مجلد 2014 )3(11

مجلة بغداد للعلوم

تركيبة تجمع اسماك هور شرق الحمار ،جنوبي العراق
عبد الرزاق محمود محمد*

صادق علي حسين*

فالح معروف مطلك**

استالم البحث  ،17نيسان2014 ،
قبول النشر  ،14أيلول2014 ،

الخالصة:
درس تجمع األسماك في هور شرق الحمار خالل الفترر مر ارانون الثراني  2009الر أيرار  .2010ترلل مجتمرع
األسماك مر  33نوعرا محليرا  31نوعرا ححريرا سربأن أنرواي دخيلرن .اانرا السرياد اسرماك الششرني Liza abu
( )%14.6الكارب البر سي  )%13.4( Carassius auratusثم أسماك البلم .)%11.2(Thryssa mystax
شكلا األنواي المقيمن  %44.7األنواي النادر  %36.1األنواي الموسرمين  %19.2مر الأـرـ د ال يكلري لانرواي.
ترا ح دليل التنوي لاسماك حي  2.61 1.28دليل الغن حي  4.50 1.98دليل التكراف حري .0.78 0.45
تباينا ملوحن المرا حري  . ‰3.3 3..1إن زيراد نسربن األسرماك البحريرن ( )%.4فري مجتمرع األسرماك قر اثرر
عل قيم األدلن البيئين ترايبن تجمع األسماك هذه الزياد ق تأود إل ارتفاي الملوحرن نتيجرن تقر م الميراه البحريرن
م الشليج الأرحي.
الكلمات المفتاحية :هور شرق الحمار ،أسماك الخشنني ، Liza abuالكنار البروسني Carassius auratus
 ،أسماك البلم Thryssa mystax

المقدمة:
تأتبر ااهوار الجنوحين مر أ سرع ال يمسرتحا
المائين التبيأيرن فري ادا الرافر ي هري مر أحررز
ب فسريا فقر
األراضي الرطبرن لريف فري بنروب رر ا
حل في الأالم أبمرع ] .[1اانرا تزخرر فرـي الماضري
القريب حكل أشكال التنوي الثرا الحياتي م خالل
مررا أتاحت رري هر فلررا المالئمررن ناماملررا البيئرري ،امررا
أتاح ثراؤها التبيأي موقألرا الجغرافري ك
حرلن تكرون
موقرررع اسرررتراحن أ نقترررن عبرررور رئيسرررين لماليررري
التيررور الملررابر م ر سرريبيريا إل ر بنرروب أفريقيررا
] ،[2فضرررالن عررر مرررا تتمترررع حرررر مررر هرررر حيئيرررن
مالئمررن لنمررو تكرراثر أسررماك الميرراه الأذحررن ،أمرراا
حضررانن تغذيررن تكرراثر لرربأا األسررماك البحريررن
الملابر م ميراه الشلريج الأرحري عبرر شر الأررب
تقضرررررررري فيلررررررررا حأـررررررررـا أفررررررررـراد الر حيرررررررران
 Metapenaeus affinisبررز ان مر حياتالررا للنمررو
التغذيررن قبررل أن تأررود تتكرراثر فرري الميرراه البحريررن
].[3
تأرضا ااهوار الجنوحين عل م ى تسأينيا
القرررن الماضرري متلررع الأقرر الحررالي الرر مشرراال
ع ي ر منلررا تذحررذب مناسرريب الميرراه ارتفرراي ترايررز
الملوحن حاسبب انشفرا تررري ميراه نلررا دبلرن
الفيرررررا نتيجررررن إنشررررا د ل الجرررروار للأ يرررر مرررر
المشررراريع اار ائيرررن السررر د الشزانرررا الكبيرررر
تحويل مجرى حأا األنلار المغذيرن عر مسرارها
التبيأرري الررتحكم حررتيرادا مرررادر الميرراه ال اخلررن
عبررر الح ر د ] ،[1اررذل تحويررل مجرررى األنلررار
الكبيررررر المحيتررررن حررررااهوار عمليررررا التجفيرررر
حال يمحرلن تَغيرر خررائن ناماملرا البيئري اافرن،

رررل
فترررلثر اائاناتالررررا الحيررررن منلررررا األسررررماك فَ َو َ ر َ
ب مرر خرر اانقرررا حينمررا
حأضررلا إلرر حرر ٍ قريرر ٍ
هررابر الرربأا األخررر ق ر تقلرررا المسرراحن ال يكليررن
لالهوار ححلرول عرام  2000مر حروالي  9000إلر
نحررررو  760اررررم 2نتيجررررنن اسررررتمرار تنفيررررذ عمليررررا
التجفي ] .[4لرم يتبقَر مر هرور الحمرار فري عرام
 2002سرروى  %14.5عمررا اانررا عليررر عررام 1973
] .[5أعي ر الميرراه إل ر ااهرروار م ر نلرررا دبلررن
الفرررا فرري منترر عررام  3001مر خررالل ازالررن
الس د القاطأن حلغا نسبن اانأرا  %15فري أب
 3003م ر مسرراحن ااهرروار الترري اانررا عليلررا عررام
.[6] 3433
ي
يقع هور ال َحمار إلر الجنروب مر نلرر الفررا
ما حي مر ينتي النا ررين البررر  ،تيقَر ر مسراحتر
قبررل التجفير ححر د  2800اررم 2يي َغر َذى مر خررالل
الر افرر المتفرعررن مرر نلررر الفيرررا  ،يررر ك
أن هررذ اه
الر اف ق تم تغيير مجراها التبيأي ضرم عمليرا
تجفي ااهوار خالل تسأينا القرن الماضي ]،[1
ي ام َر بز م هرور الحمرار فري متلرع الأرام 3001
الحمررار ،إ يترررل هررذا
الررذا أطلرري عليررر حشرررق َ
َ
اللور م الجنوب حنلر ش الأرب عبرر قنرا ارمرن
علرري من رري تنسرراب مياه رري إل ر الشلرريج الأرحرري ممررا
يسرراع عل ر دخررول حأررا أنررواي األسررماك البحريررن
الر حيرران ر رررا ٍ يمشتلفررن .يتميررز اللررور حكثافررن
نباتاتررررر المائيررررن منلررررا القرررررب Phragmites
 australisالبررررررررررررردا Typha domingensis
الشرررررررررررررررررررمبالن Ceratophylum demersum
حررررررامول المرررررررا  Potamogeton spp.يرررررررل

