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 الممخص
 تغذيتياحضانتيا و كونيا مالئمة لالساحمية  مصبات األنياربيئة اليافعة البحرية األسماك  كثير منفّضل ي

أنيار ساحمية في ىذا البحث في مصبات ثالثة وفي سياق دراسة التنوع السمكي تم تنفيذ  ونموىا.
محافظة الالذقية ىي: مصب نير الكبير الشمالي، ومصب نير الصنوبر، ومصب نير القنديل، وذلك 

ُقسمت كل محطة إلى: منطقة . (2015حتى كانون األول  2014عمى مدى سنتين )كانون الثاني 
تم جمع العينات السمكية من خالل جوالت بحرية و والمنطقة البحرية،  ،نيرية، ومنطقة مصب النير
يست بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية عدة طرائق لمصيد. ق خالليانصف شيرية، ُاستخدمت 

تنوعًا كبيرًا في مصب النير. بينت نتائج البحث ىذه االصبعيات  تحديد أماكن وفترات وجودوتم لممياه، 
نوعًا سمكيًا في محطات البحث  42تسجيل وجود دروسة، إذ تم في الفاونا السمكية ضمن المصبات الم

 ىانير الكبير الشمالي أكثر  مصبكان و رتب،  6فصيمة، انضوت بدورىا تحت  22الثالث موزعة عمى 
وجود عدة أنواع سمكية رئيسة  كما تبين نير الصنوبر.وأخيرًا مصب نير القنديل، مصب  ثمتنوعًا، 

 البحري. عالستزرايمكن استخداميا في ا
 التنوع السمكي، مصبات األنيار، استزراع سمكي، إصبعيات، سورية. الكممات المفتاحية:

 :المقدمة
تسااعد مصاابات األنياار فااي الحفااظ عمااى التناوع البيولااوجي مان خااالل تاوفير مجموعااة متنوعاة ماان الموائال الفرياادة مان بينيااا المسااتنقعات 

واالمتاادادات الطينيااة. تعااد ىااذه الموائاال بالغااة األىميااة لعاادد كبياار ماان األحيااا  وخاصااًة األنااواع ذات الممحيااة ومااروج األعشاااب البحريااة، 
 Harris)، مان المفترساات والعوامال  يار المالئماة احمايتيااألىمية االقتصادية، تستخدميا كموائل لمتفريخ والحضانة والنمو، باإلضاافة ل

et al., 2016) الانظم البيئياة األكثار إنتاجياة فاي العاالم، ولاو أنياا باذات الوقات مان أكثار الانظم تادىورًا . كما تعد مصبات األنيار إحادى
(Wild-Allen et al., 2013; Sheaves et al., 2015). 

 Cloern et)تتأثر النظم البيئية لمصبات األنيار الساحمية بتغيرات المنااخ عماى اليابساة وباالغالف الجاوي وباالمحيط السااحمي المجااور 

al., 2016) إذ تتغياار المموحااة فااي منطقااة مصاابات األنيااار نتيجااة عواماال عدياادة كحركااة التيااارات النيريااة والبحريااة وىطااول األمطااار ،
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باإلضااافة إلااى  اازارة النياار، وبالتااالي فااصن منطقااة المصااب يمكاان أن تكااون منطقااة مياااه عذبااة أو منطقااة مياااه بحريااة أو منطقااة مياااه قميمااة 
 . وىذا ما ينعكس عمى التركيب النوعي لألسماك التي تستوطن منطقة مصب النير.(Abreu et al., 2010)المموحة 

، إذ تمعب ىذه (Harris et al., 2016)تتعرض مصبات األنيار إلى مجموعة من العوامل السمبية تؤثر عمى مكوناتيا وتوزعيا الحيوي 
بحرياة العوامل دورًا كبيرًا فيما يتعمق بتأثيرىا عماى الانظم البيولوجياة والبيئياة لمصابات األنياار مان حياث تاوزع األناواع السامكية واألحياا  ال

يااه المتدفقاة . كماا تعااني  الباًا مان ساو  نوعياة الم(Rochette et al., 2010)والتأثير عمى دور حضانتيا ونموىاا وبالتاالي اساتمراريتيا 
الييا، إذ يوجد عالقة متبادلة باين نوعياة الميااه والتماوث وتجمعاات األساماك، حياث يمكان لابعض األساماك التاأقمم والبقاا  عماى قياد الحيااة 

. مان جياة أخارى قاد يحصال انخفااض فاي التناوع الحياوي (O'Mara et al., 2016)في الظروف السابقة والتي تعد سيئة ألحيا  أخرى 
 .(Yang et al., 2014)ه المصبات داخل ىذ

يطر تتميز مصبات األنيار الساحمية المتداخمة والمفتوحة عمى البحر بغناىا بالتنوع الحيوي، إذ ترتفع فييا نسبة األنواع البحرية والتاي تسا
 ,.Roy et al., 2001; Gladstone et al)بدورىا عمى التجمعات السمكية في المصب عمى حسااب األناواع األخارى المتواجادة معياا 

2006))  . 
إن وفاارة األنااواع الساامكية والكثافااة العاليااة لألطااوار اليافعااة ونموىااا المسااتمر والمالحااظ فااي مصاابات األنيااار الساااحمية وباارك المااد والجاازر 

طوارًا يافعة كموائل مثالية الشاطئية، يؤكد عمى أىمية ىذه البيئات لمعديد من األنواع السمكية البحرية العابرة فييا سوا  أكانت يرقات أو أ
 .(Dias et al., 2016)لمتغذي والنمو والحماية من المخاطر المختمفة المحدقة بيا 

تبعااًا لعاادة عواماال ماان بينيااا  وجودىاااوأماااكن  تياااتختمااف  زار يعاايش فااي مصاابات األنيااار العديااد ماان األنااواع الساامكية القابمااة لالسااتزراع، 
مان العاام باإلضاافة إلاى تاأثير بعاض الخصاائص الفيزيائياة والكيميائياة الخاصاة بالميااه. مان  الزمنية من المصب والفترةالمحددة المنطقة 

 ىنااا تنبااع أىميااة البحااث الحااالي كونااو يقاادم معمومااات التنااوع الحيااوي فااي مصاابات األنيااار واألنااواع الساامكية التااي يمكاان اسااتخداميا فااي
 السمكي. تتمثل أىداف البحث باآلتي:االستزراع 

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه في مصبات أنيار الكبير الشمالي، والصنوبر، والقنديل. قياس -1

 تحديد التركيب النوعي والكمي لمفاونا السمكية في مصبات األنيار المدروسة ووفرة األنواع السمكية القابمة لالستزراع. -2

 مواد البحث وطرائقو: 
 Nº 35 29 58 21, Eº 35 48(: نيار الكبيار الشامالي 1نفذ البحث في مصبات ثالثاة أنياار سااحمية فاي محافظاة الالذقياة )الشاكل 

 ,Nº 35 43 11 59(، ونير القنديل2)محطة رقم  Nº 35 26 39 44, Eº 35 53 24 03نير الصنوبر  -(1)محطة  رقم  67 41

