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الخالصـة

تناول البحث مصايد وتقييم مخزون أسماك الشمك Leuciscus vorax

) (Aspius voraxفي هور شرق الحمار وهي الدراسة األولى لتقييم مخزون
مع  5751نموذجاً لممدة من كانون الثاني
هذا النوع في جنوب العراقُ .ج َ
 2009ولغاية آيار  2010باستخدام وسائل صيد مختمفة .تراوحت أطوالها
الكمية بين  55.6-3.7سم .شكمت اسماك الشمك  %3.7من العدد الكمي،

و %6.4من وزن األسماك المصطادة بشباك الكرفة .تباينت كمية الصيد لوحدة

الجهد بين  0.84كغم/ساعة في آيار  2009و 3.33كغم/ساعة في كانون

وبمعدل  2.01كغم/ساعة .وصفت العالقة بين الطول الكمي
الثاني ُ 2010
والوزن بالمعادلة اآلتية .W= 0.0068L3.0425 :اعتمدت تقنية تكرار األطوال
في تقييم مخزون اسماك الشمك باستخدام برنامج  ،FiSATإذ بمغت قيم مقاييس

النمو ومعدالت النفوق واالستغالل كاآلتي 65.1 =L∞:سم=Z ،0.22 =K ،

=Emax ،0.411 =E0.1 ،0.48=E ،0.46 =F ،0.5 =M ،0.96

 .0.52تميز نمط اإلمداد بكونهُ أُحادي الطور وكانت ذروته بين نيسان إلى
أيمول وبنسبة  %45من اإلمداد الكمي مع قمة في حزيران وآب .تعرضت أفراد

الشمك الناضجة إلى تهديد اإلزالة بالصيد قبل وقت وضع السرء في هور شرق

الحمار ،إذ كانت قيمة  18.3( Lcسم) اق ُل من قيمة  21.5( Lmسم) ،لذا
توصي الدراسة بزيادة سعة فتحات الشباك وتنظيم جهد الصيد.
كممات مفتاحية :مصايد ،تقييم مخزون ،أسماك الشمك ،Leuciscus vorax
هور شرق الحمار ،بصرة
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المقدمة

تعد اهوار وادي الرافدين من أبرز األراضي الرطبة ليس في جنوب ِ
غرب آسيا فقط

بل في العالم أجمع وكانت تقدر مساحتها  15ألف كم ،²أي تشكل  %44من مسطحات

العراق المائية ) (Partow, 2001و %60من مصائد األسماك الداخمية ( FAO,
 ،)1990غير إنها عانت في تسعينيات القرن الماضي من عمميات التجفيف التي قمصت
مساحتها الكمية بحمول العام  2000نحو 760كمRichardson and Hussain, 2
) .)2006مما دفع البرنامج البيئي لألمم المتحدة لمتحذير من أنها قد تختفي نهائياً خالل

خمس سنوات ما لم تتخذ َخطوات عاجمة إلنقاذها ( ،)UNEP, 2001وفي مطمع
 2003أُعيد غمر مساحات واسعة منها دون العودة إلى المساحات السابقة حتى وصمت
نسبة الغمر إلى  %40في غضون تسعة أشهر ،ومع استمرار التأهيل وصمت النسبة إلى
 %58في ربيع .)UNEP/IMOS, 2007( 2006
ِ
المسذذتغمة فذذي الع ذراق
أَ
َخذذذت د ارسذذات تقيذذيم المخذذزون وديناميكيذذة الجماعذذات السذذمكية ُ
منعطفذذ ذاً مهمذذ ذاً خذ ذذالل تس ذ ذذعينيات القذ ذذرن الماض ذ ذذي عن ذ ذذد تقي ذ ذذيم مخذ ذذزون أس ذ ذذماك الزبي ذ ذذدي
 Pampus argenteusباعتمذ ذاد تقني ذذة تحمي ذذل ط ذذول الجي ذذل Length Cohort
(محمد وعمي )1990 ،والتي َش ّكمت حينها نقطة تحول ِلدراسة اسذماك بيئاتِنذا
ُ Analysis
المحميذ ذ ذ ذة واإلقميمي ذ ذ ذة ،فيم ذ ذ ذا اسذذتُ ِ
خد َم ) Mohamed et al. (1998و(Ali )1999
برن ذذامج  FiSATلتقي ذذيم مخ ذذزون بعذ ذ أس ذذماك ش ذذمال غ ذذرب الخم ذذيج العرب ذذي ،بينم ذذا َنفِّذ ذ َذ
الردينذذي ( )2002أول ِد ارسذذة لتقيذذيم مخذذزون أسذذماك الميذذار العذبذذة فذذي بحي ذرة الرض ذوانية
ِ
غرب بغداد ،وقيم بعدها التميمي ( )2004بع

