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 الخالصة

تناولتتا دلاسد تتح دلةاللتتح دل فلتتلدح وتتا دلنة تتلر دلتتاينا ودللوتتلبا وتتا دلضةتتل ودلورتتا ودلنرتتاألن ىتت   دلتتاوس  دل وا لألتتح    تت  

دل تا منتتا  تو يتلس دلةنتاس ) نلعتح دلتنتاأللي( منتلبا دلتتلدت ىت   دل  تل   تو  .Cyprinus carpio Lدلواسب دالع لتاي  

ودلنضلزتح ودلادلتح  دلةتلدس  با ت داد  بتروح دلولوتحم تتل  لتا  بتتن دلتلد تي دلرلجلتح )يسمتح 0002لفاألتح زيألتلد   0002تنلز 

دلننا تتي ودلادلتتح دلوراألتتح  و تا تتي دلةالتتح دل  تتنا دلةا ضتتلو ووتتل   تتاعاح دلنيتتاس( وتتا  نلعتتح دلاسد تتحم لتت ل  ز  تتر ا يدلتتح 

غتل وتا اردس 0.1±1.57ودلنة لر دلاينا و ة لر دللولبح أظيلح دلن ائج أ  أعض   تا  لضنة لر دلتاينا وتا دلنرتاألن بضت  

ا غتل وت3.5  19.46±غل وا اب، أ ا وا دلضةل وعا   ي دلنة لر دلاينا أعض   تتا   0.02  0.07±وا زلو   ي أي    تا 

 0م0  0.90±غل وا اردس، أ ا وا دلورا وعا بض  أعض   تا  لضنة لر دلن للس 0.58  1.82±لا ل  د و  بلننا   ي أي    تا  

غل وا  ل ا م أظيل دل ةضلي دإلزصائا ومتلي ع  تح عو تلح بتلو  0.02 0.07 ±غل وا لا ل  د و  بلننا   ي أي    تا  لو 

 وا منلع د عضاءمدلنة لر دلاينا ودلنة لر دللولبا 

وتا ابم أ تا دلادلتح دلوراألتح  0.18±  0.96وتا اردس وأي ت   لنتح ليتا   1.75±  12.95)%(  ضا أعض   لنح لنتا  يدلح دلننا ي

وتا أألتاسف وتا  0.02±  0.11وا لا ل  د و  وا زلو بض  أي ت   تتا  ليتا  0.43±  3.07)%( وعا   ضا أعض   لنح لنتاالتيا 

 وا دردس م 11م0± 11م1وا دب ودألضل  بلننا   ي دي    لنح لو  12م0± 01م0ح دل  نا دعض   لنح لو زلو   ي  تا ي دلةال

 تل تةاألا ىنس  لدزي  نل و ضج لضنراألن وا إ اث دلنلع دلناسو  باالع ناي عض   لل يدلح دلننا يم

ورعتتال لضةامتتح إلليتتا وتتا إيد تتح و ضتتج  أ تت ن ج  تتو دلاسد تتح دلةاللتتح إ   تتتاالح دلنة تتلر دلتتاينا وتتا د عضتتاء دلنتت للس  ت فلتتل

دلنراألن  و ميح ولفلض د  از با ا دل تاللاح دلةلاتلح  و ميح أىلر و للزظ ترتاألو وتا  تلل دلنة تلر دلنت للس ىت   أبتيل 

دلاسد ح وي د دل راألو دسترط بشوي ودضح وا دل فللدح وا  شتاو دلنرتاألن ىت   دلتاوس  دل وا لألتح، إ  عنضلتح د ت نيدن دلتايل  

ن ضا بشوي ودضح  و دلضةل وباسمح د ي  و دلورام لنا ظيتلح ع  تح عو تلح  تابلو دلنة تلر دلتاينا و ة تلر دللولبتح وتا ت

 د عضاء لاوحم
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Abstract: 

        Lipid and Moisture contents were estimated in the carcass, Liver and ovaries of mature 

female Cyprinus carpio L. during the reproductive cycle in Al-Hammar Marsh Southern Iraq, 

during the period from July 2006 to Jun 2007 . Selected environmental factors such as  air and 

water temperature, PH , salinity and photo period were measured in the study area . 

       Gonado-somatic index ( G.S.I) , Hepato-somatic index (H.S.I.) and Somatic condition factor 

(S.C.F) were calculated. Lipid content estimated, whereas moisture was determined as 

percentage . 

