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Abstract 
 
A rapid assessment survey of coral reef fishes of suggested protected area located in the 
western coast of Yemen between midi (16º 19`N, 42º 49`E) and Al Luhyyah 
 (16º 19`N, 42º 49`E) was executed by environment protection authority (EPA) and the 
environment program (demonstration projects)  (EPDP). 



 ٣

During the second half of January 2004 the coral reef fishes study was conducted within 
the framework of environment program (demonstration projects)  (EPDP). 
The project was funded by (PERSGA).  
Two surveyors participated in this survey, the study covered ten islands. 
The total species recorded in this survey was 66 species 13 species of which not recorded 
befor during the Yemen  project survey 1995-1998. 
The most commonly observed species at most sites were schools of (Caesionidae), 
particularly Caesio striatus, Snappers (Lutjanidae), particularly Lutjanus ehrenbergy 
(Acanthuridae) particularly, Acanthurus gahhm, A. sohal, ctenochaetus striatus, 
(Pomacentridae) particularly,  Abudefduf sexfasciatus, Chromis viridis, Pomacentrus 
sulfureus, other less common but obvious species included (Haemulidae) Plectorhincus 
gaterinus, (Scaridae), Scarus ferrugineus, (Seranidae), Epinephelus summan, A. 
malabaricus, (Labridae), Halichoeres scapularis, Hemigymnus fasciatus, Thalassoma 
lunare. And also population (numbers) of targeted fish species (Chaetodontidae), 
Chaetodon semilarvatus, Chaetodon larvatus, (Pomacanthidae), Pomacanthus asfur, P. 
maculosus, (Acanthuridae), Particularly Zebrasoma xanthurum, Z. veliferum, declined 
and probably this happend as a result of collection for the aquarium trade, the collection of 
aquarium fish in Yemen started in 1995.There are three companies operating on aquarium 
reef fishes at the Red sea coast of Yemen two of them stoped activities during the second 
half of 2003. The ministry of fish wealth is the responsible for issuing licenses for this 
activity but there are no regulation on gear used, location or species for the collection of 
marine aquarium fishes in the country. As I understand these companies pay a relatively 
small amount for annual licenses (U$ 5000) with no control to the amount or variety of fish 
they are catching so there are several species mising such as (Chaetodontidae), 
particularly Chaetodon Paucifasciatus,(Lutjanidae), particularly Lutjanus kazmera.  More 
than 50 different fish species are exported from the Red Sea coast of Yemen. 
 
There is an urgent need to continu surveys of the other islands to complete this work and 
also work with regional authorities towards making some of the islands protected areas 
especially the sensitive areas around the aslands for the conservation of high biodiversity 
areas. 
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 ٤

يغطي هذا التقرير عملية المسح والدراسة التـي اجريـت علـى أسـماك الـشعاب المرجانيـة                  
ين منطقة  في منطقة المحمية المقترحة والواقعة على الساحل الغربي للجمهورية اليمينة ب          

ة     )  شرقاً   ٤٢º  49َ - شماًال     ١٦º  19َ(ميدي   ة اللحي والتي عمل    ).  شرقاً   ٤٢º  41َ - شماًال     ١٥º  42َ(ومنطق
  .على تنفيذها الهيئة العامة لحمایة البيئة عبر المكون الثاني لبرنامج األنشطة النموذجية
في اطار  . م٢٠٠٤هر يناير   تم تنفيذ عملية المسح والدراسة الحالية في النصف الثاني من ش          

  تنفيذ برنامج األنشطة النموذجية المعروف  بأسم 
                                           Environment program (demonstration projects)  (EPDP)  

وشارك في عملية المسح والدراسة أفراد من الهيئة العامة لحماية البيئ وآلية علوم البحـار         
 ٦٦بلغ إجمالي عدد األنواع التي تم تسجيلها خـالل عمليـة المـسح               .ئة جامعة الحديدة  والبي

 في الفترة   (GEF) نوع لم تسجل من قبل خالل المسوحات التي نفذها مشروع            ١٣نوع منها   
  .١٩٩٨ –١٩٩٥من 

ومن األنوع األآثر شيوعا والتي لوحظت فـي معظـم المواقـع علـى شـكل تجمعـات أو سـرب               
  .هي

(Caesionidae), particularly Caesio striatus. 
(Lutjanidae), particularly Lutjanus ehrenbergy. 
(Acanthuridae), Acanthurus gahhm, A. sohal, Ctenochaetus striatus.                          
(Pomacentridse), Abudefduf sexfasciatus, Chromis viridis, Pomacentrus sulfureus. 

  
  .وهناك أنوع اخرى لوحظت في مواقع مختلفة ولكن باعداد بسيطة مثل

(Haemulidae) Plectorhincus gaterinus. 
(Labridae), Halichoeres scapularis, Hemigymnus fasciatus, Thalassoma lunare. 
(Scaridae), Scarus  ferrugineus. 
(Seranidae), Epinephelus summan, A. malabaricus, 

 
  .أما بالنسبة ألنواع األسماك المستهدفة مثل

(Chaetodontidae), Chaetodon semilarvatus,Chaetodon larvatus. 
(Pomacanthidae), Pomacanthus asfur, P. maculosus. 
(Acanthuridae), Particularly Zebrasoma xanthurum, Z. veliferum. 

