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الخالصة

الكممات المفتاحية:

أُجريت ىذه الدراسة في مختبرات كمية الزراعة /جامعة كركوك لغرض تقييم إنتاجية

الزيادة الوزنية ،معدل النمو النسبي،

األسماك في المزارع السمكية في محافظة كركوك عن طريق دراسة بعض الصفات اإلنتاجية

في العميقة ،الكارب العادى ،كركوك

لسمكة الكارب الشائع ُ ، Cyprinus carpioجمعت عينات األسماك من خمسة مزارع سمكية
في اماكن متفرقة من محافظة كركوك ،المزرعة االولى تقع في جنوب شرق مركز محافظة

معدل النمو النوعي ،نسبة البروتين
لممراسمة:

احمد جاسم محمد المشايخي

كركوك اما المزرعة الثانية والثالثة فتقعان إلى الشمال الغربي من محافظة كركوك وتبعد

كمية الزراعة /جامعة كركوك /العراق .عن كركوك بنحو  04كم وعن أربيل بنحو 04كم ،والمزرعة الرابعة تقع في شمال غرب مدينة
كركوك عمى بعد  04كم عن مركز محافظة كركوك وتقع المزرعة الخامسة عمى بعد  99كم
جنوب شرق مدينة كركوك .إستمرت ىذه الدراسة من الفترة  0490 /6/9ولغاية ،0496/0/09
صيدت األسماك بأستعمال السنارة والكرفة والمشكاف ،تم حفظ األسماك في حاوية فمينية ثم نقمت
مباشرة الى مختبر الثروة الحيوانية في كمية الزراعة إلجراء القياسات والتحاليل الالزمة ليا.

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي تميزت المزرعة الثانية والخامسة معنوياً في الزيادة الوزنية،

وتفوقت أسماك المزرعة الرابعة معنوياً في معدل النمو النسبي وكل من المزرعة الثالثة والرابعة

معنوياً في معدل النمو النوعي عمى التوالي .وبالنسبة لتأثير الوزن االبتدائي عمى الصفات

اإلنتاجية تفوق الوزن  100غم عمى الوزن االبتدائي لمتربية  0غم ،أما تأثير نسبة البروتين في
العميقة عمى الصفات اإلنتاجية إذ حققت المزرعة الخامسة أعمى زيادة وزنية وتفوقت معنوياً عمى

بقية المزارع .بينما تفوقت المزرعة الخامسة معنوياً في معامل الحالة.

Study of some Productive Aspects of Common Carp Cyprinus carpio Commercially Reared in
Fish Farms / Kirkuk Governorate
**Ahmed Jasim Mohammed Al Mashaykhe* & Nasreen Muhi alddin Abdulrahman
*College of Agric.- Kirkuk University **College of Agric. –Sulaimania University

ABSTRACT
This study was conducted in the laboratories of college of
Agriculture/ University of Kirkuk for assessing of the production of
common carp Cyprinus carpio in earthen farms in Kirkuk governorate by
studying some of physiological and growth performance. Fish samples
were collected from five earthen farms in different positions in Kirkuk
governorate (first farm is located in Southeast of Kirkuk center, second and
third farms in Northwest far 40km from Kirkuk and 50 km from Erbil,
forth farm in the North-west of the city of Kirkuk city, 20 km of the
province of Kirkuk, the fifth farm far 19 km from southeastern of Kirkuk
city. This study was conducted from 1/6/2015 till 21/2/2016; fish were
harvested by using Fishing hooks, Beach Seine Net and cast net. Fish
saved in the cork containers then transferred directly to animal resources
1

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول  ،كمية الزراعة /جامعة كركوك.
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laboratory for further analyses. The statistical analyses showed that the
second and fifth farms fishes exceed significantly in weight gain. Forth
farm was significantly higher in specific growth rate and each of third and
fourth farms showed higher relative high growth rate. The effect of initial
weight on some production characteristics was obvious in weight 100 gm
which exceed the weight 5 gm. The effect of protein ratio in the diet was
observed in the weight gain in the fifth farm fishes above other farms.
Regarding the condition factor, the fifth farm fishes displayed significantly
higher level compared than the other farm.
المقدمة:

يمثل اإلستزراع السمكي أحد محاور التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ليس في العراق فحسب وانما في العديد من الدول

العربية نظ اًر لتوافر أىم مقوماتو االساسية وىي الموارد المائية والبشرية والمالية ،إذ تقدر المساحة التي يمكن أن تستغل في
اإلستزراع السمكي في العراق ( )0800الف دونم ،ويمثل اإلستزراع السمكي منيا إثنان وثالثون الف دونم و إنتاجيا في احسن

الظروف اليسد  %90من حاجة الفرد العراقي وىذا أدى الى إنخفاض حصة الفرد العراقي الى  9كغم  /فرد  /سنة في عام 0444
وان مايستيمكة من البروتين السمكي ىو  4.0غم  /فرد  /سنة والذي يمثل  %0من اإلحتياج الكمي لمبروتين وان منظمة الصحة

العالمية تؤكد عمى ضرورة حصول الفرد عمى  7كغم /سنة من لحوم األسماك وأن ىذه االرقام تعكس االنتاج المتدني لمثروة

