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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,17العدد  ,1يونيو 2020م

دراسة العمر والنمو ألمساك اجلحش )Lethrinus nebulosus (Forskal, 1775
) (Fam. Lethrinidaeيف املياه الساحلية حملافظة حضرموت (اليمن)
عبداهلل أحمد باصميدي*

عبداهلل سالم باوزير*

كمال أحمد باعوم**
الممخص
تعد أسماك الجحش ( )Lethrinus nebulosusمن األنواع االقتصادية و ذات قيمة غذائية عالية ,بما تحتويو لحوميا من نسبة عالية من
البروتين والدىون ,لذلك تعد من األسماك التي تصدر إلى خارج اليمن .تتواجد ىذه األسماك بصورة رئيسية في سواحل حضرموت لذلك
فيي إحدى األسماك المستيدفة لمصيد التقميدي في المنطقة .لغرض إنجاز ىذه الدراسة  ,جمعت عينات ىذه األسماك من السوق المحمية
بأطوال مختمفة حيث قسمت العينات إلى مجاميع طولية لغرض دراسة التركيب الطولي ,حيث أظيرت نتائج التوزيع التكراري أن معظم
األسماك التي درست ىي في ضمن األطوال الوسطية (40-30سم)  .درست أعمار أسماك الجحش عن طريق تحديد حمقات النمو
السنوي باستخدام كل من الحراشف وصخرة األذن حيث بينت النتائج أن أقصى عمر في ضمن العينات المدروسة ىو أربع سنوات ,حيث
كانت معظم األسماك في ضمن المجاميع العمرية بين  +0و  . II+أجريت دراسة العالقة بين الطول الكمي والوزن الكمي ,فقد أظيرت

النتائج أن قيمة الثابت ( )bىي 2.9وقيمة ( (aىي  0.02أما معامل الحالة ( )K.فكان معدل قيمتيا ىو .1.5تبين نتائج دراسة العمر
والنمو أن أفراد أسماك الجحش  Lethrinus nebulosusسريعة النمو في السنة األولى من عمرىا ,كما أن أفضل طريقة لدراسة أعمارىا
ىي باستخدام صخرة األذن بينما أيسرىا عن طريق دراسة الحراشف وذلك لسيولة الحصول عمييا من السوق المحمية.
كممات مفتاحية :أسماك الجحش – حضرموت -النمو -العمر – حراشف.

المقدمة:

حضرموت .يستغل تجاريا من ىذه األنواع

عدد

تعددد س دواحل حضددرموت مددن أغنددى س دواحل الجميوريددة

محدود (حوالي  50نوعاً) [ , ]6من أىميا أسماك

تتميددز بددالتنوع الحيددوي وذلددك بسددبب إنتاجيتيددا الحيويددة

والساردين  .بما أن األسماك مصدر أساسي لتمبية

اليمنيد ددة باألسد ددماك واألحيد ددار البحريد ددة األخد ددرى ,حيد ددث

الخمخل والجحش والتونة والطرناك (الديرك) والبياض

العاليددة نتيجددة تعرضدديا لمتيددارات المائيددة الصدداعدة فددي

احتياجات السكان في اليمن من البروتين السمكي ,

موس د ددم الص د دديف ف د ددي أثن د ددار الري د دداح الجنوبي د ددة الغربي د ددة

ار أساسيا لمسكان في المناطق
حيث تعد األسماك غذ ً
الساحمية وعنص ار ميما في األمن الغذائي والدخل

الد  SW Monsoonولدذلك تكدون ىدذه الميداه مدن أىدم
مواقد د د د ددع التكد د د د دداثر والتغذيد د د د ددة لمعديد د د د ددد مد د د د ددن األحيد د د د ددار

البحرية [. ]4,10

يتواجد في المياه البحرية اليمنية حوالي  600نوع من
األسماك واألحيار البحرية األخرى [ ]19منيا حوالي
 350نوعاً توجد بصورة أساسية في مياه محافظة
* قسم األحيار البحرية د د كمية العموم البيئية واألحيار البحرية د د جامعة حضرموت

** قسم االحيار د د كمية العموم د د جامعة حضرموت  .تاريخ استالم البحث

 2020/9/7وتاريخ قبولو 2020/8/24

القومي في اليمن  ,لذلك تحظى الثروة السمكية بأىمية
خاصة من حيث االستغالل من قبل القطاع الخاص
والصناعي في اليمن [.]5 , 7

يعد الصيد التقميدي أىم القطاعات السمكية في اليمن
حيث بمغ عدد الصيادين في عام  2005حوالي 75
ألف صياد يمتمكون  16ألف قارب  ,كما بمغ إنتاج
ىذا القطاع في نفس العام حوالي  252ألف طن
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وبنسبة  %98,5من إجمالي إنتاج األسماك واألحيار

االسماك في بيئات الشعاب المرجانية في مياه

البحرية في اليمن [. ]5

حضرموت [.]11, 2

يعتمد قطاع الصيد في محافظة حضرموت بصورة

إن دراسة التركيب العمري والطولي لمجماعة السمكية لو

أساسية عمى الصيد التقميدي حيث بمغ إنتاج المحافظة

دالل ددة خاص ددة ف ددي تق ددويم المخ ددزون الس ددمكي لي ددذا الن ددوع

من األسماك التجارية ليذا القطاع اإلنتاجي حوالي

ومعرفددة تددأثير نشدداط الصدديد فيددو [,]33 , 29 , 20

 31358و 27445طن لمعامين  2005و 2006

كما أن دراسة معامل الحالة ))Condition factor, k

عمى التوالي ,كما تعد أسماك الجحش Lethrinus

يعدد أحددد المؤشدرات التددي مدن خالليددا معرفدة تددأثير البيئددة

من األسماك التجارية المستيدفة من قبل الصيد

ومدى مالرمتيا لنمو األسماك [.]20

التقميدي في المحافظة حيث بمغ إنتاجيا حوالي 539

يستيدف ىذا البحث إبراز األىمية الحياتية لمنوع

و  1266طن لمعامين  2005و .]3[ 2006

 L. nebulosusمن أسماك الجحش في المياه

يتواجد في المياه الساحمية لمحافظة حضرموت أربعة

الساحمية لمحافظة حضرموت من خالل دراسة العمر

أنواع من أسماك الجحش  Lethrinusىي:
; L. olivaceus L. mahsena L. lentjan
 . L. nebulosusحيث تفضل ىذه األسماك بيئة

والنمو وبعض المظاىر الحيوية .

