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 (. دائرة البحوث الزراعية، وزارة الزراعة، العراق. 1)
 العراق.(. قسم االنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة تكريت، تكريت، 2)

  (.ameer.suood@yahoo.com )*للمراسلة: الباحث أمير سعود علوان حمد. البريد اإللكتروني: 

 28/08/2019تاريخ القبول:    02/07/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
في نهر دجلة ضمممممممممم  م   ة    Cyprinion macrostomumدرس نمو وتكاثر سممممممممممكة ر ي ي كبير ال م  

سمممممممكة والتي تراوحت  459. ُجمع 2014ولغاية حزيران   2013 أيلولتكريت في العراق خالل ال ترة م   
غ. شمممممكلت م موعة ال ول   19.98-184.58وزانها الكلية ري  أسمممممم و   11.8-24.7الكلية ري    أطوالها

 1549م مممممميد الكلي البال  % م  م موع ال40.52ذ رلغت إسممممممم ال سممممممبة اد،بر في ال مممممميد،    16-14
. b  2.99. سممم م نمواي قياسمممياي حيث رلغت قيمة أيلول% في 40.52نسمممبة  ممميد  ي    أعلىسممممكة، وكان 

( بمماختالا ال    K. اختلف معممامممم الحممالممة )1.22وبمعممدل  0.73-2.67تراوح معممامممم الحممالممة ري  
دالة م اسمممممم   أعلى.  رلغت 1.57:1 اإلناثناث( ل مممممال   إوال ول والشمممممهر. تميم نسمممممبة ال    )ذكور: 

لى إ يونيو/وحزيران أيار/فترة وضمممممممممممع السمممممممممممر  م  مايوامتدت في حزيران و  2.69وللذكور    7.17لإلناث 
 سم. 19.3ناض ة  أنثىسم و 15.1رل  أ غر طول لذكر ناضج . أغس  /آب

، نهر دجلمة، تكريمت،  Cyprinion macrostomum نمو، تكماثر، ر ي ي كبير ال مالكلماا  المفاااحياة  
 .العراق

   المقدمة
تحديداي في نهري دجلة وال رات في العراق  ،سممممممياآفي بعض م اطق قارة  Cyprinion macrostomumت تشممممممر سمممممممكة ر ي ي كبير ال م  

م  الكارب  أخرى و و مشابه دنواع ، (Kangofish، ويعرا رمممممممممذات الشوكة ال لبة )(Nasri, 2008فضالي ع  إيران ) ةوتركيا وسوري
و دنبك أ. ي لق عليها في العراق حمرية  ممم رة (Rainer and Pauly, 2012وتركيا ) ةالمحلية في إيران وسممموري ادسمممما ويعتبر م  

باإلضمافة   ،والم م  العا   ،ونهر ديالى ورواندوز  ،سم مواد  علىدجلة ورافد الزاب اد :جد في ادنهار الكبيرة مثماتو تو ي   ،و دنبكأ،بير 
 ،ودوكمان  ،ال مادسمممممممممممممميمة: والخزانمات مثمم ،والثرثمار ،والرزازة ،وبحيرات الحبمانيمة  ،والخمال  ،العظيم :لى ادنهمار ال ممممممممممممممغيرة وال مداول مثممإ

 ذه   نأ(. وجد  Coad،2010وبية ) وار ال  وسممم م وجود ا باعداد قليلة في اد  ،نواران شممممال المو مممم :وفي الي اريع مثم ،ودرب دخان
 Lazem؛  2014)شما،ر،   على التوالي  حمري  والثرثار تي% م  م موع الم ميد الكلي في بحير 0.41% و1.2تشمكم نسمبة  ادسمما 
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and Attee, 2016) أجريت بعض الدراسممات ضممم  محافظة  ممالح الدي  حول بعض ال مم ات الحياتية لهذا السمممكة في رافد طوز .
؛ و اب 2009و اب والشممممممماوي،  ؛  Wahab, 2001ضمممممممم  م اطق سمممممممامرا  وتكريت والدور )  ،ونهر دجلة  ،والمبزل الشمممممممرقي/رلد ،جاي

