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  الملخص

من موقع  .Serranus Sppالرباكشة جلنس  من ثالث أنواع تابعةعينة مسكية  336، مت جتميع 2018 وفرباير 2017بني ديسمرب يف الفرتة 
 ، خالفا للنوع مل تكن شديدة التغذية S. hepatusوالنوع  S. cabrillaالنوع أمساك تها وتكاثرها. راسة حالة تغذيلدبنغازي بالصيد يف جليانة 

S. scriba   48.6نواع السابقة بنسب غذاء اال اكرب مكونات كان جيد التغذية، كما كانت القشريات من جمدافيات األرجل وصغار اجلمربيالذي، 
          لدىالدليل الكبدي  تمعامال ظهرت أعلى قيم، كما ات غذائية متنوعة لكل نوع على حدىعلى التوايل، تليها مكون % 36.1و  33.7

S. cabrilla لدى  2.28و  2.27 حىتS. hepatus عند  1.85وS.scriba  ،كما كانت أمساك S. cabrilla والنوع  S. scriba 

طول حىت المع زيادة عاليا كان   .G.S.Iكذلك الدليل املنسلي . S. hepatusبوضوح، مع سيادة انثوية لدى  ذات شقني متساويني جنسياً 
لدي   3.96) يزداد حىت 0.98( S. hepatusلدى أقل متوسط قيم يف حني كان  .S. cabrilla ذكورلل) 2.51) لالناث و (7.16(

سم)  14.4املتوسطة الطول ( S. cabrillaحصلت عينات قد و ، ) يف االناث4.44طول حىت (المع زيادة زاد  فقد  S. scribaأما  ،اإلناث
 10.4( S. hepatusمن أعلى نسبة ظهور لألمساك االصغر ، أما %)3.6(حىت سم)  19.6كانت االقل هي االكرب (و  على ربع خمزون العينات

خطي حاجز بت ) هي السائدةسم 18.4(االكرب  S. scribaأمساك يف حني كانت ، %2.3االقل حىت هي كانت االكرب % ف34.9 ةسم) بنسب
تسهيل دراسة ديناميكية لتفيد هذه الدراسة ، وبشكل عام % 2.7مساك حىت اال، يف حني كانت أقل نسب ظهور ألصغر الثلث من عينات الدراسة

  من الصيد اجلائر. هاومحاية صغار  اقدير خمزوناوته األنواع عشائر هذ

  امساك، جنس الرباكشة، بنغازي، ليبيا. :الدالة الكلمات

Abstract 
From December 2017 to Febraury 2018, 336 specimens of three species of Serranus spp. were collected from 
Jilianah harbor, Benghazi, to study the length-weight relationship, condition factors, food and feeding, and 
reproduction situation as well. Specimens of S. cabrilla and C. hepatus had no intensive feeding, unlike S. 
scriba, which was well-fed. Crustaceans like copepods and young shrimps were dominated at the menu of our 
species at 48.6, 33.7 and 36.1%, respectively, followed by a highly-various food ingredients for each species. 
The highest values of the S. cabrilla H.S.I. were 2.27, 2.28 at S. hepatus and 1.85 for S. scriba specimens. 
Individuals of S. cabrilla and S. scriba were clearly equal sex ratio, with female dominance in S. hepatus study 
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stock. G.S.I. was also high with size increasing to (7.16) for females and (2.51) for males of S. cabrilla. 
Meanwhile the nadir values of S. hepatus (0.98) peaked to 3.96 dramatically in females. It was increased with S. 
scriba with length to 4.44 in females. The med-sized specimens of S. cabrilla (14.4 cm) obtained a quarter of 
study stock, and the highest incidence of S. hepatus (10.4 cm) was 34.9%, and was the lowest in the largest 
group (2.3%), while the largest S. scriba (18.4 cm) was predominant by more than a third of the study samples, 
and the least appearance of the smallest ones to 2.7%, This study is beneficial to facilitate studies of the 
population dynamics of these species and other economically-important fish in the Libyan coast, to work on the 
fish stocks assessment, and to protect the juveniles from overfishing. 

Keywords: Fishes, Serranus spp., Benghazi, Libya. 

