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  رة العلوم والتكنولوجيا، بغدادا، وز 2012كانون االول/ 13-12ول، المؤتمر العلمي الوطني النسوي اال 
  )150- 133(صفحات 

  2010-2005 فترةحرية في هور شرق الحمار خالل بحالة األسماك ال  
 محمد، صادق علي حسين، فالح معروف مطلك* محمود الرزاق عبد

 العراق البصرة، جامعة/  الزراعة كلية/ البحرية والثروة األسماك قسم
  العراق البصرة، * قسم الفقريات البحرية/مركز علوم البحار/ جامعة

   
  الخالصة

-2005البحرية وبعض المتغيرات البيئية في هور شرق الحمار خالل فترتين، األولى عام  األسماك وصف تجمع
ير بعض الظروف البيئية المتغيرة على تغير تركيبة ووفرة وذلك لتقييم تأث 2010-2009والثانية عام  2006

على التوالي خالل ‰ 2.0-1.2م  و°20.9- 12.5درجة حرارة الماء والملوحة بين  تاألسماك البحرية. تراوح
خالل الفترة األولى صيد  لتوالي خالل الفترة الثانية.على ا‰ 7.74-1.45م و°35.0°-14.9الفترة األولى وبين 

 ي المرحلة الثانية فو وستة أنواع دخيلة، نوع بحري  11ونوع محلي  14 كة تعود الىسم 16,199
 36بلغت نسبة األنواع البحرية  . أنواع دخيلة نوعا بحريا وثمانية 23و نوعا محليا 16 تعود الى سمكة 155,828

%. 36.2% إلى 15.8% خالل الفترتين على التوالي، كما ارتفعت وفرة األسماك البحرية بالمجتمع من 49و
 Liza%) وTenualosa ilisha  )10.1 ،(%Thryssa  mystax )3.8سيادة األنواع وكانت تغيرت 

subviridis  )1.6 خالل الفترة األولى واألنواع (%T. mystax )11.2 ،(%T. hamiltonii )8.9 و (%T. 
ilisha  )6.1 .2010- 2009ي مجتمع األسماك عام إن زيادة نسبة األسماك البحرية ف%) خالل الفترة الثانية 
ي نهر شط تقدم المياه البحرية نحو أعالقلة تصاريف نهري دجلة والفرات و  مياه الهور بسببرتفاع ملوحة نتيجة ال

 العرب، اثر على قيم األدلة البيئية وتركيبة المجتمع السمكي في الهور.
 

Abstract 
 
The fish assemblage and some ecological variables in the East Hammar marsh, 
Iraq during the periods 2005-2006 and 2009-2010 were used to assess the impact 
of some environmental conditions on the composition and abundance of marine 
fish. Water temperature changed from 12.5-20.9°C during the first period to 
14.9-35.0°C during the second period. Salinity increased from 1.2-2.0‰ to 1.45-
7.74‰ in the two periods respectively. A total of 16,199 fishes were caught 
during 2005-2006 consisted of 14 native, 11  marine (36%) and six alien species, 
and 155828 fishes were collected during 2009-2010 constituted of 16 native, 23 
marine (49%) and eight alien species. The abundance of marine fish increased 
from 15.8% to 36.2% in the two periods respectively. The main marine species 
during the first period were Tenualosa ilisha (13.3%), Thryssa  mystax (3.8%) 
and Liza subviridis (1.6%), while in the second period were T.  mystax (11.2%), 
T. hamiltonii  (8.8%) and T. ilisha (6.1%). Results suggested that the increase in 
the proportion of marine fish in the fish community of the marsh in 2009-2010 
due to marine waters progress towards upper Shatt Al-Arab River had an impact 
on the values of ecological indices and the fish composition of the marsh. 
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  دمةالمق
ُتعـــد االهـــوار الجنوبيـــة المحصـــورة بـــّين مـــدن الِعمـــارة والناصـــرية 
ـــــي وادي  ـــــة ف ـــــة الطبيعي والبصـــــرة مـــــن أوســـــع الُمســـــطحات المائي

، إْذ امتلكـت لفتـرٍة طويلـٍة ُمميـزاٍت بيئيـة )1979(حسك،  الرافدين
فريــدة قلمــا َتجتمــع فــي منطقــٌة ُأخــرى مــن العــالم، فهــي مــن أبــرز 

نـوب غـرِب آسـيا فقـط بـل فـي العـالم األراضي الرطبة ليس فـي ج
، وكانــت تزخــر فـــي الماضــي القريــب ,Partow) (2001 أجمــع

بكل أشـكال التنـوع والثـراء الحيـاتي مـن خـالل مـا أتاحتـُه ظروفهـا 
ـــاح ثراؤهـــا الطبيعـــي وموقعهـــا  المالئمـــة وِنظامهـــا البيئـــي، كمـــا أت

الجغرافــــي بـــــأن تكــــون موقـــــع اســــتراحة أو نقطـــــة عبــــور رئيســـــية 
 (2002ين الطيور المهاجرة من سيبيريا إلى جنوب أفريقيـا لمالي

Evans,( فضــًال عــن مــا تتمتــع بــه مــن ظــروف بيئيــة مالئمــة ،
لنمــــو وتكــــاثر أســــماك الميــــاه العذبــــة، وأمــــاكن حضــــانة وتغذيــــة 

رة مــــن ميــــاه الخلـــــيج وتكــــاثر لــــبعض األســــماك البحريــــة المهــــاج
ور شـــط العـــرب، إْذ يتوجـــه بعضـــها إلـــى جنـــوب هـــ العربـــي عبـــر

الَحمــار والــبعض األخــر إلــى المنــاطق المتاخمــة اُألخــرى أو أبعــد 
 Tenualosa مــن ذلــك، فقــد تصــل دُفعــات أســماك الصــبور

ilisha  إلـــى الجنـــوب مـــن منطقـــة قلعـــة صـــالح علـــى نهـــر دجلـــة
بّينمـا )، 1977وجنوب منطقة الفهود على نهـر الفُـرات (الـدهام، 

 Metapenaeus تقضي فيهـا بعـــض أفــراد الروبيـان الشـحامي
affinis  جــزءًا مــن حياِتهــا للنمــو والتغذيــة قبــل أن تعــود وتتكــاثر

  .)Salman et al., 1990في المياه البحرية (
ومنهــا هــور شــرق الحمــار وثراِئهــا منــاطق االهــوار عانــت       

 مــن علــى مــدى تســعينيات القــرن الماضــي ومطلــع العقــد الحــالي
فضــًال عــن ارتفــاع ه، الميــامناســيب  تَذبــُذبمشــاكل عديــدة منهــا 