الشعاب المرجانية والمناطق الصخرية ومناطق
األدغال البحرية ويتم اصطيادىا بشباك الجر والخيوط
والسخاوي (الفخاخ) [.]5 , 2

تع ددد الد ارسددات الحيوي ددة ذات أىميددة قص ددوى فددي تق ددويم
المخ د ددزون الس د ددمكي لم د ددا ل د ددو م د ددن أىمي د ددة ف د ددي تحدي د ددد
االتجاىددات التددي تسدداعد فددي تنظدديم المصددايد السددمكية
وص دوال إلددى اإلنتدداج األمثددل الددذي يتناسددب مددع قدددراتيا
الكامن ددة [ , ]25ل ددذلك تع ددد أس ددماك الجح ددش م ددن ن ددوع

 L. nebulosusذات أىميدة اقتصدادية عاليدة .تتواجدد
ىد د ددذه االسد د ددماك بكميد د ددات تجاريد د ددة فد د ددي ميد د دداه الخمد د دديج
العربي ] , [23وخميج عدن [.]5 , 2
إن أسماك عائمة الجحش) )Lithrinidaeمن أسماك
الشعاب المرجانية األكثر تواجدا في مياه سواحل

البحر االحمر وخميج عدن ] , [24كما تتواجد ىذه

المواد وطرائق البحث:
جمع العينات:

إلنجاز ىذه الدراسة ,جمعت  195عينة من أسماك

الجحش  L. nebulosusمن أسواق التجزئة في كل

من مدينتي الشحر والمكال ,خالل فترات مختمفة من
بنار عمى مفاتيح
السنة  ,وقد صنف ىذا النوع
ً
التصنيف المعتمدة عالميا [. ]19 , 18
قيست األطوال الكمية ليذه األسماك إلى اقرب 1مم

واألوزان الكمية إلى أقرب 1جم ,كما أخذت من كل
عينة عدد  10-5حراشف من أحد الجانبين أسفل
الزعنفة الظيرية [ ]14ثم وضعت في مظروف خاص
لكل عينة يكتب عميو رقم العينة وطوليا ووزنيا
وحفظت لحين دراستيا ,كما استخرجت في نفس
الوقت صخرة األذن (( (Otolithشكل )1-ليذه

األسماك  ,حيث حفظت في مظروف منفصل يحمل
رقم نفس العينة ,وذلك لمقارنة قرارة أعمار األسماك
باستخدام كمتا الطريقتين.
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شكل( )1صخرة األذن ألسماك الجحش L. nebulosus

ليدف دراسة التركيب الطولي لمجماعة السمكية

استخدم لمتمميع أوراق صنفرة أو مبرد ناعم (بدال من

ألسماك الجحش  L. nebulosusفي منطقة الدراسة,

استخدام مسحوق خاص) كي يتجانس سطح المقطع

قسمت العينات المدروسة حسب أطواليا الكمية إلى

العرضي لمصخرة لكل عينة.

مجاميع طولية بمدى طولي مقداره 5سم وكما يمي:

التحميالت الحيوية:

 39 -35؛  44 – 40؛  49 – 45؛  54 -50؛

المدروسددة ,اس ددتخرجت التق ددديرات النسددبية لممجموع ددات

 19 -15؛  24-20؛  29 -25؛  34 -30؛
 59 -55سم .

لمعرف د د ددة التركي د د ددب الط د د ددولي ل س د د ددماك ف د د ددي العين د د ددات

الطولية والعمرية لمعينات المدروسة ثم رسمت بيانيا.

ىيد ددأت الح ارشد ددف لق د درارة األعمد ددار لكد ددل عيند ددة  ,وذلد ددك

استخرجت العالقة بين الطول الكمي والدوزن الكمدي وقدد

بتنظي ددف ع دددد مني ددا( )5-3بم ددار الحنفي ددة وتجفيفي ددا ث ددم

استخدم لذلك المعادلة الجبرية اآلتية:

تثبيتي د ددا ب د ددين شد د دريحتين زج د دداجيتين ث د ددم ربط د ددت بشد د دريط
الص ددق ,بع ددد التأك ددد م ددن ع دددم وج ددود حرش ددفة مس ددتبدلة

W=a Lb

حيث  = Wوزن السمكة (جم)

باستخدام عدسة منفصمة او بالعين المجدردة ,ثدم حفظدت
عينات الحراشف بعد ذلك لحين فحص حمقات النمو.

 = Lطول السمكة (سم)

 : a , bثوابت .