في آثافة هذا النوع من أسماك الشعاب المرجانيـة         لوحظ تضاءل اعدادها فهناك تدهور واضح       
وقد يرجع سبب ذلك إلى عمليات الجمع الجـائر لهـا مـن قبـل الـشرآات العاملـة فـي مجـال                       
أصطياد وتصدير أسماك الزينة حيث بدات عملية االتجار بأسماك الزينة في الـيمن منـذ العـام                 

ينـة إلـى األردن، المملكـة       وهناك ثالث شرآات تعمـل فـي مجـال تـصدير أسـماك الز             . م١٩٩٥
العربية السعودية، شرق ّاسياء  وآذلك الواليات المتحدة سابقًا قبل أحداث الحادي عشر من           
سبتمبر وحسب إفادة األخوة في مكتـب وزارة الثـروة الـسمكية فـي الحديـدة فـإن شـرآتان                    

بـر وزارة   وتعت. م٢٠٠٣منها توقفت عن مزاولة النشاط في النصف الثـاني مـن العـام المنـصرم                
الثروة السمكية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن اصدار ومنح هذه التـراخيص التـي تـسمح                
بمزاولة هذا النوع من النـشاط ولكـن المـشكلة تكمـن فـي عـدم وجـود لـوائح وقواعـد تـنظم                        
وتحــدد األمــاآن والمعــدات أو الوســائل المــسموح بأســتخدامها فــي عمليــة تجميــع أســماك  

وآون هذه الشرآات تقـوم بـدفع       . ذلك األنواع المسوح جمعها وتصديرها    الشعاب المرجانية وآ  
سنوبًا مقابل الحصول على الترخيص دون وجود أي ضوابط         )  دوالر ٥٠٠٠(مبلغ بسيط اليتجاوز    

تحدد الكميات أو األنواع فإن أنواع آثيرة من أسـماك الـشعاب المرجانيـة لـوحظ إختفائهـا مـن                    
  .موقع عديدة مثل

(Chaetodontidae), particularly Chaetodon Paucifasciatus. 
(Lutjanidae), particularly Lutjanus kazmera.          
 

وعليه فهناك ضرورة ملحة الستمرار عملية المسح والدراسة فـي جـزر اخـرى الآمـال هـذا                   -
ل إعالن  وآذا يتوجب علينا العمل بالتعاون مع الهيئات األقليمية االخرى لوضع تصور حو           . العمل

  .بعض الجزر آمحميات طبيعية للحفاظ على التنوع الحيوي التي تتميز به معظم هذه الجزر
 
  
  -:مقدمة  ٠١
  ـــــــ



 ٥

  .تحتل الجمهورية اليمنية مكانة بحرية هامة نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز 
عودية متد مـن الحـدود الـس   ي آم ٥١٠ويبلغ طول الساحل اليمني علىة البحر االحمر حوالي         

 آم على خليج عدن مـن بـاب المنـدب حتـى الحـدود               ١٥٠٠حتى باب المندب ويمتد اآثر من       
 آم حيث تبدأ بعـدها    ٧٠  -٤٠العمانية شرقًا ويبعد السهل من الشاطئ صوب المرتفعات من          

   ٢آــم٥٣٥٠٠٠سلــسلة جبليــة مرتفعــة ويبلــغ اجمــالي مــساحة الجمهوريــة اليمنيــة حــوالي  
 وتنوع مناخها ومصادرها الطبيعية جعلها تحتل مكانة هامـة اقليميـًا            وبسبب موقعها الجغرافي  

  .ودوليًا لما تحوية من تنوع حيوي آبير 
 الواقعــة علــى الحــدود اليمنيــة ميــديمدينــة  مــن الممتــدةمنطقــة غطــت عمليــة المــسح ال

 يـة  الحوحتـى مدينـة     )  شـرقاً   ٤٢º  49َ - شـماًال     ١٦º  19َ(السعودية فـي أقـصى الـشمال          
)٤2َ  ١٥º  ٤٢  41َ - شماًالº شرقًا .(  

الحديـدة وحتـى شـمال       من مدينة    شمالإلى ال  الجزر اليمنية في الواقعة       عدد ويبلغ اجمالي 
منطقـة المحميـة المقترحـة      جزيـرة تقـع فـي     ٣٦ جزيـرة منهـا حـوالي        ٥٠غرب ميدي حوالي    

ي لحيوي المميز فف  اتنوع  الوالممتدة من ميدي الى اللحية وتتميز هذة المجموعة من الجزر ب          
  مـن حيـث    وغنيـة لنمـو   ا جيدة شعاب مرجانية    ذه الجزر ه الجانب البحري يحاط بمجموعة من    

 المـصاحبة لبيئـات     التنوع والوفرة للنوع الواحد مما آان لة اثر واضح في وفرة االنواع المختلفة            
  . الشعاب المرجانيةسماكأ وفي مقدمتها الشعاب

 علـى شـكل   شعاب المرجانيـة وضـوحاً  وتتواجـد بعـضها            الـ  ي سـاآن   أآثـر  تعتبر االسماك مـن   
وتجمعات ضخمة يصل عددها الى االالف تتحرك فوق بيئـة الـشعاب وآأنهـا قطـع مـن        أسراب  

 االسـماك فقـط فـي       ال تسهم  منها ألوان براقة وزاهية واشكال مميزة و       هالسحاب والنواع آثير  
ك الـشعاب المرجانيـة     ا فاسـم  ،اسـياً نية للشعاب بل ان لهـا دورًا اس       فرفع القيمة الجمالية وال   

الرآائز االساسية للتنوع الحيوي وتعتبر االسمك احد مصادر الـدخل القـومي أي ان              تعتبر أحد   
لها قيمة اقتصادية عالية اضافة الى ماتلعبة مـن دور فـي االتـزان البيئـى وخـصوصا فـي بيئـة          

   .الشعاب المرجانية المعقدة
  

  الدراسات السابقة 
دراسة تصنيف االسماك والتنوع الحيوى في اليمن لة تـاريخ          سات السابقة فإن    بالنسبة للدرا 

فـي القـرن الثـامن عـشر خـالل الفتـرة        في بعثة علمية  forsskal  العالمطويل فقد زار اليمن
تـضح مـن    اوقام بجمع عينات من االسماك مـن منطقـة اللحيـة والمخـا و              ) م١٧٦٣ – م١٧٦١(

 GEF ع من االسماك التي ثبت الحقـًا ومـن خـالل مـشروع      نو١٤٦العينات بأنة عرف حوالي 
  . المشروعهاوجودها في بيئات الشعاب المرجانية اثناء عملية المسح الذي قام ب

م ١٩٩٤نوع حتى نهاية    ١٣٥٠ويبلغ عدد انواع االسماك التى سجلت في البحراالحمر حوالي          
  .  منها تعتبر مستوطنة% ١٧

