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  ليبيا،  في شاطئ بنغازي Diplodus annularisالعادات الغذائية لسمكة الصبارص 
  

  صالح رمضان عطية
  ليبيا -البيضاء ، عمر المختار ةجامع ،العلوم  ةكلي، الحيوان علم قسم 

  
من عائلة المرجانيات  Diplodus annularis الغذائية لسمكة الصبارص دراسة العادات تتم

ً  ةوالمجمع ، م 2009ام طيلة ع) السباريدي( تعد و، الشاطئ الشرقي الليبي  على من ميناء بنغازي شھريا
 ة خالل فترةعين 596 ولقد تم جمع حوالي، المستھلك   لدىتالقي قبوالة وسماك التجارية من األلسمكھذه ا
 يي فصلف ةومتوسط، في فصل الربيع  ذات قدرة عالية اللتھام الغذاءكانت  ةالسمكأن  ة، ووجدالدراس

ً ساسأ ةالسمكوتتغذي ھذه  ،التغذية في فصل الشتاء وضعيفة ،الصيف والخريف علي القشريات  ا
، كما األسماكجزاء أو باتوالمثق األشواك عديدةوالديدان  عشاب البحريةالطحالب واألو الرخوياتو
ة، ر الدراسشھأ خالل، وذلك ساسيالغذاء األ موالطحالب والرخويات ھن القشريات ة أظھرت الدراسأ

طوال األ ةشواك تقل بزيادة األالقشريات والديدان عديد نسبة أنوجد  التى تمت دراستھا طوالوفي كل األ
تزيد التي سماك وأجزاء األ باتوالمثق ةعشاب البحريفي نسبة الطحالب والرخويات واأل ةيقابلھا زياد

 . األطوالبزيادة 
  

  .ص ، شاطئ بنغازي ارالصب عادات التغذية ، :تاحية الكلمات المف
  
  ةالمقدم

توضح  فھي ،سماك بيولوجيا األ ة في دراسةمن العناصر الھام ةالعادات الغذائي دراسةتعتبر 
في  ةحجام والتغيرات الموسمياألطوال وزيادة قة ھذا الغذاء باألوعال، ذائھا ونوعية غ لسمكةل أداء التغذية

 ةوالتجاري ةمن العائالت الھام )السباريدي(المرجانيات  ةعائل ، وتعد)Hyslop, 1980(ئمة الغذائية االق
ً جنس 22تضم  ةالعائل، وھذه  ي خاصةً بوفي الشاطئ اللي ، في البحر المتوسط عامة ً نوع 41وحوالي    ا   ا

(Bauchot & Smith, 1983)   26، وقد سجل منھا  ً -Lo)    البحر المتوسطعلى سواحل نوعا
Bianco, 1956) المرجان  اأھمھ من يبعلي الشاطئ اللي ةھذه العائل اً منوعن 14سجل  ، كماPagrus 

pagrus  الصبارص ، Diplodus annularis القاراقوز ،D. sargus القاراقوز الموشم ،D. 
vulgaris الباقرو ،Dentex dentex المنكوس ، Lithognathus mormyrusالكحلة ، Oblada 

melanuraالشلبة ،Sarpa salpa   ،ارص المصري والصبCrenidens crenidens  (Al-Hassan 
and EL-Silini, 1999) .  

ھمية ھذه أل نظراً و قليلة رغم أھميتھا ،  ومع ذلك ، فالدراسات المتعلقة بأسماك ھذه العائلة  
ريدي في اسبال ربعة أنواع من عائلةأل ةبعض الصفات المورفولوجي (Laith, 2003) ضحاوفقد  ة ؛العائل

من نواع أ ةلعد ة والعادات الغذائيةالظروف البيئيفقد درست    (Ekwella, 2008)ما، أيبي الشاطئ الل
، والمنكوس  Sarpa salpa، الشلبة  Diplodus annularisالصبارص   وھي يديراالسبعائلة 

Lithognathus marmyrus . 
طئ الشوا قيعان تعيش علي )Diplodus annularisص بارالص(ة محل الدراس والسمكة

ً العشبي   .Zostera spp، والزوستيرا ) Posidonia spp.  )ACSAD, 1984دونيايبوسال ة ، خصوصا
)2004 (Matic´-Skoko et al.,  ،الصخرية ، القيعانما تعيش علي  ونادراً  ة ،الرملي القيعان وعلي 

