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Abstract
An Attempt to study the age and growth rates of Planiliza abu in the Euphrates River in AlQadisiyah Governorates. Four age groups were detected for the males and five for females. the
Group (II) age and both sexes were dominated. The annual increases in length and weight
decreased with the age of both fish, where the highest annual increase in length and weight
occurred during the first year of fish age. Significant differences in the annual increase were
found in length and weight for age group (I) and (II) for males and females. The relationship
of total weight length to male and female P. abu was calculated separately and expressed in
the following equations: For males Log w = 3.061Log L – 2.000 (r=0.99 , P > 0.05 ), For
= females Log w = 2.919Log L – 1.809 (r=0.96 , P >0.05 ), and for both sexes Log w
3.056Log L – 1.979 (r=0.97 , P > 0.05 ), It is considered growth of Planiliza abu fish for both
sexes is Isometric (3 ≤ b ). A part of M.Sc.thesis submitted by the first author*.
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المستخلص
دراسة عمر و نمو سمكة الخشني  Planiliza abuفي نهر الفرات المار في محافظة القادسيــــــــة
علي مجيد شاكر  /كلية الزراعة /جامعة المثنى*
ياسر دخيل كريمش االسدي  /كلية التربية للعلوم الصرفة  /جامعة المثنى

تمت دراسة عمر ومعدالت النمو لسمكة الخشني  Planiliza abuالمصطادة من نهر الفرات المار في محافظة القادسية  .اشارت نتائج الدراسة
الحالية الى وجود اربع مجاميع عمرية للذكور وخمسة لإلناث ،وكانت السيادة لمجموعة العمر( )IIولكال الجنسين  .في الدراسة الحالية تم حساب
الزيادة السنوية في الطول عن طريق الحسابات التراجعية ،اظهرت النتائج ان الزيادة السنوية في الطول والوزن تقل مع تقدم العمر لكال جنسي
السمكة ،اذ كانت اعلى زيادة سنوية في الطول والوزن خالل السنة االولى من عمر االسماك  ،يظهر من التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات
معنوية في الزيادة السنوية في الطول و الوزن لمجموعة العمر ( )Iو ( )IIو ( ) IIIللذكور واإلناث .تم حساب عالقة الطول الكلي بالوزن لذكور
وأناث اسماك الخشني  P.abuبصورة منفصلة و المعبر عنها بالمعادالت التالية :الذكور > Log w = 3.061Log L – 2.000 (r= 0.99 , P
 ، ) 0.05اإلناث  ) Log w = 2.919Log L – 1.809 (r= 0.96 , P >0.05و كال الجنسين Log w = 3.056Log L – 1.979 (r= 0.97 ,
 ) P > 0.05وبذلك يعد نمو اسماك الخشني  Planiliza abuولكال الجنسين قياسيا ً حيث ان قيمة .b ≤ 3
المقدمة
تنتمي أسماك الخشني الى عائلة البياح  Mugilidaeوهي من

ولسنين عديدة وبذلك يكون بمثابة

األسماك الواسعة االنتشار في األنهار الكبيرة مثل شط العرب

الظروف البيئية (أحمد  ، )6891 ،كما ان دراسة العمر والنمو

و الفرات و االهوار الجنوبية و كذلك االنهار

يساعد في دراسة ديناميكية الجماعة كما تحديد العمر يساعد في

ونهري دجلة
الصغيرة

والبحيرات مثل الحبانية والثرثار و الرزازة

انعكاس لالختالفات في

معرفة النضج الجنسي االول ) .(Polat,2004ذكر

Abbas

) .(Coad,2010ان لدراسة العمر والنمو العديد من التطبيقات

) and AL-Rudainy (2006ان اقصى عمر تم صيده ألسماك

العملية منها ان دراسة العمر ت ساعدنا في اكتشاف الظروف البيئية

الخشني كان اربع سنوات وذلك بدراسة تم إجراؤها في نهر

غير المالئمة باإلضافة الى ذلك فان للعمر اهمية في التنظيمات

الفرات المار في الحلة  ،بينما وجد AL-Yamour et al.

