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 امللخص 
لتقييم   آلية  يوفر  ألنه  كبيرة  أرضية  الحياتي  والتقييم  الرصد  اكتسب 

تدهورها، ومن  حالة املسطحات املائية بشكل مباشر وتشخيص أسباب  
البيئية،   االستعادة  أو  الصيانة  أهداف  لتحقيق  اإلجراءات  تحديد  ثم 
وتقييم فاعلية قرارات اإلدارة. استخدمت األسماك كمؤشرات حيوية  

( الحيوي  التكامل  باعتماد دليل  البيئي  فاعلية IBIللتقييم  واخُتِبرت   ،)
في الدليل باستعمال تحليل   املكونات األساسية الوحدات املستخدمة 

(PCA  التحقق من تم  إذ  الجبايش،  أهوار  مياه  نوعية  بهدف دراسة   ،)
طريق   عن  الورقة  هذه  في  املنتخبة  عشر  األربع  الوحدات  كفاءة 

    22(. تم صيد  PCA)مصفوفة القيم الذاتية املستخرجة من تقنية  
ً
نوعا

َضّمت   العذبة  املياه  أسماك  أنوا  14من  وثمانية   
ً
مستوطنا  

ً
ع نوعا

األنواع  بوفرة  األولى  تميزت  مجاميع  ثالث  إلى  الدليل  م  ّسِ
ُ
ق دخيلة، 

صدرت  
َ
وت الشهرية،  والوفرة  الغنى  لدليل  معتبرة  قيم  مع  املستوطنة 

املجموعة الثانية األنواع املتحملة ونسبة األنواع الدخيلة فيما احتلت 
لدليل األنواع املختلطة ونباتية التغذية املجموعة الثالثة. بلغت قيمة ا

املعتدلة، 47.44 البيئات  نطاق  ضمن  الجبايش  هور  ف  وُصّنِ  %
تقنية   دليل    PCAأوضحت  وحدات  مساهمة  ونسب   IBIفاعلية 

وساعدت هذه األداة في تفسير أفضل للعوامل املحتملة التي تؤثر على  
مَّ في إدارة موثوقة للموارد املائية.

ُ
 جودة املياه ومن ث

 

ABSTRACT 
 

Biological monitoring and evaluation have gained a substantial ground because they provide a 
mechanism to evaluate the condition of water bodies directly and analyse the causes of their 
degradation. This then leads to the ability to define the measurements in order to achieve 
conservation goals or environmental restoration and evaluate the effectiveness of 
management decisions. Fish were used as bioindicators for the environmental assessment 
using the Index of Biological Integration (IBI). The effectiveness of the metrics used in the index 
was tested using principal components analysis (PCA). With the aim of studying the water 
quality of Chybayish marshes, the efficiency of the fourteen metrics elected in this paper were 
checked by an eigenvalue extracted from the PCA technique. 22 species of freshwater fish 
including 14 native species and eight exotic species were caught. The index was divided into 
three groups: the first was characterised by the abundance of native species with considerable 
values of the index of richness and monthly abundance, and the second group was comprised 
of the tolerant species and the percentage of the exotic species, whereas the omnivore and 
herbivore species occupied the third group. The value of the index reached 47.44%, and the 
marshes of Al-Chybayish were classified within the range of moderate environments. PCA 
technique showed the effectiveness and the contribution percentages of index metrics of the 
IBI. This tool has helped to better explain the potential factors that affect water quality, and thus 
helped with reliable management of water resources. 

 

 املقدمة. 1
 من الناحية الحياتية،  

ً
عد األراض ي الرطبة من النظم البيئية األكثر إنتاجا

ُ
ت

 في تلقي وتخزين وإطالق وتنظيم تدفقات املياه، ومع 
ً
 رئيسا

ً
كوَنها تلعب دورا

ذلك فإن األراض ي الرطبة الطبيعية في انخفاض طويل األمد في جميع أنحاء 
ة لألراض ي الرطبة اإلمدادات الغذائية العالم، وتوفر خدمات النظم البيئي

أهمية   مليزاتها  يكون  ما   
ً
وغالبا الكوارث،  ومخاطر  التلوث  من  وتحد  الهامة 

(. يتميز جنوب ووسط العراق  Gardner and Finlayson, 2018ثقافية وروحية )
بوجود مساحات مائية واسعة يطلق عليها األهوار، تحوي الجنوبية منها على 

يزيد من أهميتها وتنوعها ووفرة إنتاجها الحياتي، وتشكل    بيئات عديدة مما
 من األراض ي الرطبة نتيجة اتصال أجزائها التي لها الدور  

ً
 متكامال

ً
 بيئيا

ً
نظاما

 ,.Dudgeon et al. أشار  (2014)حسين،  في ُنضِجها وتطورها البيئي واألحيائي  
أسباب تؤثر على  إلى أنَّ تعديالت تدفق املياه كانت واحدة من خمسة    (2006)

املياه   املفرط، وتلوث  في ذلك االستغالل  بما  العذبة  للمياه  الحياتي  التنوع 
في   البيئية  املؤشرات  على  تؤثر  التي  الدخيلة  األنواع  وغزو  املوائل  وتدهور 
عد املعايير الحياتية مهمة لتقييم هذه التعديالت 

ُ
األراض ي الرطبة. ولذلك ت

املوار  حالة  مباشرة  تقيس  محل ألنها  تحل  ال  فهي  للخطر،  املعرضة  د 
األساليب الكيميائية لكنها تزيد من احتمال أن َيكِشف برنامج التقييم عن  
مَّ تعدل في حياتية مجتمعاتها  

ُ
التدهور الناتج من التأثيرات البشرية، ومن ث

َم مؤشر السالمة الحيوية لتوفير أداة  EPA, 1990; Karr, 1991املقيمة ) (. ُصّمِ
بيئ من سليمة  العديد  ويتضمن  األنهار  في  البيولوجية  الظروف  لتقييم   

