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  األسماك في قناة البصرة ونھر شط العربة إنتاجی
  علي عبد الوھاب جاسم        عادل یعقوب الدبیكل           سمیھ محمد احمد

  العراق/جامعة البصرة / كلیة الزراعة / قسم األسماك والثروة البحریة 
  

  الخالصة
ة م̀ن تش̀رین األول درست إنتاجیة األسماك االقتصادیة في قناة البصرة ونھ̀ر ش̀ط الع̀رب للم̀د

الوق̀ت والش̀باك ومس̀احة (باستخدام ظروف صید موح̀دة ف̀ي ك̀ال البیئت̀ین  ٢٠٠٢ولغایة أیلول  ٢٠٠١
س̀̀اعة /كغ̀̀م٠‚ ٤٧س̀̀اعة وف̀̀ي نھ̀̀ر ش̀̀ط الع̀̀رب /كغ̀̀م٠‚٢٦إذ بل̀̀غ جھ̀̀د الص̀̀ید ف̀̀ي قن̀̀اة البص̀̀ر) الص̀̀ید

/ ھكت̀ار/كغ̀م ٢١‚٤٧سنھ ونھر ش̀ط الع̀رب / ھكتار/كغم ١٣‚٦٨وكانت اإلنتاجیة السنویة لقناة البصرة 
إذ . ط̀ن س̀نویا٢٠٩‚٣٣طن وفي نھ̀ر ش̀ط الع̀رب ٣‚٤إذ كانت كمیة الصید السنویة لقناة البصرة . سنة

نوع̀ا م̀ن  ٢٢نوع̀ا ت̀م خاللھ̀ا جم̀ع ٤٤سمكة من قناة البصرة ونھر ش̀ط الع̀رب تمث̀ل  ٢٩٩١صیدت 
یة وكانت معظم نوعا من قناة البصرة معظمھا أسماك بحر ٣٢نھر شط العرب معظمھا أسماك نھریة و

  .كمیة الصید خالل فصل الصیف في كال البیئتین 
  

  المقدمة                                   
من الكیلوغرامات السمكیة ویعتبر حلقة الوص̀ل ف̀ي الھكتار اإلنتاج السمكي ھو مقدار ما ینتجھ 
الكلی̀ة ف̀ي أنس̀جة األس̀ماك خ̀الل ویعرف أیضا بأن̀ھ الزی̀ادة .الھرم الغذائي بین الكائنات الدنیا والراقیة 

وھنال̀̀ك عالق̀̀ة ). ١٩٦٦،Ivlev(متض̀̀منا األف̀̀راد الت̀̀ي تع̀̀یش إل̀̀ى نھای̀̀ة ھ̀̀ذه الم̀̀دة ) Δt(فت̀̀رة زمنی̀̀ة
̀̀ذا المس̀̀طح  ̀̀ت لھ ̀̀اج ثاب ̀̀ى انت ̀̀ة الص̀̀ید للمحافظ̀̀ة عل ̀̀داد وكمی ̀̀ین اإلم ̀̀ائي ب ̀̀ة ألي مس̀̀طح م  (متبادل

Cowx، العددی̀̀̀̀̀ة : بط̀̀̀̀̀ریقتین ویق̀̀̀̀̀در اإلنت̀̀̀̀̀اج الس̀̀̀̀̀مكي ف̀̀̀̀̀ي المی̀̀̀̀̀اه العذب̀̀̀̀̀ة ) ٢٠٠٤وآخ̀̀̀̀̀رون
ِ)Ricker،̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة) ١٩٧٨؛ ١٩٤٦   والطریق̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة البیانی
)Allen،(ك̀ون اإلنت̀اج  وتعتمد الطریقت̀ان عل̀ى٠) ١٩٥٠P ( یع̀ادل مع̀دل النم̀و اآلن̀ي(G)  مض̀روبا

̀̀ة ال̀̀دول العربی̀̀ة م̀̀ن البح̀̀ار واألنھ̀̀ار  ٠بمع̀̀دل الكتل̀̀ة خ̀̀الل م̀̀دة زمنی̀̀ة تش̀̀یر اإلحص̀̀ائیات أن إنتاجی
،كم̀̀ا تش̀̀یر إحص̀̀ائیات ) ٢٠٠٦منظم̀̀ة الغ̀̀ذاء والزراع̀̀ة،(ملی̀̀ون ط̀̀ن ٢و٦٨والم̀̀زار熬 الس̀̀مكیة تبل̀̀غ 
م̀̀ن قب̀̀ل قط̀̀ا熬 الص̀̀یادین المحلی̀̀ین للم̀̀دة م̀̀ن  ش̀̀مال الخل̀̀یج العرب̀̀ي المص̀̀اد اإلنت̀̀اج الس̀̀مكي البح̀̀ري

