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رسین وسن النضج الجنسي لسمكة كارب الكالخصوبة ونسبة الجنس 
(Crusian carp,Carassius carassius L.,1758) العراق-الموصل/ في نھر دجلة

جاسم عبد الوھابعلي 
العراق-جامعة البصرة/كلیة الزراعة / األسماك ومصادر الثروة البحریةقسم 

الخالصة 
Carassius carassiusسمكة كارب كرسین ١٠٧صیدت  L.1758المار بمدینة من نھر دجلة

وعمر النضج، لتقدیر الخصوبة ونسبة الجنس ٢٠٠٨لغایة أیار٢٠٠٨آذارالعراق للمدة من/الموصل
األطوالبیضة لمعدل ٧٩٤٠٢- ٣٣٦٠بین كانتمعدل الخصوبة المطلقةإنوتبین ٠الجنسي لھذه السمكة 

غم من ١/یضة ب٣١٦٫٩-١١٩٫٦الخصوبة النسبیة بین ملم ، و٢٦٤- ١١٧٫٣صورة بینحالم)TL(الكلیة
أن أعلى وملم ، ١٫٥مدى لقطر البیضة أقصىوصل ٠غم ٢٥٠٫٥-٫٨٢١األوزانوزن الجسم لمعدل 

نسبة إن٠الدراسةبالمعاییر قیدعالقة الخصوبة مع وزن المناسل مقارنةلكان)٫٩٩٠(ارتباطمعامل  
% : ٤٦٫٠٤الكلیةاألسماكإلعدادنسبة الجنس الثالث وبلغتاألشھرفي اإلناثلح الجنس كانت لصا

لألشھراإلناثلصالح ١:١انحرافاً عن النسبة )x2(كآياختبار مربع اثبت أذ،)إناث: ذكور% (٦٣٫٩٦
ملم على ١٢٣و١١٩بمعدل بلغواإلناثالنضج الجنسي للذكور عمرحدد ٠)٠٫٠٥<االحتمالیة(الثالث 

وأوزان أطوالبین یةمعنوقاوفرT-Testتيولم یظھر اختبار.من العمر) +I(لتوالي في السنة الثانیة ا
).٫٠٥٠>االحتمالیة (الكرسین في مجامیع الطول المختلفة كارب سمكة وإناثذكور 

المقدمة 
من القرن التسعینات وانتشرت مقتبلcyprindaeعائلة الشبوطیات إلىتنتمي سمكة كارب الكرسین 

ومنھا بھابالد الصین والمناطق المحیطة ھواألصليوالبحیرات وموطنھا واألنھاري االھوار فالماضي 
،وأھم ما یمیز ھذه السمكة خلوھا من اللوامس وتحدب الزعنفة )١٩٩٩،Zulu(وإیرانتركیاإلىأدخلت

كما یحتوي الشعاع الثالث في علیھ في السمكة الذھبیة الظھریة فیھا كما أن تفرع الزعنفة الذیلیة أقل مما ھو 
عدد البیوض الناضجة القابلة بأنھاتعرف الخصوبة ٠)٣٠٠٥،Coad(نتوءا ٢٩-٢٨الزعنفة الظھریة على

النضج، بینما یحدد عمرواإلناثنسبة الجنس فھي النسبة المئویة لعدد الذكور إماللطرح في الموسم القادم ، 
ھنالك ).١٩٨٧احمد ، (إناثاأوناضجة ذكورا اإلفرادمن % ٥٠نسبةل الذي تكون فیھ عند الطوالجنسي

.Cھما كارب الكرسینcarassiusنوعان من الجنس  Carassius) cracian carp( الذھبیةوالسمكة
gold fishauratus)C.(شكل الي كما ف)كسمكة زینة بدایة لھذه السمكة، حیث ادخل النوع الثاني) ١

یتھا كدراسة جاسم ، وحضیت بالعدید من الدراسات التي تناولت حیات) ١٩٩١علي ،حدید و(لستینات ا
وآخرونوعبد الغني )٢٠٠٢(وآخرونوبالسم )٢٠٠٢(وآخرونوالشماع ) ٢٠٠٢(الھنى وأبو)١٩٨٨(
یلة لدخولھا الدراسات المتوفرة حول سمكة كارب الكرسین قلإنإال، )٢٠٠٤(وأبو الھنى وآخرون) ٢٠٠٤(