ً
يا

( عليها  البشرية  التأثيرات  لتقييم  السمكية  املجتمعات  (،  Karr, 1981سمات 
املجتمع  خالل  من  للفرد  البيئية  املستويات  نطاق  السمات  هذه  وتغطي 
أو   األسماك  مجتمعات  مع  لالستخدام   

ً
مبدئيا تطويره  تم  البيئي،  والنظام 

يتطلب  بدم إذ  الحيوية،  للسالمة   
ً
شموال أكثر  تقييم  في  أخرى  أصناف  ج 

 ,Karr;ِحسابه جمع عينة واحدة ُتمثل تركيب أنواع األسماك ووفرتها النسبية
1986)   Plafkin, 1989  البيانات تفسير  في  الرئيس ي  املكون  تحليل  يساعد   .)

سهل ه
ُ
ذه األداة  املعقدة لفهم أفضل للوضع البيئي في النظام املدروس، وت

أن   ويمكن  املياه،  ونوعية  البيئة  على  تؤثر  التي  املحتملة  العوامل  تحديد 
ِبقت  

ُ
التلوث، وط السريع ملشاكل  املياه والحل  إدارة موارد  في   

ً
أيضا تساعد 

االختالفات   من  التحقق  في  املتغيرات  متعددة  اإلحصائية  التقنية  هذه 
الطبيعي العوامل  عن  الناتجة  واملكانية  املنشأ  الزمانية  والبشرية   Lee et;ة 

al.,2001)  ;Adams et al., 2001  (Reghunath et al., 2002.    نجزت بعض البحوث
ُ
أ
( عبد  فاستخدم  الجبايش  هور  اسماك  بيئة  التقييم  2010لتقييم  ادلة   )

وتناول   والحياتي،  هور    Hussain et al. (2012)البيئي  اسماك  مجتمع  تركيبة 
الغذائية والعالقات  شط الجيايش  في  الحياتي  التكامل  دليل  طبق  فيما   ،

( يونس  قبل  الدراسة  2018( وياسين وجماعته )2005العرب من  تهدف   .)
التكامل  دليل  في  املستخدمة  الوحدات  فاعلية  من  التحقق  في  الحالية 
)الوحدات   العوامل  لفهم  الرئيسية  املكونات  تحليل  باستعمال  الحياتي 

 ضع البيئي في هور الجبايش جنوب العراق.الحياتية املختارة( واملؤثرة بالو 

 وصف منطقة الدراسة . 2
ادا لهور أبو  ار ويعد امتدمَّ يقع الهور شرق محافظة ذي قار وشمال هور الَح 

وفر كثافة غطاءه النباتي الغذاء والتكاثر والحماية  يهوار الوسطى،  زرق واأل 
للدفء    عديد من الطيور لهجرة ال  ومحطات  للفقريات والالفقريات املائية،

َر حيزاو التغذية والتعشيش.   ّدِ
ُ
حول    2كم172.14منطقة املسح السمكي    ق

)الشكل E 31°6'14.6142"N"33.1424'3°47)حداثي  اإل  هذه  (.  1(  ثراء  عان 
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غيرت البيئات من  
َ
حصلة ت

ُ
التجفيف على مدى تسعينيات القرن املاض ي وبامل

 وفي مطلع  
ً
عمد السكان املحليين بفتح   2003خصائص ِنظامها البيئي كافة

بصورة  املجففة  املناطق  بعض  ِمرت 
ُ
غ مّما  ُمبرمج،  غير  بأسلوٍب  السداد 

عمليات إعادة التأهيل واملتابعة من الجهات املعنية    استمرارعشوائية ومع  
ى بمياه   ،وفتح نهر دجلة عن طريق أهوار محافظة ميسان 

َّ
غذ

ُ
بعد ان كانت ت

 
ً
مخزونها السمكي وحالتها املائية    واستقرارفتم إنعاشها    ،نهر الفرات حصرا

، وإنَّ إمداداتها من  هالبإنشاء بعض النواظم التي تنظم مستويات املياه داخ
 . نهر دجلة مستقرة بشكل جيد

 تمثل موقع جمع العينات ( خارطة 1شكل )

 

 وطرق العمل املواد . 3
  
ً
واقع  ب  2014هور الجبايش من يناير الى ديسمبر    فيُجِمعت األسماك شهريا

  لصيد لعدة وسائل    ستخدامبا  يوم واحد للصيد ضمن منتصف كل شهر
القاعية(.   الجر  وشباك  اإلحاطة  شباك  والهائمة،  الثابتة  النصب  )شباك 

عت أنواع األسماك  وزِ و ،  ;Beckman, 1962)  (Coad, 2010على  عتماداافت  نِ وصُ 
 
ُ
وف ودخيــلة(  )مستوطنة  الجغرافي  أصلها  غِ ِح حسب  قِ ص  ثم  يست ذائها 

املياه وتراكيز امللوحة    درجات حرارة 
ً
)  باستخدامحقليا ( YSI, 556MPSجهاز 

 ,.Minns et al)لى  إ  ستناداا(  IBIمريكي املنشأ. ُحسب دليل التكامل الحياتي )أ
ُح إ،  (1994 من  درجات  دت  ِد ذ  إلى ،  10-0وحداته  الوحدات  وُصِنفت 

إعطاء   يتم  خِفضه، 
َ
ت وأخرى  الدليل  قيم  ترفع  لقيم   10مجموعة  نقاط 

الوحدات العليا التي تزيد من جودة البيئة ويتم حساب باقي نتائجها باملعادلة 
(u.v.=(A/B)*10  حيث  )A  ،املستحصلة القيمة   =B القيم التي  =  أما  العليا.  ة 