قیم̀ة لإلنت̀اج   ىإلى حصول تغیرات كبیرة في اإلنتاج الس̀مكي س̀جل خاللھ̀ا أعل̀ ١٩٩٢ولغایة  ١٩٦٥
وسلمان ،  ١٩٧٨الخیاط ( طن  ٣٨٥بلغ ١٩٧٤أدنى مستوى أنتاج عام طن و ١٧٦٤٣بلغ  ١٩٧١عام 

  FAOوأش̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ارت ). ١٩٨٢
ینم̀̀ا بل̀̀غ مع̀̀دل ١٩٩٧ – ١٩٩١ط̀̀ن لألع̀̀وام  ٣١٠٠إل̀̀ى أن مع̀̀دل اإلنت̀̀اج البح̀̀ري ق̀̀د بل̀̀غ ) ١٩٩٩(

̀̀ن  ̀̀دة م ̀̀ة للم ̀̀ة العراقی ̀̀اه الداخلی ̀̀اج المی ̀̀ة ١٩٨١أنت ̀̀دارھا   ١٩٩٧لغای ̀̀ة مق ط̀̀ن إذ ش̀̀كلت ١٨٨٠٠كمی
 وذك̀̀̀̀رت  ١٩٩٧لغای̀̀̀̀ة  ١٩٨٦ط̀̀̀̀ن للم̀̀̀̀دة م̀̀̀̀ن ٤٠٠٠كیة مع̀̀̀̀دال لإلنت̀̀̀̀اج ق̀̀̀̀دره الم̀̀̀̀زار熬 الس̀̀̀̀م

FAO)ط̀ن  ٥٠٠٠إل̀ى  ١٩٨٠ط̀ن ع̀ام ١٣٠٠٠أن اإلنتاج البحري العراقي ق̀د أنخف̀ض م̀ن ) ٢٠٠٤
ط̀ن ق̀̀د  ١٨٨٠٠كان̀̀ت  ١٩٩٧-١٩٨١وأن مع̀̀دل إنتاجی̀ة المی̀̀اه الداخلی̀ة العراقی̀̀ة لألع̀وام ٢٠٠٢ع̀ام 

-١٩٨٦أن معدل إنتاجیة المزار熬 السمكیة العراقیة لألع̀وام كما  ٢٠٠١طن عام  ٨٠٠٠انخفضت إلى 
، ویبل̀غ المخ̀زون الس̀مكي لمنطق̀ة  ٢٠٠١ط̀ن ع̀ام  ٢٠٠٠طن قد انخفضت إلى  ٤٠٠٠كانت  ١٩٩٧

ط̀ن  ١٠٠٠أل̀ف ط̀ن وم̀ا س̀جل ف̀ي الع̀راق ھ̀و  ٥٦شمال غرب الخلیج العربي ومصب ش̀ط الع̀رب 
، س̀اعة / كغم  ١٦٤ – ٣٩ھذه المنطقة   بین  كأسماك قاعیھ وسطحیة إذ تراوح  معدل جھد الصید في

س̀اعة / كغ̀م ٦١في حین سجلت باخرة الص̀ید واألبح̀اث التابع̀ة لجامع̀ة البص̀رة  جھ̀دا للص̀ید مق̀داره 
  ) . ١٩٩٧، محمد( نوعا  ٦١صید خاللھا 
ھ̀̀و حس̀̀اب جھ̀̀د الص̀̀ید واإلنتاجی̀̀ة والمخ̀̀زون لھ̀̀ذین  إن الھ̀̀دف م̀̀ن الدراس̀̀ة الحالی̀̀ة 

  .نطقة تكاثر وحضانة للعدید من األنوا熬 النھریة والبحریةالمصبین باعتبارھا م
  

  مواد البحث وطرائقھ
كیل̀ومترا ومع̀دل عرض̀ھا ٣٧تعد قناة البصرة جزءا من المص̀ب الع̀ام ویبل̀غ طولھ̀ا  : منطقة الدراسة 

 ٢٧'ش̀رقا وخط̀ي ع̀رض  º٤٧ ٥٠`و  ٤٧ °'٤٩'مترا وتقع منطقة الدراسة فیھا ب̀ین خط̀ي ط̀ول  ٦٠
وتمت̀̀از المنطق̀̀ة بس̀̀رعة التی̀̀ار إذ یت̀̀أثر مس̀̀توى الم̀̀اء بحرك̀̀ة الم̀̀د والج̀̀زر ، ش̀̀ماال  º٣٠ ٢٨'و  ٣٠°
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  )٢(ونھر شط العرب ) ١(في قناة البصرة (*) خارطة توضح منطقة جمع العینات ) : ١(الشكل 

  بش̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀كل كبی̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ر
  

  ٢٠٠٧/  ٥/  ٢٣وقبولھ   ٢٠٠٧/  ٢٠/٢تاریخ تسلیم البحث 
كیلومترا من نقطة االلتق̀اء ١٩٥یبلغ طول نھر شط العرب  ٠)  ١٩٩٧، الباھلي ( وبقا熬 غریني طیني 