       The higher and lower of lipid mean values in ovaries were 1.57±0.1 gm and 0.07±0.02 gm in 

March and August respectively .In carcass the lipid content were 19.32±3.5 gm and 1.82±0.02 

gm in January and March respectively .The liver lipid content were 0.90±0.2 gm. in January and 

0.07±0.02 gm in April. Statisticd analysis revealed an invers correlation between moisture and 

lipid content in all studied organs . 
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G.S.I. was of the highest mean value of 12.95±1.7 in March , while the lowest mean value was 

0.96±0.18 recorded in August . The higher and the lower mean value of H.S.I. were 3.07±0.43 

and 0.11±0.02 in Jounary and May respectively. S.C.F of the highest mean value of 2.09±0.16 in 

August and September , while the lowest mean value was 1.55±0.11 in March .Depending on the 

G.S.I. values through out the reproductive cycle for one year ,five maturation stages were 

determind in the ovaries .In conclusion, the mean values of the lipid and moisture content in the 

studied organs were changed according to their need for ovaries maturation and bioactivities. It 

was noted that the lipid content values variations, in the different studied organs during the study 

months ,may be refered to the differences in the ovaries activity during the reproductive cycle. 

The lipid depletion process was noticed clearly in the carcass and with less degree in liver. This 

may be considered a special reproductive strategy used by females of the studied fish . 

 

 :المقدمة

نس ودلةالح دل  ض لح وو ا و نلعح دلصلا وض ل عو دلنضتج إ  دل لللب دلولنلائا وا د  ناك أل فلل ترتا لضنلع ودلتنل ودل    

(م ت تا ييل  د  ناك  و دلنول اح دلراأللللنلائلح دلنينح الز لدئيا عض  لنلاح عاللتح  تو Ali, et al. 2004دل ن ا ودل ف ألح )

ضح دليضتل وردح وا تح عاللتح ودلتاألا  و دلنتاي    ي دلوال لل  ودل   لس ألضان إل  رلت    يتا غلتل  شترتح و تي E,Aول ا لو 

م أي ل دلو لل  و دلراز لو وا يسد ح دل فللدح دلولنلائلتح وتا أعضتاء أم تا  د  تناك ;Huss,1995) 1986)زدتلف ومناع و، 

ىتت   يوس  زلاتيتتا دل تتنلألح ب تترب ع  تتح تضتت  دل فلتتلدح بالعلنتتح دلف دئلتتح ليتتا  تتو ميتتح وبتتاوستيا دل وا لألتتح  تتو ميتتح أىتتلر 

(Wootton, 1973 ;  ،م تلترط دل فللدح وا دل لللب دلولنلتائا  عضتاء م تل 2007)دلتلدي ، ; 2000دلرلاتا،  1980;عضا

د  ناك ول ل  دل فللدح وا تللس و ضج  راألضيا بشوي  رابل أو غلل  رابل بتلد ي  ناىلتح عاألتا   تو بلنيتا يسمتح زتلدس  

-Muhsin Al ; 1988أل تل، 2001; لن لدمتا  ولو)عرتا دلصتنا، دلناء ودل  ل  دلضلئلح وض ل عو زا ضلح أو  اعاألح دلل ط د

Taee,1990 ; ،مرلل لي  و )2000)دلرلاتاMuhsin,1982; Caulton and Bursell, 1977 ; ،1988أل ل  Muhsin;       

 ; and Al- Taee, 1990 ،شتاو ومتلي ع  تح بتلو دل لللتب دلولنلتائا ل  تل دل تنوح ودل فلتلدح دلةا تضح بن ) 2000دلرلتاتا

دلنرتاألن ىتت   يوستيتا دل تتنلألحم ت تتا أ تتناك دلوتاسب دالع لتتاي   تو د  تتناك دلتصنلتح دلنينتتح د  صتايألا، وت لدمتتا وتا دلرلجتتاح 

 (م1986ميء با لف )يدوي،  1.2-2.47)ويسمح  ضلزح ت لدوح  و ) ) 7.5-9دلنائلح ردح أ  يلاسوملنا أل لدوح  و )

وتنلتتي وتتا تفتت أل يا إلتت   omnivorus لعلتتح تفتت أل يا عضتت  أ يتتا  تتو دلعتتلدسح تصتتنف  تتنوح دلوتتاسب دالع لتتاي   تتو زلتت      

 (مMebane, et al., 2003دلنول اح دلةللد لح أل ل  و دلنول اح دلنراتلح )

إل  أ  إ اث ي د دلنلع  و د  ناك تنضج من لال بلو   ث إل  أسبع  نلدح وتا دوسبتا د تا وتا دلتتلدت  Cribb(2006 (أباس   