المسيب.

أسماك نهر الفُرات قذرب محطذة كهربذاء

تعود اسماك الشمك ) Leuciscus vorax (Aspius vorsxإلى عائمة

الجغرافي عمى انهار وبحيرات وادي
الشبوطيات  Cyprinidaeالتي يقتصر توزيعها ُ
الرافدين في تركيا وسوريا والعراق فضالً عن إيران (Beckman, 1962؛ Mahdi,

1962؛ الدهام1977 ،؛ Kuru, 1979؛  ،)Coad, 2010, 1996إذ تشكل أهمية
كبيرة في مسطحات جنوب العراق .فقد أشار( Sharma )1980إلى إن كمية اسماك

الشمك المطروحة في أسواق البصرة خالل الفترة من تشرين األول  1975وحتى حزيران
 1977بذمغذت  68948كغ ذم وشكذمذت  %2.2م ذ ذن كمي ذ ذة األسماك المطروحذ ذة التذ ذي ك ذ ذان
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مصدرها الرئيس االهوار آنذاك فيما أسهمت بنسبة  %10.4من الصيد الكمي لمصائد

هور السويب عام .(Mohamed et al., 2008) 2005
ِ
ٍ
ِ
المختمفة ألسماك الشمك في ميار وادي
ُنش َرت عدد من الدراسات الجوانب الحياتية ُ
الرافدين (المختار1982 ،؛ Shafi and Jasim, 1982؛ Hussein and Al-
Kanaani, 1993؛ الدهام والدبيكل1995 ،؛ المظفر1999 ،؛ Epler et al.,

2001a,b؛ Szypula et al., 2001؛ وهاب2006 ،؛ الزم2009 ،؛ الصالح
وجماعته2010 ،؛ Oymak et al., 2011؛ Al-Saleh et al., 2012؛
َ
 .)Mohamed and Hussain, 2012إال إن دراسات تقييم مخزون اسماك الشمك
لم تجد نصيباً منها عدا دراسة ( Abbas and Al-Rudainy )2006التي أجريت

في نهر الفرات .لذا جاءت هذر الدراسة وهي األولى في هور شرق الحمار ،جنوب العراق
بعد مرور ست سنوات من إعادة تأهيمه لتقييم كميات الصيد ومعدالت النمو والنفوق
واالستغالل وأنماط اإلمداد واإلنتاج النسبي ونسبة الكتمة الحية إلمداد أفراد النوع
المدروس.
مواد وطرق العمل

جمعت  5751نموذجاً من أسماك الشمك لمفترة من كانون الثاني  2009ولغاية آيار

الحمار األولى حرير ( E: 47◦ 41′ 37.55″
 2010من ثالث مناطق في هور شرق َ
 )N: 30◦ 35′ 17.6″والتي تبعد تقريباً  4.71كم عن جسر َكرمة عمي ،ولم تتعر
هذر المنطقة إلى التجفيف كما في المناطق األُخرى ،وتراوح عمقها عند منتصف المجرى