  . المقدمة1

، وتسكن  النطاق الشاطئي أو )Nelson, 2006املياه املاحلة والشروب ( شائعة يف Serranidaeتعد أمساك عائلة القشريات 
    بنيما ، وتتواجد على عمٍق ر واملياه العذبةاوطن مصبات األ، وقليل منها يستيف البحار االستوائية واملعتدلة التحت شاطئي

ى على ؛ وتتغذ، وفوق الصخور والقيعان العشبية(Zim, 1955))، وتظهر على احليود املرجانية 1984، (أكساد م 500 -20
يٍة ، وبصفٍة رئيساق البحري العميقد بعضها يف النط، ومعظم هذه األنواع قاعية وبدرجٍة استثنائية يتواجاألمساك الصغرية والقشريات

ية اجلنس (خنثي) ، وهي أمساك ثنائمحة وتفرتس األمساك والالفقاريات، وتعترب من األمساك الالتكون فرادى عندما تكون يافعة
ك تضع ا، وهي أمس)1984 جنسها خالل فرتة حياا (أكساد، ، ومنها ما تغريمنها ما ميكنه تلقيح بيضه بنفسه ،بطريقٍة متزامنة

، وتظهر صغارها ) (Nelson, 2006هلا قيمة جتارية عالية و ، والعديد من أنواعها باملياه املعتدلة ئبيضها الطايف قرب الشواط
  ، ولقد مت تسجيل بعضها باملياه الليبية . )1984وتتواجد يف مناطق الشواطئ الغري عميقة (أكساد ، 

 Serranusوهـي:  Serranus Spp. (Combers)يف هـذه الدراسـة مت التعـرف علـى أمسـاك مـن جـنس الـرباكش  

cabrilla  ، S. hepatus  ،S. scriba  وتعد أمساك عائلة القشريات .Serranidae  واليت تتبعها أمساك جـنسSerranus 
بشكٍل عام من األمساك ذات االمهية االقتصادية يف املنطقـة الشـرقية مـن ليبيـا، سـواء مـن الدرجـة التجاريـة األوىل مثـل أمسـاك الفـروج 

Epinphagus  Spp.  أو مثــل أمسـاك جـنس الرباكشــةSerranus Spp.  والـيت يقبــل عليهـا املـواطن الليــيب الخنفـاض أســعارها
 نية، مع سهولة تناوهلا كوجبة غذائية صحية.مساك من الدرجة الثاأك نسبياً 

يف مجاعـــات صـــغرية بـــني قيعـــان طحالـــب وجـــد أن أفرادهـــا   .Serranus Sppمـــن الناحيـــة البيولوجيـــة ألمســـاك جـــنس الرباكشـــة 
ا ، وىف الشـواطئ الليبيـة اقتصـرت الدراسـات ألمسـاك هـذ)Tortonese, 1986(وقيعـان أخـرى   .Posidonia Sppالبوسـيدونيا 

سـاحل بنغـازي  متـت علـى بعـض افـراد العائلـة يف نـاك بعـض الدراسـات البيولوجيـة الـيت، غري أن هعلى التصنيف والبيئة فقط اجلنس
، يف حـني كانـت قـد كانـت تظهـر أمساكهـا طـوال العـام، و مينـاء بنغـازي يف Serranus cabrillaلصـغار مسـك الـرباكش األصـفر 

  . (Buzaid, 2008)قليلة الظهور نسبياً  S. scribaنة والرباكشة امللو   S. hepatusالرباكش البنية 

قائمــة  (Buzaid, 2008)يف منطقــة بنغــازي  S. cabrillaقــد كانــت ألمســاك الرباكشــة الصــفراء  مــن حيــث الغــذاء والتغــذي ، 
األقــدام يف مجيــع جمموعاــا الطوليــة مــع الســمك والطحالــب والديــدان عديــدة  غذائيــة طويلــة كانــت أكثــر مكوناــا مــن جمــدافيات
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، أيضــاً  %78.3األشــواك والرخويــات وســط كميــة مــن الرســوبيات كمــا كانــت هــذه الســمكة شــديدة االغتــذاء بنســبة معــدات ممتلئــة 
 بنســب S. scribaلونة ـــــــــــــــــــــــــامل والرباكشــة S. hepatusكانــت القشــريات األرضــية اكثــر مكونــات بطــون أمســاك الرباكشــة البنيــة 

. وقـد رصـد  (Arculeo et al., 1993; and Labropoulou et al., 1998)علـى التـوايل %  66.92و 74.80%
Yapici et al. (2012) البنيـة يف  اكشـةألمسـاك الرب  % 2.49، واالمسـاك إىل % 97.51 القشـريات كجـزء أساسـي وصـل إىل

