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  :مقدمة
 ميدي هي من املناطق التابعة ادارياً اىل حمافظة حجة، يشتغل معظـم سـكاهنا يف                –منطقة اللحية   

حرفة االصطياد اليت ميتهنوهنا كحرفة اساسية يف املنطقة ويعتمدون عليها يف احلصول على قـوت               
  .يومهم

رى ومتميـز بطيـف     تتميز هذه املنطقة ببحر غين مبختاف انواع االمساك واالحياء البحرية االخ          
واسع من البيئات احليوية اهلامة حلياة االحياء البحرية إبتداء من املناطق الصخرية والرملية وانتهاء              

من اهم املناطق اليمنيـة     )  ميدي –اللحية  (كذلك تعترب منطقة    . ببيئات الشعاب املرجانية املتميزة   
املاجنروف واليت تشكل موئل    وعلى طول سواحل البحر االمحر من حيث تواجد وانتشار اشجار           

كما ان املنطقـة    . لصغار االمساك والقشريات املتواجدة بدورها بشكل كبري على طول سواحلها         
تتميز بوجود عدد من اجلزر القريبة الغنية باملوارد البحرية واليت تعترب بيئات مميزة واماكن تعشيش               

  .لبعض انواع الطيور البحرية املستوطنة واملهاجرة
زايا اليت تتميز هبا املنطقة دفعت بالصيادين من خمتلف املناطق اجملاورة وحىت البعيدة منها اىل               هذه امل 

هذا التوافد من خارج املنطقة الذي يظـاف  . التوافد عليها لغرض االصطياد وكسب لقمة العيش      
ع ومواقيت  اىل الصيادين من ابناء املنطقة مع عدم مراعاة االجيابية يف اختيار اساليب وعدد ومواق             

االصطياد إظافة اىل اخلروقات اليت تقوم هبا بواخر االصطياد االجنبية واحمللية العاملة بالقرب مـن               
املنطقة ادى اىل تدهور كبري يف كميات املخزون احليوي املتواجد وتدهور لبيئات االحياء البحرية              

حلصول على املكسب   ملا تتعرض له من جرف وحتطيم واستعمال لطرق غاية يف اخلطورة لغرض ا            
  .السريع دون النظر اىل عواقب ما تسببه هذه الطرق على الكل دون استثناء

كل هذه املزايا اليت تتميز هبا املنطقة واالساليب السيئة اليت تستخدم يف إدارهتـا ادت اىل ابـراز                  
ملا فيه خري   توجه حكيم يتمثل يف التفكري لتحويل املنطقة اىل حممية طبيعية تصان من قبل االنسان               

البيئة واالنسان نفسه، وتدار فيها املنطقة حبسب إدارة حكيمة وبأسس علمية سليمة تدفع باملنطقة              
  .اىل العودة اىل سابق عهدها من الرخاء واالزدهار احليوي

هذا التوجه حيتاج قبل إقراره أو الشروع فيه اىل دراسة متكاملة للمنطقة يتم من خالهلا تأكيد او                 
اع عن املنطقة وإثبات ما إذا كانت املنطقة تصلح إلقامة منطقة حممية عليها عن طريـق  نفي ما يش 



  ٤

دراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بالبيئة البحرية غرض احلماية وكذا دراسة التركيبة االجتماعية اليت             
ستكون هي االساس يف إقرار املنطقة كمحمية أو ال ومن مث احملافضة على القـوانني املوضـوعة                 

  .مايتها والتصدي ملن يقف ضدها او خيترقهاحل
  

  -:أهداف املسح
 -:اهلدف العام

دراسة املقومات الطبيعية للمنطقة وحتديد مدى التدهور احلاصل فيها ملعرفة مدى امكانية إعالهنا             
  .حممية طبيعية
 -:اهلدف اخلاص

 .نواع املتوجدةدراسة االمساك املتواجدة يف املنطقة وبالذات التجارية منها مع حتديد اال
 .دراسة النواع اجلمربي املتواجدة يف املنطقة

 .دراسة مناطق ومعدالت اصطياد االمساك واجلنربي
 .التدريب وبناء قدرات وطنية يف جمال املصائد

