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  Liza subviridisالبياح األخضرأسماك  تقييم مخزون
 العراق ،رفي هور شرق الحما 

 
 2، فالح معروف مطمك1، صادق عمي حسين1محمد محمود الرزاق عبد

 العراق البصرة،البصرة، جامعة ،الزراعة كمية ،البحرية والثروة األسماك قسم 1
 العراق البصرة،البصرة، جامعة البحار،مركز عموم  ة،قسم الفقريات البحري 2

  

 
جنوب العراق لمفترة  ،في ىور شرق الحمار  Liza subviridis (Valenciennes, 1836)البياح األخضر أسماك مخزون  درس. الخالصة
% 2.9نسبة شكمت التي و  البياح األخضرسمكة من أسماك  4470جمع  .FiSATبرنامج  باعتماد 2010لغاية أيار  2009نون الثاني من كا

كانت عالقة الطول الكمي  .سم29.2 - 8.7 بين النوعأفراد  أطوال تتراوحباستخدام وسائل صيد مختمفة. المصطادة لألسماك  من العدد الكمي
 = K =0.27 ،Z =1.20 ،Mسم،  L∞  =33.66و والنفوق كاآلتي: بمغت قيم مؤشرات النم .W = 0.0145* L2.9337)بالوزن لألسماك )

تميز نمط اإلمداد السنوي من المستوى المثالي.  قلوىو أ 0.43 البياح األخضرألسماك ( E)مي فع. بمغ معدل االستغالل الF =0.51و0.69
من االمداد وكانت قمتيا في نيسان، بينما شكمت % 28.63بثنائي الطور وغير متكافئ القوة، الدفعة األولى حققت  ألسماك البياح األخضر

( Emaxأقصى معدل استغالل )أظيرت الدراسة ان أقصى إنتاج نسبي لإلمداد يمكن الوصول إليو عند  قمتيا في حزيران.% و 71.37الثانية 
  .0.59 يساوي

 المقدمة

تعد اىوار وادي الرافدين من أبرز األراضي الرطبة 
قط بل في العالم أجمع ليس في جنوب غرِب آسيا ف
% 44، أي ²ألف كم15وكانت تشكل مساحة تقدر بـ 
% 60ومصدر  , (21) من المسطحات المائية العراقية

عانت (. 17من مصائد االسماك الداخمية العراقية )
مشاكل عديدة منيا  منعمى مدى عقود مناطق االىوار 

تذبذب مناسيب مياه االىوار ومنيا ىور الحمار بسبب 
ياه نيري دجمة والفرات بدرجة كبيرة نتيجة شحت م

إنشاء دول الجوار لمعديد من المشاريع االروائية 
التجفيف عن طريق وعمميات  والسدود والخزانات الكبيرة

وقد تحويل مجرى األنيار الكبيرة المحيطة باألىوار 
إلى  2000تقمصت المساحة الكمية لألىوار بحمول عام 

ار تنفيذ عمميات التجفيف نتيجة الستمر  2كم 760نحو 
سوى  2002الحمار عام من ىور  ىلم يتبق(. 40)

(. غمرت  (35 1973كانت عميو عام  % عما14.5
ومنيا  2003المناطق المجففة بدا من منتصف عام 

الجزء الشرقي من ىور الحمار ووصمت نسبة المساحة 
 (.      41% )58إلى  2006المغمورة لالىوار في ربيع 

 Liza subviridisأسماك البياح االخضرإن       
(Valenciennes, 1836)  Greenback mullet, 

من األسماك المياجرة التي تعود لعائمة البياح 
Mugilidae ي وتتواجد ضمن منطقة المحيـطين اليند

واليادي، اذ يمتد انتشارىا من الخميج العربي والبحر 
االحمر وجنوب أفريقيا الى سواحل اليند والصين 
وشمال أستراليا وتدخل الخمجان والمصبات والمياه 

مـن األنواع البياح االخضر ر عتبي(. 39العذبة )
في المياه  ة االنتشارواسعاالقتصادية المقيمة وال

