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اول تسجٌل لتواجد أسماك البلطً Oreochromis aureus (Gervais,
) )1848فً منطقة هور الدلمج غرب مدٌنة الدٌوانٌة وسط العراق .
كاظم جواد لفته الزٌدي
كلٌة الزراعة  /جامعة القادسٌة
الخالصة :
 Oreochromis aureusفً منطقة هور
تم جمع عدد من أسماك البلطً االورٌا
الدلمج خالل شهر نٌسان عام  ، 2010حٌث ٌقع هذا المسطح المائً بٌن مدٌنتً القادسٌة
(غربا) والكوت (شرقا) .تراوحت اطوال االسماك المصٌدة بٌن  112 -976ملم  ،وصنف
هذا النوع باالعتماد على الصفات العددٌة والمظهرٌة  ،تراوح عمق الجسم  %44.4من الطول
القٌاسً  ،الزعنفة الظهرٌة تحتوي على  16شوكة  ،الزعنفة الظهرٌة الخلفٌة غٌر منفصلة عن
الزعنفة الظهرٌة االمامٌة  ،القوس الغلصمً ٌحتوي على  22سن غلصمً ٌ ،تراوح عدد
الحراشف عند الخط الجانبً  32حرشفة قرصٌة الشكل ٌ ،حوي الفم على اكثر من صف من
االسنان قوٌة تكون اسنان الصف الخارجً ثنائٌة الرؤوس ٌعتبر هذا التسجٌل االول لتواجد
أسماك البلطً االورٌا  Oreochromis aureusفً هذه المنطقة .
المقدمة :
تعد األهوار العراقٌة من أوسع مناطق االراضً الرطبة فً الشرق االوسط وغرب اسٌا
وهً من ابرز النظم البٌئٌة فً الشرق االوسط حٌث تمتاز بالتنوع الحٌوي بشكل كبٌر
) ، (UNEP , 2001المساحة الكلٌة لها تراوحت بٌن  20000-15000كم  2فً سنة
(  )Partow et al. , 2001وهً تشكل  %70من المساحات الكلٌة
1973
للمسطحات المائٌة فً القطر (الشماع ٌ . (2005 ،تراوح ارتفاع مٌاه األهوار بٌن متر الى
مترٌن تقرٌبا فوق مستوى سطح البحر  ،و ال ٌزٌد عمق األهوار عن مترٌن ولكن فً بعض
المناطق قد ٌصل الى سبعة امتار كما فً هور الحوٌزة (  .) USEPA , 2006عانت
االهوار العراقٌة من االهمال المتعمد فً العقود الثالث االخٌر االمر الذي انعكس بشكل سلبً
على التنوع االحٌائً الموجود فٌها فبلغ ما تغطٌه االهوار من مساحة عام  2002اقل من
) (UNEP , 2001لكن و بعد عام
759كم 2أي ان هناك انخفاض اكثر من %30
 2004حدث تحسن نسبً نتٌجة ارتفاع مناسٌب المٌاه لبعض المسطحات المائٌة وتم تسجٌل
أنواع من األسماك ٌعد البعض منها دخٌلة على البٌئة العراقٌة بشكل عام وعلى هذه المنطقة
بشكل خاص كأسماك البلطً  .تتبع اسماك البلطً عائلة (  )Cichlidiaوتعد من اسماك المٌاه
الدافئة ) (Anene, 1998وقد نشأ معظمها فً افرٌقٌا (  )Schwanck, 1987ومن اهم
 Oreochromis niloticusوالبلطً االورٌا
البلطً النٌلً
انواع هذه العائلة
 O.aureusوالبلطً الجلٌلً  S.galilaeusوالبلطً الزٌللً (El- ( Tilapia zilli
 Shazly, 1993وٌعتبر المدى الحراري األمثل لنمو هذه العائلة هو ْ 30-25م وهً حساسة
للحرارة المنخفضة حٌث تكون الحدود الممٌتة لها ْ 13 -9م ( ) Fryer and lle, 1972
وهً ذات تكاثر متعدد اثناء العام (  ) King, 1994ومن الصفات المورفولوجٌة العامة لهذه
االسماك هو الجسم مستطٌل الشكل و مضغوط من الجانبٌن ومغطى بحراشف دائرٌة او مشطٌة
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غائرة فً الجلد غطاء الغالصم ال ٌحتوي على اشواك ( )Balarin and Halton, 1979
 ،الزعنفة الظهرٌة االمامٌة تحتوي على اشواك وهً لٌست منفصلة عن الزعنفة الظهرٌة
الخلفٌة والتً تحتوي على شوكة واحدة و اكثر من  13شعاعا ( ، ) Whitehead ,1962
تعتبر اسماك االورٌا  Oreochromis aureusمن االسماك التً موطنها الشرق االوسط
واهم صفاتها المظهرٌة هً ان الخطم مستقٌم و الفم عرٌض  ،الشفاه كبٌر غلٌظة والزعنفة
الذٌلٌة مستقٌمة فً األحجام الصغٌرة ومستدٌرة فً األحجام الكبٌرة ( برانٌة واخرون ,
 )1996اللون العام مائل الى اللون االبٌض الفضً لٌس على الزعنفة الذٌلٌة فً الغالب
عالمات ممٌزة و اطراف الزعنف الشرجٌة والظهرٌة و الذٌلٌة حمراء اللون واللون الزٌتونً
واضح فً منطقة الراس (  ، )Cailteux, 1988الزعنفة الظهرٌة تحوي على 16 -15
شوكة عظمٌة بها  30 -27شعاع  ،العظام الغلصمٌة  24 -21سن غلصمً  .وعدد حراشف
الخط الجانبً  33 - 31حرشفة (  (Yousef and goda , 1996اقصى نمو بحدود 40
سم طول و  1500غرام وزن و خالل موسم واحد(  ) 7 - 6أشهر قد ٌصل إلى 24 – 20
ضا فإن النمو فً الذكور أسرع منه فً اإلناث (
سم و  450 - 400غرام وزنًا وأٌ ً
) Fagade , 1983واللون العام السائد للبطن هو لون االزرق المعدنً الفاتح اللون مائل الى
الزرقة والمشوب باالخضرار و الزعنفة الصدرٌة تمٌل الى الزرقة ( Babatunde and
 )Raji , 1998تتغذى على مدى واسع من الكائانت الدقٌقة كالكائنات الدقٌقة النباتٌة
 phytoplanktonوالهائمات الحٌوانٌة  Zooplanktonوحٌوانات القاع Zoobenthos
( ، ) Spataru and Zorn, 1978تعتبر درجة الحرارة الممٌتة لهذا النوع من االسماك
هً ْ 9-8م وتعتبر هذه الدرجة المنخفضة اقل درجة حرارة ٌمكن ان تعٌش فٌها انواع البلطً
وهً من األنواع التً تقوم بجمع البٌض داخل فمها بعد التكاثر للتحضٌن )Oni et ,1983
 )alتعطً هذه االسماك اعدادا اكبر من البٌض فً المرة الواحدة بالمقارنة مع اعداد البٌض
النواع البلطً االخرى حٌث ٌصل الى  2000بٌضة فً المرة الواحدة تصل هذه االسماك الى
النضج الجنسً عند عمر  6-5شهر (  . )Yousef and goda,1996تم تسجٌل اول تواجد
لهذه االسماك فً المٌاه العراقٌة فً الجزء الجنوبً للمصب العام عند مدٌنة البصرة ) مطلك
والفٌصل . ( 2009,
المواد وطرائق العمل :
 -1وصف المنطقة :
ٌقع هور الدلمج بٌن  32.20درجة شماال و  45.30درجة شرقا لٌشغل مساحة تقارب
100الف هكتار شكل (  ) 1وهو ٌبعد بمسافة  35كم جنوب شرق مدٌنة الكوت ٌ ،زود بالماء
عن طرٌق ذراع التغذٌة المتصل بالنهر الثالث .أدرجه (  )Carp ,1980فً تقرٌره كأرض
رطبة ذات أهمٌة دولٌة ورغم أهمٌة هذه المنطقة عالمٌا ال انها تعد من المناطق غٌر المحمٌة
() Scott, 1993
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شكل ٌ :1مثل منطقة هور الدلمج

