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   في المياه البحرية العراقية، Upeneus  sulphureusنمو ومخزون أسماك سلطان إبراهيم 
  شمال غرب الخليج العربي

  
   *  و  فالح معروف مطلكلرزاق محمود محمد، صادق علي حسينعبد ا

   العراق,البصرة , جامعة البصرة, آلية الزراعة ,والثروة البحرية  قسم األسماك
   العراق,البصرة, جامعة البصرة , مرآز علوم البحار ,يةقسم الفقريات البحر*

  )2008 حزيران 15القبول ,2008 آانون الثاني 3االستالم (
  

  الخالصة
راهيم     لت الدراسة بعض الجوانب    تناو ة ألسماك سلطان إب يم      ، Upeneus sulphureusالحياتي ى تقي باإلضافة إل

 بواسطة شبكة جر  2000 الى تموز    1999ينات شهريًا للفترة من آب      جمعت الع . المخزون في المياه البحرية العراقية    
ي                .قاعية صيد الكل د لل م  22.75بلغ المعدل السنوي لكمية الصيد في وحدة الجه راهيم        /  آغ اعة وألسماك سلطان إب س
م  1.5بلغت   ساعة وآانت أعلى آمية صيد ألسماك سلطان إبراهيم         /  آغم 0.81 اني وأدنا        /  آغ شرين الث ي ت ا  ساعة ف ه
 ملم 180 -50 فردًا من سمكة سلطان إبراهيم وتراوحت أطوالها بين  6860جمع  .  في آانون الثاني   ساعة/  آغم 0.45

ا الطول  م و 109 -100وسجلت مجموعت يادة واضحة119 -110 مل م س الوزن .  مل ي ب ة الطول الكل وصفت عالق
  :الكلي إلناث وذآور سمكة سلطان إبراهيم بالمعادلتين التاليتين

    W= 6.8586 x 10-6  L 3.132,  r= 0.99  و W = 7.9288 x 10 –6  L3.100 ,  r= 0.989  والي ى الت .  عل
ي ترافقت           1.18 و 1.10أظهر معامل الحالة النسبي لإلناث والذآور  قمة واحدة بلغت            ران والت ي حزي  على التوالي ف

ة المناسل    يم دال امي     . مع ارتفاع ق سة مج اك خم ائج أن هن ه  أظهرت النت راهيم   (IV+ - 0)ع عمري .  ألسماك سلطان إب
  :أمكن وصف نموذج النمو بالصيغة اآلتية

Lt = 190 [ 1-e-0.53 (t+ 0.46)]  .           صيد ألسماك سلطان ي والطبيعي وال وق الكل ائج أن معدالت النف أظهرت النت
ت  راهيم آان ا ط0.95 و 1.22 و 2.17إب جل انخفاض د س تغالل ق دل االس والي وان مع ى الت دل  عل ن مع ًا ع فيف

  .  0.46االستغالل األمثل إذ بلغ 
 

  المقدمة
 من األنواع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي goat fishes (Mullidae)تقطن عائلة اسماك الماعز       

ة     ة والطيني ان الرملي  Fischer and )األعماق المعتدلة والمياه البعيدة عن المناطق الساحلية للبحار الدافئة ذات القيع
Bianchi, 1984) .   اس وتنتشر في تلك البحار الدافئة خمسة وخمسون نوعًا من هذه العائلة توزعت على خمسة أجن

(  Froese and Pauly,1999)    اس ة أجن ا ثالث دهام،  (، غير أن مياه الخليج العربي قد ضمت منه ر  ) 1979ال وأآث
  ).(Kuronuma and Abe, 1986من سبعة أنواع 

ساحلية  U.  sulphureusكة سلطان إبراهيم تعد سم    من أهم أنواع عائلة أسماك الماعز التي تقطن المياه ال
ين          راوح ب ي تت اق الت د األعم دخل المصبات عن اه        60-20وغالبًا ما ت ي مي شرة ف ى شكل تجمعات منت  م، وتعيش عل

ما يمتد انتشارها من جنوب اليابان خالل        الخليج العربي والسواحل الشرقية ألفريقيا، وسواحل الهند وشرق االنديز، آ         
  ).Kuronuma and Abe, 1972(شرق بحر الصين الى جزيرة فيجي ومن ثم إلى استراليا 

د                 راهيم لع د من   تناولت العديد من الدراسات التغيرات الفصلية والوفرة والتوزيع الجغرافي لسمكة سلطان إب
أ    تذبذبKrishnapillal (1982)    درسالمسطحات المائية في العالم، فقد دي  Sassoon آمية الصيد من مرف  الهن

سبة         1971خالل عام    راهيم ن سنوية       % 0.73، حيث شكلت اسماك سلطان اب ه ال ي وبلغت وفرت صيد الكل %. 2من ال
ة  ة Kuthalingam et al. (1978)أوضحت دراس ي منطق اعز Neendakara ف ماك الم ة اس ة، ان عائل  الهندي

