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   األسماك البحريةأنواع ض بع ِليةغِذة وتَضانَحقة نطَمَ رماَرق الحهور شَ
  

   ياسينم حسن يونس، علي طه، كاظمنى طه العكيلي،  مطلكفالح معروف
  ، العراققسم الفقريات البحرية، مركز علوم البحار، جامعة البصرة

  

  الخالصة
واسـعة  (  المـصبية   أنواع من األسماك البحريـة     شرةعت  عجِم      

 مـن ميـاه الخلـيج       مـار شرق الح  لة إلى هور   الداخِ )التحمل الملحي 
 2005 األول تـشرين  ولغاية   2004من تشرين الثاني    فترة  لل ،العربي

 أدنـى  سجل دخول    .بين المسحب والنكارة   ضمن المنطقة المحصورة  
وأعاله في نيسان وحزيـران     ) نوعاً واحداً (عدد منها في كانون الثاني      

ر عـدداً  ثكاأل هي Tenualosa ilishaاسماك  كانت). أنواعثمانية (
 عظـم بان م  ةدروس الم األسماك أطوال   تينب .من بين األنواع المصادة   

 Thryssaو T. ilisha أفـراد  يافعـات وبـاألخص    كانـت أنواعها
mystax وLiza carinata .َعلى غذاءعد األسماك الحاويةكلت ِمش  

 .L %96و carinata. L% 98 وT. ilisha أفرادمن  %99 نسبة
subviridis  وT. mystax وBathygobius fuscus    طيلـة فتـرة

الدايتومات ين   ب ة األولى ثالالثواع  األنعد  حتويات مِ نوعت م تَ. الدراسة
والطحالب والهائمات الحيوانية والمـواد العـضوية والمـواد غيـر           

على الهائمـات   B. fuscusو T. mystax احتوت ِمعد ، فيماالعضوية
المراحـل   أظهرت .غار األسماك والروبيان  الحيوانية والحشرات وصِ  

ـ اسماك ناضـجة طي   عدم وجود   األسماك  مناسل  النضجية ل  ة فتـرة   ل
 هـي منطقـة رعايـة      الدراسـة   منطقة بأن أجمعت النتائج  .الدراسة

األسـماك  أنـواع     لبعض ضاج المناسل  لليافعات وإنِ   وتغذية حضانةو
   .المسجلة
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  المقدمة
 إذ،   في العـراق   سطحات المائية الطبيعية   من أوسع الم   يةجنوبالهوار  ال أ عدتَ      

  ازدهار واسع وكثيف للنباتات المائيـة      إلىظامها   البيئية المالئمة ونِ   هاظروف أباحت
ـ شرات  الحة ب تنوعمال حيوانيةال جاميعمالو والهائمات النباتية  واعم والقـشريات   والنَ

ـ  دورها مـصادر   بِ كلتشَ التيخرى  اُأل المائية   األحياءووالهائمات الحيوانية    ذاء الِغ
سب تشارها بالشكل األنَ  نموها وانِ ِلتلك األسماك    تهاستغلا وبالنتيجة   ألسماكلفضل  الم

أنواع من  ثيرلكثالياً عد موطناً ِم كما إنها تَ،)Hussain and Ali, 2006 (واألوفر
منها قيمة الطيور المهاجرةوالم) Richardson and Hussain, 2006(. َعرضت ت

 الثمانينـات والتـسعينات   خالل   مستمرة   تلك المسطحات المائية إلى عمليات تدمير     
أثرت تف  لتلك المسطحات  ظام البيئي غيرت كافة خصائص النِ    تَ حصلةموبالولحد اآلن   

 فانقرض بعضها   حضانتهاوها   تكاثر آماكنرت  ِم د إذ،  ماكاألسالكائنات الحية ومنها    
   .األخروهاجر البعض 

      حد1943( د (Hora and Misra   أماكن تواجد وانتشار أسـماك األهـوار 
 1975a( Al-Nasiri and(سـجل  و .دجلـة والفـرات  نهـري  وشط العرب و

Shamsul Hoda 32فيمـا   رب، في شط الع نوعاً من األسماك النهرية والبحرية
 األنواع البحرية الداخلة إلـى شـط   Al-Hassan and Hussain )1985(سجل 
النهريـة  األسـماك   أنـواع  Al-Daham and Yousif) 1990( بـين و. العرب

