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 ،نهر دجلة  من  Carassius auratusللسمكة الذهبية  بيولوجيةبعض الجوانب ال
 العراق/تكريت

 (2)نهاد خورشيد وهابو  (1*)أمير سعود علوان
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 تكريت، العراق.، جامعة تكريت، كلية الزراعة ،الحيواني اإلنتاجقسم (. 2)

  (.ameer.suood@yahoo.comلوان. البريد اإللكتروني: . أمير سعود ع)*للمراسلة: د

 02/10/2019تاريخ القبول:    02/07/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
منطقة في نهر دجلة ضتتتتتم   Carassius auratusللستتتتتمذة ال  بية   بيولوجيةالدرستتتتتت لعو ال وان   

 ،(إناث 197ذكور و  25ستتتتتتتتتتمذة )  222ت  . صتتتتتتتتتتيد2014ولغاية حزيران   2013أيلولتكريت للفترة م  
 (b) االنحتدار قيمتةبلغتت . غ  399.76-19.36بي   أوزانهتاو ستتتتتتتتتتتتتتم   29.0-11.5بي   أطوالهتاتراوحتت 

ولكال ال نستتتتتتتتتتتتتتي  عل   نتتاثللتت كور واإل 3.20و 3.28و 3.22 بي  الطول والوزن  للعالقتتة اللورتتاريتميتتة
معامل الحالة   ازداد  .1.49لل نستتتتتي  معا  و   1.50 ناثولإل  1.48لل كور  ( Kمعامل الحالة )بلغ التوالي.  

 9.24 ناثلإلو   3.57دالة مناستتتتل لل كور    أعل  كانت  .األشتتتتهر ا تالفألستتتتماخ وا تل  لبزيادة طول ا
( ناثنسبة ال نس )ال كور: اإل تميل. م  شباط وتستمر لغاية حزيرانن فترة وضع السرء تبدأ إو  في شباط
 17:1و  األولفي تشتري    2.33:1حت بي  و اوالتي تر   الدراستة  رأشتهفي كل و   (7.88:1) ناثاإللصتال   

تراوحت  .ستتتم 12.9 جنستتتيا    ناضتتت ة أنث ستتتم و 15 جنستتتيا  طول ذكر ناضتتت     أصتتتغر طولوجد   .أيارفي  
بي  وتراوحت الخصتتتتتوفة النستتتتتبية ، بيضتتتتتة  7091 لمعدل بيضتتتتتة  22185-1719 بي   الخصتتتتتوفة الفعلية

 .غبيضة/ 92.57لمعدل  ،غبيضة/24.07-162.75
 .، العراق، تكريتنهر دجلةسمذة ذ بية، ، بيولوجي الكلمات المفتاحية:

 : ةالمقدم
شتتتتذال متعتتتتددة، ولكنهتتتتا فتتتتي الميتتتتا  ن مختلفتتتتة وأاألتتتتو فتتتتي األصتتتتل ستتتتمذة زينتتتتة ذات  Carassius auratusستتتتمذة ال  بيتتتتة تعتتتتد ال

عتتتتد   : مهتتتتاات المظهريتتتتة وأ فتتتت تال إلتتتت  حتتتتد متتتتا متتتتع وجتتتتود لعتتتتو اال Cyprinus carpioالشتتتتائع الطبيعيتتتتة تشتتتتبل ستتتتمذة الكتتتتار  
مقاومتتتتتتة للظتتتتتتروف البيميتتتتتتة الصتتتتتتعبة ومتتتتتت  النتتتتتتو  المقبتتتتتتول و  ،(2010، لهنتتتتتتي و  تتتتتترون ا بتتتتتتوأ)وجتتتتتتود زوج متتتتتت  اللتتتتتتوامس حتتتتتتول الفتتتتتتم 

 22.24و 16.94و 17.632و 29.44و 5.61 9.34 كونتتتتتت نستتتتت (. Castro et al., 2016رتتتت ائيا  لشتتتتتذل واستتتتتع )
وذرا   ،ونهتتتتتتتر دجلة/ستتتتتتتامراء ،والمبتتتتتتتزل الشتتتتتتترقي/بلد ،ونهتتتتتتتر طتتتتتتتوز جتتتتتتتا  ،دجلتتتتتتتةب ر% متتتتتتت  الصتتتتتتتيد الكلتتتتتتتي فتتتتتتتي ذرا  الثر تتتتتتتا8.80و
و تتتتتتا  ؛ 2007و  تتتتتترون،  )ستتتتتتلمانالتتتتتتتوالي  علتتتتتت ونهتتتتتتر دجلة/التتتتتتدور  ،وال تتتتتتزء ال نتتتتتتوفي الشتتتتتترقي لبحيتتتتتترة الثر تتتتتتار ،لثر ار/ستتتتتتامراءا
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حستتتتتتتتتتي ،  ؛2015؛ شتتتتتتتتتتا ر وو تتتتتتتتتتا ، 2013؛ و تتتتتتتتتتا ، 2012؛ و تتتتتتتتتتا  والعتتتتتتتتتتاني، 2011و تتتتتتتتتتا  وحستتتتتتتتتت ،  ؛2007والشتتتتتتتتتتاو ، 
2018). 
 لحيتتتترة الحبانيتتتتة فتتتتيلهتتتتا لعتتتتو ال وانتتتت  الحياتيتتتتة  درستتتتت فقتتتتد ،دا تتتتل العتتتتراق البتتتتاحثي العديتتتتد متتتت   ا تمتتتتا  الستتتتمذة ال  بيتتتتة حظيتتتتت

