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تقييم الصيد البحري لألسماك
في العراق
المدرس صفية شاكر المطوري

أ.م.د .صفاء عبد األمير األسدي

جامعة البصرة -مركز دراسات البصرة والخليج العربي

جامعة البصرة -كلية التربية للعلوم اإلنسانية

قسم الدراسات الجغرافية

قسم الجغرافيا

الخالصة
عل ى الىىر م مىىت امىىترا الع ى ار مسىىابات ماويىىة ببريىىة واسىىعة وبيوىىة مراليىىة لتغ يىىة وتكىىارر ونمىىو

األسماا إال أت اإلنتاج السمكي المتبق ال يى از اقى بكريىر مىت اإلمكانيىات الببريىة المتابىة وخصىوبة

المىوارد السىىمكية ,كمىىا أت طىىر وأسىىالي

الصىىيد الببىر المعتمىىدة ال تى از بداويىىة ,وقىىد ابتكىىر الصىىيادوت

وسىىاو صىىيد جديىىدة تتعىىارك وبذىىك ج ى ر وأهىىدا

تنميىىة الرىىروة السىىمكية فىىي الع ى ار  .ك ى لا ترتقىىر

منطقة الدراسة إل المخازت المبردة وندرة معام الرلج وورش صناعة وصيانة ذباا ومراك

الصيد.

إت معد بجم اإلنتاج السىمكي فىي المنطقىة تبىايت بىيت  5815طىت /سىنة للمىدة 1975 -1971

و 22781طىت/سىنة للمىىدة  ,2011 -2007وبىالر م مىت ت ازيىىد معىد اإلنتىاج السىىمكي فىي المنطقىىة إال
انىىال الي ى از اق ى مىىت المسىىتوه الرعلىىي لرسىىت را المبلىىي ممىىا دف ى التجىىار نبىىو اسىىتيراد األسىىماا مىىت

الخارج لمواج ة باجات األسوا المبلية.

المقدمة:
تبظ الرروة السمكية باهتمام متزايد مت قب العلماء والبابريت مت اج المبافظة عل إنتاجيت ا

كجزء مت متطلبات توفير الغ اء بذك متوازت م ازدياد عدد السكات والنقص المتزايد في الموارد

الغ اوية وخاصة البروتينية من ا .تعد األسماا ومنتجات ا مت المصادر الغ اوية الم مة للبروتيت

البيواني ال

( )

يبتاجال جسم اإلنسات بمقدار 18كغم /سنة

لإليراء بالمستلزمات الضرورية للصبة,

) ( باسم جمعة بسيت وآخروت ,اقتصاديات الرروة السمكية في الوطت العربي ,مجلة الرروة السمكية في الوطت
العربي ,منذورات األمانة العامة لرتباد العربي لمنتجي األسماا ,السنة األول  ,الع ار  , 891 ,ص .9
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وات األسماا تدخ ضمت المكونات األساسية في الوجبات الغ اوية لإلنسات ول لا تب

الدو ج ودا كبيرة لتوفير ه ه المادة الغ اوية لسكان ا.

الكرير مت

تعد المصايد الببرية في الع ار أبده مياديت التنمية االقتصادية ال امة نظ ار لما تتمت بال مت
في ظ االستغر االقتصاد

وجود موارد سمكية داومة ل ا صرة االستمرار والتجدد ال

ال ينض

ال امة في تطوير المجتم و لا عت طري تذغي األيد

العاملة وقد يكوت الصيد الببر العام

والسيما أت الع ار يتيح لال االنرتاح عل المصايد العربية الغنية باألسماا ,كما أن ا تعد إبده المياديت
األساس في إقامة المدت والقره.

تم اختيار الصيد الببر لألسماا في الع ار

المضمونة التي ترفد األسوا

موضوعا أساسيا للدراسة لكونال مت المصادر

المبلية باألسماا ,كما أت منطقة الدراسة تعد مت المناط

الغنية

والخصبة بالموارد السمكية ,وك لا لم يبظ ه ا الموضوع بأهمية في الدراسات الجغرافية ر م أهميتال

االقتصادية البالغة .ل لا تعد ه ه الدراسة خطوة جديدة في ميدات الببث العلمي كون ا دراسة ذاملة

لصيد األسماا الببرية في الع ار .
تد

الدراسة إل

موضوع الصيد الببر العراقي مت خر تبديد بجم

تسليط الضوء عل

المخزوت السمكي في المياه الببرية العراقية وتقييم بجم وأسالي

إنتاج األسماا وتسويقال إل األسوا

المبلية ,وتقييم قيمتال االقتصادية .إت الغرك األساس مت ه ه الدراسة هو اإلس ام في تطوير ه ا
القطاع ورف كراءة أنتاج األسماا وتنميتال اقتصاديا لزيادة نصي

الررد العراقي مت األسماا إل

مستوه مقبو مقارنة بدو العالم ومنطقة الخليج وتقليص الرجوة الغ اوية وتقلي االعتماد عل الخارج

في مواج ت ا.

