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الخالصة
درست ستراتيجيت تكاثر قرش حياست  Chiloscyllium arabicumفي الوياه البحريت
العراقيت للفترة هي كاًوى الثاًي  2014لغايت كاىون االول  ،2015إذ اصطيد  586سمكة ( 260اناث و

 215ذكور) باستخدام شباك الجر القاعية (الكوفة) لباخرة مركز عموم البحار(الباحث) .تبين من النتائج

وجود سبعة مجاميع طول وتمثمت عالقة الطول بالوزن بالمعادلة التالية. W= 0.000006 × L 2.91 :

اظيرت النتائج ان الدالة الكبدية متغيرة لكل من االناث والذكور اعتماداً عمى الحالة النضجية حيث سجمت

اعمى قيمة ( )11.91في االناث الناضجة في تشرين االول واقل قيمة ( )6.91في حزيران وعند ازدياد وزن

مناسل اإلناث اثناء مراحل النضج الجنسي ينخفض وزن االكباد .تبين ان اصغر طول ألنثى ناضجة 421

ممم ووزنيا  785.23غم واصغر طول لذكر ناضج  401ممم ووزنو  693.14غم .قسمت مراحل النضج

الجنسي الى ثالثة مراحل ىي غير ناضجة ومتوسطة النضج وناضجة .اظيرت قيم دالة المناسل تغيرات
في كال الجنسين ،إذ سجمت ارتفاعاً بالنسبة لإلناث في نيسان ( )8.48ومايس ( )7.93ثم انخفضت

لتصل  0.73في حزيران ،اما في لمذكور فقد سجمت اعمى قيمة ( )6.74في اذار واقل قيمة ( )0.66في
مايس .باالعتماد عمى دالة المناسل وخاصة إلناث قرش حياسة فيمكن االستنتاج بان عممية وضع البيض
(الكبسوالت) تقع بين مايس وحزيران ،وىذه النتيجة يمكن أن تدعم بوساطة نتائج فحص المناسل لكل من

الذكور واالناث.

كممات مفتاحية :ستراتيجية التكائر ،قرش حياسة ،المياه البحرية العراقية،
arabicum

Chiloscyllium

المقدمة

تضم أسماك القرش  45عائمة و  607جنسا و 5:5-568نوعا ( .)McAuley et al., 2002من

المعروف أن أكثر من  67نوعا من أسماك القرش منتشرة في الخميج العربي وان عائمة Carcharhinidae
ىي اكثر العوائل انتشا اًر ) .)Moore et al., 2012بين  (2013) Aliان العدد االجمالي ألنواع القروش
المسجمة في العراق حوالي  68نوع .صنف قرش حياسة ألول مرة من قبل العالم  (1980) Gubanovلكنو لم

يميزه عن النوع  C. confusumوقام  (1983) Dingerkusm and DeFinoبتمييز النوعين ،ووجد
 (1984( Compagnoان قرش حياسة قريب جداً من النوع  .C. punctatumان تواجد قرش حياسة

مرتبط بشكل وثيق مع الشعاب المرجانية في الخميج العربي ،إذ يتواجد في المياه الساحمية الغنية بالشعاب

المرجانية ويضع البيض او الكبسوالت في ىذه الشعاب في البحرين ( )Randall, 1986والكويت
( )Carpenter et al., 1997والمممكة العربية السعودية وساحل الخميج العربي ( Krupp and Almarri,

 .)1996بين ) Anandhakumar et al (2012ان ذكور قرش حياسة اكثر نشاطاً من االناث وان
االناث تكون قميمة النشاط وتفضل القاع .التمييز بين الذكور واإلناث سيل منذ الوالدة ،إذ تتميز ذكور اسماك
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القرش بوجود الماسكات  .Claspersاليدف من الدراسة الحالية معرفة دورة تكاثر قرش حياسة وتحديد اول
نضج جنسي مع تحديد الخصوبة.
المواد وطرق العمل

جمعت  475نموذج من قرش حياسة (صورة )6 ،بمعدل ( 260اناث و  215ذكور) لمفترة من كانون

الثاني  2014لغاية كانون االول  2015من المياه البحرية العراقية (صورة )6 ،باستخدام شباك الجر القاعية
( Bottom trawlالگوفة) لباخرة مركز عموم البحار(الباحث) .صنف قرش حياسة اعتمادا عمى

