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 ممخص

 شددي  الفدد   Ruditapes decussatusلددد  سا ددن الواددك كالوتدديدس كوح  دد  ال اددس ل وددك  إبحددث لا هدد  
 الشدي   الاجديكس اد  ت أفسا  الودك  شديس ي  جا  .الذق ن كوح    الشسك  الاالئان ال وزساعهال ا  ون – األزسق
تادي جا دت ع وديت اد   ،1021كآب  1022أ  كل  ب   يخالل الفوسة الااو ة اال يل  ل بحكث البحس ن  ل ا ي 

 .كغزاسويي ايء البحس ل سا ن أوكا  ال كالق الوبيو ن الو   وغذى ع  يي الوك  الا سكس
جددددساء ال  ي دددديت  شددددا ت ال سا ددددن الاخبس ددددن الوا  ددددز بدددد   الددددذتكس كالودددديث ادددد  خددددالل لددددك  الاوي ددددل كا 

الس ب كالكز  الجدي  ل ج دا السخدك. ددا كوح    الكز   االسوفي لألص ا  كه  ال كل كال سض ك  الاكسفكاوس ن
، تاددي وددا Gonadosomatic index  (GSI)ُحدد   ت فوددسة الولددس الجو دد  ادد  خددالل اؤشددس الولددس الجو دد 

كُحدد    عاددس األفددسا  ادد  خددالل ح  دديت  ،((Condition index  CIو  دد ا حيلددن الواددك ادد  خددالل اؤشددس الحيلددن
عددت الاوي ددل ب قددن دددا حفرددت بدديلفكساكل لحدد   اجددساء وز  ،لألصدد ا  الاكجددك ة ع ددد ال دد ر الخدديسج  الواددك

 ُ س دتكب ص  سب  الووديئس ادع ب لديي الدب ض كالحصدكل ع دد وف د س كالدر ليدي . الا ي ع الو  ج ن الالزان
 .  عالقن االسوبي  ب   ع ة اوغ سات

بدد    وساكحددت أ ددكال األفددسا  اددي ، ح ددث وبدد   ال سا ددن كجددك  ز ددي ة فدد  اوك دد  حجددا األفددسا  الاح  ددن
كق اددن   ددا( (1.8 – 3.6 ادديب  ، فدد  حدد   وددساكض ال ددسض (3.61±  0.39) كق اددن اوك دد ن  ددا( 5 - 2.1)

  نكق اددددن اوك دددد (  ددددا 3.8 – 2) بددد   ك ددددج ت قدددد ا لالسوفددددي  وساكحددددت اددددي (0.33 ± 2.73) اوك ددد ن
( 23.46 ± 8.56)اددع ق اددن اوك دد ن  غ( 65 .24 –2.63) بدد   ب واددي وددساكض الددكز  الت دد  (. ±2.77(0.41

 0.45 – 0.06) الكز  الجدي  ادي بد  وساكض ك  (± 0702.17.)اع ق ان اوك  ن  (4.4 - 2.21)كالكز  الس ب 
 .(0.25 ± 0.16) كق ان اوك  ن (غ

(  10.78±1.98 )ءق ادن فد  الشدوي كأخفدض ( 33.52±5.73 ) فد  السب دع   GSIد ج ت أع دد ق ادن ل د
إلدد كجدك  ذسكود   ود ال  ع دد كجدك  فوسود  وتديدس خدالل ال دون لد ى الودك  الاد سكس. تادي  GSIد كوش س ق ا ال

 ( ف  شيس وشس   األكل.0.03)ف  شيس وشس   الديو  كأقل ق ان CI(0.34 ) لد   ج ت أع د ق ان
وبدد   أ  أصددغس فددس  لددا  وجدديكز عاددسا ال ددوو   كتددي   R.decussatusكبوح  دد  ال اددس لدد ى أفددسا  الددد 

 ا، كق  أريست ال سا دن كجدك  عالقدن  5 وكات ك  كله  خاس  ا ف  ح   تي  عاس أتبس فس  2.1 كله 
 اسوبي   س  ن ب   ال اس كال كل. 

الح ددن )األادديت( فدد  حددكض األق اددن فدد  الاخوبددس  األفددسا  تلدد كادد  أجددل أق اددن الوددك  الادد سكس ك  
. )‰ 31-33( الو  أخذت اويدي  كوساكحدت الا كحدن ب   لا   سجن حساسة اايد ن ل سجن حساسة الب ئن البحس ن

وب   ا  خالل الوجسبن أوده  اتد  أق ادن الودك  الاد سس ب ديكلن  %.70أ بكع ي  بو بن  ةاس  ا يا الحكض  ُب  لت
 لا  األحكاض.

 



 

 

 

 
لوب د  أع دد ق ادن  خ  دن/ل(7921.66 – 2777.77)وساكحت قد ا الغدزاسة الت  دن ل  كالدق الوبيو دن ادي بد   

ادددي بددد    Chaetocerous.gracilisتادددي وساكحدددت غدددزاسة الودددك   خ  دددن/ل( 7921.66)ليدددي خدددالل فصدددل السب دددع 
الوددك   هددذا شدديس . ح ددث اوخفلددت غزاسودده خددالل فصدد   الخس دد  كالشددويء (خ  ددن/ل 5555.55 – 1736.11)

بشتل ف يل ف  ال فزة السب   ن ل  كالق الوبيو ن ف  الاح ن الا سك ن، كتدي  لده ذسكة كالدحن خدالل شديس أ ديس 
 .ل(/خ  ن 5555.55)

وبد   ال سا دن أ  األفدسا  الاكجددك ة كصد ت إلدد اسح ددن الولدس الجو د  وحددت جا دع الشدسك  الاوددكافسة 
هك ودك  ال كالدق الاكجدك   Ch. Gracilisكورسا  أل  . الوبيو ن كغزاسوييا   سجن الحساسة كالا كحن كوك  ال كالق 

فد  او  ددن ال سا دن ك و ددب وح دق الولددس الجو د  كو ددكس الاوي دل بشددتل ابيشدس إلددد ودكافس هددذا  تيف ددنبغدزاسة 
 الوك  تغذاء.
الويلدددجن فددد  الشددددي   ال دددكسع ب صددد  ا دددوزسا  الوددددك   األفدددسا  جاددددعو دددار الووددديئس بوح  ددد  اكعددد   

األوشدد ن خددالل فوددسة ال سا ددن و سلدده لال ددووزا  الشدد    بف ددل R.decussatus الادد سكس. تاددي وريددس تا دديت 
 البشس ن )تاخيلفيت الص   كالو كث....الخ( كالوب الت الب ئ ن.
 صدد الشددكا   ال ددكس ن كوك  فدد  R.decussatusكأخ ددسا وشددجع وودديئس هددذا ال سا ددن ع ددد وسب ددن الوددك  

 بيلوكجه وحك وسب وه كا وزساعه ا  قبل الجييت الا و ن كالف يل يت االقوصي  ن ك الاح  ن.
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 :Introduction -مقدمة ال
 

 واالسػكالوب  واألرػااؼ البحػر بمػ  أنػواعبصػا يياػا  الصحػار) صثػؿثنائيػات الصرػراع  الرخوياتتشكؿ 
 الطبيعػ  صػف الصرػطاا الصحػار نتػاجا إجصػال . وقػا بمػ  العػالص  الصرػيا إنتػاج حيػث صػف األهصيػ  بػال  جزءاً 

 خػلؿ الصحػار إنتػاج  يػ صسػتصرة زيػااة هنػاؾ وأف . 2000عػاـ طػف 14204152 الصػائ  السػتزراعاوصنتجػات 
  )صػف الضػعؼ صػف أكثػر الصرػيا يياا بم  حيث ، 2000عاـ إلى 1991  عاـ صف الصصتاة سنوات العشر يترة
 . FAO, 2004)  0222 عاـ طف صميوف 14 إلى 1991 عاـ طف صميوف 6.3

صحميػًا نظػرًا لميصتػه و  ه عالصيػاً اسػتالك صػف حيػثالصرتب  الثاني  بعا الجصبػري  R.decussatus شغؿي
ًا، ويعػػػوا سػػػبب الطمػػػب صصمحػػػ أو اً أو صعمبػػػ اً صجصػػػا أكػػػاف طازجػػػاً  ، سػػػواءً  Mcvey, 1986الغذائيػػػ  العاليػػػ  )

 .  Utting, 1974) الصتزايا عميه كونه صف ثصار البحر الصستساغ  لمعايا صف شعوب العالـ

كػؿ صػف يػ   2006لمعػاـ   FAO اعػ  العالصيػصنظصػ  األغذيػ  والزر  بيانػات يربى النوع الصذكور ويػؽ
وورػػمت  الصجػػاؿ.اسػػبانيا الصرتبػػ  األولػػى يػػ  هػػذا  شػػغؿت، حيػػث يرنسػػا واسػػبانيا وتػػونس والصغػػرب والبرتغػػاؿ

 ، كصػا اصتػات زراعتػه صػف السػواحؿ Windsor, 1977) تمنيات استزراعه إلى سويات عالي  ي  شصاؿ أصريكػا
وتعتبػر تػونس صػف الػاوؿ العربيػ    ،Bardach and McLarney, 1972) األطمسػي   وحتػى حػوض الصتوسػط
صػػف  9111بشػػكؿ تػػاريج  صنػػذ عػػاـ   هحيػػث ازااا إنتاجػػ وكػػذلؾ الجزائػػر،التػػ  حممػػت نجاحػػًا يػػ  اسػػتزراعه 

  .FAO, 2004)، وذلؾ حسب 0222طف ي  عاـ  641طف إلى  052

 األحيػػػاء صػػػف غيرهػػػا صػػػ  ارنػػػ بالصم لمغايػػػ  صتطػػػورة تمنيػػػات وبشػػػكؿ عػػػاـ ال تتطمػػػب تربيػػػ  هػػػذا النػػػوع
وبالتػال  ياػ   حيث يصكف استخااـ الصواا الصتاح  صحميػاً  الصائي  الت  تتطمب الكثير صف التمنيات والتجايزات.

لصػػػاـ الواسػػػ  باػػػا وتػػػ صيف ي. ويعتصػػػا نجػػػاح اسػػػتزراعاا عمػػػى اإتتطمػػػب حػػػاًا أانػػػى صػػػف رأس الصػػػاؿ االسػػػتثصار 
ب صػػف حيػػث البيئػػ  اللزصػػ  لنصوهػػا والكصيػػ  الجيػػاة صػػف صيػػا  البحػػر الصتطمبػػات األساسػػي  صػػف  الصكػػاف الصناسػػ

 . Mazas, 2003) وتتوير هذ  الشروط ي  صعظـ الصيا  الساحمي   .والغذاء الص خوذ صف العوالؽ النباتي 
ونشػػػير إلػػػى أف أهصيػػػ  هػػػذا النػػػوع جعمتػػػه صوضػػػوعًا لمعايػػػا صػػػف األبحػػػاث يػػػ  الوقػػػت الحاضػػػر صثػػػؿ 

وتػ ثير التغيػرات الصناخيػ ،   Martienz et al., 2003) نضجه الجنس  كارجػ  الحػرارة الصؤثرة عمى  العواصؿ
لمصراحػػؿ اليرقيػػ  واأليػػراا  وتحايػػا تراكيػػز بعػػض العنارػػر الثميمػػ ، صثػػؿ الكػػااصيـو والنحػػاس والزنػػؾ بالنسػػب 

يػ   pHو  CO2) وكػذلؾ اراسػ  تػ ثير ثنػائ  أوكسػيا الكربػوف  Serafim and Bebianno, 2010)البالغػ  
 صثػؿ صػرض ،اراسػ  بعػض األصػراض التػ  يتعػرض لاػا وتصػت  ،Range et al., 2011) صعػاؿ نصػو اليرقػات

   .Brown Ring  (Nowlen et al., 2011 الحمم  البني 
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 :Importance of research - أىمية البحث

ثنائيػػات الصرػػراع  واحػػاًا صػػف أهػـ أنػػواع الرخويػات بحثػًا تطبيميػػًا يػارسكونػػه يػػ  أهصيػػ  البحػث  تكصػف
باػػاؼ تربيتػػه واسػػتزراعه الحمػػًا، لصػػا لػػه صػػف أهصيػػ  اقترػػااي ،  الصنتشػػرة يػػ  الشػػاطر السػػوري بيولوجيػػًا وبيئيػػاً 

 والضروري  لتربيته. وذلؾ بالتزاصف ص  اراس  أنواع العوالؽ النباتي  السائاة وغزارتاا ي  البيئ  الصحيط 

 غذائػه يحرػؿ وأرجاء العػالـ، ياػ ي  صختمؼكبيرة  ي ذو أهصR.decussatus يعتبر النوع الصاروس 
مصػواا الغذائيػ  والصػواا العضػوي ، التػ  ل الصحػوؿ األكثػر كءػاءة يعػاٌ  كصػا ،الترشػي  سػاط صف العوالػؽ النباتيػ  بو 

مػؾ سمسػم  غذائيػ  تصي أطعص  صستساغ  بشػكؿ بػروتيف حيػوان . تنتجاا الكائنات البحري  ي  البيئ  الصائي  إلى
يتعػرض ينػار أف  ، كصػامػؾ صعػاالت نصػو سػريع تيتكيػؼ صػ  الظػروؼ البيئيػ  ويصو   Shafee, 1998) قرػيرة

صػر الػذي يجعػؿ صػف السػاؿ انتػاج كصيػات وييػرة صػف رػابته ب حػا أنػواع الطءيميػات األإبسبب  لمصوت الجصاع 
R.decussatus  ب سػعار صعمولػ (Korringa, 1976 . يجعػؿ صػف تربيػ   كػؿ ذلػؾR.decussatus بػيف  صػف

 وصػف الصؤكػا.  Bardach and Mcclarney, 1972) باستخااـ نظـ استزراع صختمء  صثالي حياء الصائي  كؿ األ
الوظائؼ و األصػواؿ والعصػلت األجنبيػ ، حيػث تسػاهـ البمػااف الناصيػ  بػ كثر  توير لمصجتص  R.decussatusأف تربي  

 . FAO,2009وذلؾ حسب )% صف اإنتاج العالص  صف تربي  األحياء الصائي  12صف 

صػف  لػذلؾ يبػاو ، اقترػااي  عاليػ يصمػؾ أهصيػ   R.decussatusب ف النوع الصػاروس  صصا سبؽ نجا
 الضروري تعزيز البحوث ذات الرم  ص  اراسات التناسؿ والتغذي  والظػروؼ البيئيػ  لاػذا النػوع وتمػايـ الػاعـ

 .إنتاجه اللـز

 

 :Aims of research - أىداؼ البحث

 لبحث الحال  إلى:يااؼ ا
  اجراء المياسات الصوريوصتري  والوزني. 

 . اراس  بعض الصؤشرات الحيوي  تحت ت ثير بعض العواصؿ البيئي 

 . اراس  تغيرات حجـ الصناسؿ وبنيتاا النسيجس  ي  يروؿ السن 

 .اراس  علقات النصو 
 ص  يػػ  تغذيػػ  الرخػػوياراسػػ  التغيػػرات الشػػاري  يػػ  غػػزارة بعػػض أنػػواع العوالػػؽ النباتيػػ  الصسػػتخا 

decussatus.R. 

  اراس  العلق  بيف غزار العوالؽ النباتيػ  صػف جاػ  وبعػض العواصػؿ البيئيػ  وصؤشػر النضػ  الجنسػ  صػف
 جا  أخرى.
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 الفصل األول

 الدراسة المرجعية

 - المتوسط والعالم البحر في R.decusstussالبيئة والتوزع الجغرافي لمنوع   -1-1
Ecological and geographical background in the world and 

Mediterranean Sea: 

يػػػ  حػػػوض البحػػػر   الصتوطنػػػو  صػػػف ثنائيػػػات الصرػػػراع الصحميػػػ   R.decussatusالنػػػوع الرخػػػوي يعػػا
وهػو صػف األنػواع واسػع  االنتشػار عمػى   Kraeuter and Castagna, 2001)  سػالصتوسػط والصحػيط األطم

  Parache, 1982)يػػػث ينتشػػػر يػػػ  كػػػؿ صػػػف الصغػػػرب وتػػػونس ، ح  ,0222Kurlansky)صسػػػتوى العػػػالـ 
  :9،الشكؿ )  Jordeans et al., 2000)واسبانيا   Vilela, 1950)وسواحؿ البرتغاؿ 

 

 

 
 .((FAO,2004في البحر المتوسط والعالم  R.decussatus(: التوزع الجغرافي لمنوع 1الشكل)
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حتػى  ـ،يما أاخػؿ إلػى صنػاطؽ عايػاة صػف العػال R.decussatusونظرًا لمميص  التسويمي  العالي  لمنوع 
وصسػػتمرًا بشػػكؿ اائػػـ يياػػا. وقػػا أاخػػؿ هػػذا النػػوع إلػػى سػػاحؿ الصحػػيط الاػػااي ألصريكػػا الشػػصالي   أرػػب  صتوطنػػاً 

ثػـ انتشػر واسػتوطف   Pacific cupped oyster) الباسػيءيكى عػف طريػؽ الرػاي  صػ  زريعػ  الصحػار الك سػ 
 ، . وقػػا سػػاعا إنتػػاج الزريعػػ  صػػف الصءرخػػاتCarlton, 1999)رنيػػا وحتػػى كولوصبيػػا عمػػى السػػاحؿ صػػف كاليءو 

طوؿ ساحؿ الصحيط الاػااي. كصػا نمػؿ هػذا عمى  R.decussatusباإضاي  إلى إنتاج الصرايا عمى استزراع 
 ,Turner) النوع صف الياباف إلى صيا  هاواي ص  باايات المرف العشريف حتػى اسػتمر باػا حاليػا بشػكؿ طبيعػ 

تػػػـ اسػػػتيراا  إلػػػى و عػػػف طريػػػؽ إنتػػػاج الصءرخػػػات الءرنسػػػي .  9190كصػػػا أاخػػػؿ هػػػذا النػػػوع يػػػ  عػػػاـ  . 1990
الصصمكػػ  الصتحػػاة صػػف واليػػ  أوريجػػوف بالواليػػات الصتحػػاة األصريكيػػ  ثػػـ نمػػؿ بعػػا ذلػػؾ إلػػى العايػػا صػػف صنػػاطؽ 

. كصػػا أات صحػػػاوالت  ICES, 1995) وايطاليػػا  بغػػػرض االسػػتزراع انيأسػػبا ،أيرلنػػاا ،أوروبػػا )صثػػؿ البرتغػػاؿ
هػػذا الصغػػرب. وقػػا أات زيػػااة إنتػػاج س و تػػونو  بمجيكػػا و ألصانيػػا ،النػػروي  صػػفإلػػى اسػػتيراا الزريعػػ   هاسػػتزراع
، صصػا أاى إلػى انتشػار  طبيعيػاً  تكػاثر إلػى زيػااة  المػرف الصاضػ  الصءرخات ي  أوروبػا يػ  ثصانينيػات النوع ي 