 Hinidi, et al.,1989; Ali, et al., 1986; Al-Habbib, et نح ودزا م تناو  دلو لل  و دلرتاز لو  تو بلتنيل )و نضج وا 

al., 1980 ;،1999;زن لش ومناع و،1994;دلشلا Mahdi, et al.,2006 يسد ح دل لللتب دلولنلتائا لترتن د  تلدع  تو )

( يسد تح 1999دلنص تل، ; 1986يدوي،  ; Al-Hakim, et al.,1981د  ناك دلتصنلح دلنةضلح، وا زلو تنتاو  اىتلو   تنيل )

 معض  دل لدلا Aspius vorax ودلشض  C. carpioودلواسب دالع لاي  Barbus grypusيوس  دل وا ل   ناك دلشرلو 

ع لتاي  بشتوي وبالنصل لعضح دلاسد اح دلنةضلح زل  ع  ح دل لللب دلولنلتائا ودلتاوس  دل وا لألتح وتا د  تناك و نيتا دلوتاسب دال

ىاص  ا ا دلاسد ح دلةاللح لفلض  تلوح تأ لل دلاوس  دل وا لألح وا دل لللتب دلولنلتائا )دلتايو ودللولبتح( وتا    تح أعضتاء 

ولنا   نح لا ضح لفلض  تلوح دإل  لدتل لح دل وا لألتح دل تا أل رتيتا يت د دلنتلع   ovariesودلنراألن liverودلوراcarcass دلضةل 

 م  تلزألع دلنة لر دلولنلائا )دلايل  ودللولبح( ى   يوستيا دل وا ل  و د  ناك  و ى 

 

 مواد العمل وطرائقة:

 تتو يتتلس دلةنتتاس وتةاألتتادل  تتو دلننلعتتح دلن تتنا   ةضلتتال  C.carpio تتنوح  تتو أ تتناك دلوتتاسب دالع لتتاي  395  تتللاح ا    

ولفاألتح زيألتلد      2006،ىت   دل  تل   تو تنتلز1بوي  لل عو  ازلح دل يلي منلب  األنح دلنا لألح5بالتناأللي دل ا ترتا زلدلا 

م منتتتا د  تتناك دلنصتتلاي  وتتا زاوألتتح وضلنلتتو تة تتل  عضتت   ضتتج   ضتتل 25)×(25با تت داد  بتتروح دلولوتتح أبتتتاي و ةاتيتتا  2007

 تي   لوش لفلض دلة اظ عضليا  تو دل فلتلدح  تا بتتا دلنتلح ول تأ لو و تلليا إلت  دلند رتل بشتوي  تضللم   ل تا بتتن دلتلد

دلرلجلح وا  نلعح دلاسد ح  نيا يسمح زلدس  دليتلدء ودلنتاء با ت داد   ةتلدس زئرعتا ب تلط، لت ل  د   دليلتاسوملنا با ت داد  

بتا  تاأللتو بل اوح  ةاللي  لا لح، أ ا دلنضلزح وعا تل  لا يا بااللح دل ل تلضلح  HANA instrument  لع pH meterمياز
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Electerical conductivity ح ميتاز  لتا  دل ل تلضلح بلد تلE.C meter  تلع HANA instrument  وعرتل عتو دلن تائج

(، وتا زتلو تتل دلةصتل  عضت   تضل تاح دل  تل  Reid, 1961بلزا  ميء بتا لف بتتا تةلألتي  تاتج دل ل تلضلح باالع نتاي عضت  )

 اسم دلضلئلح )ول   اعاح دلنياس( وا  نلعح دلاسد ح  و يدئل  د  لدء دل لألح وا  ةاوصح ر   

لفلض تيلجح دلتلناح لض ةضلي وعا غ ضا د  ناك وا دلند رل بناء زن لح لفلض إزدلح  اعضق بيا  و  ضج بتايا أزألضتا دللولبتح 

 ضتتل  0.1غتتل لنتتا ز  تتب دللتتل  دلعلا تتا ليتتا   تتلب  0.1با تت داد  وست تلبتتلح ز تت  الأل تتأ ل دلتتلز م وز تتا د  تتناك   تتلب 

ا و  ةتا بلتل  د  تناك وأزألضتا د عضتاء دلنلضلبتح دلورتا ودلنرتاألن و لتتح  تو دلضةتل با  داد    لل   لا تلح ىا تحم بتتاي

 تلم وز تا د عضتاء دلنت للس   تل م   تا وتا وتل  زتلدس   2)ظيلألح ما رلح( أى ح  و دلننلعح دللد تح ىضف دللأ  بةلدلا 

oven  ايا و ةنتا د عضتاء وز  صتا وتا  تاعح تعلألرتالم بتت  72  لةتلو  رتاح دلتلز  60ْ-70وتةا يسمح زلدس  تلدوزا  تو