اه األقل ملوحةً يوصغار ھذا النوع تدخل الم،  متر 90 - 3بين  عماقٍ أمتوسط علي وتنتشر في البحر ال
 اتقشريلديدان الخيطية والرخويات والاتتغذى على والشتاء ، وتعيش في أسراب ،  آخروالبحيرات في 

كمياٍت باإلضافة إلى ألرجل ويرقات الجمبري ، وخصوصا مجدافيات ا، ) ACSAD , 1984(الصغيرة 
الديدان ذا النوع تتغذي علي ھ سماكصغار أكما أن ،  (Buzied, 2008)كبيرٍة من الطحالب طوال العام 

،  (Ekwella, 2008)نوفمبر وبريل إبين  ي الساحل الشرقي الليبي في الفترةوتظھر ف،  شواكعديدة األ
 .(Ben-Abdalla & El-Turkey, 2006) كما تتكاثر مع بداية الصيف
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ة وھذه الدراسة تھدف لمعرفة العادات الغذائية لسمكة الصبارص في شاطئ بنغازي ، ومعرف
ونشاطھا الغذائي والتغيرات الموسمية في القائمة الغذائية وذلك لعمل قاعدة بيانات  التنوع في أغذيتھا

أسوةً بدول االتحاد األوروبي  ؛ على الساحل الليبي -تمھيداً الستزراعھا مستقبالً  - لھذه السمكة ةبيولوجي
(Monfort, 2007)  .  

  
  طرق البحث والدراسة

لدراسة عادات Diplodus annularis   رصصباال كامأسمن  معدة) 596(تم فحص عدد 
التي تستخدم  ةيد التقليديامن المص حيث تم جمع عينات الدراسة،  م 2009عام  خاللھذا النوع التغذية ل
  36' 24"في ميناء الصيد الجديد ببنغازي على موقع  ةالعامل) طبقاتثالثية ال(المحير الترامل أو  حرفة

  ) .1 يطةخر( شماالً  020  03' 00" -شرقاً  032
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  . ميناء جليانة بمنطقة بنغازي الذي يضم الميناء القديم والميناء الجديد: 1 خريطة
  .Taunton . 1992 . British Admiralty. Chart . 3352:  المصدر

  . GPS  :Global Positoion Systemداثيات المنطقة بواسطة  تم الحصول على إح: مالحظة 
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 تم تحديد طول السمكة بالسنتيمتر، ووزنھا الكلي بالجرام، بعد جمع العينات من ميناء الصيد
سم ) 1.2(سم ، وبمدًى طولي   24.5 – 12.9تسع مجموعات طولية تراوحت أطوالھا بين  تقسيمھا الىو
ى حدة ، وتم نزع جھازھا الھضمي من التجويف البطني ، ثم تم الفحص تم تشريح كل سمكٍة علأيضا ، 

اغتذاء السمكة عن طريق تقدير درجة  درجةوتحديد  لمكونات ومحتويات الجھاز الھضميالميكروسكوبي 
ً  Binocular microscopeامتالء المعدة تحت مجھر ثنائي العدسات  حيث وبھا يتم التقدير تقريبيا

،  Pillay (1952)جم كل مادة غذائية ظھرت في العينة ، طبقاً  للتقسيم الذي وضعه النقاط  عن حعبرت 
والذي يشمل المعدات الفارغة ، البقايا ، ربع امتالء ، نصف امتالء ، ثالث أرباع امتالء ، والمعدة الممتلئة 

عملية  يث تمتحمحتويات المعدة إلي طبق بتري  بعد ذلك تم نقل، وعليه تم تحديد نسبتھا المئوية ، 
الفحص المجھري لبيان القائمة الغذائية للسمكة ، وتم تحليل الغذاء بطريقة نقاط التقدير وتكرار الظھور 

The points of assessment and frequency of occurrence method  والتي وضعھا ،
Hyslop (1980)  حسب للنتائج وتحويل النتائج لنسب مئوية  اإلحصائيالتحليل تم ، و)Godfriaux, 

 .لمعرفة العادات الغذائية للسمكة محل الدراسة   1969)
  
  النتائج

 : Annual diet composition   التركيب الغذائي السنوي -1
ذات تنوع غذائيا واسع المدى  D. annularisالصبارص  سمكةن أ ھذه الدراسة أوضحت

ة ، عشاب البحرياأل، الرخويات  ة ،يالطحالب البحر، القشريات ( غذائيةمجموعات  سبعة تكون مني
القشريات  أن الدراسةنتائج ، وقد أوضحت ) 1شكل () سماك، المثقبات وأجزاء األشواك األ ةالديدان عديد

