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 الخالصة

والعالقات المظهرية وطبيعة الغذاء( الحياتية )عالقة الطول بالوزن ومعامل الحالة  قياساتمقارنة لبعض الأجريت       

 دجلة ضمنفي نهر  abu Planilizaوالخشني  Carasobarbus luteusلنوعين من اسماك المياه العذبة الحمري 

سمكة حمري تراوحت اطوالها الكلية بين  63. جمعت 2018لغاية مايس و 2017للفترة من كانون األول منطقة تكريت 

القياسي غير ال زيادة النموت كان .سم 23.5- 13.7سمكة خشني بمدى طول كلي تراوح بين  72سم و 33.0- 15.7

 3.129والحمري في  3.153لعالقة الطول بالوزن  b، اذ بلغت قيمة االنحدار الطول مكعب من أكبروالزيادة الوزنية 

ما اعلى م وهو 1.379معامل الحالة في الحمري بلغ ذكور الخشني. ل 3.084 بحدود قياسيالوكان النمو  الخشني،في 

، وتقارب معامل الحالة في اناث وذكور الحمري، في حين كان في اناث الخشني اعلى من الذكور. 1.215الخشني  في

 في معامل الحالة للحمري بزيادة الطول.وزيادة لوحظ تذبذب 

العضوية والدايتومات  للحمري )أجزاء النباتات وبذورها والمواد غذائية ى سبعة مكوناتاشتملت مكونات الغذاء عل 

أجزاء النباتات وبذورها والمواد للخشني ) أربعةو والطحالب(حبيبات الرمل والطين و الحشراتجزاء وا ياتوالقشر

ها المواد تلت األول الغذائي مكونالانت ( وان أجزاء النباتات وبذورها كالعضوية وحبيبات الرمل والطين والطحالب

  لنوعين.تالف اواختلفت النسبة المئوية لمكونات الغذاء باخ العضوية

لراس وعالقات االنحدار صفة مظهرية الى طول ا 8صفة مظهرية الى الطول الكلي و 12غطى البحث النسب الى 

 .ريةوجد ارتباط عالي للطول الكلي مع أغلب الصفات المظه الخطي لها، كما

 ة، تكريت. نهر دجل التغذية، النمو، الخشني، ،الحمري ،أسماك الدالة:الكلمات 

Some Biological Measurements For Al-Himeri  Carasobarbus luteus 
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Abstract 

   Comparative study has been carried out for some biological measurements (length-

weight relationship, condition factor, length-length relationship and food item types) for 

two freshwater fishes, Himeri  Carasobarbus luteus and Kishni Planiliza abu  in Tigris 

River within Tikrit region during  the period from December 2017 to May 2018. Sixty-

three C. luteus specimens were collected with total lengths ranged from 15.7-33.0 cm and 

seventy-two C. aurata with total lengths ranged from 13.7-23.5 cm. The growth pattern 

showed positive tendency, the weight and growth increased more than cubic length with 

(b) values was 3.153 for C. luteus and 3.129 for P. abu , and the standard growth was equal 
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to 3.084 for C. aurata males. Condition factor for C. luteus was (1.379) higher than P. abu 

(1.215), While in C.  luteus female showed relatively equal value to male, in addition in P. 

abu female was higher than male. Fluctuation was found in condition factor with length 

increasing in P. abu. The food components included seven types in C.  luteus included 

(plant particle's and seeds, organic matter, diatoms, crustaceans, insect parts, grains of sand 

and clay and algae) and four types in P. abu (plant partials and seeds, organic matter, grains 

of sand and clay, algae). Different plants parts and their seeds were the main food contents 

flowed by organic materials, and percentage of food components varied according to fish 

species.   

 The research cover, the ratios of twelve-morphometric measurements to total length, and 

eight morphometric measurements to head length and their linear regression equations. The 

length-length relationship between total length and others measurements were highly 

correlated. 

Keywords: Carasobarbus luteus ,Planiliza abu, Growth, feeding, Tigers River.                                 

 

 

 المقدمة

% من مساحته الكلية للعراق على هيئة نظم مائية مختلفة 5، اي ما يعادل 2كم24000تغطي المياه الداخلية مساحة 

ممثلة بالمياه الجارية كاألنهار وروافدها، والمياه الراكدة كالبحيرات والخزانات واالهوار، وتتأثر الخصائص المائية 

بروتين االسماك مصدر غذائي غني بال تكون(. 1994للعراق بشكل اساسي بنهريه الرئيسين دجلة والفرات )السعدي، 

، وتؤمن المعادن الضرورية كالكالسيوم والفوسفور Dو Aالحاوي على االحماض االمينية االساسية والدهون وفيتامين 

 .(FAO ،2009% من مصادر البروتين الحيواني )18.5(، وهي ومنتجاتها توفر نحو2005وآخرون،  Fickواليود )

Kaya (2010 )بين كما  ،(1977)الدهام، ياه الداخليةفي اغلب الم Carasobarbus luteusسمكة الحمري تنتشر 