  
  . مخسة عشر يوماً-:مدة املسح
  . ميدي على ساحل البحر االمحر– املنطقة املمتدة من اللحية -:منطقة املسح
  . برنامج املشاريع النموذجية– اهليئة العامة حلماية البيئة -:فذةاجلهة املن

  . اهليئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر االمحر وخليج عدن-:اجلهة املمولة
  -:فريق املسح

 خبري وطين      ماجد الصرميي.  م
 نظري وطين             مسري الكبسي فتيين.  م
 نظري وطين      فهمي بن شرباق.  م
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  -:وات العملخط
  .الرتول امليداين اىل مراكز االنزال السمكي يف كالً من اللحية وميدي واملناطق الواقعة بينهما

 .مراقبة ورصد االنواع والكميات اليت يتم انزاهلا يف مراكز االنزال املختلفة
 ).الذين يسجلون االنواع اليت يتم انزاهلا وكمياهتا ( اجللوس مع الصيادين واحملصلني 

تصوير االنواع املختلفة من االمساك يف مراكز االنزال واالسواق، وأخذ امساءها املتعارف عليها يف              
 .املنطقة وتصنيفها علمياً

حتديد أعداد الصيادين والقوارب العاملة يف املنطقة والقادمة اليها من املناطق اجملاورة مع معرفـة               
 .رجوة من إقامتها عن طريق استبيانآراء الصيادين عن إقامة احملمية ومدى لفائدة امل

حتديد مراكز جتمعات قوارب االصطياد ومعرفة ادوات الصيد املستخدمة ومدى مالئمتها للمنطقة 
 .اليت يتم استخدامها فيها

 .الرتول يف قوارب اىل البحر لزيارة بعض مواقع االصطياد ومعرفة مراعي االمساك والقشريات
ة قوارب االصطياد اخلشبية واجللوس مع صاحب الورشة ملعرفة         الرتول اىل الورش اخلاصة بصناع    
 .كميات القوارب املنتجة وفعاليتها

 لتحديد مواقع بعض مراكز االنزال واالصـطياد ومراعـي          GPSاستخدام جهاز حتديد املواقع     
 .االمساك والقشريات
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  -:اخلدمات املتوفرة يف املنطقة
  -:اللحية: أوالً 

اليوم وهو تابع للمؤسسة العامـة      / طن  ١٠ثلج على شكل قوالب بطاقة انتاجية       يوجد مصنع لل  
 .للخدمات وتسويق االمساك

 .يوجد ساحة حراج لألمساك واجلمربي تتبع للمؤسسة العامة خلدمات وتسويق االمساك
حمطة وقود واحدة إلمداد الصيادين بالبترول، مع وجود حمطة اخرى ولكنها مغلقـة يف الوقـت                

 .احلايل
 .ورشة لصينة احملركات البحرية

 .ال يوجد مرسى للقوارب
 .توجد ثالث ورش لبناء القوارب اخلشبية

 .مجعية الصيادين غري فعالة
 

  -:ميدي: ثانياً 
اليوم تابع للمؤسسة العامة للخـدمات      /  طن   ٥يوجد مصنع واحد للثلج اجملروش بطاقة انتاجية        

 .وتسويق االمساك
 .العامة للخدمات وتسويق االمساكساحة حراج تابعة للمؤسة 

 .يوجد حمطتان إلمداد الصيادين بالوقود
 .ورشة لصيانة احملركات

 .ورشة لصناعة القوارب اخلشبية
 .مجعية الصيادين التعاونية يف ميدي نشطة وفعالة
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  -:النتائج
  -:اإلنتاجية: أوالً 

  : األمساك
سواحل البحر األمحر اليمنية من حيث اإلنتاجية        ميدي من أهم املناطق على       –تعد منطقة اللحية    

ويقدر إنتاجها  . السمكية لألنواع التجارية ونسبة اصطيادها من اإلنتاج الكلي للجمهورية اليمنية         
 طن  ٣٦٣٧من األمساك واجلمربي حبوايل     

