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مـــن خـــالل النتـــائج . طريقـــة األشـــواك اســـتخداموذلـــك بهـــدف دراســـة العمـــر والنموب ،م2003/2004

بينما سـجلت األوزان مـا بـين  ،سم 304-85فقد سجلت أطوال األسماك ما بين  ،المتحصل عليها

وهـي الشـائعة  ،"األكثريـةوالكبيـرة سـجلت  أن األحجـام المتوسـطةنستنتج من ذلـك  ،كجم 25-290

وعند حسابالحلقات السنوية من خـالل دراسـة . في التجمع مقارنة باألسماك ذات األحجام الصغيرة

لـذلك فـإن ؛سـنة عمريةعشـرين أعمـار األسـماك مـا بـين سـنة واحـدة إلـى  قطاعات األشـواك سـجلت

كمـــا أن معظمهاإنـــاث  ،معظـــم أســـماك التونـــة فـــي التجمـــع ســـجلت ذات األعمـــار واألحجـــام الكبيـــرة

مقارنة بذكور األسماك التي تهاجر في مجموعات %) 63.22(األسماك البالغة التي شكلت نسبة 

النتائج (. صلي الربيع والصيفلغرض التكاثر وعملية وضع البيضكبيرة إلى السواحاللليبية خالل ف

ا ذالمتحصــل عليهــا وفــرت لنــا بعــض المعلومــات البيولوجيــة الهامــة فــي تقيــيم المخــزون الســمكي لهــ

وممـــا ال شـــك فيـــه أن .النــوع واألســـباب الحقيقيـــةلهجرة أســماك التونـــة زرقـــاء الزعنفـــة للســواحاللليبية

مـا يجعلنـا نوصـي ية الكبيـرة قتصـادتجـاه لـه مـن األهميـة االي هـذا االالمزيد مـن البحـث والدراسـة فـ

فــي الهيئــة " وعضــو فعــال ،ول الهامــة فــي صــيد التونــةخاصــة أن ليبيــا مــن الــد ،"ه مســتقبالبإجرائــ

  (ICCAT).الدولية لحماية أسماك التونة بالبحر المتوسط والمحيط األطلسي

  السواحل الليبية ،لتونةا ،العمر، النمو، األشواك :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study was conductedon measurement of fork length (cm), total 
weight (kg), samples of spines and sexof Blue Fin Tuna 
(T.thynnus). A total number of fishes (174) were sampled. The number of 
males (64), and females (110), was recorded from the total catches. Fish 
samples and measurements were taken from the traps (Zreg and Gazira) 
in Misarata, during the fishing season of 2003/2004. From the results, 
fork length of fishes recorded between 85-304 cm , were the fish weights 
recorded between 25-290 kg. we concluded that the most common 
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fishesinthe catches werelarge and medium size fishes comparing to the 
small size. By data analysis of the annual ringsof spine sections, fish age 
was recorded between one to twenty years. Results shows that the 
predominatedfishes in population were mature females (63.22%), 
comparing to the males that migrate in large groupsto the Libyan coast 
during the spring and summer seasons for reproduction and spawning.The 
results given important information on biology andstock assessment 
oftuna in the Libyan coasts. Further investigation along this direction 
could be economically important, especially Libya isthe one ofimportant 
country interesting for fishing tuna as well as a member of International 
Commission for Atlantic Tuna (ICCAT). 

  المقدمة

التـي تنتمــي  (Large pelagic fish)سـمك التونـة مـن األســماك السـابحة الكبيـرة الحجــم 

، ،توجد ستة أنواع من أسماك التونـة فـي العـالم(Tunnidae)إلى طائفة األسماك العظمية وعائلة 

مــن بينهــا التونــة  ،تــاج العــالميمــن اإلن% 75تشــكل ،و ية وتجاريــة عاليةاقتصــادذات أهميــة  وهــي

ـــة  والتونـــة  ،(YFT)التونـــة ذات الزعنفـــة الصـــفراء ،(Albacore)تونـــة البكـــور  ،(Skipjack)الوثاب

التي وصفت بالتونة العنيدة والعمالقة لصعوبة صيدها  ،(Thunnusthynnus. L)زرقاء الزعنفة 

كيلـوجرام  600والـوزن إلـى  ،مسـ 300حجامها الكبيرة التي قد يصـل طـول السـمكة الواحـدة إلـى وأل

