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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 

المار  من نھر دجلة Carassius carassius L.1758سمكة كارب كرسین  ١٠٧صیدت 
وعمر ، لتقدیر الخصوبة ونسبة الجنس ٢٠٠٨ لغایة أیار٢٠٠٨ آذار العراق للمدة من/بمدینة الموصل

بیضة  ٧٩٤٠٢-٣٣٦٠بین  كانت معدل الخصوبة المطلقة إنوتبین  ٠الجنسي لھذه السمكة  النضج
 - ١١٩٫٦الخصوبة النسبیة بین ملم ، و ٢٦٤ -١١٧٫٣صورة بینحالم )TL( الكلیة األطواللمعدل 
مدى لقطر  أقصىوصل  ٠غم  ٢٥٠٫٥ -٢١ ٫٨  األوزانغم من وزن الجسم لمعدل ١ /یضة ب٣١٦٫٩
 عالقة الخصوبة مع وزن المناسل مقارنةل كان )٠ ٫٩٩( ارتباطأن أعلى معامل  وملم ،   ١٫٥البیضة 

نسبة الجنس  الثالث وبلغت األشھرفي  اإلناثلح نسبة الجنس كانت لصا إن٠الدراسة بالمعاییر قید
انحرافاً  )x2( كآياختبار مربع اثبت  أذ ،)إناث: ذكور% (٦٣٫٩٦% : ٤٦٫٠٤ الكلیة األسماك إلعداد

النضج الجنسي للذكور  عمرحدد  ٠)٠٫٠٥<االحتمالیة(الثالث  لألشھر اإلناثلصالح  ١:١عن النسبة 
 تي ولم یظھر اختبار.من العمر)  +I(لتوالي في السنة الثانیة ملم على ا١٢٣و١١٩ بمعدل بلغ واإلناث

T-Test الكرسین في مجامیع الطول كارب سمكة  وإناثذكور وأوزان  أطوالبین  یةمعنو قاوفر
  ). ٠ ٫٠٥ >االحتمالیة (المختلفة 

  
  المقدمة 

من التسعینات  وانتشرت مقتبل cyprindaeعائلة الشبوطیات  إلىتنتمي سمكة كارب الكرسین        
بالد الصین والمناطق المحیطة  ھو األصليوالبحیرات وموطنھا  واألنھاري االھوار فالقرن الماضي 

،وأھم ما یمیز ھذه السمكة خلوھا من اللوامس )١٩٩٩، Zulu( وإیران تركیا إلى أدخلتومنھا  بھا
كما علیھ في السمكة الذھبیة وتحدب الزعنفة الظھریة فیھا كما أن تفرع الزعنفة الذیلیة أقل مما ھو 

 بأنھاتعرف الخصوبة ٠)٣٠٠٥،Coad(نتوءا  ٢٩-٢٨یحتوي الشعاع الثالث في الزعنفة الظھریة على
نسبة الجنس فھي النسبة المئویة لعدد  إماعدد البیوض الناضجة القابلة للطرح في الموسم القادم ، 

 اإلفرادمن % ٥٠نسبةل الذي تكون فیھ عند الطو الجنسي النضج ، بینما یحدد عمر واإلناثالذكور 
 .Cھما كارب الكرسین carassiusھنالك نوعان من الجنس ).١٩٨٧احمد ، ( إناثا أوناضجة ذكورا 

Carassius) cracian carp(  الذھبیةوالسمكة gold fish  auratus) C.( شكل الي كما ف)١ ( ،
، وحضیت ) ١٩٩١علي ،حدید و(لستینات كسمكة زینة بدایة ا لھذه السمكة حیث ادخل النوع الثاني

والشماع ) ٢٠٠٢(الھنى  وأبو )١٩٨٨(یتھا كدراسة جاسم بالعدید من الدراسات التي تناولت حیات
 وأبو الھنى وآخرون) ٢٠٠٤( وآخرونوعبد الغني  )٢٠٠٢( وآخرونوبالسم  )٢٠٠٢( وآخرون

لمیاھنا  المتأخریلة لدخولھا الدراسات المتوفرة حول سمكة كارب الكرسین قل إن إال،  )٢٠٠٤(
غذاء ھذه السمكة في قناة البصرة ونھر شط العرب ، كما درست ) ٢٠٠٣( الداخلیة، فقد درس جاسم