أثناء الجزر ّبين 7.5-5.2م .والثانية الصالل ( (E: 47◦ 39′ 19.75″ N: 30◦ 38′
 17.28″التي تقع شمال المحطة األولى وتبعد عنها بحوالي  3.5كم ويتراوح عمقها عند
الجزر ّبين  6.5-3.8م ،وتعرضت ِ
هذر المنطقة إلى التجفيف الكامل إال إنها ُغ ِمرت بعد
نيسان  ،2003أُن ِج َز فيها مؤخ اًر مرسى لمزوارق كما أ ِ
ُنجز في ُمقتربات ِها مشاريع لتربية
ُ
ً
◦
◦
األسماك وزراعة المحاصيل .والثالثة البركة (E: 47 36′ N: 30 41′ 11.5″
 )44.8″,التي تبعد عن حرير بحوالي  11كم شماالً وعادةً ما ُيميزها ضحالة أعماقها
ٍ
بشكل كامل ،اذ تتراوح
ُمقارنةً بالمناطق األُخرى وبنباتاتها المائية الكثيفة ،كما َّإنها مفتوحة
أعماقها ّبين  3-0.5م في النهر الرئيسي (شكل .)1
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استخدمت عدة وسائل صذيد لجمذع العينذات مذن خذالل التنسذيق والتعذاون مذع صذيادي

المنطقة كشباك الكرفة والمحيذر والنصذب الثابتذة والصذيد بالكهربذاء (شذائعة االسذتخدام رغذم
عذذدم قانونيته ذذا) .ق ذذيس الطذذول الكم ذذي لك ذذل نم ذذوذج تمهيذذداً إلدخاله ذذا ف ذذي برن ذذامج FiSAT

) )Gayanilo et al., 1996وتحمي ذذل البيانذ ذات واس ذذتخراج مؤشذ ذرات النم ذذو (∞ Lو(K
والنفذذوق ال ُكمذذي ( )Zوالطبيعذذي ( )Mونتيجذذة الصذذيد ( )Fواالسذذتغالل ( )Eوأنمذذاط اإلمذذداد
واإلنتاج النسبي لإلمداد (.)Y/R
ُح ِسَبت العالقة بين الطول الكمي والوزن من ُمعادلة ):Le Cren (1951
W= a. Lb
إ ْذ َّ
أن  Wتمثل وزن السمكة (غم) L ،طول السمكة ال ُكمي (سم) a ،و bثوابت المعادلة.
اعتُ ِم َد نموذج  Bhattacharyasفي متابعة تحميل طول الجيل شهرياً لتقدير أقصى

طول افتراضي (∞ )Lومعدل النمو السنوي ( )Kبطريقة .Gulland and Holt
ُح ِسب دليل كفاءة النمو  )Φ′( Growth Performance Indexوفقاً لمعادلة:
)Pauly and Munro (1984
∞Φ′= log10K +2 log10 L
قُدر ُمعدل النفوق الكمي لألسماك )Total Mortality Rate (Z
ومعدل النفوق الطبيعي ( Natural Mortality Rate )Mوفقاً
(ُ ،)Pauly, 1984
لمعادلة ):Pauly (1980

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

◦
ِ
ِ
ب ُمعدل
المعدل السنوي لدرجة ح اررة ميار منطقة الدراسة ( 24.3م)ُ .حس َ
إذ تمثل ُ T
النفوق نتيجة الصيد وفقاً لمعادلة ( F = Z – M :Ricker (1975ومعدل االستغالل

) Exploitation Rate (Eوفقاً لمعادلة ) .E = F/Z Gulland (1969اعتمد

التوزيع التكراري لمجاميع أطوال األسماك ،فضالً عن مقاييس النمو (∞ Lو (Kفي تمثيل
نمط إمدادها الشهري ( .)Beverton and Holts, 1966قُ َّد َر اإلنتاج النسبي لإلمداد

والكتمة الحية لموصول إلى معدل االستغالل الذي ُيحقق أقصى إنتاج نسبي لإلمداد
 ،)Emaxفضالً عن تقدير معدل االستغالل ( )E0.5الذي يمثل  %50من اإلنتاج وفقاً
لمنموذج المحور من قبل (.Pauly and Soriano )1986