الصرػػػار  ولػػػذلؾ أرػػػب  . MacKenzie, 1997) يرنسػػػا ،طاليػػػايػػػ  صنػػػاطؽ جغراييػػػ  عايػػػاة خارػػػ  يػػػ  اي
صصػػا خمػػؽ نوعػػًا  ،وأرػػب  صحػػط اهتصػػاـ الرػػياايف بشػػكؿ كثيػػؼ ،يػػ  أوروبػػا R.decussatus لصرػػايا الػػرئيس

 . Bartley, 1994) صف التنايس ص  صنتجات االستزراع الصائ  ي  العايا صف صناطؽ التربي 

 

بصػػا يسػػصى الاجػػرة  ؿ البحػػر األحصػػر عبػػر قنػػاة السػػويس،إلػػى شػػصا R.decussatusوقػػا ورػػؿ النػػوع 
 . Re-Lessepsian migration(Parache, 1982  الميسبساني  الصعاكس 

 

يػػػ  صعظػػػـ الاراسػػػات الصتعممػػػ   يػػػ  الصيػػػا  الشػػػاطئي  السػػػوري  R.decussatus النػػػوع وجػػػوا سػػػجؿ
يػ   حيػث سػجؿ وجػوا   ،لحاضػروحتػى الوقػت ا 1992بالماعيات الحيوانيػ  يػ  الشػاطر السػوري صنػذ العػاـ 

؛ رػػمر 9111 ،؛ رػػال 9115عصػػار، ؛ 9112؛ رػػمر وعصػػار، 9110)رػػمر،  كػػؿ صػػف اللذقيػػ  وبانيػػاس
ويػػ  جصيػػ  األبحػػاث التػػ  تمػػت ذلػػؾ والصتعممػػ  بػػالتنوع الحيػػوي لمحيوانػػات  . 0220؛ عصػػار،9111وعصػػار، 

 . 0292؛ عصار، 0221)رال ،  الماعي  ي  الشاطر السوري
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 :Environmental Characters الخصائص البيئية  -1-2

حيػػاة قاعيػػ  يػػ  الرصػػؿ أو الحرػػى الطينػػ  أو الطػػيف الكثيػػؼ يػػ   صػػف الرخويػػاتالنػػوع  هػػذا يعػػيش
اإلمػاح  ،صنءرػؿ الجػنس، ويتصيػز بكونػه يتغذى بالترشػي والجزر، الصا  صنطم ي   الصنطم  الشاطئي  وتحايااً 

لمػذكور واإنػاث بالنضػ  يػػ  تبػاأ الغػاا الجنسػػي   .صمػـ 20 إلػػى  صرحمػ  النضػ يػ الءػػرا  طػوؿ خػارج  يرػؿ
 ،ليثيػر عصميػ  اإلمػاح يمػط يكءػ  يػرا ناضػ  واحػا باالرتءاع، حيػثتكوف ارج  الحرارة قا باأت  عناصاالربي  

ويتعمػػؽ حػػاوث   Rishardson, 2011) يػػتـ وضػػ  البػػيض والنطػػاؼ ضػػصف الصػػاء وصػػف ثػػـ يحػػاث اإلمػػاح
يرنسػا  خػلؿ شػاري نيسػاف وأيػار يػ   تكاثرحيث تصتا يترة ال ،النوعصنطم  الت  يعيش يياا عصمي  اإلماح بال
حتػى أواخػر أذار حتػى أيػار وصػف أيمػوؿ  صػف كوريػاي  و   Rodriguez, 1998) ان ثوؿ والوشاري تشريف األ

 ,Banha)وؿ تشػػريف األ وبػػيف أيػػار تكػػوف يػػ  اسػػبانيا  و،   . Peharda et al., 2002) تشػػريف األوؿ

 ف أيمػػػػػوؿ حتػػػػػى تشػػػػػريف األوؿوصػػػػػذار حتػػػػػى أيػػػػػار آصػػػػػف أواخػػػػػر  بريطانيػػػػػاتصتػػػػػا يتػػػػػرة اإلمػػػػػاح يػػػػػ   ، 1984
(Barnabae et al., 1994،  

عنػا ارجػ  اػا ارج  الحرارة والغذاء أهـ العواصؿ الت  تؤثر ي  تكويف األعراس. قا يبػاأ تكوين تعا   
 5رة صػػاء البحػػر. وتػػنخءض يتػػرة تكػػويف الصناسػػؿ صػػف ثػػـ تػػزااا وتيػػرة تطورهػػا صػػ  زيػػااة ارجػػ  حػػرا ـ.1-92°

هػذا يتكػاثر . و  Trigui et al., 1994)ـ °02-92شػاور إلػى شػاريف يمػط عنػاصا ترتءػ  ارجػ  الحػرارة صػف 
هػػ   كػػاثروعمػػى الػػرغـ صػػف أف ارجػػ  الحػػرارة الصثمػػى لمت ،صػػف ارجػػات الحػػرارة الصجػػاؿهػػذا  يػػ  الحيػػواف طبيعيػػاً 

أسػابي  ترػؿ بعػاها  2-0وتصتا الصرحم  اليرقي  صػف ـ.  °90ه   لمتكاثرالانيا ـ يإف ارج  الحرارة 02-00°
 ،µ 035-912ويتػراوح طػوؿ الرػاي  عنػا بػاء االسػتمرار بػيف  . spatfall) إلى الطػور الصسػتمر عمػى المػاع

،  وهنػػػاؾ العايػػػا صػػػف العواصػػػؿ التػػػ  تػػػتحكـ يػػػ  صػػػاى نجػػػاح اسػػػتمرار اليرقػػػ  يػػػ  الطبيعػػػ  صثػػػؿ ارجػػػ  الحػػػرارة
حركػ  اليرقػات أساسػًا عمػى التيػارات التػ  تحػاثاا تعتصػا . كصػا  Navarro, 1999) الصموح  والتيارات الصائيػ و 

الريػػاح وكػػذلؾ تيػػارات الصػػا والجػػزر. وتسػػاعا إضػػاي  الحرػػى والرػػخور الرػػغيرة يػػ  صنطمػػ  االسػػتمرار يػػ  
حرػػػػى أو بمطػػػػ  صػػػػف اليرقػػػػات. وتسػػػػتمر اليرقػػػػ  عػػػػف طريػػػػؽ االلترػػػػاؽ بال تسػػػػايؿ عصميػػػػ  جػػػػذب واسػػػػتمرار

 . Esav, 1990) األرااؼ
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 :Biological Characters  الخصائص البيولوجية -1-3

 :   Sexual maturation and fertilization النضج الجنسي و اإللقاح -1-3-1

عمػػى العصػػر والتػػوزع   كثػػر صػػف اعتصػػااأحجػػـ العمػػى   R.decussatusالنضػػ  الجنسػػ  عنػػايعتصػػا 
حػوال   يرػؿ طػوؿ الءػرا الػىويتحمػؽ النضػ  الجنسػ  بشػكؿ عػاـ عنػاصا   Ojea et al., 2004) الجغرايػ 

 صمـ. 02

تتكػػػػوف الغػػػػاا التناسػػػػمي  صػػػػف العايػػػػا صػػػػف المنػػػػوات الناقمػػػػ  التػػػػ  تكػػػػوف صاابػػػػ  وتحػػػػوي العايػػػػا صػػػػف 
 الحويرلت. تنش  األعراس صف خلؿ انتشػار الخليػا الجنسػي  التػ  تكػوف بصحػاذاة جػاار الخميػ . و تتطػور

ويصكػػػف تمسػػػيـ هػػػذا التطػػػور إلػػػى عػػػاة صراحػػػؿ:  حتػػػى ترػػػب  ناضػػػج  تصاصػػػاً  لغػػػاا التناسػػػمي  بشػػػكؿ صسػػػتصرا
-Spawning (Pérez وضػػ  البػػيض،  Maturingالنضػػ  ، Developing، التطػػورResting االسػػتراح 

Camacho and Delgado, 2003.  

عمػى أف الصناسػؿ  اً واضػح الػيلً  ترػب  يإناػاعناصا تنض  الغاا التناسمي  أو أنسج  الغاا التناسػمي  
 Shafee and) لمتكػاثر ي  هذا الوقػت وكثيػرًا صػا يشػار إلػى هػذا الحيػواف ب نػه جػاهز جاهزة لتحرير األعراس

Daoudi, 1991; Serdar et al., 2009 . 
صجصوعػ  صػف العواصػؿ الااخميػ  ب  R.decussatusػعنػا الػ  والنطػاؼالبيػوض ) انتػاج األعػراس رتبطيػ
 Pellizzato et)عػراس   عمػى حػا سػواء، كارجػ  الحػرارة وكصيػ  ونوعيػ  الغػذاء صػف أجػؿ انتػاج األوالخارجيػ

al., 1999 . بشكؿ عاـ تنض  الصناسؿ ي  االناث و الذكور عنا R.decussatus   ي  ناايػ  الشػتاء / باايػ
.  Pérez-Camacho et al., 2003) ويؤاي االرتءاع السػري  يػ  ارجػ  الحػرارة الػى تحءيػز التبػويض، الربي 

ف وجػوا الحيوانػات الصنويػ  أكصػا  ب،ويتـ إطلؽ البيوض والحيوانات الصنوي  ي  الصاء حيػث يحػاث اإخرػا
  .Shafee and Daoudi, 1991) ضصف الصاء يحءز عمى وض  البيض

 

 Urdaibai صرػػب ءػػ ي ،والتكػػاثر لإللمػػاحالعايػػا صػػف الاراسػػات لصعريػػ  الوقػػت األصثػػؿ  لمػػا أنجػػز

Estuary يػ  اسػبانيا(Urrutia et al., 1999)   بحيػرةوSufa lagoon  يػ  تركيػا (Serdar & Lök, 2009  
األولػػى  وجػػوا يتػػرتيف لمتكػػاثر ، يػػ  حػػيف أظاػػرت الاراسػػات يػػ  الصغػػربتبػػاأ يػػ  تصػػوز يتػػرة التكػػاثر تبػػيف أف

 & Shafee) ؿخػػلؿ شػػاري أيمػػوؿ وتشػػريف األو  لتعػػاوا التكػػاثرخػػلؿ أيػػار وحزيػػراف ثػػـ تػػاخؿ يػػ  سػػبات 

Daoudi, 1991.  رة استناا الى صؤشر الحال  تبيف أف األيراا الت  تعيش ي  البحر األاريػاتيك  لاػا المػوباال
. كصػا أف هػذ  الاراسػ  سػمطت الضػوء ككػؿ  عمى النصو والتكاثر أكثر صف تمػؾ الصوجػواة يػ  البحػر الصتوسػط

 النخءػػػاض ارجػػػ  الحػػػرارة و نمػػػص الغػػػذاء اً شػػػار الشػػػتاء البػػػاراة نظػػػر أيػػػ   يتنػػػاقصالنصػػػو  صعػػػاؿ عمػػػى أف
(Rishardson, 2011    بشكؿ عاـ تكوف أخءض قيص  لصتوسط ارج  الحػرارة خػلؿ شػار شػباط وأعمػى قيصػ

، وقا ربطت نتائ  هذ  الاراس  صػ  العايػا صػف الصتغيػرات البيئيػ   Bićanić et al., 1998) خلؿ شار أيموؿ
ن  الرصم  الصوطف الصثال  لمنوع الصػاروس. كصػا أف العصػؽ ال يتجػاوز صثؿ طبيع  الماع حيث كاف الماع الطي
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 ـ.°03صػف  بػاأي الػذي الصتر الواحا ص  وجوا تيارات الصا والجزر ووجوا ارج  حرارة صناسػب  لمنضػ  الجنسػ 
 . Vilibić, 2011) وبازاياا ارج  الحرارة يزااا النض  الجنس 

 

 

خػػلؿ شػػار تبػػاأ يؿ األعػػراس يػػ  البحػػر الصتوسػػط عصميػػات تشػػكأشػػارت بعػػض الاراسػػات الػػى أف  
  Xie and Burnel, 1994 in Serdar and Lök, 2009) كانوف الثان  وي  شصاؿ أوروبا خلؿ شػار أذار

هػو  وؿاأل طػوريف يػ  اسػبانيا Galiciaيػ   R.decuusatusلنػوع ا يوجا عنػا  Ojea et al., 2004) وحسب
العطػاء أيػراا قػاارة عمػى  تشػكيؿ األعػراس طػور هػو والثػان  ،ف األوؿكػانو  إلػىاالستراح  صف تشػريف الثػان  

    .Arnaiz and Coo, 1977) خلؿ الءترة الصتبمي  صف السن  اإلماح

 
 
 

 Growth of R.decussatus and العوامل المؤثرة عميوو  R.decussatus نمو الػ -1-3-2

effect factors on it: 
 

 الراي ، ارتءاع أو طوؿ ي  الزيااة تتضصف صختمء  بطرؽ R.decussatus  عنا  النصو ساقي يصكف

 الصناطؽ ي  ، (Setin, 1973 صجتصع  العواصؿ هذ  كؿ أو الرخوة األنسج  أو الكم  الجسـ وزف ي  الزيااة

 الصحيط إلى الصغذي  الصواا جرؼتٌ  حيث أو بعاها الصصطرة الءترات خلؿ أسرع ييكوف النصو يتغير قا االستوائي 

 النصو يكوف الصعتال  الصناطؽ وي  .  Gözler, and Tarkan, 2000)  النباتي العوالؽ إنتاج زيااة إلى يوتؤا

 ,Cachola) اايئ  الصاء حرارة ارج  وتكوف الغذاء يتوير حيث والريؼ الربي  خلؿ عاص  برء  سريعاً 

 عصر تحايا ي  تستخاـ أف يصكف ت وال الراي  عمى سنوي  حممات ينت  صصا يتوقؼ النصو ي  الشتاء . 1996

 . (R.decussatus   Colt., 1989 أيراا بعض

 لمنصػو الػلـز الوقػت طػوؿ هػ  R.decussatusنصػو  يػ  االعتبػارات أهػـ تكػوف االسػتزراع عصميػات ي 

 إلػى تنصيته والورػوؿ هو هذا النوع زراع  صف والااؼ ، التسويم والحجـ النض  الجنس صرحم   إلى والوروؿ

 ف.أصك صا اقترااياً  صربح  العصمي  لجعؿ يصكف صا ب سرع التجاري جـالح

 البالغػ  واأليػراا اليرقيػ  الصراحػؿ يػ R.decussatus   لمنػوعيت ثر صعاؿ النصو والبماء عمى قيػا الحيػاة 
 . Walne, 1976) األرؿ بيولوجي  أو تكوف بيئي  قا والت  صختمء ،بعواصؿ 

 الحػرارة ارجػاتاليرقيػ ، صثػؿ  الصراحػؿ كػؿ يػ  لمنػوع خطيػراً  نءوقػاً  الءيزيائيػ  حيػث تسػبب العواصػؿ

 يػ  ارجػات لءجػائ ا تغيػرال وكػذلؾ ى النػوع عمػ تمضػ  أف يصكػف  البػاراةالطويمػ     الءتػرات أو الصرتءعػ  جػااً 

 . Sastry, 1968) الحرارة
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يتغػػذى عمػػى  R.decussatusويمعػػب الغػػذاء اورًا هاصػػًا يػػ  انتشػػار وتػػوزع النػػوع الصػػاروس، وبصػػا أف 
العوالػػػػؽ النباتيػػػػ  يإناػػػػا تػػػػؤاي إلػػػػى زيػػػػااة يػػػػ  تػػػػوزع وانتشػػػػار  غػػػػزارة العوالػػػػؽ النباتيػػػػ ، يػػػػاف أي زيػػػػااة يػػػػ  

R.decussatus   والعكػػس رػػحي(Toshiro, 2014  عػػاصًل  النباتيػػ  تػػوير العوالػػؽ يعتبػػرذلػػؾ . وبنػػاء عمػػى
 انتشار النوع الصاروس.لنصو و صحاًا 

 أو الغزيػرة صػف األصطػار يتػرات بعػا الصنخءضػ  الصموحػ  رػ اوخ الصموح  ي  اياةالش التغيراتكصا أف 

 لرػغارا وقتػؿ اختنػاؽ الطصػ  إلػىكصػا تػؤاي زيػااة  .شػايا نءػوؽ إلػى يػؤاي فأ يصكػف الجميػا ذوبػاف تتػاب  صػف

 ة صوتػًا وب عػااا كبيػر  يسػبب أف يصكػف ،والررؼ الرػح  الرناع  التموث وخار  التموث، وكذلؾ .والبالغيف

 . R.decussatus  (Elsevier et al., 1992ػلم لأليراا الرغير و البالغ  

 يػػػ  صرػػػر، عمػػػى اراسػػػ  صؤشػػػرات النصػػػو ركػػػزت أحػػػاث الاراسػػػات الصنجػػػزة حػػػوؿ النػػػوع الصػػػاروس
والنضػ  الجنسػػ  لػػاى هػػذا النػػوع يػػ  قنػػاة السػػويس والتػ  تتصتػػ  بخمػػيط صػػف المػػاع الطينػػ  والرصمػػ  وهػػ  بيئػػ  

 التػػ  تنتصػػ  الػػى يرػػػيم  Clam ػثيػػر صػػف األنػػػواع ذات الءائػػاة االقترػػااي  وخارػػ  أنػػواع الػػػصثاليػػ  لنصػػو الك
Veneridae (Gabr & Gab-Alla, 2008.  وارجػ  حػرارة   ‰ 22 - 32) حيػث تكػوف صموحػ  الصيػا  بػيف

ـ يػػ  شػػار آب. حيػػث أظاػػرت الاراسػػ  أف صتوسػػط الطػػوؿ لػػاى األيػػراا °01ـ يػػ  كػػانوف األوؿ و°95الصيػػا  
وصتوسػػط الػػوزف  غ  3.4صػػـ  وصتوسػػط الػػوزف الكمػػ  ) 17.50صػػـ  واالرتءػػاع ) 18.85)صػػـ  والعػػرض  26.1)فكػػا

العػرض والػوزف الكمػ   وبيفوكانت علق  االرتباط بيف طوؿ الراي  والوزف الكم    ،غ 0.21) الرخو لمجسـ
وألرػغر يػرا  ، Campana et al., 1995) بػيف الػوزف الجػاؼ والػوزف الرطػب سػمبي  ، ي  حيف كانػتايجابي 

