
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 كاسمأإنتاج 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور
 دمحم فتحي دمحم عثمان
 أستاذ تغذية األسماك

 جامعة عين شمس-كلية الزراعة

 الدكتور
 دمحم عبد الباقي عامر
 مدرس فسيولوجيا األسماك

 عين شمسجامعة -كلية الزراعة

 
 

 مركز التعليم المفتوح



 النشرحقوق 
 

 كاسمإنتاج أ :اسم الكتاب
 دمحم فتحى دمحم عثمان/ د .أ :ناالمؤلف

 عبد الباقى عامر دمحم/ د             
                

 7002/  7272/   :رقم اإليداع
 922-772-772- 9:الترقيم الدولي
 7002: الطبعة األولى 

 
جامعووة عووين شوومس   ل   –بووو لالر ووف مة ومووة لمفكووز التعلوويب الم توووا ة ليووة الزراعووة حقوووق ال 

يجوز ن ف أي جزء من هذا الكتاب   أل اختزان مادته ة فيقة ا ستفجاع أل نقله علو  أي لجوه  
أل ةووووري ةفيقووووة   سووووواء أكانووووو ملي تفلنيووووة   أل مي اني يووووة   أل ةالت ووووويف   أل ةالتسووووجي    أل 

   ةموافقة الراشف عل  هذا كتاةة لمقدما  ةخالف ذلك م
 



 مقدمة
 

اآللنة األخيفة تقدما كبيفا في مجال م ف في حققو الثفلة السم ية في 
توفيف البفلتين الةيواني خاصة للق اعات مةدلدة الدخ  ةالمقارنة مو م ادر 

 لحت  1891البفلتين الةيواني األخفى حيث تجالز معدل الزيادة خالل ال تفة من 
/ كجب 0.8لزاد ن يب ال فد من األسماك من %  022مايقدر بو  0226عام 

سرويا خالل ن س ال تفة   م  أن هراك ةعض المعوقات / كجب 11.3سرويا مل  
التي يجب العم  عل  مزالتها في القفيب العاج  حت  يم ن لق اع الثفلة السم ية 

توفيف احتياجات المواةن أن يرمو ليةقق األهداف ل اآلمال المرعقدة عليه في 
الم في من بفلتيرات األسماك عالية القيمة الغذائية لتوفيف ففص للعم  خاصة 

 .لل باب هذا ةاإلضافة مل  فتح أسواق ت ديفية تكون م درا للعملة ال عبة
لتعتبف الثفلة السم ية حسب التقسيمات ا قت ادية من الثفلات ال بيعية 

م ادرها لاستغاللها ة    آمن دلن حدلث أي المتجددة ة فط المةافظة عل  
استرزاف لهذه الثفلات   لم ادر اإلنتاج السم ي في العالب يم ن تقسيمها 
لم درين رئيسيين هما ال يد الةف ل الذي يتب ا عتماد فيه عل  ال يد البةار ل 
المةي ات ل المياه الداخلية ة    ةبيعي لالروع اآلخف هو ا ستزراع السم ي ل 

لذي يعتمد عل  زراعة أنواع معيرة من األسماك ة ثافات أكبف ة ثيف من الموجودة ا
 . في الببيئة ال بيعية 

لمن المعفلف أن اإلنتاج العالمي خالل السروات القليلة الماضية من 
ال يد الةف قد لص  لربما تجالز ةقلي  الةد األمث  لإلنتاجية لأي تجالز 

سوف تؤثف سلبا عل  المخزلن العالمي من هذه  للكميات التي يتب صيدها حاليا
األسماك   غيف أنه لمو تزايد أعداد الب ف لتزايد الوعي عل  أهمية بفلتيرات 
األسماك من الراحية الغذائية ل ال ةية فإن ا تجاه نةو توفيف هذه ا حتياجات 
من  من ال يد الةف لب يعد كافيا لبدأ الت كيف في ا تجاه نةو منتاج األسماك

من مجمالي اإلنتاج الكلي % 31المزارع اللسم ية ل التي ترتج حاليا أكثف من 
 .عالميا من األسماك

للقد حدث تغيف كبيف في تفكيب ق اع منتاج األسماك في م ف خالل 
 102الخمس لع فلن سرة األخيفة   حيث كان اإلنتاج السم ي في م ف حوالي 

من مجمالي % 13.1لسم ي ةما يمث  ألف ةن من ا ستزراع ا 18ألف ةن مرهب 



ألف ةن  180ألف ةن مرهب  871حوالي  0226اإلنتاج   في حين أصبح عام 
من مجمالي اإلنتاج القومي   أي أن %  61من ا ستزراع السم ي ةما يمث  

مفة خالل الفبو قفن الماضي في حين  09ا ستزراع السم ي قد تضاعف حوالي 
 . مفات خالل ن س ال تفة  3حوالي  تضاعف في م ف أن ال يد الةف

لسوف نترالل في هذا الكتاب م ادر اإلنتاج السم ي المختل ة لت ور 
سب  ال يد الةف ل األدلات ل المعدات المستخدمة في ال يد لكذلك ةفق ال يد 
المختل ة لنظب ا ستزراع السم ي لعالقة األسماك ةغذائها لا حتياجات الغذائية 

يو أعالف األسماك لجودة مياه األحواض السم ية كما يترالل لألسماك لةفق ت ر
الكتاب أيضا سب  ترمية األسماك لكذلك فسيولوجيا الت فيخ في األسماك ل 

 .الق فيات 
 المؤلفان                                                      
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 الباب األول
 العالم ىف ىالسمك ستزراعتطور الصيد الحر واال

 نظرة تاريخية عن الصيد وخاصة صيد األسماك 1-1

  فقد كانو رض ربما قب  مهور اإلنسانبدأ ال يد عل  لجه األ
 ألسماك   فالدببة كانو تقوم ة يد األ  غذائها عل  ال يدالةيوانات تعتمد ف

ستوةن اإلنسان القديب قفب مراةق صيد ملقد  المةار تة ف ةةثا عن األصداف ل 
د ال خوخ ل يخدم الفماا لالسهام ل است  ل الةيوانات البفية لقفب األنهار لالبةار

  لب يتوقف عن ال يد بهدف إستقفار اإلنسانلمو الت ور ل . األسماك لال يور
يق  فيها توفف الةيوانات   مستمف ربما خالل ال تفات الت  ترمين م در غذائ

 .األسماك الم ادةل 
المةي ات مرذ آ ف السرين   ثفلات البةار ل جر  للقد بدأ اإلنسان ف

حياة كثيف من ال عوب خاصة   أحد الةفف الفئيسية ف  عُتبفت حففة ال يد ها ل 
ستخدم افقد   لال يد مفتبط لدرجة كبيفة ةالرق  المائ.  تعيش عل  ال واةئ  الت

ال يد لكانو األسماك جزء هام من   ضا فل ال وف في الرق  لأيل اإلنسان األ
 .تجارة اإلنسان في هذه ال تفة

 
 
 
 
 
 
 

    مازالو تستخدم حت  اآلنال يد مرذ قديب األزل ه  لاألدلات المستخدمة ف
كان يتب   التخ اةيف لالةفاب المفبوةة ةخيوط ل  ألسرارة المفبوةة ةخيط فال

  كانو ت رو من ذلك ال خوخ التالعظام لك ألالمعادن  ألت ميمها من األخ اب 
لقد تواصلو هذه المعدات مو ةعض التغيفات البسي ة . األغ ان لاأللياف الرباتبة

مازالو   فمثال قفى ال يادين    أجزاء عديدة من العالبالوقو الةاضف ف  ف
  رلبا لأمفي األ   أسيا لإففيقيا ل الممفات المائية فتتواجد عل  ةول السواح  ل 

قوارب صغيفة ليستخدمون لسائ  صيد م رعة   يادلن يجدفون فلمازال ال 
هذه القفى عادة ما    مملةة ألمج  ة  ألمةليا ليستهلكون األسماك مما ةازجة 

  لبهذا فإنها تعتبف   قة تست يو القوارب أن ت   مليهايتب مقامتها عرد أقفب مر
 .ى مراةق العمفان الب ف   معزللة لنائية عن ةاق

 



ل يادين لنتيجة  نعزالهب عن المجتمعات المةي ة بهب لكان أغلب ا
حياتهب حول مهرة  البةار أمييون لتتمفكز  للقضائهب أغلب فتفات حياتهب ف

باك لكان معدل ما يرتجه  الةفف المتعلقة بها ك راعة القوارب لغزل الال يد ل 
 .كأق  من األسما ألةن لاحد سرويا   قفية كهذه هو حوال  ال ياد الواحد ف

عم  خفائط مالحية ل يد بتةسين المفاكب المستخدمة ل بدأ ت ويف مهرة ا
. عه شباك أكبف لل يدست اع بواس تها اإلنسان أن يبةف لمسافات ةويلة ليرق  ما

ست اع اإلنسان أن يبةف ا ى لة البخارية لصرو المةفك البخار لمو مهور اآل
عل  ةول القاع عرد أعماق ستخدم ال باك العمالقة لسةبها اآل ف الكيلومتفات ل 

  لأيضا فافات حول ق يو من األسماك ةسفعةكبيفة  كما أصبح ةاإلم ان ملقاء الج
عتمادها عل  مةدد نتيجة    ست اعو القوارب أن تبةف لتعود ةبقا لجدلل زمرا

 .مةفكاتها البخارية لليس عل  قوى ال بيعة
تةملها عل   هائلةكما تب ت ويف ال باك فرصبةو تعتمد عل  ة فات 

سهلو اإلةةار لأيضا     لت ورت لسائ  المالحة اإللي تفلنية التالقيعان الخ رة
ة صراع  ستخدمو فم  كت اف األلياف ال راعية التملمو . تجديد مراةق ال يد

  لقد تب تزليد المفاكب الةديثة  مة للتع نال ال باك القوية الخ ي ة الوزن لالمق
ألسماك لعدة أشهف لأصبةو المفاكب عبارة عن بوحدات تبفيد تست يو ح ظ ا

مةيط لت ريو لتعليب لح ظ األسماك  ىأ  م انو متةفكة قادرة عل  ال يد ف
 .لتسويقها أيضا

المةيط بواس ة   لأصبح اإلنسان يست يو أن ي   مل  أعمق جزء ف
األعماق لتعفف عل    أجهزة خاصة تب ت ويفها لتتةم  الضغوط العالية ف

لمو تقدم العلوم    ربما لب ي ن يست يو أن يفاها من قب   لةية التالكائرات ا
 ست ادة الم ون للبيئة المائية لدرس كي ية ا ى تعفف اإلنسان عل  الرسيج العضو 

  ف ألل  كالكائرات الةية الدقيقة ل مفاحله األ  سواء ف ى من هذا الرسيج العضو 
 .الضخمةالةيوانات البةفية تة المتقدمة مث  األسماك ل صور 

الدفاع ى ل لأصبةو هراك جهات ح ومية لأهلية لمي تها حماية حففة ال يد البةف 
العديد من دلل العالب ب    لتب من اء أقسام للثفلة السم ية ف  عن حقوق ال يادين

ل جمعية أل تب ترسيس  1990عام     فمثال ف  ةعض األحيان لزارة متخ  ةلف
" الجمعية األمفي ية للم ايد السم ية"اسب الو يات المتةدة األمفي ية تةو   ف

American Fisheries Society (AFS) . 
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ل  ل ة األيتضةو أهمية دراسة علب الم ايد السم ية ةعد الةفب العالمالقد 

   عل  المراةق المختل ة من العالب لمهور الترافس بين الدلل عل  ففض ن وذها
سترزاف ثفلات هذه البالد البةفية لكان الت كيف حين ذلك قاصف عل  ادأت في لب

سترزافها للكن األمف غيف ذلك حيث اتب   أن الترثيف سي ون فقط عل  المراةق الت
لالقفى المخ  ة ل يد   ترثفت كافة المراةق البةفية لتعفضو الكثيف من الموان

  لهراك العديد من القفى اآلن اةقهاخت اء األسماك من مر األسماك مل  التوقف 
 .ةالةياة لاإلنتاجممتلئة فتفة من ال تفات   كانو ف  الت  خالية من س انها له

 ى الم انو المتةفكة أصبح من الضفلر اكب العمالقة ل لمو مهور المف 
العم  عل  ترظيب أداء ل     ن قات ت غيلهاقت ادية تغ ات غي  المعدات ةمعد ت 

شبه المغلقة مث  الخلجان  ألقة البةار المغل  خاصة ف مث  هذه المفاكب
الراجب عن سوء استغالل لتلوث الةادث عل  مستوى العالب ل   كما أدى الالبةيفات

سماك من مراةق العديد من أنواع األخت اء االموارد ال بيعية المتاحة أدى مل  
انو تقوم بها ك  الهجفات التفي العالب  لتغيفت تبعا لذلك المسارات ل  مختل ة
  ف دالمض ف   ليلعب التزايد المستمف ل  سماك للها مواسب مةددة من العاماأل

زيادة الةاجة لتوفيف م ادر بفلتيرية رخي ة دلنما الترثيف   أعداد الس ان دلرا ف
 .خت اء اذه الم ادر لجعلها عفضة للرضوب ل عل  ه

 مراحل تطور المصايد في العالم 1-7

لغذاء لبمساعدة الثانية لمو تزايد ال لب عل  ا ةعد الةفب العالمية
جه العالب مل  المةيط ليرتج مره أكبف كميات من الغذاء تا   التقريات الةديثة

أن ال يد يزداد  ى  أتقفيبا% 7  تضح أنه هراك زيادة سروية تقدر ةةوالالبال ع  
 . مل  الضعف ك  ع ف سروات

خالل المدة  ى يات ال يد البةف كم  للع  الرظف مل  الزيادات الهائلة ف 
أعداد     هذه الزيادة ربما   تعوض الزيادة ف 0221لحت  عام  1922من عام 

 – 1866ال تفة ما بين   خاصة ف ى الس ان مما أثف سلبا عل  ن يب ال فد السرو 
0221. 

 

 

 

 



  0221–1922ت ور منتاج ال يد في العالب خالل ال تفة من (: 1)جدلل رقب 
 األسماك خالل ن س ال تفةسرويا من  دلمتوسط ن يب ال ف                  

 عام 
1200 

 عام
1900 

% 
 للزيادة

 عام
1911 

% 
 للزيادة

 عام
7005 

% 
 للزيادة

 191 6062 09.0 0322 83.9 1112 922 عدد سكان العالم بالمليون  
 000 127.0 1360.1 01.0 333.3 0 1.0 (مليون طن)مجموع الصيد  
الفرد سنويا  متوسط نصيب 
 7.9- 16.6 180.3 19 173.3 0.6 1.1 (كجم)

 
 مجال صيد األسماك ىالدولية فاإلقليمية و  المنظماتالهيئات و  4 -1

  كافة ف  في بداية القفن التاسو ع ف لمو بداية مهور الت ور العلم
  صياد لحفف 022  تجمو حوال 1972عام   بالتةديد فالمجا ت لاألن  ة  ل 

  لمفب  ل جمعية أهلية تب تسميتها ا تةاد األمفي أل سماك لكونوا مجال األ  ف
ا سب ثب تب تغييف ( American Fish Culturists Association)األسماك 

 American Fisheries)يد السم ية اةعد ذلك مل  الجمعية األمفي ية للم 

Society) ة فمجال الم ايد السم ي    هذه الجمعية أصبةو أشهف جمعية ف  
 .لأع   لها ال  ة الفسمية  عتفف بها مجلس ال يوخ األمفي ا العالب ل 

به العلماء مو بداية القفن الع فين مل  أهمية ترظيب عمليات تررلبا أل   لف
فرشارلا عل  ح وماتهب ةضفلرة سن القوانين   ال يد خاصة عل  المستوى الدلل

  لبةهودهب  الثفلة السم ية  مجال لعم  الدراسات المسةية لتبادل المعلومات ف
كت اف البةار  تب من اء مرظمة تب تسميتها المجلس الدلل   1820عام   ف
(International Council for the Exploration of the Sea)    للقد نمو

ن أكبف   لأصبةو اآلن لاحدة ملدللية بفغب حدلث حفبين عالميتينهذه المرظمة ا
دهب دللة تم 19  هذه المرظمة حوال    لي ارك ف المرظمات الدللية العلمية

ئولة عن ترظيمات سةالهيئات الدللية الم الدراسات األكاديمية لتت  ةالعلماء ل 
كما أن هراك المجلس العام لل يد ف  البةف المتوسط لالذى تب  .العلوم البةفية
 General Fisheries Commission for theلالمعفلف بو  1808من اؤه عام 

 Mediterranean (GFCM ) لي ارك فيه دلل حوض البةف المتوسط لالبةف
لهو ي فف عل  ( 37المر قة الجغفافية رقب )األسود  ةاإلضافة مل  الياةان 

 .عمليات ال يد ف  البةف المتوسط لاألسود لالمساحات المائية المفتب ة بهما
 



 

 

 

 
 

 
 

ي فف عليها المجلس   التقة حوض البةف المتوسط لاألسود ل مر  (:7)شكل 
 (.GFCM)البةف المتوسط   العام لل يد ف
 اتهاستخدامألسماك ل من ا  اإلنتاج العالم: (0)جدلل رقب 

 7005 7004 7007 7007 7001 7000 (مليون ةن) اإلنتــاج 
 المياه الداخلية -1
 8.6 8.0 8.2 9.7 9.7 9.7 صيوود 
 09.8 07.0 01.0 03.8 00.1 01.3 استزراع 
 39.1 36.0 30.0 30.6 31.0 32.2 جمالي اإلنتاج من المياه الداخليةم 
 البحــرى  -7
 90.0 91.9 91.3 90.1 90.0 96.9 صيووود 
 19.8 19.3 17.3 16.1 11.0 10.0 استزراع 
 123.1 120.1 89.2 122.0 88.0 121.2 ى ال يد البةف   مجمال 
 83.9 81 82.3 83.0 80.8 81.1 الصيـــد ىإجمال 
 07.9 01.1 01.8 38.9 37.9 31.1 ستزراعالا ىإجمال 
 101.6 102.1 130.0 133.2 132.7 13.1  ىاإلنتاج السمك ىإجمال 
 اتستخداماال
 127.0 121.6 123.2 122.7 88.1 86.9  لالستهالك اآلدم 
 30.0 30.9 08.0 30.0 31.1 30.0 ات غيف غذائيةاستخدام 
س ان الكفة األرضية  تعداد 
 6.1 6.0 6.3 6.0 6.1 6.1 (مليار)
ن يب ال فد من األسماك سرويا  
 16.6 16.6 16.3 16.0 16.0 11.8 (كجب)

  ترظيب عمليات ال يد للقد كان من أهب الخ وات التي ساعدت عل
لحماية الثفلة السم ية عل  مستوى العالب هو من اء مرظمة األغذية ل الزراعة 

(FAO)  عل   حتوت هذه المرظمةا  ل 1801  عام ة لذلك فالتاةعة لألمب المتةدل



آ ف  12حاليا عل  ما يقفب من  ى تةتو   التقسب خاص ةالم ايد السم ية ل 
 .نمو مستمف  ف  مومف له

 العالم ىأهم مناطق الصيد ف 1-5

مجال الم ايد السم ية ةإجفاء   تعم  ف  قامو الهيئات الدللية الت
يم ن أن يتب الة ول   يات ال يد التمجموعة من الدراسات بهدف تةديد كم

العالب للهذا السبب تب تقسيب مةي ات العالب مل    عليها من المراةق المختل ة ف
 9لتب تقسيب المياه الداخلية مل  متميزة هذا غيف المراةق ال فعية   مر قة 11

 : مراةق رئيسية ه
 .1    أففيقيا

 .0    أمفي ا ال مالية
 .3   أمفي ا الجروبية

 .0    سوياأ
 .1    رلباأل 

 .6   قارة أسوتفاليا
 .7  ا تةاد السوفيتي

 .9  القارة المتجمدة الجروبية
 : ئيسية همر قة ر ع ف ة خمسأما المياه فت    

 01  شمال غفب المةيط األةلر ي
 07   شمال شفق المةيط األةلر ي

 31  غفب لسط المةيط األةلر ي

 30  شفق لسط المةيط األةلر ي

 01  ب غفب المةيط األةلر يجرو 

 07  جروب شفق المةيط األةلر ي

 37  البةف المتوسط ل البةف األسود

 17  11    ىالمةيط الهرد

 61  ىشمال غفب المةيط الهاد

 67  ىشمال شفق المةيط الهاد

 71  ىغفب لسط المةيط الهاد

 77  ىشفق لسط المةيط الهاد

 91  ىجروب غفب المةيط الهاد

 97  ىمةيط الهادجروب شفق ال

 99    الجروب  المةيط الق ب



 ىالمحيط األطلنط: الأو  1-5-1
 (ىشمال غرب األطلنط) ىلو المنطقة األ  1-5-1-1

ل  تاةعة للوكالة الدللية لم ايد شمال غفب المةيط ل لتعتبف المر قة األ
 International Commission for the Northwest Atlantic)األةلر ي 

Fisheries )ليعتمد ال يد ف   شما  31ذه المر قة تقو حت  خط عفض له  
الخيوط لتعتبف هذه المراةق األسماك القاعية بواس ة ال باك ل هذه المر قة عل  

ت ريو مسةوق   ها فاستخداميتب   الت  هأهب مراةق صيد أسماك المانهادن ل 
مفا لالفنجة تهف هذه المر قة ةرسماك الة  كما ت    األعالفاألسماك المستخدم ف

هذه المراةق أغلب أنواع الةيتان كبيفة الةجب     لتوجد ف ك أبوسيفأسمالالتونة ل 
 .مرها اليتب صيده

 العالب م  أنها تتعفض  لهذه المراةق تعتبف من أغر  مراةق ال يد ف
  لتتميز مراةق جفين  ند الغفبية ةإنتاجية لب ورة مستمفة لالستغالل الم ثف

لتقاء   ى الثانو   ل لل ك نتيجة لإلنتاجية العالية من اإلنتاج األعالية من األسما
 .الدافئة معاالتيارات الباردة ل 

 ( شمال شرق األطلنطي)المنطقة الثانية   1-5-1-7
 International)كت اف البةف    المجلس الدلل لي فف عليها

Counsel for Exploration of the Sea )ت م  عل  جزء شمال  له  
  لهراك مراةق ضةلة  11ةدها من الجروب خط العفض د لبةف ال مال لتمتجم
أقدم مر قة صيد ا لهذه المراةق به   (متف عمق 12  حدلد ف)هذه المياه   ف

سترزاف ال  لقد تعفضو هذه المراةق ل   مر قة ةةف ال مالالعالب ف  ةالجف ف
ابين الثعالمفجان ل   ليتب صيد أسماك الكود لالفنجة ل  ة    حاد لل تفات ةويلة

 .ىاألسماك الم ل ةة لأسماك الفالالتونة ل 
 (ىغرب وسط األطلنط)المنطقة الثالثة  1-5-1-7
  لهراك    مر قة خليج الم سيكخاصة ف ى مراةق صيد رئيسية للجمبف   له    

  كما تعتبف أسماك الساردين من أهب الم ايد  م ايد المرهادن لاألن وجة لالفنجة
أنها تعتبف م درا رئيسيا  األخ بوط م يات أق  من الةبار ل توجد كم البالجية كما

  لتتميز هذه المر قة ة قد كميات كبيفة من األسماك أثراء صيد السم ية  للثفلة
ليعاد ملقاؤها مل  البةف مفة أخفى  ى مبف جحيث يتب صيدها عفضا مو ال ى الجمبف 

 .ةعد أن ي ون معظمها قد ن ق
 
 



 (ىشرق وسط األطلنط) رابعة المنطقة ال 1-5-1-4
درجة  36من خط عفض   شفق لسط المةيط األةلر   تغ   له

ماك   ليتب صيد أسدرجات جروب خط ا ستواء 6لكونجو شما  مل  م ب نهف ا
سماك ةالجية متوس ة مث  السارديريال لأالسارديريال ةالجية صغيفة مث  السادرين ل 

لتونة ص فاء لزرقاء الزعر ة كبيفة مث  ا لكذلك أسماك ةالجية ى الكبيفة لاألسقمف 
مراةق م بات   ف ى األخ بوةات لبعض الق فيات مث  الجمبف لالةبارات ل 
 .مراةق المسترقعات ألاألنهار الكبيفة 

 (ىجنوب غرب األطلنط)المنطقة الخامسة  1-5-1-5
  يتب صيدها ه    لأهب األسماك التدرجة غفب 72  تمتد حت  له

  كما أن هراك ةعض األسماك ترخذ  الند لالسادرينرنجة فوكأسماك األن وجة ل 
 .لالتونة مية ال يد مث  األسماك ال يارةمفتبة ثانية من حيث ك

 (ىجنوب شرق األطلنط)المنطقة السادسة  1-5-1-1
يمتد حت  المياه الق بية  ىالذدرجة جروبا ل  12لتقو حت  خط عفض 

  ألن وجة لالسادرين لثعبان الفم ا  هالجروبية لأهب م ادر الثفلة السم ية بها 
 .لهراك كميات كبيفة من الةبارات

 البحر األسودالبحر المتوسط و : ثانيا 1-5-7
ية مةاةة ةالياةسة من جميو جهاتها تقفيبا يفتبط ئلهو عبارة عن كتلة ما

عن   البةف األسود لمت   ةالمةيط األةلر البةف المتوسط شفقا ببةف مفمفة ل 
نس تقسب البةف تو   المر قة بين صقلية لرأس بون فرق  ل ةامضيق جب  

  أما البةف األسود فهو حوض عميق  لجزء غفب    جزء شفقالمروسط مل  جزئين
م ايده   البةف المتوسط فقيف فل    ضيق خاصة عرد الجروب ى له رصيف قار 
ن ف   حوال)أهب الم ايد فيه   لتعتبف األسماك البالجية ه  لمخزلنه السم 

ليتب صيد الساردين لاألن وجة لالتونة لأسماك ( يتب صيدها  يات األسماك التكم
ليعاب عل  مر قة حوض    ى أبو سيف لأسماك الدل ين لبعض أسماك البور 

مياهه لذلك نتيجة ل فف المخل ات لكثفة   رت اع نسب التلوث فاالبةف المتوسط 
 .ت عادل تغييف المياه فيه ليس مف المدن الساحلية كما أن مع

 ىالمحيط الهاد: ثالثا 1-5-7
 (ىشمال غرب الهاد)لى و المنطقة األ  1-5-7-1

العالب المستغلة لذلك ة ورة   تعتبف لاحدة من أكثف مراةق ال يد ف  له
  لتتميز هذه المر قة بتروع ثفلاتها   ذلك مو مر قة ةةف ال مالم ث ة مت ابهة ف
 02تجاريا   صيادل ا تةاد السوفيت   فمثال يستغ ستعما ت التجاريةالسم ية لال



  أما   ةةف الياةاننوعا ف 02 من ما يقاربخستوك ل أل   ةةف نوعا سم يا ف
  هذه المر قة ه    لأهب األسماك التجارية ف لياةانيون في  ادلن مئات األنواعا

التونة زرقاء الزعر ة لكود السادرين لاألن وجة لالفنجة لالسالمون لالسمك الوثاب ل 
     صراعة مسةوق األسماكاألخيف يستخدم ف  ل  ى لثعبان الفم مةيط الهادال

     لالسفةانات لالةبارات لاألخ بوةاتالسمك ال ضلأيضا األسماك الم ل ةة ل 
 .كما يتب صيد الةيتان بواس ة الياةانيون 

 (ىشمال شرق الهاد)المنطقة الثانية  1-5-7-7
 ة لالكود لاألقفاش لالفنجة المختل يعتبف الهيلبوت لأنواع السالمون 

من أهب  ى الجمبف ل ( King lobster)السفةانات لخاصة سفةان الملك لالساردين ل 
أسماك   يتب صيدها هرا ه    لأغلب األسماك الت   هذه المر قةالم ايد ف
 .قاعية
 (ىغرب وسط الهاد)المنطقة الثالثة  1-5-7-7

اد كبيفة من س ن   لت يد أعد لبمن أهب مراةق ال يد في العا  له
ال يد  تستخدم مدى لاسعا من لسائ     له  هذه المر قةال يد ال غيفة ف

  ليتب صيد األسماك القاعية كاألنقليس حاد األسران المختل ة ةةثا عن األسماك
  لتقدر الكميات  ى الوقار ةاإلضافة مل  الجمبف ل ( Snappers)لاألسماك الرهاشة 

 6  ةرا من األسماك القاعية لحوال مليون  13  هذه المر قة ةةوال  الكامرة ف
 .مليون ةن من األسماك البالجية

 (ىشرق وسط الهاد)المنطقة الرابعة  1-5-7-4
ل امل  شم( درجة شما  00فض خط ع)تمتد من شمال كالي ورنيا   له

ذات شواةئ جبلية ( كب 8222  حوال)  لتكون أغلب سواحلها ةويلة  بيفل
ما أن هراك عدد قلي  من الجزر القفيبة من ال اةئ ةعيدا   ك ى ضيقلرصيف قار 

لةد ما مو عدم لجود شواةئ  ليعتبف ساح  كالي ورنيا مستقيب. كالي ورنيا لعرد برما
   مغلق  يعتبف أكبف جسب مائ ىعل  شفم سان ففانسيس و الذ ى   ليةتو لاسعة

يمتد   نة التالتو ن وجة ل م ايد األل الساردين   لأهب الم ايد السم ية بها ه
 ى المر قة تعتبف من أهب مراةق صيد الجمبف ل  – صيدها حت  المةيط األةلر 
  لعل  ةول سواح   وائية من الم سيك لحت  اإلكوادلرعل  ةول السواح  ا ست

  كالي ورنيا ير ط هواة ال يد لهب ية لون عل  صيد لفيف ي    أغلب الم يد ف
 .هذه المر قة

 
 



 
 (ىجنوب غرب الهاد)مسة المنطقة الخا 1-5-7-5

درجات  12العفض   مر قة لاسعة لدرجة كبيفة مذ تمتد بين خ   له
    له درجة غفبا 111شفقا مل  خط ال ول درجة جروبا من استفاليا  62جروب ل

ى  هما المر قة   لهراك مر قتان رئيسيتان للفصيف القار  جميعا ذات مياه عميقة
ليتب . روبية  ستفالياال فقية لالجعل  السواح   المر قة الموجودةحول نيوزيالنده ل 

  لأهب ن صغيفة مزلدة بوسائ  صيد مختل ةس  استخدامهذه المراةق ة  ال يد ف
بعض   األسماك القاعية كالرهاش ل هذه المراةق ه  يتب صيدها ف  األسماك الت

مون السال  ل ا ستفال ى أنواع األقفاش لهراك أيضا األسماك البالجية مث  البور 
  لتعتبف األسماك البالجية أكثف من   لالسمك الوثاب لالساردين لاألن وجةا ستفال

 .المةارلهراك ثفلة ةةفية من الق فيات ل  األسماك القاعية
 (ىجنوب غرب الهاد)المنطقة السادسة  1-5-7-1

ل  الجروب م  ت تم  عل  المساحة الممتدة عل  سواح  بيفل لشيل  لالت
هذه   ال يد فل .  درجة جروبا 62ات حت  خط عفض جدر  1من خط عفض 

درجة جروبا يعتبف مراسبا للكن مل  الجروب حيث  31المر قة حت  خط عفض 
 02المراةق من   عها ال يد ليعتمد ال يد فمتزداد األعاصيف لالفياا لي عب 

الكبيفة فقط أثراء ال يف لي عب جة جروبا عل  الزلارق المتوس ة ل در  07 –
هذه المراةق لنتيجة   لف .ال تاء سوى ةالزلارق الكبيفة فقط  يد ففيها ال 

تعيش عليها كميات كبيفة   للتيارات المائية ت بح المياه غرية جدا ةالهائمات الت
يتب     لأهب األنواع السم ية التعديد من األسماك البالجية األخفى الجا ل من األن و 

 .الةباراتلسفةان الملك ل ى لاالساردين العادجا ل األن و   ص يادها ها
 ىالمحيط الهند: رابعا 1-5-4

لت م  مر قة المةيط الهردي عل  المياه الممتدة عل  سواح  المةيط ل 
السواح  التيالندية  تمتد من جروب أففيقيا لشفقها لحت   رة فهال البةار المج
فاليا ستإل  الساح  الغفبح  الجروبية للجزر األندلنيسية ل إل  السواالماليزية ل 
 ىالمةيط الهرد  لتقدر كمية ال يد ف . الخليج العفبف األحمف ل لمر قة البة

  عل  األةلر  أل ىمليون ةن لمن حيث المقارنة مو المةيط الهاد 0  ةةوال
ى ترتج لحدة المساحة فيه خمس   فإن المةيط الهرد أساس منتاج لحدة المساحة

 :ليفجو أسباب ذلك مل   لر األة أل ىالهاد  ترتجه ن س لحدة المساحة فما
 

 



 
 .ال يد  لسائ  بدائية ف استخدام -1
 .عمليات ال يد  مستوى الجهد المبذلل ف انخ اض -0
 .مياهه  رت اع نسب التلوث فا -3

 متداد السواح  األففيقيةايةدث عل   ىالمةيط الهرد  لأغلب ال يد ف
ماك البالجية مث  األس األقفاش لبعض أنواعل السارديريال ال فقية ليتب صيد 

نية عمليات ال يد لخاصة حفف الجف  ليتب فجام  هذا لتعفق  ال عب الاردينالس
    المياه البعيدة عن ميفانف  مر قة الخليج العفب  ف ى الجمبف صيد الساردين ل 

خليج البرغال يتب صيد أسماك الخايوط لعل  السواح  الجروبية للجزر   لف
واع هامة كالساردين لاألن وجة يتب صيد أن ىالهردندلنيسية المتاخمة للمةيط األ

الساردين من   حول السواح  ا ستفالية ل ستفال ا   كما يتب صيد السالمون  لالتونة
الجزء   ما فأمره   البةف األحمف خاصة الجزء ال مال  الم ايد الفئيسية ف

 .فتزداد األسماك القاعية  الجروب
 ىبالجنو  ىالمحيط القطب: خامسا 1-5-5

ةعده عن مراةق تسويق األسماك المةيط الق بي الجروبي  يعاب علي
نها   م  أنها تمتاز ة و   تةدد استغالله ة    جيدلصعوبة مراخه من األمور الت
األسماك  نوعا من 62  ليتب صيد ما يقفب من من الم ايد الفئيسية للةيتان

الةبارات دلرا هاما  ىلتؤد  لتوجد أسماك الكود البالجية  القاعية من هذه المراةق
السم ية ف  هذه المراةق  لالمخزلن السم   ف  هذا المةيط  كرحد المرتجات

 . مةدلد نسبيا ليتب استغالله بواس ة األس ول السوفيت  لبعض األساةي  الدللية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الحاجة للطعام وعالقته بالمصايد السمكية 1-5-1

ستغاللها خالل الةفب العالمية اكان يتب   التلقد سعو األساةي  البةفية ل 
لغذاء خالل مفحلة ما ةعد ا  الثانية مل  أن ت بح تجارية لتعوض الرقص الةاد ف

الراتج عن تدميف أغلب المراةق الزراعية المرتجة لتب دراسة البةف دراسة الةفب ل 
ة لنتيج .سترب و أجهزة سمعية تساعد اإلنسان عل  التعفف عل  األعماقالافية ل 
 كانو أعداد الس ان  التزايد المستمف فقص الموارد الغذائية عل  األرض ل لر

  فارت و حجب   تغذية اإلنسانلففو كميات ال يد المستخدم ف  الةافز الفئيس
ليون ةن عام م 130حت  لص  مل   1809مليون ةن عام  02ال يد من 
0220. 

