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) لتقی�م الوضع البیئي في نهر ش� ٢٠١٦سین (اعتمدت النتائج األول�ة لدراسة �ا .المستخلص
)، وحللت الب�انات المستخـلصــة على طول F-IBIالعرب &استخدام دلیل متعدد المقای�س (

منها &حر7ة الموطن  انوعً  ٥٣، سماكمن األ انوعً  ٧٦المسافة لثــالثــة مواقع مختارة. تم صید 
ثالث مجام�ع رئ�سة، تمیزت المجموعة  إلى دخیــل. ُقسم الدلیل انوعً  ١١و ةمستوطن انوعً  ١٢و

أكثر  Plahiliza abu أسماكاألولى بتصدر األنواع ال&حر7ة لهـا &الوفرة النوع�ة والعدد�ة، >انت 
الدخــیلة على >ل  Carassius auratus أسماكمن &ق�ة األنواع المستوطنة بینما سادت  تحمًال 

االكثر تحمال بینما أدنى النسب ف>ـانت  سماكالمصادة. أعلى نسب المقای�س >انت لأل سماكاأل
لألنواع الحساسة، وقـد وجــدت حالة من االضطراب في مسارات الطاقة وانقطاع في السلسلة 
الغذائ�ة. صنفت المواقع المختارة ضمن حالة البیئة المعتدلة ولم تظهـر فروقات معنو�ة بین 

تحت تقی�م  ٪�٤٥,٢٣ة للبیــئة النهر7ة جمالمواقع وأشهر المسح السم>ي، وGلغت الق�مة اإل
والنظام البیئي للنهر بنوع�ة م�اهه، ودلت الدراسة  سماك. تأثرت تر>ی&ة األا�ًض أالبیئات المعتدلة 

ولي لتخفیف التدهور، تحسین أن حالة النهر البیـئ�ة آخذة &االنحدار و�ستلزم، >إجراء أعلى 
  لروافد.لیــه من >ل اإنوع�ة و>م�ة الم�اه الواردة 

  .، بیئة األسماك، ش� العرب، ال&صرة، العراقدلیل التكامل الح�اتي: الكلمات المفتاح�ة

 

 المقدمة -١

نهار تلب�ة احت�اجات المجتمع ن تواصل األأال �م�ن 
نسان في إذا ما استمر اإلوالكائنات الح�ة �افة 

على  .ا%حتً  اأو هندس�ً  اس�اس�ً  ااعت%ار أدارتها تحد�ً 
ضرار أالهندس�ة للحد من براعته  منالرغم 

اإلمدادات  إال أنالف�ضانات وتجنب أو إزالة التلوث، 
الحال�ة للم�اه ال تكفي لتلب�ة الطلب المتزاید علیها، 
�ما ان البن�ة التحت�ة لم�افحة الف�ضانات ال �م�نها 

 إلىالواقع أن الجهود الرام�ة و الس�طرة على أضراره. 
 قـدرتنـا عــلى مواجهــةاضعـفت  ترو�ض الم�اه قد
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تف�ك  إلىالتقل%ات في أنما; المناخ والتدف9، وأدت 
). �عد Karr and Chu, 2000النظم المائ�ة الح�ة (

أحد العناصر األساس�ة لنجاح الحیوB دلیل التكامل 
نسان وص�انة جهود استعادة وتخفیف تدخالت اإل

ق�اس لإلیجاد طرGقة موضوع�ة  المستدامة،البیئة 
المواقع الح�ات�ة ومقارنتها مع شر; مرجعي  حالة

دارB الوقت �سمح إل نفس ، وفيامحدد موضوع�ً 
المسطحات المائ�ة بوضع أهداف ح�ات�ة محدده 

)، فالتكامل Karr, 2006لبرامج ص�انة النظم البیئ�ة (
حالة في ال ضــرار %البیــئةاأل ینطوB علي شر; عدم

  ة.جزئیر موغ وحدة واحدة البیئة التي تكون فیها

الم�اه العذ%ة %مجموعة  أسماكتتأثر تجمعات 
 Bائ�ة والك�م�ائ�ة التي تؤدGإلىمن العوامل الفیز 

وخصائص بیئتها  بینهاتحفیز التفاعالت الح�ات�ة 
ن الطرق أمع  .(Ibarra et al., 2005)المحل�ة 

اال انها ال تكون متاحة  الم�اهالتقلید�ة لتقی�م نوع�ة 
وب، ومنها عدم مقدرة ق�اس %عض العی تخلو من

الحیو�ة وغیر  الحیو�ة وتحدید تأثیرات العمل�ات
 Simon andلمشتر�ة على حالة االضطراب البیئي (ا

Lyons, 1995(.  فالتقی�مات الك�م�ائ�ة التقلید�ة على
٪ من األضرار ٥٠سبیل المثال فشلت في اكتشاف 

التي لحقت %الم�اه السطح�ة عند مقارنتها بتطبی9 
ییر ح�ات�ة أكثر شمول�ة وحساس�ة وموضوع�ة معا

(ق�م عدد�ة أو تعبیرات سرد�ة تصف خصائص 
ن للتقی�م أتجمع مائي حي %ش�ل أوضح)، �ما 

الح�اتي القدرة على �شف التدهور الناجم لمجموعة 
�املة من التأثیرات ال%شرGة على النظم الح�ة ول�س 

 ,U.S. EPA(الك�م�ائ�ة فقU اآلثار الم%اشرة للملوثات 

2005 ;Davis et al., 1996.(  

تدهور  إلىتتعرض بیئة نهر شU العرب 
واضطراب مستمر و%شتى الطرق فقد تعرض هذا النهر 

 الصرف الصحيتلوث، معظمها من  ةلعدة أنشط
ن أذ إ معـالجــة. دون وصرفها ب، والزراعي والصناعي
صحـة على البیئة و  اخطیرً  اش�ل ضررً �معظمها 

عن مناسیب  )، فضًال (Moyel, 2010 اإلنسان
). تهدف ٢٠١٥وتصارGف م�اهه المتدن�ة (المحمود، 

 أسماكالتقی�م الح�اتي لبیئة تجمع  إلىالدراسة الحال�ة 
لتت%ع نهر شU العرب %استخدام دلیل التكامل الح�اتي 

  األنشطة ال%شرGة. النـاتج من مدW التدهور البیولوجي

  وصف منطقة الدراسة -٢

شU العرب واختیرت على  أجرGت الدراسة
، ومنطقة الخصیب ثالث مواقع (�رمة علي، ابو

 N"49.21'34°30 التال�ة: حداث�ات) ضمن اإلالدورة

47°44'10.43"E 50.48'27°30و"N 48°0'16.90"E 

على التوالي  N 48°23'32.41"E"33.77'8°30و
یتفاوت عرض وعم9 النهر في هذه إذ )، ١ش�ل (

م/ ٥٣٠ -م٩,٥م/ ٤٧٠ -م١٠,٥م/ ٣٦٠( المواقع
 العدید من الن%اتات المائ�ةتنتشر  .على التوالي )م١٤