لةتلو أمتلدء دل ةاللتي دلولنلائلتح ليتام تتل  لتا   Dissecatorأللا  ب   ولح ىا ح و تضنح وز  صا وتا وعتاء  تا ع لضلولبتح 

 ,Htun- Hanبتن دلنة لألاح يدلح دلننا ي ودلادلح دلوراألتح و تا تي دلةالتح دل  تنا دع نتايدل عضت  دلللألعتح دلن رتتح  تو  رتي )

 (م1978

 Lambert andتتتل  لتتا  دلنة تتلر دلوضتتا لضتتايل  وتتا دلضةتتل ودلورتتا ودلنرتتاألن با تت داد  دلللألعتتح دلنت نتتا   تتو  رتتي    

Dehnel(1974) زلو  اسح دلن رح دلنجلألح لضلولبح )دلناء( وا د عضاء دلن للس  و و ى    تلوح دلن رح دلنجلألح للز   وا

 د عضاء دل انم

 تو ىت   ز تاب يدلتح دلننا تي لوتي  C.carpioرتاألن وتا د تاث د تناك دلوتاسب دالع لتاي  زايح  لدزي تللس و ضتج دلن   

 (م(Nikolsky, 1963 نوح وتل دع ناي دلنلدزي دلتا ح لضنضج دل ا بلنيا 

 تلم ولت ل  بالن ترح ل ةاألتا أوزد  أعضتائيا 20تل تةاألا دلنة لر دلوضا لضايل  ودلن ترح دلنجلألتح لضلولبتح ل تنوح   اللتح بلتل  

ل  لفلض دل تلن عض  دالى  واح وا دلنة لألاح وا  نوح  لا لح  ةتاي  وإللفتاء دل لو تاح دلنات تح  تو دىت  ن د وتلد  ور

 تلم  17-25ود عناس ود وزد  لأل ناك دلن  دا ح عضنال أ  دللل  دلعلا ا لأل ناك دلن  دا ح وا دلاسد ح دلةاللح تلدوح  و

ودال ةتلدن دلعلا تا  95%دلنة لألاح دلولنلائلح لألعضاء  و ى   د  داد  زاوي  عتح  و ا تنا دلنعاس ح إزصائلا بلو  تاالح

 (م1984بلو دلنتاالح دلشيلألح د  نايدل إل  )بلض ل، 

  

 راألن د  ناك ت راألو ب رب دى  ن أ لدعيا ألضان إل  رل  دالى  ن وتا دلصتلون دلرلجلتح دلنةللتح بال تنوح و نيتا دلضتلء 

م (Nikolsky, 1963)  دلف دء وض ل عو دلنلدزا دل  ض لح دلدا ح بال نوح و نيا دإلولدزدح دليل ل لح ويسمح دلةلدس  ووول

 ا  لدزي  ضج ل للس  رتاألن أ تناك دلةنتل  وتا بتط دلتتلب، وتا زتلو أبتاس Al-Daham and Bhatti (1979) زاَي 

أ   1999)لدزتي تللسألتح، ورلتلح دلنص تل)تنل ب رع   Barbus sharpeyiإل  أ   راألن إ اث أ ناك دلرنا  1988)ما ل)

أ  دست تاع  تتا   ممنلب دلتلدت، تنل وا  تا  لدزتي تلتلس و ضتج وا  يل لل ح عضا A.vorax راألن إ اث أ ناك دلشض  

ىت    لزضتح  1.96ودلادلتح دلوراألتح 1.55 ود د تاض  لنتح  تتا  لتي  تو  تا تي دلةالتح دل  تنا  12.95% لنح يدلتح دلننا تي 

ألشلل وبشوي ودضتح زصتل  زالتح د ت نيدن لضنة تلر دلتاينا  تو دلورتا ودلضةتل وتلدلنتو وتا دلنرتاألن 3 ( ماو دل نا ي )اردس

لفلض إيد  يا وتللسيا وض ل عو د  داد  دلنة لر دلن للس  ا تيوألا دللا ح  متي إ  تاز دل تاللتاح دلةللألتح د ىتلر، ويت د 

غل وا لي  و دلضةتل ودلورتا  0.09غل و 1.82ن و تاالتو دلنند ضح غل وا دلنراأل 1.57 األاي  تا  دلنة لر دلاينا دلنلت ع 

ألؤلتا وبشتوي ودضتح إلت  أ   3م إ  دال د اض دلةاي وا  لل يدلح دلننا تي وتا  ل تا  وأألتاس متاو  4عض  دل لدلا وا أردسماو  