مـن  Benthic Crustaceansزيـادة القشـريات القاعيـة  Murat (2009) ما أكـد، كهساحل اجيبأيضاً، ويف ازمري  هسواحل اجي
وكـــــــــذلك مـــــــــن الطوائـــــــــف  Amphipods، االمفيبـــــــــودات Brachyura، خيشـــــــــوميات االقـــــــــدام Isopodsمتســـــــــاوية االقـــــــــدام 

Anomura  وMysidacea  وNatantia  بنسٍب مرتفعة جدا مقارنـة بشـوكيات اجللـدEchinodermata الديـدان الشـوكية ،
Polychaeta وصغار االمساك Teleostei يف بطون الرباكشة املزوقة .S. scriba  رصديف سواحل النزارويت جبزر الكناري، كما 

Moreno-Lopez et al. (2002)  عشـاريات االقـدام وجـودDecpods  مـن القشـريات الـيت تـوفرت بـني ابريـل ويونيـو، منهـا
Brachyura  على نسب بني اكتـوبر وديسـمرب) و أ(اليت ظهرت بAnomura ـــوكـذلك الـ Caridea  نـات املفضـلة يف مـن املكو

إىل  Vasiliki (2016). وقـد اشـار ين يف احلصـص الغذائيـة هلـذا النـوع، يف حني كانت صغار االمساك احملتوى الثاقائمتها الغذائية
،  Annelids، كانــت الالســعات % 75واألمســاك بــأكثر مــن   Liocarcinus و Galatheoوجــود القشــريات مــن األجنــاس 

وكــذلك   Amphipods، األمفيبــودات  Copepods، جمــدافيات األرجــلGastropods، بطنيــات األرجــل Algaeالطحالــب 
Phanerogams  امللونة يف منطقة نسيويب، جنوب غرب ليسفوس للرباكشجزءا من التنوع الغذائي.  

            أساسية لبيولوجيا األمساك Hepato-Somatic Index (H.S.I.)تعترب دراسة معامل الدليل الكبدي 
)Ali, 2008( بنشاط السمكة يف موسم التكاثر  وكذلك، ن الدهين يف الكبد نتيجة التغذيةحبجم املخزو  وثيقال، وذلك الرتباطه

يف حبر الشمال وقد  Linamd dlinandeمعامل الدليل الكبدي لسمكة  ةسادر ب) Htum-Han, 1978(حيث قام  .واهلجرة
  كان املعامل ضعيفا يف األمساك الصغرية ويزداد بزيادة حجمها. 

 Zorica et al. (2006)ها رصدليت وا، Gonado-Somatic Index (H.S.I.)ضافة إىل معامل الدليل اجلنسي إلبا
، إذ كانت يم الدليل اجلنسي بفرتات التزاوجوبشكل عام ترتبط ق). 0.46يف خليج تروجري حىت ( S. scriba امللونة  لرباكشل

)، خالفا ملنتصف البحر االجيي اذا كانت Yapici et al., 2012(اعلى قيمها للرباكش البنية شرقي حبر اجية بني مارس ويوليو 
متفاوتة كثريا بني ذكور واناث  Sex ratioكما كانت النسب اجلنسية ). Soykan et al., 2013(بني مايو واكتوبر للنوع ذاته 

 7مقابل اكثر من  %) 12.2(لكل ذكر حدد  Vasiliki, (2016)، ال سيما وأن من الدراسات كثريامساك جنس الرباكشة يف  
  جنوب غريب ليسيفوس.يف  S. scribaامللونة  لرباكشةل %) 87.7(اناث 

ســواحل  ىف .Serranus Sppوقــد جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــة بيولوجيــا الغــذاء والكبــد والتكــاثر لــبعض أمســاك جــنس الــرباكش 
  بنغازي بالساحل الشرقي اللييب، وذلك يف دراسة خمتصرة لتكون نواة للعمل يف هذا اال مستقبًال.
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 المواد وطرق البحث. 2

  نغازي بمدينة ب . ميناء جليانة1.2

      بنغـــــازيبمينــــاء جليانــــة دة رحــــالت حقليــــة ملواقــــع صــــيد واســــواق عــــ، مت القيــــام بم 2018عــــام  ومــــايو 2017بــــني ديســــمرب عــــام 
)Jiliana Harbour, Benghazi( شـرقاً ، وبـني دائـريت عـرض  ''26'03 200و  ''41 '02 200يقـع بـني خطـي طـول ، والذي

 ، ويلتـف حولـه مـن مشـالط مـن الشـمال عنـد رأس سـيدي خـريبيشمشـاًال ، حيـده البحـر املتوسـ ''07 '07 320و   ''56 '04 320
 الربكـة يتمـن منطقـ ، أما من الشرق فيحده كلمن الشمال الشرقي منطقة الصابري حيده ، كماالغرب والغرب حىت منطقة قاريونس