2000),(COPEMED،  تعيش أسماك التونة في مجموعات كبيرة بالمياه الدافئة والباردة علـى حـد

مــن أهــم األنــواع التــي تعــيش بالميــاه الدافئــة  ،متــر 300ســواء عنــد أعمــاق متفاوتــه قــد تصــل إلــى 

. تجاريـة فـي المصـايد الليبيــةية والقتصــادذات األهميـة اال)  T. thynnus( التونـة زرقـاء الزعنفـة 

  ).2009(السنوسي وآخرون  ،)1990(الكبير 
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متــداد ســواحل البحــر اتهــاجر أســماك التونــة مــن المحــيط األطلســيإلى الميــاه الدافئــة علــى  

عبرمضــيق جبـــل طـــارق  (Spawning migration)هجـــرة التكــاثر ى المتوســط فـــي هجــرة تســـم

  .(Gouveia,1986)خالل فصلي الربيع والصيف

تستمر فترة تواجدها بالمياه الليبية من منتصف شهر مايو حتي منتصف شـهر يوليـو مـن 

  .(Tawil, 1999)وذلك لغرض التكاثر وعملية وضع البيض ؛كل عام

وعــادة مــا تكــون متــوترة ومجهــدة فيــتم  ،تكــون األســماك فــي مرحلــة الهجــرة محملــة بــالبيض

تنارة ،بمصراته) الزريق والجزيرة(تنارتي  من" كلفي  (Trap nets)صيدها بواسطة شباك التنارات

  . الزواغةبصبراتهىالقرة بولليوتنارة مرس

بعدإتمام عملية وضع البيض تتجه أسماك التونـة فـي هجـرة عكسـيةإلى المحـيط األطلسـي 

 Long)وهــي مـــا تكــون نشـــطة وســـريعة فــي هـــذه المرحلــة فيـــتم صـــيدها بطريقــة الخـــيط الطويـــل 

line).،ئيـــة ذات العالقـــة بعمليـــة هجـــرة التونـــة زرقـــاء الزعـــانف إلـــى البحـــر مـــن أهـــم العوامـــل البي

التيـــارات البحريـــة، وظـــاهرة تصـــاعد الميـــاه العميقـــة إلـــى  ،درجـــة حـــرارة الميـــاه، الملوحـــة :المتوســـط

ـــــــاطق بحـــــــوض البحـــــــر المتوســـــــط  (Upwelling)الســـــــطح  ـــــــي قـــــــد تحـــــــدث فـــــــي بعـــــــض المن الت

(Zupanovic and et al, 1984).  

تجهت العديـد مــن دول العــالم ،اية والتجاريــةقتصـادسـماك مــن النــواحي االونظـرا ألهميــة األ

أحـدث التقنيـات فـي  اسـتخداممنها اليابان إلى صيدهمن المصايد العالمية المختلفة بطرق متعددة ب

  . ستنزاف أواإلنقراض والمحافظة على المخزونمجال الصيددون النظر لحماية هذا النوع من اال

يشـير إلـى أن  (ICCAT,1988)هيئة الدولية لحماية أسماك التونة في تقرير صادر عن ال

ومـن حـق كـل دولـة أن  ،المخزون السمكي للتونة زرقاء الزعنفة يعتبر من الموارد البحرية العالميـة

وفــي أعــالي البحــار فــي إطــار القــانون الــدولي مــن خــالل مــا  ،تقــوم بصــيده فــي مياههــا اإلقليميــة
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فـي ضـو دف إلـى حمايـة وتنظـيم الصـيد حسـب حصـة كـل دولـة عتصدرهمن قوانين وتشـريعات تهـ

مــن بينهــا ليبيــا التــى بلغــت حصــتها فــي صــيد أســماك التونــة  ،الهيئــة الدوليــة لحمايــة أســماك التونــة

 2000وقـد تجـاوزت الكميـة  ،( ICCAT, 2018 ).م2018طن في عام  1684زرقاء الزعنفة إلى 

  . م2019طن فيموسم الصيد لعام 

األبحــــــــــــاث والتقــــــــــــارير العلميــــــــــــة الصــــــــــــادرة عــــــــــــن اللجنــــــــــــة العلميـــــــــــــة ومــــــــــــن خــــــــــــالل 

وكــذلك برنـامج تعــاون جنــوب ، المنبثقــة عـن الهيئــة الدوليـة لحمايــة أســماك التونـة(SRS)ستشـاريةاال