و تتتتتتا  والشتتتتتتاو ، ؛ 2002)ابتتتتتتو الهنتتتتتتي،ونهتتتتتتر دجلتتتتتتة ضتتتتتتم  منطقتتتتتتة التتتتتتدور  ،وفحيتتتتتترة الثر تتتتتتار ،جتتتتتتا / شتتتتتتمال العتتتتتتراق ورافتتتتتتد طتتتتتتوز
  .عل  التوالي (2018حسي ،  ؛2017،و ا  وشا ر؛ Habbeb ،2014 ؛2007

 التكا ر للسمذة ال  بية.ات صف فعولعو صفات النمو و  التعرف عل  إل  هدف البحثي
 : البحث وطرائقهمواد 

وفأح تتتتتتا  فتحتتتتتتات  ،  للشتتتتتتبذة الواحتتتتتتدة 5  وارتفتتتتتتا   10ستتتتتتتخدا  أرفعتتتتتتة شتتتتتتباخ  يشتتتتتتومية لطتتتتتتول الال  بيتتتتتتة،  ستتتتتتمذة 222 صتتتتتتيدت
، ولتتتتتتتم يتتتتتتتتم 2014ولغايتتتتتتتة حزيتتتتتتتران  2013 أيلتتتتتتتولمتتتتتتت  نهتتتتتتتر دجلتتتتتتتة للفتتتتتتتترة  متتتتتتت  ،ملتتتتتتتم 7.5×7.5و 40×40و 20×20و 10×10

ووزن المناستتتتل  ،والتتتتوزن الكلتتتتي ،ستتتتم 0.1 اصتتتتة. قتتتتيس الطتتتتول الكلتتتتي للستتتتمذة ألقتتتتر منيتتتتة أفتتتتي تمتتتتوز و   لظتتتتروف  جمتتتتع عينتتتتات
  .Le Cren, (1952) ذكر استعمال المعادلة اللوراريتمية التالية التي احددت عالقة الطول لالوزن ل. غ 0.01ألقر  

Log  W = Log a + b Log L 
  Carlander, (1969)ذكر ا تي ال وحس  معامل الحالة وفق المعادلة

3=Wx100/LK 
 . وابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :bو aو)سم( : الطول الكلي L، (ررا ): الوزن الكلي W ، : معامل الحالةK حيث أن

 :في حسا  دالة المناسل Bagenal and Braun (1978) ا عتمدت المعادلة التي ذكر ا 
GSI = (. غالكلي ) سم وزن ال /100( × غ) وزن المناسل 

ستتتتتتماخ بواستتتتتتطة الحلقتتتتتتات األ لقتتتتتتراءة حراشتتتتتت  تكبيتتتتتتر جهتتتتتتاز ستتتتتتتخدا اوف ستتتتتتماخ بواستتتتتتطة الحراشتتتتتت  لعتتتتتتد تهيمتهتتتتتتاقتتتتتتدرت أعمتتتتتتار األ
  (.20xتحت قوة تكبير )السنوية 

 م  المعادلة التالية:ستخدا  الطريقة الوزنية لعد تهيمة البيوض في عبوات  اصة ال( AF)حسبت الخصوفة المطلقة 
AF معدل عدد البيوض في العينة الثانوية =X وزن العينة الثانوية. \وزن المبيو 

 م  وزن السمذة م  المعادلة التالية: غ1( لكل RFالخصوفة النسبية ) حسبت 
 RF (غ) الكلي وزن ال سم \= عدد البيوض الكلي . 

ومتتتتتتتع  LogF=Loga+bLogWومتتتتتتتع التتتتتتتوزن الكلتتتتتتتي  LogF=Loga+bLogLوالطتتتتتتتول والكلتتتتتتتي وحتتتتتتتددت العالقتتتتتتتة بتتتتتتتي  الخصتتتتتتتوفة 
 . LogF=Loga+bLogAgeالعمر 

 Student–t test ا تبتتتتار استتتتتعملات الشتتتتهرية فتتتتي معامتتتتل الحالتتتتة و  تالفتتتت اال ال تبتتتتار  one-way ANOVAاستتتتتعمل
حصتتتتتائي ستتتتتتخد  برنتتتتتام  التحليتتتتتل اإلوا ة.امتتتتتل الحالتتتتتة ضتتتتتم  م تتتتتاميع الطتتتتتول المختلفتتتتت ي معات فتتتتت  تالفتتتتت لمعرفتتتتتة اال 0.05لمستتتتتتو  
 . Minitab11ال ا ز
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 (. 2013المصدر )جعفر،   .كم( 100سم:  1الدراسة )مقياس الرسم   وموقعمحافظة صالح الدين العراق وخارطة 

 :النتائج والمناقشة           
 25عتتتتتتتدد التتتتتتت كور وفلتتتتتتتغ ، غ 399.76-19.36بتتتتتتتي   أوزانهتتتتتتتام و ستتتتتتت  29.0-11.5بتتتتتتتي   أطوالهتتتتتتتا تستتتتتتتمذة تراوحتتتتتتت  222 صتتتتتتتيدت

 غ (86.53) 253.61-19.36و ستتتتتتتتتتتتتتم (17.5) 21.7-11.5 أوزانهتتتتتتتتتتتتتتاو  أطوالهتتتتتتتتتتتتتتاحتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتي تراو  ستتتتتتتتتتتتتتمذة 197 نتتتتتتتتتتتتتتاثإلوا
 المصتتتتتتتتتتتتيدة لألستتتتتتتتتتتتماخنستتتتتتتتتتتتبة  أعلتتتتتتتتتتتت  بلتتتتتتتتتتتتغ .علتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتوالي غ (103.90) 399.76-23.85، ستتتتتتتتتتتتم (18.3) 21.8-14.5و