العراق وباكستان وتركيا وإيران في المياه العذبة والمالحة  في تنتشر بشكل واسع Planiliza abuالخشني ان سمكة 

  .وتدخل أحيانا" البحيرات ومصبات األنهار

تساعد دراسة نمو األسماك على معرفة مدى مالئمة البيئة لنمو وانتشار النوع السمكي المعين عند مقارنة نموه في بيئات 

وسيلة تكون هذه العالقة  لذامن خالل العالقة بين طول السمكة ووزنها، نمو األسماك مختلفة، لذلك يمكن ان يدرس 

(. 1977واخرون، Chatterji) نموها وتطور مناسلها ووقت تكاثرهاجيدة لمعرفة صفات السمكة العامة والتغير في 

ان التغيرات الحاصلة من جراء نمو الصفات المظهرية تساعد على توضيح التغيرات التأقلمية بأدوار  (1979) يذكر عل

 سلجية الحاصلة في جسم السمكة.الحياة وعوامل الطبيعة التي تساعد في توضيح التغيرات الف

( بان دراسة غذاء األسماك تزود الباحثين بالكثير من المعلومات عن بيئة األسماك، وان التعرف 1978) Bagenalبين 

الغذائية لكون األسماك تكون عنصرا" مهما" في السلسلة الغذائية في األنظمة  على مكونات غذاء األسماك يكون مهما"

  .البيئية

 

نمو سمكة الحمري في نهر دجلة ضمن تكريت ( 2019القادر)( وعبد 2018( وحسين)2016كل من العاشي)درس 

بحيرة الثرثار في لخشني ة اكسمعالقة الطول بالوزن لكما تناولت . والمبزل الشرقي/ بلدوسامراء والدور والشرقاط 

؛ عبد 2018حسين،  ؛2017،وهاب وشاكر )من قبل  الشرقاطالدور ونهر دجلة/ونهر دجلة/تكريت ونهر دجلة 

 .(2019القادر،
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نهر دجلة ضمن مناطق الدور  الحمري والخشني فيسمكتي غذاء ( 2019( وعبد القادر)2018كل من حسين)درس 

في نهر دجلة ، اذ اشير لحمري والخشنيلالعالقات بين الصفات المظهرية أوضحت بعض  كما .وسامراء والشرقاط

 ،(2013،وهاب) سماكالوطول الرأس لعدد من االصفات المظهرية والطول الكلي بعض لعالقة تكريت ضمن مدينة 

نسب قياسات أجزاء جسم الى الطول و الخشني،بين أجزاء جسم  ة( العالق2018وهاب وشاكر ) وفي بحيرة الثرثار ذكر

في نهر دجلة ضمن مناطق الدور الكلي وبعض قياسات أجزاء الراس الى طول الراس لسمكتي الحمري والخشني 

    .(2019،عبد القادر ؛2018،ينحسوسامراء والشرقاط )

هدفت نظرا" لقلة الدراسات حول القياسات الحياتية لسمكتي الحمري والخشني في نهر دجلة ضمن منطقة تكريت، لذا 

عالقة الطول بالوزن ومعامل الحالة والقياسات تضمن والتي  الحياتية،القياسات التعرف على بعض الحالية الدراسة 

 .لسمكتي الحمري والخشني والغذاء المظهرية

 

 مواد وطرق العمل

 

اسماك عينات اخذت . 2018لغاية مايس  2017للفترة من كانون األول  تكريت / أجريت الدراسة في نهر دجلة     

بأعداد هما كل نوع في حالة توفرمن  سمكة 15، وبحدود شهريا" الحمري والخشني من الصيادين بعد صيدها مباشرة

. فان هذه األسماك تؤخذ جميعها سمكة 15أقل من دة عددها يفي حالة كون األسماك المصالصيد وفي عينة كبيرة 

سم من 5x5و4x4 م وحجم فتحاتها   1.70-1.80متر وارتفاع  100النصب )الشباك الدودية( بطول  استخدمت شباك

األسماك إلزالة  تغسلثم لحين نقلها إلى المختبر، ك. حفظت األسماك في حاويات مبردة في صيد االسما قبل الصيادين

 Coad (2010 .). صنفت األسماك باالعتماد على المختبر شوائب ومواد طينية فيما علق بها من 

  .الوزن الكلي )غم(لقياس  ( كغم0.01-10وميزان حساس ) س الطول الكلي لألسماك )سم(اقياستخدمت مسطرة قياس ل

 (Lecren) ،1951 عالقة الطول الكلي بالوزنإليجاد     Log w =Log a +b Log L     استخدمت المعادلة

 ثوابت   b ,a(، = طول الجسم الكلي )سم Lو (،)غم الكلي = وزن الجسم Wحيث

 (Carlander ،1969)في حساب معامل الحالة  3K=Wx100/Lالمعادلة استعملت 

W        بالغرام( والكلي = وزن الجسم( L      )طول الجسم الكلي )سم = 

حسبببببت العالقات الخطية بين القياسببببات المظهرية للجسببببم والطول الكلي وبعض قياسببببات الراس الى طول الراس     

باسببببتعمال  Least squaresالممهد بواسببببطة المربعات الصببببغرى  Regression lineباسببببتخدام االنحدار الخطي 

 المعادلة االتية:

                                  Y = a + b x     

 : ثوابتbو a: )الطول للقياسات المظهرية االخرى( )ملم(، Y: طول الجسم الكلي )ملم(، xإْذ 

( لسمكتي للحمري والخشني موضحة في الجدول SD±)ٍومداها وانحرافها القياسي معدلها لصفات المظهرية المدروسةا

(1.) 