ســماك ية ألقتصــاداالمختصــة فــي الدراســات البيولوجيــة و ال (COPEMED)ووســط البحــر المتوســط 

السـمكي واإلنتـاج العـالمي للتونـة زرقـاء الزعنفـة سـجل التونة، حيث تشـير الدراسـات بـأن المخـزون 

وقــــد يرجــــع هــــذا إلــــى عــــدة  ؛فــــي العشــــرة الســــنوات الماضــــية حيــــث قــــارب النفــــاد" كبيــــراً " نخفاضــــاً ا

أهمهـــــا تلـــــوث البحـــــار التـــــي الصـــــيد الجـــــائر، والعوامـــــل البيئيـــــة  ،عوامألهمهاالعوامـــــل البيولوجيـــــة

  . والمحيطات

اإلنقراض أصبح مـن الضـروري التركيـز علـى البحـوث  للمحافظة على أسماك التونة منو 

والدراســات البيولوجيــة التــي مــن شــأنها تتبــع دورة الحيــاة لهــذا النــوع مــن خــالل دراســة العمــر والنمــو 

وبالرغم . وعالمياً " والخصوبة التي تعتبر من الدراسات الهامة في إدارة مصايد أسماك التونة محليا

إال إنهـا تصـب فـي هـدف واحـد ، ة العمـر والنمـو فـي األسـماكفي وسـائلوطرق دراسـ ختالفمن اال

المعـين حتـى يسـمح ) طـول أو وزن(لتصـل إلـى الحجـم الذي يلـزم األسـماك اال وهو كم من الوقت 

. حســب قــوانين الهيئــة الدوليــة لحمايــة أســماك التونــة بــالبحر المتوســط والمحــيط األطلســي ،بصــيده

العديد من التطبيقات العمليـة ذات العالقـة بتنظـيم الصـيد وبدراسة العمر والنمو في األسماك توجد 

من أهمها التعرف على تحديد العمر لتصل األسـماك فيـه لمرحلـة النضـج  ،وٕادارة المصايد البحرية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة
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الجنسي ؛وتصل إلى الحجم القـانوني للصـيد، والكشـف علـى تقلبـات النمـو التـي تمـر بهـا األسـماك 

  .(COPEMED, 2000)ى أخرى من خالل الحلقات السنوية من سنة إل

لعــدم تــوفر الدراســات واألبحــاث فــي هــذا المجــال علــى أســماك التونــة زرقــاء الزعنفــة " نظــرا

حســـاب العمـــر ببالســـواحل الليبيـــة كدراســـة العمـــر والنمـــو لهـــذا النـــوع لـــذلك قمنـــا فـــي هـــذه الدراســـة 

علومــــات البيولوجيــــة لتــــوفير الم. األشــــواك ألســــماك التونــــة زرقــــاء الزعنفــــة اســــتخداموالنموبطريقــــة 

لمجموعـات أسـماك التونــة التـي تهــاجر عبرالسـواحل الليبيــة خـالل فصــلي الربيـع والصــيف مـن كــل 

  .عام

  المواد والطرق

  :مصايد التونة الليبية

بالشــباك الثابتــة التــي تســمي مــن أهــم مصــايد أســماك التونــة فــي الســواحل الليبيــة الصــيد 

في القاع البحري بالحبال واألثقالبالقرب من السواحل على وهى شباك كبيرة الحجم مثبتة  ،)التنارة(

ومقسـمة إلـى  ،تكون شباك التنارة مزودة بأثقالوحبال قوية ،بعد ما بين ثالثة إلى خمسة كيلومترات

فـي موسـم هجـرة  .حجرات كبيرة متداخلة لتسع عدد من أسماكالتونة التـى تكـون عـادة كبيـرة الحجـم

لسي إلى البحر المتوسطتتحرك التونـةفي مجموعـات كبيـرة تعتـرض أسماك التونة من المحيط األط

تتحرك األسماك داخـل الحجـرات حتـى الحجـرة " هيئة فخاخ للتونة "طريقها التنارات المصممة على

التــي يـتم إغالقهــا مـن خــالل  ،)Death chamber" (بحجــرة المـوت"األخيـرة مـن التنــارة المسـماة 

بعــدها يــتم رفــع  ،مجموعــات أســماك التونــة لحجــرة المــوتعمليــات الغطــس بعــد التأكــد مــن دخــول 

