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 دراسة بيولوجية وهستولوجية لتكاثر سمكة الطوبارة
  قناة السويس– فى بحيرة التمساح 
 

 و أمل محمد رمضان ووحيد فرج اهللا محمود* مجدى مصطفى الحلفاوى
 المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد*

 فرع البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
  السويس-182. ب. ص

Email: elhalfawy2006@yahoo.com  
 

أثبتت دراسة التكاثر لسمكة الطوبارة فى بحيرة التمساح أن الطـول عنـد أول نضـج                

و من دراسة نسبة الـذكور      . سم16سم بينما الطول لإلناث كان      14جنسى للذكور كان    

إلناث وجد أن نسبة الذكور فى أساك الطوبارة كانت أقل من نسبة اإلناث حيث كانـت                

معامل المناسل بالنسبة لوزن السمكة وجد أنها للذكور أقـل          من دراسة   . 1.7 : 1النسبة  

فـى  ) إلناثل% 12.4للذكور و   % 5.03(من اإناث حيث سجلت النتائج أعلى قيمة لها         

وبدراسة مراحل النضج الجنسىلذكور و إناث سمكة الطوبارة تم تقسيمها          . شهر نوفمبر 

 – النامية   –الغير بالغة   : وفقاً للتغير فى الشكل و الحجم و اللون إلى ست مراحل و هى              

و بدراسة نمو البويضة    .  مابعد خروج األمشاج   – الناضجة   – تامة البلوغ    –طور البلوغ   

مرحلـة النمـو األولـى و       :  الهستولوجية وجد أنها تمر بمرحلتين أساسيتين      من الناحية 

  النويات المتأخرة بينما     - النويات المبكرة    –الكروماتينية  : تتضمن ثالث مراحل و هى      

  مراحل تكوين المح     -تكوين الفجوات   : مرحلة النمو الثانية تضمنت ست مراحل و هى       

أما بالنسبة للذكور فوجد أنها تمـر       .  الناضجة –لبالغة   ا –)   الثالثة  - الثانية   -األولى  ( 

أثبتت نتائج هذا البحـث أن      . بخمسة مراحل بدء بأمهات المنى وصوًآل للحيوان المنوى       

 .موسم التكاثر لسمكة الطوبارة فى بحيرة التمساح يمتد من نوفمبر إلى يناير

 
 