 طـن   ٢٢٠٩سنوياً، نصيب اللحية منها     
 طن تنتج من    ١٤٢٨والكمية الباقية وهي    

املنطقة طيف واسع   كما يوجد يف    . ميدي
من أنواع األمساك التجارية وغري التجارية      
وأمساك الزينة وأمساك الشعاب املرجانيـة      

اليت تعترب املنطقة واجلزر القريبة منها من املناطق املتميزة بازدهارها من حيث الشعاب املرجانيـة               
ائـل لـصغار األمسـاك      وتتميز املنطقة بتواجد كثيف ألشجار املاجنروف اليت تعد مو        . كماً ونوعاً 

واألحياء البحرية األخرى وتوفر هلها املأوى ومناطق الرعي الوفرية حتت املاء وطبقات حتتية ثابتـة          
  . لالستقرار مما يؤدي ويدل على ازدهار املنطقة أحيائياً

وتأيت تقديرات اإلنتـاج األمثـل      
لألمساك القاعية والسطحية يف البحر     

ائية األمحر عامةً من دراسات استقص    
أجريت يف الـسبعينيات وأوائـل      

وقـد  . مثانينات القـرن املنـصرم    
استندت هذه التقـديرات علـى      
دراسات باسـتخدام مـسوحات     
بواسطة شباك اجلـر واسـتخدام      
بيانات عن الصيد بشباك اجلر التجاري وعن إنتاج صيادي احلرف الصغرية، وتفاوتت التقديرات             



  ٨

 التقديرات اآلتية مـن دراسـات الـصيد         ورمبا تكون .  طن متري  ٣١٠٠٠ إىل   ٢٠٠٠٠من  
التجرييب بشباك اجلر غري ممثلة للمصائد حالياً نظراً إىل التغريات اليت طـرأت علـى ديناميكيـة                 

وال يبـدو أن    . التجمعات السمكية واألحوال الطبيعية السائدة يف مناطق الصيد بـشباك اجلـر           
 ١٩٩٧ع املـصائد يف عـام       تقديرات احدث لألرصدة قد أجريت، وقد أجري استعراض لقطا        

برعاية املشروع الرابع ملصائد األمساك فأعطى تقديرات للغلة احملتملة واملستويات احلالية إلنتـاج             
  .املوارد السمكية يف املياه اليمنية القريبة من سواحل اليمن على البحر األمحر وخليج عدن

  
  

  :الروبيان
 ميدي أحد أهم املناطق على ساحل البحر        –اللحية  فتمثل منطقة   ) اجلمربي(أما بالنسبة للروبيان    

األمحر من حيث كميـات إنتاجهـا مـن     
مـن  % ٥٠اجلمربي الذي ميثل نـسبة      

اإلنتاج الكلي للمنطقة الشمالية من البحر      
   –اللحية (وتتوفر يف املنطقة . األمحر اليمين

  



  ٩

 واملناطق الضحلة وكذا    بيئة مالئمة لنمو وتكاثر اجلمربي بسبب وجود الكثري من اخللجان         ) ميدي
  . كثافة تواجد أشجار املاجنروف

وينشط اصطياد اجلمربي خالل الفترة املمتدة من سبتمرب حىت أبريل من كل عـام عـن طريـق          
غالبـاً  (والسنابيك الكبرية اليت تستخدم عادةً شباك جر قاعيه         ) صيد تقليدي (اهلواري الصغرية   

وطتني بعارضة خشبية مثبتة على بـدن املركـب         مرب) واحدة على كل جانب من جانيب املركب      
 أفـراد بـسحب     ١٠-٨وبارزة من اجلهتني خارج البدن، ويقوم فريق من البحارة يتراوح بني            

ويتم اجلرف أثناء النهار من الفجر وحىت الغروب يف املياه الـضحلة عـادةً              . الشبكتني باأليدي 
  .ل يف الليل أيضاًبالرغم من وجود تقارير أفادت أن بعض املراكب بدأت تعم

 ميدي العديد من األنواع الروبيان أمهها وأكثرهـا تواجـداً هـي             –وتتواجد يف منطقة اللحية     
semisulcatus Penaeus ،merguienses Penaeus  ،ــاملوزة ــسمى ب  امل

ensis Metapenaeus واجلمربي االبيض ،indicus Penaeus.  
  