 Al-Mahdie(مت̀̀را ، والم̀د فی̀̀ھ غالب̀̀ا ش̀̀بھ نص̀̀ف ی̀̀ومي  ٥٠٠ة حت̀ى الخل̀̀یج العرب̀̀ي ومع̀̀دل عرض̀̀
̀̀ین خط̀̀ي ط̀̀ول )  ١٩٩٧،Salmanو ̀̀ع منطق̀̀ة الدراس̀̀ة فی̀̀ة ب ش̀̀رقا وخط̀̀ي  ٤٧º٥٠'و ٤٩°٤٧'وتق

ت̀م ) قن̀اة البص̀رة ونھ̀ر ش̀ط الع̀رب ( في كال البیئت̀ین ٠) ١الشكل،(شماال  ٣٠º٣١'و ٣٠°'٣٠عرض 
إذ ك̀ان الص̀ید لی̀ومین متت̀الیین م̀ن ك̀ل ش̀ھر  ) باكالوق̀ت ، المساحة،الش̀( اعتماد ظروف صید موحدة 

للم̀دة م̀ن تش̀رین ) أبتداءا م̀ن الس̀اعة الس̀ابعة ص̀باحا لغای̀ة الواح̀دة ظھ̀را (ساعات لكل یوم  ٦ولمدة 
                                     ٠كم في كال المنطقتین  ٢، وكانت مسافة الصید  ٢٠٠٢لغایة أیلول  ٢٠٠١األول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملم وشبكة ش̀اطئیة ١٠م وفتحة العین فیھا ١,٥نصف قطرھا ) سلیھ ( شبكة طرحة :الشباك المستخدمة
  .ملم ٢٥م وفتحة العین  ١و٥×  ٥٠ملم و شبكة خیشومیة باألبعاد  ٢٠م وفتحة العین  ٢× ٢٠األبعاد 

ع̀̀دد س̀̀اعات الص̀̀ید /لی̀̀ةكمی̀̀ة الص̀̀ید الفع) = س̀̀اعة / كغ̀̀م ( مع̀̀دل جھ̀̀د الص̀̀ید : المعتتاییر المدروستتة
) ١)......(١٩٩٨محم̀د وآخ̀رون،(س̀اعة  ٧٢الفعلیة إذ أن عدد ساعات الصید الفعلیة في ھ̀ذه الدراس̀ة 

 Ricker،                                              وتم حساب اإلنتاجیة وف̀ق المع̀ادالت الت̀ي وض̀عھا 
  )١٩٥٠( Allenو) ١٩٧٨؛١٩٤٦(

P = GB …       (2)                                                                                
                   :تمثل النمو اآلني وتحسب من المعادلة اآلتیة )  G( تمثل اإلنتاجیة و)  P( إذ            

               G = LnW2 – LnW1 ……… (3)                                       
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إل̀ى ) التغیر في معدل وزن السمكة الواحدة في عینة أي شھر والشھر الذي یلیھ ( ویشیر إلى النسبة بین 
مع̀دل الكتل̀ة  ت̀م )  B( أم̀ا .  والمدة الزمنیة ف̀ي ھ̀ذه الدراس̀ة ش̀ھر واح̀د ) المدة الزمنیة بین العینتین (

والل̀ذان یحس̀̀بان م̀ن المع̀̀ادلتین )  Z( ومع̀دل الوفی̀̀ات )  S( یم̀̀ة مع̀دل البق̀̀اء احتس̀ابھا اعتم̀̀ادا عل̀ى ق
  : اآلتیتین

S = Nt + 1/Nt ……….(4)                                                                     
    

  :فتحسب من المعادلة)  Z( أما قیمة ، یمثل عدد األسماك في العینة الشھریة)  Nt( إذ 
Z =- LogeS   ……….. (5)                                                                     

   
  :یحسب معدل الكتلة وفق المعادلة اآلتیة)  Z( اكبر من )  G( فإذا كانت قیمة معدل النمو اآلني 

                                                     Bt = [Exp (Gt – Zt) -1] / (Gt –Zt)..(6)            
  :یحسب معدل الكتلة من المعادلة اآلتیة)  G( اكبر من )  Z( وإذا كانت قیمة         

           Bt= [1 – exp (- (Zt - Gt)] / (Zt - Gt) …  (7)                                                      
         

  )١٩٨٠، Stat . Fish. Organ( مادا على كمیة الصید في   الھكتار  وقدرت كمیة الصید السنویة اعت
    

  النتائج والمناقشة
نوع̀ا م̀ن  ٢٢نوع̀ا إذ جم̀ع  ٤٤سمكة من قناة البصرة ونھر شط الع̀رب تمث̀ل  ٢٩٩١صیدت 

  )  ١الجدول،(نوعا من قناة البصرة معظمھا اسماك بحریة  ٣٢نھر شط العرب معظمھا اسماك نھریة و
 س̀اعة/ كغ̀م ٠‚٢٦) ١(بلغت قیمة معدل جھد الصید في قناة البصرة وفق المعادلة   :لصید معدل جھد ا