الخاصة بقوانين الصيد كما ان دراسة العمر والنمو في بيئات او

) (1986ان اقصى عمر تم الوصول إليه هو خمس سنوات وذلك

أجسام معينة تساعد في اكتشاف تقلبات النمو من سنة الى اخرى

بدراسة تم إجراؤها في مبزل الداوودي .تعتبر عالقة الطول الكلي
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بالوزن من الصفات المهمة في تقييم وإدارة الثروة السمكية

الدراسة الحالية والدراستين السابقتين المذكورتين آنفا ً بأن اسماك

)،(Fafioye and Oluajo,2005 , Lawson et al. (2013

الخشني ال تصل الى اعمار كبيرة جداً.

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مجاميع العمر التي يمكن ان

النمو في الطول - :

تصل إليها األسماك في منطقة الدراسة والتعرف على النمو في

في الدراسة الحالية تم حساب الزيادة السنوية في الطول عن طريق

الطول والوزن وذلك من خالل حساب معدل الزيادة السنوية في

الحسابات التراجعية  .الجدول ) (1والشكل ) (1يشيران الى معدل

الطول والوزن لكال الجنسين (ذكور و إناث ) كما هدفت الدراسة

الطول الكلي باإلضافة الى الزيادة السنوية في الطول لذكور واناث

إلى تحديد عالقة الطول الكلي للوزن للتعرف على نوع نمو

أسماك الخشني في محافظة القادسية  .يتضح من الجدول والشكل

األسماك كونه قياسيا ً  Isometricاو غير قياسي Allometric

المذكورين آنفا ً ان اعلى زيادة سنوية في الطول الكلي حدثت خالل

طرق ومواد العمل

السنة األولى من عمر األسماك ولكن في السنوات التالية انخفضت

جمعت  200سمكة خشني خالل مدة الدراسة المحصورة ما بين

الزيادة السنوية في الطول بتقدم العمر وهذا يدل على ان الزيادة

تشرين الثاني  2015حتى مايس  2016من نهر الفرات المار

السنوية في الطول تتبع ظاهرة لي وهذا يتفق مع بعض الدراسات

في محافظة القادسية وذلك باستخدام السلية ) (cast netsبقطر

منها دراسة األلوسي ) (1998في اعالي نهر الفرات في محافظة

وضعت األسماك بعد

األنبار و ) AL-Asadiy et al.(2000في احد المزارع السمكية

 3mذات فتحتان ) (1.5×1.5cm

.

في محافظة بابل  ،ومطلك ) (2012في هور شرق الحمار .

صيدها في حافظات ونقلت إلى المختبر  .تم حساب الطول الكلي
لجميع األسماك من مقدمة الخطم  snoutحتى نهاية الزعنفة

يتضح من التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية عند

الذنبية ألقرب ملمتر باستخدام لوح قياس مخصص لذلك ومن ثم

مستوى ) (P≤0.05في معدل الزيادة السنوية في الطول لذكور

تم حساب وزن الجسم الكلي ألقرب  0.01gmباستخدام ميزان

واناث سمكة الخشني وذلك لتواجد ِكال الجنسين في نفس الظروف

كهربائي نوع (  ) DAHDNGYINGواستخدمت الحراشف

البيئية وهذا يتفق مع ما وجده ) AL-Asadiy et al.(2000في

لتقدير عمر ونمو األسماك  .تم حساب الزيادة السنوية في الطول

احدى المزارع السمكية في محافظة بابل وااللوسي ) (1998في

عن طريق الحسابات التراجعية .ولغرض تحليل النتائج احصائيا

آلوس اعالي نهر الفرات في محافظة األنبار من ناحية عدم وجود

تم استخدام جدول ) (ANOVAإليجاد الفروق المعنوية بين

فروقات معنوية بين الجنسين عند مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع

الجنسين في معدل الزيادة السنوية في الطول والوزن.

بعض الدراسات نستنتج ان معدل النمو في الطول ادنى قليالً

النتائج والمناقشة

مقارنة مع دراسة االلوسي ) (1998في اعال نهر الفرات في

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود اربع مجاميع عمرية للذكور

محافظة األنبار  ،ومطلك ) (2012في هور شرق الحمار  .وهذا

وخمس لإلناث  ،يبين الجدول ) (1معدل الطول الكلي لمجاميع

قد يعود الى االختالف في بعض الظروف البيئية فلكل منطقة

العمر المختلفة لذكور وإناث أسماك الخشني في محافظة القادسية .