 ،الحمـار  بهور شرق   شط البصرة  ء قناة عند نقطة التقا  في منطقة حرير     والبحرية
جلكما س Al-Hassan and Naama (1986)  األسماك البحرية أربعة أنواع من
) 1982( نعمـة    دراسة فيما تضمنت ،   العراقية الداخلية مناطق مختلفة من المياه      في

هي وفي هور شرق الحمار  Mugil dussumieri ألسماكبعض الجوانب الحياتية 
بـل  اهذا من جانب وفـي الجانـب المق        المنطقة  في تلك   البحرية لألسماكالوحيدة  

ألسماك البحرية في مناطق مختلفة     لبعض ا  حياتيةال الجوانب ىتناولت دراسات أخر  
          Al-Nasiri and Shamsul Hoda, 1975b; مـــن شـــط العـــرب

;Ahmed and Al-Muktar, 1982 ;Hussein, et al., 1991               
   ).1998النور، 
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كمنطقـة   )بعد إعادة تأهيله  (شرق الحمار   هور  أهلية   هذه الدراسة إلى بيان   تهدف  

  مـن  إليه الداخلةواسماك المصب   المهاجرة   ألسماكبعض أنواع ا  لحضانة وتغذية   

    . الخليج العربيمياه

  

  مواد وطرق العمل 

      عينات الدراسة شهرياً من هور شـرق الحمـار ضـمن المنطقـة              معتج 

 N 30° 41', E( والنكـارة 'N 30° 40)  'E 47° 38 , (المسحب المحصورة بين

تشرين من  للفترة )1شكل( GPSباستخدام جهاز التي حددت إحداثياتها  )'36 47°

وسائل صيد   مااستخدجمعت العينات ب   ، إذ 2005 األولتشرين  اية   ولغ 2004 لثانيا

  أعداد األسماك حقليـاً    حسبت. )شباك الكرفة والنصب والصيد الكهربائي     (مختلفة

 %5 بمحلول الفورمالين تركيز    بعضها فظح كافة األحجام  لِ ممثلةعينة   منها   أخذتو

  .والبعض األخر بالثلج المجروش

تلـك   غاأفـر  من خالل هاعدِم محتويات تصِحفٌك، كما يست أطوال األسما  ِق      

 X40 و X10 تحت قـوتي  التشريحي   بالمجهرصت  ِحمحتويات في طبق بتري وفُ    ال

 .(Hynes, 1950) طريقة النقـاط   إذ اُستخدمت، مكونات الغذاءوتشخيصلمعرفة 

 Nikolsky  باعتمـاد علـى  ةـ النضجيهامتابعة مراحللاألسماك خرجت مناسل ُأ

 غـذائها  حليلتَ و أطوالهاديات  ومأعداد األسماك    عتمد في هذه الدراسة   اُ .(1963)

ـ شـهرياً   كبيـرة  بأعداد التي تواجدت لألسماك فقط يةنضجال هاومراحل   يـوه

Tenualosa ilishaوLiza carinata وL. subviridis وThryssa mystax 

ــماك   .Bathygobius fuscusو ــنفت األسـ ــادبوصـ ــىاالعتمـ             علـ

Kuronuma and Abe (1986) عتمـاد الصـنفت مكونـات الغـذاء با   ، بينما 

   Al-Saboonchi et al., (1986)  و,.Hadi et al (1984)على
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-  
  

  )شرق الحمار(يوضح هور الحمار ومنطقة جمع العينات ) 1(شكل 
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--------------------------------------------------------------------      
       النتائج

  تركيب األنواع 
      مياه  من الداخلة المصبية و  المهاجرة البحرية أنواع من األسماك     عشرةت  معج  

 أجنـاس   تسعةالدراسة، تعود إلى     خالل فترة  إلى هور شرق الحمار      الخليج العربي 
 )نوعاً واحـداً  ( ي في كانون الثان   منهاأدنى تواجد    جلس). 1جدول  ( عوائل   ةوثماني

 األنواع بين األشـهر     أعداد ت، فيما تباين  ) أنواع مانيةثَ(ه في نيسان وحزيران     أعالو
  ).2شكل ( األخرى
      نَوعان من عائلةمعت جMugilidae   أسـماك   همـا Liza carinataوL. 