* قسم األسماك الثر البحرين /الين الزراعن  /بامأن البرر  ،الأراق
** قسم الفقريا البحرين/مراز علوم البحار /بامأن البرر  ،الأراق
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ملرم) شررباك النرررب الثاحتررن اللائمررن (أطواللررا حرري
 100-50م هرررري ا فتحررررا يمشتلفررررن األحجررررام)
شبكن بر قاعير ( 13م) مجر الر حيان (تحوا
عل ر ارريف فرري سررتلا ،حجررم فتحاتررر  10×10ملررم
فرري بوانررب الشرربكن  15×15ملررم) شررباك السررلين
(أقتارهرررا حررري  9-6م فتحاتلرررا حررري  25×25ملرررم
 .0×.0ملم) الري الكلرحائي الشي السرنار
(البلاررر ) حالتنسررريي التأرررا ن مرررع ررريادا المنتقرررن.
يحفامَررا عينررا األسررماك ححا يررا فلينيررن أايرراس
روللا
لحري
نايلون تحوا علر الرثلج المجرر
إل ال يمشتبر.

الأترررـوا  Myrophylum spicatumالشويررررن
 Vallisneria spiralisالشرويجن Najas spp.
أنواي أيخرى مرع توابر أنرواي مشتلفرن مر التيرور
ٍ
].[7
نفررذ ادراسررا حياتيررن لرربأا أنررواي األسررماك
فرري هررور شرررق ال َحمررار قبررل التجفيرر منلررا ]،[8
] .[13] [12] ،[11] ،[10] ،[9حأ إاعاد المياه
ال ااهروار عرام  ،3001أبريرا حأراي ال ا راسرا
حول تحليل ترايبن ال يمجتَمع السمكي في هرور شررق
الحمار حقين ااهوار الجنوحين حاعتاماد األدلن البيئيرن
َ
ن
فررري َ َ ررر َ ترايبرررن ال يمجتَمرررع ،فضرررال عررر حأرررا
المقرررراييف البيئيررررن الجوانررررب الحياتيررررن منلررررا ]،[5
].[19] [18] ، [17] ،[16] ،[15] ،[14
منرررذ عرررام  3003أزداد تَ َذحررر يذحا مناسررريب ميررراه
ااهرروار منلررا هررور شرررق الحمررار ارتفررع ترايررز
الملوحرررن نتيجرررن انشفرررا تررررري نلررررا دبلرررن
الفيرررا إل ر منرراطي ااهرروار ،فضررال ع ر تحويررل
مجرررى نلررر الكررار ن حأي ر ا ع ر ش ر الأرررب عررام
 [20] 3004مما اثرر سرلبان علر انشفرا تررري
ميرراه شر الأرررب سرراع علر انر فاي التيررار المر ا
المالح القادم مر الشلريج الأرحري إلر األبرزا الأليرا
الحمررار مررع ارتفرراي
م ر ش ر الأرررب بنرروب هررور َ
ترايز ملوحن المياه فيلما.
ررر ترايبرررن
عليرررر تنا لرررا هرررذه ال راسرررن
مجتمع ااسماك في هور شرق الحمرار خرالل خرالل
الفترررر مررر ارررانون الثررراني  2009الررر أيرررار 2010
تلثير التغيرا البيئين علير.

شكل ( )1خارطة تمثل االهوار الجنوبية في العراق
الحمار
ومحطات جمع العينات من هور شرق َ
قيسا حقليا ن حأا الأوامرل البيئيرن متزامنرنن مرع
عمليررا الررري حاسررتش ام بلرراز YSI-665MPS
َش ر َملَا دربررن حرررار الميرراه (م )ºترايررز الملوحررن
م/لتررررر أي اخرررر َذ إحرررر اثيا المنرررراطي الم ر سررررن
حاستش ام  GPS-126نوي .)Taiwan( Garmin
ي رنافا األسررماك حسررب أنواعلررا اعتمررا ند عل ر
] .[24] [23] [22] [21سير اج َل عر د أفرراد
يسربَا النسربن المئويرن لكرل نروي
ال نوي عل اح َه .ح ا
مرررر أنررررواي األسررررماك المرررررتاد  .ق اسرررر َما أنررررواي
األسرررماك إلررر ثرررالث مجررراميع ،فررري توابررر ها فررري
الأينررررا الشررررلرين ] [25إلرررر أنررررواي يمقيمررررن
 resident speciesهري األنرواي المتوابر فري
الأينررررا لمرررر  12-9شررررلران ،أنررررواي موسررررمين
 seasonal speciesهري األنرواي المتوابر فري
الأينرررررررا لمررررررر  8-6أشرررررررلر ،أنرررررررواي نرررررررادر
 occasional speciesهي األنواي المتواب فري
الأينرررا لمررر  5-1أشرررلر .اعتمررر األدلرررن البيئيرررن
اررالوفر النسرربين  relative abundanceالتنرروي
( diversity )Hالتكررراف ( evenness )Jالغنررر
( richness )Dالتشررررررراحر  similarityلو ررررررر
ترايبن مجتمع األسماك في التررق المو روفن مر
قبرل ] [30] [29] [28] [27] [26علر
الترروالي .اسررـتش م البرنامررـج ارحرررـائي SPSS