ظروف بيئية معينة تختلف عن األخرى ). (Dauod , 1986

حيث يمكن ان نستنتج من الجدول المذكور آنفا ً أن السيادة كانت

النمو في الوزن

لمجموعة العمر ) (IIولكال الجنسين وهذا يتفق مع دراسة مطلك

الجدول ) (1والشكل ) (2يشيران الى معدل الزيادة السنوية في

) (2012في هور شرق الحمار ودراسة عبد الصمد ( )1006في

الوزن لذكور واناث اسماك الخشني في محافظة القادسية  .يتضح

قناة كرمة علي من حيث سيادة مجموعة العمر ) .(IIفي حين ال

من الجدول والشكل المذكورين آنفا ً ان معدل الزيادة السنوية في

Mhaisen and AL-Jaffery

الوزن يقل مع تقدم العمر وكانت اعلى زيادة في الوزن قد حدثت

) (1988في مزرعة أسماك بابل حيث وجدت ستة مجاميع عمرية

خالل السنة االولى من عمر األسماك وهذا يتفق مع دراسة

مع سيادة مجموعة العمر ) ، (IV , IIIودراسة Elp and

االلوسي ) (1998في اعالي نهر الفرات في محافظة

) Kaya (2014في منطقة ديار بكر في تركيا حيث وجد اربع

األنبار،و) AL-Asadiy et al.(2000في احدى المزارع

مجاميع عمرية مع سيادة مجموعة العمر ( )IIIونستنتج من

السمكية في محافظة بابل بينما ال تتفق الدراسة الحالية مع دراسة

تتفق الدراسة الحالية مع دراسة

61

عبد وآخرين ) (2002في نهر دجلة عند منطقة الكاظمية حيث

الذكور ) Logw=3.061Log L–2.000 (r=0.99, P>0.05

كان اعلى معدل للزيادة السنوية في الوزن خالل السنة الخامسة

اإلناث )Logw=2.919Log L–1.809 (r=0.96, P>0.05

من العمر  .يظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية

الجنسين )Logw=3.056Log L–1.979 (r=0.97,P> 0.05

) (P ≤ 0.05في معدل الزيادة السنوية في الوزن

أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان نمو اسماك الخشني ولكال

لمجموعة العمر ) (Iو ) (IIو ) (IIIلذكور واناث اسما ك الخشني

الجنسين كان قياسيا ً أي أن )  . ( b ≥ 3ان القيمة الحالية لمعامل

في الدراسة الحالية  .هنالك بعض العوامل المؤثرة على نمو

انحدار أسماك الخشني اي ان )  ( b ≥ 3في عالقة الطول الكلي

األسماك منها درجة الحرارة وحجم األسماك باإلضافة الى وفرة

بالوزن داللة على نمو األسماك بصورة جيدة وارتفاع اوزانها

الغذاء كما ً ونوعا ً ). (Handeland et al.,2008

قياسا ً بأطوالها  .عند مقار نة قيم معامل االنحدار لعالقة الطول

عند مقارنة نتائج الدراسة الحالية ببعض الدراسات نستنتج ان

الكلي بالوزن ألسماك الخشني في الدراسة الحالية مع مناطق

معدل النمو في الوزن في الدراسة الحالية اعلى مقارنة ببعض

مختلفة جدول ) ، (2يتضح ان قيمة  bفي محافظة القادسية ولكال

الدراسات وهذا قد يعود الى االختالف في بع ض العوامل التي تم

الجنسين تتفق مع دراسة االلوسي ) (1998في اعالي نهر الفرات

ذكرها آنفا ً .

في محافظة األنبار  ،ودراسة ) AL-Asadiy et al (2000في

عالقة الطول الكلي بالوزن

احدى المزارع السمكية في محافظة بابل .