  . منها% 78.1يد الكلي وآانت نسبة سلطان إبراهيم من الص % 37.62شكلت 
در     ي لجنس      Roongratri and Songjitsawat (1999)ق صيد الكل ة ال دل آمي  .Upeneus spp مع

صيد ألسماك سلطان     Marzuki et al. (1987) التايلندية، وذآر سواحلفي ال) ساعة/ آغم0.01( ة ال  ان معدل آمي
غ  1979  عامساعة في/ آغم7.2ابراهيم في بحر جاوا آان      م 44، بينما بل انون االول   / آغ اعة خالل آ ام س ، 1987  ع

  .1990 طن خالل عام 63.73 مصيد النوع نفسه في بحر جاوا بـMartasuganda et al. (1991)آما قدر 
الم         ن الع ة م ات مختلف ي بيئ راهيم ف لطان اب ماك س ع اس زون مجتم ة ومخ ت ديناميكي   درس

 (El-Gammal et al., 1994; Banon et al., 1986; Dwiponggo, 1984).  
ة     را Mohamed (1993)أوضحت دراس ول التغي ماك    ح يد األس ات ص ي آمي صلية ف اه  ت الف ي المي ف

اعز              ة أسماك الم ي لعائل صيد الكل دل ال ة، إن مع غ البحرية العراقي م 276.3  بل دل    / آغ ى مع ان ساعة وإن أعل  70.2 آ
راهيم   الحظ ان   Ali (1993)ساعة خالل آب، وفي دراسة  /آغم ي    % 7.33 شكلت  سمكة سلطان إب وزن الكل من ال

ي               . لألسماك المصادة في المنطقة نفسها     يج العرب اه شمال غرب الخل ي مي راهيم ف يم مخزون أسماك سلطان إب م تقي ت
  .FiSAT (Ali, 1999)باستخدام برنامج 
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ة        نظرًا لعدم توفر دراسة تفصيلية حول حياتية أس       تم إنجاز هذه الدراسة       ماك سلطان إبراهيم  في المياه البحري
ي، و العراق يج العرب مال غرب الخل ة، ش ة   ي ب الحياتي ة بعض الجوان ى دراس دف إل ي ته اللالت ن خ الم م د مع  تحدي

د  )آمية الصيد في وحدة الجهد ونسبة الصيد للنوع من الصيد الكلي والتجاري(المخزون السمكي    ، باإلضافة إلى تحدي
  .مدى ارتباطها ببعض العوامل البيئيةمالحظة  والنفوق واالستغالل والعمر ومعدالت النمو

  
  مواد وطرق العملال

ي،                 2000  الى تموز      1999جمعت األسماك للفترة من آب         يج العرب ة، شمال غرب الخل ة العراقي اه البحري  من المي
ة        استخدمت). 1شكل  (ضمن منطقة خور العمية بالقرب من ميناء العميق          ا      شبكة جر قاعي م فتحاته ي األجنحة    حج ف

يس  2 د الك م وعن ين    1س سحب ب ل ال ول حب راوح ط م، ويت زل و .م100-75س ماك  تع وزن األس ماك  ت ة واألس الكلي
. بعد آل عملية صيد الستخراج النسبة الوزنية ألسماك سلطان إبراهيم من الصيد الكلي ومن الصيد التجاري          التجارية  

ي   . يم للدراسات الحياتية أخذت عينة عشوائية من أسماك سلطان إبراه       رب تم قياس الطول الكل ي    ألق وزن الكل م وال  مل
رب مكة 0.1 ألق م لكل س ة .  غ ن معادل ي م وزن الكل ي وال ين الطول الكل ة ب ): Le Cren, 1951(حسبت العالق

bL.aW م (وزن الجسم     = W: ، حيث ان  = ي     = L،  )غ م (طول الجسم الكل ا   ثوابت المع  = b وa،  )مل ة، آم ادل
م ( وزن الجسم المالحظW: ، حيث ان` Kn= W/Wمن المعادلة  ) Kn(حسب معامل الحالة النسبي    = ` W،  )غ

راءة الحراشف         ). غم(وزن الجسم المحسوب من عالقة الطول بالوزن         از ق تخدم جه ا     Projectinaاس راءة حلقاته  لق
  : بنصف قطر الحرشفة حسب المعادلة اآلتيةتم حساب عالقة الطول الكلي. السنوية وقياس أنصاف أقطارها

  L = a + bS حيث ،L =  ملم(طول الجسم الكلي( ،S  =     نصف قطر الحرشفة) م ة  = b  و a، )مل . ثوابت المعادل
حُه           ا أوض ى م تنادًا إل ة اس ر المختلف سنوات العم وال ل دالت األط سبت مع   ح