مياه نهري  وانحسار مصادر التجهيز ِبسبب شحة تركيز الملوحة
والُفــرات بدرجــٍة كبيــرة نتيجــة إنشــاء دول الجــوار للعديــد مــن دجلــة 

المشـــاريع االروائيـــة والســـدود والخزانـــات الكبيـــرة وتحويـــل مجـــرى 
الطبيعــي والــتحكم بــإيرادات بعــض األنهــار المغذيــة عــن مســارها 

ياه الداخلة عبر الحدود، فقد انخفض معدل تصـريف مصادر الم
/ثا  ³م 500/ثا إلى اقل من  ³م 3000المياه في نهر دجلة من 

/ثـا بنهايـة  ³م 250/ثا إلى اقل من  ³م 2000ونهر الفرات من 

، وكـذلك مـن (Plaziat and Younis, 2005)القرن العشرين 
ـــــاالهوار  ـــــرة المحيطـــــة ب ـــــل مجـــــرى األنهـــــار الكبي ـــــات وعملتحوي ي

بالُمحصـــلة َتغيـــرت خصـــائص ِنظامهـــا البيئـــي كافـــًة، التجفيـــف و 
فتـأثرت كاِئناِتهــا الحيـة ومنهــا األسـماك، إذ ُدِمــرت آمـاكن تكاثرهــا 
ورعيهــــا وحضــــانتها، َفَوَصــــَل بعضــــها إلــــى حــــٍد قريــــٍب مــــن خــــط 

تقلصـــت المســـاحة االنِقـــراض، بّينمـــا هـــاجر الـــبعض األخـــر وقـــد 
إلـى نحــو  9000مـن حــوالي  2000الُكليـة لألهـوار بحلــول عـام 

نتيجـــًة الســـتمرار تنفيـــذ عمليـــات التجفيـــف، مّمـــا دفـــع  2كـــم 760
تختفـي  البرنامج البيئي لألمم المتحدة للتحذير من أن االهوار قـد

نهائيًا خـالل خمـس سـنوات مـا لـم تَُتخـذ َخطـوات عاجلـة إلنقاذهـا 
)UNEP, 2001(.  الحمـار لـم يتبـَق مـن هـور  2002عـام فـي

 Richardson 1973كانــت عليــه عــام  عمــا% 14.5ســوى 
and Hussain, 2006) كــان الــدور  2003) وبحلــول آذار

األول للســكان المحليــين بفــتح الســـدود أو إزالتهــا فــي نيســان مـــن 
بعـــض  أدى إلـــى غمـــرا عـــام نفســـه بأســـلوٍب غيـــر ُمبـــرمج، ممـــال

المنـــاطق المجففـــة بصـــورة عشـــوائية، وفـــي غضـــون تســـعة أشـــهر 
%، ومــع اســتمرار عمليــات 40لغمــر إلــى وصــلت نســبة إعــادة ا

إعــــادة التأهيــــل والمتابعــــة مــــن الجهــــات المعنيــــة وصــــلت نســــبة 
 ,UNEP% (58إلـــى  2006المســـاحة المغمـــورة فـــي ربيـــع 

2007 .(  
ُأجريــت ِدراســاٌت ُمختلفــة للكائنــات الحيــة شــكَلت األســـماك       

هــور شــرق الَحمــار قبــل تجفيفــه  فــيبّينهــا الجانــب األكثــر أهميــًة 
ـــواع األســـماك و  منهـــا معظمهـــا كانـــت ِدراســـات حياتيـــة لـــبعض أن

ــــة، (دراســـة   1982 ,1983؛  1982الُمختـــار، ؛ 1982نعمـ
Barak and Mohamed   ؛Mohamed and Barak, 

 ,Hussein and Al-Kanaani؛  1988؛ جاســـم،  1988
 Ali, and 2006؛  1994؛ ُمحمــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــي، 1991

Hussain ،(ل هــذِه المرحلــة أيــِة ِدراســة فــي حــين لــم ُتَســّجل ِخــال
إحصــــائية لتركيبــــة ُمجَتمعهــــا الســــمكي، باســــتثناء ِإشــــاَرة الــــدبيكل 

) إلــى طبيعــة تركيــب ُمجَتمــع األســماك فــي منطقــة حريــر 1986(
  -Alعند نقطة التقاء شرق الَحمار بقناة شط البصرة، وإِشاَرة 

Daham(1982)  المياه في نوعًا من األسماك 65إلىَ سّجيل  
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  خلية العراقية نصفها كانت في الُمستنقعات الجنوبية.  الدا 
، ُنِفـــــَذت بعـــــُض 2003بعـــــد ِإعـــــادة تأهيـــــل االهـــــوار عـــــام       

الِدراســات حــول تحليــل تركيبــة الُمجَتمــع الســمكي فــي هــور شــرق 
باعِتماد األدلـة البيئيـة فـي َوَصـَف االهوار الجنوبية وبقية الَحمار 

المقـــاييس البيئيــة والجوانـــب  تركيبــة الُمجَتمـــع، فضــًال عـــن بعــض
؛ Hussain et al., 2006( دراســــة منهــــاالحياتيــــة 

Richardson and Hussain, 2006  ؛Al-Shammaa, 
 ,Mohamed et al., 2008a؛ 2008؛ الشـمري، 2006

b تنــاول .(Hussain et al., (2009)  تركيــب الُمجَتمــع
 31يــه الســمكي واألدلــة البيئــة لهــور شــرق الَحمــار الــذي ُســّجل ف

نوعـــًا  14بــــ  native fish ت األســماك المحليـــةنوعــًا، إْذ تمثلـــ
 alienالُكلي لألنواع واألسماك الدخيلة  % من العدد45وبنسبة 

fish  البحريـــة واألســماك % 19أنــواع وبنســـبة  6بـــmarine 
fish  علـى 35.8% وسـاد الخشـني (36نوعًا وبنسبة  11بـ (%

ــــواع و   auratus Carassius جــــاء الكــــارب البروســــيبقيــــة األن
 marmid%) والســـــــــــــــــــــــــــمنان العـــــــــــــــــــــــــــريض 23.6ثانيـــــــــــــــــــــــــــًا (

Acanthobrama ) وِصــــغار الصــــبور 10.6ثالثــــًا (%T. 
ilisha  ) كمـا وصـف 10.1رابعـًا  .(%Mohamed et al., 

فــي  Diadromousحالــة األســماك البحريــة المهــاجرة  (2009)
إلـــى  2005شـــرق الَحمـــار خـــالل الفتـــرة مـــن تشـــرين األول  هـــور