ھن̀اك اخ̀تالف واض̀ح ف̀ي .س̀اعة / كغ̀م٠‚٤٧بینما بلغت قیمة معدل جھد الصید في نھر ش̀ط الع̀رب ، 
قیمة معدل جھد الصید بین قناة البصرة  ونھر شط العرب وھذا ناتج إلى أن معظم األنوا熬 في نھر ش̀ط 

لعرب ھي أنوا熬 نھریة مستقرة بعكس قناة البصرة التي تدخلھا أو تغادرھا أنوا熬 معظمھا بحری̀ة وھ̀ذا ا
̀̀دھام  ̀̀ا ذك̀̀ره ال ̀̀ق م̀̀ع م ̀̀أن المص̀̀بات تح̀̀وي أنواع̀̀ا مقیم̀̀ة ) ١٩٩٧(ن وآخ̀̀رون یوحس̀̀) ١٩٨٦(یتف ب

إن . كم̀ا تع̀د المص̀بات من̀اطق حض̀انة وتغذی̀ة للعدی̀د م̀ن األس̀ماك .  أو النھ̀روأخرى آتیھ م̀ن البح̀ر
إذ وج̀د )  ١٩٩٧( قیمة معدل جھد الصید سواء في قناة البصرة أو نھر شط العرب تختلف م̀ع  محم̀د 

) أ  ١٩٩٨( س̀اعة كم̀ا یختل̀ف ع̀ن محم̀د وآخ̀رون / كغم  ١٦٤-٣٩أن جھد الصید الكلي یتراوح بین 
أن . ساعة ف̀ي دراس̀تھم ش̀مال غ̀رب الخل̀یج العرب̀ي /كغم  ٨٣,٧٥ – ٣.٥٨إذ تراوح جھد الصید بین 

ھذا االختالف في جھد الصید بین الدراس̀ة الحالی̀ة والدراس̀ة الس̀ابقة نتیج̀ة اخ̀تالف منطق̀ة الدراس̀ة إذ 
  تك̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ون البح̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ار
أوفر في أسماكھا من المی̀اه الداخلی̀ة وال ت̀دخل المص̀بات إال تل̀ك األس̀ماك الت̀ي تتحم̀ل الم̀دى الملح̀ي 

   ) .   ٢٠٠٠، مھدي وآخرون( الواسع 
بینما بلغت إنتاجیة نھ̀ر . سنویا / كغم ١٣‚ ٦٨) ٢الجدول ، (جیة في قناة البصرة بلغت اإلنتا: اإلنتاجیة

ھناك اختالف كبیر في اإلنتاجیة بین قناة البص̀رة  ونھ̀ر ش̀ط الع̀رب  . سنویا / كغم ٢١‚٤٧شط العرب 
وھ̀ذا االخ̀̀تالف یرج̀̀ع إل̀̀ى إن بیئ̀̀ة نھ̀ر ش̀̀ط الع̀̀رب أكث̀̀ر اس̀̀تقرارا وتح̀وي طیف̀̀ا واس̀̀عا م̀̀ن األحی̀̀اء 

̀̀اء مقارن̀̀ ̀̀ان وھ̀̀ذا ب̀̀دوره ال یس̀̀مح لألحی ̀̀ار فیھ̀̀ا س̀̀ریع الجری ̀̀ي یك̀̀ون التی ̀̀اة البص̀̀رة الت ̀̀ة قن ة م̀̀ع بیئ
 熬وعن̀د مقارن̀ة اإلنتاجی̀ة الحالی̀ة م̀ع الدراس̀ات األخ̀رى ٠) ٢٠٠٣، جاسم (باالستقرار أو التشبث بالقا

̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ي   كدراس̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة عل
نالح̀ظ اختالف̀ا بس̀یطا ، سنویا / كغم ٢٦‚٢٨إذ وجد إن إنتاجیة األسماك في خور الزبیر تبلغ ) ١٩٨٥(

، حس̀̀ین وآخ̀̀رون ( ف̀̀ي ق̀̀یم اإلنتاجی̀̀ة الخ̀̀تالف منطق̀̀ة الدراس̀̀ة م̀̀ن جھ̀̀ة وارتف̀̀ا熬 إنتاجی̀̀ة المص̀̀بات 
إن قیمة اإلنتاجیة ف̀ي الدراس̀ة الحالی̀ة محس̀وبة عل̀ى أس̀اس منطق̀ة الص̀ید .٠من جھة أخرى )  ١٩٩٧
ول̀و قارن̀ا ھ̀ذه . الت̀والي في قناة البصرة ونھ̀ر ش̀ط الع̀رب عل̀ى  ٢م/كغم ٠‚٠٠٢كغم و ٠‚٠٠١كانت 

̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ع دراس̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة ط̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀اھر ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀یم م   الق
  ٢م/ كغ̀م  ٠‚٠٠٥و٠‚ ٠٢٧الذي الحظ إن اقل إنتاجیة  في أح̀واض التنوم̀ة والبھادری̀ة ھ̀ي ) ١٩٨٥(

على الت̀والي وھ̀ي مرتفع̀ة بالنس̀بة للق̀یم الحالی̀ة ویع̀ود الس̀بب  إل̀ى اس̀تخدام التغذی̀ة االص̀طناعیة ف̀ي 
الحالی̀ة مش̀ابھھ إلنتاجی̀ة خ̀زان الثرث̀ار ،كما إن ق̀یم االنتاجی̀ھ اجیةاألحواض مما یؤدي إلى ارتفا熬 اإلنت

) ٢٠٠٠(وآخ̀رون   Laszloبینم̀ا ذك̀ر، على الت̀واليھكتار/ كغم١٥و٢٠و٨والحبانیة والرزازة البالغة 
س̀̀نھ لألح̀̀واض الفقی̀̀رة /ھكت̀̀ار/كغ̀̀م ١٥٠إن إنتاجی̀̀ة المی̀̀اه الطبیعی̀̀ة الم̀̀زودة لألح̀̀واض تت̀̀راوح ب̀̀ین 
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قناة البصرة 

شط العرب

إال أن كمی̀̀ة الص̀̀ید الكلی̀̀ة واطئ̀̀ة ف̀̀ي قن̀̀اة .نھ األح̀̀واض الغنی̀̀ة بالغ̀̀داء الطبیع̀̀يس̀̀/ھكت̀̀ار/كغ̀̀م  ٩٠٠و
س̀نویا ، وق̀د / ط̀ن  ١٦٠٠البصرة ونھر شط العرب مقارنة بخزان الثرثار إذ بلغ̀ت كمی̀ة  الص̀ید فی̀ھ 

 ٥٦إن مخزون األسماك في شمال غرب الخلیج العربي ومصب شط الع̀رب یبل̀غ ) ١٩٩٧(ذكر محمد 
  ٠طن كأسماك سطحیة وقاعیھ ١٠٠٠في العراق ھو  ألف طن وما سجل
وھ̀̀ذا ) م  ٥٠×  ٢٠٠٠( إن مس̀̀احة الص̀ید ف̀ي ك̀ال المنطقت̀̀ین ھ̀ي ھكت̀ار واح̀د  :كمیتة الصتید الكلیتة

كغ̀̀م ف̀̀ي قن̀̀اة البص̀̀رة ونھ̀̀ر ش̀̀ط الع̀̀رب عل̀̀ى  ٢١‚٤٧و ١٣‚٦٨یعن̀̀ي إن إنتاجی̀̀ة الھكت̀̀ار الواح̀̀د ھ̀̀ي 
س̀نویا / ط̀ن ٢٠٩‚٣٣و٣‚٤لبصرة ونھر شط الع̀رب ھ̀ي وھذا یعني أن كمیة الصید في قناة ا. التوالي 

على التوالي وعند حساب كمیة الصید على أساس المتر المربع لوجدنا أن كمیة الصید ف̀ي قن̀اة البص̀رة 
قلیل̀ة أذا  رأن كمیة الص̀ید الس̀نویة تعتب̀.على التوالي ٢م/ كغم  ٠‚ ٠٠٢و ٠.٠٠١شط العرب ھي نھرو

 ٠)٢٠٠٤، FAO( ٢٠٠١ط̀ن ع̀ام  ٨٠٠٠لمی̀اه الداخلی̀ة الب̀ا لغ̀ة ما قورنت بكمیة الصید الكلی̀ة ف̀ي ا
إن  ٠)١٩٩٧محم̀د ،(ط̀ن كأس̀ماك قاعی̀ة وس̀طحیة١٠٠٠كما أن خزین ھذه المنطقة من األسماك یبلغ 

خ̀الل فت̀رة التك̀اثر والحض̀انة  رالكثیر من األنھار أآلسیویة تعاني من قلة مخزونھا نتیج̀ة الص̀ید الج̀ائ
̀̀) ٢٠٠٣( Anonymousفق̀̀د ذك̀̀ر  ف̀̀ي الص̀̀ین یقل̀̀ل م̀̀ن المس̀̀احة  زإن  كث̀̀رة الص̀̀ید ف̀̀ي نھ̀̀ر ی̀̀ا نجت

ط̀ن للع̀ام  ١٢٤٠٠٠إل̀ى    ٢٠٧٠٠٠وفي بنغالدیش انخفضت اإلنتاجیة من ط̀ن ٠المخصصة للتكاثر 
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة ١٩٩٨لغای̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ة ١٩٨٣   خصوص̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ا األن̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀وا熬 المحلی

)DeGraaf ،٢٠٠٣(.  
منحنى الصید الشھري، إذ النسب المئویة لكمیات الصید الشھریة و) ٢(یمثل الشكل : منحنى الصید