مصاي د وتقييم مخزون أسماك الشمك في هور شرق الحمار ،جنوب العراق

00

الحمار
شكل ( :)1خارطة تمثل االهوار الجنوبية في العراق ومحطات جمع العينات من هور شرق َ

النتائج

كميات الصيد:

التغيرات الشهرية في النسب المئوية لكميات صيد أسماك الشمك
ُيظهر الشكل (ُ )2
من الصيد الكمي من حيث العدد باستخدام كافة وسائل الصيد والوزن باستخدام شباك
الكرفة فقط .فقد ِ
لوحظت تذبذبات واضحة في النسب المئوية العددية والوزنية ،إذ ُسجمت
أدنى النسب العددية في نيسان  )%1.04( 2009وآذار  )%0.85( 2010وأعالها

كانت في كانون األول  )%9.7( 2009وبمعدل سنوي بمغ  %3.7من العدد الكمي.

وبمغت أدنى النسب الوزنية  %2.7و %2.2في آيار 2009و 2010عمى التوالي
وأعالها كانت  %12.7و %14.9في كانون الثاني  2009و 2010عمى التوالي
وبمعدل سنوي بمغ  %6.4من الصيد الكمي بشباك الكرفة .ظهرت أعمى وفرة لصغار
ُ
أسماك الشمك باستخدام شباك الكرفة ،إال َّ
أن شباك النصب الثابتة كانت أكثر فاعمية في
اصطياد األحجام المتوسطة والكبيرة منها.
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شكل ( :)2التغيرات الشهرية في النسب المئوية العددية والوزنية ألسماك الشمك ُ
الحمار
هور شرق َ

يبين الشكل ( )3التغيرات الشهرية في كمية الصيد لوحدة الجهد (كغم/ساعة) لمصيد
ّ
ال ُكمي وألسماك الشمك باعتماد شباك الكرفة فقط ،إذ تراوحت كمية الصيد الكمي لوحدة

الجهد ّبين  19.9كغم/ساعة في كانون الثاني  2009و 43.5كغم/ساعة في نيسان
 2010وبمعدل  31.4كغم/ساعة وألسماك الشمك ّبين  0.84كغم/ساعة في آيار
وبمعدل  2.01كغم/ساعة.
 2009و 3.33كغم/ساعة في كانون الثاني ُ 2010
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شكل ( :)3التغيرات الشهرية في كمية الصيد لوحدة الجهد (كغم/ساعة) لمصيد الكمي وألسماك
الحمار
الشمك باعتماد شباك الكرفة في هور شرق َ
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مقاييس النمو:
ِ
بالمعادلة التالية:
ُمثمَت العالقة بين الطول الكمي والوزن ألسماك الشمك ُ
W = 0.0068* L3.0425 r2 = 0.977 n = 381
المصذطادة بكافذة الوسذائل ب ّذين  55.6-3.7سذم ،إذ صذيدت
تراوحت أطوال األسذماك ُ
أصذذغر سذذمكة فذذي آذار  2009وأكبرهذذا فذذي كذذانون الثذذاني ُ .2010ج ِم َعذت األط ذوال دون
 10سذم خذالل أشذهر الربيذعّ ،بينمذا اختفذت مذن عينذات الصذيد منذذ تمذوز  2009وعذاودت
ذجمت تَ َذبذ ذ ُذبات ش ذذهرية
الظه ذذور ف ذذي آذار ونيس ذذان وآي ذذار م ذذن الع ذذام  ،2010ف ذذي ح ذذين ُس ذ ّ
واضذذحة لمجذذاميع األط ذوال الكبي ذرة الحجذذم السذذيما بعذذد موسذذم طذذرح السذذرء .سذذادت مجذذاميع
األطذ ذ ذوال المحص ذ ذذورة ب ذ ذ ّذين  27.9-18س ذ ذذم ف ذ ذذي منطق ذ ذذة ِ
الد ارس ذ ذذة (ش ذ ذذكل  ،)4إذ ش ذ ذذكمت

 %41.40من العدد ال ُكمي.