 .)1997( Carpenter et al.وقيس الطول الكمي ألقرب ممم والوزن الكمي لمجسم ألقرب غرام باستخدام ميزان
( Sartoriusألماني المنشأ) ،وحدد الجنس بالعين المجردة عن طريق وجود او عدم وجود الماسك الذكري .كما
تم مالحظة النضج الجنسي في الذكور بشكل أولي من خالل طول وقساوة الماسك الذكري بما يتفق مع دراسة

( .(Capape et al., 2008تم وزن الكبد واستخراج الجياز التناسمي لكال الجنسين ووزن المناسل ألقرب 0.1
غم.
حفظت االسماك التي لم يتم قياسيا عمى سطح الباخرة في مجمدة الباخرة وتم نقميا الحقا الى مجمدة مختبر
البيولوجي في قسم االسماك والثروة البحرية .استعممت القياسات البيولوجية لمنماذج التي تم جمبيا من البحر

وقيست اقطار البيوض المتشكمة في مرحمة التطور ألقرب  0006ممم باستخدام الورنية الرقمية وحفظت البيوض
في محمول بوين .Aqueous Bouin’s fixativeتم اخذ االكباد لكل من قرش حياسة وىي طازجة ووزنت.
حسب مؤشر الدالة الكبدية  )HSI( Hepato somatic Indexباستخدام المعادلة التالية:
HSI = (LM / TM) × 100
إذ ان  LMىو وزن الكبد و TMىو وزن االسماك ،كما تم حساب دالة النضج الجنسي somatic index
 Gonadoمن خالل المعادلة التالية:
GSI = (GM/TM)* 100
إذ ان  GMىو وزن المناسل .تم حساب الخصوبة وفق طريقة ) )Struhsaker, 1969وحسب المعادلة
التالية :الخصوبة = عدد البيض /وزن المبيض × وزن البيض

صورة ( :)6قرش حياسة (.)Chiloscyllium arabicum
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صورة ( :)6مناطق جمع العينات من المياه البحرية العراقية.

النتائج

تبين من النتائج وجود سبعة مجاميع طول لقرش حياسة ،عمما ان اصغر سمكة اصطيدت طوليا الكمي 142

ممم ووزنيا  20غم واكبر سمكة طوليا الكمي  750ممم ووزنيا  1668.5غم ،ومن الجدير بالذكر ان صغار
ىذه االسماك بدأت بالظيور عند شيري ايمول وتشرين االول .وجدت عالقة اسية بين الطول الكمي والوزن لذكور
قرش حياسة واناثيا وتمثمت ىذه العالقة بالمعادالت التالية:

لمذكور

2.88

W= 0.000007 ×L

لإلناث W= 0.000005 × L 2.93

اظير التحميل االحصائي باستخدام اختبار ) )tالجدولية عدم وجود فروقات معنوية ( )P>0.05في قيمة  bمن
معادلة الطول والوزن لكل من الذكور واالناث عن القيمة المثالية ( )3لذلك دمجت في معادلة واحدة:
W= 0.000006 × L 2.91
تبين من النتائج ان كبد قرش حياسة يحتل ربع التجويف الجسمي ويتكون من ثالثة فصوص (صورة،)4 ،
كما اظيرت النتائج ان الدالة الكبدية متغيرة لكل من االناث والذكور اعتماداً عمى الحالة النضجية حيث سجمت

اعمى قيمة ( )11.91في االناث الناضجة في تشرين االول وبدأت باالنخفاض حتى وصمت الى اقل قيمة

( )6.91في حزيران ،بينما سجمت اعمى قيمة ( )8.92في اإلناث غير الناضجة في تشرين الثاني واقل قيمة
( )7.97في اذار (شكل .)6 ،اما بالنسبة لمذكور الناضجة فقد تراوحت قيمة الدالة الكبدية بين  9.14في اذار و

 12.50في كانون الثاني ،اما الذكور غير الناضجة فسجمت اعمى قيمة في مايس واقل قيمة في اذار (شكل،
 .)6يبين شكل ( )4االختالفات بين وزن المناسل ووزن الكبد إلناث قرش حياسة حيث نالحظ انو عند ازدياد
وزن المناسل اثناء مراحل النضج الجنسي ينخفض وزن االكباد ،بينما في الذكور قد تكون االختالفات بسيطة في