عــد ، حيــث يُ اليبيــ يف -حجمــاً وأمهيــة-نــاء ثــاين أكــرب املــوانئ الليبيــة ، وميثــل امليم  شــرقاً كــ  1.5بعــدان عنــه مبســافة توالكــيش اللتــان 
حيث حيمـي  ،وقعه بظروٍف طبيعية أدت الختياره، ويتمتع مالبحريبضائع أو الركاب أو الصيد ؛ سواء بنقل الهاماً للدخل مصدراً 

، كمـا مت يقـرتب مـن موقـع املينـاء م 20، ال سـيما وأن خـط عمـق األعمـاق مناسـبة لكيانة امليناء من الرياح الشـمالية، وكـذرأس جل
  ).1الشكل () 2008، مراحل (أبو مدينة على عدةتعديل املوقع صناعياً 

  

  ).2008أبو مدينة، ( جليانة مبنطقة بنغازي ، امليناء القدمي وامليناء اجلديدميناء  .1شكل 
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  . التعريف والتصنيف2.2

 التابعة هلا باستخدام بعض املراجع التصنيفية والعائالتمت تصنيف عينات األمساك امعة وتعريفها يف املعمل من ناحية األنواع 
(Whitehead et al , 1984; Tortonese, 1986; Calypso, 2000; Nelson, 2006, Golani et al., 2006; 

.and Ben-Abdalla et al., 2009) 

  . القياسات، الغذاء والتغذي و المعامالت الكبدية والجنسية3.2

(بـاجلرام)،   كـةمسمت قياس الطول الكلي لكـل مسكـة (بالسـنتمرت) مـن مقدمـة الـرأس وحـىت ايـة الزعنفـة الذيليـة والـوزن الكلـي  لكـل 
  .لبيانات للتأكد من عملية التعريفاملورفومرتية الالزمة لكل مسكة وعمل بطاقة خاصة هلا فيها كل ا القياساتكما مت عمل 

  . الغذاء وعادات التغذية 1.3.2

مت ، Points of assessment and frequency of occurrence methodsمت حتليل الغذاء بطريقة النقاط وتكـرار الظهـور
رج األحشاء حبذر بواسطة ملقاط ختُ تشريح كل مسكة وفتح بطنها باملقص من بداية املعدة يف التجويف البطن إىل ما قبل الشرج مث 
)، نصـف امـتالء 2)، ربـع امـتالء (1مناسب، لتقدير درجات امتالء املعدة بالعني اـردة وامليكروسـكوب الضـوئي كـاآليت: فارغـة (

مث  ،). وقــد مت نقــل حمتويــات كــل معــدة إىل طبــق بــرتي صــغري مقســم بــه قليــل مــن املــاء5وممتلئــه ( ،)4ء (ثــالث اربــاع امــتال ،)3(
لتكبــري أعلــى عنــد فحــص ، وذلــك Binocular Microscopeتصــنيف العناصــر الغذائيــة داخلهــا حتــت جمهــر ثنــائي العدســات 

  .)Pillay, 1952; and Hyslop, 1980( الدياتومات والكائنات أحادية اخللية

  الدليل الكبدي . معامل2.3.2

  :(Htum-Han, 1978) يتم حسابه وفقاً للمعادلة التالية

100.. ×=
bodyofW

liverofW
ISH

t

t

 
  …………………………….. (1) 

   .= وزن اجلسم (جم) Wt..of body، = وزن الكبد (جم)Wt. of liverالدليل الكبدي،  معامل= H.S.I :أن حيث

  لمنسلي. معامل الدليل ا3.3.2

  :(Buxton, 1989) حسابه وفقاً للمعادلة التاليةيتم 

 100.. ×=
bodyofW

gonadofW
ISG

t

t  ………………………….. (2) 

  .= وزن اجلسم (جم)Wt. of body، = وزن املنسل (جم)Wt. of gonadالدليل املنسلي،  معامل= G.S.I :أن حيث
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  . النتائج والمناقشة 3

من موقع الصيد يف جليانة مبيناء بنغازي يف الفرتة من ديسمرب  .Serranus Sppعينة مسكية تابعة جلنس الرباكشة  336 مجع مت
 :)1ألطوال واألوزان كما يف جدول (وقد كانت أعداد العينات والقياسات العامة من ا، م2018 فربايروحىت  م2017