تراوحت األعمار النسبية المحسوبة ألسماك الشمك بين  8-1سنوات وكانت أطوالها:

 53.91 ،51.15 ،47.72 ،43.44 ،38.12 ،31.47 ،23.18 ،12.89سم عمى
التوالي.
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الحمار
شكل ( :)4التوزيع التكراري ال ُكمي لمجاميع أطوال أسماك الشمك في هور شرق َ
لمفترة من كانون الثاني  2009وحتى آيار 2010
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بمغ أقصى طول (∞ )Lيمكن أن تصمه اسماك الشمك بطريقة Gulland and Holt

ضمن البرنامج  65.10 FiSATسم ،فيما كانت قيمة ( 0.22 Kشكل  )5وبمغت قيمة
دليل كفاءة النمو (’.2.97 )Φ
معدالت النفوق واالستغالل:

بمغ ُمعدل النفوق ال ُكمي ( Total Mortality Rate )Zألسماك الشمك من خالل
ومعدل النفوق الطبيعي (Natural )M
تحميل منحنى الصيد ( 0.96شكل ُ )6
 Mortality Rateونتيجة الصيد )0.50 Fishing Mortality Rate (F

و 0.46عمى التوالي وبالتالي كان ُمعدل االستغالل الفعمي Exploitation Rate
) (Eيساوي  0.48وبمغت قيمة .2.27 M/K
L∞ = 65.10
K = 0.22
r2= 0.916

شكل ( :)5منحنى النمو ألسماك الشمك في هور شرق الحمار

أنماط اإلمداد:

الحمار والذي يبدو
يظ ِهر الشكل ( )7نمط اإلمداد السنوي ألسماك الشمك في شرق َ
أُحادي الطور ،إذ يبدأ اإلمداد الحقيقي في نيسان بعد موسم تكاثر قصير نسبياً يمتد من

ُشباط إلى آذار ويمتد بفاعمية لغاية أيمول ،ويشكل اإلمداد خالل هذر األشهر الستة ما
نسبته  .%79.41بمغ اإلمداد أقصار بين حزيران وآب ( .)%45.02وما تبقى من
اإلمداد كان بدفعات أقل قوةً ظهرت في أشهر آذار وتشرين األول وتشرين الثاني َش َّكمت
في مجموعها ما نسبته .%16.37
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r2= 0.938
Z= 0.96

شكل ( )3منحنى الصيد ألسماك الشمك في هور شرق الحمار

الحمار
شكل ( :)7نمط اإلمداد الشهري ألسماك الشمك في هور شرق َ

اإلنتاج النسبي ونسبة الكتمة الحية لإلمداد:

يوضح الشكل ( )8العالقة ّبين اإلنتاج النسبي والكتمة الحية النسبية إلى اإلمداد
السنوي ألسماك الشمك ،إذ كان ُمعدل استغاللها الفعمي ( 0.48 )Eوهو أقل مذ ذن أقص ذ ذى
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ُمعدل لالستغالل سنوي محسوب ( ،0.52 )Emaxفي حين كان ُمعدل االستغالل إلزالة
نصف الكتمة الحية ( )E0.5يساوي  0.30ومعدل االستغالل المثالي الفعمي ()E0.1
يساوي  ،0.411لذا فان معدل االستغالل الحالي متجاوز عمى معدل االستغالل المثالي
بمقدار  0.07بمغت قيمة  Lcالتي تكون فيه نسبة  %50من أسماك الشمك المحجوزة أو
العالقة في شباك الصيد  18.3سم ،بينما كانت قيمة أول نضج جنسي ( )Lmالذي حقق

نسبة  %50من األفراد الناضجة إلناث أسماك الشمك  21.5سم ولذكورها  19.7سم.
وبمغت قيمة النسبة ∞.0.28 Lc/L