subviridis مع األول فيجلت في عشرة اشهر و  والثانيحد عشر شهراًاَ، إذ جس
 Tenualosaسمكتي يدت ة اشهر، فيما ِصتسعفي    Thryssa mystaxاسماك 
ilishaو Bathygobius fuscus       في ثمانيـة اشـهر، بينمـا وِجـدت اسـماك

Acanthopagrus latusوسـجلت ثالثـة أنـواع وهـي       . اشـهر خمسة ي ـ ف
Sillago sihamaو Scatophagus argusو  Hemirhamphus georgii 

 Boleophthalmus boddarti ظهرت أفراد النـوع   وأخيراًي ثالثة اشهرــف
  ).2جدول  (من فترة الدراسة) نيسان(فقط  واحد في شهر

  
  .أنواع األسماك البحرية والعوائل العائدة لها في هور شرق الحمار) 1 (جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العائلة  أنواع األسماك
Tenualosa ilisha Clupeidae 
Liza subviridis Mugilidae 
L. carinata Mugilidae 
Acanthopagrus latus Sparidae 
Thryssa mystax Engraulidae 
Sillago sihama Sillaginidae 
Scatophagus argus Scatophagidae 
Hemiramphus georgii Exocoetidae 
Bathygobius fuscus Gobiidae 
Boleophthalmus boddarti Gobiidae 
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شباط اذار نيسان آيار حزيران تموز آب ايلول تشرين
االول

االشهر
  

ق التغيرات الشهرية في عدد أنواع األسماك البحرية الداخلة إلى هور شر) 2(شكل 
 .خالل فترة الدراسةالحمار 

    أعداد األسماك ومديات أطوالها
      هـور شـرق الحمـار      إلى  ألسماك البحرية الداخلة    ا عدادأََ) 2(بين جدول   ي

 عدداً من رثكاأل هي T. ilishaاسماك  فكانت . طيلة فترة الدراسةومديات أطوالها
خـالل   ت أكثر إعـدادها   ديِصو  نموذجاً 2763 ، إذ جمع منها   بين األنواع المصادة  

   منها السائدةو  ملم230-60 بين أطوالهاوتراوحت مديات  )نموذجاً 623(حزيران 
 ملم 230-180 هانماذج لت اكبرِج ملم ولكن س80-60 ضمن مجموعة الطول

 T. mystax راد اسماكـأما أف ،) نموذجا12ً( وآيار)  نموذجا22ً(ان ـخالل نيس
 ملم وسادت 120-60 أطوالها بين تراوحتَجاً ووذَنم 536  الكليبلغ عددهافَ

 ،) ملم120(  وسجلت اكبر نماذجها في تشرين الثاني ملم90-70األطوال بين 
 بين ، إذ تراوحت أطوالهاL. carinataاسماك نموذجاً من  354  صيدتبينمـا

نموذجاً من  134جِمع و . ملم80-60 ملم وكان السائدة منها بيـن 48-110
 تِصيدو ) نموذجا37ً( الل تموزِخ عدد منها ربأك سجلو L. subviridisاسماك 
–75 بين B. fuscusباينت أطوال اسماك وتَ. ) ملم265( باط في شُهاذجااكبر نم

الطول والسائد منها يقع ضمن مجموعة  نموذجاً 100ها نم التي جمع ملم 122
إن  ملم بيد 135-80بين   A. latusسماك  اأفراد أطوالقع تَو . ملم90-110

  . ملم، فيما تباينت أطوال األسماك األخرى110-90 طولِبكان السائد منها 
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    ءذاالغ
 علـى  منهـا    اويحل ا ةبان نسب  األسماكعد  ِم اتمحتوينتائج فحص   ظهرت  َأ      
ـ   كان قدذاءِغ ـ % 99 كلشَ  L. carinata ألسـماك % 98و T. ilishaراد ـألف
طيلة فترة تواجـدها   B. fuscusو T. mystaxو  L. subviridisألسماك  %96و

  .في منطقة الدراسة
ـ   األول النوعد  عنوعت محتويات مِ  تَ       والطحالـب  % 49لت  كَشَبالدايتومات فَ

  مواد الو%  24)مجذافية األقدام والدرعيات والدوالبيات (والهائمات الحيوانية% 18
علـى    والثالـث  النـوعين الثـاني    دع مِ ملت محتويات شَ ، بينما %9عضوية  الغير  