لمرجـاني التـى سـجلت فـي الـسواحل الغربيـة للجمهوريـة              أما عدد انواع  اسماك الشعاب ا      
 موقـع   ٥٩ نوع وذلك بعد عملية مسح حـوالي         ٢٢٩فتصل الى حوالي    ) البحر االحمر   (اليمنية  

  . G E Fمن بيئات الشعاب المرجانية خالل مشروع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .خطة عمل المسح الخاصة بأسماك الشعاب المرجانية. ٢

  
  )  شرقًا ٤٢º  41َ - شماًال  ١٥º  42َ(ة بين منطقة اللحية  الواقعتم تقسيم الجزر



 ٦

  . مناطق بحسب موقعها آالتالي٣  إلى )  شرقًا ٤٢º  49َ - شماًال  ١٦º  19َ(ومنطقة ميدي 
  .مجموعة الجزر الشمالية وتمثل الجزر الواقعة أمام منطقة ميدي -
  .حيةمجموعة الجزر الجنوبية وتمثل الجزر الواقعة أمام منطقة الل -
  . اللحية–مجموعة الجزر الوسطى وتمثل الجزر الواقعة بين منطقة ميدي  -

  
  فريق المسح ١:٢

  
  مرآز أبحاث علوم البحار   المسحقائد فريق                عارف عبداهللا حمود  -١
    الهيئة العامة لحماية البيئة        معين لطف السواري               عضوًا-٢
  آلية علوم البحار والبيئة      عضوًا            سامي معجم-٣
  
  
  

   الطريقة المستخدمة في عملية المسح٢:٢
 

نظـام التحديـد   (   أو الجهاز المعروف باسـم   (GPS)بالنسبة لتحديد الموقع تم استخدام جهاز
  )العالمي

بالنسبة لقائمة حصر . استخدمت أيضا الخرائط المالحية المعدة من قبل االدميرالية البريطانية  
نواع فقد تم االستعانة باستمارة جمع البيانات الخاصة بأسماك الشعاب المرجانيـة المعـدة              األ

 Time)بالنسبة لعملية المـسح اعتمـدنا طريقـة    .  والمرفقة بالملحق(GEF)من قبل مشروع 
swim)                آون معدات الغطس لم تتوفر أثناء تنفيذ المسح وهذه الطريقـة معتمـدة واسـتخدمت 

  Snorkel والتي تعتمـد علـى اسـتخدام     (GEF)حات التي قام بها  مشروع آثيرًا أثناء المسو
بحيــث يقــوم الباحــث المخــتص والموآــل إليــه عمليــة رصــد األنــواع بالــسباحة فــي المنطقــة  

 دقيقـه يـدون خاللهـا األحـرف الثالثـة           ٤٥ إلـى    ٣٠المختارة لمدة زمنيـة محـدودة تتـراوح بـين           
لى من النوع في استمارة الحصر أو يـتم وضـع إشـارة             األولى من الجنس واألربعة األحرف األو     

ــواع      ــاألنواع المتواجــدة مــسبق أمــا تقييــد األن ــواع الموجــودة إذا تــم عمــل قائمــة ب أمــام األن
  .باستخدام الرموز فتكتب آاآلتي

     Genus                          Species 
  Pomacanthus          maculosus                POM    MACU 
  Chaetodon               semilarvatus            CHA     SEMI 
  Gonochaetodon        larvatus                   GON    LARC 
  Lutjanus                    kazmera                   LUT     KAZM 
  Chromis                     viridis                      CHR     VIRI 

  
وهكذا يتم احتساب جميع األنواع الموجودة لمعرفة التنوع وهي دراسة وصفية لتحديد األنواع 

  .الموجودة وليس دراسة آمية لمعرفة آثافة النوع 
        

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  األنواع المسجلة حديثًا. ٣
  

من خالل المسح الحالي ومراجعة التقارير السابقة والمنشورة حول أسماك الشعاب 
 نوع لم تسجل ضمن ١٢في السواحل الغربية للبحر األحمر لوحظ أن هناك حوالي المرجانية 



 ٧

وهي مبينة بالجدول مع ذآر   GEFاألنواع المشار إليها في التقري النهائي لمشروع الـ 
  .مواقع تواجدها
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 مالحظات

Acanthuridae            
 Zebrasoma            
  Veliferum   * * *  *   *  
Blennidae            
 Escenius            
  Gravieri         *  
Gobiidae            
 Crryptocentrus            
  Caeruleopunctatus *    *   *  Speciesولم تذآر  آنوع   Genusذآر الـ  
 Valenciennea             
  Puellaris     *       
Hemiramphidae            
 Hemiramphus            
  far        *    
Holocentridae            
 Sargocentron             
  diadema     * *   *   
Labridae            
 Cheilinus            
  abudjubbe   * * * * *   *  
 Halichoeres            
  ornatissimus   * * *     *  
Lutjanidae            
 Lutjanus            
  Argentimaculatus    *      *  
Pomacentridae            
 Neopomacentrus            
  xanthurus    *  * *  * *  
Scaridae            
 Chlorurus            
  sordidus    *      *  
 Hipposcarus            
  longiceps    *     *   

  
  

  وصف الجزر واألنواع المتواجدة في قطاع المسح .٤
  

Tiqfash Island                                                             شتكفا جزيرة  ١:٤  
  Location (15º 41″  307 N   42º  25″        )شـماًال    ١٥º  41َ - شـرقاً   ٤٢º  25َ(الموقـع  
611`E) 



 ٨

وتبعـد   ٢ آـم  ٢٨، ٣عد من أآبر الجزر قبالة ساحل اللحية ومساحتها       تقع غرب مدينة اللحية، وت    
 آـم  ١١، ١٢تمتد من الشرق إلى الغرب بطـول يـصل إلـى     .  آم ٢٠عن ساحل اللحية حوالي     

 آـم مأهولـة فـي معظـم األحيـان بواسـطة الـصيادين        ٢، ٧٨بينما أقصى عرض لها يصل إلـى        
 يأوي إليها عدد آخر من الصيادين ال صالح         الذين يلجئون إليها في حالة الرياح الشديدة وآذلك       

