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( في Oreochromis aureus) زرقاءالالتيالبيا لسمكة  التغيرات الموسمية في بعض النواحي المظهرية 
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 سم االنتاج الحيواني  ق - الزراعةكلية  –جامعة تكريت 

  15/10/2019وقبوله  19/6/2019تاريخ استالم البحث 

 الخالصة

من المبزل (  2018ولغاية تشرين الثاني  2018 للمدة من )اذاراألسماك بطريقة الصيد بالتيار الكهربائي  جمعت

 لزرقاءا لتيالبيالسمكة ا الموسمية الشرقي/صالح الدين/العراق. تم دراسة بعض الجوانب الحياتية والتغيرات

Oreochromis aureus( 3.073، وجد من خالل العالقة اللوغارتمية بين الطول والوزن ان نمو السمكة قياسي= b )

وجد  على التوالي. الخريف  و الصيفو الربيع للفص 3.119و  2.888، 2.976بين   bبينما لوحظ وجود تفاوتت في قيمة

على التوالي، حسبت العالقة ثالثة للفصول ال 2.007و  2.00، 1.96، 2.15 زرقاءاللتيالبيا لسمكة اإن معامل الحالة 

الخطية بين الطول الكلي وقياسات الجسم االخرى لمعرفة أتجاه نمو السمكة وعالقة اإلنحدار ولوحظ وجود ارتباط عالي 

للعالقة الخطية بين الطول الكلي وصفات الجسم المدروسة ما عدا صفة ارتفاع الزعنفة البطنية والمسافة خلف الزعنفة 

بطريقة %  92.31% بطريقة النقاط و51.46نسبة حيث شكلت طحالب أعلى مكون من قائمة الغذاء الكتفية، كانت ال

 .التكرار

Seasonal variation and some biological aspects of Tilapia (Oreochromis 
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Saddam Mohammed Hassan                   Nehad Khorshid Wahab 

Tikrit University /Agriculture College/ Animal Production Department  

 Date of research received 19/6/2019 and accepted 15/10/2019. 

Abstract 

The fish samples collected by electric fishing trap from march till December 2018 from the 

Eastern drain / Salah Al –deen , Iraq. Some biological aspects and seasonal variation of Tilapia 

(Oreochromis aureus) were studied. The relationship between the total length and weight for all 

seasons were (semi - Isometric) with value of regression (b) 3.073, A negative relationship 

(2.976, 2.888 and 3.119 for spring, summer and autumn respectively. The condition factors were 

(2.15, 1.96 and 2.007 for all seasons respectively. The linear relationship between total length 
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and other body dimensions were high correlation except height of pectoral fin and the distance 

after pelvic fin, Food components investigated, it was found that algae represent more than half 

of the contents in the gut for blue tilapia by points method 51.46%  and 92.31% in frequency of 

occurrence method. 

Key words :Tilapia ,seasonal variation ,condition factor, condition factor, linear correlation  

 Introduction المقدمة

، استوطنت األنهار والجداول والبحيرات في عدد كبير من الدول حول Cichlidaeالتيالبيا الى عائلة تعود اسماك التيالبيا 

سماك المستزرعة في األأحد أهم  تيالبياال(. Masser ،1999و   Popmaنوع ) 100العالم اصلها من افريقيا وتضم اكثر من 

لتيالبيا اوهجنه، بما في ذلك  Oreochromis mossambicus يالموزامبيق ثل التيالبيا يموفب جنوب شرق اسيا  المياه العذبة

افريقيا  سمكة التيالبياتستوطن ، الممثلين الرئيسيين للتيالبيا التي تتحمل الملوحة.  Oreochromis mossambicusالحمراء 

(، وفي Hulata ،1983و  Wohlfarthوآسيا ممثلة باألردن والجزائر ومصر وتشاد ووسط واعالي النيجر ونهر السنيغال )

الواليات المتحدة األمريكية تتواجد في عشرة واليات مثل اريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وشمال كالورينا ونيفادا واعتبرت في 

اهم األسماك األجنبية التي انتشرت في كاليفورنيا كما توجد في مناطق عديدة اخرى من العالم وفي جنوب شرق  العقد األخير

بعمر وحجم صغير وتنتج اعداد كبيرة من الصغار بسبب اطالقها عدد  تتكاثر اسماك التيالبيا   (.1995وآخرون،  Haleاسيا) 

وتتغذى على طيف واسع من المكونات الغذائية بما فيها النباتات الراقية ولذلك ، من الدفعات من البيوض خالل الموسم الواحد 

