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 خصلالم
مععن  Trachurus mediterraneus النععو  مععن 801وTrachurus trachurus مععن النععو  851عينععة مععن النععوع  من ععا  532مت جتميعع  

حمتعو  املععدو والنطعال الغع ائس باسعتمدار مألرعر النيعة النسعبية  ةسعادر متع  جعد ر رربعاإ و صعرما  رعرقاإ  ر ر    الساحل الغريب املمتعد معن سعاحل مد نعة
 تغع   علعا الرطعر ات  T. trachurusالنعو       ت نتعائ  الدراسعةجعد. و نفراغ وقيا  معامعل ااالعة الغ ائيعة  عصل  اعلس الطعتاب والربيع ومعامل اال

(Shrimp, Isopoda و رقععة )Megalop larvae  و( الد ععدا  االريعععةPolychaeta ،)   مععا النعععوT. mediterraneus   يتغععع   علعععا
Teleostei،  رقاهتعاالرطعر ات و و Shirmp, Isopoda, Megalop larvae) )   والغع اب ،الرطعر ات هعوكعا  الغع اب الرئيسعس للنعوع  ، حيع 

 الغ اب تأثر بتغري الفال. نطال التغ  ة ونو  ، كما   العرضس الد دا  متعددو الرواك

 . ااالة الغ ائية، معامل االنفراغمعامل ، مألرر النية النسبية  مساك الااورو، الكلمات الدالة:

Abstract 

The goal of the present study is to investigate the diet composition and seasonal variation in preys’ items of two 

species of mackerel, for that purpose 235 samples were collected from the western coast of Libya from 

December 2017 to July 2019. The two species include 128 specimens from Trachurus trachurus and 107 from 

Trachurus mediterraneus. T. trachurus feeds on crustaceans Shrimp, Isopoda, Megalops larvae, and Polychaeta, 

while T. mditerraneus feeds on Teleostei, crustaceans, and megalopa larvae. The main foods of both species 

were Crustaceans and occasional food are Polychaeta worms; also feeding activity and food type are affected by 

the change of season. 

Keywords: T. mediterraneus, T. trachurus, relative importance index, emptying coefficient. 
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 المقدمة. 2

  امل مععة  اقتاععاد اإ مععن المسععاك  Trachurus mediterraneus و Trachurus trachurus  اتعععد  مسععاك الاععاورو بنوعي عع
 نتمععس النععوع  لةائفععة  .(5002 ،وآ ععرو ( ويف السععاحل الليععا )قاسععم Cherif et al., 2008املتوسعع) )البععي  يف البحععر 

تتميز  نعوا  هع ا العائلعة بأجسعام ا االسعةوانية امل عغوطة معن ا عانب   ؛Carangidaeوعائلة  Osteichthyesالمساك العظمية 
، دائر عة، الزعنفعة الظ ر ععة مرسعمة  ر جعزئي ، وتوجعد رعوكت   مععار الزعنفعة الطعرجية، الزعنفعة ال  ليعة متطعععبةتغةي عا قطعور صعغريو 

وجعود ا عانا، باضضعا ة  ر الاعفات السعابرة  تميعز النعوع  بأشمعا متطعاشا  يف الطع ل اخلعارجس و توجد قطور علا طول اخلع) و 
 .T   النعععو أمي عععن التفر ععه بين معععا بععو  ،(Smith and Heemstra, 1986)برعععة سععوداب علعععا حا ععة الغةعععاب اخليطععومس 

trachurus عععن    تميععزT. mediterraneus ال بعععريو علععا اخلععع) ا ععانا ورالرطعع بوجععود(De-Hass and Knorr, 

 .(5و 8) ت ،كما هو موضح يف الاور (1966
 

                                      

 

 
 T. mediterraneusتوضح  .2 صورة                              T.trachurusتوضح  .1 صورة

 
الد ععدا  متعععددو الرععواك و  الرجععل،متسععاو ة  والرطععر ات، المسععاك،تتغعع   علععا  المسععاك املفةسععة الععي عتععا النععوع  مععن 

(Murta, 2002; and Mate et al., 2004 Cabral and) 10بع  ما  النوع  قرب الرا  الرملس يف العماق تواجد . و-
سعراب يف  اعل الاعير قعرب السعةح  وهعس  مسعاك موجعودو بامليعاا ا عيش النوع  يف  . كما(5002 ،وآ رو )قاسم   مةاإ 300