. درس جاسممم (Al-Nasiri, 2013, 2017ا مممارتها بال  يليات )إ(، وكذلك2018؛ حسمممي ،  2013؛ و اب، 2013و   2012والعاني،  
عالقة ال ول   Sedaghat and Hoseini (2012)درس و المو مممممممممم.   ( ال ممممممممم ات المظهرية لها في نهر دجلة في2013) ،ومحمد

ج وب إيران  Shahpurو Dalakiفي نهري   Bibak et al., (2013)و ،في مدي ة روشممممممممهر ج وب إيران Dalakiبالوزن لها في نهر 
في تركيا. نظراي ل لة البحوث التي تخ  ال ان   Karakayaنمو ا وتكاثر ا في بحيرة سمممممممد    Uckun and Gokce (2015) ودرس 

انتشممممار واسممممع في   ذات اُأجري  ذا البحث للتعريف ع  بعض ال وان  الحياتية باعتبار   ،الحياتي لسمممممكة الب ي ي كبير ال م داخم العراق
 المياه العراقية.

 مواد البحث وطرائقه 
 ةسممتخدامت أربعام ية خا ممة.  أولم يتم جمع عي ات في تموز وآب لظروا  2014 ولغاية حزيران   2013 أيلولمتدت فترة الت ربة م  ا
 40×40و  20×20و  10×10حيمث رل  قيماس ال تحمات   ،  للشممممممممممممممبكمة الواحمدة 5  وارت ماع   10نواع م  الشممممممممممممممبما  الخيشمممممممممممممموميمة ب ول أ
، وقي  ال ول Coad, (2010)ح ا  مختل ة م   ذا ال وع.  ممم  ت السممممكة باالعتماد على  ألغرض للح مممول على    ،ملم  7.5×7.5و

حددت عالقة ال ول بالوزن باسمممممممممممممتعمال المعادلة غ.   0.01والوزن الكلي ووزن الم اسمممممممممممممم دقرب   ،سمممممممممممممم0.1 الكلي للسممممممممممممممكة دقرب 
لى حالة إوحسمم  معامم الحالة الذي يشممير   ،Le Cern, (1951)  ( Log W = Log a + b Log L)اللوغاريتمية التالية التي ذكر ا 

: ال ول L: الوزن الكلي بالغرا  وW حيث:  ،Carlander  (3K=Wx100/L) (1969)التي وضممعها   ووف اي للمعادلة  ،ال ممحية ادسممما 
لى وقت التكاثر باالعتماد على المعادلة التي إ: معامم الحالة. ُحسمممممبت دالة الم اسمممممم التي تشمممممير Kثوارت و  :bو aالكلي بالسممممم تيمتر و

  وزن ال سم الكلي )غ(. /100)غ( ×  وزن الم اسم (=GSI) في حساب دالة الم اسم Bagenal and Braun (1978)ذكر ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . يوضح موقع الدراسة  1الشكل 

 



 

Hamad and Wahab – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 133-140 September 2019 
 

 2019 سبتمبر / أيلول 140- 133(:  3) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة   – حمد ووهاب  135

  مع وية بمسممممتوى  Student –t test االختالفات الشممممهرية في معامم الحالة واسممممتعمم اختبار الختبار  one-way ANOVAسممممتعمما
  Minitab11اسمممتخد  ررنامج التحليم االح مممائي ال ا ز    لمعرفة االختالفات في معامم الحالة ضمممم  م اميع ال ول المختل ة.  0.05

  لتحليم البيانات.
  الناائج والمناقشة

 .غ  19.98-184.58وزانهما الكليمة ري  أو   11.8-24.7الكليمة ري   ادسمممممممممممممممما طوال  أسمممممممممممممممكمة ر ي ي كبير ال م تراوحمت   459جمعمت 
% ضمم  42.05نسمبة لسسمما  الم ميدة   أعلىالكلية ونسمبها المووية، حيث رل    ادطوال( التوزيع التكراري لم اميع 1يوضم  ال دول )