( لقيم وحداتها العليا وتحسب  0)إعطاء  الجودة البيئية يتم    بانخفاضتزداد  
فت نِ ، وصُ 100-0بين  وقيمة الدليل    ،( u.v.=(1-A/B)*10باقي نتائجها باملعادلة )

(  
ً
جدا رديئة  أنها  على  القيم  )20-0تلك  ورديئة   )21-40( معتدلة   )41-60  )

( )<80- 61جيدة  وممتازة  دليل   (.80(  لقياس  وحدة  عشر  أربعة  انتخبت 
)الجدول  رئيسة  مجاميع  ثالث  أصل  من  الحياتي  ُح 1التكامل  دليل (.  سب 

لـ    Richness index (D)الغنى    
ً
البرنامج    ستخدما.  (Margalefe, 1968)وفقا

و االرتباطتحليل  ل  SPSS  (version 22)اإلحصائي   البرنامج  ا،   XLSTATستخدم 
(Version 2016.02.28451)  .إلجراء التحاليل متعددة املتغيرات 

 ( املجاميع والوحدات املستخدمة لقياس دليل التكامل الحياتي1جدول )

C -  مجموعة تركيبة التغذية B- مجموعة تركيبة مجتمع
 مجموعة غنى األنواع   -A االسماك

 عدد األنواع املستوطنة -1 نواع الدخيلةلأل  %-6 نواع نباتية التغذية  لأل  %-11

 Alburnus  للنوع  %-7 نواع لحمية التغذية  لأل  %-12
mossulensis 2-عدد األنواع الدخيلة 

نواع مختلطة  لأل  %-13
عدد األنواع املستوطنة -Oreochromis aureus  3 للنوع  %-8 التغذية 

 الشائعة
 الوفرة العددية الشهرية  -4 نواع الحساسة  لأل  %-9 نواع فتاتية التغذية لأل  %-14

 غنى األنواع -5 نواع املتحملة لأل  %-10  

 النتائج . 4
 العوامل البيئية: . 4.1

وكما في الشكل    ةجراء تحليل املكونات الرئيسيبإأظهرت بيئة هور الجبايش  
عالقة  2) امللوحة  ا(  وتراكيز  املياه  حرارة  درجة  عاملي  بين  طردية  رتباط 
(r=0.731**,P<0.01)ا كذلك  مع  ،   

ً
عكسيا للدليل  الشهرية  القيم  رتبطت 

تُ  بينما  طفيف،  بشكل   ر  ظهِ العاملين 
ُ
جمع  أش يونيو  االعينات  هر  رتباط 

 
ً
    ويوليو وأغسطس وسبتمبر طرديا

ً
مع درجات حرارة وملوحة املياه وعكسيا

الدليل   قيم   مع 
ُ
أش أظهرت  حين  في  وديسمبر الشهرية،  ومارس  فبراير  هر 

   القة معاكسة عنع
ُ
  ،قل قيمة شهرية للدليلأ  ينايرل  َج هر السابقة، وَس األش

 لذلك يَ 
ً
 طراف املحاور. عند أظهر بعيدا

هر  البيئية والعوامل الدليل قيم بين رتباط( اال 2) الشكل
ُ

 ( PCA) بتحليلجمع العينات  وأش

 

 

 

 مجموعتي غنى األنواع وتركيبة املجتمع السمكي:. 4.2

 من أ  22خالل فترة الدراسة  يد  ِص 
ً
  ية ثمان  عود إلىسماك املياه العذبة تنوعا

ت  مَّ (، ضَ 2)الجدول    هور الجبايشفي  سمكة    24001فراد بلغ  بعدد أعوائل  
  
ً
مستوطنا  

ً
نوعا عشر  أربعة  األنواع  شكلت  هذه  التجمع  63.64إذ  من   %

،    وأبريلس  مار خالل  على وفرة نوعية لها  أ  ت، كانالكلي
ً
بواقع ثالثة عشر نوعا

ت أضَ   ثمان أنواع دخيلة بنسبةمَّ
ً
 يوليوعالها في أ% صيد  36.36  بلغت  يضا

التغيرات الشهرية في   (3الجدول )  يوضح  ( إذ3  الجدول )  ثمانية أنواعبواقع  
الحياتي،   التكامل  دليل  وحدات  األنواع  فقد  قيم  من  تسعة  تميزت 

الشائعة أ  املستوطنة  عشرة  خالل  فترةبظهورها  من  هر 
ُ
بينما  الدر   ش اسة 

أ الغنى  بلغت  لدليل  قيمة  في  إبريل  في  2.44على  كانت  ، وأعلى وفرة عددية 
   2731)  فبراير

ً
حين  فردا في  الدخيلة بلغت  (  لألنواع  املئوية  النسب  أعلى 

 فبراير% في  Oreochromis aureus  55.03  ،33.36سماك البلطي من النوع  أل و 
بينما   التوالي،  للنوع  هو    ينايرعلى  املئوية  بالنسب   Alburnusاألعلى 

mossulensis  على التوالي. 99.63، 52.98وبلغت األنواع املتحملة % 
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 مجموعة تركيبة التغذية:. 4.3

( الشكل  التي  3يوضح  األسماك  تغذية  لتركيبة  النوعية  املئوية  النسب   )
الدراسة،   فترة  خالل  الشكل    إذجمعت  من  مختلطة    أنَّ ُيالَحظ  األنواع 

 % من النسبة الكلية، بينما أسهمت األنواع 63.64التغذية شكلت ما نسبته  

   ل فترة الدراسة( تركيبة أسماك هور الجبايش ووصف بعض وحدات الدليل خال2الجدول )
وحساسية  أصل التغذية   االسم الشائع  االسم العلمي للعائلة والنوع 