تنطل فكرة الببث مت فرضية مرادها إت كمية الصيد الببر في الع ار ال تتناس

اإلمكانات الببرية الواسعة والغنية بالرروة السمكية ,كما ال تتناس

م بجم

أهميتال االقتصادية م بجم الطل

عل المواد الغ اوية في األسوا المبلية.

بالر م مت أهمية الصيد الببر في الع ار إال أت الدراسات التي طالت ه ا الموضوع قليلة ومت أبرزها
دراسة خياط ( ) 899بعنوات دراسة اقتصادية للرروة السمكية في الع ار

(

) .ودراسة سلمات ()1983

) ) كما مبمد سعيد خياط ,دراسة اقتصادية للرروة السمكية في الع ار  ,منذورات مركز دراسات الخليج العربي,
جامعة البصرة , 899 ,ص .82-80
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األسماا في قضاء الراو( ).ودرس علي وآخروت))1997ابصاويات

المصايد الببرية العراقية( .)1وقام مبمد ( )1997بدراسة اإلنتاج السمكي الببر العراقي( ).

ومت المربظ مت تلا الدراسات أت جميع ا ات طاب تخصصي دقي فأما أت يتناو المخزوت

السمكي أو أنواع األسماا أو أسالي

الصيد ,ل لا جاءت ه ه الدراسة وف المن ج الجغرافي القاوم

عل الدراسة الذاملة للظاهرة ليغطي موضوع صيد األسماا الببرية في الع ار بذك ترصيلي إتماما

للدراسات األخره .

خصائص المياه البحرية العراقية:
تتمر المياه الببرية العراقية في الجزء الذمالي الغربي للخليج العربي بيث يبلغ طو الساب

العراقي بوالي  64كم في قضاء الراو ضمت مبافظة البصرة ذك ( ,)1بيث تستقط

الكرير مت األسماا الببرية.

تقدر مسابة المياه اإلقليمية للع ار

في الخليج العربي بنبو  900كم 1وتمتاز ه ه المنطقة

بضبالت ا بصورة عامة بيث تتبايت األعما
الجا

ال

ه ه المنطقة

بيت  27 -5متر( ) ,وتق ضمت المناخ الصبراو

يمتاز بارتراع درجات الب اررة وبمعد  34درجة مووية خر موسم الصي

واعتدا

درجات الب اررة بمعد  15درجة مووية خر موسم الذتاء وسقوط األمطار بمجموع سنو مقداره

 133ملم وتسىود في المنطقة الرياح الذىمالية الغىربية بسىىرعىة معىدل ىا  4.25متر/رانية( ).

تعد المنطقة المصدر الرويس للمياه الع بة في الخليج العربي بيث تبتو عل ذبكة مت مصبات

األن ار والتي مت أهم ا مص

ذط العر

ال

ينق كميات كبيرة مت المياه الع بة بلغت 35

) ) نادر عبد سلمات ,إنتاج وتسوي األسماا في قضاء الراو ىمبافظة البصرة ,مجلة الخليج العربي ,المجلد ,15العدد
 ,1جامعة البصرة , 89 ,ص .183-173
) )1رامر سالم علي وآخروت ,إبصاويات المصايد الببرية العراقية ,مجلة المصايد الببرية العراقية ,منذورات مركز
علوم الببار ,جامعة البصرة , 889 ,ص .58-45

) ) عبد الر از مبمود مبمد ,اإلنتاج السمكي الببر العراقي ,مجلة المصايد الببرية العراقية ,منذورات مركز علوم
الببار ,جامعة البصرة , 889 ,ص .43-31
(4) Admiralty chats, Khor Abdullah and Approaches to Shatt Al-Arab, 2004.

) ( داورة األرصاد الجوية وبماية البيوة الكويتية ,قسم المناخ ,بيانات مبطة العبدلي للمدة  ,2006-1957بيانات
ير منذورة.1002 ,
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ات التراكيز العالية مت المغ يات (البوتاسيوم والنيتروجيت والرسرور) ,كما ينق مص

ذط العر كميات كبيرة مت الرواس

العالقة والمواد ال اوبة بلغت  92.08مليوت طت/سنة(.)1

إت ه ه الخصاوص وفرت بيوة مرالية لتغ ية وتكارر ونمو وبماية األسماا مما أده إل ج

األسماا الببرية وهجرت ا مت الخليج العربي والببر العربي إل المياه الببرية العراقية ,ل لا تعد ه ه

المنطقة مت أهم المناط الغنية بالرروة السمكية في الخليج العربي( ).
شكل ( )1المياه البحرية العراقية.