Eº 35 49 54 17  ه المحطات كونيا تتباين بطبيعة قاعيا، وبدرجة  زارتيا وطبيعة المصب.(. اختيرت ىذ3)محطة رقم 
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 . محطاخ انثحث انمختارج1انشكم 

 متباينة، بغية تحديد توزع األسماك ضمن كل محطة من مصبات األنيار الثالثة: إلى ثالثة مناطق قسمت كل محطة
I. ( المنطقة األولىSt1 نيرية طوليا حوالي :)م. 3-1عمقيا باختالف المصب وتراوح بين م، يختمف  55 

II. ( المنطقة الثانيةSt2:منطقة المصب، يختمف عمقيا باختالف  زارة النير، وتتباين مواصفاتيا بين المحطات الثالث :) 

a.  مصب نير الكبير الشمالي: ذو قاع رممي في أ مب المناطق، يتخممو بعض المناطق الطينية والرسوبيات اآلتياة ماع ميااه
م أحيانااًا وخاصااًة فااي  1ساام وحتااى  45~النياار، يختمااف عمقيااا باااختالف  اازارة النياار والفتاارة ماان العااام، إذ يتااراوح بااين 

 ين. تشر  16األشير  زيرة األمطار، وعند فتح مجرى سد 

b.  م تقريبااًا، تبعااًا لغاازارة النياار  1ساام وحتااى  25مصااب نياار الصاانوبر: ذو قاااع رممااي مطّعاام مااع الطااين، يتااراوح عمقااو بااين
 والفصل من العام.  مع العمم أن منطقة المصب لنير الصنوبر متغيرة من فترة إلى أخرى تبعًا ليذه الغزارة.

c.  ي في مناطق أخرى مع وجود الرماال الخشانة المختمطاة ماع مصب نير القنديل: ذو قاع رممي في بعض المناطق وحصو
سام وحتاى  35الحصى الناعمة قرب البحر. يغير المصب مكانو أيضاًا مان فتارة ألخارى تبعاًا لغزارتاو، ويتاراوح عمقاو باين 

 م أحيانًا.1

III. ( المنطقة الثالثاةSt3 وىاي بحرياة تمتاد مان نياياة منطقاة المصاب إلاى داخال البحار بطاول حاوالي :)م أو 6، يصال عمقياا إلاى م 55
 أكثر في بعض األحيان. 

 استخدمت في جمع العينات ثالث أنواع من شباك الصيد: 
  شباك الطرحCast Net: مم12-6فتحات قطرىا ذات م، و  6-4 يام وطول 2 ياارتفاع. 
  )شاباك الجارف الشاااطئي )جاروفاة البارBeach Seine : م وقطار فتحاتياا فااي منطقاة العااب  120م وطوليااا  5ارتفاعياا

 .مم( 8-16)
 م(، يتصاال ببدايتااو بااالنير،  5.5 ~م وعمااق  3 ~خناادق محفااور ضاامن الرمااال )طااول الرممااي: وىااو -طريقااة المماار المااائي

األول المفتاوح  ويغمق من نيايتو من جية البحر لتجميع األسماك داخمو. يوضع داخمو طعم لجذب األساماك ثام ُيغماق طرفاو
 بالرمال بعد دخول األسماك، ثم يتم التقاطيا بعد ارتشاح الما  عبر الرمل.
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جولاة بحرياة لكال  48: ماا يعاادل 2515كاانون األول  - 2514عماى مادى عاامين ) كاانون الثااني بحرية نصاف شايرية  تم تنفيذ جوالت
 Whitehead et al., 1984; Whitehead et)مياة متخصصاة في المختبر باساتخدام مفااتيح تصانيفية عال األسماك محطة(. ُصنفت

al., 1986a; Whitehead et al., 1986b; Golani et al., 2006; Fishbase, 2017) ، ُسجمت أعدادىا.و 
أخذت قياسات بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه البحرية، وذلك من واقع الطبقة السطحية فاي منطقاة المصاب، وذلاك بمعادل 

، (pH)(، درجااااة الحموضااااة (Temperature Tº، درجااااة الحاااارارة Salinity (S‰)ماااارة واحاااادة شاااايريًا، حيااااث قيساااات درجااااة المموحااااة 
 WTW، بوساااطة جياااز قياااس خااواص المياااه ماان طااراز Dissolved Oxygen ((DOحاال باإلضااافة إلااى تركيااز األوكسااجين المن

multi 340 I ُعولجت المعطيات باستخدام برنامج .Microsoft Excel. 
 النتائج والمناقشة:

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه في مصبات األنيار: -1
أظياارت النتااائج وجااود تشااابو كبياار بااين محطااات الدراسااة الااثالث ماان حيااث نمااط تااوزع قاايم درجااة الحاارارة، إذ ارتفعاات درجااات حاارارة مياااه 

ْم، وأدناىاا  29.85المصبات صيفًا، وانخفضت شتاً ، إذ بمغت أعمى قيماة لدرجاة الحارارة فاي مصاب نيار الكبيار الشامالي فاي شاير  ب 
 16.35ْم وأدناىا فاي شاير شاباط  29.25ْم. بينما سجمت محطة نير الصنوبر أعمى قيمة في شير  ب  15.85في شير كانون الثاني 

ْم )الشاكل  16.5ْم والقيماة الادنيا فاي شاير كاانون الثااني  29.5ْم. بالمقابل كانت القيمة العميا لمحطة مصاب نيار القناديل فاي شاير  ب 
2 .) 

 
 2115-2114في محطاخ انذراسح خالل فترج انثحث . متىسطاخ تغيراخ درجاخ انحرارج 2انشكم 

أدى ارتفاع درجات الحرارة صيفًا في محطات الدراسة الثالث إلى ابتعاد إصبعيات األساماك صاغيرة الحجام عان ضافاف النيار والشااط  
الصااغيرة إلااى التوجااو نحااو  ودخوليااا المياااه األكثاار عمقااًا باتجاااه أعمااى النياار، بالمقاباال دفااع انخفاااض درجااات الحاارارة شااتاً ، اإلصاابعيات

 ضفاف منطقة المصب األكثر دفئًا.
سجمت المموحة في منطقة مصبات األنيار الثالثة المدروسة، قيمًا منخفضة خالل فصل الشتا  نتيجة لتمدياد ميااه البحار بالميااه النيرياة 

يم المموحاة فاي المصابات الثالثاة صايفًا بسابب تنااقص الناتجة عن زيادة ىطول األمطار وبالتالي ازدياد  زارة األنيار. بالمقابل ارتفعت ق
تدفق مياه األنيار وازدياد التبخار وارتفااع درجاات الحارارة. وىاو ماا يتوافاق ماع عادة دراساات ُأجريات عماى مصابات أنياار الكبيار الشامالي 