غذاء ھذه السمكة في قناة البصرة ونھر شط العرب ، كما ) ٢٠٠٣(لمیاھنا الداخلیة، فقد درس جاسمالمتأخر
ھدف الدراسة الحالیة إنكرمة علي   –خصوبة ھذه السمكة في نھر شط العرب ) ٢٠٠٧(درست الشامي 

ومدى قابلیة األخرىلألنواعنافستھا النضج الجنسي لمعرفة مدى مھو معرفة الخصوبة ونسبة الجنس وعمر
األسماكتشكل نسبة كبیرة من وإنھاكسمكة تربیة خصوصا تربیتھاأریدإذافیما األحواضالتكاثر في 
.المحلیة األسواقالمباعة في 

مواد البحث وطرائقھ 
یة الموصل من المنطقة المحصورة بین الرشید/ سمكة كارب الكرسین من نھر دجلة ١٠٧صیدت 

، للمدة من شھر آذار لغایة أیار باستخدام شباك خیشومیة فتحات أعینھا ) ٢شكل ،(شماال والجسر القدیم جنوبا 
ملم باستخدام لوحة قیاس األطوال ١في المختبر تم قیاس الطول الكلي ألقرب ٠ملم٣٠و٢٥و٢٠بالقیاسات 

-Citizenوالوزن ألقرب غم باستخدام المیزان نوع  CTG 1020حراشف تحت ٥خذت ، وأ

٩/٢٠٠٨/ ١٠وقبولھ  ٢٠٠٨/   ٦/  ٤تاریخ تسلیم البحث  
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أ

ب

العراق/الموصل–مناطق صید األسماك من نھر دجلة :)٢(الشكل 

شرحت األسماك لمعرفة الجنس ووزنت المناسل وحفظت . الزعنفة الظھریة فوق الخط الجانبي لتقدیر العمر
حیث لغرض تقدیر خصوبتھا فیما بعد و قدرت الخصوبة باستخدام الطریقة الوزنیة % ٧٠في كحول اثیلي 

غم من المبیض وتم حساب عدد البیوض فیھ ثم استخرج العدد الكلي بطریقة النسبة والتناسب من ٠و٥اخذ 
وزن المبیض  =Xوزن العینة =xعددالبیوض في العینة =Nالخصوبة و=FحیثF=N*x/Xالمعادلة 

Bagenal)،ث إلى العدد كنسبة مئویة للذكور اواالنا) نسبة الجنس(حسبت نسبة الذكور واإلناث ) . ١٩٧٨
الكلي ، وقدرت أعمار األسماك باستخدام المجھر التشریحي بحساب عدد الحلقات السنویة أذ نرمز إلى عدم 

كما حدد عمر النضج الجنسي للذكور ) I( والحلقة السنویة األولى بالرمز ) O(تكون الحلقة السنویة بالرمز
T-testاستخدم اختبار ).١٩٨٧أحمد،(اث ناضجا من الذكور واإلن% ٥٠واإلناث باألطوال التي یكون فیھا 

لمعرفة x2لمعرفة الفروق المعنویة بین أطوال وأوزان الذكور واإلناث كما استخدم اختبار مربع كآي 
.١:١االنحراف في نسبة الجنس عن النسبة 

C .carassiusالكرسین كارب-بC .auratusالسمكة الذھبیة -صورة فوتوغرافیھ تمثل أ) ١(الشكل 

النتائج والمناقشة 
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كارب الكرسین أسماكإلعدادالتوزیع التكراري ) ٣(الشكل یتبین من-:األسماكألطوالالتوزیع التكراري 
-١٥٠في مجموعة الطول كاناإلعدادویالحظ أن تركز في مجامیع الطول المختلفة

ملم ٢٦٤-١١٧و٣الكلیة لألطوالبیضة ٧٩٤٠٢–٣٣٦٠تراوحت الخصوبة المطلقة بین -:الخصوبة 
والموضحة في الجسم م ثالمبیض غم من وزن ١/بیضة ٣١٦و٩-١١٩و٦بینما كانت الخصوبة النسبیة بین 

) .١(جدول ال

.Cرب الكرسینسمكة كالخصوبة الووزن المناسل والجسممعدل الطول الكلي ومعدل وزن: ) ١(جدول ال
Carassius الطول المختلفة في مجامیع.