المصدر)Admiralt Charts, 2004( :
الرز مبمود مبمد ,مصدر ساب  ,ص . 1
) ( عبد ا
) (1فاو يونس المنصور  ,دراسة انتقا الرواس
) ( من

في الجزء الجنوبي مت ذط العر  ,رسالة ماجستير ,كلية الزراعة,

جامعة البصرة , 882 ,ص .110

طال خضير العكيلي ,وفرة وانتذار بيوك األسماا ويرقات ا في مص

العربي ,رسالة ماجستير ,جامعة البصرة ,100 ,ص .91
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يمتد موسم الصيد في المياه الببرية العراقية مت ذ ر آ ار إل ذ ر تذريت الراني م

روة للصيد

تمتد في األذ ر (نيسات -أيلو ) ,أما خر أذ ر الذتاء (كانوت الراني  -ذباط) فات بجم الصيد ي بط
الظرو

بسب

بركة األسماا بعيدا نبو المناط العميقة

المناخية ير المرومة للصيد والمربة وبسب

واألكرر دفوا في الخليج العربي.
تقييم المخزون السمكي:
إت تبديد بجم المخزوت السمكي في المياه يوفر قاعدة مت البيانات الرزمة إلدارة وتنمية الموارد

السمكية بما يكر البراظ عل ه ه الرروة مت اإلج اد واالستن از
تضم البيوة الببرية لذما

ر الخليج العربي ومص

ويمكت مت استرمارها بذك اقتصاد .

ذط العر ببدود  300نوعا مت األسماا

الببرية ومخزوت سمكي ( )Stock of Marian Fishesيقدر ببدود  56أل

طت( ).

إت معد الطاقة اإلنتاجية لألسماا الببرية في العالم تتبايت بيت  %80 -70مت البجم الكلي

للمخزوت السمكي( ,)1ويرج السب

في عدم استرمار الطاقة اإلنتاجية جميع ا وبمقدار  % 00مت

األسماا المتواجدة في المياه هو لغرك المبافظة عل التنمية المستدامة ومن نضو

الموارد الببرية.

وب لا فأت المخزوت السمكي في المياه الببرية العراقية يتيح إنتاج األسماا الببرية بمقدار يتبايت ما بيت

 44.8 -39.2أل

طت/سنة.

مستلزمات الصيد البحري:
يمارس الصيد الببر في منطقة الدراسة بطر وأسالي

بداوية ,فما ي از الصيد التقليد

يذك

بوالي  % 90مت بجم األسماا المعروضة في األسوا  .عل الر م مت عدم وجود بيانات دقيقة عت
عدد الصياديت إال أت التقديرات المتوفرة تذير إل أت عددهم بلغ  8250صيادا خر سنة  2011بس

ال ويات الصادرة مت قاوممقامية قضاء الراو في بيت بلغ العدد الرعلي للصياديت ال يت يزاولوت الم نة

بذك موسمي ببدود  4750صيادا ( ) ,إما وساو الصيد فتعد الذباا والزوار مت مستلزمات الصيد
األساسية وتتبايت ه ه المستلزمات في أبجام ا ونوعية استخدام ا تبعا لنوع األسماا ومواق وجودها في

المياه.

) ( عبد الر از مبمود مبمد ,مصدر ساب  ,ص

.

) (1منظمة األ ية والزراعة لألمم المتبدة ,روما ,1000 ,ص.149
) ( قاوممقامية قضاء الراو ,ذعبة ال ويات ,بيانات ير منذورة,
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هناا العديد مت أنواع الذباا المستخدمة في الصيد الببر في المنطقة تعر

بأسماء مبلية هي

(ذباا الكوفة والبداا والطرفة والنصابة وال يالة) ,ومعظم ه ه الذباا تصن مبليا بغز وبياكة الخيوط
والنايلوت واألليا

الصناعية .وأضخم الذباا المستخدمة في الصيد هي ال يالة التي تتراوح أطوال ا بيت

 45 - 20متر وذباا الكوفة (ذباا الجر القاعي ) التي تتراوح أطوال ا ما بيت  25 -15متر( ).
أما الزوار فتعد األداة الرويسة الرانية إل جان

الذباا التي تعتمد علي ا عملية الصيد ,ويقدر العدد

الكلي لزوار الصيد المتواجدة في منطقة الدراسة ببدود  2200زورقا جدو ( ,)1وتتبايت زوار الصيد
في التصميم والبجم والبمولة وعدد العامليت علي ا .تعد السرت اكبر المراك

المستخدمة في الصيد

الببر بيث تزيد أطوال ا عت  30متر وبلغت أعدادها  50سرينة ببمولة تتراوح بيت  500 -100طت
ويتراوح عدد األذخاص العامليت علي ا بيت  15 -7ببا ار ومدة السرر قد تص إل  30يوما .بينما تعد

المستخدمة للصيد في منطقة الدراسة بيث تتبايت أطوال ا بيت  12 -7مت ار

القوار أصغر المراك

وبلغت أعدادها  1500قار ببمولة تتبايت ما بيت  1 -0.25طت وعدد العامليت علي ا يتبايت ما بيت
 3 -1ببا ار وتكوت السررة يوميا.