التوالي  على والحمري الخشنيغذاء كل من مكونات  الثلث األمامي من القناة الهضمية لدراسةالقانصة وخدمت است  

، Hynes)المبينة من قبل  Frequency of occurrenceوطريقة تكرار التواجد  Pointsباستخدام طريقتي النقاط 

طبقا المتالئها واعطيت النقاط التالية  ممتلئة وممتلئة 3/4ممتلئة و 1/2ممتلئة و 1/4و . قسمت المعدة إلى فارغة(1950

، X40فحص تحت المجهر الضوئي بقوة تكبير الغذاء في طبق بتري و التوالي. وضع على20و 15و 10و 5و 0

نسبة المئوية للنقاط ال تبجمعت النقاط لكل مكون غذائي وحس ،على عناصر الغذاء المختلفةالمعطاة وزعت النقاط و

Edmomdson (1959 )المصدران  استعمل. من االسماك النوعين الكلية والتكرار المعطاة لكل مكونات الغذاء لكال

 Gordan   ( 1977باالعتماد على شدة ونشاط التغذيةت قدرفي تصنيف عناصر مكونات الغذاء.  Prescott(1980)و

.)                             

 التغذية )نقطة / سمكة( = مجموع النقاط المستحصلة/ عدد األسماك المتغذيةشدة 

 100× نشاط التغذية % = مجموع األسماك المتغذية/ العدد الكلي لألسماك المفحوصة   
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 .(±SDالقياسي ) وانحرافها )سم( ومداها P. abu والخشني C.  luteusللحمري  المظهرية ات( معدل الصف1جدول )

 الخشني الحمري                 الصفة المظهرية 

 ±SD المدى المعدل ±SD المدى المعدل

 2.357 13.70-23.50 17.32 4.846 14.9-34.6 20.28 الطول الكلي 

 1.974 10.70-19.10 13.91 4.019 11.2-27.8 15.39 الطول القياسي

 2.267 12.60-22.10 16.41 4.396 13.0-31.7 18.11 الطول الشوكي

 0.572 3.01-5.58 3.96 1.544 3.76-9.27 5.36 عمق الجسم

 0.403 1.66-3.50 2.31 0.868 1.98-5.16 3.03 عرض الجسم

 0.447 2.70-4.60 3.62 0.945 3.20-6.90 4.29 طول الراس

 0.335 1.52-3.33 2.25 0.811 2.18-5.64 2.98 عمق الراس

 0.277 1.48-2.79 1.94 0.684 1.79-4.36 2.46 عرض الراس

 0.102 0.60-1.00 0.80 0.297 0.80-2.20 1.24 طول الخطم 

 0.187 0.91-1.70 1.32 0.352 1.12-3.06 1.74 عرض الفم

 0.208 0.92-1.76 1.30 0.321 1.09-2.92 1.72 طول الفم

 0.928 4.40-8.60 6.45 2.283 6.10-15.00 8.53 المسافة قبل الزعنفة الظهرية

 0.133 0.70-1.30 0.96 0.292 0.80-2.00 1.09 الزعنفة الكتفيةقاعدة 

 0.344 1.70-3.20 2.30 0.638 2.30-5.20 3.12 ارتفاع الزعنفة الكتفية

 0.241 1.00-2.40 1.51 0.220 0.70-1.80 1.12 قاعدة الزعنفة البطنية

 0.289 2.00-3.30 2.56 0.563 2.10-4.30 2.76 ارتفاع الزعنفة البطنية

 0.278 1.30-2.90 1.74 0.476 1.20-3.30 1.72 قاعدة الزعنفة المخرجية

 0.264 1.70-2.90 2.14 0.761 2.00-5.10 2.99 ارتفاع الزعنفة المخرجية 

 0.505 2.10-4.40 3.29 0.856 2.20-6.70 3.78 طول القوس الغلصمي

 0.133 0.61-1.27 0.92 0.095 0.70-1.14 0.91 قطر العين

 0.187 1.11-1.93 1.43 0.501 1.27-314 1.79 بين المحجرينالمسافة 

 

 

 لنتائج والمناقشةا

الزيادة و ا"قياسي النمو غيربينما وحمري والخشني للسمكتي ا أكبر من مكعب الطولكان الزيادة بالوزن ان  وجد    

و 3.153والوزن  ( بين الطولbاللوغاريتمية )بالوزن أكبر من مكعب الطول، اذ بلغت قيمة معامل االنحدار للعالقة 

( b)اذ بلغت  الطول،أكبر من مكعب  اناث وذكور الحمري وزنانت الزيادة في (. ك2على التوالي )جدول  3.129