  .2006لول أي
مناسيب ميـاه االهـوار ومنهـا  أزداد َتَذبُذب 2007منذ عام       

هــــور شــــرق الحمــــار فضــــًال عــــن ارتفــــاع تركيــــز الملوحــــة نتيجــــة 
ـــاطق االهـــوار،  ـــى من ـــرات إل ـــة والُف انخفـــاض تصـــريف نهـــري دجل
فضــال عــن تحويــل مجــرى نهــر الكــارون بعيــدا عــن شــط العــرب 

) مّمـا اثـر Hameed and Aljorany, 2011( 2009عـام 
العــــرب وســــاعد علــــى  ســـلبًا علــــى انخفــــاض تصــــريف ميــــاه شــــط

المالح القادم من الخليج العربي إلى األجزاء  اندفاع التيار ألمدي
العليــا مــن شــط العــرب وجنــوب هــور الَحمــار عنــد مدينــة البصــرة 

  مع ارتفاع تركيز ملوحة المياه فيهما.   
تـــــأثير هـــــذه وعليـــــه تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة التعـــــرف علـــــى       

وحالــة األســماك التغيــرات البيئيــة علــى تركيبــة الُمجَتمــع الســمكي 
  .21 األول من القرن هور شرق الحمار خالل العقدالبحرية في 

  مواد وطرق العمل
(شــكل ضــمن هــور شــرق الَحمــار ثــالث محطــات ُاختيــَرت       

ُتمثل المحطة األولى منطقة حريـر الواِقعـة ضـمن إحـداثيات  )،1
E, 47◦ 41′ 37.55″ N, 30◦ 35′ 17.6″  إذ لـم تتعـرض ،

هـــذِه المنطقـــة إلـــى التجفيـــف كمـــا فـــي المنـــاطق اُألخـــرى، وتـــراوح 
م. تبعـد 5.2-7.5عمقها عند منتصف مجراها أثناء الجزر بّين 

المحطــة الثانيــة (منطقــة الصــالل) عــن المحطــة األولــى بحــوالي 
تـي تقـع م وال 3.8-6.5كم ويتراوح عمقها عند الجزر بـّين  3.5

 E, 47◦ 39 19.75″ N, 30◦ 38′ضـمن إحــداثيات 
، إذ تعرضـــــت هـــــذِه المنطقـــــة إلـــــى عمليـــــات التجفيـــــف 17.28″

. ُتمثــل المحطــة 2003بالكامــل وأُعيــَدت إليهــا الميــاه بعــد نيســان 
 ◦E, 47الثالثة منطقة البرَكة وُمقترباتها والواقعة ضمن إحداثيات

36′ 44.8″   11.5″ 41′ 30◦ N, د عــن حريــر والتــي تبعــ
كـــــم وعـــــادًة مـــــا ُيميزهـــــا ضـــــحالة أعماقهـــــا ُمقارنـــــًة  11بحـــــوالي 

بالمنـاطق اُألخــرى وبنباتاتهـا المائيــة الكثيفـة، تتــراوح أعماقهـا بــّين 
  م.  3م إلى  0.5

ُجِمعـــت عينـــات األســـماك شـــهريا للمـــدة مـــن كـــانون الثـــاني       
، باســـــتخدام وســـــائل صـــــيد ُمختلفـــــة 2010 أيـــــارولغايـــــة  2009
حجم فتحاتهـا عنـد م و 16وارتفاعها م 120الكرفة (طولها كشبكة 

ملــم) وشــباك المحيــر  5×5ملــم وفــي وســطها  10×10األطــراف 
 30×30م، وتباين حجم فتحاتها بـّين  120-150(أطوالها بّين 

م  200-300ملم) وشباك الَكطعة (أطوالها بّين  40×40ملم و
هائمـــة ملـــم) وشـــباك النصـــب الثابتـــة وال 30×30وحجـــم فتحاتهـــا 
م وهــي ذات فتحــات ُمختلفــة األحجــام)  50-100(أطوالهــا بــّين 

م) ومجـرف الروبيـان (تحـوي علـى كـيس  32وشبكة جر قاعيـه (
ـــه  ـــم وفـــي جوانـــب الشـــبكة  10×10فـــي وســـطها، حجـــم فتحات مل

م وفتحاتها بّين  6-9ملم) وشباك السلية (أقطارها بّين  15×15
(شـــــــــائع  ملـــــــــم) والصـــــــــيد الكهربـــــــــائي 40×40ملـــــــــم و 25×25

والخـــــيط  االســـــتخدام فـــــي االهـــــوار رغـــــم عـــــدم قانونيـــــة الوســـــيلة)
بالتنســيق كانــت تسـحب الشــباك بواسـطة زورق و والسـنارة (البِلـد). 

المنطقــــة. ُحِفَظــــت عينــــات  ن محليــــين مــــنوالتعــــاون مــــع صــــيادي
األســــماك بحاويــــات فلينيــــة وأكيـــــاس نــــايلون تحــــوي علــــى الـــــثلج 

       المجروش لحين وصولها إلى الُمختبر.
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) ºكدرجة حـرارة المـاء (مقيست حقليًا بعض العوامل البيئية      
متزامنـًة مـع عمليـات الصـيد باسـتخدام وتركيز الملوحة (غم/لتـر) 

 YSI 556 Multi-Probe System (YSI 556 جهـاز
MPS) قيســت أعمــاق منــاطق الِدراســة باســتخدام جهــاز قيــاس .

)، Lowrance )Taiwanنــوع  Fishfinder-X25Bاألعمــاق 
ـــــــــوع  GPS-126وُأِخـــــــــَذت إحـــــــــداثيات المنـــــــــاطق باســـــــــتخدام  ن

Garmin )Taiwan .(   

 سمكة من هـور شـرق الَحمـار وُصـِنفت 155828 تُجِمعَ       
والـــــدهام   Beckman (1962)حســـــب أنواعهـــــا اعتمـــــاًد علـــــى 

 Coadو Fischer and Bianchi (1984))     و1977(
. ُسـِجَل Carpenter et al., (1997)و (2010 ,1991)

عــدد أفــراد كــل نــوع علــى ِحــَده. ُحِســَبت النســبة المئويــة لكــل نــوع 
  . من أنواع األسماك المصطادة

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



139 
 

وِصــــــَفت تركيبــــــة الُمجَتمــــــع الســــــمكي لشــــــرق الَحمــــــار 
ـــــرات فـــــي عـــــدد  ـــــوع لمقارنـــــة التغُي ـــــل التن باعتمـــــاد دالئ

  األنواع أو األفراد بّين األشهر الُمختلفة وكما يلي:
 Odumُحِســــَبت الــــوفرة النســــبية وفقــــًا لـــــ   -    

(1970) :  
Relative abundance % = (ni/N)*100  

 : إْذ أنni  ،عــدد أفــراد النــوع فــي العينــة الشــهرية = 
N.العدد الُكلي للعينة الشهرية =  

 Shannon) وفقـًا لــ Hُحِسـَب دليـل التنـوع  ( -    
and Weaver (1949) :  

H = -  ∑ Pi ln Pi   
 : إْذ أنH  ،دليـــــل التنـــــوع =Pi  تناســـــب النـــــوع فـــــي =

  العينة الُكلية.
 