عن تواجد الطیور المائ�ة التي تختلف  فضًال  %�ثرة
تمارس مهنة  .لمواسم السنة اوفرتها وتواجدها وفقً 

وGخضع هذا النهر لظاهرة المد  دائم،صید %ش�ل ال
والجزر %ش�ل یومي و�صب في نها�ة المطاف 

 ةنتاج�اإلمص%ه % Yي والذB یتمیز%الخلیج العر 
  .العال�ة
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  الدراســة العمل وطرق مواد  -٣

لتجم�ع العینات  استخدمت أرYعة وسائل صید
 ًGش%اك والش%اك الهائمةالثابتة  النصب(ش%اك  اشهر ،

 سماك)، وصنفت األاإلحاطة وش%اك الجر القاع�ة
 Carpenter et ( و ) (Beckman, 1962على: ااعتمادً 

al., 1997( أصلهاحسب  سماكاألأنواع  ووزعت 
 مهاجرة) %حرGةدخیــلة و و  ةمستوطن(نهرGة الجغرافي 

-F( ُحسب دلیل التكامل الح�اتيو  ائهاوطب�عة غذ

IBI ًإلى ا) استناد Minns et al. (1994) ،ذ حددت إ
وق�م دلیل التكامل الح�اتي من  ١٠- ٠الوحدات من 

 اتلك الق�م على أنها ردیئة جدً  وصنفت ،١٠٠-٠
)، ٦٠-٤١)، ومعتدلة (٤٠- ٢١)، وردیئة (٢٠-٠(

 ستة). انتخبت ٨٠) وممتازة (>٨٠- ٦١وجیدة (
 عشر وحدة لق�اس دلیل التكامل الح�اتي من أصل

حسب دلیل الغنى . )١جدول (ثالث مجام�ع رئ�سة 
Richness index (D)  من المعادلة التي وضعها

Margalefe (1968) :و�التالي D = S-1/ln N)( إذ 
= العدد الكلي لألفراد في  N= عدد األنواع؛  Sإن: 

 SPSS version ئياالعینة. اسـتخدم البرنامج اإلحص

وتحلیل  ) الستخراج الفروقات اإلحصائ�ة(22
  .االرت%ا;

  النتائج -٤

   تر�ی	ة األنواع ١-٤

تسجیل  إلىخالل فترة الدراسة  النتائجأفضت 
، اجنسً  ٦٥عائلة و ٤٢رت%ة و ١٣ إلىتعود  انوعً  ٧٦

 امحل�ً  انوعً  ١٢ النهرGة سماكمن األ انوعً  ٢٣شملت 

 ٥٣و )٪١٤,٤٧دخیــال ( انوعً  ١١و )٪١٥,٧٩(
  .)٢جدول ) (٪٦٩,٧٤(%حرB الموطن  انوعً 

  مجموعة غنى األنواع (مقای�س ثراء األنواع) ٢-٤

الم�اه  أسماكمن  امستوطنً  انوعً  ١٢جمع تم ت
من العدد  ٪٨,٩٦وYنس%ة  افردً  ٤٨٢٩العذ%ة بواقع 

 أشهـر اعلى وفرة نوع�ة فيو�انت صاد، الكلي المُ 
 )على التوالي اأنواعً  ٨، ٨، ٩ن�سان وا�ار وحزGران (

ش%ا; وأیلول  أشهـر فيتواجـد أدنى �ان و  )٣جدول (
، في لكل منها فقU وتشرGن األول بواقع أرYعة أنواع

 ٧٨٠( ذارآ شهرB  عداد خاللأ على أ  تحین صید
عداد في �انون أ وأدنى  )افردً  ٥٧٣( وحزGران فردا)

على ق�م درجات دلیل أ بلغت  ).افردً  ٧١الثاني (
في  ١٠المستوطنة  ) لألنواعF-IBIالتكامل الح�اتي (
أیلول و ش%ا;  خالل )٤,٤٤(دناها أن�سان وسجلت 

   .)٢الش�ل (تشرGن األول و 

%عدد  انوعً  ١١ الدخیــلة سماكبلغت أنواع األ
من  ٪٣٦,٧٤وYنس%ة  افردً  ١٩٧٩٢ بلغ �لي

ب آعلى عدد ألنواعها في أ ، صید الكليالمجموع 
تم ، في حین )أنواع ٥ذار (آفي  اهأدنو  )،أنواع ١٠(
�ار أ) و ٢٧٥٠( على وفرة عدد�ة في ن�سانأ ع �جمت
 ١٠٨٢ذار (أعداد في ) وأدنى األافردً  ٢٨٤٢(

درجات دلیل التكامل الح�اتي لعلى ق�م أ  ت، بلغ)افردً 
)F-IBIدناها أذار و آفي  )٥( الدخیــلةواع ) لألن

  ب.آفي  (صفر)

بتحق�قها تمیزت مجموعة األنواع المهاجرة 
 انوعً  ٥٣اذ ُجمع  ،أعلى وفرة نوع�ة من سا%قاتها

 ًGنس%ة  افردً  ٢٩٢٥١بواقع  ا%حرYمن  ٪٥٤,٣٠و
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 �ـانتعلى وفرة نوع�ة أ سجلت و  .صادالعدد الكلي المُ 
في تشرGن  انوعً  ١٣ اهاأدنو ، انوعً  ٣٨في أیلول 

ألفرادها في  اعددً على أ صید  .�انون الثانيو  الثاني
)، ٣٠٧٠وأیلول ( )٣٨١٦وحزGران ( )٣٧٨٠( ذارأ

) ٨٤٨( سجلت أدنى الق�م في �انون الثاني ف�ما
على ق�م درجات دلیل أ بلغت  .)افردً  ٥٨٠وش%ا; (

في  ١٠) لألنواع المهاجرة F-IBIالتكامل الح�اتي (
  .�انون الثانيو في تشرGن الثاني  ٣,٤٢دناها أیلول و أ

  يمجموعة تر�ی	ة المجتمع السم� ٣-٤

 Planiliza أسماكمن  افردً  ٤٢٠١صید  تم

abu  من مجمل األنواع المستوطنة،  ٪٨٧بنس%ة
�انت و  )٪١٧,٤(على وفرة نسب�ة في ش%ا; أ سجلت 

على ق�م أ ، بلغت )٪١,٩٥(ن�سان أدنى وفرة في 
 دناها في ش%ا;أو  )٨,٨٨( في ن�سان F-IBIدرجات 

 Carassius auratus أسماك عدد. �ان )صفر(

من  ٪٤٥٬٥٦ذ ش�لت إ ،افردً  ٩٠١٨المصادة 
ن�سان في  ةعلى نس%أ بلغت  ،الدخــيلةمجموع األنواع 

، و�انت ق�م )٪٤,٤٧(في حزGران  اهاأدنو  )٪٢,٢٧(
وأدناها في حزGران  ٨,٣٠ هي العل�ا F-IBIدرجات 

عائلة فراد أنواع أ . ش�لت وفرة(صفر) ن�سان في
 ٧٦٤٧ذ بلغت إ ا�ًض أنس%ة عال�ة  الدخیــلةالبلطي 

