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في صيد األسماك وتأثيرها على إنتاجية األسماك " فخاخ الحضرة"تقييم حرفة الصيد التقليدية 

  لخليج العربيالهامة بالمياه اإلقليمية السعودية في ا
  

  عادل أحمد ثروت/ دآتور
  أستاذ مشارك بقسم تنمية الثروة المائية

   جامعة الملك فيصل–آلية العلوم الزراعية واألغذية 
  

  :ملخص البحث
يهدف البحث إلى دراسة وتقييم الكفاءة اإلنتاجية لحرفة الصيد التقليدية المعروفة بالحضرة أو الميالن 

 الخليج العربي في المملكة العربية السعودية تحت ظروف اإلستغالل الحالي ومدى بمناطق المد والجزر بساحل

والحضرة هي عبارة عن بناء من أسياخ حديدية أو من جريد النخيل . تأثيرها على إنتاجية األسماك الهامة بالخليج

المد والجذر للخليج وعيدان البوص تثبت آقوائم في قاع المناطق الساحلية وتشد بأسالك وحبال قوية بمنطقة 

العربي وتثبت عليها الشباك بوضع عمودي على سطح الماء حتى القاع مكونه ما يعرف باليد والجناحين يؤديان 

لمداخل أو بوابات تساعد على دخول األسماك مع انحسار المياه أثناء الجذر حتى تتجمع في حيز صيد محدود 

وفي بداية البحث تم مسح المناطق الساحلية للخليج . هايعرف بالمصيدة أو السير يصعب خروج األسماك من

بواسطة " الحضرة " العربي بالمملكة العربية السعودية من أجل حصر مناطق إنتشار حرفة الصيد التقليدية 

يمكنها االقتراب من الشواطئ ، وتم حصر وتحديد مواقع انتشار الحضرة ) طرادات(لنشات سريعة وخفيفة 

وتبين إنتشارها بسواحل القطيف ) مهملة(عما إذا آانت مستخدمة للصيد أم غير مستخدمة وأعدادها وحالتها 

وبناءًا عليه تم اختيار هذه المناطق . وسواحل الجبيل وجزيرة أبو علي) سيهات ودارين وسنابس وجزيرة تاروت(

. كية بالخليج على المدى الطويلوتأثيرها على إنتاجية العشائر السم" الحضرة"لدراسة وتقييم هذه الحرفة التقليدية 

 المدعم من عماده البحث العلمي لجامعة الملك ٣٠١٧وتم عمل هذه الدراسة من خالل المشروع البحثي رقم 

وهي أول دراسة تم عملها بمشيئة اهللا تعالى لتقييم حرفة الحضرة على السواحل السعودية بالخليج العربي . فيصل

.  أي دراسة علمية أو بحث منشور عن تقييم هذه الحرفة واألنواع المصادة بهاحيث لم يتم العثور حتى اآلن على

وقد تعرضت هذه الحرفة في اآلونة األخيرة من فترة البحث إلى إندثار بعضًا منها وتقلص في أعدادها وقد تم 

 شهريًا لمواقع تم تأجير قوارب الصيد والقيام بالزيارات الميدانية الدورية. رصد هذا التغير في سياق البحث

 أبريل -٢٠٠٢أبريل (هـ ١٤٢٤ حتى شهر ربيع أول ١٤٢٣الحضرات على مدار عام آامل  من شهر صفر 

وذلك لتسجيل القياسات البيئية للمياه الساحلية مثل درجة حرارة المياه ودرجة الملوحة وتدوين ) ٢٠٠٣

ويتم النزول . طق إنتشار حرفة الحضرةالمالحظات عن الحضرات للتعرف على التغيرات البيئية الشهرية لمنا

للحضرات مع أصحابها في مواعيد الجزر النهارية والليلية وهي تمثل وقت حصاد األسماك بهذه الحرفة، ثم 
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شراء المحصول السمكي وتسجيل آمية المصيد الكلي من األسماك وفرزه وتصنيفه وعده لتحديد الترآيب النوعي 

عينات األسماك مبردة إلى معمل قسم تنمية الثروة المائية ثم نقل .  من آل نوعللمصيد ثم وزن الكميات المصادة

لفحص الصفات المورفولوجية لكل سمكة للتأآد من التصنيف وتسجيل الطول والوزن ونزع عينات من القشور 

Scales أو عظام األذن Otoliths حسب نوع األسماك وذلك لتحديد األعمار ، ثم تشريح األسماك لفحص 

 وفحص المناسل  Fullness of alimentary canal األعضاء الداخلية وتحديد حالة إمتالء القناة الهضمية 

 وحجم السمكة عند بداية Spawning seasonلتحديد الجنس ومراحل النضج الجنسي ومواسم تكاثر األسماك 

وتبين من الدراسة أن . لممكنة وتسجيل آافة البيانات اfish size at first sexual maturityالنضج الجنسي

درجة حرارة المياه أآثر تأثيرًا من درجة ملوحة المياه على آمية األسماك المصادة بحرفة الحضرة حيث تؤثر 

على معدالت الوفرة النسبية لألسماك بمنطقة المد والجذر خالل العام وبالتالي تؤثر على معدالت المصيد من 

ن الحرف الثابتة والتي تعتمد على دخول األسماك إليها مع إنحسار المياه خالل األسماك بالحضرات نظرًا ألنها م

وأيضًا هناك إختالف في آمية المصيد السمكي تبعًا لمواقيت الجزر النهاري أم الجزر الليلي . فترة الجذر

ألآثر مالئمة لصيد آما تم توضيح الدورة القمرية وعالقتها بمواعيد المد والجزر واأليام ا. بإختالف فصول السنة

 وتم .األسماك ومواعيد حصاد األسماك بالحضرة حيث ال يتم الحصاد إال في ميقات الجزر أي مرتين يوميًا غالبًا

التقييم االقتصادي للحضرات العاملة حاليًا من حيث آمية اإلنتاج السمكي السنوي وتكاليف إنشاء الحضرة 

. وي وصافي العائد السنوي والشهري للفرد من الحضرة الواحدةوتكاليف الصيانة والصيد ومتوسط الدخل السن

 نوع من األسماك ونوعان من الربيان ونوع من ٤٨ومن تحليل وتصنيف المصيد بهذه الحرفة تبين اصطياد 

وتم عمل بيان تفصيلي ألنواع األسماك .  فصيلة٢٦القبقب ونوع من الحبار وجميع هذه األنواع تندرج تحت 

رخويات المصادة بحرفة الحضرة مصنفة علميًا باإلسم العلمي واإلسم اإلنجليزي واإلسم العربي والقشريات وال

المحلي والفصيلة التي ينتمي لها ومتوسط الطول ومتوسط الوزن لكل نوع وتحديد نوعية وطبيعة التغذية لكل 

وقد وجد أن حرفة .  آاملنوع بناءًا على فحص وتحليل محتويات الجهاز الهضمي لهذه األنواع على مدار عام

الحضرة ذات آفاءة عالية في إصطياد أحجام متباينة آثيرًا من األسماك بما في ذلك صغار األسماك االقتصادية 

الهامة والتي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الجنسي أو الحجم التسويقي المناسب مما يؤثر سلبيًا على إنتاجية 

من خالل هذه الدراسة أمكن التوصل لحل هذه المشكلة بطريقة عملية وسهلة و. أسماك الخليج على المدى الطويل

 ٤التطبيق وهي تغيير شباك المصيدة أو السير للحضرات بشباك أآثر إتساعًا ذات سعة فتحة عين الشبكة مقاس 

يارية لرفع إخت) ٥٠ماجة (سم ١بدًال من الموجودة حاليًا ذات سعة فتحة عين الشبكة مقاس ) ١٢٫٥ماجة (سم 

الشباك لصيد األسماك األآبر حجمًا والتي يكون معظمها قد وصل لمرحلة النضج الجنسي لكي تعطي الفرصة 

فضًال عن توفير الغذاء . لغالبية األسماك إلستكمال دورة حياتها بالتكاثر ولو لمرة واحدة على األقل قبل صيدها 

ائية هامة للعديد من األسماك األقتصادية، باإلضافة إلى الطبيعي الحي من األسماك القزمية والتي تمثل قاعدة غذ

تجنب اصطياد العديد من إصبعيات األسماك اإلقتصادية والتي توجد بشكل تجمعات هائلة وخاصة في هذه 

  .المناطق الساحلية الضحلة والتي تمثل مرابي طبيعية وأماآن لحضانة هذه األسماك

  

  :مقدمة
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من أقدم الوسائل التقليدية المستخدمة لصيد األسماك ، ) أو الميالنالحظيرة (       تعتبر الحضرة 

إال أنها لم تحظى بالدراسة . وال تزال تستخدم علي ساحل الخليج العربي والبحر األحمر حتى اآلن

أو التقييم من حيث آفاءتها في صيد األسماك المختلفة األنواع واألحجام والكميات حسب مواسم 

ه األنواع السمكية ، ومدى تأثير هذه الحرفة على إنتاجية المخزون السمكي لهذه الوفرة النسبية لهذ

من هنا بدأت فكرة البحث لدراسة وتقييم الكفاءة اإلنتاجية للحضرة . األسماك على المدى الطويل

بساحل الخليج العربي في المملكة العربية السعودية تحت ظروف اإلستغالل الحالي للمصايد 

اك بعض الدراسات قد تعرضت لحرفة الحضرة ، حيث قام آل من أحمد شقلية وهن. السمكية

ولميعة ) Krupp (et al., 1996و ) Jones (1986 ,و ) Basson (et al., 1981و ) ١٩٨٠(

بوصف طرق ووسائل الصيد البحري في الخليج العربي بما في ذلك الحضرة ) ١٩٩٩(الجاسر 

ضع الثروة السمكية في دول مجلس التعاون الخليجي، و) ١٩٩٣(آما أوضح السيد . أو الميالن

وسائل وحرف صيد األسماك الشائعة االستخدام في الوطن العربي ، ) ١٩٩٨(وقد تناول ثروت 

والحضرة هي . أسس تصنيف الكائنات الحيوانية بما في ذلك األسماك) ٢٠٠٣(آما ناقش ثروت 

 وعيدان البوص تثبت آقوائم في قاع عبارة عن بناء من أسياخ حديدية أو من جريد النخيل

المناطق الساحلية وتشد بأسالك وحبال قوية بمنطقة المد والجزر للخليج العربي وتثبت عليها 

الشباك بوضع عمودي على سطح الماء حتى القاع مكونه ما يعرف باليد والجناحين يؤديان 

ناء الجذر حتى تتجمع في حيز لمداخل أو بوابات تساعد على دخول األسماك مع انحسار المياه أث

ومن خالل الزيارات اإلستكشافية والرحالت . صيد محدود يعرف بالسير يصعب الخروج منه

البحرية لمناطق الصيد بساحل الخليج العربي في المياه اإلقليمية السعودية تبين انتشار الحضرات 

. ل وجزيرة أبو عليوسواحل الجبي) سيهات ودارين وسنابس وجزيرة تاروت(بسواحل القطيف 

وتأثيرها على " الحضرة"وبناءًا عليه تم اختيار هذه المناطق لدراسة وتقييم حرفة الصيد التقليدية 

وتم عمل هذه الدراسة من خالل المشروع . إنتاجية العشائر السمكية بالخليج على المدى الطويل

وهي أول دراسة تم . صل المدعم من عماده البحث العلمي لجامعة الملك في٣٠١٧البحثي رقم 

عملها بمشيئة اهللا تعالى لتقييم حرفة الحضرة على السواحل السعودية بالخليج العربي حيث لم يتم 