استخدمت طريقة [ ]36في تحضير صخرة األذن

استخرجت قيمدة معامدل الحالدة ))Condition Index ,K

لقرارة الحمقات السنوية (حورت جزئيا حسب توفر

لجميددع عينددات األسددماك ثددم اسددتخرج معدددل قيمددة معامددل

المواد المساعدة) وذلك بكسرىا من خالل المركز بين
إبيامي اليد لمحصول عمى مقطع عرضي لمصخرة ثم

الحالددة لكددل مجموعددة الطولي دة ) ) Length groups

ومتوس د ددط الط د ددول الكم د ددي ف د ددي ض د ددمن المج د دداميع العمري د ددة

يممع سطح أحد النصفين بعد التأكد من مروره بالمركز

( .)Age groups
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استخرج معامل الحالة باستخدام المعادلة اآلتية:

اعتمدت قرارة حمقات النمدو كحمقدات عمريدة ( Age

معامل الحالة ( = ) Kوزن السمكة الكمي(جم) 100 X

دار عمد د د د د د ددى
 )validationألسد د د د د د ددماك الجحد د د د د د ددش بند د د د د د د ً
ما أثبتو [ ]31لعدد من أسماك الخمديج العربدي) ,منيدا

مكعب الطول الكمي(سم)

لدراسة أعمار أسماك الجحش , L. nebulosus

أسددماك الجحددش

فحصت عينات الحراشف وصخرات األذن تحت

حمقات النمو المتكونة عمى الح ارشدف وصدخرات األذن

المجير التشريحي وعمى قوة تكبير , 10Xوذلك

ىي حمقات سنوية.

بتثبيت الشريحة الزجاجية التي تحوي الحراشف تحت

لغرض مقارنة قرارة أعمار األسماك بوساطة حمقات

العمر ,أما في حالة قرارة العمر باستخدام صخرة

تمت قرارة أعمار كل عينة بالطريقتين في نفس الوقت

األذن فقد استخدمت تقنية حرق سطح المقطع

وذلك بيدف تحديد أفضل الطريقتين لقرارة عمر

العرضي لمعينة الدراسية [ ]17وذلك بحرقو برفق تحت

السمكة ] ,]30ثم أعيدت قرارة حمقات العمر في كل

ليب مصباح بنزن إلى أن يتغير لون السطح إلى

من الحراشف وصخرات األذن لكل مجموعة من

المجير ثم اختيار أفضل حرشفة وضوحا لقرارة

 (L. nebulosusوالتأكيددد بددأن

النمو السنوية في كل من الحراشف وصخرة األذن ,

المون البني الفاتح .تتم قرارة األعمار بعد تثبيت

العينات السمكية مرة أخرى بعد فترة زمنية وبصورة

المقطع المحضر عمى قطعة صمصال تحت المجير

مستقمة لغرض تأكيد القرارة األولى أو تصحيحيا في

بحيث يكون الوجو األممس لمقطع الصخرة لمعينة بعد

حالة وجود اختالف بين القرارتين.

الحرق عمى السطح ثم تضاف عميو قطرة زيتية

لتوضيح القرارة (شكل.)2-

شكل ( )2طريقة دراسة العمر بعد حرق صخرة األذن (صخرة أذن لسمكة عمرها سنتان.) II+

411
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لدراسة النمو في أسماك الجحش  ,استخدمت معادلة

العين ددات المدروس ددة) ,ق ددد يع ددود ذل ددك  ,إل ددى قم ددة األحج ددام

 von Bertalanffyاآلتية:

الكبي درة ألسددماك ليددذا النددوع فددي األس دواق المحميددة ألسددباب

))Lt =L∞(1–e–k(t-tº

حيث تستخرج بوساطتيا المتغيرات اآلتية:
 = Ltالطول خالل العمر .t

ع دددة مني ددا  ,تواج ددد ى ددا ف ددي س ددوق التجزئ ددة ف ددي أوق ددات

متبايندة مدن اليددوم إضددافة إلددى ارتفدداع أسددعارىا ممددا يجعددل
صعوبة شرار عينات كافية لمدراسة البحثية.

∞ =Lأقصى طول نظري تصمو السمكة عندما يكون

يبين (جدول ) 2-توزيع األطوال في ضمن المجاميع

صفر.
النمو
اً

العمرية , ) Age groups ),حيث إن المجموعتين

 =Kدالة عمى سرعة النمو.

العمريتين 0+

 =tºالطول النظري عند العمر صفر.

الطولية ( 19-15سم) بمعدل طول 19.03سم

النتائج والمناقشة:

و 17.2سم لكل منيما عمى التوالي وأن المجموعات

تراوحد د د د د د ددت األطد د د د د د د دوال الكميد د د د د د ددة ألس د د د د د د ددماك الجح د د د د د د ددش
 L. nebulosusفددي العينددات المدروسددة مددا بددين 16.4
و  59.2س ددم  ,كم ددا تراوح ددت أوزاني ددا الكمي ددة ب ددين 88.8
إلددى  2211جددم  ,وقددد كددان أقصددى عمددر تددم قرارتددو فددي
ضمن العينات المدروسدة ىدو أربدع سدنوات  .وقدد تراوحدت

قدديم معدددالت معامددل الحالددة ( )Kلممجدداميع الطوليددة التددي
تمثل العينات المدروسة ,ما بين  1‚.4و .2,28
التوزيع التكراري الطولي والمجموعات العمرية:

يوضد ددح (جد دددول )1-التوزيد ددع التك د دراري لمطد ددول الكمد ددي
ألفدراد أسدماك الجحدش مدن الندوع  L. nebulosusفقدد

بينت النتدائج أن المجمدوعتين الطدوليتين  29-25سدم

و  34-30سم ىما السائدتين فدي العيندات المدروسدة
وق د ددد كان د ددت نس د ددبتيما %21و %31‚3عم د ددى التد د دوالي.
مثم د د دت المجموعتد د ددان الطوليتد د ددان  54-50سد د ددم و -55
59سم بسمكتين فقط لكل منيما حيث شكمت كدل منيمدا

نسبة  %1من العينات المدروسة (شكل.)3-

مثمد ددت األسد ددماك الصد ددغيرة المجموعتد ددان  19-15و-20
 24س د د ددم التد د د ددي شد د د ددكمت حد د د دوالي  %23مد د د ددن العيند د د ددات
المدروس د د ددة ,كم د د ددا بيند د د دت النت د د ددائج أن األس د د ددماك الكبيد د د درة

