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Barbus luteusكارب ھجین ناتج من أحتمالیة تضریب طبیعي بین الحمري Heckel,1843والسمكة
Carassius auratusالذھبیة  (Linnaeus,1758)جمع من نھر دجلة المار بمدینة الموصل،العراق

علي عبد الوھاب جاسم
لعراقا–جامعة البصرة / كلیة الزراعة / قسم األسماك ومصادر الثروة البحریة 

الخالصة 
العراق عند/الموصل–سماك الكارب الھجین في نھر دجلة أنوع جدید من تشخیصتم 

وقد أشارت الصفات الشكلیة٢٠٠٨٠،في شھري اذار ونیسانصید لألسماكبعملیاتقیامنا 
gold)الذھبیةسمكة المعBarbus luteusب سمكة الحمري یتضروالتشریحیة أن ھذه السمكة جاءت من 

fish) Carassius auratus لون إنتشریحیة وأخرىشكلیةمن صفات الھجین بھ النوع یمیز ماوأن أھم
األشعة في الزعنفة لم وعدد م٣طولھا القصیرةون ضاربا للحمرة ووجود زوج من اللوامسالجسم یك
في الزعنفة الظھریة وخلو الشعاع الصلب الثالث٥،٣،٢-٥،٣،٢وعدد األسنان البلعومیة )١٠(IVالظھریة 

ان شكل الجسم والفم ووجود تخصر في منطقة إال.الصفات لسمكة الحمريھذهمشابھا فيمن األسنان
، وھنالك صفات انفرد الذھبیة سمكة اللما موجود فيمشابھة) ١٤(األشعة في الزعنفة الكتفیةوعدد الرأس

١٧التي كانتوالغلصمیة في القوس الغلصمي األول كاللوامس القصیرة وعدد األسنان الھجینفیھا النوع 
.حرشفة٢٨عدد الحراشف في الخط الجانبيوبلغ ،غلصمیاسنا

المقدمة 
حدید(االعتیاديدخول سمكة الكارب السمكة الذھبیة بدایة الستینات كسمكة زینة متزامنة معأدخلت

حیرات لقابلیتھا التكاثریة العالیة وتحملھا ھوار والببصورة واسعة في األنھار واألوانتشرت) ١٩٩١،وعلي
مختلفة من أنواعب یان الحصول على ھجین من تضر.)٢٠٠٥بالسم وآخرون،(الظروف البیئیة القاسیة 

م یھجیناً ناتجاً من سمكة البر) ١٩٨٣(Cowxعائلة الشبوطیات امر شائع في المیاه الطبیعیة ، فقد وجد 
Abramis bramaوالروجRutilus rutilus عائلة الشبوطیات إلىوكالھما یعودانCyprinidae في

نواعا من عائلة الشبوطیات أفي دراستھ ) ١٩٩٩(Reddyوالحظ . في انكلتراExeالمنطقة السفلى من نھر 
وان قوة الھجین تمتاز Cyprinus carpioالشائع قابلیة التضریب مع الكارب األنواعفي الھند ، ان لھذه 

ٍ ونمو بمعدل بقاء ع أسیاسمكة كارب الكرسین التي منشأھا إن) ١٩٧٨(McDowallذكر أفضلال
معظم الھجن إن، واألخرىباألنواعنقیة فھي تختلط بصورةالعالم نادراً ماتوجدأنحاءمختلف إلىوانتشرت 

الشائعبین الكاربالتزاوج الذي یحدث إنأالعقیمة الشائعالكارب Interspcificأنواعالناتجة بین 
ن الناتج من یالھجان٠ینتج ھجنا كاملة الخصبCarassius auratus(gold fish)ةالذھبیةوالسمك

(Brussian carp)الكارب البروسي أنثىب ذكر الكارب االعتیادي مع یتضر Carassius auratus
gibelloوحصل.)٢٠٠٠(السلمانلألمراضبنضجھ الجنسي المبكر وبسرعة نموه ومقاومتھ یمتازAl-