 النوع
Cyprinidae       

Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) نباتي  بني AD 
Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843)  مختلطة كطان AD 

Leuciscus vorax (Heckel, 1843)  حيواني  شلك AD 
Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)  مختلطة حمري AD 

Carasobarbus sublimus (Coad & Najafpour,1997)  مختلطة شبيه الحمري AD 
Carassius gibelio (Linnaeus, 1758)  مختلطة كرسين BC 
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) مختلطة كارب BC 

Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) مختلطة سمنان عريض AC 
Alburnus mossulensis (Heckel, 1843) مختلطة سمنان طويل AC 

Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)  مختلطة سمنان شوكة B* 

Cyprinion kais (Heckel, 1843)   بنيني صغير
 AD مختلطة الفم

Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843)  مختلطة بنيني كبير الفم AD 
Garra rufa (Heckel, 1843)  مختلطة كركور احمر AD 

Cichlidae       
Coptodon zillii (Gervais, 1848) نباتي  بلطي زيلي BC 

Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)  نباتي  بلطي اوريوس BC 
Cyprinodontidae       

Aphanius dispar (Rüppell, 1829) مختلطة البطريخ AD 
Heteropneustidae       

Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794) حيواني  بوالحكمأ B* 
Mastacembelidae       

Mastacembelus mastacembelus (Banks 
andSolander,1794) حيواني  مرمريج AD 

Mugilidae       
Planiliza abu (Heckel, 1843)  فتاتي  خشني AC 

Poecillidae       
Gambusia holbrooki (Girard, 1859)  مختلطة كمبوزيا BC 
Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) مختلطة مولي B* 

Siluridae       
Silurus triostegus (Heckel, 1843)  حيواني  جري AD 

األنواع الدخيلة   Cاألنواع املتحملة  Dاألنواع الحساسة  *التحمل الوسطىاألنواع ذوات مديات 
B األنواع املستوطنةA 

 
 ( التغيرات الشهرية في قيم وحدات دليل التكامل الحياتي خالل فترة الدراسة3جدول )ال

التغيرات الشهرية لقيم 
فبراي    يناير  وحدات الدليل

 ر
مار
أغسط يوليو  يونيو  مايو  أبريل  س

 س
سبتم 

 بر
أكتو 

 بر
نوفم

 بر
ديسم 

 بر
 9 11 11 9 12 11 11 12 13 13 10 7 عدد األنواع املستوطنة+
 4 5 4 7 7 8 7 6 7 6 6 5 -عدد األنواع الدخيلة 

عدد األنواع املستوطنة 
 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 7 الشائعة +

 1.72 2.00 1.85 1.94 2.37 2.37 2.19 2.24 2.44 2.35 1.90 1.53 غنى األنواع + 
 1056 1786 1919 2323 1989 2001 2380 1960 2382 2132 2731 1342 الوفرة العددية  + 

النسبة املئوية لألنواع  
 23.48 43.00 53.47 52.43 43.59 46.63 51.18 48.67 42.61 44.84 55.03 23.47 -الدخيلة 

النسبة املئوية للنوع  
 40.63 28.72 33.77 32.80 35.85 25.34 27.77 33.32 38.37 38.13 28.52 52.98 - سمنان طويل  

النسبة املئوية للنوع  
 7.86 23.57 27.15 25.01 30.72 20.59 30.29 31.68 24.43 31.52 33.36 8.35 - بلطي اوريوس  

النسبة املئوية لألنواع  
 14.49 7.50 4.12 5.21 6.89 5.70 4.41 5.77 5.00 6.57 6.19 8.79 الحساسة +

النسبة املئوية لألنواع  
 99.24 98.10 99.58 98.97 98.44 97.90 98.53 98.01 98.28 97.84 98.79 99.63 -املتحملة 

النسبة املئوية لألنواع  
 10.98 35.44 42.11 32.67 40.22 32.43 35.50 38.06 28.63 35.18 45.11 10.06 نباتية التغذية +

املئوية لألنواع  النسبة 
 11.27 4.59 2.50 3.62 3.97 3.30 2.27 3.21 2.69 4.17 4.21 6.48 لحمية التغذية + 

النسبة املئوية لألنواع  
 57.58 40.15 47.21 54.71 42.53 42.98 46.30 47.14 55.46 50.75 41.27 68.70 - مختلطة التغذية 

النسبة املئوية لألنواع  
 20.17 19.82 8.18 9.00 13.27 21.29 15.92 11.58 13.22 9.90 9.41 14.75 -فتاتية التغذية 

 املقاييس التي ينبغي أن ترتفع او تنخفض مع زيادة او نقصان التكامل الحياتي -+ 
 

بـ   التغذية  بلغت  18.18لحمية  التغذية  نباتية  %، في حين إن نسب األنواع 
 ُحظيت أدنى النسب  13.63

ً
%.  4.55سبة  لألنواع فتاتية التغذية بن% وأخيرا

أعلى نسبة مئوية لألنواع النباتية التغذية بلغت    نَّ إ(  3يالحظ من الجدول )
التغذية 45.11 لألنواع لحمية  النسبة  كانت أعلى  في حين  % خالل فبراير، 
الُعليا ملجموعتي 11.27 يناير ويوليو النسب  ِهَد 

َ
بينما ش % خالل ديسمبر، 

 % على التوالي. 21.29،  68.70وفتاتية التغذية بلغت  األسماك مختلطة 

 الجبايش أهوار األسماك املصادة من  أنواع تغذية( تركيبة 3) الشكل

 