الخصوبة)غم(معدل وزن المناسل)غم(معدل الوزن )ملم(معدل الطول الكليمجموعة الطول
المطلقة إناثذكورإناثذكورإناثذكور

٫٥١٠٢٫٥١٠٢٫٦٢١٫٨٢١-١٠٠___________
١١٨٫٣١١٧٫٣٢٧٫١٢٨٫٧٧٠٫١٢٣٣٦٠-١١٠
١٢٦٫٣١٢٤٫٨٣٨٫٩٣٦٫١٨٢٫١٤٤٧٠٣٨-١٢٠

٫٦١٣٢٫٢١٣٦٫٦٤٢٫١٤٦٫٠٨٣٫٧٤٨٥٨٦-١٣٠

١٤٤٫٧١٤٤٫٩٥٣٫٢٥٩٫٣٦٣٫٩٥١١٢٦٧-١٤٠

٫٨١٥٣٫٥١٥٤٫٥٦٩٫٩٤٧٠٫٣٥٣٫٦١٧١٥٢٢٠-١٥٠

٫٥١٦٤١٦٥٫٨٧٥٫١٧٩٫٧٩٢٫٥٦١٣٦٥٠-١٦٠
٨٫٩٢١٦٥٠ــ٫٠٤٩١ـــ٫٥١٧٣ــ-١٧٠
١٨٣٫٤١٨٦١١٥٫٤٫٩١٣٣٫٠١٥٫٩٢٠٤٨٠٧٠-١٨٠
١٩٨١٩٣٫١١٤٦٫١١٢٤٫٩١٠٫٣١١٢٧١٦٨-١٩٠
٫٩٨٢٢٢٥٠ــ٫٧١٣٨ـــ٢٠٢ـــ-٢٠٠
٫٥٢١٣٫٥٢١٢٫٢١٨٠٫٨١٨٤٫٦١١٫٦٢٤٦٤٠١٢-٢١٠
٫٤٢٦٧١٣٣٤ـــ٫٦٢٠٢ـــ٢٢٣ـــ-٢٢٠
ـــــــــــــــــــــ-٢٣٠
ـــــــــــــــــــــ-٢٤٠
ـــــــــــــــــــــ-٢٥٠
٫٣٢٧٧٩٤٠٢ـــ٫٥٢٥٠ـــ٢٦٤ــ-٢٦٠

عالقة الخصوبة مع كالً من الطول الكلي ) ٥و٤(یظھر الشكل -:البیولوجیةعالقة الخصوبة مع المعامالت 
كانت بین الخصوبة ووزن ) ٠.٩٩( ط قیمة لالرتباأعلىإنوالعمر ویالحظلمناسل ووزن الجسم ووزن ا

ألطوال األسماك في مجامیع الطول المختلفةالتوزیع التكراري ) : ٣(الشكل 
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أن زیادة وزن المناسل یعني زیادة عدد البیوض الناضجة القابلة للطرح مما یعني زیادة الخصوبة .المناسل 
فقد 
Carassiusمثل ھذا االرتباط  بین الخصوبة ووزن المناسل في دراستھ النوع ) ٢٠٠٨(Sasiجد أو

gibelio٠في تركیا
خالل شھر آذار ونیسان وأیار كما ١:١انحرفت نسبة الجنس عن النسبة المعتاده وھي -:نسبة الجنس 

انحرفت نسبة الجنس لمجموع األشھر الثالث لصالح اإلناث حیث كانت النسبة لعموم األسماك المصیدة
انحرافا ) x2( ویبین اختبار مربع كاي ) .٢(كما موضح في الجدول ) إناث:ذكور% (٧٣.٩٦% : ٢٦.٠٤

)  ٠.٠٥<االحتمالیة (لصالح اإلناث ١:١لنسبة الجنس عن النسبة 

)غم(والوزن الكلي) ملم(عالقة الخصوبة مع الطول الكلي :)٤(الشكل

)سنة(والعمر ) غم(عالقة الخصوبة مع وزن المناسل : ) ٥(الشكل

ملم بینما تنضج ١١٩تنضج ذكور سمكة كارب الكرسین عند معدل الطول الكلي -:سن النضج الجنسي 
عدم وجود T-testوأوضح اختبار ) +I( ملم في السنة الثانیة من العمر ١٢٣اإلناث عند معدل الطول الكلي 

. بین أطول وأوزان الذكور واإلناث في مجامیع الطول المختلفة) ٠و٠٥>االحتمالیة ( فرق معنوي
بیضة لمعدل األطوال ٧٩٤٠٢-٣٣٦٠ن معدل الخصوبة المطلقة  في الدراسة الحالیة بین إ

