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الخالصة

جمعت  65سمكة كارب بروسي  Carassius auratus gibelioمن سد البدعو لمفتره

من كانون الثاني  2008ولغاية اذار  2008درست التغيرات الشيرية في الخصائص الفيزيائية

والكيميائية لممياه .قيست الخصائص البيئية الالحياتية كدرجة حرارة اليواء والماء والنفاذية

والمموحة واالوكسجين الذائب وثنائي اوكسيد الكربون واالس الييدروجيني والقاعدية والعسرة

الكمية والنترات والنتريت والفوسفات بشكل منتظم ولمدة ستة اشير .كما اخذت القياسات الحياتية
لالسماك المصيدة كالطول الكمي والوزن الكمي والوزن النظيف وقياس وزن المناسل وتقدير

العمر .تراوحت قيم درجة حرارة اليواء بين  14م في كانون الثاني و36ە م في حزيران  .تراوحت
قيم درجة حرارة الماء بين  12م في كانون الثاني و35ە م في حزيران .تراوحت نفاذية الضوء

بين ( )65-40سم  .سجمت أدنى القيم لممموحة (  )1.53جزء باأللف خالل أيار2008

وأعالىا ( )4.99جزء باأللف في شباط  .أظيرت قيم األوكسجين الذائب انخفاضاً خالل حزيران

اذ بمغت ( )8ممغم /لتر .تراوح مدى األس الييدروجيني من ( . )7.8 - 6.9وتذبذبت قيم ثنائي
اوكسيد الكاربون وسجمت غيابا تاما في كانون الثاني وسجمت اعمى قيمة في ايار وحزيران
بمغت  . 6.7وسجمت أوطأ قيم لمقاعدية ( )140ممغم  /لترفي شباط  ,بينما سجمت أعالىا في

ايار( )150ممغم/لتر .سجمت العسرة الكميو اقل التراكيز في كانون الثاني( )180ممغم /لتر
واعالىا في حزيران لتصل الى ( )360ممغم /لتر .أظيرت النترات ( (NO3ارتفاعا ممحوظا في

ايار وكانت أعمى القيم ( )58.13مايكروغرام_ذرة نيتروجين /لتر ,وأدناىا ()24.76
959

مايكروغرام_ذرة نيتروجين /لتر في نيسان .وسجل النتريت ( (NO2أعمى القيم ()0.07

مايكروغرام_ذرة نيتروجين /لتر في حزيران وأدناىا ( )0.03مايكروغرام_ذرة نيتروجين /لتر في
كانون الثاني .وتميزت تراكيز الفوسفات باالرتفاع التدريجي خالل آذار ونيسان لتصل ذروتيا في

مايس ( )5.11مايكروغرام_ذرة فسفور /لتر وكانت أدناىا في شباط (  0.62مايكروغرام-ذرة
نيتروجين /لتر)  .ظير تزايد بالطول في السنوات المتتاليو وكانت مجاميع العمر المسجمو اربع

مجاميع وسجمت مجموعة العمر  IIIاعمى طول مالحظ ( )25.7سم وان ىناك نمو في اسماك
الكارب البروسي بالوزن الكمي والنظيف اذ يالحظ ان ىناك تناسق في الزياده بالوزن مع التقدم

بالعمر اذ بمغ اعمى وزن ( )259.4غم و()221.4غم عند مجموعة العمر . III

المقدمو

يقع سد البدعو عمى نير الغراف احد االفرع الرئيسو لنير دجمو  ,انشأ السد عام

1929م  ,ويستخدم ال رواء المناطق الزراعيو الكبيره التي تحيط بو لرفع المياه من نير الغراف

ولدرء خطر الفيضان  ,ويبمغ منسوب المياه في مقدم نير الغراف  17.4متر وعند سد البدعو

 11متر (الغزي . )2114,ظيرت اسماك الكارب البروسي  Carassius.auratus gibilioفي

نير الغراف في السنوات االخيرة وتنتمي ىذه االسماك الى عائمة الشبوطيات , Cyprinidae

يستوطن ىذا النوع في اوربا وغرب اسيا حتى الحدود المتاخمو لبحر قزوين جنوبا

( , )Coad,2007وادخمت ىذه االسماك الى العديد من البمدان ومنيا العراق
( , )Coad,1991,1996وقد بين عمي ( )2118ان النوع السائد في المياه الداخميو ىو