رلجلتح دلن ئنتح  تو دست تاع و ا وضع دلرلن لي د دلنلع  و د  ناك يل وا دلشيلألو دلن للسألو، وي د  ا ألتلي دلت  دلصتلون دل

إلتت  أ  يسمتتح  Nikolsky (1963 (م در أبتتاس1)يسمتتح زتتلدس  دلنتتاء ووتتل  دل  تتل  دلضتتلئلح ودلادلتتح دلةا ضتتلو لضنتتاء )متتاو 

زلدس  دلناء وول   اعاح دلنياس ودزيياس دليائناح وا  نلعح تلدمتا د  تناك ت تتا  تو دلتلد تي دلنشت تح ودلن ئنتح لأل تناك 

وا دلورا و دلضةل ى    لزضتح  تا  رتي   79.72%و 91.11%  ا وتوا ليام   ضا دللولبح أعض    رح ليالفلض ولح بللضي

تت ضا أي تت    تترح ليتتا  (م أظيتتل دل ةضلتتي  2وتتا دلنرتتاألن ىتت   دلنلزضتتح دلنتت للس  )بتتوي 65.78%دل نا تتي )اردس( وتتا زتتلو   

 - =rو   r= - 0.758لضلولبح وا دلضةل ودلورتا ودلنرتاألندالزصائا وملي ع  ح عو لح بلو دلنة لر دلاينا ودلن رح دلنجلألح 

 م3عض  دل لدلا بوي  r= - 0.798و  0.740

دلو لتل  تو دلرتاز لو  تو  أل  ق  ع  ا الزصوأ  دست اع   رح دللولبح ود د اض  تاالح دلنة لر دلاينا وا د عضاء دلن للس  

(  تتو ومتتلي ع  تتح عو تتلح عو تتلح بتتلو دلنة تتلر 2007 دلد تتاما ومناع تتو، 1999;زن تتلش ومناع تتو،  1988;بلتتنيل )أل تتل، 

دلاينا ودللولبح وا أعضاء م ل أ لدع  د ض ح  و د  ناك دلنةضلح، وأباسود إل  أ  دلنة لر دلاينا أل ت نين  تو د عضتاء 

 0.49ت اعتو غل وا دلورا وبادألح دس 0.90غل وا دلضةل و  19.32وألتلض بالنة لر دلنائام إ  دست اع  تاالح دلنة لر دلاينا 

غل وا دلنراألن وا لا ل  د و  أللضح زالح دل ف ألح دل لا  لض نوح وض ل عو دلديألو دلنلملي وا دلضةل ودلورا وا بادألح  لزضح 
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وتا 1.94و تا تي دلةالتح دل  تنا  3.07ودلادلتح دلوراألتح  4.71%تللس و ضج دلنراألن وي د  ا دباسح دللو  تلل يدلتح دلننا تي 

  م3)دلشيل دلن للس )ماو  

وي د دلل ا الأل  ئل  تع  )أ  ن ج  و دلاسد ح دلةاللح إ  و ل  وضع دلرلن وا ي د دلنلع  و د  ناك تن ا  و  ل ا  ولفاألح أألاس

 تو لتي  تنح(، لت ل  لتلزظ أ  تلزألتع  2/15-4/15ودل تا تن تا  تو  1976ل تنح   48دل  ل  دل ا زاييا  تا ل   نتع دلصتلا س تل

لترط  ع زالح  شاو دلنراألن وتللس و ضج بللضيا ويل أل  دا  لفلض إيد ح وبنتاء دلنرتاألن دلنة لر دلاينا وا د عضاء  

 و ميح و صاس لضلا ح إل  از با ا دل تاللاح دلةللألح  تو ميتح أىتلر ويت ي إ ت لدتل لح توا لألتح ت دت يا إ تاث يت د دلنتلع  تو 

 عضاء دلناسو حمد  ناك ى   يوس  توا ليا وا تنصلل وتلزألع دلنة لر دلن للس بلو د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( خارطة هور الحمار موضحاً عليها منطقة جمع العينات ۞1شكل )

 

 

 النتائج والمناقشة:

تل تةاألايا  و   C. carpioوملي ىن ح  لدزي تللس و ضج وا  راألن  نوح دلواسب دالع لاي   2أظيلح دلن ائج ماو     

وتن ضا وتا  Resting stageموي ي دلنلدزي يا  لزضح دللدزح  3دلننا ي ولنا   نح لا ضح ماو  ى   دالع ناي عض   لل يدلح 

 Developing andو لزضتتح دل لتتلس ودلنضتتج  0.96%-2.20%اب وأألضتتل  تلدوزتتا وليتتا  تتتاالح يدلتتح دلننا تتي بتتلو 