 .3.135وفي االناث غير قياسي  3.084 ا"على التوالي، في حين كان نمو ذكور الخشني قياسي 3.112و 3.207

 bإذ كانت قيمة، للحمري كون غير قياسيينمو الزيادة بالوزن أكبر من مكعب الطول والأن الدراسات  ت العديد منبين 

وهي  ،(2019،عبد القادر ؛2017،)وهاب وشاكر الشرقاط ونهر دجلة/ بحيرة الثرثار في 3.534و 3.142و 3.271

  .من مكعب الطول أكبربالوزن زيادة بان ال الدراسة الحاليةتتفق مع 

الشرقاط و تكريتضمن مناطق  نهر دجلة مع تلك فيمتوافقة والمن مكعب الطول  أكبرللخشني الوزن ب الزيادةت كان

 bنهر دجلة/الدور إذ بلغت قيمة  فيالتي في حين لم تتوافق مع تلك  ،(2019؛ عبد القادر،2013،)وهاب وسامراء

 bباختالف اإلناث والذكور للحمري والخشني، فكانت قيم bفي قيم  ا"وجد اختالف .(2018،)حسين على التوالي 2.697

في نهر دجلة ضمن مناطق تكريت والدور والشرقاط على التوالي  3.114و 2.976و 3.049و 2.785إلناث الحمري 



 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

 

43 

 

؛ 2017على التوالي )وهاب وعلوان،  3.624و 3.058و 3.262و 2.622وسامراء على التوالي وللذكور 

في نهر دجلة ضمن مناطق 3.376و 3.368و 3.047إلناث الخشني  b(، وجدت قيمة2019 ؛ عبد القادر،2018حسين،

؛ عبد القادر، 2018على التوالي )حسين،3.392و 2.919و 2.322الدور والشرقاط وسامراء على التوالي وللذكور 

2019 .) 

  .Cللحمري  ( معدل الطول )سم( ومعدل الوزن )غم( وقيم العالقة اللوغاريتمية بين الطول والوزن 2جدول )

luteus  والخشنيP. abu  

معدل  العدد الجنس النوع

الطول 

 الكلي

مدى الطول 

 الكلي 

معدل 

الوزن 

 الكلي

معامل  قيم العالقة اللوغاريتمية 

االرتباط 

  r    

لوغاريتي

  aم

االنحدار 

b 

 0.963 3.207 2.147- 137.39 15.7-33.0 20.49 28  اناث الحمري

 0.945 3.112 2.014- 129.89 14.9-34.6 20.03 35 ذكور

 0.952 3.153 2.071- 133.22 14.9-34.6 20.23 63 الجنسين معا

 0.969 3.135 2.083- 80.73 13.7-23.5 18.36 44 اناث الخشني

 0.987 3.084 2.023- 64.79 14.2-21.2 17.26 28 ذكور

 0.973 3.129 2.077- 74.53 13.7-23.5 17.94 72 الجنسين معا 

 

 .1.215اعلى من الخشني  1.368للحمري اذ كان ، 1الحمري والخشني أكبر من  لكل من سمكتي Kمعامل الحالة كان 

على التوالي، في حين كان في اناث  1.378و 1.354كان معامل الحالة متقارب في أناث وذكور الحمري، اذ بلغ 

وزن  في االناث تكون اعلى من المبايضوالذي قد يرجع الى وزن  (3)جدول 1.197اعلى من الذكور  1.226الخشني 

نهر دجلة/ ( 2018حسين )الدراسة السابقة لفي التي أعلى من تلك هو . معامل الحالة في الدراسة الحالية للذكور الخصى

من حيث توفر الغذاء واالوكسجين  ، والتي قد تبين أن ظروف بيئة منطقة الدراسة الحالية1.270بلغت  والتي الدور

( ان معامل الحالة للحمري في 2019من بيئات تلك المناطق. الحظ عبد القادر ) المياه أفضلودرجة الحرارة المذاب 

  على التوالي وهي اعلى من الدراسة الحالية. 1.390و 1.539نهر دجلة ضمن منطقة الشرقاط وسامراء كانت 

لقناة الهضمية وهي بعدة عوامل منها العمر ودرجة امتالء يرتبط  Kاالختالف في قيمة ( ان 1963)  Nikolsky بين

 (2018اعلى مما حصل عليه وهاب وشاكر)في الدراسة الحالية لخشني لسمكة ا K قيمة كانت .تتباين من بيئة ألخرى

في نهر دجلة/ الدور وعبد القادر  1.228 والبالغة (2018في بحيرة الثرثار واقل مما وجده حسين ) 1.16 والبالغة

 (.1.254( وسامراء )1.257( في نهر دجلة ضمن منطقتي الشرقاط )2019)

 اعلى من الذكور في نهر دجلة ضمن الشرقاط وسامراء سمكة الخشني لإلناث K( على قيم 2019حصل عبد القادر ) 

على التوالي في  1.257و 1.291في االناث والذكور على التوالي في منطقة الشرقاط و 1.241و 1.304اذ بلغت 