  االنتاجية السنة

١١٩٦ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٨٨٤ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٨٦٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٩٥٩ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

  )قوارب تقليديه(جدول يوضح إنتاجية اجلمربي 
  :خيار البحر

ذكر يف أواسط الثمانينيات أن الصيادين التقليديني احملترفني يستغلون خيار البحر يف منطقتني اىل              
وكان من أهم األنواع    . الغرب من عدن يف اليمن    

ــكاب  ــا سـ ــستغلة آن ذاك هولوثوريـ ر املـ
scaber Holothuria  وجنس اكتينوبيغـا 
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Actinopyga .            وأظهرت دراسات أجريت قبل فترة طويلة أن اإلنتاج األمثل من األنـواع
 طناً من وزن احملصول     ٥٥٠ طناً مترياً من املنتجات اجملففة أي ما يعادل حنو           ٥٥القيمة يف حدود    

قد استنتجت هذه الدراسات انه     لذلك ف ). من وزنه بعد التجفيف   ٠,٩يفقد خيار البحر    (الرطب  
  . ال توجد إمكانية تذكر هلذه املصائد يف اليمن

 ميـدي بالقيمـة االقتـصادية خليـار البحـر           -مؤخراً وبعد معرفة الصيادين يف منطقة اللحية        
واكتشافهم ملناطق مل تكن معروفة يتواجد هبا كميات كبرية من هذا الكائن البحري فقـد اجتـه                 

 املنطقة واملناطق اجملاورة للعمل يف موسم خيار البحر وبصورة كبرية أدت            جانب كبري من صيادي   
إىل ارتفاع كميات احملصول املتحصل عليه من دون مراعاة للجوانب البيئية حيث قد يضر هـذا                
الضغط الكبري على خيار البحر بتواجد هذا الكائن البحري اهلام ويتسبب يف اختالل املنظومـة               

  . املنطقةالبيئية البحرية يف 
وبسبب اجتاه صيادي املنطقة للعمل يف موسم خيار البحر بسبب الفائدة املادية الكبرية اليت جينوهنا               
منه فإن هذا أدى إىل إمهاهلم جلوانب       
االصطياد األخرى وبالتـايل أدى إىل      
قلة اإلنزال مـن أنـواع األمسـاك        
املختلفة األخرى وبالتايل قلة وعـدم      

ة عن املـصائد    دقة املعلومات املتوفر  
  .وأنواع وكميات األمساك يف املنطقة

  
  -:القوارب: ثانياً 

  : ميدي نوعني من القوارب هي–تتواجد يف منطقة اللحية 
اهلوري، وهو قارباً صغرياً رفيعاً ومـسطحاً، مـصنوع يف          

كما أن هناك هـواري  ) الفيرب(العادة من األلياف الصناعية  
 متر  ١١-٥اهلا بني   يتراوح أطو . الزالت تصنع من اخلشب   

 حـصان مـع     ٤٠وتعمل مبحرك خارجي قوته يف الغالب       
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  .  حصانا٧٥ً و٢٥،٥٥تواجد حمركات قوة 
وقوارب اهلوري تقوم برحالت صيد يومية، وال حتمل ثلجاً على متنها حلفظ الـسمك املـصيد،                

توعب عدد  وحتمل يف العادة ثالثة أشخاص يف املتوسط إال أن القوارب اليت حتمل شباك حموطة تس              
  .اكرب من الصيادين

  
السنبوك، وهو مركب كبريي تقليـدي      
عريب الطراز مـصنوع مـن اخلـشب        

 ٢٦-١٢بأطوال خمتلفة تتراوح بـني      
وهو يعمل مبحرك داخلي وقـوده      . متراً

-٤٠الــديزل تتــراوح قوتــه بــني 
 .حصان١٥٠

  
، كما خيتلف عن    وخيتلف السنبوك عن اهلوري يف أن السنبوك يقوم برحالت صيد تدوم عدة أيام            