 Carassius auratus gibelioباالعتماد عمى صفات تصنيفيو تميزه عن النوع
 Carassius.carassiusتيدف الدراسو الحاليو الى تحديد بعض الصفات الفيزيائيو والكيميائيو

والحياتيو لمكارب البروسي  Carasisus auratus gibelioكدرجة الحراره لميواء والماء

واالوكسجين الذائب وثاني اوكسيد الكاربون الحر والنفاذيو والقاعديو والعسره والمموحو وتقدير

العمروالطول والوزن والعالقو بين الوزن والطول والعمر والمناسل.

المواد وطرق العمل
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جمعت  65سمكة  C.auratus gibelioمن سد البدعو لمفترة من نياية كانون

الثاني 2118ولغاية بداية اذار ( 2118شكل  )1لتوفر الصيد في ىذه الفتره فقط  ,باستعمال
شباك صيد مختمفو  ,وجمعت عينات الماء في منطقة الدراسو شيريا لمفترة من كانون الثاني

ولغاية حزيران  2118وبواقع عينو واحده  .قيست درجة حرارة اليواء والماء باستعمال محرار

زئبقي مدرج لغاية  1.1درجو مؤيو وقيست نفاذية الضوء باستعمال قرص ساكي Secchi disc

 ,حسبت درجة المموحو باستعمال جياز التوصيل الكيربائي نوع  TOAموديل CM-8ET
وضرب ناتج القياس بثابت  1.64وعبر عن الناتج بـ (غم/لتر)  .قيست درجة االس الييدروجيني

باستخدام جياز  pHنوع  GTCموديل  . Lesiboloقيست كمية االوكسجين المذاب(ممغم/لتر)
بطريقة ونكمر ( , )Lind,1979استخدمت الطرق الموضحو في ( )APHA,1985لقياس
ثنائي اوكسيد الكاربون والقاعديو الكميو والعسره الكميو  .جمبت عينات االسماك الى المختبر
وجففت الرطوبو الزائده باستعمال ورق ترشيح وتم قياس الطول الكمي القرب مممتر واخذ الوزن

الكمي لكل عينو القرب ( )1ممغرام باستعمال ميزان نوع  . Mettler PE 3611قدر العمر

بواسطة الحراشف  .وضعت الحراشف في مضاريف وسجمت عمييا المعمومات الخاصو بكل

سمكو ( )Lagler,1965وقبل فحصيا تم تنقيعيا بمحمول ىيدروكسيد البوتاسيوم ()KOH
بتركيز  %2ولمدة يوم واحد لغرض تنظيفيا ثم جففت ووضعت بين شريحتين زجاجيتين ربطتا

بشريط الصق  ,بعدىا فحصت باستعمال جياز تكبير نوع  Projectinaتحت قوة تكبير × 21

 .حسبت معامل الحالو الجسمي اعتمادا الى (. )Ahmed et al.,1984
وزن الجسم الكمي(غم)_ وزن المناسل (غم)

معامل الحالو الجسمي= 115 × ---------------------------
مكعب الطول (ممم)
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النتائج

يوضح الشكل ( )2التغيرات الشيرية في درجة حرارة اليواء في منطقة الدراسو  ,اذ

اظيرت قيم درجة الحراره ارتفاعا ممحوضا من نيسان ولغاية حزيران وسجمت اعمى القيم في

حزيران بمغت  36م وادناىا في كانون الثاني بمغت  14م  .ويبين الشكل  3التغيرات الشيريو
في قيم درجة حرارة الماء اعمى القيم سجمت في حزيران بمغت  35م وادناىا في كانون الثاني

بمغت  12م  ,ويبين شكل  4االختالفات الشيريو في نفاذية الضوء خالل عمود الماء اذ تميزت

القيم باالرتفاع النسبي لمفترة من كانون الثاني ولغاية اذار وبمغت في شباط  61سم ولوحظ ميول

القيم الى االنخفاض التدريجي في نيسان وايار لتصل الى اقل قيمو مسجمو في حزيران  41سم

ويوضح الشكل  5التغيرات الشيريو في قيم المموحو اذ اظيرت النتائج اختالفات شيريو  .سجمت
فييا ارتفاعا في شباط بمغت  4.99غم/لتر بينما سجمت ادنى القيم في ايار  1.53غم/لتر .