حجم المناسل (شكل.)5 ،
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بينت نتائج الدراسة الحالية ان اصغر طول ألنثى ناضجة لقرش حياسة كان 421ممم عند وزن 785.23
غم واصغر طول لذكر ناضج  401ممم بوزن  693.14غم .يوضح جدول ( )6التغيرات الشيرية في أعداد
الذكور واإلناث ونسبة الجنس لقرش حياسة.
قسمت مراحل النضج الجنسي لقرش حياسة الى ثالثة مراحل ىي غير ناضجة ومتوسطة النضج وناضجة

وحسب مقياس ) ،)Stehmann, 2002ويبين جدول ( )6مواصفات ىذه المراحل مع نسب ظيورىا .بينت
النتائج ان االسماك الناضجة ظيرت فقط في شيري نيسان و مايس وشكمت  %79و  %600من االسماك
المصطادة بالتعاقب ،بينما كانت االسماك غير الناضجة سائدة في جميع االشير ماعدا شيري نيسان ومايس،
في حين كانت اعمى نسب تواجد ( 66و  64و  %)46لألسماك متوسطة النضج في االشير شباط ونيسان

وآذار بالتعاقب .بمغ معدل وزن البيض ( 406و  5079و  6059و  )7076غم لمجاميع الطول (5::-500
و 6::-600و 7::-700و )8::-800ممم بالتعاقب ،بينما بمغت الخصوبة ( 5069و 6086و706:
و )90:بيضة لنفس مجاميع الطول اعاله بالتعاقب .تبين صورة ( )5كيس بيض تم استخراجو من أنثى قرش
حياسة طوليا  725ممم ووزنيا 1559.2غم ،حيث نالحظ البيوض مختمفة في القياسات ،بينما تبين صورة ()6
خصى ناضجة لذكر قرش حياسة طولو  702ممم ووزنو 670406غم.

اظيرت قيم دالة المناسل تغيرات في كال الجنسين ،إذ سجمت ارتفاعاً بالنسبة لإلناث في نيسان ومايس

وقيمتيا  8.48و 7.93بالتعاقب ،ثم انخفضت لتصل  0.73في حزيران (شكل .)6 ،اما دالة المناسل لمذكور

فقد سجمت اعمى قيمة ليا  6.74في اذار وتدرجت باالنخفاض لتصل الى قيمة  0.66في مايس .باالعتماد
عمى دالة المناسل وخاصة إلناث قرش حياسة فيمكن االستنتاج بان عممية وضع البيض (الكبسوالت) تقع بين
مايس وحزيران ،وىذه النتيجة يمكن أن تدعم بوساطة نتائج فحص المناسل لكل من الذكور واالناث.

بينت نتائج الدراسة الحالية ان مبيض االنثى يحتوي عمى بيض يتراوح اعداده بين  66-55بيضة
وتراوحت اقطارىا بين ( )48-22ممم ،إذ يحتوي المبيض عمى ثالثة مجاميع من البويضات (بويضات صغيرة
وشفافة اقطارىا بين  60-5ممم وبويضات نصف شفافة تبمغ اقطارىا بين  60-4ممم وبويضات محية ذات لون
اصفر قاتم تبمغ اقطارىا بين  66-65ممم (صورة .)5 ،تكون البويضات الناضجة اقطارىا بين  48-32ممم

محاطة بغالف جيالتيني ويبمغ طول كيس البيض لألنثى الناضجة حوالي  41ممم ووزنو  5.7غم.

صورة ( :)4كبد قرش حياسة.
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صورة ( :)6خصى ناضجة لمذكر.