(Bagenal and Tesch 1978) :Ln = a + Sn/S (L-a) حيث ان ، :Ln  =   سمكة م (طول ال ة   ) مل د الحلق عن
ة          = Snطول السمكة الكلي عند الصيد،       = n  ،Lالسنوية     ى الحلق ؤرة إل نصف   = n ،Lنصف قطر الحرشفة من الب

صادي            = aقطر الحرشفة الكلي و        داثي ال ع اإلح ستقيم م ي    . ثابت يمثل تقاطع الخط الم ون برتالنف وذج ف  استخرج نم
von Bertalanffy (1938)صيغته الرياضية  ب:- 

 ) )ْLt = L∞ + (1 - e - K (  t - t  
   

  K، )الطول االفتراضي ( يمثل أقصى طول ممكن ان تصل أليه السمكة ∞t  ،   Lيمثل الطول عند العمر    Ltاذ ان 
س          tتمثــل معدل سرعة منحنى النـــمو  ليصل إلى الطول  النهائي،ْ               ـده ال ــمكة ذات    تمثل عمر افتراضي تكون عنـــ

فر  ـم ص ـطط . حجـ ـتعمل مخـ ـوذج    WalFord (1946)اســ ت النمــ ـتخراج  ثواب . (Ricker, 1975) الســـ
ل   ي وصفها  Length Cohort Analysis استخدمت تقنية تحليل طول الجي ى   . (Jones, 1984) الت إذ اعتمدت عل

سمكي    ة المخزون ال ي   . بيانات ترآيبة الطول لتقييم حال دير       K  و L∞استخدمت ق و لتق وذج النم ستخرجة من نم الم
  : وآاآلتيPauly) 1980(فقد قدر باالعتماد على معادلة ) M( أما معدل النفوق الطبيعي ) Z(  معدل النفوق الكلي

log M= -0.0066-0.279 log ∞L  + 0.6543 log K + 0.4634 log T 
ث أن  ل المTحي ة   تمث ة المنطق رارة بيئ ة ح سنوي لدرج دل ال وق . ع دل النف   ان مع
وقدر ). M)(Ricker, 1975(مطروحًا منه معدل النفوق الطبيعي ) Z( يساوي معدل النفوق الكلي) F(نتيجة الصيد 

  .بتقسيم معدل النفوق نتيجة الصيد على معدل النفوق الكلي) E(معدل االستغالل 
ة لمنط    ل البيئي ض العوام جلت بع هس ة ش ة الدراس صيد، ق ات ال اء عملي   ريًا أثن

تخدام    آ شفافية باس سيط وال ي ب رار زئبق طة مح اء بواس واء والم رارة اله ة ح   درج
ر  كي ذو قط رص س از 20ق طة جه ة بواس م، والملوح    س

303 E Digital Salinometer.  
  

  النتائج
  العوامل البيئية

يم بعض العوامل الب          ) 2(يوضح شكل  ي ق ة الدراسة    التغيرات الشهرية ف ة لمنطق واء    تراوحت درج . يئي ي حرارة اله ت
ي تموز        °م38.7 و °م44.8 على التوالي في آانون الثاني و        ° م 12 و   °م13.5والماء بين    والي ف ى الت يم    .   عل آانت ق

ي آذار و       100نفاذية الضوء    ران      340 سم ف ي حزي ز الملوحة       .  سم ف غ ترآي ي آذار و          22.5بل األلف ف  41.2 جزء ب
  .  في آب، ولوحظ خالل شهري آذار ونيسان انخفاضا واضحا مقارنة باألشهر األخرىجزء باأللف

  
  معدالت الصيد

اني                     شرين الث ى ت سان إل ، )1جدول  (أظهرت النتائج أن أعلى معدالت لكمية الصيد الكلي والتجاري آان للفترة من ني
ين   تراوح .  الباردة من السنة  فيما أخذت المعدالت باالنخفاض خالل األشهر      ي ب م 11.55الصيد الكل ساعة خالل   /  آغ

م  32.5آانون األول و   دل          / آغ شرين األول وبمع اعة خالل ت م    22.753س اعة / آغ ان         . س صيد التجاري فك ا ال  1.9أم
اني و      /آغم انون الث م  7.15ساعة في آ دل        / آغ ي آب وبمع م  3.97ساعة ف اعة / آغ صيد ألسماك        . س ة ال دل آمي در مع ق
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ا         ساعة  / آغم 0.81سلطان إبراهيم    دل له ى مع غ أعل م  1.5وبل ان               / آغ دل آ ى مع اني، وادن شرين الث ي ت اعة ف  0.45س
  .ساعة في آانون الثاني/ آغم

شفافية    (      لوحظ وجود ارتباط موجب بين العوامل البيئية         ي وحدة          ) درجة الحرارة والملوحة وال صيد ف ة ال ع آمي م
اط من العوامل            ) 2جدول   (الجهد ألسماك سلطان إبراهيم والصيد الكلي والتجاري         ر ارتب وآانت درجة الحرارة اآث