ھو ھدف الدراسة الحالیة  إنكرمة علي    –خصوبة ھذه السمكة في نھر شط العرب ) ٢٠٠٧(الشامي 
ومدى  األخرى لألنواعنافستھا النضج الجنسي لمعرفة مدى م معرفة الخصوبة ونسبة الجنس وعمر

تشكل نسبة كبیرة من  وإنھاكسمكة تربیة خصوصا  تربیتھا أرید إذافیما  األحواضقابلیة التكاثر في 
  .المحلیة  األسواقالمباعة في  األسماك

  
  مواد البحث وطرائقھ 

الموصل من المنطقة المحصورة بین / سمكة كارب الكرسین من نھر دجلة  ١٠٧صیدت 
، للمدة من شھر آذار لغایة أیار باستخدام شباك ) ٢شكل ،(یة شماال والجسر القدیم جنوبا الرشید

ملم ١في المختبر تم قیاس الطول الكلي ألقرب  ٠ملم٣٠و٢٥و٢٠خیشومیة فتحات أعینھا بالقیاسات 
،   Citizen- CTG 1020باستخدام لوحة قیاس األطوال والوزن ألقرب غم باستخدام المیزان نوع 

  حراشف تحت  ٥خذت وأ
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  ٢٠٠٨ / ٩/  ١٠وقبولھ    ٢٠٠٨/    ٦/   ٤تاریخ تسلیم البحث  
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 ب

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

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

غم من المبیض وتم حساب عدد البیوض فیھ ثم استخرج العدد الكلي بطریقة ٠و٥حیث اخذ الوزنیة 
وزن العینة =xعددالبیوض في العینة =Nالخصوبة و=FحیثF=N*x/Xالنسبة والتناسب من المعادلة 

X=  وزن المبیضBagenal)،كنسبة مئویة ) نسبة الجنس(حسبت نسبة الذكور واإلناث ) . ١٩٧٨
ث إلى العدد الكلي ، وقدرت أعمار األسماك باستخدام المجھر التشریحي بحساب عدد للذكور اواالنا

)  I( والحلقة السنویة األولى بالرمز ) O(الحلقات السنویة أذ نرمز إلى عدم تكون الحلقة السنویة بالرمز
اث من الذكور واإلن% ٥٠كما حدد عمر النضج الجنسي للذكور واإلناث باألطوال التي یكون فیھا 

لمعرفة الفروق المعنویة بین أطوال وأوزان الذكور  T-testاستخدم اختبار ).١٩٨٧أحمد،(ناضجا 
  . ١:١لمعرفة االنحراف في نسبة الجنس عن النسبة  x2واإلناث كما استخدم اختبار مربع كآي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

  النتائج والمناقشة 
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كارب  أسماك إلعدادالتوزیع التكراري ) ٣(الشكل  یتبین من - : األسماك ألطوالالتوزیع التكراري 
  -١٥٠في مجموعة الطول  كان اإلعدادویالحظ أن تركز  في مجامیع الطول المختلفةالكرسین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 - ١١٧و٣الكلیة  لألطوالبیضة  ٧٩٤٠٢ – ٣٣٦٠تراوحت الخصوبة المطلقة بین  -:الخصوبة 
الجسم م ثالمبیض غم من وزن ١ /بیضة  ٣١٦و٩ -١١٩و٦ملم بینما كانت الخصوبة النسبیة بین ٢٦٤

  ) .١(جدول والموضحة في ال
  
رب سمكة كالخصوبة الووزن المناسل و الجسم معدل الطول الكلي ومعدل وزن: ) ١(جدول ال

  .الطول المختلفة   في مجامیع  C. Carassiusالكرسین

  مجموعة الطول
  الخصوبة  )غم(معدل وزن المناسل )غم(معدل الوزن   )ملم(معدل الطول الكلي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المطلقة
٢١ ٫٨  ٢١ ٫٦  ١٠٢ ٫٥  ١٠٢ ٫٥  -١٠٠  ____  ___  ____  