وبالتاالي  (Moreira et al., 1993; Lopes et al., 2007 2516؛ الحاياك، 2513والحصاين محمياًا و يرىاا مان المصابات )جاوالق، 
 فصن دورة ىطول األمطار السنوية ىي األكثر تأثيرًا في قيم المموحة.
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 3.3، فاي حاين كانات أعالىاا فاي شاير  ب ‰ 1.8بمغت أقل درجة لممموحة في مصب نير الكبيار الشامالي خاالل شاير كاانون الثااني 
‰  6.25خالل شير كاانون الثااني، وكانات أعماى درجاة ‰  2.25الصنوبر ، بينما كانت أقل درجة لممموحة في محطة مصب نير ‰

خااالل شااير كااانون الثاااني، وأعمااى القاايم خااالل شااير  ب ‰  2.8خااالل شااير تمااوز، أمااا مصااب نياار القنااديل سااجل أدنااى درجااة مموحااة 
 (. 3)الشكل ‰  7.55بواقع 

نيااري الصاانوبر والقنااديل )ال يوجااد اخااتالف بااين المحطتااين تبااين أن المموحااة فااي مصااب نياار الكبياار الشاامالي أقاال مقارنااًة مااع مصاابي 
المااذكورتين(. قااد يعااود ذلااك إلااى  اازارة نياار الكبياار الشاامالي واسااتمراره بالجريااان بنساابة جياادة نساابيًا مقارنااًة مااع نيااري الصاانوبر والقنااديل 

 والمذين انخفضت درجة جريانيما بشكل ممحوظ صيفًا، وخاصًة نير القنديل.

 
 2115-2114سطاخ تغيراخ درجاخ انمهىحح في محطاخ انذراسح خالل فترج انثحث . متى3انشكم 

بينت النتائج تفاوت وفرة إصبعيات األنواع السمكية تبعًا لتغيرات درجات المموحاة فاي محطاات البحاث الاثالث عماى اخاتالف درجاتياا، إذ 
البحريااة(، بالمقاباال يعااود وجااود إصاابعيات  -المصااب -وجاادت إصاابعيات البااوري فااي كاال محطااة ضاامن مناااطق اعتيانيااا الااثالث )النيريااة

الغريبة الرممية في المياه العذبة منخفضة المموحة )منطقة االعتيان النيرية ضمن كل مصب( طمبًا لمغاذا  ولفتارة زمنياة قصايرة جادًا، فاي 
 البحرية( بغزارات متباينة. -حين أنيا كانت متوافرة في منطقتي االعتيان الباقيتين )المصب

فاي كال مان محطاات الدراساة الاثالث، إذ ُساجمت قيماًا مرتفعاة فاي فصال الصايف نظارًا النخفااض تادفق  pHوحظ تشابو فاي درجاات الاا ل
فااي فصاال الشااتا  وبدايااة فصاال الربيااع، نتيجااة لزيااادة تاادفق  pHمياااه األنيااار وبالتااالي ازدياااد التبخاار، ماان ناحيااة أخاارى انخفضاات قاايم الااا 

 تزداد مع ازدياد نسبة المموحة. pHيم المموحة. من ىنا فصن قيم الا األنيار وبالتالي انخفاض ق
(، بينمااا كاناات أعالىااا فااي شااير  ب 7.91فااي مصااب نياار الكبياار الشاامالي فااي شااير كااانون األول ) pHُسااجمت أدنااى قيمااة لدرجااة الااا 

( 8.32(، وأعمااى قيمااة كاناات )7.95فااي شااير كااانون الثاااني ) pH(، فااي حااين سااجل مصااب نياار الصاانوبر أدنااى قيمااة لدرجااة الااا 8.32)
في مصب نير القنديل، وأعمى قيمة بمغات  7.97خالل شير كانون األول بواقع  pHخالل شير تموز، بينما كانت أدنى قيمة لدرجة الا 

 (. 4خالل شير  ب )الشكل  8.29
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 2115-2114في محطاخ انذراسح خالل فترج انثحث  pH. متىسطاخ تغيراخ درجاخ انـ 4انشكم 

 Co2ارتفاعااًا نساابيًا خااالل أوقااات نمااو العوالااق النباتيااة )شاايري أيااار وتشاارين األول( وذلااك بساابب اسااتيالك  اااز  pHكمااا سااجمت قاايم الااا 
 المنحل في الما  بواسطة عممية التركيب الضوئي.

 مرتفعاةً  المنحال، والتاي كانات عدم وجود اختالفات كبيرة بين محطات الدراسة الثالث من حيث تراكياز األوكساجين أظيرت نتائج الدراسة
ماال/ل فااي المحطااات  5.9-4.75. تراوحاات قاايم األوكسااجين المنحاال بااين نساابيًا خااالل فصاال الصاايف خااالل فصاال الشااتا ، ومنخفضااةً 

/ل في شاير كاانون الثااني، مل 5.9مل/ل في شير  ب وأعمى قيمة  4.8الثالث، إذ كانت أدنى قيمة لو في مصب نير الكبير الشمالي 
مال/ل، فاي حاين أن  5.75مال/ل، وأعماى قيماة فاي شاير كاانون األول  4.8بينما سجل مصب نير الصنوبر أدنى قيماة فاي شاير تماوز 

ماال/ل خااالل شااير  5.85ماال/ل خااالل شااير تمااوز، وأعمااى قيمااة  4.75أدنااى قيمااة لألوكسااجين المنحاال فااي مصااب نياار القنااديل كاناات  
 (.5شكل كانون الثاني )ال

 

 
 2115-2114. متىسطاخ تغيراخ تراكيس األوكسجيه انمىحم في محطاخ انذراسح خالل فترج انثحث 5انشكم 

مقادرة الماا  عماى االحتفااظ باألوكساجين المنحاال، تنااقص و  رتفااع درجاات حاارارة الميااهيعاود انخفااض تركياز األوكساجين المنحال صايفًا ال
خاالل  نحاللألوكساجين المبالمقابال ساجمت تراكياز مرتفعاة  .ومناكبيارة كمياات ل المساتيمكةالدقيقاة  نشااط الكائناات الحياة ازدياد فضاًل عن
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عمميات التركياب إلى الما  بسبب تحرر األوكسجين ل )خاصًة خالل شيري أيار وتشرين الثاني(، نتيجةً  أشير االزىرار الربيعي والخريفي
 . الضوئي

 
 التركيب النوعي لمفاونا السمكية: -2

سامكيًا نوعاًا  42أظيرت نتائج الدراسة تنوعًا كبيرًا في األنواع السمكية البحرية المصادة في محطات الدراساة الاثالث، وصال عاددىا إلاى 
 (.  6رتب )الشكل  6تنتمي بدورىا إلى فصيمة،  22انضوت تحت 

 
 2115-2114. انتىزع انشهري نألوىاع انمصطادج خالل فترج انثحث 6انشكم 

 Tristamella simonisالمشط المرموري  (،Mugilidae)فصيمة  Liza abuُسجل وجود أنواع سمكية نيرية ىي البوري الفراتي  كما
)فصاايمة  Anguilla anguillaوالحنكماايس النيااري  (،Clariidae)فصاايمة  Clarias gariepinusالسااممور  (،Cichlidae)فصاايمة 