 .الدخــيلةجمالي األنواع إمن  ٪٣٨,٦٤ سم�ة بنس%ة
دناها أو  ٪٣٣,٩٢ذروة نسبها في �انون الثاني بلغت 

 �انت ٨٬٩٢ F-IBIعلى درجات وأ  ٪٣,٦٧ذار آفي 
 . في �انون الثاني(صفر) دناها أذار و آفي 

على النسب أ نواع المتحملة فراد األأش�لت 
المئو�ة من بین �ل المقای�س المستخدمة في هذا 

من مجمل العدد الكلي  ٪٩٣,٢٢ذ بلغت إالدلیل، 
على وفرة أ Yلغت و سم�ة  ٥٠٢٢٢فراد أ%عدد  المصاد،

في  )٪٧٠,٩(وأدناها  )٪٩٩,٧(الثاني في �انون 
 ٢,٨٩بین   F-IBIق�م درجات دلیل وتراوحتأیلول، 
لول و�انون الثاني على التوالي. تدنت في أی وصفر

من نسب الصید  ٪٠,٣١ إلىنسب األنواع الحساسة 
وسجلت  فردا ١٦٧ ال%الغة هافرادأالكلي لمجموع 

 (صفر) وادناها )٪٠,٩١(ن�سان على النسب في أ 
ق�م  وتراوحتفي ش%ا; وأیلول وتشرGن الثاني، 

ش%ا; (وصفر  )ن�سان( ١٠بین  F-IBIدرجات 
  . )Gن األولوأیلول وتشر 

المرت%ة الثان�ة من حیث  الدخیلةاألنواع  احتلت
 ، إذعدد االفراد والنس%ة المئو�ة %عد األنواع المهاجرة

البلطي عائلة ومجموعة  C. auratus أسماكش�لت 
 و%عدد ٪٨٤,٢٠ذ بلغت إ ،وفر من هذه الفئةالعدد األ
على أ بلغت  .من بین هذه المجموعة افردً  ١٦٦٦٥

 ٪١٦,٥٢دناها أو  )٪٦٠,٢٣(ن الثاني وفرة في �انو 
 F-IBIعلى وأدنى الق�م لدرجات أ  أما في حزGران

حزGران و�انون الثاني على  وصفـر في ٧,٢٦فبلغت 
الشهرGة للعینات  ةلوفر ل درجـة علىأ التوالي. سجلت 

دناها بلغ أو  )افردً  ٦٠٤١(المصادة في ن�سان 
 ١٠( F-IBIفي �انون الثاني مع ق�م درجات  ٢٣١١

) في ن�سان و�انون الثاني على التوالي ٣,٨٣و
 F-IBIعلى وأدنى ق�م دلیل الغنى ودرجات أ Yلغت و 
  ) على التولي.٥,٣٥و ١٠و ٣,٠٨و ٥,٧٦(

  مجموعة تر�ی	ة التغذ�ة ٤-٤
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األنواع لحم�ة التغذ�ة المرت%ة األولى  احتلت
 افردً ١٨٦٧٢وYوفرة عدد�ة  ٪٣٤٬٦٦%الوفرة النسب�ة 

 .T. whiteheadi ،A. latus، J( ع أنوا  ةش�لت ثالث ذإ

dussumieri (من الوفرة العدد�ة لهذه فردا  ١٣٥٩٥
على وأدنى نس%ة وق�م أ ، سجلت ٪٧٢,٨٠الفئة بنس%ة 

 ١٠)، (٪١١,٦٨و ٤٥,٤٠( F-IBIدرجات ل
حلت . في أیلول وش%ا; على التوالي )٪٢,٥٧و

فراد بلغ ألمرت%ة الثان�ة %عدد ااألنواع فتات�ة التغذ�ة 
 .من هذه المجموعة ٪٢٥,٦٩وYنس%ة  ١٣٨٤٢

%الوفرة العدد�ة والنسب�ة فقU أنواع  ةسادت ثالث
ضمن هذه الفئة وهم  ٪٨,٧٧وYنس%ة  فردا ١٢٠١١

)P. abu ،L. klusingeiri ،T. ilisha على أ )، �انت
ذار وأیلول آدناها للوفرة النسب�ة في شهر أالق�م و 

ن بی درجات ق�م الدلیل�انت ) و ٪١٢,٥و ٣٩,٢٢(
 جاءت ذار على التوالي.آفي أیلول و  وصفـر ٦,٨٠

المرت%ة الثالثة وش�لت %األنواع مختلطة التغذ�ة 
فراد هذه المجموعة %عدد �لي بلغ أمن  ٪٢٣,٨٧
 .Pو C. auratusساد النوعان  إذ ،افردً  ١٢٨٥٧

latipinna ) ١١٠٩٤%الوفرة العدد�ة والنسب�ة ،
وفر على الأ  و�انت ) ضمن هذه الفئة،٪٨٦,٢٨

دناها في حزGران أو  ٪٤٤,٤١النسب�ة لها في أ�ار 
 F-IBIدرجات لعلى وأدنى ق�م أ بلغت ذ إ ٪١٣,٣٩

  �ار على التوالي.آ) في حزGران و وصفـر ٦,٩٩(

من  ضمت فئة األنواع ن%ات�ة التغذ�ة ستة أنواع
وYنس%ة  ٧٦٦٥فراد بلغ أفقU %مجموع  سماكاأل

هذه فاحتلت المرت%ة الرا%عة من نسب  ٪١٤,٢٣
 حیث البلطي أسماكه�منت مجموعة  .المجموعة

�انون �ـان من نسب هذه الفئة،  ٪٩٩,٧٧ش�لت 
 بینما ٪٣٤,٠١وفر في النس%ة المئو�ة الثاني األ

 تراوحت، و ٪٣,٦٧ذار آأدنى النسب في  �انت
في �انون الثاني  ١,٠٨و ١٠بین  درجات الدلیل

  ذار على التوالي. آو 

على قمة الهرم عل�ا ترYعت األنواع المفترسة ال
%المرت%ة الخامسة %الوفرة العدد�ة  جاءتو الغذائي 

 ة)، ضمت تسعة أنواع %حرGة وثالث٣والنسب�ة ش�ل (
 افردً  ٨٣٦أنواع نهرGة مستوطنة، شار�ت هذه الفئة بـ 

األنواع  �ـانتمن هذه المجموعة،  ٪١,٥٥بنس%ة 
 .N. thalassina،S. commersonnianus ،Lثالث ال

vorax ذ ش�لت إ ،ألكثر وفرة نسب�ة ضمن هذه الفئةا
 ٪١,٣٨على نس%ة في أیلول أ سجلت و  ٪٩١,٩٨

ق�م  ت%اینتو  ٪٠,٠٩ذار آوأدناها في �انون الثاني و 
�انون الثاني وأیلول على  في ٠,٠٦و ١٠ بین الدلیل

  التوالي.