٣٣٦٠  ٢ ٫١  ٠ ٫٧٧  ٢٨ ٫١  ٢٧ ٫٣  ١١٧ ٫٣  ١١٨  -١١٠  

٧٠٣٨  ٤ ٫١٤  ٢ ٫١٨  ٣٦ ٫٩  ٣٨ ٫٨  ١٢٤ ٫٣  ١٢٦  -١٢٠  

٨٥٨٦  ٤ ٫٧  ٣ ٫٠٨  ٤٦ ٫١  ٤٢ ٫٦  ١٣٦ ٫٢  ١٣٢ ٫٦  -١٣٠  

١١٢٦٧  ٥ ٫٩  ٣ ٫٣٦  ٥٩ ٫٢  ٥٣ ٫٩  ١٤٤ ٫٧  ١٤٤  -١٤٠  

١٥٣ ٫٨  -١٥٠  ١٥٢٢٠  ٧ ٫٦١  ٣ ٫٣٥  ٧٠ ٫٩٤  ٦٩ ٫٥  ١٥٤ ٫٥  

١٣٦٥٠  ٦ ٫٥  ٢ ٫٧٩  ٧٩ ٫١  ٧٥ ٫٨  ١٦٥  ١٦٤ ٫٥  -١٦٠  

  ٢١٦٥٠  ٩ ٫ ٨  ــ  ٩١ ٫٠٤  ـــ  ١٧٣ ٫٥  ــ  -١٧٠

٤٨٠٧٠  ٢٠ ٫٩  ٥ ٫٠١  ١٣٣ ٫٩  ١١٥٫٤  ١٨٦ ٫٤  ١٨٣  -١٨٠  

٢٧١٦٨  ١١ ٫٣  ١٠ ٫٩  ١٢٤ ٫١  ١٤٦ ٫١  ١٩٣  ١٩٨  -١٩٠  

  ٢٢٢٥٠  ٨ ٫٩  ــ  ١٣٨ ٫٧  ـــ  ٢٠٢  ـــ  -٢٠٠

٦٤٠١٢  ٢٤ ٫٦  ١١ ٫٦  ١٨٤ ٫٨  ١٨٠ ٫٢  ٢١٢ ٫٥  ٢١٣ ٫٥  -٢١٠  

  ٧١٣٣٤  ٢٦ ٫٤  ـــ  ٢٠٢ ٫٦  ـــ  ٢٢٣  ـــ  -٢٢٠

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  -٢٣٠

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  -٢٤٠

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  -٢٥٠

  ٧٩٤٠٢  ٢٧ ٫٣  ـــ  ٢٥٠ ٫٥  ـــ  ٢٦٤  ــ  -٢٦٠

عالقة الخصوبة مع كالً من الطول ) ٥و٤(یظھر الشكل  -: البیولوجیةعالقة الخصوبة مع المعامالت 
كانت بین ) ٠.٩٩( ط قیمة لالرتبا أعلى إن والعمر ویالحظلمناسل الكلي 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  .الخصوبة ووزن المناسل 
  فقد یعني زیادة الخصوبة 

 Carassiusمثل ھذا االرتباط  بین الخصوبة ووزن المناسل في دراستھ النوع ) ٢٠٠٨( Sasiجد أو
gibelio ٠في 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

)  x2( ویبین اختبار مربع كاي  ) .٢(كما موضح في الجدول ) إناث:ذكور% (٧٣.٩٦% :  ٢٦.٠٤
  )  ٠.٠٥<االحتمالیة (لصالح اإلناث  ١:١انحرافا لنسبة 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 ١١٩تنضج ذكور سمكة كارب الكرسین عند معدل الطول الكلي   -:سن النضج الجنسي 
-Tوأوضح اختبار )  +I( ملم في السنة الثانیة من العمر ١٢٣تنضج اإلناث عند معدل الطول الكلي 

test بین أطول وأوزان الذكور واإلناث في مجامیع  ) ٠و٠٥ >االحتمالیة (  عدم وجود فرق معنوي
  . الطول المختلفة

بیضة لمعدل األطوال  ٧٩٤٠٢ -٣٣٦٠ن معدل الخصوبة المطلقة  في الدراسة الحالیة بین إ
غرام من ١بیضة لكل   ٣١٦.٩-٦١.١٩ملم، بینما كانت الخصوبة النسبیة بین ٢٦٤-و١١٧.٣الكلیة

لألطوال ) ٢٠٠٧(غم وھي وان اتفقت مع دراسة الشامي  ٢٥٠.٢-٢١و٨وزن الجسم  لمعدل األوزان 
إن ) ٢٠٠٧(یبقى قائما مع األطوال الكبیرة من األسماك حیث وجدت الشامي  فاالختال الصغیرة فان