  .األخرى
ي والتجاري          صيد الكل والي   %) 46.66(و %) 7(بلغت أعلى النسب ألسماك سلطان إبراهيم من ال ى الت عل

ي           صيد التجاري  %) 2.27(خالل تموز، فيما سجلت أدنى النسب من الصيد الكل شرين األول   %) 12.33(وال خالل ت
  . )1جدول (

  النمو   
  التوزيع التكراري لألطوال-

 فردًا من اسماك سلطان إبراهيم، إذ لوحظ أن مجموعتي الطول             6860التوزيع التكراري ألطوال    ) 3(يوضح الشكل   
ي                  119-110 ملم و  100-109 صيد الكل سبتها من ال % 17.53 ملم هما السائدتان من بين المجاميع األخرى وآانت ن
صيد                 على التوالي، في حين أخذت      % 16.95و سبتهما من ال اقص ن وعتين بتن اتين المجم أعداد األسماك األآبر من ه

  الكلي
وذج        50صيدت اصغر سمكة           د شكلت اصغر مجموعة               180 ملم خالل تموز واآبر نم ران، وق م خالل حزي  مل

م59-50(طول  سبة )  مل ا  % 0.65ن سبة له ى ن ي وبلغت أعل صيد الكل ن ال ت %) 5.69(م ا آان ران، بينم ي حزي ف
 189-180، ومن ثم آانت اآبر مجموعة طول مسجلة         ئدة في جميع أشهر الدراسة    جاميع األطوال الوسطية هي السا    م

  . وتواجدت في حزيران فقط%) 0.02(ملم بيد أنها أسهمت بنسبة ضئيلة جدًا من الصيد الكلي 
    

  عالقة الطول بالوزن-
ات         الوزن وجود فروق ة الطول ب ار اإلحصائي لعالق ذآور     اظهر االختب اث وال ين اإلن ة ب  >t = 6.54; P( معنوي

ار                )0.05 ، لذا استخرجت معادالت عالقة الطول بالوزن بصورة منفصلة لكل جنس على حده، آما اظهر نفس االختب
اث     لألسماك المحسوبة عن القيمة المثالية bالسابق عدم وجود حيود لقيمة    ذآور واإلن صغار وال  = t( في آل من ال

0.494, 0.364, 0.429; P> 0.05وآانت العالقات آاآلتي) على التوالي ،:  
W= 5.2514 × 10-6  L 3.162 , r = 0.988 , n = 86 الصغار 
W= 7.9288 × 10-6  L3.100   , r = 0.989 , n = 180  الذآور 
W= 6.8586 × 10-6  L3.132   , r = 0.997 , n = 189 اإلناث 

  
  معامل الحالة النسبي-

ذبات         1.05 خالل تموز و     0.98مل الحالة النسبي للصغار بين      تراوحت قيم معا   اك تذب  خالل تشرين األول وآانت هن
سنة           ة واحدة           )4شكل   (غير منتظمة خالل معظم اشهر ال د أظهرت قم راهيم فق اث اسماك سلطان إب ا ذآور وإن ، أم

ران  ا1.18 و1.10خالل حزي والي، بينم ى الت ت  عل ا آان والي ع خالل آب0.96 و0.95 أدناه ى الت ا ظهرت ل ، آم
  .بعض التذبذبات البسيطة للفترة من آب إلى آانون األول

  معدالت النمو-
++(أمكن تمييز خمس مجاميع عمرية     − 0IV (       ة ة العراقي ة   . لسمكة سلطان إبراهيم في المياه البحري وآانت العالق

   : وهياهيم سلطان إبرألسماكخطية بين الطول الكلي ونصف قطر الحرشفة 
L = 21.171 + 12.381  S ,   r = 0.996 ,  n = 247 

دول  ادة   ) 3(           يوضح ج وال والزي دالت األط ذلك مع ة وآ سنوية المختلف ات ال د الحلق ي عن ول الكل دل الط مع
رة   السنوية في الطول لسمكة سلطان إبراهيم، حيث لوحظ أن الزيادة المتحققة في الطول خالل السنة األولى تك                 ون آبي

د العمر                  )  ملم 102.08( ا عن دل له ى مع غ أدن ى أن يبل العمر إل سمكة ب دم ال ع تق ادة م ك الزي دار تل  IV+ويتناقص مق
ذي يظهر أقصى طول يمكن أن                ) 5(يوضح الشكل   ).  ملم 14.74( راهيم ال ورد ألسماك سلطان إب ورد ولف مخطط ف

م 190(تصله هذه األسماك      ار   ) مل ذه الدراسة                  وهو مق ي ه ه ف م الحصول علي وذج ت ر نم م  180(ب ألآب ، وامكن   ) مل
 :وصف نمو اسماك سلطان إبراهيم بالصيغة اآلتية

Lt = 190 [1-e-0.53(t+0.46)]  
 