  دلیل التكامل الح�اتي ٥-٤

جمال�ة لدلیل التكامل ) الق�م اإل�٤ظهر ش�ل (
الخصیب  بوأ�رمة علي،  :لمواقع الثالثلي الح�ات

على  ٪٥٠,٣٣، ٤٧,٤١، ٤٨,٦٦(وناح�ة الدورة 
ن تلك المواقع �انت تحت تصنیف بیئات أ) أB التوالي

) التغییرات في ق�م ٥ذات حالة معتدلة، و�ظهر ش�ل (
دناها أعلى الق�م و أ ذ بلغت إالدلیل الشهرGة لتلك المواقع 

 ٪٦٥,٧٦،٣٠,٨٨( علي في ن�سان وش%ا; ةفي �رم
 بي الخصیب بین حزGرانأ) وموقع على التوالي

ناح�ة ) والموقع الثالث ٪٣٧,٩٩( وش%ا; )٪٦٧,١٠(
)، �انت ٪٧٥,٨١،٣٥,٣٩( في أیلول ون�سان الدورة
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لكل المحطات  Bء�ل الق�م المقاسة بین تقی�م جید ورد
  المدروسة.

التغیــر العــام فــي قــ�م درجــات دلیــل  مــن �ظهــر
علـى القـ�م أ ن أ العـرب،تي الشهرGة لشـU التكامل الح�ا

ــــــت  ــــــول وYلغــــــت �ان ــــــي أیل وهــــــي ضــــــمن  ٪٥٩,٤٨ف

نهـــا أتصـــنیف بیئـــات معتدلـــة، ووصـــفت أدنـــى القـــ�م %
مـــا الق�مـــة أ ٪٢٥,٧٩بلغـــت  حیـــث ،ردیئـــة فـــي شـــ%ا;

ـــدلیل فـــي شـــU العـــرب فـــتم تقی�مهـــا علـــى اإل جمال�ـــة لل
  .)٦(ش�ل  ٪�٤٥٬٢٣انت حیث ساس بیئي معتدل أ

  

  

  العینات. تجم�عطة توضح نهر ش� العرب ومواقع �خر  .١ش�ل 

  .  المجام�ع والوحدات الداخلة في دلیل التكامل الح�اتي .١جدول 

) (A  

 نواعمجموعة غنى األ

(B) 

 سماكمجموعة تر>ی&ة مجتمع األ

) (C  

  مجموعة تر>ی&ة التغذ�ة

  عدد األنواع المستوطنة +- ١

  –الدخیلة عدد األنواع - ٢

  اجرة +عدد األنواع المه- ٣

  -ألفراد النوع (خشني)  ٪ - ٤

 -ألفراد النوع (>رسین)  ٪- ٥

  - ألفراد انواع (البلطي)  ٪- ٦

  - ألفراد األنواع المتحملة  ٪- ٧

  ألفراد األنواع الحساسة + ٪- ٨

  – الدخــیلةألفراد األنواع  ٪- ٩

  فراد >ل عینة صید +أعدد -١٠

 الغنى +دلیل-١١

 -مختلطة التغذ�ة  سماكألل ٪-١٢

 ن&ات�ة التغذ�ة + سماكألل ٪-١٣

 لحم�ة التغذ�ة + سماكألل ٪-١٤

 -فتات�ة التغذ�ة  سماكألل ٪-١٥

  المفترسة العل�ا + سماكألل ٪-١٦

  .و نقصان التكامل الح�اتيأو تنخفض مع ز�ادة أن ترتفع أالمقای�س التي ین�غي  )-  (+
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  الحياتي.ليل التكامل الوحدات الداخلة في حساب دشط العرب وبعض  أسماكتركيبة  .٢جدول 

  صل النوعأ  الموطن  االسم العلمي االسم الشائع
حساسية 

  النوع
  طبيعة التغذية

  مختلطة التغذية  متحملة  دخــيلة مياه عذبة Carassius auratus (Linnaeus, 1758)  كرسين
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Thryssa whiteheadi (Wongratana, 1983)  شيغة 
  فتاتية التغذية  متحملة  مستوطنة مياه عذبة Planiliza abu (Heckel, 1843)  خشني
  فتاتية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Liza klunzingeri (Day, 1888)  بياح 
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782)  شانك
  فتاتية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822)  صبور

  نباتية التغذية  متحملة  دخــيلة مياه عذبة Coptodon zillii (Gervais, 1848)  بلطي زيلي
  نباتية التغذية  متحملة  دخــيلة مياه عذبة Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)  بلطي اوريوس

  مختلطة التغذية  متحملة  دخــيلة عذبةمياه  Poecilia latipinna (Lesueur, 1821)  مولي
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Johnius dussumieri (Cuvier, 1830)  طعطعو 

  فتاتية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Planiliza subviridis (Valenciennes, 1836)  بياح اخضر
  نباتية التغذية  متحملة  دخــيلة مياه عذبة Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  بلطي نيلي
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Ilisha compressa (Randall, 1994)  ابو عوينة
  مختلطة التغذية  متحملة  دخــيلة مياه عذبة Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)  سمنان 

 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Netuma thalassina (Rüppell, 1837)  جري بحري
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)  صيني

 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Johnius belangerii (Cuvier, 1830)  طعطعو 
  يةلحمية التغذ  متحملة  مهاجرة بحري Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)  مزلق المسنن

  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Bathygobius fuscus (Rüppell, 1830)  بوشلمبوأ
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Boleophthalmus dussumieri (Valenciennes, 1837)  بوشلمبوأ

  ةمختلطة التغذي  متحملة  مستوطنة مياه عذبة Acanthobrama marmid (Heckel, 1843)  سمنان عريض
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Thryssa dussumieri (Valenciennes, 1848)  شيغة 
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Sparidentex hasta (Valenciennes, 1830)  شعم

 مختلطة التغذية *  دخــيلة مياه عذبة Gambusia holbrooki (Girard, 1859)  كمبوزيا
  لحمية التغذية  متحملة  مهاجرة بحري Sillago sihama (Forsskål, 1775)  حاسوم
 فتاتية التغذية *  مهاجرة بحري Nematalosa nasus (Bloch, 1795)  جفوته 
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Thryssa mystax (Bloch & Schneider, 1801)  شيغة 
 التغذية لحمية *  مهاجرة بحري Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)  وحرة

 مختلطة التغذية *  مهاجرة بحري Sardinella albella (Valenciennes, 1847)  سردين عريض
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Solea stanalandi (Randall & McCarthy, 1989)  مزلك 

  مختلطة التغذية  متحملة  ةمستوطن مياه عذبة Alburnus mossulensis (Heckel, 1843)  سمنان طويل
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)  داكوك

 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)  بنت النوخذة
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Scomberoides commersonnianus (Lacepède, 1801)  ضلعة 
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Hyporhamphus unicuspis (Collette & Parin, 1978)  قمبرور
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Pomadasys argenteus (Forsskål, 1775)  شانك 
 مختلطة التغذية *  دخــيلة مياه عذبة Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  كارب
  مختلطة التغذية  حساسة  مستوطنة ةمياه عذب Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)  حمري

 مختلطة التغذية *  مهاجرة بحري Sardinella longiceps (Valenciennes, 1847)  سردين طويل
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758)  سيف
  مفترسات عليا  حساسة  مستوطنة مياه عذبة Leuciscus vorax (Heckel, 1843)  شلك