ألساةي  للب تعط ا ال يد  من المفاكب المستخدمة ف ىللب يقيد القانون أ
  مل  عهد قفيب ةإع اء الكميات ف    ب  كانو تكت مح ائيات عن أماكن ال يد

كغذاء لإلنسان     لكانو هذه األساةي  تهدف مل  توفيف البفلتين الةيوان الموان
عفض ى جعلها تتدهور ةسفعة لت  األمف الذ لنما دراسة لوضو الم ايد السم يةد

تعفضو الكثيف من الم ايد  ا  كم  ية مل  ا نقفاضمن األنواع السمالعديد 
السم ية مل  ال يد الجائف لأصبةو العديد من األسماك مث  التونة ص فاء الزعر ة 

 ميات مقاربة لإلنتاجية ةترتج   بيفل لشيل  األن وجة فى ل شفق المةيط الهاد  ف
اإلنسان لل عام كما لأنه نتيجة لةاجة (. Sustainable yield)الالزمة لالستمفار 

لب يسبق صيدها   ستهالك مخزلنات من األسماك القاعية التاصيد ل   فقد بدأ ف
 .من مففيقيا  من قب  خاصة عل  الساح  الغفب

 تطور سبل المالحة البحرية 1-1
قام اإلنسان بت ويف أدلات لمعدات المالحة البةفية لأصبح يستخدم 

  لقام  عل  بلوغ أهدافه ةرق ف ال فق عده تسا  العديد من المعدات المتقدمة الت
  كما قام  تةديد أماكن ال يد المختل ة  تساعده ف  ةعم  الخفائط المالحية الت
العالب لإع اء أرقام كودية لها لخزن هذه المعلومات عل    بتقسيب مراةق ال يد ف
هات تجا  تةديد المواقو لا ستخدم األقمار ال راعية فا  كما  أجهزة الةاسب اآلل

 .لرصد تةفكات األسماك
 للكائنات البحرية ىالتصنيف العالم 1-2

 ى ستقفار التعفف عل  العديد من األنواع السم ية أصبح من الضفلر اةعد 
تم ن الباحثين   التض الخ ائص ل ةع  مجموعات تتةد فيما بيرها ف  ت ري ها ف
لبعض   رججديد التعفف ةالتقفيب من خالل ال    الخا  كت اف نوع سم اعرد 



ه ج  للقد لا األسماكمليه هذه   ترتم ىال  ات المورفولوجية تةديد الجرس الذ
 ألية ال عففرا أن جميو الة فيات لب تكن متسالعلماء م اك  كثيفة خاصة مذا ما

 .متقاربة لتةديد أصول الروع
ات األنواع لربما ختالفعملية مستمفة لمةددة تبعا    لعملية الت ريف ه

 .يات توضح صلة هذه األنواع ةرصول أخفى لظهور ح ف 
 الطبيعة ىتوزيع المياه ودورتها ف 1-2

المراةق المختل ة   مساحات لحجوم المياه ف( 3)يوضح لرا الجدلل رقب 
 . التوزيو عليهاة كما يوضح مساحة األرض الكلية ل من س ح الكفة األرضي

 لحجوم المياه عل  األرضمساحات  :(3)جدلل رقب 
 كيلومتف مفبو 612×  112 ح الكفة األرضيةمساحة س  
 كيلومتف مفبو 612×  108 مساحة الياةسة 
 كيلومتف مفبو 612×  361 البةارمساحة المةي ات ل  

 كيلومتف مفبو 612× 90  مساحة المةيط األةلر            
 كيلومتف مفبو 612× 161 ىمساحة المةيط الهاد           
 كيلومتف مفبو 612× 73 ىةيط الهردمساحة الم           

 كيلومتف مفبو 612× 1372 البةارحجب المةي ات ل  
 كيلومتف مفبو 612× 16.7 الق بين  حجب المياه المتجمدة ف 
 كيلومتف مفبو 612× 2.201 حجب المياه الداخلية 
 كيلومتف مفبو 612× 2.01 رتوازيةحجب المياه اإل 
 كيلومتف مفبو612× 2.213 السةبحجب المياه المتبخفة ل  

 حظ حجب )دلرة المياه في ال بيعة ( 0)لال    رقب ( 0)كما يوضح جدلل رقب 
 (. المياه الدائفة عل  األرض

 
 اه عل  س ح األرضدلرة المي(: 0)جدلل رقب 

 
 
 
 
 
 

 

 312/سرة/ 3كب سرة/0سب/ جب 
 393 126 البخف من س ح المةي ات لالبةار 
 307 86  اتاألم ار عل  البةار لالمةي 
 63 00 البخف من س ح الياةسة 
 88 67 األم ار عل  الياةسة 



 
 نظرة عامة على قيعان البحار والمحيطات وطبيعتها الجغرافية 1-9

تلعب المياه دلرا كبيفا ف  تغييف ةبيعة األراض  المةي ة ةالبةار لتةم  
ما يةدث قفب م بات األنهار معها كميات من ال م  لتتفسب عل  قاع البةار ك

كما أن لجود البفاكين ف  قاع المةي ات يجع  هراك تغييفات ف  قيعانها . األنهار
األمف الذى يرع س عل  ةبيعة لأنواع األحياء البةفية الت  تعيش فيها  لتغ   

األحجار الضخمة قيعان البةار لالمةي ات ةالفمال لال م  لاألحجار لالة   ل 
 .ألش ال  كما تغ   ببقايا عظام األحياء البةفية الرافقةالمتعددة االمستديفة ل 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال بيعية  دلرة المياه ف :(4)شكل 

 مراجعة عامة على الخواص الطبيعية للمياه 1-10
 درجة الحرارة: الأو  1-10-1

يعتمد عليها علماء الثفلة   تعتبف درجة الةفارة لاحدة من أهب المقاييس الت
    فه يهتمون بها للة ب عل  الجسب المائ  ل المقاييس التأل ن السم ية للاحدة م

يرع س  ىتؤثف عل  المواد الذائبة بها األمف الذ  بالتالتؤثف عل  كثافة المياه ل 
اه حفارتها عن ةفيق لتكتسب المي   هذه المياه  تعيش ف  عل  الكائرات الةية الت

 02أعل   األشعة ف من هذه% 82مت اص أكثف من ايتب   التأشعة ال مس ل 
  تل  ال بقات الت  ل  أمتار من مياه ال واةئ 0ة لأعل  متف من مياه البةف الفائق

 .ذلك يتب تسخيرها بواس ة الخلط مو هذه ال بقة
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ل لدرجة الةفارةال القة بين كمية الغذاء المترالع :(1)ش   

 الكثافة: ثانيا 1-10-7
  ال لبة لالذائبة الموادفيها بواس ة الةفارة ل فه التة ب ليتب كما سبق ذك

 .الملوحةالعالقة بين درجة الةفارة لالكثافة ل ( 1)ليوضح الجدلل رقب 
 بعا للتغيفات ف  درجات الةفارة كثافة المياه ت  ف لتغيفاتلا: (1) رقب جدلل

 الملوحةل                  
 
 الملوحة 

 درجة الةفارة
 32 02 12 1 ص ف

 2.8817 2.8880 2.8887 1.2222 2.8888 ص ف
11 1.2102 1.2118 1.2110 1.2286 1.2268 
01 1.2021 1.2189 1.2180 1.2170 1.2103 
31 1.2091 1.2077 1.2072 1.2009 1.2019 

 

 النفاذية للضوء: ثالثا 1-10-7
للضوء ال ادر عن أشعة ال مس عل   ى ةاإلضافة مل  الترثيف الةفار 

البيئة المائية عل    ضوء يساعد الكائرات الدقيقة الموجودة فس ح الماء فإن ال
لها عيون أن     كما يساعد الضوء الرافذ خالل المياه الكائرات الت التمثي  الضوئ

.  هذا الضوء يختلف تبعا للمواسب كما يختلف عل  مدار اليوم   الماء  تفى ف
ديد مساراتها لتختلف تة  تجاه ضوء ال مس فملتستخدم ةعض األسماك المهاجفة 

  الماء حسب درجة لكمية ال وائب لالعوالق فتظهف نع اس الضوء فمدرجة 

 

كمية الغذاء االمتر
ال 
 ل

 درجة الةفارة



المةي ات بلون أزرق أما قفب ال واةئ فإن المياه تبدل خضفاء أما البةيفات ل 
  ليتب قياس درجة ع ارة المياه   يمي  مل  األص فالمياه الع فة فتبدل بلون بر

هراك أيضا الكثيف من  (.Secchi disk)افية ما يعفف ةقفص ال   استخدامة
  هذه الكائرات تمتاز بوجود عيون كبيفة لسم ية لها القدرة عل  منتاج ضوءاألنواع ا

 .أق  كمية من الضوء  لها تم رها من الفؤية ف
 كسجين الذائبو األ : رابعا 1-10-4

لك  هو  زم   الماء  ل ةعد درجة الةفارة ف  لهو يلعب الدلر الهام الثان
  الماء تتراسب كسجين فل   لدرجة ذلبان األ   المياهتعيش ف  الكائرات الةية الت
 .الهواء  كسجين فل كمية األة حفارته ليترثف أيضا ةالملوحة ل ع سيا مو درج
 .كسجين الذائب ل درجة الةفارة ل الملوحةل يوضح العالقة بين األ( 6)لال    رقب 

 النيتروجين: خامسا 1-10-5
األمور  أمونيا يعتبف من ألنيتفيو  ألريتفلجين عل  صورة نيتفات تثبيو ال

يؤدى مل  مهور م  الت عرد الماء   الريتفلجين فالالزمة إلستمفار الةياة  ل 
األنسجة لتكوين فقعات   مل  ةقائه ف ىالماء تؤد    فالكميات الزائدة مره ف زيادته

 .الجسب  تبق  لمدد ةويلة ف
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 الملوحةكسجين الذائب لدرجة الةفارة ل ل العالقة بين األ :(1)شكل 
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 كسيد الكربون أو  ىثان: سادسا 1-10-1

يون أ ألكسيد الكفبون مو الماء لي ون حمض الكفبونيك أل   يتةد ثان
كسيد الكفبون ة ورة كافية لعمليات أل     ليوجد ثانأيون الكفبونات ألبي فبونات 
 .باتاتالر  ف  التمثي  الضوئ

 (pH)رقم الحوضة : سابعا 1-10-2
المياه العذةة     ف بين الماء العذب لالماء المالح pHتختلف درجة ال 

ى عل  كميات من تةتو   ةعض البةيفات الت  ف 10 – 1.0ا هذا الفقب بين ل ايتف 
عل  الس ح   9.3 – 9.1دائما بين  تبق    pH والبةار فإن ال    أما فال ودا
 .7.1مل   pH وكسجين ت   الل و نقص األالعمق لم  لف
 الملوحة: ثامنا 1-10-2

يتكون البةف من ماء مذاب فيه مجموعة من األمالا بتفكيز ي   مل  
 ‰ 35))ي لق عليه ما أل(   ك  ليتف مياهجب أمالا ف 31)األلف   جزء ف 31

كجب  1 يةتويها  التل  (الذائبة) لتقدر الملوحة ةالكمية الكلية من المواد ال لبة
لح البةف هو خليط من الكفبونات لالكبفيتات لأمالا ال وديوم ماء  لم

 .الكبفى لبوتاسيوم لبعض العراصف ال غفى ل الالماغرسيوم لالكالسيوم ل 
 أنواع المصايد السمكية 1-11

لها هو التقسيب تبعا أل يتب تقسيب الم ايد السم ية تبعا لعدد من التقسيمات 
  مث  م ايد أسماك لم ايد الق فيات تب صيدهاي  تنوع األسماك ال أللم در 

 .م ايد السفدين ألم ايد الفنجة  ألمث  م ايد التونة  أللم ايد الفخويات 
يتب أيضا التقسيب تبعا للم ان فهراك م ايد البةف المتوسط لم ايد البةف ل 

  لقد ت م  هذه المراةق عل  مراةق تقسب تقسيما  شمال األةلر  ألاألحمف 
 .ملخ.. كردا  ألالرفليج   فرجد م ايد الياةان ل افيا تبعا للتقسيب السياسجغف 

التقسيب هو تقسيب الم ايد تبعا للبيئة   لاألسلوب المتعارف عليه علميا ف
 : يتب ال يد مرها للهذا فهراك ثالث أنواع رئيسية ه  المائية الت
 Saltwater fisheries  م ايد المياه المالةة -
 Freshwater fisheries  ياه العذةةم ايد الم -

 Brackish water fisheries  م ايد المياه ال فلب -
كما أن هراك نظام آخف للتقسيب يعتمد عل  أسلوب التعام  مو مرتجات م ايد 

 :األسماك فتقسب مل 
 Commercial fisheries م ايد تجارية -



 Recreational fisheries م ايد استجمام -

 Culture fisheries بيةم ايد التف  -

 ستراتيجية صيد األسماكا 1-17
  تؤثف ستفاتيجية صيد األسماك يجب التعفف عل  العوام  التالدراسة 

  لكما سبق لتعففرا أن  هذه العوام  اختالف  تختلف ةالتعل  عمليات ال يد ل 
 :العوام  البيئية ترقسب مل  مجموعتين رئيسيتين هما

 عوام  حية -* 
 غيف حية عوام  -* 

 :كما لأنه في ةعض األحيان يتب تقسيمها مل  ثالث مجاميو
 عوام  فيزيائية -* 
 عوام  كيميائية -* 
 عوام  حية -* 
 العوامل المؤثرة على صيد األسماك 1-17

عل    ي ون لها ترثيف ميجاب  لسرقوم هرا بدراسة ةعض هذه العوام  الت
 .صيد األسماك

 الضـوء: الأو  1-17-1
 : ضوء عل  األسماك من خالل ما يليؤثف ال

 تعتمد عل  الرظف   حالة األسماك الت  البةث عن الغذاء ف( 1 
 األسماك الم تفسةالةماية من الةيوانات ل ( 0 

مستوى معين من اإلضاءة ي   فيه   لمن المعفلف أن لك  نوع سم 
عل     ليؤثف توزيو الضوءاليوم اختالفتلف ةتخ  له   ن اةها مل  أق   درجة

  اك جرسيا ةاإلضافة مل  التمثي  لالبراء عرد األسماكمدار العام عل  نضج األسم
من الكائرات الةية كما أن قوة   لل اإلنتاج األ  ل الضوء يلعب دلرا رئيسيا ف

تتضح ل  . موعد نضج األعضاء الجرسية لترظيب لضو البيض  الضوء تتة ب ف
المياه من حيث أماكن   لسلوكها فترثيفات الضوء عل  حياة األسماك اليومية 

  لعل  هذا    اليوم لفقا ل دة الضوءالع فين ساعة فاألربو ل تواجدها عل  مدار 
ش   )مل  ستة مجاميو   يتب تقسيب الكائرات البةفية تبعا ألسلوب تةفكها اليوم

7.) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الهجرات العمودية اليومية 1-17-1-1

 ى تعيش فوق المرةدر الةفار   له( Pelagic species)األنواع البالجية ( 1
(Thermo cline ) ف مل  ال بقات العليا تهاج –ةقلي  لذلك أثراء الرهار

لتهبط مل   –اللي    ف ى المرةدر الةفار ل   لترت ف بين الس ح  عرد الغفلب
 .عرد شفلق ال مس ى فوق المرةدر الةفار   لضعها األصل

لتقوم ةالهجفة من ى الرهار تةو المرةدر الةفار  أنواع ةالجية تعيش أثراء( 0
مل  الس ح عرد غفلب ال مس  لترت ف فيما بين  ى خالل المرةدر الةفار 

 ى القاع أثراء اللي  مو تجمو الجزء األكبف فيما فوق المرةدر الةفار الس ح ل 
 .لتهبط عرد ال فلق مل  ال بقات العميقة –
لتهاجف مل  المرةدر  ى المرةدر الةفار  أنواع ةالجية تعيش أثراء الرهار تةو( 3

 .القاع أثراء اللي ى عرد غفلب ال مس  لترت ف فيما بين المرةدر ل الةفار 
هار عل  قاع البةف أثراء الر  تعيش ف( Demersal species)أنواع قاعية ( 0

( أحيانا فوق )ةبقات الماء فيما تةو     لتهاجف لترت ف فةالقفب مره أل
 .رد غفلب ال مس لتهبط مل  القاع عرد ال فلق ع ى المرةدر الةفار 

أثراء الرهار ثب تهبط مل  القاع   ن اق عمود الماء ةركمله ف  أنواع ترت ف ف( 1
 .أثراء اللي   ف
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تقسي   ألسما   لبح ية تبعا ألسل   تح كاتها  لي مية (:7شكل )  



 .تجاها معيرااأنواع ةالجية لقاعية   تتخذ تةفكاتها ( 6
لبوجه عام ت عد الغالبية العظم  من األسماك البالجية مل  ال بقات 

كما ترت ف هذه    أفواج  ة للماء قبي  غفلب ال مس ة ورة مرتظمة لفالس ةي
  ثب تهبط مل  ال بقات العميقة عرد   أثراء اللي ن اق عمود الماء ف  األسماك ف
ساعات الرهار قفب القاع   األسماك القاعية فتمض اأم( 3  0  1نواع األ)ال فلق 

 (.روع الفاةوال)عمود الماء أثراء اللي    ثب ت عد لترت ف ف
  لأسماك الساردين يزيد ن اةها قبي  ال جف لفيما ةعد الغفلب لتخت 

  كما تب (1المجموعة )متف  32يزيد عمقها عن   ال بقات الت  خالل الرهار ف
مفاقبة أسماك الفنجة فتالحظ أن حفكتها تتزايد مو قدلم الظالم لةوال اللي  لت   

ه األسماك مل  الس ح ةعد الغفلب للكرها لت عد هذ/ مل  قمة ن اةها عرد ال جف
 .بتداء من مرت ف اللي  تتجه ةعيدا عن م در الضوءا

أجفيو أن للضوء ترثيفه عل  ةعض عادات   تضةو من الدراسات التإل 
حسب أفواج لذلك   التجمو فألسماك مث  التغذية لا ستجاةة للتيارات المائية ل ا

شدة  أللتؤثف درجة لضوا الفؤية  .الضوء يعفف ةقوةما ألالمفاح  اليومية للضوء 
  فال باك الخي ومية لبعض  ياه عل  ك اءة ال يد ةمختلف ةفقهالم  الضوء ف

  أما   المياه الع فةالمظلمة لف  الليال  ف ك اءتهاأنواع الم ايد الثابتة تزداد 
ال يد ةالسرارة فإنه عل  الع س من ذلك مذ  بد أن تفى األسماك ال عب حت  

ص دام ببعض لأسماك الفنجة تعتمد عل  حاسة الفؤية لتجرب اإل .رجذب مليهت
الظالم الدامس كما يتجرب الساردين ال باك     يم ن أن تت اداها ف  التالةواجز ل 

  عرد رؤيتها ةالهبوط مل  أس   لقد تغلب ال يادلن عل  ذلك بر ب ال باك ف
ليقوم ال يادلن بتضلي  األسماك  .يوجد بها الساردين  مراةق أكثف عمقا من الت

يتب صيدها ةال باك الخي ومية ةعم  ال باك من خيوط رفيعة لصباغتها   الت
  كما أنهب يعففون من خبفتهب أن ماكمل  األزرق حت    تفاها األس ىةاللون الفماد

 .هراك عالقة قوية بين كمية اإلنتاج لغياب القمف لتلبد السماء
 رارةدرجة الح: ثانيا 1-17-7

  تؤثف عل  حياة الكائرات كما سبق ذكفه من أهب العوام  الت  له
  مذ أنها المسؤلة عن توفيف الغذاء لنمو الكائرات البةفية الدقيقة لكذلك البةفية

 : الضوء ليم ن تلخيص أهمية ترثيف درجات الةفارة عل  األسماك فيما يل
  يةدد موعد ىالذ  موسب تكاثف األسماك ل العام  المةدد ف  ه -1

 .لضو البيض
 .يتب فيه فقس البيض ىتةدد الوقو الذ -0



 .تؤثف عل  سلوك األسماك البالغة لن اةاتها الةيوية -3
 مما يرع س أثفه األسماك   ف  عمليات الر اط اإلنزيم  فتؤثف  -0

 .األسماك  فعل  الهضب لاإلمت اص      
يه لتمارس تتجمو ف ى ن اق حفار   لمن المعفلف أن لك  نوع سم 

أغلب األحيان   يم ن ف ى   لمن خالل الر اق الةفار خاللهن اةاتها ال بيعية 
ا ا مال لدرجة حفارة ماء البةف تتف  .معيرةنت ار أنواع سم ية مه كدلي  عل  استخدام
ن اق   تتغيف م  ف  م ان ما    للكرها فدرجة مئوية 1.9 –مل   33+ بين 
  المياه الق بية ليقدر هذا الر اق ف. سرةجات حفارة مةدلدة عل  مدار الدر 
ستوائية بدرجتين مئويتين تزيد فيما بيرها من خ وط العفض مل  ما يقفب من اإلل 
 10البةار المغلقة لي   مل  ما بين     بيرما يتسو هذا الر اق فمئوية درجات 7

 .يزيد ألدرجة مئوية 
ى  بقة المرةدر الةفار لترعزل المياه الس ةية عن المياه العميقة الباردة ة

مستديمة لتظهف  ألة يموسم    فه  ةبيعتها من مر قة مل  أخفى تختلف ف  التل 
  لعادة ما تكون المياه من س ح الماء متف 022-12ى عمق فيما بين عرد أ

درجات الةفارة لتترثف ةمجموعة من   متجانسة ف ى الس ةية فوق المرةدر الةفار 
 :العوام 
 .اع ال مس لكثافة السةبرت إدرجة حفارة ل  -1
 .يااف تترثف بدرجة رةوبة الجو لسفعة ال  التكمية التبخف ل  -0
 .الفيااليعتمد عل  درجة الةفارة ل نتقال الةفارة من الهواء مل  الماء م -3
 .درجة المزج بين المياه الس ةية لالمياه العميقة -0
 .حم  المياه  ترثيف التيارات المائية ف -1

ال يف ي سب ماء البةف من الةفارة أكثف مما ي قد بيو ل   الف ف ل  لف
  أما مذا كان ي قد حفارة ى عل  األمواج دلن غيفهامرةدر الةفار عمق ال فيترثف

عملية عمق   هذه الةالة تتة ب ف  أكثف مما ي تسب في ون التبادل سلبا لف
ه لعادة ما كثافات الميا اختالفالتقلبات العمودية الراتجة عن  ى المرةدر الةفار 
 .ال تاء  الخفيف ل يةدث هذا ف
 
 

 أثر الحرارة على وضع البيض وتطور اليرقات 1-17-7-1
    األسماكعل  نضج الغدد الجرسية ف  تؤثف درجة الةفارة ة    رئيس

 ى نخ ضو درجة الةفارة عن حد معين أق  من الةد األدن  للر اق الةفار مفإذا 



رت عو درجة ايترخف ليةدث الع س مذا ما للروع فإن نضج األجهزة التراسلية 
  ى ضيق يبيض خاللهله مدى حفار   لك  نوع سم  .ىالةفارة عن المعادل العاد

  فمثال افية مةددة تعتبف كمواقو للتكاثفأدى مل  تةديد مواقو جغف  ىاألمف الذ
لمفحلة ت ور  .درجة مئوية 11  10حدلد   أسماك الماكفي  تضو بيضها ف

حياة األسماك ترثفا ةالبيئة الخارجية فدرجة   أكثف مفاح  الت ور فل   أهب البيض ه
ال بقة المراسبة من   ستمفاره فاالةفارة لملوحة المياه تؤثف عل  ة و البيض ل 

درجات الةفارة ة    مت ور لقد   لتستجيب األسماك العظمية للتغييف ف   الماء
تعيش فيها مل  حد ي   مل    لتدرجة الةفارة ا  لجد العلماء أنها تدرك التغييف ف

لكخالصة يم ن القول أنه لرجاا التربؤ ةقوة جي  من األسماك  .درجة مئوية 2.23
 بد من تتبو تغييف درجة الةفارة الت  تسود ف  مر قة لضو البيض لتتبو تغييف 
درجات الةفارة الت  تسود المر قة الت  تةتلها اليفقات فيما ةعد لأيضا مفاقبة توفف 

غذاء المراسب ليفقات األسماك لاإللمام بدرجة الةفارة المثل  لبقاء يفقات هذا ال
 .الروع من األسماك

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 العالقة بين درجة الةفارة لمدة حضانة البيض ةاأليام :(2)رقم شكل 

ل الغذاء لالهضب ال ةفارة عل  معد ت ترضةرا ترثيف درجة الأل سبق ل 
ا عل  الظفلف البيئية فارة تؤثف ترثيفا مباشف فدرجات الة. األسماكىالتمثي  فل 

  فرجد أن هراك هجفات موسمية  حياتها تبةث عرها األسماك ةوال  التالمراسبة ل 
أغر  ل  .ال تاء  تجاه خط ا ستواء فا  ال يف لف  تجاه الق بين فا  شاسعة ف

 لتقاء التيارات فمثال أحسن م ايدممراةق   العالب ه  مراةق صيد األسماك ف
  ياشيو فأل كورلشيو ل  ى توجد عرد التقاء تيار  ىالمةيط الهاد  أسماك التونة ف
 .درجة مئوية 02 – 19يرة ف بين  ى ن اق حفار 
 



 
 عالقة األسماك بغذائها1-14
تةيط ةالقارات مراةق تعفف ةاسب الفصيف القاري لهي عبارة عن شفيط  

عتبف أحد م ادر الغذاء ضيق يةيط ةالقارات ترمو عليه الرباتات البةفية ل التي ت
في األسماك   أما في ةقية مياه البةار ل المةي ات فإن الهائمات البةفية الدقيقة 

لقد ائية   المالبيئة تعتبف م درا رئيسيا لغذاء األسماك لبداية الهفم الغذائي في 
ي   األمف مداه أن تعتمد ةعض األنواع السم ية مث  الساردين عل  التغذية 

ل  هذه الهائمات الرباتية ب  أيضا من الةوت يتغذى من خالل فلتفة هذه المباشفة ع
ليختلف اعتماد األسماك  .Krillالهائمات من البةف ل التغذية عل  ق فيات ال 

خالل مفاحلها العمفية المختل ة عل  أنواع مختل ة من األغذية فمثال أسماك الفنجة 
مات الدقيقة لل تفة ق يفة ةعدها ترتق  تعتمد في بداية حياتها في التغذية عل  الهائ

سب  32مل  التغذية عل  أنواع معيرة من الق فيات الدقيقة حت  ت   مل  ةول 
كما تغيف األسماك من كميات غذائها  .ةعدها ترتق  عل  التغدية عل  أنواع أخفى 

تبعا لمواسب العام ف ي شهف مارس تزيد أسماك الفنجة من كميات غذائها حت  
أق   كميات لها في شهف مايو ثب ترخ ض في خالل شهور ال يف  ت   مل 

 .لتبلغ الةد األدن  في الخفيف
( Plankton indicator)لقد تب عم  جهاز يسم  دلي  الهائمات 

ليترلف الجهاز من أنبوبة تت   بها مفلحة صغيفة يم ن ق ف هذه األنبوبة عل  
من الةفيف الدقيق لمي ته  نهاية األنبوبة قفص  أمتار ليفكب ف 12 – 1عمق 

حجز الهائمات الدقيقة من تيار الماء لعل  قدر كثافة الهائمات السائدة لنوعها 
لل ياد فكفة تم ره من   مما يع   بر ألبلون أخضف  ى يتلون القفص الةفيف 

 (.8ش   )مر قة معيرة   التخمين بوجود أسماك الفنجة ف
 
 
 
 
 

 
 

 ئمات في البيئة المائيةنماذج ألدلات تقديف الها: 8ش   
 

 حبل السحب قرص حريري 



 
 عالقة تحركات الكتل المائية بالتجمعات السمكية 1-15

لجد العلماء أن تجمعات سم ية ضخمة ت احب دائما تكوين الدلمات 
الدلمات ال اعدة الواسعة    بف حجب هذه التجمعات فيغيف البعيدة عن ال اةئ ل 

  ائمات الةيوانية التالبعيدة عن ال اةئ حيث تتجمو األسماك للتغذية عل  الهل 
 أللتق  تياران مائيان فستهبط محدى الكتلتين الإذا    لسط الدلامات  تتفكز ف

ضح األمثلة عل  أل لمن . لتقائهما الهائمات لغيفهااكلتاهما فتتفكز عرد مر قة 
مو المياه المياه الق بية   المياه الق بية فهراك تلتق  ف( Fronts)ذلك الجبهات 
  القادمة من المراةق المعتدلة ليتكاثف الغذاء ل ةالتاللدافئة ل شبه الق بية ا
 .تتكاثف األسماك

المتدفقة مل  أعل  عليها مراةق التيارات المربثقة ل ي لق   المراةق الت  لف
مةملة ةاألمالا المعدنية لتة  مة  مياه س ةية تبتعد مل  الخارج فتزدهف   له

السواح    ضح صورة لهذه التيارات هأل   ل دةت الرباتية لترت ف لمسافات ةعيالهائما
  لتعتبف ماهفة التيارات المربثقة متغيفة من موقو عرد خط ا ستواءالغفبية ألففيقيا ل 

  لمن الظواهف   المراةق القفيبة من الق بينآلخف بتغييف مواسب العام لخاصة ف
مياه تزداد فإن ال  ال تاء لمو هبوط درجة حفارة الماء الس ة  المعفلفة أنه ف

  لتؤثف الفياا عل  حفكة أس   لتة  مةلها ةبقات أخفى أخف كثافتها لتهبط مل 
 .متف 122المياه لتقليبها ليرة ف ترثيفها عل  ال بقات الس ةية لحت  عمق 

 
 وعالقته باألسماك ى الضغط األسموز درجة الملوحة و  1-11

ب ال واةئ تختلف ملوحة البةف ةعيدا عن ال واةئ لذلك عل  ع س قف  
أجفيو لتةديد   حيث توجد م بات األنهار ل ةالفغب من الدراسات العديدة الت

درجة ملوحة المياه من ناحية أخفى  نت ارها من ناحية ل إعالقة األسماك لسلوكها ل 
 و  فمثال األسماك المعفلفة ب ال فةتكون عالقة مباشم  أن هذه العالقة قد  

Skijack ا تغمفها مياه خليج منتاجها األدن  عردم تبين أن ىمياه هوا  ف
لتتةم  األسماك مدى لاسو من  . ملوحتها انخ اض  تت ف ةالتكالي ورنيا ل 

ا فإنه من المةتم  أن الملوحة إلحداث عمليات التلقيح لت ور لفقس البيض للهذ
 .حياة ةعض األنواع السم ية  تلعب دلرا هاما ف الملوحة

 

 

 



 تذكر
 (ت ور ال يد الةف لا ستزراع السم ي في العالب)الباب األول 

 
ةعد الةفب العالمية الثانية لمو تزايد ال لب عل  الغذاء لبمساعدة التقريات  -

تجه العالب مل  المةيط ليرتج مره أكبف كميات من الغذاء لبال ع  ا   الةديثة
أى أن ال يد يزداد مل   تقفيبا % 7تضح أنه هراك زيادة سروية تقدر ةةوال  ا

 . الضعف ك  ع ف سروات
ف  ألرلبا تربه العلماء مو بداية القفن الع فين مل  أهمية ترظيب عمليات  -

ال يد خاصة عل  المستوى الدلل  فرشارلا عل  ح وماتهب ةضفلرة سن 
   القوانين لعم  الدراسات المسةية لتبادل المعلومات ف  مجال الثفلة السم ية

تب من اء مرظمة تب تسميتها المجلس الدلل   1820ف  عام لبةهودهب 
 International Council for the Exploration of)كت اف البةار  

the Sea) 
 مراةق رئيسية 9تب تقسيب المياه الداخلية مل   -

 ئيسيةمر قة ر خمسة ع ف المياه الم توحة فتقسب مل   -

ةالجف ف  العالب ف  مر قة أقدم مر قة صيد مر قة شمال شفق األةلر ي هي  -
 سترزاف ة    حاد لل تفات ةويلة  لقد تعفضو هذه المراةق لال ةةف ال مال

ةعده عن مراةق تسويق األسماك لصعوبة المةيط الق بي الجروبي  يعاب علي -
 مراخه من األمور الت  تةدد استغالله ة    جيد

يستخدم العديد من  قام اإلنسان بت ويف أدلات لمعدات المالحة البةفية لأصبح -
  لقام ةعم   المعدات المتقدمة الت  تساعده عل  بلوغ أهدافه ةرق ف ال فق 
  كما قام  الخفائط المالحية الت  تساعده ف  تةديد أماكن ال يد المختل ة

بتقسيب مراةق ال يد ف  العالب لإع اء أرقام كودية لها لخزن هذه المعلومات 
ستخدم األقمار ال راعية ف  تةديد المواقو اعل  أجهزة الةاسب اآلل   كما 

 تجاهات لرصد تةفكات األسماكلا 

تلعب المياه دلرا كبيفا ف  تغييف ةبيعة األراض  المةي ة ةالبةار لتةم   -
األنهار معها كميات من ال م  لتتفسب عل  قاع البةار كما يةدث قفب 

ع  هراك كما أن لجود البفاكين ف  قاع المةي ات يج. م بات األنهار
تغييفات ف  قيعانها األمف الذى يرع س عل  ةبيعة لأنواع األحياء البةفية الت  

 تعيش فيها



يتب تقسيب الم ايد السم ية تبعا لعدد من التقسيمات أللها هو التقسيب تبعا  -
لم در أل نوع األسماك الت  يتب صيدها  مث  م ايد أسماك لم ايد 

 ايد التونة أل م ايد الفنجة أل الق فيات لم ايد الفخويات أل مث  م
 م ايد السفدي

يتب تقسيب الم ايد السم ية تبعا لعدد من التقسيمات أللها هو التقسيب تبعا  -
لم در أل نوع األسماك الت  يتب صيدها  مث  م ايد أسماك لم ايد 
الق فيات لم ايد الفخويات أل مث  م ايد التونة أل م ايد الفنجة أل 

 نم ايد السفدي
 تقسيب الكائرات البةفية تبعا ألسلوب تةفكها اليوم  مل  ستة مجاميو يتب -

 يتب تقسيب الكائرات البةفية تبعا ألسلوب تةفكها اليوم  مل  ستة مجاميو -

تؤثف درجة الةفارة ة    رئيس  عل  نضج الغدد الجرسية ف  األسماك  فإذا  -
ق الةفارى منخ ضو درجة الةفارة عن حد معين أق  من الةد األدن  للر ا
رت عو درجة اللروع فإن نضج األجهزة التراسلية يترخف ليةدث الع س مذا ما 

 الةفارة عن المعادل العادى

تعتمد ةعض األنواع السم ية مث  الساردين عل  التغذية المباشفة عل  هذه  -
الهائمات الرباتية ب  أيضا من الةوت يتغذى من خالل فلتفة هذه الهائمات من 

 .Krillذية عل  ق فيات ال البةف ل التغ
تجمعات سم ية ضخمة ت احب دائما تكوين الدلمات غيف البعيدة عن  -

ال اةئ لي بف حجب هذه التجمعات ف  الدلمات ال اعدة الواسعة لالبعيدة عن 
ال اةئ حيث تتجمو األسماك للتغذية عل  الهائمات الةيوانية الت  تتفكز ف  

 لسط الدلامات

 



 الباب الثانى
 ىالسمك تزراعسأنظمة اال

 ىالسمك ستزراعالا ىنظم اإلنتاج المستخدمة ف 7-1
تغذية األسماك عل  مما م ادر ةبيعية   ف  السم  ستزراع ايعتمد 

عل   أل  البيئة ال بيعية الرباتات الموجودة فلية ل ل   الكائرات الةية األمتمثلة ف
راصف الغذائية ةعض الع  مما عل  صورة تكميلية لتعوض الرقص ف هاأغذية تقدم ل

