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 بيئة وعمر ونمو سمكة الشبوط في الزاب األعلى ، شمال العراق
 نهى المفتي **وعبد المطلب جاسم الرديني *

 وزارة العلوم والتكنولوجيا *
 **كلية الزراعة ، جامعة صالح الدين

 

 Abstract الخالصة

 Barbus grypus  (Heckel, 1843)تناولت الدراسة الحالية بيئة وحياتية أسماك الشبوط

كلك في حين يمثل  أسكيعند قضاء  األعلىمياه رافد الزاب  األول، يمثل مختلفين ني موقعيف

  عند مروره بقرية التون كوبري.  األسفلمياه رافد الزاب الثاني 

لغايدة تشدرين و  2005مدن شدهر تشدرين الثداني  ابتددءاً لمدد  عدام كامدل تم جمع النماذج شهريًا 

انخفضددت درجددة  إذ ه حقليدداً ائص الفزياويددة والكمياويددة للميددقدديخ خهلهددا بعددا الخ ددا 2006 األول

شددباط عنددد رافددد الددزاب شددهر خددهل  م   11.5القدديم  أدنددىحددرار  الميدداه خددهل موسددم الشددتاء وسددجلت 

الميداه خدهل موسدمي الربيدع وال دي   حدرار ، فدي حدين ارتفعدت درجدة م   19.2وبمعددل عدام  األعلدى

وبمعدددل عددام  األسددفلعنددد ميدداه رافددد الددزاب  2006عددام م  خددهل تمددوز  29.7القدديم  أعلددىوسددجلت 

، كانت التغيرات الشدهرية والموقعيدة لقديم  21.4  إلدى 7.3وتراوحدت بدين  طفيفدةهيددروجيني ال األخم 

مددن الميدداه العذبددة  إنهدداوالثدداني علددى  األوللميدداه مددوقعي الدراسددة الحاليددة.  ددنفت ميدداه الموقددع  8.5

غم/لتددر  0.46بددين  األعلددىغم/لتددر لميدداه رافددد الددزاب  0.30ين وتراوحددت معدددرت تركيددز الملوحددة بدد

 . األسفللمياه رافد الزاب 

سدم  50القديم المسدجلة كاندت خدهل تمدوز وبلغدت  أعلدىنتائج قياخ شفافية المياه أن  أظهرت

القديم التدي سدجلت عندد رافدد الدزاب  بدددنىسم، مقارنة  28.1وبمعدل عام األعلىعند مياه رافد الزاب 

تميددددزت قدددديم تركيددددز  سددددم. 21.6وبمعدددددل عددددام سددددم  15وبلغددددت  2006خددددهل شددددباط عددددام  لاألسددددف

الددزاب  القدديم المهحظددة عنددد أعلددىم/لتددر، وكانددت غمل 5اروكسددجين المددذاب للميدداه بدنهددا لددم تقددل عددن 
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القدديم  بددددنىمقارنددة  ملغم/لتددر 9.5ملغم/لتددر خددهل كددانون الثدداني وبمعدددل عددام  12 إذ بلغددت األعلددى

وبمعددل عددام  2006خدهل تمددوز  ملغم/لتدر 6.8بلغددت والتدي  األسددفلميدداه رافدد الدزاب  المسدجلة عندد

 .ملغم/لتر 8.9

مختلفددة مددن وسددائل  وأحجددام أندوا  باسددتخدامشددهريًا بجهدد  دديد ثابددت  األسددماكجمعدت نمدداذج 

بدوزن  األعلدىنموذجًا مدن أسدماك الشدبوط عندد الدزاب  276سجلت خهلها  ال يد طوال مد  الدراسة

 17.5بدين  أوزانهداغم ومدديات  40.5 إلى 14كلية تراوحت بين  أطوالوبمديات غم  45920كلي 

نموذجدًا وبدوزن  292 األسدفلالم يد  عندد رافدد الدزاب  األسماك أعدادغم في حين بلغت  430 إلى

 25بددين  أوزانهدداسددم ومددديات  61.5 إلددى 19.3الكليددة  أطوالهدداغددم، تراوحددت مددديات  118750كلددي