شباآهم وصيانة مراآبهم آما يزورها سنويا عدد الباس به من السياح وتعتبر من أجمـل جـزر                 
. اللحية من حيث وفرة وتنوع الشعاب المرجانية آما انها موقع هام لتكـاثر الـسالحف البحريـة       

في الجـزء الـشمالي    Avicennia marina بها قطعة صغيرة مغطاة بأشجار المنجروف من نوع 
بينما تغطي الشعاب المرجانيـة أجـزاء مـن المنـاطق والواقعـة جنـوب وجنـوب غـرب                   الشرقي  
والشعاب المرجانية  فيها جيدة النمو  ومتنوعـة ممـا جعلهمـا مـن الجـزر الهامـة فـي                     الجزيرة  

ت علـي اآبـر     المنطقة وبالنسبة ألسماك الشعاب المرجانية فهي الجزيرة الوحيدة التي احتو         
  ).١(عدد من األنواع آما هو موضح بالجدول رقم 

  ) ١(الجدول 
Family Species Common name Family Species Common name 

Acanthuridae Surgeonfish Mullidae Goatfish 
Acanthurus gahhm  Parupeneus forsskali  
Acanthurus sohal  Nemipteridae Breams 
Ctenochaetus striatus  Scolopsis ghanam  
Zebrasoma veliferum  Pomacanthidae Angelfish 
Zebrasoma Xanthurum  Pomacanthus asfur  
Caesioniidae Fusiliers Pomacathus maculosus  
Caesio lunaris  Pomacentridae Damselfish 
Caesio striatus  Abudefduf sexfasciatus  
Carangidae Trevally Abudefduf viagiensis  
Carangoides bajad  Chromis viridis  
Chaetodontidae Butterflyfish Dascyllus marginatus  
Chaetodon larvatus  Neopomacentrus xanthurus  
Chaetodon semilarvatus  Paraglyphidodon melas  
Heniochus intermedius  Scaridae Parrotfish 

Haemulidae Sweetlips Chlorurus sordidus  
Plectorhinchus gaterinus  Scarus ferrugineus  
Labridae Wrasses Scarus ghobban  
Cheilinus abudjubbe  Serranidae Gropers 
Gomphosus Caeruleus  Epinephelus Areolatus  
Halichoeres hortulanus  Epinephelus malabaricus  
Halichoeres scapularis  Sparidae Sea Breams 
Halichoeres ornatissimus  Acanthopagrus bifasciatus  
Hemigymnus fasciatus  Siganidae Rabbitfish 
Hemigymnus melapterus  Siganus Sp.  
Larabicus quadrilineatus    
Thalassoma lunare    
Lutjanidae Snappers   
Lutjanus argentimaculatus    
Lutjanus ehrenbergi    
Lutjanus fulviflamma    

  Bawarid Island                                                                   جزيرة البوارد  ٢:٤
     Location (15º 42″  025N   42º 33″ 370 E)   ) شماًال ١٥º  42َ - شرقًا  ٤٢º  33َ ( الموقع 

       



 ٩

  
  ميل بحري وتبلغ مساحتها حوالي ٣، ٨تقع شمال غرب جزيرة المرك وتبعد عنها بحوالي 

آـم بهـا نـسبة بـسيطة مـن الـشعاب            ١٣، ٥٣وتبعـد عـن سـاحل اللحيـة بحـوالي            ٢آم١، ١٨
مـسح  المرجانية يرتادها الصيادون بعض االحيان ومن أنواع الطحالـب الـسائدة فـي منطقـة ال               

Sargassum, Turbinaria, Padina  نوع  آما هو موضح بالجدول ٣٥أما االسماك فقد تم تسجيل 
   ).٢( رقم 

                  
   )٢( الجدول  

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Mullidae Goatfish 
Acanthurus gahhm  Parupeneus forsskali  
Acanthurus sohal  Nemipteridae Breams 
Ctenochaetus striatus  Scolopsis ghanam  
Zebrasoma Xanthurum  Pomacanthidae Angelfish 
Caesioniidae Fusiliers Pomacanthus asfur  
Caesio lunaris  Pomacathus maculosus  
Caesio striatus  Pomacentridae Damselfish 
Carangidae Trevally Abudefduf sexfasciatus  
Carangoides bajad  Abudefduf viagiensis  
Chaetodontidae Butterflyfish Chromis viridis  
Chaetodon larvatus  Neopomacentrus xanthurus  
Chaetodon semilarvatus  Chrysiptera unimaculata  
Heniochus intermedius Scaridae Parrotfish 
Dasyatidae Rays Scarus ferrugineus  
Taeniura lumma  Serranidae Gropers 
Haemulidae Sweetlips Epinephelus Areolatus  
Plectorhinchus gaterinus  Epinephelus malabaricus  
Digramma pictum  Epinephelus summana  
Plectorhinchus scotaf  Sparidae Sea Breams 
Holocentridae Squirrelfish Acanthopagrus bifasciatus  
Sargocentron diadema    
Labridae Wrasses   
Cheilinus abudjubbe    
Halichoeres hortulanus    
Halichoeres scapularis    
Hemigymnus fasciatus    
Thalassoma lunare    
Lutjanidae Snappers   
Lutjanus ehrenbergi    

  
  
  
  
  
  

  Humar Island                                                                                جزيرة حمر  ٣:٤
  Location (15º 45″ N   42º 37″                      ) شماًال ١٥º  42َ - شرقًا  ٤٢º  33َ ( الموقع 

E) 



 ١٠

  
 ٢ آم٣، ٦١ آم وتبلغ مساحتها حوالي ٨، ٩ غرب ميناء اللحية وتبعد عنه بمسافة تقع شمال

ياوي إليها الصيادون الصالح المراآب والشباك لوجود شاطى رملي في الجزء الشمالي 
الشرقي من الجزيرة يساعد في عملية الرسو ومحمي من الرياح بها غابات آثيفة من 

 نوع آما هو مبين ١٨ أما االسماك فقد تم تسجيل Sargassumاالعشاب البحرية من نوع  
   ).٣( بالجدول رقم 