اظيرت قيم االوكسجين الذائب شكل  6اعمى القيم في شباط اذ بمغت  9.5ممغم/لتر وسجمت ادنى

القيم في حزي ارن بمغت  8ممغم/لتر  .يبين الشكل  7التذبذبات الشيريو في تركيز االس
الييدروجيني  pHلمنطقة الدراسو اذ بينت النتائج ان القيم كانت في االتجاه القاعدي طيمة فترة
الدراسو وسجمت اعمى القيم في نيسان اذ بمغت  7.8بينما سجمت ادنى القيم في كانون الثاني

 . 6.7اظيرت االختالفات الشيريو في قيمة ثنائي اوكسيد الكاربون شكل  8غيابا في كانون
الثاني ثم بدات باالرتفاع التدريجي لتصل الى اعمى قيمو في مايس وحزيران  4ممغم/لتر.

وسجمت تغيرات شيريو طفيفو في قيم القاعديو الكميو ولوحظت اعمى القيم في ايار 151

ممغم/لتر وسجمت ادناىا في شباط  141ممغم/لتر شكل  . 9يظير شكل  11التغيرات الشيريو

في تراكيز العسره الكميو اذ سجمت ادناىا في كانون الثاني  181ممغم/لتر وسجمت اعمى القيم في

حزيران اذ بمغت  361ممغم/لتر  .يوضح شكل  11التغيرات الشيريو في قيم النترات اذ بمغت

اعمى القيم في ايار  58.13مايكروغرام/لتر وسجمت اقل القيم في نيسان اذ بمغت 24.76

مايكروغرام/لتر  .يبين الشكل  12التغيرات الشيريو لقيم النتريت ويالحظ تدرج القيم اذ سجمت

ادنى القيم في كانون الثاني  1.13مايكروغرام/لتر واعمى القيم سجمت في حزيران 1.12
مايكروغرام/لتر  .ويبين الشكل  13التغيرات الشيريو في قيم الفوسفات اذ سجمت اقل القيم في

شباط  1.62مايكروغرام/لتر ثم بدات بالتزايد لتصل اعمى قيمو ليا في ايار  5.11مايكروغرام/لتر

.

يوضح الشكل  14العالقة بين نمو اسماك الكارب البروسي بالطول الكمي اذ ظير تزايد بالطول

في السنوات المتتالية وكانت مجاميع العمر المسجمة اربع مجاميع وسجمت مجموعة العمر IV
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اعمى طول ( )25.7سم  .ويبين الشكل 15العالقة بين نمو اسماك الكارب البروسي بالوزن

النظيف اذ يالحظ ان ىناك تناسق في الزيادة بالوزن مع التقدم بالعمر اذ بمغ اعمى وزن ()259

غم و()221.4غم عند مجموعة العمر . IV

جدول ( )2يبين المجاميع العمريه لمكارب البروسي
العمر

(سنه)

العدد

النسبه

المئويه

الوزن الكمي (غم)

الطول

(سم)

الكمي

وزن

الوزن النظيف (غم) (غم)

المناسل

I

5

7669

29569 –5.62

9.68-2.68

26962-..67

25-966

II

92

.2676

95.65- 5866

9565 -2569

92.6. - 5265

9965 -26.

III

98

..

9.265 -..6.

9562 -2.69

29. - .66.

9869 - 969

IV

5

7669

959- 996

9567 -92

9926. - 22967

9662 -2266

ويبين الشكل ايضا ان ىناك عالقة طردية بين الوزن والنمو بالوزن النظيف .وان ىناك عالقة
بين النمو والوزن الكمي موضح في شكل  16ويوضح جدول  1المجاميع العمرية .