 .م2018 من ميناء بنغازي شتاء Serranus Sppاألعداد واألطوال واألوزان لألنواع السمكية التابعة جلنس الرباكش  .1جدول 

 االسم المحلي البراكش األصفر البراكش البني البراكش الملون

Serranus scriba  Serranus hepatus  Serranus cabrilla  االسم العلمي 

 عدد العينات 116 103 117

 األطوال الكلية (سم) 20.3 – 9.9 18.4 - 9.7 20.6 - 10.8

 األوزان الكلية (جرام) 87.36 - 13.43 81.39 - 16.27 93.43 – 16.28
  

  .يةاحلال دراسةالعينات وقصر فرتة ال قلة عدد معكثري من االختالفات إذ وجدت  ، والتكاثر دراسة حالة التغذيةل توقد وضع

  . الغذاء وشدة التغذي 1.3

  Serranus cabrilla. البراكش األصفر  1.1.3

، أي أقل بكثري من %44.64، حىت نسبة املعدات املمتلئة كانت شديدة التغذية S. cabrilla  امساكمل تكن ) 1من الشكل ( 
  .بنغازيألمساك نفس النوع يف   (Buzaid, 2008)ما وجده 

  

  .م2018 من ميناء بنغازي شتاء Serranus cabrilla املعدات لسمك الرباكش األصفر امتالءشدة  .1شكل 

  

وصغار  Copepodsمن جمدافيات األرجل  Crustaceansالقشريات اوهلا النوع قائمة غذائية متنوعة  هذا مساكأل كما كانت
الرخويات  يف أمساك نفس النوع مبيناء بنغازي، تليها Buzaid (2008)، مثلما وجدها %48.6بنسبة  Shrimpsاجلمربي 

Mollusks )20.5مث (%  أجزاء األمساكFish parts )14.0 الطفيليات%) تلتها Parasites  واجللد شوكيات

55.444.6

020406080100

Empty Stomachs Full Stomachs
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Echinodermata  مث البيضEggs مث احلشف ،Fouling تليها الرسوبيات ،Sediments  والديدان الشوكية
Polychaetae  والطحالب البنية ،Brown algae  2(دول كما هو مبني باجل%  16.00، بنسبة جمتمعة تقل عن(  

  ).2(شكل الو 

  

  من ميناء بنغازي Serranus cabrilla املكونات الغذائية موعات األطوال املختلفة يف مسك الرباكش األصفر .2 جدول

  .م2018 شتاء

No. 
Length 

(cm) 

Food items 

C
rustaceans

 

M
ollusca

 F
ish parts

 E
chinoderm

ata
 

P
arasites

 

E
ggs

 

S
edim

ents
 P

olychaetae
 B

row
n algae

 

1 10.8 50.1 38.8 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 12.6 48.8 16.4 9.7 6.3 6.7 4.9 4.3 2.9 0.0 

3 14.4 44.3 24.4 14.3 5.2 0.0 6.3 3.2 0.0 2.3 

4 16.2 40.5 8.8 24.4 11.3 11.7 3.3 0.0 0.0 0.0 

5 17.9 53.2 18.6 15.5 0.0 0.0 4.5 3.2 5.0 0.0 

6 19.6 54.4 15.8 8.9 4.4 4.5 3.3 1.8 3.6 3.3 

Overall 48.6 20.5 14.0 4.5 3.8 3.7 2.1 1.9 0.9 

  

48.6

20.5

14.0

4.5

3.8

3.7

2.1

1.9

0.9

0.010.020.030.040.050.0

Crustaceans

Mollusca

Fish parts

Echinodermata

Parasites

Eggs

Sediments

Polychaetae

Brown algae
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  تركيبة املكونات الغذائية (أعلى) وتوزيعها موعات طولية خمتلفة (أسفل) من مسك الرباكش األصفر. 2شكل 

Serranus cabrilla   م2018من ميناء بنغازي شتاء  

  Serranus hepatusالبراكش البني . 2.1.3

قد كانت ضعيفة التغذية، حىت أن نسبة املعدات املمتلئة لديها كانت  S. hepatusيظهر أن أمساك الرباكشة البنية  )3الشكل (
48.8 .%  

  

 .م2018 من ميناء بنغازي شتاء Serranus hepatusشدة امتالء املعدات لسمك الرباكش البين   .3شكل 

  

