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 الملخص

ووفرتها وتوزيعها بشكل خاص على طول ساحل  (اسماك القرش و الراي) تفتقر المنطقة دراسات وتوثيق أنواع األسماك صفيحية الخيشوم
مع وجود عدد قليل من الدراسات والمنشورات العلمية عن األسماك صفيحية الخيشوم والتي تمت . الخليج العربي لإلمارات العربية المتحدة

جمع أغلب البيانات من مواقع اإلنزال ومسوحات أسواق السمك. تفتقر هذه البيانات إلى موقع و موائل األسماك و بيانات بيولوجية  من خالل
من األهداف الرئيسية لهذه الدراسة  .عن الفصائل و التي تعتبر بيانات هامة لوضع خطط إدارة األسماك صفيحية الخيشوم و الحفاظ عليها

سماك صفيحية الخيشوم استغاللها لموقع الدراسة وتحديد الوفرة النسبية عبر المواسم المختلفة. كما تهدف الدراسة لوصف تحديد تواجد األ
التركيبة العددية لفصائل األسماك صفيحية الخيشوم التي تتواجد في المياه الضحلة حول أشجار القرم في خور السعديات والجزر المجاورة، 

لجمع البيانات عن األنواع التي تتواجد في المنطقة، تم إجراء مسوحات اسبوعية مخصصة . مارات العربية المتحدةشمال شرق أبو ظبي، اإل
إلى مارس  2019باستخدام الخيوط الطويلة متعددة الصنانير وخيوط صغيرة متعددة الصنانير بشكل عشوائي لسنتين و ذلك من سبتمبر 

استكشافية شملت منطقة مسح أكبر، ومرحلة محورية تمركزت في منطقة أصغر في منطقة  تمت الدراسة على مرحلتين، مرحلة. 2021
الِشفنِينِيات، حيث مثلت خمسة فصائل تنتمي عائلتين من  71خالل فترة المسح وتجميع العينات تم اصطياد مجموعه  .المرحلة االستكشافية

وسمك الشفنين (Glaucostegus halavi)  وكانت سمكة الجيتار الحالفيأربعة أجناس> ، و تمركزت أغلب العينات حول منطقة الدراسة. 
استنادًا . ٪ من إجمالي العينات المصيودة39٪ و 46) األنواع األكثر شيوًعا ، حيث مثلت Maculabatis arabicaالباكستني ذو السوط (

 الفصيلتان على أنهما معرضتان لالنقراض بسبب بفقدان إلى أحدث تقييم لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، تم تصنيف كال
و توضح الدراسة أهمية اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك حماية مفصلة للفصائل . الموائل و ضغط المتزايد على الصيد و الصيد العرضي

رارات و اإلدارة الفعالة، من أجل الحفاظ على أعداد المختلفة، واإلدارة الموائل و مواقع تواجدها و التطبيق الفعال للتدابير القانونية و الق
  .الفصائل والسماح لها بالتعافي

: األسماك صفيحية الخيشوم ، الِشّفنِينِيّات ، أسماك القرش ، الراي ، الشفنين، سمك الجيتار ، سمك الشفنين ذو السوط كلمات البحث الرئيسية
الصنانير، خيوط صغيرة متعددة الصنانير ، الحفظ ، صون الطبيعة، الحشائش البحرية ، ، المصيد لكل وحدة جهد، الخيوط الطويلة متعددة 

  .القرم ، االستغالل المفرط ، فقدان الموائل ، األنشطة البشرية