السمكية لما عانتو من حاالت االىمال واالستنزاف( الجبر.)0490 ،
بالرغم من إمتالك العراق لمساحة مائية واسعة وكذلك لما يتمتع بو القطر من ظروف بيئية مالئمة لنمو األسماك وتربيتيا
إال أن حصة الفرد العراقي من االستيالك السنوي لألسماك بمغ حوالي  9.8كغم /سنة لعام  9989ثم انخفض ليصبح  9.0كغم/
سنة خالل عام  .9990وأستمر باإلنخفاض ليصل الى اقل من  9كغم  /سنة بعد عام  0444مقارنة بمعدل حصة الفرد
العربي 0.0كغم/سنة والفرد في العالم  90.0كغم/سنة وفي الدول المتقدمة  00.9كغم/سنة (سممان0446 ،؛ السالم )0490 ،ثم

ارتفع ليصبح  9.97كغم /سنة في سنة ( 0446ابراىيم ومضحي ،)0490 ،بينما ذكر السميع ومحمد ( )0490الى ان حصة
الفرد العراقي من لحوم األسماك لسنة  0448انخفضت بشكل طفيف لتبمغ  9.0كغم  /سنة ،وأشار الرفاعي( )0496الى أن حصة
الفرد ارتفعت الى  0كغم/سنة لسنة .0490

اُشير في األطمس اإلحصائي ( )0499الى إن عدد المزارع السمكية الموجودة في محافظة كركوك  900مزرعة منيا 90

مزرعة منتجة و 90مزرعة متوقفة عن االنتاج و 96مزرعة تحت اإلنشاء لسنة  0448وازدادت عدد المزارع السمكية لتصبح 000
مزرعة موزعة في جميع أقضية ونواحي محافظة كركوك منيا  09مزرعة فقط مجازة من قبل مديرية الزراعة في محافظة كركوك .
تعد سمكة الكارب الشائع  Cyprinus carpio L.واحدة من اىم انواع األسماك المستزرعة في المياه العذبة (جابر
وآخرون .)0494 ،وىي من أسماك التربية الميمة في مناطق عديدة من العالم ،أذ ان انتاج اإلستزراع السمكي ليذا النوع من
األسماك يمثل اإلنتاج الرئيسي لسنوات عديدة في الكثير من البمدان في آسيا وأوربا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ويشكل القطاع األكبر
في اإلستزراع السمكي العالمي من ناحية اإلنتاج الكمي (البدران .)0448 ،وأسماك الكارب من األسماك اكثر انتشا اًر في العالم

بسب تكيفيا لمتربية في مزارع األسماك إذ يمكن أن تربى في المياه الراكدة والجارية وفي االحواض والبحيرات واالقفاص بدءا من
المناطق المعتدلة وحتى خط االستواء بإستثناء المياه المالحة (جابر وآخرون )0494 ،باإلضافة الى سيولة تربيتيا وقدرتيا عمى

تحمل الظروف الصعبة اثناء ادوار حياتيا ابتداء من البيضة الى ان تصل الى طور النضج ،فضالً عن قدرة ىذه األسماك عمى
تحمل الظروف الصعبة فأن تنوع تغذيتيا يعتبر من العوامل االساسية في نجاحيا ( الدىام . )9994 ،حصمت أسماك الكارب عمى
االىتمام األوسع لتربيتيا في مزارع األسماك العراقية لما تتمتع بو من تحقيق معدالت إنتاج عالية ومقاومة واضحة لمتغيرات الحادة
في العديد من ال ظروف البيئية وسيولة استزراعيا وتوافر متطمباتيا الغذائية إضافة إلى تقبميا من قبل المستيمك العراقي وىي
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صفات نموذجية لألسماك المراد تربيتيا (السنباني .)0440 ،تنمو أسماك الكارب االعتيادي ذكو اًر واناثا بصوره سريعة اثناء

السنوات القميمة األولى من حياتيا ( .)1966 ،Sarigإن إنتاجية العراق من الكارب المستزرع بأنواعو فقد كانت 90060طن في
سنة  0448وازداد االنتاج ليصبح  90000طن في عام  0449و( 0494المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .)0499 ،ونظ ار ألىمية
سمكة الكارب كونيا سمكة التربية االكثر انتشا اًر في العراق ولقمة الدراسات التي اجريت في محافظة كركوك ىدفت ىذه الدراسة
التعرف عمى إنتاجية بعض المزارع السمكية المنتشرة في محافظة كركوك.

المواد وطرائق العمل:

تم قياس أىم العوامل البيئية لممياه في المناطق التي ربيت فييا األسماك في المزارع السمكية اثناء مدة الدراسة وجمعت

عينات المياه من الطبقة السطحية بعمق  04سم في حدود الساعة التاسعة إلى الساعة الحادي عشر صباحا وبواقع مره واحدة

لكل مزرعة خالل أيام الدراسة ،اجريت جميع القياسات في مختبر المايكروبايموجي التابع لمديرية بيئة كركوك ،وقد شممت القياسات
كل من درجة الح اررة والمموحة واالس الييدروجيني و االوكسجين الذائب و العكارة و الكبريتات والفوسفات والكموريدات والعسرة
والنترات والقاعدية الكمية والمواد الصمبة الذائبة الكمية واالمونيا.
ُجمعت عينات أسماك الكارب الشائع من خمسة مزارع سمكية من أماكن متفرقة من محافظة كركوك المزرعة االولى تقع
في نياية منطقة دوميز( حي الرشيد ) التي تقع جنوب شرق مركز محافظة كركوك وتزود مزرعة تربية األسماك بالماء عن طريق
بئر إرتوازي ،اما المزرعة الثانية والثالثة فتقعان في الجية المقابمة لمعمل عمف وان في قضاء ﺁلتون كوبري التي تقع إلى الشمال
الغربي من محافظة كركوك وتبعد عن كركوك بنحو  04كم وعن أربيل بنحو  04كم يتم تزويد المزرعة الثانية بالماء عن طريق بئر
إرتوازي ،أما المزرعة الثالثة فتزود بالماء عن طريق مياه الزاب الصغير ،والمزرعة الرابعة تقع في قرية باجوان التابعة لقضاء
الدبس وتقع ىذه القرية شمال غرب مدينة كركوك عمى بعد  04كم عن مركز محافظة كركوك وتزود ىذه المزرعة بالماء عن طريق