 . Chryssanthakopoulou, 2005)كاف عصر  سنتاف وأكبرها أرب  سنوات 

 شػػرؽ البحػػر Pag bayيػػ  صنطمػػ  R.decussatus لػػاى النػػوع   Growthكصػػا تػػـ حسػػاب النصػػو

 عػاـ وحتػى تشػريف الثػان  خػلؿ حيث جصعت عينات شاري  صف الءترة الصصتاة صف كػانوف الثػان  األارياتيك 
(Pehrada et al., 2012 ،  صػـ 17.4-43.5) يراًا والت  ترواحت أطوالاػا صػف 21تـ تحايا النصو والعصر لػ  

وذلػؾ عنػاصا كانػت الصسػاي  الوسػطي  صػف  وكانت النتيج  أف حممات النصو باأت بالتشكؿ خلؿ شار شػباط.
  الػى أف حممػات النصػو تشػير هػذ  الاراسػ. صػـ  1.63± (0.59 خر حمم  نصػو صتشػكم  هػ أحاي  الراي  الى 

زاياا ي  صؤشر الحال  وذلؾ ألف النوع يمػـو بزيػااة الكتمػ  الحيويػ  لءترة الت  تسبؽ اإاي   بطيئاً  سجمت نصواً 
. تػػـ تحايػػا عصػػػر األيػػراا وباسػػػتخااـ  (Urrutia et al., 1999لمنسػػ  أكثػػر صػػػف ترسػػب الرػػاي  نءسػػػاا 

عصػػر  سػػنتاف وأكبػػر األيػػراا عصػػر   هاأف أرػػغر  التػػ  تبػػيفلتحايػػا أعصػػار األيػػراا  Bertalanfy Von صنحنيػػات
يتصتػ   R.decussatusواتضػ  لمخبػراء أف .  Chryssanthakopoulou & Kaspiris, 2005) سػت سػنوات

والثانيػ  صػف حياتػه. كصاحسػب  ولػىبسمس  حيػاة قرػيرة ولكػف بصعػاالت نصػو صرتءعػ  وذلػؾ خػلؿ السػنتيف األ
يػػراًا، حيػػث تبػػيف أناػػا بػػاأت باالزايػػاا خػػلؿ شػػار  32شػػكؿ شػػاري ؿ ب condition index صؤشػػر الحالػػ 

كانوف الثان  وسجمت الميص  العظصى ي  شار نيساف. لتعوا  وتنخءض خػلؿ شػار أيػار حتػى أيمػوؿ وذلػؾ 
 . Anibal et al., 2011)بشكؿ صتوايؽ ص  انخءاض الغذاء و انخءاض انتاج األعراس 
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 :of R.decussatus  Acclimatization experiencesلنوعاتجارب أقممة  -1-3-3

يػػػ  وصػػػاى قارتػػػه عمػػػى التكيػػػؼ  R.decussatusالعايػػػا صػػػف تجػػػارب األقمصػػػ  لاراسػػػ  النػػػوع  أجػػػري
يػ  الشػاطر   هػذ  التجػاربتصػت  يصػثلً  ،التػ  يعػيش يياػا النػوع نءسػاا الشػروط البيئيػ  يياػا أحواض رػنعي 

 25.8) أطوالاػا صػا بػيف تراوحت R.decussatusصف  نيف يرااً الشصال  لمسواحؿ الاناي  حيث جص  حوال  ثصا
العواصػػؿ الصػػؤثرة  ارسػػتكصػػا  .9111ب خػػلؿ عػػاـ آوذلػػؾ خػػلؿ الءتػػرة الصصتػػاة صػػف أيمػػوؿ الػػى   صػـ 30.2 –

صػف  R.decussatus أيػراا الػػ ف بعزؿ صجصوع  صػفو حيث قاـ الباحث .عمى النض  الجنس  صتؿ ارج  الحرارة
 تكصػا عزلػ .ـ°03وارجػ  حػرارة الصػاء يياػا  ـ  5×225×3205(ووضػعاا بػ حواض حجصاػا بيئاتاػا الطبيعيػ  

يتاا بػ نواع العوالػؽ ذوتػـ تغػ .ـ°01ولكػف بارجػ  حػرارة نءسػاا م  بالشػروط السػا يػ صجصوع  أخػرى ووضػعوها 
تػػـ تجايػػز األحػػواض بءمتػػر وصضػػخ  هػػواء صػػ    ،Isochrysis galabana, Chaetoceros sp) النباتيػػ 
طػػػوؿ صػػػاة   ‰ 3221-30) اة تجايػػػا صػػػاء البحػػػر بشػػػكؿ اوري. وتراوحػػػت صموحػػػ  صػػػاء البحػػػر صػػػا بػػػيفصراعػػػ

يػـو صػف كػل صػف الصجصػوعتيف وتػـ اجػراء المياسػات الصطموبػ  بعػا ترشػيحاا  95أيػراا بعػا  5التجرب . تػـ أخػذ 
  .Martinez, and Perez, 2003) وتجءيءاا وتـ حساب صؤشر النض  الجنس  وصؤشر الحال 

أقمصػ  النػوع الصػاروس يػ  األحػواض صػ  صراعػاة الشػروط  يػ الباحثوف صف خػلؿ هػذ  التجربػ   ج ن
 حيث الصموح  وارجات الحرارة وطبيع  الماع والعصؽ. صف البيئي  الص خوذ صناا

كانػػت ناضػػج  أكثػػر صػػف تمػػؾ الصوضػػوع   ـ°01الػػى أف األيػػراا الصوضػػوع  بارجػػ  الحػػرارة  اوتورػػمو 
 ـ°03 ةر حػػرا  جػػر صتوسػػط النضػػ  الجنسػػ  عنػػا األيػػراا الصوضػػوع  با بمػػ حيػػث  ،ـ°03يػػ  ارجػػات الحػػرارة 

كػػاف صتوسػػط النضػػ   ـ°01الصوضػػوع  بػػارجات الحػػرارة أصػػا  ، 5.7±83.3) الحالػػ  وصؤشػػر  1.6 ± 13.7)
 . 5.7±89.8) وصؤشر الحال   1.5±14.6) الجنس  عناها

نضػػػ  الخليػػػا الجنسػػػي  والتءػػػري  عنػػػا يػػػ   صاصػػػاً  اوراً تمعػػػب ارجػػػات الحػػػرارة  سػػػبؽ أف يظاػػػر صصػػػا
    .Martinez & Perez, 2003) ثنائيات الصرراع وذلؾ حسب

ت الصرػػراع يػػاؿ عمػػى حالػػ  النضػػ  الجنسػػ  ويعتصػػا عمػػى نشػػاط اكصػػا أف صؤشػػر الحالػػ  عنػػا ثنائيػػ
  .  Martinez et al., 2000) تكويف األعراس

يػ  العايػا صػف   عنػا ثنائيػات الصرػراع العلق  بيف صؤشر الحال  وصؤشر النض  الجنسوقا ارست 
ف اراسػػ  نضػػ  الصناسػؿ وايناصيكيػػ  صؤشػر الحالػػ  صػػ  إذ أ . Seed, 1979; Abraham, 1996) الاراسػات

 ػلمغايػػػ  صػػػف أجػػػؿ الحرػػػاا الطبيعػػػ  لمػػػ اً عمػػػى جسػػػـ الرخػػػوي يعتبػػػر هاصػػػ وت ثيرهػػػاعػػػراس صراحػػػؿ تكػػػوف األ
R.decussatus  وخار  ي  الءرؿ الصحاا صف السن (Suja & Muthiah, 2007.  
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كصػا تصػت صحػػاوالت عػاة ألقمصػػ  النػوع صػػف أجػؿ اسػػتزراعه يػ  يرنسػػا حيػث جاػػزت أحػواض رػػنعي  
. الت  يتغػذى عمياػا النػوع الصػاروس وتـ صمؤها بصاء البحر النم  الخال  صف الصموثات والغن  بالعوالؽ النباتي 

 35-09وصموحػػ  الصيػػا  صػػف )  ـ°32-09)  لصيػػا  حػػوالاسػػخاف ويمتػػر وكانػػت ارجػػ  حػػرارة بجاػػز الحػػوض 
وتػراوح العصػؽ حػوال  أقػؿ   سػـ 05-99) يا  بحركػ  الصػا والجػزر بحػاوابحػااث أصػواج رػنعي  شػإوتػـ   ‰

 R.decussatus ػصيف أيضػػؿ بيئػػ  لمػػ صػػا بالنسػػب  لممػػاع يكػػاف خمػػيط صػػف الرصػػؿ والطػػيف وذلػػؾ لتػػأ. صػػف صتػػريف
(Yap, 1978 . ي  نصو النوع عف طريؽ صن  ترسب الطصػ   صاصاً  صواج اوراً ألالماع ص  ا طبيع تمعب  حيث
النػػػوع يػػػ  تمػػػؾ   وتبػػػيف لمخبػػػراء اصكانيػػػ  أقمصػػػ. وكسػػػجيفألزالػػػ  الءضػػػلت وتػػػويير أكبػػػر كصيػػػ  صصكنػػػ  صػػػف اا  و 

صػػف األيػػراا. وبصػػا أف  اً كبيػػر  اً ال المميػػؿ صػػف التجايػػزات وتعطػػ  عػػااإناػػا لػػـ تتطمػػب إلػػى إاألحػػواض باإضػػاي  
العايػا صػف العواصػؿ  صػف يعػان و  عرضػ  لليتػراس صػف قبػؿ السػرطاف ونجػـ البحػر هػو  R.decussatusالنػوع

 ،ضػاي  الػى نمػص الصسػاحات الطبيعيػ  الواسػع إالبيئي  الت  تحػا صػف نصػو  صثػؿ الصموحػ  ووجػوا الصموثػات با
 قمص  جياة صف أجؿ استزراع النوع الصاروس.يكانت طرؽ األ

ولػى األ نطمتػيفوبشػكؿ شػاري صػف ص يػاوياً  R.decussatusف النػوع وي  البرتغاؿ تػـ جصػ  عينػات صػ
وحتػى نيسػاف  0292شػار )أيػار  02وعمى صاار Ria Formosa Lagoon والثاني   Ria de Aveiro تاعى

0290 . 

 Dias) وتتصت  الصنطمتاف بصيا  ضحم  صػ  وجػوا تيػارات صاجزريػ  والتػ  تولػا قػوى هياروايناصيكيػ 

et al., 2000  كػػـ والمػػاع صػػزي  صػػف الرصػػؿ والحرػػى والطػػيف 522البحيرتػػاف عػػف بعضػػاصا حػػوال   وتبعػػا 
(Falcão & Vale, 1990; Picado et al., 2009 .  بارجػ  كصػا تػـ اجػراء المياسػات الايارولوجيػ  الصتعممػ 

وذلػػؾ خػػلؿ   12.99 -19.94) وارجػػ  الحػػرارة  ‰ 39-32يػػث تراوحػػت الصموحػػ  بػػيف )حالحػػرارة والصموحػػ  
 0292ب آيػ    Ria de Avero. (15.03 – 24.01يػ   0290لػى شػباط إ 0292رة الصصتػاة صػف أيمػوؿالءتػ

ي ارتءػػاع يػػ  ارجػػ  الحػػرارة يػػواي أف إلػػى إ. والحػػظ البػػاحثوف أيضػػا Ria Formosaيػػ   0290الػػى شػػباط 
   . Utting and Millican, 1997) خرابإلى تحءيز النض  الجنس  واإ

 Antuãو Vougaبشػػػكؿ صسػػػتصر صيػػػا  نميػػػ  صػػػف ناػػػري  يف تتمميػػػافصنطمتػػػشػػػارة الػػػى أف الإوتجػػػار ا
 R.decussatusػ لػسػصاؾ واسػتزراع جصيػ  أنػواع األإ خرػباً  بيئيػاً  ف نظاصاً يصر الذي يجعؿ صف تمؾ الصنطمتاأل
  .  Moreira et al., 1993; Dias et al., 2000) عااا هائم  ب

يػػاخؿ يػػ  صرحمتػػ  سػػكوف ابتػػااًء صػػف أيمػػوؿ   R.decussatusوكانػػت نتػػائ  هػػذ  التجربػػ  أف النػػوع 
وقػػا سػػجمت أعمػػى قيصػػ   ويختمػػؼ هػػذا صػػف صنطمػػ  ألخػػرى. Ria de Averoوذلػػؾ يػػ   وحتػػى تشػػريف الثػػان 

أي يػػ  ناايػػ  شػػار أيػػار. وتراجعػػت قػػيـ صؤشػػر   1.38±11.96)يػػ  ناايػػ  اورة التكػػاثر  CIالحالػػ   لصؤشػػر
 صصا يػاؿ عمػى وجػوا علقػ  ارتبػاط سػمبي  .لماحض  الجنس  واإالحال  لتسجؿ أخءض قيص  لاا ي  بااي  الن

  .Cerviño-Otero A., 2011) وصؤشر الحال   GSIبيف صؤشر النض  الجنس    عكسي )
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اخػؿ النػوع يػ  يتػرة سػبات ابتػااء صػف آب وحتػى تشػريف Ria de formos  ػوكػذلؾ الحػاؿ بالنسػب  لػ
يػ  هػذ   ت ثابت  خػلؿ األشػار الثلثػ  األولػى لأليػراا التػ  جصعػتاألوؿ. أصا بالنسب  لميـ صؤشر الحال  يبمي

وذلػؾ   0.80±4.00)وهػ   CI سػجؿ  تطػور النضػ  الجنسػ . ثـ انخءضت بشػاة حتػى شػار تصػوز صػ الءترة
 . Tillli et al., 2012) لمعينات الت  جصعت خلؿ شار تشريف االوؿ ي 

أحواض صوجوا باا صاء بحػر صرشػ  صػف أجػؿ ي   ،يراا الت  جصعتتـ خلؿ هذ  الاراس  وض  األ
الحالػػ  وصؤشػػر  ؤشػػرسػػاع  وذلػػؾ لمبػػاء بالمياسػػات الصطموبػػ  كص 02ولصػػاة  ـ°02صعائاػػا بارجػػ  حػػرارة تنميػػ  أ

% صػػف 92سػػاع  وصػػف ثػػـ بااليتيػػؿ  21النضػػ  الجنسػػ . تػػـ نػػزع االجػػزاء الرخػػوة وصعالجتاػػا بػػالءورصوؿ لصػػاة 
 Delgado)  ×22ت وتـ تصييز الذكور عف االناث باستخااـ صكبرة )أجؿ حءظاا. بعا ذلؾ نـ تجءيؼ العينا

& Pérez-Camacho, 2005 .   قػػيس صؤشػػر الحالػػ   باسػػتخااـ الػػوزف الجػػاؼ لمجسػػـ الرخػػو ووزف الرػػاي
وذلػػؾ  سػػاع  02ـ ولصػاة °12لعشػرة أيػػراا يػ  كػػؿ شػػار صػف أشػػار الجصػػ ، بعػا وضػػعاا بءػرف بارجػػ  حػػرارة 

  .Walne and Mann, 1976) ويماً 
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 الفصل الثاني
 Materials & Methods مواد البحث وطرائقو

 

  R.decussatus -Collecting samplesجمع أفراد النوع  -2-1

الواقعػػػ  بجػػػوار  tidal Zoneيػػػاويًا صػػػف صنطمػػػ  الصػػػا والجػػػزر  R.decussatusجصعػػػت أيػػػراا النػػػوع 
لػى ال جنػوب الغربػ  صنػه، وهػ  عبػارة عػف خمػي  رػغير صءتػوح عمػى البحػر الصعاا العال  لمبحػوث البحريػ  وا 

 . المػػاع يػػ  هػػذ  الصنطمػػ  حرػػوي رصمػػ  تعػػيش يياػػا أيػػراا 0صباشػػرة وصعػػرض لحركػػ  الصػػا والجػػزر )الشػػكؿ، 
أيراا/شاريًا  ولصاة عاـ كاصؿ خلؿ الءترة الصصتاة صػف أيمػوؿ  10النوع ب عااا ال ب س باا. جص  النوع بصعاؿ 

  تواري  جص  العينات، الت  حءظػت  بػالءورصوؿ ذو التركيػز 9. نورا ي  الجاوؿ )0290غاي  آب ل و 0299
 % لحيف اراستاا تشريحيًا وبيولوجيًا.5

 

 

 
 منطقة جمع العينات أثناء فترة الجزر في منطقة المعيد العالي لمبحوث البحرية.: 2))الشكل          
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 Phytoplankton Sampling:  اتيةجمع عينات العوالؽ النب-2-2

جصعػػت عينػػات العوالػػؽ النباتيػػ  صػػف الصوقػػ  الصػػاروس نءسػػه بشػػكؿ صتػػزاصف صػػ  جصػػ  عينػػات النػػوع 
صػػػاء البحػػػر، تػػػـ  تػػػر صػػػفل 02 خػػػذ حػػػوال  ب عتيػػػاف اليػػػاوياإ وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ،decussatus.R الرخػػػوي

 ت، وصػػف ثػػـ حءظػػصيكػػروف 20  وباػػاقطػػر ثم WP2ترشػػيحاا باسػػتخااـ شػػباؾ خارػػ  بجصػػ  العوالػػؽ النباتيػػ  
 اراستاا ييصا بعا صخبريًا. ليتـ % 2تركيز  العينات بالءورصوؿ

والعوالؽ النباتي   ص  قياس بعػض العواصػؿ الايارولوجيػ  R.decussatus ترايؽ جص  العينات )أيراا 
لصعريػ  WTW Multi 430/set  الحػرارة والصموحػ  ارجػ  جاػاز قيػاسباسػتخااـ لمصيا  ي  تمؾ الصنطم  وذلؾ 

تػػ ثير العواصػػؿ الصػػذكورة عمػػى النصػػو والنضػػ  الجنسػػ  لمرخػػوي وعلقتاػػا بتنػػوع وغػػزارة أنػػواع العوالػػؽ النباتيػػ  
  .9)الجاوؿ، الصوجواة وصمارن  النتائ  ص  اراسات أخرى صصاثم 

 
 
 
 
 

 .في منطقة الدراسة عينات التاريخ جمع (: 1) الجدول

   عوالؽ نباتية    مموحة رارةح R.decussatus التاريخ الطمعة

9 01 /1 /0299 * * * * 

0 93/92/0299 * * * * 

3 99/99/0299 * * * * 

2 01/90/0299 * * * * 

5 91 /9/ 0290 * * * * 

6 05 /0/ 0290 * * * * 

7 02 / 3/0290 * * * * 

8 02 /2 /0290 * * * * 

9 91/5 / 0290 * * * * 

10 13/ 2/ 0290 * * * * 

11 01/ 7/2012 * * * * 

12 23/8 / 2012 * * * * 

 العينات الت  تـ جصعاا خلؿ يترة الاراس . -* 
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 : Laboratory study- الدراسة المخبرية -2-3

 : Morphometric measurements- القياسات المورفومترية -2-3-1

وتضػصنت قيػاس  )يػرااً  R. decussatus  )902لجصيػ  أيػراا النػوع  المياسػات الصوريوصتريػ  تػـ إجػراء
 ر األصػػػاص الصحػػػو  عمػػػى طػػػوؿالءارػػػم   المرػػػوىالصسػػػاي  ، ) Shell Length-SL)الرػػػاي   طػػػوؿكػػػؿ صػػػف 
  لجػانب  لمصرػراعيفاالمروى عمى طػوؿ الصحػور الصساي ) Shell height -SH)) االرتءاعو    لمراي الخمء 

باسػتخااـ  ،لمموقعػ  الصحػور الظاػري البطنػ  وؿ عمػى طػ المرػوى الصساي  ، Shell width –SW) سصاك الو 
 . 3،الشكؿ)  Caliper   (Pérez-Camacho,2003أااة قياس األطواؿ الخار  )بيكاليس

 

 

 
 

 .R.decussatusترية لمنوع الرخوي : يبين القياسات المورفوم (3(الشكل 
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 Dry and Wet weightsالقياسػػات الوزنيػػة )الػػوزن الرطػػب والػػوزن الجػػاؼ( - 2-3-2

measurements : 

باستخااـ الصيػزاف االلكترونػ    (Total Weights –TW  وزف الجسـ الرطب)الوزف الكم  تحايا تـ
بعنايػػػ  بواسػػػط  صممػػػط   Flesh meat)ذلػػػؾ نػػػزع الجسػػػـ الرخػػػو  ، تمػػػى DIC-AA-200DS) نػػػوع الحسػػػاس

 Flesh Wet Weights) وصػف ثػـ وزنػهتشري  ووضعه عمى ورق  ترشي  صف أجؿ التخمص صػف الصػاء الزائػا 

– FWW . وذلؾ حسب صا هو صتب  ي  هذا النوع صف الاراسات (Official Gazette, 2010.  