ــــ Jُحِســـَب دليـــل التســـاوي ( -     Pielou) وفقـــًا ل
(1977)   :  

       J = H / ln S    
 : إْذ أن J،دليـل التسـاوي =H  ،دليـل التنـوع =S   =

  عدد األنواع.
ــًا لـــ Dُحِســَب دليــل الغنــى ( -     Margalef) وفق

(1968):   
D = S-1 / ln N   

 : إْذ أن D ،دليـل الغنـى = S ،عـدد األنـواع = N =
  عدد األفراد.

لمعرفة التغيرات في تركيبة مجتمع األسماك       
في هور شرق الحمار خالل العقد األول من القرن 
الحادي والعشرين، قورنت نتائج الدراسة الحالية 

 و Hussain et al., (2009)بالدراستين 
Mohamed et al., (2009)  والتي تناولتا وصف

- 2005 فترةتركيبة مجتمع اسماك الهور خالل 
2006 . 

  

  النتائـــج
ـــيم درجـــة 2يوضـــح شـــكل ( ) التغُيـــرات الشـــهرية فـــي ق

حــرارة وملوحــة ميــاه هــور شــرق الحمــار، إذ لــم يالحــظ 
 ,F= 0.063فـروق معنويـة بـّين محطـات الِدراسـة (

P> 0.05)و (F=1.42, P>0.05التـوالي.  ) علـى
تراوحـــت قـــيم الُمعـــدالت الشـــهرية لدرجـــة الحـــرارة بـــّين 

14.9º35م فـــي كـــانون الثـــاني و º م فـــي آب وُمعـــدل
 7.74‰ فـي ُحزيـران و 1.54الملوحـة الشـهري بـّين 

  في أيلول. 
مــــن األســــماك نوعـــًا  47ســـجل خــــالل الدراســــة       

عائلـة، تنتمـي َجِميعهـا إلـى  20جنسـًا و 35تعود الـى 
(جــــدول  Osteichthyesاك العظميــــة صــــنف األســــم

 Cyprinidae). جــــاءت أفــــراد عائلــــة الشــــبوطيات 1
نوعـــًا) واألجنـــاِس  15بالمرتبـــة األولـــى بعـــدد األنـــواع (

هـو األكثر تنوعًا  Barbusوكــــــان جنس  جنسًا) 11(
التـي  Mugilidaeمن بّينهـا، تلتهـا أفـراد عائلـة البيـاح 

عوائـل ،  ثـم Lizaس أنـواع تعـود إلــى جـن ُمِثَلت بـأربع
والـبلم  Sparidaeوالشعم  Clupeidaeالصابوغيات 

Engraulidae  بثالثة أنواع لكل منها، وُمِثَلـت أربعـة
ــــــــــل هــــــــــي   Cyprinodontidaeو Sillagiidaeعوائ

ـــــــــط ِلكـــــــــُل  Poecillidaeو Gobiidaeو ـــــــــوعين فق بن
َل نــــوٌع واحــــٌد فقــــط إلحــــدى عشــــرَة عائلــــة  منهــــا، وُســــج

 Siluridaeو Soleidaeو Sciaenidaeَشـــــــــــــــــَمَلت 
 Hemiramphidaeو       Bagridaeو
 Leiognathidaeو Scatophagidaeو
  Ariidaeو  Pristigasteridaeو
  .Mastacembelidae و Heteropneustidaeو

نــــوع مــــن األســــماك البحريــــة  23ســــجل تواجــــد       
تعـــود إلـــى  ضـــمن تركيبـــة أســـماك هـــور شـــرق الحمـــار 

ـــــة  13 ـــــالث عوائـــــل  )، فقـــــد 1(جـــــدول عائل ـــــت ث مثل
بـــــــــثالث أنـــــــــواع لكـــــــــل منهـــــــــا وهـــــــــي عائلـــــــــة البيـــــــــاح 

Mugilidae  البيـاح االخضـر أنـواعضـمت التي L. 
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subviridis  ـــونزنجيري و ـــاح كل ـــذهبيو  L. klunzingeriبي ـــة الصـــابوغيات   L. Carinataالبيـــاح ال و عائل
Clupeidae  الصــــبور أنــــواعإْذ ضــــّمت T. ilisha  الجفوتــــة الخيطيــــة وNematalosa nasus  الســــردين و

Sardinella albella عائلـــة الشـــعم ،  وSparidae وضـــّمت الشـــانك اصـــفر ذنـــب latus Acanthopagrus و 
ـــردا  ـــة و  hasta Sparidientex  الســـبيطيو  .berda Aالشـــانك ب ـــبلم عائل ـــواعوشـــملت  Engraulidaeال ـــم  أن بل

ُمِثَلـت  ..malabarica T  يكـاماالبار  بلـم و .mystax T  بلـم طويـل الشـارب و hamiltonii Thryssa هـاملتون
 S. arabica و Sillago sihamaوضـمت النـوعين  Sillagiidae عـائلتين بنـوعين لكـل منهـا همـا عائلـة الحاسـوم

. أمـا Periophthalmus dussumeriو  Bathygobius fuscusضـمت النـوعين و  Gobiidaeعائلة القوبيون و 
َل نــوٌع واحــٌد فقــط بنــوعيتمثلــت  Poecillidaeبقيــة العوائــل  العوائــل وهــي  لبقيــةن فقــط ِلكــُل منهــا، وُســجSoleidae 

 Sciaenidae وAriidae و Leiognathidaeو Pristigasteridaeو Hemiramphidaeو
) التغيـرات الشـهرية فـي عـدد أنـواع األسـماك المصـطادة مـن شـرق 3بّين الشـكل (  .)1(جدول  Scatophagidaeو

فـي  17نوعًا، وأدناه  43نوعًا، ُسّجل أقصى عدد منها في أيلول  47راسة، إذ بلغ عددها الُكلي الَحمار أثناء ُمدة الدِ 
ًا محليـًا نوعـ 16% من العـدد الُكلـي ِلتضـم 51.1نوعًا وبنسبة  24. أسهمت األسماك النهرية بـ 2009كانون الثاني 