المواد وطرائق العمل:

ايختي َر ثالث محتا في هور شرق الحمار لتنفيرذ
هذه ال راسن (شكل  .)1تيمثل المحتن األ لر منتقرن
حرير التي لرم تتأرر هرذ اه المنتقرن إلر التجفير
امرررا فررري المنررراطي األيخررررى ،تررررا ح الأمررري عنررر
المنتر أثنا الجزر حي 7.5-5.2م .تبأ المحترن
الثانين (منتقن الرالل) ع المحتن األ ل ححوالي
 3.5ارم يترررا ح عمقلرا عنر الجرزر حرري 6.5-3.8
م ،تأرضرررا هرررذ اه المنتقرررن إلررر عمليرررا التجفيررر
حالكامل أعيي َ إليلا المياه حأ نيسان  .3001تيمثرل
المحترررن الثالثرررن منتقرررن البر َارررن تبأررر عررر حريرررر
ححرروالي  33اررم عرراد ن مررا ييميزهررا ضررحالن أعماقلررا
يمقارننن حالمناطي األيخررى حنباتاتلرا المائيرن الكثيفرن،
تترا ح أعماقلا حي  0.5م إل  3م.
يب امأا عينا األسماك شلريا للم مر ارانون
الثاني  2009لغايرن أيرار  ،2010حاسرتش ام سرائل
ررررري يمشتلفرررررن اشررررربكن الكرفرررررن (طوللرررررا 120م
ارتفاعلررررا 16م حجررررم فتحاتلررررا عنرررر األطرررررا
 10×10ملم في ستلا  5×5ملم) شباك المحيرر
(أطواللا حي  150-120م ،تباي حجم فتحاتلا حي
 30×30ملرررررم  40×40ملررررررم) شرررررباك ال َكتأررررررن
(أطواللرا حري  300-200م حجرم فتحاتلررا 30×30
313.
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 Mugilidaeالترري يمثالَررا حلرحأررن أنررواي تأررود إلررـ
بنف  ،Lizaثم عوائل الرراحو يا Clupeidae
الشرررأم  Sparidaeالررربلم  Engraulidaeحثالثرررن
أنواي لكل منلا ،يمثالَا أرحأرن عوائرل هري الحاسروم
 Sillagiidaeالبترررررررررررري Cyprinodontidae
القوحيررررررون  Gobiidaeالمررررررولي Poecillidae
حنررروعي فقررر لاكررر يل منلرررا ،يسرررج َكل نررروي احررر فقررر
رح ى عشرر َ عائلرن شَر َملَا النأراب ،Sciaenidae
المزل  ،Soleidaeالجرا اآلسيوا ،Siluridae
احرررررررررررررررو الزميرررررررررررررررر  ،Bagridaeالقنبرررررررررررررررر ر
 ، Hemiramphidaeحنررررررررررررررررررررا النوخررررررررررررررررررررذ
 ،Scatophagidaeالرررررررريني ،Leiognathidae
أحرررو عوينرررن  ،Pristigasteridaeالجررررا البحررررا
 ،Ariidaeالجررررا الالسرررع Heteropneustidae
مرمريج .Mastacembelidae
 الوفر النسبينيبري الشرركل ( )1التغيرررا الشرلرين فري عر د أنررواي
األسررماك أفرادهررا المرررتاد حالوسررائل اافررن مرر
شرق ال َحمار أثنا يم ال ا راسن ،إ حلغ ع دها ال يكلري
 .3نوع ران ،سيررجل أقررر عرر د منلررا فرري أيلررول .1
نوع ران ،أدنرراه  33فرري اررانون الثرراني  .3004تباينررا
التغيرررا الشررلرين حررالوفر الأ ديررن ألفررراد األنررواي
(شرركل  ،)1إ سررجلا أقررل فررر ن شررلرين فرري اررانون
الثاني يشباط م الأرام  3004حلغرا3836 3273
فردان عل التوالي هي تمثل أشلر الشتا  ،اما قلرا
األع ر اد خررالل اررانون األ ل  3004اررانون الثرراني
يشباط  ،3030حينما سيجلا أعل فرر شرلرين مر
فيرررررار حتررررر أيلرررررول مررررر  3004حلغرررررا 12973
 11203 33301 13397 33344فردان علر
التوالي ،هي تمثل األشلر ال افئن م السنن.