العامععل امل ععيمن علعععا  العمععاق الععي تف ععل ا وتعتععا درجعععة ااععرارو مععن حيععع ل العععار ولتلعععر هعع ا المسععاك ااضقليميععة  الليبيععة طععو 
 .(5001 معة )الععريف، 500 عمعهف ل يف  ال الاعير تمة و  200 ر فس  ال الطتاب تغوص  ر  عماق تال  ، حركت ا

 Cabral)رعرب السعواحلب دتتواجع T. trachurus نعو المسعاك اات الحاعار الاعغريو     توصعل  دراسعة يف سعاحل الاتغعال

(and Murta, 2002  يف رعرق البحعر الدر عاتي س    درجعة ااعرارو تعألثر علعا نطعال التغ  عة  ع ا النعو    جر ع دراسعة و كعدت
لع  دور م عم يف الطعب ات  وهع ا النعو  (Jardas et al., 2004حي  تنمف   صل  ال الطتاب وتزداد بارتفا  درجة ااعرارو )

 املتوسعع)البععي  وسعع) البحععر  توز عع   رائسعع ا يفثر علععا الغ ائيععة السععةحية وسععلوك ا مععرتب) ارتبععال وثيععه بالعوامععل البي يععة الععي تععأل 
 (Rumolo et al., 2017)    والنعوT. mediterraneus رع ابا  تعأثر بعالتغريات الفاعلية والعمعه(Georgieva et al., 

لنية نو  الغ اب يف حتد د الدور ال ي ترور ب  المساك يف النظار البي س ال ي تععيش  يع ، هعد   الدراسعة اااليعة  انظرإ و  .(2019
 الس الطتاب  للنوع   صلاض راغ  الغ ائية ومعاملااالة  ودراسة مألرر النسبية،النية  املعدو باستمدار مألررحمتو    ر دراسة
 والربي . 
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 البحثالمواد وطرق  .0

 منطقة الدراسة. 2.0

 351-31رربعاإ و دائعرو ععر   851-33ساحل مد نة صعرما  العي ترع  عنعد  ع) طعول  منع  عينات الدراسة من الاياد ن جُم 
 (،1طع ل )بال املوضح علا اخلر ةعة مشاالإ  351-31ررباإ و دائرو عر   851-52صااتة الي تر  علا  ) طول   ومد نة مشاالإ 

 معععن النعععو  عينعععة 851 لععععدد ،2018 والربيععع  2017 بععع  رعععتابمعععا ، واللمبعععارو  عععصل الفعععةو بطعععباك ا عععر  صعععيدهاحيععع   مت 
T. trachurus،  عينة من النو   107وعددT. mediterraneus  حيع  وصعل ععدد العينعات9102 وليعو  وحعىمن  نا ر ، 

  عينة. 235

 
  ر ةة توضح موق  الدراسة. .2 شكل

 العملدوات ا. 0.0

 قفازات.  تطر ح،جم ر  بةي، طباق  تطر ح، بصستي ية  دوات%،  نابيب 01ميزا  حسا  ال ةوين، لوحة قيا ،  ورمالدهيد 

 العملطريقة . 2.0

الوز  ال لس لقرب جرار  مث حتد دمتسلسل  راري ثل  للممتا حي  مت  رزها و عةاب كل عينة رقم  العينات حبا ظةنرل  
 gastrosomatic)ررح  كل مس ة، ونزع  املعدو، ومت وزشا، اساب مألرر ااالة الغ ائية ، مث مةيوالةول ال لس لقرب سنت

index) ( 8) باستمدار املعادلة(Cailliet et al., 1986)  : 
      

 

 
                                                                                                      ……   (1) 

 .جم(، وز  ا سم)   ،جم(، وز  املعدو)   ،(معامل ااالة الغ ائية)       :حي    
املعدو   رر  حمتو اتحي  ، الغ اب املف ل ( ملعر ةCailliet et al., 1986) احملتو  الغ ائس باستمدار طر رة العد    ر دُ كما 

ومت التعر  علا حمتو ات املعدو باستمدار جم ر  بع  ا،قةرات من املاب لفال امل ونات عن   لي ايف طبه بةي، و ضير 
 : (Cailliet et al., 1986)التطر ح بروو ت بري خمتلفة مث  جياد مألرر النية النسبية الغ ائية
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    (     )(   )                                                                                  ……   (2)  
 

     ،(الفر سةالنسبة ااامية )    ،(للفر سةالنسبة العدد ة )    ،(الغ ائيةمألرر النية النسبية )     :   حي 
  (.الفر سة ت رار)