Anguillidae،)  وفي بقاارة وتسااجيل النااوع البحااري الغضاارGymnura altavela  فصاايمة((Gymnuridae .تاام تسااجيل وجااود  كمااا
والسااارطان  ،(Penaeus japonicas ،Penaeus semisulcatusبعاااض الكائناااات البحرياااة األخااارى الالفقارياااة كالقريااادس بنوعياااو )

(Portunus pelagicus). 
 التركيب الكمي لمفاونا السمكية: -3

المصااطادة خااالل فتاارة البحااث، إذ وصاال عاادد األفااراد اإلجمااالي ماان األنااواع الساامكية المختمفااة إلااى ات إصاابعيات األسااماك تبايناات كمياا
فااردًا، توزعاات عمااى محطااات الدراسااة الااثالث، سااجل فصاال الخريااف العاادد األكباار ماان األفااراد الساامكية المصااطادة، كااان العاادد  17265

طة نير الكبير الشمالي ومحطاة الصانوبر عماى التاوالي(، فاي حاين فردًا في كل من مح 817، 998األكبر منيا في شير تشرين األول )
فردًا(. وذلك لتزامن ىذه الفتارة مان العاام ماع قادوم عادة أناواع  852سجل شير أيمول أكبر عدد من األفراد في محطة نير القنديل بواقع )

ناحياة أخارى، ساجل فصال الشاتا  العادد األقال مان  سمكية موسمية، باإلضافة إلاى تزامنياا ماع مواسام تكااثر  البياة األناواع المحمياة. مان
فااردًا فااي كاال ماان محطتااي نياار الكبياار الشاامالي والصاانوبر عمااى التااوالي. وكااان  217و  293األفااراد المصااطادة، إذ سااجل شااير شااباط  

 (.7الشكل ) فرداً  198الل شير كانون الثاني العدد األقل من األفراد المصطادة في محطة نير القنديل خ

0

5

10

15

20

25

30

ن 
ى
كاو

ي
انثاو

ط 
شثا

آرار 
ن 

سا
وي

أيار 
ن 

حسيرا
ىز 

تم
ب 

آ
ل 

ى
أيه

 

ه
شري

ت
 

أل
ا

ل
و

ه 
شري

ت
 

انث

ي
او

ن 
ى
كاو

 
أل
ا

ل
و

 

واع
األن

دد 
ع

 

 الشير

 انقىذيم انصىىتر انكثير انشماني



 

Mtawej et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 71-88 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 88-71(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  متوج 78

 
 2115-2114. انتىزع انشهري نجميع األفراد انمصطادج خالل فترج انثحث 7م انشك

يفسر ذلك بانخفاض درجات حرارة المياه الضاحمة ووجاود الظاروف الجوياة  يار المناسابة خاالل ىاذه الفتارة مان العاام، األمار الاذي يقاود  
 (.2517؛ متوج و خرون، 2516خرون، األسماك إلى البحث عن الظروف المالئمة خاصًة في المياه العميقة )متوج و 

 التغيرات الشيرية في التركيب النوعي والكمي لحصيمة الصيد في محطات الدراسة الثالث: -4
 :التغيرات الشيرية في التركيب النوعي لحصيمة الصيد في محطة نير الكبير الشمالي 

نوعاًا موزعاة عماى  34سجمت محطة نير الكبير الشمالي العدد األكبر من األنواع السمكية البحرية المصطادة خالل فترة الدراساة، بواقاع 
نوعااًا، وأعالىاا كااان فاي شااير  14رتااب. إذ ُساجل العاادد األدناى ماان األناواع الساامكية خاالل شاايري كاانون الثاااني وشاباط  6فصايمة و 25

فصاائل(، بينماا العادد األقال  15نوعاًا سامكيًا بحرياًا. وُساجل العادد األقال مان الفصاائل فاي شاير كاانون الثااني ) 24تشرين األول مسجاًل 
رتب، في حين سجل شير تشرين األول العادد األكبار أيضاًا مان الفصاائل  3من الرتب كان في شيري كانون الثاني وكانون األول بواقع 

 عمى التوالي(. 5و  16والرتب )
فااردًا ساامكيًا، تمتيااا أسااماك  2122سااجمت أسااماك البااوري العاادد األكباار ماان األسااماك المصااطادة فااي محطااة نياار الكبياار الشاامالي بواقااع 

فااردًا، كمااا سااجل  571أعاادادًا ال بااأس بيااا بمغاات  Sardina pilchardusفااردًا(، كمااا سااجمت أسااماك السااردين  1557الغريبااة الرمميااة )
ر م أن ىذا النوع األخير ىو مان األناواع التاي  Umbrina canariensisفردًا، الكربال  Lithognathus mormyrus 445المرمور 

تشير المشاىدات الحقمية إلى تدىور تجمعاتو في المياه البحرية الساورية، إال أن أعاداده فاي ىاذه الدراساة وضامن محطاة الكبيار الشامالي 
 فردًا.     236كانت ال بأس بيا، حيث بمغت 

مت بعض األنواع السمكية فردًا واحدًا فقط خالل كامال فتارة الدراساة صايدت جميعياا فاي المنطقاة البحرياة، كاالنوع سامطاني كماب كما ُسج
 .  Seriola fasciata، والنوع Alectis alexandrines، والنوع جمل Upeneus poriعو 

ريبااة الرمميااة والقجاااج( إلااى حركااة التيااارات بااين النياار والبحاار )كالغ St1يعااود وجااود بعااض األنااواع الساامكية البحريااة فااي المنطقااة النيريااة 
 وتبعًا لدرجة تحمل األنواع السمكية لممموحة المنخفضة في المياه النيرية العذبة وبالتالي مقدرتيا عمى تعاديل الضاغط األساموزي لألماالح

 ميل أصاًل في المنطقة البحرية.في الدم، كما أنيا قد تؤم المنطقة المائية العذبة بحثُا عن الغذا  الذي ىو ق

0

50

100

150

200

250

300

ن 
ى
كاو

ي
انثاو

ط 
شثا

آرار 
ن 

سا
وي

أيار 
ن 

حسيرا
ىز 

تم
ب 

آ
ل 

ى
أيه

 

ه
شري

ت
 

و
أل
ا

ه ل
شري

ت
 

انثاو

ن ي
ى
كاو

 
و
أل
ا

 ل

فراد
 األ

عدد
 

 الشير

 انقىذيم انصىىتر انكثير انشماني



 

Mtawej et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 71-88 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 88-71(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  متوج 79

توزعت أسماك البوري والغريبة بنوعييا الرمماي والصاخري إضاافًة إلاى أساماك القجااج والباراق عماى مواقاع االعتياان الثالثاة ضامن محطاة 
 (.1نير الكبير الشمالي خالل أشير الدراسة كما يمي )الجدول 