جدول يستعمل لري االراضي الزراعية يكون مصدره نير الزاب الصغير .وتقع المزرعة الخامسة في الجية المقابمة لمعمل اسمنت
كركوك في ناحية ليالن التابعة لمحافظة كركوك وتقع عمى بعد  99كم جنوب شرق مدينة كركوك ،يتميز موقع المزرعة بأنيا قريبة
من منطقة جبمية وتزود بالماء عن طريق بئر إرتوازي.
استمرت مدة الدراسة بين  0490 /6/1ولغاية  0496/0/09بواقع  04سمكة من كل مزرعة وبمغ العدد الكمي لألسماك

 004سمكة ،تم اصطياد األسماك بأساليب مختمفة ،اذ تم استعمال السنارة لصيد األسماك في المزرعة االولى والمشكاف في
المزرعة الثالثة والرابعة وشباك الكرفة في المزرعة الثانية والخامسة ،حفظت األسماك في حاوية فمينية تحوي عمى كمية من الماء ثم
نقمت األسماك مباشرة الى مختبر الثروة الحيوانية في كمية الزراعة ،جامعة كركوك ألجراء القياسات الالزمة .قيس الطول (الكمي ،
القياسي  ،الشوكي) بأاستخدم مسطرة مدرجة من 9سم الى  64سم لقياس اطوال االسماك وقيس الوزن الكمي لألسماك باستخدام

ميزان  Dahongyingصيني المنشأ وقرب الوزن ألقرب غرام .
الزيادة الوزنية (:)Total Weight Gain

الزيادة الوزنية الكمية (غم) = الوزن النيائي (غم)– الوزن االبتدائي(غم) .

معدل النمو النوعي (:)SGR

ويحسب عمى وفق المعادلة التي ذكرىا . )1957( Brown
لوغاريتم الطبيعي الوزن النيائي – لوغاريتم الطبيعي الوزن األولي
معدل النمو النوعي  %غم /يوم= ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 100
الفترة الزمنية باأليام بين الوزنين
معدل النمو النسبي (: )RGR

ويحسب عمى وفق المعادلة التي ذكرىا . )1978( Utne
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الوزن النيائي – الوزن االبتدائي
معدل النمو النسبي(  = )%ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 100
الوزن االبتدائي
معامل التحويل الغذائي :

طبقت المعادلة االتية في حساب معامل التحويل الغذائي (.)9994 ،Tacon

معامل التحويل الغذائي = وزن العمف المتناول  /الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك

كفاءة التحويل الغذائي :

طبقت المعادلة االتية في حساب معامل التحويل الغذائي (.)9994 ،Tacon
كفاءة التحويل الغذائي ( = )%الزيادة الوزنية الرطبة لألسماك /وزن العمف المتناول× 100

معامل الحالة =

( )1969، Carlander

 : Wوزن السمكة  : L3 ،األس التكعيب لمطول.

اجري التحميل االحصائي بتطبيق التصميم العشوائي الكامل ( )CRDلدراسة بعض الصفات األنتاجية ألسماك الكارب الشائع
المرباة بالمزارع السمكية بأستعمال البرنامج االحصائي الجاىز  ،)0449 ،SAS( Statistical Analysis Systemواختبرت
الفروقات المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار  )9900( Duncanمتعدد المستويات عند مستوى(.)4.40
النتائج والمناقشة:

°

تراوحت درجة ح اررة ماء المزارع السمكية خالل فترة الدراسة بين  04م في شير حزيران في المزرعة السمكية االولى و

°94م في شير شباط في المزرعة السمكية الرابعة ،وتقع درجات الح اررة المناسبة لنمو أسماك الكارب الشائع ما بين 28 - °23م
(الشكرجي .)0490 ،ويعزى انخفاض درجة ح اررة مياه المزارع السمكية في الشتاء الى تأثر درجة ح اررة المياه بدرجة ح اررة اليواء
المحيط بيا (شاكر. )0490 ،

تراوحت قيم االوكسجين المذاب في الدراسة الحالية بين  0ممغم/لتر في المزرعة السمكية االولى و 94.7ممغم  /لتر في

المزرعة السمكية الخامسة لألشير حزيران وشباط عمى التوالي ،وىي مالئمو لنمو أسماك الكارب الشائع فقد ذكر عواد( )0490أن
تركيز األوكسجين المذاب في الماء المالئم لتربية أسماك الكارب الشائع يجب إال يقل عن  0ممغم/لتر تحت الظروف الطبيعية.
تؤثر عدة عوامل في تركيز األوكسجين المذاب مثل كل من درجة الح اررة التي تتناسب معيا عكسياً والمواد العضوية الذي يؤدي
تحمميا الى نضوب األوكسجين ووجود النباتات المائية والطحالب التي تزود المياه باألوكسجين من عن طريق البناء الضوئي في

أثناء النيار(الشاوردي . )0446 ،ان انخفاض درجات الح اررة في الشتاء ادت الى ارتفاع قيم االوكسجين الذائب وذلك بسبب
انخفاض قدرة الماء عمى االحتفاظ بجزيئات األوكسجين المذاب عند ارتفاع درجات الح اررة (البيادلي .)0499 ،و َّ
أن درجة الح اررة