كما أت هناا العديد مت المستلزمات المرتبطة بعمليات صيد األسماا الببرية المتمرلة بالمخازت

المبردة ومعام الرلج وورش صناعة ذباا ومراك

الصيد وصيانت ا ,فأت منطقة الدراسة ترتقر إل

جدول ( )1أعداد مراكب الصيد البحري حسب النوع والمواصفات في الساحل العراقي.
بمولت ا

عدد الببارة

مدة اإلببار

نوع المراك

العدد

الطو (متر)

(طت/مرك )

(ذخص/مرك )

( يوم)

سرينة

50

أكرر مت 30

500-100

15 -7

30

لنج

550

30 -24

90 –40

10 -4

10

زور

100

20 -10

8 -6

12 -5

10

قار

1500

12 -7

1 -0.25

3 -1

1

المصادر:

) ( الدراسة الميدانية.2011 ,

(
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(-1جمعية الراو.)2011 ,
 (-2الدراسة الميدانية .)2011 ,

ه ه الخدمات بيث ال يوجد سوه معم رلج وابد في المنطقة وال يقتصر تسوي إنتاجال إل الصياديت
بجم إنتاجال م

فقط وانما يوزع إنتاجال عل المنطقة لتلبية االستخدامات البذرية األخره ,كما ال يتناس
الباجة الضرورية لال.

إت عدم توفر الكميات المطلوبة مت الرلج يجع مجا تبرا الصياديت مبدودا قر الساب والسيما

أت المنطقة تعد مت اذد المناط ب اررة وخاصة في فص الصي

األسماا المصطادة عل

مراكب م مما يؤرر عل

فتزداد باجة الصياديت إل الرلج لتبريد

بجم اإلنتاج كما ترتقر المنطقة إل

ل لا يضطر الصياديت إل بيع ا

والتجميد مما يعرك األسماا المصطادة إل التل

مخازت التبريد

بأسرع وقت ممكت مما يس م في انخراك قيمة أسعار األسماا في كرير مت األبيات .وك لا توجد في
وصيانت ا.

المنطقة ورذة وابدة متخصصة في صناعة المراك

ومت الجدير كره في ه ا الصدد أت بعك الصياديت في المنطقة يعتمدوت طر وأسالي

قانونية تتعارك بذك ج ر وأهدا

صيد ير

بالمترجرات

التنمية المستدامة للرروة السمكية وتتمر ه ه األسالي

والسموم والمواد الكيمياوية الخطرة .كما توجد بعك وساو الصيد المبلية التي تررض ا الظرو
وتكمت وراو ا األع ار

المبلية

الساودة المتأصلة بتأص البرفة كالرخاخ والسنارة.

واقع اإلنتاج السمكي:
ذ دت كميات اإلنتاج السمكي في المياه الببرية العراقية تباينات زمنية كبيرة بيث بلغ معد كمية
األسماا المصطادة ببدود  5815طت/سنة للمدة  1975 -1971جدو ( .)2وتوق
الببر في المنطقة تماما خر المدة  1988 -1980بسب

ظرو

البر العراقية اإليرانية .رم اخ

بجم الصيد الببر بالنمو التدريجي بيث ارتر معد كمية اإلنتاج السمكي إل

خر المدة  ,1998 -1992وترج تلا الزيادة إل
المواد الغ اوية المبلية ومن ا األسماا مما أده إل

ظرو

نذاط الصيد

البصار االقتصاد

 99714طت/سنة

وزيادة الطل

زيادة اإلنتاج .وقد ازدهر إنتاج األسماا الببرية

خر المدة  2011-2007ووصلت كمية اإلنتاج إل  22781طت/سنة ,ويمكت إرجاع السب
الزيادة إل

تقلص المسطبات الماوية الع بة بسب

تجري

عل األسماا الببرية.
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عل الر م مت تنامي إنتاج األسماا الببرية في الع ار مت  5815إل  22781طت/سنة إال أن ا
كميات ال ت از منخرضة مقارنة بالطاقة اإلنتاجية للمخزوت السمكي في المنطقة بيث يمر - 10.38

 %40.68مت كمية المخزوت السمكي ,كما أت بجم الصيد الببر في الع ار منخرضا مقارنة م بجم
اإلنتاج في دو الخليج العربي البالغ  670أل

أل

طت/سنة والتي تتصدرها إيرات إ بلغ إنتاج ا الكلي 440

طت/سنة( ).