المـواد   و )مجذافية األقدام والـدرعيات    (والهائمات الحيوانية  الدايتومات والطحالب 
 سهمت تلك المكونـات بنـسب كليـة بلغـت         َأإذ   ،العضوية والمواد غير العضوية   

ــوع األول و% 35.2و% 15و %3و% 9.2و% 37.5  %3و% 8و% 39للنــ
 .Bو T. mystax سمكتيد ع ِموتاحتَ . على التواليالثانيلنوع ل% 37.2و% 13و

fuscus     بطنيـة القـدم    والـدرعيات و   األقـدام مجذافية  (على الهائمات الحيوانية (
% 19و% 10 لغـت ليـة ب   كُ نسبِبغار الروبيان   غار األسماك وصِ  والحشرات وصِ 

للنوع الثاني  % 36.6و% 31.9و% 18.2و% 13.3 للنوع األول و   %41 و %30و
  .على التوالي

  المراحل النضجية
 سجيلدم تَع المدروسة ِباألسماكمناسل ل متابعة المراحل النضجية نتائج ظهرتَأ

اسماك  بعض إناثماعدا  ،في منطقة الدراسةتقدمة من النضج الجنسي م الهامراحل
B. fuscusناضجة دتوِج ، إذ (Mature) تتميز فَآيارو  شهري نيسانخالل 

كانت  ، كمالت كامل الجوف الجسميغَوشَصفر مال قاليرِتبال ونلالب هامبايضب
 في جةفراد الناِضبعد ذلك األجل سفيما لم تُ ،مفصولة عن بعضها البعض هابيوض

 مسرءةال هاأفراددت  وِجحتىزيران وتموز خالل شهري ح ينداباك الصيِش
)(Spent  ذكور اسماك و  إناثدتوِجفيما  .أيلولخاللL. subviridis غير 

الناضجة في مجلت مرحلة الحاملعظم اشهر الدراسة، ولكن س) Gravid(ثالثِة ِل 
حمر خة ويميل لونها إلى األصفر المنتِفا مباط، إذ كانت مبايض إناثهذج في شُانم

  آذار شهرعدسجل بتُ  غير إن تلك المرحلة لموتشغل ثالثة أرباع الجوف الجسمي
  غير ) Juvenile (يافعاتهي  T. ilisha  اسماك أفرادأما ،في منطقة الدراسة



  
  .أعداد األسماك البحرية واسعة التحمل الملحي المتواجدة في منطقة الدراسة ومديات أطوالها خالل فترة الدراسة) 2(جدول 

  
  األنواع

  

تشرين 

الثاني 
2004  

كانون 

  األول

كانون 

الثاني 
2005 

تشر أيلول  آب  تموز حزيران  آيار نيسان  آذار  شباط

ين 

 األول

مدى األطوالالمجموع الك

  )ملم(
األطوال 

السائدة 

  )ملم(
Tenualosa ilisha 37  -  -  -  -  12  623  413  452  511348  367  2763 230 – 28 80 – 60 

Thryssa mystax 31  -  -  -  15  22  54  72  63  77  93  109  536 120 – 70 70 - 90  

L. carinata 37  25  -  33  16  36  42  67  29  25  26  18  354 110 – 48 80 – 60 

Liza subviridis 12  12  13  10  -  -  12  19  23  16  11  15  134 265 – 110114 –120 

Bathygobius fuscus 11  -  -  12  9  14  13  16  -  -  13  12  100 122 – 75 110 – 90 

Acanthopagrus latus 3  -  -  -  -  2  5  6  3  -  -  -  19 124 – 80 110 – 90 

Hemirhamphus georgii -  -  -  -  -  2  -  1  3  -  -  -  6 130 – 110- 

Sillago sihama 1  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  5 136 – 111- 

Scatophagus argus -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  2  -  5 130 – 115- 

Boleophthalmus 

boddarti 

-  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  3 160 – 125- 

 - - 10  5  6  4  7  8  7  8  3  3  1  2  7 عدد األنواع

ف مطلك
فالح معرو

 
وجماعته

          
    

        
                

                  
208
 -------------------------------------------------
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منموذجاً  أربعة وثالثون   ماعدا   يزة جنسياً مِمجكانت قد  ت في شهري نيسان وآيار      ع

أفـراد  الغالبيـة العظمـى مـن      كانـت    بينما ،ولكنها غير ناضجة  ) إناث( تيزيم  