غرام من وزن ١بیضة لكل ٣١٦.٩-٦١.١٩ملم، بینما كانت الخصوبة النسبیة بین ٢٦٤-و١١٧.٣الكلیة
لألطوال الصغیرة ) ٢٠٠٧(غم وھي وان اتفقت مع دراسة الشامي ٢٥٠.٢-٢١و٨الجسم  لمعدل األوزان 

إن الخصوبة ) ٢٠٠٧(یبقى قائما مع األطوال الكبیرة من األسماك حیث وجدت الشامي فاالختالفان
ملم والخصوبة النسبیة بین٣١٠-٩٢بیضة  لألطوال الكلیة بین ٨٩٠٩٧٠-٣٨٧٢بینالمطلقة تتراوح

غم وھذا االختالف ٦١١- ١٣.٥٥غم من ووزن الجسم لمعدل األوزان بین ١بیضة لكل ١٤٥٨.٢١-٢٥٨.٧٥
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الذي من شانھ إن یرفع قیمة الخصوبة حیث إن ) ٢٠٠٧(في دراسة الشامي راجع إلى كبر األطوال واألوزان 
كدرجة الحرارة واألوكسجین والملوحة باألضافة الى المعامالت البیولوجیة الخصوبة تتأثر بالعوامل البیئیة

٠) ١٩٨٧احمد،) (الطول الكلي والوزن والعمر ووزن المناسل(

.المصادة غیر الناضجة والناضجة ونسبة الجنساألسماكعدد : ) ٢(جدول ال

األسماكعدد الشھر
المصادة

األسماك
یر الناضجةغ

%نسبة الجنس الناضجةاألسماك
إناثذكور

٨١.٨٢:  ٤١٨١٨.١٨___٢٢آذار
٨٠: ٣٠٥٥٢٠٢٠نیسان

٦٧.٣٥:  ٥٥٦١٦٣٣٣٢.٦٥أیار
٧٣.٩٦: ١٠٧١١٢٥٧١٢٦.٠٤المجموع

یتراوح بین subspecies(Carassius gibelio(إن خصوبة تحت النوع ) ٢٠٠٨(Sasiوجد 
ملم ھو ١و٥في الدراسة الحالیةلبیضةقطر اإنكما ملم ،٢٩٥-٢٤٥القیاسیة لألطوال١٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠

إنإذیقلل من الخصوبة إنوھذا من شانھ ملم٠.٨٧لغ والبا)٢٠٠٧(الشامي أوجدتھالذي اكبر من القطر
HolopainenوLaurilaبینما ذكر)١٩٧٨،Bagenal(الخصوبة تتناسب عكسیا مع حجم المبیض 

مل ارتباط بین الخصوبة ااكبر معإن. لمم١.٥إلىیصل األسماكقطر البیضة في ھذه إن)١٩٩٠(
مثل ھذا االرتباط في ) ٢٠٠٨(Sasiوقد اوجد ) ٠.٩٩(كان مع وزن المناسل البیولوجیةوالمعامالت 

في اإلناثلصالح ١:١انحرافا عن النسبة x2اظھر اختبار . في تركیاCarassius gibelioدراستھ النوع 
وھذا ) إناث:ذكور% (٧٣.٩٦:%٢٦.٠٤الثالث كانت  األشھروان النسبة لمجموع وأیارونیسان آذارشھر 

وآخرونBalik، لقد ذكر الكبیرة لألطوالفي مجامیع الطول المختلفة خصوصا الذكور إعدادیوضح قلة 
.Cنسبة الجنس في النوع إن) ٢٠٠٤( gibelio ذكور % (٤٦.٤% :٥٣.٤كنسبة المدروس في تركیا :

.Cعند دراستھ للنوع Sasiإنإال١:١وھي قریبة من النسبة ) إناث gibelio النسبة قد إنفي تركیا وجد
لھ القابلیة على األسماكھذا النوع من إنإلىوعزى ذلك ) إناث: ذكور % (٨٤.٩٨% : ١.١٦إلىرت انحد

ھذه الحقیقة في ) ٢٠٠٨(وآخرونSarأكد، وقد ) gynogenesis(التلقیح الذاتي واالبیوض تخصب عذریا 
على التوالي % ٩٩و٤٤%: ٠و٦٥كنسبة لإلناثدراستھ نفس السمكة في تركیا حیث اوجد ان نسبة الذكور 