  من العدد الُكلي % 48.9نوع وبنسبة  23ـ أسهمت االسماك البحرية ب، بينما )%17( وثمانية أنواٍع دخيلة%) 34(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 )2012-2009( شرق الَحمار درجة حرارة وملوحة مياه هورالتغُيرات الشهرية في ُمعدل  )2شكل (
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*F نهرية، ** أسماكM بحرية أسماك   
  

   
  
  

  
  

  ��د 
  ا���اع

��د 
  ا����س

 ا���اع  ا���� ا���ا�� ا������

  ا$#" ا����   ا$#" ا��!�   ا$#" ا����   ا$#" ا��!� 
 Cyprinidae  F* "#�  Barbus sharpeyi ا�!�	ط��ت 11 15
    F ن�%�  B. xanthopterus 
    F ط	�  B. grypus 
    F ن�&'  B. kersin 
      F ي��)  B. luteus 
    F *+  Aspius vorax 
    F "ا�-�رب اا���و�  Carassius auratus 
      F ./�!ا�-�رب ا�  Cyprinus carpio 
      F "�!ا�-�رب ا��  Ctenopharyngodon idella 
    F "01ا�-�رب ا�  Hypophthalmichthys molitrix 
      F 23	%ا��4#�ن ا�  Alburnus mossulensis 
    F 53ا��4#�ن ا���  Acanthobrama marmid 
      F  Hemiculter leucisculus 
      F 61��78 ا� "#�#�  Cyprinion  kais 
    F ��)ر ا	���  Garra rufa 
 Liza subviridis  ا����ح ا;:Mugilidae M** �0 ا����ح 1 4
      M ز=>��ي�	ح �+��  L. klunzingeri 
      M "ا����ح ا�?ھ�  L. carinata 
      F "#!@ا�  L. abu 
 Tenualosa ilisha  ا�&�	ر Clupeidae  M ا�&��	��Aت 3 3
      M ��%�@ا� ��	ا�>1  Nematalosa nasus 
      M B3ا��4د  Sardinella albella 
�=* ا�18 ذ Sparidae M ا�!�6 2 3D=  Acanthopagrus latus 
      M ا� *=�!  A. berda 
      M 4ا�"%��  Sparidientex hasta 
 Thryssa mystax  �+6 ط	23 ا�!�رب Engraulidae M ا��+6 1 3
      M ر����E 6+�  T. malabarica 
      M ن	F+E6 ھ�+�  T. hamiltonii 
 Sillago sihama  ا���H	م Sillagiidae M ا���H	م 1 2
        M "م ا����	��Hا�  S. arabica 
�EJ	 أ�	 Gobiidae  M ا�I	��	ن 2 2  Bathygobius fuscus 
      M 	أ� 	�EJ  Periophthalmus dussumeri 
2 1 K3�%ا�� Cyprinodontidae  F ��7Fا�� K3�%ا��  Aphanius dispar 

        F K3�%ا��  A. mento 
 Poecilia latipinna  �	�"ا� Poecilliidae F ا�-��	ز�3 2 2
    F ز�3ا�	��-  Gambusia holbrooki 
 Silurus triostegus  >�يا� Siluridae F  ا�>�ي ا���	ي 1 1
1 1 *�Lا��  Soleidae  M ا�*�L�  Synaptura orientalis 
 I  Hyporhamphus limbatus#��ورا� Hemiramphidae M  ا��#�Iر ا�14+" 1 1
1 1 �#3	M	ا�  Pristigasteridae M �#3	M	ا�  Ilisha elongata 
 Leiognathus bindus  ا�&�#" ا;Leiognathidae M �18  ا�&�#" ا;�18 1 1
 ا�>�ي ا���Hي 1 1

 Ariidae  ا��4(+"
M 

  ا�>6 
Arius bilineatus 

 Johnius belangerii  ط�%�	  Sciaenidae M  ا�#��ب 1 1
 O#�  Scatophagus argus ا�#	:?ة O#�  Scatophagidae M ا�#	:?ة 1 1
1 1 .�Jا�>�ي ا�  Heteropneustidae F .�Jا�>�ي ا�  Heteropneustes fossilis 
1 1 P3�Eا��� Mastacembelidae  F P3�E�E  Mastacembelus mastacembelus 
1 1 ��ELا� 	ا�  Bagridae  F ��ELا� 	أ� Qا����  Mystus pelusius 
 ***Tilapia zilli  ا��+%" Cichlidae  F  ا��+%" 1 1

  ا��>�	ع    20  35 47

 2010 – 2009(شرق الَحمار  هور ) أنواع األسماك وعوائلها المصطادة بمختلف وسائل الصيد من  1جدول (
( 
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 23البحريـــة فـــي أيلـــول  لألنـــواع وكـــان أقصـــى عـــدد لألنـــواع
  . 2009الثاني في كانون  6نوعًا، وأدناه 

فــــي وفرِتهــــا العدديــــة، إذ الهـــور أســــماك أنــــواع تباينـــت       
ــــ األنــــواعالمصــــطادة لكافــــة  األفــــرادتــــراوح عــــدد   3273ين ب

ــــاني ســــمكة  فــــي تمــــوز  ســــمكة 13397 إلــــىفــــي كــــانون الث
وبنســـــــبة  .abu Lســـــــادت أســـــــماك الخشـــــــني ). 2(جـــــــدول 

وجـــاءت بعـــدها أســـماك الكـــارب % مـــن العـــدد الُكلـــي 14.6
 أســــماك % ثــــم13.4 ِلُتحقــــق نســــبة .auratus Cالبروســــي 

يوضـح .  %11.2بنسـبة بالمرتبة الثالثة  .mystax T البلم
  نسبة المئوية للوفرة العددية ألفراد أنواعالأيضا ) 2جدول (
البحريــة المصــطادة بوســائل الصــيد كافــة مــن شــرق  األســماك

الَحمــار أثنــاء ُمــدة الِدراســة. فقــد شــكلت أفــراد األنــواع البحريــة 
أيــار بنســـبة % مـــن عــدد األفـــراد الكلــي. ســـادت 36.2نســبة 

بّينمـــا كانـــت أقـــل وفـــرًة فـــي كـــانون األول بنســـبة  %،14.55
1.95%  .  