كانتتتتتتت النستتتتتتبة  .ستتتتتتم 22-19ة الطتتتتتتول % ضتتتتتتم  م موعتتتتتت 31.08تلتهتتتتتتا نستتتتتتبة  ،ستتتتتتم 18-15% ضتتتتتتم  م متتتتتتو  الطتتتتتتول 48.64
% 9.45% و10.36ذ بلغتتتتتتتتتتت إستتتتتتتتتتم،  30-27و 26-23و 14-11الممويتتتتتتتتتة ألعتتتتتتتتتتداد األستتتتتتتتتتماخ قليلتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي م تتتتتتتتتتاميع الطتتتتتتتتتتول 

نتقائيتتتتتتة ك إح تتتتتتم معتتتتتتي  وكتتتتتت ل كتتتتتتان معتمتتتتتتد علتتتتتت  إذافتتتتتتترام دور مباشتتتتتتر فتتتتتتي تقليتتتتتتل كثافتتتتتتة الت متتتتتتع لإل % علتتتتتت  التتتتتتتوالي.0.45و
نستتتتتبة للستتتتتمذة ال  بيتتتتتة المصتتتتتيدة كانتتتتتت  أعلتتتتت ( أن 2017و تتتتتا  وشتتتتتا ر ) تتتتتاميع الطتتتتتول الصتتتتتغيرة. الحتتتتت  الشتتتتتبذة دور فتتتتتي قلتتتتتة م

ستتتتتتم، فتتتتتتي حتتتتتتي  كانتتتتتتت النستتتتتت  منخفضتتتتتتة فتتتتتتي م تتتتتتاميع الطتتتتتتول 30-26و 25-12% فتتتتتتي كتتتتتتل متتتتتت  م متتتتتتوعتي الطتتتتتتول 43.12
المستتتتتتتعملة  الشتتتتتتباخ ا تتتتتتتالفإلتتتتتت  فتتتتتتي  تتتتتت   النستتتتتتبة متتتتتتع الدراستتتتتتة الحاليتتتتتتة   تتتتتتتالفستتتتتتم. قتتتتتتد يعتتتتتتود اال 35-31و 20-6و 11-15

 نتقائية.التي لها دور  ا  في اإلفي الصيد 
 
 
 
 
 

منطقة 
 الصيد
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 سماك المصيدة حسب الجنس ومجتمعةً وحسب مجاميع الطول أعداد ال  .1جدول ال

 ( غمدى الوزن )  مدى الطول )سم(  النسبة%  العدد  الجنس 

( 517.) 21.7-11.5 11.26 25 الذكور   19.36-253.61  (86.53 )  

( 18.3) 1.82-14.5 88.74 197 ناث اإل  23.85-399.76  (103.90 )  

( 18.6) 29.5-11.5 100 222 الكل   19.36-399.76  (172.12 )  

سم( ) مجاميع الطول  

سم   %10.36 14-11  19.36-45.43 (31.44)غ  14.7-11.5 (13.8)

 47.20-100.15 (75.77) غ 15-18.8 (17) سم  %48.65 18-15

 100.44-183.33 (136.26)غ 19-22.7 (20.6) سم %31.09 22-19

 188-319.30 (247.41)غ 23-26.6 (24.7) سم %9.45 26-23

 399.76 (3.99.76)غ 29 (29) سم %0.45 30-27

تتتت  األولنستتتتبة مصتتتتيد فتتتتي شتتتتهر كتتتتانون  أعلتتتت ستتتت ل ستتتتماخ المصتتتتيدة  تتتتالل فتتتتترة ال متتتتع، إذ األعتتتتداد ( أ 2ال تتتتدول )يبتتتتي   ونيستتتتان بت
وجتتتتتتتتد %. 4.50وحزيتتتتتتتتران بنستتتتتتتتبة  األولقتتتتتتتتل نستتتتتتتتبة فتتتتتتتتي شتتتتتتتتهر  تشتتتتتتتتري  أو و ذار  % فتتتتتتتتي شتتتتتتتتهر  شتتتتتتتتباط12.61% تلتهتتتتتتتتا13.06

وكتتتتتانون الثتتتتتاني  األولستتتتتمذة فتتتتتي كتتتتتل متتتتت  أشتتتتتهر تشتتتتتري   26عتتتتتدد متتتتت  الستتتتتمذة ال  بيتتتتتة كتتتتتان  أعلتتتتت ن أ( 2007) و تتتتتا  والشتتتتتاو  
 أعلتتتتتت ( 2018حستتتتتتي  ). جمتتتتتتع األول% فتتتتتتي كتتتتتتانون 11.01نستتتتتتبة صتتتتتتيد  أعلتتتتتت ( علتتتتتت  2017اط. حصتتتتتتل و تتتتتتا  وشتتتتتتا ر )بوشتتتتتت 
ة لنمتتتتتو وتواجتتتتتد % متتتتت  نهتتتتتر دجلتتتتتة/ التتتتتدور فتتتتتي شتتتتتباط. تلعتتتتت  التتتتتتأ يرات البيمتتتتتة والتتتتتتي تتتتتتوفر الظتتتتتروف المالئمتتتتت 35.29 بة صتتتتتيدنستتتتت 