MaktarوAl-Hassan)يالبنھجیناً لسمكة)١٩٩٩Barbus sharpeyiووجد جاسم مع السمكة الذھبیة ،
والبنيالشائع ناتجة عن التضریب بین سمكة كارب الكرسین من جھة واسماك الكارب ھجنا) ٢٠٠٣(

Barbus sharpeyiوالحمريBarbus luteus ذا النوع الھجین إن ھ.في نھرشط العرب من جھة اخرى
وتحملھ الظروف البیئیة القاسیة،حیث إن السمكة ) غیر عقیم(یسجل ألول مرة في نھر دجلة ویمتاز بخصوبتھ

(الذھبیة تمتاز بتحملھا الظروف البیئیة القاسیة من ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاضھا ونقص األوكسجین 
Szczerbowski وSzczerbowski،یحمل صفات كال النوعین نوع جدیدوالھدف أنتاج ) ٢٠٠١

٠خصوصا تحمل الظروف البیئیة غیر المالئمة والتي تعد من مشاكل تربیة األسماك في األحواض

مواد البحث وطرائقھ
) ١الشكل،(خالل عملیات الصید من نھر دجلة في المنطقة المحصورة بین القبة شمال مدینة الموصل 

وباستخدام شباك٢٠٠٨جنوبا في شھري آذار ونیسان،) القدیمالجسر( ومنطقة جسر نینوى 
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ٢٠٠٨/  ٥/ ٢٢تاریخ تسلم البحث  

الھجینالكاربم الحصول على ستة نماذج من سمكة ت،)سم٤،٥،٦، ٢،٣(ذات فتحات مختلفةخیشومیة
ملم١ألقربطول القیاسي اخذ قیاس الطول الكلي والحیث المختبرإلىجلبھا تم حفظھا بالثلج و
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)Bagenal،األشعةعدد اللوامس وعدد شملتلھذا النوع ووالتشریحیة المظھریةتم اخذ الصفات ٠)١٩٧٨
في الشعاع الصلب األسنانحسبت وتحت الخط الجانبي كمافوقوفي الزعانف المختلفة وعدد الحراشف في 

Schofieldوأعتمد في تصنیف السمكة على الطریقة الموضحة من قبل الثالث في الزعنفة الظھریة
الخیشومیة في القوس األسنانالبلعومیة وعدد األسنانشرحت االسماك لمعرفة عدد ٠)٢٠٠٥(وآخرون

لمناسل ووزنت مناسل ھذه االسماك لمعرفة ، كما حدد الجنس اعتماداً على تشخیص ااألولالخیشومي 
حراشف من ٥أخذتكما )١٩٨٧(أحمدعلى الطریقة الموضحة من قبل اعتماداخصوبتھا بالطریقة الوزنیة

.باستخدام المجھر التشریحيكل سمكة لتحدید عمرھا 

النتائج والمناقشة
الذھبیةلسمكة لبعض الصفات المورفولوجیة ) ١(الجدول یتبین من :المضربةلألسماكالصفات المظھریة 

بعض الصفات للسمكة الھجینة مشابھة لسمكة الحمري إنیالحظ إذوسمكة الحمري وسمكة الكارب الھجینة 
واللون ٥،٣،٢-٢،٣،٥ملم وعدد األسنان البلعومیة بالترتیب ٣القصیرة طولھا كوجود زوج من اللوامس

شعاع ١٤البالغ الكتفیةوصا في الزعنفة في الزعانف المختلفة وخصاألشعةان عدد أال, رة الحمإلىالمائل 
وھنالك الذھبیةسمكة الوشكل الفم مشابھة لما موجود فيالرأسووجود التخصر في منطقة وشكل الجسم

األسنانوعدد حرشفة٢٨البالغ جانبيا السمكة الھجینة كعدد الحراشف في الخط الصفات انفردت بھ
. سنا غلصمیا١٧البالغ الغلصمیة في القوس الغلصمي األول

أ ٢(والشكل) ٢(الجدولیتبین من البیانات المدونة في :لألسماك الھجینة الجنسين وحالة النضجوزول وط
بشكل جنسیا ناضجة األسماكمناسل ھذه فأنو إناثا أذكورا سواءا كانت إن بعض األسماك الھجینة) ، ب ،ج