  معدالت النفوق واالستغالل 
ل                ) 4(يوضح جدول    ة تحلي  طول   مجاميع الطول وعدد اسماك سلطان إبراهيم والتي تم االعتماد عليها في تطبيق تقني

ي        ـ          . الجيل لتقدير العمر النسبي ومعدل النفوق الكل اريتم الطبيعي ل ين اللوغ ة ب سبي   ) N/∆t(رسمت العالق والعمر الن
ة  ن مجموع دًء م ة طول ب ل مجموع اء  109 -100لك ى البق ار منحن م إلظه صغيرة الحج ماك ال د عزل األس م بع  مل
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وق نتيجة    1.22 ومعدل النفوق الطبيعي2.17بلغ معدل النفوق الكلي ). 6شكل (ألسماك لسلطان إبراهيم   ومعدل النف
  ). 0.5( وهو اقل من معدل االستغالل األمثل 0.44، أما معدل استغالل هذا النوع فقد بلغ 0.95الصيد 

دول        وال   ) 5(يوضح الج دالت األط ة بمع و مقارن وذج النم ن نم ر م اميع العم سوبة لمج وال المح دالت األط مع
ع معدالت األطوال          المشاهدة والمحس  ي جمي ارب واضح ف وبة من قراءة الحراشف وتحليل طول الجيل، إذ يالحظ تق

  .مع بعض االختالفات البسيطة
    

  المناقشـة
ة، إذ                  ة العراقي اه البحري ي المي د ف دة الجه صيد لوح ة ال ي آمي أظهرت نتائج الدراسة الحالية حصول تذبذبات شهرية ف

راهيم         / آغم   22.75الدراسة  بلغ معدل الصيد الكلي خالل فترة        اعة وألسماك سلطان إب م  0.814س اعة وآانت    / آغ س
ة        ع دراس ة م ذه الدراس ائج ه ت نت اردة، واتفق هر الب ة باألش سنة مقارن ن ال ة م هر الدافئ الل األش دالت خ ى المع أعل

)1999 (Ali    ذبات   . ساعة/آغم22.1، حيث آان معدل آمية الصيد الكلي في نفس المنطقة ود التذب د تع ي   ق شهرية ف  ال
اثر األسماك، إذ بينت      ) آدرجة الحرارة والملوحة(آمية الصيد إلى تأثير العوامل البيئية   ة تك ذاء وحرآ على وفرة الغ

شفافية من                        ين الملوحة وال النتائج أن هناك ارتباطًا قويًا بين آمية الصيد الكلي ودرجة حرارة الماء من جهة وبينها وب
ى  أآثر درجة الحرارة والملوحة هما من إن Wray) 1979(أشار . جهة أخرى   العوامل البيئية أهميًة في السيطرة عل

ي  يج العرب اه الخل ي مي ماك ف ع األس د وتوزي ر . تحدي ا ذآ ة .Hussain et al) 1999(آم اه البحري ماك المي  ان اس
اد عن الظروف البيئي               اه بهدف االبتع ك المي ضًال    العراقية تقوم بهجرات صيفية وشتوية من والى تل ة ف ر المالئم ة غي

ذه                  عن السعي للحصول على مصادر الغذاء الجيدة وتوفير مستلزمات التكاثر، إذ أن العديد من أنواع األسماك ترتاد ه
صغار           ة ال ة خصبة لحضانة وتغذي شكل بيئ ا ت ى أنه  ,Hussain and Ahmed(المنطقة لوضع السرء باإلضافة إل

  ).Abaychi et al., 1988(بب المياه القادمة من شط العرب لكونها غنية باألمالح المغذية بس) 1995
ى           %3.70براهيم من الصيد الكلي آان      شكله اسماك سلطان إ   تإن معدل ما       رة الدراسة وآانت أعل  خالل فت

ي          .  خالل تموز  كلي والتجاري مساهمة لسمكة سلطان إبراهيم من الصيد ال       صيد الكل قد يعود تدني النسبة المئوية من ال
وحظ      . منطقة الدراسةية والصغيرة الحجم في يادة نسبة األسماك غير التجار إلى س  ة ل نفس المنطق ابقة ب وفي دراسة س

لطان  مكة س كلت ان س د ش راهيم ق صيد % 7.33إب ن ال ي م مكة  ). Ali, 1993(الكل همت س ة أس اه الهندي ي المي وف
  .(Krishnapillal, 1982)من الصيد الكلي %)  0.75(سلطان إبراهيم بنسبة 

ة                         أن قيم راهيم، ب اث اسماك سلطان إب صغار وذآور وإن الوزن ل  المحسوبة ال    b      أوضحت نتائج عالقة الطول ب
، مما يدل على ان الزيادة في الطول والوزن يكون          0.05تحت مستوى احتمالية    ) 3(تختلف معنويًا عن القيمة المثالية      