(المجموعات الطولية  44-40سم فدأعمى ) تمثميدا أعدداد
قميمددة نسددبيا فددي العينددات المدروسددة (تشددكل  % 10.2مددن

و 1 +تتمثالن فقط في المجموعة

العمرية 2+ ; 1+
الطولية

و  , 3+تتمثل في المجاميع

30-34 ; 25-29 ; 20-24سم حيث

يبدو التداخل في التوزيع التكراري الطولي واضحا بين
ىذه المجموعات العمرية.
إن الت د ددداخل ف د ددي توزي د ددع أطد د دوال األس د ددماك ف د ددي ض د ددمن
المجموع ددات العمري ددة  1+و  2+و  3+يغط ددي ك ددذلك
المجموع ددات الطوليد ددة م ددن  20-24إلد ددى  45-49سد ددم
بنسددب متفاوتددة بمعدددل عددام ألط دوال أف دراد كددل مجموعددة
عمرية يسداوي  24.67و  30.12و  39.60سدم عمدى
التدوالي كمدا أن المعددل العدام ألطدوال أفدراد األسدماك فددي
ض د ددمن المجموعدد ددة العمريدد ددة  4+يسدد دداوي  52.53سدد ددم

(جدول .)2-أوضح [ ]34 , 21أن التغاير فدي التوزيدع
الطددولي لممجدداميع العمريددة قددد يكددون بسددبب التغدداير فددي
معد دددالت النفد ددوق خاصد ددة األسد ددماك األكبد ددر سد ددنا ,كمد ددا
أوض ددح [ ]33 ,22أن نس ددبة التواج ددد ف ددي ك ددل مجموع ددة
عمريد ددة يعكد ددس التركيبد ددة العمريد ددة فد ددي التجمد ددع السد ددمكي

والددذي بتددأثيره يعطددي داللددة عمددى خصددوبة البيئددة ومدددى
مالرمتيدا لمنمددو ممددا يعطددي نسددبة بقددار عاليددة لمنددوع ,وقددد
يعزى ذلك إلى أن ىدذه األسدماك تنمدو فدي ظدروف بيئيدة
متغايرة ينتج عنو أفراد متغايرة فدي أطواليدا ولكنيدا تعدود
إلى مجموعة عمرية واحدة [.]20
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تبددين نتددائج ىددذه الد ارسددة أن التددداخل فددي التوزيددع الطددولي

التجمددع السددمكي المصددادة لمنددوع الواحددد ,و ذلددك ألن

ألسماك الجحش  L.nebulosusفي ضدمن المجموعدات

كدل فدوج ( (schoolفدي ضدمن التجمدع السدمكي يقطددن

العمريد ددة المختمفد ددة (جد دددول  2وشد ددكل  )4قد ددد يعد ددزى إلد ددى

فددي بيئددة معين دة ف د ن خ دواص صددخرة األذن لي دذا الفددوج

الس دداحمية لمحافظ ددة حض ددرموت ,الت ددي تبم ددغ حد دوالي 370

ضددمن القطيددع السددمكي الواحددد  ,وبنددار عميددو ف د ن مددن

كددم وتتعدددد فييددا البيئددات البحريددة [ ]6وقددد لددوحظ مثددل ىددذا

الطبيعي أن تكون سرعة النمو متغايرة ألفواج األسماك

الت ددداخل ف ددي أس ددماك العائم ددة القطي ددة (الكم ددل) ف ددي المي دداه

المختمفة فدي التجمدع السدمكي لمندوع الواحدد وذلدك تبعدا

تبين دراسات قدرارة أعمدار األسدماك ,أندو مدن الطبيعدي

أوضحت النتائج كذلك أن الغالبية العظمى من أسدماك

أن يوجد تغاير في نمو األسماك فدي ضدمن المجموعدة

الجح ددش المنزل ددة ف ددي أسد دواق التجزئ ددة ى ددي ف ددي ض ددمن

الطولي ددة الواح دددة لن ددوع مع ددين  ,حي ددث أظي ددرت د ارس ددة

األطد د د د د دوال 34-30س د د د د ددم  ,معظمي د د د د ددا ف د د د د ددي ض د د د د ددمن

أعمددار أسددماك ال(  )plaiceفددي بحددر الشددمال وجددود

المجمددوعتين العمدريتين  1+و , 2+وىددذا قددد يعددود

وس ددرعة نم ددوه حي ددث تتمي ددز ع ددن األفد دواج األخ ددرى فد دي

اختالف البيئات التي تصاد منيا ىدذه األسدماك فدي الميداه

لمبيئة التي عاشت فييا [.]17

الكويتية [.]15

أفراد ذات أعمار تتراوح بدين  7-1سدنوات فدي ضدمن

بصد د د ددورة أساسد د د ددية إلد د د ددى االنتقائيد د د ددة لوسد د د ددائل الصد د د دديد

المجموعد د د ددة الطولي د د د ددة 29-25س د د د ددم  ,كم د د د ددا أن م د د د ددن

المس ددتخدمة ( الخي ددوط اليدوي ددة)  ,حي ددث إني ددا الوس دديمة

خص ددائص اسد ددتخدام ص ددخرة األذن فد ددي د ارس ددة العمد ددر

المثاليددة لصدديد أسددماك الشددعاب المرجانيددة [ ]2وك ددذلك

االس ددتدالل إل ددى تركي ددب التجم ددع الس ددمكي بس ددبب س ددعة

خصوصية البيئة التي صيدت منيا [.]17

حمقد ددات النمد ددو فييد ددا التد ددي تبد ددين اخد ددتالف نمد ددو أف د دواج

جدول ( )1التوزيع التكراري لألطوال ومعدالت الطول الكمي والوزن الكمي ومعامل الحالة في المجموعات
الطولية ألسماك الجحش  .L. nebulosusفي منطقة الدراسة