مرحلة النضج سمكة كارب الكرسینوإناثتصل ذكور.وھذا یفسر قلة الذكور في مجامیع الطول المختلفة 
ملم على التوالي حیث تنضج الذكور في ١٢٣و١١٩عند معدل الطول الكلي)+I(الجنسي في السنة الثانیة 
و Szczerbowskiو)٢٠٠٠(Holopainenو Ahoوقد ذكرلإلناثوقت مبكر بالنسبة 

Szczerbowski)سنة اعتمادا على الظروف البیئیة وانھ ٥-٢سن النضج الجنسي یتراوح بین إن) ٢٠٠١
إلىوھذا یرجع لإلناثفي المناطق الحارة یكون النضج مبكرا وان الذكور تنضج في سن مبكر بالنسبة 

وإناثذكور إن) ٢٠٠٨(Sasiنما ذكر ، بیالمتقدمةاألعمارالنقص في عدد الذكور خصوصا في تعویض
.Cسمكة  gibelioتنضج في السنة الثالثة في دراستھ ھذه السمكة في تركیا.

FECUNDITY,SEX RATIO AND AGE AT SEXUAL MATURITY OF
CRUCIAN CARP ,Carassius carassius L.,1758 IN TIGRIS RIVER,MOSUL-

IRAQ
Ali A.Jasim

Fish&Mar.Res.Dept./College of Agriculture /University of Basrah

ABSTACT
A total of 107 fishes of crusian carp, Carassius carassius L.,1785 were

caught from Tigris-river during March, April and May  for determinating of
fecundity,sex ratio and age at sexual maturity.It was shown that absolute fecundity
ranged between 3360-79402 eggs for total length of 117.3-264mm, while the
relative fecundity was ranged between 119.6-316.9 eggs for each gram of body
weight for the total weight of 21.8-250.5 gm. the largest egg dimeter was 1.5mm,
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and the most correlation of fecundity was with gonad weight (o.99). Females were
most dominant during the three months and the total sex ratio for the total fishes
was 26.04%:73.96%(males: females). Chi-squares showed differences between the
sex ratio (x2, p<0.05).Age at sexual maturity was 119 and 123 for males and
females respectively at the second year (I+) of age, and T-test showed no difference
between length and weight between males and females (p>0.05).

المصادر
)٢٠٠٢ ( .Carassius carassius (L,1758)في

صفحة٧٥رسالة ماجستیر ،كلیة الزراعة ،جامعة األنبار ،٠بحیرة الحبانیة 
؛،محمد فوزي ؛سفیان كامل ؛عبد الغني ،الناصري ،عبد الكریم جاسم ؛أبو الھنى ،

مجلة. . ) ٢٠٠٤(سعاد عبد الجبارسعد ،
.٣٠٣-٢٨٨):١(٢األنبار للعلوم الزراعیة ،

صفحة٢٧٢بایولوجیة األسماك ،مطبعة جامعة البصرة ،. ) ١٩٨٧(أحمد ،ھاشم عبد الرزاق
. عليفي قناة كرمةCarassius carasiusدراسة خصوبة كارب الكر سین .)٢٠٠٧(الشامي،ألھام جبار

١٥صفحة :٢٠٠٧تشرین الثاني ٢٧-٢٦المؤتمر الزراعي األول لكلیة الزراعة للفترة من 
لسمكة ) ٢٠٠٢(حسن ،أمال فوزي ؛عبد،خالد باسمالشماع ،عامر علي ؛بالسم عباس ناجي ؛

Carassius auratusالكارب الذھبي  (L.)ذي قار لمجاورة لھ فيمن نھر الفرات والمیاه ا قظة  محا
٤٥-٢١:١٤الثروة السمكیة ٠،جنوب العراق

)٢٠٠٢(طالل فحل 
Carassius auratus (L.)٠

١٦٣-١٥٨):٧(٧العراقیة
Carassius auratusك.)١٩٨٨( (L.)٠

١٥٤-١٤٩):١(١٩،بحوث علوم الحیاة
. ) ٢٠٠٣(جاسم 

فحةص٧٢العرب ،أطروحة دكتوراه ،جامعة البصرة،
بعة،٠األسماك وإنتاجتربیة . ) ١٩٩١(؛علي ،عطا هللا محیسن إسماعیلحدید،أیاد  مط ل ا

صفحة٢٤١الوطنیة،
حیاتیة التكاثر للسمكة. )٢٠٠٤(عبد الغني ،محمد فوزي؛أبو الھنى،عبد الكریم جاسم ؛الناصري،سفیان كامل

Carassius auratus٢٧٦): ١(٠٢-
٢٨٧.
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