استخدمت في المكافحة البايولوجية للقضاء على بعض انواع النباتات المائية الضارة في األنهار والجداول والمسطحات 

المياة سابقة غريبة في  تيالبياة اليعتبر وجود أنواع مختلفة من سمك(.  2011وآخرون،  Gomes-Ponceوالقنوات المائية )

.وهناك ي البرك والمستنقعات في العراق فالتيالبيا  ستزراعبأ لتنمية الدوليةأوصت الوكالة األمريكية ل، الداخلية العراقية 

تكون انتقلت من المياه دخلت الى المياه العراقية بطريقة غير معروفة وقد  مؤشرات على انها تتغذى على بيوض اسماك اخرى .

( 2009من قبل مطلك والفيصل ) ، سجل وجود نوعان من اسماك التيالبيا كل من ايران وسوريا وتركياوالعراق المشتركة بين 

 Coptodon zillii التيالبيا  AL-Zaidy (2013)ووجد للمصب العام عند مدينة البصرة ، في مياه المنطقة الجنوبية 

(Gervais ,1848 ) (2015سجل نوعين منها في نهر الفرات عند سدة الهندية )ابو الهني واخرون،  كما تم   هور الدلمجفي. 

 .(Mutluk  ،2015و  Al-Faisalألول مرة في شط العرب ) Oreochromis niloticus كما سجل وجود التيالبيا النيلي

لجنوبي من نهر الجزء ا في% 9.88% من عدد األسماك الكلية في نهر كرمة علي و9.86نسبة  تيالبيا الزرقاء ال ةكونت سمك

تواجدت لمدة و% في كانون األول 12.7% وزيادة عدديه شهرية بنسبة 7.47الفرات وجاءت بالمرتبة الخامسة عدديا بنسبة 

غذاء تعد دراسة ال(.2017 ،وأخرون؛ ياسين 2015 ،؛ حسين وأخرون2006شهر في نهر شط العرب )محمد وأخرون،  12

فس ألنواع تناهذه ا الطبيعي وعادات التغذية لألسماك احد اهم الركائز التي تدعم عملية تنمية المسطحات المائية وخاصة ان

نتاج غلة كلف ا األسماك العراقية على الغذاء الطبيعي وتربية االسماك وانتاجها على مستوى تجاري وتقلل بشكل كبير من

 .( 2015) ابو الهني واخرون  ساحات المائية المستزرعةالم

 األنواع تنافس فيها؛ فهي كبيرة تغيرات يسبب العراقية مثل التيالبيا  المائية البيئات إلى األسماك من جديدة أنواع دخول إن  

 المحلية األسماك بيوض على وتتغذى من األسماك، األخرى األنواع لصغار الغذائية السلسلة في وتؤثر المكان، على األخرى
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 تكون فأنها صغيرة، أعمار وفي كبيرة بسرعة تتكاثر وكونها األخرى؛ األسماك المحلية إلى األمراض بنقل تتسب قد انها كما

 ونتائج آثار إلى ذلك يؤدي كل. والعالمية العراقية الداخلية المياه في انتشرت نراها ذلك ضوء وعلى مائية، بيئة أي   في السائدة

 ؛Fish base)، 2007وقت  بعد يعرضها لألنقراض وقد ،"تدريجيا اعدادها وتناقص المحلية األسماك أنواع على سلبية

GSMF،2003.)  تهدف الدراسة الحالية لتحديد طبيعة دراسات قليلة عن حياتية أنواع البلطي في المياه العراقية لذلك هناك

وكل من  والعالقة الخطية بين الطول الكلي  الوزن والطول والوقوف على معامل الحالبين اللوغارتمية النمو من خالل العالقة 

عرض الجسم والمسافة قبل الزعنفة الظهرية والمسافة بعد الزعنفة الظهرية والجسم  وعمقوطول الرأس الطول القياسي 

وقاعدة الزعنفة الظهرية وارتفاع الزعنفة الظهرية وقاعدة الزعنفة الكتفية وارتفاع الزعنفة الكتفية وقاعدة الزعنفة البطنية 

ة والطول الكلي لالمعاء وطول القوس الغلصمي وارتفاع الزعنفة البطنية وقاعدة الزعنفة المخرجية وارتفاع الزعنفة المخرجي

والمسافة امام الزعنفة المخرجية  والمسافة خلف الزعنفة المخرجية والمسافة امام الزعنفة البطنية والمسافة خلف الزعنفة 

من عمق الراس وكل  الرأس البطنية والمسافة خلف الزعنفة الكتفية والمسافة امام الزعنفة الكتفية وكذلك العالقة  بين طول 

للسمكة في وشدة ونشاط التغذية وعرض الراس وطول الخطم وطول الفم وعرض الفم وقطر العين والمسافة بين المحجرين 

 منطقة الدراسة.

