
Induce spawning and larval reading of gilthead sea
bream (sparus aurata)collected from fish farms, egypt

Item Type Journal Contribution

Authors Aziz, F.K.; Zaki, M.I.; El-Absawy, M. El-G.

Citation Egyptian journal of aquatic research, 33(1). p. 418-433

Publisher National Institute of Oceanography and Fisheries, Egypt

Download date 26/05/2023 22:10:17

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1908

http://hdl.handle.net/1834/1908


EGYPTIAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH                                                                ISSN: 1687-4285 
VOL. 33 NO. 1, 2007 
 

 
 

433 

 التفريخ الصناعي ورعاية اليرقات السماك الدنيس في بعض المزارع السمكية بمصر
 

 *، محمد عبد الجليل**، فرج كرم عزيز*ماجدة أسماعيل ذكي
 

 كلية العلوم، جامعة االسكندرية** المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد*
 

او   الجونادوتروبينرمونه ب بنجاح بواسطة الحقن تحت ظروف األسرتم تفريخ أسماك الدنيس
 وقبله وبعدة لتحديد افضل الطرق و األوقات خالل موسم التناسلبخالصة الغدة النخامية أو االثنين معاً 

  نسبهأن الجونادوتروبينهرمون   جرعات يومية صغيرة منبواسطة األولى المعالجة أوضحت .المناسبه
 و م16ºو10  تتراوح ما بين درجة حرارةند ع يوما14  تستمرتبويض و مده  %71  تصل الىاإلخصاب

  .موسم التناسل أثناء  سمكه لكلوليهدحده و 7500و4500 مابين المستخدمة الكلية  التراكميهالجرعةكانت 
ومده  % 81 تصل الى اإلخصاب نسبهأن بخالصة الغدة النخامية بواسطه الثانية المعالجة أظهرتكما
 جرعات يومية بواسطة مº 16و10  تتراوح ما بين الحرارة درجة يوما عند15  تمتد لمدهتبويضال

 غدة نخامية اثنين الى ثالثه  خالصة تتراوح مابينالمستخدمة  التراكميهالكلية الجرعة و كانت صغيرة
 88تصل الى   تم الحصول على أعلى نسبة إخصاب وفى المعالجه الثالثه.موسم التناسل أثناء  سمكهلكل
 جرعات يومية صغيرة بكل من بواسطة  تحت تأثير الحقن يوما23متد الىت  و أطول فترة تبويض%

 .موسم التناسلعند نفس درجة الحرارة السابقة أثناء  الجونادوتروبينخالصة الغدة النخامية و هرمون 
وليه من دحده و 4500 نخاميه وغدة تتراوح بين خالصه اثنين المستخدمة  التراكميهالكلية الجرعةكانت 

وليه من هرمون الجونادوتروبين دحده  و7500خالصه ثالثه غدة نخاميه  هرمون الجونادوتروبين الى 
 الحرارة  درجة عند ارتفاعتبويض و مده الاإلخصاب انخفاض نسبه  ولقد اوضحت النتائج.سمكهلكل 
هرمون   منل سمكهوليه لكدحده و 9000 إلى المستخدمة الكلية الجرعةكما ارتفعت . م20ºو18 مابين

  موسملما قب فترتي في خصابال إما نسبه ا. سمكه نخاميه لكلغدةالجونادوتروبين وخالصه اربعه 
 موسم التناسلأثناء  مع نسبتها بالمقارنة فقد سجلت انخفاضٍا  بعد موسم التناسل ماالتناسل و

الجونادوتروبين ن  هرمو في حاله استخدامالمخصبة البويضات فقس نسبه  النتائج ان سجلتكما
كانت  أعلى نسبة فقس أما %80 تصل الى  خالصة الغدة النخاميةو في حاله استخدام% 70.5تصل الى 

 .الجونادوتروبينخالصة الغدة النخامية و هرمون بين  بتحت تأثير الحقن المشترك
 تأثير  وعند قياس معدالت البقاء لوحظ أن أعلى نسبة بقاء ليرقات أسماك الدنيس كانت تحت 

  .م22º و 17اإلضاءة المتصلة و درجة حرارة تتراوح بين 
 بواسطه الروتيفر بدايه من اليوم الثالث بعد الفقس و عند طول ولقد تمت تغذيه يرقات الدنيس

 ملم تم تغذيتها بواسطه يرقات األرتيميا حديثه 3,1وفى عمر احد عشر يوم بلغ طول اليرقات ،  ملم0,2
 .الفقس