 Emax= 0.521 - - -—— E0.1= 0.411
–– –– E0.5 = 0.30
E= 0.48

الحمار
شكل ( :)8معدل اإلنتاج النسبي لإلمداد ) )Y’/Rألسماك الشمك في هور شرق َ

المناقشة

تكمن أهمية تقييم المخزون السمكي في تقدير أفضل مستوى لجهد الصيد يمكن َّ
إن
ٍ
معمومات إحصائية ُمختمفة لمنوع أو التَ َجمع
ُيبذل في استغالل مخزون ُمعين ُمعتمداً عمى
المستخدمة ،كما َّإنهُ ُيمثل حالة الموارد السمكية
وبالنتيجة تحديد مدى صالحية الشباك ُ

في الماضي والحاضر وتهيئة البيانات لما يمكن أن تكون عميه إدارة المخزون السمكي
وتنميته مستقبالً بما يكفل الحفاظ عمى ِ
هذر الثروة من االستغالل المفرط .فقد تتعر
ُ
ابتداء من مرحمة إمداد المخزون إلى عمميات النفوق نتيجة الصيد إ ْذ غالباً ما
األسماك
ً

يحصد ذلك النفوق المراحل البالغة من تاريخ الحياة عمى عكس النفوق الطبيعي الذي
يزداد في المراحل المبكرة ) ،(Sparre and Venema, 1998كما تتعر

صغار

األسماك هي األُخرى لمنفوق نتيجة الصيد بنسبة أقل من األسماك الكبيرة كونها قادرة عمى
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المرور من فتحات الشباك أو إنها تكون بعيدة عن مواقع الصيد المعروفة لدى الصيادين

).(Gayanilo et al., 1996

توافقت قيم مؤشرات النمو (∞ 65.1=Lسم و )0.22=Kفي الدراسة الحالية من
تركيبة أطوال األسماك ضمن برنامج  FiSATمع قيم دراسة محمد وجماعته ()2013
الم ِ
عتم َدة عمى حراشف األسماك في تقديرها (الحسابات التراجعية) إذ كانت القيم  65سم
ُ
و 0.21حسب الترتيب السابق .تكمن أهمية هذر النتيجة بتوافق تقنيات تركيبة بيانات
العمر وتركيبة بيانات الطول ألسماك الشمك في تحديد مؤشرات النمو التي تقوم عمى
أسس فسيولوجية واعتُ َبر النمو بالوزن نتيجةً لمفرق بين عمميات البناء والهدم المأخوذة
كتناسب لممساحة السطحية والوزن ( ،)Ricker, 1975وهذا يعطي تمثيالً واضحاً عند
وصف نمو النوع في التعبير الرياضي .إن نمو اسماك الشمك في الدراسة الحالية من

خالل قيمة ∞ Lودليل كفاءة النمو (’( )Φجدول  )1كان أفضل من نمو ذات النوع في
الحمار قبل التجفيف بسبب طريقة الصيد ،فضالً عن ُممارسات الصيد الجائر آنذاك
هور َ
(المختار )1982 ،ونهر الفُرات بِسبب تأثير المتَ ِ
دفقات الحارة لمحطة كهرباء المسيب
ُ
ُ

عمى األفراد الناضجة ) ،(Abbas and Al-Rudainy, 2006إال أنه أقل من نمور

في بحيرة الحبانية كونها تحت إدارة ُمسيطر عميها (.)Shafi and Jasim, 1982
المسطحات
ذكر ) Bartulovic et al. (2004إن أسباب اختالف مقاييس النمو ّبين ُ
المائية ترجع إلى نوعية وكمية ِ
الغذاء والعوامل الهيدروغرافية والمناخية وأهمها درجة
الح اررة.