حيـــث يـــتم تجميــع التونـــة فــي قـــوارب محملـــة )Matanza(للســطحفي عمليـــة تســمى  الشــباك يـــدوياً 

  .بالثلج للمحافظة على محصول الصيد من التونة طازجاً 



 وآخرون ناصر خليفة الكبيرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلـــى ثمـــاني الســـواحل الليبيـــةكان يوجـــد بهـــافي الســـنوات الماضـــية إلـــى أن  وتجـــدر اإلشـــارة

ــــاء الزعنفــــة ــــارات تعملفــــي صــــيد التونــــة زرق ــــل ســــمك ، عشــــر تن ــــواع أخــــرى شــــبيهة بالتونــــة مث وأن

ية اقتصادوهذه الطريقةتعتبر قديمة وتقليدية وغير  ،وغيرها BbbbbbbوالبونيتوAaaaaaالبالميط

م نتيجـــة لــدخول طــرق حديثــة وتقنيــات متقدمـــةفي 2006إال أن جميعهــا توقفــت عنــالعملمع نهايــة 

  .، وغيرها(Long line) والخيط الطويل ،(Purse seine)ونة بشباك اإلحاطة صيد الت

  :تجميع العينات

ســمكة مــن محصــول )  174( خــالل موســم صــيد أســماك التونــة تــم تجميــع مــا مجموعــه 
مـــــــن تنـــــــارتي كـــــــل فـــــــي  ،(Trap nets)التونـــــــةزرقاء الزعنفـــــــة تـــــــم صـــــــيدها بشـــــــباك التنـــــــارة

شـكلي انظـر . م2004 - 2003ما بين مايو ويوليـو مـن عـاميبمصراته في الفترة )الزريقوالجزيرة(
)1،2.(  

  :طريقة العمل

ثــــم أخــــدت  ،قبــــل عمليــــات المناولــــة لألســــماك تــــم إعطــــاء رقــــم تسلســــلي لجميــــع العينــــات 

وتحديـد الجنسبواسـطة  ،)كجـم(الكلـي ألقـرب ،الـوزن )1(شـكل ) سـم(قياساتالطول المحـوري القـرب 

بعـد  ،ألولى مـن الزعنفـة الظهريـة بواسـطة سـكين خـاص بـذلككيس المبيض ؛ كما تمنزع الشوكة ا

فــي مظــاريف مدونــة عليهــا كافــة  هــاوحفظت ،أن يــتم تنظيفهــا وٕازالــة األنســجة العالقــة بهــايتم تجفيفهــا

جميــع البــارامترات التــي تــم الحصــول . قطاعــات وشــرائحوعلــى شــكل بعــدها تــم قطعهــا  ،المعلومــات

  ).1،2(ميع العينات في جدولي عليها تم تدوينها بتواريخ ومواقع تج

  :قطع األشواك

عمليـــــــة قطـــــــع األشـــــــواك وتحضـــــــير القطاعـــــــات حســـــــب الطريقـــــــة المســـــــتخدمةمن تمـــــــت 

(Compean, 1980)،  حيـــث تـــم قطـــع العينـــات مـــن الموضـــع الصـــلب لألشـــواك إلـــى قطاعـــات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة
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الــذي يحتــوي علــى منشــار ماســي  (ISOMET)جهــاز اســتخدامب(mm 0.7-0.5) صــغيرة بســمك

بعـــــد ). 3،4( شـــــكلي  انظـــــر . مـــــن بينهـــــا األشـــــواك ،مســـــتدير خـــــاص بقطـــــع األعضـــــاء الصـــــلبة

صــمغ الصــنوبر  اســتخدامبتــت علــى شــرائح زجاجيــة بثو ، نضــيفها، القطاعــاتجهــزت عمليــةالقطع 

لحصول ل" هذه العملية مفيدة جدا ،ووضع الغطاء الزجاجي الشفاف(EUKITT)من نوع " جداالشفاف

مـن خاللهـا تـم حســاب  يعلـى إضـاءة عاليـة وتوضـيح الحلقـات السـنوية فـي قطاعـات األشـواك التـ

  . وقراءة العمر

سـاعة لعمليـة التجفيـف فـي الفـرن  48بعد مرحلة تحضـير القطاعـات تركـت الشـرائح لفتـرة 

 Profile Projector)لتكـون جـاهزة لدراسـة العمـر بواسـطة المجهـر منخفضـة تحت درجة حـرارة 

Models)،  ثنائي العدسة وبقوة تكبير(X10).  