ملم والخصوبة ٣١٠-٩٢بیضة  لألطوال الكلیة بین  ٨٩٠٩٧٠-٣٨٧٢بین الخصوبة المطلقة تتراوح
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- ١٣.٥٥غم من ووزن الجسم لمعدل األوزان بین ١بیضة لكل  ١٤٥٨.٢١-٢٥٨.٧٥ النسبیة بین
الذي من شانھ ) ٢٠٠٧(في دراسة الشامي غم وھذا االختالف راجع إلى كبر األطوال واألوزان ٦١١

كدرجة الحرارة واألوكسجین والملوحة  إن یرفع قیمة الخصوبة حیث إن الخصوبة تتأثر بالعوامل البیئیة
  ٠) ١٩٨٧احمد،) (الطول الكلي والوزن والعمر ووزن المناسل(باألضافة الى المعامالت البیولوجیة 

  

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

  األسماكعدد   الشھر
  المصادة

  األسماك
  یر الناضجةغ

  الناضجة األسماك
  %نسبة الجنس 

  إناث  ذكور
  ٨١.٨٢:  ١٨.١٨  ١٨  ٤  ___  ٢٢  آذار

  ٨٠: ٢٠  ٢٠  ٥  ٥  ٣٠  نیسان
  ٦٧.٣٥:  ٣٢.٦٥  ٣٣  ١٦  ٦  ٥٥  أیار

  ٧٣.٩٦: ٢٦.٠٤  ٧١  ٢٥  ١١  ١٠٧  المجموع
  

یتراوح  subspecies ( Carassius gibelio(إن خصوبة تحت النوع ) ٢٠٠٨( Sasiوجد 
  في الدراسة الحالیة لبیضةقطر ا إنكما  ملم ،٢٩٥-٢٤٥القیاسیة  لألطوال ١٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠بین 

یقلل  إنوھذا من شانھ  ملم ٠.٨٧لغ والبا  )٢٠٠٧(الشامي  أوجدتھالذي  ملم ھو اكبر من القطر١و٥
بینما  )١٩٧٨، Bagenal(الخصوبة تتناسب عكسیا مع حجم المبیض  إن إذمن الخصوبة 

اكبر  إن. لمم ١.٥إلىیصل  األسماكقطر البیضة في ھذه  إن )١٩٩٠(  HolopainenوLaurilaذكر
 Sasiوقد اوجد ) ٠.٩٩(كان مع وزن المناسل  البیولوجیةمل ارتباط بین الخصوبة والمعامالت امع
 x2اظھر اختبار . في تركیا Carassius gibelioمثل ھذا االرتباط في دراستھ النوع ) ٢٠٠٨(

الثالث  األشھروان النسبة لمجموع  وأیارونیسان  آذارفي شھر  اإلناثلصالح  ١:١انحرافا عن النسبة 
في مجامیع الطول المختلفة الذكور  إعدادوھذا یوضح قلة ) إناث:ذكور% (٧٣.٩٦: %٢٦.٠٤كانت  

 C. gibelioنسبة الجنس في النوع  إن) ٢٠٠٤( وآخرون Balik، لقد ذكر الكبیرة  لألطوالخصوصا 
 Sasi إن إال ١:١وھي قریبة من النسبة ) إناث: ذكور % ( ٤٦.٤% :٥٣.٤كنسبة المدروس في تركیا 
ذكور % (٨٤.٩٨% : ١.١٦ إلىرت النسبة قد انحد إنفي تركیا وجد  C. gibelioعند دراستھ للنوع 

لھ القابلیة على التلقیح الذاتي واالبیوض تخصب  األسماكھذا النوع من  إن إلىوعزى ذلك ) إناث: 
ھذه الحقیقة في دراستھ نفس السمكة في ) ٢٠٠٨( وآخرون Sar أكد، وقد ) gynogenesis(عذریا 

على التوالي وھذا یفسر قلة % ٩٩و٤٤%: ٠و٦٥كنسبة  لإلناثتركیا حیث اوجد ان نسبة الذكور 
مرحلة النضج الجنسي  سمكة كارب الكرسین وإناث تصل ذكور  .الذكور في مجامیع الطول المختلفة 