 دليل التكامل الحياتي:  . 4.4

 أخالل    IBIدرجات وحدات  ( التغيرات الشهرية في قيم  4الشكل )  ظهريُ 
ُ
 هر ش

  ويبين الشكل ا  الدراسة
ً
لمقاييس التي ينبغي أن لختالف قيم الدرجات وفقا

أ زيادة  مع  تنخفض  او  الحياتي.ترتفع  التكامل  نقصان  )  بين يُ   و  ( 5الشكل 
( الدليل  لقيم  الشهرية  و ألغت  ب  فقد(  IBIالتغيرات  القيم  ها خالل  عال أدنى 

%( على التوالي، في حين تراوحت بقية قيمه  52.26،  41.73)  ديسمبرو   يناير
 44.42،  50.16بين  

ُ
أ تصنيف %،  ضمن  الشهرية  الدليل  قيم  كل  درجت 

ايش ضمن تصنيف البيئات  كانت قيمة الدليل النهائية لهور الجبو )معتدل(،  
 أاملعتدلة 

ً
 %.47.44ذ بلغت إيضا

  أشهر خالل  IBIوحدات دليل التكامل الحياتي  درجات( التغيرات الشهرية في قيم 4الشكل )
 الدراسة 

 

 التغيرات الشهرية في قيم دليل التكامل الحياتي خالل فترة الدراسة( 5الشكل )
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 الفاعلية واملساهمة النسبية للوحدات املستخدمة في دليل.  4.5
(IBI:) 

)  بيني املنامصفوفة  (  6الشكل  الوحدات  التكامل ترتباط  لدليل  خبة 
 ُحلِ الحياتي،  

َ
البيانات  ل  عن  و لقياس  ت 

ً
الدليل فضال معرفة معرفة فاعلية 

  ( نتائج القيم 4ظهر الجدول )، ويُ وحساسية كل مقياس  )توزيع(  نسب تأثير
( والقيم  Factor-Fللمتغيرات املرتبطة بين وحدات الدليل والعوامل )   النهائية

الرئيسEigenvalueالذاتية )  PCA-Principal component)  ية( لتحليل املكونات 
analysisد في  املستخدمة  باملقاييس  الخاصة  أل (  الحياتي  التكامل  هوار  ليل 

( حساسية املقاييس املستخدمة F3-a, F2-a, F1-aعمدة )ر األ ِس َف الجبايش. تُ 
الدليل افي  مصفوفة  مديات  أنَّ  ويالحظ   ،( كبيرة  ، -0.95/0.82رتباطها 

بَ -0.4/ 0.69،  -0.59/ 0.79 وبمتوسطات   )( على  0.05،  0.07،  0.1لغت   )
ضطرابات للُمؤِثرات واال قاييس تستجيب  تلك امل  نَّ أالتوالي، وهذا يدلل على  

 . البيئية بشكل واسع في مكان الدراسة

 رتباطات بين قيم الوحدات )املتغيرات( الداخلة في دليل التكامل الحياتي( اال 6الشكل ) 

 

 

 

 

 PCAلتحليل  ( والقيم الذاتيةFملتغيرات املرتبطة بين وحدات الدليل والعوامل )( ا 4الجدول )

 F1 F2 F3 املتغيرات )وحدات الدليل(
a b a b a b 

 8.11 0.00 4.65 0.33 7.60 0.80 عدد األنواع املستوطنة
 36.68 0.69 0.38 0.09 4.33 0.61 عدد األنواع الدخيلة

 13.37 0.42- 11.27 0.51 4.99 0.65 عدد األنواع املستوطنة الشائعة
 9.31 0.35 6.36 0.38 7.64 0.81 غنى األنواع 

 1.95 0.16 4.86 0.33- 9.00 0.87 الوفرة العددية
 1.68 0.15- 3.24 0.27- 10.32 0.94 نواع الدخيلة النسبة املئوية لأل 

 5.59 0.27 2.42 0.23- 6.62 0.75- النسبة املئوية للنوع سمنان طويل 
 0.46 0.08- 1.23 0.17- 10.73 0.95 النسبة املئوية للنوع بلطي اوريوس 

 1.14 0.12- 11.47 0.51 7.12 0.78- نواع الحساسةالنسبة املئوية لأل 
 7.37 0.31- 15.27 0.59- 5.10 0.66- نواع املتحملة النسبة املئوية لأل 

نواع نباتية  النسبة املئوية لأل 
 3.62 0.22- 0.67 0.12- 10.71 0.95 التغذية 

نواع لحمية النسبة املئوية لأل 
 2.07 0.16- 5.56 0.36 8.06 0.83- التغذية 

نواع مختلطة  النسبة املئوية لأل 
 14.71 0.44 4.57 0.32- 6.65 0.75- التغذية 

نواع فتاتية  النسبة املئوية لأل 
 2.05 0.16 28.05 0.80 1.12 0.31- التغذية 

Eigenvalue 8.50 2.28 1.31 
Variability (%) 60.74 16.27 9.39 
Cumulative % 60.74 77.01 86.39 

(a) = Correlations between variables and factors 
(b) = Contribution of the variables (%) 

( جيدة F1  ،F2( إنَّ نسبة التباين الكلية املمثلة للمتجهين )6ُيظِهر الشكل )
النتائج، عززنا نسب التباين بمخطط %( والستكمال تفسير  77.01إلى حٍد ما ) 

على  ((F1%(، إذ تضمن املتجه  70.12( والتي بلغت ) F1  ،F3ثاني للمتجهين )
، بينما  8.50% من نسبة التباين الكلية للبيانات وبلغت قيمته الذاتية  60.74

على   الثاني  املتجه  وحدات 16.26استحوذ  لتباين  الكلية  النسبة  من   %
(  F3)  تجهامل  ستحوذاالثاني    ، وفي املخطط2.27غت  الدليل وبقيمة ذاتية بل