بین البیئتین وكانت )  <٠P‚ ٠٥( أظھرت النسب المئویة لكمیات الصید اختالفا معنویا عند مستوى 
ویالحظ أن معظم كمیات ١‚ ٧٦: ١كنسبة ) قناة البصرة و نھر شط العرب ( نسبة الصید بین البیئتین 

ماك المھاجرة وھذا یرجع  إلى إن الصیف عند دخول األساشھر الصید في المنطقتین تركزت خالل 
 熬أنواعا عدیدة تدخل خالل فصل الصیف إلى  قناة البصرة ونھر شط العرب مما یؤدي إلى ارتفا

من األسماك ومرتعا خصبا للتغذیة  ركمیات الصید خالل ھذه األشھر إذ تعتبر المصبات مالذا آمنا للكثی
  ).                                            ١٩٩٧( والتكاثر وھذا یتفق مع ما ذكره  محمد وحسین 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

نستنتج من الدراسة الحالیة إن إنتاجیة نھر شط العرب أعلى من إنتاجیة قناة البصرة كما أن :االستنتاج
  .إذا ما قورنت بإنتاجیة المیاه الداخلیة أو البحرفي مناطق أخرى من العالم  واطئھإنتاجیة المسطحین 

 
FISH PRODUCTION IN BASRAH CANAL AND SHATT AL-ARAB 
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ABSTRACT 
 Economical fish production in Basrah canal and Shatt Al-Arab River had 
been studied during October 2001 until September 2002, using same catch 
condition in the two environments.  Study shows that catch efforts in Basrah 
canal equal to 0.26kg/h, while in shatt al-Arab  was 0.47kg/h , and the annual 
production in Basrah canal was 13.68kg/hec/year and 21.47kg/hec/year in Shatt 
Al-Arab River. The total catch per year was 3.4 and 209.33 ton in Basrah canal 
and Shatt Al-Arab respectively.2991 fishes were caught which represented 44 
species of them 22 mostly riverine species from Shatt Al-Arab river and 33 
mostly marine species from Basrah canal. 
 

  المصادر
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المخزون السمكي وكمیة ، تصنیف ال، األصل ، اسماك الخلیج العربي ) ١٩٨٦(نجم قمر ، الدھام 

  مطبعة جامعة البصرة ، وقائع الندوة األولى لعلوم البحار في الخلیج العربي ‘ الصید  المتاحة 
بعض الجوانب الحیاتیة لیافعات األسماك في قناة البصرة ونھر شط ) ٢٠٠٣(علي عبد الوھاب ، جاسم 
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كز دراسات مر، دراسة اقتصادیة للثروة السمكیة في العراق ) ١٩٩٨(كمال محمد سعید ، الخیاط 
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مجلة الخلیج . محافظة البصرة، إنتاج وتسویق األسماك في قضاء الفاو ).  ١٩٨٣(نادر عبد ، سلمان
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  .صفحة ٨٩. جامعة الصرة، كلیة الزراعة،رسالة ماجستیر . رةمحافظة البص
رسالة . دراسة أولیة حول طبیعة تجمع األسماك العظمیة في خور الزبیر).  ١٩٨٥(ثامر سالم، علي
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  .٤٣-٣١): ٢٢(منشورات مركز علوم البحار ). البحریة العراقیة
بیئة ونمو وتقییم مخزون ) ١٩٩٨(ي حسین وجاسم حمید صالح محمد، عبد الرزاق محمود وصادق عل
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  نھر شط العرب-٢قناة البصرة -١إذ) نو熬 ٤٤جنس و٣٥عائلة و ٢٢( أعداد األسماك المصادة من قناة البصرة ونھر شط العرب )  ١( الجدول 
熬منطقة الصید  %النسبة  االسم العلمي  أسم العائلة والنو  熬منطقة الصید  %النسبة  االسم العلمي  أسم العائلة والنو  

  ١  ٠‚٤٦ T. malabaricus  باربلم ماال    ٣٩‚٥١           Mugilidae  عائلة البیاح
    ٤٦‚٠ Sciaenidae  عائلة النعاب  ٢،١  ٢٧‚٤٠             Liza  abu  الخشني

  ١  ١‚٦٧ Johnius belegerii  شماھي بلنجر  ٢,١   ٩‚٠٢                      L.  carinata  البیاح الذھبي
    ١‚١٩ Gobiidae  عائلة القوبیون  ٢,١  ٣‚٠١                    L. subviridis  البیاح الخضر
  ٢  ٠‚٨٢ Periophthalmus waltoni  بو شلمبو والتون  ٢,١  ٠‚٠٧                 L . macrolepis  البیاح المسنن