  :طريقة حساب العمر

الصـغيرة الحجـم التـي تفـوق  من السهل إيجاد الحلقات السنوية في قطاع الشوكة لألسـماك

ختفــت ممــا يجعــل الحلقــات الســنوية غيــر اوقــد تكــون المنطقــة المركزيــة للشــوكة قــد  ،ســنوات ثــالث

العمر في اللحظة التي تكون فيها الحلقات السنوية  لذلك تم حساب ،في بعض القطاعاتواضحة 

علــى النحــو  م حســاب عمرالســمكةثــمــا مكننــا مــن تصــنيف قطاعــات الشــوكة ،هذا مرئيــة وواضــحة

  :التالي

خــــالل فصـــل الشــــتاء حتـــى تعــــود  وتعنـــي أن النمــــو الفـــردي يكــــون صـــعباً / الحلقـــات الفرديــــة  - 1

  .إلى حد كبير ويكون النمو بطيئاً  ،األسماك إلى مناطق الغداء في فصلي الربيع والصيف

،كل بالتضـاعف ىتسـم ةنصـف شـفافحلقتـان قيقتانفي بعض الحاالت توجد / الحلقات الثنائية  - 2

ربــاط غيــر شــفاف يتكــون خــالل الموســم البــارد والــذي يمثــل النمــو ىبحلقــة منفصــلة عــن األخر 

  .السنوي
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 ا نمو سريعوتشير إلى أن األسماك له ،تعتبر حلقات سميكة نصف شفافة/ الحلقات السميكة  - 3

  .ومن السهل حساب العمر من خاللها ،وأكثر وضوحا من الحاالت السابقة

  

  :التحليل اإلحصائي

ت القياســات والبارامتراتالمســتهدفة فــي الدراســة ذوأخــ ،تــم إعطــاء رقــم تسلســلي لكــل ســمكة

تحديــد عينــات األشــواك و ،)كجــم ( قــرب الــوزن الكليأل ،)ســم(التــي شــملت الطــول المحــوري ألقــرب 

 Student-new man-keuls multiple range)برنـامج استخدامم تومن خالل ذلك . الجنس

test)قـربفي التحليل اإلحصائيلجميع البارامترات والنتائج المتحصل عليهـا معنويـا أل(p<0.05)، 

  ). (ICCAT, 1990 and Zar, 1996 الدراسةتباع تقييم القطاعاتالكاملة والعشوائيةلبارامتراتاب
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لصيد التونة زرقاء الجزيرة بمصراته ليبيا توضح موقع تنارتي الزريق و خريطة الساحل الغربي ل: )1(شكل

  ةالزعنف
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  ) .Thunnusthynnus. L(يوضح التونة زرقاء الزعنفة :)2(شكل 

S =الشوكة األولى للزعنفة الظهرية    FL = سم(الطول المحوري(  

S 

FL(c
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  م2020 -مارس-األول

  
  عينات من أشواك الزعنفة الظهرية األولى للتونة زرقاء الزعنفة

  .جهاز القطع استخدام

A 
 
 
 
 

B 

 
C 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة

  

األولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة 

عينات من أشواك الزعنفة الظهرية األولى للتونة زرقاء الزعنفة:)3(شكل 

)Thunnusthynnus. L.(  

A, B, C( =استخدامموضع قطع األشواك لعمل قطاعات ب

دراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة

12  

 

شكل 

)A, B, C
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  لعمل قطاعات بسمك ) (ISOMETالجهاز المستخدم في قطع األشواك  :)4(شكل 

)mm 0.70.5 - .(  

  
  عمر سنة واحدة 

A= One ringAge 1 year  
 

  
  سنتينعمر 

B= Two ringsAge 2 years 

  
  عمر ثالث سنوات 

C= Three rings Age 3 years   
 

  
  عمر أربع سنوات 

D= four ringsAge 4 years 
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  عمر خمس سنوات 

E= Five ringsAge 5 years 

  
  عمر ست سنوات 

F= Six ringsAge 6 years 

عينات من قطاعات األشواك توضح الحلقات السنوية والعمر للتونة زرقاء الزعنفة .)5(شكل 

)Thunnusthynnus. L.(  

  :النتائج

  :الطول والوزن

من خالل النتائج المتحصل عليها خالل فترة الدراسةسجل الطول المحوري للذكور وٕانـاث 

) 64(الـذكور منهاسـجلت أقـل عـددا  .سـم 304سـم إلـى  85األسماك في التجمع السـمكي مـا بـين 