قيم9.38على   وبلغت  الكلي  التباين  نسبة  من   إ،  1.31الذاتية    ته% 
ً
  ذا

وبلغ مجموع نسب  .  12.09  للمتجهات الثالث تساوي مجموع القيم الذاتية  ف
الدليل   ملقاييس  الكلية  قيمة  86.39التباين  وهي  اعتمادها جيدة  %  يمكن 

 إ
ً
)أر  ِس َف تُ   .حصائيا املتغيرات  (  F3-b, F2-b, F1-bعمدة  توزيع  نسب  قيم 
النسبة املؤثرة و   ،(4( كما في الجدول )Factor( داخل كل عامل )IBI)مقاييس  

( في  4.99  ≤هي   )%F1    حين تأثير في  لنسب  الوحيدتين  القيمتين  بلغت 
 .% على التوالي28.05 ،36.667 (F3, F2) العمودين

 املناقشة . 5
 نمط  "كلية األرض"  سمباواملعروفة  مثل األراض ي الرطبة  تُ 

ً
 طبيعي  ا

ً
 فريد  ا

ً
من   ا

للبشر  ِه نوعِ  متنوعة  فوائد  و يوفر   نظر ، 
ً
واألنشطة  العاملي  املناخ    اتلتغير   ا

  ارانحسمثل    اكلاألراض ي العديد من املشتلك  واجه  تاملختلفة س  البشرية
 Zedler and) حياتيال  هاتنوعوتناقص    لبيئيا  نظامها املساحة وتدهور وظائف  

Kercher, 2005; Nicholls et al., 1999)الضروري إجراء بحث تقييم حالة  ، فمن
ن من  إ  ها.تسبب تدهور من شأنها ان  وتحديد املتغيرات التي    هوار أل ا  صحة

للمياه،   حيويةالسالمة ال  ستعادةاو هداف قانون املياه النظيفة هو حفظ  أ
جودة املياه    راقبةمل  حياتيةالتقييمات ال  موارد املياهداريو  إيستخدم  لذلك  

املائية تفي    ومعرفة  (. Simon, 1999هداف )بتلك األ ما إذا كانت املسطحات 
الرصد  الحيويةاملراقبة    ستخدام ا  زايام  توثق  جيدبشكل  الكيميائي    في 

(Karr,1981  ؛Barbour et al.,1999) َر
ُ
ث
َ
  حيوية   كمؤشرات سماكاستعمال األ  ، وك

ظهور   الحيوي   Karr  دليلمنذ  املقاييس   مؤشر  وهو  (  IBI)  للتكامل  متعدد 
 (.Karr, 1986)األمريكية  الدافئة    نهاراأللتقييم ظروف جودة املياه في    مَ ُصمِ 

السريع  الطرق تشتمل   الحيوي  التقييم  لبروتوكول  ختبار ال   التقليدية 
ختيار أو تعديل حفنة من املقاييس املرشحة اعلى  املقاييس وتطوير املعايير  

مختلفة   فئات  املجتمعتركيب نواع،  األ نى  وغِ   ثراءمثل  من  التركيب ة    ة ، 
ِغنى  شتملت  ا،  (Barbour et al., 1999)األنواع  حالة  و ،  التغذوية مجموعة 

من املهم فصل %(، و 63.64نواع على وفرة جيدة من األنواع املستوطنة )األ 
، كذلك ( Karr., 1986)  وفيرةعندما تكون األخيرة  الدخيلةاألنواع املحلية عن 

ذات   الغنى  ودليل  الشهرية  الوفرة  قيم  معتبرة،  أكانت  ال رقام  رتباط  وذلك 
(  

ً
طرديا الحرارة  بدرجات  النوعية  فصل    (r=0.701*,P<0.05الوفرة  خالل 

 الصيف الطويل. 

املجتمع السمكي على النسب املئوية األوفر لألنواع  حظيت مجموعة تركيبة  

عدد األنواع املستوطنة

عدد األنواع 

الدخيلة 

عدد األنواع 

عة املستوطنة الشائ

غنى األنواع 

الوفرة العددية  

لالنواع الدخيلة %

للنوع سمنان طويل  %

ة لالنواع الحساس%للنوع بلطي اوريوس %

ة لالنواع املتحمل%

لالنواع نباتية التغذية %
لالنواع لحمية التغذية %

لالنواع مختلطة التغذية % 

لالنواع فتاتية%

التغذية 
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1
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)
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Variables (axes F1 and F3: 70.12 %)
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الدخيلة 

عدد األنواع 

عة املستوطنة الشائ

غنى األنواع 

الوفرة العددية  

لالنواع الدخيلة %

للنوع سمنان طويل % 
للنوع بلطي اوريوس % 

لالنواع الحساسة % 

لالنواع املتحملة % 

لالنواع نباتية التغذية %

لالنواع لحمية التغذية % 

لالنواع مختلطة التغذية % 

لالنواع % 

ية فتاتية التغذ
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 على قيم الدليل، أي التي 
ً
   املؤثرة سلبا

ُ
   شخص حالة املجتمع املتدهور ت

ً
بيئيا

نواع الحساسة على الرغم من وفرتها النوعية والتي  ماعدا نسبة ضئيلة لأل 
 
َ
%( من األنواع املستوطنة،  78.57و)  الكلي  %( من التجمع املصاد50كلت )ش
 ال تتجاو ل

ً
فراد الكلي  من عدد األ   %(6.26)  ز كن وفرتها العددية ضئيلة جدا

األ   %(11.58و) املستوطنةمن  وأفراد   . 
ً
أ  خيرا تركيبة  شكلت  مجموعة   

ً
يضا

نسبتالتغذية   لأل 68.18)  هما  حين  %(  في  التغذية،  وفتاتية  مختلطة  نواع 
نواع التي أي زيادة لأل %(  31.82بلغت نسبة األنواع النباتية ولحمية التغذية )

ن هناك توازن نسبي بين قيم وحدات )أي إمن شأنها خفض التكامل الحيوي  
تجهت  وعلى هذا األساس االدليل داخل وضمن املجاميع الثالث املختارة(.  