.مديات التحمل الوسطى إلى* تشير    
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  الحياتي.الوحدات الداخلة في حساب دليل التكامل شط العرب وبعض  أسماكتركيبة  . (تابع)٢جدول 

  الموطن  االسم العلمي االسم الشائع
اصل 
  النوع

حساسية 
  النوع

  طبيعة التغذية

  مفترسات عليا  حساسة مستوطنة مياه عذبة Silurus triostegus (Heckel, 1843)  جري
 لحمية التغذية *  مهاجرة  بحري  Chirocentrus nudus (Swainson, 1839)  حف

  لحمية التغذية  حساسة مستوطنة مياه عذبة Mystus pelusius (Solander, 1794) الزميرالعميق بوأ
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Alepes djedaba (Forsskål, 1775)  حمام

  مختلطة التغذية  حساسة مستوطنة مياه عذبة Aphanius dispar (Rüppell, 1829)  البطريخ المتغير
  نباتية التغذية  حساسة مستوطنة مياه عذبة Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)  بني

 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801)  لسان الثور
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur, 1821)  مخيط

 فتاتية التغذية *  دخــيلة مياه عذبة Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)  دوكان 
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Eupleurogrammus muticus (Gray, 1831)  سيف 
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)  قرش 
  مختلطة التغذية  حساسة مستوطنة مياه عذبة Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843)  كطان
 لحمية التغذية *  مهاجرة  بحري Chirocentrus dorab (Forsskål, 1775)  حف 

 لحمية التغذية *  مهاجرة  بحري  Paratrypauchen microcephalus (Bleeker, 1860)  نادوس البحر
  لحمية التغذية  *  مهاجرة  بحري  Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800)  كنعد
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)  نويبي
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Pseudosynanceia melanostigma (Day, 1875)  فريالة

  مرمريج
Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solander, 

1794) 
  مفترسات عليا  حساسة مستوطنة مياه عذبة

  مختلطة التغذية  حساسة مستوطنة مياه عذبة Garra rufa (Heckel, 1843)  كركور احمر
 غذيةنباتية الت *  دخــيلة مياه عذبة Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)  غريبة
 لحمية التغذية *  مهاجرة  بحري  Sphyraena obtusata (Cuvier, 1829)  دويلمي

 لحمية التغذية *  مهاجرة  بحري  Upeneus doriae (Günther, 1869)  سلطان ابراهيم
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Epinephelus areolatus (Forsskål, 1775)  هامور
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Pastinachus sephen (Forsskål, 1775)  لخمه 

 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)  سلور انقليسي
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Eupleurogrammus glossodon (Bleeker, 1860)  سيف جديد

 غذيةلحمية الت *  مهاجرة بحري Upeneus tragula (Richardson, 1846)  حامر
 مفترسات عليا *  مهاجرة بحري Himantura uarnak (Gmelin, 1789)  لخمه مرقطة 

 لحمية التغذية *  دخــيلة مياه عذبة Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794)  بوالحكم أ
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Parastromateus niger (Bloch, 1795)  حلوايه

 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Pterois miles (Bennett, 1828)  فريالة ديك
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Choridactylus multibarbus (Richardson, 1848)  فريالة مرقطة
 لحمية التغذية *  مهاجرة بحري Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)  قرش مطرقة
 مختلطة التغذية *  جرةمها بحري Chanos chanos (Forsskål, 1775)  سمكة الحليب

 نباتية التغذية *  مهاجرة بحري Siganus canaliculatus (Park, 1797)  الصافي

  .مديات التحمل الوسطى إلى* تشير 
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  لش� العرب. F-IBIالتغیرات الشهر�ة في ق�م درجات الوحدات المستخدمة في دلیل  .٢ش�ل 
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  المئو�ة لق�م الوحدات المستخدمة في مجموعة تر�ی*ة التغذ�ة.النسب  .٣ش�ل 

  

  ة.الق�م الكل�ة لدلیل التكامل الح�اتي للمواقع المدروس .٤الش�ل  

           

  التغییرات الشهر�ة في ق�م الدلیل للمواقع المدروسة. .٥الش�ل  



  ٦٥                                    العراق - �م البیئي ألسماك ش  العرب �استخدام دلیل التكامل الح�اتي ال�صرة التقی         

 

  .خالل فترة الدراسة ل التكامل الح�اتي في ش� العربالتغییرات الشهر�ة للمجام�ع والوحدات المستخدمة لحساب دلی .٣جدول 

 IBIمقاييس 
تشرين 

٢  

كانون 

١  

كانون 

٢  
  أيلول  بآ  تموز  حزيران  أيار  نيسان  ذار آ  شباط

 تشرين

١  

 4 4 7 5 8 8 9 6 4 5 7 5  عدد األنواع المستوطنة

 8 8 10 8 9 7 8 5 7 7 7 8 الدخــيلة عدد األنواع 

 30 38 29 26 26 30 23 19 15 13 16 13 عدد األنواع المهاجرة

 11.36 8.93 4.34 9.91 9.77 3.12 1.95 12.94 17.40 2.51 7.67 7.62 ٪ ألفراد النوع (خشني)

 19.72 14.05 16.94 18.40 4.47 25.91 26.27 13.84 22.32 23.15 11.38 6.21 ٪ ألفراد النوع (كرسين) 

 16.13 11.37 13.88 13.01 5.25 9.21 17.32 3.67 27.87 33.92 23.71 14.91 نواع (البلطي) أ٪ ألفراد 

 91.56 70.90 92.84 94.81 94.68 95.06 96.61 99.61 99.21 99.70 96.35 89.92 ٪ ألفراد األنواع المتحملة 

 0.00 0.00 0.62 0.27 0.36 0.23 0.91 0.14 0.00 0.09 0.25 0.45 ٪ ألفراد األنواع الحساسة 

 40.11 28.41 36.44 36.68 16.52 50.16 45.41 19.18 57.07 60.23 37.64 36.48 ع الغريبة ٪ ألفراد األنوا

 24.45 17.30 23.73 24.02 13.39 44.41 31.25 16.38 30.33 26.70 14.20 22.38 ٪لألسماك مختلطة التغذية

 32.37 45.40 39.24 31.68 44.89 31.57 28.19 40.64 11.68 13.80 38.18 35.61 ٪ لألسماك لحمية التغذية

 16.16 11.37 13.92 13.01 5.46 9.23 17.32 3.67 27.87 34.01 23.73 14.91 ٪ لألسماك نباتية التغذية

 0.85 13.38 0.31 0.63 0.53 0.28 0.17 0.09 0.21 0.09 0.29 0.69 ٪ لألسماك المفترسة العليا 

 26.18 12.55 22.80 30.66 35.73 14.51 23.08 39.22 29.91 25.40 23.61 26.40 ٪ لألسماك فتاتية التغذية

 3423 4918 4539 5104 5259 5666 6041 5642 2397 2311 5239 3333 فراد عينة صيد أعدد 

 5.04 5.76 5.34 4.45 4.90 5.09 4.48 3.30 3.21 3.10 3.39 3.08 دليل الغنى

IBI45 48 33 26 45 51 47 54 43 51 59 40 

  