ر . غسارج )وفرج( األوىاع انسمكيح انثحريح األكثر تكراراً انمصطادج خالل فترج انذراسح في مىاقع االعتيان انثالثح ضمه محطح وهر انكثي1انجذول 

 انشماني

St1 ،مىطقح وهريح =St2 ،مىطقح انمصة =St3مىطقح تحريح = 

 Mugilidaeتىري  انىىع انسمكي انشهر

 غريثح رمهيح

Siganus 

rivulatus 

 غريثح صخريح

Siganus luridus 

 تراق

Dicentrarchus 

labrax 

 قجاج

Sparus aurata 

 كاوىن انثاوي

St1 88 4 0 1 1 

St2 53 1 0 6 4 

St3 1 14 0 3 3 

 شثاط

St1 77 3 0 2 1 

St2 47 22 0 4 5 

St3 1 16 0 2 3 

 آرار

St1 153 5 0 2 0 

St2 6 5 0 11 4 

St3 2 7 0 4 4 

 ويسان

St1 179 4 0 0 0 

St2 11 4 0 5 1 

St3 2 11 0 4 1 

 أيار

St1 171 2 0 2 1 

St2 8 12 0 8 2 

St3 2 19 1 6 4 

 حسيران

St1 134 0 0 4 0 

St2 35 38 0 10 2 

St3 7 35 0 6 4 

 تمىز

St1 126 0 0 8 0 

St2 26 137 3 21 1 

St3 19 64 1 10 3 

 آب

St1 113 0 0 0 0 

St2 36 122 5 1 0 

St3 24 162 1 5 7 

 أيهىل

St1 218 0 0 1 0 

St2 12 127 5 0 0 

St3 2 229 2 1 0 

 تشريه األول

St1 241 5 0 0 2 

St2 10 115 8 0 0 

St3 3 178 2 2 0 

 تشريه انثاوي

St1 142 5 0 1 1 

St2 25 46 6 0 0 

St3 1 88 3 2 0 

 كاوىن األول

St1 83 5 0 1 2 

St2 63 7 0 1 3 

St3 1 65 0 4 2 

 انمجمىع

St1 1725 33 0 22 8 

St2 332 636 27 67 22 

St3 65 888 10 49 31 

مان  توافرت أسماك البوري في منطقة االعتيان النيرية بشكل أساسي عمى مدار العاام مساجمًة العادد األكبار مان األفاراد الكمياة المصاطادة
أسااماك البااوري فااي مصااب نياار الكبياار الشاامالي، إذ كاناات أكباار أعاادادىا خااالل الفتاارة الممتاادة ماان  ذار وحتااى تشاارين الثاااني. بماال عاادد 

فاردًا سامكيًا فقاط، ماا يادل عماى  65فردًا وكان أقل تاوافر لياا فاي المنطقاة البحرياة بواقاع  1725أسماك البوري الكمي في المنطقة النيرية 
 األولى مثالية لتوافر أسماك البوري.أن المنطقة 
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فااردًا ساامكيًا موزعااة بشااكل خاااص ماان  888بالمقاباال تااوافرت أسااماك الغريبااة الرمميااة بأعااداد كبياارة فااي المنطقااة البحريااة حيااث بماال عااددىا 
ل الفترة الممتدة فردًا خاصة خال 636حزيران وحتى كانون األول، كما سجمت منطقة مصب النير أعدادًا جيدة من أسماك الغريبة بمغت 

فاردًا خاصاة خاالل فتارة الشاتا  واقتصار وجودىاا عماى المارور  33من حزياران وحتاى تشارين الثااني. بينماا لام تساجل المنطقاة النيرياة إال 
المؤقت ىناك والبحث عن الغذا ، في حين لم تتوافر أساماك الغريباة الصاخرية فاي المنطقاة النيرياة واقتصار وجودىاا عماى بعاض األفاراد 

 ي مصب النير بينما كانت الغالبية العظمى منيا في المنطقة البحرية.ف
بالنسبة ألسماك البراق والقجاج فقد توافرت بأعداد قميمة في المحطة النيرية، بينما كانات أعادادىا جيادة فاي مصاب النيار وازدادت بشاكل 

 كبير في المحطة البحرية.
إضاافًة إلااى البحاث عان الغاذا ، إلاى حركااة التياارات البحرياة والنيرياة عناد منطقااة إن اخاتالف  ازارة األساماك فاي مصااب النيار قاد يعاود 

لاى درجااة  ازارة مياااه النيار نفساو والتااي تختماف حسااب أشاير السانة، وماان جياة أخاارى إلاى مادى تحماال كال نااوع مان األسااماك  المصاب وال
 لتغيرات العوامل البيئية وفي مقدمتيا مموحة المياه.

  التركيب النوعي لحصيمة الصيد في محطة نير الصنوبر:التغيرات الشيرية في 
سجمت محطة نير الصنوبر العدد األقل من األنواع السمكية من بين المحطات الثالث المدروسة حيث وصل عدد األنواع السامكية إلاى 

نوعااًا(، فااي حااين  12ساامكية )رتااب. ُسااجل شااير شااباط العاادد األدنااى ماان األنااواع ال 5فصاايمة و 18نوعااًا ساامكيًا بحريااًا، موزعااة عمااى  29
فصاائل(، بينماا  9نوعًا سمكيًا بحريًا. بالنسبة لمفصاائل فقاد ساجل العادد األقال فاي شاير كاانون الثااني ) 23سجل شير  ب أعالىا بواقع 

 فصيمة. 15سجل شيري حزيران و ب العدد األكبر بواقع 
محطة نير الصنوبر، وىذا األمر مشابيًا لواقع الحاال فاي محطاة نيار  سجمت أسماك البوري والغريبة الرممية العدد األكبر من األفراد في
فااردًا، كمااا اصااطيدت أسااماك  926فااردًا، تمتيااا الغريبااة الرمميااة  1752الكبياار الشاامالي، إذ تصاادرت أسااماك البااوري المرتبااة األولااى بواقااع 

شاباط، إضاافًة إلاى ذلاك فقاد ُاصاطيدت أساماك الكرباال فاردًا( سامكيًا وذلاك طيماة فتارة البحاث باساتثنا  شاير  497السردين بأعداد جيادة )
فااردًا طيمااة فتاارة  255فااردًا طيمااة فتاارة البحااث باسااتثنا  شااير شااباط أيضااًا، بينمااا سااجمت أسااماك المرمااور  231بأعااداد جياادة وصاامت إلااى 

 الدراسة باستثنا  شيري نيسان وتشرين األول.
فاردًا سامكيًا عماى التاوالي، بينماا لام توجاد أسااماك  44و  75اد قميماة لام تتجااوز اصاطيدت أساماك الباراق والقجااج طيماة فتارة الدراساة بأعاد

 فردًا فقط.  55الغريبة الصخرية في الفترة الممتدة من كانون األول وحتى  ذار وسجمت 
نيااار الكبيااار مقارناااًة ماااع محطااة  St1سااجمت محطاااة نياار الصااانوبر انخفاضاااًا فااي عااادد األنااواع السااامكية المتواجااادة فااي المنطقاااة النيريااة 

الشمالي، إذ اقتصرت األنواع المصطادة في المنطقة النيرية عمى أربعة أنواع ىي أسماك البوري والغريبة الرممياة والباراق وسامكة موساى 
Solea vulgaris بينما كانات أ ماب األناواع المصاطادة األخارى فاي المنطقاة البحرياة ،St3 يعازى السابب فاي ذلاك النخفااض منساوب .