البددارد  عنددد ميدداه الددزاب  األشددهرانخفضددت كميددات م دديد أسددماك الشددبوط خددهل و غددم  2100 إلددى

 األولعندد الموقددع  ٪ 1.8ذجدًا بنسددبة و نم 5عددد لسسددماك  أدندىتدم جمددع  إذ األسددفلوالدزاب  األعلدى

، ثددم ارتفعددت 2006مددن الم دديد الكلددي خددهل كددانون الثدداني عددام  ٪ 2.7نموذجددًا وبنسددبة  8وبعدددد 

خددهل  ٪ 15.9نموذجددًا بنسددبة  44  مددع ارتفددا  درجددات الميدداه وتددم جمددع كميددات األسددماك الم دديد

 األوزان أعلدىفدي حدين سدجلت  األسدفلمن الم يد الكلي عندد رافدد الدزاب  2006عام  األولتشرين 

عنددد  ٪ 14غددم بنسددبة 6400وكانددت بحدددود  2006ألسددماك الشددبوط الم دديد  خددهل نيسددان عددام 

  عند الموقع الثاني من الم يد الكلي لسسماك.  ٪ 12.2ة غم بنسب 14460وبحدود   األولالموقع 

الشدبوط خدهل الدراسدة  ألسدماكتمثلت العهقة بين الطدول الكلدي مدع الدوزن للجنسدين مجتمعدة 

 -:اآلتيةوغارتمية على التوالي وبال يغ لبالمعادرت ارسية والللزابين األولى واألسفل الحالية 
2.83L2-10×W=1.3 

log W= -1.9+2.83 logL 

n=276    r=0.977  
 

3.13L3-10×W=3.4 
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log W= -2.5+3.13 logL 

  n=292   r=0.995  
 

. 
 ألسماكلعهقة الطول الكلي بالوزن 2.83  بلغت b قيمة أن إلىالحالية  الدراسة نتائج أشارت

 ه رافددالندو  ذاتدع عندد ميدا ألسدماك 3.13 تهدافي حدين كاندت قيم األعلىالشبوط عند مياه رافد الزاب 

أي   3عدن القيمدة المثاليدة  (p<0.05) تحت مستوى تا القيمتان معنويالوقد اختلفت ك األسفلالزاب 

 عند موقعي الدراسة الحالية. Allometricليخ قياسيُا  األسماكنمو  أن

الشددبوط عنددد  ألسددماكحسددبت عهقددة الطددول الكلددي بن دد  قطددر الحرشددفة للجنسددين مجتمعددة 

 -:اآلتيةبال يغ  الزابين األعلى واألسفل

TL=5.0+1.2 SR 

n=276    r=0.996  
 

TL=4.4+2.0 SR 

n=292    r=0.998   
 األسددماكالنمددو فددي طددول  بددينولددوحظ مددن خددهل معامددل اررتبدداط وجددود عهقددة موجبددة قويددة 

 .والنمو في حراشفها

باسددتخدام طريقددة قددراء  الحراشدد  وكانددت اسددماك الشددبوط بعمددر سددت  األسددماك أعمددارقدددرت 

ضمن مجموعة العمر ثهثة سنوات بعدد  لسسماكوسجلت سياد  واضحة  األعلىات عند الزاب سنو 

غدم فدي حدين اسدماك الندو  ذاتدع بعمدر  127.5سم ومعدل وزن 29.9نموذجُا بمعدل طول كلي  73

نمدو نموذجدُا  121وكانت مجموعة العمر الثانية هدي السدائد  بعددد  األسفلسنوات عند الزاب  يثمان

زيداد   أعلدى. سدجلت  غدم علدى التدوالي145سدم و27الم يد  بمعدل طول كلي ووزن  اكاألسممن 

سددم خددهل السددنة 18.5سددم و14.1الشددبوط بمعدددل  ألسددماكسددنوية للطددول الكلددي المحسددوب تراجعيددُا 

 جـ
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علدى التدوالي، ثدم انخفضدت الزيداد   األسدفلوالزاب  األعلىعند مياه رافدي الزاب  أعمارهامن  األولى