  
   )٣( الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Nemipteridae Breams 
Acanthurus gahhm  Scolopsis ghanam  
Caesioniidae Fusiliers Pomacentridae Damselfish 
Caesio striatus  Abudefduf sexfasciatus  
Dasyatidae Rays Scaridae Parrotfish 
Taeniura lumma  Scarus ferrugineus  
Gobiidae Gobies Scarus ghobban  

Cryptocentrus Caeruleopunctatus  Sparidae 
Sea 
Breams 

Haemulidae Sweetlips Acanthopagrus bifasciatus  
Plectorhinchus gaterinus  Siganidae Rabbitfish 
Hemiramphidae Halfbeaks Siganus Sp.  
Hemiramphus far  Sphyraenidae Barracudas
Labridae Wrasses Sphyraena barracuda  
Halichoeres scapularis  Teraponidae Terapons 
Larabicus quadrilineatus  Terapon jarbua  
Thalassoma lunare    
Lutjanidae Snappers   
Lutjanus ehrenbergi    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Adahra Island                                                                           جزيرة الظهرة  ٤:٤
  

حاجز رملي يقع جنوب عبارة عن التبعد آثيرًا عن ساحل مدينة اللحية وهي جزيرة الظهرة 
غرب خور مدينة اللحية ظهر منذ سبع سنوات ولم تعد مياه المد تغطي هذه الجزيرة منذ 

  ).م١٩٩٧(العام 
  حولها والتي آانت األعماقهذه الجزيرةتم تسجيل أربعة أنواع من الحشائش البحرية حول 

حظ في هذه المنطقة ولم يلنواع االسماك المتواجدة ضحلة مما آان له أثر واضح على قلة ا



 ١١

يمكن ) ٤(الجدول أي نوع من الشعاب أو أي اثر يدل على وجودها في الفترة الماضية ومن 
  . المتواجدةأنواع األسماكمعرفة 

  
  )٤(الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Dasyatidae Rays 
Acanthurus gahhm  Taeniura lumma  
Carangidae Trevally Gobiidae Gobies 
Carangoides sp.  Cryptocentrus Caeruleopunctatus  
Chaetodontidae Butterflyfish Labridae Wrasses
Chaetodon semilarvatus  Halichoeres scapularis  

  
  
  
  

  Zurbat Island                                                                             جزيرة زرباط  ٥:٤
  Location (15º 55″ N   42º 36″  E)                   ) شماًال ١٥º  55َ - شرقًا  ٤٢º  36َ ( الموقع 

  
وتبعد عن الساحل حوالي . ٢آم٠، ٩٦تقع جنوب غرب جزيرة بحيص وتبلغ مساحتها حوالي 

 نوع ١٥ تم تسجيل Sargassumن االعشاب البحرية والطحالب  آم بها غابات آثيف م٢٤، ٩
   ).٥( من االسماك آما هو موضح بالجدول رقم 

  
   )٥( الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Lutjanidae Snappers 
Acanthurus gahhm  Lutjanus ehrenbergi  
Zebrasoma Xanthurum  Nemipteridae Breams 

Caesioniidae Fusiliers Scolopsis ghanam  
Caesio striatus  Pomacanthidae Angelfish 

Carangidae Trevally Pomacanthus asfur  
Carangoides bajad  Pomacathus maculosus  
Chaetodontidae Butterflyfish Serranidae Gropers 
Chaetodon larvatus  Epinephelus Areolatus  
Haemulidae Sweetlips Sparidae Sea Breams 
Plectorhinchus gaterinus  Acanthopagrus bifasciatus  
Labridae Wrasses Siganidae Rabbitfish 
Halichoeres scapularis  Siganus Sp.  
Lethrinidae Emperors   
Lethrinus sp.    

  
  AL Barri Island                                                                           جزيرة البري  ٦:٤

 Location (15º 51″  633N   42º 28″ 538          ) شماًال ١٥º  51َ - شرقًا  ٤٢º  28َ ( الموقع 
E)  
  



 ١٢

ياوي اليها الصيادون الصالح  ٢آم ٠،١٧تقع شمال غرب جزيرة بحيس وتبلغ مساحتها حوالي 
الشباك والقوارب وآذلك االحتماء من العواصف الشديدة  تتميز بتنوع معقول من الشعاب 

 نوع منها آما هو موضح ٣٨المرجانية وآذلك اسماك الشعاب المرجانية والتي تم تسجيل 
   ).٦( بالجدول رقم 

  
   )٦( الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Lutjanidae Snappers 
Acanthurus gahhm  Lutjanus argentimaculatus  
Acanthurus sohal  Lutjanus ehrenbergi  
Ctenochaetus striatus  Mullidae Goatfish 
Zebrasoma veliferum  Parupeneus forsskali  
Zebrasoma Xanthurum  Nemipteridae Breams 
Caesioniidae Fusiliers Scolopsis ghanam  
Caesio lunaris  Ostraciidae Boxfish 
Caesio striatus  Ostracion cyanuruas  
Carangidae Trevally Pomacanthidae Angelfish 
Carangoides bajad  Pomacanthus asfur  
Caranx sexfasciatus  Pomacathus maculosus  
Chaetodontidae Butterflyfish Pomacentridae Damselfish 
Chaetodon larvatus  Abudefduf sexfasciatus  
Chaetodon semilarvatus  Abudefduf viagiensis  
Heniochus intermedius  Chromis viridis  
Haemulidae Sweetlips Dascyllus marginatus  
Plectorhinchus gaterinus  Neopomacentrus xanthurus  
Labridae Wrasses Paraglyphidodon melas  
Cheilinus abudjubbe  Scaridae Parrotfish 
Halichoeres hortulanus  Chlorurus sordidus  
Halichoeres ornatissimus  Hipposcarus longiceps  
Hemigymnus fasciatus  Scarus ferrugineus  
Larabicus quadrilineatus  Serranidae Gropers 
Thalassoma klunzingeri  Epinephelus malabaricus  
Thalassoma lunare  Epinephelus summana  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  Rafa Island                                                                                 جزيرة رافع ٧:٤
  