50.1 48.8
44.3

40.5

53.2 54.4

38.8

16.4 24.4

8.8

18.6 15.8

11.1

9.7

14.3

24.4

15.5

8.9
6.3

5.2

11.3
4.4

6.7
0.0

11.7

4.5

4.9 6.3

3.3

4.5 3.3

4.3 3.2
3.2 1.8

2.9 5.0
3.6

2.3 3.3

1 2 3 4 5 6

% 

Size Groups

Brown algae

Polychaetae

Sediments

Eggs

Parasites

Echinodermata

Fish parts

Mollusca

Crustaceans

51.248.8

020406080100
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، تليها أجزاء األمساك بأقل من ربع االمتالء بطون امساك هذا النوع يف%)  33.7هذا وقد تصدرت القشريات حيزا ختطي الثلث (
، تليها اجللد شوكيات يف دراسته على نفس النوع السمكي يف خليج إزمري Bilecenoglu (2009)، كما أشار %) 23.4(
%  18.00بنسب متفاوتة تقل عن  Parasitesوالطفيليات  Eggsمث احلشف و الرسوبيات والطحالب البنية والبيض %) 17.0(

  ).4(كل ) والش3(دول كما هو مبني باجل

  من ميناء بنغازي Serranus hepatus  املكونات الغذائية موعات األطوال املختلفة يف مسك الرباكش البين .3 جدول

  .م2018شتاء  

No. 
Length 
(Cm.) 

Food items 

C
rustaceans

 

F
ish parts

 

E
chinoderm

ata
 

F
ouling

 S
edim

ents
 B

row
n algae

 

E
ggs

 P
arasites

  

1 10.4 41.6 9.9 19.1 6.8 14.1 8.5 0.0 0.0 

2 12.0 35.6 15.3 16.1 9.2 10.6 4.5 8.6 0.0 

3 13.8 36.3 16.7 19.5 9.2 8.7 6.8 0.0 2.8 

4 15.6 33.9 33.4 23.2 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 

5 17.4 33.8 39.9 0.0 17.2 0.0 9.1 0.0 0.0 

6 19.2 21.1 25.3 24.2 11.1 7.1 0.0 5.2 6.0 

Overall 33.7 23.4 17.0 8.9 6.8 4.8 3.9 1.5 

  

33.7

23.4

17.0

8.9

6.8

4.8

4.7

1.5

0.05.010.015.020.025.030.035.0
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Brown algae

Eggs

Parasites
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  تركيبة املكونات الغذائية (أعلى) وتوزيعها موعات طولية خمتلفة (أسفل) من مسك الرباكش البين  .4شكل 

Serranus hepatus  م2018 من ميناء بنغازي شتاء. 

  Serranus scribaالملون  البراكش. 3.1.3

قد كانت جيدة التغذية، حىت أن نسبة املعدات املمتلئة لديها كانت  S. scribaيظهر أن أمساك الرباكشة امللونة ) 5(الشكل 
، متاما كما أشار %36.1حصتها من القشريات يف بطوا حىت  لونةع الدراسة، كانت للرباكشة املكباقي انوا  %. 56.8

Arculeo et al. (1993)  البحر الترياين جنوب إيطاليا، تليها الديدان الشوكية يف دراسته على نفس النوع السمكي يف
Polychaetae  يت اجللد شوكيات واحلشف مث أ%، لت 33.5مث الرخويات جمتمعة لتوازي قرينتهم من القشريات حجما حىت

  ).6(شكل الو   )4( دولكما هو مبني باجل  % جمتمعة  30أجزاء السمك والطحالب البنية بنسبة 

  

 .م2018 من ميناء بنغازي شتاء  Serranus scribaامللون  الرباكششدة امتالء املعدات لسمك  .5شكل 

41.6
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  من ميناء بنغازي Serranus scriba املكونات الغذائية موعات األطوال املختلفة يف مسك الرباكش امللون .4جدول 

  .م2018 شتاء 

No. 
Length 
(cm) 

Food items 

C
rustaceans

 

P
olychaetae

 

M
ollusca

 

E
chinoderm

ata
 

F
ouling

 F
ish parts

 B
row

n algae
 

1 11.6 32.2 36.8 9.3 18.9 0.0 0.0 2.8 

2 13.3 45.0 18.1 16.1 17.7 0.0 0.0 3.1 

3 15.0 42.4 8.3 10.2 16.3 8.0 9.5 5.3 

4 16.7 35.0 18.6 3.1 16.3 6.7 20.3 0.0 

5 18.4 31.3 31.3 31.3 0.0 6.2 0.0 0.0 

6 20.1 30.5 8.3 10.0 0.0 30.5 20.7 0.0 

Overall 36.1 20.2 13.3 11.5 8.6 8.4 1.9 

  