المجموعة الطولية

عدد

(سم)

العينات

15-19

21

10.8

20-24

24

12.3

25-29

41

21.0

30-34

61

31.3

35-39

28

14.4

411

%

الطول الكمي (سم)

الوزن الكمي (جم)

معامل الحالة

)(±Sd

)(±Sd

)(±Sd

17.6

105.6

1.94

)(0.9

)(12.7

)(0.16

23.1

189.2

1.52

)(1.3

)(40.1

)(0.17

27.6

303.4

1.45

)(1.2

)(40.3

)(0.19

32.2

457.5

1.37

)(1.5

)(81.3

)(0.16

36.8

685.2

1.37

)(1.3

)(115.1

)(0.17
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40-44

7

3.6

45-49

9

4.6

50-54

2

1.0

55-59

2

1.0

المجموع

195

100

35

42.6

1056.9

1.36

)(1.3

)(131.8

)(0.10

46.5

1285.5

1.28

)(1.2

)(188.7

)(0.21

51.2

)(0.3

1968.4
)(0.6

1.47

59.1

2210.4

1.07

)(0.1

)(0.1

)(0.01

)(0.02

31.3

30
25
النسبة المئوية

21.0

20
15

10.8

12.3

14.4

10
5

3.6

4.6
1.0

1.0

0
55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19
المجاميع الطولية (سم)
شكل ( )3التوزيع التكراري لممجاميع الطولية ألسماك الجحش L. nebulosus
( القيمة أعمى الرسم تبين نسبة تواجد المجموعة في العينات المدروسة)
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جدول ( )2التغاير في التركيب الطولي والعمري ألسماك الجحش L. nebulosus
في منطقة الدراسة

المجموعات العمرية معدالت الطول في
المجموعات الطولية (سم) عدد العينات

(عدد العينات(

%

15-19

21

10.8

20-24

24

12.3

25-29

41

21.0

30-34

61

31.3

35-39

28

14.4

40-44

7

3.6

45-49

9

4.6

50-54

2

1.0

55-59

2

1.0

0+

1+

17.2

19.03

)(17

)(4

2+

3+

22.26

23.98

28.25

26.96

)(20

)(21

29.15

32.95

32.02

)(21

)(34

)(6

36.59

37.60

)(19

)(9

)(14

4+

)(10

42.59
)(7
47.6 46.19
)(7

)(2
51

المعدل العام
المجموع

451

)(2
59

)(2
17.2

195

100

24.67

30.12

52.53 39.6
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1200

60
متوسط الطول
50

متوسط الوزن

الطول الكلي (سم)

أسي( .متوسط
الوزن)

800

30

600

20

400

10

200

0

الوزن الكلي(جم)

40

1000

0
0+

2+

1+

3+

4+

العمر(سنة)

شكل ( )4العالقة بين الطول الكمي والوزن الكمي مع بيان معدل الطول لكل مجموعة عمرية.
عالقة الطول بالوزن:

nebulosus

 L.مد ددن خمد دديج السد ددويس عمد ددى البحد ددر

تعددد د ارسددة العالقددة بددين الطددول والددوزن مددن األساسدديات

األحمر ىي 2.9 :و  0.0176لكل من  bو aعمى

االرتباط المباشر بين المتغيرين  ,الطول والدوزن [. ]20

عم د ددى الحال د ددة الصد د دحية لمس د ددمكة ف د ددي المي د دداه الس د دداحمية

المطموبد د ددة لد ارسد د ددة الجماعد د ددة السد د ددمكية ,وذلد د ددك لوجد د ددود

الت دوالي .حيددث تبددين ثوابددت العالقددة بددين الطددول والددوزن

إن قيمدة الثوابدت  aو  bفدي معادلدة العالقدة بدين الطدول

لمحافظدة حضدرموت وانعكاسددات البيئدة عمييدا ,حيددث إن

 ,حي ددث تتغد دداير

بالمغذيات الحيوية وذات إنتاجيدة أوليدة عاليدة []6 , 16

وال ددوزن تتغ دداير تبع ددا لمحال ددة الص ددحية لمس ددمكة وظ ددروف
البيئ ددة المحيط ددة []34 , 33 , 14

فصميا تبعا الختالف بيئاتيا [.]35 , 1

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن قيمة كل من الثوابت

aو  bفي العالقة بين كل من الطول الكمي والوزن

البيئة البحرية في منطقدة الد ارسدة التدي تتميدز بأنيدا غنيدة

ممددا انعكددس بصددورة إيجابيددة عمددى الحالددة الصددحية ليددذه
األسماك [.]9

معامل الحالة:

الكمي كانت  0.02و  2.9عمى التوالي ,كما يتضح

تبين نتائج الدراسة وجود تغاير في معامل الحالة

W= 0.02L2.9

في منطقة الدراسة حيث تراوحت قيميا بين 1.07

في المعادلة اآلتية:

لممجموعات الطولية ألسماك الجحشL. nebulosus

قورنددت قيمددة ثوابددت العالقددة بددين الطددول الكمددي والددوزن

لممجموعة الطولية  59-55سم و  1.94لممجموعة

الدراسة  ,مع نتائج د ارسدات أجريدت ألسدماك الجحدش

ىذا المدى ثم تنحدر بصورة عامة تدريجيا مع الترتيب

الكمددي ألسددماك الجحددش  L. nebulosusفددي منطقددة

 L. nebulosusأجريددت فددي بيئددات بحريددة أخددرى,

الطولية19 -15سم  ,وكانت القيم األخرى في ضمن
التصاعدي في أطوال األسماك مع وجود قيمة مرتفعة

حيددث أوضددح [ ]13فددي د ارسددة العالقددة بددين كددل مددن

( )1.47عند المجموعة الطولية  54-50سم .