% ضممم  م موع ال ول 1.31نسممبة كانت   أقم% و 38.13سممم ر سممبة   19 –  17سممم، تلتها م موعة ال ول    16 –  14م موع ال ول  
% في 2.13إلناث كانت نسمممممممبة ل  أقم، و أيلول% في  38.43ر سمممممممبة  اإلناث% و 43.82نسمممممممبة للذكور   أعلىسمممممممم. سممممممم لت   25 –  23

نسممبة لسسممما   أعلى( على  2009(. ح ممم و اب والشمماوي )2 دول  النيسممان، ولم يتم الح ممول على الذكور في شممهر كانون الثاني )
نسممبة   أعلىن  أ(  2018% في آذار. سمم م حسممي  )1.11نسممبة   أقم% في حزيران و 31.52الم مميدة في رافد طوز جاي/ شمممال العراق 

 . أيار% في 31.96م يد للب ي ي في نهر دجلة/ الدور 
 حسب أشهر الدراسة   األسماكأطوال وأوزان  .1جدول ال

 المعدل  مدى الوزن الكلي )غ(  المعدل  مدى الطول الكلي )سم(  النسبة  العدد  مجاميع الطول 

11-13 41 8.93 11.8-13.9 13.1 19.98-30.05 25.21 

14-16 193 42.05 14-16.9 15.6 30.88-59.25 46.53 

17-19 175 38.13 17-19.7 18.1 59.25-95.71 71.84 

20-22 44 9.58 20-22.8 21.2 95.92-158.61 120.77 

23-25 6 1.31 23-24.7 23.9 162.91 -184.58 170.60 

     100 459 المجموع 

 المصيدة خالل فترة الدراسة   اإلناثاعداد الذكور و .2جدول ال

 النسبة%  المجموع  النسبة%  اإلناث  النسبة%  الذكور  الشهر 

 40.52 186 38.43 108 43.82 78 أيلول 

 20.26 93 15.30 43 28.08 50 األول  تشرين

 6.31 29 8.54 24 2.81 5 تشرين الثاني 

 4.13 19 5.33 15 2.24 4 األول  كانون

 4.13 19 6.76 19 - - كانون الثاني 

 4.57 21 5.69 16 2.81 5 شباط 

 5.88 27 5.33 15 6.74 12 اذار 

 2.83 13 2.13 6 3.93 7 نيسان 

 7.41 34 8.18 23 6.17 11 مايو 

 3.92 18 4.27 12 3.7 6  حزيران 

  459  281  178 المجموع 

 اإلناثكان ال مو قياسياي في الذكور و  حيث( قيم العالقة اللوغاريتمية ري  ال ول الكلي والوزن الكلي للب ي ي كبير ال م،  3يوض  ال دول )
ن الزيادة في الوزن مسممممممممماوية للزيادة في مكع  ال ول. أي  أعلى التوالي    3.01و2.99 و  b 3.00ذ رلغت قيمة  إوفي ال  سمممممممممي  معاي، 
. 3.213 اإلناثوفي    3.569وفي الذكور    3.422ن نمو الب ي ي كبير ال م لكال ال  سممممي  غير قياسممممي  أ(  2009وجد و اب والشمممماوي )

د يعزى اختالا الدراسممممممة في المبزل الشممممممرقي/ رلد، ق  3.181ن نمو الب ي ي كبير ال م غير قياسممممممي ألى  إ  (2013شممممممار و اب والعاني )أ
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ودرجة امتال  ال  اة  ،ادسمما ودرجة نضمج   ،وأشمهر ال مع ،ادسمما عمار  أ ح ا  و ألى اختالا البيوات و إالحالية ع  الدراسمات المذكورة 
 ,.Bibak et al( على التوالي )b˂3)  2.93( وb˃3)  Shahpur 3.129و Dalakiالهضممممممممية. سممممممم م نمواي غير قاسمممممممياي في نهري 

تركيا. وجد حسمممممممممممي   /Karakayaفي بحيرة سمممممممممممد    2.92ن ال مو كان غير قاسمممممممممممياي أ  Uckun and Gokce (2015). ري  (2013
( b  ˃ 3) اإلناثري ما كان ال مو غير قياسمممممممممي في    2.97وفي الذكور    3.18ت ريباي في ال  سمممممممممي  معاي و ي   ن ال مو متماثالي أ(  2018)