 -2العمل الحقلً والمختبري :
تم الحصول على عٌنات االسماك فً شهر نٌسان عام 2010عند النقطة N=32 11 09
.4و E=045 21 30 .3وهً منطقة لتجمع صٌادي االسماك والتً تقع ضمن هور
الدلمج  .صنفت االسماك اعتمادا على (  . ) 1915 , Boulengerقٌس الطوالن الكلً
والقٌاسً باستعمال لوحة قٌاس االطوال واستخدمت الورنٌة الرقمٌة لقٌاس اجزاء السمكة
االخرى ألقرب ملٌمتر  ،وحسبت الصفات العدٌة التً شملت الحراشف عند الخط الجانبً
وفوقه وتحته وعدد األشعة المتفرعة وغٌر المتفرعة للزعانف الظهرٌة و المخرجٌة والحوضٌة
النتائج :
اظهر فحص العٌنات بان الجسم مستطٌل الشكل ومضغوط من الجانبٌن زٌتونً اللون
والزعنفة الظهرٌة تحوي ظالل خضراء اللون مع وجود  7خطوط عرٌضة داكنة الفم كبٌر
طرفً الموقع خالً من اللوامس شكل ( ٌ ، )2حوي الفم على اكثر من صف من االسنان قوٌة
تكون اسنان الصف الخارجً ثنائٌة الرؤوس االطوال الكلٌة بٌن  976 - 112ملم ،من جدول
(ٌ ) 1الحظ معدالت النسبة المئوٌة للصفات المظهرٌة نسبة الى الطول القٌاسً كانت عمق
الجسم  ، %44.4عرض الجسم  ، % 17.26طول الرأس  ، %33.19فً حٌن بلغ عمق
الرأس  ، %25.98طول الزعنفة الظهرٌة  %57.69اما طول الزعنفة المخرجٌة فقد بلغ
 %15.91و طول الزعنفة الكتفٌة  ، % 28.55الحراشف على االسماك المختبرة كانت من
، 32
النوع القرصً  cycloidمن جدول ( ٌ ) 2بلغ عدد الحراشف عند الخط الجانبً
الزعنفة الظهرٌة تحتوي على  16شوكة عظمٌة و  28شعاع حافات الزعنفة الظهرٌة حمراء
اللون  ،الزعنفة الظهرٌة االمامٌة غٌر منفصلة عن الزعنفة الظهرٌة الخلفٌة والتً تحتوي على
شوكة واحدة  ،القوس الغلصمً ٌحتوي على  22عظم غلصمً شكل . 3
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شكل  : 2نموذج اسماك البلطً نوع  O.aureusفً هور الدلمج