 عداد األسماخ.  األسماخ في زيادة أ 
 الدراسة  أشهرالمصيدة خالل   ناثعداد الذكور واإلأ .2جدول ال

 %  النسبة المجموع  النسبة%  ناث اإل % النسبة  الذكور  الشهر 

 7.65 17 8.12 16 4 1 أيلول 

 4.5 10 3.55 7 12 3 الول  تشرين

 12.16 27 11.17 22 20 5 تشرين الثاني 

 13.06 29 13.19 26 12 3 الول كانون 

 11.71 26 12.18 24 8 2 كانون الثاني 

 12.61 28 11.67 23 20 5 شباط 

 12.61 28 13.19 26 8 2 ذار آ

 13.06 29 13.71 27 8 2 نيسان 

 8.11 18 8.62 17 4 1 أيار 

 4.50 10 4.56 9 4 1 حزيران 

 100 222 100 197 100 25 المجموع 

، إذ للستتتتمذة ال  بيتتتتة وال نستتتتي  معتتتتا   إنتتتتاثر و لتتتت كو  والتتتتوزن الكلتتتتيبتتتتي  الطتتتتول الكلتتتتي اللوراريتميتتتتة العالقتتتتة قتتتتيم ( 3 تتتتدول )يوضتتتت  ال
رتبتتتتتتاط موجتتتتتت  عتتتتتتالي المعنويتتتتتتة اعلتتتتتت  التتتتتتتوالي ل 3.20و 3.28و 3.22( bإذ بلغتتتتتتت قيمتتتتتتة )، (b˃3) قياستتتتتتيريتتتتتتر نمتتتتتتو ال جتتتتتتد أنو 

الحتتتت  و تتتتتا   الستتتتمذة.لتتتت  طبيعتتتتة جستتتتم وقتتتتد يرجتتتتع إ ،متتتت  مذعتتتت  الطتتتتول أ بتتتترن التتتتوزن يتتتتزداد لمعتتتتدل أ  أ ،بتتتتي  الطتتتتول والتتتتوزن 
التتتتت كور  بتتتتتي  (b)فتتتتتي قيمتتتتتة  ا تتتتتتالفأن  نتتتتتاخ و  3.199متما تتتتتل الستتتتتمذة ال  بيتتتتتة ريتتتتتر  إنتتتتتاثن نمتتتتتو ذكتتتتتور و أ( 2007والشتتتتتاو  )

كانتتتتتتتت  bن قيمتتتتتتتة ( أ2012و تتتتتتتا  والعتتتتتتتاني ) الحتتتتتتت  .3.206 نتتتتتتتاثوفتتتتتتتي اإل 3.254فتتتتتتتي التتتتتتت كور  bذ بلغتتتتتتتت قيمتتتتتتتة ، إنتتتتتتتاثواإل
فتتتتتتي  قريتتتتتت  للتما تتتتتتل  تتتتتتانمو ن أ( لتتتتتت 2017) وو تتتتتتا  وشتتتتتتا ر( 2013و تتتتتتا  )فتتتتتتي نهتتتتتتر دجلتتتتتتة فتتتتتتي منطقتتتتتتة ستتتتتتامراء. بتتتتتتي   3.1436
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 (2013و تتتتتا  والعتتتتتتاني )وجتتتتتد  علتتتتت  التتتتتتوالي. 3.093و b 3.091ذ بلغتتتتتت إيتتتتتت وفحيتتتتترة الثر تتتتتار، ضتتتتتم  منطقتتتتتة تكر نهتتتتتر دجلتتتتتة 
فتتتتتتي نهتتتتتتر دجلتتتتتتة  2.87ريتتتتتتر قياستتتتتتيا  لقيمتتتتتتة  نتتتتتتاثاإلكتتتتتتان نمتتتتتتو . فتتتتتتي المبتتتتتتزل الشتتتتتترقي 3.008 تتتتتتي  (b)قيمتتتتتتة قياستتتتتتيا  و ن النمتتتتتتو أ

 ا تتتتتالفلحاليتتتتة متتتتع لعتتتتو الدراستتتتات الستتتتالقة إلتتتت  ا النمتتتتو فتتتتي الدراستتتتة ا تتتتتالف(. قتتتتد يعتتتتود 2018حستتتتي ، قتتتتة التتتتدور )ضتتتتم  منط
الحالتتتتتتة و تطتتتتتتور المناستتتتتتل، و عالقتتتتتتة الطتتتتتتول لتتتتتتالوزن لعتتتتتتدة عوامتتتتتتل منهتتتتتتا ال تتتتتتنس، تتتتتتتتأ ر البيمتتتتتتات.  ا تتتتتتتالفإلتتتتتت  طتتتتتتوال األستتتتتتماخ و أ

  .(Froese, 2006) التغ ية، وعوامل بيمية كالحرارة والملوحةو الفصل، و الصحية، 
 وكال الجنسين   ناثللذكور واإل(  aالتقاطع )( اللوغاريتمية وقيم bقيم ) .3جدول ال

   rرتباط قيمة اإل bقيمة  Log a العدد  الجنس 

 0.97 3.22 - 2.11 25 الذكور 

 0.95 3.28 - 2.19 197 ناث اإل

 0.95 3.20 - 2.23 222 الكل 

 (2.29-0.86) 1.50و 1.93-0.99 وفمتتتتتتتتتتد  1.45 ستتتتتتتتتتي  معتتتتتتتتتتا  ل نول نتتتتتتتتتتاثولإل( للتتتتتتتتتت كور kقيمتتتتتتتتتتة معامتتتتتتتتتتل الحالتتتتتتتتتتة )  انتتتتتتتتتتت
وتملتتتتتك حالتتتتتة تغ يتتتتتة  ،ن نمو تتتتتا فتتتتتي منطقتتتتتة الدراستتتتتة الحاليتتتتتة جيتتتتتديتضتتتتت  لتتتتتأ (.4  تتتتتدولال)علتتتتت  التتتتتتوالي  (2.29-0.86) 1.49و

