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البحار واحمليطات على سطح الكرة األرضية

•


•


•








Epipelagic(المنطقة السطحية العليا • Zone :( تمتد من
م ويخترق الضوء هذه المنطقة ليدعم 200السطح حتى عمق 

إن معظم الثروات السمكية في العالم تغطيها  .  البناء الضوئي
. هذه المنطقة

Mesopelagic(المنطقة السطحية الوسطى • Zone :( تمتد
العديد من المخلوقات التي تعيش في .    مترا1000حتى عمق 

هذه المنطقة تهاجر هجرة رأسية يومية حيث أن اإلمداد 
الغذائي يتم بواسطة هذه الحيوانات المهاجرة أو يتساقط من 

. السطح
 تمتد ): Bathypelagic Zone(المنطقة السطحية العميقة •

إن الحياة وتعدد األنواع في هذه .  مترا4000حتى عمق 
في هذا . المنطقة صغير نسبيا إذا ما قورنت بالطبقات األعلى

النطاق المظلم تستخدم األسماك أعضاء الضوء لكي تغري 
.وتجذب فرائسها

Abyssopelagic(المنطقة فوق القاعية • Zone :(متد من ت
وتندر الحياة في هذه المنطقة،  إال انه .   مترا إلى أسفل4000

مترا تعود الحياة لوجود 100من قاع البحر وحتى ارتفاع 
. العديد من الكائنات القاعية السحيقة



تلـــــــوث البحــــــار















غزةقطاعيفالبحريةالبيئة
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مناطق الصيد البحري يف قطاع غزة
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الصيادون ومعدات الصيد السمكي
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) القوارب( معدات الصيد السمكي 



أهمية األمساك الغذائية للمجتمع الفلسطيني
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تنوع األمساك البحرية يف قطاع غزة

Scamberomorusكنعن commersonSpinish mackered18-

Epiephelus صخرلوقس marginatusDusky grouper17-

Trachinotusعريان ovatuaPampno16-

Sinanusقراص luridusDusky spine foot15-

Argurosomusجرع reginsMeagre14-

-Gilt-head sea beanSparus aurata13دنيس

Diplodusصروص Cargus White sea braem12-

Balistesخنزير carolinesisTigger fish11-

Dactylopterusعصفور volitansFling gurnard10-

Soleaمسك موسى soleaSommon sole9-

-Mugil cephlusFlathead gray muller8بوري

Caranxطرخونه rhochFalse scard7-

Deutexفريدن gibbosusPink dentex6-

Rhinobatosسلفوح chysotaenaCommon guitar5-

Upensus) صفرة( سلطان إبراهيم moluccensisGoldband goat fish4-

-Sphyraena chysotaenaObtuse barracoda3مليطة

Epinephelusلوقس aenenusWhite grouper2-

Dussumieriaالسردينه acutaRainbaw sardine1-

Arabic NameScientific NameCommon Name#



تنوع األمساك البحرية يف قطاع غزة

Arabic NameScientific NameCommon Name#

Bullet tunaAuxisبلميدة roche19-

-Siganus rvulatusMarbled spinefoot36سيجان+  جراس

Bomoboniusانتياس sp.Blue fish35-

Moblurوطواط moblurDevil Ray 34-

Pagellusجربيدن erythrinusCommon pandora33-

-Bops bopsBongue32غبس

Dasytisدهاني+ برش sp.Rays31-

Scomberسكمبال sp.Mackerel30-

Lagocephalus spadiceusBlassopمنفاخ puffer29-

Synodousسويس saurusAltantic lizard fish28-

-Portunus pelagicusPelagic swimcrab27كابوريا

Mustelusكلب البحر mustelusSmooth hound26-

Lithognمرمري athus mormyrusStirped sea biean25-

-Penaeus sp.Shrimps24مجربي

Loigoأقالم vulgarisSquid23-

-Torpedo marmorrataMarbled ray22رعاشة

Sepia sp.Cuuttleحباري fish21-

Mucteropercaلوكس rubraCamp gracper20-



 



أهمية الدراسة احلالية
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أهداف ومنهجية الدراسة احلالية

•


•
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)Wastewater( املياه العادمة 
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) SOLID WASTES( النفايات الصلبة 
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التلوث الناجم عن وادي غــزة 
POLLUTION BY WADI GAZA
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غسل البهـائم و احليوانات 
CATTLE WASHING

•







تغيري تركيبة الساحل باقتالع الصخور واستنزاف الرمال 
ROCK & SAND REMOVAL
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Coastal Erosion
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  ضعف البنية التحتية للصيادين
WEAKNESS OF FISHERMEN’S INFRASTRUCTURE

  بعض عناصر البنية التحتيةبعض عناصر البنية التحتية
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معدات الصيد السمكي 
FISHING GEAR

•



Ecosounders
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صيد وقتل السالحف البحرية ومسكة الشمس 
Mola( احمليطية  mola (

اإلنارة الساحلية تثبط سلوك السالحف البحرية في الخروج •
  ).إن ُوجد(من البحر لوضع البيض 

قتل وذبح السالحف بعد وقوعها العرضي في شباك صيد •
تستعمل قصعتها العلوية ( األسماك بغرض األكل أحيانا 

). كسرير نوم للمواليد و األطفال
. سمكة الشمس المحيطية هي السمكة العظمية األكبر عالميا•
Mola( السالحف البحرية وسمكة الشمس المحيطية • mola  (

. أعداء طبيعية للقناديل البحرية السامة
االلتهام الخاطئ ألكياس النايلون من قبل بعض السالحف •

. البحرية سمكة الشمس المحيطية مما يفتك بها



OVERFISHINGالصيـد اجلائر 
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استخدام املبيدات يف الصيــد السمكي 
PESTICIDE USE IN FISHING

•
•


•


•LannateMethomyl


Carbamates
Cholinesterase
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عدم وجود وتردي موانئ للصيد 
LACK & DETERIORATION OF FISHING HARBORS
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القيود العسكرية اإلسرائيلية 
ISRAELI MILITARY RESTRICTIONS
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ختامـــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 شكرا حلسن استماعكم
عبد الفتاح نظمي عبد ربه. د