 Materials and Methods مواد وطرائق العمل 

فعل التغيرات بوتغير مجراه المبزل الشرقي الذي هو عبارة عن نهر دجلة القديم أجريت الدراسة الحالية في           

اء بلد/  جنوب منطقة الحضيرة/ قض(، 2000وشبكة المبازل )السعدون، الطوبوغرافية والناتج من التقاء المقالع الحصوية

 .2018جمعت عينات األسماك فصليا ابتداًء من أذار لغاية تشرين الثاني (. 1)الشكل، صالح الدين

 

 خريطة تبين موقع الدراسة( 1شكل)
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فولت سهل  120بفولتية مقدارها  متسعة )عاكسة (( في صيد األسماك الذي  يتكون من 2)الشكل، استعمل التيار المتناوب

ما القطب ين أحدهيخرج سلك ق الحاجة إلى ذلك ومن هذه المتسعة مفتاح قاطع للتيار الكهربائي وفمجهز بالحمل واالستعمال 

لشبكة اإطار  لقطب الموجب إلى شبكة صيد يدوية ذو ذراع خشبية طويلة ويكونالموجب واألخر القطب السالب ويمتد سلك ا

ذات قوة  هربائيكمعدني الصنع قابل لتوصيل التيار الكهربائي. تعتمد عملية صيد األسماك بهذه الطريقة على إصدار تيار 

القوة  دي هذهالماء بحيث ال تؤ ألسماك وجعلها تطفو فوق سطحددة من المياه يحدث  جذب أو صعق لمعينة، وفي منطقة مح

 (.  1987)المهداوي، وانما تخديرها الكهربائية إلى هالك األسماك

 

 (  رسم تخطيطي للجهاز المستخدم  لصيد األسماك   2الشكل )

لقوس سن غلصمي على ا 26الى  18 الذي أوضح وجودTrewaves (1983 )اعتمادا على  صنفت أسماك التيالبيا      

احدة على كل رية وبأمتالكها فتحة منختتميز  Cichlidae عائلة التيالبيافاوضح ان  Coad (2010) .اما الغلصمي األول

 دأ الجزءويب ،هريةجزئين ينتهي الجزء العلوي تحت األشعة الناعمة للزعنفة الظ من الخط الجانبي جانب من الرأس ، يتكون 

وف ذات عدة صف وفكوكها، والحراشف من النوع القرصي ، ثم يستمر إلى قاعدة الذنب  من تحت مكان الجزء الجانبي السفلي 

جسم والراس باستعمال الة القياس ) وابعاد ال مدى الطول الكلي تم قياس. سن غلصمي( 26 -24 ) من االسنان الغلصمية دقيقة

 . باستخدام الميزان الحساس  غم 0.01سم ومدى الوزن الكلي ألقرب 0.10ألقرب   Veriniaالقدمة ( 
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 Oreochromis aureus لزرقاءا تيالبيا(: سمكة ال3شكل )

 وحددت عالقة الطول بالوزن باستعمال المعادلة اللوغاتمية التالية:

Log W = Log a + b Log L ( Le Cren ,1951). 

   حيث ان :

 W  وزن الجسم الكلي بالغرام = 

 ثوابت.   bو aطول الجسم الكلي بالسنتمترو   L =و

 

 (Carlander ،1969) حسب معامل الحالة باستخدام المعادلة التالية      

                              W x 100 

                                      K= ــــــــــ 

                                                                                            3L       

      = K    معامل الحالة الكلي 

 = وزن الجسم الكلي بالغرام Wا   

 = L  .طول الجسم الكلي بالسنتمتر 

 العالقات الخطية

زعنفلة وطول المسافة قبلل الوطول الخطم تم قياس كل من )الطول الكلي و القياسي وعمق وعرض الجسم وطول وعرض الفم  

 الظهرية والمسافة بعد الزعنفة الظهرية وطول وعرض وعمق الرأس وطول القناة الهضمية. 