 ر أثنا  معظم فترات الدراسة، األمر الذي خفض من قدرة األسماك عمى الدخول إلى داخل النير.جريان الني
 ( األسماك الرئيسة المصطادة في محطة نير الصنوبر وتوزعيا ضمن مواقع االعتيان الثالثة خالل أشير الدراسة.2يبين الجدول )
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ثر تكراراً انمصطادج خالل فترج انذراسح في مىاقع االعتيان انثالثح ضمه محطح . غسارج )وفرج( األوىاع انسمكيح انثحريح األك2انجذول 

 وهر انصىىتر

St1 ،مىطقح وهريح =St2 ،مىطقح انمصة =St3مىطقح تحريح = 

 Mugilidaeتىري  انىىع انسمكي انشهر

 غريثح رمهيح

Siganus 

rivulatus 

 غريثح صخريح

Siganus luridus 

 تراق

Dicentrarchus 

labrax 

 قجاج

Sparus aurata 

 كاوىن انثاوي

St1 88 2 0 3 0 

St2 5 2 0 3 4 

St3 10 3 0 1 1 

 شثاط

St1 80 3 0 4 0 

St2 11 2 0 4 5 

St3 12 1 0 2 4 

 آرار

St1 121 1 0 4 0 

St2 15 3 0 6 4 

St3 6 3 0 2 2 

 ويسان

St1 134 0 0 2 0 

St2 29 1 1 4 2 

St3 4 9 1 4 3 

 أيار

St1 125 0 0 1 0 

St2 30 7 2 2 2 

St3 5 12 4 4 1 

 حسيران

St1 128 0 0 1 0 

St2 38 19 0 0 0 

St3 3 23 2 6 1 

 تمىز

St1 131 0 0 0 0 

St2 42 80 4 0 0 

St3 2 65 5 5 2 

 آب

St1 138 0 0 0 0 

St2 32 91 7 0 0 

St3 6 106 8 8 1 

 أيهىل

St1 138 0 0 0 0 

St2 35 102 1 0 1 

St3 4 107 7 1 1 

 تشريه األول

St1 109 0 0 0 0 

St2 33 82 2 0 2 

St3 5 89 4 1 1 

 تشريه انثاوي

St1 78 1 0 0 0 

St2 40 36 0 1 2 

St3 3 38 2 2 0 

 كاوىن األول

St1 82 3 0 2 0 

St2 15 3 0 0 3 

St3 15 32 0 2 2 

 انمجمىع

St1 1352 10 0 17 0 

St2 325 428 17 20 25 

St3 75 488 33 38 19 

يناات النتااائج تشااابو محطااة نياار الصاانوبر مااع محطااة نياار الكبياار الشاامالي ماان حيااث تااوافر أسااماك البااوري والغريبااة الرمميااة، إذ تااوافرت ب
فاردًا فقاط،  75البحرياة فردًا وكان العادد األقال منياا فاي المنطقاة  1352أسماك البوري طيمة العام، بمل عددىا الكمي في المنطقة النيرية 

 فردًا، وبالتالي تعد المنطقة النيرية لمصب نير الصنوبر مثالية ألسماك البوري. 325بالمقابل سجل مصب النير 
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فاردًا سامكيًا لكال  488و  428من ناحية أخرى سجمت أعاداد كبيارة مان أساماك الغريباة الرممياة فاي منطقتاي مصاب النيار والبحرياة، بمال 
أفاراد خاصاة  15لي، خاصًة خالل الفترة الممتدة من تموز وحتى تشرين الثاني، في حين لام تساجل المنطقاة النيرياة إال منطقة عمى التوا

 خالل فترة  زارة جريان النير واقتصر وجودىا، كما ىو األمر في محطة نير الكبير الشمالي، عمى المرور بحثًا عن  ذائيا.  
الصخرية وأسماك القجاج لم تتوافر فاي المنطقاة النيرياة أبادًا واقتصار وجودىاا فاي مصاب النيار  أظيرت نتائج الدراسة أن أسماك الغريبة

وفااي المنطقااة البحريااة. أمااا أسااماك البااراق فقااد كاناات أعاادادىا قميمااة فااي المنطقااة النيريااة، لتاازداد الحقااًا فااي مصااب النياار وفااي المنطقااة 
 البحرية.
  الصيد في محطة نير القنديل:التغيرات الشيرية في التركيب النوعي لحصيمة 

رتااب. ُسااجل العاادد األدنااى ماان األنااواع الساامكية خااالل  4فصاايمة و 16نوعااًا ساامكيًا بحريااًا، توزعاات عمااى  35سااجمت محطااة نياار القنااديل 
ياًا.  وكاان نوعاًا سامكيًا بحر  24نوعاًا، بينماا ُساجل العادد األكبار مان األناواع السامكية فاي شاير أيماول بواقاع  11شير كانون الثااني بواقاع 

فصائل في كل شاير، بينماا ساجل العادد األكبار مان  9العدد األقل من الفصائل مسجاًل في شيري كانون الثاني وكانون األول حيث بمل 
 فصيمة. 14الفصائل في شير أيار بواقع 

لباوري باأكبر عادد مان األفاراد بينت النتائج تشابو محطة نير القنديل مع محطتي نير الكبير الشمالي والصنوبر من حيث وجاود أساماك ا
فااردًا نظاارًا  218فااردًا. وبالمقاباال ارتفعاات أعااداد أسااماك الغريبااة الصااخرية مسااجمًة  648فااردًا، تمتيااا أسااماك الغريبااة الرمميااة  1916إذ بماال 

 الشمالي والصنوبر.  لوجود بعض القيعان الصخرية في المنطقة البحرية المقابمة لنير القنديل بشكل جيد مقارنًة مع محطتي نير الكبير
فااردًا، مقاباال انخفاااض فااي أعااداد أسااماك الكربااال والمرمااور إذ  462ُسااجمت كميااات جياادة ماان أسااماك السااردين خااالل فتاارة الدراسااة بمغاات 

فااردًا لكاال منيمااا عمااى التااوالي. باانفس الوقاات ارتفعاات أعااداد أنااواع ساامكية أخاارى فااي المنطقااة البحريااة المقابمااة لنياار  157و  156ُسااجل 
فردًا  159التي بمغت  Caranx crysosفردًا، وأسماك التراخور  235التي سجمت  Scomber japonicusقنديل كأسماك السكمبري ال