2.89. 
 ( للبنيني كبير الفم rواالرتباط   bوقيمة االنحدار  Log aقيم العالقة اللوغاريتمية بين الطول والوزن )قيمة التقاطع   .3الجدول 

 Log a b r الوزن الكلي مدى  مدى ومعدل الطول الكلي  الجنس 

 0.92 3.00 - 1.93 ( 62.22)171.58-20 ( 17.1)23.8-11.8 الذكور 

 0.93 3.01 - 1.93 ( 62.22)184.58-19.98 ( 16.9)24.7-12.1 اإلناث 

 0.93 2.99 - 1.91 ( 63.01)184.58-19.98 ( 16.9)24.7-11.8 الكل 

وللذكور  1.22 ( لإلناثKوكانت ) 1.22وبمعدل  2.76-0.73ري   تراوحذ إ، 1( أ،بر م  K،ان معامم الحالة للب ي ي كبير ال م )
( جميعها Kمعدالت قيمة ) سم. 20في م اميع ال ول فوق  1.25لى إ، ولوحظ زيادة معامم الحالة رزيادة طول السمكة لي م 1.19
  ن معامم الحالةأ ( 2009و اب والشاوي ) ري   (.4 دول الجيداي في نهر دجلة في تكريت ) ادسما ن نمو أو ذا يدل على   1م    أعلى

(K)  أعلىوان ، 1.65 – 0.57وتراوحت ال يم ري   1.06 و ( قيم للمعاممKفي آذار واد ) في نهر طوز جاي/ شمال  في مايو قم
( زيادة في معامم الحالة  2012. وجد و اب والعاني )1.136-1.679وبمدى    1.386( على معامم حالة  2013العراق. ح م و اب )

، وكانت 1.018( كانت  K)ن قيمة  أ(  2013سم و ي متواف ة مع الدراسة الحالية. الحظ و اب والعاني )  21للب ي ي كبير ال م رزيادة الى  
   Uckun and Gokce (2015)على التوالي في المبزل الشرقي. س م    سم  20- 17و  16-13في م موعتي ال ول    1.053و  1.055

تركيا. تتاثر قيم معامم الحالة بعدة عوامم م ها فعالية  /Karakayaللذكور في مايو في بحيرة سد  1.89و  1.98لسناث قيمة  أعلى
تراوحت (  K)ن قيمة  أ  (2018حسي  )(. وجد  Welcomme  ،2001مراض )ح م السمكة، وت ور الم اسم، وفترة التكاثر وادو التغذية،  

 .1.20بمعدل  1.16-0.50ري  
 معامل الحالة للجنسين وحسب مجاميع الطول    .4جدول ال

 معدل معامل الحالة   مدى معامل الحالة  العدد  الجنس 

 1.19 1.83-0.73 178 الذكور 

 1.22 2.67-0.80 281 اإلناث 

 1.22 2.67-0.73 459 الكل 

    مجاميع الطول 

11-13 41 1.08-1.21 1.13 

14-16 193 1.13-1.27 1.20 

17-19 175 1.17-1.26 1.21 

20-22 44 1.17-1.34 1.25 

23-25 6 1.15-1.34 1.25 

   459 المجموع 

قيمة   أعلىن   ا  تذرذباي في قيم دالة الم اسمم للذكور لتبل  أوحسم  أشمهر الدراسمة، إذ لوحظ  GSI( قيم دالة الم اسمم  5يوضم  ال دول )
في   7.17قيمة   أعلىلى  إلت مممممم   أيارفكانت ال يم مت اربة في معظم أشمممممهر الدراسمممممة لترت ع في   اإلناث، أما في  2.69في حزيران و ي  

خالل شممهري تموز وآب إلع ا   ادسممما وحزيران وتموز، ولم يتم الح ممول على   أيار أشممهرن فترة التكاثر قد تسممتمر خالل  أحزيران، و 
 أقمفي نيسممممممان و   8.06 اإلناثو   1.63في كم م  الذكور    GSI  أعلىن  أ(  2009و ممممممف كامم لدالة الم اسممممممم. وجد و اب والشمممممماوي )