؛ و تتتتتتا  وشتتتتتتا ر، 2007)و تتتتتتا  والشتتتتتتاو ،  1.503و 1.57و  1.55للستتتتتتمذة ال  بيتتتتتتة  Kحصتتتتتتل علتتتتتت   ستتتتتتمذة ال  بيتتتتتتة.لجيتتتتتتدة ل
 1.345فتتتتتتي دراستتتتتتات أ تتتتتتتر   bي  كانتتتتتتت قيمتتتتتتة متتتتتت  الدراستتتتتتة الحاليتتتتتتة، فتتتتتتي حتتتتتت  أعلتتتتتت و تتتتتتي (، 2013؛ و تتتتتتا  والعتتتتتتاني، 2017

ليتتتتتتة. متتتتتت  الدراستتتتتتة الحا قتتتتتتلعلتتتتتت  التتتتتتتوالي، و تتتتتتي أ (2018؛ حستتتتتتي ، 2013؛ و تتتتتتا ، 2012)و تتتتتتا  والعتتتتتتاني،  1.43و 1.447و
 ،وكميتتتتتتة الغتتتتتت اء المتنتتتتتتاول ،والنضتتتتتت  ،وال تتتتتتنس ،والعمتتتتتتر ،طتتتتتتوالاأل ا تتتتتتتالف :لتتتتتت  عتتتتتتدد متتتتتت  العوامتتتتتتل منهتتتتتتاإ  تتتتتتتالفقتتتتتتد يرجتتتتتتع اال

لتتتتتوح  زيتتتتتادة فتتتتتي  عامتتتتتل الحالتتتتتة.دل النمتتتتتو التتتتتتي لهتتتتتا دور فتتتتتي تغييتتتتتر مومعتتتتت  ،ووقتتتتتت وضتتتتتع البتتتتتيو ،تومتتتتتد  اإلصتتتتتالة لالطفيليتتتتتا
معامتتتتل حالتتتتة  أعلتتتت ستتتتم، و  14-11فتتتتي م موعتتتتة الطتتتتول  1.17قتتتتل معامتتتتل حالتتتتة الحالتتتتة متتتتع زيتتتتادة طتتتتول الستتتتمذة حيتتتتث أمعامتتتتل 
يتتتتتتتادة الطتتتتتتتول للستتتتتتتمذة ( زيتتتتتتتادة معامتتتتتتتل الحالتتتتتتتة متتتتتتتع ز 2017الحتتتتتتت  و تتتتتتتا  وشتتتتتتتا ر ) ستتتتتتتم. 30-27 عتتتتتتتة الطتتتتتتتولفتتتتتتتي م مو  1.63
؛ 2002، و تتتتتي متوافقتتتتة متتتتتع الدراستتتتة الحاليتتتتتة، فتتتتي حتتتتتي  لتتتتتوح  ت بتتتت   فتتتتتي معامتتتتل الحالتتتتتة متتتتع زيتتتتتادة الطتتتتول )أبتتتتتو الهنتتتتتي ال  بيتتتتة

 (.2012و ا  والعاني، 
 حسب مجاميع الطول ن معاً ووللجنسي   ناثمعامل الحالة للذكور واإل  .4جدول ال

 ( kحالة )معدل معامل ال ( kمدى معامل الحالة ) الجنس 

 1.45 1.93-0.99 الذكور 

 1.50 2.29-0.86   ناثاإل

 1.49 2.29-0.86 الكل 

   مجاميع الطول 

14-11 1.43-1.06 1.17 

18-15 1.60-1.39 1.51 

22-19 1.60-1.42 1.53 

26-23 1.73-1.54 1.62 

30-27 1.63 1.63 

 األشتتتتتهر، فتتتتتي حتتتتتي  فتتتتتي لقيتتتتتة أيلتتتتتولفتتتتتي  1.09 قتتتتتل قيمتتتتتةأوكتتتتتانون الثتتتتتاني و  األولتشتتتتتري   أشتتتتتهرفتتتتتي  K 1.57قيمتتتتتة  أعلتتتتت ستتتتت لت 
بتتتتي  و تتتتا   الحتتتتارة فتتتتي لحيتتتترة الحبانيتتتتة. األشتتتتهر( ترتفتتتتع  تتتتالل kقيمتتتتة )ن ألتتتت  ( إ2002أبتتتتو الهنتتتتي ) شتتتتارأ. (5،  تتتتدولال) متقارفتتتتة
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 ستتتتت ل و تتتتتا  وشتتتتتا ر دنتتتتت  فتتتتتي كتتتتتانون الثتتتتتاني.( فتتتتتي    واألk) أعلتتتتت وأن  2.22-1.13( تراوحتتتتتت بتتتتتي  kن )( أ2007)والشتتتتتاو  
فتتتتتي تشتتتتتري  الثتتتتتاني و   علتتتتت  التتتتتتوالي.  1.48و 1.47قتتتتتل معامتتتتتل حالتتتتتةفتتتتتي كتتتتتانون الثتتتتتاني وأ 1.73معامتتتتتل حالتتتتتة  أعلتتتتت ( 2017)
رارة الميتتتا  لفصتتتلية ودرجتتتة حتتت لتتت  التغييتتترات اإلتتت  التبتتتاي  فتتتي قتتتيم معامتتتل الحالتتتة قتتتد تعتتتود إ Al-Saleh et al., (2012)شتتتار أ