تختلف   ل الغذائية حتياجاتةتوى عل  ك  ا عل  صورة أعالف كاملة ت أل
 .ةالمستخدم ستزراعا تبعا لرظام لةفيقة للغذاء  األسماك احتياجات

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

لحدة المساحة   من ال    السابق أنه مو زيادة الكثافة السم ية فليتضح 
مختل ة أهمها تقدم عل  صور   التلم رعة ل إلعتماد عل  األغذية ايزداد معها ا

نمو عراصف الغذائية الضفلرية لةياة ل عل  ال ى تةتو   التل  (Pellets) ةبيباتال
كما . المياه   عتماد عل  األغذية ال بيعية الموجودة فاألسماك ليق  معها ا 

أنه  (معظب المزارع السم ية  يةدث فلهو ما)شبه الم ثف  ستزراعا   يالحظ ف
هذه الةالة ي لق عليه   ف ىالذ  ل عتماد ة ورة جزئية عل  الغذاء ال راع تب اي

هذا الغذاء عل  العراصف الغذائية الكبفى لترتج هذه  ى ليةتو   الغذاء التكميل
    بيرما ف  اإلنتاجةن لل دان تبعا للتقريات المستخدمة ف 10 – 0المزارع ما بين 

المياه عل    عل  األغذية ال بيعية المتوففة فعتماد فقط  الموسو يتب ا ستزراع ا
 ألنباتية سواء  ليةل لية ةاإلضافة مل  الكائرات الةية األأل صورة ةةالب لنباتات 

حيث ت   منتاجية ال دان ما بين  ستزراع لهذا المستوى من ا  تك   لالتحيوانية 
رات ةن أسماك مو ةعض التسميد لتر يط الكائ 0كجب مل  ما يقفب من  012

يتب  ىالم ثف ل الذ ستزراعا   بيرما ف .البيئة المائية  الةية الدقيقة الموجودة ف
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 السم   لةبيعة التغذية  ستزراعالعالقة بين نظب ا  :(10)كل ش
 (Tacon, 1988مع  ة من )

 المكثف االستزراع
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الستزراع شبه ا فة األسماكاثك غذية ال راعيةتلا

 المكثف

 ىذاء الطبيعالغ
 الستزراع الموسعا

 

 مزرعة سم ية م ث ة  (:11)شكل 
 (أحواض فيبف جالس -نظام مغلق )



عتماد بدرجة  حيث يتب ا  أحواض خفسانية  نظب مغلقة ل ف  التفبية فيه مما ف
تقدم عل  صورة كاملة من حيث مةتواها من   أساسية عل  األغذية ال راعية الت
عل  كميات  ى هذه الةالة   تةتو   يئة المائية فك  العراصف الغذائية حيث أن الب

هذه الةالة   تكون ف  التية حت  لمجفد ح ظ حياة األسماك ل كافية من األغذية الة
ا ال المتف الم عب لتتف   الروع من اإلنتاج ةالكجب ف اة ثافة عالية لتقدر منتاجية هذ

الوقو   ف ى   لهراك أةةاث تجف   المتف الم عبكجب أسماك ف 022–12ما بين 
المتف   ز هذا الفقب لالوصول مل  كثافات سم ية أعل  فال لة تجال لمة  الةال

 .الم عب
 غير المكثف ىالسمك ستزراعاال منظا  7-1-1

   ستزرع السم ل  ال ور المعفلفة لالأل   تعتبف الرظب الغيف م ث ة ه
 هذه ى أحواض لاسعة لتةتو   يعتمد هذه الرظام عل  تفبية األسماك ف ثحي

غذية عتماد فيها كليا عل  التاألحواض عل  كثافات سم ية مرخ ضة ليتب اإل
  ف  الكائرات الةية الدقيقة الموجودة ة    ةبيعال بيعية من خالل ال ةالب ل 

  األسمدة العضوية لالمعدنية استخداميق التسميد البسيط ةف البيئة المائية عن ة
كجب من  012 – 112ا بين ما منتاجية الةوض تةو هذا الرظام مل  ال لتتف 

م ف   كان هو المعفلف ف ستزراعالجديف ةالذكف أن هذا الرظام من ا ال دان ل 
 . حت  نهاية الثمانيرات

ه المائية لك  فدان قليلة احتياجاتةرن  ستزراعليتميز هذا الرظام من ا 
كما أن   ستزراعمل  تغييف المياه جزئيا أثراء موسب ا     حيث  يةتاج المفبنسبيا

عتماد عل  اإل هذا الرظام تعتبف مرخ ضة حيث يتب عادة  تكل ة من اء األحواض ف
بفكة صغيفة يتب تعميقها لعم   أل  الظفلف ال بيعية من لجود مرخ ض أرض

  لأيضا يتميز هذا الرظام ةقلة  السم  ستزراعا   ها فاستخدامجسور لها ل 
فض األسماك لإلصاةة ةاألمفاض صة تعف ه للعمالة المدربة لترخ ض فاحتياجات

غيف الم ثف  حيث أن الكثافة السم ية القليلة تةول دلن  ستزراع تةو نظب ا
 .نتقال األمفاض بين األسماكاسهولة 

حتياجه لمساحات مغيف الم ثف هو   السم  ستزراعليعاب عل  نظام ا 
لمساحة منتاجية لحدة ا انخ اضمائية كبيفة نسبيا ت   مل  ع فات األفدنة ل 

ل عوبة فإن عمليات مدارة الةوض ستكون من ا  لبالتال( فدان/ كجب)المائية 
  كما يتباين حجب لي م  ذلك عمليات ال يد لالمةافظة عل  ص ات المياه

األسماك المرتجة حيث يعتمد نمو ك  سم ة عل  قدرتها عل  تجميو الغذاء لمدى 
 .البيئة المائية  ف  توفف الغذاء ال بيع



 شبه المكثف ستزراعالنظام ا 7-1-7
لحدة   يعتمد هذا الرظام عل  تفبية األسماك ة ثافات عالية نسبيا ف

غيف الم ثف  ستزراع نظب ا  فمستخدمة أحواض أصغف من ال  المساحة  لذلك ف
السي فة عل  جودة المياه  ستزراعهذا الرظام من ا   ليتب ف( أفدنة 12 –فدان )

  كما يتب ترمية الغذاء  ك  حوض سم   فف فال ى ل عن ةفيق فتةات للف 
ةاإلضافة   المعدنلسم ية عن ةفيق التسميد العضوى ل ةاألحواض ا  ال بيع

ا ال   لتتف   تقدم لألسماك خالل موسب التفبيةلالعتماد جزئيا عل  األعالف الت
 .ةن لل دان 1 –ية ال دان تةو هذا الرظام عل  مابين ةن منتاج

 
 
 
 
 
 
 
 

مرت اع اإلنتاجية   شبه الم ثف ه  السم  ستزراع نظام ا لمن مميزات
األمث  لمخل ات حيوانية مث   ستخدام  ا من لحدة المساحة  تماث  أحجام األسماك

كما  .عال  القيمة الغذائية   منتاج بفلتين حيوان  سبلة الدلاجن لرلث الةيوانات ف
 ةاحتياجات  عل  األمفاض صعوبة السي فة ستزراعأنه من عيوب هذا الرظام من ا 

  ضفلرة   للمياه ةوال موسب تفبية األسماكستبدال جزئاحيث أنه يتب  ةكبيف  ةالمائي
األحواض ال غيفة   المفاقبة المستمفة لخواص المياه حيث أن التسميد المستمف ف

البيئة المائية مما يرع س بدلره   مل  زيادة كميات ال ةالب ف ىنسبيا ربما يؤد
كسجين فيها خاصة أثراء اللي  مما يعفض األسماك لالختراق ل تفكيز األ سلبا عل 

.  
 النظام المكثف 7-1-7

  - 12بين ا ماال تتف  يعتمد هذا الرظام عل  تفبية األسماك ة ثافات عالية
فيبفجالس صغيفة  ألأحواض غالبا مسمرتية   ليتب ذلك عادة ف 3م/ سم ه122

  لكذلك بفامج للوقاية من األمفاض ة المياهالمساحة مو لجود متاةعه دائمة لجود
هذا الرظام تعتمد كليا عل  األعالف   هذا ةاإلضافة مل  أن تغذية األسماك ف

ا منتاجية ال لتتف    الغذائية لألسماك حتياجاتتوفف ك  ا   ال راعية المتزنة الت
ظام   ليتميز هذا الر3م/ كجب  112 – 12الرظام ما بين المتف الم عب تةو هذا 

  يةتاج مل  أق   فلق ف  حجب األسماك المرتجةةاإلنتاجيه العالية لعدم لجود ف

نموذج لمزرعة سم ية شبه  (:11)شكل 
البدا ت لففو كمية  استخدام حظ  م ث ة
 جين الذائب ف  المياهكسل ا 



 
 

ة عل    سهولة السي ف األمث  لوحدة المياه ستخداممساحة من األرض  ا 
رت اع تكاليف ا  لمن أهب عيوبه ه . األمفاض  سهولة متاةعة لصيد األسماك

نت ار اهراك خ ورة لسفعة   مل  عمالة مدربة عل  أعل  مستوى  اإلن اء  يةتاج
الساعة   ضفلرة المفاقبة عل  مدار ن األسماك نتيجة الكثافة العاليةاألمفاض بي

درجة  –كسجين الذائب ل األحواض من حيث مةتواها من األ  ل  ات المياه ف

مونيا ألاتفكيز  – pH وال –الةفارة 
 .الرتفات لغيفها لالريتفيو ل 
 
 

 ة السمكيةتقسيم أحواض المزرع  0-0
ون المزرعة السم ية عادة عل  مجموعات من األحواض ةةيث ي  ى تةتو 

تتوقف مساحة هذه األحواض عل  كمية لك  مجموعة أحواض لمي ة معيرة  ل 
مبتدءا من اإلنتاج المفاد منتاجها  فإذا أردنا من اء مزرعة سم ية إلنتاج األسماك 

 :رعة عل  األحواض التاليةهذه المز  ى حت  التسويق  فيجب أن تةتو الت فيخ ل 
 أحواض األمهات 7-7-1

  لفيها يتب المساحة الكلية للمزرعة السم ية من% 1تكون حوال    له
هذه  استخدام  ليتب   الت فيخ لإنتاج اليفقاتتستخدم ف  لضو األمهات الت
تخزين هذه األمهات أثراء ف   ال تاء ةةيث   يق  عمق   األحواض أيضا ف
درجات  انخ اضسب  حت    تترثف األسماك كثيفا  ة 132 – 122األحواض عن 
  .نخ ضو درجة الةفارة تتجه األسماك مل  القاعا  فكلما حفارة الماء

 أحواض التفريخ 7-7-7
تقسب المساحة يبا من مساحة المزرعة السم ية  ل تقف % 1  تمث  له

ما بين    مرهاا مساحة كال المخ  ة ألحواض الت فيخ مل  أحواض صغيفة تتف 
حالة الت فيخ   اإلناث برسبة معيرة فمتف مفبو  ليتب لضو الذكور ل  122 – 12
بعد لضو ذكف لاحد لك  ثالثة مناث ل يتب   حالة أسماك البل     ف  ال بيع

 مزرعة سم ية م ث ة ( : 10)ش   
 (أحواض فيبف جالس -نظام مغلق )

 مزرعة سم ية م ث ة (:31)شكل 
 (أحواض خفسانية) 



نقلها ألحواض   أسبوع ثب يتب جمعها ل اليفقات حوال ألالت فيخ تتفك الزريعة 
  .التةضين
 

 حواض التحضينأ 7-7-7 
تستقب  يبا من مساحة المزرعة تقفيبا   ل تقف %  1واض التةضين تمث  أح

يتب تةضين هذه خ  ل هذه األحواض يفقات األسماك القادمة من أحواض الت في
سبة ال اقد مرها أحواض التةضين تةو الظفلف المالئمة إلقالل ن  اليفقات ف

 هذه األحواض حت  ت   مل  مفحلة  تم ث اليفقات فألق  درجة مم رة  ل 
  .اإلصبعيات  حيث ترتق  ةعد ذلك مل  أحواض التفبية

 أحواض تنشئة اإلصبعيات 7-7-4 
تقفيبا من مساحة المزرعة %  12  ت    أحواض تر ئة اإلصبعيات حوال

إلصبعيات حت  ت   مل  حجب الغفض من هذه األحواض هو تر ئة االسم ية  ل 
يتب من اء ثيف من المزارع    كبعد ذلك يتب نقلها مل  أحواض التسمين  ل فمعين ل 

صبعيات مباشفة من أحواض التةضين أحواض لتر ئة اإلصبعيات ب  ترتق  اإل
قد تستخدم أحواض تر ئة اإلصبعيات ن سها كرحواض أحواض التسمين  ل  مل 

  .للتسمين
 أحواض التسمين 7-7-5

  حيث ت    هذه المزرعة السم ية ةرحواض التسمين ت غ  معظب مساحة
    ليتب فالمساحة الكلية للمزرعة السم ية من%  92 – 72من   حوال األحواض

  .الوصول بها مل  حجب التسويقالمستزرعة ل هذه األحواض تسمين األسماك 
 أحواض البيع 7-7-1

المزرعة فإن ةعض المزارع   حالة بيو األسماك للمستهلك مباشفة ف  ف
يتب نق  األسماك المعدة للتسويق تلجر مل  من اء أحواض لبيو األسماك الةية مرها ل 

  .مل  هذه األحواض
 إعداد وتجهيز األحواض السمكية 7-7

لةوض من الماء تج ي ا  كامال   لذلك للتخلص من البداية يتب تج يف ا  ف
المواد قيقة الضارة الموجودة بهذا الةوض  لمن المفكبات ل الةيوانات الدالرباتات ل 

يتب تركسد هذه ى  ل ض نتيجة التةل  العضو قاع الةو   تكون قد تفسبو ف  الت
الةيوانات   كما ليجب التخلص من الرباتات ل ى المواد ةمجفد تعفضها للهواء الجو 

بعد ذلك يجب عم  صيانة للةوض ن سه ل . فات الضارة الموجودة ةاألحواضالة ل 
إصالا صفف   الةوض ل شقوق فى خل  فيه مث  تسفب المياه ل حال لجود أ  ف

 . يتهاالمياه لتغذ
 ملئ األحواض بالماء 7-7-1



مرو دخول الرباتات لاألع اب مل  داخ   بد من مفاعاةأثراء هذه العملية  
ى األحواض لمرو ذلك عن ةفيق لضو حواجز شب ية عرد فتةات ر األحواض ل 

  .الة ائش لكذلك مرو خفلج األسماك مرهادخول الرباتات ل 



 تذكر
 (أنظمة ا ستزراع السم ي)الثانى  الباب

 
السم   ف  تغذية األسماك عل  مما م ادر ةبيعية متمثلة  ستزراعيعتمد ا  -

ف  الكائرات الةية األللية لالرباتات الموجودة ف  البيئة ال بيعية أل عل  أغذية 
تقدم لها مما عل  صورة تكميلية لتعوض الرقص ف  ةعض العراصف الغذائية 

تختلف املة تةتوى عل  ك  ا حتياجات الغذائية  ل أل عل  صورة أعالف ك
 .ةتبعا لرظام لةفيقة ا ستزراع المستخدمللغذاء  احتياجات األسماك

ستزرع السم    حيث تعتبف الرظب الغيف م ث ة ه  ألل  ال ور المعفلفة لال -
يعتمد هذه الرظام عل  تفبية األسماك ف  أحواض لاسعة لتةتوى هذه 

سم ية مرخ ضة ليتب اإلعتماد فيها كليا عل  التغذية  األحواض عل  كثافات
ال بيعية من خالل ال ةالب لالكائرات الةية الدقيقة الموجودة ة    ةبيع  

 ف  البيئة المائية

تةتوى المزرعة السم ية عادة عل  مجموعات من األحواض ةةيث ي ون لك   -
كمية مجموعة أحواض لمي ة معيرة  لتتوقف مساحة هذه األحواض عل  

اإلنتاج المفاد منتاجها  فإذا أردنا من اء مزرعة سم ية إلنتاج األسماك مبتدءا 
 . من الت فيخ لحت  التسويق



 الباب الثالث
 القشرياتو التغذية التطبيقية لألسماك 

 أهمية علوم تغذية األسماك 7-1
ألسماك لزيادة الكثافة لقد كان من األهمية نتيجة تقدم تقريات تفبية ا

من الغذاء أن يتب  ست ادة رفو معد ت الرمو لتةسين ك اءة ا  الفغبة فالسم ية ل 
  دراسة ترمية األغذية ال بيعية المتاحة ف  هتمام ةعلوم التغذية متمثال ذلك فاإل

لعم   ى ال الكيمى ل البيئة المائية لةفق ترميتها سواء عن ةفيق التسميد العضو 
عن ةفيق التغذية  أل  البيئة المائية استخدامتففو من ك اءة   البفامج المختل ة الت

 ألت تقف مليه البيئة المائية  ىالذ  تعتمد عل  مضافة العر ف الغذائ  التالتكميلية ل 
تةتوى عل  ك  العراصف الغذائية الالزمة لةياة عن ةفيق التغذية ةعالئق 

 .األسماك
عتماد  اسية بين زيادة الكثافة السم ية ل لمن المعفلف أن هراك عالقة ع 

عتماد عل   الةوض يق  ا    فكلما زادت الكثافة السم ية فعل  األغذية ال بيعية
عتماد عل  التغذية إل  ليزداد اقيقة الموجودة في البيئة المائيةالكائرات الةية الد

  عل  صورة عالئق متكاملة كما ف ألاإلضافية مما عل  صورة أعالف تكميلية 
...  -أحواض السباق  –األق اص  –الرظب الغلقة )حالة المزارع السم ية الم ث ة 

  (.ملخ
 

 الحيوانات المزرعية األخرى مقارنة بين تغذية األسماك و  3-7
أنها ترخذ   لةيوانات المزرعية األخفى فتختلف تغذية األسماك عن تغذية ا

سوف يضاف مل  البيئة المائية عل  األحياء األخفى  ىعتبار أثف الغذاء الذ  اإلف
عل  جودة المياه ثب فقد ةعض هذه البيئة  أيضا ترثيف الغذاء     تعيش فالت

 لتقاطملب يتب ك من خالل عملية الذلبان ماالبيئة المائية لذل  عراصف الغذاء ف
  الواقو فإن مدلول التغذية لاحد ف  لف   الغذاء فورا من الماء بواس ة األسماك

 ألللكفبوهيدرات  ألللدهن  ألالغذائية سواء للبفلتين  حتياجاتا كال الروعين ل 



لك    السلوك الغذائ  ل الروع السم  اختالفالمعادن لاحد ليختلف ةال يتاميرات ل 
 .نوع
الغذاء   البيئة المائية  ل ذية األسماك تتب فلكما سبق لأشفنا مل  أن تغ 
الوقو المراسب بواس ة األسماك سوف لن ي ون فقط فقد   لتقاةه فميتب ى  الذ

  للهذا فإن تةديد كمية  ا سوف يؤثف سلبا عل  جودة المياهللكن أيض ىاقت اد
م  من أهب العوا  الماء ه  الغذاء الالزم لةفيقة التغذية لكذلك عدم الذلبان ف

 . تغذية األسماك  عتباره عرد الت كيف فا   األسماك ف  يجب أن يرخذها مفب  الت
 
غذاء اإلنسان بالمقارنة مع  ىف ىاألسماك كمصدر للبروتين الحيوان 7-7

 حيوانات المزرعية األخرى 
أجسامها ة  اءة   له مل  أنسجة فال تتر ىتقوم األسماك بتةوي  الغذاء الذ

سماك القفاميط المستزرعة أ  فمثال ت المزرعية األخفى   الةيواناأحسن من ةاق
حيث يم رها من خالل  1:  1لها مل  ما يقفب من   ي   معام  التةوي  الغذائ

 . كجب نمو 1كجب غذاء أن ترتج  1التغذية عل  
 

 األحماض األمينيةالبروتين و  7-4
  ط فالق فيات ةقية الةيوانات المزرعية األخفى ليس فقسماك ل ت اةه األ

 ها الغذائية لمخلوط متوازن احتياجات  ضفلرة ح ولها عل  البفلتين مجما  ب  ف
لتوفيف هذه   الم در العمل  ل  من األحماض األميرية األساسية لغيف األساسية

  لقد تب ة عالية القيمةهو المخلوط المتوازن من م ادر عل ية ةبيعي حتياجاتا 
 استخدامض األميرية لتةقيق أفض  نمو ةالدنيا من األحما حتياجاتتةديد ا 

  لبوجه عام تةتاج األسماك مل   أعالف نقية استخدامة ألأعالف ت بيقة 
تةتاجها الةيوانات المزرعية األخفى للكرها تةتاج مل    بفلتيرات أعل  من الت
  لتختلف بفلتين في عالئقها% 16 – 01بين  تةتاج ما  ةاقة غذائية أق  فه
) حجب السم ة لدرجة حفارة المياه لنظب التفبية  أل  ا للروع السم هذه الرسب تبع
كمية اليومية ل  حتياجاتا ( األحواض  معدل تغييف المياه ف –الكثافة السم ية 

  ف  توفف الغذاء ال بيع ىلمد  ال اقة المتاحة لكذلك جودة الم در البفلتير
 .بيئة األسماك

حيث ( 6 جدلل رقب)غيف أساسية لتقسب األحماض األميرية مل  أساسية ل 
غذائها مل  توفف األحماض األميرية األساسية بيرما تست يو   تةتاج األسماك ف

 .براء األحماض األميرية الغيف أساسية من األحماض األساسية



 تدخ  في   األحماض األميرية األساسية لغيف األساسية الت :(6) رقب جدلل
 تغذية األسماك                  

أحماض أمينية غير أساسية  (Essential) أحماض أمينـية أساسية
(Nonessential) 

أرجرين  هستدين  أيزلليوسين  ليوسين  ليسين  
  ميثيونين  فيري  أ نين  ثفيونين  تفبتوفان

 فالين

 نين  أسبفاجين  حمض األسبارتيك  آ
الجلوتاميك  جلوتامين    حمض السيستين

   تيفلزيننجليسين  بفللين  سيفي
ماض األميرية الغذائية من األح حتياجات ا (7)ليوضح الجدلل رقب 

ةعض األحيان فإن لجود األحماض األميرية الغيف   ف  لبعض أنواع األسماك
مل  توفيف األحماض األميرية األساسية بد  من  ىالغذاء يؤد  األساسية ف
  لالمثال عل  ذلك هو سيةه األحماض األميرية الغيف أسابراء هذ  ها فاستخدام
لاألحماض   يف تةوي  المثيونين مل  سيستين لال يري  أ نين مل  تيفلزينتوف

    ف  ها من األحماض األميرية األساسيةاألميرية الغيف أساسية يم ن أن يتب براؤ 
عل   ى تةتو   حتياج لألحماض األميرية التحالة المثيونين فإن األسماك لديها اإل

ةمخلوط مراسب من المثيونين  أل يم ن تغ يتها من المثيونين لحده  لت  لاالكبفيو
من المثيونين % 62ية  مة   ألالسيستين يست يو أن يوفف لالسيستين  ل 

 . الغذائ
 من األحماض األميرية األساسية ةعض األسماك  احتياجات :(7)رقب  جدلل

 (بفلتين العليقة كرسبة مئوية من)                  
 

المبروك  الثعابين مض األمينيالح
 العادى

قراميط 
 القنوات

السالمون 
 المرقط

البلطى 
 النيلى

 0.0 6.2 0.3 0.3 0.0 نينجر أ 
 1.7 1.9 1.1 0.1 0.1 نيتدسه 
 3.1 0.0 0.6 0.3 0.1 وليوسينز يأ 
 3.0 3.8 3.1 3.0 1.0 سينو يل 
 1.1 1.2 1.1 1.7 1.3 ينسيل 
--- --- --- ---  3.0 يونين ثيم 

 3.0 0.2 0.3 3.1 1.2 ( ستينيس)+      
--- --- --- ---  1.6 يل آالنيننيف 
 1.7 1.1 1.2 6.1 9.0 (ريوزينيت)+        
 3.6 0.0 0.2 3.8 0.1 يونينر يث 
 1.2 2.1 2.1 2.9 1.2 بتوفانير ت 
 0.9 3.0 3.2 3.6 0.1 ينلاف 
 09--  00 39.1 39 بروتين خام في العليقةال % 



البفلتيرية لألسماك خالل مفاح  عمفها  حتياجاتمن المعفلف أن ا ل 
ت   أحيانا مل  ما يقفب   ل  تكون عالية ةالمقارنة مو األسماك الكبيفة فهل األ
  م  أن نسبة ال اقة مل  البفلتين   تتغيف  ةالغة  ها لهاحتياجاتأضعاف  3من 
بفلتيرات عل  أنها جودة البفلتين ليم ن تعفيف القيمة الغذائية لل .(9جدلل )كثيفا 
  ل  عل  كميات األحماض األميرية الموجودة فل تعتمد ةالدرجة األ  له  الغذائ

  لالبفلتين  ها البيولوجيةقيمت ىالبفلتين خاصة األحماض األميرية األساسية لمد
ها األسماك مر احتياجات  تغ   التعل  أحماض أميرية أساسية ل  ى يةتو  ىالذل 

أكثف من هذه  أللاحد   يرقص ف ىالبفلتين الذت قيمة غذائية عالية   ل تعتبف ذا
  كما لأن األحماض األميرية  اض ي ون ذل قيمة بيولوجية مرخ ضةاألحم

عليها  حتياج األسماك مرها ي لقاالمادة الغذائية ة    يق  عن   المتواجدة ف
 .األحماض األميرية المةددة

   سماك القفاميط فالبفلتين ألائية من ال اقة ل الغذ حتياجاتا  :(9)رقب  جدلل
 يق أعل  نمولتةق مفاح  لزنية مختل ة                

حجب 
 األسماك
/ جب)

 (سم ة

 بفلتين
/ جب لزن 122/ جب)

 (يوم

 ةاقة مهضومة
/ جب لزن  122/ ى كيلو كالور )

 (يوم

 بفلتين/ ةاقة
جب  122/ ب بفلتينج/ري ال كيلوك)

 (لزن 

3 1.60 16.9 12.0 
12 1.11 11.0 12.3 
16 2.78 8.2 11.0 
189 2.10 6.1 11.7 
066 2.03 1.2 11.6 
 

الكازين عل  كميات مراسبة من ك  األحماض األميرية األساسية  ى ليةتو 
عل  الع س فإن جلوتين الذرة األسماك فيما عدا األرجرين ل  احتياجات  تغ   الت

 استخدام  لعل  هذا فإن  رجريناألميرية األساسية عدا األ ك  األحماض  فقيف ف
  كما أن الغذائية لألسماك حتياجاتا   الم درين معا ة    مراسب يغ 

ةقية  المثيونين ةاإلضافة مل مةتواه من الليسين ل   ف  مسةوق السمك غر
يعتبف أفض   ىالذ  لبالرسبة لبفلتين فول ال ويا ل  األحماض األميرية األساسية

حيث مةتواه من األحماض األميرية األساسية فإنه يرقص  البفلتيرات الرباتية من



كسب مةتواه من المثيونين لالسيستين لالثفيونين  ليعتبف كسب بذرة الق ن ل   ف
المةدد   يعتبف الةمض األمير ىالذالليسين ل   ف ى عباد ال مس مرخ ض المةتو 
يونين المث)األميرية الكبفيتية   هذا لتعتبف األحماض لجودة هذين الم درين

 . كسب فول السودان  األحماض األميرية المةددة ف  ه( السيستينل 
البفلتيرات من األحماض األميرية األساسية  ى الجديف ةالذكف هرا أن مةتو ل 

مادة غذائية ليس فقط هو المةدد لقيمة البفلتين ب  القيمة الةيوية لهذه  ىأ  ف
 ,Apparent Amino Acid Availability)ما ي لق عليها  ألاألحماض 

AAAA)   بدلرها تؤثف عل  معام  هضب البفلتين ذاته  التل.  
 القشرياتتغذية األسماك و  ىالبروتينات النباتية ف استخدام 7-4-1

تغذية الةيوانات المزرعية   تستخدم م ادر غذائية بفلتيرية نباتية كثيفة ف
تةتاج مل  تغذية األسماك لذلك ألن األسماك   للكن القلي  مرها يستخدم ف

ألعالف األسماك  ى   فاإلنتاج التجار  غذائية عالية المستوي البفلتير م ادر
  لعل  تين خامبفل % 01 – 01حالة األسماك الرامية تةتاج ما بين   خاصة ف

  هذا فإن الم ادر البفلتيرية الرباتية عالية البفلتين مث  مخل ات البذلر الزيتية ه
الم ادر  استخدام  كما أن الئق األسماكع  يم ن أن تستخدم ف  فقط الت

سماك لها كما قابلية األ ىتكل تها لمدتية يترثف ةمدى قيمتها الةيوية ل البفلتيرية الربا
  حتوائها عل  مواد مثب ة للرمو فالها أثراء الت ريو لعدم ال ن أيضا سهولة تدأ

 .األسماك
لتيرية لمسةوق السمك بواس ة م ادر بف   الكل أل  اإلحالل الجزئل 

م ية حقق درجات العالئق الت بيقية لمعظب األنواع الس  نباتية أرخص سعفا ف
القيمة     لبوجه عام فإن الم ادر البفلتيرية الرباتية أق  ف مختل ة من الرجاا

مل   ىالم ادر البفلتيرية الرباتية يؤد استخدامن أالبيولوجية من مسةوق السمك ل 
 ست ادةلتختلف قدرة األسماك عل  ا . من الغذاء ست ادةالرمو لك اءة ا  انخ اض

ليم ن .   لحت  داخ  ن س الروع الواحد  الروع السم  اختالفمن البفلتيرات ة
جب ح ألالعمف  ألات الوراثية ختالفمرجاع ذلك مل  مجموعة من العوام  مث  ا 

 تعيش فيها  نظب اإلنتاج لص ات المياه التاألسماك  لأيضا نظب التغذية ل 
األسماك من الم ادر البفلتيرية الرباتية يم ن  است ادة انخ اضلأسباب  .األسماك
 :األسباب التالية  تلخي ها ف

 .المواد السامة أللجود ةعض المثب ات الغذائية  -
  المعادنال اقة ل  ألض األميرية األساسية من األحما ى المةتو  تزاناعدم  -
 .وهيدراتلالكفب مةتواها العال  من األليافل    



 استساغتها ةالرسبة لألسماك انخ اض -

 .المياه  جودة الةبيبات الم رعة من حيث تماس ها ف انخ اض -
 الليبيدات 7-5

من الراحية     لهات من الدهون لالجليسفيدات الثالثيةتتكون الليبيد
عل  ضع    ى حيث أن الجفام مرها  يةتو   ال ورة المفكزة لل اقة  العملية ه

 رات من ال اقة الغذائية الةفاريةالكفبوهيد ألجب من البفلتين 1يةتويه  ف ما نل 
. تكوين جدر الخاليا  أنها تعتبف مخازن لل اقة ةاإلضافة مل  دلرها الهام ف ىأ  

قلي  من الفلاةط )حيوانات الدم الةار عل  صورة م بعة   يخزن الدهن ف لعموما
  أما  (ذرة كفبون  19  تزيد عن )سلسلة لتكون الدهون عادة ق يفة ال( الزلجية

 ألكانو من األسماك البةفية  ألالدافئة  ألالمياه الباردة   األسماك سواء ف  ف
عل  نسبة معروية من األحماض الدهرية  ى أسماك المياه العذةة فإن دهونها تةتو 

تة   عليها من   له   (ذرة كفبون  02أكثف من )ةويلة السلسة غيف الم بعة 
  .البيئة المائية  الب الموجودة فخالل ال ة

 مس مجموعات رئيسيةم الليبيدات إلى خيتقس 7-5-1
عل  سلسلة  ى عبارة عن أحماض كفبوكسيلية تةتو   لهاألحماض الدهرية 
  حيث توجد ال بيعة    لعادة   توجد عل  صورة حفة فةويلة من الهيدرلكفبون 

 ليوضح جدلل. ء جليسفللى عادة عل  هيئة جلسفيدات ثالثية حيث تفتبط مو جز 
 ى   تةتو   التتوجد أما عل  صورة م بعة ل   أمثلة لألحماض الدهرية لالت (8)

عل   ى تةتو  ىغيف م بعة أ ألرلاةط زلجية بين ذرات الكفبون فيها  ىعل  أ
  الجديف ةالذكف هرا أن عدد ذرات الكفبون ف  ل  راة ة زلجية لاحدة عل  األق 

األسماك   ذرة بيرما ف 19 – 10يوانات ي ون ما بين الةمعظب دهون الرباتات ل 
 .ذرة 00ي ون حت  

جسب األسماك كما   تدخ  األحماض الدهرية العديد من األجزاء الهامة ف
   فرغلب األحماض الدهرية يم ن تكويرها داخ  جسب األسماك له سبق لأشفنا

يم ن تكويرها  هرية    م  أن هراك أحماض دعادة ما تكون أحماض دهرية م بعة
عل  أحماض تةتوى دهرية   لجد عرد تغذية األسماك عل  مواد  فقد داخ  الجسب

هذه   غيف م بعة كانو تظهف أعفاضا مفضية لتخت دهرية ةويلة السلسلة ل 
يوجد  بوففه  ىلالذ (18:2n-6)األعفاض ةمجفد مضافة الةمض الدهر  ليروليك 

لالةمض . لزيو بذرة عباد ال مسزيو الذره  ةعض الزيوت الرباتية مث   ف
ل  ل ذرة كفبون ةه راة تان زلجيتان األ 19ليروليك هو حمض يةتوى عل    الدهر
 :ة الكفبون السادسةةعد ذر 



CH3(CH2)4 CH = CHCH2 CH= CH(CH2)7 COOH 
مجال تغذية األسماك فإن األحماض الدهرية   لمن الراحية الت بيقية ف
 ىتوفف البفلتين الذ  ون م درا لل اقة لبالتالله  محدى م ونات الليبيدات تك
  ضةو الدراسات الةديثة فأل ل . منتاج ال اقة  كان يم ن أن تستخدمه األسماك ف

 )ها من األحماض الدهرية األساسية احتياجات اختالفمجال تغذية األسماك 

Essential fatty acids, EFA) ضح هذه ال فلق هأل ل   تبعا لروع األسماك  
فرسماك السالمون المفقط   ين أسماك المياه العذةة لأسماك المياه المالةةب  الت

يرما ب  أساس  كةمض دهر (18:3n-3)ليروليريك   تةتاج مل  الةمض الدهر
تةتاج فقط مل  الليروليريك للكن أيضا مل  الةمض أسماك المبفلك لالثعابين  

د أن هذه األحماض الدهرية بيرما لج. لترمو نموا جيدا (18:2n-6)ليروليك   الدهر
لأسماك الذي     (Sea bream) ليسو أساسية لألنواع البةفية مث  أسماك الدنيس 

تةتاج مل  أحماض دهرية ةويلة السلسلة غيف   لالت (Yellow tail)األص ف 
 .n-3  20:5 n-3 22:6مث   (PUFA)م بعة 

السم ية سواء العالئق التجارية المرتجة للعديد من األنواع   لعموما ف 
كما % 6-0مضافة مسوتوى ليبيدات   يق  عن   المياه العذةة فإنه يفاع ألالبةفية 

 أل n-3 20:5لعادة ما تكون  n -3أحماض دهريوة بها   عل ى ليجب أن تةتو 
22:6n-3 لذلك فإنه عرد لجود عالئق زيو األسوماك  لاللذان يتوففان عادة ف  

فاض نقص األحماض الدهرية أع وردر مهمك فإنه من الرازيو س  عل ى تةتو 
-n 18:2  ة غرية فزيوت نباتي  تةتاج مل  لالت  ماك البل األساسية فيما عدا أس