Maturing  3.56%وتن ضا وا تشلألو د و  ودل ا ا ولا ل  د و  ولا ل  دل ا ا وبراو تلدوزا  لل يدلتح دلننا تي وليتا بتلو 

وتا زتلو  12.95%تن ضا وا اردس بضت   تتا   تلل يدلتح دلننا تي وليتا  stage  Prespawningو لزضح  ا  ري دل نا ي -%5.45

 3.49%-وتا  ل تا  وأألتاس تلدوزتا  لنتح يدلتح دلننا تي وليتا بتتلو Spawning stageتن ضتا دلنلزضتح دللدبتتح  لزضتح دل نا تي 
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دلنلزضتح د ىلتل  وتا زيألتلد  وتنتلز تلدوزتا  تلل يدلتح stage  Postspawningبلننا تن ضا  لزضح  ا بتا دل نا تي  %5.19

 إ   لدزي دلنضج وا  م1.92%-2.13%دلننا ي وليا بلو 

 

األس الهيدروجيني وطول ساعات النهار لمنطقة ,درجة الملوحة ,اء والماء (المعدالت الشهرية لدرجة حرارة الهو1جدول )

 الدراسة خالل مدة جمع العينات

 

  الهواء حرارة درجة الشهر

 م(◦ )

 درجة حرارة

 م(◦ الماء)

الملوحةةةةةةةة )جةةةةةةة ء 

 باأللف(

األس 

 الهيدروجيني

طةةةةةول سةةةةةاعات النهةةةةةار 

 )ساعة(

 14.03 8.8 2.47 31 34.6 تموز

 13.33 8.8 1.89 32.1 35 أب

 ...1 ..2 1.80 3..3 3..3 أيلول

 11.41 8.1 1.20 22.0 26.9 تشرين األول

 10.46 8.3 1.11 16.3 18.9 تشرين الثاني

 10.01 7.5 1.7 14.2 17.3 كانون األول

 10.27 7.5 1.2 13.5 16 كانون الثاني

 11.06 7.6 1.79 15.3 18.2 شباط

 11.75 8.2 1.72 23 26 آذار

 12.98 8.6 1.78 23.5 26.5 ننيسا

 13.74 8.7 2.00 30.0 31.8 أيار

 14.18 8.7 2.3 31.3 34.8 ح يران

 

 ( مراحل النضج الجنسي ألنثى سمكة الكارب االعتيادي . .جدول )

 

 الشهر
عةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 األسماك

معةةةدل الةةةوزن الجسةةةم 

 الرطب )غم(

معةةةدل وزن المبةةةايض 

 الرطب)غم(

معةةةةةدل الدالةةةةةة 

 الجنسية
 مرحلة النضج

 مرحلة ما بعد التناسل 1.92 3.99 207.81 30 تموز

 مرحلة الراحة 0.96 1.80 127.3 2. أب

 مرحلة الراحة 2.20 5.93 52.32. .3 أيلول

 مرحلة التطور والنضج 3.56 5.53 155.34 .3 تشرين األول

 مرحلة التطور والنضج 4.43 7.41 27 .167 .3 تشرين الثاني

 مرحلة التطور والنضج 2.71 2.22 212.10 .3 كانون األول

 مرحلة التطور والنضج 4.77 11.79 247.17 .3 كانون الثاني

 مرحلة التطور والنضج 3.23 22..1 228.99 .3 شباط

 مرحلة ما قبل التناسل 23..1 1.25. 165.71 .3 آذار

 مرحلة التناسل 3.12 ...11 215.80 .3 نيسان

 تناسلمرحلة ال 3.22 7.11 203.72 .3 أيار

 مرحلة ما بعد التناسل 13.. 5.22 328.17 .3 ح يران
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 % 23( المعدالت الشهرية لدالة المناسل والدالة الكبدية ومعامل الحالة الجسمي مع حدود ثقة3جدول)

 إلناث الكارب االعتيادي خالل أشهر السنة.