صورة ( :)5كيس يحتوي بيض مختمف االحجام.
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شكل ( :)6االختالفات الشيرية لقيم الدالة الكبدية لمذكور الناضجة وغير الناضجة.
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شكل ( :)4االختالفات بين وزن المناسل ووزن الكبد إلناث قرش حياسة.
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شكل ( :)5االختالفات بين وزن المناسل ووزن االكباد لذكور قرش حياسة.
جدول ( :)6التغيرات الشيرية في اعداد الذكور واإلناث ونسبة الجنس لقرش حياسة.
الذكـور

نسبة الجنس

اإلناث

األشير2014

عدد األسماك

كانون الثاني

11

5

شباط

17

10

58.82

آذار

18

9

50

9

نيسان

37

10

27.02

27

72.97

مايس

32

12

37.5

20

62.5

1

حزيران

42

19

45.23

23

54.76

1

1.7

تموز

42

20

47.61

22

52.38

1

0.8

آب

40

21

52.5

19

47.5

1

0.9

0.095
*17.38

أيمول

27

11

40.74

16

59.25

1

1

3.7

تشرين األول

25

12

48

13

52

1

1

0.076

تشرين الثاني

38

20

52.63

18

47.36

1

0.7

1.25

العدد

%

العدد

%

ذكور

إناث

X2

45.45

6

54.54

1

1

0.090

7

41.17

1

1

0.529

50

1

1.3

1

606

0
*17.32

1.5

2.085
0.842

كانون األول

36

16

44.45

20

55.56

1

0.5

0.444

المجموع

365

165

5609

200

6506

1

1.26

3.66

* تعني وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 0.05
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شكل ( :)6التغيرات الشيرية في قيم دالة المناسل لذكور واناث قرش حياسة.
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جدول( :)6وصف مراحل النضج الجنسي المختمفة لكل من ذكور واناث قوبع راندالي.
اإلناث

مراحل النضج

الذكور

غير ناضجة
Immature

الماسك غير متكمس ولين وقصير جداً ،القناة المبايض صغيرة وغير متميزة ،الخاليا البيضية
المنوية تكون رفيعة وذات لون ابيض ،الخصى ( )oocytesصغيرة وغير متساوية الحجم ،قناة

خيطية الشكل ومتعرجة وذات لون وردي فاتح
مستمرة بالنضج
Maturing

البيض تكون رقيقة وصعبة التميز ،الرحم شريطي

رفيع الشكل ذو لون احمر

الماسك متكمس جزئياً ويكون اطول بقميل من المبايض ذات شكل عنقودي وبدأت بالتميز ،خاليا

المرحمة السابقة ،القناة المنوية متعرجة وفي بداية البويضات مختمفة ومتباينة باألحجام ويحتوي

االلتواء ،الخصى بدأت بالتفصيص وذات لون المبيض عمى  60بيضة نصف شفافة ومختمفة

وردي محمر
ناضجة
Mature

االحجام ،الرحم اصبح عبارة عن انبوب عريض ذو

لون احمر فاتح

الماسك صمب ذو قاعدة قوية ومتكمس ،الخصى المبايض كبيرة الحجم وخاليا البويضات ذات لون
مفصصو بصورة كاممة وكبيرة وذات لون احمر نصف شفاف وتحتوي عمى الصفار ،الرحم عريض

قاتم ،القناة المنوية متعرجة بصورة كبيرة جداً وذات جداً وممتد عمى طول قناة البيض وذو لون احمر

لون وردي قاتم

قاتم ويحتوي عمى البيوض

المناقشة

اعطت مجاميع الطول لقرش حياسة في الدراسة الحالية صورة واضحة عن مدى وفرتو وانتشاره في شمال

غرب الخميج العربي ووجوده في جميع االشير ،عمما ان اصغر سمكة صيدت في شير اب وكان طوليا الكمي

 142ممم ووزنيا  20غم ،وصيدت اكبر سمكة في شير تشرين االول وكان طوليا الكمي  764ممم ووزنيا
 1686غم .تتشابو ىذه البيانات مع بيانات  (2001) Compagnoالذي ذكر ان قرش حياسة في مياه
الخميج العربي يولد بطول أقل من  100ممم وينمو الى طول  800ممم.