 .نمو  لتةقيق أعل 6
األحماض   الليبيدات المرتجة من األسماك البةفية عادة ما تكون غرية فل 

 در ةاإلضافة مل  كونها م PUFA n-3 الدهرية الغيف م بعة خ وصا مجموعة
  تةسون الرمو لك اءة التةوي  الغذائ  التل  EFAلألحماض الدهرية األسواسية 

كما توجد األحماض  أنواع عديدة من األسماك   للبفلتين ف ى للها أيضا فع  توفيف 
 ألنباتية كثيف من أنواع الزيوت سواء   الدهرية ةويلة السلسلة الغيف م بعه ف

ةعض الدهون   كيز هذه األحماض فتف  (12)  ليوضح جدلل حيوانية الم در
 .لذلك كرسبة مئوية



  ستخدام كيب ةعض األحماض الدهرية شائعة اأمثلة لتف  (:9)رقم جدول 
عدد 

 ذرات

 الكربون

 التركيب االسم تبعا للتقسيم سم الدارجاال

   

 أحماض دهنية مشبعة             

12:0  Lauric acid  Dodecanomic acid  CH3(CH2)10COOH 

14:0  Myristic acid  Tetradecanoic acid  CH3(CH2)12COOH 

16:0  Palmitic acid  Hexadecanoic acid  CH3(CH2)14COOH 

18:0  Stearic acid  Octadecanoic acid  CH3(CH2)16COOH 

20:0  Arachidic acid  Eicosanoic acid  CH3(CH2)18COOH 

22:0  Behenic acid  Docosanoic acid  CH3(CH2)20COOH 

24:0  Lignoceric 

acid 

 Tetraacosanoic acid  CH3(CH2)22COOH 

 أحماض دهنية غير مشـبعة         

1:61  Palmitoleic 

acid 

 9-Hexadecenoic acid  CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 

18:1  Oleic acid  9-Octadecenoic acid  CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

18:2  Linoleic acid  9,12-Octadecadienoic acid  CH3(CH2)4CH=CH(CH2)2(CH2)6COOH 

18:3  α- Linolenic 

acid 

 9,12,15-Octadecatrienoic 

acid 

 CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 

18:3  γ- Linolenic 

acid 

 6,9,12-Octadecatrienoic 

acid 

 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)3(CH2)3COOH 

20:4  Archidonic 

acid 

 5,8,11,14-Eicosatetraeonic 

acid 

 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH 

20:5  EPA  5,8,11,14,17-

Eicosatetraeonic acid 

 CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH 

24:1  Nervonic acid  15-Tetracosenoic acid  CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH 

 



-Auto  د الذاتلاألحماض الدهرية الغيف م بعة تكون عفضة للتركس

0xidation التزنخ  ألRancidity كسجين ل عرد تعفضها للةفارة مو لجود األ
  جعات للرمو تتةول ملالتةول فإن مزايا هذه الدهون كم   لنتيجة لهذا ى الجو 
د م ماهفة التركسال يوت المهدرجة تقالز ل . ات مذا لب تفاع جيدا ةفق تخزيرهامثب 
عادة ما تكون مفتب ة ع سيا مو   التن هار ل إلرت اع نق ة اإتتميز ة  هل   الذات

 .الدهون  معدل هضب
 : عالئق األسماك فيما يل  عفاض نقص األحماض الدهرية فليم ن تلخيص أ 

 .الرمو انخ اض( 1)
 .رت اع مةتوى العضالت من المياها( 0)
 .اسية لإلصاةة ةاألمفاض الب تيفيةزيادة الةس( 3)
 .زيادة ن اذية جدار الميتوكوندريا في الخلية( 0)
 .هدم الدهون في الكبد( 1)
 .ا الدم الةمفاءيموجلوبين في خالياله انخ اض( 6)
 
الق فيات من األسماك ل  احتياجاتلقد أجفيو العديد من البةوث لتقديف  

يوضح الجدلل   التل ( PUFA)األحماض الدهرية ةويلة السلسلة غيف الم بعة 
ها من األحماض احتياجاتها ل استزراعيتب   األنواع السم ية الت أشهف (12)رقب 
 ..الدهرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الدهرية  لالق فيات من األحماض اكسمةعض األ احتياجات :(12) رقب جدلل
 (PUFA) ةويلة السلسلة

 المراجع من األحماض الدهنية حتياجاتالا النــوع
 :أسـماك المياه العذبة -1

لربما  هريةلألحماض الد احتياجاتلب تظهف   لقفاميطا
العالئق من  ى رت اع مةتو م يرخ ض الرمو مو

 .n-6 18:3  الةمض الدهر

Stickney & 

Andrews, (1972) 

 n-6  +1 %18:3 n-3 18:2% 1مخلوط من   ىلمبفلك العادا
ية األحماض الدهرية ة ورة ن من تغذتعتبف أحس
لاألحماض الدهرية ةويلة السلسلة الغيف . مر فدة
 رتكون أك   n-3 22:6ل n-3 20:5بعة مث  م 
 .الليروليكالليروليريك ل  من

Takeuchi & 

Watanabe,(1977) 

 18:3  من الةمض الدهر. %   1مخلوط من   الثعابين

n-3 22:6  .+ 20:5. %  1 أل. 
Takeuchi et al., 

(1980) 

-n 20:4 أل n-6 18:2  من الةمض الدهن% 1   لبل ي الذيللا

 .n-3 18:3م ضلة عن  ل  6
Kanazawa et al., 

(1980) 

 ,.n-6  18:2. Takeuchi et alمن الةمض الدهري . %  1   لبل ي الريلا 

(1983) 

 األسوماك البةفية -0

أحماض دهرية ةويلة السلسلة غيف الم بعة % 2.1 لدنيس األحمفاا
 n-3 22:6 أل n-3 20:5مث  

Leger et al., 

(1979) 

 للوبستف اا
 (ا ستاكوزا)

أفض   PUFA n-3  علي  ى زيو السمك المةتو  
 .n-6 18:3من زيو الذرة المةتوي علي 

Castel & Cowey, 

(1976) 

  لياةاناا ى لجمبف اا
Penaeus 

japonicus 

1 %PUFA n-3  20:5 نتائج  اتع  22:6 أل
 n-3  18:3أفض  من 

Kanazawa et al., 

(1979) 

الجمبفي الهردي 
 األبيض

Penaeus indicus 

كما لجد أنها  n-3   عل ى زيو السمك المةتو 
 n-3  +n-6تةتاج مل  

Read, (1981) 

  البر ى لجمبف ا 
Penaeus aztecus 
1 %18:3  n-3  وتةسن الرم Shewbart et al., 

(1973) 

 ى البةف ا ى لجمبف ا 
Palaemon 

serratus 

 n-3 18:3تةتاج لك  من األحماض الدهرية 
/18:2 n-6 0,0وبة برس 

Martin, (1980) 

   Carbohydrateالكربوهيدرات  7-1
الةيوانات المزرعية مذ أنها تغذية معظب   تلعب الكفبوهيدرات دلرا هاما ف

    لالوحدات األساسية فالجسب  األساسية لبراء ال اقة ف الوحداتأرخص تمث  
يتب تخليقها خالل عملية البراء   الس فيات األحادية لالت  براء الكفبوهيدرات ه



  هذه الوحدات تعتبف مخازن لل اقة الةيوية سواء ف  الربات الربات  ف  الضوئ
  ف  الداخل ى يتكون المةتو . الةيوان عل  هيئة جلي وجين  ف ألا عل  هيئة ن 

تغذية الةيوان نظفا   ا فاستخداممعظب الةبوب من الر ا لهو الم ون األكثف 
لقد لجد أن التسخين . أسعارها ةالمقارنة مو م ادر ال اقة األخفى  نخ اض 

للكفبوهيدرات  لال ورة الرهائية. الفةب لر ا الةبوب حّسن من معامالت هضمها
لعل  . ور جلي وجين يخزن معظمه في الكبدالجسب تكون عل  ص  المخزنة ف

الفغب من األهمية ا قت ادية لدلر الكفبوهيدرات في تغذية الةيوان ة  ة عامة م  
 Brambila and)أجفاها   التغذية فقد أثبتو التجارب الت  أنها ليسو أساسية ف

Hill, 1966 )عل  عالئق خالية من   ة    ةبيع أن الكتاكيو ترمو
 سبة ال اقة مل  البفلتين  لقد تبالكفبوهيدرات ة فط تةقيق مستوى أمث  من ن

ترخيف موت     م  أن للكفبوهيدرات دلر فاألسماك  عل  ن س الرتائج ف الة ول
أحد م ادر   هذا ةاإلضافة مل  كون الكفبوهيدرات ه  ص يادهاماألسماك ةعد 
تكوين عدد من نواتج   أيضا تدخ  ف  غذاء الةيوان فه  ة فال اقة الفخي 

لتقسب  .الجسب مث  جلوكوز الدم لالريوكليتيدات لالجلي وبفلتيرات  التمثي  ف
 :درات عادة مل  أربو أقسام رئيسيةالكفبوهي

له  عبارة عن ( 10ش   )   The monosaccharidesالس فيات األحادية  -1
أمثلتها الفيبوز من ل  (Pentos or hexose)لسداسية ا ألالس فيات الخماسية 

  .( س ف سداس)الجالكتوزلالمانوز ل لالجلوكوز (  خماس س ف)

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (  جلوكوزريبوز  مانوز) س فيات آحادية :14شكل 
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له  عبارة عن ( 16  11ش   )   The disaccharidesالس فيات الثرائية  -0
تةاد ايتكون من  ىلمن أمثلتها المالتوز لالذ ىتةاد ففدين من الس ف األحادم

 .يتكون من اتةاد الجلوكوز لال فكتوز ىجزيئين جلوكوز لالس فلز الذ
 
 
 
 
 
 
 

 ء جلوكوزى جز  +ء ففكتوزى جز 
 (ء س فلزى جز )س فيات ثرائية  :15شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 كتوزء جالى جز  +  ء جلوكوزى جز 
 (ء  كتوزى جز )س فيات ثرائية  :11شكل 

 
 لمن أمثلتها س ف الفافيروز The trisaccharides الس فيات الثالثية -3 
لمن أمثلتها الدكستفين ( 17ش   )  The polysaccharidesالس فيات العديدةل 

أن األخيف  تغذية الةيوان م   األكبف ف لالر ا لالسليلوز لاألخيفين يلعبان الدلر
  كما الةيوانات لحيدة المعدة مث  الدلاجن لاألسماك  غيف مهضوم ف( السليلوز)

  للغالف الخارج  أن الكايتين يعتبف من الس فيات العديدة لهو الم ون الفئيس
أن تتضمن عالئق    لذا يجبلجدر خاليا العديد من ال ةالب لال  فيات للق فيات

يخزن  ى  ليعتبف الجلي وجين لالذم در للكايتينيفقات األسماك لالق فيات عل  
 . الكبد أحد أش ال الس فيات العديدة  ف
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 جلوكوز  +     جلوكوز
 (ان )فيات عديدة س  :17ش  
  األسماك بواس ة العديد من األنزيمات لالت  لالكفبوهيدرات يتب هضمها ف

المغ     لالبركفياس لالغ اء المخاة Pyloric caecaئد األعورية ت فز من الزلا
عمليات التمثي  المختل ة   لألمعاء لذلك إلنتاج س فيات أحادية يم ن أن تدخ  ف

 لتست يو األسماك .نات العلياالةيوا  كما ف Embden-Meyerhofخالل دلرة 
تهضب ما يقفب   من الكفبوهيدرات فه أن تست يد (Omnivorous fish) الكانسة
عالئق هذه   من الر ا لذا يم ن مضافة نسبة عالية من الكفبوهيدرات ف% 91من 

 Carnivorous fishاألنواع من األسماك لذلك عل  ع س األسماك آكلة اللةوم 

. 
 انخ اضتؤدى مل    ضةو األةةاث الةديثة ةعض األسباب التأل ل 
 : لأهب هذه األسباب هاألسماك آكلة اللةوم من الكفبوهيدرات  است ادة

هذه األسماك   تعم    كفبوهيدرات فهراك العديد من األنزيمات الهاضمة لل (1)
 .خاملة أل

نسولين وم تعر  أن مففاز اإلاألسماك آكلة اللة  نسولين فمستوى اإل انخ اض( 0)
 .سي ون ضعيف ل الجلوكوزال ةعد تر

الم فزة من  ن اط اإلنزيماتز ل قدرة األسماك آكلة اللةوم عل  هضب الجلوكو ( 3)
 .الغذاء  وهيدرات فزيادة نسبة الكفب يرخ ض موالكبد 

 .الدكستفين ألل  من الجلوكوز الر ا الم بوخ تست يد ةه األسماك بدرجة أع( 0)
 

نزيمات الهاضمة للكفبوهيدرات لك  يوضح ن اط اإل(  11)لالجدلل رقب 
آكلة )Yellow tail fish ولال( كانسة)أسماك المبفلك   جب لزن جسب ف122
أنها  ىتماسك حبيباتها أ  العالئق الم رعة عل  تعم  الكفبوهيدرات فل  .(لةوم
كذلك أثبتو األةةاث الةديثة أيضا أن   صراعة األعالف  تعم  كمادة راة ة فتس
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درجة حفارة مفت عة ز الكفبوهيدرات ةال بخ تةو ضغط لبخار مياه ل عملية تجهي
مح للم ونات الخلوية من   مذ أن هذه ال فيقة تسومرها ست ادةتةسوين ا   مل ىيؤد

يم ن  كما ثبو أيضا أن بهذه ال فيقة  لإلنزيمات الهاضمة ت بح عفضةالخفلج ل 
 .يتكسف ةالةفارة ىالذمن الترثيف المثبط لأللبيومين ل  التخلص
ف   لزن  جب122/ الهاضمة للكفبوهيدراتن اط ةعض اإلنزيمات : (11) رقب جدلل
 ن من األسماكوعين
 (آكلة لةوم) أسماك الذي  األص ف (كانسوووة) أسماك المبفلك اإلنزيب 
 0‚1+  10‚1 200+   1040 األميليوز 
 11ل2+  110ل2  يوجووود ببسووين 
 12‚8+   10‚0 38‚2+    60‚0 تفبسووين 

سماك األ  لتختلف معامالت هضب األنواع المختل ة من الكفبوهيدرات ف
 يوضح معامالت هضب هذه األنواع( 10)الجدلل رقب اللةوم تبعا لم دره ل آكلة 

لالس فيات األحادية توجد  .المون المفقطغذيتها ألسماك السعرد ت من الكفبوهيدرات
ترتظب ذرات   عليها ها أساسا تتكون من سلسلة كفبونيةعل  صور متعددة للكر

  (1:0)الماء   لجودهما ف  لاألخيفين يوجدان برسبة كسجينل ألاالهيدرلجين ل 
 أل 6 أل 1 أل 0 أل 3الس فيات األحادية أساسا من   لتتكون السلسلة الكفبونية ف

المةدد ربما   الس فيات األحادية ذات التفكيب الكيميائذرات كفبون  ل  7حت  
 أشهفل   (isomers)عل  صورة مختل ة لهو ما ي لق عليه الم اةه   ترت

 (.11  10 ش  )الجالكتوز لالمانوز ل لوكوز لالفيبوز الس فيات البسي ة هو الج
   هضب لبعض الم ادر الكفبوهيدراتية المستخدمة في معام :(10) رقب جدلل

 تغذية األسماك                   
 )%(معام  الهضووووووب   الم در الكفبوهيووودرات

 88 الجلوكوووووز 
 83 مالتووووز 
 73 سووكفلز 
 62  كتوووووز 
 93 - 07 (م بوووخ)ن وووووا  
 39 (خوووام)ن ووووا  

 ألة عل  ش   حلقة سداسية ال بيع  لتوجد الس فيات األحادية ف
  تكونها    لتةدد الس فيات األحادية ةبيعة لنوع الس فيات العديدة التخماسية

  ف( الالكتوز)ي ونا معا س ف اللبن  ل الجالكتوزفمثال تةاد جزيئين من الجلوكوز 



( الس فلز)حين أن اتةاد جزيئ جلوكوز مو جزيئ ففكتوز ي ون جزيئ الس ف 
الس فيات كبيف من الس فيات األحادية يتكون ما يعفف ةتةاد عدد اعرد  .له ذا

تةاد جزيئات جلوكوز معا بفلاةط ميتكون من  ىالذالمعقدة مث  السليلوز ل 
ها مل  ما يقفب من ي   عدد جزيئات الجلوكوز في( 0-1بيتا  -جلوكسيدية )

أكثف صور ( الر ا)ليعتبف السليلوز لم ابهه األل ا أميليز  .جزيئ 11222
جدر الخاليا الرباتية أما   ل فل الربات حيث يوجد األ  الكفبوهيدرات لجودا ف

  لألن الثدييات الع بية بوجه عام سيتوبالزم الخاليا الرباتية  فيوجد مخزن ف  الثان
عل  كائرات حية دقيقة تست يو أن تةل   ى ضمية ةويلة تةتو تمتاز ةقراة ه  لالت
  لعل  هذا فإن الكفبوهيدرات يم ن أن تدخ  سليلوز بواس ة منزيمات السليوليزال
    لعرد الك ف عن لجود هذا اإلنزيب فغذاء هذه الةيوانات ة ميات كبيفة  ف

موجود ة ميات تعتبف ق يفة نسبيا لجد أنه غيف   التالقراة الهضمية لألسماك ل 
 .معروية تم ن من هضب هذه ال ورة من الكفبوهيدرات

  تكون الهي   الخارج  التيتين أحد صور الس فيات المعقدة ل ليعتبف الكا
  فهو هام تغذية األسماك آكلة اللةوم    هذا الكايتين يعتبف م ونا هاما فللق فيات

  ا ليفقات األسماك فلتغذية يفقات األسماك حيث تعتبف األرتيميا غذاء أساسي
عل  ذرة   OH  ليختلف الكيتين عن السليلوز في أن مجموعة ال ل ل مفاحلها األ

 (.NHCOCH3)ستبدالها بواس ة مجموعة أسيتوأميد مالكفبون الثانية تب 
 الغذائية للطاقة حتياجاتالا 7-2

ال اقة ليسو أحد العراصف الغذائية للكرها تر لق خالل عملية الهدم 
الدهون  لألن األسماك كائرات ذات تيرات ل البفل لك  من الكفبوهيدرات ل ( دالتركس)

  من ال اقة لترظيب درجة حفارة جسمها مث  ةاق احتياجاتليس لديها   دم ةارد فه
يتيح ةاقة أكثف للرمو  ى  األمف الذ الدم الةار كالةيوانات المزرعية حيوانات
 :مرها لل اقة ةمجموعة من العوام  األسماك احتياجاتلتترثف . التكاثفلالر اط ل 

حيث أنه من المعفلف أن بزيادة عمف األسماك يق  معدل التمثي  : عمر السمكة
 .مث  ك  الةيوانات المزرعية األخفى   الغذائ

عل  كميات كبيفة من البفلتين لالمعادن فإن  ى فلو كان الغذاء يةتو : تركيب الغذاء
قد تكون لها   التل  تق  كمية المخل ات الراتجة  يزداد لبالتال  معدل التمثي  الغذائ

 .ترثيفات سامة عل  األسماك
الظالم تفت و   يتب تفبيتها ف  ةعض أنواع األسماك الت  لجد ف: شدة اإلضاءة

مضاءة مستمفة لب   يتب تفبيتها ف    كما لأن األسماك الت ها من ال اقةاحتياجات
 .ام مضاءة تتخلله ساعات ممالمنظ  تب تفبيتها ف  ترمو ة    جيد مث  الت



تةتاج األسماك مل  ةاقة أكبف خالل فتفات لضو : لألسماك ىالنشاط الفسيولوج
فتفات ال تاء فإن معظب األسماك خالل هذه ال تفة   البيض لعل  الع س ف

  .لها  يرخ ض معدل التمثي  الغذائ
لها   الغذائبوجه عام فإن األسماك األصغف حجما ي ون معدل التمثي  : الحجم

 .أعل  من األسماك األكبف حجما
 . الروع السم  اختالفبوجه عام ة  يختلف معدل التمثي  الغذائ: النوع

حت اظ رت اع درجة حفارة المياه فإن قدرتها عل  ا الجد أنه ة: درجة حرارة المياه
لكفد فع  لهذا فإن معدل تر س األسماك تةو هذه الظفلف  -ةاألكسجين ترخ ض

 12رت اع درجة حفارة الماء ا  فمو  معدل التمثي  الغذائ  مرتجا زيادة ف يفت و
 .يتضاعف  درجات فإن معدل التمثي  الغذائ

اك لل اقة األسم احتياجاتتؤثف عل    هراك ةعض العوام  األخفى الت
  هذه  البيئة المائية    التلوث ف للمياه ى ال   التفكيب الكيم مث  معدل جفيان المياه

يم ن أن تتعفض لها   مل  حالة من حا ت اإلجهاد الت ىعوام  تؤدكلها 
 . تؤثف سلبا عل  عمليات التمثي  الغذائ  بالتالاألسماك ل 

 فقد الطاقة 7-2-1
عل  ةاقة للكن ليس  ى ضةرا أن المفكبات الغذائية تةتو أل أن ل كما سبق 

ال اقة ي قد    حيث أن هراك جزء منالتكاثف ألالرمو   ك  هذه ال اقة تستخدم ف
  فمثال خالل مفحلة الهضب ي قد جزء يات الهضب لالتمثي  داخ  الجسبأثراء عمل

آخف مو البول لمن خالل  من ال اقة الغذائية مو ال ضالت لأثراء التمثي  ي قد جزء
التمثي  د من ال اقة خالل عمليات الهضب ل فق 19رقب    ليوضح ال    الخياشيب

 .كالمختل ة داخ  جسب األسما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  توزيو استهالك ال اقة داخ  جسب األسماك :(12)شكل 
 

ة عن ال اقة عبار   ه  عمليات التمثي  لالت  أما ال اقة المستخدمة ف
لعمليات الهضب لا مت اص فإنها ترقسب مل  أربعة أجزاء  الالزمة لة ظ الةياة

 .مةدلدةعل  حالة فقد لل اقة  رئيسية تدل ك  لاحدة مرها
لهو ال قد من ال اقة  Standard metabolism ىطاقة التمثيل القاعد( 1)

أنها  ى  أل غذاء ل  تتةفكال راحة ل  تتر حالة  عردما تكون األسماك ف
ال اقة الالزمة لت غي  األجهزة الخاصة ةالدلرة الدموية لاألع اب لالتر س 

 .ى لهو يعتبف أق  فقد حفار 
ى التمثي  ال لهو يس  Routine metabolismىطاقة التمثيل الروتين( 0)

 .ل الغذاءال يه الةفكة العادية لترمضافا ملى القاعد
 لهو ال قد من ال اقة  Feeding metabolismىطاقة التمثيل الغذائ( 3)

الغذاء     حيث يزداد بزيادة مستوى األلياف فالمفتبط ةالتغذية لنوعية الغذاء
  أغذية عالية القيمة مث  المفكزات لهو يعادل ف استخداممو ليرخ ض 

 .SDAو الةيوانات المزرعية األخفى ال

 الطاقة الكلية

(GE) 

 الطاقة المهضومة

(DE) 

 الطاقة الممثلة

(ME) 

 الطاقة الصافية

(NE) 

 طاقة الروث

(FE) 

طاقة مفقودة 

في البول و 

 من الخياشيم

 

الطاقة الحرارية المفقودة الكلية 

(HP) 
 

 (HsE)  ت ثيل   قاع ى 

 (HrE)    كة   عادية 

  (HfE)(     HdE)  هضم و المتصاص

 (HeE) إلخ  ج 

 (HaE)    كة    شطة  طاقة

 



حالة   لهو ال قد من ال اقة ف  Active metabolismطاقة التمثيل النشط( 0)
 .(الهجفات)الةفكة لالقتال لالسباحة لمسافات ةويلة 

ل ال اقة ل جزاء األلتب تقسيب ال اقة الم قودة عن اإلخفاج مل  ثالث أ
الم قودة مو الفلث لالجزء الخارج مو البول لمن الخياشيب ثب هراك جزء صغيف من 

 . ال اقة ي قد أثراء فقد الغ اء المخاة
معاد ت عامة توضح   Brett and Groves (1979)للقد اقتفا العالمان 

  Carnivorous fishesك  من األسماك آكلة اللةوم   صور فقد ال اقة ف
لة ال   فقد ففضا أن كمية ال اقة المتر  Herbivorous fishesلاألسماك الع بية 

 : ال اقة عل  الرةو التال  لبراء عليه تب توزيو ال قد ف 122ى ال الغذاء تس  ف
 بالنسبة لألسماك آكلة اللحوم

 .الفلث  ف% 02+  البول   ف% 7+    للتمثي  الغذائ% 00+  للرمو  % %08  =  122
 بة لألسماك العشبيةبالنس
  .الفلث  ف% 01+ البول   ف% 0 +   للتمثي  الغذائ% 37+ للرمو % %02  =  122
 : كال الروعين عل  الرةو التال  ضةا ال فق بين فقد ال اقة فأل لقد 

  ى حوالال يس ى األسماك آكلة اللةوم نالحظ أن مجموع ال قد الةفار   ف 
لتها األسماك له  تعتبف ال تر  تال (GE)ال اقة الكلية   من مجمال% 71

من % 08حافظة لضفلرية لةياة األسماك آكلة اللةوم بيرما يخ ص  احتياجات
اإلنتاجية له  عادة  حتياجاتي لق عليه ا ما ألال اقة الغذائية لإلنتاج   مجمال
  أما ف. Net energy for growthال افية للرمو  حتياجاتي لق عليها ا ما

من جملة % 92الةافظة لها ت   مل   حتياجاتفرجد أن ا  األسماك الع بية
لاألسماك آكلة اللةوم . من ال اقة الغذائية للرمو% 02قط ال اقة الغذائية ليذهب ف

الريتفلجين لنزع  لذلك للتخلص من  ت قد جزءا من ال اقة أثراء التمثي  الغذائ
ت قدها   التهذه المفحلة ةاقة أعل  من   فت قد ف (NH3)مجموعة األمين 

األسماك الع بية كما لأن الريتفلجين الخارج ي ون مةمال ةجزء من ال اقة مما 
  غيف أن  ت قدها األسماك الع بية  يجعلها ت قد مو البول ةاقة أعل  من الت

األخيفة لنتيجة لتكون معظب غذائها من م ادر نباتية تةتوى عل  نسب عالية من 
ها أعل  من األسماك آكالت ن ةفيق الفلث تكون فياأللياف فإن ال اقة الم قودة ع

 .اللةوم
ك اءة   تؤثف ف  لالجديف ةالذكف هرا أن هراك ةعض العوام  البيئية الت

لل اقة نذكف مرها درجات الةفارة لمعدل سفيان المياه فرجد أن   التمثي  الغذائ
 ألالسباحة   ة فيزداد مو زيادة معدل سفيان المياه نتيجة ل قد ال اق ى ال قد الةفار 



 ء كما لأيضا لدرجة ملوحةالما  لثبات الوضو ف  مة التيار لالمةافظة علال مق
تقوم ةه األسماك بهدف ضبط   ال اقة لالذ يترثيف عل  زيادة ال قد ف المياه

امها ليةدث لها ج اف نتيجة لزيادة  ت قد سوائ  أجس حت  ى ضغ ها ا سموز 
ستهالك مأن فتفات اإلضاءة لها ترثيف موجب عل  كما ل . لمةي ة بهاملوحة المياه ا

ال راعية  ألواء ال بيعية كسجين فقد لجد أنه بزيادة عدد ساعات اإلضاءة سل األ
تمفار ن اط األسماك مو لجود سكسجين نتيجة  ل ماك لألستهالك األسايزداد 

 .يزداد فقد ال اقة المستهلكة  الضوء ل ةالتال
 الفيتامينات 7-2

ألسماك ة ميات صغيفة جدا للرمو مواد عضوية تةتاجها ا  ه ال يتاميرات
ات ربما   لروع من الةيوان  ال يتامين األساسل    لال ةة لأداء الومائف ال بيعية

ليجب أن  (أ)األسماك مل  فيتامين ي ون أساسيا لروع آخف  فمثال يةتاج اإلنسان ل 
  وانات المزرعية برائه ف  بيرما تست يو معظب الةي اءية ال عليه من خالل الغذ

 :تقسب ال يتاميرات مل  قسمينو .أجسامها
 .(  كه  د  أ)الدهون   فيتاميرات تذلب ف -1
 .(  جمجموعة فيتامين ب) الماء   فيتاميرات تذلب ف -7

ات ةالرسبة لألسماك تبعا للروع لالعمف من ال يتامير حتياجاتلتختلف ا 
 –الرمو  –الهضب ) لاألداء ( اد السامةالمو  –درجة الةفارة )البيئة الرمو ل معدل ل 

  .(متها لألمفاضال لمق –اإلجهاد 
 الدهون  ىمجموعة الفيتامينات الذائبة ف 7-2-1
 (Retinoic acid) ألفيتامين  حتياجاتاال 7-2-1-1

شب ية   الموجود فكونه جزء من بفلتين الفيدلبسين ل هذا ال يتامين هام ل
ليوجد ( 0أ)  أسماك المياه المالةة  د عادة فليوج (1أ)العين  يوجد عل  صورتين 

يؤثف فقط عل  الفؤيا للكره  ( أ)لنقص فيتامين . ياه العذةةأسماك الم  عادة ف
  لمن أهب م ادره الغذائية البيتا مل  تلف األنسجة ال الئية ةالجسب ىيؤد

 .كارلتين
 (Ergocaciferol)لفيتامين د  حتياجاتاال 7-2-1-7

ن لهو مسؤلل عن الهفمو  3ور أهمها لألسماك دليوجد عل  عدة ص
الجديف ةالذكف أن معظب الجسب  ل   ال وس ور فالمساعد عل  تمثي  الكالسيوم ل 
تتخل  مل    الت سجية ل األشعة فوق البر استخدامالكائرات تست يو براء فيتامين د ة

لأعفاض  .ها من هذا ال يتاميناحتياجاتالمياه الضةلة لعن ةفيقها تةقق األسماك 
  .نقص فيتامين د هو لين العظام لاألشواك



 
 

 (Tocopherol) هلفيتامين  حتياجاتاال 7-2-1-7
لهو يعم  كمضاد للتركسد لخاصة األحماض الدهرية ةويلة السلسلة غيف 

 مراعة الجسب انخ اض   ضمةالل العضالتا هالم بعة  لأعفض نقص فيتامين 
دهن لالفةوبة اللر وق  كما يالحظ زيادة رت اع نسب ااالرمو ل  انخ اض  األنيميا ل 

  .البركفياسال ةال ل   رت اع نسب الةديد فاجسب األسماك ل   ف
 (K)لفيتامين ك  حتياجاتاال 7-2-1-4

المسؤلل عن محداث التجلط ل عن براء بفلتين البفلثفلمبين ل لهو مسؤل 
معدل   اضانخلتهاةات دموية ةالجلد ل ممل   ى  لنقص هذا ال يتامين يؤد الدم  ف

  .تجلط الدم لاألنيميا
 الماء ىمجموعة الفيتامينات الذائبة ف 7-2-7
 (Thiamine) 1لفيتامين ب حتياجاتاال 7-2-7-1

عمليات تمثي  الكفبوهيدرات  لهو مسؤلل   لهو يعم  كمفافق منزيب ف
لأعفاض نقص هذا    منزيبعل  تةوي  البيفلفات مل  مفافق   ة    رئيس
     الةساسية للمعامالت اليدلية رمومعدل ال انخ اضسماك األ  ال يتامين ف

  .  عتامة العيون  رت اع معدل الر وق ا   ختالل أداء الجهاز الع با
 (Riboflavin) 7لفيتامين ب حتياجاتاال 7-2-7-7

  ختزال فلهو م ون لونه أص ف لمسؤلل عن ت اعالت التركسد لاإل
ل رت اع معدا  عتامة العين   د ال هيةفق  ه 0الخاليا  لأعفاض نقص فيتامين ب
  .التقزم لتقفن الكليةالر وق  مهور بثور عل  الجلد ل 

 (Nicotinic acid)لفيتامين حمض النياسين  حتياجاتاال 7-2-7-7
تفيبتوفان لهو   يم ن براؤه بواس ة معظب الكائرات من الةمض األمير

  عفاض نقص الرياسين هالخاليا لأ   مسؤلل عن ت اعالت التركسد لا ختزال ف
  .الزعانفلتهاب الجلد ل ممعدل الرمو   انخ اضفقد ال هية  

 (Coenzyme A)لفيتامين حمض البانتوثينيك  حتياجاتاال 7-2-7-4
تركسد ل عن ت اعالت هدم الكفبوهيدرات ل لهو يعم  كمفافق منزيب مسؤل 

كلها  آلت لتهاب الزعانف الب ريةم  لبراء األحماض الدهرية لأعفاض نق ه ه
السباحة ة    غيف لتهاب العيون  األنيميا ل م   رت اع معدل الر وق  فقد ال هيةا

 . ةبيع
 



 
 
 (Pyridoxine) 1لفيتامين ب حتياجاتاال 7-2-7-5

من  ست ادةاألسماك هو أنه يلعب دلرا هاما لال  أهمية هذا ال يتامين ف
رب تجمو األسماك تج  ال اقة الراتجة عن هدم بفلتين الغذاء لأعفاض نق ه ه

 ش   الكبد    تغيفات ف السباحة الغيف ةبيعية قفب س ح الماء  ل  مجموعات  ف
  .  السباحة ببطء ل فقد ال هية

 (Biotin) للبيوتين حتياجاتاال 7-2-7-1
  تكون الكبد  مل  األنيميا  فقد الجلد للونه ىنقص هذا ال يتامين يؤد

  .القراة الهضمية  ات فلتهاةا  السباحة غيف ال بيعية ل  الدهر
 (Folic acid) لحمض الفوليك حتياجاتاال 7-2-7-2

األغ ية ال الئية   لتهاةات فم  ض نقص حمض ال وليك هاأعف 
  .معد ت الرمو انخ اضاألنيميا ل   لالزعانف

 (Cyanocobalamin) 17لفيتامين ب حتياجاتاال 7-2-7-2
ون هراك أعفاض لرقص   لنادرا ما تك لهو هام للت ور لالرضج ال بيع

  .القراة الهضمية ببرائه  هذا ال يتامين حيث تقوم الكائرات الدقيقة الموجودة ف
 C   (Ascorbic acid)لفيتامين حتياجاتاال 7-2-7-9

يعم  مثبط للسموم ألنواع السم ية لبراء الغضاريف ل لتةتاجه ةعض ا
الهي     ل لبة فختالل براء األجزاء امالزعانف الرزفية    لأعفاض نق ه ه

رت اع نسب ممعد ت الرمو   انخ اضتزان  فقد ال هية  ألسماك  فقد اإلل  العظم
  .لتهاةات جلديةإالر وق ل 

 (Inositol) إلنثيتولل حتياجاتالا 7-2-7-10
الخاليا  براء جدر  ال وس وليبيدات للهذا هو هام ف  ف  هو م ون رئيس
  ي ون لون  عظمية غيف ةبيعية الرمو  تكويرات انخ اض  لأعفاض نق ه ه

  .ض فاب الةفكةاةاهو ل  ىاألمعاء رماد
 (Choline)للكولين  حتياجاتالا 7-2-7-11

هو المثيونين ل   الكبفيت  الجسب عرد توفف الةمض األمير  يم ن براؤه ف
لتهاةات م    الكبد الدهر  أعفاض نق ه هل  الجسب  ت اعالت ال اقة ف  هام ف
معدل التةوي    ف انخ اضةاهو لي احب ذلك  ىمعاء رماد  لون األ  الكل  ف