جدول ( )2كميات إنتاج األسماك البحرية ومتوسط نصيب الفرد في محافظة البصرة
للمدة.2011-1971

المدة

كميات إنتاج األسماا

عدد السكات

5815

1008626

5.7

1988-1980

0

-

-

1998-1992

9971

1556445

6.4

2002-2000

14866

1873642

9.8

2011-2007

22781

2598623

8.8

المعد العام

0292.2

-

9.1

1975-1971

( طت)

متوسط نصي

الررد ( كغم /سنة)

المصادر:
 ( -1خياط)1978 ,
( -2جمعية الراو)2011,
( -3الج از المركز لإلبصاء)1998 ,

) ( امجد كاظم رست ,تقييم مخزوت أنواع مت األسماا التجارية وتأرير ال يدروكاربونات النرطية علي ا في المياه الببرية,
أطروبة دكتوراه ,كلية الزراعة ,جامعة البصرة ,1009 ,ص .2
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 ( -4المركز التمويني في البصرة)2002 ,

التسويق:
والنوعية الجيدة يج

لغرك إيصا األسماا إل المست لا بالسعر المناس

أت تراف عملية إنتاج

األسماا عملية تسوي منظمة ,إت عملية تسوي األسماا في منطقة الدراسة قب عام  1976كانت تبت

سيطرة القطاع الخاص والوسطاء مما أده إل تخلر ا والبا الضرر بالصياد والمنتج والررد المست لا,
إال أت قانوت تنظيم صيد األسماا واألبياء الماوية وبمايتال المرقم  48لسنة  1976نص عل

تولي

الب في تنظيم عمليات البي والذراء ومنح إجازات للبي بالجملة والمررد ومراقبة األسوا واإلذ ار

عل

المؤسسة العامة لألسماا اإلذ ار
عملية التسوي

( )

عل تجارة األبياء الماوية بالجملة والمررد وقد منح القانوت المؤسسة

رم تأسست الجمعيات التعاونية لصياد األسماا وتأسيس نقابة العما الزراعييت.

إت األسماا المصطادة عندما تص إل الذاطئ تصن

بس

البجم والنوع رم يتم توزيع ا عل

وكرء بي المررد (المزودوت ب وية نقابة العما الزراعييت أو إجازة المؤسسة العامة لألسماا) ال يت ل م

الب

في عرض ا في مبرت م ,كما تقوم الجمعية باسترم األسماا مت المراك

بعد وصول ا إل

الذاطئ ,بيث تقوم بتسويق ا إل مركز المبافظة بعد عز بصة قضاء الراو.

إما في الوقت البالي فعندما تص األسماا إل منطقة الساب في الراو تباع في المزاد عل وكرء بي

الجملة لتنق إل أسوا داخ المبافظة وخارج ا أو تباع عل وكرء بي المررد في القضاء أو وكرء
الجمعية ,وتباع األسماا وف أسعار وقتية ير مبددة أو مستقرة تتأرر بالعرك والطل .
ير أت ا ل

الصياديت العراقييت في المياه الببرية يرضلوت الربح السري مت خر بي النسبة األكبر

مت إنتاج م لألسماا الببرية خر الربلة الببرية إل

دو الجوار وبالدرجة األساس إل

إيرات رم

الكويت ,وقد تص نسبة بي األسماا إل دو الجوار في بعك األبيات إل بوالي  %80مت بجم
اإلنتاج السيما إ ا كانت األسماا المصطادة ات نوعيات جيدة وابجام كبيرة ,مما يؤد

إل انخراك

كمية األسماا الواصلة إل الع ار ورداءة نوعيت ا وصغر بجم ا وهي عبارة عت جوازات للمرور ضمت
) ( نادر عبد سلمات ,مصدر ساب  ,ص . 9
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المياه اإلقليمية العراقية ومت الطبيعي أت يؤرر البصار المرروك عل
للعملة اإليرانية ال

كات واضبا خر عامي  10 1و

ايرات وانخراك القدرة الذراوية

 10عل نسبة بي األسماا إل دو الجوار.

إت األسماا الببرية الواصلة للساب العراقي يتم بيع ا في منطقة متخصصة للبي ضمت قضاء الراو

تسم بمنطقة مزاد األسماا و البا ما يتم التداو وبي األسماا الببرية خر أوقات الصبح مت ك يوم

إ تبرظ األسماا المصطادة لير بالرلج إل الصباح الباكر ليتم بيع ا في المزاد ل لا يمر وقت الصبح
اكبر كمية لألسماا المعروضة في المزاد .وعت طري الجمعيات التعاونية ووكرء بي المررد والجملة يتم

تسوي

األسماا الببرية إل

داخ

المبافظات العراقية.

قضاء الراو وخارجال ب

وقد ساعد عدم توفر إمكانات التسوي

تص

األسماا الببرية إل

والتصني المتطورة في الع ار إل

التقليدية عل بقاء ه ا القطاع دوت المستوه المطلو .