 سمكيًا خالل كامل فترة الدراسة.
ماان ناحيااة أخاارى تاام تسااجيل بعااض األنااواع الساامكية فااي محطااة نياار القنااديل بمعاادل فاارد واحااد فقااط خااالل كاماال فتاارة الدراسااة، كالساامكة 

 .Torquigener flavimaculosus، والنوع بالون رممي  Parablennius sanguinolentusالكمبية البحرية ذات البقع الحمرا   
، والتاي لام تتجااوز الثالثاة أناواع فقاط: St1سجمت محطة نير القنديل العدد األقل من األناواع السامكية الموجاودة ضامن المنطقاة النيرياة 

الغريبة الرممياة والباراق الماذين كاناا بأعاداد قميماة جادًا. قاد يعاود ذلاك إلاى انخفااض  ازارة نيار القناديل خاصاًة ىي البوري بشكل أساسي، و 
لى النير.  أثنا  فترة الصيف وبالتالي ضعف اتصالو بالمياه البحرية أحيانًا األمر الذي انعكس عمى دخول وخروج األنواع السمكية من وال
توزعات األناواع السامكية الرئيساة كاالبوري والغريباة الرممياة، إضاافًة إلااى أساماك الغريباة الصاخرية والباراق والقجااج ضامن مواقاع االعتيااان 

 (:3الثالثة في محطة نير القنديل كما يمي )الجدول 
 

 

 

انذراسح في مىاقع االعتيان انثالثح ضمه محطح . غسارج )وفرج( األوىاع انسمكيح انثحريح األكثر تكراراً انمصطادج خالل فترج 3انجذول 

 وهر انقىذيم

St1 ،مىطقح وهريح =St2 ،مىطقح انمصة =St3مىطقح تحريح = 
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 Mugilidaeتىري  انىىع انسمكي انشهر

 غريثح رمهيح

Siganus 

rivulatus 

 غريثح صخريح

Siganus luridus 

 تراق

Dicentrarchus 

labrax 

 قجاج

Sparus aurata 

 انثاويكاوىن 

St1 129 1 0 1 0 

St2 5 1 0 1 1 

St3 1 3 0 1 0 

 شثاط

St1 112 1 0 1 0 

St2 8 1 0 1 5 

St3 1 2 0 1 3 

 آرار

St1 144 0 0 2 0 

St2 15 2 0 2 2 

St3 2 3 7 7 4 

 ويسان

St1 166 0 0 2 0 

St2 19 2 0 2 2 

St3 1 6 3 6 3 

 أيار

St1 174 0 0 0 0 

St2 22 2 1 2 0 

St3 1 8 10 6 2 

 حسيران

St1 192 0 0 0 0 

St2 10 5 1 1 0 

St3 3 19 5 4 1 

 تمىز

St1 155 0 0 0 0 

St2 9 42 9 2 0 

St3 2 48 27 4 1 

 آب

St1 163 0 0 0 0 

St2 8 51 16 0 0 

St3 4 92 38 3 0 

 أيهىل

St1 158 0 0 0 0 

St2 15 48 12 0 0 

St3 4 112 44 2 1 

 تشريه األول

St1 144 0 0 0 0 

St2 12 42 9 0 0 

St3 5 87 30 1 1 

 تشريه انثاوي

St1 116 0 0 1 0 

St2 4 8 1 1 1 

St3 3 39 5 2 2 

 كاوىن األول

St1 104 1 0 1 0 

St2 3 1 0 2 2 

St3 2 21 0 4 1 

 انمجمىع

St1 1757 3 0 8 0 

St2 130 205 49 14 13 

St3 29 440 169 41 19 

فردًا سمكيًا من إجمالي العدد الكمي ألساماك  1757سجمت محطة نير القنديل أعدادًا كبيرة من أسماك البوري في المنطقة النيرية بمغت 
البوري في محطة نير القنديل كما ىو الحال في محطة نير الكبير الشمالي، توزعت ىذه األسماك عمى مدار العام، في حين لام تساجل 

 فردًا سمكيًا فقط. 29البحرية إال المنطقة 
فردًا سمكيًا موزعة بشكل خاص من تموز  445سجمت المنطقة البحرية لنير القنديل العدد األكبر من أسماك الغريبة الرممية حيث بمغت 

خاصة خالل الفترة فردًا  255وحتى تشرين الثاني، إضافًة إلى ذلك فقد سجمت منطقة مصب النير أعدادًا جيدة من ىذه األسماك بمغت 
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أفاراد فقاط طيماة فتارة الدراساة واقتصار  3الممتدة من تموز وحتى تشرين األول خالل فترة الدراسة، بالمقابل لم تسجل المنطقاة النيرياة إال 
 وجودىا كما ىو الحال في المحطتين السابقتين عمى المرور ىناك تبعًا لمتيارات بين النير والبحر وبحثًا عن الغذا .

أفاراد وأكثرىاا فاي المنطقاة البحرياة  8أسماك البراق أيضًا في المناطق الثالث وبأعداد متباينة كان أقميا في المنطقة النيرية بواقع سجمت 
فردًا. وبالمقابل لم تتوافر أسماك الغريبة الصخرية والقجاج في المنطقة النيرية، إذ أن العدد األكبر مان ىاذه األساماك كاان فاي  41بواقع 
 ة البحرية مع تسجيل بعض األفراد في منطقة مصب النير. المنطق

 األنواع السمكية القابمة لالستزراع المصطادة خالل البحث: -5
وأساماك ، Mugilidaeأسماك البوري عمى مجموعة  اشتممتالقابمة لالستزراع،  نواع السمكيةوجود عدد من األ أظيرت حصيمة الصيد،
، Sparus aurataعاداد قميماة مان سامك القجااج أل إضاافةً ، S. luridusالصاخرية و ، Siganus rivulatusالغريباة بنوعيياا الرممياة 

 (8. )الشكل Dicentrarchus labraxوسمك البراق 

 
 . انتركية انكمي نألوىاع انسمكيح انقاتهح نالستسراع 8انشكم 

فردًا، توزعات عماى  5795 زارًة خالل فترة البحث، إذ اصطيد منيا  بينت نتائج الدراسة أن أسماك البوري كانت أكثر األنواع المصطادة
كامل أشير الدراسة وبنسب متفاوتة في كل محطة، مما يدل عمى أن األنيار المنتقاة لمدراسة مثالية لنمو إصبعيات البوري ومتابعاة دورة 

فاردًا، وقااد تااوافرت إصابعياتيا بشااكل خاااص بااين  3131نيااا حياتياا. بالمقاباال سااجمت أساماك الغريبااة الرمميااة المرتباة الثانيااة، إذ اصااطيد م
 (.2554؛ صابور، 2552شيري تموز وتشرين األول، ما يتوافق مع فترة تكاثره محميًا )ابراىيم و خرون، 

طق رمميااة بالمقاباال، سااجمت أسااماك الغريبااة الصااخرية أعاادادًا قميمااة مقارنااًة مااع الغريبااة الرمميااة، نظاارًا لكااون مناااطق مصاابات األنيااار منااا
فردًا فقط في محطة نير الكبير الشمالي من إجمالي العادد الكماي  37بامتياز باستثنا  بعض األماكن الصخرية. إذ وصمت أعدادىا إلى 