أي  ،ســـــمكة) 110( أماإنـــــاث األســـــماك فقـــــد ســـــجلت أكبـــــر عـــــدداً ،%)36.78(أي بنســـــبة ،ســـــمكة

) 2،3(جــدولي ،انظر ســمكة) 174(مــن المجمــوع الكلــي للعينــات الــذي ســجل %)  63.22(بنســبة

لجميــع  كجــم 282إلــى  25أمــا الــوزن الكلــي لألســماك فــي التجمــع فقــد تــراوح مــا بــين ). 6(وشــكل

  ). 7(شكل . ناثالذكور منها واإل ،العينات

  :العمر والنمو

النتـائج المتحصــل عليهـا فــي دراسةوحســاب أعمـار األســماك مــن خـالل الحلقــات الســنوية  

سـنة  12-07سنوات لألسـماك الصـغيرة؛وما بـين  06-01األشواكسجلت األعمار ما بيناستخدامب

 20-13ألسـماك الكبيـرة الحجـم بعمـر تـراوح مـا بـين ؛ ثـم تليهـا اجـمعمرية لألسماك المتوسـطة الح
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 اً الـذي أعطـى مؤشـر ، )الطول والـوزن(كما لوحظ الزيادة في حجم األسماكبالنسبة إلى  ،سنة عمرية

  ).6،7(شكلي. على الزيادة الكبيرة في نمو األسماك مع الزيادة في العمر

  :المناقشة

إلـى أن الطـول المحـوري لألسـماك  النتائج المتحصل عليهـا لقياسـات الطـول والـوزن تشـير

) ســم 304(أكبــر األســماك حجمــا ســجلت علــى التــوالي بطــول محــوري  ،ة الــوزن الكلــيدايــيــزداد بز 

وقـد يفسـر ذلـك بـأن هنـاك ،)كجـم 20(و ) سـم 85(؛ وأصغر األسماك سـجلت )كجم 282(وبوزن 

  .حل الليبيةللتونة تهاجر في مجموعات كبيرة للسوابأحجام مختلفة أكثر من مخزون سمكي 

عتبــار أن العالقــة بــين الطــول والــوزن عالقــة طبيعيــة بــين أفــراد افــي هــذه الدراســة يمكــن 

جـم هـي السـائدة فـي التجمـع كما لوحظ أن األسماك المتوسـطة والكبيـرة الح ،التجمع السمكي للتونة

غيرة من األســماك الصــوهــذه األحجــام تمثــل األســماك البالغــة التــي ســجلت األكثــر عــدداً  ،المــدروس

مـن  :في أعداد األسماك الصغيرة الحجم إلى عـدة عوامـلالذي التناقص وقد يرجع السبب ، الحجم

محظــورة تتعــرض لهاألســماك الصــغيرة نتيجــة لتعرضــها للصــيد بطــرق الــذي بينهــا الصــيد الجــائر 

وهـذه  ،البحـر المتوسـطمـن منـاطق صـيد مختلفـة غـرب (Purse seine)شباك اإلحاطـة  استخدامب

والمضـــايق ، ها بالبحـــار المغلقـــة والشـــبه مغلقـــةاســـتخداميحظر الطريقـــة المتبعـــة فـــي صـــيد األســـماك

البحريــة مــن بينهــا البحــر المتوســط ومضــيق جبــل طــارق كمــا أوصــت بــه و نشــرتي أبحــاث اللجنــة 

ــــــــة  ــــــــالبحر المتوســــــــط  (SRS)العلمي ــــــــة ب ــــــــة أســــــــماك التون ــــــــة لحماي ــــــــة عــــــــن الهيئــــــــة الدولي   المنبثق

ـــام بهـــا كـــال مـــن .(ICCAT,1988)طلســـي والمحـــيط األ   (Rodriguez, 1971) فـــي دراســـة ق

علـى عالقـة الطـول بـالوزن لسـمك التونـة زرقـاء الزعنفـة فقـد وجـدا ثالثـة (Arenaet al, 1980) و

المجموعـة  ،)سـم 216-200(مـن ذات أطوال  :مجموعات ذات أطوال مختلفة، المجموعة األولى