العثور حتى اآلن على أي دراسة علمية أو بحث منشور عن تقييم هذه الحرفة واألنواع المصادة 

ى إندثار بعضًا منها وتقلص وقد تعرضت هذه الحرفة في اآلونة األخيرة من فترة البحث إل. بها

وفي الدراسة الحالية تم جمع وتسجيل . في أعدادها وقد تم رصد هذا التغير في سياق البحث

البيانات عن التغيرات البيئية الشهرية لمناطق إنتشار حرفة الحضرة وآميات وأنواع األسماك 

لى مدار عام آامل، وتم المصادة بها في مواعيد الجزر النهارية والليلية وفحصها وتصنيفها ع

عرض أهم نتائج الدراسة بالجداول والرسومات البيانية وبعض الصور لتوضيح الكفاءة النسبية 
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لهذه الحرفة بمواصفاتها وأعدادها الحالية وتأثيرها على المخزون السمكي ألنواع األسماك 

الحفاظ على المصادة بها آما تم صياغة االستنتاجات في صورة توصيات واضحة تهدف إلى 

  . المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية بالخليج العربي على المدى الطويل

  

 

  :المواد وطرق الدراسة

تم مسح المناطق الساحلية للخليج العربي بالمملكة العربية السعودية من أجل حصر 

) اتطراد(بواسطة لنشات سريعة وخفيفة " الحضرة " مناطق إنتشار حرفة الصيد التقليدية 

يمكنها االقتراب من الشواطئ ، وتم حصر وتحديد مواقع انتشار الحضرة وأعدادها وحالتها عما 

سيهات ودارين وسنابس (بسواحل القطيف ) مهملة(إذا آانت مستخدمة للصيد أم غير مستخدمة 

تم تأجير قوارب الصيد والقيام بالزيارات . وسواحل الجبيل وجزيرة أبو علي) وجزيرة تاروت

يدانية الدورية شهريًا لمواقع الحضرات خالل أوقات المد على مدار عام آامل  من شهر صفر الم

وذلك لتسجيل القياسات ) ٢٠٠٣ أبريل -٢٠٠٢أبريل (هـ ١٤٢٤ حتى شهر ربيع أول ١٤٢٣

ويتم النزول إلي . البيئية مثل درجة الحرارة ودرجة الملوحة وتدوين المالحظات على الحضرات 

صحابها في أوقات الجزر وقت حصاد األسماك لشراء األسماك وتسجيل آمية الحضرات مع أ

الصيد الكلي من األسماك وفرزها وتصنيفها وعدها لتحديد الترآيب النوعي للمصيد ثم وزنها 

لتحديد الكميات المصادة من آل نوع وتعبئتها في أآياس بولي إيثلين مع تدوين البيانات عليها مثل 

أيس (نقل عينات األسماك في صناديق التبريد ثم . لعدد والوزن ومنطقة الصيدالتاريخ والنوع وا

إلى معمل قسم تنمية الثروة المائية بكلية العلوم الزراعية واألغذية بجامعة الملك فيصل ) بوآس

لفحص الصفات المورفولوجية لكل سمكة للتأآد من التصنيف وتسجيل الطول والوزن ونزع 

 حسب نوع األسماك وذلك لتحديد األعمار Otoliths أو عظام األذن Scalesعينات من القشور 

 تحت المجهر الضوئي المزود Annual ringsعن طريق قراءة وعد حلقات النمو السنوية 

ثم تشريح األسماك لفحص األعضاء الداخلية وتحديد حالة إمتالء القناة . بعدسة ميكرومترية

وفحص المناسل لتحديد الجنس ومراحل النضج  Fullness of alimentary canal الهضمية 

 وحجم السمكة عند بداية النضج Spawning seasonالجنسي ومواسم تكاثر األسماك 

ثم استخدام .  وتسجيل آافة البيانات الممكنةfish size at first sexual maturityالجنسي

سماك عند األعمار المختلفة النماذج الرياضية المختلفة والبرامج اإلحصائية لتقدير أحجام األ

بطريقة الحساب العكسي ومعدالت النمو عند الفئات العمرية المختلفة وتحديد الترآيب العمري 

للعشائر السمكية المصادة بحرفة الحضرة لتقييم الكفاءة اإلنتاجية لها وتأثيرها على إنتاجية 
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وتم . (Tharwat, 1995) و (Richer, 1975)المخزون السمكي لهذه األسماك متبعًا لطرق 

تحليل التباين في اتجاه واحد لمعادالت اإلنحدار الخطي البسيط للبيانات وتقدير المتوسطات 

  .(SAS, 1990)واإلنحراف المعياري مستخدمًا البرنامج اإلحصائي 

  

 

  :النتائج والمناقشة

  :الظروف البيئية لمنطقة المد والجذر وعالقتها بالصيد

يئية لمنطقة المد والجذر ترتبط إرتباطًا وثيقًا بدراسة تقييم حرفة إن دراسة الظروف الب

الحضرة في صيد األسماك حيث تؤثر على معدالت الوفرة النسبية لألسماك بمنطقة المد والجذر 

خالل العام وبالتالي تؤثر على معدالت المصيد من األسماك بالحضرات نظرًا ألنها من الحرف 

ويتضح من  .دخول األسماك إليها مع إنحسار المياه خالل فترة الجذرالثابتة والتي تعتمد على 

وجود تباين شديد في درجة حرارة المياه على مدار العام بمنطقة المد والجذر ) ١(الجدول رقم 

على ساحل الخليج العربي بالمملكة العربية السعودية ، وهي تمثل مواقع إنتشار حرفة صيد 

حيث ترتفع درجة حرارة المياه لتصل إلى أعلى معدل لها .  بالحضرة األسماك التقليدية المعروفة

م ˚ ١١م ، ˚ ١٢م خالل شهر أغسطس وتنخفض إلى أقل معدل لها وهو ˚ ٣٧م ، ˚ ٣٨وهو 

آما يتضح من الجدول أن المتوسط . خالل شهر يناير في منطقتي القطيف و الجبيل على التوالي

 ١٤ة في منطقتي القطيف والجبيل خالل موسم الشتاء هو الموسمي لدرجات حرارة المياه الساحلي

 ٣٥م ، ˚ ٣٧م و خالل موسم الصيف هو ˚ ٢٥م ، ˚ ٢٧م  و خالل موسم الربيع هو ˚ ١٣م ، ˚

وبصفة عامة نجد أن هناك إنخفاض . م على التوالي˚ ٢٦م ، ˚ ٢٨م و خالل موسم الخريف هو ˚

ساحلية في منطقة الجبيل وجزيرة أبو علي نسبي في متوسط درجات الحرارة الشهري للمياه ال

وقد يرجع اإلنخفاض النسبي في متوسط درجات الحرارة في . عنه في منطقة سيهات والقطيف

. منطقة الجبيل عنه في منطقة القطيف إلى طبوغرافية المنطقة ووجودها في شمال منطقة القطيف

لمتوسطات القياسات الشهرية ) Standard Deviation(وقد وجد أن قيم اإلنحراف المعياري 

  . ٠٫٥ – ٠٫٢لدرجة حرارة المياه الساحلية بمنطقة المد والجذر على مدار العام تتراوح ما بين 

ارتفاع ) ١( في الجدول  أما درجة الملوحة فإنها ال تتغير موسميًا بشكل آبير ، ونالحظ

 جزء في األلف ٤٢ و ٤٤درجة الملوحة خالل فصل الصيف حيث وصلت ألعلى قيم لها وهي 

 جزء في األلف خالل شهر يناير ٣٧ و ٣٨خالل شهر أغسطس بينما وصلت ألقل قيم لها وهي 

في منطقتي القطيف والجبيل على التوالي، وقد يرجع هذا الرتفاع درجات الحرارة وارتفاع 

ياه وقد وجد ارتفاع نسبي في درجة ملوحة الم. معدالت البخر في مياه الخليج خالل فصل الصيف
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بمنطقة القطيف عنها في منطقة الجبيل وقد يرجع هذا نتيجة االرتفاع النسبي في درجات الحرارة 

آما وجد أن . بمنطقة القطيف و أيضًا إلى عوامل أخرى بيئية تتعلق بطبوغرافية سواحل الجبيل

نطقة المد قيم اإلنحراف المعياري لمتوسطات القياسات الشهرية لدرجة الملوحة للمياه الساحلية بم

والنتائج .  في منطقتي القطيف والجبيل٠٫٣ – ٠٫١والجزر على مدار العام تتراوح ما بين 

 حيث وجدوا أن Brewer et al, 1978الحالية تتوافق إلى حد آبير مع النتائج التي حصل عليها 

 من أعلى آثافة للمياه بالخليج العربي توجد بالقرب من الشواطئ العربية في الجزء الجنوبي

ومن المعروف أن آثافة المياه تتوقف أساسًا على درجة . الخليج نتيجة معدالت البخر العالية

بأن معدل البخر في مياه الخليج العربي بصفة ) ١٩٩٦(وقد أشار الجندي . الحرارة والملوحة

داد عامة يفوق معدل صب المياه العذبة الواردة من األمطار واألنهار ولذا فإن درجة الملوحة تز

ماعدا ( جزء في األلف ٤٣-٤٢في الجزء األوسط والجزء الشمالي من الخليج العربي لتصل إلى 

) المنطقة القريبة من شط العرب حيث تؤثر مياه دجلة والفرات إلى مسافة محدودة من الساحل

حيث تتراوح درجة . وهي قيمة أعلى مما تصل إليه درجات الملوحة في البحار المفتوحة األخرى

ونتائج ). ١٩٨٧إبراهيم، ( جزء في األلف ٣٨ – ٣٣ملوحة في مياه البحار المفتوحة ما بين ال

الدراسة الحالية تتفق مع نتائج العديد من الدراسات األخرى المتعلقة بدراسة الظروف البيئة 

 Schott, 1971 ، Brewer and Dyrsen, 1985 ، El-Samra andللخليج العربي منها 

El-Gindy, 1990  ،El- Gindy and Habashi, 1993 والتي أشارت إلى أن درجة  

م في فصل الصيف وأنها ˚٣٥م في فصل الشتاء و ˚١٤حرارة مياه الخليج العربي تتراوح ما بين 

تزداد تدريجيًا في اتجاه الجنوب الشرقي من المنطقة أما درجة الملوحة فإنها ال تتغير موسميًا 

. اء حيث يتم التبادل المائي والحراري بين الماء والهواءبشكل ملحوظ ماعدا عند سطح الم

ونالحظ في الدراسة الحالية أن درجة حرارة المياه الساحلية الضحلة لمنطقة المد والجزر تتراوح 

 في الجبيل خالل العام نظرًا ألنها أآثر تأثرًا ٣٧ -١١ في القطيف و ما بين ٣٨ -١٢ما بين 

 المياه البعيدة عن الشواطئ والتي تكون آتلة مائية هائلة أآثر بدرجة حرارة الطقس الخارجي عن

عمقًا حيث تكتسب أو تفقد الحرارة ببطيء شديد مما يجعلها أآثر توازنًا في التغيرات الحرارية 

 بوجود تيار المد والجزر اليومي في المنطقة Hunter, 1984وقد أشار . عن المياه الضحلة

رة القطرية وإيران بالخليج العربي وهي منطقة مجاورة المحصورة بين شمال شبه الجزي

ومن المالحظ خالل الدراسة الحالية أن آمية األسماك المصادة بحرفة . للسواحل السعودية