ع دراسة          الوزن النوعي للسمكة يكون  يكاداآثر تناسبًا بحيث  ذا يتفق م اة، وه رة الحي ة فت  إذ Ali (1999)ثابت طيل
ة    راهيم     bوجد ان قيم سمكة سلطان إب د أورد       ) 2.9494(  ل ة، وق ة المثالي ة من القيم  .Reuben et alآانت قريب

ة  (1994) أن قيم راهيم آانت      b ب ذآور سلطان إب ا  3.0334 ل د سواحل   3.0877 وإلناثه   Andhra- Orissa عن
ة  ا بلغت  . الهندي ة  بينم سه    b قيم وع نف ر    2.891 للن ي البحر األحم الحظ  ). Boraey and Soliman, 1987( ف

Bagenal and Tesch (1978)   وع  ان قيمة معامل االنحدار تختلف بين األنواع المختلفة وآذلك ضمن مخزون الن
  .ول بالوزن خاصة بهانفسه والمعروف ان األسماك تمر خالل نموها بعدة مراحل وآل مرحلة تمتلك عالقة ط

ا          ة له ة الظروف البيئي  Weatherley(يعد معامل الحالة النسبي مؤشرًا على صحة األسماك ومدى مالئم
and Gill, 1987 .(              اث أسماك ذآور وإن سبي ل ة الن يم معامل الحال ي ق اط واضح ف ائج الدراسة وجود ارتب بينت نت

ي                    سلطان إبراهيم مع دالة المناسل، حيث بلغت أعلى ال         ة المناسل ف ة دال اع قيم ي رافقت ارتف ران والت يم خالل حزي ق
سين   د أشار   . ذلك الشهر لكال الجن يم معامل          Gupta (1974)وق ي ق رات ف ى التغي ر عل أثير آبي وزن المناسل ت  أن ل

  .) (Welcomme, 1979 تكون مرتبطة بموسم وضع السرء وأوطئ القيمالحالة النسبي لألسماك، آما ان أعلى 
راهيم                أ سلطان إب ++(مكن تمييز خمسة مجاميع عمرية ل − 0IV(      ى اميع العمر األول  II+ وI+، وآانت مج

راهيم        . هي السائدة في المياه البحرية العراقية سلطان إب ة ل اميع عمري ع مج ي أرب يج العرب  ,Ali(سجلت في مياه الخل
ان ). 1999 رى الباحث   إذ ي

Tzioumis and Kingsford (1999)    ا ر، آم ى آخ مكي إل ع س ن مجتم ف م ر يختل    ان العم
سائدة       ة ال روف البيئي ى الظ ادًا عل د اعتم وع الواح راد الن من أف ف ض ر ). Johnson, 1970 (يختل ) 1969(ذآ

Nikolsky                  وع الوا النوع، وضمن الن دل الطول         أن أقصى حجم وعمر تبلغه األسماك يكون خاص ب حد يختلف مع
ة              . وأقصى حجم وعمر تبلغه األفراد اعتمادًا على الظروف البيئية         ى إمكاني ات إل ذه االختالف وآذلك يمكن أن تعزى ه

  .تحيز الشباك المستخدمة في عمليات صيد األسماك باإلضافة إلى ارتفاع معدالت النفوق الطبيعي لألحجام الكبيرة
ائج ان أقصى طول يم   راهيم أظهرت النت لطان إب صله اسماك س ن أن ت م190ك ين جدول .  مل يم ) 6(ويب ق

يم      أن ق وحظ ب الم، إذ ل ى أخرى       K و L∞الطول النهائي ومعامل النمو في مختلف بيئات الع ة إل اوت من منطق  تتف
ذاء ا    ات الغ ى آمي ادًا عل نة ألخرى اعتم ن س ة م ة المدروس ي نفس المنطق اين ف ذلك تتب ع وآ ة المجتم وفرة وحال لمت
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را             ة، حيث ذآ ك المنطق ي تل ذول ف صيد المب د ال ضًال عن جه سمكي ف ذاء  Beverton and Holt (1957)ال  أن الغ
  .المتاح وآثافة التجمع السمكي يؤثران في أقصى طول تصله األسماك

سنوات                   ) 7(يلخص جدول      ي ل يج العرب ة شمال الخل ي منطق واع المدروسة ف معدالت االستغالل لبعض األن
دل االستغالل                        ة لمع ة المثالي سابقة والتي يظهر منها جليًا أن معدالت استغاللها في تلك السنوات آانت قريبة من القيم

د يعزى   Ali (1999)ذا ما أشارت إليه دراسة أو أقل من ذلك، آما هو الحال لمخزون أسماك سلطان إبراهيم، وه  وق
  .ذلك إلى صغر حجم أفراد النوع الذي يساعدها في التخلص من شباك الصيد رغم ارتفاع جهد الصيد في المنطقة

  
التغيرات الشهرية لكمية الصيد في وحدة الجهد ألسماك سلطان إبراهيم ونسبته من الصيد الكلي والتجاري ) 1(جدول