المناقشو

اظيرت النتائج تغيرات شيرية واضحة في درجة حرارة اليواء والماء وتعزى الى

االختالفات في شدة سطوع الشمس وطول فترة االضاءة اليومية وعمق المنطقة واالختالفات
المناخية االخرى  .اظيرت ميوالت منسجمة مع درجة حرارة الماء  ,اذ تميل درجة الحرارة

السطحية لمماء في كثير من االحيان الى التوافق مع درجة حرارة اليواء (. )Talling,1980
وتعد درجة حرارة الماء من اكثر الخصائص الفيزيائية اىمية في البيئة المائية النيا تؤثر في
تواجد االحياء المائية وكثافتيا وتوزيعيا ونموىا فضال عن تاثيرىا عمى الخصائص الكيميائية

وتفاعميا ( . )Hussein,et al.,2000وقد تفسر االختالفات في نفاذية الضوء في عمود الماء
بعوامل عديده منيا خارجية تتمخص بالحالة الجوية السائدة وصفاء السماء ومنيا داخمية تشمل

كمية ونوعية المواد العالقة والذائبة وحركة المياه ()Wetsteyn and Kromkamp,1994

وقد يفسر ارتفاع قيمة النفاذية بشكل ممحوظ خالل اشير الشتاء نظ ار لتناقص كثافة اليائمات

النباتية وقمة حركة الماء

ويعزى انخفاض القيم في شير حزيران الى زيادة التصريف (.)Hannan and Young,1947
 96.ويالحظ زيادة المموحة في شير شباط بسبب
اظيرت النتائج تغيرات واضحة في قيم المموحة ,

تصريف مياه الخزانات المقامة عمى نير دجمة في ىذه الفترة وان وجود المبازل الزراعية (مبازل

الشطره والدوايو والبدعو والغراف) المنتشره عمى طول النير تساىم في رفع مموحة المياه في

النير ( )Hussein & Fahad,2008فضال عن التموث الحاصل من ما يمقى في النير من
مياه مجاري ومموثات اخرى  .بينت الدراسو ارتفاع قيم االوكسجين الذائب خالل اشير الشتاء

بفعل انخفاض درجات الحرارة اذ اوضح ) Lind (1979ان ذوبان الغازات يتناسب عكسيا مع

درجة الحرارة  .كانت قيم االس الييدروجيني ضمن االتجاه القاعدي وىي عادة ما تتراوح في
معظم المياه الطبيعية بين  . )Reid,1961( 8-6يالحظ زيادة قيم ثنائي اوكسيد الكاربون الحر

كمما ازدادت درجة حرارة المياه بسبب تحمل المواد العضوية بفعل النشاط البكتيري الذي يزداد
بارتفاع درجات الحرارة  ,مطابقا لدراسة ) Hussein et al.,(2002لشط العرب وقناة الخوره .
ويفسر ارتفاع قيم القاعدية الكمية في الربيع الى التصريف الواطيء والكدرة القميمة وارتفاع

االنتاجية ) (Sabri et al.,1989وان النتائج الحالية لمقاعدية الكمية ضمن القيم المحددة لممياه

الطبيعية الموضحة في) APHA (1985اذ يتراوح المدى بين  211-21ممغم/لتر  .قد تفسر
القيم العالية لمعسرة الكمية خالل الصيف الى انخفاض مستوى المياه خالل ىذه الفترة وزيادة
معدل التبخر كما اشار اليو ). Bhuvanoswarn et al.,(1999

شكل ( )2يوضح منطقة جمع العينات في سد البدعة

ان سبب زيادة النترات في ايار في موقع الدراسو يعود الى ىطول االمطار التي تقوم

بجرف االسمدة النتروجينية من االراضي المسمدة ليا والمتاخمة لمنير كما اشار الالمي ()1998

في دراستة لذراع الثرثار  .اما االنخفاض الكبير لمنترات فقد يعزى الى استيالكيا من قبل

اليائمات النباتية (االماره واخرون  . )2111كانت تراكيز النترات مرتفعة خالل اشير الصيف وقد
يعزى ذلك الى تحمل المواد العضوية ومخمفات العوالق وزيادة عممية نترجة االمونيا

 Nitrificationوتحوليا الى نتريت  . Shrimali and Singh,(2001بينت الدراسو ارتفاع

تراكيز الفوسفات بشكل واضح خالل اشير الربيع يعود الى ىطول االمطار التي تجرفيا من

االراضي الزراعية المتاخمة لمنير (حسين )2111,وان لالمطار دور كبير في اذابة مركبات

الفسفور من القشرة االرضية ( , )Wetsteyn et al.,1990وتساعد عممية الخمط الناتجة من
االمطار عمى تحرير الفوسفات من الرواسب ( . )Calvero et al.,1990بينت النتائج من

دراسة عمر اسماك الكارب البروسي في سد البدعة ظيور اربع مجاميع عمرية جدول ()1

وكانت مجموعة العمر ( )IIIىي السائدة .