تؤثر في ذوبان الغازات السيما األوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون(عباوي وحسن.(1990 ،

تراوحت قيم العسرة الكمية بين 974ممغم  /لتر في المزرعة السمكية الرابعة و 9964ممغم/لتر في المزرعة السمكية االولى

خالل فترة الدراسة ،وتمثل العسرة الكمية التركيز الكمي لمعديد من األيونات الموجبة وخاصة أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم(،Smith
 .)2004إن العسرة الكمية في حدود  604ممغم /لتر تعد ضمن الحدود المالئمة ألسماك الكارب الشائع (الدبيكل ،)9996 ،ويعود
سبب ارتفاع العسرة الكمية الى انخفاض مناسيب مياه (شاكر.)0490 ،
تراوحت قيم المموحة في الدراسة الحاليو بين  4.8غم/لتر في شير حزيران في المزرعة السمكية االولى و 4.0غم/لتر

في شير شباط في المزرعة السمكية الثالثة ،ان التفاوت في قيم المموحة ينجم عن التموث باالنشطة الصناعية والزراعية وغيرىا
من مصادر التموث ،وىذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيم المموحة في مياه المزارع السمكية (الالمي.)9998 ،
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تراوحت قيم القاعدية الكمية بين 994ممغم /لتر في المزرعة السمكية الخامسة و 994ممغم /لتر في المزرعة السمكية
الثانية خالل فترة الدراسة ،وتعزى القاعدية الكمية فـي المياه الداخمية العراقية إلى وجود البيكاربونات ( CaCO3الالمي)9986 ،
ونتائج الدراسة الحالية تقع ضمن المدى المقبول ،إذ أشار Bhatnagarو )0490( Deviالى ان قيم القاعدية الكمية المقبولة
إلستزراع األسماك تتراوح بين  044- 04ممغم/لتر .وان النتائج الحالية لمقاعدية الكمية ضمن القيم المحددة لممياه الطبيعية .
تراوحت قيم االس الييدروجيني في ىذه الدراسة بين  6.9في المزرعة السمكية االولى و 7.7في المزرعة السمكية

الخامسة لألشير حزيران وشباط عمى التوالي ،تتأثر قيم األس الييدروجيني في البيئة المائية بعدة عوامل منيا عممية التركيب
الضوئي وزيادة تركيز األوكسجين المذاب في المياه خالل ساعات الصباح وانخفاضو خالل ساعات الميل نتيجة لعمميات التنفس
لألحياء المائية ،وىو مايشير إلى ان ىناك تغيرات يومية في قيم درجة األس الييدروجيني (التميمي .)0440 ،تتراوح درجة األس
الييدروجيني في المياه الطبيعية عادة بين  8-6وأن تأثير الغازات المذابة في الماء كثنائي أوكسيد الكاربون وكبريتيد الييدروجين

واألمونيا ليا تأثير معنوي في خفض درجة األس الييدروجيني ( الشاوردي ،)0446 ،تراوحت قيم المواد الصمبة الذائبة الكمية في
الدراسة الحالية بين  000ممغم/لتر في المزرعة السمكية الثالثة و 9009ممغم/لتر في المزرعة السمكية االولى خالل مدة الدراسة،
وىي ضمن الحدود المالئمة لنمو أسماك الكارب الشائع.

تراوحت قيم العكارة في الدراسة الحالية بين  9.00وحدة عكارة دولية في المزرعة السمكية االولى و 70وحدة عكارة دولية

في المزرعة السمكية الثانية خالل مدة الدراسة ،والعكارة تعبر عن تركيز المواد العالقة في الماء قد يكون سببيا االمطار
والفيضانات بما تحممو من جزيئات معدنية او قيام بعض انواع األسماك بتعكير الماء مثل الكارب الشائع (عبدالحميد )0449 ،وقيم
الدراسة الحالية ضمن الحدود المقبولة إلستزراع أسماك الكارب الشائع ،إذ ذكر  Bhatnagarو )0490( Deviان الحدود
المالئمة ألستزراع أسماك الكارب تتراوح بين  84-04وحدة عكارة.
بمغت ادنى قيمة لمكبريتات  00ممغم  /لتر في المزرعة السمكية الثالثة وأعمى قيمة  670ممغم  /لتر في المزرعة السمكية

االولى ،تتكون الكبريتات من تحمل المواد العضوية الموجودة في األسمدة الكيميائية المستعممة في الزراعة ومن مخمفات الحيوانات
(شاكر ،)0490 ،وأشار عباوي وحسن ( )9994الى أن الكبريتات ليا قابمية الذوبان في الماء ،ويكون مصدر معظم الكبريتات في
المياه الطبيعية من إذابة المياه لمركبات الكبريتات الموجودة في القشرة األرضية أو من إذابة ماء المطر ألكاسيد الكبريت التي
تقذف إلى الجو نتيجة حرق الوقودُ .سجمت ادنى نسبة لمفوسفات  4.490ممغم  /لتر في المزرعة السمكية االولى وأعمى نسبة
 4.409ممغم/لتر في المزرعة السمكية الخامسة  ،تراوحت قيم النترات بين 0ممغم/لتر في المزرعة السمكية الخامسة و00.9
ممغم/لتر في المزرعة السمكية االولى ،وتنتج النترات في المياه عن طريق التحمل اليوائي لممادة العضوية النتروجينية وىي الصورة
السائدة لمركبات النتروجين الالعضوي في المياه جيدة التيوية (الشمري ،)0448 ،يعود ارتفاع تراكيز النترات خالل الشتاء الى
تساقط األمطار التي من شأنيا زيادة التراكيز ،وبفعل القرب من األراضي الزراعية التي تمقى فييا أنواع من األسمدة الكيميائية
والحيوانية( شاكر .)0490 ،تراوحت قيم الكموريدات بين  0ممغم/لتر في المزرعة السمكية الثالثة و 80ممغم /لتر في المزرعة
السمكية االولى ،وان نتائج الدراسة الحالية تقع ضمن الحدود المسموح بيا .تراوحت قيم االمونيا اثناء فترة الدراسة بين 4.9
ممغم/لتر في المزرعة السمكية الخامسة و 4.9ممغم/لتر في المزرعة السمكية االولى خالل مدة الدراسة ،وقد يعزى ذلك الى بكتريا
 Nitrosomonasالتي تقوم بتحويل االمونيا الى نتريت والذي يكون مركب قمق سرعان ما يتحول الى نترات بفعل بكتريا
.Nitrobacter