الحضرة تتأثر بشدة بإختالف الظروف البيئة لمنطقة المد والجذر وأهمها درجة الحرارة 

  . والملوحة للمياه على مدار العام
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  .متوسط درجات الحرارة و الملوحة في المياه الساحلية السعودية بالخليج العربي على مدار العام ) ١(جدول 

 

 المياه الساحلية بالجبيل المياه الساحلية بالقطيف

  الحرارة الشهر الموسم

  )درجة مئوية(

  الملوحة

  )جزء في األلف(

  الحرارة

  )درجة مئوية(

  الملوحة

  )جزء في األلف(

  ٣٨  ١٣ ٤٠ ١٥  مبرديس

  ٣٧ ١١ ٣٨ ١٢  يناير

 ٣٩ ١٥ ٤٠ ١٥ فبراير
  الشتاء

 ٣٨٫٠٠ ١٣٫٠٠ ٣٩٫٣٣ ١٤٫٠٠  المتوسط

 ٣٨ ٢١ ٣٩ ٢٣ مارس

 ٣٩ ٢٦ ٤٠ ٢٧ أبريل

 ٤٠ ٢٩ ٤١ ٣١ مايو
 الربيع

 ٣٩٫٠٠ ٢٥٫٣٣ ٤٠٫٠٠ ٢٧٫٠٠  المتوسط

 ٤٠ ٣٣ ٤٠ ٣٥ يونيو

 ٤١ ٣٥ ٤٢ ٣٧ يوليه

 ٤٢ ٣٧ ٤٤ ٣٨ أغسطس
 الصيف

 ٤١٫٠٠ ٣٥٫٠٠ ٤٢٫٠٠ ٣٦٫٦٧  المتوسط

 ٤١ ٣٢ ٤٣ ٣٢ سبتمبر

 ٤٠ ٢٦ ٤١ ٢٨  أآتوبر

 ٣٩ ٢٠ ٤٢ ٢٣  نوفمبر
 الخريف

 ٤٠٫٠٠ ٢٦٫٠٠ ٤٢٫٠٠ ٢٧٫٦٧ المتوسط
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 ٣٩٫٥٠ ٢٤٫٨٣ ٤١٫٠٠ ٢٦٫٣٣ المتوسط السنوي

  
 

 

 الدورة القمرية وعالقتها بمواعيد المد والجزر واأليام األآثر) ٢(ويوضح جدول رقم 

مالئمة لصيد األسماك ومواعيد حصاد األسماك بالحضرة حيث ال تتم عملية الحصاد إال في 

موعد الجزر أي مرتين يوميًا غالبًا، وقد يلجأ الصيادين في الظروف االضطرارية إلى جمع 

أسماك الحضرة مرة واحدة يوميًا وفي هذه الحالة تكون آمية األسماك المصادة هي حصيلة صيد 

جزرين متتاليين حيث أن تصميم الحضرة يجعل من الصعب هروب األسماك منها إال األسماك ل

أن في هذه الحالة بعض األسماك قد تتعرض للنفوق نظرًا لقلة حيز المياه وتعرضها لحرارة 

الشمس المباشرة أثناء إنحسار المياه في وقت الجزر النهاري وفي هذه الحالة يتم حصاد األسماك 

. لي، وقد تتجمع عليها الطيور البحرية لتتغذى على بعض منها خالل فترة النهارخالل الجزر اللي

لذا يلجأ بعض أصحاب الحضرات لعمل شباك علوية آسقف لحجرة الصيد المعروفة بالسير 

  .لتغطيتها وحمايتها من مهاجمة الطيور

  

  . بالحضرةيوضح الدورة القمرية وعالقتها بمواعيد المد والجزر وصيد األسماك) ٢(جدول 
  

 حالة المد والجزر وعالقتها بالصيد األيام القمرية

  )١٦(و ) ١(

 متقاربان

 ١٢يكون فيه آال من المد والجزر آبيرًا ويحدث أعلى مد في الساعة 

 ٦ ليًال ، ويحدث الجزر األول في الساعة ١٢ظهرًا ومد أخر الساعة 

يام المالئمة  مساءًا ، وهو  من األ٦صباحًا والجزر الثاني في الساعة 

 .لصيد األسماك وتعرف بأيام الحمل

  )١٧(و ) ٢(

 متقاربان

يشابه اليوم األول مع تأخير موعد أعلى مد وأعلى جزر بحوالي ساعة 

 بعد منتصف الليل وآخر الساعة الواحدة ١أي حدوث المد الساعة . تقريبًا

ابعة  صباحًا والجزر األخر الساعة الس٧ظهرًا ، والجزر األول الساعة 

 .مساءًا تقريبًا

  )١٨(و ) ٣(

 متقاربان

يشابه اليوم األول مع تأخير موعد أعلى مد وأعلى جزر بحوالي ساعتين 

أي حدوث المد الساعة الثانية بعد منتصف الليل وآخر الساعة . تقريبًا

 صباحًا والجزر األخر الساعة ٨الثانية ظهرًا ، والجزر األول الساعة 
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 .ًاالثامنة مساءًا تقريب

  )١٩(و ) ٤(

 متقاربان

يشابه اليوم األول مع تأخير موعد أعلى مد وأعلى جزر بحوالي ثالث 

ساعات تقريبًا، حيث يكون أعلى مد الساعة الثالثة عصرًا والثالثة ليًال 

 .بينما أشد جزر في الساعة التاسعة صباحًا و الساعة التاسعة مساءًا تقريبًا

  )٢٠(و ) ٥(

 متقاربان

يام الفساد أي ضعف التيارات المائية للمد والجزر حيث يبدأ آل هو أول أ

المد األول الساعة  من المد والجزر في التناقص في الشدة تدريجيًا ويكون

الرابعة مساءًا والمد الثاني الساعة الرابعة فجرًا بينما الجزر األول في 

 .العاشرة صباحًا و الجزر الثاني في العاشرة ليًال تقريبًا

  )٢١(و ) ٦(

 متقاربان

يبقى المد والجزر متوازنين ولكن أقل في الشدة عن سابقة ويظل مالئم 

المد األول الساعة الخامسة مساءًا والمد الثاني في الخامسة  للصيد، ويكون

صباحًا بينما الجزر األول في الساعة الحادية عشرة ظهرًا و الجزر الثاني 

 . في الحادية عشرة قبل منتصف الليل

  )٢٢(و ) ٧(

 متقاربان

المد األول الساعة السادسة مساءًا والمد اآلخر الساعة السادسة  يكون

صباحًا بينما الجزر يكون ضعيفًا جدًا ويحدث في الثانية عشرة ظهرًا و في 

 . الثانية عشرة عند منتصف الليل

  )٢٣(و ) ٨(

 متقاربان

الساعة السابعة صباحًا المد األول الساعة السابعة مساءًا والمد اآلخر  يكون

بينما الجزر يكون ضعيفًا ويحدث في الساعة الواحدة ظهرًا و في الواحدة 

 . بعد منتصف الليل

  )٢٤(و ) ٩(

 متقاربان

الساعة الثامنة مساءًا والمد اآلخر الساعة الثامنة صباحًا  يكون أعلى مد

الثانية بعد بينما الجزر يكون ضعيفًا ويحدث في الثانية ظهرًا و في الساعة 

 . منتصف الليل

  )٢٥(و ) ١٠(

 متقاربان

الساعة التاسعة مساءًا والمد اآلخر الساعة التاسعة صباحًا  يكون أعلى مد

 . بينما أشد جزر يحدث في الثالثة عصرًا و في الساعة الثالثة ليًال

  )٢٦(و ) ١١(

 متقاربان

ر حيث يبدأ آل هو أخر أيام الفساد أي ضعف التيارات المائية للمد والجز

الساعة العاشرة  من المد والجزر في الزيادة في الشدة ويكون أعلى مد

مساءًا والمد اآلخر الساعة العاشرة صباحًا بينما أشد جزر يحدث في 

 . الرابعة مساءًا و في الرابعة فجرًا

 ويكون هو أول أيام الحمل حيث يزداد المد والجزر في الشدة عن سابقه  )٢٧(و ) ١٢(
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الساعة العاشرة والنصف مساءًا والمد اآلخر الساعة العاشرة  أعلى مد متقاربان

والنصف صباحًا تقريبًا بينما أشد جزر يحدث في الرابعة والنصف مساءًا 

 . و في الرابعة والنصف فجرًا تقريبًا

 

  )٢٨(و ) ١٣(

 متقاربان

ون أعلى هو ثاني أيام الحمل ويزداد المد والجزر في الشدة عن سابقه، ويك

الساعة الحادية عشرة مساءًا والمد اآلخر الساعة الحادية عشرة صباحًا  مد

تقريبًا بينما أشد جزر يحدث في الخامسة مساءًا و جزر آخر في الساعة 

 . الخامسة صباحًا تقريبًا

  )٢٩(و ) ١٤(

 متقاربان

 هو ثالث أيام الحمل وأول الليالي البيضاء التي يكتمل فيها القمر فيصبح

الساعة الثانية عشرة ظهرًا  بدرًا في اليوم الرابع عشر، ويكون أعلى مد

والمد اآلخر الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل بينما يحدث الجزر في 

 .الساعة السادسة مساءًا و في السادسة صباحًا تقريبًا

  )٣٠(و ) ١٥(

 متقاربان

لقمر فيها فيصبح بدرًا هو من أيام الحمل وثاني الليالي البيضاء الآتمال ا

الساعة الواحدة ظهرًا والمد  في اليوم الخامس عشر، ويكون أعلى مد

اآلخر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بينما أدنى جزر يحدث في الساعة 

 .السابعة مساءًا و في السابعة صباحًا تقريبًا

  

  مالحظات عامة

في ساعات النهار بينما في موسم الشتاء يزداد المد في ساعات المساء عنه 

والعكس صحيح في . يزداد إنحسار المياه في الجزر صباحًا عنه في المساء

موسم الصيف حيث يزداد المد في ساعات النهار عنه في ساعات المساء 

  .ويزداد إنحسار المياه في الجزر مساءًا عنه في الصباح
  

  

توسطات الشهرية لدرجة العالقة بين الم) ٢(والشكل رقم ) ١(و يوضح الشكل رقم 

حرارة المياه وبين المتوسطات اليومية لكمية األسماك المصادة للحضرة الواحدة خالل الشهور 

المختلفة على مدار العام في آل من المياه الساحلية للخليج العربي بمنطقتي القطيف والجبيل على 

قة في آل من القطيف والجبيل ويتضح من الرسم البياني التشابه الكبير بين هذه العال. التوالي

حيث أظهرا انخفاضًا شديدًا في آمية األسماك المصادة بالحضرات مع إنخفاض درجات الحرارة 

ثم تبدأ الزيادة التدريجية في آمية األسماك المصيدة ) ديسمبر ويناير وفبراير(خالل أشهر الشتاء 

تصل ألعلى آمية أسماك مصادة مع االرتفاع في درجة حرارة المياه بداية من شهر مارس حتى 
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ومع استمرارية ارتفاع درجة حرارة المياه لتصل ألقصى حد لها خالل شهري . خالل شهر يونية

ويمكن . يوليه وأغسطس أدي ذلك إلى االنخفاض النسبي لكمية األسماك المصادة بالحضرات

 تكون حارة نسبيًا إلى تفسير ذلك بهروب األسماك من المياه الساحلية القريبة من الشواطئ والتي