جان

تخل

العديد مت

أسالي

الصيد

االستهالك:
يتأرر مستوه است را األسماا المبلية بالعديد مت العوام أهم ا العادات والتقاليد وظرو

التسوي

والموق الجغرافي فضر عت العوام االقتصادية المتعلقة بأسعار األسماا مقارنة بالبدي مت مصادر

البروتيت البيواني .إت مستوه است را األسماا الببرية في المنطقة يتبايت زمنيا تبعا لبجم الصيد
الببر وعدد سكات المبافظة ,بيث بلغ معد نصي

الررد في مبافظة البصرة مت إنتاج األسماا

الببرية ببدود  5.7كغم /سنة خر المدة  1975-1971وارتر المعد إل

 8.8كغم/سنة للمدة

2011-2007جدو ( )2وهي كمية منخرضة مقارنة بمعد بصة الررد العربي البالغة  11.6كغم /
سنة ومعد بصة الررد األوربي  14كغم  /سنة( ) .ويمكت إرجاع سب
انخراك بجم الصيد الببر بسب

لموظري الدولة مما أده إل

السكات ومتطلبات األسوا

بداوية أسالي

انخراك بصة الررد إل

الصيد وقلة عدد الصياديت وارتراع المردود الذ ر

عدم تنمية القطاع السمكي بالذك المروم لبجم المخزوت السمكي وعدد

المبلية .علما أت المست لا المبلي يمي إل

المستوردة مت الخارج و لا بسب

أسعارها المرومة للوض االقتصاد

است را األسماا الن رية

وكبر أبجام ا بالر م مت كون ا

اسماا مجمدة ال تضاهي جودة األسماا المبلية الطازجة .ومت الجدير بال كر أت ما يقار  % 20مت

) ( عبد القادر رزي

المخادمي ,األزمة الغ اوية العالمية ,تبعات العولمة االقتصادية والتكام الدولي ,الطبعة األول ,

القاهرة ,1008 ,ص.110
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التل

معد إنتاج األسماا الببرية في العالم ال يص إل متناو المست لكيت بسب

أرناء تداو السلعة بيت المنتج والمست لا( ) .

ال

يتعرك لال

القيمة االقتصادية للصيد البحري:
إت الصيد الببر يس م في دعم االقتصاد الوطني بالموارد المادية مت خر تغ ية األسوا المبلية
باألسماا بدال مت استيرادها مت الخارج ,وتتبايت القيمة االقتصادية إلنتاج األسماا الببرية في الع ار

تبعا لتبايت بجم الصيد الببر وسعر األسماا الببرية والقدرة الذراوية للدينار العراقي .فقد بلغ معد

القيمة االقتصادية  7.85مليوت دوالر للمدة ,1975-1971وارتر المعد السنو إل  127.57مليوت
دوالر مت خر المدة  2007-2011جدو ( .)3وب لا فقد تضاعرت القيمة االقتصادية إلنتاج األسماا
الببرية في الع ار بمقدار 16.25ضعرا مقارنة بمدة السبعينات ويمكت تعلي سب

لا إل زيادة بجم

الصيد الببر وارتراع أسعار األسماا وانخراك القدرة الذراوية للدينار العراقي مما أده إل زيادة أسعار

األسماا فارترعت ب لا القيمة االقتصادية للصيد الببر العراقي خر المدة .2007-2011

جدول ( )3القيمة االقتصادية إلنتاج األسماك البحرية العراقية للمدة.2011-1971
المدة

كىميىات الصىيد

1975-1971

5815

1.35

22781

5.6

2011-2007

( أل

*سعر الطت

طت/سنة)

دوالر )

(أل

القيمة المادية

(مليوت دوالر )
7.85
127.57

المصدر:

( -1جدول) 2 ,

) ( باسم جمعة بسيت وآخروت ,اقتصاديات الرروة السمكية في الوطت العربي ,مجلة الرروة السمكية في الوطت العربي,
منذورات األمانة العامة لرتباد العربي لمنتجي األسماا ,السنة األول  ,الع ار  , 891 ,ص .8
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*سعر صرف الدينار العراقي يتباين  3دوالر خالل المدة األولى و 0.0008دوالر  0.8سنت خالل المدة الثانية.

إت ارتراع القيمة االقتصادية إلنتاج األسماا المبلية يعطي مؤذ ار قويا لزيادة قيمة الصيد الببر في

دعم االقتصاد الوطني ,ير أت ما يؤخ عل الصيد الببر العراقي في ه ا الصدد هو عدم قدرة الصيد
الببر عل تلبية كافة متطلبات األسوا المبلية مما يدف المعنييت إل استيراد األسماا مت الخارج لسد

متطلبات األسوا المبلي.