) (ver. 19فرري ابرررا تحليررل التبرراي ANOVA
تحا مستوى مأنوين .0.01

النتائـــج:
 الشرائن البيئينيوضح شركل ( )3التغييررا الشرلرين فري قريم دربرن
حرررار ملوحررن ميرراه هررور شرررق الحمررار .أهلررر
نتائج التحليل ااحررائي عر م برود فرر ق مأنويرن
حرررري المحتررررا ()F= 0.063, P> 0.05
( )F=1.42, P>0.05عل التوالي .ترا حرا قريم
ال يمأ ا الشلرين ل ربن الحررار حري º14.9م فري
اررررانون الثرررراني º 35م فرررري فب يمأرررر ل الملوحررررن
الشررلرا حرري  1.54فرري حيزيررران  ‰7.74فرري
أيلول.
 ترايبن المجتمعرري  .3نوع ران م ر األسررماك تأررود إل ر  11بنس را ن
رررن األسرررماك
 30عائلرررن ،تنتمررري َب اميألرررا إلررر
الأمميرررن ( Osteichthyesبررر ل  ،)3إ أسرررلما
األسررماك النلريررن حررـ  3.نوع را ن حنسرربن  %13.3م ر
الأ د ال يكلي لاتضم  17نوعا ن محليان ( )%1..3سبأن
ررواي ريبررر ٍن ( ،)%3..4حينمرررا أسرررلما األسرررماك
أنر ٍ
البحريرررن حرررـ  31نوعرررا ن حنسررربن  %.5.4مررر الأررر د
ال يكلي لانواي اان أقر ع د لانواي البحرين في
أيلول  31نوعان ،أدنراه  .فري ارانون الثراني .3004
سجل نوي دخيل م األسماك هو اح أنواي اسماك
البلترري ( )Tilapia zilliفرري حزيررران  3030لررم
ي خل في ال راسن.
برا أفررراد عائلرن الشرربوطيا Cyprinidae
األبنراس
حالمرتبن األ ل حأ د األنواي ( 31نوعران)
ا
( 33بنس ران) اـــــررـان بررنف  Barbusهررـو األاثررر
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الحمار
َ ) التغيُرات الشهرية في عدد أنواع وأفراد األسماك في هور شرق3( شكل
) واألدلة البيئية في هور شرق%( ) أنواع األسماك والتَغيُرات الشهرية في النسب المئوية لألفراد1( جدول
)2010-2002( الحمار
َ
المجموي

فيار

نيسان

ف ار

ي
شباط

14.844
13.047
11.182
10.739
9.588
8.870
6.268
6.118
3.691
3.668
2.869
2.204
1.952
1.914
0.710
0.572
0.461
0.282

8.24
7.02
14.86
7.54
13.66
8.93
12.37
3.94
1.87
9.82
1.85
1.55
0.89
5.5
0.3
0.27
0.23
0.41

6.64
7.54
13.28
9.49
3.83
9.64
14.18
3.04
0.9
18.35
2.9
1.88
0.61
4.68
1.17
0.2
0.25
0.75

8.83
12.95
13.13
12.74
6.78
9.35
11.49
5.99
0.85
4.41
3.79
2.23
0.17
4.54
1.07
0.15
0.32
0.31

0.132
0.119
0.116
0.091
0.084
0.071
0.066
0.064
0.060
0.048
0.037
0.029
0.024
0.016
0.012
0.010
0.010
0.007
0.006
0.005

0.13
0.14
0.06
0.04
0.08
0.07
0.03
0.06
0.07
0.03
0.04

0.07
0.28
0.05
0.09
0.02
0.08
0.07
0.01

0.06
0.45
0.07
0.08
0.04
0.06
0.13
-

7.18
22.95
3.68
15.81
17.11
2.69
12.14
1.22
1.49
1.06
6.41
2.28
4.13
0.45
0.27
0.53
0.08

3اانون
3030
5.88
29.85
3.38
22.03
13.31
2.12
9.11
1.89
5.69
0
0.98
2.51
1.37
0.37
0.98
0.25

اانون
3
20.97
28.15
2.79
13.98
7.3
2.52
5.99
1.95
9.7
0.07
1.38
2.8
0.93
0.19
0.68
0.13

تشري
3
15.21
21.6
6.23
12.15
7.25
4.75
6.54
4.5
7.02
0.09
2.39
1.93
6.37
0.85
0.28
0.24
0.54
0.17

0.07
0.07
0.08
0.11
0.18
-

0.17
0.1
-

0.13
0.04
0.06
0.24
-

0.09
0.72
0.06
0.09
0.1
0.06
0.47
0.16
0.07
0.02
0.03
0.02
-

األشلر
تشري
3
7.83
15.18
13.27
9.35
6.93
14.05
5.17
7.04
4.85
0.51
3.8
2.36
2.33
1.33
1.96
1.5
0.66
0.2

األنواي
أيلول

فب

تموز

12.92
8.38
15.91
10.26
5.83
18.67
5
7.19
2.69
1.04
3.35
0.86
2.1
0.93
1.05
0.84
0.52
0.25

11.17
6.96
23.95
8.47
8
12.84
3.42
9.41
2.94
2.05
2.27
1.4
2.94
0.81
0.7
0.79
0.44
0.27

17.71
10.24
11.64
8.78
7.87
13.11
2.81
9.67
5.74
2.34
2.38
1.71
2.55
0.51
0.43
1.25
0.22
0.2