ما الطحالب ، أبالجمبري والكابوريا ، متمثلةً %  37.0 بنسبة غذائيةال قائمةفي ال األولتحتل المركز 
 ة ،مزرقببعض الطحالب الخضراء والخضراء ال ةً تمثل، م%  25.8ة  فتحتل المركز الثاني بنسب ةالبحري

عشاب ، ثم األع ارحادية وثنائية المصأفى  ، وتتمثل ببعض الرخويات% 18.1ثم الرخويات بنسبة 
   %  9.6  بنسبة ةالبحري

ثم ، %  4.3  بنسبة األشواكثم الديدان عديدة ،  .Posidonia Spp  البوسيدونيا من أھمھاو
سماك األ في قشور وزعانفظھر والتي ت، %  2.0  تبلغ ةٍ ضئيل جزاء السمك بنسبةٍ أثم % 3.2قبات المث

 .الصغيرة
  

  

  

  

  

  

من شاطئ بنغازي خالل    Diplodus annularisسمكة صبارصللمكونات الغذائية لالتركيبة السنوية  : 1شكل 
  . م 2009عام 
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 في التركيب الغذائي ات الشھريةالتغير -2
Monthly variation in diet composition : 

 شھرجميع أھما العنصران المسجالن في  ةن القشريات والطحالب البحريأ )1( جدول يوضح
حتى قلت في الشھور التاليه ، ولكنھا  في يناير%)  95.2(ةً كبير ةً فالقشريات سجلت نسب سيادة ؛وب السنة
ة ضعيفة سجلت نسبالتي  ةالطحالب البحري حالة العكس في يظھرولكن ، ر ديسمب فيقل النسب كأ%  6.1

أختفت قد و ) .% 25.5(قيمٍة لھا في ديسمبر علي ة حتى أزادت في الشھور التالي ثم، ) % 4.8(في يناير 
 3.2 ةفي مارس بنسببدأت بالظھور غير أنھا ، خالل شھري يناير وفبراير  غذائيةال قائمةالرخويات عن ال

عشاب األ ظھرت بينما    . في ديسمبركأعلى قيمھا %  29.1ة حتى التاليخالل الشھور ، لترتفع % 
علي  % 2.0و %  8.8 ھي بريل بنسبٍ أفي  ةول مرأل غذائيةال قائمةفي الشواك األ البحرية والديدان عديدة

و % 17.4ديسمبر بنسبه  ة لتسجل أعلى قيمھا فيازدادت ھذه النسب في الشھور التالي ، وقد التوالي
في ديسمبر  ةقيم ىعلأو )% 1.0(ٍة لھا في مايو قل قيمأ سجلت المثقبات وقد .على التوالي % 9.1

 )% 5.6( ةقيم ىعلأو، ) % 0.8(في يوليو  ٍة لھاقل قيمأ تسجل، فقد سماك جزاء األعن أ ما، أ) 7.7%(
  . كتوبرأفي 

 
من    Diplodus annularisسمكة صبارص) 596(التغيرات الشھرية للمكونات الغذائية في :  1جدول 

 .ف  2009شاطئ بنغازي خالل عام 

 العدد الشھر
 محتويات الغذاء

 الرخويات الطحالب القشريات
األعشاب 
 البحرية

الديدان عديدة 
 األشواك

 المثقبات
أجزاء 
 السمك

 - - - - - 4.8 95.2 55 يناير

 - - - - - 8.7 91.3 50 فبراير

 - - - - 3.2 16.4 80.4 50 مارس

 - - 2.0 8.8 18.5 29.4 41.3 38 أبريل

 - 1.0 3.9 9.4 19.9 33.5 32.3 48 مايو

 1.5 1.2 4.1 10.5 20.4 37.2 25.1 46 يونيو

 0.8 1.1 5.3 12.6 22.5 33.5 24.2 51 يوليو

 2.0 6.8 5.4 12.8 23.4 33.2 16.4 55 أغسطس

 4.9 7.1 6.1 13.7 24.9 30.1 13.2 50 سبتمبر

 5.6 6.2 7.2 14.5 26.4 29.9 10.2 52 أكتوبر

 4.6 7.4 8.1 15.1 28.7 27.7 8.4 51 نوفمبر

 5.1 7.7 9.1 17.4 29.1 25.5 6.1 50 ديسمبر

  .غذاء  فى ھذا الشھر لم يتم تسجيل ھذا النوع من ال = ) - (النتائج معبُر عنھا بالنسبة المئوية ، : مالحظة 
  