L. carinata و T. mystaxو  A. latusمميزة جنسياً غير تي يافعاـه.   

  

  لمناقشةا

 تـصالهِ الل اِ من خِ خرى  ميز هور شرق الحمار عن باقي أهوار العراق األُ        تَ      

  أخـرى  بالمياه البحرية عن طريق شط العرب من جهة وقناة شط البصرة من جهةٌ            

ضالً ف،  )ا بسدة ترابية   بعد عزله  1989ولغاية   15-3-1983 ها من  عمل خالل فترة (

لعـب دوراً هامـاً    تَ المـصبات إنال شك فيه ما م . المد والجزرة بظاهرتأثرهعن  

 واقـل منهـا      البحريـة  األسماكأنواع  ر وحضانة وتغذية للعديد من      كمناطق تكاثُ 

ــة ــا، النهري ــضالً عــن إنه ــف ــشَ تُ ــرات ِل ــواع بعضكل مم ــة األن    البحري

)Hussain and Ahmed, 1995(، بالميـاه  شرق الحمـار  هور صال ِتا نفأ ذاِل

 أنـواع   ترتادها بعـض   ، إذ اتصفات مناطق المصب  بعض   عندئذاكسبها  البحرية  

   .بها مع مصب شط العربواِنشابه في بعض جتَ قد تَألغراض البحرية األسماك

      في هور شرق  من األسماك البحريةأنواع ةعشر  الدراسةت في هذِهجلس 

 سجالقد  Al-Daham and Yousif) 1990 (غير إن ،تأهيلهالحمار بعد إعادة 

 نوعاً 22  في منطقة حرير شرق الحماربهورشط البصرة عند نقطة التقاء قناة 

 جزء 1.0-3.5بين حينئذ  بحرية وتراوحت الملوحة فيها 8 نهرية و14منها 

 قابلوصوالً إلى مجمع خور الزبير  اًي تصاعد التركيز الملحيتدرج، فيما باأللف

 وجدته وهذا ما . البحريةاألنواععدد في  زيادةو  قلة األنواع النهريةتدرج فيذلك 

 حصل العكس من ذلك فان الملوحة إذ، األنواع المسجلةحول عدد الحالية  الدراسة

 إلىصوالً و) مصب شط العرب(األسماك من منطقة دخول بدًء  تركيزها قد خففَ

  ملحياًتحملمال  منهااألنواع البحرية فدخل عددانخفض  لذامنطقة الدراسة الحالية 

  من خور قادمةً كم عبر القناة 60  ما ال يقل عن، إذ تقطع األسماك حواليفقط
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 كم عن طريق شط العرب، كما إن جميع األنواع التي سِجلت 140الزبير وحوالي 

 في الدراسة الحالية كانت قد تواجدت ضمن بيئة مصادر دخول األسماك المشار

ي ت في خور الزبير ودراس Hussain and Naama)1989 (إليها سابقاً

)200l.(Mohamed et al  وآخرونوحسين) في مصب شط العرب) 2003 .   

بان معظمها كانت يافعـات     لألسماك المدروسة    ومدياتها   بين تكرار األطوال  تُ      

 الغالبيـة   تمثـل وهـي  L. carinata وT. mystax وT. ilishaأفراد وباألخص 

ة  بأعداد كبير طيلT. ilishaإن تَسجيل يافعات اسماك و.  للمناذج المسجلةالعظمى

فترة تواجدها في منطقة الدراسة وعدم وجود األفراد الناضجة منها يدل علـى إن              

 وكَذلك ِلِحمايتها من األعـداء      األسماك تلك   تلك المنطقة هي ِلحضانة وتَغذية ِصغار     

فضالً عن وفرة ِغذاءها المناسب والذي يتزامن مع الوفرة الكثيفة للهائمات النباتية            

اسماك  اتعبان ياف) 1999( النور أشارإذ . ليهاوالحيوانية التي تَعتمد عT. ilisha 

   من حزيران ءاًبدصيد ال في عينات  ظهرت ملم194-28التي تراوح طولها بين 

 وامتدت مناطق تواجدها من     1998 من كانون الثاني     األول األسبوع وحتى   1997

، عـرب  الجانبية التي تصب في شط ال      واألفرع يـ عل المعامر وحتى منطقة كرمة   

مـا  نَل في شط العـرب وإِ     جس ملم لم تُ   339-220األطوال المحصورة بين    بيد إن   