بينت نتائج التحميل اإلحصائي لمزيادة الوزنية تفوق أسماك المزرعة الخامسة( )9984غم معنوياً ( )p>0.05عمى

المزرعة األولى والثالثة والرابعة ولم تختمف معنوياً ( )p>0.05مع المزرعة الثانية ،والمزرعة األولى ( )704.44غم تفوق عمى
المزرعة الثالثة والرابعة ،ولم تختمف المزرعتين الثالثة الرابعة فيما بينيما معنوياً كما موضح في جدول  9وشكل  .9يستخدم معدل

الزيادة الوزنية لتقييم مدى تأثير مستويات ونسب البروتين والطاقة الموجودة في العالئق في نمو األسماك (الشكرجي .)0490 ،ىذه
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النتائج جاءت أعمى مما حصل عميو الشكرجي ( )0490عند إستخدام نبات عدس الماء والجت كأغذية لسمك الكارب العشبي
والكارب الشائع .بينما حصل عواد ( )0490عمى أعمى زيادة وزنية ( )048غم عند إستخدام  L- Carnitineبنسبة  044غم /
كغم وىي أقل من الزيادة الوزنية في الدراسة الحالية .وقد يعزى ذلك الى عدة اسباب منيا انخفاض كثافة األسماك في ىذه
المزرعة السمكية ووجود قاعدة غذائية واسعة من اليائمات النباتية والحيوانية.
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رقم المزرعة

1

2

شكل  :1يوضح معدل الزيادة الوزنية الكمية ألسماك المزارع المدروسة

إن أعمى قيمة ُسجمت لقيم معدل النمو النسبي كانت في أسماك المزرعة الرابعة (  )%9007.07إذ تفوقت معنوياً
( )p>0.05عمى جميع المزارع السمكية  ،بينما لم تختمف كل من المزرعة السمكية األولى والثانية الثالثة والخامسة فيما بينيا

معنوياً كما موضح في جدول  9وشكل  .0أشار جابر وآخرون ( )0447الى إن أعمى معدل نمو نسبي ألسماك الكارب المرباة في
األحواض الترابية بمغ . %98070
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شكل  : 2يوضح معدل النمو النسبي ألسماك المزارع المدروسة
بينت نتائج التحميل اإلحصائي المبينة في جدول  9وشكل  0تفوق المزرعة السمكية الثالثة (  )%9.90معنوي ًا

( )p>0.05عمى المزرعة السمكية األولى والثانية والخامسة بينما لم تختمف معنوياً مع المزرعة الرابعة ،وتفوقت المزرعة السمكية

األولى ( )%4.08عمى المزرعة الثانية ولم تختمف معنوياً مع المزرعة السمكية الخامس ،ولم تكن ىناك فروق معنويو بين
المزرعة السمكية الخامسة ( )%4.00والمزرعة األولى والثانية .بمغ معدل النمو النوعي ألسماك الكارب الشائع  4.07عند تربيتو
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مع أسماك البني في ظروف مختبرية (الحمداني . )0448 ،وقد يعزى تفوق المزرعة السمكية الرابعة في معدل النمو النسبي
والنوعي الى صغر حجم األسماك.

a

a

1.2
1

bc

b

c

0.6
0.4

النمو النوعي

0.8

0.2

0
4

5

3

1

2

رقم المزرعة

شكل  :3يوضح معدل النمو النوعي ألسماك المزارع المدروسة
بينت نتائج التحميل اإلحصائي والمبينة في جدول  9وشكل  0وجود فروق معنوية في معامل التحويل الغذائي بين المزارع
السمكية المدروسة  ،اذ سجمت المزرعة السمكية الثالثة والرابعة اعمى معامل تحويل غذائي بين المزارع السمكية المدروسة.
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3
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شكل  :4يوضح معامل التحويل الغذائي ألسماك المزارع المدروسة
بينت نتائج التحميل اإلحصائي والموضحة في جدول  9وشكل  0تفوق المزرعة السمكية الثالثة والرابعة معنويا

( )p>0.05عمى المزرعة السمكية األولى والثانية ولم يكن ىناك فروق معنويو ( )p>0.05مع المزرعة السمكية الخامسة  .وقد

يعزى تفوق المزرعة السمكية الثالثة والرابعة في معامل وكفاءة التحويل الغذائي الى كون األسماك صغيرة الحجم والتي تتميز بنمو
سريع وارتفاع نسبة الغذاء الطبيعي في المزرعتين كون مصدر الماء من نير الزاب األسفل .
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كفاءة التحويل الغذائي
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شكل  : 5يوضح كفاءة التحويل الغذائي ألسماك األحواض المدروسة
جدول  : 1يوضح مؤشرات نمو أسماك الكارب الشائع المرباة في األحواض الترابية في محافظة كركوك
)متوسط  ±الخطأ القياسي)