سيط الخطي الب إلنحدارباإلعتماد على معادلة ادرست العالقة بين الطول الكلي لألسماك والمسافات بين اجزاء الجسم الخارجية 

(Hile ،1970  )у = a + bχ  

 حيث أن:

 χ  الطول الكلي 

у متغير يرمز ألي من القياسات المختلفة 

  aثابت يمثل معامل التصحيح 
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b .ثابت يمثل الميل أو معامل االنحدار 

كذلك حسبت األبعاد النسبية مثل عمق الجسم،عرض الجسم، طول الرأس، عمق اللرأس، علرض الرأس،طلول الخطلم، علرض  

األبعلاد  ك بقسلمة تللكالفم، ارتفاع الفم، المسافة قبل الزعنفة الظهرية، المسافة بعد الزعنفلة الظهريلة وطلول القنلاة الهضلمية وذلل

 . 1995)رون، وآخ (Poleoعلى طول الجسم االكلي للسمكة 

 

 الغذاء وشدة التغذية

ام  سة أقسدرست محتويات غذاء األسماك التي تم الحصول عليها وقسمت حالة المعدة طبقاً لدرجة امتالئها إلى خم  

 (. Jones ، 1967و  Sinha)  20و15و10و5و0

باق في إط محتويات المعدة أخذ الثلث األول من القناة الهضمية لغرض إجراء فحص الغذاء، لكون معدها واضحة ووضعت

 4بير)وة  تكبتري، وأعطيت درجات معينة لكل مكون غذائي بعد فحص الغذاء تحت مجهر التشريح وتحت المجهر الضوئي  بق

X و X 10وX 40 استعملت طريقة النقاط .)Points ( وتكرار الظهور في دراسة الغذاء الموضحة من قبلHynes ،1950 .) 

                  (.                           1977وآخرون،  Dipper ية  حسب المعادلة التي وضعها ) ُحِسبَْت  شدة التغذ 

 المجموع الكلي للدرجات المستحصلة من دليل االمتالء                                            

        شدة التغذية )نقطة / سمكة( = 

 عدد األسماك المتغذية                                                           

 (.Gordan، 1977)  ٌحِسب نشاط التغذية  َحَسَب المعادلة التي وضعها      

 

 عدد األسماك المتغذية                                     

 100×                      نشاط التغذية)%( =           

 العدد الكلي لألسماك المفحوصة                              

 

 النتائج والمناقشة

  :العالقة بين الطول الكلي والوزن

(، أظهرت عالقة 1للوغارتمية بين الطول والوزن كما في جدول)ا( للعالقة 98-95لوحظ وجود إرتباط عالي يتراوح بين )

ن النمو وهذا يعني ا 3.073حيث كانت قيمة الميل  (Isometric growth)النمو للفصول مجتمعة من النوع المتجانس 

لتوالي، يتبين على ا ( للربيع والصيف والخريف3.119، 2.888،  2.976متناسق، بينما تذبذب النمو لكل فصل على حده من )

في  ب الطولبينما كان النمو لصالح الزيادة في الوزن على حسا من ذلك ميول النمو لصالح الطول في الربيع و الصيف

لزيادة في لتميل ولة والخريف ويدل ذلك على ان النمو في عمق او ارتفاع الجسم يكون كبير الن أسماك التيالبيا غير متطا

  Gomes-Ponce . وجد 3ال يساوي القيمة المثالية لالسماك والبالغة  bالقطر والعمق لذلك كانت قيمة معامل اإلنحدار 

  Gomes-Marquezاي ان الزيادة تكون متوافقة بين الطول والوزن،  ووجد  3( ان قيمة الميل تساوي 2011وآخرون )

من قيمة  وهو اقل 2.46فس العالقة للسمكة في بحيرة ضحلة في المكسيك ان قيمة الميل ( عند دراسة ن2008وآخرون )

لعالقة  1.76و  b  2.01بلغت قيمة  الدراسة الحالية وقد يعود السبب إلختالف نوع التيالبيا او لتوفر الغذاء ومالئمة البيئة.

لصالح ور قياسيا" هما غية جنوب بغداد وهذا يشير إلى أن نموالطول الكلي بالوزن لسمكتي التيالبيا النيلي واألزرق في نهر دجل

 الطول. 