من الصفات المدرجة ادناه واعتمادا على مفتاح التصنٌف لهذه االنواع ظهر انها تعود الى نوع
اسماك البلطً اورٌا  Oreochromis aureusمن عائلة اسماك البلطً فً منطقة هور
الدلمج  .حٌث تتبع هذه االسماك للتصنٌف التالً :
Class: Actinopterygii
Order: Perciformes
Family: Cichlidae
Subfamily: Pseudocrenilabrinae
Genus: Oreochromis
) O. aureus ( Steindacher, 1864
) Synonyms: Chromis aureus ( Steindacher, 1864
) Chromis nilotica ( Gunther, 1869
) Tilapia niloticus ( Tristra , 1884
) Tilapia aurea ( Trewavas, 1965
المفتاح التصنٌفً :
عدد حراشف الخط الجانبً  33 - 31حرشفة  ،االسنان الغلصمٌة  ، 24 - 21توجد 4 -3
صفوف من االسنان فً الفك االسفل .

شكل  : 3االسنان الغلصمٌة فً اسماك البلطً نوع O.aureus
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جدول  : 1النسب المئوٌة للصفات المظهرٌة نسبةًة إلى الطول القٌاسً السماك بلطً االورٌا
 O.aureusفً منطقة هور الدلمج
الصفة
المظهرٌة
عمق الجسم
عرض الجسم
طول الرأس
عمق الرأس
عرض الرأس
طول الزعنفة
الظهرٌة
طول الزعنفة
المخرجٌة
طول الزعنفة
الكتفٌة
طول الزعنفة
الحوضٌة

النسبة المئوٌة  %للصفة المظهرٌة نسبة الى
الطول القٌاسً
االنحراف القٌاسً ±
المعدل
1.7
44.4
0.56
17.26
1.08
33.19
1.20
25.98
0.38
11.24
1.43
57.69
15.91

0.58

28.55

0.98

27.03

1.12

جدول  : 2الصفات العددٌة السماك بلطً االورٌا  O.aureusفً منطقة هور الدلمج
المعدل
الصفة العددٌة
الحراشف عند الخط الجانبً
الحراشف فوق الخط الجانبً
الحراشف تحت الخط الجانبً
عدد االشواك قً الزعنفة الظهرٌة
عدد االشعة المتفرعة من الزعنفة الظهرٌة
عدد االشواك قً الزعنفة االمخرجٌة
عدد االشعة المتفرعة من الزعنفة المخرجٌة
عدد االشعة غٌر المتفرعة من الزعنفة الحوضٌة
عدد االشعة المتفرعة من الزعنفة الحوضٌة
االسنان الغلصمٌة