36.1

20.2

13.3

11.5

8.6

8.4

1.9

0.05.010.015.020.025.030.035.040.0
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   Serranus scribaتركيبة املكونات الغذائية (أعلى) وتوزيعها موعات طولية خمتلفة (أسفل) من مسك الرباكش امللون  .6شكل 

  .م2018 ميناء بنغازي شتاءمن 

  دي، الشق الجنسي والدليل الجنسي . الدليل الكب2.3

  Serranus cabrilla. البراكش األصفر  1.2.3

أشار  كما،  2.27مع زيادة الطول الكلي للسمكة حىت  يزدادمعامل الدليل الكبدي أن  انظهر ي) 7) والشكل (5اجلدول (
)Htum-Han (1978  اً عام. كما يظهر أن التساوي بني الذكور واالناث كان كبري على األمساك بشكٍل )1.00:1.07( .

طول حىت الو الذكور مع زيادة  لدى اإلناثالء ) يزداد جب0.99كان من أقل متوسط قيم له (  .G.S.Iكذلك الدليل املنسلي 
  ذكور.لل) 2.51) لالناث و (7.16(
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موعات األطوال املختلفة ،   G.S.Iمعامل الدليل اجلنسي .  H.S.Iمتوسط معامل الدليل الكبدي . التغريات امللحوظة ىف .5جدول 

  .م2018 من ميناء بنغازي شتاء Serranus cabrilla والشق اجلنسي يف مسك الرباكش األصفر

No. Average Count T. wt. (gm.) 
(M. ± S. D.)  

H.S.I. 
(M.± S. D.) 

Males Females Sex ratio 
(M : F) 

G.S.I. 
(M.±S.D.) No. % No. % 

1 10.8 6 19.09 ± 3.54 1.26. ± 2.15 4 66.7 2 33.3 2.00 : 1.00 0.99 ± 1.95 

2 12.6 13 23.49 ± 3.85 1.55 ± 1.85 7 53.8 6 46.2 1.16 : 1.00 1.78± 1.91 

3 14.4 14 36.30 ± 5.82 1.64 ± 0.65 8 57.2 6 42.8 1.33 : 1.00 1.96 ±2.29 

4 16.2 12 48.07 ± 5.35 1.81 ± 0.23 5 41.6 7 58.4 1.00 : 1.40 3.16 ±0.12 

5 17.9 9 57.85 ± 9.69 1.97 ± 1.24 4 44.4 5 55.6 1.00 : 1.25 3.54 ±0.99 

6 19.6 2 78.58 ± 5.94 2.27 ± 1.24 1 50.0 1 50.0 1.00 : 1.00 4.84 ±1.15 

Overall 
29 51.7 27 48.2 1.07 :1.00 

    No. % No. % (M : F)  
  

لسمك  .G.S.Iواملعامل املنسلي    H.S.Iومتوسط معامل الدليل الكبدي .  (cm)الطول الكلى متوسطالعالقة بني  .7 شكل

  .م2018من ميناء بنغازي شتاء   Serranus cabrillaالرباكش األصفر 

  Serranus hepatusالبني   . البراكش2.2.3

يف تلك الكبرية   2.28يف األمساك الصغرية حىت  0.59هنا ظهر معامل الدليل الكبدي عالياً مع زيادة الطول الكلي للسمكة من 
، أي %) 46.5يف هذه الدراسة على الذكور (%) 53.5. كما كانت اإلناث ذات سيادة Htum-Han (1978)(ما أشار ك

) يزداد مضاعفا حىت 0.98من أقل متوسط قيم له ( .G.S.Iوقد كان الدليل املنسلي  على التوايل. 1.00: 1.15 بنسبة عامة
  ) .8(شكل الو  )6(دول كما هو مبني باجللدي  اإلناث   3.96

1.26
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1.64

1.81
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2.27

0.3

0.7

0.86

1.19

1.85
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012345678
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موعات األطوال املختلفة،   G.S.Iمعامل الدليل اجلنسي .و  H.S.Iمتوسط معامل الدليل الكبدي . يفالتغريات امللحوظة . 6جدول 

 .م2018من ميناء بنغازي شتاء   Serranus hepatusوالشق اجلنسي يف مسك الرباكش البين 

No. 
  

Average 
(Cm.) 

Count T. wt. (gm.) 
(M. ± S. D.) 

H.S.I. 
(M.± S. D.) 