العمر

رقم المزرعة

/

( 1دوميز)

151

( 2ﺁلتون كوبري(

221

( 3ﺁلتون كوبري)

115

( 4باجوان)

115

( 5ليالن)

211

االيام

الزيادة الوزنية
الكمية /غم

704.44±
998.67b
9444.04±
900.80a
70.44±
6.04c
88.07±
6.60c
9984.4±
60.40a

النمو النسبي
%

704.44±
998.67b
9444.04±
900.80b
9044.44±
907.066b
9007.07
±660.07a
9984.44±
964.40b

النمو

النوعي%
4.08±
4.40b
4.06±
4.40c
9.90±
4.40a
9.94±
4.40a
4.00±
4.49bc

معامل التحويل
الغذائي

0.00 ±4.48a
0.07 ±4.40b
0.09±
14.4c
0.97± 4.40
c
0.00± 4.49
bc

كفاءة التحويل
الغذائي%

08.08±4.60
c
09.70±
4.08b
09.90±
4.986a
09.00±
4.90a
04.68±
4.99ab

تشير النتائج في جدول  0إلى تفوق الوزن االبتدائي  100غم عمى الوزن االبتدائي لمتربية  0غم مع وجود فروق معنوية
عمى مستوى ( .)p>0.05بينما تفوق الوزن االبتدائي  0غم عمى الوزن االبتدائي 944غم في صفات النمو النسبي والنمو النوعي،

وأشار السالم ( )0490الى تفوق الوزن االبتدائي  04غم عمى الوزن االبتدائي  004غم في صفات النمو النسبي والنوعي .وقد
يعزى تفوق الوزن االبتدائي  944غم في الزيادة الوزنية الى كبر حجم وعمر األسماك وتأقمميا عمى تناول العمف ادى الى ارتفاع
الزيادة الوزنية بينما وقد يعزى تفوق الوزن االبتدائي 0غم في معدل النمو النوعي والنسبي الى صغر حجم االسماك.
جدول  : 2تأثير الوزن االبتدائي عمى الصفات االنتاجية لممزارع السمكية المدروسة )متوسط  ±الخطأ القياسي)
الزيادة الوزنية

الوزن االبتدائي رقم المزرعة
1
b 4.49 ± 4.000
b70.09 ± 900.96 a 70.09 ± 900.96
2
()111غم
5
3
a 4.40 ± 9.99 a 909.00 ± 0007.60 b 0.70 ± 89.90
( )5غم
4
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بينت نتائج التحميل اإلحصائي لمدراسة الحالية والموضحة في الجدول  0إن أعمى قيمة ُسجمت لمعامل الحالة كانت في
المزرعة الخامسة ( )0.76إذ تفوق ىذه المزرعة معنوياً ( )p>0.05عمى جميع المزارع السمكية المدروسة ،بينما تفوقت المزرعة

السمكية الثانية ( )0.08عمى المزرعة الثالثة والرابعة ولم تختمف معنوياً مع المزرعة األولى .ويعد معامل الحالة دليالً عمى التغير

في احتياطي الطاقة المخزونة في العضالت (ىاشم وآخرون .)0499 ،فيو مؤشر جيد لفيم التغيرات الحاصمة في حالة األسماك
الصحية (التميمي . )0440 ،ان معامل الحالة ألسماك الكارب يقع ضمن مدى  0.90 – 4.94ىذا ماحصل عميو وىاب(.)0446

أن معامل الحالة لمشمك يقع بين ( )1.00-0.71في بحيرة اصطناعية .والحظ داود
وأشار ابواليني وآخرون ( )2005الى ً
أن مدى معامل الحالة لمكارب الشائع ( )2.36-1.23وىي مقاربة لنتائج الدراسة الحالية .إن اختالف قيم معامل الحالة
(ً )1986

ألسماك الكارب الشائع في الدراسة الحالية مقارنة مع الدراسات األخرى لنفس النوع قد يعزى الى عدد من العوامل من ىذه العوامل
البيئات المختمفة كذلك المتعمقة بالطول والعمر وكمية الغذاء المتناول ودرجة االصابة بالطفيميات ووقت وضع البيض ومعدل النمو

التي تمعب دورا" في احداث تغير في قيمة معامل الحالة( وىاب .)0446 ،

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي تفوق المزرعة السمكية الخامسة ( )0.60معنوياً ( )p>0.05عمى كل من المزرعة

األولى والثالثة والرابع ولم تختمف معنوياً مع المزرعة السمكية الثانية ،وتفوق المزرعة السمكية الثانية ( )0.00عمى المزرعة
السمكية الثالثة والرابعة ولم تختمف معنوياً مع المزرعة األولى ،وتفوق المزرعة السمكية األولى( )0.90عمى المزرعة الثالثة

والرابعة ،وتفوق المزرعة السمكية الثالثة ( )0.70عمى المزرعة السمكية الرابعة.