إن عالقة الطول بالوزن من المؤشرات الحيوية المهمة في مجال تربية واستزراع االسماك اذ يمكن الحصول على المعادالت 

افقت نتيجة الدراسة الحالية مع (. توRicker ،1975الرياضية للتحول المتبادل ين الطول والوزن وتحديد طبيعة نمو السمكة )

Dan-Kishiya (2013 )وإختلفت مع وجده  b 3.026( ان نمو سمكة التيالبيا قياسي وقيمة 2014و اخرون ) Piyaما وجده 

في  Tilapia mariae ،Oreochromis niloticus، Tilapia zilli( ألسماك 2.3-1.4إن قيمة عالقة الطول بالوزن بين )
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في نيجيريا. تمت دراسة عالقة الطول بالوزن لسمكة التيالبيا الزرقاء ألحد خزانات الماء في المكسيك وتبين أحد خزانات الماء 

 . (2010وأخرون،  Messinaبين الجنسين) bوليس هناك فرق معنوي لقيمة  2.51لكال الجنسين  bأن النمو غير قياسي وقيمة 

 

 معامل الحالة

لفصل الربيع والصيف و  1.907، 2.007، 2.15وتذبذبت هذه القيمة بين  1.991وجد إن معامل الحالة ألسماك التيالبيا    

الخريف على التوالي، وهي قيمة متوسطة إذا ما قورنت مع بقية الدراسات لهذه السمكة نظرا لما توفره البيئة من ظروف بيئية 

(. بلغ معامل الحالة لسمكة التيالبيا الزيلي 1لى الحالة الصحية لالسماك كما في جدول)وتغذوية جيدة ومالئمة والتي تشير ا

 Tilapia( ألسماك  2.0، 1.91،1.90(. تبين إن قيمة معامل الحالة )2012في نهر دجلة سامراء )وهاب وحسن،  1.63

mariae ،Oreochromis niloticus، Tilapia zilli ( في أحد خزانات الماء في نيجيرياDan-Kishiya ،2013 بلغ .)

وهي قيمة تدل على ان النمو والحاله الصحية للسمكة جيدة  3.5معامل الحالة التيالبيا الزرقاء في نهر الفرات قبل سدة الهندية 

الئمة البيئة المائية لمعيشة ونمو بسب امتالء جسم السمكة باللحم وفي نفس الوقت عمق الجسم الكبير للسمكة وهذا يدل على م

( على مدى معامل حاله 2004) Komolafaسمكة التيالبيا بسبب ماتوفره من غذاء كافي ومالئمة الخصائص البيئية. حصل 

للتيالبيا النيلي في بحيرة فكتوريا  1.07 - 0.92( على معدل معامل حالة 2006وآخرون ) Njiru، فيما حصل 3.06 - 1.40

قد تكون البحيرة فقيرة التؤمن احتياجات السمكة الغذائية. ان لوقت الصيد وشدة التغذية ودرجة النضج الجنسي تاثير في كينيا و

في نهر دجلة الزعفرانية  لما توفرد البيئة من  5.22مباشر على معامل الحالة لألسماك. كانت قيمة معامل الحالة  للجنسين 

و ذلك النوع من االسماك. تراوحت قيمة معامل الحالة لسمكة التيالبيا الزرقاء ألحد ظروف  بيئية وتغذوية جيدة ومالئمة لنم

 (.2010وأخرون،  Messinaوهو ما اليتفق مع نتيجة الداسة الحالية ) 1.2-0.9خزانات الماء في المكسيك بين 

 (: العالقة اللوغارتمية بين الطول والوزن الكلي ومعامل الحالة لسمكة التيالبيا الزرقاء في المبزل الشرقي.1جدول) 

 

 

 الصفات العددية

دد أشعة خط الجانبي، عوالتي تمثلت بعدد الحراشف في الالتيالبيا الزرقاء ( الصفات العددية لسمكة 2توضح النتائج في جدول )

على أد الحراشف ية، عدالزعنفة الظهرية، عدد األشعة الزعنفة الكتفية، عدد أشعة الزعنفة البطنية، عدد أشعة الزعنفة المخرج

اوحت تر .تماما لزرقاءبيا االتيالالخط الجانبي، عدد الحراشف أسفل الخط الجانبي و عدد األسنان الغلصمية والتي طابقت سمكة 

نفة  شوكة في الزع 17-16 في أسماك التيالبيا النيلي وعلى 33-27 عدد األسنان الغلصمية على القوس الغلصمي األول 

ي ا تمتاز أسماك التيالبيا النيلي بوجود نقطة سوداء على الغطاء الغلصم(. كمFAO ،2006شعاع ناعم ) 15-11الظهرية  و

ية على الذنب. يتراوح عدد األسنان أشرطة عمود 5-4ية على الجسم وأشرطة عرض 10-8من الجهة الخلفية. وتحتوي على 

 16-15ي الزعنفة الظهرية على سن غلصمي وتحتو 26-18التيالبيا الزرقاء الغلصمية على القوس الغلصمي األول في أسماك 