-1واسع من المموحة بين  يتحمل مدىاذ العراقية، 
من العدد الكمي لالسماك  60%شكل ( وي8) 33‰

http://wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Achille_Valenciennes
http://wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Achille_Valenciennes
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من  27%و (9) % من وزنيا في شط البصرة40و
جم من ح31% و (11)في خور الزبير  العدد الكمي

بان تواجد  (22)اشار . ( 9الصيد في خور عبد اهلل )
لبحر من ا االخضر يقل في المنطقة المفتوحة البياح

من  1.8%شكمت  خور الزبير، فقد وتكثر أعداده في
الصيد الكمي بواسطة شباك الجر في منطقة المياه 

% من 8.9، في حين شكمت (5) البحرية العراقية
% 0.9و 0.5 تشكمكذلك  (.28اسماك شط العرب )

اء السفمى من نيري الجز المحمية لسماك مصائد االمن 
تواجد  (23)ذكر  (.26دجمة والفرات عمى التوالي )

ويرقات انواع عائمة البياح قرب المياه البياح  بيوض
 قرب المياه الساحمية العراقية.

تناولت عدد من الدراسات الجوانب الحياتية        
، 7) المياه العراقيةمختمف في  السماك البياح االخضر

 ((12خور عبد اهلل في تقييم مخزونيا و  (1، 5، 10
ــي مخزون أسماك البيا دِرس .(3)وشط البصرة  ح الذىبـ

carinata L.  ( 4) المياه البحرية العراقيةفــي
 .klunzingeri Lمع أسماك البياح ديناميكيـــة مجتو 

 (.   16) فـــي خميــج الكويت

أسماك تقييم مخزون  الىالدراسة الحالية  تيدف      
في ىور شرق الحمار لمفترة من كانون  البياح األخضر

، أي بعد ستة سنوات 2010ولغاية أيار  2009الثاني 
. شممت الدراسة كميات الصيد من اعادة تأىيل اليور

معدالت النمو والنفوق واالستغالل وأنماط اإلمداد و 
 ألفراد النوع. واإلنتاج النسبي ونسبة الكتمة الحية لإلمداد 

 مواد وطرق العمل

من ثالث  األخضرالبياح سمكة من  4470ت صيد
ر وىي حرير والصالل ضمن ىور شرق الَحما حطاتم

ولغاية أيار  2009من كانون الثاني خالل فترة والبركة 
وسائل صيد  استخدم ، عن طريق(1)شكل  2010

م 16م وارتفاعيا 120ُمختمفة كشبكة الكرفة )طوليا 
ممم وفي وسطيا  10×10وحجم فتحاتيا عند األطراف 

م،  120-150ممم( وشباك المحير )أطواليا بّين  5×5
ممم(  40×40ممم و 30×30وتباين حجم فتحاتيا بّين 

م وحجم  200-300وشباك الَكطعة )أطواليا بّين 
ممم( وشباك النصب الثابتة واليائمة  30×30فتحاتيا 

ختمفة م وىي ذات فتحات مُ  50-100)أطواليا بّين 
م( ومجرف الروبيان  32األحجام( وشبكة جر قاعيو )

 10×10)تحوي عمى كيس في وسطيا، حجم فتحاتو 
ممم( وشباك السمية  15×15ممم وفي جوانب الشبكة 

ممم  25×25م وفتحاتيا بّين  6-9)أقطارىا بّين 
ممم( والصيد الكيربائي )شائع االستخدام في  40×40و

يمة( والخيط والسنارة وساالىوار رغم عدم قانونية ال
الشباك بواسطة زورق وبالتنسيق  سحبت)البِمد(. 

قيس الطول والتعاون مع صيادين محميين من المنطقة. 
عدد ممكن من االسماك  ألكبرسم و  0.1ألقرب الكمي 
 حقميا. 