32
4
8
16
28
3
9
1
5
22

المناقشة :
تمثل االهوار العراقٌة بٌئة ذات خصائص ممٌزة اذ أنها مناطق تزخر بالثروات النباتٌة
والحٌوانٌة الكبٌرة (الربٌعً  )1990 ,ولعل اكثر ما ٌعكس التقٌٌم لحالة االضطراب الحٌاتً
سواء كان فٌزٌائٌا" أم كٌمائٌا" أو حٌاتٌا" فً المسطح المائً هو نقصان فً عدد األنواع
المستوطنة وزٌادة فً عدد األنواع الغرٌبة ) ، ) Whitter,et al., 2007وهذا ما أكده
) Karr, et al., (1986إذ أشار إلى العالقة الطردٌة بٌن ازٌاد أعداد األنواع الغرٌبة مع
االضطراب الحٌاتً فً المسطح المائً  ،كذلك ان زٌادة اعداد األنواع من األسماك الغرٌبة
ٌؤدي الى حالة من التنافس أو تهجٌن مع األنواع المتواجدة معها وبالمقابل فقد تنخفض النسب
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) .) McCormick, et al., 2001تشكل
المئوٌة ألفراد األنواع المستوطنة الحساسة
المٌاه المشتركة بٌن البلدان المتجاورة السبب الرئٌسً لدخول االنواع الدخلٌة ( مطلك والفٌصل
 ) 2009،وقد سجلت تواجد العدٌد من االنواع الدخٌلة على المسطحات المائٌة فً العراق فقد
تم تسجٌل لنوع  Hemiculter leucisculusألول مرة فً العراق من قبل Coad and
 ( 2007 ) Hussainوسجلت اسماك المولً  Poecilia latipinnaضمن األنواع
الدخٌلة لتجمعات اسماك هور الح ّمار ) . (Hussain et al., 2009سجل صالح ) ( 2007
اول تواجد السماك البلطً  Tilapia zilliفً العر اق فً نهر الفرات عند مدٌنة المسٌب  ،تم
التسجٌل االول تواجد ألسماك البلطً االورٌا  Oreochromis aureusفً الجزء الجنوبً
للمصب العام عند مدٌنة البصرة ( مطلك والفٌصل  ) 2009 ,تعد اسماك البلطً من اكثر
االسماك مقاومة لالمراض والظروف البٌئٌة السٌئة ومقاومتها للمستوٌات المنخفضة من
االوكسجٌن المذاب (  ) Altun et al., 2006وتمتاز اسماك البلطً بقدرتها على النضوج
الجنسً فً سن مبكرة (فً بعض االحٌان  3 -2شهر ) فً المناطق المعتدلة ( Cailteux
22
 ،) 1988وضع البٌض ٌستمر على مدار العام ما دامت هً فوق درجة حرارة المٌاه
درجة مئوٌة وهً حساسة للحرارة المنخفضة حٌث تكون الحدود الممٌتة لها  13 - 9تعتبر
درجة الحرارة الممٌتة اما اسماك بلطً االورٌا  O.aureusفان درجة الحرارة الممٌتة
لهذا النوع هً  9-8م وتعتبر هذه الدرجة المنخفضة اقل درجة حرارة ٌمكن ان تعٌش فٌها
انواع البلطً من جدول رقم (ٌ ) 2ظهر ان عدد الحراشف عند الخط الجانبً  32حرشفة وعدد
االشواك قً الزعنفة الظهرٌة  16شوكة وعدد االشعة المتفرعة من الزعنفة الظهرٌة 28
وهذه الصفات العددٌة ال تتفق مع ما اشار الٌه مطلك والفٌصل (  ) 2009و تتفق مع ذكره
) Krupp and Schneider (1989اللذان وصفا عائلة البلطً فً االردن اذ اوضحا ان
طول الراس ٌتراوح بٌن  %37.7 -33.0من الطول القٌاسً وان الزعنفة الظهرٌة تحوي 16
 -15شوكة والزعنفة المخرجٌة تحوي  3شوكات مع  11-9شعاعا ناعما االسنان الغاصمٌة
على القوس الغلصمً االول  22 – 18سنا .من هنا ٌظهر بان تواجد هذه االسماك قد حدد
الول مرة ضمن هذه المٌاه .
المصادر :
 -1برانٌة  ،دمحم عبدالوهاب الجمل  ،رحمن عبداللطٌف  ،عٌسى  ،محً السعٌد  ،عثمان دمحم فتحتً دمحم وصادق
شرٌف شمس الدٌن  .1996 .االسس العلمٌة لتفرٌخ ورعاٌة االسماك والقشرٌات فً الوطن العربً .
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First recorded of reochromis aureus (Gervais, 1848) in AlDelmj marsh west Al-Diwania city Middle OF Iraq
K . J . AL- Zaidy
Colle. Agric. /Univ .of Qadisiya
Abstract:
A number of fish (Oreochromis aureus) have been collected in
the marsh Al-Delmj during the month of April 2010, this body of
water is located between the cities of Al-Diwania (west) and Kut
(east) . Morphometric merestic characteristics have been
measured and total length ranged from 112-976 mm and classified
this type depending on the numerical and morphological traits and
body depth ranged from 44.4 %, of standard length . Dorsal fin
containing 16 fork and the rear dorsal fin is separated from the
front dorsal fin , gill arch contains 22 gill rakers . The number of
scales has been estimated on the Lateral line 32 scale .Mouth
contains more than one row of teeth are strong bilateral teeth outer
row headers . This registration is the first for the presence of fish
(Oreochromis aureus) in this region.
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