 الشهر
 معامل الحالة الجسمي الدالة الكبدية % دالة المناسل %

-23% x +23% -23% x +23% -23% x +23% 

 تموز
 1.92   1.50   1.99  

1.67  2.16 1.30  1.70 1.89  2.08 

 آب
 0.96   1.64   2.09  

0.77  1.14 1.22  1.70 1.92  2.25 

 أيلول
 2.20   1.26   2.09  

1.63  2.79 1.10  1.42 1.97  2.21 

تشةةةةةةرين 

 األول

 3.56   1.53   1.71  

2.79  4.50 1.28  1.77 1.61  1.81 

تشةةةةةةرين 

 الثاني

 4.43   1.54   1.91  

3.55  5.31 1.26  1.81 1.84  1.98 

كةةةةةةةةانون 

 األول

 4.71   3.07   1.94  

3.84  4.58 2.63  3.50 1.85  2.20 

كةةةةةةةةانون 

 الثاني

 4.77   2.03   1.73  

3.72  5.82 1.48  2.57 1.58  1.87 

 شباط
 5.45   1.99   1.77  

4.85  6.05 1.70  2.28 1.61  1.92 

 آذار
 12.95   1.96   1.55  

11.19  14.70 1.56  2.36 1.44  1.66 

 نيسان
 5.19   1.81   1.63  

4.55  5.83 1.51  2.11 1.52  1.73 

 أيار
 3.49   0.11   1.63  

2.80  4.81 0.09  0.13 1.50  1.75 

 ح يران
 2.13   0.33   1.87  

1.35  2.91 1.48  2.57 1.77  1.96 
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 % 23مع حدود ثقة وزن جاف( في األعضاء اللحم والكبد والمبايض .( معدالت المحتوى الكلي للدهون )غم2جدول)

 إلناث الكارب االعتيادي خالل أشهر السنة.

 لشهرا
 دهون المبايض )غم( دهون الكبد )غم( دهون اللحم )غم(

-23% x +23% -23% x +23% -23% x +23% 

 تموز
 5.33   0.11   0.09  

3.10  7.56 0.03  0.14 0.07  0.11 

 آب
 11.08   0.20   0.07  

7.88  14..28 0.16  0.24 0.02  0.12 

 أيلول
 3.21   0.10   0.18  

2.15  4.26 0.05  0.14 0.10  0.25 

تشةةةةةةرين 

 األول

 3.66   0.17   0.23  

2.80  4.52 0.15  0.20 0.11  0.35 

تشةةةةةةرين 

 الثاني

 10.22   0.20   0.47  

6.59  13.85 0.15  0.24 0.30  0.63 

كةةةةةةةةانون 

 األول

 19.32   0.90   0.49  

15..82  22.82 0.70  1.10 0.05  1.03 

كةةةةةةةةانون 

 الثاني

 8.46   0.58   0.52  

5.52  11.39 0.53  0.62 0.48  0.56 

 شباط
 4.62   0.22   1.48  

2.57  6.66 0.11  0.32 0.31  2.65 

 آذار
 1.82   0.09   1.57  

0.23  3.40 0.07  0.10 0.18  1.75 

 نيسان
 2.05   0.07   0.81  

1.74  2.36 0.05  0.09 0.64  0.97 

 أيار
 2.83   0.08   0.13  

1.49  4.17 0.05  0.11 0.07  0.18 

 ح يران
 3.19   0.10   0.12  

0.91  5.46 0.05  0.14 0.06  0.18 
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 يض ( إلناث الكارب االعتيادي خالل اشهر السنة.( معدالت نسبة الرطوبة في األعضاء الجافة )اللحم ،الكبد والمبا.شكل )
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والكبد والمبايض ألنثى الكارب  اللحم( العالقة بين محتوى الرطوبة والمحتوى الكلي للدهون في األعضاء الجافة 3شكل )
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 المصادر :

   Barbus xanthopterus (م يوس  دل وتا ل وع   يتا بنلعلتح دلضةتل  ل تنو ا دلولتا   0000ةنتلي زضنتا )نلل   دلرلاتا، 

 ( صم112ما تح بفادي، ) –وا  يل يمضح ،أولوزح يل لسدي، لضلح دليسدعح  Barbus grypus   ودلشرلو 

 luteus ل  تل أ  ت   تنوح دلةنتل   لنلتائادلو(م يوس  دل وا ل ودل فللدح دلنل نلح وا دل لللب 1111دلد اما، با ل ألل ف )

Barbus ( صم110ما تح دلرصل ، ) –منلب دلتلدتم س الح  ام  لل ،لضلح دل لبلح  –يلس دلةناس  وا 

    ل  ل أسبتتح  دلولنلائا  زصاح زل  دل لللب  م2007)دلد اما، با ل ألل ف، أولدح عرا  گللن ويابل  ةنا دلت ت )

 م(1)1  ضح عضل  ر   اس،  وا  عرل  لضنشل منلب دلتلدتم –ناسيلسدلة أ ناك أ لدع  و  

  Hilisa ilishaدلدي لح   ناك دلصترلس  ودلعابضلح(م يسد ح دل لللب و دلنة لر دلرو لل  1111دلشلا،  راح  ال  زرلب )