 FiSAT، FAO-ICLARMبرنامج ال استخدم       
Stock Assessment Tools, ver. 2005  20))  

طوال وذلك لتقييم مخزون ل بيانات ِتكرار األلتحمي
في شرق الَحمار من خالل  بياح االخضرالأسماك 

استخراج مؤشرات النمو والنفوق الُكمي والطبيعي ونتيجة 
النسبي  الصيد واالستغالل وأنماط اإلمداد واإلنتاج

والتي بمغ قيس الطول الكمي لكل سمكة ،اذ لإلمداد
العالقة بين الطول  أستخرجت  .سمكة 4470عددىا 

وضمن خيارات  W= aLbممعادلة لالكمي والوزن طبقا 
، إْذ أنَّ   (Support)ضمن الممف FiSAT برنامج 

W  ،)تمثل  وزن السمكة )غمL  تمثل طول السمكة
اعُتِمَد نموذج  ثوابت المعادلة. bو aالُكمي )سم(، 
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Bhattacharyas  ضمن الممفAssess من خيارات 
تابعة تحميل طول الجيل شيريًا باعتماد في مبرنامج ال

تكرارات أطوال األسماك لتقدير أقصى طول افتراضي 
(L∞ )ومعدل النمو ( السنويK وبطريقتين ىما )

Gulland and Holt وFaben .ت نتائج اعتمد
Gulland and Holt في التطبيقات الالحقة لمبرنامج. 

 Growth Performanceدليل كفاءة النمو  حِسب
Index (Φ′ )النمو ) باعِتماد قيم مؤشراتL∞ و(K 
 خياراتوىي ضمن   (32)سابيا وفقًا لمعادلةفي ح

 :برنامجال

Φ′= log10K +2 log10 L∞ 

-Lengthمنحنى الصيد استخدم         
Converted Catch Curve (31 ) ضمن خيارات

ر معدل النفوق الكمي لألسماك يقدفي ت برنامجال
Mortality Rate (Z) Totalعدل النفوق ، فيما قدر م

وفقًا  Natural Mortality Rate( Mالطبيعي )
 ضمن البرامج أيضًا: (30)لمعادلة 

log10 M = -0.0066 - 0.279 log10 L∞ + 
0.6543 log10 K + 0.4634 log10T 

الُمعدل السنوي لدرجة حرارة المياه لمنطقة T تمثل  اذ
الصيد   جةنتيحسب معدل النفوق  .(م◦ 24.3) الِدراسة

(Z )( 36وفق المعادلة اآلتية) ،F= Z–M  وبالنتيجة
 Exploitation Rate (E)عدل االستغالل حسب م

عتمد التوزيع ا  .E= F/Z  ،(19)وفقًا لمعادلة 
ألسماك، فضاًل عن مقاييس التكراري لمجاميع أطوال ا

في تمثيل أنماط إمدادىا السنوي  K)و ∞L) النمو
عمى النسبة المئوية لإلمداد وبالنتيجة الحصول ( 15)

لألشير الُمختمفة ضمن سنة واحدة وفق خيارات 
ُقدََّر اإلنتاج النسبي لإلمداد والكتمة الحية من  برنامج.ال

عدل لموصول إلى مM وK و ∞Lخالل اعِتماد قيم 
االستغالل الذي ُيحقق أقصى إنتاج نسبي لإلمداد 

(Emaxدون أن يؤثر ذلك سمبًا عمى مخزون ) سماك، األ
عدل االستغالل الذي يمثل فضاًل عن الوصول إلى م

وفقًا  E50% من اإلنتاج دون التأثير عمى اإلمداد 50
وىو ضمن خيارات  (33) قبل لمنموذج المحور من

 . FiSATبرنامج 
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 .ت جمع العينات من هور شرق الَحمارخارطة تمثل االهوار الجنوبية في العراق  ومحطا .(1شكل )

 

 النتائج

البياح األخضر بوسائل ُمختمفة إال أنَّ أسماك صيدت 
أفراد  النصب الثابتة كانت أكثر فاعمية وشكمت شباك
شرق ىور  % من العدد الكمي لألسماك2.9 النوع