الى  لتي قد ترجععامل الحالة في اناث الخشني اعلى من الذكر، وفي ان م وهي متوافقة مع الدراسة الحالية سامراء،

 .من الذكور وزن مناسل االناث يكون اعلى

من العوامل منها البيئات المختلفة كذلك االختالف في اطوال جملة  النوع إلىمعامل الحالة لنفس قد يعزى اختالف  

وضع السرء ومعدل  بالطفيليات وموعد ة ودرجة اصابتهاوكمية الغذاء المتناول هانضجواعمار وجنس األسماك وحالة 

  .(Nikolsky ،1963) التي تلعب دورا في إحداث تغيير في قيمة معامل الحالة هانمو
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 P. abuوالخشني  C.  luteusللحمري  ( K( قيم معامل الحالة )3جدول )

 مدى معامل الحالة معامل الحالة الجنس النوع

 0.858-2.516 1.354 اناث حمري

 0.801-2.038 1.378 ذكور

 0.801-2.516 1.368 الكل

 0.971-1.437 1.226 اناث خشني

 1.043-1.302 1.197 ذكور

 0.971-1.437 1.215 الكل

اعلى قيمة ازداد بزيادة الطول ليصل الى لوحظ تذبذب في معامل الحالة حسب مجاميع الطول المختلفة للحمري، اذ 

 سم 19-24في مجموعة الطول  1.337سم بينما كانت القيمة الدنيا 25-30في مجموعة الطول  1.586 لمعامل الحالة

 أسرعوهذا قد يرجع الى نمو األسماك ذات االحجام األصغر يكون  سم 31ولوحظ انخفاض في معامل الحالة بعد طول 

كان معامل الحالة متقارب بينما  الكبيرة والذي يرجع الى نشاط التغذية العالي في األسماك الصغيرة، لألسماكمن ذلك 

عضها خارجية أهمها مالئمة العوامل البيئية وأخرى متعلقة هناك عوامل ب (.4في مجموعتي الطول للخشني )جدول 

 (.Love،1970بنشاط التغذية وبدورة التكاثر )

 ؛2017نهر دجلة /تكريت وبحيرة الثرثار )وهاب وعلوان، سجل زيادة في معامل الحالة بزيادة طول الحمري في 

في مجموعة 1.566  ان اعلى قيمة لمعامل الحالة للحمري كان  (2019وجد عبد القادر ) .(2017وهاب وشاكر، 

( قيم معامل الحالة حسب مجاميع 4جدول )سم. 16-20في مجموعة الطول  1.346سم وأدني قيمة 31-35الطول 

 الطول )سم(

 مدى معامل الحالة معامل الحالة مجموعة الطول النوع

 0.858-2.516 1.353 13-18 حمري

24-19 1.337 1.757-0.801 

30-25 1.586 1.996-1.451 

36-31 1.478 1.529-1.389 

 1.031-1.437 1.213 13-18 خشني

24-19 1.217 1.377-0.971 

 

( وقيم العالقة الخطية 5اختلفت نسب الصفات المظهرية المدروسة الى الطول الكلي للحمري والخشني )جدول 

للخشني واقل نسبة لقاعدة الزعنفة  0.948للحمري و 0.898(. بلغت اعلى نسبة للطول الشوكي 6وارتباطاتها )جدول

للخشني، وكانت نسبة طول الراس الى الطول الكلي للحمري والخشني، اذ بلغت  0.056للحمري و 0.054الكتفية 

 على التوالي. 0.210و 0.213

الزعنفة الظهرية وارتفاع الزعنفة الكتفية وارتفاع الزعنفة  كانت نسبة كل من عمق الجسم وعرض الجسم والمسافة قبل 

على  0148و 0.155و 0.419و 0.147، 0.286المخرجية الى الطول الكلي للحمري اعلى من الخشني، اذ بلغت 

قاعدة الزعنفة على التوالي، بينما كانت نسب كل من  0.124و 0.133و 0.372و 0.133و 0.228التوالي للحمري و

وارتفاع الزعنفة البطنية وقاعدة الزعنفة المخرجية الى الطول الكلي للخشني اعلى من الحمري، اذ بلغت للخشني البطنية 

 على التوالي. 0.084و 0.137و 0.056على التوالي وللحمري  0.100و 0.149و 0.087
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للحمري ن القيمة  0.997-0.914وجد ارتباط قوي للصفات المدروسة مع الطول الكلي، اذ كان تراوح االرتباط بين  

للخشني، القيمة الدنيا لقاعدة الزعنفة البطنية  0.995-0.715الدنيا لقاعدة الزعنفة البطنية والعليا للطول الشوكي وبين 

 أن معدل نسبة الطول الشوكي إلى الطول الكلي( 2019( وعبد القادر)2018كل من حسين)وجد  والعليا للطول القياسي.

 و0.887و 0.883 كانتمقاربة للدراسة الحالية، اذ ة ضمن مناطق الدور والشرقاط وسامراء للحمري في نهر دجل

واقل نسبة لقاعدة الزعنفة  على التوالي 0.936و 0.953و 0.852و 0.952على التوالي وللخشني  0.893و 0.890

 الكتفية للحمري.