) D) التغيرات الشهرية في قيم أدلـة الغنـى (4يظهر الشكل (
)  ألسـماك هـور شـرق الَحمـار للمـدة J) والتكافؤ (Hوالتنوع (

   ، إذ بلغت2010أيار  ولغاية 2009من كانون الثاني 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوعــًا  47والمحســوبة مــن  3.85القيمــة الُكليــة لــدليل الغنــى 
ختلـــــف وســـــائل الصـــــيد، فقـــــد ســـــمكة ُجِمعـــــت بمُ  155828و

) 1.98( 2009كانـــت أدنـــى قـــيم الـــدليل فـــي كـــانون الثـــاني 
 مجتمـــــع األســـــماك البحريـــــة .mystax Tأســـــماك  .وأعالهـــــا

 % وتراوحت وفرتهـا الشـهرية11.18ِلُتحقق نسبة ُكلية بلغت 
، تالهـا % فـي آ ب23.95و % في كانون األول2.79بّين 

hamiltonii T.  اك أسـم %8.87بنسبة ُكليـةmystax T. 
% 11.18ِلُتحقق نسـبة ُكليـة بلغـت  مجتمع األسماك البحرية

 % فــــي كــــانون األول2.79بــــّين  وتراوحــــت وفرتهــــا الشــــهرية
بنســــبة ُكليــــة  .hamiltonii T، تالهــــا % فــــي آ ب23.95و

ـــين 8.87 ـــاني% فـــي 2.12% وتباينـــت نســـبتها ب  كـــانون الث
 % فــي أيلـــول. حققــت أســـماك الصــبور نســـبة ُكليـــة18.67و

فــي أيلــول  % وحققــت أعلــى وفــرة شــهرية فــي6.12مقــدارها 
فــــي كـــانون  1.28). تراوحـــت قـــيم دليـــل التنـــوع بـــّين 4.50(

فــي تشــرين الثــاني، فيمــا بلغــت قيمتــُه  2.61و 2009الثــاني 
) J. بلغت القيمة الُكليـة لـدليل التكـافؤ العـددي (2.58الُكلية 
نون فـــــي كـــــا 0.45وتراوحـــــت تغيراتـــــُه الشـــــهرية بـــــّين  0.67
  .2010في آذار  0.78و 2009الثاني 
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  ا�#��ك أ��اع    2ك A@�ط آذار ����ن أ-�ر �<-3ان /��ز آب أ-��ل 1 ت 2 ت 1 ك  ا��� 

11.18 2.79 6.23 13.27 15.91 23.95 11.64 14.17 24.5 23.55 16.96 3.71 3.38 T. mystax 

8.87 2.52 4.75 14.05 18.67 12.84 13.11 9.22 16.11 16.67 15.52 2.69 2.12 T. hamiltonii 

6.12 1.95 4.5 7.04 7.19 9.41 9.67 9.92 14.55 10.21 9.04 2.76 2.68 T. ilisha 

3.67 0.07 0.09 0.51 1.04 2.05 2.34 3.84 11.79 21.08 5.56 1.06 0 L. klunzingeri 

2.87 1.38 2.39 3.8 3.35 2.27 2.38 3.42 4.17 5.44 9.1 8.78 1.96 L. subviridis 

1.95 0 6.37 2.33 2.1 2.94 2.55 4.16 3.28 3.4 0.17 0 0 H. limbatus 

0.572 0 0.24 1.5 0.84 0.79 1.25 1.24 1.1 0.39 0.33 0.32 0 A. latus 

0.282 0.13 0.17 0.2 0.25 0.27 0.2 0.18 0.7 1.03 0.62 0.31 0.46 A. bilineatus 

0.132 0 0 0.16 0.12 0.17 0.2 0.47 0.28 0.23 0.31 0 0 B. fuscus 

0.116 0.13 0.72 0.36 0.27 0.06 0.07 0.04 0.08 0 0 0 0 N. nasus 

0.084 0 0 0.13 0.19 0.15 0.1 0.31 0.2 0.08 0 0 0 I. elongata 

0.071 0 0.09 0.1 0.14 0.11 0.08 0.07 0.14 0.16 0.08 0 0 S. hasta 

0.066 0 0.1 0.09 0.12 0.1 0.07 0.12 0.09 0.1 0.14 0.08 0 T. malabaricus 

0.064 0.06 0.06 0.1 0.12 0.1 0.06 0.05 0.1 0.08 0.06 0.11 0.1 S. sihama 

0.048 0 0.47 0.18 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 P. dussumeri 

0.037 0 0.16 0.12 0.13 0.08 0.04 0 0 0 0 0 0 L. bindus 

0.029 0 0.07 0.09 0.03 0.03 0.04 0.02 0.08 0.05 0 0 0 S. orientalis 

0.006 0 0 0.02 0.03 0.04 0 0 0 0 0 0 0 S. arabica 

0.003 0 0 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 A. berda 

0.002 0 0 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 J. belangerii 

0.001 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 S. argus 

0.001 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 S. albella 

0.001 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 L. carinata 

36.2 9.0  26.4  44.1  50.7 55.4 43.8  47.2  77.2 82.5 57.9 19.8  10.7  %�3�Hاع ا��	=S� 
 % ����I ا;=	اع 89.3 80.2 42.1   17.5   22.8  52.8   56.2   44.6   49.3   55.9  73.6  91.0 63.8

56365 634 2756 4223 5713 6203 5869 5573 9433 9083 5084 1277 517 
VMد أ�Uاد ا;=	اع 

�3�Hا�� 

155828 7029 10437 9576 11282 11203 13397 11799 12973 8844 4878 3836 3273 
VMد أ�Uاد ا;=	اع 

 ا�-+"

 .2010-2009 شرق الَحماربحرية في هور ال األسماك أفراد أنواعفي النسب المئوية إلعداد رات الشهريةغيُ ) التَ 2جدول (
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  المناقشة
يتــأثر تواجــد األســماك وانتشــارها وتوزيعهــا فــي البيئــة المائيــة 
بمجموعة من العوامل البيئيـة المَتداُخلـة مـع بعضـها ويختلـف 
مقـــدار االســـتجابة بـــّين األنـــواع الُمختلفـــة ويصـــبح حينئـــذ مـــن 

ربــط تواجــد نــوع معــين مــن األســماك بعامــل الصــعوبة بمكــان 
 (1999)أشـار  )، إذal., et Ribeiro 1995بيئي محدد (

al., et Petihakis  درجــــة حــــرارة الميــــاه هــــي مــــن إلــــى إن
أكثر العوامل البيئية أهميًة في التحكم بتواجد الكائنات الحيـة 
وانتشـــــارها وتوزيعهـــــا ونشـــــاطاتها الُمختلفـــــة كـــــالنمو والتغذيـــــة 

تغُيـــــرات شـــــهرية الحاليـــــة أظهـــــرت نتـــــائج الِدراســـــة  اثر.والتكـــــ
واضــــحة فــــي درجــــات حــــرارة الميــــاه، إذ ُســــّجلت أعلــــى القــــيم 
خـــالل أشـــهر الصـــيف الســـّيما فـــي تمـــوز وآب، وأدناهـــا فـــي 