أن قيمدة الثوابدت  b , aىدي  0. 04و  2.81عمدى

الطد ددول الكمد ددي والد ددوزن لممجموعد ددات الطوليد ددة المختمفد ددة,

الطددول والددوزن الكمددي فددي خمدديج عدددن والبحددر األحمددر

التوالي  ,كمدا بيندت [ ]26تمدك الثوابدت ألسدماك الجحدش

تبددين النتددائج مدددى ارتبدداط معامددل الحالددة بكددل مددن معدددل
حيدث إن ارتباطدو أوثدق بدالتغيرات الطوليدة ( جددول3 -
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والشددكل  ) 5كم دا .تبددين النتددائج (جدددول ) 3 -أن ىندداك

ومعامدل الحالددة لكددل مجموعددة طوليددة (جدددول , )1-كمددا

داير فد ددي قد دديم معامد ددل الحالد ددة ألسد ددماك الجحد ددش فد ددي
تغد د اً
المجموعات العمرية المختمفة ,وكانت أعمى قيمة لدو فدي

مجموعددة عمريددة (جدددول 3 -وشددكل  , )6-قددد يعددزى

قيم ددة معام ددل الحال ددة م ددع التق دددم ف ددي العم ددر .إن القيم ددة

طولية  ,كما يرتبط بوضوح بطبيعة تغذيدة ىدذه األسدماك

األسدماك التدي أعمارىدا أقدل مدن سدنة ( , (0+ثدم تنحدددر
العالي ددة لمعام ددل الحالد ددة ل س ددماك الص ددغيرة والمتوسد ددطة

(عن ددد المجموع ددة الطولي ددة  )54-50ق ددد يك ددون انعكاس ددا

ظي د ددر ى د ددذا التب د دداين واض د ددحا عن د ددد مع د دددل ال د ددوزن لك د ددل
ذلددك جزئيددا إلددى قمددة أعددداد األسددماك فددي كددل مجموعددة

كأحد أسماك الشعاب المرجانيدة .فقدد أوضدح [ , ]26أن
كددل مجموعددة طوليددة ليددذه األسددماك ليددا تغذيدة خاصددة ,

لممعدددل العددالي لمتغذيددة النوعيددة عنددد ىددذه األطدوال حيددث

فالص ددغيرة ذات الط ددول أق ددل م ددن  20س ددم تتغ ددذى عم ددى

المنخفضة لمعامدل الحالدة فدي األسدماك الكبيدرة قدد يكدون

متوسطة الطول تتغذى عمى األسدماك والقشدريات الكبيدرة

تتغ ددذى عم ددى القشد دريات والرخوي ددات [ ]8كم ددا أن القيم ددة
انعكاسا لمحالة الجنسية ليذا النوع [ ]20كما أن معامل
الحالة يتغير تبعا لعددة عوامدل منيدا وزن المناسدل ونسدبة

تواجد الغذار في المعدة [. ]1

تب ددين نت ددائج الد ارس ددة أن ىن دداك تبايند داً ف ددي مع دددل ال ددوزن

بد د د دديض األسد د د ددماك والقش د د د دريات الصد د د ددغيرة  ,واألسد د د ددماك
 ,أم ددا تم ددك الت ددي يتع دددى طولي ددا  70س ددم ف ني ددا تتغ ددذى
عمد ددى شد ددوكية الجمد ددد فقد ددط .أجريد ددت د ارسد ددة عمد ددى غد ددذار

أسددماك الجحددش ) ) Lithrinidsفددي بيئددات الشددعاب
المرجانيد ددة  ,التد ددي بيند ددت أن قنافد ددذ البحد ددر تعد ددد غد ددذارىا
الرئيسي [.]27

جدول ( )3التغاير في كل من الطول والوزن ومعامل الحالة ومقدار النمو في ضمن المجموعات
العمرية المختمفة ألسماك الجحش .L. nebulosus

المجموعة

عدد

العمرية(سنة) العينات
17

8.7

1+

59

30.3

2+

84

43.1

3+

29

14.9

4+

6

3.1

0+

451

%

الطول

الوزن
الكمي

معامل

الكمي(سم )

(جم)

17.2

101.0

2.0

287.8

1.4

437.2

1.4

)(±Sd
)(0.6
27.1

)(3.9
31.2

)(4.4
39.8

))±Sd
)(7.9

الحالة

))±Sd
)(0.1

)(0.2) (101.4
)(0.2) (150.5
934.3

1.5

1853.8

1.3

)(5.4

)(0.2) (278.6

)(5.3

)(0.2) (391.2

52.6

النمو في النمو في
الطول
(سم)

17.2

الوزن
(جم)

101

9.8

186.8

4.1

149.4

8.6

497.1

12.8

919.5
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شكل ( )5ارتباط معامل الحالة بكل من الطول ( ) Aوالوزن () B
العمر والنمو:

في اسماك الجحش L. nebulosus

إلى حد كبير لذلك فقد استخدمت نتائج قرارة أعمار

تع ددد حمق ددات النم ددو ف ددي ك ددل م ددن ص ددخرة األذن وح ارش ددف

األسماك باستخدام صخرة األذن لمتأكيد عمى وضوحيا

مددن ج دزئيين أحدددىما س دريع  ,معددتم ()Opaque zone

تقنية حرق مقطع عرضي لمصخرة خالل النواة ,

أسماك الجحدش  L. nebulosusكحمقدات سدنوية تتكدون

وىددو النمددو الصدديفي وآخددر بطددير ,شددفاف ( Hyaline

 )zoneوى ددو النم ددو الش ددتوي وذل ددك قياسد داً لد ارس ددة العم ددر

ودقتيا في قرارة وتشخيص حمقات النمو باستخدام

مقارنة بطريقة قرارة حمقات النمو باستخدام الحراشف
ليذا النوع .فقد لوحظ عند قرارة األعمار باستخدام