 التغيرات الغذائية وعالقتھا باألطوال -3
Feeding habits in relation to fish size  :  

، الدراسة تحتيوضح العالقة بين التنوع في الغذاء وعالقته بأطوال السمكة ) 2(جدول رقم 
 1.2بمدى ، سم  24.5 - 12.9كانت أطوالھا بين طولية  مجموعاتٍ تسعة ن ھناك أ نتائج ھذا الجدول تبينً 

جميع  في سجلت تواجدا والرخويات  ب البحريةالقشريات والطحال وأوضحت النتائج ان ، سم 
الطول ، زيادة ديدان عديدة األشواك تقل نسبتھا مع القشريات وال، ولكن لوحظ أن المجموعات الطولية 
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تزيد التي عكس الطحالب البحرية والرخويات واألعشاب البحرية والمثقبات وأجزاء األسماك ب وذلك
  .الطول مع زيادة نسبتھا 

 14.1 - 12.9 طولفى األسماك الصغيرة ذات ال )% 94.1(أعلى النسب  لقشرياتاوقد سجلت 
الطحالب بدأت و،  سم 24.5 - 23.3 ذات الطولفى األسماك الكبيرة  )% 10.3(اقل النسب كانت و،  سم

 41.4(أعلى القيم حتى وزادت ھذه النسبة ، فى األسماك الصغيرة ) % 1.4(صغيرة  بنسبةٍ في الظھور 
، فى األسماك الصغيرة  )% 4.5(الرخويات نسبة  سجلتوعلى نفس المنوال ، ألسماك الكبيرة فى ا )%
 . فى األسماك الكبيرة  )% 25.9( نسبةو

 - 15.5 فى األسماك ذات الطول مرة الغذائية ألول القائمة األعشاب البحرية فىكما سجلت 
بدأت وقد . فى األسماك الكبيرة  )% 11.9(ازدادت ھذه النسبة لتسجل  وقد) % 5.2(بنسبة  سم 16.7

المجموعة ي ف على التوالي % 1.1و  7.4 ھي بنسبٍ  في الظھور الديدان عديدة األشواك والمثقبات
أجزاء  عن أما .، لكي تزيد بعد ذلك في األحجام األكبر من عينات الدراسة  سم 18.0 - 16.8 الطولية

 فيازدادت ھذه النسبة  ، وقد % 0.8بنسبة سم  20.6 - 19.4في المجموعة الطولية إال  تظھرفلم األسماك 
 .سم  24.5 - 23.3 فى األسماك الكبيرة ذات الطول) % 3.7(األطوال التالية لتسجل أعلى قيمة 

  
من    Diplodus annularisألسماك الصبارص) سم(التغيرات الغذائية للمجموعات الطولية المختلفة :  2جدول 

  .ف  2009شاطئ بنغازي خالل عام 

المجموعات الطولية 
 )سم(

 العدد
 محتويات الغذاء

 الرخويات الطحالب القشريات
األعشاب 
 البحرية

الديدان عديدة 
 األشواك

 المثقبات
أجزاء 
 األسماك

12.9 - 14.1 61 94.1 1.4 4.5 - - - - 

14.2 - 15.4 64 83.2 14.7 2.1 - - - - 

15.5 - 16.7 55 62.1 22.3 10.4 5.2 - - - 

16.8 - 18.0 69 49.1 24.1 13.0 5.3 7.4 1.1 - 

18.1 - 19.3 70 40.2 29.2 17.8 6.2 5.3 1.3 - 

19.4 - 20.6 50 33.3 33.1 19.4 7.4 4.2 1.8 0.8 

20.7 - 21.9 63 20.9 39.4 22.4 8.9 3.1 2.4 2.9 

22.0 - 23.2 81 14.1 40.3 24.7 11.1 3.1 3.2 3.5 

23.3 - 24.5 83 10.3 41.4 25.9 11.9 2.8 4.0 3.7 

  .ال يوجد غذاء من ھذا النوع فى ھذا الطول  = ) - (النتائج معبُر عنھا بالنسبة المئوية ، : مالحظة 
  

 : Feeding intensity    غتذاءشدة اال -4
نتائج ھذا الجدول   ،سمكة الصبارصلغتذاء شدة االاالختالفات في  يوضح ) 3( رقم  جدول