.لبحرية العراقيةفي المياه ا  

الصيد الكلي   الشهر
  )ساعة/آغم(

الصيد *
التجاري 

  )ساعة/آغم(

آمية الصيد ألسماك 
سلطان إبراهيم 

  )ساعة/آغم(

من الصيد% 
  الكلي

من الصيد % 
  التجاري

1999آب   31.990  7.150  0.900  2.813  12.587  

  18.269  3.601  0.950  5.200  26.380  أيلول

  12.333  2.271  0.740  6.000  32.500  تشرين األول
  27.027  4.983  1.500  5.550  30.100  تشرين الثاني
  26.635  3.433  0.570  2.140  16.600  آانون األول

اني  انون الث آ
2000  11.550  1.900  0.450  3.896  23.684  

  29.523  4.217  0.620  2.100  14.700  شباط
  16.666  2.984  0.550  3.300  18.430  آذار
  16.842  3.258  0.800  4.750  24.550  نيسان
  19.210  3.054  0.730  3.800  23.900  أيار

  16.801  2.754  0.560  2.750  22.330  حزيران
  46.666  7.000  1.400  3.000  20.000  تموز
  22.186  3.688  0.814  3.970  22.753  المعدل

فضًال عن أبو الهيل …  يشتمل الصيد التجاري على أسماك النويبي، الطعطعو، المزلك، الشانك، لسان الثور*
 .وسلطان إبراهيم

 
  
  
  

راهيم           ) 2(جدول  د ألسماك سلطان إب صيد لوحدة الجه ة ال ع آمي ة م صيد   قيم معامل ارتباط بعض العوامل البيئي وال
  .التجاري والكلي

  
  الشفافية   الملوحة   درجة الحرارة   آمية الصيد 

  0.538  0.435  0.686  اسماك سلطان إبراهيم
  0.493  0.446  0.588  التجاري
  0.534  0.588  0.626  الكلي
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  معدل الطول الكلي عند الحلقات السنوية المختلفة ومعدل الطول عند الصيد والنسبة ) 3(جدول 
  .           المئوية للزيادة السنوية ألسماك سلطان إبراهيم

عند الحلقة ) ملم(معدل الطول المحسوب 
مجموعة   ويةالسن

  عدد األسماك  العمر
I  II  III  IV  

معدل الطول 
عند الصيد 

  )ملم(
I  70  92.84  -  -  -  102  

II  77  103.5
2  133.40  -  -  139  

III  75  107.7
8  138.43  153.8

7  -  160  

IV  25  106.4
2  136.28  151.6

9  168.07  172  

102.0  )ملم(معدل الطول السنوي 
8  135.93  153.3

3  168.07  

102.0 )ملم(معدل الزيادة السنوية 
8  33.85  17.40  14.74  

  8.77  10.31  20.14  60.73   للزيادة السنوية%

  

 
 

.خالصة نتائج تطبيق تقنية تحليل طول الجيل ألسماك سلطان إبراهيم) 4(جدول   
مجموعة 

  )ملم(الطول 
معدل الطول

  )ملم(
عدد 

 األسماك
N  

t1  t2  ∆t  t  ln (N/∆t) 

50- 59  54.5  45  0.549  0.669  0.120  0.609  5.926  
60- 69  64.5  200  0.683  0.812  0.130  0.747  7.338  
70- 79  74.5  431  0.827  0.967  0.140  0.897  8.032  
80- 89  84.5  823  0.983  1.137  0.154  1.060  8.583  
90- 99  94.5  1004  1.155  1.325  0.170  1.240  8.683  
100- 109  104.5  1203  1.344  1.534  0.190  1.439  8.753  
110- 119  114.5  1163  1.556  1.771  0.215  1.663  8.595  
120- 129  124.5  989  1.797  2.045  0.248  1.921  8.291  
130- 139  134.5  582  2.074  2.367  0.293  2.220  7.594  
140- 149  144.5  250  2.403  2.760  0.327  2.581  6.551  
150- 159  154.5  126  2.804  3.263  0.459  3.033  5.614  
160-169  164.5  36  3.322  3.964  0.642  3.643  4.026  
170- 179  174.5  7  4.052  5.128  1.076  4.590  1.872  
180- 189  184.5  1  5.299  -  -  -  -  

  
  

سمكة           ) 5(جدول   ل ل ل طول الجي معدالت األطوال المشاهدة والمحسوبة من معادلة النمو والحسابات التراجعية وتحلي
  . سلطان إبراهيم

  
مجموعة 
  العمر

  عدد 
 األسماك

األطوال 
  المشاهدة

 معادلة 
  النمو

الحسابات 
  التراجعية

تحليل طول 
  الجيل

I  70  102  102  102  84.5  
II  77  139  138  136  134.5  
III  75  160  160  153.33  154.5  
IV  25  172  172  168.07  174.5  
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  . المقيم الطول النهائي ومعامل النمو ألسماك سلطان إبراهيم في مختلف بيئات الع) 6(جدول 
  