 الهحقة من العمر.السنين خهل السنة الثانية واستمرت حتى بالطول بشد  

 

 
الشبوط عند موقعي الدراسة الحالية  ألسماك  Von Bertalaffyتمثلت معادلة نموذج النمو 

 -:اآلتيةبال يغ 

)0.35(t+0.15)-e-Lt= 47.5 (l 
)0.24(t+0.042)-e-Lt= 70.5(l 

سددم ومعامددل  47.5كددان  ك الشددبوط ت ددلع اسددما أنطددول يتوقددع  أق ددىبدددن يتبددين مددن ذلددك و 

ت دلع اسدماك الندو  ذاتدع  أنطدول يتوقدع  أق دىمن  أدنى، وهو األعلىعند رافد الزاب  0.35النمو 

 .األسفلعند الزاب   0.24ومعامل النمو سم 70.5

عندد  (1.22)الشدبوط  ( ألسدماك Z)  الحاليدة تفدوم معددل النفدوم الكلدي الدراسدة  بينت نتدائج

فدي إرتفدا  الزيداد  هدذه ، وسداهمت األسدفلعندد الدزاب  (1.10)ذاتهدا  باألسدماكارندة مق األعلدىالزاب 

 (.0.45)مقارنة بالموقع نفسع  (0.50) عن القيمة المثالية (0.56)معدل ارستغهل الفعلي 

الشدددبوط واضدددحة عندددد مدددوقعي الدراسدددة  ألسدددماككاندددت التغيدددرات الشدددهرية لقددديم معامدددل الحالدددة 

عند رافد الزاب  0.76بمعدل عام  أيلولخهل  1.10 إلى أيارخهل  0.55ن تراوحت بي إذ ،الحالية

وبمعدل  2006عام  األولخهل تشرين  0.98 إلىخهل نيسان  0.62في حين كانت بين  األعلى

 ألسدماك 0.97القيم لمعامدل الحالدة بمعددل  أعلى. سجلت كذلك األسفلعند رافد الزاب   0.79عام 

 رسددماك مجموعددة 0.86وبمعدددل  األعلددىر السددنة الثالثددة عنددد الددزاب الشددبوط ضددمن مجموعددة العمدد

ذاتهدا عندد  لسعمدارالم ديد   األسدماكوالتدي تزامندت مدع زيداد  وزن  األسفلالعمر الثانية عند الزاب 

 موقعي الدراسة نفسهما.
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 األعلددىالدراسددة الحاليددة بددان التغيددرات فددي درجددة حددرار  الميدداه عنددد رافدددي الددزاب مددن سددتنتج ن

كاندت لدذلك قديم تركدز اروكسدجين المدذاب كدذلك ارتبطت بالتغيرات في درجدة حدرار  الهدواء،  األسفلو 

مددن الميدداه العذبددة، وجددد بددان نمددو اسددماك الشددبوط  بدنهدداوتميددزت  األسددماكللميدداه مهئمددة جدددُا لتواجددد 

 .Allometricليخ قياسيُا 

. 
حدداُر مددن مثيهتهددا عنددد  أفضددل األسددفلالنتددائج بدددن اسددماك الشددبوط عنددد رافددد الددزاب  أظهددرت

 . األسماكت لع  أنطول يتوقع  أق ىوالنمو فضُه عن  األعداد واألوزانمن ناحية  األعلىالزاب 

الحددار   األشددهروارتفاعهددا خددهل  ةوالدافئددالبددارد   األشددهرلددوحظ انخفدداا معامددل الحالددة خددهل 

ضمن مجموعة العمدر ثهثدة  لسسماكا فضُه عن ارتفا  القيم ذاته  التي تكون مرتبطة بوفر  الغذاء

 األسدددماكوالتدددي ارتبطتدددا بزيددداد  وزن  األسدددفلعندددد الدددزاب  ر سدددنتينمدددوبع األعلدددىسدددنوات عندددد الدددزاب 

 الربيع.  أشهرالم يد  خهل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 للباحث الثاني ر**البحث مستل من رسالة الماجستي 
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