أنواع االسماك بها شبيهة  ٢آم ٠، ٢٥تقع شمال غرب جزيرة بحيس وتبلغ مساحتها حوالي 
باالنواع السائدة في جزيرة البري نظرًا لقرب الجزيرتين من بعضهما وتشابه بيئاتهما وقد تم 

  ).٧(  نوع منها آما هو موضح بالجدول رقم ٣٠تسجيل حوالي 
  

   )٧(الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Muraenidae Morays 
Acanthurus gahhm  Gymnothorax sp.  
Acanthurus sohal  Nemipteridae Breams 
Ctenochaetus striatus  Scolopsis ghanam  
Blennidae Blennies Ostraciidae Boxfish 
Meiacanthus nigrolineatus  Ostracion cyanuruas  
Chaetodontidae Butterflyfish Pomacanthidae Angelfish 
Chaetodon larvatus  Pomacanthus asfur  
Chaetodon semilarvatus  Pomacathus maculosus  
Ephippidae Spadefish Pomacentridae Damselfish 
Chaetodon larvatus  Abudefduf sexfasciatus  
Haemulidae Sweetlips Abudefduf viagiensis  
Plectorhinchus gaterinus  Chromis viridis  
Holocentridae Squirrelfish Dascyllus marginatus  
Sargocentron diadema  Neopomacentrus xanthurus  
Labridae Wrasses Paraglyphidodon melas  
Halichoeres scapularis  Scaridae Parrotfish 
Hemigymnus fasciatus  Hipposcarus longiceps  
Larabicus quadrilineatus  Scarus ferrugineus  
Thalassoma lunare  Serranidae Gropers 
Lutjanidae Snappers Epinephelus summana  
Lutjanus ehrenbergi  Siganidae Rabbitfish 
Mullidae Goatfish Siganus Sp.  
Parupeneus forsskali    

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  Twokala  Island                                                                       جزيرة توآالة  ٨:٤
 Location (16º 14`  N  , 42º 26`E)                  ) شماًالً  ١٦º  ١4َ - شرقًا  ٤٢º  26َ ( الموقع 

  
 آم ويفصلها عن جزيرة بكالن قناة ٣٢تقع غرب مدينة ميدي وتبعد عن الساحل بحوالي 

بها عدد آبير من أسماك الشعاب المرجانية نضرًا  ٢آم١،٥٨ضيقه اما مساحتها فتبلغ حوالي 
 نوع منها آما ٣٧للتنوع الحيوي الموجود بها وقربها من جزيرة بكالن وقد تم تسجيل حوالي 

  ).٨(بالجدول رقم هو مبين 
  
  )٨(جدول ال

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 
Acanthuridae Surgeonfish Lutjanidae Snappers 
Acanthurus gahhm  Lutjanus ehrenbergi  
Zebrasoma veliferum  Mullidae Goatfish 
Zebrasoma Xanthurum  Parupeneus forsskali  
Apogonidae Cardinalfish Nemipteridae Breams 
Cheilodipterus quinquelineatus  Scolopsis ghanam  
Caesioniidae Fusiliers Ostraciidae Boxfish 
Caesio striatus  Ostracion cyanuruas  
Carangidae Trevally Pomacanthidae Angelfish 
Carangoides bajad  Pomacanthus asfur  
Caranx sexfasciatus  Pomacathus maculosus  
Chaetodontidae Butterflyfish Pomacentridae Damselfish 
Chaetodon larvatus  Abudefduf sexfasciatus  
Chaetodon semilarvatus  Amplyglyphidodon leucogaster  
Heniochus intermedius  Chromis viridis  
Dasyatidae Rays Neopomacentrus xanthurus  
Taeniura lumma  Paraglyphidodon melas  
Gobiidae Gobies Chrysiptera unimaculata  
Cryptocentrus Caeruleopunctatus  Pseudochromidae Rock basslets 
Ambyleleotris steinitzi  Pseudochromis flavivertex  
Haemulidae Sweetlips Scaridae Parrotfish 
Plectorhinchus gaterinus Scarus ferrugineus  
Holocentridae Squirrelfish Serranidae Gropers 
Sargocentron diadema  Epinephelus summana  
Labridae Wrasses Sparidae Sea Breams 
Cheilinus abudjubbe  Acanthopagrus bifasciatus  
Halichoeres scapularis    
Halichoeres ornatissimus    
Hemigymnus fasciatus    
Larabicus quadrilineatus    
Thalassoma lunare    

  
 
  
  
  
  



 ١٥

  
  Al-Baida  Island                                                                     جزيرة البيضاء  ٩:٤

 Location (16º 13`  N  , 42º 27`E)                  ) شماًالً  ١٦º  ١3َ - شرقًا  ٤٢º  27َ ( الموقع 
  

آم ومساحتها تبلغ ٢٧تقع جنوب شرق جزيرة بكالن وتوآاله وتبعد عن ساحل ميدي بحوالي 
 ٢٧  تم تسجيل Sargassum and Turbinaria تتميز بوجود غابة آثيفة من  ٢ آم٠، ٥٦حوالي 

  )٩(رة آما هو موضح بالجدول رقم من األسماك حول هذه الجزي
  

  )٩(الجدول 

Family Species Common 
name Family Species Common 

name 

Acanthuridae Surgeonfish Lutjanidae Snappers 

Acanthurus gahhm  Lutjanus ehrenbergi  
Zebrasoma veliferum  Nemipteridae Breams 
Zebrasoma Xanthurum  Scolopsis ghanam  
Caesioniidae Fusiliers Pomacanthidae Angelfish 
Caesio striatus  Pomacanthus asfur  
Carangidae Trevally Pomacathus maculosus  
Carangoides bajad  Pomacentridae Damselfish 
Carangoides sp.  Abudefduf sexfasciatus  
Chaetodontidae Butterflyfish Amplyglyphidodon leucogaster  
Chaetodon larvatus  Chromis viridis  
Chaetodon semilarvatus  Neopomacentrus xanthurus  
Heniochus intermedius  Scaridae Parrotfish 
Dasyatidae Rays Scarus ferrugineus  
Taeniura lumma  Serranidae Gropers 
Haemulidae Sweetlips Epinephelus summana  
Plectorhinchus gaterinus Sparidae Sea Breams 
Labridae Wrasses Acanthopagrus bifasciatus  
Cheilinus abudjubbe    
Halichoeres scapularis    
Hemigymnus fasciatus    
Larabicus quadrilineatus   
Thalassoma lunare    