  . الغذائ
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تغذية   عتبارها ضفلرية فم يم ن   ملح معدن 00يقفب من يوجد هراك ما
حتياج عراصف صغفى تبعا ل بيعة اإلراصف كبفى ل ع ترقسب مما مل     لهالةيوان
البوتاسيوم ة مية كبيفة مث  ال وديوم ل    فالعراصف الكبفى يةتاج لها الةيوانمليها

  الت وس ور لالماغرسيوم لالكلوريد لالكبفيو بيرما العراصف ال غفى ل اللالكالسيوم ل 
ا ة ميات صغيفة جدا مث  الةديد لاليود لالمرجريز لالرةاس يةتاج الةيوان مليه

 رديوم لالسيلي ون لالكوبلو لالزنك لالسليريوم لالموليبديروم لال لورين لاأللومريوم لال
 .الكفلميومل 

الةيوانات المزرعية   ات األساسية بين تمثي  المعادن فختالفلا 
تلعب ةعض لمعادن مث  الكالسيوم لال وديوم األسماك   لاألسماك أنه ف
بين سوائ  جسب  ى عملية الترظيب ا سموز   الكلورين دلرا هاما فلالبوتاسيوم ل 
نية تلعب ن س العراصف المعد  لباق   تعيش فيها  البيئة المائية التاألسماك ل 

راصف المسؤللة عن مث  الع ى الةيوانات المزرعية األخف   تؤديه ف ىالذ الدلر
تكوين   أخفى مث  الكبفيو فلسيوم لال وس ور ل اتكوين العظام لاألشواك كالك

 تإلنزيماا ير ط ةعض ىالذل    لأيضا مث  الزنك تفكيب الدم  البفلتين لالةديد ف
  .تفكيب الثيفلكسين  يدخ  ف ىاليود الذ أل مث  األلكالين فوس اتيز

 للكالسيوم والفوسفور حتياجاتاال 7-9-1
ئق األسماك لالق فيات برسبة عال  يستخدم الكالسيوم لال وس ور فعادة ما

لتعتبف األصداف لالمةار لق ور البيض م درا ةبيعيا للكالسيوم عل  . 1:1
الق فيات ل  عالئق األسماك  ف ابه ست ادةيم ن ا   التل م صورة كفبونات كالسيو 

ملح  استخدامل .  كما يستخدم مسةوق العظام كم در من م ادر ال وس ور
الرمو  انخ اضال عام قد ي ون م يدا مل  حدلد معيرة م  أن الزيادة مره تؤدى مل  

مياه خالية   ف عرد تفبيتها    لتةتاج أسماك البل   لتقلي  ك اءة التةوي  الغذائ
من الكالسيوم كما تةتاج أسماك الدنيس مل  % 2.7من الكالسيوم مل  مضافة 

  .عالئقه  كالسيوم ف% 2.31مضافة ما يقفب من 
 الحديد 7-9-7

  تةتاج األسماك لكميات مةدلدة جدا من الةديد لهو م ون رئيس
خاليا   كسجين فل   لالهيموجلوبين هو حام  األالدم لالسيتوكفلم  للهيموجلوبين ف

الجزء ال ةال ل   األسماك يتب تكويره مبدئيا ف  الهيموجلوبين فالةمفاء  ل الدم 
  لنقص الةيوانات المزرعية  فالعظام  من الكلية لذلك بد  من نخاع   األمام

حالة     فإنه ف ال بيعة  نت اره فالبفغب من (. األنيميا)الةديد يسبب فقف الدم 



عالئق األسماك فإن عر ف   ية من المخل ات الةيوانية فعدم لجود كميات معرو 
  .العالئق  الةديد يجب أن يضاف ف

 
 الماغنســيوم 7-9-7

من الكمية % 72  حوال)الجسب   يوجد معظب الماغرسيوم الموجود ف
سوائ  الجسب لسالمة العضالت   ف ى عضالت األسماك لهو ضفلر   ف( الكلية

لهو . رت اع معد ت الر وق ارمو لفقد ال هية ل مل  ضعف ال ىالراعمة لنق ه يؤد
الغذاء   تةتاج األسماك البةفية مل  مضافته فمعظب األغذية الرباتية  ل   يتوفف ف
المياه   جد الماغرسيوم فال  رها أن تة   عليه من مياه البةف  لإذا محيث يم

  .العالئق  لتف فال حاجة إلضافته ف/ ملجب 06العذةة برسبة 
 زنكال 7-9-4

  لهذا الجسب  منزيب ف 02تفكيب ما يقفب من   يدخ  عر ف الزنك ف
عدم تقفن     كذلك يلعب دلرا ف  فهو هام لعدد كبيف عمليات التمثي  الغذائ

. ء معقد مو الزنكى الجسب كجز   نسولين ف  كما يتب تخزين اإلاألنسجة ال الئية
ختالل تفسيب اية ل فقد ال همعدل الرمو ل  انخ اضمل   ىلنقص الزنك قد يؤد

  ختل و أعفاض نقص الزنك تبعا للروع السم القد . عظام األسماك  الكالسيوم ف
أسماك     أما ف رت اع معد ت الر وق اتسبب  ىأسماك الكارب العاد  فوجد أنها ف

  .ن اط منزيب األلكالين فوس اتيز انخ اضالقفاميط فقد لجد أن نق ه يسبب 
 الكلوريدو  مو البوتاسيو  الصوديوم 7-9-5

مياه البةف كافيا ألن تة   مره   يعتبف تفكيز العراصف الثالثة ف
  الكلوريد يم ن الة ول علكما لأن ال وديوم ل . هااحتياجات  األسماك عل

لت   . تغذية األسماك  تخدمة فهما من خالل المواد العل ية المسمر حتياجاتا 
من أعفاض نق ه  ىالذل % 2‚9 ماك المياه العذةة من البوتاسيومأس احتياجات

  الر وق لتظهف هذه األعفاض خاصة فل   رج الع بال هية لالت   حدلث فقد ف
  .أسماك السلمون 

 اليود 7-9-1
م ون هام لهفمونات الغدة يعتبف  ىالذ  ل  تةتاج ك  الةيوانات لليود

رظيب الرمو ت  هامة ف( Thyroid hormones)  لهفمونات الدرقية الدرقية
حالة توفف اليود لكذلك   األسماك  ليتب براء هذه الهفمونات ف  ف رلالت و 

مل  مهور حالة تضخب الغدة  ىلنقص اليود يؤد. التيفلزين  الةمض األمير
أن تمتص اليود مباشفة من  ليم ن لألسماك   األسماك  ف( Goiter)الدرقية 



كجب / ملجب 1مل   1ا بين ال عليقة األسماك يتف   المستوى األمث  لليود ف  ل  المياه
 .عليقة

 
 

 السيلينيوم 7-9-2
بيفلكسيداز لالمسئولة عن   يعتبف السليريوم مسؤل عن تكوين منزيمات الهيدرلكس

  هذا ةاإلضافة مل  مث  األحماض الدهرية غيف الم بعة  التركسد داخ  الخلية
ث  ة الثقيلة ميلعبه السليريوم ضد التسمب ةالعراصف المعدني ىالدلر الهام الذ
كمضادات أكسدة ( E)هذا ةاإلضافة مل  دلره الهام مو فيتامين    الكادميوم لالزئبق

من ( PUFA)ةبيعية لةماية األحماض الدهرية ةويلة السلسلة غيف الم بعة 
رت اع نسب معضالت األسماك لكذلك  مل  ضمور ىلنقص السليريوم يؤد. التركسد
ك  كجب عليقة كاف للتغلب عل  ملجب سيليريوم ل 2.01ليعتبف مضافة . الر وق 
األعفاض المفتب ة برقص أحد  (13) جدلل رقبلال .من أعفاض نق ه ىمهور أ

 .العراصف الغذائية
 األعفاض المفتب ة برقص أحد العراصف الغذائية :(17) رقمجدول 

    سب   ع ض 
ح ض   فو يك،  إلنيستول،    ياسين،   بي ودوكسين،    هن    ألني يا 

، E، فيتامين C، فيتامين 11،    يبوفالفين، فيتامين ب    تزنخ
 Kفيتامين 

  فو يك،  إلنيستول،    ياسين، ح ض ، ح ض   بيوتين   ألنو وكسيا 
، A،   ثيامين، فيتامين   ب توسي يك،   بي ودوكسين،    يبوفالفين

 C، فيتامين B12فيتامين 
 E، فيتامين C، فيتامين Aفيتامين    ألسيتيز 
 ،    يبوفالفينن، ح ض   ب توثي يك  بي ودوكسي   ألتاكسيا 
 ح ض   ب توثي يك  ض و    خياشيم 
 ،   ثيامين  بيوتين  ض و    عضالت 
 ،   ت بتوفانCفيتامين   شذوذ   عضالت 
 ،   زنك   ثيونين،    يبوفالفين،   ثيامين    عين    ياه   ز قاء على  
 E، فيتامين زنخة   هون    ت  تضخم   كب  
 ،   زنك   ثيونين،    يبوفالفين    ع سات    عت ة 
 ح ض   بانتوثي يك   تصاق   خياشيمإ 
 Kفيتامين   بطء تخث     م 
 ،    يبوفالفين  بيوتين، ح ض   فو يك،   بي ودوكسين    جل    غامق 
 ،   ثيامين  بيوتين،   بي ودوكسين  نوبات   تش ج 
 ،   ثيامين ألح اض    ه ية    لون   جل  ع يم 
   فوسفو   ى  هيكل   عظ  ىعيوب ف 
 Aفيتامين     ع سات  ىعيوب ف 
   بيوتين  ع م تطو    خياشيم 
 ح ض   ب توثي يك   تهاب   جل إ 
  قابلية  ألصابة   ضعف و 

 باألم  ض
   سيلي يوم 

  إلنسيتول  نتفاخ    ع ةإ 
 Eيوم، فيتامين   سلي   ض و    عضالت 



 E، فيتامين A،   ثيامين، فيتامين ودوكسين،   بي    ياسين  دي او أل 
 ،   ثيامين  بي ودوكسين  فق    تو زن 
 ،   زنكA، فيتامين  ألح اض    ه ية،    يبوفالفين  تآكل   زعانف 
 E، فيتامين C، فيتامين A، فيتامين   بي ودوكسن  ج وظ   عين 
 ح ض   ب توثي يك  لى   خياشيمع ىتق ح دمو 
 E، فيتامين   بيوتين،   كو ين،  ألح اض    ه ية،  إلنسيتول  ى  كب     ه  
  بيوتين،   كا سيوم،   كو ين،   طاقة،    هون، ح ض   فو يك،   ىكفاءة   ت ويل   غذ ئ  نخفاض 

 ،    يبوفالفين إلنيستول،    ياسين،   ب وتين
 E، فيتامين B12، فيتامين   بيوتين       ءهشاشة ك  ت    م   
 ح ض   فو يك  هشاشة   زعانف 
 E، فيتامين B12، فيتامين   بيوتين  تكس  ك  ت    م       ء 
   بي ودوكسين    ت فس   س يع 
   يود  تضخم   غ ة     قية 
ك،   بيوتين،   كا سيوم،   كو ين،   طاقة،    هون، ح ض   فو ي  ضعف     و 

 توثي يك،   ب وتين، ، ح ض   ب   ياسين،  إلنسيتول
، فيتامين A، فيتامين   بي ودوكسين،    يبوفالفين،   ثيامين

B12 فيتامين ،C فيتامين ،E 
 E، فيتامين C، فيتامين     ي      م ىنقص ع ص      ي  ف 
 C، فيتامين B12، فيتامين     ي     هي وجلوبين  نخفاض 
 A، فيتامين    يبوفالفين  يون  تهاب   عإ 
 Cفيتامين   نزف   خياشيم 
 C، فيتامين A، فيتامين   كو ين   كلى  ف  نزيف دمو 
 Cفيتامين   إ تهاب   كب  
، فيتامين A، فيتامين    ياسين، ح ض   ب توثي يك،    يبوفالفين  إ تهاب   جل  

Cثيامين،  ألح اض    ه ية،   بي ودوكسين   ، 
 ،   ثيامين ألح اض    ه ية،   بي ودوكسين  قابلية  الستثا ة   س يعة   
 ،    ياسين  بيوتين  أم  ض   قو ون 
 ،   زنكC، فيتامين A، فيتامين    ثيونين،    يبوفالفين  أم  ض   عيون 
 ، ح ض   ب توثي يك   بيوتين،  إلنسيتول،    ياسين  أم  ض جل ية 
 ،   ثيامينثي يك، ح ض   ب تو   ياسينح ض   فو يك،     كسل 
 ،    هن    تزنخ ألح اض    ه ية  ى  كب     ه  
 Cفيتامين   ىن  اء   ع ود   فق إ 
 ح ض   ب توثي يك  تق ن   كب  
 ،   ثيامين بي ودوكسين   ختالل  ألعصابإ 
ت  كم )  كب    باهت  

 (  جليكوجين
 يوتين،   بإ تفاع   ك بوهي   ت    هضومة 

    ياسين،    يبوفالفين  تج ب   ضوء 
   تجويع  أع  ض   تخلف 
    يبوفالفين   ون   عين باهت 

 ح ض   ب توثي يك   أع  ض  إلجهاد
   بي ودوكسين  ىس عة   تخشب    م 
  D، فيتامين C،   ت بتوفان، فيتامين   فوسفو   ى  ع ود   فق  ى ن  اء فإ 
 ح اض    ه ية  ألساسية أل  أع  ض   ص مة 
    ياسين  تقلص   عضالت 
 ،   بي ودوكسين  بيوتين      افة 
   ب ودوكسين  ى  سباحة بشكل غي  طبيع 
   بانتوثي يك    سباحة با  قلوب 
 D، فيتامين    ياسين  تش ج   عضالت 
    يبوفالفين  تق ن  ألنسجة   وعائية 

 :ـماكتركيب وتصنيع أعالف األسـ 7-10
لقد ت ورت صراعة األعالف الةيوانية بوجه عام خالل الع فين عاما  

عالف ة    ت ريو هذه األ  األخيفة ت ورا كبيفا لت ورت التقريات المستخدمة ف



معه كان ضفلريا أن يقوم علماء التغذية بتةديد دلر ك   ى  األمف الذ كبيف
الغذائية  حتياجاتا  عففةلم  حياة الكائن الة  عر ف من العراصف الغذائية ف

لك  نوع من األنواع الةيوانية تةو مفلف اإلنتاج المختل ة ةةيث   ي ون هراك 
  .نتاج األعالف عملية غيف اقت اديةزيادة يم ن أن تجع  من عملية م ألفاقد 

مجال منتاج األسماك ت    كما سبق لذكفنا الجزء األعظب   لالتغذية ف
أن  ى مزرعة سم ية لذلك كان من الضفلر  ىأ  رية فالتكاليف الجا  من مجمال
  لكان الت ور السابق للعاملين ف. األعالف المستخدمة أق   نمو مم نتةقق 

الماء لذلك عن   للغذاء ف  مجال منتاج األسماك هو مضاع ة اإلنتاج ال بيع
لكانو الةبوب تع   عل  . لية ة ورة خامل المواد األ استخدام ألةفيق التسميد 

    م  أن فقد هذه المواد فكذلك المخل ات الةيوانية ال ازجةورة مجفلشة ل ص
األعالف المفكزة الجافة  استخدام  الماء لإفسادها لخواص المياه أدى مل  الت كيف ف
. قفرات الغذائية الم لوبة لألسماكلالم رعة عل  ش   حبيبات لضمان لصول الم

زاد ال لب عل  هذه األعالف المفكزة األحواض   لمو زيادة الكثافة السم ية ف
 الت  خاصة لأن هذه الةبيبات ي تفض أنها   ت سد جودة المياه بر س السفعة

  كما لأنها تمتاز ةمفلنة عم  خل ات غذائية مختل ة تراسب  تةدثها المواد الخام
   ةاإلضافة مل  مم انية تخزيرها ل تفات أةوللمفاح  العمفية المختل ة لألسماكمو ا
هذا   لعل  الفغب من التقدم الةادث ف.كانو تخزن عليها المواد الخام  من الت

بداية ال فيق ليةتاج مل  مزيد من الدراسات   زال فالمجال م  أنه يعتبف ما
  لالبةوث لعم  مواص ات قياسية ألعالف األسماك تلتزم بها جميو الم انو الت

عل  األعالف المفكزة   التالالجزء   لسرفكز ف .تقوم ة راعة هذه األعالف
 .يتب منتاجها عل  ش   م عبات  الجافة الت

  الت  تب ت ريعها عل  هيئة م عبات ه  ل العالئق التأل كانو 
فقد قاموا بتقديب عالئق م رعة ألسماك Phillips, et al.  (1860 )قتفحهاا
ن األسماك عتقاد السائد أشهف ةعد أن كان ا  00ت عل  هيئة م عبات لمدة ال التف 

ها عل  احتياجات  لأنه يجب توفيف جزء من   تقب  عل  هذه ال ورة من التغذية
هذه المفحلة مر با عل  التعفف عل    لكان التفكيز ف. صورة لةوم ةازجة

فية مفاحلها العم  الغذائية لألنواع المختل ة من األسماك لالق فيات ف حتياجاتا 
هذه الةالة مواد غذائية معفلف   كان يستخدم ف  ل  لحا تها اإلنتاجية المختل ة

مسةوق اللةب لالقمح كما ائية المفت عة مث  مسةوق السمك ل عرها قيمتها الغذ
  ة ميات كبيفة نسبيا  دلن األخذ ف ال يتاميرات لاألمالا المعدنية كانو تضاف

 اماستخدم  أنة لمو . األغذية المقدمة ألالماء    حتمال لجودها ف عتباراإل



 حتياجاتاألعالف الم رعة ة    تجارى كان  بد من دراسة توفيف هذه ا 
لتستعين حاليا م انو األعالف . ىالغذائية من م ادر متوففة ة    اقت اد

تةقق   تقوم بتفكيب هذه األعالف من الم ونات الت  ببفامج للةاسب اآلل
جديف ةالذكف هرا أنه لال. ة الم لوبة ةرق  األسعار المم رةالغذائي حتياجاتا 
  يجب توفف  معداد أرخص األعالف  ف  من بفامج الةاسب اآلل ست ادةلال

أرخ ها أفض  المواد الخام ل  اختيارالمعلومات التالية حت  يتم ن البفنامج من 
هذه الةالة   سي ون ف ىتفكيبة العلف الذ  لتةديد نسوبة م اركة ك  مرها ف

 .ا بهذه المواص اتيم ن تكويره  أرخص األعالف الت
تغذية   تخدمة فحيث يختلف سعف المواد الخام المس: أسعار المواد الخام -

 .ال لباق لتترثف ةعوام  العفض ل و األس اختالفالةيوان ة
ت ريو أعالف   تخدمة فلهذه المواد الخام المس ى ال التةلي  الكيم -

  مستخدمة فية للمواد الخام التقليدية الال لتوجد التةليالت الكيم :األسماك
كتب   حت  ف ألأغلب مفاجو تغذية الةيوان   صراعة األعالف ف

ل تةدد تفكيبها من البفلتين لالدهن لاأللياف ال متخ  ة عل  صورة جد
  اميراتال غفى لأيضا ال يتاد من العراصف المعدنية الكبفى ل لمةتوى الفم

تجارب   الغذائية لألنواع السم ية المختل ة ف ا حتياجاتمعففة ليتب 
مفاح  الرمو   من العراصف الغذائية ف  حتياجاتمعملية لت بيقية لمعففة ا

 .لاإلنتاج المختل ة
المادة   األسماك من العراصف الغذائية المتوففة ف است ادةتةديد مدى  -

تختلف من نوع   التلفيها يتب تةديد معامالت الهضب لالتمثي  ل : الخام
تعيش فيها   الظفلف البيئية الت فاختالتختلف ةمل  آخف  كما ل   سم 

ة عن أسماك المياه البارد  األسماك فمثال هضب الكفبوهيدرات يختلف ف
    كما لتختلف معامالت هضب العراصف الغذائية ف أسماك المياه الدافئة

لروع الواحد يختلف ا  األسماك ذات المعدة عن عديمة المعدة ب  لف
ةعض األسماك   السم ة فتوجد فعمف  اختالفالتمثي  ةمعام  الهضب ل 
العمف   ل دلرة الةياة لت بح خاملة ةالتقدم فال    ة فمنزيمات تكون ن 

 .أسماك المبفلك  كما ف
تفكيبة العلف   األق   من المادة الخام الم لوب توففه فالةد األدن  ل  -

يةدد لها   المواد الخام التحيث أن هراك ةعض العراصف ل    المفاد تكويره
  هذه الةدلد تختلف تبعا للروع  أعالف األسماك  ف   أق ن  ل حدا أد
ائية لألحماض الغذ حتياجات لقد لجد أنه عرد ضمان تغ ية ا   السم 



 حتياجات ا  المثيونين ي ون هذا كافيا لتغ ية ةاقاألميرية الليسين ل 
لتةديد الةد األق   . غذائية من األحماض األميرية األساسية األخفى ال

ةعض مثب ات   حتوائها علاببه خدم لبعض المواد الخام قد ي ون سالمست
 .كسب الق ن  الرمو مث  مادة الجوسيبول ف

 :الصفات الطبيعية ألعالف األسماك 7-11 
مم رة  است ادةلتزام بها لتةقيق أفض  إلمواص ات يجب اهراك خ ائص ل 
  ك    فباإلضافة مل  ضفلرة أن تكون مةتوية علمن األعالف الم رعة

  هراك ةعض يتب تغذيته بها ىالذ  العراصف الغذائية الضفلرية للروع السم 
أهب هذه ل  .أن يلتزم بها مرتجو هذه األعالف يجب  الخ ائص ال يزيائية الت

لها ال ت  تترأن تظ  م عبات العلف متماس ة ألةول فتفة مم رة ح  الخ ائص ه
يجب أن تكون حبيبة العلف ل يةدث لها تةل  كما   ألالق فيات   ألاألسماك 
هراك قاعدة ترص عل  أن الةجب تتغذى عليها ل   لةجب األسماك الت ةمراسب

لترتج أعالف  .بف حجب تست يو األسماك أن تلتق هالمماث  لم عب العلف هو أك
   أعالف غاةسة ألمما أعالف ةافية  األسماك أساسا عل  صورتين رئيسيتين

  األخفى التبين األعالف ال افية ل  يوجد ففق    لمن ناحية التفكيب الغذائ
األعالف ال افية يتب     ف فيقة الت ريوة  لال فق الوحيد هو ف تغوص

 وم اةس خاصة تسم  ال استخدامخ ضْ كثافتها ةإدخال ففاغات هوائية عن ةفيق 
Extruders وال ألExpanders.  

 حجم حبيبات العلف 7-17
رش ال مختل ة من الةبيبات الم تتة تتوفف أعالف األسماك ال راعية ة

(Crumble) حجب حبيبة  اختيارليعتمد . مب 6مل   لحت  أقفاص ي   ق فها
يوضح ( 10)  لالجدلل رقب المفاد تغذيته  العلف عل  حجب فب الروع السم 

 .عبات العلف المستخدمة في تغذيتهاالعالقة بين ةول أسماك القفاميط لق ف م 
 
 تغذية األعمار المختل ة من   األعالف المستخدمة فحجب  :(10) رقب جدلل

 ميطأسماك القفا                    
 (مللي ت )قط  حبيبة   علف    وزن /ع     س كة 

 1.0 أيام 11 –ي قات  
 1 –1.0 يوم 01 –  11 
 1 –1 جم 01 – 1 
 1 جم111 – 01 
 0 جم 101 – 111 
 4 جم 101أكب  من  



  لذلك يجب حبيبة العلف كلما ق  ال قد مرها ا كبف حجبلعموما فإنه كلم
للما . ة األسماك الموجودة داخ  األحواضالةجب المراسب لتغذي اختيارالعم  عل  

 ى كانو أحجام األسماك داخ  الةوض الواحد تتباين فيما بيرها لذا فإنه من الضفلر 
غذائية لك  ال حتياجاتأكثف من حبيبات العلف حت  تغ   ا  ألخلط حجمين 
لر سها عل    لإذا كانو هراك م  لة أن األسماك الكبيفة تستول.  حجب سم 

الةبيبات ال غيفة فإنه يم ن تجرب حدلث مث  هذه الم  لة عن ةفيق لضو 
ش   )غذاية تم ن األسماك ال غيفة فقط من الدخول مليها   الةبيبات ال غيفة ف

18). 
 
 
 
 
 
 

 ت لدخول األسماك ال غيفة فقطغذاية ةافية بها فتةا :18ش   
 

 تصنيع أعالف األسماك ىتدخل ف ىاإلضافات الغير غذائية الت 7-17
 المواد الرابطة 7-17-1

تضاف المواد الفاة ة ألعالف األسماك بهدف تقلي  معدل ت كك م عبات 
لها ال من المعفلف عرها ة ئ تر  أغذية الق فيات الت  الماء خاصة ف  العلف ف
تفكيب   معه قد يعفض المواد الداخلة ف ىاألمف الذ( انا عدة ساعاتأحي)للغذاء 

 .الماء دلن أن تست يد بها األسماك  م عبات العلف للذلبان لال قد ف
  يدخ  البخار ف  ت ريو أعالف األسماك الت  لتستخدم المواد الفاة ة ف

برجاا  أعالف الق فيات  كارباميد فأل ليستخدم البول  ميثي  . خ وات ت ريعها
لهو يع   م عب العلف تماسك لمدد  %2.9 – 2.1ا ما بين ال لذلك ةمستوى يتف 

  ف% 2.1 ه ةمستوى أعل  مناستخدام  أنه عرد مالماء   ساعات ف 6تزيد عن 
لي ض  حاليا  .مقبال األسماك عل  هذه العالئق عالئق ةعض األسماك لجد عدم

  المو س لجلوتين القمح لالذرة م  مث  المواد الفاة ة ذات األص  الغذائ استخدام
أنها يعاب عليها أنها   تع   م عبات العلف تماس ا ل تفات ةويلة كما لأنها 

  الم ونات  مخلوط العلف برسبة مفت عة قد تؤثف عل  مستوى ةاق  تدخ  ف

 

    لما  و            

 

  

غذ ية  افية  

 (:9شكل )



لمازالو هراك العديد من البةوث جارية إليجاد أنواع مختل ة من المواد الفاة ة 
 .جيدة لذات أسعار اقت ادية خ ائص ذات

ت ريو   يوضح أهب المواد الفاة ة المستخدمة ف( 16)لالجدلل رقب 
 .ى أعالف األسماك عل  المستوى التجار 



مواد الفاة ة المسوتخدمة في ت ريو أعالف أهب ال :(16) رقب جدلل
 األسماك

 هاستخدامنسبة  المركب
 مالحظــــات )%(

 مادة راة ة جيدة للكرها م ل ة  0 -2.1 ميثي  سيلييلوز  كفبوكس 
 مو األعالف الفةبة  3 - 2.9 ألجيرات 
 ماكم  أنها غيف مستساغة لبعض األس جيد جدا  2.9 – 2.1 كارباميدأل ميثي    بول 
 دة للكرها م ل ةجي  0 – 1 جيوراجب 
 متوس ة التكاليفمتوس ة ل   3 – 0 وليلوزهيميس 
 متوس ة التكاليفل  جيدة  0 – 0 ليجرين سول ونات 
 متوسط لله قيمه غذائية  3 – 0 مو س 
 م لف -د جي  0 – 0 الذرةأل جلوتين القمح  
 جيد لله قيمه غذائية  02 – 12 واجلوتين الر  
 المضادات الحيوية 7-17-7

 تغذية الةيوان  المضادات الةيوية ف استخداملتقلي    تجاه عالممهراك 
مضافة  عرد عديدة أنه لقد أثبتو دراسات. ات نموله  عادة ما تستخدم كم جع

م  أن . لالسالمون تزداد معد ت ن وقهما تال كسيتتفاسي لين مل  أعالف التف ل األ
من الريورازلليدلن أدت مل  تةسين معد ت %( 2.21)   مضافة مستوى لقائ

  (Yone, 1968)في أسماك الدنيس األحمف   الرمو لك اءة التةوي  الغذائ
 المضادات الةيوية ثالث أنواع من استخدامح الو يات المتةدة األمفي ية فقط ةلتسم
 .(17 جدلل رقب)أعالف األسماك   ف

 أعالف األسماك   ها فاستخدامالمضادات الةيوية الم فا ة (:17) رقب جدلل
 .المتةدة الو يات  ف                   

 الغذاء ىفالكمية المستخدمة  ســتعمالاال ى المضاد الحيو 
+ سل اديب ميثوكسين  
 رمتوبفيبأل 

مضاد ة تفيا ل يستخدم قب  اإلستهالك  
 يوم01ب   لألسماك اآلدم

اليوم   كجب أسماك ف/ملجب 12 
 أيام 1للمدة 

ه قب  استخداميمرو مضاد للب تفيا ل   سل ا ميفازين 
 يوم 01 وسماك بألا ستهالكم

  جب أسماك ف 122/ملجب 00 
 يوم 10اليوم للمدة 

ه قب  استخداممضاد للب تفيا ليمرو   تيفاميسين لألسماك 
 يوم 01 وألسماك با مستهالك

جب 122/ملجب 9.01 – 1.1 
 أيام 12للمدة   اليوم أسماك ف

 
 
 
 



 مكسبات الطعم 7-17-7
بدلن مل  عالئق األسماك بهدف  ألتضاف ةعض المواد ذات قيمة غذائية 

  فمثال لجد أن مضافة مقبال األسماك عليهالزيادة  ألا مكسابها ةعما مستساغ
. عل  الغذاء ى يةسن من قابلية ةعض أنواع الجمبف  ى مسةوق رؤلس الجمبف 

يؤدى مل  زيادة  األعالف الم رعة  مسةوق السمك ف استخداملأيضا لجد أن 
كما تضاف أحيانا ةعض األحماض . عالفالق فيات عل  األمقبال األسماك ل 

عب خاصة ةالرسبة ألسماك تةسن ال   التأل نين لاألرجيرين ل الةفة مث  ااألميرية 
  .  م  أن فائدتها كإضافات غذائية مازالو تةتاج مل  مزيد من الدراساتالقفاميط

 مضادات التأكسد 7-17-4
 تةتوى أعالف األسماك عادة عل  دهون غيف م بعة ةويلة السلسلة له 

عالف مواد تمرو ف مل  هذه األ  لذلك تضاأكثف أنواع الدهون عفضة للتركسد
يتب رفو مستوى  أللعادة ما تضاف ةعض المواد ال راعية . تركسد هذه الزيوت

. ت احب عمليات التركسد  العليقة لمرو تكون المواد السامة الت  فE فيتامين 
  أشهف هذه المواد ال راعية المستخدمة كمضادات تركسد هو البيوتي  هيدرلكسل 

أعالف   ف BHT وال ليستخدم مضاد التركسد. يثوكسي وينلاإل( BHT) تولوين
من نسبة الدهون أما اإليثوكسي وين فيضاف % 2‚20ز ال األسماك برسب  تتج

  .كجب عليقه/ملجب 112العليقة ةمعدل   مل
 ماكع وإنتاج أعالف األستصني ىا فم المواد الخام المستخدمة تجاريأه 7-14

ت ريو   ات العل ية المستخدمة فأهب الخام( 18)يوضح الجدلل رقب 
المستخدمة م ف ل   أجفيو ف  ية التال أعالف األسماك لذلك تبعا للتةليالت الكيم

ل ةالت  ي  ال لسوف نتر. من قب  الجهات الفسمية للة ب عل  جودة الخامات
هذه الخامات  استخدامال فلط الواجب مفاعاتها عرد خامات ل لصف ةعض هذه ال

  .الق فياتسماك ل تفكيب أعالف األ  ف
 مسحوق السمك 7-14-1

ت ريو أعالف األسماك   البفلتيرية المستخدمة فم ادر اللهو من أهب 
من البفلتين الخام تبعا  ه ليختلف مةتوا   عل  نمو األسماك  لما له من ترثيف ميجاب
تب  ىالذالقيمة هو     فرجد أن أعالها فمرهاالمسةوق  رو ي  لروع األسماك الت

العالب لهو يةتوى عل  ك    نت ارا فممن أسماك الهيفيرج لهو األكثف عه ي رت
أغلب   األحماض األميرية األساسية خاصة الميثيونين لالليثين لاللذان يرق ان ف

  صراعة األعالف ةاإلضافة مل  أنه غر  ف  الم ادر الرباتية المستخدمة ف
ن األسماك البةفية عل  مسةوق األسماك الم رو م كما ليةتوى . ال اقة لالمعادن



. تغذية األسماك  لالهامة ف  n-3أحماض دهرية من المجموعة %  0.1 – 1
العالئق التجارية   رت اع سعفه فإنه يستخدم ة ميات صغيفة نسبيا فإلللكن نظفا 
ستبدال مأعالف الثعابين برسب عالية ليتب   م  أنه مازال يستخدم ف. لألسماك

م انو األعالف مث  مسةوق   ةيوانية األخفى فمسةوق السمك ةالم ادر ال
لمسةوق السمك  .مسةوق الدم ألاللةب لمسةوق مخل ات مجازر الدلاجن 

  فهو أيضا يعتبف من م سبات ونه م درا غذائيا ممتازا لألسماكةاإلضافة مل  ك
يةسن معام   ىاألعالف السم ية فتقب  عليها األسماك األمف الذ  ال عب الجيدة ف

  .الماء  يجعلها عفضة لل قد فه األعالف ل هضب هذ
 مسحوق فول الصويا 7-14-7

مةتواة من   يعتبف مسةوق فول ال ويا من أحسن الم ادر الرباتية ف
لبراء   الغذائية لألسماك حتياجاتيق ا األحماض األميرية األساسية الم لوبة لتةق

فإن فول   NRC وال  تةديدها ألسماك القفاميط ف تب  الت حتياجات عل  ا
ها من األحماض األميرية لهو غيف احتياجاتال ويا يعتبف بفلتيرا كامال يع   ك  

اج مل  ضعف مةتواة من تةت  الثعابين فه احتياجاتتغ ية   ذلك ف
  لنالحظ من الجدلل أيضا أن فول السودان. ونينيسيستين لأيضا الثيف /الميثيونين

ونين لعرد الرظف يسيستين لالثيف /لميثيونينالاليسين  ا  لبذرة الق ن بها نقص ف
سية مل  مسةوق األسماك نجد أنه يغ   تماما ك  األحماض األميرية األسا

ضةو أل   أسماك الثعابين الت احتياجات  سيستين ف/الالزمة فيما عدا الميثيونين
 .ن هذه األحماض األميرية األساسيةها ماحتياجاترت اع مالدراسات 

   ض  ةعب مسةوق فول ال ويا فقد لجد الباحثون فتلبعض األسماك  
العالئق  ذات   ف% 19مستوى مسةوق السمك عن  انخ اضكردا أنه عرد 

. ت عل  العليقة يرخ ضال ف المةتوى المفت و من فول ال ويا فإن مقبال أسماك الت
من تفكيب %  72 - 62لعل  الع س أمهفت أسماك القفاميط مم انية محالل 

ليجب عرد محالل . ستهالكها من الغذاءم  دمة لها بدلن حدلث تغييف فالعليقة المق
  األعالف مفاعاة ال اقة لالمعادن لالت  فول ال ويا مة  مسةوق السمك ف

ليةتوى فول ال ويا عل  مثب ات لعم  منزيب . ستبدالسوف تترثف حتما بهذا ا 
م لمدة ˚121 التةميص عل  درجةعن ةفيق يجب التخلص مرها  ىالتفبسين لالذ

  ستخالص الزيو من البذلر فميتب هذا أثراء لعادة ما. دقيقة 02 - 12
 .ال راعة

 Full- fat)ي لق عليه فول ال ويا كام  الدهون ليستخدم أحيانا ما

Soybean)  ستخالص ملهو حبوب فول ال ويا ةعد تعفيضها للةفارة دلن أن يتب



ب تغذيتها بهذه المادة المعدنية تةتوى يت  الدهون مرها م  أنه لجد أن األسماك الت
دهون % 19أجسامها فالةبوب تةتوى عل    عل  نسبة عالية من الدهون ف