  وتوفر عامل التغ ية.
 شهر الدراسةأ خالل  (k)امل الحالة مدى ومعدل مع  .5جدول ال

 ( للكل kمدى ومعدل ) الشهر 

 1.09 0.86-1.91 2013 أيلول

 1.57 1.01-2.29 الول  تشرين

 1.51 0.92-1.86 تشرين الثاني 

 1.55 1.34-1.93 الول كانون 

 1.57 1.31-1.98 2014كانون الثاني 

 1.52 1.24-1.84 شباط 

 1.51 1.24-1.91 ذار آ

 1.50 1.26-1.77 نيسان 

 1.49 1.43-1.59 أيار 

 1.53 1.33-1.76 حزيران 

، 3.23رتفتتتتتتا  التتتتتتتدري ي ( للتتتتتت كور تبتتتتتتدأ لاإلGSIن )أحيتتتتتتث لتتتتتتوح  ، نتتتتتتاثللتتتتتت كور واإل( GSI)( دالتتتتتتة المناستتتتتتل 6يوضتتتتتت  ال تتتتتتدول )
  شتتتتتهر تشتتتتتري  لاإلرتفتتتتتا  متتتتت  نتتتتتاثإلل( GSIعلتتتتت  التتتتتتوالي، وتبتتتتتدأ ) فتتتتتي شتتتتتباطو  تتتتتم كتتتتتانون الثتتتتتاني  األولكتتتتتانون فتتتتتي  3.57، 3.30
ن فتتتتتتترة ممتتتتتتا يتتتتتتدل علتتتتتت  أ ،الالحقتتتتتتة األشتتتتتتهرتبتتتتتتدأ لاإلنخفتتتتتتاض البطتتتتتتيء فتتتتتتي فتتتتتتي شتتتتتتباط ومتتتتتت   تتتتتتم  9.24متتتتتتة قي أعلتتتتتت لتبلتتتتتتغ  األول

بتتتتو الهنتتتتي فقتتتتت النتتتتتائ  الحاليتتتتة متتتتع متتتتا ذكتتتتر  أهر حزيتتتتران. توالتتتت  شتتتت إستتتتتمر متتتت  شتتتتهر شتتتتباط تطويلتتتتة قتتتتد التكتتتتا ر للستتتتمذة ال  بيتتتتة 
قتتتتتل وأ 14.15والثانيتتتتتة فتتتتتي  ذار  7.46    فتتتتتي  األولتتتتت علتتتتت  قمتتتتتتي  لدالتتتتتة المناستتتتتل ( 2007)والشتتتتتاو    احصتتتتتل و تتتتت . (2002)
(GSI .فتتتتي تمتتتتوز )  بتتتتيAl-Noor, (2010)  لتتتت  مرحلتتتتة النضتتتت  ال نستتتتي فتتتتي شتتتتباط إالستتتتمذة ال  بيتتتتة تصتتتتل  إنتتتتاثأن ذكتتتتور و

قتتتتتتل تمتتتتتتوز وأ فتتتتتي 9.265فتتتتتتي  ذار و 9.843 دالتتتتتة مناستتتتتتل كانتتتتتت أعلتتتتتت ( أن 2013  والعتتتتتتاني )ابتتتتتتي  و تتتتت . أشتتتتتهروتستتتتتتمر عتتتتتتدة 
ت نتتتتتتاثتميتتتتتتل لصتتتتتتال  اإللأنهتتتتتتا ( للستتتتتتمذة ال  بيتتتتتتة نتتتتتتاثنستتتتتتبة ال تتتتتتنس )التتتتتت كور: اإل ستتتتتت لت .األولقيمتتتتتتة كانتتتتتتت فتتتتتتي تشتتتتتتري    نسبةبتتتتتت

فتتتتتتي  (2.33:1ال متتتتتتع والتتتتتتتي تراوحتتتتتتت بتتتتتتي  ) أشتتتتتتهري جميتتتتتتع فتتتتتت  نتتتتتتاثعتتتتتت  ذلتتتتتتك أن النستتتتتتبة تميتتتتتتل لصتتتتتتال  اإل فضتتتتتتال   ،(7.88:1)
. 7.54:1نستتتتتتبة ال تتتتتتنس  تتتتتتي ن أ (2002)بتتتتتتو الهنتتتتتتي أ وجتتتتتتد. (7  تتتتتتدولال) يستتتتتتانفتتتتتتي شتتتتتتهر ن (17.00:1و) األولشتتتتتتهر تشتتتتتتري  

قتتتتل طتتتتول ذكتتتتر ناضتتتت  ( أ2002ستتتت ل أبتتتتو الهنتتتتي ) ستتتتم. 12.9ناضتتتت ة  أنثتتتت ستتتتم و  15طتتتتول ذكتتتتر ناضتتتت   تتتتو  أصتتتتغرن وجتتتتد أ
 ,Al-Noor. وجتتتتتد نثتتتتت أللملتتتتتم  138لتتتتت كر ولملتتتتتم  132( 2007) والشتتتتتاو   و تتتتتا  وستتتتت لستتتتتم، 7.7 نثتتتتت ألستتتتتم وا 8.1 تتتتتو 