 . المياه البعيدة عن الشواطئ أو المياه العميقة المعتدلة نسبيا
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العالقة بين متوسط درجة حرارة المياه ومتوسط آمية األسماك المصادة بالحضرة ). ١(شكل  

خليج العربي خالل الشهور المختلفة على مدار العام في المياه الساحلية لل) اليوم/الحضرة/آجم(
  .بالقطيف في المملكة العربية السعودية
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 المياه الساحلية للخليج العربي خالل الشهور المختلفة على مدار العام في) اليوم/الحضرة/آجم(
  .بالجبيل في المملكة العربية السعودية
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بعد ذلك يحدث إنكسار حاد في درجة حرارة المياه بداية من شهر سبتمبر يوافقه زيادة  و

ثم يزداد . أآتوبرآبيرة في آميات األسماك المصادة بالحضرات خالل شهري سبتمبر و

االنخفاض في درجة حرارة المياه مع بداية فصل الشتاء يتبعه تناقص نسبي في آمية األسماك 

مما سبق يتضح أن هذه التغيرات . المصادة خالل شهر نوفمبر ثم تناقص شديد في شهر ديسمبر

 المياه ، في آميات األسماك المصادة بالحضرات ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات في درجة حرارة

وبناء عليه ينخفض المتوسط اليومي لكمية األسماك المصادة بالحضرة إلى أدنى حد له مع 

االنخفاض الكبير في درجه حرارة المياه خالل فصل الشتاء حيث تصبح المياه الساحلية القريبة 

إليها من الشواطئ أآثر برودة من المياه البعيدة عن الشواطئ أو المياه العميقة والتي تلجأ 

  . األسماك هربا من المياه الباردة الساحلية إلى المياه الدافئة العميقة في فصل الشتاء

  

العالقة بين المتوسطات ) ٤(والشكل رقم ) ٣(ويوضح الرسم البياني في الشكل رقم 

الشهرية لدرجة ملوحة المياه وبين المتوسط اليومي لكمية األسماك المصادة بحرفة الحضرة 

ر المختلفة على مدار العام بمنطقتي القطيف والجبيل، ونالحظ وجود تشابه آبير في خالل الشهو

حيث أظهر آل منهما تذبذب وتباين طفيف . االتجاه العام لهذه العالقة البيانية في آال المنطقتين

نسبيًا في درجة ملوحة المياه على مدار العام ولكن لم يظهر ارتباط مباشر وواضح بالزيادة أو 

على . قصان في آميات األسماك المصادة من األسماك تبعًا لهذا التذبذب في درجة ملوحة المياهالن

العكس من ذلك فهناك إرتباط قوي وواضح بين درجة حرارة المياه والمتوسطات اليومية لكمية 

وقد يرجع هذا نظرًا لقلة . األسماك المصادة بحرفة الصيد الحضرة خالل الشهور المختلفة

ب النسبي في درجة الملوحة في منطقة الدراسة وأيضا لتأقلم أنواع أسماك الخليج لدرجات التذبذ

  .الملوحة العالية نسبيًا
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ومتوسط آمية األسماك المصادة بالحضرة ) جزء في األلف(العالقة بين متوسط درجة ملوحة المياه ). ٣(شكل  

ربي خالل الشهور المختلفة على مدار العام في المياه الساحلية للخليج الع) اليوم/الحضرة/آجم(
  .بالقطيف في المملكة العربية السعودية
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 :آفاءة الحضرة في صيد األسماك

متوسط آميات األسماك المصادة في الجزر النهاري ) ٦ و ٥(وشكلي ) ٣(يعرض جدول رقم 

في الجزر الليلي والمتوسط اليومي لكميات األسماك المصيدة بحرفة الحضرة على مدار شهور و

ومن البيانات المعروضة نالحظ أن متوسط آمية األسماك . العام بمنطقتي القطيف والجبيل

خالل ) النهار أو الليل(المصادة بحرفة الحضرة تتباين بالزيادة أو النقصان تبعًا لمواقيت الجزر 

حيث نجد أن في موسم الشتاء تزداد حصيلة الصيد من ). مواسم الصيد(ل السنة المختلفة فصو

األسماك بحرفة الحضرة في الجزر النهاري عنها في الجزر الليلي ، بينما يحدث العكس في 

آما . موسم الصيف حيث تزداد آمية األسماك المصادة في الجزر الليلي عنها في الجزر النهاري

اك تقارب إلى حد آبير بين آميات األسماك المصادة في آال الجزرين النهاري نالحظ أن هن

ويمكن تفسير هذه النتائج بأن قوة أشعة الشمس خالل . والليلي خالل موسمي الربيع والخريف

فصل الصيف تعمل على ارتفاع درجة حرارة المياه الساحلية الضحلة وزيادة البخر وما يتبعه من 

جة الملوحة مما يؤدي إلى هروب معظم األسماك في فصل الصيف من المياه إرتفاع نسبي في در

الساحلية الضحلة أثناء فترة النهار إلى المياه البعيدة عن الشواطئ أو المياه العميقة حيث تكون 

وتفقدها (المياه أآثر اعتداال نظرًا لضخامة الكتلة المائية حيث تكتسب درجة الحرارة ببطء شديد 

ثم )  شديد أي أن المياه العميقة تحتفظ بدرجة حرارتها أآثر من المياه الساحلية الضحلةأيضًا ببطء

تعود هذه األسماك بعد زوال الشمس مع مياه المد الليلي األآثر إعتداال وتظل فترة الليل حتى 

موعد الجزر الليلي حيث تنحسر المياه فتعود في اتجاه البحر لتضل طريقها خالل شباك الحضرة 

وينتج عن هذا . حتى تتجه لداخل المصيدة أو السير والتي يصعب الخروج منها) ليد والجناحينا(

زيادة آمية األسماك المصادة في الجزر الليلي عنه في الجزر النهاري خالل الشهور الحارة أو 

وعكس ذلك يحدث خالل فصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة وتزداد برودة . فصل الصيف

ساحلية الضحلة آثيرًا في الليل عنها في حالة النهار فتلجأ األسماك للمياه البعيدة عن المياه ال

الشاطئ أو المياه العميقة حيث تكون المياه أآثر دفئًا وأآثر قدرة على االحتفاظ بدرجة حرارتها 

وبالتالي انخفاض آمية األسماك المصادة في الجزر الليلي، بينما تقترب األسماك من المياه 

الشاطئية الضحلة خالل المد النهاري تحت تأثير أشعة الشمس حيث تكتسب المياه الضحلة درجة 

والتي تحتاج لفترة زمنية طويلة لكي (الحرارة بسرعة وتصبح أآثر دفئًا مقارنة بالمياه العميقة 
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 مما يؤدي إلى زيادة آمية األسماك المصادة في) تكتسب الحرارة الكافية خالل ساعات النهار

آما يالحظ وجود . الجزر النهاري عنها في الجزر الليلي خالل األشهر الباردة أو فصل الشتاء

توازن وتقارب بين آمية األسماك المصادة في فترتي الجزر النهاري والجزر الليلي خالل فصلي 

  . الربيع والخريف أي األشهر المعتدلة من العام حيث تتقارب درجات حرارة النهار والليل
في الجزر النهاري ) اليوم/الحضرة/آجم(المتوسط اليومي لكميات األسماك المصادة بحرفة الحضرة ) ٣(ل جدو

  .وفي الجزر الليلي في المياه الساحلية السعودية بالخليج العربي على مدار العام

  
 الجبيل وجزيرة أبو علي  وجزيرة تاروت سيهات والقطيف

 الشهر الموسم
  اإلجمالي  الليل  النهار  ياإلجمال  الليل  النهار

  ٧٫٣  ٣٫١  ٤٫٢  ٩  ٣٫٤  ٥٫٦  ديسمبر

  ٥٫٨  ٢٫٣ ٣٫٥  ٦٫٧  ٢٫٩ ٣٫٨  يناير

  ٦٫٩ ٣٫٠ ٣٫٩  ٧٫٥ ٣٫٢ ٤٫٣ فبراير
  الشتاء

  ٦٫٦٧ ٢٫٨٠ ٣٫٨٧  ٧٫٧٤ ٣٫١٧ ٤٫٥٧  المتوسط

  ١٣٫٨ ٦٫٣ ٧٫٥  ١٥٫٩ ٧٫٨ ٨٫١ مارس

  ١٩٫٢ ١٠٫٠ ٩٫٢  ٢٤٫٢ ١٢٫٥ ١١٫٧ أبريل

  ٢٩٫٧ ١٥٫١ ١٤٫٦  ٣٢٫٠ ١٧٫٠ ١٥٫٠ مايو
 الربيع

  ٢٠٫٩٠ ١٠٫٤٧ ١٠٫٤٣  ٢٤٫٠٣ ١٢٫٤٣ ١١٫٦٠  المتوسط

  ٣٠٫٧ ٢٠٫٧ ١٠٫٠  ٣٥٫٧ ٢٤٫٥ ١١٫٢ يونيو

  ٢٦٫٥ ١٧٫٥ ٩٫٠  ٢٨٫٧ ٢٠٫٣ ٨٫٤ يوليه

  ٢٥٫٧ ١٨٫٦ ٧٫١  ٢٨٫٢ ٢١٫٤ ٦٫٨ أغسطس
 الصيف

  ٢٧٫٦ ١٨٫٩ ٨٫٧٠  ٣٠٫٨٧ ٢٢٫٠٧ ٨٫٨  المتوسط

  ٤٦٫٩ ٢٦٫٢ ٢٠٫٧  ٥١٫٤ ٣٢٫٠ ١٩٫٤ سبتمبر

  ٤٠٫٠ ٢٠٫٩ ١٩٫١  ٤٨٫٢ ٢٥٫٤ ٢٢٫٨  أآتوبر

  ٣١٫٨ ١٤٫٦ ١٧٫٢  ٣٣٫٧ ١٦٫٥ ١٧٫٢  نوفمبر
الخريف

  ٣٩٫٥٧ ٢٠٫٥٧ ١٩٫٠٠  ٤٤٫٤٣ ٢٤٫٦٣ ١٩٫٨٠  المتوسط

  ٢٣٫٦٩  ١٣٫١٩ ١٠٫٥٠  ٢٦٫٧٧ ١٥٫٥٨ ١١٫١٩ المتوسط السنوي
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الجزر الليلي الجزر النهاري

 
في الجزر النهاري والجزر ) الحضرة/آجم(المتوسط اليومي لكمية األسماك المصادة بالحضرة ). ٥( شكل 

الليلي خالل الشهور المختلفة على مدار العام في المياه الساحلية للخليج العربي بالقطيف في 
  .المملكة العربية السعودية
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آمية األسماك المصادة شهريًا خالل الجزر ) ٨ و ٧(و الشكلين ) ٤(ويعرض جدول رقم 

. النهاري والجزر الليلي وإجمالي المحصول السمكي الشهري بحرفة الحضرة على مدار العام

ويمكن مالحظة أن أقصى إنتاج سمكي بحرفة الحضرة في آل من منطقتي القطيف والجبيل يتم 

الشتاء خالل الجزر النهاري ، و في حالة الحصول عليه في الخريف يليه الربيع يليه الصيف ثم 

الجزر الليلي نجد أن أقصى آمية من األسماك المصادة بالحضرة يتم حصادها في فصل الخريف 

أما إجمالي المحصول السمكي الشهري بحرفة الحضرة فيصل . يليه الصيف يليه الربيع ثم الشتاء