  لمجسػػػـ الرخػػػو، نػػػزع الجسػػػـ الرخػػػو عػػػف Flesh Dry Weight-FDWلحسػػػاب الػػػوزف الجػػػاؼ )
سػاع ، ثػـ حسػب وزف  21ـ لصػاة °922الراي  لواحا صف أيػراا النػوع ووزف ثػـ جءػؼ يػ  يػرف بارجػ  حػرارة 

 ,.Bright et al)النسػػي  الجػػاؼ عػػف طريػػؽ طػػرح الػػوزف النػػات  بعػػا التجءيػػؼ صػػف الػػوزف األرػػم  لمعينػػ  

1998 . 

 :Histological study - الدراسة النسيجية 2-3-3

صػػف  جػػرى تشػػري  جصيػػ  األيػػراا لءػػرز الػػذكور عػػف اإنػػاث، تػػـ تصييػػز الػػذكور عػػف اإنػػاث تشػػريحياً 
% 2الءورصوؿ بتركيػػز ت بػػحءظػػ ت، وصػػف ثػػـوزنػػ، نزعػػت الصناسػػؿ و  Gosling, 2002) سػػؿخػػلؿ لػػوف الصنا

 لحيف إجراء الصماط  النسيجي  يياا.
نسػػيجيًا، اعتصػػات الاراسػػ  الخارػػ  بػػالنوع الصػػاروس عمػػى عػػزؿ الصناسػػؿ صػػف كايػػ  األيػػراا التػػ  تػػـ 

جراء صماط  نسيجي  وذلؾ خلؿ يترات صختمء  لمتحمؽ صف التو  قيت األصثػؿ لجصػ  األصػات وحػاوث جصعاا، وا 
 الاراس  النسيجي  بالتعاوف ص  صشءى األسا الجاصع  عمى أرب  صراحؿ: أنجزت اإخراب.

 مرحمة أخذ العينة من المنسل وتمت وفؽ الخطوات التالية : -1

 انتماء العين : حيث تـ اختيار الصنطم  الصتوسط  صف الصنسؿ. -1
 ين  بعاة صحاليؿ بواسط  جااز التثبيت وه :تثبيت العين : تصت صعالج  الع -2

بػػػاراييف،  –أكسػػػيميف -%  922كحػػوؿ صطمػػػؽ  -% 15كحػػػوؿ تجػػػاري  -% 92الءورصػػوؿ بتركيػػػز 
 أياـ.3واستغرقت هذ  العصمي  حوال  

حيػػػػث تػػػػـ أخػػػػذ العينػػػػات بعػػػػا تثبيتاػػػػا ووضػػػػعت يػػػػ  قوالػػػػب  صرحمػػػػ  الرػػػػب ضػػػػصف قوالػػػػب البػػػػاراييف:
ب البػاراييف يوقاػػا حتػى تجصػػا المالػػب ثػـ وضػػعت بػالبراا حتػػى اليػػـو بلسػتيكي  عمػػى جاػاز تبريػػا وسػػك

 التال .
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 صرحم  إجراء الصماط : -3

نزعػػت قوالػػب البػػاراييف صػػف الموالػػب البلسػػتيكي  ونممػػت إلػػى جاػػاز التمطيػػ  حيػػث اجريػػت الصمػػاط  
صف يػػرف عنػػا صيكػػروف لمخزعػػ ، غصسػػت الخزعػػات بالصػػاء الءػػاتر ووضػػعت عمػػى شػػرائ  زجاجيػػ  ضػػ5بسػػصاك  

 .اقيم 95 -92ـ لصاة تتراوح صف °22ارج  حرارة 

 صرحم  التمويف: -4
 وضعت الشرائ  ضصف جااز التمويف وصررت عمى عاة صحاليؿ كالتال : 

كحػػػوؿ  –اقػػػائؽ  5كحػػػوؿ صطمػػػؽ لصػػػاة  –اقػػػائؽ  5 صػػػاةأكزيمػػػوؿ ل–اقػػػائؽ  3 صػػػاة% ل15أكزيمػػػوؿ 
اقػػائؽ،  5هيصػػا توكسػػيميف  –اقيمػػ   9 صػػاء صمطػػر –اقػػائؽ  3 صػػاة% ل 15كحػػوؿ  –اقػػائؽ  3% لصػػاة 15

غسػمت الشػرائ  بالصػاء الصمطػر  –اقػائؽ  3صاء عااي  –وضعت الشرائ  بعا ذلؾ ي  حصاـ كحوؿ صحصض 
 –اقػائؽ  3% لصػاة  15كحػوؿ  -% 15غسػؿ بػالكحوؿ  –غسؿ بالصػاء الصمطػر  –اقائؽ  3 لصاة أيوزيف –

 ئؽ.اقا 5وأخيرا وضعت باألكزيموؿ لصاة  –اقائؽ  5كحوؿ صطمؽ 

 

 : Age determination-تحديدالعمر -2-3-4

تـ تحايا العصر لجصي  أيراا النوع الصػاروس بػالعيف الصجػراة عػف طريػؽ عػا حممػات النصػو الصوجػواة 
حيػػث إف األرػػااؼ تتصيػػز بوجػػوا  . Ezgeta, 2012) لألرػػااؼ بعػػا تنظيءاػػا ويػػؽ عمػػى السػػط  الخػػارج 

 وؿ الصحور األصاص  الخمء  لألرااؼ. حممات نيرة وعاتص  بشكؿ صتتال  تصتا عمى ط
والػػذي يوضػػ  لنػػا  منصػػووصػػف أجػػؿ الت كػػا صػػف رػػح  المػػراءات لعصػػر األرػػااؼ تػػـ حسػػاب صعاصػػؿ ال

 . Cleenwerck, 2011)عاا حممات النصو لمارئ واحا نسب  لمارئ آخر والذي يجب أف يكوف صتساوي 

 

 

 :Growth somatic index - مؤشرات النمو -2-3-5

المياسات الصوريوصتري  لمنوع الصاروس تـ قياس صؤشرات النصو والت  تعطينػا يكػرة ـ حساب بعا أف ت
السػػصاك  و  SH االرتءػػاعو  SLعػػف علقػػات االرتبػػاط لتمػػؾ المياسػػات. حيػػث تػػـ حسػػاب العلقػػ  صػػابيف الطػػوؿ 

SW وصػػػابيف الػػػوزف الجػػػاؼ والطػػػوؿSL-FDW)وصػػػا بػػػيف الػػػوزف الجػػػاؼ والػػػوزف الرخػػػو   (FDW-FWW  
  .Gulland, 1983ؾ حسب )وذل
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 Gonadosomatic index and condition مؤشر النضج الجنسي ومؤشػر الحالػة -2-3-6

index: 

 :Gonadosomatic Index (GSI) مؤشر النضج الجنسي

تػـ حسػاب قيصػ  صؤشػر ياؿ صؤشر النض  الجنس  عمى نضػ  الصناسػؿ واصكانيػ  تشػكيؿ األعػراس و 
 بمرا تحايا يترة التكاثر صف الصعاال : يراًا  902أليراا )النض  الجنس  لجصي  ا

 
  .Gies, 1959ويمًا لػ )                                                          

 الوزف الكم  لمجسـ.  TWوزف الصناسؿ، GWحيث 
 

 :Condition Index (CI) الحالة مؤشر

شار النػوع الصػاروس باإضػاي  إلػى صلئصػ  العواصػؿ انتعمى R.decussatus عنا ياؿ صؤشر الحال  
 ويتـ حسابه صف الصعاال : البيئي  له

 
  .Peharda et al., 2012ويمًا لػ )                                                            

 
 .Dry Shell Weight الجاؼ لمموقع الوزف  Dry Weight ، DSWالوزف الجاؼ DWحيث 
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 Acclimatization:األقممة:  -2-3-7

وصمئػػه بصػػاء البحػػر   سػػـ 122202) ترايمػػت الاراسػػ  الصخبريػػ  صػػ  تجايػػز حػػوض زجػػاج  ب بعػػاا
سػـ صػ  صراعػاة تبػايؿ الصيػا  بشػكؿ اوري كػؿ  2وتزويا  بسخاف ويمتر وصضػخ  هػواء وقػاع حرػوي بسػصاك  

الحػػوض، وجػػرى صراقبتاػػا بشػػكؿ يػػوص  لصعريػػ  يػػراًاصف الرخػػوي يػػ   90 . ووضػػ  Wang, 2002أسػػبوع )
صػ  يحػص عينػ  صػف الصيػا  لمت كػا صػف تػواير  شروط أقمص  النوع والصحايظػ  عميػه حيػًا يػ  الظػروؼ الصخبريػ 

ـ  01-99.حيػػػث تراوحػػػت ارجػػػ  حػػػرارة صيػػػا  الحػػػوض بػػػيف )العوالػػػؽ النباتيػػػ  بشػػػكؿ يكءػػػ  لتغذيػػػ  األيػػػراا 
 .2012 أيار وحتى 0299أيموؿ  صف أشار  صاة  تسع   استصرت التجرب  ‰31- 33وصموحتاا )
 

 :Study of phytoplanktonدراسة العوالؽ النباتية  -2-3-8

 التركيب النوعي والغزارة 

العوالػػػؽ النباتيػػػ  الصوجػػػواة يػػػ  العينػػػات الصائيػػػ  وذلػػػؾ  باسػػػتخااـ الصجاػػػر  تػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى أنػػػواع
 .والصوجواة ي  العين    الكمي  لألنواعثـ حسبت الغزارة Inverted microscope  العكوس

صسػػػػتوى النػػػػوع وذلػػػػؾ باالعتصػػػػاا عمػػػػى الصراجػػػػ   حتػػػػىحيػػػػث تػػػػـ تحايػػػػا العوالػػػػؽ النباتيػػػػ  الصاروسػػػػ  
 الترنيءي  العالصي  نذكر صناا:

Abe, 1992; Cupp , 1943; Ionescu, 1981; Skosberg, 1928; Pankow, 1976; 

Sournia , 1929, 1968, 1986, 1987 .... 
 

لتحايػػػػا الغػػػػزارة يحسػػػػبت باسػػػػتخااـ رػػػػءائ  )كصػػػػورا بػػػػوركيرا   العوالػػػػؽ النباتيػػػػ أصػػػػا بالنسػػػػب  لتعػػػػااا 
Komorek Burkera  رػؼ صػف الصربعػات عصوايػًا وأيميػًا وبالتػال  يػإف  90حيػث أف الرػءيح  صمسػص  إلػى

 صربعًا. 922الصربعات اإجصال  يرب   عاا
mmاػػػا يسػػاوييػػتـ عػػا الخليػػا يػػ  صربعػػػات حجػػـ كػػؿ صربػػ  صن

2
وبالتػػال  يحسػػب العػػػاا  1052-  

 بالصرب  الواحا:

 
 

 

يتغػػذى  ذياتيػ  كماػػا وغػػزارة النػػوع الػػبكصػا تػػـ ربػػط صؤشػػر النضػػ  الجنسػ  بغػػزارة كػػؿ صػػف العوالػػؽ الن
 .وذلؾ لصعري  صاى علق  وجوا تمؾ األنواع ي  صنطم  انتشار النوع ،نوع الرخوي قيا الاراس  عمياا
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 الفصل الثالث

 النتائج والمناقشة

 يرنؼ النوع الصاروس عمى النحو التال :
                                                                                                    

Kingdom : Animalia 
        Phylum: Mollusca 

                  Class: Bivalvia 

                         Subclass: Heterodonta 

                                      Order: Veneroida 

                                       Superfamaly:Veneroidea 

                                             Family: Veneridae    Genus: Ruditapes 

                                                  Species: Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) 

 أخرى ه :  صرايم  صسصياتوله 

Amygdala decussta (Linnaeus, 1758), Tapes deccussta (Linnaeus, 1758), Venerupes 

decussate (Lninaeus, 1758)  

 الصفات المورفولوجية والتشريحية لمنوع -3-1

 :External characters - الخارجيةالصفات  -3-1-1

 يغممػا أف الصصكػف وصفصتباينيف  أو فيصتصاثم صرراعيف صف  R.decussatusالػ  Shell) راي  كوفتت

 رػػااؼ بمػػوف ابػػيض حتػػى البنػػ  تبعػػاً تتمػػوف األ، أو بغيػػر إحكػػاـ عمػػى األجػػزاء الااخميػػ  الرخػػوةبإحكػػاـ  تصاصػػاً 
. كربونػػػات صػػػف أساسػػػاً  الرػػػاي  وتتكػػػوف الرواسػػػب. لمػػػوف  الطبمػػػ  أو الااخميػػػ  طبمػػػات، ثلثػػػ  ولاػػػا الكالسػػػيـو

 رقيمػ  جمايػ  بني  طبم  وه  الراي  أوقشرة الخارجي  والطبم  الراي ، صعظـ تكوف  والت الوسطى المؤلؤي ،
يػػػرتبط الصرػػػراعاف  السػػػف كبيػػػرة الحيوانػػػات عنػػػا خارػػػ  الجويػػػ  التممبػػػات أو االحتكػػػاؾ خػػػلؿ تءمػػػا صػػػا غالبػػػاً 

شػكؿ أضػلع شػػعاعي  التزيينػات عمػى ببعضػاصا بالصءرػم  التػ  تتوضػ  يػ  الصنطمػ  الظاريػ  صػف الحيػواف. 
توجػا ثػلث أسػناف رئيسػ  يػ  كػؿ صرػراع والسػف . ،آ 4) الشػكؿ خطوط النصو واضح ، وأثلـ صتحاة الصركز

السػػط  ، التوجػػا أسػػناف جانبيػػ  ،الصركػػزي يػػ  الصرػػراع األيسػػر ذو شػػعبتيف وكػػذلؾ الصركػػزي والخمءػػ  األيصػػف
 يػػ  الصنطمػػ  العريضػػ  تحػػت المصػػ  أحيانػػاً الػػااخم  لمموقعػػ  أبػػيض الصػػ  وبرتمػػال  خءيػػؼ صػػ  لػػوف أرجػػوان  

(Cesari & Pellizato, 1990  ب .4) الشكؿ ، 
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 R.decuusatus(: سطح صدفة الػ 4الشكل)
 من الداخل -من الخارج       ب -آ   

   Internal Anatomyالتشريح الداخمي -1-2 -3

   لمنوع صف: 5)الشكؿ  Soft bodyيتكوف الجسـ الرخو 

  : Mantleالبرنس-

.  األطػراؼ عنػاتسػصؾ  الرقيمػ  األنسج  صف غلييف صف يتكوف الذي بالبرنس، الرخوة األجزاءتغطى 
 األطػػراؼ. تحتػػوي األطػػراؼ عنػػا سػػائباً  أو حػػراً  يكػػوفيػػ  حػػيف   الصءرػػم عنػػا بالرػػاي  البػػرنسا نرػػء يترػػؿ
 العايػاوباػا  لػواصسعمػى  عااة لبرنسا طريا. يحتوي ثنيات ثلث وباابغ  أر عمى تحتوي القا  أو السصيك 

 .العيوف صثؿ الضوئي  الحس أعضاء صف
 حسػػي  وظيءػػ  يػػ  يتصثػػؿ آخػػر غػػرض هلػػ ولكػػف الرػػاي  إيػػرازيػػ   لمبػػرنس األساسػػي  تكصػػف الوظيءػػ 

 يػػ  الػػتحكـ ويسػػتطي . سػػب االصن غيػػر البيئيػػ  لمظػػروؼ سػػتجاب واال غػػلؽاإ عمػػى الرػػايتيف حػػث صػػف تصكنػػه
 .التنءسي  وظيءته عمى زيااة سـالج تجويؼ ااخؿ الصاءاناياع 

 : Adducting muscles- العضالت المقربة

 .لمرػاي  والخارجيػ  الااخميػ  الحػواؼ صف بالمرب R.decussatusع ا نو أالصمربتاف ي   العضمتاف تم 
 ،العضػلت ترتخػ  عنػاصا لمءػت  الرػايتيف تػاي  أي صءرػم ال ربػاط عكػس وتعصػؿ الرػايتيف العضػلت تغمػؽ

. لرػايتيفا صػف أجػؿ اغػلؽ نمػبضيو  السػريع  بالعضػم  العضػم  صفالصخطط  ) األصاص  الكبير الجزءيسصى و 
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 التػاـ لإلنغػلؽ صعػاكساتجػا   يػ  الرايتيف تصسؾ وه  الصاسك  العضم  يسصىي األصمس الرغير الجزء أصا
 .الجزئ  أو

 
 .R.decussatus(: البنية التشريحية الداخمية لمنوع 5الشكل )

  :Gills الغالصم

 يػ  تسػتعصؿ الشػكؿ ورقيػ  وهػ  ،جااً  واضح  ، وتكوفالجسـ جانب  عمى الغلرـا صف جافزو  يوجا