حيزيرا
ن
19.34
7.98
14.17
6.63
6.2
9.22
2.42
9.92
6.31
3.84
3.42
2.36
4.16
0.79
0.31
1.24
0.27
0.18

0.16
0.07
0.36
0.07
0.13
0.1
0.09
0.1
0.18
0.12
0.09
0.05
0.04
0.01
0.02
-

0.12
0.12
0.27
0.27
0.19
0.14
0.12
0.12
0.09
0.08
0.13
0.03
0.13
0.08
0.05
0.04
0.06
0.03
-

0.17
0.05
0.06
0.12
0.15
0.11
0.1
0.1
0.08
0.03
0.06
0.04
0.02
0.02
0.02
0.04
-

0.2
0.07
0.07
0.05
0.1
0.08
0.07
0.06
0.04
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
-

0.47
0.07
0.04
0.03
0.31
0.07
0.12
0.05
0.02
0.03
0.01
0.01
-

%

فيار

نيسان

ف ار

ي
شباط

26.97
14.75
9.64
5.53
8.15
7.18
2.03
10.61
2.73
1.97
2.32
2.09
2.39
1.13
0.42
0.83
0.21
0.29

27.37
10.54
10.27
9.67
9.86
7.03
2.66
7.17
1.04
2.73
2.54
3.44
2.79
0.31
0.89
0.19
0.46
0.28

16.03
9.66
3.83
17.82
22.49
6.17
2.81
3.05
2.17
1.15
5.31
5.78
0.51
0.92
0.18
0.98
0.31

25.99
10.48
0.03
20.44
25.78
1.9
1.54
4.38
2.37
3.26
0.86
0.94
0.05
1.33
0.23

0.98
3.48
0.89
0.64

0.15
0.04
0.02
0.08
0.12
0.07
0.06
0.04
0.08
0.05
0.02

0.16
0.08
0.08
0.07
0.08
0.09
0.05
0.02
0.01
0.02
0.02
-

0.25
0.19
0.1

0.18
0.18
-

0.4
0.18
0.24
0.06

0.02
-

0.12
0.02
0.04
-

3اانون
3004
21.17
16.25
17.66
28.72
1.71
0.79
5.6

1.01
0.21

0.005
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001

-

-

-

-

-

-

-

0.02
0.03
0.01
0.01
-

0.04
0.02
0.02
0.01
-

-

-

-

-

-

0.04

-

-

0.001
0.001
0.001
2.58
3.85
0.67

2.51
2.99
0.75

2.47
2.65
0.76

2.52
2.58
0.78

2.26
2.37
0.73

2.08
1.87
0.73

2.11
2.15
0.70

2.45
3.13
0.72

2.61
4.04
0.72

0.02
0.01
2.52
4.50
0.67

2.45
3.54
0.70

2.49
3.26
0.72

2.54
3.20
0.74

2.36
3.17
0.69

2.37
3.19
0.70

2.32
2.83
0.72

0.05
1.93
2.06
0.67

1.28
1.98
0.45

) أنواع دخيلة (غريبة+

 مررر%14.84  شررركلا نسررربنLiza abu الششرررني
 فري%27.4 الأ د ال يكلي حققا أعل فر شرلرين
 با حأر ها أسرماك الكرارب البر سري.3004 نيسان
 حنسررررررررربن ياليرررررررررن حلغررررررررراCarassius auratus

Liza abu
Carassius auratus +
Thryssa mystax *
Alburnus mossulensis
Acanthobrama marmid
Thryssa hamiltonii *
Poecillius latipinna
Tenualosa ilisha *
Aspius vorax
Hyporhamphus limbatus *
Liza subviridis *
Barbus luteus
Liza klunzingeri *
Aphanius dispar
Hemiculter leucisculus +
Acanthopagrus latus *
Silurus triostegus
Bathygobius fuscus *
Nematalosa nasus *
Gambusia holbrooki +
Ilisha elongate *
Cyprinus carpio +
Sparidientex hasta *
Thryssa malabaricus *
Sillago sihama *
Periophthalmus dussumeri *
Aphanius mento
Arius bilineatus *
Leiognathus bindus *
Synaptura orientalis *
Barbus xanthopterus
Barbus grypus
Mystus pelusius
Barbus sharpeyi
Cyprinion kais
Barbus kersin
Sillago Arabica *
Heteropneustus fossilis +
Hypophthalmichthys
molitrix +
Acanthopagrus berda *
Ctenophryngodon idella +
Johnius belengerii *
Scatophagus argus *
Garra rufa
Mastacembelus
mastacembelus
Sardinella albella *
Liza carinata *
دليل التنوي
دليل الغن
دليل التكاف