الربيع حيث سجلت المعدات الممتلئة أعلى النسب في  النشاط الغذائى فى فصل قمةأن السمكة تبلغ تبين 
  . %)  77.1(ومايو ، %)  86.8(بريل ، وأ%)  88(شھر مارس 
؛ الصيف والخريف  في الغذائيالنشاط  ةمتوسطكانت السمكة  أوضحت النتائج أن ھذهقد و
%  52.2 : نسبٍ ، بر نوفمو أكتوبر، سبتمبر ، أغسطس  ، يوليو، يونيو :  المعدات الممتلئة فى حيث مثلت

  .على التوالى %  56.9 و%  51.9 ،%  56.0 ،%  52.7 ،%  52.9 ،
%  18.0بنسبة فقد سجلت المعدات الممتلئة ؛ غتذاء فى الشتاء يفة االالسمكة كانت ضع في حين

  .فى فبراير %  28يناير و  في%  27.3، ديسمبر  في
  



Ramadan A. Saleh 200

من شاطئ بنغازي خالل   Diplodus annularisاك الصبارصالتغيرات الشھرية في شدة االغتذاء ألسم: 3جدول 
  . م 2009عام 

 
  الشھور  العدد درجة شدة األغتذاء فى المعدة

 فارغة بقايا ¼ % ½ 3/4 ممتلئة %

 يناير 55 16 14 10 72.7 10 2 3 27.3

 فبراير 50 17 10 9 72.0 8 4 2 28.0

 مارس 50 1 2 3 12.0 12 14 18 88.0

 أبريل 38 2 1 2 13.2 10 13 10 86.8

 مايو 48 4 4 3 22.9 9 14 14 77.1

 يونيو 46 10 10 2 47.8 9 11 4 52.2

 يوليو 51 11 10 3 47.1 11 13 3 52.9

 أغسطس 55 12 13 1 47.3 14 10 5 52.7

 سبتمبر 50 9 9 4 44.0 10 11 7 56.0

 أكتوبر 52 10 9 6 48.1 11 10 6 51.9

 نوفمبر 51 10 2 10 43.1 13 10 6 56.9

 ديسمبر 50 15 10 16 82.0 4 4 1 18.0

  .غذاء  فى ھذا الشھرلم يتم تسجيل ھذا النوع من ال = ) - (النتائج معبُر عنھا بالنسبة المئوية ، : مالحظة 
 

 المناقشة
 االستوائية والمعتدلة  هالمياه االستوائية وشبب )ييدرسباال(مرجانيات سماك عائلة التعيش أ

سمكة الصبارص ، و(Bauchot & Smith, 1983)المياه الضحلة والمتوسطة  فيمن السواحل تقترب و
وفى    .Posidonia Spp  دونيايبوسالالسيما تعيش على القيعان العشبية ، والبحر المتوسط  فيشائعة 

 بشكٍل عامو ، )ACSAD , 1984( ور صخمن ال المكونةسواحل لى القلما تظھر عو، القيعان الرملية 
يدي اھتمام عدد من الباحثين الذين أوضحت راالسبة فراد عائلأل  العادات الغذائيةدراسة  فلقد وجد أن
ً على  )لواحم(من المفترسات أنھا  -ھذه العائلة داخل مع اختالف األنواع  - دراساتھم تتغذى أساسا

 & Blaber, 1974; Coetzee)القشريات والرخويات والديدان عديدة األشواك واألسماك الصغيرة 
Baird, 1981; Wassef & Eisawy, 1985; Rosecchi, 1987; Rosecchi & Nouaza, 
1987; Papaconstantinou & Caragitsau, 1989;  Buxton & Clark, 1992; EL-Mor, 

2002;  Abugrara,  2008 ; Buzied, 2008; El-Mor & El-Maremie, 2008; Ekwella,  
2008 (  .  

أو   -ھناك بعض األنواع من ھذه العائلة أن  (Bauchot & Smith, 1983)  أوضحت نتائج
الطحالب واألعشاب البحرية والرسوبيات  غذاؤھا جد أنو -منھا فى بعض المجموعات الطولية 

   .والمثقبات
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القشريات والطحالب البحرية  تضمغذائية كبيرة  قائمةً وجد إن للصبارص الدراسة ھذه فى و
وھذه القائمة الغذائية ، عشاب البحرية والديدان عديدة األشواك والمثقبات وأجزاء األسماك والرخويات واأل
 ,Ekwella)كما بينتھا نتائج  لصغار نفس النوع فى شاطئ الحمامة ورأس الھالل تلك تقترب كثيراً من