  .(Fishbase ،2007أشواك في الزعنفة المخرجية وتكون ذات لون فضي مزرق )  3شوكة وعلى 

 ( الصفات العددية لسمكة التيالبيا الزرقاء في المبزل الشرقي.2جدول )

عدد 

الحراشف 

في الخط 

 الجانبي

عدد األشعة 

 الزعنفة الظهرية

عدد األشعة 

الزعنفة 

 الكتفية

 

عدد األشعة 

الزعنفة 

 البطنية

 

عدد األشعة 

الزعنفة 

 المخرجية

 

عدد 

الحراشف 

أعلى الخط 

 الجانبي

 

عدد 

الحراشف 

أسفل الخط 

 الجانبي

 

عدد 

األسنان 

 الغلصمية

28 26 12 6 12 6 8 26 

 العالقة الخطية بين الطول الكلي وقياسات الجسم

 الموسم
 مدى الطول

معدل 

 الطول
 مدى الوزن

معدل 

 الوزن

معامل  قيم العالقة اللوغارتمية

 rقيمة bقيمة aقيمة (kلحالة )ا

 2.15 0.950 2.976 3.109- 55.39 99.85-16.34 13.35 16.52-9.22 الربيع

 1.96 0.984 2.888 2.979- 38.61 12.43-66.07 12.26 15.4-8.67 الصيف

 2.007 0.942 3.119 1.827- 39.141 9.4-89.7 11.937 15.81-7.8 الخريف

 1.991 0.953 3.073 -1.781 41.98 9.4-99.85 12.33 16.52-7.8 الكلي
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يلة بلين الطلول ومعدالت اإلبعاد النسبية لغرض تحديد الشكل الذي يتخذه جسم السلمكة. مثللت العالقلات الخط درست أبعاد الجسم

 نفة الظهريلةالكلي الطول القياسي وطول الرأس وعمق الجسم وعرض الجسم والمسافة قبل الزعنفة الظهرية والمسافة بعد الزع

لبطنيلة ة الزعنفلة اعلدة الزعنفلة الكتفيلة وارتفلاع الزعنفلة الكتفيلة وقاعلدوقاعدة الزعنفلة الظهريلة وارتفلاع الزعنفلة الظهريلة وقا

ي لقلوس الغلصلماوارتفاع الزعنفة البطنية وقاعدة الزعنفة المخرجية وارتفاع الزعنفة المخرجية والطول الكللي لألمعلاء وطلول 

ة خلللف الزعنفلل لزعنفللة البطنيللة والمسللافةوالمسللافة أمللام الزعنفللة المخرجيللة والمسللافة خلللف الزعنفللة المخرجيللة والمسللافة أمللام ا

لكل من  aة ارتفاع قيمة . تبين العالقة الخطي3البطنية والمسافة خلف الزعنفة الكتفية والمسافة أمام الزعنفة الكتفية كما في جدول

(. يمكلن 16.848و 1.687و 1.076-ارتفاع الزعنفة الظهرية،  ارتفلاع الزعنفلة البطنيلة والطلول الكللي لألمعلاء عللى التلوالي )

اع الزعنفلة ملا علدا صلفة ارتفل rمالحظة ان المتغيرات لهلا عالقلة ملع الطلول الكللي للسمكةلـ، وأن التلرابط قلوي ملن خلالل قليم 

 البطنية والمسافة خلف الزعنفة الكتفية. 

قيملة معلدل  انخفلاض حيث يزداد معدل الطول النسبي للقناة الهضمية مع  5.410كان نسبة طول األمعاء الى طول الجسم الكلي 

بيلة عنلد دراسلة سلمكة الذه 0.10وعلرض اللرأس النسلبي  0.26أن طول الرأس النسبي  Gudkov ((1985بين  الطول الكلي. 

 في دلتا نهر الفولغا في روسيا  وهذه االختالفات تعود إلى اختالف أنواع األسماك.  

 

 ة لسمكة التيالبيا الزرقاء في المبزل الشرقي.( العالقة الخطية بين الطول الكلي والصفات المظهري3جدول )

 

درست العالقة الخطية لكل من عمق الرأس وعرض الرأس وطول الخطم وطول الفم وعلرض الفلم وقطلر العلين والمسلافة بلين 

(. وجلد  4المحجرين مع طول رأس السمكة لتحديد الدور الذي يلعبله فلي إعطلاء الشلكل العلام للسلمكة كملا موضلح فلي الجلدول )

Kuno وTakita (1997عند دراسته لمورفولوجية سم ) كةAcanthogobinus hasta  في اليابلان أن ارتفلاع اللرأس النسلبي

 يقل مع زيادة طول جسم السمكة ويعني أن األسماك الكبيرة لها رأس مضغوطا من األعلى إلى األسفل. 