 افصجسػ يسػصيافلمػواصس ا صػف زوجػاف األصػاص  الطػرؼ عنػا، كصػا يوجػا الصػاء صػف الغػذاء ترشػي  يػ و  التػنءس
 ليه.إ الغذاء افايعيو  بالءـ افحيطي ، Tentacleافويءش

 :Footالقدم 

 الرصػػاؿ طبمػػات حءػػر يػػ  سػػتخاـي صتطػػور عضػػووهػػ   ،الحشػػوي  الكتمػػ  قاعػػاة اعنػػ المػػاـتتوضػػ  
ياػػػ   الرػػػغيرة والصراحػػػؿ اليرقيػػػ  األطػػػوار يػػػ  ولكػػػف الناضػػػ الءػػػرا وذلػػػؾ يػػػ   ،صكانػػػه يػػػ  الحيػػػواف وتثبيػػػت
توجػا عمػى اصتػااا المػػاـ يتحػ  تسػصى الغػاة الرسػني  والتػ  يءػرز صناػا الحيػػواف  الحركػ  والسػباح . يػ  تسػتخاـ

 ة صرن  صتؿ الخيوط تسصى "رسف" ويستخاصه الحيواف ي  تثبيت نءسه عمى األسط .صاا

 :Digestive system اليضمي الجياز

 والشػػءتيفاللصسػػيف  إلػػى وتايعػػه الصػػاء صػػف الغػػذاء بترشػػي الغلرػػـ  تمػػـو ،الجاػػاز الاضػػص  بسػػيط
 الغذائيػ  الكتػؿ تحػاط. الصػاء صػف الصرشػ  الغػذاء اختيػار عمى لمارةا R.decussatus ويصمؾ ،بالءـ فتالصحيطي
. يترػؿ الكاذبػ  بالءضػلت وتسػصى لمخػارج بالصمصسػيف الكتػؿ هػذ صػف  عػضتطرا بو ، الءـ إلى وتصر بالصخاط

اة بالغػػػ تصاصػػػاً ة الصعػػػا وتحػػػاط. عايػػػاة ثمػػػوب ذات صجويػػػ  حجػػػرة عػػػف عبػػػارة وهػػػوبصػػػري قرػػػير  الصعػػػاةب الءػػػـ
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 الصمربػػ  م بػػالمرب صػػف العضػػ الشػػرج يتحػػ  ثػػـ بالصسػػتميـ  تنتاػػصمتءػػ   أصعػػاء إلػػى ترػػؿ يتحػػ  توجػػا. الااضػص 
 .الخمءي 

 
 
 

 :Circulatory systemجياز الدوران 

شػغاؼ  كػيس يػ  الممػب يم تصييز .  الرعب وصف بسيط، افاور  جااز عمى R.decussatus يحتوي
 صػف الػاـ . يض اواح وبطيف الشكؿ صنتظص  غير أذينيف صف ويتكوف، الصمرب  العضم  صف قريب وهو التاصور،

 صػف والتػ  الجػاار رقيمػ  الوريايػ  ليعوا بعػاها عبػر سمسػ  صباصػ  صػف الجيػوب الجسـ أجزاء جصي  إلى البطيف

 .الممب إلى الاـ يعوا خللاا
 

 :Nervous system العصبي الجياز

 صػف أزواج ثلثػ  صػف أساسػاً  ويتكػوف تجايػزات خارػ ، بػاوف العرػب  الجاػاز صشػاهاة الرػعب صػف

 .)وحشوي  قاصي  صخي ، عماة( العربي  العما
 

 : Urogenital systemالتناسميو  البولي الجياز

 الكتمػػػػ  صػػػػف أساسػػػػياً  وتشػػػػغؿ الصناسػػػػؿ جػػػػزءاً  ،صنءرػػػػؿ الجػػػػنسب نػػػػه  R.decussatusيتصيػػػػز النػػػػوع 
 .الجسـ حجـ صف 50 % حوال  فتكو  ث حي، التكاثر صوسـ أثناء يمط ضح اوتكوف و  الحشوي 

تتصيػز الػذكور بصناسػؿ ذات حيػث  ،الصناسػؿ صكتصمػ  تكػوف عناصا بالعيف خار  الجنس تصييز يصكف
  .Gosling, 2002) لوف أبيض صرءر و اإناث بصناسؿ ذات الموف كريص  باهت

بنيػػ   الشػػكؿ كيسػػي  كميتػػيف رػػغيرتيفتصييػػز ، وهػػو صكػػوف صػػف  الرػػعب بالنسػػب  لمجاػػاز البػػول  يصػػف
 .البرنس ي  كبيرة يتح  خلؿ صف الكميتيف وتءرغ الصمرب  م العض صف األصاص  الجزء عكس وتم الموف 
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 :التمييز بين الذكور واإلناث -3-2
تـ تصييػز الػذكور عػف اإنػاث تشػريحيًا صػف خػلؿ لػوف الصناسػؿ، ياػ  ذات لػوف أبػيض صرػءر عنػا 

الشػػكؿ، )  Gosling, 2002)  صمارنػػ  صػػ  صناسػؿ اإنػػاث ذات المػػوف الكريصػػ  الباهػت 6aالػذكور  )الشػػكؿ، 
6b.  

  
 المدروس لمنوع( b) ذكورالو  (a) اإلناثعند صورة توضيحية تبين االختالؼ بين المناسل  :(6)الشكل

R.decussatus 
 

 

 :Morphometric Measurementsالمورفومترية  القياسات -3 -3

والوزف الكمػ  والجػاؼ كصػا  والسصاك  اعواالرتءأجريت المياسات الصوريوصتري  لجصي  األيراا صف قياس الطوؿ 
  بالنسػػػب طرائػػػؽ العصػػػؿيػػػ   1-3-0بالنسػػػب   لممياسػػػات الصوريوصتريػػػ  ويػػػ  الءمػػػرة   3،الشػػػكؿ) هػػػو وارا يػػػ 

الصػاروس خػلؿ كاصػؿ  يبػيف المياسػات الصوريوصتريػ  أليػراا النػوع  2) ونورا ييصا يم  جاوالً  .لممياسات الوزني 
 .أشار الاراس 
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 ألفراد النوع المدروس خالل كامل أشير الدراسة (:القياسات المورفومترية2جدول)

 )غ(الوزن الجاؼ )غ(وزن الجسم الرطب )غ(الكمي   الوزن )سم( االرتفاع )سم( العرض )سم( الطول التاريخ

Date SL (cm) SW (cm) SH (cm) TW (g) Body Weight (g) Dry weight (g) 

أيموؿ
/ 
 

0
2
9
9

 

5 3.6 3.5 24.65 4.42 0.40 

4.1 3.1 3.2 18.9 3.14 0.29 

4.4 3.2 3 19.99 3.81 0.35 

4.2 3.2 3 15.25 3.11 0.28 

4.1 3 3 15.36 3.78 0.34 

3.7 2.9 2.8 13.51 3.45 0.31 

4.2 3.1 3 15.09 3.61 0.33 

4.2 3.1 3.1 18.06 3.12 0.28 

4.2 3 3 12.35 1.96 0.18 

3.7 2.9 3 9.9 1.65 0.15 

Mean 4.18 3.11 3.06 16.36 3.202 0.29 

تشريف األوؿ
/ 
 

2
0
1
1

 

4 2.8 2.7 12.16 2.72 0.25 

3.8 2.8 2.7 11.1 3.41 0.31 

3.4 2.4 2.4 6.61 1.68 0.15 

3.7 2.7 2.7 13.36 2.53 0.23 

4.1 2.7 2.8 13.63 2.52 0.23 

3.9 2.7 2.7 10.69 2.45 0.22 

3.6 2.7 2.6 10.5 2.8 0.25 

3.5 2.4 2.3 9.07 2.25 0.20 

3.1 2.3 2.2 6.22 2.18 0.20 

3.2 2.3 2.3 6.14 2 0.18 

Mean 3.63 2.58 2.54 9.948 2.454 0.22 

تشريف الثان 
/ 

2
0
1

1
 

3.6 2.6 2.6 12.5 1.34 0.02 

3.4 2.7 2.7 9.09 1.45 0.25 

3.5 2.6 2.6 10.72 2.02 0.32 

3.5 2.6 2.5 14.27 1.62 0.01 

3.6 2.7 2.6 11.47 1.47 0.03 

3.1 2.1 2.1 6.47 1.27 0.31 

3.2 2.3 2.3 6.12 0.92 0.22 

3.2 2.4 2.4 8.31 1.08 0.09 

3.7 2.6 2.6 12.51 1.67 0.32 

4.2 3.1 3 13.72 2.52 0.05 

Mean 3.54 2.57 2.54 10.51 1.53 0.14 

كانوف االوؿ
/ 
 

2
0
1
1

 

3.8 2.7 2.7 11.98 2.18 0.20 

3.4 2.5 2.5 11.52 2.08 0.19 

3.4 2.4 2.4 7.41 2.36 0.22 

3.9 2.8 2.7 15.17 2.52 0.23 

3.3 2.4 2.3 7.62 2.14 0.19 

3.7 2.7 2.6 13.46 2.75 0.25 

3.9 2.8 2.7 13.25 2.48 0.22 

3.4 2.4 2.3 10.68 1.19 0.11 

3.1 2.3 2.2 7.36 2.27 0.21 

3.4 2.5 2.5 9.26 2.46 0.22 
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Mean 3.7 2.7 2.3 12.2 2.3 0.22 

كانوف الثان 
 / 

2
0
1
2

 

3.6 2.6 2.5 13.81 1.91 0.17 

4.1 3.1 3 19.15 2.2 0.20 

4.3 3.1 3.1 20.06 2.62 0.24 

3.6 2.4 2.4 12.41 2.84 0.26 

3 2.2 2.1 6.67 1.76 0.16 

3 2.3 2.2 8.68 1.57 0.14 

3.8 2.9 2.8 18.22 2.6 0.24 

3.7 2.6 2.6 14.24 1.82 0.16 

3.6 2.6 2.6 14.42 1.51 0.13 

3.7 2.2 2 2.63 1.89 0.17 

Mean 3.64 2.6 2.53 13. 29 2.072 0.19172 

شباط
 / 

2
0
1
2

 

4.2 3.1 3 17.08 3.59 0.33 

4.1 3.2 3.1 19.13 3.62 0.33 

3.5 2.5 2.5 13.15 2.33 0.21 

3.5 2.6 2.6 1.096 2.8 0.25 

3.6 2.7 2.7 11.97 2.28 0.21 

4 3 3 15.31 3.64 0.32 

3.8 2.8 2.7 16.96 2.85 0.26 

3.5 2.7 2.8 10.42 2.16 0.19 

3.2 2.6 2.5 7.76 1.4 0.12 

4.8 3.4 3.4 8.4 4.13 0.38 

Mean 3.82 2.86 2.83 12.1276 2.88 0.26545 

آذار
 / 

2
0
1
2

 

4.8 3.4 3.4 18.55 3.32 0.3072 

3.7 2.2 2.1 8.94 1.81 0.1675 

4 3.1 3 15.21 2.19 0.2028 

4 2.8 2.8 12.73 2.12 0.1962 

3.2 2.4 2.3 11.18 1.64 0.1517 

4 3.1 3 11.68 1.36 0.1258 

3.6 3 3 14.84 1.64 0.1517 

4.2 3.1 3 16.97 1.66 0.1536 

4.1 2.9 2.8 12.96 2.42 0.2239 

3.6 3.4 3.4 13.34 2.11 0.1952 

Mean 3.92 2.94 2.88 13.64 2.027 0.18 

نيساف
 / 

2
0
1
2

 

2.5 2 2 3.99 1.9 0.17 

3.6 2.6 2.5 10.57 2.07 0.19 

3.6 2.6 2.5 12.43 2.76 0.25 

3.6 2.6 2.5 11.02 2 0.18 

4.2 3.2 3.2 18.14 3.31 0.30 

3.9 2.8 2.7 11.78 1.26 0.11 

3.7 2.7 2.6 10.81 1.25 0. 56 

3 2.1 2 5.59 0.68 0. 62 

3.2 2.6 2.5 10.11 2.12 0.19 

3.1 2.7 2.6 9.22 1.36 0.12 

Mean 

 

3.44 2.59 2.51 10.36 1.871 0.17 

آيار 
/  
 
0
2
9
0

 

3.7 2.5 2.6 10.04 2.27 0.21 

3.6 2.6 2.6 10.92 2.21 0.24 

3.8 2.6 2.5 11.16 2.41 0.22 
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3.9 2.8 2.7 12.53 2.71 0.25 

2.7 2.2 2.1 5.94 1.31 0.12 

3.4 2.5 2.5 9.11 2.25 0.20 

3.4 2.4 2.4 8.36 1.93 0.17 

3.6 2.5 2.4 11.94 2.43 0.22 

3.6 2.8 2.7 12.31 2.91 0.26 

3.5 3.4 3.4 10.21 2.83 0.26 

Mean 

 
3.52 2.63 2.59 10.24 2.32 0.21 

حزيراف
/ 

 2
0
1
2

 

3.4 2.4 2.6 12.05 1.44 0.12 

3.4 2.5 2.7 10.09 1.45 0.13 

3.5 2.4 2.6 10.72 2.22 0.18 

2.5 2.3 2.5 14.27 1.62 0.14 

3.3 2.5 2.6 11.47 1.47 0.13 

3.1 2.1 2.1 12.47 1.27 0.11 

4.2 2.3 2.3 10.12 1.92 0.08 

3.2 2.4 2.4 9.35 1.28 0.09 

3.3 2.1 2.6 12.51 1.67 0.15 

4.2 3.1 3 13.72 2.52 0.23 

Mean 3.41 2.41 2.54 11.67 1.68 0.14 

تصوز
/ 

2
0
1
2

 

3.2 1.8 3.5 23.34 2.83 0.47 

2.6 2.6 3.2 19.8 3.41 0.23 

3.4 3.1 3.1 20.11 1.68 0.09 

4.3 2.4 3.4 15.52 3.56 0.21 

3.6 3.4 3 15.63 3.89 0.33 

2.9 2.1 2.8 13.5 2.45 0.02 

3.9 3.4 3 15.09 2.18 0.31 

3.5 2.5 3.1 18.06 2.34 0.20 

3.4 2.9 3.8 12.53 2.18 0.02 

3.5 3.2 3.7 9.9 2 0.30 

Mean 3.14 3.61 3.11 22.23 2.72 0.26 
أب
 / 

2
0
1
2

 

2.8 3.1 3.7 19.81 3.41 0.31 

2.6 3.3 3.7 19.88 1.89 0.15 

4.4 3.4 3.4 12.55 2.35 0.23 

4.3 4.1 3.7 16.98 2,25 0.23 

3.4 3.9 3.8 13.51 2.54 0.22 

2.1 2.9 2.7 15.09 2.83 0.25 

3.9 2.4 2.6 18.96 2.25 0.20 

2.7 2.5 2.3 12.35 2.18 0. 17 

3.8 3.4 3.2 10.09 2.1 0.18 

3.3 3.2 3.6 14.23 2.23 0.29 

Mean 3.33 2.93 2.94 13.95 2.20 0.23 
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لكػػػؿ صػػػف طػػػوؿ وعػػػرض والصتوسػػػط  واالنحػػػراؼ الصعيػػػاري  كصػػػا تػػػـ حسػػػاب المػػػيـ الػػػانيا والمرػػػوى
 . 3)  وسصاكتاا والوزف الكم  والوزف الجاؼ ووزف الجسـ الرطب الجاوؿ الراي

 

 خالل مدة الدراسة Ruditapes decussatusالقيم الدنيا والعظمى واالنحراؼ المعياري لمنوع  ):3(جدول
 االنحراؼ المعياري المتوسط القيم العظمى القيم الدنيا nعدد األفراد لمورفومتريةاالقياسات 

 0.39 3.61 5 2.1 120 )سم(فة طول الصد

 0.33 2.73 3.6 1.8 120 (سم) الصدفة ارتفاع

 0.41 2.77 3.8 2 120 ()سمالصدفة سماكة

 8.56 13.64 24.65 2.63 120 )غ(الوزن الكمي 

 0.24 2.17 4.4 1.19 120 )غ(الرطبالوزن 

 0.164 25 .0 0.45 0.06 120 )غ(الجاؼوزن الجسم 

 

يػػػ  حػػػيف تػػػراوح ،  3.61±  0.39) وقيصػػػ  صتوسػػػط  سػػـ  5 - 2.1)بػػػيف  اا صػػػااوحػػت أطػػػواؿ األيػػػر تر 
 – 2) بػيف تراوحت صػا لمسصاك وسجمت قيـ   0.33 ± 2.73) وقيص  صتوسط  سـ  (1.8 – 3.6 صابيف االرتءاع

صػػ  قيصػػ   غ  65 .24 –2.63) بػػيف بينصػػا تػػراوح الػػوزف الكمػػ   . 2.77±0.41 )وقيصػػ  صتوسػػط    سػػـ 3.8
الػوزف تػراوح و   ± 0722.17.)صػ  قيصػ  صتوسػط    4.4 - 9.91)والػوزف الرطػب   93.22 ± 8.56)صتوسػط  

 . 0.25 ± 0.16) وقيص  صتوسط   غ 0.45 – 0.06) الجاؼ صا بيف

بصمارن  أطواؿ هذا النوع ي  صنطم  الاراس  ص  الصعطيات الصتعمم  بػاألطواؿ يػ  صنػاطؽ أخػرى صػف 
 2) حيػث تراوحػت صتوسػطات أطػواؿ األيػراا يػ  البرتغػاؿ األيػراا الصحميػ ،العالـ تبيف زيااة ي  صتوسػط حجػـ 

. وكػذلؾ الحػاؿ بالنسػب  السػبانيا يمػا بمػ  صتوسػط أطػواؿ األيػراا  Newton & Mudge, 2003)  سػـ 3.5 –
 ظػروؼ األصػر الػذي يػاؿ عمػى صلئصػ   FAO, 1987) سػـ 1وي  غرب الصتوسػط حػوال   ، سـ3.35 - 3)

 لنوع.الوسط لنصو هذا ا
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 : النمو  عالقات-3-4

صػػف  SW-SL السػػصاك  –الطػوؿ و  SH-SL االرتءػػاع –الطػوؿ  خػػلؿ قيػػاس صػفالنصػػو  علقػات  حسػػاب تػـ
 العلق  الخطي  التالي : 

 

(Bhattachary, 1967)                    Y=a+xb 
 

 ثوابت.  x,b،  االرتءاعهو  Xهو طوؿ الموقع  و  Yحيث

الػوزف الجػاؼ لمجسػـ  وTW-SL  الكمػ  الػوزفبػيف طػوؿ الرػاي  صػ  كػؿ صػف  العلقػ  حسػبتكصػا 
 :التالي صف العلق  FWW-FDW والعلق  صا بيف الوزف الرطب والوزف الجاؼ  FDW-SL  الرخو 

 

Y=a*x
b 

 ثوابت.  a,bو ،عف طوؿ الموقع  Xو  أو الوزف الرطب عف الوزف الجاؼ لمجسـ  Yتعبر حيث
 

وحالػ   a,bصا بيف المياسات الصوريوصتري  الصتعػااة والثوابػت  علقات النصوـ قي  4)نورا ي  الجاوؿ 
 االرتباط.