للدليل تحت تصنيف البيئات املعتدلة مما جعل القيمة   كل القيم الشهرية
 تحت نفس التقييم.أالنهائية 

ً
 يضا

نتائج   مقارنة  الحالة  ب  Angermeier and Karr, (1986)قترحه  أ بما    IBIتتم 
وقع مماثل يتصف ملقيمة كل مقياس بالقيمة املتوقعة  تقارن ي تاملرجعية ال

ل) الدنيا  وأل   ثيراتتأبالحدود  األ ن  البشرية(،  البيئة  متضررة    جنوبيةهوار 
حيث تعددت مصادر تلوثها إما من مبيدات اآلفات واألسمدة   ،بشكل شمولي

الزراعية  والتملح خالل فترة التجفيف او من التصريف الصناعي والصحي 
على  التأثير  إلى  امللوثة  املياه  هذه  ركود  أدى  حيث  املنبع،  من  املعالج  غير 

مع  هذه الدراسة  قيمة دليل    ةمقارن  قررنا  ، فقدانتعاش النباتات واألسماك
(، والتي أظهرت تحليالتها  5كما في الجدول ) املسطحات لهذه أخرى دراسات 

الوحدات  متوسطات  قيم  بين  معنوية  فروق  وجود  عدم  اإلحصائية 
هذا الدليل بأن   ويتميز(،  P>0.05, F=0.026املستخدمة ألربعة دراسات سابقة )

سسه النظرية قابلة للتكيف والتعديل وتغيير بعض وحداته املفترضة من  
ُ
أ

( الحياتية    اعتمادا(  karr, 1981قبل  الخصائص  طورتوالبيئيةعلى  طرق    . 
جانب تطوير    إلىحسابية وإحصائية متقدمة في برامج الرصد وتقييم النتائج  

ل املائية  للموارد  فعالة  إدارة  البيانات  استراتيجيات  مجموعات  تصنيف 
إلى نطاق ذي معنى   البيانات املقابلة وتقييم الكبيرة  بين  العالقات  وتحديد 

 . نتائجها

 ( مقارنة املقاييس املستخدمة في دراسات البيئات املختلفة مع هذه الدراسة.5الجدول )

Mohamed 
(2014) 

Mohamed 
et al. 

(2008) 

Mohamed 
and 

Hussain 
(2012) 

الشمر 
ي 

(2008) 
الدراسة 
 مقاييس IBI الحالية 

 عدد األنواع  22 37 31 15 14
 عدد األنواع املستوطنة  14 13 14 11 10

 % لألنواع املستوطنة  - 35 45.2 73 71.4
 % ألفراد األنواع املستوطنة  - 51 59.8 81.2 76.7
 عدد األنواع املستوطنة الشائعة  9 - - - -
 العددية الوفرة  24001 - - - -
 عدد األنواع الدخيلة  8 9 6 4 4

 % لألنواع الدخيلة  - 24 19.4 27 28.6
 % ألفراد األنواع الدخيلة  44.03 42.3 29.4 18.8 23.3
 عدد األنواع املهاجرة  - 15 11 - -
 % لألنواع املهاجرة  - 40.5 35.5 - -
 % ألفراد األنواع املهاجرة  - 6.5 10.8 - -
 % للنوع )سمنان طويل(  34.98 - - - -

 % للنوع )خشني(  - 28.4 37.5 32.8 56.1
 % للنوع )كرسين( - 26.4 25.4 11.5 19.7
 % للنوع )بلطي اوريوس(  24.54 - - - -

 % لألنواع الحساسة  6.72 24.3 3.9 45.4 11.7
 % لألنواع املتحملة  98.61 83.2 87.5 53.3 88.2
 لألنواع نباتية التغذية %  32.2 1.2 27 47.7 23.5
 % لألنواع لحمية التغذية  4.36 17.3 21.8 8.2 6.8
 % لألنواع مختلطة التغذية  49.57 45 11.5 1.3 1.5

 % لألنواع فتاتية التغذية  13.88 29.5 39.3 32.8 61.9
 % لألنواع املفترسة العليا  - 7 2.3 8.6 6.4

 الغنى دليل  2.08 - 0.7-2.8 0.7-2.4 0.8-1.7
 الجبايش 
2006 

 الحويزة 
2006 

 الَحّمار 
2006 

2الَحّمار
007 

2الجبايش 
 سنة الدراسة  014

45.6% 41.5% 42.6% 40.08
 الدليل الكلية قيمة  47.44% %

 تقييم أفضل   مكنت التقنيات اإلحصائية متعددة املتغيرات من إجراء فقد  
 ,Shin and Fong ;لتفسير مجموعات البيانات املعقدة في دراسات جودة املياه

1999)  ;Zou et al., 2003   (Álvarez-Cabria et al.,2016  ،التحليل إ أوضح   ذ 
)اإل  دليل  PCAحصائي  في  املستخدمة  الوحدات  فاعلية ومساهمة   )IBI    كما

 4موضح في الجدول )
َ
لـ اثنتي عشرة لية  كمن فاعلية الدليل بمساهمة فع(، وت

قيم  مجموعذ بلغ إ ،املختارة في هذه الورقة ةوحدة من الوحدات األربع عشر 
الثالثEigenvalue)الذاتية  املتجهات   إ(  12.09)  (  )  نَّ أي  من 1.91هناك   )
تأ  الوحدات و لها  الدليل،  قيم  على  منخفض  أثير  املساهمات بلغت  على 

 Oreochromisلنسبة النوع    %10.726النسبية للمتغيرات )وحدات الدليل(  

aureus  
ً
نواع نباتية التغذية كما في الجدول سالف لأل %  10.712، تلتها ثانيا
ات و دنى نسب مساهمات املتغيرات أي )الوحدات ذبلغت أالذكر، في حين  