  

  التغيرات الشهرية في قيم دليل التكامل الحياتي لشط العرب.  .٦الشكل 

  

  المناقشة -٥

�عرف التكامل الح�اتي %أنه "القدرة على دعم 
وله  ،متوازن ومتكامل ومتكیف ح�اتيوص�انة نظام 

(الجینات واألنواع  الم�ـونـاتمن  ة�امل ةمجموع

والد�موغراف�ا  والتجمعات) والعمل�ات (الطفرة
والتفاعالت الحیو�ة ودینام���ات المغذ�ات والطاقة) 

). Karr,1996المتوقعة في البیئة الطب�ع�ة للمنطقة (
مارس على نهر شU العرب العدید من ضغو; �ُ 

بدورها  غیرت األنشطة ال%شرGة المهددة لبیئته، والتي
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نوع�ة م�اهه مؤثرة بنها�ة المطاف على تر�ی%ة 
كارون الفتحوGل مجرW نهر  .تجمعاته السم��ة

من نسب التدف9  ٪٤١والكرخة اللذان �مدان النهر بـ 
)، وتدني إیرادات ESCWA, 2013السنوB للم�اه (

%سبب مشارGع أعالي  اونوعً  ام�اه دجلة والفرات �مً 
 م�اهالتوغل  لىإدW أ)، ٢٠١٤الحوض (یوسف، 

ذروتها في آب  حتى وصلتلخلیج العرYي ل المـالحــة
األنواع  Gادة)، وز �٢٠١٦رمة علي (�اسین،  قناة إلى

-Al أشار ذإ ،في مسطحات جنوب العراقالدخــیلة 

Faisal et al. (2014) مؤد�ة انوعً  ١٢ وجود إلى ،
لتداخلها الغذائي وتنافسها مع األنواع المحل�ة 

)Pires.et al., 1999(.  استخداماتعن  فضًال 
التي یتم صـرفهـا وزGادة الملوثات  المختلفةالم�اه 

 ;Al-Mudaffar and Mahdi, 2014( معـالجـةدون ب

Moyel and Hussian, 2015( Uعالوة عن ضغ ،
 جس�مة بتر�ی%ة المجتمع االصید الذB یلح9 اضرارً 

قاسم واستخدام الصید %الكهرYاء والسموم  السم�ي
)٢٠١٤(; Mohamed and Hussain (2012) 
تغییر في  إلىسیؤدB ذلك �ل  . إن)٢٠١٢مطلك (و 

سمات نوع�ة م�اه شU العرب المستقبل�ة و%التالي 
 Karr (2006( أشارذ إه، أسماكتغیر مالمح ح�ات�ة 

تدني التنوع الحیوB من خالل التأثیر على  إلى
خسارة عن  التغذ�ة وتكاثر األنواع فضًال  نوعیــة

عض األنواع المهاجرة والحساسة والمفترسات العل�ا %
  اللحوم.  تكالآألنواع اوزGادة 

) F-Testحصائي (أظهرت نتائج التحلیل اإل
عدم وجود فروقات معنو�ة بین متوسطات الق�م 

الشهرGة لدلیل التكامل الح�اتي في المواقع الثالث 
، وهذا ٥و ٤ ) ش�الP > 0.05, F =0.270المدروسة (

توازن في بیئتهم على الرغم من ـلى وجـود ع لیدل
االختالفات في تر�یب وثراء وتغذ�ة وأصول األنواع 

أظهرت ثالث مقای�س من  وقـد .ضمن �ل موقع
المجموعات الرئ�سة المختارة في موقع �رمة علي 

 سماكالنس%ة المئو�ة لألو (عدد األنواع المهاجرة، 
ق�م اعلى من النس%ة المئو�ة للخشني) و فتات�ة التغذ�ة، 

%ق�ة الوحدات المستخدمة في الدلیل، في حین 
عنها بي الخصیب أموقع مقای�س الق�م العل�ا ل اختلفت

عداد األنواع المهاجرة، النس%ة المئو�ة لألنواع أ (
)، خــيلةالدمختلطة التغذ�ة، النس%ة المئو�ة لألنواع 

الوحدات العل�ا لموقع الدورة اعداد األنواع  شملتبینما 
مهاجرة، النس%ة المئو�ة لألنواع لحم�ة التغذ�ة، ال

ق�م عال�ة وهـى النس%ة المئو�ة لألنواع المتحملة 
في المواقع ذات الجودة المنخفضة مختلفة  لمقای�س

  .انسب�ً 

ق�م دلیل التكامل الحیوB و بینت نتائج الدراسة 
ضمن حالة البیئة المعتدلة خالل  نه �قعأ لشU العرب

عدا شهرB �انون  ینات مامعظم أشهر جمع الع
ومن  .ُدرج تحت تصنیف ردBءاالثاني وش%ا; فقد 

دور له لتغیر الزماني (فصل الشتاء) ان أالواضح 
 Harris andذ أشار إ الدلیل،في انخفاض ق�م 

Gehrke (1997)  لكون ق�م درجاتF-IBI  المنخفضة
ناجمة عن انخفاض موسمي في  شهر الشتاءأخالل 

 ، وارتفاع ق�مسماكوفرة انواع األقابل�ة صید وثراء و 
) ٦ش�ل ( مع ارتفاع درجات الحرارة امتزامنً  الدلیل
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عداد األنواع أ لزGادة  او�عود سبب االرتفاع ا�ًض 
مع ق�م الدلیل  االمهاجرة التي ارت%طت طرد�ً 

)r=0.625*,P<0.05 ٦٩,٧٤) والتي ش�لت نس%ة٪ 
من الوفرة النوع�ة من مجموعة غنى األنواع، �ذلك 

 ارتفاع نس%ة األنواع لحم�ة التغذ�ة وارت%اطها طرد�ً ا
) وYوفرة نسب�ة بلغت r=0.883**,P<0.05( ا�ًض أ

عن  من مجموعة تر�ی%ة التغذ�ة، فضًال  ٪٣٤,٦٦
مع ق�م  اارت%ا; ق�م الوفرة الشهرGة ودلیل الغنى طرد�ً 

 );(r=0.645*,P<0.05 (r=0.756**,P<0.05)الدلیل 
  �ی%ة المجتمع السم�ي.على التوالي من مجموعة تر 

سیر خU اتجاه التنبؤ الخطي  ٦و�ظهر ش�ل 
ن اتجاه ق�م هذا الدلیل آخذة %االرتفاع في حالة إذ إ

، وتیرتها%قاء الظروف البیئ�ة لهذا النهر على نفس 
األثر  (لمیـاه الخــلیج المـالحــة) ن للمد الملحيأوGبدو 

) ٢٠١٦ذ أشار �اسین (إالواضح لرفع ق�م الدلیل، 
النوع�ة، فقد  سماكمع وفرة األ ا%ارت%ا; الملوحة طرد�ً 

في  المهاجرة ال%حرGة سماكارت%طت الوفرة النسب�ة لأل
مع ق�م الدلیل  اهذه الدراسة طرد�ً 