أن معدل نسبة قاعدة الزعنفة الكتفية كانت اقل النسب للعالقات المظهرية للخشني، اذ بلغت ( 2018ذكر وهاب وشاكر ) 

للخشني في نهر دجلة ضمن منطقة  0.053و 0.055( انها كانت 2019في بحيرة الثرثار، وأوضح عبد القادر ) 0.049

حصل  أيضا" للدراسة الحالية. ، وهي مقاربةعلى التوالي 0.051و 0.056الشرقاط وسامراء على التوالي وللحمري 

والخشني في نهر دجلة ضمن على نسبة للطول القياسي إلى الطول الكلي للحمري  (2019( وعبد القادر)2018حسين )

على  (0.767و0.767) ( و0.852و 0.818)اعلى من الدراسة الحالية بقليل، فكانت مناطق تكريت والدور والشرقاط 

اعلى من والخشني  حمريلل نسبة عمق الجسم إلى الطول الكلي( ان 2019وعبد القادر)( 2018بين حسين ) التوالي.

 .لنهر دجلة ضمن منطقتي الدور وسامراءالتي تلك 

( 2018وهاب وشاكر ) بينو ،0.134 أن نسبة عرض الجسم إلى الطول الكلي لسمكة الحمري 2018)ذكر حسين ) 

وهي اقل مما حصل عليه في الدراسة  0.103( أن هذه النسبة 2018وأشار حسين ) 0.118 كانت للخشني أن هذه النسبة

الحالية. كانت نسبة طول الرأس إلى الطول الكلي للحمري والخشني في نهر دجلة تكريت وبحيرة الثرثار ونهر دجلة/ 

طول الكلي في نهر دجلة/ تكريت في حين كانت نسبة المسافة قبل الزعنفة الظهرية إلى ال الحالية،الدور اقل من الدراسة 

، قد يرجع االختالف الحاليةلسمكة الحمري أعلى من الدراسة الحالية في حين كانت في نهر دجلة/ الدور اقل من الدراسة 

 Peter اعداد األسماك في الدراسة الحالية او الى اختالف اطوال األسماك مع تلك الدراسات. اوضح الى اختالف

عينات السمكية من حيث االحجام او المجاميع الطولية يساعد في التقليل من االختالفات الحاصلة ( ان تجانس ال2001)

)وهاب  في حين كانت النسبة لسمكة الخشني أعلى في بحيرة الثرثار واقل في نهر دجلة/ الدور ،في مدى نسب الجسم

الزعنفة الظهرية والكتفية والبطنية ( أن نسبة قاعدة كل من 2018(. وجد حسين )2018 ،حسين ؛2018،وشاكر

 0.043و 0.094خشني ، للعلى التوالي 0.070و 0.044و 0.032و 0.130حمري كانت المخرجية إلى الطول الكلي للو

( على نسبة الرتفاع الزعنفة 2018وهي اقل من الدراسة الحالية. حصل وهاب وشاكر ) التوالي،على  0.083و 0.064و

في حين كانت نسب ارتفاع كل من  الحالية،وهي أعلى من الدراسة  0.189ي لسمكة الخشني الظهرية إلى الطول الكل

على التوالي وهي اقل من الدراسة  0.105و 0.138و 0.121كانت الزعنفة الكتفية والزعنفة البطنية والزعنفة المخرجية 

 الحالية.

لبيئة تتم وأعدادها والبيئات حيث أن االستجابة للتكيف للتغيرات ا اختالف أطوال األسماك االختالف الى قد يرجع 

األسماك أو سلوكها وتؤدي إلى التغيرات في الصفات المظهرية للحد من تأثيرات البيئة  بواسطة التكيف في فسلجة

     .(1979)علي،

( وفي قيم 7صفات المظهرية الى طول الراس لكل من الحمري والخشني )جدول لوحظ اختالف في نسب اطوال ال

للحمري  0.914و 0.885(. بلغت اعلى نسبة لطول القوس الغلصمي، 8معادلة االنحدار الخطي وارتباطاتها )جدول

 على التوالي.  0.254و 0.218والخشني على التوالي، في حين كانت اقل نسبة لقطر العين 

طوال األخرى عمق الراس وعرض الراس وطول الخطم وعرض الفم وطول الفم والمسافة بين وجدت نسب اال

على  0.413و 0.406و 0.411و 0.289و 0.570و 0.690المحجرين للحمري اعلى من الخشني، اذ بلغت للحمري 

 على التوالي.  0.397و 0.360و 0.367و 0.224و 0.536و 0.622التوالي وللخشني 
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وال المدروسة بطول الراس للحمري اعلى من الخشني في كل القياسات ماعدا لقطر العين اذ بلغت كان ارتباط االط

للخشني، هذه االختالفات قد ترجع الى اختالف العائلتين للسمكتين حيث سمكة الحمري تعود  0.875للحمري و 0.825

 قياسات الجسم. الى عائلة الشبوطيات والخشني الى عائلة البياح وكال العائلتان تختلف في