املنخفض(   واأل 1.12%،  4.33التأثير  الدخيلة  األنواع  لعدد  فتاتية %  نواع 
التوالي   أمشكلين وفر التغذية على  بمجتمع  الجبايش.  ة ضئيلة  سماك هور 

( الشكل  يوضح  ونسب  6كما  الذاتية  املتجهات  قيم  أكدته  ما  صحة   )
املتغيرات   إمساهمات   

ً
األنواع فعال ونسبة  الدخيلة  األنواع  ن وحدتي عدد 

هما   التغذية  الدر أفتاتية  بيئة  على   
ً
تأثيرا الوحدات  أقل  كونهما  قل اسة 

 
ً
طوال ببإ  املتجهات  قورنا  ما  ننوه  ذا  وهنا  الدراسة.  قيد  الوحدات  إلى قية 

ا الرئيسة  ضرورة  الثالث  املجاميع  ضمن  الوحدات  من  العديد  ستخدام 
ستبعاد واعليها ومن ثم تحديد الوحدات األكثر كفاءة    PCAوتطبيق تحليل  

تأثير، إذالوحدات   حصائية  التقنيات اإل ستخدام  هنا أهمية اتكمن    األقل 
نتائج بيانات الرصد البيئي الحيوي لبيان حالة    متعددة املتغيرات في تقييم

 املسطحات املائية. 

 شكر وتقدير 
البحرية الفقريات  إلى قسم  بالشكر والتقدير  البحار  -نتقدم    - مركز علوم 

تسهيل  خالل  من  البحث  هذا  إلجراء  اللوجستي  بدعمه  البصرة،  جامعة 
     السفرات العلمية الحقلية ومتطلباتها من زوارق ووسائل وأدوات صيد.  

 نبذة عن املؤلفي 
 علي طه ياسين 

ا علوم  مركز  البحرية،  الفقريات  البصرة،  قسم  البصرة،  جامعة  لبحار، 
 ality1973@gmail.com، 964770903156400، العراق

باحث في    لقبي العلمي مدرس مساعد،  العبد هللاعلي طه ياسين    التدريس ي 
على  حاصل  البصرة  جامعة  البحار  علوم  مركز  البحرية  الفقريات  قسم 

الزراعة   سالبكالوريو شهادة   كلية  في  البحرية  والثروة  األسماك  قسم  من 
جامعة   الزراعة  كلية  من  املاجستير  شهادة  على  وحاصل  البصرة،  جامعة 

ي هتم بدراسة حياتية األسماك وتجمعاتها، كذلك ينصب اهتمامأتكريت.  
الكائنات الحية كمؤشرات لنوعية املياه.   م واستخداعلى بيئة املياه العذبة، 

منها    وأجنبيةمن األبحاث في عدة مجالت عراقية وعربية    بنشر العديدقمت  
بحث في مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، وبحثين في مجلة جامعة امللك  

العزي عاملية    زعبد  مجلة  في  وبحث  البحار،   CBM - Cahiers deعلوم 
Biologie Marine  مجلة في  كذلك   ،International Journal of 

Aquaculture . 

 فالح معروف مطلك 

البصرة،   البصرة،  جامعة  البحار،  علوم  مركز  البحرية،  الفقريات  قسم 
   falahmutlak@yahoo.com، 096478028145790 ،العراق

األستاذ الدكتور فالح معروف مطلك اعمل في جامعة البصرة مركز علوم  
في   املاجستير  شهادة  على  حاصل  البحرية  الفقريات  قسم   2001البحار 

نشر    2012والدكتوراه   تم  األسماك  بيئة وحياتية  في    60باختصاص   
ً
بحثا

مستوعبات   ضمكن  وبعضها  مرموقة  وعاملية  عراقية    Scopusمجالت 
على   من    research gateضمن    h-index  10وحاصل  العديد  في  ومشارك 

وشط العرب واملياه البحرية    األهواراملشايع التي تخص الثروة السمكية في  
العراقية. تم تدريس مادة بيئة مصبات وحياتية األسماك وتصنيف اسماك 

 وديناميكية األسماك في كلية الزراعة وكلية علوم البحار. 

 عبدهللا نجم عبود 

،   ة زراعة البصرة، وزارة الزراعة، البصرة، العراقمديري
009647801011269 ،abdulla_abonoor@yahoo.com 

زراعة إ مديرية  منتسبي  احد  العيداني  عبود  نجم  عبدهللا  الدكتور  ني 
التابعة   البصرة  املاجستير    إلىمحافظة  شهادة  على  حاصل  الزراعة  وزارة 

وحاصل على شهادة الدكتوراه في بيئة   األسماك بتخصص دقيق في تصنيف  
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البصرة قسم    األسماك لي عشرة بحوث    األسماكمن جامعة  الزراعة  كلية 
الصيد  وحدة  مسؤول  حاليا  اعمل  وعاملية  محلية  مجاالت  في  منشورة 
من   البيئي  التقييم  دراسة  تتضمن  والعلمية  البحثية  اهتماماتي  البحرية 

امل البيئة  الدالئل  على  االعتماد  الحياتي  خالل  التقييم  ودراسة  ختلفة 
في بيئات مختلفة كذلك االهتمام بدراسة تقييم نوعية    األسماكلتجمعات  

باعتماد   البيئي املختلفة كما لدي اهتمام    مالتقيي  وأدلةالتلوث    أدلةاملياه 
وتغذية   غذاء  طبيعة  بدراسة  تعكس    األسماكواسع  التقييم    أهميةوالتي 

 يئة األسماك. الحياتي للتغير الواضح في ب

 املراجع
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