دهون لعادة ما يترثف % 2‚1 يةتوى عل  ىةالمقارنة ةمسةوق فول ال ويا الذ
تةتوى عل  فول ال ويا كام  الدهون نظفا   مقبال األسماك عل  األعالف الت

لها ال يقل  من تر ىالعليقة األمف الذ  مل  البفلتين ف نسبة ال اقة ختالف 
ا سيرع س بدلره عل  ل ممال كمية البفلتين المتر انخ اض  لألعالف لبالتال
 .معد ت الرمو

 لقطن المقشورا بكس 7-14-7
ك    ا حت  فتفات قفيبة فاستخداماب يعتبف كسب الق ن من أكثف األكس

  الرسب نخ اضا من البفلتين الخام ل  ه توا رت اع مة أعالف الةيوان ليفجو ذلك 
شتفاك مو مسةوق عالئق األسماك ةاإل  ألسعاره لقد كان يستخدم كسب الق ن ف

رت اع  هذه العالئق نتيجة   السمك غيف أنة بتخ يض كميات مسةوق السمك ف
 ه مةتوا  نخ اض هذه األعالف نتيجة   كسب الق ن ف استخدامسعفه تب تخ يض 
جودة  األميرية الةفة يم ن أن يةسن من لإضافة ةعض األحماض. من الاليسين

 .أعالف األسماك  كسب الق ن كم ون ف
كسب الق ن يجع  هراك حدلد ق وى   غيف أن لجود مادة الجوسيبول ف

 ,Lovell)ضحأل لقد . تغذية الةيوانات لحيدة المعدة  ه خاصة فستخدام 

ةفيقة ت ريعه  اختالفتلف ةكسب الق ن تخ  أن كمية الجوسيبول ف  (1981
ستخالص الزيو من البذلر بواس ة مفمثال لجد أن كسب الق ن الراتج من 

جوسيبول حف بيرما الكسب الراتج %  2‚20المذيبات العضوية يةتوى عل  
  لإضافة جزء لاحد من كبفيتات الةديدلز %2‚21بواس ة الع ف يةتوى عل  
  .دلاجن أدى مل  مرو سميتهعالئق ال  لك  جزء من الجوسيبول الةف ف

 مصادر األكساب األخرى  4- 7-14
أحد الم ادر البفلتيرية الرباتية الجيدة   يعتبف كسب ال ول السودان

األحماض األميرية   بها نق ا فيعتبف  ىالذل كسب فول ال ويا مو ةالمقارنة 
فلتين ب% 09يةتوى عل   ىلالذ  م  أن كسب ال ول السودان  لالميثيونين الليسين

ه مةدلد نظفا استخدامخام لله خواص راة ة أكثف من كسب فول ال ويا م  أن 
ف من كسب لأيضا كسب عباد ال مس تتقب  األسماك ةعمه أكث. رت اع سعفهإل

  .رت اع مةتواه من األليافم  م  أنة يعاب علية فول ال ويا
 الحبوب و مخلفاتها 7-14-5



-60تةتوى عل  ما بين   يدرات فهتعتبف الةبوب م درا رئيسيا للكفبوه
ألسماك % 02افئة لألسماك المياه الد% 72-62  لان ا ةمعام  هضب حو % 70

-12لالةفارة تةسن من معام  هضب الكفبوهيدرات ةمقدار ي   مل  .المياه الباردة
 .أعالف األسماك  كما لأن الر ا الموجود بها يعم  كمادة راة ة ف% 11
 الذرة 7-14-5-1

تعتبف   صراعة األعالف لالت  رة أحد أهب الةبوب المستخدمة فتعد الذ
ية مةتواها من األحماض األمير كذلك%( 9.0 – 7.7) ن الخامالبفلتي  فقيفة ف
تؤدى مل    لالذرة ال  فاء تةتوى عل  صبغة الزانثوفي  ال  فاء لالت. مرخ ض

  .ةعض األسماك  تغييف لون اللةب األبيض ف
 ذرةجلوتين ال 7-14-5-7

بفلتين خام ليعتبف م در جيد % 62-02جلوتين الذرة يةتوى عل  
  .(كجب/لجب م 312-022)للميثيونين كما ليعتبف م درا مفكزا للزانثوفي  

 جلوتين القمح 7-14-5-7
ةاإلضافة  –أعالف األسماك   يعتبف جلوتين القمح مادة راة ة ممتازة ف

  .ل  كونه م درا من م ادر ال اقة لالبفلتينم
 رجيع الكون  7-14-5-4

% 10يدة مذ يةتوى عل  ليعتبف رجيو الكون من الم ادر العل ية الج
دهن ليم ن الة ول علية ةسعف مراسب م  % 10  ألياف% 10بفلتين خام  

  .أنه يؤثف سلبا عل  خواص م عبات العلف
 نخالة القمح 7-14-5-5

مةتوى مرخ ض البفلتين لذات   غرية نسبيا فنخالة القمح كما تعتبف 
رت اع مةتواها من ا  م  أنها يعاب عليها نسبيا من الر ا ةالمقارنة ةالةبوب الكاملة

عل  جودة أعالف األسماك حيث أن الرخالة تعم  عل    األلياف لترثيفها السلب
 امت اصهات كك حبيبات العلف عرد نزللها للماء نظفا لما هو معفلف عن سفعة 

 .بيبة العلف خواصها الم لوبةي قد ح ىاألمف الذ ءللما



 تغذية   لبعض المواد الخام المستخدمة فى ال الكيم التفكيب :(19) رقب جدلل
 ماكاألس                   

Ingredient 
DM 

% 

CP 

% 

EE 

% 

CF 

% 

Ash 

% 

Arg. 

% 

Lys. 

% 

Met 

% 

Cys 

% 

Cal. 

% 

Pho 

% 

 Alfalfa meal 92 18.9 3.0 26.2 10.6 0.84 0.93 0.29 0.31 1.52 0.25 

 Blood meal  93 93.0 1.4 1.1 7.1 3.88 8.04 0.95 0.78 0.52 0.26 

 Corn 88 7.7 3.8 2.3 1.4 0.48 0.24 0.20 0.17 0.58 0.26 

 Corn gluten meal 91 62 2.4 4.8 3.4 1.53 0.87 1.14 0.73 0.07 0.48 

 Cotton seed meal 91 45.2 1.6 13.3 7.1 4.62 1.86 0.64 0.85 0.2 1.00 

 Fish meal, anchovy 92 71.2 4.5 1.1 16.1 4.11 5.49 2.16 0.66 3.50 2.60 

 Fish mea, herring 92 72 9.2 0.7 11.4 5.02 5.83 2.27 0.81 2.50 1.80 

 Fish mea, menhaden 92 66 10.5 1.0 20.8 4.09 5.15 1.91 0.61 5.50 3.00 

 Fish mea, tuna 93 63.6 7.4 0.9 23.6 3.69 4.54 1.58 0.50 8.48 4.54 

 Meat & bone meal 93 54.1 10.4 2.4 31.5 3.75 3.11 0.70 0.53 7.00 3.90 

 Leucaena  92 29.1 6.2 12.6 9.1 - - - - - - 

 Peanut meal 93 52.0 6.3 7.5 5.5 5.46 1.62 0.53 0.81 0.14 0.60 

 Poultry by prod 92 62.8 14.1 2.4 16.8 4.03 3.10 1.13 0.98 3.50 1.80 

 Hydr Feather meal 93 86 3.2 1.5 3.8 7.58 2.49 0.59 3.48 0.26 0.60 

 Rice bran 91 14.1 15.1 12.8 12.8 0.79 0.54 0.26 0.11 0.07 1.54 

 Soybean meal 44 90 44 1.5 7.3 6.5 3.24 2.95 0.65 0.69 0.30 0.65 

 Soybean meal 48 90 48.1 1.4 6.5 7.0 3.41 3.10 0.72 0.63 0.27 0.40 

 Wheat bran 89 16.3 4.4 11.3 6.9 1.09 0.65 0.22 0.36 0.11 1.22 

 Wheat middling 88 16.0 3.50 2.7 3.0 1.03 0.55 0.25 0.3 0.07 0.65 

 Molasses 94 10.3 0.9 6.7 13.3 - 0.02 0.02 0.03 0.75 0.08 

 



 تذكر
 (التغذية الت بيقية لألسماك لالق فيات)الثالث  الباب

 
من ال اقة لترظيب  احتياجاتليس لديها   األسماك كائرات ذات دم ةارد فه -

   حيوانات الدم الةار كالةيوانات المزرعية  درجة حفارة جسمها مث  ةاق
 يتيح ةاقة أكثف للرمو لالر اط لالتكاثف ىاألمف الذ

مم رة من  است ادةلتزام بها لتةقيق أفض  إلهراك خ ائص لمواص ات يجب ا -
األعالف الم رعة  فباإلضافة مل  ضفلرة أن تكون مةتوية عل  ك  

 يتب تغذيته بها ىالذ  العراصف الغذائية الضفلرية للروع السم 

يفقات )الغذائية لك  مفحلة عمفيه داخ  الروع الواحد  حتياجاتةديد ا يعتبف ت -
دراسة لأيضا ( أمهات -تسمين  -نمو  -مصبعيات  –أةوار ما ةعد اليفقة  –

مت اص ك  مادة أل عر ف إمعامالت هضب ل هضب المواد الغذائية لتقديف 
الغذاء سواء  استخداممؤثف عل  ك اءة التعفف عل  العوام  اللأيضا   غذائ

 -آكلة أع اب  -آكلة لةوم )ك اسمنوع األ أكانو هذه العوام  تفجو مل 
ل بيعة الغذاء للقراة الهضمية أل   التفكيب الت فية اختالفل  (رمية -كانسة 

مث  تكامله من حيث مةتواه من العراصف الغذائية سواء الكبفى كالبفلتين 
ات لاأللياف أل ال غفى مث  األمالا المعدنية لال يتاميرات لالدهن لالكفبوهيدر 

فول   مثبط التفبسين ف)المادة الغذائية   لجود مواد مثب ة للرمو ف كذلك
أحد العراصف الغذائية األساسية   لكي ية التخلص مرها أل نقص ف( ال ويا

يئة الب  كما تؤثف مث  نقص أحد األحماض األميرية األساسية لكي ية تعويضه
 .من األمور الهامة في ت ريو األعالف  تعيش فيها األسماك  الت



 الباب الرابع
 مصر ىور صناعة أعالف األسماك فتاريخ تط

مجال   ستثمار فإلا نةو  مرت ف الثمانيرات لمو بداية تزايد الوع  ف
 ى  األمف الذ األحواض  تجاه نةو رفو كثافة األسماك فلاإل  السم  ستزراع ا

صورة ةةالب لكائرات حية   المياه عل  معه لب تعد التغذية ال بيعية المتوففة ف
 استخدام ى الغذائية لألسماك لذا كان من الضفلر  حتياجات ية ادقيقة كافية لتغ 

 استخدامالبداية عن ةفيق   م ادر غذائية خارجية لتغذية األسماك لتب ذلك ف
كذلك األسماك ال غيفة لتقديمها لية مث  الفدة لالفجيعة ل ل امات األةعض الخ

مخل ات  تخداماس  هذا ةاإلضافة مل  ت ريو ىلألسماك عل  صورتها الخام دلن أ
 .تغذية األسماك المفباهكم در لتسميد األحواض ل ( الزرق ) الدلاجن

التسميد من ل  ليةل الخام األ المواد استخدامهذه المفحلة لب  نجح المفبون ف
أعل  من ن س  ىقت ادمتةقيق رفو معد ت نمو األسماك لالة ول عل  عائد 

لكخ وة  حقة قام . بيعية فقطساةقا عل  التغذية ال  كانو تعتمد  األحواض لالت
لذلك ةعد تكسيفها ألجزاء  ةعض المفبين بتغذية األسماك عل  أعالف المواشي

  للما كانو هذه األعالف م ّرعة من اةهاحت  تتم ن األسماك من التق صغيفة
  تست يو   التل  نسب عالية من األلياف الخام ل لية تةتوى نسبيا عأل خامات 

جيد هذا ةاإلضافة لوجود ةعض مثب ات الرمو لكذلك األسماك هضمها ة    
ق فة بذرة الق ن الم رو مره   حتوائها عل  مادة الجوسيبول السامة لالموجودة فإل
  لعل   ت ريو علف المواش  كان آن ذاك مستخدما برسبة كبيفة ف ىالذب ل الكس

عة عل  ه التجارب غيف م جتب التة   عليها من هذ  هذا فقد كانو الرتائج الت
منتاج أعالف ت رو   تجاه نةو الت كيف فممعه كان هراك  ى  األمف الذاإلةالق

صراعتها مواد خام   ألسماك ليستخدم فلالغذائية  حتياجاتا   خ ي ا لتغ 
األسماك كالهضب   من الومائف الةيوية ف ىترثيفات سلبية عل  أ ىليس لها أ

  .لالرمو لالةيوية
 مصر ىألسماك فبداية صناعة أعالف ا 4-1

بدأت ةعض الهيئات  1899بالتةديد مو نهاية عام مو نهاية الثمانيرات ل 
  فقامو الهيئة العامة خاصة ةاألسماكمنتاج أعالف   الق اع الخاص فالة ومية ل 

مزرعة   للثفلة السم ية ةالتعاقد عل  من اء م رو متخ ص لعلف األسماك ف
مزرعة   تبعو ذلك ةإن اء م رو ف  1882عام   بفسيق لتب اإلنتاج فعليا ف

المضارب التاةعة للهيئة العامة للم احن ل المرزلة كما قامو ةعض الم انو 
ذى حذلهب ةإضافة خ وط لت ريو أعالف األسماك مل  خ وط منتاجها لقد ح

 حتياجاتهذه المفحلة كانو ا   فةعض م انو الق اع الخاص  غيف أنه ل 
الغذائية من  حتياجات  فمثال ا غيف معفلفةلبعض األسماك المفباه الغذائية 

لب ي ن قد تب تةديدها بدقة ةعد لكان   األحماض األميرية األساسية ألسماك البل 



من األحماض األميرية األساسية قياسا عل  أسماك قفاميط  حتياجاتيتب حساب ا 
  لدافئةه كرموذج ألسماك المياه ااختيار تب  ىالذل  (Channel catfish)القروات    

من  حتياجاتكذلك كان الةال ةالرسبة لبعض العراصف الغذائية األخفى مث  ا 
يم ن  ىاألحماض الدهرية لالةد األعل  من األلياف الذال اقة الغذائية الممثلة ل 

الدقيقة من البفلتين لعالقته  حتياجاتأن تةتويه أعالف األسماك كما  لأن  ا 
مختل ة لب تكن قد تب تةديدها ةعد  لعل  تفبية الةال اقة الغذائية خالل مفاح  ال

سبق فإن ك اءة العملية اإلنتاجية كانو ميجابية لكانو األسماك الفغب من ك  ما
كان   لقتها ممتازة ةالمقارنة مو القيب الت  كانو ف  تةقق معامالت تةوي  غذائ

عرد  لأيتب التة   عليها عرد التغذية سواء عل  المواد الخام عل  صورتها 
آن ذاك ما   حو أرقام معامالت التةوي  الغذائال   لتف  التغذية عل  أعالف المواش

لف األسماك لكان متوسط سعف ةن ع –كجب غذاء لك  كجب سمك  3 -0.1بين 
أن تكل ة التغذية إلنتاج  ى  أجريه لل ن 922 – 712 بينا ماال بفلتين يتف % 01

  .جريه لك  كجب 0.0 – 0بين  تفة ماكجب أسماك كانو ترة ف خالل تلك ال 
 األعالف المتخصصة استخدامأهمية  4-7

نة األخيفة لكذلك ل األ  ف ى علوم تغذية األسماك لالجمبف  لقد ت ورت
الغذائية لك   حتياجاتت ورت البةوث لالدراسات العديدة التي أجفيو لتةديد ا 

  معدنية من بفلتين  ةاقة  أحماض أميرية  أحماض دهرية  أمالا  نوع سم 
الغذائية لك  مفحلة عمفيه داخ  الروع الواحد  حتياجاتب  لتةديد ا  –فيتاميرات 

كما تب ( أمهات -تسمين  -نمو  -مصبعيات  –أةوار ما ةعد اليفقة  –يفقات )
عر ف  ألمت اص ك  مادة إمعامالت هضب ل هضب المواد الغذائية لتقديف دراسة 
الغذاء سواء أكانو  استخداممؤثف عل  ك اءة التعفف عل  العوام  الأيضا ل   غذائ

 (رمية -كانسة  -آكلة أع اب  -آكلة لةوم )ك اسمنوع األ هذه العوام  تفجو مل 
مث  تكامله من حيث ل بيعة الغذاء  ألللقراة الهضمية   التفكيب الت فية اختالفل 

ات لاأللياف الكفبوهيدر لغذائية سواء الكبفى كالبفلتين لالدهن ل مةتواه من العراصف ا
  لجود مواد مثب ة للرمو ف ال يتاميرات كذلكال غفى مث  األمالا المعدنية ل  أل

  نقص ف أللكي ية التخلص مرها ( فول ال ويا  مثبط التفبسين ف)المادة الغذائية 
  نقص أحد األحماض األميرية األساسية لكي ية اسية مثأحد العراصف الغذائية األس

من الغذاء  ست ادةعل  مدى ا تعيش فيها األسماك   ئة التيالب  كما تؤثف تعويضه
الترثيف عل  الهضب من حيث ك اءة عم    مثال تلعب دلرا هاما فدرجة الةفارة ف

اإلنزيمات الهاضمة فكما هو معفلف أن لك  منزيب درجة حفارة مثل  يعم  خاللها 
تفكيز لعب أيضا يل   لةفارة ت قد هذا اإلنزيب فاعليتهدرجات ا  تغيفات ف ىلأ
داخ    متمام عمليات التمثي  الغذائ  دلرا رئيسيا فالماء   كسجين الذائب فل األ

ها مره احتياجاتكسجين فإن األسماك لن تة   عل  ل الجسب لعرد نقص األ
 داخ  الخلية  أداء عمليات التمثي  الغذائ  مل  ق ور ف ىسوف يؤد  لبالتال
مخفاج   لمن المعفلف أن نواتج ن الغذاءم ست ادةلبهذا تق  ا ( ا حتفاق)



مذا لب يتب التخلص   التل الرتفيو لالرتفات مث  األمونيا ل  الماء  ف السامةاألسماك 
 .معد ت نمو األسماك لن وقها انخ اضمل  التسمب ل  ىمرها فإنها تؤد
عتماد لحدة المساحة يزداد معها اإل  أنه مو زيادة الكثافة السم ية فكما 
عل  العراصف  ى تقدم عل  صورة حبيبات تةتو   التذية ال راعية ل عل  التغ

عتماد عل  األغذية ال بيعية نمو األسماك ليق  اإلل  الغذائية الضفلرية لةياة
  لهو ما يةدث ف)شبه الم ثف  ستزراعا   كما يالحظ أنه ف. المياه  الموجودة ف

  ف ىالذل   لغذاء ال راععتماد ة ورة جزئية عل  ايتب اإل( معظب المزارع السم ية
عتماد الم توا يتب اإل ستزراع  بيرما في ا  هذه الةالة ي لق عليه الغذاء التكميل
لية أل المياه عل  صورة ةةالب لنباتات   فقط عل  األغذية ال بيعية المتوففة ف

حيث  ستزراعلهذا المستوى من ا   تك   التلية ل ل فة مل  الكائرات الةية األةاإلضا
كجب مل  ما يقفب من ةن أسماك مو ةعض  012بين نتاجية ال دان مات   م

  .البيئة المائية  التسميد لتر يط الكائرات الةية الدقيقة الموجودة ف
 تقنيات صناعة أعالف األسماك 4-7

هذه المةاضفة ت م    يجب هرا تعفيف أن تقريات ت ريو أعالف األسماك ف
ي م   ىالذل  ى إعدادها ة    تجار ز ل تجهي  عل  التقريات ال راعية المستخدمة ف
فقط بين هذه  ختالفكبس األعالف حيث ا   فعل  مجموعة ال فق المستخدمة 

  (II)البخار  استخدامة الكبس  (I)الكبس الجاف لألعالف (:02ش   )األنواع 
 .(III)تقريات البثق  استخدامالكبس ة
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 ال فق المختل ة لكبس األعالف تجاريا (:70)شكل رقم 
 

 صناعة أعالف األسماك ىتقنيات الكبس ف 1 -4-7
كبس األعالف التقليدية   تعتمد عل  البخار ف  تعتبف تقريات الكبس الت

ن سها التقريات المستخدمة   ه( أرانب -أغرام  -أةقار )انات المزرعية سواء للةيو 
حيث تعتمد هذه التقرية عل  تقديب الم ونات الغذائية  صراعة علف األسماك  ف

تكون  دلن أن لهاال ترتست يو الةيوانات المزرعية ( م عبات)ة أقفاص عل  صور 
مث  قيام الدلاجن )عراصف غذائية ةعيرها  اختيارهراك ففصة ألن يقوم الةيوان ة

 استخدامالكبس ب

 ىالمكبس العاد

 الخلط

إضافة 

 بخار
 التهيئة

 استخدامالكبس ب

 اإلكسترودر

 استخدامالكبس ب

 ىالمكبس العاد

 التجفيف

 التبريد

 التعبئة

I II III 



ةعما ةالرسبة األفض    ما تكون هربل ( ةالتقاط حبيبات الذرة من الخل ة الغذائية
ة األعالف من   لتتكون صراعه الغذائيةاحتياجاتك    تغ له للكرها لحدها  
م رو يقوم ة راعة  ىأ  يجب أن تتوفف ف  المعدات التمجموعة من اآل ت ل 

 .األعالف
  ل خ وات صراعة أعالف أسماك جيدة هأل لالجديف ةالذكف هرا أن  

  حيث تتوقف جودة صراعة األعالف  سوف تدخ  ف  م التالم ونات الخا اختيار
لعل  هذا فإن شفاء . الت ريو  األعالف الم رعة عل  جودة الخامات الداخلة ف
ترمن جودة   ليات الخ وات التأل الم ونات من م ادر موثوق مرها من 

د المواص ات   هذا ةاإلضافة مل  ضفلرة ال فاء لفقا ل فلط قياسية تةدالم ادر
  كما يجب لجود معم  يقوم عل  مفاجعة التفكيب خاصة ة   خامة علفال

المستمف لك  دفعة من هذه لضبط جودة الخامات من خالل التةلي   ى ال الكيم
ستالم معتبار عرد اإل  يجب أخذها ف  حتياةات التلهراك ةعض اإل  الخامات

 :حبوب لبذلر حيث يجب
اللون   تغيفات ف ىأ أللل بغ  أل أثف للتع ن ىهذه الةبوب عل  أ ى   تةتو ا -

 .لها  ال بيع
ل هذا عل  معاملة الةبوب ساةعة اللون حيث يد أل  تكون البذلر ايجب  -

 .ربما تكون سامة لألسماك  التالة فات ل  ألالقوارض  الةبوب ةمضادات
سموم ال  فيات مذا لجدت بتفكيزات مرخ ضة ربما ي ون لها أثفا سلبيا عل   -

  . الةوض السم   مائية الموجودة فاألحياء ال
 (السيلوهات) وحدات تخزين المواد الخام 4-7-7

يتب (  خزانات رأسية)يلوهات س ألجيدة التهوية جافة  مخازن عبارة عن 
 أللعادة ما يتب ملئ هذه الخزانات  عل  حدةمن م ونات العلف تخزين ك  م ون 

  ة األعالف خاصة فصراع  سوف تدخ  ف  السيلوهات ةالمواد الخام الت
 ست ادةتتوفف فيها هذه الخامات لي ون سعفها مراسب حت  يم ن ا   قات التل األ

معدل منتاجية  السيلوهات عل  ألبها عل  مدار العام ليتقف حجب هذه المخازن 
 تبخيف لتعقيب هذه المخازن ل  ترظيف   لي تفط أن يتبالم رو خالل العام

بين المواسب حت  يم ن المةافظة عل   للتخلص من الة فات المستودعاتل 
السيلوهات عادة   ف  ليتب التة ب مة دلن مصاةة ألةول فتفة مم رةالخامات سلي
  .م رو العلف  لوحة تة ب مفكزية فبواس ة 

 
 وحدات الوزن  4-7-7



لها موازين أل م انو األعالف العديد من أنواع الموازيين   توجد ف
عرد دخولها مل  الم رو لكذلك ستقب  المواد الخام ت  الت  هل ( ةاس ول)ستقبال اإل

    هذا ةاإلضافة مل  الموازين التخارجة من الم رو  يتب لزن األعالف له
  الخلط لتةديد الكميات التمل  لحدات الجفش ل المواد الخام  قب  دخولتستخدم 

  يةموازين كهفبائ ألين مي اني ية مما مواز   له  تفكيبة األعالف  سوف تدخ  ف
  لتةديد الكميات الت  ةعض الم انو مفتب ة ةجهاز الةاسب اآلل  تكون ف

 . تكوين العليقة  سوف تدخ  ف
 (Grinding)الطحن  4-7-4
 اسووووتخداملتعتموووود هووووذه التقريووووة علوووو   (01شوووو  ) Hammer mill والوووو اسووووتخدامة

مجموعة من الم ارق الم روعة من الةديد ال لب لمثبتة من جانب لاحد لتودلر 
تقابو  الم وارق فتر لوق   يفة ة    حف حول مةوور فتضوفب الةبووب التوةسفعة كب

أصغف من فتةة    فلو كانو الةبوب قد تكسفت ةةجبغفبال من ال لبتجاه م  ف
 عن الم ارق   أما يداوةع قطوسوف تعبف لتسالغفبال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفتد لتفت ب مفة أخفى ةالم ارق فتكسفها جب أكبف فإنها لن تمف ل انو ذات حمذا ك
مفحلة   مل  أجزاء صغيفة تخفج ةعدها مل  رافعة تففعها مل  المفحلة التالية له

 .الخلط

 لم ةرة تعم  نموذج تخ ي    :71شكل 
 Hammer millبرظام الو             



 جهاز   بو ف يز    ذى يستخ م فى ط ن :22شكل

    بوب  عالئق ي قات  ألس اك و  ج ب ى          

الت تيو م  أن ك اءة خف من الم احن يعتمد عل  السةق ل هراك نوع آ
معظب م انو   ن فها ف  كانو السبب ف  Hammer mill ولسفعة ت غي  ال

لالجديف ةالذكف هرا أن ةةن م ونات أعالف األسماك يجب أن ي ون  .العلف
ك مي فلن ةالرسبة ألعالف األسما 922غفبال   يزيد ق ف فتةاته عن  استخدامة

حدلد   علف يفقات األسماك فإن ال تةات تكون فالكبيفة أما ةالرسبة للجمبفى ل 
بدلره عل  جودة الخلط لالتجانس ف سيرع س   هذا األممي فلن  322 – 012
الكبس  لعل  هذا األساس فإن هراك ل 

البلورفيزر  استخدامتقرية ال ةن ة
(Pulrvizer ) يعتمد فيه عل   ىالذل

 012سةق الم ونات لدرجة ت   مل  
هذه التقرية تستخدم ل ( 00ش   )مي فلن 

  لت ريو الكبسو ت الدقيقة المستخدمة ف
 .مبفى لالج تغذية يفقات األسماك

 (Mixing)الخلط  4-7-5
يعتبف الخلط الجيد هو م تاا 

    ناهيك عن أعالف األسماك ل الت مجال اإلنتاج الةيوان  التغذية الجيدة ف
حبيبة   يجب أن تكون مخلوةة خل ا جيدا لرضمن التمثي  الجيد لك  الم ونات ف

سب الر يجب أن تةتوى عل  ىالذمب ل 1.1ي   أحيانا ق فها مل    العلف الت
  لهذا فإن الخلط يتب المقفرة من البفلتين لالدهن لاأللياف ل الفماد لال يتاميرات

 (00ش   )الخل ات الفأسية  أل( 03ش   )مما الخالةات األفقية  استخدامة
تجاهات ع سية م  ل  تعتمد عل  دلران مةور بداخلها مزلد مما ة فيط فل األل 

بدا ت مثبتة عل  المةور بزلايا معيرة  اماستخدة ألتعم  عل  خلط الم ونات معا 
دقائق ي ون ك   1 – 3خالل   تجاهين ةةيث أنه فم  تعم  عل  الخلط ف

جزء من الخالط فإنها تكون  ىإذا ما سةبرا عيرة أنسو ل مةتويات الخالط قد تجا
 .خفعيرة أخفى من م ان آ ىم اةقة أل
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دم مةالة فتفة الخلط عن الزمن المةدد الجديف ةالذكف هرا أنه يجب عل 
الخلط ةعد هذا الوقو يعم  عل  معادة ف   الم ونات   حيث أن ا ستمفار ف

عملية   يخ  من الغفض الم لوب ف ىلتفتيبها لفقا لكثافتها الروعية األمف الذ
 .الخلط

كان مستخدما مل  لقو  ىالذل   هو الفأسمن الخل ات ل   أما الروع الثان
ل  عأثبتو ك اءة أ   التم  أن مهور الخالةات األفقية ل  معظب الم انو  قفيب ف

  ليعتبف هذا الروع الخالةات الفأسية استخدامنةسار معملية الخلط أدت مل    ف
 .خلط علف الدلاجن  ف ااستخداممن الخالةات األكثف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نموذج لوحدة خلط أفق  تعتمد عل  : 03ش   
 لخلط األعالف(  حظ اإلتجاهات)ال فيط 

ور كهربائي توم
 إلدارة البريمة

مة رأسية لخلط يرب
 فلعمكونات ال

ة تفريغ حتف
المواد  عضو المخلوط

 الخام للخلط



 
 (Conditioning)التهيئة   4-7-1

لتهدف مل  معداد المواد الخام لتقليبها مو  خ وة تسبق عملية الكبس  له
تعتبف عملية الكبس ل   ثانية لكذلك تجهيزها لتدخ  ف 62 – 02البخار لمدة من 

 :هذه الخ وة من الخ وات الهامة مذ أنها تعم  عل 
 .تةسين القيمة الغذائية لبعض المواد الخام -أ
 .هاة المواد لتةسين درجة تماس ال مضافة حفارة لبخار ل ف  -ب
    المواد الخام أثراء مفحلة  البخار يساعد عل  سفعة مفلر مضافة-ج
 .الكبس            
 .Die ومةالة عمف ال -د
 .الت ريو  ستهالك الكهفباء للوحدة ال ن فمتقلي   -ه
 ةقية ج م بعات جيدة ة فط مراسبة منتا  التجهيز الجيد ةالبخار يعر -ل

 .العوام              
 
 
 
 
 
 

 
الجديف ةالذكف هرا أن ال ةن ل 

  تخل  البخار ة    الجيد للم ونات يعر
  بيرما ال ةن الخ ن يعيق من تخل  البخار جيد خالل حبيبات العلف الم رعة

  .لجزيئات الخام
 (Pelleting) الكبس 4-7-2

لةبيبات العلف هذا ةاإلضافة   ال    الرهائ  تع   الت  عملية الكبس ه
 ىمن عمليات معداد الغذاء ة    يتراسب مو ةبيعة الكائن الذ مل  كونها عملية

ط الم ونات ضغ  حالة األسماك فإن عملية الكبس تعر    فمثال فلهال سوف يتر
   حيث أن (ةبخ)اعدة الجزئية عل  هضمها ولمسبخار لةعد تعفيضها لةفارة ل 

 
 

 خالط أعالف رأس  ( 74) لكش

 لحدة التهيئة :75شكل 
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  فتحا   ل      لسكي :27شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اج مل  غذاء تب تةت  التتعد من الةيوانات ةسي ة المعدة ل األسماك 

  ال فيقة القديمة فل . سين خواصه ةالمعامالت الةفارية لالمي اني ية المختل ةتة
ل  عل  ل يعتمد ةالدرجة األ ىالذالكبس ةالبخار ل كبس األعالف كانو تعفف ةاسب  

المخلوةة خل ا جيدا للمفلر من جهة خالل الم ونات الخام الم ةونة جيدا ل  دفو
من الراحية  الخفلجل  Die وفتةات ال

سباجت  يتب ماألخفى عل  صورة 
تق يعها بواس ة مجموعة من الس اكين 
  المثبتة عل  مسافات معيرة لتع 

 .حبيبات العلف ال ول الم لوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نموذج ألحد : 09ش    

الم اةس الفأسية التي تعم  
 بتقرية استخدام البخار

 

 ى حظ حجب الدا – نموذج لم بس أفق :71شكل 

 

كما هو   ليتكون الم بس الفأس
  ةةيووووث (09)ال ووو   رقووووب   موضوووح فوووو

مووون أعلووو   توزيـــع المكونـــات الخـــاميوووتب 
ة و   مروتظب يضوومن سوقوةها علو  موون 

ـــــدرافيلعوووووة مووووون مجمو  تووووودلر ةسوووووفعة  ال
المثبوووووو أفقيوووووا  Die ومرتظموووووة  فووووووق الووووو

لتوووودفو المخلوووووط الخووووام موووون ناحيووووة موووون 
ةةيوووووث تخوووووفج  Die وخوووووالل فتةوووووات الووووو

الموووواد الخووووام موووون الراحيووووة األخووووفى ةعوووود 
رت وووواع حفارتهووووا نتيجووووة للكووووبس إكبسووووها ل 

تقووووم مجموعوووة  ىســـباجيتإ علووو  صوووورة
المثبتوووووة علووووو  مسوووووافات السووووو اكين  مووووون

ةديوووووودها لتةقيووووووق ةووووووول حبيبووووووة يم ووووون ت
 .العلف الم لوب 



 
 الماء ىفتغوص  ىيا األعالف التمزا و 
 .تكاليف ت ريعها أق  من ال افية حيث أنها تةتاج مل  م اةس عادية -1
 األحواض قد تهب عل    تتعفض لم  لة الفياا التتغوص    األعالف الت -0
 .متاحة لألسماكأحد األركان مما يجعلها غيف   ف ال افية فتجمو األعالف    
 .ةتست يو التغذية عل  األعالف ال افيهراك أنواع سم ية   -3
 .تغوص مل  القاع  كذلك ت ض  الق فيات التغذية عل  األعالف الت -0
 األعالف قد تتغذى عل    تغوص ببعدها عن ال يور الت  تمتاز األعالف الت -1
 .ال افية   
تغذية   ىاألعالف المنتجة بتقنية الكبس ف استخدام ىجه القصور فأو  0-7-2

 األسماك
 :عل  الفغب من جودة هذه األعالف م  أنها يعاب عليها اآلتي

لمفبي القدرة عل  تةديد ما مذا كانو تغوص هذه األعالف في المياه مما ي قد ا 
سق و مل  القاع دلن أن تست يد مرها  ألهذه األعالف قد تغذت عليها األسماك 

 .األسماك
تعتبف هذه األعالف م در تلوث للمياه حيث أن المتبقي من األعالف ل  

التي لب تلتق ها األسماك تعم  عل  زيادة الةم  البيولوجي في المياه فتستقف عل  
لقاع ليةدث لها تع ن لتةل  األمف الذي يؤدي مل  زيادة انت ار أنواع الب تفيا ا

 .المفضية
من العراصف  ست ادةتزيد من كمية ال ةالب حيث تقوم ال ةالب ةا  

األمف الذي قد يرع س عل  نقص  -الغذائية الذائبة في الماء من هذه األعالف 
 .  ال جفكسجين خاصة في ال تفات الةفجة قبل كميات األ

انت اء الهدف األساسي من تغذية هذه األعالف المفت عة الثمن   حيث أنه بد  من 
أن تتغذى عليها األسماك ل تست يد مرها فإنها تسقط مل  القاع لتستخدم كسماد 