* أنواع بحرية

) النسررربن المئويرررن للررروفر3( يوضرررح الجررر ل
الأ ديررن ألفررراد أنررواي األسررماك المرررتاد حوسررائل
 فق تباينا أنرواي.الري اافن في هور شرق ال َحمار
 إ سررراد أسرررماك،األسرررماك فررري فرتالرررا الأ ديرررن
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 ،%13.05فيمرررا ترا حرررا فرتلرررا الشرررلرين حررري
 %10.5فررري يشرررباط  %21.6 3004فررري تشرررري
الثرررراني ،ثررررم أسررررماك  Thryssa mystaxحالمرتبررررن
الثالثن حنسبن الين  ،%11.18تالها السرمنان التويرل
 Alburnus mossulensisحنسررررربن  %10.7مررررر
الرروفر ال يكليررن .شرركلا أفررراد األنررواي البحريررن نسرربن
 %1..3م ر ع ر د األفررراد الكلرري ،إ سرراد أسررماك
 T. mystaxمجتمررع األسررماك البحريررن محققررر نسرربن
 ،%11.18تالهررا  T. hamiltoniiحنسرربن %8.87
ثررم أسرررماك الررربور  Tenualosa ilishaحنسررربن
.%6.12
 تواب األنوايقيس ر َما أنررواي األسررماك حسررب فترررا تواب ر ها فرري
عينررا الررري الشررلرين إل ر ثررالث مجرراميع رئيسررن
هي:
 األنررواي المقيمررن  Resident speciesالترريشررملا  33نوع ران َشرركلا  %44.7م ر الأر د الكلرري
لانرررواي ،فقررر يسرررجل منلرررا  3.نوعررران فررري األشرررـلر
بميـــرـأا ن هـــــــرـي A. C. auratus L. abu
Acanthobrama marmid mossulensis
Poecillius T. ilisha Aspius vorax
Barbus luteus L. subviridis latipinna
Aphanius
Hemiculter leucisculus
Bathygobius
fuscus dispar
،Cyprinus carpio Silurus triostegus
توابر النرروي  T. mystaxفـررـي سررتن عشررر شررلران.
هلرررررررررررررر النوعررررررررررررران Acanthopagrus latus
 T. hamiltoniiفرررررري خمسررررررن عشررررررر شلـررررررـران
holbrooki
Hyporhamphus limbatus
 Gambusiaفرـي أرحأرن عشرر شرلران Sillago
 Periophthalmus dussumeri sihamaفري
ثالثن عشر شلران.
 األنواي الموسرمين  Seasonal speciesشرملاتسرررأن أنرررواي شررركلا  %19.2مررر الأـرررـ د ال يكلررري
لانرواي .هلرر األنرواي L. T. malabaricus
 Nematalosa nasus klunzingeriفرررري أحرررر
رلر
عشررر شررلران النرروي  A. mentoفرري عشررر أشر ٍ
Ilisha
النوعرران Synaptura orientalis
ررلر ثالثرررن أنرررواي B.
elongataفررري تسرررأ ان أشر ٍ
B.
xanthopterus sharpeyi
 Sparidientex hastaفي ثمانين أشلر.
 األنرواي النرادر  Occasional speciesشَر َملَا 33نوعرررا ن أسرررلما حرررـ  %36.1مررر الأررر د ال يكلررري
لانواي .سجل  B. grypusفـــرـي سبأـرـن أشرلر
 Cyprinionفـررررررـي سررررررتن أشررررررلر
kais
 Leiognathus bindusفــــررـي خمسررن أشررلر
هلررر األنررواي Heteropneustus. fossilis
Arius
B. kersin S. arabica
 bilineatusفـــــرررررـي ثالثــرررررـن أشرررررلر .توابررررر
األنررواي Johnius Scatophagus argus

Ctenophryngodon idella belengerii
Hypophthalmichthys
A. berda
molitrixفررري شلريرررـ فقررر Garra rufa
L. Mastacembelus mastacembelus
لر
 Sardinella albella carinataفرري شررر ٍ
اح فق .
 األدلن البيئينيملررر الجر ل ( )3التغيرررا الشررلرين فرري قرريم أدلررن
الغنرررر ( )Dالتنرررروي ( )Hالتكرررراف ( )Jألسررررماك
هررور شرررق ال َحمررار للم ر م ر اررانون الثرراني 3004
لغايرررن أيرررار  ،3030إ حلغرررا القيمرررن ال يكليرررن لررر ليل
الغن  3.85اانا أدن قيم ال ليل في اانون الثاني
 )1.98( 2009أعالهرررررررا فررررررري أيلرررررررول (.)4.50
ترا حررا قرريم دليررل التنرروي حرري  1.28فررـي اررانون
الثاني  2.61 2009في تشرري الثراني ،فيمرا حلغرا
قيمتري ال يكلين  .2.58حلغا القيمرن ال يكليرن لر ليل التكراف
الأر دا ( 0.67 )Jترا حررا تغيراترري الشررلرين حرري
 0.45فرررري اررررانون الثرررراني  0.78 2009فرررري ف ار
.3030