التوزيع التكراري ألطوال ( 2الشكل ) وضحي. الَحمار
تراوحت  ،سمكة من أسماك البياح األخضر 4470

شكمت مجموعة  سم. 8.7-29.2أطواليا الكمية بين 
ومجموعة الطول  %0.27سم نسبة  8.0الطول 

فيما كانت  الُكمي، من العدد% 0.07  نسبة سم 29.0
سم ىي السائدة في  18إلى  15ل من مجاميع الطو 

 10.6و 10.2و 10.8 بنسب قة الِدراسة وأسيمتمنط
من العدد الكمي وكانت مساىمتيا الكمية % 9.7و

41.3  .% 
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  .في هور شرق الَحمارالبياح األخضر طوال أسماك الالتوزيع التكراري  .(2شكل )

    

بياح ال بالوزن ألسماكتمثمت عالقة الطول      
ان  .   W = 0.0145* L2.9337بالمعادلة األخضر

طريقتي  حسب الفراد النوع( ∞Lأقصى طول ) ةقيم
Holt and Gulland وFaben برنامج  ضمن

FiSAT سم وقيمة 33.66 بمغت ( K) 0.27 
كفاءة النمو كانت ( و 3)شكل عمى التوالي  0.28و
’(Φ لسمكة )يِظير الشكل  .2.49 بياح األخضرال
( تحميل ُمنحنى الصيد ألسماك البياح األخضر، إْذ 4)

( M)والطبيعي ( Z)َبَمغت ُمعدالت النفوق الُكمي 
عمى  0.51و 0.69و 1.20 (F)ونتيجة الصيد 

  .0.43( بمغ Eالل الفعمي )التوالي، وان معدل االستغ

تميز نمط اإلمداد السنوي ألسماك البياح        
بثنائي الطور وغير متكافئ القوة، إذ استمرت  األخضر

الدفعة األولى وىي الثانوية ألربعة أشير وحققت 

%، 10.48سبة % وكانت قمتيا في نيسان بن28.63
غير إنَّ المدة الرئيسة استمرت سبعة أشير لتشَكل 

% 16.59% وبمغت قمتيا في حزيران بنسبة 71.37
 (.5)شكل 

( العالقة بّين اإلنتاج النسبي 6يبين الشكل )     
البياح  ألسماكاإلمداد السنوي إلى والكتمة الحية النسبية 

 0.43( E)األخضر، لقد كان معدل استغالليا الفعمي 
أقل من أقصى معدل استغالليا السنوي المحسوب 

(Emax الذي بمغ )في حين كان معدل 0.591 ،
. 0.312يساوي  E0.5استغالليا المثالي تحت مستوى 

إن قيمة معدل نفوقيا الطبيعي إلى عامل نموىا 
(M/K ) ( قيم اإلنتاج 1يظير الجدول ). 2.5ي تساو

النسبي ونسبة الكتمة الحية إلى اإلمداد تحت مستويات 
 البياح األخضر.  كاسمأُمختمفة من استغالل 
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  .في هور شرق الحمار األخضربياح ال( يمكن أن تصمه اسماك ∞Lأقصى طول افتراضي ) .(3كل )ش

 
 .هور شرق الحمارفي  األخضربياح ال منحنى الصيد ألسماك .(4شكل )
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.في هور شرق الَحمار األخضربياح النمط اإلمداد السنوي ألسماك  .(5شكل )  

       

 
 .الَحمارهور شرق في  األخضربياح الألسماك النسبي وكتمته الحية  اإلنتاج .(6شكل )

 
 
 



  6115، 562-513(: 1) 62، مجلت البصرة للعلوم السراعيت، المجلد وآخرون محمد محمود الرزاق عبد

322 

بياح ال ( ألسماكEومعدل االستغالل ) (B/Rة النسبية إلمداد )( والكتمة الحيY/R( اإلنتاج النسبي لإلمداد )1جدول )
 .في هور شرق الَحمار األخضر