)r=0.838**,P<0.05 ذلك ارت%طت الوفرة النسب�ة� (
 سماكمع النس%ة المئو�ة لأل الألنواع المهاجرة طرد�ً 

اشتملت ) والتي r=0.870**,P<0.05لحم�ة التغذ�ة (
نواع األمـا أ .نواع %حرGة الموطنمن األ ٪٨٥ عـلى

مع ق�م  ا�ًض أ اارت%طت طرد�ً فلحم�ة التغذ�ة األخیرة 
والمعـدل  ) فتأثیر الملوحةr=0.904**,P<0.05الدلیل (

Uحسب ما  العـرب المنخفض لتدف9 المیـاه العـذ%ة %ش
سنوات ورد من ب�انات دائرة الموارد المائ�ة لل

/ثا) على ٣م ٤٩,٩، ٣٩,١، ٥٣,٧( ٢٠١٦- ٢٠١٤

تدهور نوع�ة الم�اه  إلىوهذا االنخفاض أدW  ،التوالي
في ظل غ�اب برامج إدارة األنهار والمسطحات 

من رفع ق�م  ) والذB عزز٢٠١٨المائ�ة (قاسم، 
النسب المئو�ة لألنواع  اوخصوًص %عض المقای�س 

لحم�ة التغذ�ة  نواعنواع المتحملة واألالمهاجرة واأل
و%النتیجة مهاجرة %حرGة  انواعً أوالتي تش�ل معظمها 

   رفع درجات وحدات التكامل الح�اتي.

بینت النتائج تساوB النسب النوع�ة لألنواع 
 اعد األنواع المحل�ة جزءً ، وتُ اتقرG%ً  والدخـیلةالمحل�ة 

للتنوع الحیوB وقاعدة لتر�ی%ة أB مجتمع  اساس�ً أ
 Zhu(مع زGادة تدهور الموطن سم�ي الذB ینخفض 

and Chang, 2008 ; Hughes et al., 2005(  ومن
 إلى Bالتي تؤداالثار المهمة لألنشطة ال%شرGة 

 الدخیلةدخول األنواع هو تدهور مسطحات الم�اه 
 Karr et ( مع األنواع المحل�ة التنافسوقدرتها على 

al., 1986; Olden and Poff, 2003 سادت ). لقـد
 )افردً  ٩٠١٨( %الوفرة العدد�ة C. auratus أسماك

) على سائر األنواع المصادة ٪١٦,٧٤والنسب�ة (
البلطي عائلة خالل المسح السم�ي وجاءت مجموعة 

  .)٢جدول في المـرت%ة الثــالثــة (

 سماكش�لت الوفر النوع�ة األعلى لألوقد 
تقطن مص%ات  ان األنواع التي هي أساسً ال%حرGة أل
البیئات  إلىالم�اه ال%حرGة تنتقل عادة  األنهار أو

األنواع النادرة)،  االنهرGة لفترات قصیرة (وخصوًص 
-Fو%التالي زGادة أعداد األنواع وق�م درجات مقای�س 

IBI.  ًمن  امؤقتً  اوتوفر مص%ات األنهار أ�ضا مخزون
�م�ن أن یتحرك %سرعة نحو المن%ع لتص%ح  سماكاأل
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المواقع القرG%ة من  مه�منة %عد حدوث االضطراب في
هذه المواقع  امتالكمص%ات األنهار، موضحة بذلك 

 ,.Paxton et alألعلى ق�م درجات مؤشر هذا الدلیل (

1989; McDowall, 1996 ،(ش�ل موقع الدورة �ذ إ
  ). ٤ ش�ل(على ق�م الدلیل أ في هذه الدراسة 

عند  عـالیــة وفرةالحساسة فوجـدت بأما األنواع 
بنسب قلیلة في  تظــهـر ولكنهاــدة نوع�ة م�اه جی

. �ما أن ةالبیئ� الظـروف %عض االح�ان نتیجة تدهور
حساسة ألنما;  ذات قوة التحمـل المنخفضــة األنواع

 مختلفة من البیئات (ارتفاع المواد الصل%ة العالقة
زGادة درجات الحرارة وانخفاض األو�سجین  والطمي،

رة أخرW %عد المذاب)، وهي األخیرة التي تظهر م
لتص%ح أكثر وفرة في  للبیئة،الطب�ع�ة  حالةالاستعادة 

 Karr et al., 1986;( البیئيالنظام في نوع�ة أفضل 

Lyons et al., 2000(.  

أن %عض لوحـg مق�اس األنواع الحساسة %
حساسة %ش�ل خاص  ،األنواع في معظم المناط9

من  ٪١٠- ٥ هذه الفئةوتشمـل ال%شرB،  للنشـا;
ع األكثر عرضة للتدهور، وال ین%غي أن تؤخذ األنوا 

و المهددة %االنقراض أعلى أنها مرادفة لألنواع النادرة 
)Karr, 1991 وقد استخدم .(Pinto and Araujo 

هذه المقای�س الستنتاج مستو�ات الملوثات  (2007)
األنواع الحساسة هي و  ،الفیزGائ�ة والك�م�ائ�ة في الم�اه
عدادها أو تختفي مع أ أول من تتأثر وتنخفض 

إال عدد قلیل على قید ی%قـى منهـا التلوث، حیث ال 
�قــل  الح�اة. ومن ناح�ة أخرW، تشیر التجمعات التي

 وقـد انخفاض نوع�ة البیئة، إلىاألنواع  بهـا عـدد

ثمان�ة أنواع محل�ة فقU  عـلى ملت هذه الوحدةتشا
 من الوفرة النسب�ة الكل�ة ٪٠,٣١وش�لت ما نسبته 
على وفرة نوع�ة لها في أ  و�ـان للتجمع المدروس،

 ذ صید منها خمسة أنواع.  إن�سان 

قادرة %أنهـا المتحملة ال سماكأنواع األ توصفو 
على است�عاب مجموعة متنوعة من الظروف البیئ�ة، 

نها �انت شائعة في المصید في معظم المواقع، إذ إ
Yع ر أالتي ضمت  Cyprinidaeوخاصة %النس%ة لعائلة 

سادت  فقد ،دخــ�النثنان محل�ان ونوعین اأنواع 
فراد هذه العائلة وعلى %اقي أالكرسین على  أسماك

، وثالثة أنواع من ٢جدول  خـرW األ فراد العوائلأ
منها الخشني الذB احتل المرت%ة  Mugilidaeعائلة 

األولى في الوفرة النسب�ة لألنواع المحل�ة وهي من 
) ١٩٨٦وهاب ( وضحألة، إذ األنواع المحل�ة المتحم

قدرة هذا النوع على التكیف مع مختلف الظروف 
وأشار  .البیئ�ة ومقاومته العال�ة للتغیرات البیئ�ة

Ganasan and Hughes (1998)  لتزامن ازد�اد النس%ة
المئو�ة ألفراد األنواع المتحملة مع ازد�اد االضطراب 

ثالثة  إلىة %اإلضــافــ أم ��م�ائي، اسواًء �ان فیزGائ�ً 
 يونوعان من عائلت Cichlidae أنواع من عائلة

Gobiidae وSparidae  ونوع واحد من عوائل
Engraulidae ،Clupeidae ،Pristigasteridae ،
Poeciliidae ،Bothidae ،Sillaginidae ،

Leiognathidae ،Sciaenidae .  