 . ملم 12.5ناض ة جنسيا  لطول  أنث  غرأصن أ (2010)
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 الدراسة  أشهرحسب  ناثدالة المناسل للذكور واإل  .6دول جال

 ناث دالة المناسل لإل دالة المناسل للذكور   الشهر 

 0.65 0.03-1.92 2.63 2.63 2013 أيلول

 1.04 0.10-3.09 0.11 0.05-0.16 الول  تشرين

 3.72 0.56-7.83 1.37 0.27-2.09 ن الثاني تشري

 5.77 4.57-8.74 3.23 2.04-4.42 الول  كانون

 6.45 0.06-9.37 3.30 2.94-3.66 2014الثاني  كانون

 9.24 1.78-15.59 3.57 2.33-4.09 شباط 

 7.31 2.42-15.60 1.62 0.76-2.49 ذار آ

 3.21 0.30-4.35 2.50 0.91-3.44 نيسان 

 3.91 0.86-8.27 1.89 1.89 يار أ

 2.03 1.24-4.27 0.46 0.46 حزيران 

 الدراسة  أشهر( حسب ناثنسبة الجنس )الذكور: اإل .7جدول ال

 نسبة الجنس  ناث عدد اإل عدد الذكور  الشهر 

 16:1 16 1 2013 أيلول

 2.33:1 7 3 الول  تشرين

 4.4:1 22 5 تشرين الثاني 

 8.66:1 26 3 الول كانون 

 12:1 24 2 2014 كانون الثاني

 4.6:1 23 5 شباط 

 13:1 26 2 ار ذآ

 13.5:1 27 2 نيسان 

 17:1 17 1 أيار 

 9:1 9 1 حزيران 

 7.88:1 197 25 المجموع 

 52 لعدد تمال نضتتتتت  المبايو في مرحلة إ إناثم  ( بيضتتتتتة،  7091) لمعدلبيضتتتتتة   22185-1719الفعلية م  خصتتتتتوفة  ال تراوحت
 عمار اأ و  أوزانهاو   أطوالهاتراوحت التي   ناثإلل غبيضتتة/  (92.57لمعدل ) غبيضتتة/  162.75  -24.07الخصتتوفة النستتبية بي  و  ،ستتمذة

لطول الكلي الفعلية مع اخصتتتتتتتتتوفة  لاريتمية لستتتتتتتتتنوات عل  التوالي. مثلت العالقة اللور  6-2 ،غ  28.77-250.5  ستتتتتتتتتم،  26.4-12.3
LogF=2.22+1.18LogL (1 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذتتتتتتتتلال ) التتتتتتتتوزن التتتتتتتتكتتتتتتتتلتتتتتتتتي متتتتتتتتع وLogF=2.88+0.42LogW (2 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذتتتتتتتتلال ) متتتتتتتتع و

ستمر ا(. لوح  أن التبويو 0.05) رتباطا  موجبا  عالي المعنوية عند مستو  ا. س ل  (3  شذلال)  LogF=3.38+0.64LogAgeالعمر
- 2376 حت بي ن الخصتتتتتتتوفة المطلقة تراو أ(  2002) بو الهنيو حصتتتتتتتصتتتتتتتي. وجد أالتبويو متعدد أأ  أن    ،أيارفي  ذار ونيستتتتتتتان و 

                                       سنوات في لحيرة الحبانية.  6-2 عمار اوأ  ،غ 248-17.5 أوزانها، و سم 25.5-10.7 أطوالهاحت و ترا التي ناثإللبيضة  38004



 

Alwan and Wahab – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 63-73 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر / كانون األول 73- 63(: 4)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –  علوان ووهاب 70

4.24

4.26

4.28

4.3

4.32

4.34

4.36

4.38

1.551.61.651.71.751.81.851.9

Lo
g 

Fe
cu

n
d

it
y

Log Age
Log Ageم   Log F قاط  

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

00.511.522.53

Lo
g

 F
e

cu
n

d
it

y

Log Total Weight
Log TWم   Log F قاط 

 
 

                                          
                                                 

 
 

                                                       
 

 عالقة خصوبة السمكة الذهبية بالطول الكلي . 1شكل ال

 ,Al-Noor  (. بي  Lorenzoni et. al., 2007) يطالياإهر حد أنبيضتتتتتتتتتة في أ  46253لستتتتتتتتتمذة ال  بية  لة  ن معدل الخصتتتتتتتتتوفوجد أ
رق  و الحمار. سم في ش  11.0-30.9م     لألطوالبيضة    545960  ل إ  227800حت م ال  بية تراو ن  صوفة السمذة  أ(  2010)

 .(Hatefi and Sudargar, 2013) والنض  والخصوفة لالتغ يةالنمو كل م  يتأ ر مستو  
 

  
 
 
 
 

           
 

 عالقة خصوبة السمكة الذهبية بالعمر .3شكل ال        السمكة الذهبية بالوزن الكلي عالقة خصوبة. 2 شكلال          
  :ستنتاجاتإلا

 ،(b˃3وال نستتتتتي  معا  رير قياستتتتتي ) ناثنمو ال كور واإلوكان   ،ستتتتتم عل  لاقي م اميع الطول  18-15ستتتتتيادة م موعة الطول  لوح  
 ،يرانحز شتتتتهر ل   إم  شتتتتهر شتتتتباط ك لك لوح  امتداد فترة التكا ر   .يادة الطولمع ز  تزداد(  Kوأن قيمة ) ،تملك حالة تغ وية جيدةوأنها 