والنمددو فددي عدددد مددن الد ارسددات العمميددة ألسددماك الجحددش

الحراشف  ,وجود خطوط نمو رفيعة أو غير مكتممة

عند المقارنة بين قرارة العمر بطريقتي الحراشف

مما يشكل صعوبة في قرارة أعمار بعض العينات

النوع .]30 , 36 , 27[ L. nebulosus

وصخرة األذن ألسماك الجحش ,بينت النتائج تطابق
قرارة أعمار األسماك في جميع المجاميع العمرية,

خاصة في المركز حول النواة في بعض الحراشف

الصغيرة  ,فقد أوضح [ ]32أن نمو الحراشف في

األسماك ذا أبعاد ثنائية بينما نمو صخرة األذن يتم
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عمى ىيئة تراكم المواد الكمسية عمى الصخرة بأبعاد

من األسماك المنزلة  ,حيث انعكس ذلك عمى

استخدام تقنية حرق صخرة األذن في قرارة أعمار

ذات األعمار 1+و 2+تشكل نسبة عالية ( (73%

ثالثية حول مركز الصخرة ,كما بين [ ]17أن
األسماك يحل مشكمة عدم وضوح النواة في حراشف

بعض عينات األسماك ووجود حمقات كاذبة في

التركيب العمري لمعينات المدروسة ,كما أن األسماك

,بينما األسماك ذات األطوال ( 59-50سم) التي

تعود إلى العمر  , 4+تشكل نسبة  2%فقط من

البعض اآلخر الذي بتأثيره يزيد نسبة الخطأ عند قرارة

العينات المدروسة  ,قد يعود ذلك إلى قمة األسماك

تبين نتائج دراسة العمر والنمو ألسماك الجحش

مما يجعل األسماك المتوسطة الطول في العينات

أعمار األسماك وتحديد الحمقات السنوية.

الكبيرة المنزلة إلى أسواق التجزئة في منطقة الدراسة

 L. nebulosusأن قرارة الحمقات السنوية باستخدام

المدروسة تتمثل بنسب عالية.

كثير من الوقت وذات كمفة عالية  ,مقارنة باستخدام

( )0+تشكل نسبة  %8.7وقد يعزى ذلك إلى

صخرة األذن أكثر وضوحا ودقة ولكن تحتاج إلى

الحراشف التي ىي أقل كمفة ,مع صعوبة في قرارة

تبين النتائج كذلك أن األسماك الصغيرة أقل من سنة
االنتقائية في وسيمة الصيد  ,إذ يغمب عمى الصيد

األعمار الذي يتطمب خبرة متراكمة لمباحث لتسييل

التقميدي طريقة الصيد بالخيط اليدوي [.]2

الحراشف في قرارة أعمار أسماك الجحش في منطقة

 Bertalanffyأن أقصى طول (∞ )Lباإلمكان

الحراشف من أسواق التجزئة مع شير من الصعوبة

قياسو في العينات المدروسة ىو59سم ,الذي يتناسب

القرارة وتقميل نسبة الخطأ [ .]17أن استخدام

الدراسة وذلك لسيولة ويسر الحصول عمى عينات
التي يتطمبيا جمع واعداد وقرارة الحراشف ,حيث

بينت

نتائج

الدراسة

باستخدام

معادلة

von

الحصول عميو ىو 75.8سم ,بينما أقصى طول تم

مع التركيب العمري ليذه العينات  .بالمقارنة مع

تتطمب ىذه التقنية إلى خبرة الباحث في قرارة أعمار

أقصى طول شوىد في مناطق اإلنزال  80 ,سم [,]2

البيئية عمى تكوين حمقات النمو[ , ]25خاصة

الدراسة قد تتجاوز عشر السنوات من العمر.

األسماك لضمان دقة القرارة وتالفى تأثير الظروف
الحمقات الكاذبة فييا [.]17

مما قد يعطي داللة أن أسماك الجحش في منطقة
يب ددين

[]26

ف ددي د ارسد دة العم ددر والنم ددو ألس ددماك

أظيرت نتائج ىذه الدراسة اعتمادا عمى قدرارة صدخرة األذن

 L. nebulosusفي مياه خميج السويس  ,أن الطول

وأقصدى عمددر تمددت قرارتدو فددي العينددات المدروسدة ىددو أربددع

الطد ددول ي د دوازي عمد ددر  18سد ددنة  .تبد ددين نتد ددائج د ارسد ددة

المجمدوعتين العمدريتين  1+و . 2+أقصدى طدول لمعيندات

بتمددك المنطقددة  ,أن تددأثير البيئددة وطبيعددة التغذيددة ليددذه

أقصددى طددول ليددذه األسددماك فددي مندداطق إن دزال الصدديد فددي

أىميدو اقتصددادية لدذا فيددي مددن األسدماك المسددتيدفة فددي

أن أعمار ىذه األسماك تراوحت ما بين أقل من سنة ()0+

س ددنوات ( )4+وأن معظ ددم األس ددماك المدروس ددة تتمث ددل ف ددي

المدروس ددة ت ددم الحص ددول عمي ددو ى ددو 59س ددم  ,بينم ددا رص ددد

منطقة الدراسة ىو  80سم [.]19

تشكل األفراد متوسطة الحجم ليذا النوع نسبة عالية
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شكل  6سرعة النمو في الطول والوزن ألسماك الجحش L. nebulosus
في المجموعات العمرية المختمفة في منطقة الدراسة