  ٢  ٠‚٣١ Optopmus optopomus  القوبیون المسلح    ٣٠‚٩٥                          Cyprinidae  عائلة الشبوطیات
  ١  ٠‚٠٤ Belophthianimus doddarti  القوبیون العربي  ٢,١  ٢٦‚١١         Carassius  carassius  الكارب الكراسیني
    ٠‚٢٦ Ariidae  عائلة الجري البحري  ٢  ٢‚٤٥  Acanthobrama  marmid  اكانثوبراما مرمید

  ١  ٠‚٢٦ Arius thalassinus  الجري البحري  ٢  ١‚٠٧                  Aspius  vorax  الشلق
    ٠‚٠٩ Platycephalidae  عائلة مسطح الرأس  ٢  ٠‚٦٣                 Barbus  luteus  الحمري

  ١  ٠‚٠٧ Platycephalus maculipinna  الوحر مبقع الزعانف  ٢  ٠‚٢٦                     B.  sharpeyi  البني
  ٢  ٠‚٠٢ P. indicus  الوحر الھندي  ٢  ٠‚١٢       Chalcalburuns  sellal  سالل

    ٠‚٠٧ Heteropneustidae  عائلة الجري االسع  ٢  ٠‚٠٩              Cyprinus  carpio  الكارب األعتیادي 
  ٢  ٠‚٠٧ Heteropneustes fossilis  الجري االسع  ٢  ٠‚٧     Cyprinion  tenuiradius  بنیني صغیر الفم

    ٠‚٠٧ Siluridae  عائلة المیاه العذبة  ٢  ٠‚٠٧                Barbus  grypus  شبوط
  ٢  ٠‚٠٧ Silurus triostegus  الجري األسیوي  ٢  ٠‚٢                         B.  kersin  الجصان

    ٠‚٠٤ Bagridae  عائلة أبو الزمیر  ٢  ٠‚٢                       Garra  rufa  الكركور األحمر
  ٢  ٠‚٠٤ Mystus pelusus  أبو الزمیر العمیق    ٦‚٩٥                            Sparidae  عائلة الشانك

    ٠‚٠٤ Mullidae  عائلة الحامر  ٢,١  ٦‚٧٨      Acanthopagrus  latus  الشعم الفضي 
  ١  ٠‚٠٢ Upeneus bensasi  الحامر الوردي   ٢,١  ٠‚١٧         Sparidenttex  hasta  شعم كوفیر

  ٢  ٠‚٠٢ U.suphureus  الحامر األصفر    ٦‚٠٥                        Poecillidae  عائلة الكمبوزیا
    ٠‚٠٤ Scatophagidae  عائلة بنت النوخذة  ٢  ٤‚٢٠           Gumbusia  affinis  الكمبوزیا

  ٢,١  ٠‚٠٤ Scatophagus argus  بنت النوخذة   ٢  ١‚٨٥         Poecilia  sphenops  المولي
  ٢,١  ٠‚٠٢ Carangidae  عائلة الحمام    ٤‚٣٠                 Cprinodontidae  عائلة البطریخ

  ١  ٠‚٠٢ Megalaspis cardyla  الحمام الریشي المغزلي  ٢  ٤‚٣٠ Aphanius  dispar  البطریخ المتغیر
    ٠‚٠٢ Mastacembelidae  عائلة المرمریج    ٤‚١٣  Clupeidae  عائلة الصابوغیات
  ٢  ٠‚٠٢ Mastacembelus simach  المرمریج   ٢,١  ٣‚٨٤           Tenuolosa  ilisha  الصبور األعتیادي
    ٠‚٠٢ Muraenesocidae  عائلة الشیقیات  ١  ٠‚٢١ Anodontostomachacunda  الجفوتة االخیطیة

  ١  ٠‚٠٢ Muraenesox arabicus  الشیق العربي   ١  ٠‚٠٧  Ilisha  megaloptera  الشابل النحیف
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    ٠‚٠٢ Polynemidae  عائلة خیطیة الزعانف    ٢‚٤٠ Sillagnidae  سومعائلة الحا
  ١  ٠‚٠٢          Eleutheronema tetradactylum  الداكوك الرباعي   ٢,١  ٢‚٤٠ Sillago sihama  الحاسوم الفضي

    ٠‚٠٢ Pomadnsyidae  عائلة النقرور    ٢‚٠١ Engraulidae  عائلة البلم
  ١  ٠‚٠٢ Phonciseus stridens  النقرور المخطط   ٢  ١‚٠٩ Thrysa mystax  البلم طویل الشارب

 
  