االستنتاجات:
مت خر الدراسة البالية تم التوص إل العديد مت االستنتاجات والتي مت أبرزها ما يأتي :

 -1يمتلا الع ار

إمكانات ببرية واسعة إلنتاج األسماا ,بيث يبلغ طو الساب
1

 64كم ويبلغ مسابة المياه اإلقليمية ببدود  900كم.

العراقي ببدود

 -2تعد المياه الببرية العراقية خصبة بموارد الرروة السمكية بيث يقدر بجم الخزيت السمكي ببدود 56

أل

طت ,وتتبايت معد

بجم االسترمار العالمي لعمليات الصيد الببر

نسبة تتبايت ما بيت

 % 80 -70مت البجم الكلي للمخزوت السمكي أ بمقدار يتبايت  44.8 -39.2أل
 -3تعتمد عمليات الصيد الببر في منطقة الدراسة عل الطر واألسالي

التقليد

طت/سنة.

البداوية بيث يمر الصيد

بوالي  %90مت بجم األسماا المعروضة في األسوا المبلية ,وترتقر المنطقة إل المخازت

المبردة ومعام الرلج وورش صناعة وصيانة ذباا ومراك

الصيد.

 -4يذ د معد اإلنتاج السمكي تباينات زمنية كبيرة بيث بلغ  5851طت/سنة للمدة 1975-1971
ارتر معد اإلنتاج إل  22781طت/سنة للمدة  .2011-2007وب لا تباينت نسبة كمية اإلنتاج بيت
 %40.68 -10.38مت البجم الكلي للخزيت السمكي.

 -5يتم بي النسبة األكبر والنوعية األجود مت األسماا الببرية إل دو الجوار (ايرات و الكويت) بسب
الربح السري  ,أما النسبة المتبقية مت األسماا الواصلة إل

الع ار فيتم تسويق ا عت طري

ووكرء بي المررد والجملة إل أسوا داخ مبافظة البصرة وخارج ا.

الجمعيات

 -6يتبايت مستوه است را األسماا الببرية في المنطقة تباينا زمنيا تبعا لبجم الصيد الببر وعدد
سكات المبافظة بيث بلغ معد نصي

الررد مت أنتاج األسماا الببرية ببدود  5.7كغم/سنة خر

المدة  1975 -1971وارتر إل  8.8كغم/سنة للمدة  2011-2007وهي كمية منخرضة مقارنة بمعد
نصي

الررد العربي البالغ  11.6كغم/سنة.
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 -7يتبايت معد القيمة االقتصادية إلنتاج األسماا الببرية في الع ار بيت  7.85مليوت دوالر خر
المدة  ,1975 -1971ويرتر معد القيمة المادية لألسماا الببرية إل  127.57مليوت دوالر للمدة
 2011 -2007مما يعني أت الصيد الببر يس م في دعم االقتصاد الوطني بالموارد المادية.

التوصيات:
هناا العديد مت اإلجراءات والمربظات التي ينبغي مراعات ا لتطوير وتنمية واق صيد األسماا
الببرية في الع ار والتي مت أبرزها ما يأتي:

 -1ضرورة استمرار الدراسات واألبباث بو مراقبة مخزوت األسماا في المياه الببرية العراقية

والتنسي

والتعاوت م المراكز العلمية لغرك استغر كافة اإلمكانيات العلمية المتواجدة في الع ار

واعداد الخطط العلمية المدروسة وتطبي

ابدث ما توصلت إليال التكنولوجيا في زيادة اإلنتاج السمكي

والعم عل تدويت البيانات الخاصة بكميات الصيد وعدد الزوار والصياديت والعامليت في المياه الببرية

العراقية لتنمية وتطوير استغر الرروة السمكية.

 -2ضرورة قيام تعاوت وتنسي إقليمي وري بيت الع ار ودو الجوار ب د

توبيد نذاطات ا وتوجي ا

الستغر الرروة السمكية مت خر عقد اتراقيات دولية لرسح المجا أمام الصياديت للبركة في مياه
الخليج العربي وبرية الصيد وتبديد كمية الصيد وأنواع األسماا لتأميت كمية اإلنتاج الكافية للطل

المبلي والبافظة عل المخزوت السمكي.
 -3العم عل تطوير أسالي

مت صيد ما يج

الصيد الببر لتترءم م األسس العلمية وتدري

الصياد علي ا ليتمكت

صيده مت األسماا بكميات ونوعيات معقولة م المبافظة عل المخزوت االبتياطي

وبذك متوازت ,وك لا ضرورة أنذاء معام تتول

تزويد الصياديت بالكميات الكافية مت مستلزمات

الصيد الببر .

 - 4إعادة هيكلية الذركة العامة لألسماا وابياء أسطو الصيد الببر العراقي ليمارس عملال في المياه
اإلقليمية ومياه الخليج العربي مما يساهم في رف اإلنتاج السمكي واالهتمام بتذكي جمعيات لصياد

األسماا في الع ار ودعم ا مت قب الدولة بتقديم بعك الخدمات والتس يرت للصياديت لزيادة إس ام م

بالخطط الموضوعة مت قب الجمعية باالتجاه ال
(

يزيد اإلنتاج ويبافظ عل الرروة السمكية.