Males Females Sex ratio 
(M : F) 

G.S.I. 
(M.± S.D.) No. % No. % 

1 10.4 15 14.93 ± 8.23 0.59 ± 0.00 7 46.7 8 53.3 1.00 : 1.14 0.98 ± 0.45 

2 12.0 12 24.85 ± 12.18 0.88 ± 1.30 6 50.0 6 50.0 1.00 : 1.00 1.27 ±2.33 

3 13.8 8 31.80 ± 05.69 1.11 ± 0.52 3 37.5 5 62.5 1.00 : 1.66 1.81 ± 2.85 

4 15.6 5 42.82 ± 10.13 1.48 ± 0.51 3 60.0 2 40.0 1.50 : 1.00 2.16 ± 1.11 

5 17.4 2 73.59 ± 08.85 1.98 ± 0.52 1 50.0 1 50.0 1.00 : 1.00 2.79 ± 1.12 

6 19.2 1 81.39 ± 00.00 2.28 ± 0.00 0 0.0 1 100 0.00 : 1.00 3.96 ± 0.00 

Overall 
20 46.5 23 53.5 1.00 :1.15 

    No. % No. % (M : F)  

  

لسمك   .G.S.Iواملعامل املنسلي    H.S.Iومتوسط معامل الدليل الكبدي . (cm) العالقة بني متوسط الطول الكلى .8شكل 

  .م2018من ميناء بنغازي شتاء  Serranus hepatusالرباكش البين  

  Serranus scribaالملون  . البراكش3.2.3

سم)  لينحدر  16.7) عند اموعة الطولية الوسطى (1.85ظهر أن معامل الدليل الكبدي كان يرتفع يف قيمته حىت ذروته (
، كما كانت هذه األمساك كانت ذات شقني متساويني جنسياً )7) عند اكرب جمموعة طولية (جدول 0.39هاوياً إىل أدىن القيم (

) 4.44) مع زيادة طول السمكة حىت (0.65يزداد من أقل متوسط قيمة له ( .G.S.Iليل املنسلي كان الدًا  أيضيف هذا العمل . 
ألمساك نفس النوع يف الساحل الرتكي املطل  Zorica et al. (2006)) ، وهذه القيم أعلى من ما رصدها 9يف االناث (شكل 

  على خليج تروجري. 

0.59
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2.28

0.77

0.86
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موعات األطوال املختلفة ،   G.S.Iمعامل الدليل اجلنسي .و   H.S.Iمتوسط معامل الدليل الكبدي . التغريات امللحوظة ىف .7 جدول

 .م2018ميناء بنغازي شتاء من   Serranus scriba والشق اجلنسي يف مسك الرباكش امللون

No. Average 
(Cm.) Count T. wt. (gm.) 

(M. ± S. D.) 
H.S.I. 

(M.± S. D.) 
Males Females Sex ratio 

(M : F) 
G.S.I.  

(M. ± S. D.) No. % No. % 

1 11.6 1 16.28 ± 00.00 0.64 ± 0.00 1  
100.

0 
0 0.0 1.00 : 0.00 0.65 ± 0.00 

2 13.3 2 27.96 ± 04.74 1.06 ± 0.99 1 50.0 1 50.0 1.00 : 1.00 1.35 ± 0.53 

3 15.0 5 36.46 ± 06.60 1.25 ± 0.47 3 60 2 40 1.25 : 1.00 1.83 ± 0.15 

4 16.7 8 49.69 ± 09.49 1.85 ± 0.48 6 75 2 25 1.00 : 1.00 2.56 ± 1.83 

5 18.4 12 67.85 ± 16.27 1.22 ± 0.00 7 58.3 5 41.6 1.00 : 1.00 2.91 ± 1.50 

6 20.1 9 76.85 ± 17.28 0.39 ± 0.00 0 0.0 9 100 0.00 : 1.00 4.44 ± 0.99 

    Overall 
18 48.6 19 51.4 1.00 : 1.00  

    No. % No. % (M : F)  

لسمك الرباكش  .G.S.Iواملعامل املنسلي   H.S.Iمتوسط معامل الدليل الكبدي . (cm) العالقة بني متوسط الطول الكلى .9 كلش

  م2018نغازي شتاء من ميناء ب   Serranus scribaامللون  

 . التوصيات والمقترحات4

والعمل  ،اهلامة اقتصاديا هذه األمساكمثل العمل على دراسات موسعة تساعد على وضع اسرتاتيجيات لالستغالل األمثل ملصائد 
من الصيد اجلائر هاومحاية صغار  اعلى تقدير خمزونا.  
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