 آجم ٢٤٨٧ و ٢٧٧٨، يليه  آجم خالل فصل الخريف ٣٥٦١ و ٣٩٩٩إلى أقصى حد له وهو 

 خالل فصل الربيع حتى يصل إلى أدنى حد له وهو ١٨٨١ و ٢١٦٣خالل فصل الصيف ، يليه 

مما سبق يمكن .  خالل فصل الشتاء لكل من منطقتى القطيف والجبيل على التوالي٦٠٠ و ٦٩٦

ليج القول بأن هناك تباين واضح وقوي بين آمية األسماك المصادة بحرفة الحضرة في الخ

العربي خالل الشهور والمواسم المختلفة ، وهذا يرجع للتباين في الظروف البيئية للمياه وأهما 

 من تغذية وسباحة ونمو وتكاثر ةدرجة حرارة المياه وما يتبعه من زيادة األنشطة الفسيولوجي

 نشاطها ألسماك الخليج العربي والتي تنتمي لألسماك االستوائية والتحت إستوائية والتي يزداد

خالل الشهور الدافئة من العام بينما يقل نشاطها آثيرا خالل فصل الشتاء مما يقلل من فرصة 

وقد يدعم هذا التفسير ما شوهد من الدراسات .  بحرف الصيد الساآنة مثل الحضراتااصطياده

 البيولوجية وفحص حالة إمتالء الجهاز الهضمي وتطور المناسل لألسماك حيث وجد في غالبية

األسماك القناة الهضمية ممتلئة بالغذاء هذا فضًال عن أن آثير من األسماك تحمل مناسل ناضجة 

خالل فصلي الخريف والربيع، وقد يرجع أيضًا لطبيعة تكاثر األسماك حيث تلجأ إلى األماآن 

ول آما يالحظ في الجد. الضحلة القريبة من الشواطئ لكي تتكاثر خالل الشهور المعتدلة من العام

أيضًا الزيادة النسبية في آمية األسماك المصادة في حضرات القطيف عنها في حضرات الجبيل، 

وقد يرجع هذا التباين لإلرتفاع النسبي في خصوبة المياه في المياه الساحلية بمنطقة القطيف عنها 

اتات المانجروف في منطقة الجبيل والتي يستدل عليها بقلة شفافية المياه نسبيًا وزيادة الطحالب ونب

ومما سبق نستنتج أن أقصى إنتاج سمكي بحرفة الحضرة يتم الحصول . بسواحل منطقة القطيف

عليه خالل فصل الخريف يليه فصل الربيع ثم فصل الصيف بينما أقل مستوى لصيد األسماك 

وهذا يرتبط باعتدال المناخ وما يتبعه من زيادة النشاط . بالحضرة يحدث خالل فصل الشتاء
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الفسيولوجي لألسماك وإرتفاع نسبة إمتالء الجهاز الهضمي في األسماك ونضج المناسل لغالبية 

األسماك خالل فصلي الخريف والربيع ، وقد يرجع أيضًا لموسمية تكاثر األسماك خالل فصلي 

  . الخريف والربيع في األماآن الضحلة القريبة من الشواطئ

  
في الجزر النهاري وفي ) الشهر/الحضرة/آجم(دة بحرفة الحضرة إجمالي آمية األسماك المصا) ٤(جدول 

  .الجزر الليلي في المياه الساحلية السعودية بالخليج العربي على مدار العام

  

 الجبيل وجزيرة أبو علي  وجزيرة تاروت القطيف
 الشهر الموسم

  اإلجمالي  الليل  النهار  اإلجمالي  الليل  النهار

  ٢١٩  ٩٣  ١٢٦  ٢٧٠  ١٠٢  ١٦٨  ديسمبر

  ١٧٤  ٦٩ ١٠٥  ٢٠١  ٨٧ ١١٤  يناير

  ٢٠٧ ٩٠ ١١٧  ٢٢٥ ٩٦ ١٢٩ فبراير
  الشتاء

  ٦٠٠ ٢٥٢ ٣٤٨  ٦٩٦ ٢٨٥ ٤١١  اإلجمالي

  ٤١٤ ١٨٩ ٢٢٥  ٤٧٧ ٢٣٤ ٢٤٣ مارس

  ٥٧٦ ٣٠٠ ٢٧٦  ٧٢٦ ٣٧٥ ٣٥١ أبريل

  ٨٩١ ٤٥٣ ٤٣٨  ٩٦٠ ٥١٠ ٤٥٠ مايو
 الربيع

  ١٨٨١ ٩٤٢ ٩٣٩  ٢١٦٣ ١١١٩ ١٠٤٤  اإلجمالي

  ٩٢١ ٦٢١ ٣٠٠  ١٠٧١ ٧٣٥ ٣٣٦ يونيو

  ٧٩٥ ٥٢٥ ٢٧٠  ٨٦١ ٦٠٩ ٢٥٢ يوليه

  ٧٧١ ٥٥٨ ٢١٣  ٨٤٦ ٦٤٢ ٢٠٤ أغسطس
 الصيف

  ٢٤٨٧ ١٧٠٤ ٧٨٣  ٢٧٧٨ ١٩٨٦ ٧٩٢  اإلجمالي

  ١٤٠٧ ٧٨٦ ٦٢١  ١٥٤٢ ٩٦٠ ٥٨٢ سبتمبر

  ١٢٠٠ ٦٢٧ ٥٧٣  ١٤٤٦ ٧٦٢ ٦٨٤  أآتوبر

  ٩٥٤ ٤٣٨ ٥١٦  ١٠١١ ٤٩٥ ٥١٦  نوفمبر
الخريف

  ٣٥٦١ ١٨٥١ ١٧١٠  ٣٩٩٩ ٢٢١٧ ١٧٨٢  اإلجمالي

  ٨٥٢٩ ٤٧٤٩ ٣٧٨٠  ٩٦٣٦ ٥٦٠٧ ٤٠٢٩ اإلجمالي السنوي
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في الجزر النهاري والجزر الليلي خالل الشهور المختلفة ) الشهر/الحضرة/آجم(المحصول السمكي ). ٧( شكل 

  .ف في المملكة العربية السعوديةعلى مدار العام في المياه الساحلية للخليج العربي بالقطي
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  :التقييم البيولوجي ألنواع األسماك المصادة بحرفة الحضرة

قائمة لجميع الفصائل السمكية المصادة بحرفة الحضرة ومتوسط ) ٥(يوضح جدول رقم 

كيلوجرامات ونسبتها المئوية من إجمالي األسماك المصادة على مدار عام آامل من آمياتها بال

ويالحظ . المياه الساحلية للخليج العربي بمنطقتي القطيف والجبيل في المملكة العربية السعودية

في الجدول أن جميع األسماك المصادة بحرفة الحضرة سواء في منطقة القطيف أو منطقة الجبيل 

وهناك تقارب إلى حد آبير في آميات الغالبية العظمي من هذه ) عائلة( فصيلة ٢٦ تندرج تحت

تنتمي لهذه الفصائل  ) ٦جدول (آما أنها تضم أنواع عديدة من األسماك . الفصائل بين المنطقتين

  Siganidaeالمتباينة في طبيعة تغذيتها حيث تضم أسماك نباتية التغذية مثل أسماك الصافي 

 وأسماك متنوعة التغذية  Serranidaeمثل أسماك الهامور ) مفترسة(انية التغذية وأسماك حيو

 وغيرها آما تشمل أيضًا أسماك متباينة في طبيعة معيشتها في Mugilidaeمثل أسماك البياح 

 وأسماك قاعية مثل أسماك Clupeidaeالخليج حيث تضم أسماك سطحية مثل أسماك السردين 

 عائمة في الطبقة الوسطية لعمود المياه مثل أسماك الشعري  وأسماك Soleidaeموسى 

Lethrinidae .  آما نالحظ أن أعلى نسبة أسماك في المصيد هي التي تنتمي لفصيلة أسماك

 Carangidae) الحمام(يليها فصيلة أسماك الجش %  ١٠ حيث تمثل Clupeidaeالسردين 

يليها فصيلة  %  ٧٫٩ حيث تمثل Sparidaeيليها فصيلة أسماك اإلبراميس % ٩حيث تمثل 

 Belonidaeيليها فصيلة أسماك الحاقول  %  ٧٫٥ حيث تمثل Siganidaeأسماك الصافي 

يليها فصيلة  % ٥٫٧ حيث تمثل Mugilidaeيليها فصيلة أسماك البياح  % ٥٫٩حيث تمثل 

 حيث Serranidaeيليها فصيلة أسماك الهامور  % ٥ حيث تمثل Lutjanidaeأسماك النهاش 

 ، أسماك الناخر Engraulidaeيليها ثالث فصائل هم أسماك األنشوجة  %  ٤٫٩تمثل 

Haemulidae أو حيوانات السيبيا والتي تنتمي لطائفة الرأسقدميات من شعبة ( ، الحبارات

 ثم يلي ذلك فصيلة أسماك الشعري  %. ٤ حيث تمثل آل منهم Sepiidae) الرخويات

Lethrinidae ويلي ذلك ثالث فصائل هم أسماك موسى  %  ٣٫٢ حيث تمثلSoleidae ،  

 حيث Portunidae) القبقب أو الكابوريا( ، السرطانات Paralichthyidaeأسماك الخوفعة  

ثم يلي ذلك العديد من أنواع األسماك األخرى التي تنتمي إلى عشرة فصائل  % . ٣تمثل آل منهم 

من إجمالي األنواع % ٢والذي يمثل ) الجمبري(ن باإلضافة إلى فصيلة الربيا % ١٧٫٩يمثلون 
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وبالمثل يمكن مالحظة أن جميع .  المصادة بحرفة الحضرة من المياه الساحلية بمنطقة القطيف

وأنها تضم ) عائلة( فصيلة ٢٦األسماك المصادة بحرفة الحضرة في منطقة الجبيل تندرج تحت 

المتباينة في طبيعة تغذيتها ) ٦ و ٥جدول (بقة أنواع عديدة من األسماك تنتمي لنفس الفصائل السا

وطبيعة معيشتها في الخليج إال أن هناك بعض االختالفات الطفيفة في نسبة تمثيلها في المصيد 

ونالحظ أن أعلى نسبة أسماك في المصيد . على مدار العام مقارنة بنسبتها في حضرات القطيف

يليها فصيلة أسماك  %  ٩٫٣ حيث تمثل Clupeidaeهي التي تنتمي لفصيلة أسماك السردين 

 Sparidaeيليها فصيلة أسماك اإلبراميس  % ٨٫٢ حيث تمثل Carangidae) الحمام(الجش 

يليها فصيلة  %  ٧٫٢ حيث تمثل Siganidaeيليها فصيلة أسماك الصافي  %  ٧٫٦حيث تمثل 

 حيث Lutjanidaeيليها فصيلة أسماك النهاش  % ٦٫٣ حيث تمثل Belonidaeأسماك الحاقول 

أو حيوانات السيبيا والتي ( والحبارات Mugilidaeيليها فصيلتي أسماك البياح  % ٦٫٢تمثل 