 .عضوي 
لجود هذه األعالف داخ  الكتلة المائية يعفضها لذلبان ةعض العراصف 

  .لبعض األحماض األميرية يتاميراتالغذائية الهامة مث  ال 
 الحديثة في صناعة أعالف األسماك دخول التقنيات  4-7-9

السم ية صراعة األعالف   حدث ت ور كبيف ف 0221عام   ف
 Extrusion)تقرية اإلكستفلدر  استخدامةذلك م ف ل   ف المتخ  ة

technology ) رقب  ش  )هذه التقرية إلنتاج األعالف  استخداماإلنتاج فعليا ةلتب



صراعة   أثبتو جودتها من خالل تةسين جودة المواد الخام الداخلة ف  التل  (11
  هذه لشبه ةافية لغاةسة مل  مم انية منتاج أعالف ةافية األعالف هذا ةاإلضافة

 إلنسان  ها عل  مجا ت ال راعات الغذائية لاستخدامكان يقت ف   التقريات الت
ية تعتمد عل  تعفيض المواد الخام داخ  غيف أن المهب هرا هو أن هذه التقر
ي   مل   ى درجة مئوية لضغط جو  162اإلكستفلدر مل  درجة حفارة ت   مل  

بهدف محداث عملية الجلترة   لمدة عدة ثوان ى ضغط جو  02ما يقفب من 
 .تةسين معام  مهضمها  بالتالالعليقة ل   للكفبوهيدرات الموجودة ف
مادة   لية ملل تةوي  الخامات األ  ف( Extrusion) ولتتلخص تقرية ال

لط م ونات الغذاء من ليتب ذلك ةخ. متجانسة م بوخة سهلة الهضب لا مت اص
خاها لتةويلها مل  ما بفلتين لاألمالا لإضافات لعجرها لةبدقيق حبوب لن ا ل 

  ل تفت و الةفارة أثراء هذه العملية ة فيقة غيف مباشفة من البالستيك ي به عجيره
  لت     م ونات الغذاء بواس ة البفيماتالةادث عل  لضغط المي اني خالل ا

درجة مئوية  162  مل  حوالكما سبق لأشفنا( Extrusion) ودرجة الةفارة داخ  ال
 Highلتسم  هذه العملية ( Schuler, 1986)  ثوان 1  للمدة حوال

Temperature Short Time (HTST)  لتعم  درجة الةفارة المفت عة عل 
هذه   أن الر ا ف  كما ل (Gelatinization)ت جيف حبيبات الر ا لحدلث عملية 

الةالة يعم  كمادة راة ة ةبيعية تجع  العلف متماسك ل تفة ةويلة تمتد مل  
ساعات  هذا ةاإلضافة مل  تعدي  الكثافة الروعية لةبيبات العلف الراتجة مما 

من   يم ره ىالذب رغبة المرتج ل تعلق بداخله حس أليجعلها ت  و فوق س ح الماء 
 .الضغط تةديد ةبيعة العلف الراتجالةفارة لالبخار ل   خالل التة ب ف
 

  
 

 تقرية اإلكستفلدر استخدامكبس ة: 32ش     كبس خامات العلف ةالم بس العادي : 08   ش
 

 : هي (31ش   )مل  ثالث مراةق ( Extruder)ال بفيمة قسب رلت

X

X



 

 (Feed zone)ة منطقة التغذي: الأو 
لهي تت ف ةعمق البفيمة ل التي تستقب  الغذاء لفيها يتب خلط م ونات 
الغذاء لضغ ها ضغ ا خ ي ا لتةقيق التجانس   يةقن الماء ل البخار في هذه 

 . المفحلة بهدف تجانس العجيرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 :( Kneading zone)منطقة السحق : ثانيا
حيث يق  عمق البفيمة حيث يزيد ذلك من الضغط  لرفو الةفارة   لفي 
نهاية هذه المفحلة تكون م ونات الغذاء قد تةولو مل  عجيرة لزجة عل  درجة 

لالدرجة التي عردها تمتلئ البفيمة تماما . درجة مئوية  122حفارة أعل  من 
تتواجد عرد نهاية هذه هذه الرقط ( Choke point)لتسم  هذه برق ة ا ختراق 

 .المفحلة لدخول العجيرة مل  مر قة ال بخ األخيفة
  (Final cooking zone)منطقة الطبخ األخيرة : ثالثا

يق  عمق البفيمة لتةقق الكبس لضخ الم ونات عل  صورة شبيهة لفيها 
 192 - 162)لدرجة الةفارة في هذا الجزء ( . die)ةعجيرة البالستيك مل  الداي 

ثواني قب  دفو هذه العجيرة مل  الداي  لتؤثف ش    1تفت و لمدة ( مئوية درجة
 .لق ف ثقوب الداي عل  عملية الضغط الع سي

 مميزات األعالف المنتجة بتقنية اإلكسترودر 4-7-10
 162 – 102)تتعفض المواد الخام أثراء عمليات التجهيز لةفارة عالية 

جوي لمدة ثواني   األمف الذي  ضغط 02لضغط شديد ي   مل  ( درجة مئوية
 .يتيح معه حدلث عملية الجلترة للكفبوهيدرات ليسه  من هضب المادة الغذائية 

في صراعة العلف   ل الذي  ةدر الكفبوهيدراتية الداخلامن الم  ست ادةتةسين ا 
يؤدي مل  ما ي لق عليه ال ع  التوفيفي للبفلتين   حيث تة   األسماك عل  

ن ال اقة الغذائية من هذه الكفبوهيدرات بد  من أن تة   عليها عن ها ماحتياجات

 

 منطقة التغذية

 

 منطقة السحق
 منطقة الطبخ األخيرة

 الثالث في بريمة فردية( Extruder)أقسام ال: 13شكل رقم 



ةفيق هدم البفلتين الموجود في العليقة األمف الذي يرع س عل  رفو ك اءة 
 .العليقة ك   استخدام

 ست ادةل ةالتالي فإن معام  الهضب سوف يتةسن ةما يعري زيادة ك اءة ا 
 .من الغذاء 

يبات األعالف مو ةبخها جيدا ةما يةقق كثافة حب يالتة ب الكام  ف
األمف  -فوق س ح الماء  كما أنه يم ن منتاجها ةافية.الةبة يتجانس الجزيئات ف

ل األسماك للغذاء ل ةالتالي يتم ن ال الذي يم ن المزارع السم ي من مالحظة تر
 .لتقديف كثافتها من الة ب عل  حيوية أسماكه المفباة

سماك ةركبف كمية تةقق ما ي لق عليه تم ن المفبي من أن يغذي األ
ري أعالف في الماء م  ةعد أن  يتركد من ةالتغذية الةفة المقررة حيث أنه   يلق 

ل ةالتالي فإن معام     لو الكمية السابق ملقاؤها في الةوضال أن األسماك قد تر
 .التةوي  الغذائي سوف يتةسن 
تكون عائمة فوق س ح  حيث أن هذه األعالف -تةافظ عل  جودة المياه 

 الماء ل  تسقط عل  القاع مسببة ما تةدثه األعالف الغاةسة

( األسماك ل الق فيات البةفية)القدرة عل  منتاج أعالف عالية المةتوي من الدهون 
 .من تفكيب الغذاء % 02 – 10ا ما بين ال ل التي تةتاج مل  نسب دهون تتف 

  لها ال ف الذي معه يم ن لألسماك أن تترتماسك حبيبات العلف لمدد ةويلة األم - 
 قب  ت ك ها في المياه    

  ( EXTRUSION)ال امواد راة ة كيميائية حيث أن تقرية  استخدامعدم  -
الر ا الداخ  في تفكيب العالئق ة    ةبيعي كمادة  استخدامتعتمد عل  

 راة ة قوية تضمن ثبات لتماسك حبيبات العلف ل تفات ةويلة

لبيئة التي تعيش فيها األسماك مما يقل  من الةم  البيولوجي عل  نظافة ا -
 البيئة المائية األمف الذي يرع س عل  حيوية األسماك

كما أنه من أهب مميزات العلف المرتج بتقرية اإلكستفلدر أنه مهضوم جزئيا ل   -
 ةالتالي فإن مخل ات اإلخفاج تكون أق  ل ةالتالي يق  تلوث البيئة التي تعيش

مما يزيد من الةّيز البيولوجي ال ةي الذي تعيش فيه  –فيها األسماك 
كسجين   ليق  معدل تغييف الماء مما ي ون له مفدلده ل األسماك ليق  فقد األ

 .ا قت ادي عل  عملية اإلنتاج 
مم انية منتاج أنواع لأش ال مختل ة من األعالف  مو مم انية مضافة ألوان  -

مللي   1.3من )ف المميزة مو التة ب في ق ف الةبيبة مختل ة ألنواع األعال
 (.مللي 01مل  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Coating) التغطية  4-7-11

لفيها يتب رش حبيبات العلف من الخارج بواس ة الزيو  ستكمال المةتوى 
حيث أن معدات الكبس   تقب  الزيادة في الدهن  –الم لوب من الدهن في العليقة 

التي تكون أحيانا م لوبة لروع سم ي معين األمف الذي معه يتب مضافة نسبة ل 
من الدهن داخ  الخل ة لالباقي يتب رشه عل  حبيبات األعالف من الخارج تجربا 

 .لتعجرها مو زيادة الزيو أثراء الكبس 
 

 
 
 

 لخاصة ةاإلكستفلدر لكذلك لحد س اكين الق والداي ا: 30ش   

 تدرج أحجام الةبيبات التي يرتجها اإلكستفلدر: 33ش   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Drying)التجفيف  4-7-17

تسبها أثراء عمليات يتب تج يف العلف للتخلص من الفةوبة التي اك
الت ريو ل الراتجة عن ةخار المياه الذي يضاف خالل مفاح  الت ريو ةاإلضافة 
مل  ما تكتسبه حبيبات العلف من الفةوبة الجوية نتيجة  رت اع درجة حفارتها   ل 
الجديف ةالذكف هرا أن درجة الفةوبة المثل  في مواد العلف المرتجة بهذه ال فيقة 

 % .12 – 9بين ا ما ال يجب تتف 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رسب تخ ي ي يوضح توزيو الةفارة في المج ف: 36ش   
 

 لحدة التج يف األفقية: 31ش   

 (Coater)لحدة التغ ية : 30ش   



 (Cooling) التبريد 4-7-17

يجب العم  عل  تبفيد العلف الم رو مل  درجة حفارة الغففة حت  نضمن عدم 
لل ساد عرد التخزين لدى العمي  حيث ي تفض  ألتعجره عرد تعبئته داخ  األجولة 

 .ةوبة مو الةفارة المراسبة هي بيئة صالةة لتكاثف الب تيفيا ل ال  فأن لجود الف 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Bagging)التعبئة  4-7-14

ل ةةيث يضمن العمي  كميات ال ليتب تعبئة األجولة عل  سعات تسه  التد
األعالف التي يستلمها من الم رو لتكون العبوات من ش ايف البالستيك موضةا 

ع المرتج لمزلدة ة فلت يتب خي تها مو الجوال أثراء التعبئة عليها اسب الم رو لنو 
تةتوي هذه الكفلت عل  أسماء المواد الخام التي استخدمو في صراعة هذا 

 .ي لرقب التسجي  بوزارة الزراعةال العلف   التفكيب الكيم
 (EXTRUDER)األعالف المصنعة بنظام  ال  استخدامأهمية   4-7-15

في تعفيض المخلوط الغذائي ( EXTRUSION)تتلخص تقرية ال 
الداخ  في صراعة علف األسماك لدرجة حفارة لبخار عالية لمدة ثواني تةو 

( Gylatnization)ضغط مفت و يعم  عل  ت جيف حبيبات الر ا لحدلث عملية 
من الر ا دلن محداث أي أضفار ةمةتواها من األحماض  ست ادةالتي تةسن ا 

هذه الةالة كمادة راة ة ةبيعية تجع  العلف متماسك  األميرية ليعم  الر ا في
ل تفة ةويلة تمتد مل  ساعات   هذا ةاإلضافة مل  تعدي  الكثافة الروعية لةبيبات 

تعلق بداخله حسب رغبة  ألالعلف الراتجة مما يجعلها ت  و فوق س ح الماء 
ةديد ةبيعة المرتج ل الذي يم ره بواس ة التة ب في الةفارة ل البخار ل الضغط ت

 .العلف الراتج

 مختل ة لوحدات التبفيد المستخدمة في م انو أعالف األسماكأش ال  :37ش   



كة  أمث  لكثيف من ( EXTRUDER)ال  استخداملقد اعتمد العالب 
الم  الت التي يم ن أن تواجه مفبي األسماك عرد تغذيته لألسماك كالبةث عن 

  ( …أم   أم % 1أم % 0أم % 3) المستوى الغذائي الذي يغذي ةه األسماك 
ل ( …ثالث مفات أم أربو مفات أم   أم مفتين أم ) عدد مفات التغذية في اليوم 
كسجين في الماء ل تلوث القاع ةالب تفيا المفضية ل الخوف من الةد الةفج لأل

لتفاكب المواد العضوية عل  القاع   فهي أحدث تقرية مستخدمة في هذا المجال 
لالتي يتمر  ك  م رو أعالف متخ ص في أن يمتلكها ليةقق األهداف 

ألي مفبي سم ي ناجح يبةث عن عراصف اإلنتاج التي تم ره ا قت ادية المفجوه 
 . من تةقيق أعل  عائد اقت ادي 

ل المفبي الراجح يجب عليه عرد عم  تقييب اقت ادي أن يرظف مل  ك  
من مجمالي % 62  نرس  أن التغذية تمث  )عراصف اإلنتاج كوحدة لاحدة 

معظب العائد ا قت ادي   فليس األرخص دائما هو الذي ي -( التكاليف الجارية
 ألففبما ما يسببه هذا األرخص من فقد مباشف لغيف مباشف سواء عل  صور فاقد 

تلوث يةد من مم انية رفو كثافة األحواض السم ية ي ون أعل  من ففق سعف 
 .األجود

لنظفا  رت اع ا ستثمارات في شفاء لتجهيز معدات اإلكستفلدر ةالمقارنة 
ية لالتي تعتمد فقط عل  كبس األعالف فقد كانو األعالف مو الم انو التقليد

هذه التقرية أعل  من تلك المرتجة ة فق الكبس التقليدية لال     استخدامالمرتجة ة
يوضح مقارنة بين متوسط سعف العلف المرتج لمتوسط ك اءة التةوي  ( 08)رقب 

 .  0221الغذائي ة ال ال فيقتين في خالل عام 
 الغذائية لألسماكالعادات  4-7-11

له ال يم ن تقسيب األسماك مل  أربو ألقسام رئيسية تبعا لروع الغذاء الذي تتر
  أكلة متةلالت   آكلة لةوم ( نباتية)آكلة أع اب : في حياتها ال بيعية هذه هي 

 .ل فيما يلي ةالت  ي  العادات الغذائية لك  نوعال   لسوف نتر( قارته)  كانسة 
 (النباتية)اب آكالت األعش 4-7-12

لهي تتغذى مباشفة عل  الرباتات الخضفاء ل التي هي م در لك  ةاقة 
الغذاء   ل الرباتات تستمد ال اقة المخزنة بها عن ةفيق عمليات التمثي  الضوئي 

كسيد الكفبون ل الماء لبعض العراصف الذائبة في أل ثاني  استخدامل التي تتب ة
كسجين لذلك في لجود ضوء الرهار   ل أالمياه لتةويلها مل  مادة عضوية ل 

لاألسماك لالق فيات من هذا الروع تست يو أن تتغذي عل  الرباتات المجهفية 
( Macrophytes)عل  نباتات أكبف  أل( Phytoplankton)ال ةالب الدقيقة ك

 .ل الموجودة في البيئة المائية



ك مباشفة لتعتبف عملية تةوي  الرباتات مل  ةاقة من خالل تغذية األسما
عليها من أك اء عمليات تةول ال اقة ال مسية مل  ةاقة حيوية   لكلما زادت 

من  ست ادةالعمليات الوس ية من خالل عمليات التةل  للرباتات قلو ك اءة ا 
 .ال اقة نظفا لل قد خالل هذه المفاح  المختل ة

 
          

 

 
 
 
 
 
 (Detritivorous)آكالت المتحلالت   4-7-12

ي أيضا ذات ك اءة عالية مذ تتغذى أساسا عل  الكائرات الميتة ل له 
الموجودة في قاع البيئة المائية   يتكون معظب غذاؤها من ال  ف ل الب تفيا التي 
تتكون من تةل  الرباتات ل الةيوانات الميتة   هذه المواد المتةللة ربما ي ون 

راق الرباتات أل رجها مث  تساقط من خا ألم درها كائرات تعيش ف ي البيئة المائية 
 .الموجودة خول الةيز المائي 

 آكالت اللحوم4-7-19
( عادة ي ون األصغف حجما)لهي التي تتغذي على ائرات من ن س نوعها  

لاألخيفة توضو   (Zooplankton)أي كائرات حيوانية دقيقة مث  البفلتوزلا  أل
ا التي تتغذي عل  م ادرحيوانية أم. الكانسة  ألفي التقسيب مو آكالت المتةلالت 

مث  الة فات ليفقاتها ل الض ادع ل القواقو ل الفخويات ل األنواع السم ية ل 
الق فيات   لتسم  األسماك التي ترك  أسماك أخفى في ةعض األحيان 

(Piscivores )  لعادة ما تكون في البيئة المائية ك  سالس  آكالت اللةوم نزل  
لمن المعفلف أنه كلما ارت عو . ة حت  آكالت الرباتات في السلسلة الغذائي

السلسلة الغذائية أي اتجهو ناحية آكالت اللةوم كلما زاد ال قد في تةوي  ال اقة 
 .مل  لةوم   لذلك عل  الع س آكالت األع اب 

 :لالسلسة الغذائية لألسماك آكالت اللةوم لها عل  األق  أربو خ وات 
نتيجة لعاداتها الغذائية تةتاج مل  مستويات بفلتيرية عالية فاألسماك آكلة اللةوم ل 

في عالئقها   األمف الذي يرع س عل  ارت اع تكل ة عالئقها ال راعية   حيث أن 
 ألالبفلتين هو أغل  الم ونات الغذائية ةالمقارنة مو الم ادر الكفبوهيدراتية 

لية في غذائها حت  الدهون   لكذلك تةتاج األسماك آكلة اللةوم مل  ةاقة عا
 .يم رها من التخلص من نواتج هدم البفلتين الريتفلجيرية السامة

دة ما 2ك أ  ماء
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 ألسماك الكانسةا 4-7-70

تتغذي هذه الروعية من األسماك عل  م ادر نباتية لحيوانية   لهي أق  
 في ك اءة التةوي  الغذائي من األكالت الع بية للكرها أعل  ك اءة من آكالت

 .أمثلة لبعض األنواع السم ية لةبيعة تغذيتها 18ليوضح الجدلل رقب . اللةوم 
 عض العادات الغذائية ألنواع سم ية مختل ةأمثلة لب: (18) رقبجدلل  

 أسمكاك آكلة لحوم أسماك قارتة أكلة متحلالت أكالت عشبية
 ت لسالمون ال تف  ىمبفلك عادل   البل  المبفلك مبفلك أع اب
 ى جمبف  ى البور ل  بفي المياه العذةةجم  المةار
 المبفلك األسودل  الوقار القفاميط   المبفلك ال ض

 القارلص  البل   
من األغذية ال بيعية الموجودة في  است ادةل الجديف ةالذكف أن أفض  

( Polyculture)متعدد األنواع  ستزراعنظام ا  استخدامالبيئة المائية تكون عرد 
من السلسلة  ست ادةمن نوع سم ي في ن س الةوض لال حيث يتب تفبية أكثف

الغذائية بدلن ترافس بين األنواع األخفى   ل المث  الت بيقي لهذه الروعية من 
خمس  ألمجموعة أسماك المبفلك   حيث ي ون هراك أربو  استخدامالتفبية هي 

غذائي ليع س السلوك الت غذائية مختل ة عن الروع اآلخف  أنواع ك  نوع له عادا
تفكيب الجهاز الهضمي للروع السم ي   حيث تتميز األسماك آكلة اللةوم ةق ف 
ةول قراتها الهضمية لبوجود معدة كاملة   أما  ةالرسبة لألسماك الكانسة فإنها 
تتميز ةاإلضافة مل  لجود معدة كبيفة ةرمعاء ةويلة   لتتميز أسماك المبفلك 

عدم لجود معدة ةاإلضافة مل  أمعاء بوجود أسران خي ومية ل ( أسماك كانسة)
لمن المعفلف أن أةول ل أعقد قراة هضمية هي في األسماك آكلة . ةويلة 
 .األع اب 

 آكالت

 لحوم 

 قشــريات

أسماك قارته وأسماك 

 عشبية

 رخويات و هائمات حيوانية

 وطحالب  نباتات مائية و هائمات نباتية

 التمثي  الضوئي ل البيئة المائية:  38ش   



 تذكر
 (تاريخ ت ور صراعة أعالف األسماك في م ف)الرابع  الباب

 
كبس األعالف التقليدية سواء   تعتمد عل  البخار ف  تعتبف تقريات الكبس الت -

المستخدمة ن سها التقريات   ه( أرانب -أغرام  -أةقار )للةيوانات المزرعية 
صراعة علف األسماك حيث تعتمد هذه التقرية عل  تقديب الم ونات   ف

 (م عبات)الغذائية عل  صورة أقفاص 
تقرية ال ةن تعتمد عل  استخدام مجموعة من الم ارق الم روعة من الةديد  -

ال لب لمثبتة من جانب لاحد لتدلر ةسفعة كبيفة ة    حف حول مةور 
 الم ارق فتر لق ف  متجاه غفبال من ال لب فتضفب الةبوب الت  تقاب 

  ناهيك عن  مجال اإلنتاج الةيوان  الخلط الجيد هو م تاا التغذية الجيدة ف -
 أعالف األسماك

تج يف العلف للتخلص من الفةوبة التي اكتسبها أثراء عمليات الت ريو ل  -
ما الراتجة عن ةخار المياه الذي يضاف خالل مفاح  الت ريو ةاإلضافة مل  

تكتسبه حبيبات العلف من الفةوبة الجوية نتيجة  رت اع درجة حفارتها   ل 
الجديف ةالذكف هرا أن درجة الفةوبة المثل  في مواد العلف المرتجة بهذه 

من األمور الهامة لةماية العلف  %12 – 9ال فيقة يجب تتفالا ما بين 
 .خالل فتفة التخزين 



 الباب الخامس
 األسماك خالل مراحل الحياةتغذية 

 تغذية اليرقات 5-1
الغذائية لألسماك مث  ك  الكائرات الةية خالل دلرة  حتياجاتتختلف ا 

الت فيةية ل ال سيولوجية التي تةدث لألسماك ل الق فيات  اتختالفلا . حياتها
الغذائية   هذه  حتياجاتبين ال قس ل البلوغ تؤدي مل  تغيفات كبيفة في التغذية لا 

. التغيفات الت فيةية تةدث في القراة الهضمية لةفيقة الهضب ل السلوك الغذائي
 :مفاح   1لقد تب تقسيب حياة األسماك مل  

 ل تغذية خارجيةأل لهي من التلقيح حت  ( Embryonic)لجريري ال ور ا -1
 ل حفكة لألسماك للة ول عل  أل لهي التي تبدأ مو ( Larval)اليفقات  -0
 .الغذاء الخارجي    
 ل الذي تكتم  خالله الزعانف ل الق ور ل ( Juvenile)ةور اليافو  -3
 األعضاء   

 ج األسماكال ات الجرسية لتز ليبدأ ةاكتمال ال  ( Adult)ةور البلوغ  -0

 لهو الدلر الذي يعقب آخف تبويض   هذا ِ( Senescent)ةور الِهفم  -1
 ال ور ي ون لاضةا في أسماك السالمون ل التي تضو البيض مفة لاحدة        
 . هذا ال ور ي عب تةديده في ةعض األسماك     

الل كيس المح في مفحلة ال ور الجريري يعتمد الكائن عل  التغذية من خ
لكفيات الزيو الموجودة في البويضة   لتعتبف فتفة التةول من ا عتماد عل  كيس 
المح في التغذية مل  ا عتماد عل  األغذية الخارجية مفحلة من أدق المفاح  

 .الةفجة في حياة األسماك 
لالتغيفات ال  لية التي تةدث خالل حياة األسماك لكذلك التغيفات التي 

القراة الهضمية ي ون لها ترثيف عل  ةبيعة تغذية هذه األسماك   فمثال  تةدث في
تغيف حجب ال ب عل  درجة كبيفة من األهمية في تغذية اليفقات   حيث يةدد حجب 

فاليفقات التي يقدم لها غذاء حجب . له األسماكال ال ب حجب الغذاء الذي يم ن أن تتر
له ليم ن أن يؤدي هذا مل  ن وق ال حبيباته أكبف من حجب ال ب لن تست يو تر

لعل  الع س مذا ما كان حجب حبيبات الغذاء المقدم أصغف جدا من . اليفقات جوعا
ها من احتياجاتحجب ال ب سوف يؤدي مل  أن تبذل اليفقات ةاقة كبيفة لتجميو 

حبيبات الغذاء  استخدامالرمو   لذلك يعتبف  انخ اضالغذاء مما يرع س بدلره عل  
لةجب فب اليفقات لاحد من أهب األمور التي يجب مفاعاتها في تغذية  المراسبة
ليختلف حجب ال ب بين أنواع اليفقات المختل ة   فمثال يفقات الكود . اليفقات

(Maccullochella peelii ) تمتاز ة بف حجب فمها نسبيا لبهذا فهي تست يو



 Rhombosolea)ر التغذية مباشفة عل  األرتيميا بيرما يفقات أسماك ال الند

tapirina ) يم رها من التغذية عل  ( مي فلن  312 – 81)فمها صغيف جدا  
ليات هدبية ة فط أ  يزيد ق فها عن أل حت  بويضاتها لذا يقدم لها  ألاألرتيميا 

لمن الضفلري مفاعاة زيادة حجب حبيبات الغذاء المقدم لليفقات مو . مي فلن  31
 .تقدمها في العمف
ت عادة ي ون خال من األسران   لتكون القراة الهضمية نسبيا لفب اليفقا

ق يفة في حدلد ن ف ةول الجسب   ل  تتميز للخاليا ال الئية المب رة للقراة 
مو التغذية الخارجية تبدأ . الهضمية   كما أن أعداد الخاليا الم فزة ي ون صغيف

ة في األسماك التي القراة الهضمية في ا ست الة كذلك تظهف الزلائد األعوري
تةتوى عليها   كما أن األسران تظهف   لمو ت ور الخاليا المخاةية تتكون كميات 
. أكبف من الع ارات الهاضمة ل التي تسه  عملية الهضب داخ  القراة الهضمية
مما سبق يتضح ضفلرة مفاعاة أن ي ون غذاء اليفقات غيف معقد سه  الهضب 

الغذائية الالزمة لهذه المفحلة الةفجة  تياجاتحلا مت اص ليةتوي عل  ك  ا 
من حياة األسماك   كما يجب مفاعاة أن معظب اليفقات التي تعتمد عل  غذاء حي 
في بداية حياتها تةتاج استثارتها بواس ة تةفك الكائرات الدقيقة أمامها   حيث أن 

قد أثبتو الكثيف ل . العيون في األحياء المائية تت ور مب فا ل ةالتالي حاسة الفؤية 
من الدراسات التي أجفيو أنه عل  الفغب من أن تغذية اليفقات عل  أغذية 
صراعية ربما ي ون أسه  من الراحية الت بيقية م  أن ا عتماد عليها يواجهه 
ةعض الم  الت خاصة مذا ما علمرا أن هدم البفلتيرات مل  أحماض أميرية ي ون 

ه في براء استخدامغذية ال راعية لذا ي عب في األغذية ال راعية أسفع من األ
 .بفلتيرات الجسب خالل هذه المفحلة الغيف مت ورة من حياة األسماك

اعتمدت الدراسات التي أجفيو عل  تغذية اليفقات عل  مغراء األغذية 
الةية ةم ادر غذائية مث  األحماض الدهرية   ل البفلتيرات ل ال يتاميرات   لذلك 

اليفقات الغذائية من هذه العراصف عن األسماك البالغة    حتياجاتانظفا  رت اع 
لأكثف أنواع األغذية الةية التي تب دراسة مغرائها بواس ة التغذية الخارجية هي 
األرتيميا ل التي يةدد قيمتها كغذاء خاصة لألسماك البةفية هو مدى مةتواها من 

  كذلك الفلتي ف ل  3اميجأل األحماض الدهرية ةويلة السلسة من المجموعة 
  يم ن مغراؤها بواس ة تغذيتها عل  بيئات  3ميجال المرخ ضة المةتوى من األ

الغرية ( Chlorella spp)ةةالب ةةفية مث  الكوليفيال  ألتةتوي عل  خميفة  
ل الجديف ةالذكف أن م  لة مغراء الغذاء الةي ةرحد العراصف . 3ميجال ةمجموعة األ

ةة في حالة ا عتماد عل  غذاء حي لاحد   هذه الم  لة   الغذائية قد تكون لاض
تظهف عرد تفبية اليفقات في أحواض أرضية خارجية   يفجو ذلك لتروع م ادر 



األغذية الةية المتاحة في البيئة المائية ل الذي يم ن اليفقات من الة ول عل  
 .ها بدلن مي مضافاتاحتياجاتك  

 :لي عرد تغذية اليفقاتمما سبق يتضح ضفلرة مفاعاة ما ي
 أن تكون العالئق متزنة التفكيب -
 تجانس الةبيبات -

 حجب الةبيبات يجب أن ي ون متراسب مو حجب فتةة فب األسماك -

 التوزيو الجيد للغذاء  -

 ثبات الةبيبات في الماء -

 درجة ذلبان الةبيبات الغذائية -

 التعبئة الجيدة ل جودة مفلف التخزين -
 طعان األباء و األمهاتتغذية ق 5-7

تعتبف تغذية ق عان اآلةاء في األسماك ل الق فيات لاحدة من أهب العوام  
مجموعة  حتياجاتاألسماك   تؤثف عل  هذه ا  استزراعالمةددة لرجاا ل استمفار 

 :من العوام  أهمها 
 الغذائية خاصة الةافظة تختلف  حتياجاتلزن األةاء   حيث أن ا  -
 الوزن  اختالفة            

 ل بلوغ حيث أنه من المعفلف أن األسماك عرد البلوغ تةول أل لقو  -
 لها مل  التراس ال معظب العراصف الغذائية التي تتر           
 عدد البيض الراتج  -

 حجب البيض  -

 مةتوى البيض من العراصف الغذائية ل الذي يؤثف عل  ال قس ل  -
 مةتويات كيس المح           

 حتياجات  لتغ ية ا أل كما هو معفلف  فإن ةاقة الغذاء ال افية تذهب 
الةافظة لةياة األسماك ثب ما يتبق  يقسب بين الرمو لالتراس    لالجديف ةالذكف أن 

ضح مثال عل  أل الرمو   ل  احتياجاتالتراس  تكون عادة عل  حساب  احتياجات
    سلبي لاضح نتيجة بلوغها ذلك أسماك البل ي الذيللي لالذي يترثف نموها ة

لتؤثف كمية ال اقة المتاحة في الغذاء عل  حجب ل . زان صغيفة أل جرسيا عل  
ليلعب البفلتين كذلك دلرا هاما في تغذية اآلةاء حيث . جودة لعدد البيض الراتج 

أن هراك مستوى بفلتيري أمث  لرجاا عملية التراس    فعرد دراسة أثف مستوى 
 De Silva and)ئق ذكور ل مناث البل ي الريلي البفلتين في عال

Radampola, 1990 ) عل  الرمو ل الخ وبة لجد أن المستوى األمث  للبفلتين
لأكبف عدد من اإلناث لضعو بيضا عرد مستوى من % 32للذكور ل اإلناث كان 

 .بفلتين % 32 – 01



 تذكر
 (اك خالل مفاح  الةياةتغذية األسم)الخامس  الباب

 
تختلف ا حتياجات الغذائية لألسماك مث  ك  الكائرات الةية خالل دلرة  -

لا ختالفات الت فيةية ل ال سيولوجية التي تةدث لألسماك ل . حياتها
الق فيات بين ال قس ل البلوغ تؤدي مل  تغيفات كبيفة في التغذية لا حتياجات 

ةية تةدث في القراة الهضمية لةفيقة الهضب ل الغذائية   هذه التغيفات الت في
 السلوك الغذائي

  



 الباب السادس
 تنمية الغذاء الطبيعي في األحواض السمكية

ترمية الغذاء ال بيعي في البيئة المائية من أهب األمور التي يجب أن يعتبف 
يهتب بها من يقوم بتفبية األسماك حيث أن هذه األغذية ال بيعية تلعب دلرا هاما 
 ألفي حياة األسماك   لهراك العديد من الكائرات الةية الدقيقة سواء الرباتية 

نظام دقيق تعتمد ك  من مرها في جزء  الةيوانية ل التي تعيش في البيئة المائية في
من دلرة حياتها عل  الروع اآلخف   لتعتبف هذه الكائرات الةية الدقيقة هي العام  
المةدد لجودة البيئة المائية لةياة األسماك حيث تعتبف الهائمات الرباتية ةما لها من 

لعضوية ل صور المادة األ كسجين في المياه لبراء ل قدرة عالية عل  منتاج األ
لية ل التي تعتبف ربما م درا من م ادر التلوث ل ها للعراصف األاستخداملكذلك 

مث  العراصف المعدنية هي من أهب الكائرات في البيئة المائية لةياة األسماك   
ل الذي يتب ( Primary production)لي في البيئة المائية ل لهي تعتبف المرتج األ

 .المائية عليها براء الهفم الغذائي في البيئة 

 
لتعيش ال ةالب ةرنواعها المختل ة في البيئة المائية لتست يو األسماك أن 

ألسماك الكانسة ل التي تقوم ة لتفة المياه اتستخدمها ة    مباشف كغذاء خاصة 
 .من خالل الخياشيب لتست يد من هذه ال ةالب كمادة غذائية 

 

ال بيعي   لالغذاء  الغذاء لعادة ما يتب تسميد األحواض السم ية لترمية
في البةار لاألنهار لالبةيفات للكن األمف يختلف في  ال بيعي لألسماك يتوفف

توفيف هذا الروع من الغذاء لترميته ةجانب توفيف  المزارع السم ية حيث تةتاج ملي
األعالف ال راعية التي   غر  عرها   فالتغذية ال بيعية لال راعية من العوام  

 .السم ي ستزراعالمةددة لرجاا ا  الفئيسية
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 : الغذاء الطبيعي 1-1

تغذية األسماك ليوجد بوففة في  لهذا الروع من الغذاء يمث  أهمية كبيفة في
للغذاء الفئيسي في تلك  البةار لاألنهار لالبةيفات حيث تعتبف الم در الفئيسي

 : البيئات ليرقسب الغذاء ال بيعي ملي
 لهو عبارة عن مجموعة من الكائرات الةية : الرباتي  نكتون البال  -1

  .  تفى ةالعين المجفدة التي( ال ةالب)الرباتية الدقيقة               
 الكائرات الةية  لهو عبارة عن مجموعة من: البالنكتون الةيواني  -0

              فى ةالعينلبعضها   ي( يفقات الة فات الق فية)الةيوانية الدقيقة              
  .لمجفدةا

عالية من  ليةتوي كال من البالنكتون بروعيه الرباتي لالةيواني علي نسبة
تةتاج مليها  البفلتيرات ل الكفبوهيدرات لالدهون لاألمالا المعدنية لال يتاميرات التي

زارع الم األسماك   لالغذاء ال بيعي متوفف ة ثفة في البيئات ال بيعية لألسماك لفي
العضوي  السماد استخدامالسم ية للزيادة اإلنتاج السم ي فإنه يتب ترمية البالنكتون ة

ي يع ي ال الكيم   لالسماد( السوبف فوس ات لاليوريا)ي ال الكيم أل( زرق ال يور)
ا ن الق  ا ستجاةة السفيعة حيث يتوافف فيه عر في ال وس ور لالريتفلجين سفيعا

  .مية الغذاء ال بيعياللذان يعتبفان أساس تر
ذلبان السوبف يوميا ليجب / فدان / كجب  0-3ةمعد ت  ليضاف السوبف فوس ات

مس ح الةوض السم ي صباحا  بيرما تضاف  في الماء قب  اإلضافة ثب يفش علي
يوميا لت ض  / فدان / كجب  0-1اليوريا سفيعة ا ن الق دلن ذلبان ةمعدل 

 

 

20                25                    30                   35 

   نسبة   ب وتين ف    عليقة )%(

    شكل ........ 6   عالقة بين نسبة   ب وتين ونسبة  إلنا    ت  تضع بيضا

)%
( 
  

  
  

  
  
 
   
  

  
 
  
  
 
  

 

4
0
  
  
  
  
  
 5

0
  
  
  
  
  
6
0
  
  
  
  
  
 7

0
  
  
  
  
  

8
0
 

41 



كجب زرق دلاجن  32-02ي ال كجب يوريا يس 1اليوريا عن زرق الدلاجن حيث من 
 ي علي العضوي حيث من السمادال لهذا هو السبب في ت ضي  السماد الكيم

 . ي يةتوي علي العراصف الضفلرية في حجب صغيف من السمادال الكيم
ليات األغذية ال بيعية الةية لألسماك أل توجد أربعة مجموعات من ال ةالب ت    

ها استخداممي فلن جميعها يم ن  02مل   0حجامها ما بين ا أال فيئة المائية تتف 
لي أل السم ي كغذاء ةبيعي يم ن منتاجه في البيئة المائية كإنتاج  ستزراعا 
(Primary production  ). 