 

B/R Y/R E B/R Y/R E 

0.192 0.019 0.60 0.822 0.006 0.01 

0.120 0.018 0.70 0.660 0.011 0.20 

0.065 0.017 0.80 0.516 0.014 0.30 

0.026 0.015 0.90 0.390 0.017 0.40 

0.002 0.013 0.99 0.282 0.018 0.50 

     Emax= 0.591 

E 0.1= 0.451 

E 0.5= 0.312 
 

 المناقشة

ان أكثر انواع عائمة البياح تعيش في السواحل 
والمصبات وتمتمك قابمية كبيرة لتحمل التغيرات في 
المموحة، تتكاثر في البحر وتنمو صغارىا في المياه 

% 30اح تشـــكل عائمة البي(. 18العذبة والمصبات )
من المخزون السمكي في المياه  الساحمية  لشمال 

، عمما (37)غرب  الخميج  العربي ومصب شط العرب 
قطاع ان انواع عائمة البياح تحتل المرتبـة االولى في 

خالل الفترة من العراق  الصيد الحرفي البحري في
% من 22.3، اذ شكمت نسبة 2011الى  2007

لصيد السنوي لمعائمة بين الصيد الكمي وتراوحت كمية ا
 2009طن عام  1824و 2008طن عام  419

(25.)  

أظيرت نتائج تكرار األطوال ألسماك البياح       
 -8.7إنَّيا تراوحت بّين  األخضر في منطقة الِدراسة،

سم، وىذا  8.0سم ولم تسجل األطوال دون  29.2
من إنَّ أطوال أسماك البياح  (27)يتفق مع ما وجده 

ر في شرق الَحمار بعد إنعاشو تراوحت بّين األخض
( إلى إنَّ أطواليا تصل 7سم، بينما ذكر )7.0-22.0
سم  31.0-2.7سم في ىور الَحمار، وبين  30إلى 

سم في خور  32.6-6.0( و10في شط البصرة )
إنَّ صغار البياح األخضر  (34)(. أشار 12عبداهلل )

جم بين ال تدخل المصبات مباشرًة إال عند بموغيا ح
 سم. 5.0-2.0

يمكن ان  ∞Lىناك تقارب في قيمة أقصى طول      
في الِدراسة الحالية مع ما  تصمو أسماك البياح األخضر

 ضمنسم( و 32.4( في المنطقة نفسيا )7وجده )
سم المسجمة في مصب شط 34.3سم و30.3القيمتين 
عمى التوالي. لمنوع ( (12( وخور عبداهلل 5العرب )
سباب اختالف معالم النمو بّين ان أ (13)ذكر 

الُمسطحات المائية ترجع إلى كمية الِغذاء ونوعيتو 
 والعوامل الييدروغرافية والمناخية.  

البياح ألسماك ( E)ل األستغالل الفعمي عدن مإ      
أقل من  وىو 0.43في ىور شرق الحمار  األخضر

ت كان كذلك(، E=0.50) لالستغالل المستوى المثالي
 وغير ُمستغمفي خور عبداهلل ىذا النوع  أفراد
(E=0.34)  ولكنيا  (12) 1990-1989 فترةخالل

نفوق معدل  انخفاض أقل من الدراسة الحالية بسبب
قيمة النفوق  بينما ىناك تقارب في، في الخور الصيد

ان  (4) . ذكرَ الطبيعي الفراد النوع في المنطقتين
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نواع من األ L. carinataالبياح الذىبي  أسماك
المياه البحرية العراقية، ( في E=0.61الُمستغمة بشدة )

من تشرين  فترةلخالل اشمال غرب الخميج العربي 
 (16)، كما الحظ 1996وِلغاية أيمول  1995األول 
إلى استغالٍل  L. klunzingeri أفراد النوع َتعرض
في خميج الكويت، بّينما َتجاوز  (E=0.75)ُمفرط 

المستوى المثالي بقميل  E= (0.52ُمعدل استغالليا )
إنَّ   (31) بّين. (21)عند سواحل إيران وخميج ُعمان 

المخزون الُمستغل بشكٍل مثالي يكون فيو النفوق نتيجة 
 الصيد مساويًا لمنفوق الطبيعي. 