اهلوري يف الطاقة، احلجم، عدد البحارة، طول رحلة الصيد ووجود ثالجة حفظ السمك املربد يف               
 أطنان، وهو حيمل عدد أكرب من معدات الصيد ويصل عدد حبارته إىل    ٥السنبوك اليت تتسع لنحو     

والـسنبوك  . ني أيام وقد تطول إىل أسبوع     ١٠ شخصاً كما يصل طول رحلة الصيد إىل حنو          ١٥
  . رحلة صيد يف السنة٢٥يقوم بنحو 
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  جدول يبني أعداد القوارب والصيادين يف منطقة
 نهما ميدي واملناطق الواقعة بي–اللحية 
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  ي منطقةرسم بياني يوضح نسبة أعداد القوارب الى الصيادين ف
  ميدي والمناطق الواقعة بينهما–اللحية 



  ١٣

  -:عدد الصيد: ثالثاً 
  :السناره

يف الغالب فأن اكثر املعدات شيوعاً واليت تستخدم يف كل مكان هي السنارة الصطياد االمسـاك                
  .السطحية الكبرية واالمساك القاعية مرتفعة السعر

الـصيد اليوميـة     ميدي أن السنارة أقل عملية يف عمليـات          –ولكن املالحظ يف منطقة اللحية      
والتجارية، رمبا ألن اغلب املصيد يف املنطقة يتركز على الروبيان وأنواع االمساك اليت يفـضل يف                

ومع ذلك فأن استخدام السنارة يظل حمتفظ بأمهيتـه يف          . اصطيادها استخدام الشباك أو الفخاخ    
مساك الشعاب املرجانية   اصطياد االمساك السطحية الكبرية كأنواع التونة وبعض األنواع القاعية وأ         

  .اليت تتواجد بكثرة يف املنطقة
ويفضل عند استخدام السنارة استخدام طعم حي جلذب انتباه االمساك املستهدفة وتسهيل عملية             
اصطيادها، بينما يكون الطعم امليت أقل جدوى ألنه يفقد آلية احلركة ومتيه االمساك جلذهبا باجتاه               

يستخدم يف بعض االحيان طعوم صناعية مموهة تأخـذ اشـكال           وميكن أن   . السنارة واصطيادها 
  .كائنات حبرية مرغوبة لدى االمساك وتتمتع بآلية احلركة يف املاء عن طريق شد وإرخاء السنارة

  
  :الشباك* 

وبواخر ) السنابيك(تتمتع الشباك بأمهية كبرية يف املنطقة وبالذات لدى القوارب اخلشبية الكبرية            
بدرجة اعتمـاد   ) اهلواري(ة يف املنطقة، كما تستخدم من قبل القوارب الصغرية          االصطياد العامل 

  :وتضم الشباك املستخدمة يف املنطقة اآليت. اقل
  
  

                       Sine Net               -:شباك اجلر 
يوجد يف اليمن أنواع متعددة من شباك اجلر بعضها ساحلية وبعضها خمتلفة االعمـاق، ولكـن                

يف ) اجلمـربي (الغالب هو شباك اجلر الساحلية اليت منها الشباك اليت تستعمل لصيد الروبيـان              
 م  ٥-٣املناطق الساحلية وهي عبارة عن كيس يقع يف منتصف الشبكة ويبلـغ طولـه حـوايل                 



  ١٤

 مم، يتصل الكيس بالبطن وهي شبكة اخرى تعترب كمدخل          ٢٠-٥وبفتحات عيون تتراوح بني     
ا أكرب قليالً من كيس جتميع االمساك، ويتصل بالبطن من اجلانبني جناحني يبلغ             لألمساك وسعة عيوهن  

وتستخدم هذه الشباك علـى الـسواحل       .  م وحسب كرب الشبكة    ٢٥-٨طول كل جناح من     
 حببل   م لصيد اجلمربي، ويربط طول الشبكة من االعلى وعلى طول اجلناحني           ٦-٤وعلى عمق   

عل الفوهة مفتوحة يف املياه وعدم التفاف اجلناحني، ومـن  توضع عليه الطوافات لرفع الشبكة وج    
على القاع جلعل فوهـة الـشبكة       ) وهو حبل مسيك ثربط فيه ثقاالت     (االسفل يربط حبل القدم     