مع  aوb ب ينت العالقة الخطية وجود عالقة طردية بين طول الرأس وإبعاد الفم ممثلة بعرض الفم و طول الفم حيث تزداد قيمتي 

(. لوحظ زيادة في معدل عرض الفم بازديلاد الطلول الكللي و أًن زيلادة علرض الفلم 4زيادة طول الرأس كما موضح في جدول )

 )سم(الصفات المدروسة
نسبة األبعاد الى الطول  قيم العالقة الخطية

 الكلي
 اإلنحراف القياسي 

 rقيمة bقيمة aقيمة

 0.021 0.798 0.992 0.819 0.249- الطول القياسي

 0.028 0.218 0.690 0.145 0.870 طول الرأس

 0.022 0.350 0.948 0.368 0.315- عمق الجسم

 0.012 0.149 0.911 0.151 0.062- عرض الجسم

 0.032 0.102 0.506 0.100 0.010- المسافة قبل الزعنفة الظهرية

 0.015 0.098 0.826 0.112 0.187- المسافة بعد الزعنفة الظهرية

 0.018 0.464 0.983 0.489 0.434- قاعدة الزعنفة الظهرية

الظهرية ارتفاع الزعنفة  -1.076 0.256 0.930 0.169 0.025 

 0.004 0.049 0.866 0.044 0.049 قاعدة الزعنفة الكتفية

 0.017 0.254 0.931 0.213 0.412 ارتفاع الزعنفة الكتفية

 0.005 0.071 0.917 0.070 0.006- قاعدة الزعنفة البطنية

 0.076 0.223 0.261 0.081 1.687 ارتفاع الزعنفة البطنية

 0.010 0.145 0.968 0.178 0.394- قاعدة الزعنفة المخرجية

 0.022 0.164 0.887 0.199 0.410- ارتفاع الزعنفة المخرجية

 0.608 5.410 0.571 4.167 16.848 الطول الكلي لألمعاء

 0.0140 0.122 0.810 0.112 0.114 طول القوس الغلصمي

 0.007 0.033 0.688 0.033 0.006- المسافة أمام الزعنفة المخرجية

 0.014 0.102 0.906 0.127 0.293- المسافة خلف الزعنفة المخرجية

 0.062 0.152 0.538 0.163 0.122- المسافة أمام الزعنفة البطنية

 0.049 0.224 0.691 0.233 0.099- المسافة خلف الزعنفة البطنية

 0.042 0.084 0.301 0.069 0.184 المسافة خلف الزعنفة الكتفية

الزعنفة الكتفية أمامالمسافة   0.160 0.136 0.909 0.150 0.012 
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( أًن حجلم 1986(. أوضح أحملد ومحيسلن )Webb ،1966و  Keastيكون مرتبط بتطور حجم الغذاء التي تحتاجها األسماك ) 

( أًن لتركيب الفم عالقة بطريقة التغذية ونوعية الغذاء المتنلاول 1991لألسماك وبين أحمد )الفم يعطي داللة على عادات التغذية 

 ( العالقة الخطية بين طول الرأس وقياسات الرأس االخرى لسمكة التيالبيا الزرقاء في المبزل الشرقي.4في األسماك.جدول )

 الغذاء وشدة التغذية

 صنفةير المغإشتمل الغذاء على أجزاء النباتات وبذورها والمواد العضوية وحبيبات الرمل والطين والطحالب والمواد 

  (Edmondson ،1959 ; Prescott ،1980  يعد .) Das   وMoitra (1956 وجود نسبة )انية أو % من المواد الحيو75

 النباتية في غذاء األسماك أساساً للتقسيم.

، طقة الدراسةفي مناء التيالبيا الزرق( نشاط وشدة التغذية للفصول الثالثة للتعرف على الحالة التغذوية لسمكة 5يوضح جدول)

 .100.00 ، وتبين انها ذات نشاط تغذوي عالي وبلغ5كما موضح في جدول  14.44، 17.5، 16.66لوحظ إن شدة التغذية 

ذية في أعلى شدة تغ ذات شدة تغذية عالية ، وبلغتالتيالبيا الزرقاء ( في نهر دجلة جنوبي بغداد إن سمكة 2017وجد خليفة )

تغذوي  ى نشاطلى مدار العام حيث سجل أعلفصل الربيع وأدنى شدة تغذي في فصل الشتاء، وكانت ذات نشاط تغذوي عالي وع