ذلــت نتــائج أيكولوجيــة ). ســم 160-145( مــن: وعــة الثالثــةوالمجم ،)ســم 180-178(مــن :الثانيــة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة
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علـى ،ألسماك التونة زرقاء الزعنفـة بالسـواحل الليبيـة  (Zupanovic and et al, 1984)قام بها 

  كـــــذلك وجـــــد.ســـــم 168ســـــم بمتوســـــط طـــــول  260-132أطـــــوال األســـــماك تراوحـــــت مـــــا بـــــين أن 

)2004(El-tawil and et al, الوزن للتونـة زرقـاء الزعنفـة بالسـواحل في دراستهم لعالقة الطول بـ

علــى  (Sara, 1963)فــي دراســة أخــري . الليبيــةأن وزن األســماك يــزداد بزيــادة الطــول المحــوري

وجد أن ذكور األسماك تهاجرٕالى مناطق وضـع ) سيشيليا(التونة زرقاء الزعنفة في سواحل أسماك 

ـــــــــل اإل ـــــــــيض قب ـــــــــاثالب ـــــــــ. في هجـــــــــرة تســـــــــمى هجـــــــــرة التكـــــــــاثرن ـــــــــي دراســـــــــة ق   مـــــــــن  كـــــــــلام بهاوف

(Mather and et al, 1995; CIM, 1972)  على موسـم الهجـرة والتكـاثر للتونـة زرقـاء الزعنفـة

ـــة فـــي الســـواحل  ،للبحـــر األبـــيض المتوســـط ـــة بكثافـــة عالي فقـــد وجـــدوابيوض ويرقـــات أســـماك التون

بيئية وهذا يفسر توفر الظروف ال.الليبيةخالل موسم التكاثر ما بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو

التي أهمها درجة حرارةالمياه المالئمة لعملية فقس البيض خالل فصلي الربيع والصـيف بالسـواحل 

وعـادة  ،لتكاثرأسـماك التونـة البالغـة ذات األحجـام الكبيـرة يكولوجيـاً أالليبية التي تعتبر مناطق جيـدة 

  .(De La Serna and et al,2003)ما تكونالتونة محملة بالبيضأثناء الهجرة للبحر المتوسط

بخصوصدراسـة العمروالنمـو مـن خـالل الحلقـات الســنوية فقـد سـجلت أعمـار األسـماك مــا  

ن ســـنة، معظـــم األســـماك تمثالألعمـــار المتوســـطة والكبيـــرة الحجـــم مقارنـــة يبـــين ســـنة واحـــدة وعشـــر 

طــرق  اســتخدامبأعمــار األســماك الصــغيرة التــي قــد تكــون تعرضــت لعمليــات الصــيدبكميات كبيــرة ب

األشــواك علــى استخدامعتمــد حســاب العمــر بافــي دراســة العمــر والنمــو . صــيد مختلفــة ومحضــورة

 حيــث تعتبــر نتــائج حســاب العمــر عاليــة نســبياً  ،الخبــرة العمليــة والدقــة فــي قــراءة الحلقــات الســنوية

 .(Powers, 1995)وهـذه النتيجـة متفقـة مـع مـا توصـل إليـه ،"ونسبة الخطأتكاد تكون ضئيلة جداً 

 ،في دراسته على تقديرعمر األسماك السابحة الكبيرة الحجم من بينها أسماك التونـة زرقـاء الزعنفـة

وال تــؤثر  ،وهــذه النتيجــةتعتبر مقبولــة ،%)05(فقــد أســتنتج أن نســبة الخطــأ عنــد قــراءة العمــر تكــون



 وآخرون ناصر خليفة الكبيرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من خـالل كما لوحظ الزيادة في نمو األسماك مع الزيادة في العمر  ،على النتائج المتحصل عليها

التــي تســمى حلقــات النمــو بحيــث تكونــت مســافات متباعــدة  ىالمســافة بــين الحلقــة الســنوية واألخــر 

نــه عنــد حــدوث توقــف أو بــطء فــي النمــو فــإن أإال  ؛وبشــكل متكامــل فــي حالــة النمــو الجيــد ،"نســبياً 

،وهو ةكتمااللحلقـة أو تقاربهـا مـن بعضـها فـي المسـافات بـين الحلقـات السـنوياذلك يؤدي إلى عدم 

ومن خاللها يمكـن التعـرف علـى الظـروف تمـر بهـا ، النموحقيقيا للزيادة والنقص فيعتبر مؤشراً ما ي