أظيرت نتائج العالقة االسية لمطول والوزن بأن قيمة االنحدار ( )bالمحسوبة لمذكور  2.88ولإلناث

 2.93وعند دمج الجنسين معاً كانت  2.90وىي عمى العموم اصغر من قيمة  bالطبيعية البالغة  .4بين
) Ricker (1975إن قيمة ( )bتختمف بين األجناس واألنواع المختمفة وكذلك بين المجاميع من النوع نفسو

خالل الموسم تبعاً لنوع الغذاء .وجد Devadoss

) (1988في دراستو عمى قرش القط ()C. griseum

في مياه الساحل الغربي لميند ان قيمة  bلمذكور  2.73ولإلناث  2.72ولمجنسين معاً  2.73وىذه القيم تتفق

الى حد ما مع قيم الدراسة الحالية.

بينت الدراسة الحالية ان قرش حياسة يحتوي عمى كبد ذو فصين مختمفين في الحجم يحتل ربع التجويف

الجسمي ،وان الدالة الكبدية متغيرة لكل من االناث والذكور الناضجة وغير ناضجة حسب االشير ،وىذا يعود
إلى استيالك مدخرات الكبد خالل موسم النشاط الجنسي الطويل حيث ان معظم الدىون تصرف في تكوين
صفار البيض ،ولعل االرتفاع التدريجي في قيم المؤشر يعود الى توفر الغذاء بسبب الضروف المالئمة .تتفق

جنان حسن الالمي وجماعتها
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 فيpristurus brunneus ( عمى قرش2008( Flammang et al. نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
 من خالل نتائج الدراسة تبين ان طول اصغر انثى وذكر ناضجين.مياه الشمال الشرقي من المحيط االيادي
( عمى نفس النوع في المياه الساحمية1983( Dingerkusm & DeFino يتفق الى حد ما مع دراسة
. ممم425  ممم والذكور بطول450 اليندية حيث تنضج االناث بطول

تتفق التغيرات في نسبة الجنس في الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الباحثين الذين اكدوا عمى تفوق

.)Tung, 2009; Jagadis and Ignatius, 2003; Ali et al., 2011( االناث عمى الذكور في
باالعتماد عمى دالة المناسل وخاصة إلناث قرش حياسة فان عممية طرح البيض (الكبسوالت) تتم في نياية شير
 وكذلك، ان اناث ىذه العائمة تقوم بخزن الحيوانات المنوية لحين تمقيح البيض الناضج.مايس وبداية شير حزيران

فأن االختالف بين وقت التزاوج والتبويض يدل عمى ان اإلناث لدييا قدرة عمى تخزين الحيوانات المنوية في
 تبين نتائج الدراسة الحالية ان مبيض انثى قرش.)Hamlett et al., 2002( الرحم لحين اإلخصاب المتأخر
Jagadis and Ignatius  وجدا. بيضة52-44 حياسة يحتوي تقريباً عمى بيض يتراوح عدده بين

 وجد في قرش. بيضة72-68 ( في دراسة عمى قرش القط ان المبيض يحتوي عمى2003)
 شمال تونس ان المبيض يحتوي عمى بويضات يبمغGabos  في خميجCarcharhinus plumbeus

.)SaÏdi et al., 2005(  بيضة27-12 عددىا حوالي
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Abstract
Reproduction strategy of Arabian carpetshark Chiloscyllium
arabicum were studied in Iraqi marine water from January, 2014 to
December, 2015. A total of 475 Arabian carpetshark (260 female and
215 male) were cached by trawling net of Bahith Ship (related to
Marine Science Center). Results appeared the occurrence of seven
length groups and the length-weight relationship was represented by
the following equations: W= 0.000006 × L 2.91. Hepato somatic index
(HIS) was differ according to maturing conditions of males and
females, where highest value (11.906) of HSI for females recorded at
October and lowest value (6.908) recorded at June. There were
negative correlation between oil ratio of female’s liver and maturing
condition. Smallest matured female was 421 ml in total length and
785.23 g in weight, while smallest matured male was 401 in total
length and 693.14 in weight. The cycle of gonad maturation was
divided into three stages: immature, maturing and mature for males
and females. The GSI values were different during study period,
where highest values (8.84 and 7.93) for females recorded during
April and May respectively and lowest value (0.73) during June, while
highest value (6.74) for males recorded during March and lowest
value (0.66) during May. Monthly differences in GSI especially for
females refers that spawning period extended from May to June. This
result can be supported by gonad inspection for males and females.
Key words: Reproduction strategy, carpetshark, Iraqi marine water,
Chiloscyllium arabicum.