لما تحويه  انتركز فى تغذيتھا على القشريات والرخويات والديد وعامة فان اسماك ھذا النوع ،  (2008
مجدافيات  األولفي المقام حيث تأتي  ،(Al-Oraimi, 1996;  El-Mor, 2002) ھابروتين ھام لنمو من

 أكده  ھذا ما، ووبسيادة ساحقة ) من ذوات المصراعين ومن البطن قدميات(األرجل ويرقات الرخويات 
El-Mor, (2002), Pita et al. (2002), Buzied, (2008)  لقائمة الغذائية ألسماك تھم لادراسفي

  . الصبارص
خالل أشھر  ساسيالغذاء األ ملب والرخويات ھاالقشريات والطح ومن نتائج الدراسة اتضح أن

األطوال  ةأن نسبة القشريات والديدان عديدة األشواك تقل بزياد  وجد أيضا  .وفى كل األطوال، الدراسة 
وھذا مايثبت ، رية والمثقبات وأجزاء األسماك يحل محلھا الطحالب والرخويات واألعشاب البححيث 

 على  لتغذيا تفضل مع تقدم العمر و. لغذاء الغنى بالبروتين الالزم للنمولنظرية تفضيل األسماك الصغيرة 
 Matic-Skoko et al. (2004)ظة الحوھذا ما يثبت  ما ، نظراً لزيادة حجم الفم ؛ الطحالب وأجزاء األسماك 

وغيرھا من قشريات ورخويات  D. annularisت الغذائية لصغار أسماك الصبارص المكونا تداخل من 
، السيما وأن األسماك الكبيرة في شرقي الساحل األدرياتيكي بكرواتيا  المتواجدة في المجموعات الطولية 

مع زيادة  -المثقبات كان أھمھا  -من الصبارص كانت تتركز في التغذي على حيوانات بحرية أخرى 
التي تنفرد بھا أسماك شوكيات الجلد بعض من أجزاء السمك و  Buzied, (2008)ول ، كما رصد الط

قد المثقبات ، وقد كانت  ى ھذا الباحثھذا النوع في قائمتھا الغذائية عن غيرھا من األسماك المدروسة لد
عالقة بالتكاثر ، ظھرت في المجموعات المتوسطة الحجم ، وزادت مع زيادة الطول ، وقد يكون األمر له 

في مالحظته على تغذي األحجام األكبر من   Figueiredo et al. (2005)  نتيجةيتوافق مع مما قد 
 . كاثر واإلنتشار في ساحل بحر آزورا قد يساعدھا على التمعليھا ، م D. sargusسمك القاراقوز 

ً فى شھور فصل الربيع  إن الدراسةوقد أظھرت  ظراً لتوافر الغذاء ن؛ السمكة نشطة غذائيا
 ساحلفى    Diplodus sargus قوزاسجل من قبل فى سمكة القار وھو ما، المياه  حرارةة درجة ئمومال

، السمكة متوسطة التغذية فى شھور فصلى الخريف والصيف كما كانت ،  (Abugrara, 2008) بنغازى
ً للدراسة الحاليةالشتاء  شھور يف االغتذاء ضعيفةو  ،للمياه شتاًء  نخفاض درجات الحرارةابسبب  ، وفقا
ً دفئأكبر أكثر األسماك ألعماق توجه أسراب و   ) .(El-Mor & El-Maremie, 2008; Ekwella, 2008 ا

أن العادات الغذائية للسمكة محل الدراسة تعتمد على يتضح نتائج البحث  علياعتمادا و
مواد أساسية لنمو الصغار واليافعات منھا ، القشريات ومجدافيات األرجل والرخويات الغنية بالبروتين ك
  . (El-Mor, 1993) وھو ما يتفق مع نتائجولتحل محلھا الطحالب وأجزاء السمك مع تقدمھا في العمر
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ABSTRACT 

The feeding habits of (596) Specimens of the Annular Seabream 
Diplodus anmularis (Family, Sparidae) inhabiting Libyan Eastern Coast, 
were studied monthly from January to December 2009. The annual diet 
Composition, monthly variations in the diet Composition and the 
variation of diet with length and the intensity of feeding were studied. In 
the present Study, D. annularis were found to feed on a wide variety of 
prey types. Crustacea, marine algae, mollusks, seagrasses, Polychaetes, 
foraminifers, and fish parts, were the major food items all the year. They 
were determined in different sizes. Crustacea and Polychaetes decreased 
as D. annularis size increases. Feeding activities were quite high during 
spring, moderate intensity in Summer and Autumn and low in winter. 
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