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٦

  Dohrab Island                                                                      جزيرة ذو حراب  ١٠:٤
 Location (16º 18`  N  , 41º 58`E)                    ) شماًالً  ١٦º  18َ - شرقًا  ٤١º  58َ ( الموقع 

  
تبلـغ  مـساحتها      ينـة ميـدي و    غـرب سـاحل مد      آـم  ٨٩ عبارة عن جزيرة رملية تقع علـى بعـد        

  وتعد الجزيرة  مرآز موسميا لتواجد  الصيادين وتقع بالغرب من الممر الدولي  . آم ٢٫٥حوالي  
وتعتبر جزيرة ذو حراب    .يوجد بالجزيرة موقع به مجموعة من الجنود آحامية عسكرية         ،للمالحة

 تبعـد آثيـرًا عـن الممـر         من الجزر الهامة الغنيـة بالـشعاب المرجانيـة نظـرًا لـصفاء مياههـا وال               
الدولي المعروف بطريق اللؤلؤة المشتق اسمه من نقاء الميـاه المحيطـة بالمنطقـة وبـسبب                

عديــد مــن األحيــاء البحريــة والبريــة     هــذه الخــصائص المميــزة أصــبحت منطقــة خــصبة لل     
 ولكن المؤسف هو وصـولة واحـدة مـن أآبـر المـشاآل              ماك،الشعاب،خيار البحر والطيور  األسآ

والتـي  ) الحـدرة (رة إلينا من دول شرق آسياء والمتمثلة في ظـاهرة جمـع خيـار البحـر                 المصد
 وآـذاء ) الـريش (تضاف إلى ظاهرة األصطياد الجائر ألسـماك القـرش بهـدف األتجـار بالزعـانف                

 منها دول شرق آسياء األمرين نظرًا لتدمير بيئـات الـشعاب            تصدير أسماك الزينة والتي تعاني    
ارسة هذا النوع من النشاط الذي نتج عنـه إخـتالل فـي التـوازن البيئـي                 المرجانية بسبب مم  

ومايحـدث حاليـا فـي جزيـرة        . وبالتالي نفوق اآلحياء المصاحبة لهذه البيئات بما فيها األسماك        
ذو حراب من قبل مجموعة آبيرة من الصيادين وغيرهم من الدخالء على مهنة الـصيد والـذي                 

م بنصب الخيام ومنهم من ينام في العـراء مخلفـين ورائهـم       يقدر عددهم بالمئات منهم من قا     
فبعـد مغـادرة    . آارثة بيئية سوف تكلف الكثير مستقبال مالم يتم معالجتها سريعًا ودون تـأخير            

 ٥٧(عدد آبير منهم لغضاء إجازة العيد آان عدد المراآـب الخـشبية الراسـية بـالجزيرة حـوالي        
 قارب وأخـرى تعمـل فـي    ٣٢ن الفيبر جالس حولي والقوارب البالستيكية المصنوعة م ) هوري

 أما بالنسبة لعـدد االنـواع التـي         شمال وجنوب الجزيرة لم نتمكن من عدها نظرًا لضيق الوقت         
 على الرغم مـن وجـود الـشعاب المرجانيـة الحيـة           نوع   ٢٩ لم تتجاوز     األسماك تم حصرها من  

ى هـروب االسـماك مـن البيئـات     أدت إلـ بالمنطقـة  قـوارب االصـطياد    حرآـة   نظرًا لكثافة    ولكن  
  .)١٠(المحيطة بالجزيرة آما هو موضح بالجدول رقم 

      
  )١٠(الجدول 

Family Species Common name Family Species Common 
name 

Acanthuridae Surgeonfish Larabicus quadrilineatus  
Acanthurus gahhm  Thalassoma lunare  
Acanthurus sohal  Lutjanidae Snappers 
Ctenochaetus striatus  Lutjanus ehrenbergi  
Zebrasoma veliferum  Nemipteridae Breams 
Caesioniidae Fusiliers Scolopsis ghanam  
Caesio lunaris  Pomacanthidae Angelfish 
Caesio striatus  Pomacanthus asfur  
Pterocaesio chrysozona  Pomacathus maculosus  
Carangidae Trevally Pomacentridae Damselfish 
Carangoides bajad  Abudefduf sexfasciatus  
Carangoides Sp.  Abudefduf viagiensis  
Chaetodontidae Butterflyfish Chromis viridis  
Chaetodon larvatus  Chrysiptera unimaculata  
Chaetodon semilarvatus  Pomacentrus sulfureus  
Haemulidae Sweetlips Scaridae Parrotfish 
Plectorhinchus gaterinus  Scarus ferrugineus  
Labridae Wrasses Serranidae Gropers 
Cheilinus abudjubbe  Epinephelus malabaricus  
Halichoeres hortulanus  Epinephelus summana  
Halichoeres scapularis    
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  المخاطر والتهديدات .٥
  

 إلـى األضـرار      وسفن الصيد األجنبيـة    أدت األعداد الكبيرة للصيادين والبائعين والتجار والسماسرة      
  -:اآلتية

  
دي بطريقة غير مباشـرة إلـى االخـالل بـالتوازن البيئـي             جائر لخيار البحر سيؤ   الجمع   ال -١

ب المرجانيـة والتـي سيـصاحبها تـأثير مباشـر علـى       الموجود ومن ثم  تدمير بيئات الشعا     
المخزون السمكي مستقبًال بـسبب تـدمير المـؤل الهـام لألسـماك والعديـد مـن األحيـاء                  