  المصدر ∞K  L  المياه
  الدراسة الحالية  T.L.  19.0  0.53  البحرية العراقية

=  0.86  T.L.  17.45  )1999 (Ali 
=  0.73   19.6 T.L.  2000(محمد وصالح( 

 T.L. 20.2  Reuben et al.(1994)  0.65  الهندية
 T.L.  19.9  )1988 (Budihardjo  0.87  اإلندونيسية

=  0.80  18.5 T.L.   Banon et al. (1986) 
=  0.90  T.L.  17.5  Dwiponggo et al. (1986) 

 F.L.  18.8  Silvestre and Soriano  (1988)  0.55  الدنمارآية
 T.L.  19.5  Ingles and Pauly (1984)  1.20  الفلبينية

 
 

ومياه   معدالت االستغالل لبعض أنواع األسماك التجارية في المياه البحرية العراقية ) 7(جدول   
.           شمال الخليج العربي  

 
  المصدر  )*E (  النوع  المنطقة

 Pampus argenteus 0.52  Ali et al. (2000)  المياه البحرية العراقية
=  Otolithes ruber 0.38  Ali et al. (2002b) 
=  Johnieops sina 0.47  = Ali et al. (2002a) 
=  Cynoglossus arel 0.44  Mohamed et al. (2002a) 
=  Saurida tumbil 0.50  Ali (1999) 
=  Upeneus sulphureus 0.49  = 
=  Otolithes ruber 0.31  Mohamed et al. (1998) 
=  Polydactylus sextarius 0.46  Mohamed et al. (2002b) 
=  Liza carinata 0.61   1998(محمد وجماعته(  
=  Nematalosa nasus 0.36  Hussain et al. (1995) 
=  Saurida tumbil 0.73  Mohamed et al. (2006) 
=  Upeneus sulphureus 0.46  الدراسة الحالية  

 Saurida tumbil 0.58  Mathews & Samuel (1989)  شمال الخليج العربي
=  S. undosquamis 0.53  = 
=  Nemipterus japonicus 0.39  = 
=  Nemipterus tolu 0.57  = 
=  Helotus  sexlineatus 0.58  = 
=  Mulloidichthys   

                 auriftamma 0.61  = 

=  Pseudorhombus arsius 0.50  Bawazeer (1987) 
  االستغالل معدل *
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  . ومنطقة جمع العيناتالمياه البحرية العراقية خارطة توضح)1(شكل
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 .التغيرات الشهرية في قيم بعض العوامل البيئية للمياه البحرية العراقية )2( شكل 

  .أسماك سلطان إبراهيمل المجاميع أطوالكليالتوزيع التكراري)3(شكل
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  .التغيرات الشهرية في قيم معامل الحالة النسبي ألسماك سلطان إبراهيم) 4(شكل 
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  .تصله ألسماك سلطان إبراهيممخطط فورد ولفورد لحساب أقصى طول) 5(شكل 
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THE GROWTH AND STOCK ASSESSMENT UPENEUS 
SULPHUREUS  

IN IRAQI MARINE WATERS, NORTH WEST ARABIAN GULF.   
 

A. R. M. Mohamed, S. A. Hussein and F. M. Mutlak* 
Department of Fisheries and Marine Resources.,College of  Agricultures,University of 

Basrah,Basrah,Iraq  
*Department of Marine Vertebrates ., Marine Science Centre,University of Basrah, Iraq  

 
  ABSTRACT 

The growth and stock assessment of Upeneus sulphureus in Iraqi marine waters, NW 
Arabian Gulf were studied. Samples were collected monthly from August 1999 to July 
2000 by trawl nets. 
      Mean annual catch per unit of efforts of total catch was calculated providing 22.75 
kg/h, U. sulphureus composed 0.81 kg/h. Monthly variations in catches were detected. 
The maximum catch of U. sulphureus was 1.5 kg/h recorded in November, the minimum 
0.45 kg/h obtained in January. 6860 specimens of fish ranging between 50- 180 mm in 
total length were collected. Two size groups (100-109mm and 110-119mm) were also 

  .منحنى البقاء ألسماك سلطان إبراهيم في المياه البحرية العراقية) 6(شكل 
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distinctly dominant.  Length-weight relationships was calculated for each sex and yield 
the following equations: 
              W = 6.8586 x 10-6  L 3.132     r= 0.997  females 
    W = 7.9288 x 10–6  L3.100      r= 0.989  males   
The highest values of the relative condition factor recorded were 1.10 and 1.18 for males 
and females respectively in June and coincided with the rise in (GSI).  
      Five age groups (0- IV+) were determined and. the von Bertalanffy growth equation 
was: Lt = 190 [1-e-0.53 (t+ 0.46)]. The total, natural and fishing mortalities were 2.17, 1.22 
and 0.95 respectively. The exploitation rate of U. sulphureus was slightly lower 0.46 
than the optimum exploitation rate. 
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