األسماكإنوھذا یعني إناثاسواءا كانت ذكورا أو) +II(وھذا النضج یكون في السنة الثالثة من العمر جید
لخصوبة بیضة وان ا٢٣٠٩٨ھي ) ملم ٢٦٥(خصوبة اكبر سمكة إنكما . الناتجة من التضریب غیر عقیمة

٠غم من وزن الجسم ١بیضة لكل ٩٠٫٦النسبیة لھذه السمكة ھي 
Carassiusشائع في عائلة الشبوطیات وخصوصا بین الجنس إن التضریب أمر 

Banarescu)و ) ١٩٦٤
Berg)١٩٦٤ ( وLin وPeter)١٩٩١ ( .
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)gold fish (Carassius auratus)Szczerbowski ،
٢٠٠١ ()

Ctenopharyngoden idella (
)SzczerbowskiوSzczerbowski،٢٠٠١(٠Al-MuktarوAl-hassan)١٩٩٩ (

C. auratusBarbus sharpeyi، اسم ا سجل ج كم
٠تضریبا بین سمكة كارب الكرسین وسمكة الكارب الشائع والبني والحمري في نھر شط العرب ) ٢٠٠٣(

والكارب B.luteusوالحمريC.auratusالشكلیة والتشریحیة للسمكة الذھبیةبعض الصفات: )١(الجدول
الھجین

الكارب الھجینالحمريالسمكة الذھبیةالصفة المظھریة
زوج واحد قصیرزوج واحدالیوجدعدد اللوامس
ملم٥ملم٧الیوجدطول الالمس

)١٠(VI)١٠(IV)١٤(IIIعدد األشعة في الزعنفة الظھریة
١٤١٣١٤األشعة في الزعنفة الكتفیةعدد

٨٨٩عدد األشعة في الزعنفةالحوضیة
)٦(I)I٦()٧(IIعدد األشعة في الزعنفةالمخرجیة

١٨١٨١٨عدد األشعة في الزعنفة الذیلیة
٣٠٢٦٢٨عدد الحراشف في الخط الجانبي

٨٥٦لجانبياعدد الحراشف فوق الخط 
٤٣٣عدد الحراشف تحت الخط الجانبي

مائال لألسفلاعتیاديمائال لألسفلشكل الفم
الجسم محمرالجسم محمرلون الجسم فضيالمظھر العام

الیوجدالیوجد١١عدد األسنان في الشعاع الثالث
٥،٢،٣-٢،٣،٥٢،٣،٥-٠.٤٥،٢،٣-٤.٠عدد األسنان البلعومیة

٤٢١١١٧عدد األسنان الخیشومیة

طوال وأوزان وحالة النضج الجنسي لألسماك الھجینة :) ٢(الجدول 

الطول 
)ملم(الكلي

الطول 
)ملم(القیاسي 

وزن المناسل الجنس)غم(الوزن
)غم(

حالة النضجالعمر

١٠٫٤٠♀٢٢٤١٨٤١٨٨٫٤٥III+ناضجة
١٠٫٦٢♀٢٦٥٢١٦٢٥٤٫٩٢V+ناضجة
٢٫٢٢♂١٥٢١٢٢٦٨٫٠٣II+ناضجة
غیر ناضجة+xIIغیرمحدد١٥٥١٢٦٨٨٫٩٨
غیر ناضجة+XIIغیرمحدد١٥٢١٢٢٦٥٫٩٤
٨٫٠٧♀١٦٣١٣٢٧٧٫٥١II+ناضجة
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أ

ج

ب

ملم ١٩٥السمكة الذھبیة طولھا الكلي -ملم ب٢٠٠سمكة الحمري طولھا الكلي -أ) ٢(الشكل 

ملم٢٦٥الكارب الھجین طولھا الكلي سمكة -ج
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واألخرىالھجینة بعضھا ذكورا األسماكإنإذالھجین الناتج من ھذا التضریب خصب ویمكنھ التكاثر إن
التزاوج الذي یحدث بین إن) ٢٠٠٠(مع ماذكره السلمان فضال عن كونھا ناضجة جنسیا وھذا یتفقإناثا