بينت نتائج التحميل اإلحصائي تفوق المزرعة السمكية الخامسة( )8.40معنوياً ( )p>0.05عمى بقية المزارع السمكية،

بينما تفوقت المزرعة السمكية الثانية( )7.00عمى المزرعة السمكية الثالثة والرابعة ولم تختمف معنوياً مع

المزرعة األولى ،وتفوق المزرعة السمكية األولى ( )6.66عمى المزرعة الرابعة ولم يظير اختالفاً معنوياً مع المزرعتين الثانية

والثالثة  .والموضحة في جدول رقم .0

جدول  : 4قيم معامل الحالة ألسماك المزارع المدروسة)متوسط  ±الخطأ القياسي)
معامل الحالة باالعتماد عمى الطول

معامل الحالة باالعتماد عمى الطول
cb 4.96 ± 6.66

رقم المزرعة

معامل الحالة

( 1دوميز)

b 4.47 ± 0.00

b 4.48 ± 0.90

( 2ﺁلتون كوبري)

b 4.99 ± 0.08

ab 4.98 ± 0.00

b 4.08 ± 7.00

( 3ﺁلتون كوبري)

c 4.94 ± 9.97

c 4.49 ± 0.70

c 4.97 ± 6.04

( 4باجوان)

d 4.46 ± 9.00

d 4.47 ± 0.09

d 4.97 ± 0.87

( 5ليالن )

a 4.48 ± 0.76

a 4.96 ± 0.60

a 4.08 ± 8.40

الشوكي

القياسي

يشير الجدول  0إلى تأثير نسبة البروتين في العميقة عمى الصفات اإلنتاجية إذ حققت المزرعة الخامسة أعمى زيادة وزنية

وتفوقت معنوياً عمى بقية المزارع السمكية ( .)p>0.05إن احتياج أسماك الكارب الشائع لمبروتين الخام ألجل نمو مثالي ىي من
 084-094غم/كغم عمف جاف ( Oginoو )1970 ، Saitoأي بنسبة من  .%08-09واختمفت نتائج الدراسة الحالية مع ما
ذكره التميمي ( )0490إن أسماك الكارب حققت أفضل إستغالل لمبروتين وصفات نمو عند استخدام البروتين بنسبة .%09.00

وتفوقت المزرعة الرابعة والتي تحتوي عمى نسبة بروتين  %99.90في صفات النمو النسبي والنوعي .وقد يعزى تفوق نسبة
البروتين  %90.04في الزيادة الوزنية الى وجود الغذاء الطبيعي في المزرعة السمكية والذي يسد  %64من حاجة األسماك الغذائية

ويعزى تفوق نسبة البروتين  %99.90في معدل النمو النسبي والنوعي الى صغر حجم األسماك .
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جدول  :5تأثير نسبة البروتين في العمف عمى الصفات االنتاجية)متوسط  ±الخطأ القياسي)
النمو النسبي %
b 998.66 ± 704.44

النمو النوعي %
c 4.40 ± 4.08

نسبة البروتين في العمف  %رقم المزرعة الزيادة الوزنيه الكمية /غم
b 998.66 ± 704.44
1
29.70
2
b 4.48 ± 4.79 b 990.04 ± 9004.00 b 909.66 ± 007.70
38.60
3
a 4.40 ± 9.49 a 660.07 ± 9007.07
c 6.60 ± 88.07
4
19.13
c 4.49 ± 4.00 b 60.49 ± 9984.44
a 60.49 ± 9984
5
14.50
المصادر:

ابراىيم ،سعد جعفر وعبداهلل عمي مضحي .0490 .الميزة النسبية ألنتاج األسماك في العراق .مجمة العموم الزراعية العراقية00 ،
(.90- 80 :)0

ابواليني ،عبد الكريم جاسم وسفيان كامل .2005 .بعض جوانب حياتية سمكة الشمق ) Aspius vorax (Heckelفي بحيرة
اصطناعية – بغداد .وقائع المؤتمر العممي القطري الثالث لعموم الثروة الحيوانية 21 -20 ،نيسان  ،2005تكريت،
العراق. 66-58 :

االطمس اإلحصائي . 0499 .االطمس االحصائي الزراعي خارطة الطريق لمتنمية الزراعية (االقتصاد االخضر ) –

و ازرة

التخطيط .الجياز المركزي لإلحصاء 099 .صفحة.
البدران ،عمي عبد االمير كحطان .0448 .االستخدام الجزئي لمطحمب

Enteromorpha

 intestinalisوالقشري

 Parhyale basrensisفي عالئق صغار اسماك الكارب الشائع  . Cyprinus carpio Lرسالة ماجستير ،كمية
الزراعة ،جامعة البصرة.

البيادلي ،رحمن حسين ثجيل .0499 .استزراع كثافات مختمفة لسمك الكارب الشائع ) )Cyprinus carpio L . 1758في
األقفاص العائمة في اىوار محافظة ميسان .رسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد 09 .صفحة.
التميمي ،رياض عدنان . 0490 .تقيم خمسة انواع من العالئق التجارية المستخدمة في تغذية االسماك في محافظة البصرة جنوب
العراق  .المجمة العراقية لألستزراع المائي.80-79 : )9( 90 ،

التميمي ،لؤي محمد عباس . 0440 .بيئة وحياتية وتقييم مجتمع األسماك في نير الفرات قرب محطة كيرباء المسيب  .اطروحة
دكتوراه  ،كمية الزراعة  ،جامعة البصرة 907 .صفحة
الثرثار في محافظة صالح الدين .رسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة تكريت 949 .صفحة.
جابر ،عامر عبداهلل وجاسم حميد صالح ومصطفى احمد المختار وخالد حمد حسوني وغسان عدنان .0447.بعض الجوانب
الحياتية ليرقات وصغار سمكتي البني)(Barbus sharpeyi Gunther, 1874