ن وقت وضمع السمر  للب ي ي كبير ال م في نهر دجلة/ وسمل العراق أ  Ibraheem, (2008)على التوالي. ري    أيلولقيمة كانت في آب و 
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في   3.15وللذكور    8.94 ي   اإلناثقيمة لدالة م اسمممممممم   أعلىن  أ  Uckun and Gokce (2015)وحزيران. ري   أيارشمممممممهري خالل  
السممر  طب األ دنواع ادسممما  وال مم ات  ادسممما ُمدد وضممع السممر  في  وتسممتمر فترة وضممع السممر  لغاية م ت ممف آب. تختلف  أيارشممهر 

 ,Nikolskyونوعية الغذا  ) ،و ذه ال ممممممم ات تحدد رواسممممممم ة العوامم البيوية مثم الحرارة ،ادسمممممممما البيوية لل ظا  المائي الذي تعيش به 
1963) . 

ن أ غر طول ناضج ج سياي  و أ( 2009وجد و اب والشاوي )  .(سم 19.3)ناض ة  أنثىو  (سم 15.1) أ غر طول ذكر ناضج  رل 
 سم.   9.9ب ول  نثىسم واد 8.2طول أ غر ذكر ناضج  و Uckun and Gokce (2015) سم، ري ما وجد   59 اإلناثسم وفي  6

 حسب أشهر الدراسة  اإلناثقيم دالة المناسل للذكور و .5جدول ال

 GSIمدى  GSI اإلناث عدد  GSIمدى  GSI عدد الذكور  الشهر 

 1.59-0.22 0.63 108 1.65-0.28 0.66 78 أيلول 

 3.09-0.23 0.85 43 8.59-0.10 1.31 50 األول  تشرين

 1.26-0.17 0.57 24 1.46-0.22 0.99 5 تشرين الثاني 

 0.89-0.27 0.51 15 0.28-0.16 0.22 4 األول  كانون

 1.78-0.15 0.58 19 - - - كانون الثاني 

 1.62-0.13 0.72 16 0.58-0.31 0.48 5 شباط 

 1.43-0.21 0.68 15 1.11-0.11 0.46 12 اذار 

 2.05-0.30 0.82 6 3.67-0.18 1.05 7 نيسان 

 5.40-0.15 2.07 23 2.34-0.11 0.96 11 أيار 

 10.05-0.70 7.17 12 3.76-0.75 2.69 6 حزيران 

في معظم أشممهر الدراسممة ماعدا  اإلناثوتميم كذلك ل ممال     1:1.58ر سممبة  اإلناثتميم ل ممال   ن نسممبة ال    ا( ب6يوضمم  ال دول )
ن نسممممبة ال    كانت تميم أ(  2009. ذكر و اب والشمممماوي )1:0.86فإنها تميم ل ممممال  الذكور ر سممممبة  ،ول ونيسممممانشممممهري تشممممري  اد

ن نسممممبة ال    تميم للذكور أ  Uckun and Gokce (2015) ، في حي  ذكر 1:1.35ذ رلغت إفي نهر طوز جاي  اإلناثل ممممال   
معتمدة على موسممممم وضممممع السممممر  ومرحلة حياة  ادسممممما . تتغير نسممممبة ال    لت معات في تركيا Karakayaفي بحيرة سممممد   1:0.84

 ،العائلة الشمممبوطيةنواع أفي معظم  اإلناثن ميم نسمممبة ال    ل مممال   إ  .(Nikolsky, 1963رضممميات وضمممع السمممر  واله رة )أالسممممكة و 
لى تعرضممممها إمما يؤدي  ،اإلناثفضممممالي ع  ال شمممماق الذي ت و  به الذكور لرعاية وحماية  ،اإلناثحالة ال ضممممج ال  سممممي للذكور قبم   و