 :(Cailliet  et al., 1986) (3)  املعادلةباستمدار  (Vacuity Coefficient) مت حساب معامل االنفراغكما 

                                                                                                         ……   (3) 

 .(عدد املعدات ال لس)   ، (املعداتعدد )   (، معامل االنفراغ)    :حي    

 .النتائج والمناقشة2

 (Shirmp, Isopoda, Megalop)  تغعع   علععا الرطععر ات و رقاهتععا T. trachurusلدراسععة    النععو  ا ظ ععرت نتععائ  
 الغععع اب T.trachurus   النعععو   (3و  5الطععع ل  )( واملوضعععحة يف 8دول )ا عععيف وبينععع  قعععيم مألرعععر النيعععة النسعععبية املدونعععة 

وكانع  قعيم مألرعر النيعة النسعبية  علعا  ،Shirmpو  Megalop رقات  لي    Isopodaالرئيسس ل   صل  ال الطتاب كا 
حسعب  Annelidaeو  polychaeta وتعتا  رائس  الد دا  متعددو الرواك 851.50، 851.71، 2001.2التوايل هس 

وكانع  علعا  اب العرضس لد  هع ا النعو  بسعب اضفعا  قعيم مألرعر النيعة النسعبيةقيم  مألرر النية النسبية الغ اب البد ل  و الغ 
ليععع  و  megalop (10358.65)ا يف  اعععل الربيععع  وجعععد    الغععع اب الرئيسعععس لععع  كانععع   رقعععات مععع  .22.58و 53.54التعععوايل 

Shrimp (1067.57 )والغ اب العرضس هس  رائس الد دا  متعددو الرواك Polychaeta وIsopoda   وكان  قيم مألرر
ول عن    تغري  عصل الفاعل ملمن النتائ  السابرة    الغ اب الرئيسس   ت ح. و 23.80، 3.32 النية النسبية  علا التوايل هس

العععي وجعععدت    النعععو  و يف سعععاحل الاتغعععال  دراسعععة  جر ععع هععع ا النتعععائ  مععع  وتتفعععه  ،الغععع اب العرضعععس تعععأثر  عععصل التغعععري الفاعععلس
T.trachurus  تغ   بطع ل رئيسعس علعا الرطعر ات و رقاهتعا Murta, 2002)  (Cabral and،  توصعل  دراسعة  كع ل

هععو الرطععر ات، ونععو  الغعع اب  تلععر حسععب حاععم المسععاك  T. trachurus عععع جر عع   يف سععاحل ا زائععر    الغعع اب الرئيسععس ل
(Rahmani et al., 2020).    كمععا  ععد يف الدراسععة اااليععة    قيمععة مألرععر النيععة النسععبية لريقععات الرطععر ات عاليععة والعع

، ويف  اعل جعم 11.23سعم ، ومتوسع) العوز   50.22  عا  متوسع) الةعول يف  اعل الطعتاب  ،ااام الاعغري لمسمسعاك ببسب
العي تتعو ر و ام تعيش يف املياا الساحلية جم ل  المساك صغريو اا 803.1، ومتوس) الوز  سم 53.31الربي  متوس) الةول 

   .       . (Cabral and Murta, 2002)امبالتايل تتغ   علي و شا ا وائم اايوانية مثل الرطر ات و رقاهتا 
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  صل  الس الطتاب والربي . T. trachurus( لنو  g.s.i( ومعامل ااالة الغ ائية)IRI) مألرر النية النسبية .1جدول

  

 

 . صل  ال الطتاب T.trachurus( للنو  IRI وضح مألرر النية  النسبية ). 2شكل 

 

 . صل  ال الربي  T.trachurus( للنو  IRI.  وضح مألرر النية النسبية )3 شكل

22.5 

2001.2 

5656 

53.5 

851.7 
851.5 

Annelida
Isopoda
Difood
Polychaeta
Megalop
Shrimp

1067.5 

10358.6 

3.36 

9191 

93 
Shirmp

megalop

polychaet

difood

Isopoda

عدد  الفصل
 العينات

متوسط 
 الوزن
 )جم(

 متوسط  الطول
 (سم)

 N% V% FO% IRI g.s.i الفرائس

 91.22 87.87 87 الطتاب

Shirmp 11.6 9.08 40.98 851.50 

 