الكارب الشائع والسمكة الذھبیة ینتج ھجنا تمتاز بنضجھا الجنسي المبكر وبسرعة نموھا ومقاومتھا 
ب الذي یحدث بین السمكة الذھبیة یالتضرإن) ٢٠٠٨(وآخرونPapousekلقد وجد .لألمراض

C.auratus وكارب الكرسینC.carassius سنا غلصمیا مقارنة بالسمكة الذھبیة ٣٩بنتج ھجینا یحوي
لسمكة كارب الكرسین إنسنا غلصمیا ، ٢٨سنا غلصمیا وسمكة الكرسین الحاویة على ٤٨الحاویة على 

نادرا ماتوجد بصورة نقیة  في المیاه الطبیعیة فقد ذكر وإنھاعدیدة أنواعقابلیة عالیة على التھجین مع 
Hanfling)فقط من اسماك كارب الكرسین في التجمع تكون نقیة في المملكة المتحدة % ٦٢إن)٢٠٠٥ .
السمكة الذھبیة ماعدا إلىمرة في نھر دجلة وان صفاتھ الجنسیة اقرب ألولالھجین النموذجیسجل ھذا 

سم ھذا یكون اإنوجود زوج من اللوامس القصیرة واللون المائل للحمرة المشابھ لسمكة الحمري لذا یمكن 
لغرض التأكد من ثبوت الصفات المورفولوجیة المذكورة في و٠.Carassius spھو تحت نوع الكرسین 

لیتسنى الحكم النھائي ) األبوین (أعاله یبدو من الضروري أجراء تجارب مختبریة بین النوعین من األسماك 
individualفردیة اختالفاتولیست الصفات المنوه عنھا ھي) hybrid(بكون النموذج الحالي ھو ھجین 

variationكما یقتضي دراسة كرموسومبة ٠karayotype study لمناسل الھجین واألبوین لیتسنى التأكد
من ثبوت الصفات المذكورة االختزالياالنقسامبعد تتبع أشكال الكروموسومات وأعدادھا وسلوكھا عند 

٠المالحظات المختبریة الخاصة بالتضریبكان الھجین الجدید ھو عقیم أم خصب بعد إنومعرفة 

HYBRID CARP POSSIBLY PRODUCED BY A NATURAL
REPRODUCTION BY Barbus luteus HECKEL,1843 AND Carassius

auratus(LINNAEUS,1758) COLLECTED FROM RIVER TIGRIS PASSING
THROUGH MOSUL, IRAQ

Ali A.Jasim
Fish and Mar. Res. Dept.,college of Agric., Basrah univ.,Iraq

ABSTRACT
A natural intergenertic hybrid carp of Barbus luteus and Carassius auratus

was recorded in Tigris River–Mosul-Iraq during fish caught in March and
April,2008.New hybrid with pink color and short two barbels (3mm) and the
number of rays in the dorsal fin IV(10)and the number of pharyngeal teeth (2,3,5-
5,3,2) and absence of serrates in third dorsal fin was the same as Barbus luteus
,while the body and mouth shape with constriction in the head  and in the number of
rays in pectoral fin (14) are the same as in Carassius auratus .But the number of
scales in lateral line (28) and the number of gill rackers (17) were characteristic to
the hybrid alone.

المصادر
صفحة٢٧٩بصرة ،بایولوجیة األسماك ،مطبعة جامعة ال٠)١٩٨٧(أحمد ،ھاشم عبد الرزاق

) (وإنتاج٠)٢٠٠٠(
صفحة  ٣٩٢مطبعة جامعة الموصل ،،موصلال

امر علي ٠)٢٠٠٢(والشماع  ؛ ع
تشار اعة . Carassius auratus(.L)ان لزر لة ا مج

١٦٣-١٥٨):٧(٧العراقیة 
)٠) ١٩٩١.

.صفحة٢١٤،
ماك في٠)٢٠٠٣( االس

صفحة٧٢،البصرةجامعة،دكتوراهأطروحة. لعربا
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