على المذكور  اإلنماثوي تج ع  ذلمك ارت ماع نسممممممممممممممبمة تواجمد   ،لى موتهماإوالتي تؤدي  ،لى ظروا ريويمة  ممممممممممممممعبمةإو أمراض و ادأالفتراس ل
 (.2007ادي، )العو 

 ( وحسب أشهر الدراسة اإلناثنسبة الجنس )الذكور:  .6جدول ال

 نسبة الجنس  اإلناث  الذكور  الشهر 

 1:1.38 108 78 أيلول 

 1:0.86 43 50 األول  تشرين

 1:4.80 15 5 تشرين الثاني 

 1:3.75 15 4 األول  كانون

  19 - كانون الثاني 

 1:3.20 16 5 شباط 

 1:1.25 15 12 اذار 

 1:0.86 6 7 نيسان 

 1:2.09 23 11 أيار 

 1:2.00 12 6 حزيران 

 1:1.58 281 178 المجموع الكلي 
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 االسانااجا  
 سما  الب ي ي كبير ال م على طول الس ة. باغزارة نهر دجلة  -1
 .ةكان ال مو قياسياي والحالة العامة جيد -2
 وحزيران. أيارفترة التكاثر تكون خالل شهري  -3

 الاوصيا  
 نواع الشائعة وي   الح اظ عليها.جرا  مزيداي م  الدراسات حول  ذا ال وع باعتباره م  ادإ -1
 ث ا  وقت التكاثر.أوضع سياسات  ارمة وحازمة للحد م  ال يد ال ائر خ و اي  -2

   المراجع
 Cyprinus carpioسمممممممكة الكارب االعتيادي  نثى(. التركي  الكيميائي وعالقته ردورة التكاثر د2007) العوادي، افراح مك وا عبد

(L.) ص. 93 .ج وب العراق. رسالة ماجستير، قسم علو  الحياة، كلية التربية، جامعة ذي قار-في  ور الحمار 
العراق. م لة الب مرة -في نهر دجلة، مدي ة المو مم ادسمما (. تركي  م تمع 2013جاسمم، علي عبد الو اب ومحمد، محمود احمد )

 .288-275(: 2)عدد خاص26 .للعلو  الزراعية
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 .92-83(: 3)1 .للعلو  الزراعية
 Cyprinionبعض ال وان  الحياتية لسمممممممممممممممكة ر ي ي كبيرة ال م    .(2009و اب، نهاد خورشمممممممممممممميد والشمممممممممممممماوي، سممممممممممممممعيد عبد السممممممممممممممادة )

macrostomus 157-145(:8)14 .شمال العراق. م لة الزراعة العراقية )عدد خاص(-في حوض نهر طوز جاي. 
سمممممامرا  /العراق. -. بعض ال واحي البايولوجية لعدد م  اسمممممما  نهر دجلة(2012خورشممممميد والعاني،  مممممدا  محمد حسممممم  )و اب، نهاد 

 .23-11(: 2)40م لد زراعة الرافدي  
رلد/ العراق. م لة  -بعض ال واحي البايلوجية لبعض انواع المبزل الشرقي .( 2013و اب، نهاد خورشيد والعاني،  دا  محمد حس  )
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Conference for Agricultural Researches, 28-29 March 2017. 
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Abstract 

Growth and reproduction of largemouth Bennini Cyprinion macrostomum was 

studied in Tigris river in Tikrit region, Iraq, during September 2013 to June 2014. 

459 fish were collected, and the total length ranged between 11.8-24.7 cm and 

their total weight ranged from 19.9 to 184.58 g. The group of length of 14-16 cm 

accounted the largest percentage 40.52% of total fishing (1549) in September. 

The value of b=2.99 means that the growth was isometric. The condition factor 

ranged between 0.73-2.67 with average of 1.22. Condition factor differed 

according to sex and length. Sex ratio (male: female) tended to female 1:1.57. 

The highest gonadosomatic index for female was 7.17 and for male was 2.69 in 

June and the spawning period extended from May and June until August. The 

smallest length of a mature male reached 13.1 cm and in a mature female was 

19.3 cm. 

Key words: Growth, Reproduction, Cyprinion macrostomum, Tigris river, Iraq. 

 