  ٢٠٠٢لغایة أیلول ٢٠٠١ ١إنتاجیة قناة البصرة ونھر شط العرب للمدة من ت) ٢(لجدول ا

  ــــــــــــــــــــــــــ             قناة البصرة      ـــــــــــــــــــ      ـــــــــــ          نھر شط العرب                 ـــ
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  ٠‚٦٠  ١‚٤٠  ٠‚٦٥  ٠‚٢٢-  ١‚٠٢٥  ‚٤٣  ٢‚٢٣  ٨٣  ٤١‚٨٦  ٠‚٢٣  ٠‚٨٣  ٠‚٣٧  ٠‚٦٥  ٠‚٥٢  ٠‚٢٨  ٢‚٣٦  ٦٧  ٣٥‚٢٢  ١ت
  ٠‚٢٦  ٠‚٩٢  ٠‚١٦  ٠‚١٣-  ١٥‚١  ٠‚٢٩-  ٣‚٤٦  ١٠٤  ٣٣‚٢٦  ٠‚٠٦  ٠‚٩١  ٠‚٢٣  ٠‚٣٠  ٠‚٧٤  ٠‚٠٧  ١‚٧٨  ٣٥  ٥٠‚٨٥  ٢ت
  ٠‚٠٦  ٠‚٩٣  ٠‚١٥  ٠‚٢٢  ٠‚٨  ٠‚٠٧  ٢‚٥٨  ١٢٠  ٢١‚٥٠  ٠‚٤٦  ٠‚٩٥  ٠‚٢٠  ٠‚٦٩  ٠‚٥٠  ٠‚٤٩  ١‚٦٥  ٢٦  ٦٣‚٤٦  ١ك
  ٠‚٢٩  ١‚٢٩  ٠‚٥٠  ٠‚٢٧-  ١‚٣٢  ٠‚٢٣  ٢‚٧٩  ٩٦  ٢٤‚٠٦  ٠‚٦٠  ١‚٧١  ١  ٠‚٦٥-  ١‚٩٢  ٠‚٣٥  ١‚٠١  ١٣  ٧٧‚٦٩  ٢ك

  ٠‚٢٥  ٣‚٧٩  ٢‚٢٦  ٠‚٣٥  ٠‚٧٠  ١‚٩١-  ٣‚٥٤  ١٢٧  ٢٧‚٨٧  ٠‚٤٨-  ٠‚٤٤  ١‚٩١  ٠‚٨٢  ٠‚٤٤  ١‚٠٩-  ١‚٤٤  ٢٥  ٥٧‚٦  شباط
  ٢‚٠٩  ٢‚٣٣  ١‚٤٥  ٠‚١٢-  ١‚١٣  ١‚٣٣  ٠‚٥٢  ٨٩  ٥‚٨٤  ٠‚٠٩  ١‚٢١  ٠‚٣٨  ٠‚٢٣-  ١‚٢٧  ٠‚٠٨  ٠‚٤٨  ١١  ٤٣‚٦٣  آذار

  ١‚٧٥  ٢‚٦٩  ١‚٧٤  ٠‚٠٩-  ٢‚٩٩  ٠‚٦٥  ١‚٩٨  ١٠١  ١٩‚٦٠  ١٠‚٥٤  ١٢‚٤١  ٣‚٩  ٣‚٠٥-  ٢١‚١  ٠‚٨٥  ٠‚٥٢  ١٤  ٣٧‚١٤  نیسان
  ٥‚٤٩  ٦‚٣١  ٢‚٩٩  ٢‚١٢  ٠‚١٢  ٠‚٨٧-  ٣‚٨٣  ٣٠٢  ١٢‚٦٨  ٠‚٨٩  ١‚٠٢  ٠‚٠٥  ٠‚٨٢  ٠‚٤٤  ٠‚٨٧  ١‚٢٣  ٢٩٦  ٤‚١٥  أیار

  ٠‚٤٧  ١‚٥٦  ٠‚٨٤  ٠‚٥٤-  ١‚٧٢  ٠‚٣٠  ١‚٦٠  ٦٨  ٢٣‚٥٢  ٠‚٢٧-  ٠‚٤٨  ٠‚٧  ١‚١٣  ٠‚٣٢  ٠‚٥٧-  ٢‚٩٤  ١٣٣  ٢٢‚١  حزیران
  ١‚٧٥  ٢‚٧٤  ٠‚٨٧  ٠‚٢٣-  ١‚٢٦  ٠‚٦٤  ٢‚١٦  ١١٧  ١٨‚٤٦  ٠‚١١-  ١‚٠٣  ٠‚٠٧  ٠‚١٨-  ١‚٢٠  ٠‚١١-  ١‚٦٥  ٤٣  ٣٨‚٣٧  تموز

  ٠‚٧٢  ٣‚١٧  ١‚٩٩  ١‚٧٦-  ٥‚٨٣  ٠‚٢٣  ٤‚١٣  ١٤٨  ٢٧‚٩٠  ٠‚٨١  ١‚٤٢  ٠‚٦٧  ٠‚٠١-  ١‚١١  ٠‚٥٧  ١‚٤٧  ٥٢  ٢٨‚٢٦  أب
              ٥‚٢٤  ٨٦٣  ٦‚٠٧              ٢‚٦٠  ٥٨  ٤٤‚٨٢  أیلول

熬١٣‚٦٣              ٧٧٣    المجمو
  كغم

  كغم٢١‚٤٧              ٢٢١٨  

 