مفتوحة عند القاع أثناء عملية السحب ومن هذين اجلناحني ميتد حبل السحب العلوي والسفلي              
شب مدعمة باحلديد من اجلهة السفلية ومربوطة       ليصل بلوحة الفتح وهي عبارة عن قطعة من اخل        

وطريقة عملها هي  . بشكل مائل للمساعدة على فتح الشبكة وعدم انطباق اجلناحني عند السحب          
إنزال الشبكة يف املاء إعتباراً من الكيس مث البطن مث اجلناحني ولوح الفـتح مث حبـل الـسحب                   

معينة مث تسحب حبـال الـسحب بعمليـة         املوصل اىل املركب، مث تقطر خلف املركب وملسافة         
عكسية أي حبال السحب أوالً مث اللوح واجلناحني مث البطن والكيس الذي الذي يفتح وجيمـع                

  .اجلمربي أو السمك املوجود فيه ومن مث هتيئة الشبكة لرمية جديدة وصيد آخر
  
  
  
  

  Gill net              :الشباك اخليشومية 
 يستعملون هذا النوع من الشباك وتكون أطواهلا وارتفاعها         معظم الصيادين على السواحل اليمنية    

وسعة العني فيها خمتلفة من شبك إىل آخر حسب أنواع االمساك املـراد اصـطيادها ومتـساوية                 
اي  (١:٢الفتحات يف الشبك الواحد وتربط الشبكة على احلبل العلوي والسفلي عادةً بنـسبة              

، وعلى احلبل العلوي توضع الطوافـات       ) من احلبل  متر١ متر من طول الشبكة يربط اىل        ٢مبعىن  
.  سم بني كل طوافة واخرى     ٢٠٠ – ١٥٠اخلاصة بفتح الشبكة وجعلها عائمة يف املياه وبسافة         

أما على احلبل السفلي فترط ثقاالت بأوزان حمسوبة سلفاً من احلجر أو الرصاص وبني كل ثقالـة   



  ١٥

يشومية حبسب نوع االمساك املستهدفة يف      وختتلف مواصفات الشباك اخل   .  م ٨-٥واخرى مسافة   
  :الصيد وكما هو مبني يف اجلدول التايل

 
  

  طول الشبكة نوع الشباك
 متر

  عرض الشبكة
 متر

  سعة عني الشبكة
 سم

 مالحضات

 ١٣  متر٧ ١٢٠ شباك القروش
 - ١٢٠ شباك البياض

١٤٠ 
 خمتلفة ٣٦ - ٣٠

 - ١٢٠ يركشباك الد
١٤٠ 

 خمتلفة ٣٦ - ٣٠

 - ١٢٠ شباك زينوب
١٤٠ 

 خمتلفة ٣٦ - ٣٠

مسيت الـشباك حـسب     
 أنواع االمساك املصطادة

  )حبسب نوع االمساك املصادة(جدول يبني أنواع الشباك اخليشومية املستعملة يف اليمن 
  

أما طريقة عملها فتختلف من نوع اىل آخر، فهناك الشباك اخليشومية الثابتة اليت توضع يف امليـاه                 
لصباح، والشباك اخليشومية اهلائمة مع تيار املاء واليت توضع يف املياه لفترات            بعد الغروب وحىت ا   

خمتلفة وحسب قوة الريح وشدة التيارات املائية وقد يستغرق العمل هبا مدة ساعة أو سـاعتني مث                 
تسحب اىل ظهر املركب ويكون الصياد موجود يف الزورق ماسكاً حببل الشباك تاركاً الـزورق               

  .باك أثناء حركتها يف املياهيتحرك مع الش
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                                               Traps         :الفخاخ

وهي عبارة عن غرف أو صناديق صغرية مصنوعة من مواد سلكية أو خشبية ويف بعض االحيـان                 
و املربع  وتكون بأشكال وأحجام خمتلفة منها االسطواين أ      . تصنع من مواد بالستيكية أو شباك قوية      