ت حيث الفرا في فصل الخريف وأقل نشاط تغذوي في فصل الصيف. وجد إن أسماك التيالبيا تتغذى على مدار السنة في نهر

 ( .2017% على التوالي )أبو الهني واخرون، 94.74نقطة/سمكة و  21.67كانت شدة ونشاط تغذيتها

 سمكة و نشاط التغذية% لسمكة التيالبيا الزرقاء في المبزل الشرقي.( شدة التغذية نقطة/5جدول )

 نشاط التغذية% شدة التغذية نقطة/سمكة الفصل

 100 16.66 الربيع

 100 17.5 الصيف

 100 14.44 الخريف

 

ا المواد العضوية  % بطريقة النقاط تتبعه 51.46يالحظ من جدول الغذاء ان الطحالب تمثل المرتبة واألهمية األولى بنسبة 

شكلت حبيبات الرمل  % فيما16.09% ومن ثم النباتات المائية وبذورها  بنسبة 19.02بالدرجة الثانية من حيث األهمية وبلغت 

لقاع ا العضوي من % وقد يكون السبب وراء إرتفاع نسبة الرمل الى التغذية على المواد العضوية والفتات7.8والطين نسبة  

ئج اسة مع نتات الدرالذي يحتوي على الرمل والطين أو مصدرها النباتات التي تحمل على أوراقها حبيبات الرمل والطين. اتفق

Lim  (1989 الذي بين أن أسماك التيالبيا لديها امعاء طويلة تساعدها في هضم المواد النباتية التي )ى وقت اطولحتاج الت 

ن من المواد في المكسيك يتكوالتيالبيا الزرقاء ( حيث الحظ ان غذاء سمكة 2000)  Nepita و  Jimenezللهضم ودراسة 

 Juárez ده ما وج العضوية التي مثلت الغذاء األولي في حين الطحالب تمثل الغذاء الثانوي. لم تتفق الدراسة الحالية مع

وم. وجد كلة اللحاالتيالبيا الزرقاء ستنتج ان سمكة ( بأنها تتغذى على قشور األسماك والحشرات المواد العضوية وا1989)

Green (2006أن تغذية سمكة التيالبيا على الهائمات النباتية ويرقات االسماك والمواد العضوية وبذل )ائي لنظام الغذك فأن ا

 لألسماك يتغير في وحسب ماتوفر في البيئة.

 

 

 الصفات المدروسة)سم(
نسبة األبعاد الى  قيم العالقة الخطية

 الجسم طول
 اإلنحراف القياسي  

 rقيمة bقيمة aقيمة

 0.130 1.076 0.869 1.082 0.016- عمق الرأس

 0.108 0.644 0.722 0.476 0.431 عرض الرأس

 0.163 0.386 0.552 0.535 0.381- طول الخطم

 0.062 0.359 0.806 0.395 0.093- عرض الفم

 0.059 0.514 0.872 0.472 0.105 طول الفم

 0.530 0.439 0.003- 0.009- 1.155 قطر العين

 0.1000 0.389 0.527 0.252 0.349 المسافة بين المحجرين
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 في المبزل الشرقي.التيالبيا الزرقاء ( المكونات الغذائية للقناة الهضمية لسمكة 6جدول )

 مواد غير مصنفة حبيبات رمل وطين طحالب مواد عضوية أجزاء نباتات وبذورها

16.09 19.02 51.46 7.8 5.61 

طريقة 

 النقاط%

طريقة 

 التكرار%

طريقة 

 النقاط%

طريقة 

 التكرار%

طريقة 

 النقاط%

طريقة 

 التكرار%

طريقة 

 النقاط%

طريقة 

 التكرار%

طريقة 

 النقاط%

طريقة 

 التكرار%

16.09 69.23 19.02 92.31 51.46 92.31 7.8 53.85 5.61 46.15 

 

جام دود االحقياسي أي إن الطول يزداد بمعدل مواز للوزن بحالتيالبيا الزرقاء خلصت الدراسة الى ان نمو جسم سمكة 

قة عالي للعال ارتباط لنمو السمكة، بينت النتائج وجودالمدروسة، ودلت قيمة معامل الحالة على ان المنطقة المدروسة مالئمة 

ا لتغذية نظراباتية الخطية بين الطول الكلي وأغلب الصفات الطولية للجسم بما فيها طول القناة الهضمية، اعتبرت السمكة ن

 إلرتفاع نسبة تغذيتها على الطحالب.
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