0.0079 

Megalop 49.32 8.40 14.75 851.71 
Polychaeta 1.58 1.13 19.67 53.54 

Isopoda 34.13 21.35 36.06 2001.25 
Annelidae 0.67 2.07 8.19 22.58 

Difood 2.58 57.94 93.44 5656.07 

 97.48 014.1 81 الربي 

Shirmp 75.57 9.67 41.25 1067.57 

0.0056 
Megalop 68.35 101.16 115.38 10358.65 

Polychaeta 0.67 0.19 3.84 3.32 
Difood 25.81 86.63 118.18 9191.26 
Isopoda 29.58 2.32 25.87 93.10 
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 T. mediterraneus وجعد    الغع اب الرئيسعس للنعو ( 2و  3)  طع لالو  (5) دولا من  صل البيانات  املدونة يف 

، 12024.28هعس  النيعة النسعبية علعا التعوايل  عصل  اعلس الطعتاب والربيع  وكانع  قعيم مألرعر Shirmp هو الرطر ات و اصة
الرطر ات يف  هوT. mediterraneus للنو  وجدت    الغ اب الرئيسس والي   ه ا  تفه م  دراسة يف جبر اجيو  16200.42

يف املرتبعة الثانيعة يف  اعل   Teleostei مسعاكويف الدراسعة اااليعة جعابت  (Bayhan et al., 2013 اعلس الربيع  والطعتاب )
الغع اب العرضعس هعس  Polychaetaالد عدا  متععددو الرعواك وتعتعا  2313.11النية النسبية  ا تساوي  الطتاب وقيمة مألرر

و تفعععه الععع  مععع  دراسعععة يف وسععع) البحعععر الدر عععاتي س  ،9383.77تسعععاوي  امألرعععر النيعععة النسعععبية  ععع عععصل  اعععل الربيععع  وقيمعععة 
(Mate et al., 2004)  الرطععر ات و ليعع  المسععاك والغعع اب العرضععس هععو هععو اب الرئيسععس  عع ا النععو      الغععتوصععل   ر والععي

     ررمبا  رجع  التطعاب  يف نتعائ  هع ا الدراسعات مع  الدراسعة اااليعة و  .polychaeta طائفة الد دا  متعددو الرواك من   راد
والع ي   Shrimp ي لعد  ا رع اب مف عل ععن رعريا معن الفعرائس وهعو الرطعر ات وبالتحد عد ا معاي ،ه ا النوا  انترائيعة الغع اب

مألرعر كمعا     .ورريها ) والبحر الدر اتي سس) البحر املتوسو    جي تو ر بأنوا  خمتلفة يف العد د من البحار واحمليةات مثل حبر 
 ااالة الغ ائية ارتف  يف  ال الربي  واضف  يف  ال الطتاب رمبا بسبب تو ر الغ اب وس ولة اااول علي  يف  ال الربي .

 .الربي   صل  الس الطتاب T. mediterraneus( g.s.i) ومعامل ااالة الغ ائية (IRI وضح  مألرر النية النسبية) .2جدول 

  

  صل  ال الطتاب. T.mediterranus( للنو  IRI وضح مألرر النية النسبية ) .4 شكل     

 

6287.2 

12024.2 

9383.7 
4.8 Difood

Shirmp
Teleostei
Polychaet

عدد  الفصل
 العينات

متوسط الوزن 
 )جم(

متوسط الطول 
 N% V% FO% IRI g.s.i الفرائس )سم(

 97.40 097.8 87 الطتاب

Difood 18.25 71.47 214.70 6287.23  

 

0.0084 

 

 

Shrimp 198.55 134.87 152.94 12024.28 

Teleostei 82.92 93 100 9383.77 

 92 الربي 
 

017.7 
 

90.77 
Polychaeta 0.387 0.06 65.38 4.85 

0.0103 Difood 2.90 39.96 175 3750.41 
Shrimp 197.09 160.03 200 16200.42 
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  صل  ال الربي . T.mediterranus( للنو  IRI وضح مألرر النية النسبية ). 5 شكل

و  9)  ط صال و( 0)دول ا املوضح يف و يف  ال الطتاب مرارنة بالربي   T.trachurusللنو   كما لوحظ تنو  الفرائس
وبالتعايل  عزداد  (1والطع ل ) (7)دول ا عنفعراغ املوضعح يف الال ي  تزامن م  ارتفا  مألرعر ااالعة الغ ائيعة، واضفعا  معامعل او  (7

كمعا    المسعاك  بعدو   ،قعد   عو  السعبب يف الع  تعو ر الغع اب املف عل للنعو و  ،نطال التغ  ة يف  ال الطتاب عن  يف  ال الربي 
المعر الع ي جعل عا رعرهة لتنعاول الةععار  (Gherram et al., 2018)  شعا ال تتعأثر مبوسعم الت عاثر الع ي   عو  يف  اعل الطعتاب