 

 R.decussatusبين القياسات المورفومترية ألفراد النوع عالقات النمو قيم :)4(الجدول

N R القياسات المورفومترية  
2 

b a Allometry 

SW-SL   120 0.79 1.16 0. 43 Positive  
SH-SL    120 0.81 0.58 0.88 Isometric 
TW-SL   120 0.71 0.83 3.45 Isometric 

FDW-SL  120 0.72 1.31 0.06 Positive  
FWW-FDW 120 0.047 -0.085 0.27 Negative 
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y =0.4325+1.1647x
R² = 0.7961
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y = 0.8865+0.508x
R² =0.8135
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 .االرتفاعمابين الطول و  النمو عالقةمنحني  :(8)لشكل ا .السماكةمابين الطول و النمو  عالقةمنحني  :)7(الشكل 
 

 

 
y = 3.4581×0.8344x

R² = 0.714
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y = 0.0652×1.3106x

R² = 0.7261
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 .مابين الطول والوزن الجاؼالنمو  عالقةمنحني  ):11(الشكل  .مابين الطول والوزن الكمي النمو عالقةمنحني  :(9)الشكل 

 

 

 
y = 0.2774x-0.085

R² = 0.0474
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 .مابين الوزن الرطب والوزن الجاؼ لمجسم الرخو لعالقة النمومنحني  ):11(الشكل 
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النصػػو قياسػػ  أو كػػوف ي  b>9هػػذ  أف كمصػػا كانػػت قػػيـ  النصػػو علقػػاتيتبػػيف لنػػا صػػف خػػلؿ اراسػػ  
 طوؿ الرػاي علق  و   7الشكؿ،)  SW-SLلسصاك ا –الطوؿ  وهذا صا نلحظه ي  علق  كؿ صف ، صتسارع

صتكػػاير  نصػػوتػػاؿ عمػػى وجػػوا  b=1ػقػػيـ الػػ أف. وكصػػا  10الشػػكؿ، ) FDW-SLوزف الجػػاؼ لمجسػػـ الرخػػو لبػػا
-SH  الرػػاي  و ارتءاعاػػا طػػوؿبػػيف و   9الشػػكؿ، ) TW-SL صػػف  الػػوزف الكمػػ  وطػػوؿ الرػػاي  بػػيف كػػؿ

SL( ،8الشكؿ)،  1 قيـأصا>b  اؼصػا بػيف الػوزف الرطػب والػوزف الجػ  و عكسػينصالعلق  أف يا  تاؿ عمى 

وجػا ليعطػ  يكػرة عػف صحتويػات الجسػـ  النصػو علقػاتصف هذا النوع و   11 الشكؿ،) FWW-FDW لمجسـ
 الرطب صف الصاء.

 

 

 :(درجة الحرارة والمموحةالعوامل المؤثرة عمى النضج والنمو )-5 3-

 درجة الحرارة :-

ايػػ  وزصػػف إجػػراء تصيػػزت صيػػا  الصنطمػػ  الصاروسػػ  بخرػػائص هيارولوجيػػ  صصيػػزة تبعػػًا لصوقعاػػا الجغر 
حيػػث توايمػػت التغيػػرات الايارولوجيػػ  يػػ  الصحطػػ  الصاروسػػ  صػػ  الػػاورة الصناخيػػ  الصصيػػزة لصنطمػػ  ، المياسػػات

28.9 – 17.1) تراوحػػت ارجػػات الحػػرارة بػػيف  2013 ،سػػميصاف ،  2000الاراسػػ )حصوا،
لتسػػجؿ أخءػػض ،  ـ°

17.1) قيصػػ  لاػػا
28.9) غػػت أعمػػى ارجػػ  لاػػا، يػػ  حػػيف بم 2012 ،شػػباط) خػػلؿ يرػػؿ الشػػتاء  ـ°

   خػػلؿـ°
  .12الشكؿ،   )2011)أيموؿ، 
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 .(: تغيرات درجة الحرارة الشيرية12الشكل)
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لتبمػ  أعمػى قيصػ    ‰ 39.9 – 28.7)بينصا تصيزت الصحط  الصاروسػ  بصموحػ  صرتءعػ  تراوحػت بػيف 
تءػػاع ارجػػات الحػػرارة، يػػ  حػػيف انخءضػػت نسػػب  الصموحػػ  لاػػا خػػلؿ شػػار أيمػػوؿ وذلػػؾ بشػػكؿ صتوايػػؽ صػػ  ار 

نتيجػػ  لكصيػػ  الاطػػوالت الصطريػػ  خػػلؿ يتػػرة جصػػػ    ‰  701.)لتبمػػ    2012شػػباط، ) خػػلؿ يرػػؿ الشػػتاء
  .13، العينات )الشكؿ
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 .( ‰ )تغيرات المموحة ): 13)الشكل
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 :(GSI) مؤشر النضج الجنسي-3-6

تػػـ حسػػاب قػػػيـ صؤشػػر النضػػ  الجنسػػػ  لجصيػػ  األيػػراا التػػػ  جصعػػت خػػلؿ يتػػػرة الاراسػػ ،كوف يتػػػرة 
كصػا حسػبت المػيـ الصتوسػط    Pérez - Camacho et al., 2003)النض  الجنس  تم  ضصف الءترة الصذكورة 

     قيصػػ  لاػػا وقػػا سػػجمت أعمػػى  33.52 – 10.97) ، حيػػث تراوحػػت المػػيـ صػػا بػػيف 16، الشػػكؿ) GSIشػػاريًا لمػػػ
23.4، حيػػػػث بمغػػػػت ارجػػػػ  الحػػػػرارة 2012 خػػػػلؿ شػػػػار أيػػػػار  .5033 )

ـ يػػػػ  حػػػػيف بمغػػػػت نسػػػػب  الصموحػػػػ  °
والصموحػػػ   ـ °17.1)، حيػػػث بمغػػػت ارجػػػ  الحػػػرارة  10.78)أذار  ، وأخءػػػض قيصػػػ  لاػػػا خػػػلؿ شػػػار‰ 35.6)

 . 14) كصا ي  الشكؿ ‰ (28.7

 
 . R.decussatusخالل فترة الدراسة لمنوع المدروس GSIالجنسي النضج  ط الشيري لمؤشر:المتوس((14الشكل

 

 ± 18.26)كانػت صنخءضػػ  خػلؿ شػار أيمػوؿ حيػػث بمغػت GSI أف قػيـ الػػ   14)الشػكؿ،  يظاػر

°عنػػػػػا ارجػػػػػ  الحػػػػػرارة )  8.70
 ± 5.33)خػػػػػلؿ شػػػػػار تشػػػػػريف األوؿ ترتءػػػػػ   ) ‰31.1  والصموحػػػػػ  )ـ 23.4

25.8  الحرارة )عنا ارج  23.83
   وانخءضػت تػاريجيًا يػ   شػار تشػريف الثػان  لتبمػ ‰33.2  والصموح  )ـ°

حيػث يسػتصر االنخءػاض خػلؿ شػار   ،‰33.1ـ  والصموحػ  )°24.2عنػا ارجػ  الحػرارة )  15.97 ± 8.96)
عنػػػا    10.78±0.05)  وآذار ‰ 39.9ـ  والصموحػػػ  )°17.1  عنػػػا ارجػػػ  الحػػػرارة )1.98±10.97شػػػباط )

عنػػا ارجػػػ    13.61±2.18)   وترتءػػػ  قمػػيل يػػػ  شػػار نيسػػػاف‰ 01.9  والصموحػػ  )ـ°99.9ارجػػ  الحػػػرارة )
عنػػػا ارجػػػ    33.50±3.12) أيػػػار ، لتعػػػوا وترػػػب  خػػػلؿ شػػػار ‰ 32.0والصموحػػػ  )  ـ°02.2) الحػػػرارة
 Lethargy  سكوف . وتجار اإشارة إلى أف النوع الصذكور يصر بصرحم‰35.2ـ  والصموح  )°23.4الحرارة )

 ± 19.57)ثابتػ  نوعػًا صػا يكانػت خػلؿ شػار تصػوز  GSI خػلؿ شػاري تصػوز وآب حيػث وجػا أف قػيـ الػػ 

  عنػا ارجػ  3.48 ± 20.56  وخػلؿ شػار آب )‰ 31.1ـ  والصموحػ  )°02.2عنػا ارجػ  الحػرارة )  1.18
  .‰ 38.9والصموح  )  ـ°26.1) الحرارة

 



 

-33- 

 

 

الف عمػػى يترتػػ  تكػػاثر خػػلؿ السػػن  لػػاى النػػوع الصػػاروس يػػ  نسػػتنت  صصػػا سػػبؽ وجػػوا ذروتػػيف تػػا
وهػػذا يتوايػػؽ صػػ  أغمػػب الاراسػػات   شػػار نيسػػاف وأيػػار) والربيػػ   باايػػ  شػػار تشػػريف األوؿ) يرػػم  الخريػػؼ
الصنجزة ي  الشواطر البرتغالي  حػوؿ اورة حيػاة النػوع الصػاروس ويتػرة  Banha, 1984)) اراس  العالصي ، صثؿ

والسػواحؿ البريطانيػ    Zeine et al., 1998) والبحػر الصتوسػط  FAO, 2011)يػ  ايطاليػا تكػاثر ، وكػذلمؾ 
(Poppe & Goto, 2000 . 

 

علقػػ  االرتبػػاط بػػيف صؤشػػر النضػػ  الجنسػػ   ُارسػػتوبمرػػا تءسػػير النتػػائ  التػػ  تػػـ التورػػؿ إلياػػا 
الحػػػرارة وصؤشػػر النضػػػ  وجػػوا ارتبػػاط وثيػػػؽ صػػا بػػػيف ارتءػػاع ارجػػ    95،الشػػػكؿ)وارجػػ  الحػػرارة حيػػػث يبػػيف 

الجنسػػػػ  حيػػػػػث يحءػػػػػز ارتءػػػػػاع ارجػػػػػ  الحػػػػػرارة عمػػػػى نضػػػػػ  الصناسػػػػػؿ وتشػػػػػكيؿ األعػػػػػراس والعكػػػػػس رػػػػػحي  
(Griffond& Gomot, 1992.  

y = 0.9901x  3.9223
r = 0.891
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 .: عالقة االرتباط  ما بين مؤشر النضج الجنسي و درجة الحرارة)15(الشكل
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 : Condition indexمؤشر الحالة  -3-7

لمعواصػؿ البيئيػ   ءصتػهاليًل عمى انتشػار النػوع الصػاروس وصل R.decusstaus صؤشر الحال  عنا يعا  
   16الشػكؿ،) له، لذلؾ يما تـ حساب قيـ صؤشر الحال  لجصي  األيراا الت  جصعت خلؿ يترة الاراس ، ويبػيف

ي  شار تشػريف   0.34) وقا سجمت أعمى قيص   2.32 - 2.23)والت  تراوحت بيف  الميـ الصتوسط  الشاري 
 ي  شار آب.  0.03) وأقؿ قيص  الثان 
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 عند النوع المدروس. القيم المتوسطة الشيرية لمؤشر الحالة :)16(الشكل
 

 بػػػػػػاأت بالزيػػػػػػااة صػػػػػػف شػػػػػػار تشػػػػػػريف األوؿ وبمغػػػػػػت CIأف قػػػػػػيـ الػػػػػػػ   17 الشػػػػػػكؿ،)صػػػػػػف  نلحػػػػػػظ
وانخءضػت حتػى شػار كػانوف   0.34±0.043). وورمت إلى قصتاا يػ  شػار تشػريف الثػان   12±0.0972.)

  .0.01±0.18) األوؿ

 

حتػػى   0.09±0.24) آذار، حيػػث بمغػػت قيصتاػػا شػػار اعتبػػارًا صػػف زيػػااة ثانيػػ  يػػ  الصؤشػػر تولوحظػػ
اسػتصر و  . 0.18±0.09) يػ  شػار أيػار ، لتعػوا وتػنخءض 2±2.23.29) ورمت إلى قصتاا يػ  شػار نيسػاف

لتػنخءض خػلؿ   0.01±0.7)ص  ارتءاع طءيؼ ي  شار تصػوز   0.02±0.6)االنخءاض خلؿ شار حزيراف 
 . 0.01±0.03) شار آب
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 ٌارسػػػػت العلقػػػػ  بػػػػيف صؤشػػػػر الحالػػػػ  وصؤشػػػػر النضػػػػ  الجنسػػػػ  عنػػػػا ثنائيػػػػات الصرػػػػراع صػػػػف قبػػػػؿ
(Abraham, 1996 . ر الحالػػػ  صػػػ  صراحػػػؿ تكػػػوف كصػػػا تبػػػيف أف اراسػػػ  نضػػػ  الصناسػػػؿ وايناصيكيػػػ  صؤشػػػ

وخارػػ  يػػ   Clam األعػػراس وت ثيرهػػا عمػػى جسػػـ الرخػػوي يعتبػػر هاصػػًا لمغايػػ  صػػف أجػػؿ الحرػػاا الطبيعػػ  لػػػ
. حيػػث كػػاف صتوسػػط النضػػ  الجنسػػ  عنػػا األيػػراا  Suja & Muthiah, 2007)الءرػػؿ الصحػػاا صػػف السػػن  

23الحػػرارة الصوضػػوع  بػػارجات
والصوضػػوع  بػػارجات الحػػرارة   5.7±83.3) وصؤشػػر الحالػػ   13.7±  1.6) ـ°

 ويتبػػػػيف أف  5.7±89.8) وصؤشػػػر الحالػػػ   1.5±14.6) ـ كػػػاف صتوسػػػط صؤشػػػر النضػػػ  الجنسػػػ  عنػػػاها01°
ارجػػات الحػػػرارة تمعػػػب اورًا صاصػػػًا يػػػ  نضػػػ  الخليػػػا الجنسػػي  والتءػػػري  عنػػػا ثنائيػػػات الصرػػػراع وذلػػػؾ حسػػػب 

(Martinez and Perez, 2003 نػػا ثنائيػػات الصرػػراع يػػاؿ عمػػى حالػػ  النضػػ  ، كصػػا أف صؤشػػر الحالػػ  ع
 . Martinez et al., 2003)الجنس  ويعتصا عمى نشاط تكويف األعراس 

 نسػتنت  وجػوا تناسػب عكسػ  بػيف قػيـ R.decussatus عنػا CIو GSI باراس  علق  االرتبػاط بػيف
GSI وCI حيػػث تترايػػؽ زيػػااة قػػيـ الػػػ ،GSI الػػػ  صػػ  تنػػاقص قػػيـCI  ،بمغػػت قيصػػ  صعاصػػؿ  . وقػػا 17)الشػػكؿ

يػػ  شػػواطر  Ria de Aveiroوذلػػؾ أيًضػػا ينطبػػؽ عمػػى الاراسػػ  يػػ  ،   91)الشػػكؿ، r=-0.834) االرتبػػاط
 & Beninger) وذلػؾ حسػب  CIيرايماػا نمرػاف يػ  قػيـ الػػ  GSIحيػث أف كػؿ زيػااة يػ  قػيـ الػػ ،البرتغػاؿ

Lucas, 1984.   س وخار  عنا اخولػه يػ  صرحمػ  حيث يعط  صؤشر الحال  يكرة عف انتشار النوع الصارو
 . Águas, 1986)بيف أب وتشريف األوؿ  السكوف صا

y = 8.3056x-0.397

r =- 0.834
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خالل أشير الدراسة عند النوع ( GSI) ومؤشر النضج الجنسي (CI) عالقة االرتباط بين مؤشر الحالة :(17الشكل )

 .المدروس

ف الغػػذاء الصسػػتامؾ يسػػتخاـ يػػ  الصجصػػؿ إيػػ ، CI صػػف ذلػػؾ أنػػه عنػػا انخءػػاض قيصػػ  الصؤشػػر سػػتنت ن
لزيااة نصو الغاا الجنسػي ، بينصػا يػاؿ ارتءاعػه عمػى وجػوا انخءػاض يػ  تطػور الغػاا الجنسػي ، وبػالطب  تػوير 

 قات ي  صعاصؿ الحال  بيف األشار.الغذاء بكصيات وييرة وارجات الحرارة والصموح  الصناسب  تخءؼ صف الءرو 
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 : Histological studyالدراسة النسيجية - 3-8

 إجراؤهػػاوالتػػ  تػػـ   91 ،الشػػكؿ) خػػلؿ أشػػار الاراسػػ  اراسػػ  الصمػػاط  النسػػيجي  لمصناسػػؿصػف خػػلؿ 
يتبػيف لنػا كيػؼ يكػوف شػكؿ الصناسػؿ األنثويػ  و الذكريػ  يػ  باايػ   (2-3-3)ويؽ الخطػوات الػواراة يػ  الءمػرة 

 ثػـ يبػاأ انمسػاـ األعػراس  a.18،الشػكؿ)  أيموؿ) Germinal vesicle وبااخماا الحويرلت الجنيني  التجرب 
وهػذ  الءتػرة   b.18الشػكؿ،) خلؿ شار تشػريف األوؿ mature oocytes لإلخرابلتعط  البيوض الجاهزة 

تشػػػريف )وبعائػػػذ انمسػػػاـ األعػػػراس لمصرحمػػػ  الثانيػػػ  بعػػػا ولػػػى لمنضػػػ  الجنسػػػ  لمنػػػوع الصػػػاروس. هػػػ  الءتػػػرة األ
ثػػػػـ يحػػػػاث   e.18، الشػػػػكؿ)  كػػػػانوف الثػػػػان )الثالػػػػث  يػػػػ  الطػػػػوراالنمسػػػػاـ  ويحػػػػاث  c.18 ،الشػػػػكؿ)  الثػػػان 

وتظاػر بشػكؿ نمطػ   وخلله ترب  األعراس ناضج  تصاصاً   j.18 الشكؿ،)  آذار)الراب   ي  الطوراالنمساـ 
ترػػب  الصناسػػؿ  .Mature acini والحيوانػػات الصنويػػ   Developing oocytesعطػػ  البيػػوض الناضػػج تو 