المناقشة:
يتلثر تواب األسرماك انتشرارها توزيألرا فري
البيئن المائين حمجموعن م الأوامل البيئين المتَ ا يخلرن
مررع حأضررلا يشتل ر مق ر ار ااسررتجاحن حرري األنررواي
ال يمشتلفررن يررربح حينئررذ م ر الرررأوحن حمكرران رح ر
تواب ر نرروي مأرري م ر األسررماك حأامررل حيئرري مح ر د
] ،[31فيما أشار ] [32إل ك
إن دربرن حررار الميراه
ن
هررري مررر أاثرررر الأوامرررل البيئيرررن أهميرررن فررري الرررتحكم
حتوابررررر الكائنرررررا الحيرررررن انتشرررررارها توزيألرررررا
نشرراطاتلا ال يمشتلفررن اررالنمو التغذيررن التكرراثر .فق ر
أهلر نتائج ال ا راسن تغييرا شرلرين اضرحن فري
دربرا حررار الميراه ،إ سيرجلا أعلر القريم خررالل
أشررلر الررري اسرريما فرري تمرروز فب ،أدناهررا فرري
أشلر الشتا هذا ينسجم مع ال ا راسا التي تنا لرا
الشرائن البيئين لمياه بنوب الأراق ][34] [33
.
عنرر مقارنررن ترايررز ملوحررن ميرراه هررور شرررق
الحمرررار مرررع ال ا راسرررا السررراحقن التررري أيبريرررا حأررر
َ
إنأاشررر ،يالحررت ارتفاعررا اضررح فرري نتررائج ال راسررن
الحاليرررن التررري تررررا ح مأررر ل الملوحرررن حررري 3..1
 ،‰3.3.حينمررا ارران الم ر ى  ‰ 3.0 –3.3خررالل
فتر  .[18] 300.-3001هذا يأكرف ترلثير الميراه
البحرين علر نوعيرن ميراه ال َحمرار فضرالن عر ترلثير
انشفا مناسريب ميراه نلررا دبلرن الفيررا حاسربب
السررر د الشزانرررا التررري أينشرررئا خرررالل الأقررر ي
األخيررري فرري أعررالي النلررري الترري تجررا ز ع ر دها
 10س ر ان ] .[1لق ر حرررل تبرراي ابيررر فرري ترررري
نلرررررا دبلررررن الفيرررررا داخررررل حرررر د األراضرررري
الأراقيرررررن ،إ انشفضرررررا حنسررررربن %57.6 %73.2
للأررامي  3005 3003مقارنررن مررع ترررري عررام
3133
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إل  % 33 1.في ال راسن الحالين ،ارذل الحرال
حالنسبن لأ د أفرادهمرا مر  %34 .0عرام -3001
 300.إلر  %30 ..عرام  .3030-3004اررذل
أهلر األنواي البحرين تَغييرا ملحوهن في أعر اد
أنواعلرررا أفرادهرررا شررركلا نسررربن  %.4مررر عررر د
األنرررواي الكلررري  %1.مررر عررر د األفرررراد الكلررري
مقارنن حنسبن  %1.لانواي  %33لافراد مجتمرع
األسررررماك خررررالل عررررام  .[18] 300.-3001هررررذا
ييفسر تغير المر البيئين لللور نتيجن تق م الجبلرن
المالحن م الشليج الأرحي عبر ش الأرب.
ر
َس كجلَا قيم دليل الغن تباينان اسرأان عنر
يمجتمرررع اسرررماك شررررق ال َحمرررار يمقارنرررنن حال ا راسرررا
األيخرررى الترري أيبريررا عل ر اللررور حأ ر ارنأررا
] [17] [18] [16ان تل ال ا راسا نيفِّ َذ فري
هرررر ٍ تشتلررر عمرررا تمررر ير حرررر المنتقرررن مررر ترررلثير
ابتياح تيار الم المالح الذا ساع في دخول حأرا
األنواي البحريرن أل ل مرر إلر حيئرن ال ا راسرن التري
َشرركلا نسرربن يمقارحررن لاسررماك النلريررن (.)%.5.4
فق حلغا أعل قيم دليل الغن خرالل تمروز -تشرري
األ ل هي تيمثل األشلر التي سيرجلا فيلرا أنرواي لرم
تملر في األشلر األ ل م بمع الأينا االكرارب
الفضررررري Hypophthalmichthys molitrix
الأشرربي  ،Ctenophryngodon idellaفضررالن
عرررر حأررررا األنررررواي البحريررررن اررررالجرا البحرررررا
يرهررا مرر
الررريني البيرراح الررذهبي السررردي
األنواي األخرى ،فقر أسرلم انشفرا تررري ميراه
شررر الأررررب فررري هلرررور تغييررررا حترايبرررن يمجتَمرررع
الحمررار ،إ إ أشررار ] [35إلر انشفررا
أسررماك شرررق َ
ترري ميراه شر الأررب عنر مينرا المأقرل متلرع
عررام  3005إلر  3..م/3ثررا حأر أن ارران ا مسررتوى
ثاحرررررا منررررر يذ  3443حتررررر  .15( 3003م/3ثرررررا).
حالنتيجرن انأكررف علر قرريم دليرل الغنر  ،الرذا يأبررر
حتر م حيث
ع م ى خروحن ال يمستح المائي
الرروفر النوعيررن الأ ديررن الوزنيررن لاسررماك ].[39
رجلَن فري
َسجل دليل التنوي قيمران أعلر مر القريم ال يم َس َ
شرق الحمار عرام  [17] 300.-3001قنرا َارمرن
علي ] [40هور الحويز ] ،[15مما ي ل علر ك
إن
الحمرار اران
التناسب حي أنواي يمجتَمع أسماك شرق َ
أفضررل ممررا هررو عليررر فرري المنرراطي األيخرررى ع ر م
لنروي مأري  ،هرذا يفسرر أهميرن منتقرن
سياد مميز
ٍ
ال ا راسررن ابيئررن ا إنتابيررن عاليررن تشتل ر ع ر حقيررن
أهوار الجنوب األيخرى مما ي ثر ح ره عل طبيأرن
التج يمأررا السررمكين مواسررم التكرراثر التغذيررن ،فقرر
أ ضررح ] [41ك
إن قرريم دليررل التنرروي تت رلثر حالأوامررل
البيئيررن فض رالن ع ر م ر ى مالئمررن تل ر البيئررن لتواب ر
األسرماك انتشررارها ،امررا ك
إن حراررن األسررماك سرروا
اانا للتغذين أم للتكاثر للا تلثير ابير عل تباي قريم
ل ال ليل.