من  % ٦ حيث تمثل آل منهما Sepiidae) تنتمي لطائفة الرأسقدميات من شعبة الرخويات

يليها السرطانات  %  ٥٫٤ حيث تمثل Serranidaeيلي ذلك فصيلة أسماك الهامور . المصيد

  حيث Haemulidaeيليها أسماك الناخر  % ٥ حيث تمثل Portunidae) لقبقب أو الكابورياا(

يليها فصيلة  % ٣٫٦ والتي تمثل Engraulidaeثم فصيلة أسماك األنشوجة  % ٣٫٧تمثل 

من إجمالي المصيد بحرفة الحضرة  %  ٣٫٠ حيث تمثل Lethrinidae أسماك الشعري 

 أنواع األسماك األخرى التي تنتمي إلى ثالثة عشر فصيلة أخرى ثم يلي ذلك العديد من. بالجبيل

% ٢والتي تمثل ) الجمبري(باإلضافة إلى فصيلة الربيان  % ٢٠٫٥يمثلون ) ٦ وجدول ٥جدول (

  .من إجمالي األنواع المصادة بحرفة الحضرة من المياه الساحلية بمنطقة الجبيل

  

والقشريات والرخويات المصادة بيان تفصيلي ألنواع األسماك ) ٦(ويعرض جدول 

بحرفة الحضرة مصنفة علميًا باإلسم العلمي واإلسم اإلنجليزي واإلسم العربي المحلي والفصيلة 

فضًال عن نوعية وطبيعة التغذية لكل . التي ينتمي لها ومتوسط الطول ومتوسط الوزن لكل نوع 

. نواع على مدار عام آاملنوع بناءًا على فحص وتحليل محتويات الجهاز الهضمي لهذه األ

ونالحظ في الجدول أن حرفة الحضرة يمكنها اصطياد أنواع عديدة جدًا من األسماك مختلفة في 

أشكالها مثل أسماك الحاقول الرفيعة واألسطوانية الشكل وأسماك موسي المفلطحة الشكل وأسماك 

يمكنها إصطياد أسماك الحمام اإلنسيابية الشكل وأسماك فاسكر العريضة الشكل وغيرها آما 

متباينة آثيرًا في األحجام تتراوح من أسماك آبيرة الحجم مثل أسماك الخيط حيث بلغ أقصى حجم 

 جم وأن متوسط الطول لهذا النوع ٣٢٤٠ سم ووزنه ٦٥ من أسماك الخيط آان طوله هتم اصطياد

سم ووزن  ٨٠أقصى طول ( جم، وأسماك العقام ٧١٥ سم ومتوسط الوزن ٤٠في المصيد هو 
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بينما نجد أيضا أسماك صغيرة جدًا )  جم٥٨٧ سم ومتوسط وزن ٥٠ جم بمتوسط طول ٣١٧٥

 جم وبعض ٣٢ سم ومتوسط وزن ١٠في الحجم مثل بعض أنواع أسماك السردين بمتوسط طول 

وهذا يدل على الكفاءة العالية .  جم١٩ سم ومتوسط وزن ٧أنواع األنشوجة ذات متوسط طول 

 األحجام المختلفة من األسماك حتى األحجام الصغيرة جدًا وهذا د اصطيالحرفة الحضرة في

بالطبع يؤثر سلبيًا على إنتاجية العديد من أنواع األسماك نظرًا إلصطيادها أحجام صغيرة ال 

وبين صغار أنواع األسماك األخرى والتي لم ) الصغيرة الحجم بطبيعتها(تفرق بين أنواع القزمية 

النضج الجنسي آي تستكمل دورة الحياة وتتاح لها الفرصة أن تتكاثر مرة تصل بعد إلى حجم 

واحدة على األقل قبل صيدها وهذا يشمل العديد من األسماك اإلقتصادية الهامة مثل أسماك 

الشعري والهامور والسبيطي والبياح وغيرهم، باإلضافة لصيد الربيان في موسم الربيان وخاصة 

أما بالنسبة .  فقط من إجمالي المصيد بالحضرة%  ٢ سوى ليمثفي فصل الخريف ولكنه ال 

لألسماك القزمية والتي يتم صيدها بكفاءة عالية أيضًا وذلك نظرًا لصغر حجم الماجة أو سعة 

عيون شباك المصيدة أو السير حيث تكون في أغلب الحضرات سعة عين الشبكة واحد سنتيمتر 

 قاعدة غذائية هامة لغالبية األسماك االقتصادية األآبر فهذه األسماك القزمية تمثل) ٥٠ماجة (

.  حجمًا لذا فإنها تؤثر ولكن بشكل غير مباشر على اإلنتاجية الطبيعية لألسماك االقتصادية بالخليج

ويمكن من هذه الدراسة الخروج بتوصية لحل هذه المشكلة بطريقة عملية سهلة التطبيق وهي 

لحضرات بشباك أآثر إتساعًا في فتحات عيون الشباك بمقاس تغيير شباك المصيدة أو السير ل

لرفع إختيارية الشباك لصيد األسماك األآبر حجمًا والتي ) ١٢٫٥ماجة ( سم لعين الشبكة ٤حوالي 

يكون معظمها قد وصل لمرحلة النضج الجنسي لكي تعطي الفرصة لغالبية األسماك إلستكمال 

 على األقل باإلضافة إلى توفير الغذاء الطبيعي الحي من دورة حياتها بالتكاثر ولو لمرة واحدة

األسماك القزمية إلستكمال السلسلة الغذائية بشكل أفضل فضًال عن تجنب اصطياد أو هروب 

العديد من إصبعيات األسماك اإلقتصادية من خالل فتحات الشباك، خاصة وأنها تتوافر بشكل 

ية الضحلة والتي تمثل مرابي طبيعية لصغار تجمعات هائلة وخاصة في هذه المناطق الساحل

ومن الجدير بالذآر أن إنخفاض العدد الحالي من الحضرات بشكل آبير وخاصة في . األسماك

منطقة القطيف له تأثير مباشر على إنخفاض إجمالي آمية المصيد بالحضرات وما تبعه من 

إال أن بعضًا من هذه إنخفاض آمية المصيد من األسماك الصغيرة السابق التحدث عنها 

الحضرات قد تعرض لإلندثار واإلختفاء نتيجة لعمليات الردم بالمناطق الساحلية الضحلة 

ومناطق المد والجزر والتي تمثل أهم المناطق الطبيعية لتوفير وإنتاج الغذاء الطبيعي لغالبية 

ة الزريعة مما قد األسماك فضًال عن أنها بمثابة مرابي طبيعي لتكاثر وتفريخ األسماك وحضان

يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر سلبيًا على إنتاجية األسماك بالمياه اإلقليمية السعودية بالخليج 
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لذا نوصي بعمل مسح شامل لجميع السواحل السعودية على الخليج العربي لتوضيح . العربي

بالخليج وتنميتها قبل أهمية المناطق التي لها أهمية بيولوجية هامة للحفاظ على الثروة السمكية 

  .التوسع في عمليات ردم بعض السواحل الهامة
من عائالت األسماك المختلفة المصادة بحرفة الحضرة بالمياه ) آجم(متوسط اإلنتاج السنوي ). ٥(جدول 

  .الساحلية للخليج العربي في المملكة العربية السعودية

المنطقة  وجزيرة أبو عليالجبيل سيهات والقطيف وجزيرة تاروت

  المحصول السمكي  الفصيلة
المحصول السمكي  % )آجم(

 % )آجم(

Belonidae ٦٫٣ ٥٣٧٫٣٣ ٥٫٩ ٥٦٨٫٥٢ 
Carangidae ٨٫٢ ٦٩٩٫٣٨ ٩٫٠ ٨٦٧٫٢٤ 
Clupeidae ٩٫٣ ٧٩٣٫٢٠ ١٠٫٠ ٩٦٣٫٦٠ 
Engraulidae ٣٫٦ ٣٠٧٫٠٤ ٤٫٠ ٣٨٥٫٤٤ 
Gerreidae ٢٫١ ١٧٩٫١١ ١٫٩ ١٨٣٫٠٨ 
Haemulidae ٣٫٧ ٣١٥٫٥٧ ٤٫٠ ٣٨٥٫٤٤ 
Lethrinidae ٣٫٠ ٢٥٥٫٨٧ ٣٫٢ ٣٠٨٫٣٥ 
Lutjanidae ٦٫٢ ٥٢٨٫٨٠ ٥٫٠ ٤٨١٫٨٠ 
Mugilidae ٦٫٠ ٥١١٫٧٤ ٥٫٧ ٥٤٩٫٢٥ 
Mullidae ٢٫٦ ٢٢١٫٧٥ ٢٫٠ ١٩٢٫٧٢ 
Nemipteridae ٠٫٥ ٤٢٫٦٥ ١٫٣ ١٢٥٫٢٧ 
Paralichthyidae٢٫٠ ١٧٠٫٥٨ ٣٫٠ ٢٨٩٫٠٨ 
Penaeidae ٢٫٠ ١٧٠٫٥٨ ٢٫٠ ١٩٢٫٧٢ 
Platycephalidae١٫٢ ١٠٢٫٣٥ ٢٫٠ ١٩٢٫٧٢ 
Plotosidae ٠٫٣ ٢٥٫٥٩ ٠٫٩ ٨٦٫٧٢ 
Portunidae ٥٫٠ ٤٢٦٫٤٥ ٣٫٠ ٢٨٩٫١٠ 
Scombridae ٢٫٧ ٢٣٠٫٢٨ ٢٫٩ ٢٧٩٫٤٤ 
Scorpaenidae ٠٫٨ ٦٨٫٢٣ ٠٫٧ ٦٧٫٤٥ 
Sepiidae ٦٫٠ ٥١١٫٧٤ ٤٫٠ ٣٨٥٫٤٤ 
Serranidae ٥٫٤ ٤٦٠٫٥٧ ٤٫٩ ٤٧٢٫١٦ 
Siganidae ٧٫٢ ٦١٤٫٠٩ ٧٫٥ ٧٢٢٫٧١ 
Sillaginidae ١٫٨ ١٥٣٫٥٢ ٢٫٠ ١٩٢٫٧٢ 
Soleidae ٢٫٠ ١٧٠٫٥٨ ٣٫٠ ٢٨٩٫٠٨ 
Sparidae ٧٫٦ ٦٤٨٫٢٠ ٧٫٩ ٧٦١٫٢٤ 
Sphyraenidae ٢٫٥ ٢١٣٫٢٣ ٢٫٠ ١٩٢٫٧٢ 
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Sphyraenidae ٢٫٠ ١٧٠٫٥٨ ٢٫٢ ٢١١٫٩٩ 
 ١٠٠٫٠ ٨٥٢٩٫٠٠ ١٠٠٫٠ ٩٦٣٦٫٠٠  المجموع

  



    جامعة الملك فيصل-لزراعية واألغذية آلية العلوم ا– قسم تنمية الثروة المائية –عادل أحمد ثروت أستاذ مشارك إنتاج األسماك ./ د

 29

  .اك المصادة بحرفة الحضرة ومتوسط أطوال واألوزان ونوع التغذية لألسماك في المصيد خالل عام آاملحصر وتصنيف أنواع األسم) ٦(جدول 

  العائلة  Species النوع 

Family 
  االسم العربي

Arabic Name 

 االسم اإلنجليزي

English Name 

 االسم العلمي

Scientific Name 

  متوسط طول السمكة

 )سم(

  متوسط الوزن

 )جم(
 التغذية

  األسماك الصغيرة Hakul  Flat needlefish Ablennes hians 67 ± 7.2 280 ± 9.7حاقول 

  األسماك الصغيرة Hakul  Banded needlefish Strongylura leiura 36 ± 4.7 180 ± 7.3حاقول 

Belonidae 

 

  سماك الصغيرةاأل Hakul  Spottail needlefish Strongylura strongylura 25 ± 3.4 120 ± 6.5حاقول 