أفراد فاي شاير تشارين األول، فاي حاين كانات أعادادىا فاي  15لمغريبة الصخرية كانت موزعة ما بين فرد واحد فقط في شير أيار وحتى 
فارد فاي شاير  ب، بينماا ساجمت محطاة نيار  15فردًا وتوزعات ماا باين فاردين سامكيين فاي شاير نيساان وحتاى  55صنوبر محطة نير ال

فاردًا مان إجماالي العادد الكماي ألفاراد الغريباة الصاخرية  218القنديل العادد األكبار مان ىاذه األساماك مقارناًة ماع المحطاات األخارى بواقاع 
اد(، إذ ُاصاااطيدت أسااماك الغريبااة الصاااخرية فااي محطااة نيااار القنااديل عمااى مااادار العااام تقريباااًا أفاار  355المصااطادة خااالل فتااارة الدراسااة )

 فردًا في شير أيمول.   56أفراد في شير نيسان وأعالىا  3باستثنا  أشير الشتا  وبأعداد كان أقميا 
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مساتوى الحاوض الشارقي لممتوساط وبالتحدياد  بالنسبة لألنواع السمكية األكثر شيوعًا فاي االساتزراع البحاري عماى المساتوى العاالمي وعماى
أسماك القجاج والبراق، فصن إصبعيات ىذين النوعين كانت متوفرة بأعداد قميمة جدًا ضمن حصيمة الصيد في محطات الدراسة الثالث وال 

دًا ساامكيًا فااي الكبياار فاار  32و  44و  61فااردًا موزعااة بواقااع  137تشااكل أيااة جاادوى اقتصااادية تااذكر. إذ بماال عاادد أسااماك القجاااج الكميااة 
 63و  75و  138فاردًا توزعات بواقاع  276الشمالي والصنوبر والقنديل عمى التوالي. أما أسماك البراق فقد سجمت أعدادًا إجمالية بمغت 

 فردًا في كل من محطة نير الكبير الشمالي والصنوبر والقنديل عمى التوالي.
 :االستنتاجات والتوصيات

في محطات الدراسة الثالث بتعدد أنواعيا، مع وجود أنواع سمكية قابمة لالستزراع ومتوفرة في أ مب  تميزت الفونا السمكية .1
 أوقات العام، كأسماك البوري والغريبة الرممية.

 يمكن جمع إصبعيات البوري والغريبة الرممية من مصبات األنيار الثالثة، ألنيا متوفرة في أ مب أوقات السنة وبكميات كبيرة. .2

تعد أسماك الكربال والمرمور مرشحة لالستزراع البحري، كونيا ظيرت في حصيمة الصيد خالل فترة البحث بأعداد كبيرة نسبيًا  .3
 فردًا( لمثاني. 623فردًا( لألول و ) 752)

يعطي ىناك أنواع من األسماك العابرة كأسراب السردين، وجدت إصبعياتيا بكميات جيدة وخاصة في المنطقة البحرية، مما  .4
مؤشر أولي عمى أن ىذه األسماك تتكاثر في سواحمنا ولعل ذلك مدعاة لوضع خطة لحماية صغارىا ضمن خطة حماية 

 تجمعات الفونا المحمية.

تعد المنطقة النيرية الصرفة مكانًا مناسبًا جدًا لصيد إصبعيات البوري، في حين أن أفضل مكان لصيد الغريبة الرممية ىو  .5
 لصرفة المقابمة لمصبات األنيار الثالثة.المنطقة البحرية ا

بيئة مثالية لتكاثر ونيا من خالل النتائج المتحصل عمييا من ىذه الدراسة يمكن أن نوصي بحماية منطقة مصبات األنيار ك
وخاصًة أسماك البوري والغريبة  وتغذي ونمو عدد كبير من األنواع السمكية، وبالتالي االستفادة من ىذه األسماك في االستزراع البحري

  ، األمر الذي يمكن أن يساىم في سد الفجوة الغذائية الناتجة عن ضعف المخزون السمكي في المياه البحرية السورية.الرممية
 المراجع:  

الدولة لشؤون البيئة، (. وزارة ة(. أطمس التنوع الحيوي في سورية )األحيا  الحيواني2002كروم )ومحمود  قصاب وياسين إبراىيم، أمير
 صفحة. 290الجميورية العربية السورية، 

(. دراسة سموك وتوزع المواد العضوية والالعضوية في الرسوبيات الحديثة لمصبي نير الحصين ونير الكبير 2016الحايك، رشا )
 59، الالذقية، سورية، الشمالي. رسالة ماجستير في الكيميا  البحرية، المعيد العالي لمبحوث البحرية، جامعة تشرين

 صفحة.
(. دراسة توزع المغذيات في مختمف أنواع المياه الساحمية ومدى تأثرىا بالخواص الييدروكيميائية لممياه. رسالة 2013جوالق، سمر )

 صفحة. 103ماجستير في الكيميا  البحرية، المعيد العالي لمبحوث البحرية، جامعة تشرين، الالذقية، سورية، 
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Siganidae : Siganus luridus و Siganus rivulatus  نوعان مياجران من البحر األحمر إلى شرق المتوسط، في

 صفحة. 228مياه الساحل السوري. أطروحة دكتوراه في بيولوجيا األسماك، كمية العموم، جامعة تشرين، سورية، 
والغريبة( ووفرتيا  (. دراسة األطوار اليافعة لألنواع السمكية القابمة لالستزراع )البوري2016حسن )ومحمد  إبراىيم وأمير متوج، أمجد

-85(: 1)38. في مصب نير الكبير الشمالي. مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية )سمسمة العموم البيولوجية(
104. 
(. التقصي عن األطوار اليافعة ألسماك البوري والغريبة ووفرتيا في مصب نير 2017حسن )ومحمد  إبراىيموأمير متوج، أمجد 
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Abstract 

Some juveniles fish and fingerlings prefer coastal estuarine environments for 

feeding, growth and reproduction. This research was done at three rivers 

estuaries of the coastal waters of Latakia i.e. AL-Kabir AL-Shamali River, AL-

Sanawbar River and AL-Qandil River, during the period Jan. 2014 to Dec. 

2015. Each station was divided into three different sampling sites: fresh water 

station (river stream), estuary station and a marine station. Fish were collected 

bi-monthly and several fishing methods had been used for this purpose. Some 

of the physical and chemical properties of the water were measured, and the 

locations and times of fingerling presence in the estuary were determined. 
Results revealed the presence of 42 fish species, distributed over 22 families 

and 6 orders. The largest number of species was in AL-Kabir AL-Shamali 

station, then in AL- Qandil station and finally in AL- Sanawbar station. The 

results revealed the existence of several fish species, which may be used in mari 

culture. 

Key words: Fish diversity, Estuaries, Mariculture, Fish Fingerlings, Syria. 
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