  .األخرى المصاحبة لبيئات الشعاب المرجانية
  
 دفنهـا أو    دون) إزالة األحشاء (تراآم المخلفات الناتجة من عملية التنظيف لخيار البحر          -٢

وآأنهـا موقـع لتجميـع نفايـات المـسالخ          وخصوصًا جزيرة ذو حـراب       ت الجزر معالجتها أظهر 
 مما أدى إلى إنتشار الذباب بأعداد هائلة لدرجة أن الزائر للجزيـرة اليـستطيع التحـدث إال            

  .بوضع قطعة من القماش على وجهة
 
 الزيـت الفارغـة     علـب شـباك،   عضوية، بالستيكية، ورقية،    (إنتشار المخلفات البشرية     -٣
في مناطق مختلفة مـن     ) يرها المثلجات وغ   المشروبات أو  زجاجأخرى وآذا     صفيح علبو

  .الجزر الشمالية وعلى رأسها جزيرة ذو حراب
 
 يـؤدي إلـى تـدمير الـشعاب         الصيد في مواقع مختلفة حـول الجـزر       العدد الكبير لقوارب     -٤

ة لها واألخرى التـي  المرجانية أثناء عملية رمي المخطاف وبالتالي تدمير األحياء المصاحب      
  .تعيش في مناطق المد والجزر

 
جديدة للمشاآل  وجود قوانين   وعدم  تنظم عملية األصطياد    تفعيل القوانين التي    عدم   -٥

خيار البحر مضافًا إليها المبالغ المغريـة التـي يحـصل          ثة وخصوصًا تلك المتعلقة ب    دالمستح
حـر دون وجـود ضـوابط تحـد مـن           عليها العاملين في هذا المجال دفعـت بالمئـات إلـى الب           

نشاطهم نتج عنه أستنزاف المخزون من خيار البحر في الجزيرة والمناطق المحيطة بهـا              
والتـي تعتبـر   ) بكـالن، آتامـا، تكفـاش   (مما إضطر الباقين إلى االندفاع نحو الجزر األخـرى          

من المناطق الحساسة والغنيـة بالـشعاب المرجانيـة والتنـوع الحيـوي وعـدم وقـف هـذا                   
العبث سيؤدي إلى تدمير البيئات المحيطة بالجزر المذآورة وجزر اخرى لم تذآر قد ينالها              
نفس الضرر أضافة إلى المخلفات التي ستترك على الجزر سوف تكلفنا  الكثير مستقبًال              

 .للتخلص منها أو معالجتها
متكـاثرة  اآلعداد الهائلة من الزائرين سـتؤدي إلـى إزعـاج آبيـر لمـستعمرات الطيـور ال                 -٦

والمشتية إضافة لما قد يقوم به البعض من عملية جمع بيض الطيور أثناء موسـم التكـاثر                 
 .آما يحدث في بعض الجزر

أدت الطرق والسائل المستخدمة فـي عمليـة الغـوص مـن قبـل الـصيادين إلـى وفـاة                     -٧
 منهم وإصابة عـدد آخـر بالـشلل آـون الطـرق والـسائل المـستخدمة ممنوعـة                   ٥حوالي  
  .ر نوع من االنتحاروتعتب

  
فـي  الجـرف    عملية الجرف من قبل قوارب االستثمار اضـرت بمنـاطق عديـدة خـصوصًا                -٨

  .االعماق الضحلة حول الجزر
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  ألنتائج والتوصيات .٦
  

وزيادة الضغط على مناطق االصطياد سواء الصيد التقليدي أو صطياد الجائر الرغم من االعلى 
يتضح أن أسماك الشعاب المرجانية في مناطق المسح بحالة االستثمار  الصناعي من قبل قوارب 

آان على  إال أن الضرر الموجود والمباشر جيدة نظرًا للتنوع الموجود والكثافة بالنسبة للنوع الواحد 
الشعاب المرجانية ولكن تعزى نسبه عالية منه إلى انخفاض مستوى الوعي البيئي في 

 من المجتمع المحلي المعنيين بصورة مباشرة بعمليات االصطياد آون مجتمعات الصيادين وافراد
  .الضرر في بعض الحاالت غير مباشر وعليه نرى اآلتي

  
ريق يجب رفع مستوى الوعي البيئي في مجتمع الصيادين والمجتمع المحلي وذلك عن ط -١

 .زيادة حمالت التوعية البيئية
والتعريف بمدى اهمية الحفاظ على ) سكرييينمدنيين وع(القيام بحمالت توعية لسكان الجزر  -٢

التنوع الحيوي وعدم االخالل به من جراء جمع الشعاب المرجانية وبيض الطيور المتكاثرة أو 
  .جلب الحيوانات من المدن آالقطط والكالب وترآها في الجزر

) يةتلفزيون، إذاعه، صحف مجالت وملصقات حائط(عمل برامج دورية مصحوبه بحمالت اعالمية  -٣
 . المصاحبة لها بيئات الشعاب المرجانية واالحياءتعرف بمدى أهمية

 )إعالن محميات، متنزهات وطنية أو خطة إدارية (عمل نوع من الحماية للمناطق الحساسة -٤
 . المخاطر المحيطةونوعدرجة  وأ) التنوع الموجود(تتناسب مع درجة األهمية 

 والتقيد بها نظرًا الرتفاع نسبة تدمير الشعاب تحديد أماآن معينة لرسو  القوارب حول الجزر -٥
 في مناطق مختلفة حول Anchorالمرجانية من عمليات الرسو ورمي المخطاف أو الباروصي 

 .الجزر
تحديد فتحات الشباك لقوارب االصطياد وخصوصًا تلك التي تعمل في مجال االستثمار سواء  -٦

 التقيد بمواصفات الشباك وآذا التقيد بعمق والزام المالك والمستثمرينآانت محلية أو أجنبية 
 .االصطياد واالبتعاد عن الجزر بمسافة التقل عن تلك التي حددها القانون

الصطياد موسم افتح  وباعداد آبيرة عند بدايةإيجاد حل عاجل لمشكلة قتل السالحف البحرية  -٧
 ).خارج مناطق المسح(في منطقة خور الكثيب لجمبري ل
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