الغذائ�ة المختارة لهذه الدراسة  اتشملت المجموع
قلة النسب  ٣من المالحg في الش�ل و  ،خمس فئات

المئو�ة لألنواع التي تتغذW على القاعدة الغذائ�ة 
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على النسب �انت لألنواع أ (الن%اتات والطحالب)، و 
في مسارات الطاقة  النقطاعمما یؤدB  ،لحم�ة التغذ�ة
ما  تدعـمن أن �ل قاعدة غذائ�ة یجب أعلى أساس 

 إلىمما یؤدB  ،السلسلة الغذائ�ة فيو أالهرم في فوقها 
ن المعاییر التي أاستقرارها %ش�ل �بیر. على الرغم من 

ذ إتفصل هذه المجموعات ل�ست محددة %ش�ل واضح، 
لحوم التي آكالت الال%الغة من األنواع  سماكتتناول األ

من خل�Karr et al. (1986)  Uو  Karr (1981)اقترحها
مش�ــلة للتغــلب عـلى الن%اتات والحیوانات على حد سواء 

 تآكال سماك�ذلك نختار األ ،الغذائ�ة السلســلة انقطاع
السیئة. وتأكل  البیئیـة اللحوم ألنها تتحمل الظروف

 وأ سماكاألاللحوم  تآكال من األنواع ال%الغة
فقدان التنوع للتغــلب عـلى كبیرة في الغالب الفقارGات اللا

و�ق�م مق�اس فئة  .)Lyons et al., 2000الغذائي (
قدرة المسطح  اللحوم، تنواع (المفترسات العل�ا) آكالألا

والالفقارGات  سماكالمائي على إنتاج ما ��في من األ
  . )Hughes et al., 1998(هذه الفئة  نـواعأالكبیرة لدعم 

ما األنواع فتات�ة ومختلطة التغذ�ة ف�انت ذات أ
قدرة �بیرة  ن لهـاإ ذإنسب جیدة ضمن بیئة الدراسة، 

تغیرات غیر الحیو�ة محمل لنطاق واسع للالت على
وتك�فها %ش�ل جید لل%قاء على قید الح�اة في البیئات 

وتظــهـر . (Magalhaes et al., 2002)المضطرYة 
%ش�ل واضح  ئ�ةقاعدة الغذااله�منتها مع تدهور 

(Karr, 1981) ،ذ ش�لت نسب األنواع الفتات�ة إ
 تمعأB نصف حجم المج ٪٤٩,٥٦ ومختلطة التغذ�ة

 في هذا المسطح ا(سلسلة الغذاء) تقرG%ً  السم�ي

، وهي من المقای�س التي تؤثر زGادتها ٣ش�ل  المائي
  على ق�م الدلیل.  اسل%ً 

والمؤشرات  F-IBIإن العدید من خصائص 
المماثلة من الناح�ة النظرGة تجعلها مفیدة %ش�ل خاص 

 ,Karr and Chuلتقی�م حالة النظام اإل��ولوجي (

ومنها استخدام مفهوم حالة مرجع�ة (مع�ار )، 2000
 التي تم الحصــول علیهـامرجعي) للمقارنة بین الب�انات 

موقع مماثل یتصف (%الحد  مع من موقع جمع العینات
األدنى من االضطراب). وألنه ال یوجد نهر ردیف 

ننا سوف نقارن ب�انات إلشU العرب له نفس السمات، ف
رGخ�ة القد�مة لنفس النهر، اذ هذه الدراسة %الب�انات التا

 Hussian et al. (1989)بدراسة  F-IBIبلغت ق�م 
ووصفت بیئتها %الحالة  ١٩٨٣- ١٩٨٢خالل  ٪٦٧,٨

 ١٩٩٢- ١٩٩٣الجیدة، بینما وصفت بیئة النهر خالل 
ــ %انها معتدلة اذ قدرت  ,.Hussian et al( ٪٤٤٬٨ ب

 ظهر هذا النهر تدني وانحدار �بیرأ، في حین )1995
نها ردیئة أووصفت % ٢٠٠٤- ٢٠٠٣خالل  )٪١٨,١(

)، ثم ما لبثت ان استعادت حالتها ٢٠٠٥(یونس، 
 ٪٥٣,٨وأص%حت  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ المقبولة خالل

)Mohamed et al., 2012 من هذه الق�م gوالمالح .(
حالة عدم االستقرار واالضطراب  �٧ما في الش�ل 

ؤ ن سیر خU اتجاه التنبأالزماني لبیئة شU العرب، و 
%الرغم من تحسن ق�م آخر  %االنخفاضخذ أالخطي 

دراستین، فالبد من إجراءات إدارGة لوضع برامج 
على  ;و حتى لتخفیف الضغو أو لالستعادة أللص�انة 

  بیئة شU العرب.
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  مقارنة الدراسة الحال�ة مع الدراسات السا*قة. .٧ش�ل 

  الخالصة -٦

ن هذا الدلیل المعتمد على أ �شفت الدراسة
ارت%U %ش�ل إیجابي مع ثراء وغنى وتر�ی%ة  سماكاأل

 اتمایزً  ةظهرت ق�مأالمجتمع وخصائصه الغذائ�ة، و 
لمواقع الدراسة وتراوحت صحته البیئ�ة  اطول�ً  اواضحً 

  بین الردBء والمعتدل.
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Environmental Assessment of Shatt al Arab Fish Using the Index of Biotic 

Integrity (F-IBI)/Basra-Iraq 

Ali T. Yaseen, Falah M. Mutlak and Abdul Kareem T. Yesser  

Department of Marine Vertebrates, Marine Science Centre, University of Basra, Iraq  

ality1973@gmail.com 

Abstract. The preliminary results of Yaseen (2016) study were adopted in assessment the environmental 

status of the Shatt al-Arab River using a Multi-metric index (F-IBI). Data obtained along the distance of 

three selected sites were analyzed. 76 species of fish were collected, 53 species of marine habitat, 12 

species are native and 11 are alien species. The index were divided into three main groups, the first group 

was characterized by the predominance of marine species in abundance of quality and plurality, Plahiliza 

abu fishes are more tolerant than other native species, while Carassius auratus as alien were dominant to 

each assembly fished. The highest metrics ratios were for tolerant fish while the lowest ratios for sensitive 

(intolerant) species, there is a state of disruptions in energy paths and a break in the food network. The 

selected sites were classified under the state of the temperate environment. No significant differences 

were detected within the sites and months of the fish survey, the total value of the river was 45.23% under 

the assessment of temperate environments as well. The structure of the fish and the river ecosystem have 

been affected by the water quality, the study showed that the ecological state of the river is declining. As 

an initial measure to mitigate degradation, the quality and quantity of water from all its tributaries, needs 

to be improved. 

Keywords: Index of Biotic Integrity, Fish Environment, Shatt al Arab, Basra, Iraq. 
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