  .Cللحمري  ( ±SDواالنحراف القياسي  )المعدلالمظهرية الى الطول الكلي  بعض الصفات( نسب 5جدول )

luteus  والخشنيP. abu  

 خشنيال حمري ال القياس 

        ±SD معدل النسبة         ±SD معدل النسبة 

 0.012 0.803 0.022 0.756 الطول القياسي  

 0.022 0.948 0.017 0.898 الطول الشوكي 

 0.011 0.228 0.020 0.286 عمق الجسم   

 0.009 0.133 0.016 0.147 عرض الجسم  

 0.013 0.210 0.0009 0.213 طول الراس  

 0.012 0.372 0.020 0.419 المسافة قبل الزعنفة الظهرية 

 0.004 0.056 0.006 0.054 قاعدة الزعنفة الكتفية 

 0.009 0.133 0.012 0.155 ارتفاع الزعنفة الكتفية 

 0.010 0.087 0.005 0.056 قاعدة الزعنفة البطنية 

 0.008 0.149 0.010 0.137 ارتفاع الزعنفة البطنية 

 0.006 0.100 0.007 0.084 قاعدة الزعنفة المخرجية 

 0.007 0.124 0.013 0.148 ارتفاع الزعنفة المخرجية 

 

للحمري   ( rواالرتباط )  (  A  ( ، )Bقيم العالقة الخطية بين بعض الصفات المظهرية والطول الكلي )( 6جدول )

C.  luteus  والخشنيP. abu 

 خشنيال حمريال القياس 

    A B      r     A      B           R 

 0.995 0.834 0.532- 0.996 0.826 1.356- الطول القياسي  

 0.986 0.948 0.006- 0.997 0.905 -0.124 الطول الشوكي 

 0.929 0.226 0.047 0.973 0.310 0.929- عمق الجسم   

 0.920 0.157 0.414- 0.930 0.167 -0.372 عرض الجسم  

 0.893 0.169 0.686 0.983 0.192 0.403 طول الراس  

 0.978 0.385 0.211- 0.956 0.252 -0.897 المسافة قبل الزعنفة الظهرية 

 0.879 0.050 0.098 0.909 0.055 0.021- قاعدة الزعنفة الكتفية 

 0.901 0.132 0.026 0.940 0.124 0.612 ارتفاع الزعنفة الكتفية 

 0.715 0.073 0.240 0.914 0.041 0.277 قاعدة الزعنفة البطنية 

 0.912 0.112 0.630 0.961 0.112 0.494 ارتفاع الزعنفة البطنية 

 0.910 0.108 0.121- 0.957 0.094 -0.190 قاعدة الزعنفة المخرجية 

 0.926 0.104 0.342 0.944 0.148 0.012- ارتفاع الزعنفة المخرجية 

 

للحمري   ( ±SDالى طول الراس )المعدل واالنحراف القياسي  المظهرية للراس بعض الصفات( نسبة 7جدول )

C.  luteus  والخشنيP. abu  
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 خشنيال حمري ال القياس 

        ±SD معدل النسبة         ±SD معدل النسبة 

 0.048 0.622 0.050 0.690 عمق الراس

 0.036 0.536 0.046 0.570 عرض الراس

 0.027 0.224 0.025 0.289 طول الخطم

 0.036 0.367 0.049 0.411 عرض الفم

 0.042 0.360 0.049 0.406 طول الفم

 0.120 0.914 0.115 0.885 طول القوس الغلصمي

 0.120 0.254 0.027 0.218 قطر العين

 0.024 0.397 0.029 0.413 المسافة بين المحجرين 

للحمري   (r) ( واالرتباطB) (،Aالراس )وطول  المظهرية للراس( قيم العالقة الخطية بين بعض الصفات 8جدول )

C.  luteus  والخشنيP. abu 
 خشنيال حمري ال القياس 

    A B      r     A      B            r 

 0.846 0.634 0.043- 0.966 0.829 -0.574 عمق  الراس 

 0.873 0.541 0.018- 0.966 0.699 -0.535 عرض الراس

 0.521 0.119 0.375 0.922 0.290 -0.001 طول الخطم

 0.702 0.294 0.259 0.757 0.282 0.533 عرض الفم

 0.684 0.318 0.151 0.764 0.260 0.607 طول الفم

 0.575 0.649 0.944 0.830 0.752 0.548 طول القوس الغلصمي 

 0.875 0.261 0.028- 0.826 0.083 0.555 قطر العين

 0.889 0.372 0.024 0.982 0.521 0.449- المسافة بين المحجرين

اشتملت مكونات الغذاء على سبعة  والخشني،النسبة المئوية للنقاط والتكرار لمكونات غذاء الحمري ( 9يوضح الجدول )

قوائم من الغذاء للحمري )أجزاء النباتات وبذورها والمواد العضوية والدايتومات والقشريات واجزاء الحشرات وحبيبات 

 ها والمواد العضوية وحبيبات الرمل والطينالرمل والطين والطحالب( وأربعة للخشني )أجزاء النباتات وبذور