يػػوض الناضػػج  والتػػ  كانػػت الب حيػػث تطػػرح  h.18و i.18)الشػػكؿ،   يػػارآنيسػػاف و )الءتػػرة  يػػ  هػػذ  ناضػػج 
وهػذا صػػا   g.18الشػكؿ،)  حزيػراف)صتوضػع  ضػصف الخليػا النسػيجي  إلػى الوسػط الخػارج  صػف أجػػؿ االلمػاح 

 .الءترةخلؿ هذ   GSIيتوايؽ ص  قيـ صؤشر الػ 
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18.a  18 0299خلؿ شار أيموؿ صمط  تشريح  لمصناسؿ.b  0299األوؿ   تشريفصمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار 

  
18.c  18 0299 الثان صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار تشريف.d  0299 األوؿصمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار كانوف 

  
.e91   18 0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار كانوف التان.f 0290ح  لمصناسؿ خلؿ شار شباط صمط  تشري  

VIC 
 

A 
’ 
 

Gv 
 

’ 

’
MT 

’
MO 
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 .Ruditapes decussatus: مقاطع نسيجية في مناسل أفراد النوع (20)الشكل 

الحويصالت ،  developning oocytes =Doالبيوض الناضجة =، Development gamets =Dgاألعراس الناضجة = 
 mature oocytesالبيوض الناضجة = ، Male acini  =Maالحويصالت الذكرية =، Germinal vesicle  =Gvالجنينية=

=Mo ، = الخاليا النسيجيةMuscular tissue=Mt ،= النطاؼSpermato zoids  =Spz ، = تجويؼ داخل الخالياViscular 

intrafollicular cells  =Vic 

  

18.J  18 0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار اذار.h   0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار نيساف 

  
18.i   18 0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار أيار.g  0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار حزيراف 

  
18.k   18  0290لمصناسؿ خلؿ شار تصوزصمط  تشريح.l  0290صمط  تشريح  لمصناسؿ خلؿ شار أب 

Dg 

  ٍ
SPZ 
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DO 
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  m,18و l,18)الشػكؿ،   وآبري تصػوز شا) كصا يصكف صلحظ  شكؿ الصناسؿ خلؿ أشار الريؼ

يػػث أناػػا تصػػر بصرحمػػ  سػػكوف بعػػا االنتاػػاء صػػف تشػػكؿ األعػػراس وسمسػػم  ح وكيءيػػ  خموهػػا صػػف األعػػراس تصاصػػاً 
 اإخراب.أيراا ناضج  قاارة عمى  إلىاالنمساصات الت  تتعرض لاا لموروؿ 

أف  خػػػرى صػػػف العػػػالـيػػػ  حػػػيف أظاػػػرت اراسػػػ  الصمػػػاط  النسػػػيجي  لصناسػػػؿ هػػػذا النػػػوع يػػػ  صنػػػاطؽ أ
 إلػػىبػيف أيػار حيػث تكػوف يػػ  اسػبانيا  ،أوقػات صختمءػ  عمػى صػػاار العػاـ النضػ  الجنسػ  لمصناسػؿ يحػاث يػػ 

ذار حتػى أيػار وصػف أيمػوؿ آصػف أواخػر  كورياي   النض  الجنس تصتا يترة و  ، Banha, 1984)وؿ تشريف األ
 . Peharda et al., 2002) تشريف األوؿ شار حتى

 

 :Age Determination of R. decussatusالػ عمر  تحديد -3-9

 تتبعاػػا نيػػرةعريضػػ    Band) ُعرػػاب وجػػوا  R.decussatusالنػػوع  لرػػاي  سػػط  الخػػارج اليبػػيف 
بتحايػػػػا عصػػػػر   Bands) ، تسػػػػص  الزيػػػػااة يػػػػ  عػػػػاا هػػػػذ  الُعرػػػػاباتعاتصػػػػ  ضػػػػيم  رػػػػاب عُ  بشػػػػكؿ صتتػػػػال 

 م  بػػيف كػػؿ ُعرػػاب  نيػػرة وأخػػرى عاتصػػ  سػػن  كاصمػػ حيػػث تصثػػؿ الصسػػاي  الءارػػ ،األرػػااؼ عنػػا كػػؿ األيػػراا
(Kimura Lyons, 1991   يػاًؿ  ،يػتـ صػف خػلؿ هػذ  الصسػاي  قيػاس العصػر لػاى األرػااؼ ابتػااء صػف المصػ

 . 91،الشكؿ(اتساع هذ  الصساي  عمى التماـ بالعصر لاى الءرا 

 
.النمو النيرة والعاتمة عصابات(: 19الشكل)  

وتبػيف  اا العرػابات الصوجػواة عمػى أرػاايااعاتيرا صف خلؿ   902)أليراا تـ قياس عصر جصي  ا
يػ  حػيف كػاف عصػر  يػ  شػار أبسػـ  2.1ف وكػاف طولػه تيصف خللاا أف أرغر يرا لـ يتجاوز عصػر  السػن

 وهػذا يتءػؽ صػ  الاراسػ  عمػى النػوع ، 5سػـ الجػاوؿ ) 5وكػاف طولػه  ي  شػار أيمػوؿ سنوات خصسأكبر يرا 
R.decussatus  ي  تركيا(Bićanić, 1998  تحايا النصو وعصر األرااؼ حوؿ. 
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 .الدراسة فترةخالل  أعمار األفراد وأطواليا :(5)الجدول 

 التاريخ الطول العمر التاريخ الطول العمر التاريخ الطول العمر التاريخ الطول العمر
Age Length Date Age Length Date Age Length Date Age Length Date 

4 3.8 

كانوف األو 
ؿ 

 / 
0

2
9

9
 

5 3.6 

تشريف الثان 
 / 

2
0
1
1

 

5 4 

تشريف األوؿ
 / 

2
0
1
1

 

5 5 

أيموؿ
/ 

0
2
9

9
 

4 3.4 4 3.4 4 3.8 5 4.1 

4 3.4 4 3.5 4 3.4 5 4.4 

4 3.8 4 3.5 4 3.7 5 4.2 

4 3.3 4 3.6 5 4.1 5 4.1 

5 3.7 4 3.1 4 3.9 4 3.7 

5 3.8 4 3.2 4 3.6 5 4.2 

5 3.4 4 3.2 4 3.5 5 4.2 

3 3.1 4 3.7 4 3.1 5 4.2 

3 3.4 5 4.2 4 3.2 4 3.7 

4.2 3.53 Mean 4.21 3.54 Mean 4.22 3.63 Mean 4.9 4.18 Mean 

3 2.5 

نيساف
 / 

2
0

1
2

 

5 4.8 
آذار

/ 
2

0
1
2

 
4 4.2 

شباط
/ 

2
0

1
2

 

4 3.6 

كانوف الثان 
 / 

2
0
1
2

 3 3.6 4 3.7 5 4.1 4 4.1 

3 3.6 5 4 4 3.5 4 4.3 

4 3.6 4 4 4 3.5 5 3.6 

5 4.2 4 3.2 4 3.6 3 3 

4 3.9 4 4 5 4 3 3 

4 3.7 4 3.6 5 3.8 4 3.8 

3 3 5 4.2 4 3.5 4 3.7 

3 3.2 4 4.1 4 3.2 3 3.6 

3 3.1 4 3.6 5 4.8 4 3.7 

3.5 3.44 Mean 4.3 3.92 Mean 4.41 3.82 Mean 3.86 3.64 Mean 

 

3 2.8 

أب
/ 
 

2
0
1
2

 

4 3.2 

تصوز
 / 

2
0

1
2

 

4 3.4 

حزيرف
 / 

2
0
1
2

 

4 3.7 

أيار
 / 

2
0
1
2

 

3 2.6 3 2.6 4 3.4 4 3.6 

5 4.4 4 3.4 4 3.5 4 3.8 

5 4.3 5 4.3 3 2.5 4 3.9 

4 3.4 4 3.6 3 3.3 3 2.7 

2 2.1 3 2.9 3 3.1 3 3.4 

4 3.9 4 3.9 4 4.2 3 3.4 

3 2.7 4 3.5 3 3.2 4 3.6 

4 3.8 4 3.4 3 3.3 3 3.6 

3 3.3 4 3.5 4 4.2 4 3.5 

3.6 3.33 Mean 3.9 3.13.1 Mean 3.5 3.41 Mean 3.6 3.52 Mean 
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 Von ػصنحنيػػات النصػػو والصسػػصاة بػػ ُارسػػت علقػػ  العصػػر بػػالطوؿ لجصيػػ  األيػػراا صػػف خػػلؿ إجػػراء

Bertalanfy   حيػػث تمػػـو هػػذ  الصنحنيػػات بػػربط الطػػوؿ صػػ  العصػػر باسػػتخااـ  العػػالـ الػػذي وضػػعاا. إلػػىنسػػب
 :SPSS (20) اإحرائ خطي  باستخااـ البرناص  الغير  العلق 

Lt=L∞(1-e
(-k(t-t0))

) 

هػو  t0الطػوؿ األعظصػ  و هػو ∞Lهػو صعاصػؿ النصػو،   t،Kهو طوؿ الراي  عنا العصػر  Ltحيث 
 .0عنا الطوؿ  العصر النظري

 ,Campana) عنا قياس عصر األرااؼ بالعيف الصجراة تحايا الخط  النظريي  تءيا هذ  العلق  

2001; Kilada et al., 2007  .يتبيف صف خلؿ  ،صمارًا بالسنوات بالطوؿ علق  العصر  21) يوض  الشكؿ
R بينصا L∞=5و K=-0. 34وأف    to=0الصنحن  أف

2
 يترب  صعاال  النصو بالشكؿ التال :  0.956=

Lt= 5(1-exp
0.34(t)

) 

لتحايػا صنحنػى النصػو لاػذا  اً تختمػؼ صػف بمػا .خػر. ويعتبػر هػذا النصػوذج صثاليػ Kار االشارة الى أف قيص  جوت
 النوع بنسي  طوؿ الراي  الى عصرها. 

 

 
 .في منطقة الدراسة R. decussatusع لمنو Von Bertalanfy  النمومنحني 20): )الشكل 

والصمار عصرها بالسنتصتر الصماس أطوالاا  يصكف صف هذا الصخطط أف نستاؿ عمى عاا األيراا
سنوات تراوح أطواؿ  3وعنا عصر  ،سـ كاف يوجا يرا واحا وعصر  سنتاف  2.3عنا الطوؿ يصثلً  ،بالسنوات

 329سنوات تراوحت أطواؿ األيراا صا بيف  2عصر يرا، وعنا  20وعااها سـ  3.8 – 2.5 األرااؼ بيف
 يرا. 02وعااها  سـ 5 - 323سنوات تراوحت أطوالاا بيف  5وعنا عصر   ،يرا 59سـ وعااها  222سـ و
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 Qualitative composition of the التركيػػػب النػػػوعي لمعوالػػػؽ النباتيػػػة -10-3

phytoplankton: 

تيف وهػ  الصشػطورات   والت  تنتص  إلى صجصوعتيف رئيساتيصف العوالؽ النب وجنس أنواع 9تـ تحايا 
األكثػػر شػػيوعًا يػػ  الجػػزء الشػػرق  وتعتبػػر األنػػواع الصحػػااة أنػػواع    3) والسػػوطيات النباتيػػ أنػػواع وجػػنس    2(
؛ 2000حصػػوا، ) ويػػ  السػػاحؿ السػػوري  Vilicic, Marasovic & Miokovic, 2002) مبحػػر الصتوسػػطل

    .2جاوؿ،  )2002حصوا، 

 

 

 15-1)نػػادرR=حيػػث: الدراسػػة،  ليػػا مػػن منطقػػة والكميػػة النسػػبيةالتركيػػب النػػوعي لمعوالػػؽ النباتيػػة : 6الجػػدول 
)%،C(41-16) =شائع%،=A(61-41) غزير ،VA  (111-61) = غزير جدا%. 

 
 

Summer Spring Winter Autumn Spesies 
    Bacillariophyceae 
C - V - Achnanthes longipes 
R - C R Chaetocerous curvistus 
- V - V Chaetocerous didimus    
- - R - Chaetocerous affnsus         
- VA - V Chaetocerous grasilis 

- - R - Thalassiosira deciens 
R - C V Melosira sp 

    
Dinophyceae 

- - R - Dinopysis acuta 

- - R - Ceratium Furca 

- C - - Protoperidinum stennii  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

-43- 

 

 
 

أظاػػرت التغيػػرات الشػػاري  لمغػػزارة الكميػػ  لمعوالػػؽ النباتيػػ  خػػلؿ كاصػػؿ يتػػرة الاراسػػ  ذروتػػيف، األولػػى 
يػػػ  الربيػػػ  وهػػػ  األكثػػػر أهصيػػػ ، والثانيػػػ  أقػػػؿ أهصيػػػ  يػػػ  الخريػػػؼ، وهصػػػا صعرويتػػػاف جػػػاًا يػػػ  صيػػػا  الصنػػػاطؽ 

. سيطرت الصشطورات صف حيث الغػزارة  Dowidar, 1965; Margalef, 1967; Smayda, 1980) الصعتال 
والتركيػػب النػػوع  خػػلؿ يتػػرة الشػػتاء وباايػػ  وصنترػػؼ الربيػػ ، وهػػذا يتءػػؽ صػػ  الاراسػػات الصحميػػ  الصنجػػزة يػػ  

. تراوحػت قػيـ الغػزارة الكميػ   9111 ارويػش،)   وشػاطر صاينػ  بانيػاس2000 شاطر صاين  اللذقي  )حصػوا،
 خميػ /ؿ  921,669)لتبم  أعمى قيص  لاا خػلؿ يرػؿ الربيػ   خمي /ؿ  - 2777,77)  صا بيف لمعوالؽ النباتي

   .10)الشكؿ، كصا هو صوض  ي  
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 : التغيرات الشيرية في الغزارة الكمية لمعوالؽ النباتية في منطقة الدراسة. )21(لالشك

الؽ النباتي  ي  الاراس  الحالي  ص  الاراسات السػابم  الصنجػزة يػ  باراس  صمارن  لمتركيب النوع  لمعو 
شاطر صاين  اللذقي  وشاطر صاين  بانياس وجا ب ف كؿ أنػواع العوالػؽ النباتيػ  الصسػجم  يػ  الاراسػ  الحاليػ  

 اراسػ ،تـ تحاياها ي  تمؾ الاراسات والت  أظارت العوالؽ النباتي  يياا اختليات شػاري  هاصػ  خػلؿ يتػرة ال
، )ارويػشوالثاني  خريءي  أقؿ أهصي ، وذلؾ بشكؿ صتوايؽ ص  ارتءاع ارجات الحرارة  أهصي  ربيعي  وه  األكثر

 . 2000حصوا، ؛ 1999
 )الشػػكؿ، والصموحػػ  ةتشػػير الاراسػػ  اإحرػػائي  إلػػى وجػػوا علقػػ  ارتبػػاط إيجابيػػ   بػػيف ارجػػ  الحػػرار 

حيػػث بمغػػت قيصػػ  صعاصػػؿ   .03اتيػػ  صػػ  ارجػػ  الحػػرارة )الشػػكؿ،الغػػزارة الكميػػ  لمعوالػػؽ النبكػػذلؾ بػػيف ، و )22
 .عمى التتال    r=0.918  و)r=0.953)االرتباط 
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y = 1.2099x + 6.287
r = 0.953
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 .في منطقة الدراسةعالقة االرتباط بين درجة حرارة المياه و المموحة   :(22)لالشك

y = 0.0083x - 38.109
r = 0.918
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 .في منطقة الدراسة المياه حرارةرتباط بين غزارة العوالؽ النباتية و درجة عالقة اال  :(23)لالشك

 
صػػف خػػلؿ اراسػػ  غػػزارة العوالػػؽ النباتيػػ  والتركيػػب النػػوع  لاػػا يػػ  الصنطمػػ  الصاروسػػ ، تػػـ تسػػجيؿ 

خػػلؿ صراحػػؿ  Chaetocerous gracilis وهػػو األنػػواع التػػ  يتغػػذى عمياػػا الرخػػوي واحػػا صػػف أهػػـ نػػوع وجػػوا
    .02الشكؿ، ) خلؿ كاصؿ الاراس  الصوق  الصاروسوجا ي  صيا  حيث   Chessa, 2005) لصختمء نصو  ا
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   Ch.gracilis.(: صورة لمنوع 24الشكل )

 

 

 : Classification of Ch.gracilisالوضع التصنيفي لمنوع  3-11

 لى:  إ Ehrenberg, 1844يرنؼ هذا النوع صف العوالؽ النباتي  وذلؾ حسب )

 Bacillariophyta المشطوريةشعبة الطحالب 

 Bacillariophyceae يةالمشطور الطحالب صؼ                     

  Biddulphials الطحالب المشطورية  رتبة                                              
   Chaetoceraceaeصيمة الف                                                                   
  Chaetocerousالجنس                                                                               

  Chaetocerous gracilisالنوع                                                                                       
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 : General Characteristicsات العامة لمنوعفالص -12-3
 

 .صيا  البحار الصالح : بيئة تواجد النوع 

 .صنءراة أة تتواجا ي  سلسؿالشكل الحياتي : 
 اثنيف أو أكثر صف الرانعاتوتحوي بااخماا  اائري  أو بيضوي  الشكؿ   الخليا صتجانس الصفات المميزة: 

 . البلستياات ( خضوري يال

 وبحػر البمطيػؽ  Vilicic, Marasovic & Miokovic, 2002) الصتوسط جا ي  البحرو يالجغرافي : التوزع 
(Hällfors, 2004  ويرنسا (Guilloux et al., 2013  وكوريا (Lee, 2011.    