وجد ) Morgan and Beatty (2004ان مجموعة العمر ( )Iىي السائدة في

عالقة الطول بالوزن ان ىذه السمكة تبمغ وزن
دراستو عمى بقية مجاميع العمر وبين من خالل965
 2كغم عند طول كمي  447ممم ووجد ) Mitchell (1997ان اكبر سمكة حية بعمر  11سنة

وبوزن  2كغم .بين ( Coad (2009ان النضج الجنسي يحصل عند عمر  4-3سنة في نير

الفولغا وفي الدراسة الحالية حصمت عمى اسماك بعمر  4-3سنة ناضجة جنسيا كما بين ان
مدى حياة االسماك  15سنة ويحصل اكبر نمو عند السنتين  4-2ليصل الحجم  21-15سم
وبين ان ىذه االسماك تعيش في االحتجاز في الصين اكثر من  51سنة وان اسماك الكارب
البروسي تفضل االحواض او البرك في الجداول ذات النباتات المائيو لكن ىذه االسماك قد ادخمت

الى االجسام المائيو الصغيره كاسماك زينو  .وىذه االسماك تتحمل العكاره ومدى  pHبين (4.5

 )11.3ودرجات حراره عاليو (الحدود العميا القاتمو  41.4م) ودرجة مموحو عاليو ( 17جزءبااللف)  .وقد ظيرت ىذه االسماك في اسواق البصره عند ارتفاع مموحة شط العرب .
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Some aspects of ecological and biological in the Prussian carp
Carassius auratus gibelio in Al-Baddah Dam,Thi-Qar Iraq.
Kamel K. Fahd

University of Thi- Qar
College of Agriculture
Thi-Qar , Iraq

SUMMARY
Sixity five specimens of Prussian carp (Carassius auratus gibelio)
were Collected from Al-Baddah Dam for the period from January to
March 2008. Monthly changes in physical and chemical properties of
water were investigated. Abiotic characters, namely air and water
temperatures, transparency, salinity, dissolved oxygen, carbon dioxide,
pH, total alkalinity, total hardness, nitrite, nitrate and phosphate were
measured on regular basis for six months. Measurements for captured
fish included total length, total weight, cleaned weight, and gonad
weight. Age was also determined. Air temperature ranged from 14 o C
in January and 16o C in June. Water temperature ranged from 12 oC

in January and 35o C in June. light penetration ranged between 40-65
cm. The lowest values of salinity (1.53 ppt) were encountered in May,
and the highest values ( 4.99 ppt) were in February. Dissolved oxygen
showed a decline during the warm months (June), amounting to 8
mg/L. pH ranged between 6.7 and 7.8. Carbon dioxide values were
fluctuating and was totally absent in January,the highest values were
recorded in may,June (4 mg/L).

Total alkalinity exhibited lower values (140 mg / L) in February, while
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the highest in May (150 mg / L). Total hardness showed the lowest
concentrations in January (180 mg / L) and highest in June (360 mg /
L). Nitrate ((NO3) showed remarkable rise in May (58.13 µg _ atom N
/ liter), and the lowest (24.76 µg _ atom N / L in April. Nitrite ((NO2)
Scored highest values (0.12 µg _ atom N / l ) in April and the lowest
(0.03 µg _ atom N / l) was in January. Concentrations of phosphate
characterized by gradual increase during March and April , to achieve
its peak in May (5.11 µg _ atom phosphorus / L) and the lowest was in
February ( 0.62 µg - atom N / liter.It notes that there is increasing in
length in the previous years . Four groups of age were registed . The
third age group were higher length (25.7cm) and there is growth in the
carp fish in the total weight . It abserved that there is parallel in the
increasing in weight with the age development . The higher weight was
(209.46) and (220.46) in the second group . there was a extrusive
relationship between the length of fish weight .