يبين الجدول 3-والشكل ,6-أن نسبة النمو في الطدول

سد ددنوات عند ددد بدايد ددة النضد ددج الجنسد ددي ل ند دداث وثد ددالث

التقدم في العمر وتصل إلى أدندى قيمدة عندد عمدر ()2+

النتائج في ىذه الد ارسدة أن أسدماك الجحدش تصدل إلدى

ل سددماك الصددغيرة تكددون عاليددة ثددم تنحدددر تدددريجيا مددع

سد ددنوات عند ددد الطد ددول 37.5سد ددم لمد ددذكور ,بينمد ددا بيند ددت

م ددع وج ددود قيم ددة عالي ددة عن ددد العم ددر( , ) 4+أم ددا مع دددل

طددول 52.6سددم فددي عمددر أربددع سددنوات  ,ممددا يعكددس

العمددر ,قددد يكددون االنخفدداض الممحددوظ فددي سددرعة النمددو

أن الزيدادة النسددبية فدي الطددول والددوزن عندد ىددذا العمددر,

النمددو فددي الطددول والددوزن فيتناسددب طرديددا مددع التقدددم فددي

عند العمر (( )2+شكل  )6-بسدبب تددني سدرعة النمدو
لي د ددذه المجموع د ددة م د ددن األس د ددماك بس د ددبب نض د ددج الغ د دددد
الجنس ددية ف ددي ك ددال الجنس ددين ,لي ددذه المجموع ددة العمري ددة.

أوضدح كدل مدن [ , ]17 , 28أن تكدوين الغددد الجنسدية
لمن ددوع الس ددمكي يس ددتيمك معظ ددم الطاق ددة المختزن ددة تح ددت

ضددغط الحاجددة إلددى تكددوين الغدددة الجنسددية و يتبقددى فقددط

نسبة ضئيمة من الطاقة تستخدم لمنمو الجسدمي فدي ىدذه

تددأثير البيئددة فددي سددرعة النمددو [ , ]34 , 33, 20كمددا

فد ددي كمتد ددا البيئتد ددين ,يعكد ددس السد ددموك الجنسد ددي وطبيعد ددة
التغذية ألفراد ىذا النوع ,حيث وجد أن الخصوبة تزداد

مد ددع الزيد ددادة فد ددي الد ددوزن والطد ددول والعمد ددر معد ددا [ .]26

باإلمكددان االسددتدالل مددن خددالل ىددذه النتددائج أن أسددماك
الجحش في منطقة الدراسة أن أسماك ىذا النوع تصدل

إلى النضج الجنسي عند السنة الثانية من عمرىا.

تبين النتائج  ,أن أسماك الجحدش  , L. nebulosusفدي

دار عمددى ذلددك فد ن نمددو الجسددم ينحدددر بشدددة
المرحمددة ,وبند ً
بع ددد ط ددور النض ددج الجنس ددي لمس ددمكة .كم ددا ت ددؤثر ك ددذلك

حضددرموت ,مقارنددة بددأفراد نفددس النددوع فددي الخمدديج العربددي

القشريات وبيض األسماك أما األطدوال المتوسدطة (قبيدل

المي دداه الس دداحمية لمحافظ ددة حض ددرموت لالس ددتنزاف نتيج ددة

نوعية التغذية ليذه األسماك حيدث تتغدذى صدغارىا عمدى
النض د د ددج الجنس د د ددي)  ,ف ني د د ددا تتغ د د ددذى عم د د ددى األس د د ددماك

وشوكيات الجمد فقط [.] 26 , 18

منطقة الدراسة سدريعة النمدو فدي الميداه السداحمية لمحافظدة
والبح ددر األحمد ددر ,كمد ددا أن تع ددرض أسد ددماك الجحد ددش فد ددي
لمصدديد الجددائر [ , ]6خاصددة األحجددام الكبي درة منيددا لكث درة
الطمددب عمييددا بسددبب قيمتيددا الغذائيددة والتجاريددة [ , ]5قددد

بيند د د د ددت نتد د د د ددائج د ارس د د د د دة النمد د د د ددو ألسد د د د ددماك الجحد د د د ددش

يكد ددون سد ددببا رئيسد دديا أدى إلد ددى قمد ددة األسد ددماك الكبي د درة فد ددي

األسدماك تصدل إلدى طدول  42.5سدم فدي عمدر أربدع

عمى ىذه األحجام في العينات البحثية.

 L. nebulosusفدي البحددر األحمددر [ , ]26أن ىددذه

األس ددماك المنزل ددة ف ددي األسد دواق المحمي ددة وع دددم الحص ددول
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Age and Growth of Emperor Fishes, Lethrenus nebulosus (Forskal, 1775)
(Fam. Lethrinidae) from Coastal Waters of Hadhramout
Governorate (Yemen)
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Kamal Ahmed Ba-Oum
Abstract
Emperor fishes ( Lethrenus nebulosus), is one of the commercially fish species landed in Hadhramout fish
markets. These fishes targeted to be transported abroad due to its favorable and tasty meat. These fishes
are mainly caught in Hadhramout coastal waters by artisanal fleets, which mainly caught by long line
,traps and trawl fishing gears. For the purpose of this study, fish samples were collected from Al sheher
and Mukalla fish markets. These fishes were taxonomically identified and some biological aspects were
studied as well as fish aging were conducted. The results of size composition shows that, moderate sized
fishes (30-40cm) was dominated the sample studied. Aging was done by means of otoliths and scales
where maximum aged fishes obtained was four (IV) years old. Fishes of the ages 0-II was dominate the
sample which might be due to that bigger and older ones are sold outside fish markets. The length weight
relationship shows that b and a values were 2.9 and 0.02 respectively whereas the average value of
condition factor (k) was 1.5.The results shows that the growth of Emperor fishes, L. nebulosus was faster
at the first year of old. Aging by means of otoliths is the most accurate while a scale reading is the
appropriate method that scales is easy to get from fish markets.
Key words: Emperor fishes, Hadhramout ,Growth, Age, Scales.
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