ملم على التوالي حیث تنضج الذكور في  ١٢٣و ١١٩ عند معدل الطول الكلي ) +I(في السنة الثانیة 
و Szczerbowski و )٢٠٠٠( Holopainenو  Ahoوقد ذكر لإلناثوقت مبكر بالنسبة 

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

) ٢٠٠٨( Sasiنما ذكر ، بیالمتقدمة األعمارالنقص في عدد الذكور خصوصا في  تعویض إلىیرجع 
  .تنضج في السنة الثالثة في دراستھ ھذه السمكة في تركیا C. gibelioسمكة  وإناثذكور  إن
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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, 
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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, 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
 Carassius carassius (L,1758)حیاتیuة السuمكة الذھبیuة . ) ٢٠٠٢( م جاسuمأبو الھنuى ،عبuد الكuری

  صفحة٧٥رسالة ماجستیر ،كلیة الزراعة ،جامعة األنبار ،٠بحیرة الحبانیة  في
تغریuد  ، حسuین محمuد فuوزي ؛ سuفیان كامuل ؛عبuد الغنuي ، الناصuري ، عبد الكuریم جاسuم ؛ أبو الھنى ،

بعuض العالقuات الحیاتیuة للسuمكة الذھبیuة فuي بحیuرة . ) ٢٠٠٤( سعاد عبد الجبار سعد ، ؛ سلمان
  . ٣٠٣-٢٨٨):١(٢األنبار للعلوم الزراعیة ، مجلة.  الحبانیة

  صفحة ٢٧٢ بایولوجیة األسماك ،مطبعة جامعة البصرة ،. ) ١٩٨٧( أحمد ،ھاشم عبد الرزاق
 فuي قنuاة كرمuة Carassius carasiusدراسة خصوبة كارب الكuر سuین  . )٢٠٠٧(الشامي،ألھام جبار

صuuفحة :٢٠٠٧تشuرین الثuاني  ٢٧-٢٦المuؤتمر الزراعuي األول لكلیuuة الزراعuة للفتuرة مuuن . علuي
١٥  

 التغذیuة الطبیعیuة) ٢٠٠٢(حسن ،أمuال فuوزي ؛عبد،خالuد باسuمالشماع ،عامر علي ؛بالسم عباس ناجي ؛
 لمجuاورة لuھ فuيمuن نھuر الفuرات والمیuاه ا Carassius auratus (L.)لسuمكة الكuارب الuذھبي 

  ٤٥-٢١:١٤الثروة السمكیة ٠محاقظة ذي قار ،جنوب العراق
طuuالل فحuuل  الكبیسuuي ، عبuuد الصuuاحب كuuاظم ؛ علuuي ، الشuuماع عuuامر علuuي ؛ بالسuuم ،عبuuاس نuuاجي ؛

 ٠ فuuي المیuuاه الداخلیuuة العراقیuuة Carassius auratus (L.)السuuمكة الذھبیuuة  انتشuuار )٢٠٠٢(
  ١٦٣-١٥٨):٧(٧ مجلة الزراعة العراقیة

 ٠للملوحuuة Carassius auratus (L.)ة الذھبیuuة كتحمuuل وتكییuuف السuuم . )١٩٨٨(جاسم،باسuuم محمuuد 
  ١٥٤-١٤٩):١(١٩، بحوث علوم الحیاة مجلة

بعuض الجوانuب الحیاتیuة لیافعuات األسuماك فuي قنuاة البصuرة ونھuر . ) ٢٠٠٣(، علي عبد الوھاب جاسم 
  فحةص٧٢العرب ،أطروحة دكتوراه ،جامعة البصرة، شط
 ، ھیئuuة المعاھuuد الفنیuuة٠األسuuماك  وإنتuuاجتربیuuة . ) ١٩٩١(؛علي ،عطuuا هللا محیسuuن إسuuماعیلحدیuuد،أیاد 

  صفحة٢٤١الوطنیة، المطبعة
حیاتیuة التكuاثر .  )٢٠٠٤( عبد الغني ،محمد فوزي؛أبو الھنى،عبد الكریم جاسuم ؛الناصري،سuفیان كامuل

مجلuuة األنبuuار للعلuuوم الزراعیuuة  ٠انیuuة فuuي بحیuuرة الحب Carassius auratusالذھبیuuة  للسuuمكة
،٢٨٧-٢٧٦): ١(٢.  
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