 [35] 300.حالنتيجررن انشفررا ترررري ميرراه شر
الأرررب ممررا سرراع علرر تقرر م الجبلررن المالحررن مرر
الشليج الأرحي عبر ش الأررب ،فضرالن عر تحويرل
مجررررى نلرررر الكرررار ن داخرررل األراضررري اريرانيرررن
] [22الذا يأ رافر ان ملمرا ن لر عم الميراه الأذحرن فري
شر الأرررب الح ر مر تق ر م الجبلررن المالحررن ].[35
سررجل ] [35تبرراي فرري ترايررز المررواد الذائبررن ال يكليررن
( )TDSفررري شررر الأررررب خرررالل السرررنوا المائيرررن
 ،3005-300.إ حلرررررررررغ مقررررررررر ارها 1.71 1.53
 3.63م/لتر حالترتيب نفسرر ،هرذا يأكرف طبيأرن
الأالقن الأكسين حري تررري الميراه ترايرز المرواد
الذائبررن ال يكليررن نتيجررن تو ررل طاقررن الم ر م ر الشلرريج
يمأ ا الترري للسرنوا
الأرحي حاسبب انشفا
الثالث الساحقن الذار.
احتلررا عائلررن الشرربوطيا المرتبررن األ ل ر فرري
الحمرررررار حأررررر د األفرررررراد األنرررررواي
هرررررور شررررررق َ
األبناس ،هذا ينسجم مع ال ا راسرا المحليرن التري
تنا لرررا ترايبرررن ال يمجتَمرررع السرررمكي فررري يمسرررتحا
يمشتلفررن مرر حيئتنررا ال اخليررن ،إ إ أشررار إلرر سررياد
مشز ن هذ اه الأائلن عل حقين األنرواي ال يمتوابر فري
ادا الراف ر ي اونلررا تيفضررل الميرراه ال افئررن
حررو
ال يمالئمررررن لمأيشررررتلا ] .[36شرررركلا أنررررواي عائلررررن
الشرربوطيا حال راسررن الحاليررن  %13.4م ر مجتمررع
اسرررماك هرررور شررررق الحمرررار هرررو اقرررل ممرررا سرررجل
حا ا راسرن ] [17البالغررن  %15.3مر يمجتَمررع أسررماك
شرررق ال َحمررار حأ ر ارنأررا ( .)300.-3001تيشررير
ال ا راسررا إل ر ك
إن عائلررن الشرربوطيا تيشرركل يمأمررم
األنرواي ال يمررتاد يالمرا اتجلنرا نحرو األبرزا الأيليررا
لنلرا دبلن الفيرا ].[38] [15] [37
الحمررار توابرر أنررواي مرر
شَرر ال َ ميرراه شرررق َ
أسماك الميراه البحريرن دخلرا عبرر نلرر شر الأررب
تأررود ألفررراد عوائررل الررراحو يا البيرراح الشرران
المزلررر النأررراب الحاسررروم أحرررو عوينرررن الررربلم
الريني حنا النوخذ الجرا البحرا القنبر ر
القوحيررون ،الترري َش ر َكلَا نسررب اضررحن م ر ع ر د
األفررراد األنررواي اميررن الررري الشررلرين ال يكليررن،
اذل سجل تواب حأا األنواي البحريرن أل ل مرر
فررررري هرررررور شررررررق الحمرررررار ارررررالجرا البحررررررا
 Arius bilineatusالررررريني األ ررررفر bindus
 Leiognathusالحاسـرررررررـوم Sillago arabica
السرديـــــرررررررـ  Sardinella albellaالبيررررررراح
الذهبي  Liza carinataأحـرـو عوينرن elongata
 Ilishaالقنبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر limbatus
 ،Hyporhamphusلرررذا تَميرررز منتقرررن ال ا راسرررن
ع حقين أهوار الأراق األيخررى فري اترراللا حالميراه
البحريرررن تلثرهرررا حمررراهر المررر الجرررزر الجبلرررن
المالحن ،حذل أثر عل نسب أنواي اسماك الميراه
الأذحرررن القاطنرررن ال خيلرررن علررر حررر ا سررروا  ،فقررر
انشفضا نسبن هذي النروعي مر األسرماك مر .1
 % 34علررر الترررروالي عررررام )[17] 300.-3001
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Abstract:
The fish assemblage in the East Hammar marsh was studied during December
2009 to May 2010. The fish fauna of the marsh consisted of 17 native, 23 marine
(49%) and seven alien species. The dominant species were Liza abu (14.6%),
Carassius auratus (13.4%) and Thryssa mystax (11.2%). The resident species formed
44.7%, occasional species 36.1% and seasonal species 19.2% of the total number of
fish species. Fish species diversity index ranged from 1.28 to 2.61, richness from 1.98
to 4.50 and evenness from 0.45 to 0.78. Salinity ranged from 1.45 to 7.74‰. The
increase in the proportion of marine species (49%) in the fish assemblage due to
marine waters progress from Arabian Gulf had an impact on the values of ecological
indices and the composition of the fish assemblage of the East Hammar marsh.
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