 ( صم101ما تح دلرصل ، ) –وا دلرصل ، س الح  ام  لل، لضلح دليسدعح  .Cyprinus carpio Lودلواسب     

 Cyprinus carpio(م دل لللب دلولنلائا وع   ح باوس  دل وا ل       نوح دلواسب دالع لاي   2007دلتلدي  ، دولدح عرا )

L .     ( صم114ما تح ر   اس، ) –منلب دلتلدت ،س الح  ام  لل، لضلح دل لبلح  –وا يلس دلةناس 

 وتا  يتل لل تح عضتا ،س تالح  ام ت لل ،لضلتح Aspius voraxلشتض  (م زلاتلتح توتا ل د1111دلنص ل، سماء عرتا عضتا  ةنتا )

 ( ص م 90ما تح دلرصل  ، )  –دليسدعح 

 Heteropneustes(م يوس  دل وتتا ل ودلدصتتلبح    تت   تتنوح دل تتل  دل  تتع ) دبتتل دلةوتتل ( 1110دلنل تتل ، زنلتتا ىضتتف )

fossilis (Block,1797)     ،  ما تتح دلرصتل ،  –لل، لضلتح    دل لبلتح بتنا   ل تا ، س تالح  ام ت –وتا  يتل يمضتح

 (صم10)

 منلب دلتتلدت، س تالح  –وا يلس دلةناس   Barbus sharpeyi(م زلاتلح توا ل  نوح دلرنا 1111ما ل ،عضا عرا دللياب )

 ( صم11ما تح دلرصل ، )– ام  لل، لضلح دليسدعح 

 دل فلتلدح دلنل تنلح وتا دلنة تلر دلولنلتائا  (م1111زن لش، عرتا  عتاي ، زا تا، والتب دل تتا وعل ت  عرتا عرتا دلة تو )

دلةلاتا لتض ح بتن د  ناك دلنيلألح ودلرةلألح  و بط دلتلب وبتنا  غتلب دلدضتلج دلتلبتا،   ضتح ودي  دللدوتاألو 

 ( صم111-102( : )0)11لتضل  دلرةاس، 

 منتلب دلتتلدت، –دلةنتاس وتا يتلس   .Cyprinus carpio L(م زلاتلتح  تنوح دلوتاسب دالع لتاي 1112يدوي، إألتاي زن تلش )

 ( صم11ما تح دلرصل ، ) –س الح  ام  لل، لضلح دليسدعح 

 (م تونلللملتا دلنن  تاح1112زدتلف، وا؛ للنل ولنل، أ ؛ اللل لن، أ ؛  الاسووتا، تتا؛  نلتاس، أ م وبتليم  تل ا لتل ، وتام )

 ( صم111صل ، )دل نولح ل اب   لمل إل  دلتلبلح  و  ري دلال لس  از  منلي ينا ، ما تح دلر

 وتا  يتل لل تح Liza abu(م تأ لل بتن دلتلد ي دلرلجلح وا  نل وتوا ل أ ناك دلدشنا 0001عرا دلصنا،  تا  ةنا  الح )

 ( صم12ما تح دلرصل ، )  –منلب دلتلدت، س الح  ام  لل، لضلح دل لبلح  –عضا 

  ل تنوح دلولتا  وتا دلتتلدت، س تالح  ام ت لل، لضلتح(م يسد ح عو دلةالح دلصتةلح ودلعلنتح دلف دئلتح 1110عضا،  صات يل ا )

 ( صم21ما تح بفادي، ) –دللب دلرللل  

 (م دلل تائع دلتلد لتح وزدس  دلتتا  دل تنح دل ا لتح1122( ل تنح )11 ا ل ، تنصلل  لا ود ت ف   دإلزلتاء دلنائلتح وزناأل يتا س تل )

 ( صم2-0، )0102عشل ، 

 دلةلاتلحم ل اب   لمل إل  دلتلبلح  و  ري أزنا عرا دلتلزلل ودلتال لس  تلف دلتاألو (م دالزصاء لضتضل 1984بلض ل، وللا    )

  م( ص333ما تح دلرصل ،  لرتح دلرصل ، ) ، ن ا ىلاس 

دل وا ل  (م يسد ح دل فللدح دلنل نلح وا دل لللب دلولنلائا لضتض ح ودلننا ي وع   يا باوس 1111أل ل، عرا دلولألل وايل )

 وتتا يتلس دلةنتاس ،س تتالح Barbus sharpeyi ودلرنتا  Barbus luteusك دلتلد لتح دلةنتل  لنتلعلو  تو د  تتنا

 ( صم108ما تح دلرصل ، ) – ام  لل، لضلح دليسدعح 
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