أظهرت نتائج تكنيك تحميل طول الجيل بتطبيق برنامج  FiSATإن معدل

االستغالل الحالي ( )Eألسماك الشمك كان أعمى من قيمة  ،)0.411( E0.1إذ يؤثر
النفوق الطبيعي في تركيبة التجمع السمكي من خالل االفتراس والتعر

لألم ار

والمؤثرات الخارجية والفسمجية ،فضالً عن الشيخوخة وبالنتيجة يؤثر في معدالت األطوال
لمخزون األسماك ) (Pauly, 1984وهذا ما لوحظ عند حركة أفراد أسماك الشمك إلى
المناطق المتاخمة األخرى بعد التكاثر (مطمك .)2012 ،تقارب معدل استغالل الفعمي

لمشمك في هذر الدراس ذة م ذع مذ ذا قذدرر ( Abbas and Al-Rudainy (2006فذ ذي نذهذر
الفرات م ذن إن معدل استغاللها الفعمي بمغ  0.44وعمل ارتفاع معدل نفوقها الطبيعي في
النهر إلى المتدفقات الحارة لمحطة كهرباء المسيب.
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جدول ( :)1قيم مقاييس النمو ( ∞Lو )Kوقيمة كفاءة النمو (` )Фألسماك الشمك ُمقارنةً مع ِدراسات
ٍ
بيئات ُمختمفة
األُخرى ضمن
K

الطريقة

بيئة ِ
الدراسة

von
Bertalanffy

ُبحيرة الحبانية

)Shafi and Jasim )1982

الحمار
هور َ

المختار ()1982
ُ
Abbas and Al-Rudainy
)(2006
ِ
الدراسة الحالية

3.00

∞L
(سم)
91.00

0.12

2.83

52.27

0.25

von
Bertalanffy

2.89

52.50

0.28

FiSAT

نهر الفُرات

2.97

65.10

0.22

FiSAT

الحمار
شرق َ

`Ф

المصدر

ُيعبر اإلمداد عن عدد األسماك لمجموعة عمر ُمعينة تدخل لتعزيز المخزون
( ،)Jones, 1984فقد أظهرت النتائج إن نمط إمداد أسماك الشمك كان أحادي الطور،
إ ْذ بمغت أعمى ِق َممه في ُحزيران وهي جاءت تقريباً بعد موسم تكاثرها بأقل من ثالثة
أشهر ،كما َّ
إن ظهور نمط إمدادها بقمة واحدة قد يعكس موسم تكاثرها القصير نسبياً ،إ ْذ
لوحظ َّ
إن طرح السرء لهذا النوع يكون بشكل شبه تام ولفترة قصيرة كما أشار لذلك

المختار ( )1982والمظفر (.)1999
ُ
ٍ
تتطمب عممية إدارة المخزون السمكي إجراءات تنظيمية هادفة إلى استغالل أمثل
لهذا المورد الحيوي المتجدد عن طريق حمايته والعمل عمى إنمائه وتنظيم استغالله
وتحقيق االس ذتغالل األمذثل لضمذان استم اررر عمذ ذى الم ذدى البعيد م ذن خ ذالل تنبؤات تقيذيذم
المخذزون ( .)Stefasson, 2010فقد أشارت الدراسة بان قيمة معدل االستغالل الحالي

( )Eألسماك الشمك تجاوزت عمى معدل االستغالل المثالي الفعمي ( )E0.1بمقدار
 ،0.07وهو أقل ُمقدا اًر من التجاوز ُمقارنة بأنوا ٍع أُخرى من أسماك هور شرق الحمار
كالحمري  )0.26( Barbus luteusوالصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبور )0.28( Tenualosa ilisha
والكذ ذ ذ ذارب البروسي  )0.36( Carassius auratusوالخشني )0.38( Liza abu
(مطمك ،)2012 ،مما يعكس تباين مقدار التجاوز في مدى تأثير وسائل الصيد
المستخدمة عمى مخزون كل نوع.