ـــــت أشـــــهر الشـــــتاء  ـــــي تناول وهـــــذا ينســـــجم مـــــع الِدراســـــات الت
 Hussein andالخصـائص البيئيـة لميـاه جنـوب العـراق (

Attee, 2000  ؛Tahir et al., 2008 ،؛ 2009؛ الزم
Al-Saad et al., 2010 ،حظ كـذلك لـو  )،2011؛ مويـل

عام م) °35-14.9درجة حرارة ماء الهور ( ع في مدىارتفا
، حيـــــث كـــــان 2006-2005مقارنـــــة بعـــــام  2009-2010
إذ  )،Mohamed et al., 2009م (°29-12المــدى 

ا المنطقــة ُيعــاني العــراق مــن التغُيــرات المناخيــة التــي تمــر بهــ
والعــــالم ُمَتَمثلــــة بارتفــــاع ملحــــوظ فــــي درجــــة الحــــرارة خــــالل 
الســــنوات القليلــــة الماضــــية، وتراجــــع ُمعــــدل ســــقوط األمطــــار 
وازديـــــــاد ظـــــــاهرة الجفـــــــاف والتصـــــــحر فـــــــي معظـــــــم أجزائـــــــه 

)Trondalen, 2009   .(  
شـرق الَحمـار مــع هـور ملوحـة ميــاه  تركيـزمقارنـة  عنـد      

 ُأجريــت بعــد إنعاشــه، يالحــظ ارتفــاعتــي الِدراســات الســابقة ال
الدراسـة الحاليـة والتـي تـراوح معـدل الملوحـة واضح في نتـائج 

‰  2.0 –1.2 ينمــا كــان المــدى، ب‰7.74و 1.45بــين  
 ,.Mohamed et al( 2006-2005خـــالل فتـــرة 

وهـذا يعكــس تـأثير الميــاه البحريـة علــى نوعيـة ميــاه  ). 2009
سـيب ميـاه نهـري دجلـة الَحمار فضًال عن تـأثير انخفـاض منا

والُفرات ِبسبب السدود والخزانـات التـي ُأنشـئت خـالل العقـدين 

ســدًا  30األخيــرين فــي أعــالي النهــرين والتــي تجــاوز عــددها 
)Partow, 2001(.  تصــريف لقــد حصــل تبــاين كبيــر فــي

لعراقيــة، إذ بلــغ نهــري دجلــة والُفــرات داخــل حــدود األراضــي ا
ـــ/ثـــ3م 508و 1169 ُمعـــدلهما الســـنوي خـــالل  ى التـــواليا عل

واســــتمر االنخفــــاض بالتصــــريف فــــي  ،2005-2004عــــام 
 313و 427وكــــــــــــان  2008و 2007و 2006 األعــــــــــــوام 

ـــــا علـــــى التـــــوالي، إذ انخفـــــض3م 246و % 73.2بنســـــبة  /ث
 عــــام % للعــــامين األخيــــرين بالمقارنــــة مــــع تصــــريف57.6و

وبالنتيجة انخفض تصـريف ميـاه ) 2011(المحمود،  2006
لخلـيج اعد على تقـدم الجبهـة المالحـة مـن امما سشط العرب 

ــــدول  العربــــي عبــــر شــــط العــــرب نتيجــــة السياســــات المائيــــة ل
نهـــر مجـــرى  فضـــًال عـــن تحويـــل )،2005الجـــوار (نومـــاس، 

 Hameed and)الكـــارون داخـــل األراضـــي اإليرانيـــة 
Aljorany, 2011)  الذي يعد رافدًا مهمًا لدعم المياه العذبة

المحمــود، م الجبهــة المالحــة (مــن تقــدفــي شــط العــرب والحــد 
) تباين مقدار تركيز المـواد 2011) والحظ المحمود (2011

) في شط العرب خالل السنوات المائيـة TDSالذائبة الُكلية (
 1.71و 1.53، إذ بلـــــــــــــغ مقـــــــــــــدارها 2008-2006مـــــــــــــن 

غم/لتر بالترتيـب نفسـه، وهـذا يعكـس طبيعـة العالقـة  3.63و
ـــاه وترك ـــّين تصـــريف المي ـــة  يـــز المـــواد الذائبـــةالعكســـية ب الُكلي

) ويعــود ذلــك 2011المحمــود، ؛ 2007(الشــاوي وَجماعتــه، 
إلـــى توغـــل طاقـــة المـــد مـــن الخلـــيج العربـــي ِبســـبب انخفـــاض 

  يف للسنوات الثالث السابقة الذكر.ُمعدالت التصر 
هــــور احتلــــت عائلــــة الشــــبوطيات المرتبــــة األولــــى فــــي       

ألجنــاس، وهــذا ينســجم شــرق الَحمــار بعــدد األفــراد واألنــواع وا
مـع الِدراسـات المحليـة التــي تناولـت تركيبـة الُمجَتمـع الســمكي 
فـــي ُمســـطحات ُمختلفـــة مـــن بيئتنـــا الداخليـــة، إْذ أشـــارت إلـــى 
ســيادة مخــزون هــذِه العائلــة علــى بقيــة األنــواع الُمتواجــدة فــي 
حــوض وادي الرافـــدين كونهـــا تُفضـــل الميـــاه الدافئـــة الُمالئمـــة 

أنـــواع ت ). شـــكل,Al-Daham 1982ا (لحياتيهـــا وفســـلجته
مــــن مجتمــــع % 31.9بالدراســــة الحاليــــة عائلــــة الشــــبوطيات 

ِبِدراســــة اســــماك هــــور شــــرق الحمــــار وهــــو اقــــل ممــــا ســــجل 
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(2009) al., et Hussain  ُمجَتمــع % مــن 38.7والبالغــة
ُتشـير  ).2006-2005( أسماك شرق الَحمـار بعـد اإلنعـاش

ـــة الشـــبوطياالِدراســـات  ـــواع إلـــى إن عائل ت ُتشـــكل ُمعظـــم األن
الُمصــــطادة ُكلمــــا اتجهنــــا نحــــو األجــــزاء الُعليــــا لنهــــري دجلــــة 

الردينـــي (اه ـنتيجـــة انخفـــاض الملوحـــة فـــي هـــذه الميـــوالُفـــرات 
؛ صـديق، ,.Mohamed et al 2008؛ 1999وَجماعتـه، 

  .)2011؛ العماري، 2009
ـــواع مـــن أســـماك        ـــاه شـــرق الَحمـــار تواجـــد أن َشـــِهَدت مي

لبحريــــة دخلــــت عبــــر نهــــر شــــط العــــرب تعــــود ألفــــراد الميــــاه ا
ــــــك والنعــــــاب  ــــــاح والشــــــانك والمزل ــــــل الصــــــابوغيات والبي عوائ