) 122

ـــــــ

مجلة البحوث الجرافية
لألسماك في العراق

ـــــــ

العدد ()02

تقييم الصيد البحري

 -5أنذاء صناعات سمكية متطورة في الع ار تس م في توفير الباجة الرزمة لرست را المبلي للبراظ
عل األسماا المصطادة مت التل

وامكانية تخزيت وتعلي

اإلنتاج السمكي الراوك عت الطل

المبلي

في مواسم روة الصيد ( نيسات -أيلو ) لغرك تصديره إل األسوا المبلية في المواسم التي يق في ا
الصيد الببر  ,وعند بلوغ مربلة االكتراء ال اتي يمكت تصدير اإلنتاج السمكي إل األسوا الخارجية مت
خر المعلبات أو األسماا المجمدة.

المصادر:

 جمعية الراو لصيد األسماا في البصرة ( )2011قضاء الراو ,ذعبة األرذي  ,بيانات ير منذورة,.

10

 -1ىبسيت ,باسم جمعة ,والقدو ,بدي جمي  ,وبست ,مبمود راضي ,اقتصاديات الرروة السمكية في
الوطت العربي ,مجلة الرروة السمكية في الوطت العربي ,منذورات األمانة العامة لرتباد العربي

لمنتجي األسماا ,السنة األول  ,الع ار 891. ,

 خياط ,كما مبمد سعيد ,دراسة اقتصادية للرروة السمكية في الع ار  ,منذورات مركز دراسات الخليجالعربي ,جامعة البصرة899. ,

 داورة األرصاد الجوية وبماية البيوة الكويتية ,قسم المناخ ,بيانات مبطة العبدلي للمدة 2006- ,1957بيانات ير منذورة1002. ,

 رست ,امجد كاظم ,تقييم مخزوت أنواع مت األسماا التجارية وتأرير ال يدروكاربونات النرطية علي افي المياه الببرية ,أطروبة دكتوراه ,كلية الزراعة ,جامعة البصرة1009. ,

 -2سلمات ,نادر عبد ,إنتاج وتسوي األسماا في قضاء الراو ىمبافظة البصرة ,مجلة الخليج العربي,
المجلد ,15العدد  ,1جامعة البصرة89 . ,

-9العكيلي ,من طال خضير ,وفرة وانتذار بيوك األسماا ويرقات ا في مص
الخليج العربي ,رسالة ماجستير ,جامعة البصرة.100 ,

ذط العر ذما

ر

 -9علي ,رامر سالم ,ومبمد ,عبد الر از مبمود ,وبسيت ,نجاح عبود ,إبصاويات المصايد الببرية
العراقية ,مجلة المصايد الببرية العراقية ,منذورات مركز علوم الببار ,جامعة البصرة889. ,

 -8قاومقامية قضاء الراو ,ذعبة ال ويات ,بيانات ير منذورة. ,
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 عبد الر از, مبمد- 0

889., جامعة البصرة,منذورات مركز علوم الببار,

, األزمة الغ اوية العالميةى تبعات العولمة االقتصادية والتكام الدولي,  عبد القادر رزي, المخادمي رسالة, في الجزء الجنوبي مت ذط العر

ير

1008. , القاهرة, الطبعة األول

الرواس

 دراسة انتقا,يونس

 فاو,  المنصور- 1

882. , جامعة البصرة, كلية الزراعة,ماجستير

1000. , روما, منظمة األ ية والزراعة لألمم المتبدة-

 بيانات,2002-2000  أعداد السكات للمدة, المركز التمويني في البصرة, و ازرة التجارة1001. ,مذورة

 بيانات,1992-1998  المدة, قسم اإلبصاء الزراعي, الج از المركز لإلبصاء, و ازرة التخطيط. 889 ,ير منذورة

16- Admiralty chats,(2004) Khor Abdullah and Approaches to Shatt Al-Arab.

Abstract

Evaluation of Marine Fishing in Iraq

In spite of the fact that Iraq owns wide water areas and perfect

environment for the feeding, growing and propagation of fish, but their
production still lower than the abilities available and the exist fish resources. In
addition, means and tools of fishing are still very out of date, and sometimes

the fishers create ways conflict with aims of developing fish wealth in Iraq. The
area of the study is in real lack to cold stores, ice factories and factories of
maintaining dray nets and fishing vessel.

The size of fish production in the area range between (5815) Ton/year

for the period 1971-1975, and the production was (22871) Ton/year for the

period 2007-2011. In spite of the increase in fishing production in the area but
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it is still less than the actual level for usage, which led merchants to import fish
from outside Iraq to cover the local market needs.
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