أو املثلث أو ذات اجلوانب السداسية والنصف دائرية، وتستخدم للصيد يف املنـاطق الـضحلة               
ولغـرض  . م وحسب تواجد االمساك يف تلك املنطقـة       ١٥-٧وقرب الشعاب املرجانية يف عمق      

إغراء االمساك وايقاعها يف الفخاخ يستخدم طعم حي أو غري حي يتكون يف الغالب من قطع مـن                  
  .أو رؤوس اجلمربي أو خياشيم االمساك أو بعض االمساك الصغريةاحلبار 

توضع هذه الفخاخ بشكل ثابت على قاع البحر بواسطة ثقاالت حبيث يبقى الفخ ثابت وال يتأثر                
حبركة التيارات املائية، وتترك ملدة يوم أو يومني مث يقوم الصياد باستخراج االمساك اليت وقعت يف                

  . الصيد بصورة دوريةالفخ وتستمر عملية اخذ
وتنتشر يف الغالب الفخاخ النصف دائرية واليت تكون على شكل نصف كرة مصنوعة من مـادة                
سلكية، وتوجد يف اجلهة اجلانبية من الفخ فتحة بشكل دائري تعترب كمدخل وتوجيـه لألمسـاك                

ـ                 ضيق داخل القفص ويتصل هبذه الفتحة دهليز او ممر سلكي يؤدي اىل داخل القفص مباشـرة ي
كلما اجتهت اىل الداخل لينتهي بفتحة اصغر من الفتحة الدائرية االوىل تعمل على دخول األمساك               

  .ومنعها من اخلروج ثانية
يوضع الفخ يف املياه على اعماق مناسبة ويقوم الصياد بتفتيشه واستخراج الصيد منـه بـصورة                

او اي داللة اخرى تـشري اىل       دورية، كما يعلم مكان القفص بربطه على عوامة حتتوي على علم            
مكان تواجده وتستخدم كذلك عملية اغراء وجذب االمساك بواسطة وضع طعم مكون من مادة              
غذائية ترغب فيها االمساك املطلوب صيدها، ويستهدف منها يف العادة اصطياد امسـاك العـريب               

  .والناقم واالمساك السطحية اليت تعيش بالقرب من الشاطئ
  
  
  



  ١٧

  
  
  

                      Cast Net            :شباك الرمي
 ٢٠ متر وحميطها    ٦-٥وهي عبارة عن غزول من خيوط النايلون أو القطن دائرية الشكل قطرها             

مم توصل ما بني حميط الشبكة وحبـل     ٢متر أو اكثر، توجد هبا خيوط داعمة وساندة ذات مسك           
أمـا مركزهـا    .  من االشكال  احلذف مباشرة مارة مبركزها من غري ان ترتبط باملركز بأي شكل          

سم تربط على هذه احللقة الشبكية الدائرية وتعتـرب         ٢٠-١٠فيكون بشكل حلقة حديدية بقطر      
 ٥أما حبل احلذف والذي جير من وسط املركز فيكون بطول أكثر من     . املركز أو منتصف الشبكة   

، أما الثقاالت   مم، وال حتتوي هذه الشباك على طوافات بسبب ميكانيكية عملها         ٨-٤متر وبقطر   
جم تربط على   ١٠-٥فهي عبارة عن قطع صغرية من الرصاص وزن القطعة الواحدة منها حوايل             

وميكانيكية عملها  . احمليط اخلارجي للشبكة وهي تساعد على انطباق الشبكة عند رميها يف املياه           
ورة مفاجئة  هي ان ميسك الصياد حببل احلذف ويرمي الشبكة على سطح املاء يف جتمع لألمساك بص              

وبشكل دائري مفتوح، ونتيجة لوجود الرصاص واخليوط الساندة وبقاء هناية حبل احلذف يف يد              
الصياد فأهنا سوف تطبق على مجيع االحياء املوجوده يف وحتت منطقة عمل الشبكة حال مالمستها               

 على سرعة   وتعتمد. للمياه نتيجة لعملية الرمي وسحب احلبل املعلق يف يد الصياد بصورة سريعة           
وقد توضع بعض املـواد الغذائيـة جلـذب         . الصياد وكثافة االمساك يف تلك املنطقة يف انتاجيتها       