صغار األسماك والحبار  Khait  Indian threadfish Alectis indicus 40 ± 6.1 715 ± 18.0خيط  
  والقشريات

القشريات والرخويات واألسماك  Rabeeb Golden trevally Gnathodon speciosus 31 ± 4.2 170 ± 9.2ربيب 
 الصغيرة

 الحبارات واألسماك الصغيرة Lihla Talang Queenfish Scomberoides commersonianus 45 ± 5.7 372 ± 12.4لحالح 

 الحبارات واألسماك الصغيرة Hammam Orangespotted trevally Carangoides bajad 38 ± 4.5 210 ± 9.8حمام 

  رياتاألسماك والقش Jash Bigeye trevally Caranx sexfasciatus 35 ± 3.9 175 ± 8.7جاش 

Carangidae 

 

  األسماك والقشريات الصغيرة Lihla Doublespoted Queenfish Scomberoides lysan 41 ± 5.7 296 ± 10.8لحالح 

  العائمات الحيوانية Sardine  Indian oil sardinella Sardinella longiceps 17 ± 1.3 52 ± 2.9  سردين

  العائمات الحيوانية Sardine  Goldstripe sadinella Sadinella gibbosa 15 ± 1.2 43 ± 2.4  سردين

  العائمات النباتية والحيوانية Sardine  Blacktip sadinella Sadinella melanura 10 ± 1.2 32 ± 1.7  سردين

Clupeidae 

 

  العائمات النباتية والحيوانية Juwwaf Bloch’s gizzard shad Nematalosa nasus 19 ± 1.6 59 ± 2.7جواف 

 Engraulidae  القشريات الصغيرة Anchovies Devis’Anchovy Encrasicholina devisi 7 ± 1.0 19 ± 1.4 أنشوجة

  القشريات الصغيرة Um Indian anchovy Stolephorus indicus 12 ± 1.1 27 ± 1.7عوم  

Gerreidae  بدحةBadh  Common silver biddy Gerres oyena 16 ± 1.1 43 ± 2.0 شريات والمحارياتصغار الق  

Haemulidae  جنم Janam  Sordid sweetlip Plectorhinchus sordidus 29 ± 2.3 147 ± 6.2 صغار القشريات والمحاريات  
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  صغار القشريات والمحاريات Naqrur Silver grunt Pomadasys argyreus 32 ± 2.7 172 ± 7.9نقرور 

  األسماك والقشريات الصغيرة Imyam Striped piggy Pomadasys stridens 13 ± 1.2 36 ± 2.8إيميام 

Lethrinidae  شعريSha'ri Spangled emperor Lethrinus nebulosus 30 ± 3.6 347 ± 15.2  الرخويات والقشريات والجلد
  شوآيات

 Lutjanidae ماك والقشريات الصغيرةاألس Naisara  Blackspot snapper Lutjanus fulviflamma 25 ± 2.4 128 ± 6.7نيسرة 

 مخططة نيسرة 
Naisara Streaked  

Ehrenberg’s snapper Lutjanus ehrenbergii 21 ± 2.4 117 ± 5.3 األسماك والقشريات الصغيرة 

الدبال والطحالب واالفقاريات  Biah    Flathead mullet Mugil cephalus 30 ± 2.9 286 ± 9.9 بياح
  القاعية

الدبال والطحالب واالفقاريات  Biah    Persian mullet Liza persicus 23 ± 2.0 235 ± 9.0 بياح
  القاعية 

Mugilidae 

 

الدبال و الطحالب واالفقاريات  Biah    Bluespot mullet Valamugil seheli 26 ± 2.3 251 ± 9.4 بياح
  القاعية

Mullidae  بربونيBarbony Yellowstripe goatfish Mulloidichthys flavolineatus 22 ± 1.9 61 ± 2.2 الال فقاريات القاعية  

Nemipteridae  عين شمالوه Ainshmalo  Peppered Grunt Scolopsis ghanam 15 ± 1.2 36 ± 1.8  صغار القشريات والرخويات
  والجلد شوآيات واألسماك

Paralichthyidae  خوفعةKhaufah Largetooth flounder Pseudorhombus arsius 26 ± 2.5 85 ± 3.9  المحاريات والقشريات والديدان
 القاعية والجلد شوآيات

 Penaeidae القشريات والرخويات الصغيرة Rubian   Green tiger shrimp Penaeus semisulcatus 15 ± 2.1 32 ± 2.7ربيان

  والرخويات الصغيرةالقشريات Rubian   Jinga shrimp Metapenaeus affinis 12 ± 1.7 29 ± 2.1ربيان 

Platycephalidae  وحرةWahara Bartail flathead Platycephalus indicus 47 ± 3.6 227 ± 8.0  الال فقاريات واألسماك القاعية  

Plotosidae  عيAi Striped eel catfish Plotosus lineatus 23 ± 2.1 69 ± 2.4 الال فقاريات القاعية  

Portunidae قبقبQubqub  Blue swimming crab Portunus pelagicus 22 ± 1.9 61 ± 2.2  األسماك الصغيرة والالفقاريات  

Scombridae  ماآريلMackerel  Indian mackerel Rastrelliger kanagurta 27 ± 3.0 208 ± 7.2  صغار األسماك و الربيان  

Scorpaenidae  ديشDeesh Military turkeyfish Pterois miles 13 ± 1.6 63 ± 2.5 الال فقاريات و األسماك الصغيرة  

Sepiidae  حبارHabbar Pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis 28 ± 2.9 320 ± 7.9 القشريات واألسماك الصغيرة 

Serranidae  ناجلNajil Redmouth grouper Aethaloperca rogoa 42 ± 3.6 371 ± 8.4 والرخويات األسماك الصغيرة   
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 األسماك والقشريات Hamoor Orangespotted grouper Epinephelus coioides 39 ± 3.0 390 ± 11.2 هامور 

 األسماك والقشريات Qutwa Areolate grouper Epinephelus areolatus 29 ± 2.7 231 ± 6.6قطوة 

 Siganidae  الطحالب والحشائش البحرية Safi  White spotted spinefoot Siganus canaliculatus 21 ± 2.1 165 ± 4.3صافي 

  الطحالب والحشائش البحرية Sunaifi   Streaked spinefoot Siganus javus 19 ± 2.0 97 ± 3.2صنيفي 

Sillaginidae  حاسومHasum Slender sillago Sillago attenuata 26 ± 3.7 26 ± 3.7  الديدان و القشريات و الالفقاريات
 القاعية

الديدان القاعية و صغار  Mousafish    Finless sole Pardachirus marmoratus 20 ± 1.9 79 ± 3.4موسى
المحاريات والقشريات والجلد 

 شوآيات
الديدان القاعية و صغار  Lisan    Elongate sole Solea elongata 21 ± 2.3 77 ± 2.9لسان

القشريات والمحاريات والجلد 
 شوآيات

Soleidae 

 

الديدان القاعية و صغار  Mazlqana   Oriental sole Euryglossa orientalis 18 ± 1.7 68 ± 2.1لقانة مز
القشريات والمحاريات والجلد 

 شوآيات
الجلد شوآيات والديدان  Sha’m Yellowfin seabream Acanthopagrus latus 26 ± 2.3 140 ± 4.5  شعم 

  والقشريات والرخويات 
  الطحالب والالفقاريات الصغيرة Imshawha Onespot seabream Diplodus sargus 15 ± 0.9 75 ± 2.8وه إمش

  األسماك الصغيرة والالفقاريات  Sobaity Silvery seabream Sparidentex hasta 22 ± 2.1 122 ± 4.1  سبيطي

 الال فقاريات القاعية Qurqufan  Haffara seabream Rhabdosargus haffara 24 ± 2.3 94 ± 3.7قرقفان 

Sparidae 

 

  األسماك الصغيرة والالفقاريات  Faskar Twobar seabream Acanthopagrus bifasciatus 25 ± 2.3 213 ± 4.9فسكر 

Sphyraenidae براآودا  Barracuda Yellowtail Barracuda  Sphyraena  flavicauda 33 ± 4.4 393 ± 8.5 ناألسماك والحبار والربيا  

Sphyraenidae  عقامAgam Pike-handle barracuda Sphyraena jello 50 ± 7.4 587 ± 12.6 األسماك والحبار والربيان  
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  :التقييم االقتصادي للحضرات

الحصر الكامل للحضرات المستغلة والحضرات الغير مستغلة ) ٧(يعرض جدول رقم 

 وجزيرة تاروت وسنابس ودارينسيهات بالمياه الساحلية للخليج العربي لمناطق ) المهملة(

ومن خالل هذا الحصر . بالقطيف وسواحل جزيرة أبو علي بالجبيل في المملكة العربية السعودية

تبين أن بعض الحضرات القديمة ترآت آبقايا مهملة من أسياخ حديدية وشباك معدنية مصدأة 

راء تجديدات لها وهي ال تزال غير وتعتبر بمثابة نفايات ملوثة للبيئة دون أي فائدة منها أو إج

آما تم تجديد بعض الحضرات القديمة وفي بعض الحاالت تم بناء حضرات . مستغلة حتى اآلن

جديدة بديلة لبعض الحضرات القديمة البالية أبعد منها نسبيًا إلى داخل المياه البحرية وتتشابه إلى 

مساحة التي تشغلها ولكنها أبعد نسبيًا من حد آبير مع الحضرات القديمة في أحجامها وأشكالها وال

وتنصب الحضرات آحواجز شبكية معدنية تثبت بالقاع بواسطة أعمدة حديدية مستديمة . الشاطئ

 أمتار وعند ٤أو جريد النخيل في المياه اإلقليمية الساحلية لمنطقة المد والجزر بارتفاع حوالي 

 ــ ٠٫٥ متر في أوقات المد و ٣ ــ ٢وح من يترا) العمق(منسوب المياه من القاع حتى السطح 

ر في مدينة الجبيل زإختالف حدود منطقة المد والجمع مالحظة  . متر في أوقات الجزر١٫٠

 وهي مواقع الشاطئ متر مسافة من ٢٠٠ - ١٠٠مقارنة بالقطيف حيث يكون قريب نسبيًا ما بين 

 - ١٠٠٠لقطيف و تتراوح ما بين الحضرات بينما يتكون المسافة بعيدة عن الشواطئ بمنطقة ا

   .الموقع  متر مسافة من الشاطيء وهذا يرجع لعوامل آثيرة من أهمها طبوغرافية٢٠٠٠

 حضرة ٢٤ إلى ٥٥بدرجة آبيرة من إنخفاض عدد الحضرات ) ٧(ويالحظ في الجدول 

بعض بمنطقة القطيف نظرًا لتعرض بعض المناطق الساحلية للردم وهجرة مستغلة حاليًا 

 صعوبة النزول في اب الحضرات لها نتيجة عدم تجديد تراخيص الحضرات، مما نتج عنهأصح

بعض الحضرات لجمع البيانات والعينات نظرًا لعدم تجديد تراخيصها أو لعدم معاونتهم خوفًا من 

 إلى ٤٩آان اإلنخفاض قليل نسبيًا من  بينما مصادة، السماكمعرفة مورد رزقهم وهو آمية األ

 آما يعرض الجدول .حول شواطيء جزيرة أبو علي بمدينة الجبيلتغلة حاليًا  حضرة مس٤٠

أيضًا التقييم االقتصادي للحضرات العاملة حاليًا من حيث آمية اإلنتاج السمكي السنوي وتكاليف 