والتي كانت نسيتها من مكونات الغذاء ذورها كانت قائمة الغذاء الرئيسة األولى والطحالب( وان أجزاء النباتات وب

و 12.03بنسبة تليها المواد العضوية %، 100% على التوالي وبتكرار 75.33و 75.46متقاربة في الحمري والخشني 

% والطحالب 6.14% و وجاءت أجزاء الحشرات في المرتبة الثالثة بنسبة 100التوالي  وبتكرار % على 21.41

% من مكونات غذاء الحمري، في حين جاءت كل من حبيبات الرمل والطين والطحالب 5.29بالمرتبة الرابعة بنسبة 

  القاعية  تغذية السمكتينالذي يرجع الى طبيعة و % من مكونات غذاء الخشني1.63بالمرتبة الثالثة بنسبة 

األولى للحمري في بحيرة  قائمة الغذاء الرئيسةأجزاء النباتات وبذورها ( ان 2019)وعبد القادر( 2014وجد شاكر)

%  44.40%و46.91% و51.32كونت  ، اذونهر دجلة ضمن منطقتي الشرقاط وسامراء الثرثار

تتفق الدراسة الحالية في  متوافقة مع الدراسة الحالية.وهي  التوالي،من مكونات الغذاء على % 70.05%و82.45و

بحيرة الثرثار ونهر دجلة /ضمن مناطق الدور والشرقاط للحمري مع تلك لكون المواد العضوية تشكل الغذاء المهم الثاني 

؛ 2014من مكونات الغذاء على التوالي )شاكر، % 13.79% و15.42و% 19.30و 16.7 ، إذ كونت نسبةوسامراء

أن الطحالب تكون قائمة الغذاء الرئيسة الثالثة للحمري ( 2019عبد القادر )(. وجد 2019؛ عبد القادر،2018حسين، 

كانت نسبة الطحالب في غذاء الحمري كما  .وهي تتفق مع الدراسة الحاليةنهر دجلة ضمن منطقتي الشرقاط وسامراء في 

عزى االختالف في هذه النسبة ربما إلى اختالف وانتشار الطحالب في يقد في الدراسة الحالية اقل من هذه الدراسات، و

 شدة التغذية( ان 2019ذكر عبد القادر ) .%49.21نقطة/سمكة ونشاط التغذية 9.52بلغت شدة التغذية هذه البيئات. 

% 63.53، ونشاط التغذية سامراءنقطة/سمكة في  10.36ونهر دجلة في الشرقاط نقطة/سمكة في  8.24 للحمري بلغت

تغذية اسماك الخشني على نسبة عالية جدا" من أجزاء النباتات والبذور التوالي.  الشرقاط وسامراء على% في 48.84و

تعطي داللة على أن السمكة في منطقة الدراسة تضطر إلى التغذي على النباتات عندما تنخفض المكونات األخرى النسبة 
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% في 88.26% و81.81بنسبة ( انها قائمة الغذاء الرئيسية 2019ذكر عبد القادر )ت وبذورها. العالية ألجزاء النباتا

( إن أجزاء النباتات 2014، وهي تتفق مع الدراسة الحالية. أشار شاكر )%100على التوالي وبتكرار  الشرقاط وسامراء

 %، لم تتفق هذه مع الدراسة الحالية. 20.91وبذورها جاءت بالمرتبة الثانية في غذاء الخشني في بحيرة الثرثار بنسبة 

( أن المواد العضوية قائمة الغذاء األولى في ذراع الثرثار وبحيرة الثرثار وهي تختلف عن الدراسة 2014شاكر ) بين

ب مكونات الغذاء لهذه الدراسات مع الدراسة الحالية قد يرجع إلى اختالف وجود الغذاء وإلى ختالف نساان  الحالية.

 البيئات المختلفة.

)شدة التغذية ونشاط ( ان 2019. وجد عبد القادر )% على التوالي25.00بنسبة نقطة /سمكة و 7.50بلغت شدة التغذية و

 ( على التوالي. 45.56%نقطة/سمكة و 8.54) و %( 68.89ونقطة/سمكة 11.21بلغت ) في الشرقاط وسامراءالتغذية( 
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 P. abuوالخشني  C.  luteusللحمري   ( لمكونات غذاءF( والتكرار )%P( النسبة المئوية للنقاط )%9جدول )
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 مكونات الغذاء

شدة 

التغذية 

النقطة/ 

 سمكة

 نشاط

 التغذية  

% 
 طحالب حبيبات رمل وطين أجزاء حشرات قشريات دايتومات مواد عضوية أجزاء نباتات وبذورها

%p %F %p %F %p %F %p %F %p %F %p %F %p %F 
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63 31 32 295 75.46 100.00 12.03 100.00 0.88 29.03 0.03 3.23 6.14 16.13 0.17 9.68 5.29 54.84 9.52 49.21 

  
  

 
ي 

شن
خ

 

72 18 54 135 75.33 100.00 21.41 100.00 --- ---- --- ---- --- ---- 1.63 88.89 1.63 38.89 7.50 25.00 
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