االمساك وجتميعها يف بقعة واحدة من املياه يف منطقة الصيد، وتستخدم عادةً يف اصطياد الساردين               
  .والباغه

                                                        Surrounding Net-:شباك اإلحاطة
     

وهي عبارة عن  جدار شبكي طويل يقوم بتوطيق منطقة معينة من املياه وحجز األمساك فيها ومن                 
 .مث سحبها على ظهر قارب الصيد وقد يستخدم قاربني هلذه الشباك

   



  ١٨

 م وعرضـها يـصل إىل     ٤٠٠    يبلغ طو ل الشبكة املستخدمة يف املياه الساحلية اليمنية حوايل           
  .م أو أكثر٤٠ وتستعمل يف مياه يبلغ عمقها ٢،٥-٢م وبفتحات عيون تبلغ ٢٦-٢٠

وميكانيكية عملها هو أن يقوم قارب الصيد برمي الشباك كما يف الشباك اخليشومية مع وضـع                
عالمة وآلة على موقع بداية الشبكة ويستمر بعملية الرمي إىل أن تنتهي الشبكة بالكامل مث يأخذ                

ملتبقي من احلبل املربوط يف هناية الشبكة وحبركة دائرية اىل بداية الشبكة املعلمـة              الطرف اآلخر ا  
لتطويق األمساك وحجز ما يف املنطقة املمتازة للصيد وعند التقاء هناية الشبكة مع بدايتـها والـيت                 
تشكل دائرة الصيد يقوم الصيادون بتوجيه ضوء قوي حنو املنطقة احملصورة بني الشباك أو عمـل                

وضاء وأصوات قوية حادة داخل الطوق من أجل إخافة األمساك وإفزاعها مما يؤدي إىل حركتها               ض
بإجتاه الشبكة لتقع يف عيوهنا وبعدها يقوم الصياد جبمع الصيد العالق يف الشبكة وهي مـشاهبة يف                 

و منطقة  طريقة عملها لعمل شباك اإلحاطة واحلجز املصنعة عاملياً إال أهنا ال حتتوي على أي كيس أ               
خاصة جلمع األمساك يف وسطها أو يف اجلوانب كما يف باقي شباك اإلحاطة وهي ال تسحب مـن                  
املياه بشكل كيس كامل كما يف الشبكة الكيسية وميكن القول بأهنا شبكة ختلط طريقـة عملـها              
وتصميمها شباك اإلحاطة أو اخليشومية أو الكيسية وقد رأينا بأنه من املناسب تـصنيفها ضـمن                

  .شباك اإلحاطة
طريقة العمل يف التطويق وحجز االمساك يف منطقة معينة خمتارة من املياه مع دفع االمساك للوقـوع                
يف عيون الشبكة عن طريق استخدام املؤثرات الضوئية والصوتية لغرض ختويف وافزاع االحيـاء              

  .وختبطها بالشبكه
  
  
  
  
  
  
 

  -:التوصيات



  ١٩

شادي مسكي للصيادين اهلدف منه توعية الـصيادين بأمهيـة          االسراع يف جتهيز وتنفيذ برنامج ار     
  .احلماية واحلفاظ على البيئة البحرية

تفعيل جانب الدراسة والبحث العلمي وتوفري االمكانيات الالزمة له من اجل املتابعـة والتقيـيم               
  .والتطوير للبيئة الساحلية يف املنطقة

  .ئة البحرية مما يسببه فيها الصيد اجلائر من ختريبتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري حلماية البي
  .العمل على منع استخدام العدد واالساليب الضارة بالبيئة البحرية

إبرام وتطبيق قانون مينع رمي أي خملفات سواء آدمية او صناعية اىل البحر مع مراقبـة حـاالت                  
  .التسرب النفطي ورمي املشتقات البترولية والنايلون يف البحر

توجيه مبنع تقدمي أي تراخيص إلقامة منشآت سياحية او صناعية يف املنطقة وبالذات يف االراضي               ال
  .الرطبة منها

  
 