تتعر
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األفراد الناضجة من اسماك الشمك إلى تهديد اإلزالة بالصيد قبل وقت وضع

المقدر كانت اق ُل
السرء وعدم إعطائها فرصة التكاثر الن قيمة الطول  18.3( Lcسم) ُ
من قيمة  ،Lmلذا تتطمب الحالة رفع قيمة  21.5( Lcسم) من خالل زيادة سعة فتحات
المستخدمة واعطائها فرصة لتعزيز المخزون واستدامته ،فضالً عن منع استخدام
الشباك ُ
المبيدات والصيد الكهربائي.
المصادر

الدهام ،نجم قمر ( .)1977أسماك العراق والخميج العربي ،الجزء األول .منشورات مركز
ِدراسات الخميج العربي ،جامعة البصرة 574 .ص.
الدهام ،نجم قمر والدبيكل ،عادل يعقوب ( .)1995نمو صغار أسماك الشمك Aspius
 voraxفي السنة األولى من العمر في قناة شط البصرة .مجمة وادي الرافدين
لعموم البحار.356-344 :)2( 8 ،
الرديني ،عبد المطمب جاسم ( .)2002بيئة وتقييم مخزون ثالثة أنواع من اسماك
الشبوطيات في احدى البحيرات االصطناعية ،غرب بغداد .أطروحة دكتورار،

كمية الزراعة ،جامعة بغداد 78 .ص.
التميمي ،لؤي محمد عباس ( .)2004بيئة وحياتية وتقييم مجتمع األسماك في نهر
الفرات قرب محطة كهرباء المسيب .أطروحة دكتورار ،كمية الزراعة ،كمية

الزراعة ،جامعة البصرة147 ،ص.

الصالح ،فايز وحمود ،فينا والحسين ،عبد الرزاق ( .)2010بيولوجيا التكاثر والخصوبة
عند سمك المطوق ) .Aspius vorax (Heckle, 1843مجمة جامعة
دمشق لمعموم األساسية.170-159 :)1( 26 ،
المختار ،مصطفى أحمد حسين (ِ .)1982دراسة حياتية لنوعين من أسماك الميار العذبة،
الحمري ) Barbus luteus (Heckelوالشمك )Aspius vorax (Heckel

الحمار ،البصذ ذرة .رسال ذة ماجستير ،كميذ ذة العموم ،جامعة البصرة.
مذ ذ ذن منطق ذة هور َ
 203ص.

المظفر ،رجاء عبد عمي ُمحمد حسين ( .)1999حياتية تكاثر الشمق Aspius vorax
 Heckel, 1843في نهر َكرمة عمي ،محافظة البصرة .رسالة ماجستير ،كمية
الزراعة ،جامعة البصرة 77 .ص.
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Abstract

The fisheries and stock assessment of shilig Leuciscus vorax
(Aspius vorax) the in East Hammar marsh, which is the first study
to assess this species in southern Iraq. A total of 5751 specimens
was collected by several fishing gears for a period of January in
2009 until May in 2010. Total lengths of L. vorax were ranged
from 3.7 to 55.6 cm was as total length. The species constituted
6.4% from the total catch by seine net and the catch rate ranged
from 0.84 kg/hr in May 2009 to 3.33 kg/hr in January 2010 and
rate 2.01 kg/hr. The length-weight relationship obtained was W=
0.0068 x L3.0425. The fish stock was assessed by lengths, frequency
technique using FiSAT program. Growth, mortality parameters
and exploitation rate estimated were: L∞= 65.1 cm, K= 0.22, Z=
0.96, M= 0.5, F= 0.46, E= 0.48, E0.1= 0.411 and Emax= 0.52.
Recruitment pattern of the species exhibited single pulse modal
contributed 45% of the total recruits for the period AprilSeptember with a peak during June-August. The mature
individuals of L. vorax were exposed to fishing before the
spawning season in Eastern Al-Hammar marsh, because the value
Lc (18.3 cm) is lower than Lm (21.5 cm). Therefore, this study
suggests increasing the mesh size and regulating the fishing effort.
Key Words: fisheries, stock assessment, shilig Leuciscus vorax
(Aspius vorax), East Hammar marsh, Basrah.