 

حيػث انخءضػت غزارتػه خػلؿ يرػم   )خميػ /ؿ 5555,55 –1736,1 )تراوحت غزارة النػوع صػا بػيف 
وسػجؿ لصاروسػ ، شارؾ النوع بشكؿ يعاؿ يػ  المءػزة الربيعيػ  لمعوالػؽ النباتيػ  يػ  الصحطػ  ا. الخريؼ والشتاء
. يعػا هػذا النػوع صػف  05)الشػكؿ،هنػاؾ  وكػاف سػائااً  ؿ  /خميػ  5555,55)خلؿ شار أيػار  النصو األعظص 

، 2000حصػػػوا، ) األنػػػواع الشػػػائع  والسػػػائاة يػػػ  المءػػػزة الربيعيػػػ  لمعوالػػػؽ النباتيػػػ  يػػػ  شػػػاطر صاينػػػ  اللذقيػػػ 
 ,Dowidar, 1965; Margalef)عتالػ  عصوصػاً ، وي  الجزء الشرق  صف البحر الصتوسط والصنػاطؽ الص 2002

1967; Sournia, 1973; Smayda, 1980.  
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 .في منطقة الدراسةChaetoceros gracilis التغيرات الزمانية والمكانية لغزارة النوع :(25)الشكل

 

 

http://www.algaebase.org/search/bibliography/detail/?biblio_id=S23a8bcc5855472e3
http://www.algaebase.org/search/bibliography/detail/?biblio_id=Ub067061c61468026
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 R.decussatusالنػوع   ووجػوانباتي  وجوا ارتباط وثيؽ بيف غزارة  العوالؽ الالدراسة الحالية  بينت
ر بشػػػكؿ ، صصػػػا أث ػػػالصباشػػػر الصنطمػػػ  بعيػػػاة نسػػػبيًا عػػػف صرػػػاار التمػػػوث تعػػػا هػػػذ حيػػػث  الاراسػػػ . صنطمػػػ  يػػ 

تت ثر اورة حياة النوع الصاروس بػاءًا صػف صرحمػ  ، حيث ايجاب  عمى الغزارة والتركيب النوع  لمعوالؽ النباتي 
يػػ  اليابػػاف  التػػ  أنجػػزت. وهػػذا يتوايػػؽ صػػ  الاراسػػ  يػػ  بغػػزارة العوالػػؽ النباتيػػ الءتاأليػػراا  إلػػى اليرقػػات ورػػوالً 

يػ  الباايػ  %  92أات نسب  العوالؽ النباتي  ي  الغذاء الصمػاـ  والتػ  تراوحػت صػا بػيف النوع حيث  هذا عمى
 مػػ الرخػػوي يػػ  صنط وجػػوايػػ   هاصػػاً  اوراً    Toshiro,2014) إجصػػال  هػػذا الغػػذاءصػػف  % 99 إلػػىوورػػمت 

 العوالؽ النباتي  وبالتال  ازااات غزارته. وجوا

  وجػػػػػػوايػػػػػػ  صكػػػػػػاف نسػػػػػػب  العوالػػػػػػؽ النباتيػػػػػػ  تبمػػػػػػ  الميصػػػػػػ  الصتوسػػػػػػط  لبشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ يجػػػػػػب أف   
R.decusstaus   حتػى ال يتػ ثر النصػو والنضػ  الجنسػ  وكايػ  العواصػؿ األخػرى ) %01حوالKomorita, 

النػػػوع  يػػػ  تغذيػػػ  النػػػوع الصػػػاروس لػػػذلؾ وجػػػب تػػػوير صاصػػػاً  اوراً  تػػػؤاي . وطالصػػػا أف العوالػػػؽ النباتيػػػ  2014
Ch.gracilis ا النوعوجو ي  صكاف   كايي  بغزارة. 

 

وصؤشػر النضػ  الجنسػ  لمنػوع يػػ    خميػ /ؿ) بػيف غػزارة العوالػؽ النباتيػ  ُارسػت علقػ  االرتبػاط صػا
  r=0.919)ايجابيػ  قويػ   حيث سجؿ وجوا علق  ارتبػاط خطيػ  ، 02الشكؿ، ) صنطم  الاراس  والت  يبيناا

 .   02)الشكؿ،  لغزارة العوالؽ النباتي  ي  تحايا يترة النض  الجنس  ور الرئيسصصا ياؿ عمى الا

y = 0.0023x + 7.2045
r = 0.919
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 عالقة االرتباط بين غزارة العوالؽ النباتية ومؤشر النضج الجنسي .:)26(الشكل
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بػػيف غػػزارة العوالػػؽ النباتيػػ  وصؤشػػر النضػػ    r=0.919) يبػػيف الصخطػػط وجػػوا علقػػ  ارتبػػاط جيػػاة
النػوع الصػاروس وبغػزارة عاليػ   عميػه يتغػذى الػذيالت الاراسات عمى إف تواير نوع العوالػؽ النباتيػ   الجنس .

  .Perez, 2005) يمعػب اورًا هاصػًا يػ  النضػ  الجنسػ  وتػـ التحمػؽ صػف ذلػؾ  بعػا إجػراء الصمػاط  النسػيجي 
الغػػذاء الصاضػػـو إلػػى طاقػػ  تمزصػػه صػػف أجػػؿ االسػػتصرار يػػ  النصػػو والورػػوؿ   R.decussatusػحيػػث يحػػوؿ الػػ

ورػمت إلػى صرحمػ  ، حيث أف األيػراا الصوجػواة إلى النض  الجنس  وهذا بالءعؿ صا حاث ي  اراستنا الحالي 
. وغزارتػػه النضػػ  الجنسػػ  تحػػت جصيػػ  الشػػروط الصتػػوايرة صػػف ارجػػ  الحػػرارة والصموحػػ  ونػػوع العوالػػؽ النباتيػػ 

ا بغػػزارة عاليػػ  يػػ  صنطمػػ  الاراسػػ  يينسػػب تحمػػؽ النضػػ  صوجػػو هػػو نػػوع العوالػػؽ ال Ch.gracilis ألف ونظػػراً 
ونػػورا ييصػػا يمػػ   كغػػذاء.لعوالػػؽ النباتيػػ  الجنسػػ  وتطػػور الصناسػػؿ بشػػكؿ صباشػػر إلػػى تػػواير هػػذا النػػوع صػػف ا

 :Ch.gracilisوع يبيف علق  االرتباط بيف صؤشر النض  الجنس  وغزارة الن صخططاً 

y = 0.16x + 14.766
r = 0.923
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(     /  )Ch.gracilis                  

 

 .Ch. Gracilisعالقة االرتباط بين مؤشر النضج الجنسي وغزارة النوع  (27) :الشكل

 

. صصػا يػاؿ عمػى التػ ثير  r=0.923)علقػ  ارتبػاط ايجابيػ  واضػح   وجػوا  27)الشكؿ،  يظار صف
صػف خػلؿ تحءيػز  R.decussatusلمنػوع  ض  الجنسػ عمى تحايا يترة الن Ch.gracilisالصباشر لغزارة النوع 

 .الخليا الجنسي  طلؽإ
 
 

 
 



 

-49- 

 

 
 Acclimatization  of     adult :في األحواض الزجاجية  مخبريا   األفراد البالغة أقممة -3-13

individuals in glass aquaria           

 01لمبحػوث البحريػ  بتػاري   ر لمصعاػا العػال صػف الشػاطر الصجػاو  R.decussatusيرا صػف  90نمؿ 
 صػزواسـ وتػـ صمئػه بصػاء البحػر و  )122202( ووضعت بحوض زجاج  ب بعاا الى الصختبر 0299أيموؿ 

تزويػػا لبسػػخاف صػػف أجػػؿ ضػػبط ارجػػ  الحػػرارة الصناسػػب   ويمتػػر لتنميػػ  الصيػػا  وصضػػخ  هػػواء ضػػصف الحػػوض 
 .األوكسجيفبالكائنات 

ابه لصكػػاف تثبػػت الكػػائف صشػػبشػػكؿ سػػـ  2بسػػصاك    يرةيػػرش قػػاع الحػػوض بالرصػػاؿ  والحرػػى الرػػغ
 .) 01 )الشكؿ،ي  البحر

 (33-الصموحػػ  وبمغػػت ، كصػػا قيسػػت ـ°00 -99تراوحػػت بػػيف)قيسػػت ارجػػ  حػػرارة صيػػا  الحػػوض و 

 .2011 / 9 /05وذلؾ بتاري   )39‰

جػرى تبػايؿ صيػا  الحػوض صػرة كصػا  .‰ 33ـ والصموحػ  ° 00تػـ ضػبط ارجػ  حػرارة الحػوض عمػى 
 % . 92حاة أسبوعيًا بنسب  وا

جرى صراقب  األيراا بشكؿ يوص  تمريبًا كصا تـ قياس ارجػ  الحػرارة والصموحػ  لتحايػا الشػروط الصثاليػ  
 ألقمص  النوع  والصحايظ  عميه حيًا ي  الحوض.

  µ 02ليتػػر بواسػػط  شػػبك  بلنكتونيػػ  ) 9يحرػػت عينػػات صػػف صػػاء الحػػوض عػػف طريػػؽ ترشػػي  
 الؽ النباتي .لتحايا غزارة العو 

وبالنسػػػػػػب  لمنػػػػػػوع  خميػػػػػػ /ؿ  7921,66 - 2777,77) تراوحػػػػػػت الغػػػػػػزارة الكميػػػػػػ  لمعوالػػػػػػؽ النباتيػػػػػػ   
Ch.gracilis (1736,1 – 5555,5 خمي /ؿ.    

تبػػيف صػػف خػػلؿ التجربػػ  أف الػػتحكـ بارجػػ  حػػرارة صيػػا  الحػػوض يبػػاو رػػعبًا يػػ  ظػػروؼ جػػو  اكصػػ
حػػػرارة جػػػو الصختبػػػر وبالتػػػال  ترتءػػػ  ارجػػػ  حػػػرارة صيػػػا  ترتءػػػ  ارجػػػ   . حيػػػث خػػػلؿ أشػػػار الرػػػيؼ الصخبػػػر

 الحوض كصا يزااا صعاؿ تبخر الصيا  وترتء  بالتال  نسب  الصموح .

صػػػػػف خػػػػػلؿ الءحػػػػػص الػػػػػاوري لصيػػػػػا  الحػػػػػوض بواسػػػػػط  الصجاػػػػػر لػػػػػـ يسػػػػػجؿ وجػػػػػوا يرقػػػػػات لمنػػػػػوع 
R.decussatus .وألسباب لـ تحاا خلؿ هذا البحث 

صكػػف الصحايظػػ  عمػػى األيػػراا حيػػ  يػػ  األحػػواض ولءتػػرة طويمػػ . إلػػى أنػػه ينخمػػص صػػف هػػذ  التجربػػ  
أشػػار، صصػػا يشػػج  عمػػى التركيػػز عمػػى صوضػػوع التءػػري  الرػػنع  لاػػذا النػػوع يػػ   1حيػػث اسػػتصرت التجربػػ  
 اراسات وأبحاث الحم .  
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 R.decussatus: يبين حوض األقممة المستخدم في تربية  )28(الشكل
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 :Conclusions االستنتاجات

  الحرارة والصموح  والصوق  الجغراي  وطبيع  المػاع والعصػؽ وحركػ  الصػا والجػزر يػ   تعا عواصؿ ارج
 . R.decuusatusصنطم  الاراس  صلئص  لوجوا النوع 

 ، بالصمارن  ص  الميـ الصسجم  ي  صناطؽ صتوسطي  أخرى.  زيااة ي  صتوسط حجـ األيراا الصحمي 

   جي  ي  الصحط  الصاروس  ص  التغيرات الت  تـ التورؿ إلياا ي  أبحػاث الايارولو صؿ العواتوايمت تغيرات
 صنطم  الاراس .سابم   ي  

  ياؿ وجوا ذروتيف لمػGSI عمى وجػوا يترتػ  تكػاثر عنػا النػوع R.decuusatus  يػ  السػن ، األولػى
ضػؿ وقػت لمنضػ  ص  بتحايػا أيخػلؿ شػار تشػريف األوؿ والثانيػ  خػلؿ شػار أيػار األصػر الػذي يسػ

 الجنس .

  تترايؽ زيااة قيـ الػػGSI  صػ  تنػاقص قػيـ الػػCI  األصػر الػذي يءسػر  اسػتالؾ الغػذاء يػ  نصػو الغػاا
 الجنسي .

  أظارت اراس  الصماط  النسيجي  لصناسػؿ هػذا النػوع أف النضػ  الجنسػ  لمصناسػؿ يحػاث يػ  تشػريف
 األوؿ وحزيراف.

 يراا صف خلؿ إجراء صنحنيػات النصػوالت اراس  علق  العصر بالطوؿ لجصي  األVon Bertalanfy  
سػػنوات تػػراوح أطػػواؿ األرػػااؼ  3وعنػػا عصػػر  ،وعصػػر  سػػنتافسػػـ  2.1طولػػه عمػػى وجػػوا يػػرا واحػػا 

سػـ  329سنوات تراوحت أطواؿ األيراا صا بػيف  2يرا، وعنا عصر  20سـ وعااها  321 - 025 بيف
 02سػـ وعػااها  5 - 323وحػت أطوالاػا بػيف سػنوات ترا 5يػرا وعنػا عصػر  59سـ  وعػااها  222و

 يرا.

  شػػارؾ النػػوعCh.gracilis  ، بشػػكؿ يعػػاؿ يػػ  المءػػزة الربيعيػػ  لمعوالػػؽ النباتيػػ  يػػ  الصحطػػ  الصاروسػػ
خلؿ يترة الاراسػ  وسػجؿ هنػاؾ أعمػى  ؿ  /خمي 555.555)وكاف له ذروة واضح  خلؿ شار أيار 

 قيص  له بالنسب  لبمي  األنواع.

  صباشػػػػػػػر لغػػػػػػػزارة النػػػػػػػوع تػػػػػػػ ثير يوجػػػػػػاCh.gracilis  عمػػػػػػى تحايػػػػػػػا يتػػػػػػػرة النضػػػػػػػ  الجنسػػػػػػػ  لمنػػػػػػػوع
R.decussatus. 

   ورمت األيراا إلى صرحم  النض  الجنس  تحت جصي  الشروط الصتوايرة صف ارجػ  الحػرارة والصموحػ
 . ونوع العوالؽ النباتي  وغزارتاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-52- 

 

 والمقترحات:   التوصيات

  التوجه نحو استزراعه ص  و ي  األبحاث الصتعمم  ببيولوجيا هذا النوع ن صؿ ي  الصستمبؿ التعصؽ
 .غير  صف الحيوانات البحري  الصاص  اقترااياً 

  الصائ  االستزراع وحاات تجايزو  اعـ األبحاث الصتعمم  باالستزراع .. 

 صتخرر  ي  صجاؿ االستزراع البحريت هيؿ وتاريب كواار يني  . 

  لتخريص الصنطم  الصجاورة لمصعاا العال  لمبحوث البحري  كصحط   التنسيؽ ص  الجاات الصحمي
 .االستزراع البحريبحثي  خار  ب عصاؿ 

  ص  الجاات اإقميصي  العاصم  ي  صجاؿ اإستزراع  الصعموصات وتبااؿ والتنسيؽ التعاوف تشجي
  . البحري

  النباتي  بالعوالؽ الصتصثؿ اءالغذ عمى اواحتوائا الصيا  جواة وصراقب  التموث صكايح  ي  الصساهص  . 
 عااة ت هيم نور  بحصاي  الصوائؿ الت  يوجا يياا اا صف خلؿ صكايح  وسائؿ النوع الصاروس وا 

  صشروع .الغير الريا 
 ها نشر البراص  الخار  بحصاي  ثنائيات الصرراع ويوائا . 
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 كافت البياناث الواردة سابقاً موثقت



ABSTRACT 

 

 The current research aims to study the growth and reproduction and identifying the age of 

the species Ruditapes decussatus on the Syrian coast - Lattakia, and determining the proper 

conditions to culture it. 

 

 The individuals of the studied species were collected monthly from the sea water in the area  

nearby the High Institute for Marine Research during the period extending from September 2011 up 

to August 2012. Specimens of sea water were also collected to study the composition and the 

abundance of the phytoplankton which the studied species is fed with. 

 

 The laboratory study included the distinction between the males and females which was 

made through the color of the gonads and taking the morphometric measurements for the shells 

including length, width, and height in addition to determining the dry weight and wet weight of the 

mollusk. 

 

 The sexual maturity period for the studied species was determined by using the 

Gonadosomatic Index, and growth status was estimated by using the Condition Index. The age of 

the individuals was determined by the bands located on the surface of the shells. The gonads were 

carefully removed, then kept in formalin until making the necessary tissue sections. 

For the purpose of linking the results together and getting a clear explanation for them, the 

correlation was studied among several parameters. 

  

  The study shows that the average of the size of the individuals is increased where the length of the 

individuals ranged between (2.1 – 5 cm) and average value of (3.61 9330 ± ) and the height ranged 

between 31) 8 – 3.6 cm) and average value of (2.73 ± 0.33(. The values of the shell width ranged 

between (2 – 3.8 cm) and average value of (2.77±0.41) while total weight ranged between (2. 63 – 

24.65 gm) with average value of (13.64  ±8.56). The wet weight ranged between (1310 – 4.4 gm) 

with average value of (2.17 ± 0.07) and the dry weight ranged between (0.45 – 0.062 gm) with 

average value of (0.25  ± 0.16). 

 

 The maximum value of GSI was recorded in Spring (33.52 ± 5.73) and the minimum value 

in Winter (10.78 ± 1.98). The values of the GSI show the existence of two peaks that indicate two 

reproduction periods during the year for the studied species. Also the maximum value of CI (0.34) 

was registered in November, and the minimum value (0.03) in October. 

 

  

          For the purpose of acclimatizing the studied species, the living members (mothers) were put 

in the acclimatization aquarium in the laboratory within a temperature similar to the marine 

environment temperature from which they were taken (22˚ C), and the salinity rate ranged between 

(33-39 ‰). Also artificial waves were made for the purpose of affording more oxygen. The water 



was changed once a week at a rate of 70 %. The experiment showed the possibility to acclimatize 

the studied species under the laboratory conditions and easily. 

 

      The total value of the abundance of phytoplankton ranged between (2777,77 - 7921,66 cells) to 

reach the maximum value in spring (7921.66 cells) and the abundance of the species 

Chaetocerous.grasilis  ranged between (1736.11 – 5555.55 cells) where it was decreased in autumn 

and winter. This species was part of the of the spring bloom for the phytoplankton and reached an 

obvious peak in May (5555.55 cells). 

The study shows that the existing individuals reached the sexual maturity under the available 

conditions (salinity and temperature, structure of the phytoplankton and their abundance) and 

considering that Ch. grasilis is a phytoplankton widely available in the site of the current study. 

Reaching the sexual maturity and the development of the gonads is attributed to the availability of 

such as species  collecting . 

  

 The results allow to determine the mature mothers fishing season on the Syrian shore for the 

purpose of the culture of the studied species. The quantities of R. decussatus during the study period 

show its exposure to extensive human activities (overfishing and the existence of pollutants) and 

environmental changes due to overfishing and the existence of pollutants. Therefore, all the fishing 

operations should be rationalized and should be prevented during the reproduction periods. 

 

 Finally, the results of this study encourage to breed this species R. decussatus on the Syrian 

coast, and we recommend to tend to breed and culture it by the concerned parties and the economic 

and local entities. 

 

 

Keyword:  Ruditapes decussatus, growth, Gonadosomatic index, Conditin index, Age 

determination, morphometric measurements, phytoplankton. 
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