تم حساب عالقة الطول الكلي بالوزن لذكور وإناث أسماك الخشني

هناك العديد من العوامل المؤثرة في قيمة معامل االنحدار لدى

في الدراسة الحالية بصورة منفصلة ويوضح الشكل ) (3العالقة

األسماك منها التغيرات الجنينية وتغذية األسماك والنضج الجنسي

بين لوغاريتم الطول الكلي والوزن للذكور واالناث المعبر عنها

واختالف األعمار واألمراض و االصابة بالطفيليات (Yilidriim

بالمعادالت التالية - :

).et al. , 2001

عند مستوى

جدول ( .)1يبين معدل الطول الكلي(سم) عند الصيد ومعدل الطول (سم) عند تكوين الحلقات السنوية المختلفة ومعدل الزيادة السنوية في
طول ووزن ذكور واناث سمكة الخشني  Planiliza abuفي محافظة القادسية .
الجنس

عدد االسماك

مجموعة العمر

معدل الطول
الكلي (سم)
عند الصيد

معدل الطول الكلي (سم) عند تكوين الحلقات السنوية
I

III

II

v

IV

الذكور

+I
II
III

32
34
8

11.7
13.6
14.9

8.9
8.9
9.1

11.1
11.2

13.2

IV

15

15.9

8.8
8.9

11.3
11.2

13.2
13.2

15.0
15.0

8.9

2.3

2.0

1.8

18.3

*

*

*

معدل الطول السنوي (سم)
معدل الزيادة السنوية بالطول
(سم)
معدل الوزن السنوي
الفعلي(غم)

اناث

معدل الزيادة السنوية
بالوزن(غم)
I
II
III
IV
V

14
28
21
27
21

11.6
13.0
14.3
15.7
16.6
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30.0

40.8

18.3

11.7

10.8

8.7
8.6
8.7
8.4
8.8

10.7
10.8
10.8
10.9

12.6
12.7
12.9

49.8

9.0

14.4
14.6

16.0

معدل الطول السنوي (سم)

8.6

10.8

12.7

14.5

16.0

معدل الزيادة السنوية بالطول
(سم)
معدل الوزن السنوي
الفعلي(غم)
معدل الزيادة السنوية
بالوزن(غم)

8.6

2.2

1.9

1.8

1.5

18.2

28.6

38.8

48.7

56.6

.

.

*

.

18.2

.

10.4

* تدل على وجود فروقات معنوية بين الذكور واالناث في معدل الزيادة في الطول والوزن عند مستوى (. )p ≤ 0.05
الحال بالنسبة لمجاميع العمر الباقية.

10.2

9.9

7.9

 +Iتعني ان السمكة في سنتها الثانية وهكذا

شكل رقم ( ) 1معدل الطول (الخط األزرق ) ومعدل الزيادة السنوية بالطول (الخط األحمر ) لذكور وإناث اسماك الخشني  Planiliza abuفي
محافظة القادسية.

شكل رقم ( ) 2معدل الوزن (الخط األزرق ) ومعدل الزيادة السنوية بالوزن (الخط األحمر ) لذكور وإناث اسماك الخشني  Planiliza abuفي
محافظة القادسية.
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شكل رقم ( )3عالقة لوغاريتم الطول ولوغاريتم الوزن لذكور وإناث اسماك الخشني  Planiliza abuفي محافظة القادسية.

جدول ( :)1مقارنة قيم معامل انحدار ( )bعالقة الطول الكلي بالوزن ألسماك الخشني
كال الجنسين
االناث
الذكور
الموقع البيئي
2.960
خزان دوكان شمال العراق
3.244
3.227
نهر كرمة علي في محافظة البصرة
3.02
3.02
3.01
منطقة آلوس أعالي نهر الفرات في محافظة االنبار
احدى المزارع السمكية في محافظة بابل
3.21
3.21
3.22
المحطة االولى
3.03
3.01
3.03
المحطة الثانية
3.01
3.00
3.02
المحطة الثالثة
االهوار الجنوبية في العراق
2.90
هور غرب الحمار
2.91
هور الحويزة
2.66
هور الجبايش
2.94
هور غرب الحمار في محافظة البصرة
3.01
1.81
3.06
نهر الفرات في محافظة القادسية
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