وأبـو عوينـة والـبلم والصـيني وبنـت النوخـذة والجـري والحاسـوم 
البحــري والقنبــرور والقوبيــون، والتــي َشــَكَلت نســب ُمعتبــرة مــن 

 ككــذلعــدد األفــراد واألنــواع وكميــة الصــيد الشــهرية والُكليــة، 
مـرة فـي هـور شـرق  ألولالبحريـة  األنـواعبعض  تواجد سجل

والصـيني األصـفر  .bilineatus Aالجري البحـري الحمار كـ
bindus L. ـــــوم ـــــن  .arabica S والحاسـ  albellaوالسرديـــــ

S.  والبيـــاح الـــذهبيcarinata L.  وأبـــــو عوينـــةelongata 
I.  القنبرور وlimbatus H. ،راسـة عـن َتميزت منطقة الدِ  لذا

ــــة  ــــاه البحري بقيــــة أهــــوار العــــراق اُألخــــرى فــــي اتصــــالها بالمي
وتأثرهــا بظــاهرة المــد والجــزر والجبهــة المالحــة، ممــا اعتُِبــَرت 

وبــذلك أثــرت علــى نســب أنــواع مســتقرة الملوحــة،   بيئــًة غيــر
اســماك الميــاه العذبــة القاطنــة والدخيلــة علــى حــدا ســواء، فقــد 

 19و 45ســماك مــن انخفضــت نســبة هــذين النــوعين مــن األ
 Mohamed et( 2006-2005% علــى التــوالي عــام 

al., 2009 في الدراسة الحالية، وكـذلك  17و 34) إلى %
-2005% عـام 29و 60مـن  امـالحال بالنسبة لعـدد أفراده

  . 2010-2009% عام 20و 44إلى  2006
بحريـــة َتغُيـــرات ملحوظـــة فـــي أعـــداد أظهـــرت األنـــواع ال      

% مـــــن عـــــدد األنـــــواع 49لت نســـــبة وشـــــك أنواعهـــــا وأفرادهـــــا
ــــــة بنســــــبة 36و ــــــراد مقارن ــــــواع 36% مــــــن عــــــدد األف % لألن
. 2006-2005خـالل عـام  األسماكمجتمع ألفراد % 11و

تقــدم الجبهــة نتيجــة  للهــورالبيئــة تغيــر الظــروف وهــذا ُيفســر 
، فقد تميز تواجـد المالحة من الخليج العربي عبر شط العرب

ر مقارنــــًة ببقيــــة األنــــواع أســــماك الصــــبور فــــي شــــرق الَحمــــا
البحريــــة اُألخــــرى، إذ تواجــــدت صــــغاره فــــي أشــــهر الِدراســـــة 
َجِميعها، فيما دخلت أفراده الناضجة المنطقة لغـرض التكـاثر 

، إذ 2006-2005وهــذه الظــاهرة لــم تســجل عــام ُمنــذ آذار 
إن جميـــع اســـماك الصـــبور كانـــت فـــي األطـــوار األولـــى مـــن 

مـــار إلغـــراض التغذيـــة حياتهـــا وان معظمهـــا يـــدخل هـــور الح
)Mohamed, et al., 2008 .(  

َلت قـــيم أدلـــة الغنـــى والتنـــوع والتكـــافؤ تباينـــًا واســـعًا        َســـج
عنــد وصــف ُمجتمــع اســماك شــرق الَحمــار ُمقارنــًة بالِدراســات 
اُألخـــرى التـــي ُأجريـــت علـــى الهـــور بعـــد اإلنعـــاش (الشـــمري، 

 Mohamed et؛  Hussain et al., 2009 ؛  2008
al., 2009 ـَذت فـي ظـروٍف تختلـفالن تلـك الِدراسـات ُنف (

عما تمُر به المنطقة من تأثير اجتياح تيار المد المالح الذي 
ســاعد فــي دخــول بعــض األنــواع البحريــة ألول مــرة إلــى بيئــة 
الِدراســـــــة والتـــــــي َشـــــــكلت نســـــــبة ُمقاربـــــــة لألســـــــماك النهريـــــــة 

%)، فقــد أســهم انخفــاض تصــريف ميــاه شــط العــرب 48.9(
ظهــور تغُيــرات بتركيبــة ُمجَتمــع أســماك شــرق الَحمــار، إْذ  فــي

) إلـــى انخفـــاض تصـــريف ميـــاه شـــط 2011أشـــار المحمـــود (
/ثا 3م 246إلى  2008العرب عند ميناء المعقل مطلع عام 

 2007وحتــــى  1997بعــــد أن كــــان ذا مســــتوى ثابــــت منــــُذ 
/ثا). وبالنتيجة انعكس على قيم دليل الغنـى، الـذي 3م 658(

مــدى مالئمــة الُمســطح المــائي وصــحته مــن حيــث يعبــر عــن 
 al., et 1999الـــوفرة النوعيـــة والعدديـــة والوزنيـــة لألســـماك (

Rathertm (2008)). أوضــــــــح al., et Karve  قــــــــيم إن
دليــل التنــوع تتــأثر بالعوامــل البيئيــة فضــًال عــن مــدى مالئمــة 
تلك البيئة لتواجد األسماك وانتشارها، كما إن حركة األسماك 

اء كانت للتغذية أم للتكاثر لها تأثير كبير علـى تبـاين قـيم سو 
  ذلك الدليل.
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 العراق من جنوبالمعتمدة في تقييم التجُمعات السمكية في بيئاٍت ُمختلفة  ) نتائج األدلة البيئية3جدول (

    أدلة التقييم الحياتي

  المسطح المائي

  

 الغنى التنوع التكافؤ  المصدر

 Hussain et al., (1997)   ط العربش - 1.75-0.30 0.75-0.10

  )2003جاسـم (  ط العربش 2.78-0.43 2.13-0.61 0.89-0.28

  )2005يونـس (  َكرمة علي 2.18-0.94 1.50-0.12 0.60-0.05

 Mohamed et al., (2012)  هور الجبايش 1.7-0.8 1.6-0.9 0.8-0.4

  )2008الشمري (  هور شرق الَحمار - 2.76-1.40 -

  Mohamed et al., (2008c)  هور الحويزة 2.42-0.73 2.11-0.88 0.85-0.49

  )2009الزم (  ليَكرمة ع 2.44-1.05 2.20-1.26 0.84-0.52

 Hussain et al., (2009b)  هور شرق الَحمار 2.83-0.74 2.01-1.07 0.84-0.48

  الِدراسة الحالية  هور شرق الَحمار 4.50-1.98 2.61-1.28 0.78-0.45
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