والكارب االعتيادي Cyprinus

 carpio L.في االحواض الترابية .مجمة وادي الرافدين لعموم البحار.007-000 :)0(00 ،
جابر ،عامر عبداهلل ومصطفى احمد المختار وفالح موسى وجاسم حميد وعدي محمد حسن . 0494.تكثير اسماك الكارب
الشائع  Cyprinus carpioخارج موسم التكثير في محافظة البصرة  .المجمة العراقية لالستزراع المائي- 99 :)0( 7 ،
.944

الحمداني ،قصي حامد .0448 .معدالت نمو صغار اسماك البني ) Barbus sharpeyi (Gunther,1874والكارب االعتيادي
 Cyprinus carpio Lتحت ظروف مختبرية .المجمة العراقية لألستزراع المائي.70 -60 :)0( 0 ،
الدبيكل ،عادل يعقوب .9996 .دراسة تغذوية وأيضية لصغار البني  Barbus sharpeyiوالكطان  B. xanthopterusوالكارب
االعتيادي  Cyprinus carpio L.تحت الظروف المختبرية .اطروحة دكتوراه ،كمية الزراعة ،جامعة البصرة999 .

صفحة.
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الدىام ،نجم قمر .9994 .تربية األسماك .كمية الزراعة ،جامعة البصرة ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،مطبعة دار الحكمة:
 089صفحة.
الرفاعي ،عصام حميد عبداهلل  .0496.استبدال الخميرة الجافة التجارية  Saccharomyces cerevisiaeلمركز البروتين
الحيواني وأثرىا في النمو وبعض الصفات الدمية والمؤشرات البايولوجية والكيمياوية والتقييم الحسي لصغار أسماك الكارب
الشائع  .Cyprinus carpio Lرسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة االنبار 999 .صفحة.

السالم ،عبداهلل فاىم عباس حسون .0490 .التقييم الفني واالقتصادي لمشاريع تربية األسماك في األقفاص في محافظة بابل .رسالة
ماجستير ،ىيئة التعميم التقني ،الكمية التقنية المسيب 090 .صفحة.
سممان ،عمي حسين .0446.التنوع الحيوي لألسماك وحياتية نوعين منيا في ذراع الثرثار -دجمة .اطروحة دكتوراه ،كمية العموم،
جامعة المستنصرية 940 .صفحة.

السميع ،محمد بدر عمي ونيى نعمة محمد .0490 .الخصائص الجغرافية الطبيعية لمحافظة بابل وامكانية التوسع في مزارع تربية
االسماك .مجمة اداب الكوفة.06-99 :)00(9 ،
السنباني ،محمد عمي محمد احمد .0440 .استخدام بعض اإلضافات الغذائية في تحسين خواص عالئق اصبعيات أسماك
شاكر ،ىشام فاضل .0490 .بعض الجوانب الحياتية لثالث أنواع من األسماك في منطقتي الجرين والقطبة /بحيرة

الشاوردي ،عمي عودة .0446 .بيئة وحياتية سمكتي الكارب الكرسين ) ) Carassius carassius L,1758والخشني Liza abu
) (Heckel,1843في ذراع الثرثار  -دجمة ونير دجمة .اطروحة دكتوراه ،كمية العموم ،الجامعة المستنصرية900 .
صفحة.
الشكرجي ،سامر سميم حنتوش .0490 .اختبار نبات عدس الماء  Lemna spp.ونبات الجت  Medicago Sativa Lكأغذية
محتممة ألسماك الكارب العشبي  Ctenopharyngodon idellaوالكارب الشائع  . Cyprinus carpio Lرسالة

ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد 00 .صفحة.

عباوي ،سعاد عبد ومحمد سميمان حسن .1990 .اليندسة العممية لمبيئة فحوصات الماء .و ازرة التعميم العالي والبحث العممي،
جامعة الموصل 096 ،صفحة.
عبدالحميد ،عبد الحميد محمد .2009 .أسس إنتاج واستزراع األسماك .مطبعة كمية الزراعة ،جامعة المنصورة 640 :صفحة.

عواد ،مصطفى ابراىيم .0490 .تأثير اضافة  L- Carnintineلمعميقة في نمو وبعض معاير الدم لصغار اسماك الكارب الشائع
 . Cyprinus carpioرسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد 00 .صفحة.
الكارب االعتيادي  .Cyprinus carpio L.اطروحة دكتوراه ،كمية الزراعة ،جامعة البصرة 907 .صفحة.
الالمي ،عمي عبدالزىرة زبون . 9998 .التأثيرات البيئية لذراع الثرثار عمى نير دجمة قبل دخولو مدينة بغداد .اطروحة دكتوراه،
كمية العموم ،الجامعة المستنصرية 900 .صفحة.

منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة .0499.إدارة مصايد االسماك وتربية االحياء المائية  ،برنامج معمومات األنواع المائية
المستزرعة ) 90 : .Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758صفحة.
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .0494 .الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية في الوطن العربي – الخرطوم.980 :0 ،
ىاشم ،انتصار شعبان ونادر عبد سممان وجبار خطار عبدالحسن .0499 .تقدير الدالة الجنسية والدالة الكبدية ومعامل الحالة
الجسمي السماك البياح الذىبي (.Liza carinata (Valenciennes, 1836

المجمة العراقية لألستزراع المائي،

.90- 89:)9(8
وىاب ،نياد خورشيد .0446 .دراسة بعض الجوانب الحياتية ألنواع من أسماك نير طوز جاي -شمال العراق .اطروحة دكتوراه ،
كمية الزراعة  ،جامعة بغداد 999 .صفحة.
Brown, M .E.1957. Experimental studies physiology .New York. Academic press, 1: 361-400.
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