached 40.39 and 

62.77 during March and April respectively. The percentages of nutritional 

components inside the stomach were as follow: animal`s remains 36%, 

crustacean`s remains 27%, fish`s residues 12%, phytoplankton and diatoms 

17% and other digested materials 8% during March, while in  April the values 

were as follow: zooplankton 33%, crustacean`s remains 18%, fish`s residues 

10%, phytoplankton and diatoms 28% and other digested materials  11%. The 

results showed that the food of the fishes from an animal`s origin was the 

prevailing food in the stomachs with an average of 0.25363, 0.21035 and 

0.19804 of zooplankton, fish`s residues and crustacean`s remains from the total 

food during the studyrespectively . 

Keywords: Sardines fishes, Food selectivity, Crustacean`s remains, Marine 

waters, Iraq. 

 