 . اعمر ها و زنو و السمذة ول طزيادة مع تزداد الخصوفة المطلقة و 
 :التوصيات

 كبيرة. ور ائيةقتصادية إقيمة  وذا ،ةفي الميا  العراقينتشار عتبار  واسع االالدراسات المعمقة حول   ا النو  لجراء المزيد م  اإ. 1
 . التأ يد عل  ال هات الحذومية لمراعاة ومراقبة حالة الصيد ال ائر  اصة أ ناء وقت التكا ر.2
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 : عالمراج
ة ماجستتتير، ستتالالحبانية. ر في لحيرة  Carassius aurtus  (L.1758) حياتية الستتمذة ال  بية  (.2002) بو الهني، عبد الكريم جاستتمأ

 ص. 80نبار، عة، جامعة األحيوانية، كلية الزرا قسم الثروة ال
 Carassius aurtus اء الستتتمذة ال  بية ر(.  2010) عبد الغنيومحمد فوز    الناصتتتر  ستتتفيان كامل و   بو الهني، عبد الكريم جاستتتمأ

(L.,1758) 132-122(: 23)1 .في لحيرة الحبانية، العراق. م لة البصرة للعلو  الزراعية. 
 .60 العدد ديال ، م لة. والبشرية الطبيعية وتحدياتل دجلة نهر طبوررافية (.2013) طال  علي جعفر،

ستتتتتتتتتماخ في نهر دجلة/ قضتتتتتتتتتاء الدور/ صتتتتتتتتتال  الدي . رستتتتتتتتتالة ركيبة أنوا  األلعو ال وان  الحياتية لت  (.2018حستتتتتتتتتي ، معد م يد )
 ص. 118 ، كلية الزراعة، جامعة تكريتيالحيوان اإلنتاجماجستير، قسم 

دجلة. م لة الزراعة -التنو  الحيو  لألستتتتتماخ في ذرا  الثر ار  (.2007) منكلوو ناء حني   لشتتتتتما اوعامر علي    ستتتتتلمان، علي حستتتتتي 
 .102-92(: 4)12 .العراقية

ستماخ في منطقتي ال ري  والقطبة/ لحيرة الثر ار في محافظة أنوا  م  األلعو ال وان  الحياتية لثالث   (.2014شتا ر،  شتا  فاضتل )
 ص.112، كلية الزراعة، جامعة تكريت، صال  الدي . رسالة ماجستير

تكريت/ العراق. م لة جامعة تكريت  -ستتتتتتتتتماخ نهر دجلةأان  المظهرية والحياتية لعدد م  لعو ال و   (.2013و ا ، نهاد  ورشتتتتتتتتتيد )
 .92-83(: 3)1 .للعلو  الزراعية

في رافد  Carassius auratusال  بية    لعو ال وان  الحياتية للستتتتمذة  (.2007و ا ، نهاد  ورشتتتتيد والشتتتتاو ، ستتتتعيد عبد الستتتتادة )
 .59-43(: 2)2اص  عدد .العلمية للدراسات جامعتة كركتوك مجلتة شمال العراق. -طوز جا 
العراق. م لة  /بلد  -الشتتتترقينوا  المبزل جية لبعو ألو و يلعو النواحي الب  (.2013) العانيوصتتتتدا  محمد حستتتت   و ا ، نهاد  ورشتتتتيد  

 .15-1(: 1)5 .ديال  للعلو  الزراعية
المبزل الشتتتتتتتترقي  اخألستتتتتتتتمطبيعة تركي  الم تمع الستتتتتتتتمذي والتدا ل الغ ائي    (.2011) حستتتتتتتت صتتتتتتتتدا  محمد و ا ، نهاد  ورشتتتتتتتتيد و 

 .233-219(: 42)5)عدد  اص(  .م لة تكريت للعلو  الزراعية )الشطيطة( بلد.
، Carassius auratus (Linnaeus بية  لعو ال وان  الحياتية للستتتتتمذة ال (.  2017) شتتتتتا ر  فاضتتتتتل   شتتتتتاو ا ، نهاد  ورشتتتتتيد 

، 30/8/2017-29 .للبنتتات/جتتامعتتة تكريتتتيتتة الترفيتتة لكل األوللمي التتدولي عالعراق. المؤتمر ال ( في لحيرة الثر تتار/1758
 .1130-1100 (:)لحوث األقسا  العلمية األولالم لد 
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Abstract 

Some biological aspects of golden fish Carassius auratus from Tigris River 

within Tikrit region studied from September 2013 to June 2014. Two hundred 

twenty-two fish (twenty-five males and one hundred ninety-seven females), their 

total length ranged from 11.5 to 29.0 cm and their total weight ranged between 

19.36 to 399.76 g were caught. Regression coefficient (b) for the logarithmic 

relationship between length and weight was 3.22, 3.28 and 3.20 for males, 

females and both sexes, respectively. Condition factor (K) was 1.48, 1.50 and 

1.49 for males, females and both sexes respectively. Condition factor increased 

with length for fish and differ between months. The highest gonad somatic index 

for males was 3.57 and it valued for females 9.24 in February. The spawning 

period extended from February to June. Sex ratio (males: females) tended toward 

females by 1:7.88 as well as in all months of the study, which ranged from 1:2.33 

in October and 1:17 in May. The smallest mature male was 15 cm but for female 

it was 12.9 cm. The actual fertility ranged from of 1719 to 22185 eggs with 

average 7091 eggs and relative fertility ranged from 24.07 to 162.75 with an 

average of 92.57 g. 

Key words: Biology, Carassius auratus, Tigris River, Tikrit, Iraq. 

 