اضفعا  نطعال التغ  عة  اوجعد ن  لعسعاحل الاتغعال الدراسعة يف و تعار  ال  م  دراسة يف البحر االدر عاتي س و  ؛وتعو   الفاقد
   .(Santic et al., 2005; Garrido et al., 2008)   تغري امل ا   ألثر علا نطال التغ  ةليف  ال الطتاب 

يف  ال الطتاب و رتف  يف  ال الربي  للنوع  و عين  اضفا  معامل االنفراغ (8و 1)  والط ص (7) وضح ا دول كما 
رمبا   و  السبب يف ال  هو توقر السم ة عن التغ  ة  ،ال     نطال التغ  ة  نمف  يف  ال الربي  و رتف  يف  ال الطتاب

  يف  اعل موسعم الت عاثر  بعدبعأ   ((Demirel and Yuksek, 2013 ثناب موسعم الت عاثر حيع  توصعل  دراسعة يف حبعر مرمعرو 
الربي   تمر المساك مبرحلة الاور  ت و  املعدو  اررة ضعةاب اجملال لنمو املناسل دا ل جتو عر ا سعم، هع ا النتياعة تتععار  مع  

كمعا     وجعدت اضفعا  يف نطعال التغ  عة يف  اعل الطعتاب حيع  (Koc and Erdogan, 2019) نتياة دراسعة يف حبعر مرمعرو
سة ااالية بسبب تو ر الغ اب املف ل للنو  ورراهة المساك لتمز ن كمية من الدهو  اسعتعداداإ للعد ول ارتفاع  يف الطتاب يف الدرا

يف دورو الت اثر يف الربي ، كما  رجع   التبعا ن يف نعو  الغع اب  عصل الفاعول  ر ا عتص  وسعيلة الاعيد العي  عتم اسعتمدام ا علعا 
من المساك وبالتايل تنو  يف حمتعو  املععدو معن الفعرائس حبسعب حاعم السعم ة،   عماق خمتلفة والي   و  نتيات ا  حاار متنوعة

 .(Georgieva et al., 2019 و رو الفرائس يف العماق املمتلفة  )يف وك ل  اال تص 
 

 االنفراغ الفالس للنوع  وضح معامل  .2جدول 

  

 

 

3750.4 

16200.4 

Difood

Shirmp

 معامل االنفراغ عدد المعدات الممتلئة المعدات الفارغة الفصل النوع

T. trachurus 
 27.11 59 16 الطتاب
 85.18 27 23 الربي 

T.  mediterraneus 
 11.42 70 8 الطتاب
 200 10 20 الربي 
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 . صل  ال الطتاب و الربي  T.trachurus  وضح معامل االنفراغ .6 شكل

 
 . صل  ال الطتاب و الربي   T.mediterraneus وضح معامل  االنفراغ. 7 شكل

 االستنتاجات. 4

دراسععة الغعع اب تععو ر املعلومععات الصزمععة لتحسعع   دارو املمععزو  السععم س  فععس هعع ا الدراسععة وجععد    النععوع   ف ععص  التغ  ععة علععا 
الغ اب ونطال التغ  ة بالتغري الفالس حي  تتغري الفرائس يف حمتعو  املععدو بتغعري الفاعل، و عزداد نطعال التغ  عة    تأثرالرطر ات، و 

  .بدليل اضفا  معامل االنفراغ يف الطتاب نطاطاإ  الكثر T. trachurusلنوع  يف  ال الطتاب و  و  النو  ل

 المراجع

 المراجع باللغة العربيةأواًل: 
قبععاب ااد ثععة للةباعععة  دار الةبعععة الور، ،ا غرا يععة ومعوقاتععة   روماتععاضنتععاا السععم س يف ا ععزب الطععرقس مععن السععاحل الليععا  م(. 5001مفتععا) ) ،العععريف

 .العربية والنطر والتوز  ، ج ور ة مار
مركعز حبعوا الحيعاب  ،الةبععة الور، دليل المساك العظمية بامليعاا الليبيعة (.5002) حممد ،؛ بن موسا كرر ،الةكس ؛عبداهلل ، محد؛ بن عبد اهلل ،قاسم

 .، ليبيا، تاجورابالبحر ة
 

 

27 

85 

 فصل الشتاء

 فصل الربيع

11 

200 

 فصل الشتاء

 فصل الربيع
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