وجـدت   إذلدراسة الحاليـة،     مع ا  قال يتف  وهذا   .ت في المياه اإلقليمية العراقية    لَِجس 

 في هور شرق الحمار خالل شهري نيسان        )غير ناضجة  ( ملم 230 اقل من    أطوال

   .وآيار

ان و والطافيـة،    منهـا   المائية الغاطسة  نباتاتِهة  ر بكثْ ارهور شرق الحم   ميزتَ   َ   

مها الهائمات النباتية   خِدستَالتي تَ العضوية  المواد  يؤدي إلى زيادة     في النهاية  هاللحتَ

ـ   أن تُ تاتية التي من شأنها     وبذلك تزداد المواد الفُ   ذائها  في صنع غِ   باً ِصكون مرتعاً خَ

فضالً  ،L. subviridis وL. carinata  اسماكاد أفرمنهاوالتَغذية  فُتاتية لألسماك

 تزامن فترة تواجد معظم صغار األسماك البحرية المصبية مع فتـرة ازدهـار              عن

   على ذيةغَتَ أفراد األسماك المت من قبللَِغتُساالتي  اإلنتاجية األولية والثانوية
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آ قـي   قيم كلوروفيلصل تإذ  ،T. ilisha أسماك منها الهائمات النباتية والحيوانية

فـي  و )1986الالمي،   (³م/ ملغم 8.46  إلى  السفلى من هور شرق الحمار     األجزاء

 وهـذا   )1988االعرجـي،    (³م/ ملغم 10.7صل إلى تالهور  نفس  كة من   منطقة البر 

   األسماك  أنواع تواجد بعض تزامنكذلكو .منطقة الدراسة إنتاجيةيعكس غزارة 

ا مهصـغار تُِغلت  التي اس وكذلك الروبيان   تكاثر األسماك النهرية    فترة   مع   البحرية

منطقـة  ، إذ اتسمت B. fuscusو T. mystax  وهيلواحملاأسماك تغذية لفيما بعد 

 محتواها من المـواد     إن كما   ،بيئة البحرية ال المفترسة مقارنةً ب   هاأسماكقلة  ب الدراسة

 تلك المنطقـة لتغذيـة      اتذا استَغلت أسماك المصب   ، لِ فوق البيئة البحرية  يالعضوية  

  .أفرادها

 إن منطقة الدراسـة هـي        المدروسة مناسل األسماك ل المراحل النضجية      بينت  

يست منطقة تكاثر، إذ لم تُجمع اسماك ناضجة طيلة فترة جمع العينات مـا عـدا                ل

   في شهري نيسان وآيار ولكن اختَفت من ِشباك B. fuscusبعض ِإناث اسماك 

 زيران وتَموز، إذ أشاريادين ِخالل حالصHussian et al. 1999 بان أفراد تلك 
الزبير، فيمـا تَواجـدت أفرادهـا       األسماك تتكاثر خالل حزيران وتَموز في خور        

  . مسرءة بعد تلك الفترة في هور شرق الحمار
حـضانة وتغذيـة    منطقة رعاية و  إن منطقة الدراسة هي     على  النتائج   جمعتَأ     
 لـبعض    وإنـضاج مناسـل    واسعة التحمل الملحي   البحريةاألسماك   يافعات أنواع ل

  .اع لجميع األنوكما إنها ليست منطقة تكاثر ،أنواعها
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Abstract 
      Ten marine fish species were collected from Eastern Al-
Hammar marshes during the period, from November 2004 to 
October 2005 (location the between Al-Mashab and Al-
Naggara). The lowest number (one species) was collected in 
January and the highest (eight species) in April and June. The 
more dominant species was Tenualosa ilisha, which comprised 
the vast number of the marine individuals. Most of the fishes 
sampled were juveniles, especially the individuals of T. ilisha, 
Thryssa mystax and Liza carinata. Food analysis showed that 
more the percentages of stomachs food-containing were more 
than 96%. Stomachs of T. ilisha, L. carinata and L. subviridis 
were diatoms, algae and zooplankton as well as organic and 
inorganic materials while stomachs of T. mystax and 
Bathygobius fuscus contained zooplankton, insects, small fishes 
and shrimps. The East Al-Hammar marshes were consider as 
nursery (protection and feeding) for several marine juveniles 
species. 

 