لــذلك يمكــن أن نســتنتجأن هنــاك عــدة عوامــل قــد تــؤثر علــى عمليــات  ؛األســماك خــالل دورة حياتهــا

والعوامـل  ،اءذووفـرة الغـ ،النمو التي من أهمها العوامل البيولوجية مـن بينهـا موسـم التكـاثر والهجـرة

وظـاهرة تصـاعد الميـاه العميقـة إلـى الســطح ،يكولوجيـةالتي مـن أهمهـا التغيـر فـي درجــات الحرارةاأل

(Upwelling)  ـــــــاء موســـــــم التكـــــــاثر ـــــــة قبـــــــل أو أثن ـــــــالقرب مـــــــن الســـــــواحل الليبي ـــــــي تحـــــــدث ب الت

)84.(Zupanovic and et al,19.  

تـي تـم التوصـل إليهـا فـي دراسـة على ما تقـدم ومـن خـالل تحلياللمعلومـات والنتـائج ال بناءً 

حاجـة إليهـا عنـد تقيـيم عـن العمر والنمو لسمك التونة زرقاء الزعنفة، نستنتج بعـض الحقـائق التـي 

  .المخزون السمكي للتونة بالسواحل الليبية

كبيـــرة تمثـــل األســـماك البالغـــة مـــن األمهـــات وفحـــول  اً فقـــد ســـجلت معظـــم األســـماك أحجامـــ

منهــا  نــاثاإل ،الثــة مجموعــات عمريــة مختلفــة األحجــام واألعمــارتشــكلت فــي ثقــد ،أســماك التونة

 وهــذا قــد يعطــي مؤشــراً ،كمــا أن نمــو األســماك يــزداد بزيــادة العمر ،ســجلت أعلــى نســبة مــن الــذكور

  .على وجود أكثر من مخزون سمكي للتونة يهاجر عبرالسواحل الليبية حقيقياً 

تجـــاه يعطـــي أهميـــة كبيـــرة هـــذا االوممـــا ال شـــك فيـــه أن المزيـــد مـــن البحـــث والدراســـة فـــي 

مستقبال خاصـة فيمـا يتعلـق بالدراسـات  ما يجعلنا نوصي بإجرائه، للمصايد المحلية ألسماك التونة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراسةالعمروالنموباستخداماألشواكلسمكالتونة
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والعوامــل البيئيــة المصــاحبة لهجــرة أســماك  ،البيولوجيــة ذات العالقــة بالخصــوبة والســلوك الغــدائي

  .التونة زرقاء الزعنفةعبرالسواحل الليبية

Table 1.Age and fork length key by spines samplesof Blue fin tuna, 
Thunnusthynnusfrom the Libyan fishery traps.  

 Fish age (years) 

total 20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
Lengthclasses 

(cm)  

3                                      2  1  85-95 

9                                      5  4  96-106 

9                                    6  2  1  107-117 

6                              1  2  1  2      118-128 

13                              6  3  4        129-139 

13                          2  4  2  3  2        140-150 

9                        1  2  4  2            151-161 

14                  1  4  2  1  6                162-172 

12              2  1  2  2  2  3                  173-183 

12              1  3  2  2  4                    184-194 

12            1  2  2  1  4  2                    195-205 

17            1  6  1  3  3  3                    206-216 

8          2  2  1  3                          217-227 

12        4  2  3  1  2                          228-238 

9      1  2  3  3                              239-249 

6    2  1  3                                  250-260 

4    2  2                                    261-271 

3    1  2                                    272-282 

2  2                                        283-293 

1  1                                        294-304 

174  3  5  6  9  7  10  13  12  9  15  13  5  10  8  11  8  7  8  9  6  Total 

Table 2.Males and females distribution by ageof Blue fin tuna, 
Thunnusthynnus.  

 Fish age (years) 
%  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Sex  

36.78  1  3  1  2  3  4  8  5  4  5  3  1  3  4  5  2  1  3  4  2  Males 
63.22  2  2  5  7  4  6  5  7  5  10  10  4  7  4  6  6  6  5  5  4  Females 



 وآخرون ناصر خليفة الكبيرـــــــــــــــــــ

  م2020 -مارس-األول

11  8  7  8  9  6  Total  

  
Fig.6. Size distribution (Fork length, cm),by age of Blue fin tuna, 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Fig.7. Size distribution (Total weight, kg), by age of Blue fin tuna, 

Thunnusthynnus.  
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