إنشاء الحضرة وتكاليف الصيانة والصيد ومتوسط الدخل السنوي وصافي العائد السنوي 

آما نالحظ أن هناك إرتفاع طفيف في متوسط اإلنتاج .  الواحدةوالشهري للفرد من الحضرة

/  آجم ٨٫٥٢٩(مقارنة بالجبيل ) السنة/ الحضرة/  آجم ٩٫٦٣٦(السمكي للحضرة في القطيف 

وقد يرجع هذا لالرتفاع النسبي في خصوبة المياه بمنطقة القطيف مقارنة ). السنة/ الحضرة

 النسبي في درجة الحرارة والملوحة للمياه وأيضًا بالجبيل وقد يدعم هذا التفسير االرتفاع

المشاهدات من وفرة الطحالب والهائمات النباتية ما أدي لالنخفاض النسبي في درجة شفافية 
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وهذا نتج عنه الزيادة النسبية في وفرة األسماك بالمنطقة تبعها وفرة في . المياه في منطقة القطيف

وإنعكس ذلك أيضًا على إرتفاع صافي .  مقارنة بالجبيلاألسماك المصادة بالحضرات في القطيف

عنه في منطقة )  ريال سعودي٧٣٠٨٨(العائد السنوي للحضرة الواحدة في منطقة القطيف 

ونالحظ أن متوسط العائد الشهري للفرد من الحضرة الواحدة ).  ريال سعودي٦٤٢٣٢(الجبيل 

 ريال ٥٧٢٢لجبيل بمتوسط عام  ريال في ا٥٣٥٣ ريال في القطيف و ٦٠٩٠يقدر بحوالي 

وأن صافي العائد من حرفة الحضرة آنسبة مئوية . سعودى للحضرة بالمياه اإلقليمية السعودية

 ٧٣١تقدر بحوالي ) الحضرة/  ريال سعودي ١٠٠٠٠تكاليف اإلنشاء (على رأس المال األصلي 

ية اإلقليمية للخليج في المياه الساحل % ٦٨٧في الجبيل ، بمتوسط عام  % ٦٤٢في القطيف و % 

ونفس اإلتجاه من النتائج يمكن مالحظة بالنسبة إلجمالي . العربي في المملكة العربية السعودية

اإلنتاج السمكي للحضرات وإجمالي العائد من الحضرات وإجمالي صافي العائد من الحضرات 

  ).٧جدول (على المستوي العام لهذه الحرفة بالمياه اإلقليمية السعودية 
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التقييم االقتصادي للحضرات الموجودة بالمياه الساحلية للخليج العربي في المملكة العربية ) ٧(جدول 

  .السعودية

 البيان
  سواحل القطيف

 وجزيرة تاروت

  سواحل الجبيل

 وجزيرة أبو علي
 اإلجمالي

 مهملة  مستغلة مهملة  مستغلة مهملة  مستغلة عدد الحضرات

 ٧٩ ١٠٤ ٣٦ ٤٩ ٤٣ ٥٥  بداية البحث

 ١١٩ ٦٤ ٤٥ ٤٠ ٧٤ ٢٤  نهاية البحث

 ٤٠+ ٤٠- ٩+ ٩- ٣١+ ٣١-  التغير

 ٥٠٫٦+ ٣٨٫٥ - ٢٥٫٠+  ١٨٫٤ - ٧٢٫١+  ٥٦٫٤ - (%)نسبة التغير 

  متوسط إنتاج الحضرة

 )السنة/ طن أسماك (
٩٫٠٨٣ - ٨٫٥٢٩ - ٩٫٦٣٦ - 

  تكاليف إنشاء الحضرة

  )الحضرة/ريال(
١٠٠٠٠  -  ١٠٠٠٠  -  ١٠٠٠٠  -  

  متوسط سعر األسماك

 )طن/ ريال(
٨٠٠٠  -  ٨٠٠٠  -  ٨٠٠٠  -  

  متوسط الدخل السنوي

 )الحضرة/ ريال(
٧٢٦٦٤  -  ٦٨٢٣٢  -  ٧٧٠٨٨  - 

متوسط نفقات الصيد والصيانة 

  )السنة/الحضرة/ريال(
٤٠٠٠  -  ٤٠٠٠  -  ٤٠٠٠  -  

  صافي العائد للفرد

  )السنة/الحضرة/ريال(
٦٨٦٦٤  -  ٦٤٢٣٢  -  ٧٣٠٨٨  -  

  لشهري للفردالعائد ا

  )الشهر/الحضرة/ريال(
٥٧٢٢  -  ٥٣٥٣  -  ٦٠٩٠  - 

  -  ٦٨٧  -  ٦٤٢  -  ٧٣١  (%)العائد على رأس المال 

  إجمالي اإلنتاج السمكي

 )السنة/ طن(
٥٨١٫٣ - ٣٤١٫٢ - ٢٣١٫٣ -  

  إجمالي دخل الحضرات

  )السنة/ ألف ريال(
٤٦٥٠٤٠٠  - ٢٧٢٩٦٠٠  - ١٨٥٠٤٠٠ - 

  إجمالي المصروفات

  )السنة/ ريال(
٢٥٦٠٠٠  -  ١٦٠٠٠٠  -  ٩٦٠٠٠  -  

  إجمالي صافي العائد

  )السنة/ ريال(
٤٣٩٤٤٠٠  - ٢٥٦٩٦٠٠  - ١٧٥٤٤٠٠ -  
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  : صعوبات واجهت الباحث خالل هذه الدراسة

 .عدم وجود أي إحصائيات أو بيانات رسمية عن هذه الحضرات في مكاتب الثروة السمكية )١

ينات نظرًا لعدم تجديد تراخيصها صعوبة النزول لبعض الحضرات لجمع البيانات وأخذ الع )٢

اإلنخفاض التدريجي . أو لتعرض بعض المناطق الساحلية للردم وبالتالي هجرة أصحابها لها

في عدد الحضرات بمنطقة القطيف نظرًا لتعرض بعض المناطق الساحلية للردم أ و هجرة 

 من خوفًاالحضرات  تعاون بعض أصحاب عدم فشل بعض الرحالت بسببو. أصحابها لها

 .معرفة مورد رزقهم و هو آمية المصيد السمكي

مشقة الرحالت لجمع العينات وخاصة أنها مرتبطة بأماآن نائية وبعيدة تشمل سواحل سيهات  )٣

حيث يرتبط . وسنابس وجزيرة تاروت ودارين وجزيرة أبو على وسواحل القطيف والجبيل

يختلف من يوم ألخر آما سبق موعد الحصاد بميقات المد والجزر النهاري والليلي والذي 

فضًال عن التباين الشديد في األحوال الجوية على مدار فصول السنة ). ٢جدول (توضيحه 

 .من حرارة شديدة وأشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف إلى برودة ليًال في فصل الشتاء

على إتمام بعض أنواع األسماك لم تتوفر في المصيد بإنتظام وبالقدر الكافي الذي يساعد  )٤

 .بعض الدراسات البيولوجية بشكل أآثر تفصيًال

الحضرات القديمة والمهملة ترآت بقاياها من أسياخ حديدية وشباك معدنية مصدأة بعض  )٥

 .وتمثل عقبات في المياه الساحلية الضحلة وتعتبر نفايات ضارة وملوثة للبيئة البحرية 

  

  :ملخص ألهم التوصيات

) ٥٠ماجة (سم ١للحضرات الموجودة حاليًا  ذات سعة عين الشبكة إستبدال شباك المصيدة ) ١

من أجل رفع إختيارية الشباك لصيد ) ١٢٫٥ماجة ( سم ٤بشباك ذات سعة عيون أآبر مقاس 

األسماك األآبر حجمًا حتى يصل معظمها لبداية النضج الجنسي آي تستكمل دورة حياتها بالتكاثر 

ويؤدي أيضًا إلى .  للحفاظ على الدورة اإلنتاجية لألسماكولو مرة واحدة على األقل قبل صيدها

والتي تعتبر بمثابة ) التي تهرب من عين الشبكة(توفير الغذاء الطبيعي الحي من األسماك القزمية 

فضًال عن إعطاء الفرصة لهروب . قاعدة غذائية هامة لكثير من األسماك األقتصادية األخرى

من الشباك والتي تتوافر بشكل تجمعات ) اإلصبعيات(دية العديد من صغار األسماك اإلقتصا

  .هائلة في هذه المناطق الساحلية الضحلة والتي تمثل مرابي طبيعية لصغار األسماك

نوصي بعمل مسح شامل لجميع السواحل السعودية على الخليج العربي لتوضيح أهمية ) ٢ 

وة السمكية بالخليج وتنميتها قبل التوسع المناطق التي لها أهمية بيولوجية هامة للحفاظ على الثر

  .في عمليات ردم بعض السواحل الهامة
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  العربيةالمراجع 

  

جامعة قطر، آلية العلوم، قسم . مقدمة في علوم البحار البيولوجية). ١٩٨٧(إبراهيم، محمد أمين 

  . ، الدوحة، قطر٢٧١٣: ب.علوم البحار ، ص

أطلس . األسماك الشائعة في المياه القطرية). ١٩٨٢(إبراهيم، محمد أمين و سبرامانيام، سفيا 

  .الجزء األول ، الدوحة، قطر. قطر العلمي

اإلحصائيات السمكية في المملكة العربية السعودية لعام ). ٢٠٠١(إدارة المصايد البحرية 

وآالة الوزارة لشئون الثروة السمكية ، وزارة الزراعة والمياه، المملكة العربية . م١٩٩٩

  .ديةالسعو

الثروة السمكية في المياه اإلقليمية للمملكة ). ١٩٩٩( لميعة بنت عبد العزيز محمد ،الجاسر

سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي ". دراسة في الجغرافيا اإلقتصادية"العربية السعودية 

 .، جامعة الملك سعود)١١(لنشر ألف رسالة علمية 

آتاب أآاديمي .  والجزء العمليالنظري، الجزء الثروة السمكية ).١٩٩٨(ثروت، عادل أحمد 

  . جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر- الحيواني ، مطبعة آلية الزراعة اإلنتاجلطالب قسم 

آتاب أآاديمي لطالب المستوى . الحيوان العام وتطبيقاته المعملية). ٢٠٠٣(ثروت، عادل أحمد 

. األحساء المملكة العربية السعوديةاألول آلية العلوم الزراعية ، جامعة الملك فيصل، 

  ).مقدم للنشر(

طرق ووسائل الصيد البحري في إمارات الخليج العربي، مجلة الخليج ). ١٩٨٠( أحمد ،شقلية

 .، العدد األول٢١العربي، المجلد 

أسماك المياه الساحلية في الخليج : التاريخ الطبيعي للخليج العربي). ١٩٩٣(آينيث، ريالريا 

، دبي، ١٦١٣٣: ب.رجمة سامي بدر، ندوة الثقافة والعلوم ، شارع الرقة،  صت. العربي

  .اإلمارات العربية المتحدة

الثروة السمكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ). ١٩٩٣( عبد الفتاح السيد ،محمد

تعاون ، الشئون اإلعالمية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة ال

 .٣١العدد 

دراسة بعض الصفات البيولوجية ): ٢٠٠٣(محمد بن عبد اهللا العويفير و عادل أحمد ثروت 

المصاده من المصايد الطبيعية ) Siganusالسيجان (والترآيب الكيميائي ألسماك الصافي 

 ).مقدم للنشر. (بالخليج العربي والبحر األحمر بالمملكة العربية السعودية
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