بأّية ِدراسة  لم َتْحَظ أسماك البياح األخضر      
نما ُأج ريت توضح نمط إمدادىا في المياه العراقية وا 

بعض الِدراسات حول ُمعدالت نفوقيا واستغالليا فقط، 
غير إنَّ نتائج إمداد البياح األخضر تطابقت مع ِدراسة 

التي ُأجريت في مياه الفمبّين، كما أظير نمط  (24)
دفعتين غير  L. klunzingeri أفراد النوع إمداد

نسبة  ان.  (16)متكافئتي القوة في خميج الكويت 
 تراوح( يM/Kطبيعي إلى عامل النمو )معدل النفوق ال

، إذ تدل 2وتصل القيمة المثالية إلى  1.5-2.5بين 
الزيادة عمى تعرض األسماك لمنفوق الطبيعي بنسبة 

فقد  (،(14 قبل وصوليا إلى مرحمة الشيخوخةمعتبرة 
ألسماك البياح  M/Kأظيرت نتائج الدراسة ان نسبة 
 االخضر ضمن الحدود المقبولة.

ان عممية إدارة المخزون السمكي  (38)كر ذ      
تتطمب إجراءات تنظيمية ىادفة إلى استغالل أمثل ليذا 
المورد الحيوي المتجدد عن طريق حمايتو والعمل عمى 
إنمائو وتنظيم استغاللو وتحقيق االستغالل األمثل 
لضمان استمراريتو عمى المدى البعيد من خالل تنبؤات 

ت قيم االستغالل الفعمي تقييم المخزون، فقد أشار 
إلى إمكانية زيادة ُمعدل استغالل أسماك البياح  Emaxو

دون أن يؤثر ذلك  0.59إلى  0.43االخضر من 

عمى مخزونو، وىذا مؤشر عمى إنَّ جيد الصيد الحالي 
ال يؤثر في مخزون النوع. كما أشارت الدراسة إلى 
ارتباط جيد الصيد بعالقة عكسية مع الكتمة الحية 

مداد، فقد سجمت أسماك البياح االخضر أقل مقدارًا لإل
% 50من التجاوز عمى الجيد الذي يحقق نسبة إزالة 

من الكتمة الحية مقارنة بأنواع أخرى من أسماك ىور 
والصبور والكارب البروسي شرق الحمار كالحمري 

، مما يعكس تباين مقدار تجاوز مدى (6والخشني )
 عمى مخزون كل نوع.      تأثير وسائل الصيد المستخدمة

 المصادر

(. حياتية 1990الحسناوي، فاىم موسى جاسم ) -1
في خور   Liza subviridisسمكة البياح األخضر

، كمية رسالة ماجستيرالزبير جنوب العراق. 
 ص.  106الزراعة، جامعة البصرة. 
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Abstract. The stock of of Greenback mullet, Liza subviridis (Valenciennes, 1836) in East Hammar marsh, 

south Iraq was studied during the period from January 2009 to May 2010 using FiSAT program. A total of 

4470 specimens were collected by several fishing gears and formed 2.9% of the total number of fish. Total 

lengths of fish ranged from 8.7 to 29.2cm. The length-weight relationship was W= 0.0145 x
 
L

2.9337
. Growth 

and mortality parameters estimated were: L∞= 33.66 cm, K= 1.27, Z= 1.20, M= 0.69 and F= 0.51. Current 

exploitation rate (1.43) of L. subviridis was lower than the optimum level. Two peaks of unequal strength 

were obtained for the recruitment pattern of the species, the first was constituted 28.63% of the recruitment its 

peak occurred in April, while the second formed 71.37% with a peak in June. The maximum yield per 

recruitment could achieved at Emax= 0.59. 
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