 ( Tetraselmis Chuii)س يلب التيتراسيلماطح

 8ا حجمها من ال   ليتف ( Green Algae)تعتبف من مجموعة ال ةالب الخضفاء 
مي فلن في ال ول   ليمي  لونها  10مل   10مي فلن في الق ف   لمن  12ل  م

ية ال    مزلدة ةرربعة أهداب من المرت ف ال ففي ال مل  األخضف الداكن   بيض
  تساعد في حفكتها نظفا لثق  لزنها   تتفسب في قاع األحواض   أنسب درجات 

اإلضاءة ال بيعية    درجة مئوية تةو مفلف 33مل   11الةفارة لرموها من 
لتف / جفام  36ال   00ا درجة الملوحة التي يم ن أن تعيش فيها من ال لتتف 

 . 9.1مل   7.9لدرجة األس الهيدرلجيري من 
 

 
 
 
 

 

 صورة ل ةالب التيتفاسيلميس: 01ش   
 

 :(Chlorella Spp) ريال و الكل 1-1-7

ها ما ا ق ف ال   يتف ( Green Algae)هي مجموعة ال ةالب الخضفاء 
مي فلن   كفلية ال      لغيف متةفكة حيث   يوجد لها أهداب  12مل   0بين 

تستخدمها في السباحة   يتغيف لونها عرد فةص عيرة بواس ة المجهف من اللون 
تست يو هذه األنواع من ال ةالب األخضف ال اتح مل  اللون األخضف الداكن   



 08مل   01ا ما بين ال ا تتف ة لرموهنسب درجة حفار لأتةم  درجات حفارة عالية   
مل   17ا درجة الملوحة من ال درجة مئوية   لتةو مفلف ضوئية عادية   لتتف 

 . 7مل   6لتف لدرجة أس هيدرلجيري من / جفام  01
 
 
 
 

 

 صورة ل ةالب الكلوريال:  00ش    
 ( Nannochloropis Oculta)لب النانوكروبسيس اطح 6-1-7

  خالياها ( Golden Brown Algae)ية البرية لهو من ال ةالب الذهب
مي فلن في الق ف    6مل   0ا حجمها من ال غيف متةفكة لحجمها صغيف ليتف 

للونها أخضف   كفلي ال      لت  و عل  س ح البةف   لتعتبف أنسب درجات 
درجة مئوية تةو مفلف اإلضاءة ال بيعية    00مل   00الةفارة لرموها من 

لتف لدرجة األس / جفام  07مل   01ملوحة التي تتةملها من ا درجة الال لتتف 
 . 9.7مل   9.0الهيدرلجيري من 

 
 
 
 
 
 

 

 صورة ل ةالب الرانوكفلبسيس: 03ش   
 

 ( Isochrysis Spp)يسوكرايسيس طحلب اإل 6-1-4
  ( Golden Brown Algae)هي مجموعة من ال ةالب الذهبية البرية 

مي فلن في الق ف    9ال   3ا حجمها من ال لتتميز ة غف حجب خالياها ليتف 
للونها ذهبي مائ  لالحمفار   كفلية ال    تمي  مل  ال    الكمثفي   لهي 



تةم  تاألهداب المزلدة بها   ل  استخداممتةفكة حيث تتةفك في عمود المياه ة
درجة مئوية تةو مفلف اإلضاءة ال بيعية    32حت   ادرجات الةفارة لرموه

 .9.6مل   7.1الهيدرلجيري من لدرجة األس 
 
 
 
 
 

 
 صورة ل ةالب الرانوكفلبسيس: 03ش   

 (Brine shrimp)األرتيميا  1-7
هي نوع من الق فيات الدقيقة ل التي تعيش ل  (جمبفي المالحات)األرتيميا 

 122في البيئات المائية شديدة الملوحة حيث ي   تفكيز الملح في المياه ما بين 
  لهي تعيش في المراةق شبه ا ستوائية ل ا ستوائية جب لك  لتف  112 –

لتعتمد في تغذيتها عل  تفشيح الهائمات الدقيقة  من البيئة المائية   لي   عمف 
مب    لهي كائرات سفيعة  02شهور لي   ةوله مل   6الةيوان الكام  مل  

من بيض  لت   كمية ماتضعه( تتكاثف ذاتيا)ة فيا  ألالتكاثف لهي تتكاثف جرسيا 
 2.1أيام   زةول اليفقة الواحدة  0يفقة ك   322- 022للةيوان الواحد ما بين 

 .مب غيف أنها ت   لل ور الكام  في مدة أسبوعين تدخ  ةعدها في التكاثف
 
 
 
 
 

 
  

 صورة ليفقات األرتيميا ل البيض: 00ش   
يست يو الةيوان في حالة عدم توفف الظفلف البيئية المراسبة أن تتةوص  
من خالل مففاز مادة كيترية تغلف بها ك  جرين قب  لضعه لةمايته من هذه 

مي فلن لي ون ش لها دائفيا  322 – 022ا ق ف البويضة ما بين ال الظفلف ليتف 
ائفية ال    قب  ال قس مباشفة   هذه البويضات المتةوصلة غيف م تم    ي تم  د



مذا ما توففت لها الظفلف البيئية المراسبة فإنها ت قس خالل يوم لاحد   لتدخ  
 .التكاثف ةعد أسبوعين من ال قس

من منتاج % 92ل الجديف ةالذكف أن الو يات المتةدة ترتج لحدها حوالي 
لتوجد األرتيميا في . كبيفة في البةيفات المالةة  العالب   تتواجد األرتيميا ة ميات

م ف في مراةق المياه المالةة لالمالحات لخاصة في مر قة لادي الر فلن م  
 .أن جودتها ما ذالو تةو الدراسة ل الت ويف 

لأهمية األرتيميا في أنها من أفض  األغذية التي يم ن تقديمها ليفقات 
التي تتميز ةرن يفقاتها صغيفة الةجب عرد األسماك خاصة األسماك البةفية ل 

ال قس مما يجع  األرتيميا ةةجمها ال غيف ل مةتواها الغذائي العال  مراسبة لهذا 
% 11الروع من اليفقات   لت   نسبة البفلتين في األرتيميا مل  ما يزيد عن 

 ةاإلضافة مل  مةتواها العالي من األحماض الدهرية ةويلة السلسة غيف الم بعة
لهو ما يميز األنواع الجيدة من األرتيميا حيث أن هذا المةتوي  زم لةيويةة 

 . اليفقات

 



 تذكر
 (ترمية الغذاء ال بيعي في األحواض السم ية)السادس  الباب

 
ترمية الغذاء ال بيعي في البيئة المائية من أهب األمور التي يجب أن يهتب بها  -

اما في من يقوم بتفبية األسماك حيث أن هذه األغذية ال بيعية تلعب دلرا ه
حياة األسماك   لهراك العديد من الكائرات الةية الدقيقة سواء الرباتية أل 
الةيوانية ل التي تعيش في البيئة المائية في نظام دقيق تعتمد ك  من مرها في 
جزء من دلرة حياتها عل  الروع اآلخف   لتعتبف هذه الكائرات الةية الدقيقة 

ئية لةياة األسماك حيث تعتبف الهائمات هي العام  المةدد لجودة البيئة الما
الرباتية ةما لها من قدرة عالية عل  منتاج األلكسجين في المياه لبراء ألل 
صور المادة العضوية لكذلك استخدامها للعراصف األللية ل التي تعتبف ربما 
م درا من م ادر التلوث مث  العراصف المعدنية هي من أهب الكائرات في 

 لةياة األسماك البيئة المائية

 .الغذاء ال بيعي يرقسب مل  ةالنكتون نباتي ل ةالنكتون حيواني -
لهي نوع من الق فيات الدقيقة ل التي تعيش في ( جمبفي المالحات)األرتيميا  -

 122البيئات المائية شديدة الملوحة حيث ي   تفكيز الملح في المياه ما بين 
ه ا ستوائية ل ا ستوائية جب لك  لتف   لهي تعيش في المراةق شب 112 –

لتعتمد في تغذيتها عل  تفشيح الهائمات الدقيقة  من البيئة المائية   لي   
مب   لهي كائرات  02شهور لي   ةوله مل   6عمف الةيوان الكام  مل  

لت   كمية ماتضعه ( تتكاثف ذاتيا)سفيعة التكاثف لهي تتكاثف جرسيا أل ة فيا 
أيام   زةول اليفقة  0يفقة ك   322- 022بين  من بيض للةيوان الواحد ما

مب غيف أنها ت   لل ور الكام  في مدة أسبوعين تدخ  ةعدها  2.1الواحدة 
 في التكاثف



 الباب السابع
 المعدات المستخدمة في المزارع السمكية

 األحواض المصنعة من األلياف الزجاجية 2-1

 

 

أحواض من األلياف الزجاجية 
 مست ي  ال    

 

أحواض من األلياف الزجاجية 
ت مستديفة لفاص  ذات نهايا
 لس ي  

 
 

 

أحواض دائفية من األلياف 
 الزجاجية تتميز ةالترظيف الذاتي 

 



 معدات التهوية  2-7
 البداالت المائية 2-7-1

كسجين لهي عبارة ل البدا ت لهي تعم  عل  رفو مةتوى المياه من األ
 ديزل  ألعن مجموعة من الك وف تلف عل  مةور مت   ةموتور كهفبائي 

 
 
 

 
 
 
 
 نافورة المياه  2-7-7

يعم  عل  رفو المياه لخل ها مو الهواء   (Splacher)نافورة المياه 
 . الجوي 

 
 
 
 
 

 
 

 

 الفانشوري  2-7-7
دفو المياه من خالل خانق مت   ةماسورة لسةب ةلمبة ل استخداميتب 
 لدفعه مو المياه أس   س ح المياه( Vanshory) الهواء الجوي 
 
 
 

 



  المروحة الغاطسة 2-7-7
 

مدارة مفلحة تةو س ح المياه في 
لهو ي ض  في األحواض  –األحواض 
 الدائفية

 

 Air)حاقن هواء  2-7-4

blower)   

 

مسامية  أسطوانية أحجار 2-7-5
(Air stone)  –   لتوزيو  -س فيات

عل  ش   ماسورة لتوزيو الهواء داخ  
 األحواض

 

 Air)مسامية كروية  أحجار 2-7-1

stone)  –     س فيات عل  ش
 كفيات لتوزيو الهواء داخ  األحواض



 

كسجين و جهاز توليد األ  2-7-2
(Oxygen generator)  ليستخدم

 مو األحاض السم ية عالية الكثافة 

 
 معدات توزيع األعالف 2-7

 Air)هواء حاقن  استخدام  تعتمد عليب ملئها ةالغذاء ل  :برميلية غذايات 2-7-1

Blower )في نثف األعالف عل  س ح األحواض السم ية 
 

  
 

 التغذية بالطلب 2-7-7
تعتبف لحدات التغذية ةال لب من أكثف نظب توزيو الغذاء توفيفا حيث أن األعالف 

لفي  –تسقط للمياه براء عل  قيام األسماك بهز البردلل المدل  من قاع السيلو 
رة عن بفلاز ةافي عل  س ح المياه حالة األعالف ال افية يتب لضو حاجز عبا

 .ةةيث   يسمح لألعالف ةالخفلج خارج هذا الغ اء لانجارفة ناحية الجسور 



 
 توماتيكيةو التغذية األ  2-7-7
 

 

تعتمد : توماتي يةل غذاية األحواض األ
ال اقة ال مسية في فتح  استخدامعل  

خزان العلف عل  فتفات مةددة تبعا 
 المةدد قبالللبفنامج الغذائي 

 

سيلوهات العلف لتت   بوحدة حاسب 
آلي توزع العلف عل  األحواض 
ةالكميات المةددة لك  حوض لف 

 التوقيو المةدد له

 
 
 
 
 
 

  



 غذايات اليرقات 2-7-4
 

 
 
 
 
 
 طلمبات رفع المياه 2-4

 

ةلمبات كهفبائية غاةسة مختل ة 
لت غي  الرظب المغلقة  –القدرات 

(Closed systems) 

 
 وحدات الفلترة  2-5

 
 

تعتمد عل  شفيط من : غذيات اليفقات
الم مو مت   ةماكيرة تسةب ال فيط مما 

ساعة  00عل   الساعة  10عل  
ليوضو العلف عليها في صورة مقررات 

ةةيث مو سةب  –عتين سا اللك  ساعة 
ال فيط تسقط كمية العلف المةددة في 

 المياه



 
 –يعتمد عل  تخليص المياه من المخل ات ال لبة : الفلتر الرملى 2-5-1

 تستخدم هذه الوحدة في الوحدات البةثية
 

  

 وحدة فلتر ميكانيكي 2-5-7
لتجميو المخل ات ال لبة من المياه 
ليتب تغييف الكيس كلما انخ ضو 

 ك اءة فلتفة المياه

 ج األسماكوحدات تدري 2-1

 وحدة تدريج الزريعة  2-1-1
 

 
 
 
 
 
 
 وحدة تدريج اإلصباعيات  2-1-7

 

 

 



 وحدة تدريج األسماك الكبيرة  2-1-7
 

 
 
 
 
 
 
 
 تدريج األسماك في المزارع الكبيرة 2-1-4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شفاط صيد األسماك من األحواض 2-1-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وحدات قياس جودة المياه 2-2

 كسجينو ياس األ جهاز ق 2-2-1
 
 
 
 
 

 

 
 
 pHجهاز  2-2-7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 المياه شنطة تحليل 2-2-7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أدوات التفريخ 2-2
 تاو أطباق التفقيس الخاصة ألسماك التر  2-2-1

  

 

لت قيس البيض  مخروط زجاجي 2-2-7
تيار من المياه مردفو من أس    استخدامة

 ليةفك البيض ليمرو الت اقه

 

ء لتفقيس البيض وعا 2-2-7
(MacDonald Jar)  يستخدم تيار المياه

 لتةفيك البيض 

 



 تذكر
 (المعدات المستخدمة في المزارع السم ية)السابع  الباب

 
 ش   أجهزة التهوية المستخدمة في المزارع السم ية -

 ات الغذاء التغذية ةال لب تةافظ عل  كمي -

 ال لتف الييولوجي في الرظب المغلقة -

 لحدات تقليب البيض في الم فخات السم ية -



 الباب الثامن
 الصيد ومعداته

 (Light attraction)االجتذاب للضوء : الأو  2-1
 حوووظ اإلنسوووان أن هرووواك العديووود مووون الكائروووات الةيوووة ترجوووذب نةوووو الضووووء 

الك لهوووذه دلنموووا األخوووذ فوووي ا عتبوووار أن ي وووون هوووذا الم ووودر الضووووئي م ووودر هووو
م ال يووور ةال رووارات الكائرووات مثوو  انجووذاب الة ووفات لال فاشووات نةووو الرووار لاصوو دا

د عليووه و وجووالماحووظ ةعووض ال وويادين انجووذاب األسووماك نةووو القووارب ل  –المضوويئة 
 .الم ابيح استخدامةفق حت  الاإلضاءة من  استخدامم در ضوئي  لت ور 

ءة في ةةث مرها عن ليفى ةعض العلماء أن األسماك ترجذب نةو اإلضا
شدة الضوء المثالية التي تراسبها للكن هذا الفأي قد يخالف ما ت عله األسماك أثراء 
هجفتها العمودية اليومية نةو الس ح في اللي  لنةو القاع في الرهار   لأيضا 
األثف السلبي لضوء القمف عل  نجاا ال يد ة فيقة الضوء   فمن المالحظ أن 

مذا انخ ضو نسبة قوة مضاءة م در الضوء مل  قوة معدل التجمو يرخ ض 
لهراك رأي آخف أن األسماك تردفو نةو الضوء . مضاءة القمف عن قيمة معيرة 

 .تت تو ةعد ذلكه ثب  راعي ةسبب سلب مرادة األسماك لاتجاهها نةو لا
لهراك رأي ثالث ةرن هذا ا ندفاع ربما ي ون رد فع  غذائي في أسماك 

في ضوء الرهار لإذا تعفضو لضوء أثراء اللي  فإنه يةدث  اعتادت أن تتغذى
لديها رد فع  غذائي يدفعها نةو م در الضوء لالدلي  عل  ذلك أن األسماك التي 

لللة ول  .ت وم عن الغذاء خالل موسب لضو البيض   تبدي استجاةة للضوء
د نجذاب األسماك للضوء يجب أن تكون األسماك المفاإل ست ادةمعل  أحسن 

صيدها من األنواع التي تر ط في اللي  لأن ي ون قوة الضوء ال بيعي من الخ وت 
 :ةةيث
 يسمح ببفيق يسمح للضوء ال راعي ةالظهور  -
 .أن ي ون القمف غائبا -
 أن ي ون الماء صافي ليقل  من امت اص أشعة الضوء -

 .أن ي ون الماء من العمق ةةيث   يسمح ةانع اس الضوء عل  القاع -
حاليا م ابيح مغمورة تةو س ح الماء لتةسين الرتائج حيث ما لتستخدم 

يع س س ح الماء جزءا من الضوء الساقط عل  الس ح ةاإلضافة مل  أن الضوء 
 .المغمور ي ون أكثف ثباتا خاصة في األجواء العاص ة

لمن التجارب التي أجفيو لدراسة ترثيف م در الضوء عل  تجمو 
ا ما بين متف ال در موجه للضوء عل  عمق يتف األسماك قام العلماء ةغمف م 

لثالثة أمتار لبسفعة تجمعو الهائمات الةيوانية تبعتها األسماك لبمجفد مة اء 
ثانية   ثب تجمعو مفة أخفى ةعد معادة  32م در الضوء ت تو األسماك خالل 

م ايد تب تزليد  3لقد قام العلماء بتجفبة أخفى عن ةفيق . ت غي  الضوء



ها ةم در للضوء ير بق عل  مةور الم يدة   لقد أمهفت الرتائج الوس   مر
أن الم يدة المزلدة ةم در ضوئي ت وقو عل  الم يدتين األخفيتين مما يؤكد 

 .أهمية الضوء في عملية جذب األسماك
 
 
 

 
 م يد ضوئية لألسماك: 01ش   

م ابيح  1 استخداملفي تجفبة لتوجيه األسماك نةو م يدة التجميو تب 
عادية عل  عمق متف لن ف من س ح البةف عل  خط لاحد ل المسافة بين ك  

ساعات تب مض اء الم باا الخامس  1متف   ةعد  02م باا ل الذي يليه 
دقائق تب  1فتالحظ أن األسماك انتقلو من الم باا الخامس مل  الفاةو لبعد 
 ذا حت  لصلو مة اء الم باا الفاةو فانتقلو األسماك مل  الم باا الثالث له

 .ل الموجود داخ  الم يدةل مل  ال باا األ
 
 
 
 
 
 

 
 توجيه األسماك نةو م در ضوئي: 06ش   

كما قام العلماء الفلس بتجفبة لجذب األسماك بواس ة الضوء ثب 
ه األسماك بواس ة خفةوم ت غ  مضخة عل  المفكب لقد اثبتو ذامت اص ه

ع الساردين ترجذب مل  م در الضوء دراساتهب أن أسماك الكالي ا لهي أحد أنوا 
ةعد ثوان من الت غي  لتقتفب جدا من م در الضوء لفي خالل دقيقة مل  دقيقتين 

لقد تالحظ أنه يجب . تتجمو كميات كبيفة من األسماك لتبدأ معها عملية ال يد 
 .توسيو ن اق ا مت اص لتغييف م ان لجود الخفةوم حت  تزداد كمية ال يد 

 
 
 

0                       4                      0                      1                        1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضوء ل ال  اط في ال يد استخدام: 07ش   
شباك مخفلةية لجمو األسماك التي  ستخدامكما أجفيو تجارب أخفى  

 .يجتذبها الضوء ليوضو عادة م در الضوء في لسط فوهة ال ب ة المخفلةية
ل الجديف ةالذكف أن ال يد ة فيقة ا مت اص قد أثبتو ت وقا عل  ةفيقة ال يد 

 .ة لتوفيف في اليد العاملةةال ب ة المخفلةي
 
 
 
 
 
 
 
 

 حول م در الضوء كتجميو األسما: 09ش   
 (Auditory attraction)ثانيا االجتذاب الصوتي  2-7

كان البةف دائما هو عالب ال مو ةالرسبة للبةارة لكانو هراك ةعض 
األصوات التي يفجعها ال يادلن مل  أنواع معيرة من الكائرات المائية   لمو 

الهيدرلفونات تةو الماء أثراء الةفب العالمية الثانية بدأ في تسجي   داماستخ
أصوات األسماك لمن المعفلف أن األسماك ت در ال وت عن ةفيق المثانة 
الهوائية لهو صوت ناتج عن اهتزاز جدران المثانة الهوائية ل الغازات التي 

 .تةتويها

 مصدر ضوئي

 خرطوم الشفط

TOMAS COCK 



سب كاألسران كما ت در األصوات عن احتكاك ةعض العظام في الج
   نباا الكالب ال غيفة ألالخفب ة  الخي ومية ل األسران ال كية لهي أصوات مث 

تختلف ةبيعة األصوات التي ت درها األنواع المختل ة فبعض أسماك الجفاي 
متف ةعد مخفاجها من الماء ل  32ت در صوت مزمجفا يم ن سماعه عل  مسافة 
فة الكالب لت ف أففاس الرهف صوتا السم ة ال ردلق ت در صوتا م ابها لزمج

 .م ابها ل وت ال مبور
ل الغفض من مصدار األسماك لألصوات مما بيولوجي لهي ت دره 
ل ال ةإرادتها ألغفاض معيرة لمي اني ي يرتج عن الر اةات العادية كالةفكة لتر

ل األغفاض البيولوجية فيفجو أنها لتجميو األسماك . الغذاء ل الة ف في القاع
تةديد موقعها من القاع   خاصة  ألالتكاثف  ألتمية لر س الروع ةغفض الهجفة المر

 .ل الغذاءال لتر ألإلةعاد األعداء عن األع اش  ألفي األسماك القاعية 
لقد استخدمو ماهفة مصدار ال وت بهدف ميجاد لسائ  جديدة لتةديد مواقو 

 :نوع األسماك فمثال حت  التعفف عل  ألاألسماك لاجتذابها مل  ال باك لصيدها 
تسجي  األصوات المختل ة لألنواع السم ية لبا ستماع مليها يم ن تخمين حجب 

 .لكثافة هذه التجمعات فضال عن دراسة انت ارها
أصوات ذات تفددات خاصة لجذب األسماك نةو لسائ  ال يد    استخدام

ونة حول فقد تم ن العلماء من تقليد صوت أفواج الساردين تجميو أسماك الت
 .م در هذا ال وت لتب صيدها 

لعن ةفيق مزعاج األسماك يم ن صيدها كما يةدث مو أسماك البوري   حيث 
ت ارد األسماك ةال فاخ ل الخبط عل  س ح الماء فتق ز األسماك لتسقط  فوق 

 .ح يفة عائمة 
 (Chemical attraction)ي او االجتذاب الكيم: ثالثا 2-7

دلر الرسبي الذي تلعبه الةواس لمساعدة لهرا يجب التعفف عل  ال
فمثال . األسماك في العثور عل  غذائها   لباألخص حاستي التذلق ل ال ب 

ي   عددها مل  ما يقفب من  ( Test buds)أسماك الكود تمتلك بفاعب تذلقية 
لحدة مرت فة عل  جميو أجزاء الجسب   كذلك تمتلك أسماك الكارب  122 222

 ورة لدرجة كبيفة مذ يم رها التمييز بين المالح ل الةلو ل المف محساس ةالتذلق مت
ل الةامض   لهذه الظاهفة موجودة بدرجة أق  في ةعض األسماك البةفية التي 
تمتلك من هذه المستقبالت التذلقية عل  زعان ها الزلجية المتةورة ما يم رها من 

سماك استجاةة ما للمواد تذلق ع ارات المةار ل الديدان في حين   تبدي هذه األ
المالةة ل المفة غيف انها تميز المواد الةامضية   ل األسماك عموما   تمضغ 



لحاسة ال ب في األسماك مت ورة عن . ةعامها فيما عدا الكارب ل السم ة الببغاء 
حاسة التذلق لتست يو األسماك أن تمييز بين نقيو الديدان لنقيو الرباتات   لتعتمد 

ل  الفائةة في العثور عل  غذائها فهي ت قد هذه القدرة عرد سد أنوفها األسماك ع
  لاألخيفة تجتذبها رائةة الدم من مسافات ةعيدة لأيضا رائةة ( مث  أسماك القفش)

الجيف المتةللة ل ت ع  ن س ال يء أسماك البيفانيا لالم هور عرها مهاجمتها 
مسافات ةعيدة لبسفعة ةالغة   ي من ضةيتها لعرد نزفها تردفو مليها مئات أخف 

حاسة ال ب ل التذلق هي ا ستعاضة عن  ستخداملمن أهب الت بيقات العملية  
ال عوم الةية التي تستخدم في صيد التونة حيث يستلزم ح ظ هذه ال عوم حية في 
أحواض ضخمة عل  مهف مفاكب ال يد   لاهذا فقد تب تةضيف ةعب صراعي 

من مادة الم اط اإلس رجي ي به حيوان الةبار لس ةه  ستعماله في صيد التونة 
الخارجي م لي ة بقة من الميرا حت  يع يه البفيق الالزم كما يتب مكساةه ةعب 

ه في مت بن من زيو الةبار استخداملرائةة الةيوان الةي عن ةفيق غمفه قب  
ط لقد ثبو أن هذه ال عوم ال راعية أكثف نجاحا في ةفيقة جف خيو . الةقيقي 

ل  هراك عراصف أخفى تتدخ  مث  ل السرارة عرها في ةفيقة السرارة فقط   ف ي األ
 .الةفكة ل الفؤية أثراء جف ال عب 

ية لتغييف مسار األسماك لاتجاهها مل  ال كما تستخدم ةعض المؤثفات الكيم
مواد يتب استخالصها من جلد الةيوانات الم تفسة لتر يف  استخداماتجه معين مث  

لسالمون لتوجيهها مل  الممفات المخ  ة في السدلد ل القراةف التي أسماك ا
 .اتجاه م يدة ثابتة ألتعتفض مجفى الرهف 

 (Electrical attraction)االجتذاب الكهربائي : رابعا 2-4
استخدمو الكهفباء مرذ لقو ةوي  في المياه العذةة  جتذاب األسماك 

قد استخدمو ال ةرات الكهفبائية في الماء لتر يفها لقيادتها ب  لصعقها أحيانا   ل 
العذب دلن الماء المالح لذلك ألن األخيف أقدر عل  توصي  التيار الكهفبائي 

ضعف الماء العذب   مما يؤدي مل  ت تو ال ةرة الكهفبائية ةمجفد  122
مةالقها   كما لأن البةار   يوجد لديها حدلد ةبيعية صغيفة ك واةئ األنهار ل 

يستلزم ( في البةار)  عل  تةديد حق  التيار الكهفبي   األمف الذي معه التي تعم
 .قوة كهفبائية ضخمة إلحداث ن س األثف الذي يةدث في المياه العذةة استخدام

لقد تب استةداث التيار الربضي لذلك عن ةفيق مةالق نبضات كهفبائية 
ادة ما تسبح في ل األسماك ع. متق عة يم ن التة ب في قوتها لةولها لمعدلها

لربضات تيار نبضي    ألاتجاه الق ب الموجب مذا تعفضو لتيار كهفبائي مستمف 
لت سيف ذلك هو أنه عرد ق   الدائفة يتكون ترثيف تهيجي تةو الق ب السالب 



ل التيار الربضي له أثف أقوى . ل األسماك الهفلب مره مل  الق ب الموجب ال تة
لمتفدد ل التيار المستمف ل يتوقف األثف الذي عل  الجهاز الع بي من التيار ا

 :يةدثه التيار الربضي عل  العوام  اآلتية
 نوع التيار الربضي -
 المدة التي تستغفقها الربضة الواحدة ش   الربضات أل  -

 معدل الربضات في الثانية الواحدة -

 
 
 
 
 
 
 
 

بائي األسماك تسبح في اتجاه الق ب الموجب مذا تعفضو لتيار كهف : 08ش   
 لتيار نبضي ألمستمف 

ل التيار الربضي األنسب هو الذي ي   ذرلته ةسفعة ةالغة ثب يهبط 
ةالتدريج   ليجب أ  تق  مدة الربضة عن حد معين ل الذي يضمن لقوع األثف 
الم لوب ةرق  ما يم ن من ةاقة   لهي تعتمد عل  نوع السم ة لحجمها   كما 

دل نبضات أكثف من الكبيفة   فسم ة مث  لأن األسماك ال غيفة تةتاج مل  مع
 .نبضات في الثانية  12 – 7التونا الكبيفة تةتاج مل  ما بين 

ل ( Narcotizing impulse limit)ليفى البعض أن المعدل التخديفي 
الذي هو عبارة عن معدل الربضات الكافية لتخديف األسماك مو الةد األدن  لل اقة 

 .ال ال يد الكهفبي الكهفبائية هو األصلح في مج
لإذ زادت قوة الربضة الواحدة فوق ما يلزم إلحداث األثف التخديفي فمن 
المةتب تخ يض المعدل التخديفي تبعا لذلك   م  أن هذا يعتبف استر ذا لل اقة 

ردلد ال ع  التي تةدثها  ختالفلنظفا  . الكهفبائية أكثف مما يةتاجه األمف فعال
لربضات لألنواع المتبايرة من األسماك ف ي اإلم ان ت بيق المعد ت المختل ة من ا

األسماك المفغوبة نوعا  اختيارهذه الظاهفة عمليا في مجال ال يد الكهفبي في 
معدل الربض تبعا للترثيف الم لوب سواء أكان جذةا  اختيارلحجما   ليم ن أيضا 
 .صعقا  ألتخديفا  ألنةو الق ب الموجب 

+ - 



يد ةالكهفباء عل  ص ات اللةب في األسماك التي تب لقد تب دراسة أثف ال 
صيدها بهذه ال فيقة للجد أن قت  األسماك ةالتيار الكهفبي يرتج عره تةسن 
لاضح في ص ات اللةب   كما أنها أكثف صالحية للة ظ لألذ ةعما ألنها تموت 

 .مة ل التي تسبب تفاكب حمض الالكتيك في العضالت ال ةسفعة بدلن مق
 الكهرباء في مجال الصيد ستخدامطبيقات العملية الالت 2-4-1

ل جهاز إلةالق أل بت ميب ( Kreutzer, 1948)قام العالب األلماني 
 12 222كيلو لات لقوة الواحدة ت   مل   022 – 192نبضات كهفبائية قدرتها 

( سب 02ةول )أمبيف لبواس ة هذا الجهاز تم ن من الترثيف عل  أسماك الفنجة 
أمتار حول الق ب الموجب لعل  أسماك الب ا ه  12ئفة ن ف ق فها في ن اق دا

 .متف  01في ن اق دائفة ن ف ق فها ( سب 82)
ةعد ذلك توالو الت ويفات في مجال ال يد ةاستعمال التيار الكهفبائي الربضي ل 

 :أثبتو الوسائ  التالية نجاحها
 للتونة ةالكهربائي السنارة

م ل  يوجد احتمال ألن ت لو ال ةةيث   تق لهو يقوم ة عق سفيو لألسماك
 .ةعد أن تبتلو ال عب   لاستخدم لهذا نبضات كهفبائية ذات تفدد مرخ ض 

 
 
 
 
 

 السرارة الكهفبائية ل يد التونة: 12ش   
 القطب الموجب داخل الشباك الكيسية استخدام 2-4-1-7

وم لذلك عن ةفيق امت اص األسماك من ال باك الكيسية بواس ة خفة
عن ةفيق ترزي  ق ب  ألم هفب ت غله مضخة لسةب األسماك من قاع الكيس 

موجب في لسط الكيس ترجذب مليه األسماك فيخف الضغط عل  القاع ليسه  
 .سةب ال باك 

 تخدير أسماك الساردين في الشباك الكيسية 2-4-1-7

لذلك بواس ة ق ب كهفبائي داخ  الكيس لتتخدر األسماك لترعدم 
 .لاحتكاكها ةعضها ببعض مما يؤثف عل  قيمتها التسويقية  متهاال مق
 طريقة المدفع و المضخة 2-4-1-4



عرد اكت اف فوج من األسماك يتب مةالق قذي ة عبارة عن ق ب كهفبي 
ي  و هذا الق ب في لسط التجمو السم ي   ليبدأ العم  ةإرسال  –موجب 

خفةوم لةلمبة ش ط  نبضات كهفبائية تجذب مليه األسماك ثب يبدأ بواس ة
األسماك مل  س ح الس يرة   لت لح هذه ال فيقة ل يد األسماك صغيفة الةجب 
مث  ا ردين ل الفنجة ليبلغ ق ف الةق  الكهفبي حول الق ب المستعم  حوالي 

 .متفا  01
 الصيد بالضوء و الكهرباء و االمتصاص  2-4-1-5

أنبوبة مفنة  استخدامةقام األلمان في هامبورج بت ويف أسلوب في ال يد 
 –أقدام يرتهي ةففها تةو الماء ةق ب موجب ملةق ةه م در للضوء  3ق فها 

يتب منزال الق ب السالب عل  ةعد أقدام قليلة مره   تتجمو األسماك حول الضوء 
مل  س ح الس يرة  امت اصهافتوجهها الربضات الكهفبائية نةو فتةة األنبوبة ليتب 

ال فيقة هو السفعة حيث تست يو في دقائق معدلدة صيد    لمن أهب مميزات هذه
هذا ةبعا يتوقف عل  كثافة األسماك في مر قة  –خمسة أةران من األسماك 

 .ال يد 
الكهفباء في صيد األسماك  ستخدامليم ن القول أن هراك آفاق مستقبلية  

 :نذكف مرها 
 الة لهي تهدف مل  تةسين ح –شباك الجف الكهفبائية  استخدام -

 . األسماك التي يتب صيدها لجذب األسماك ل وهة ال ب ة
 لذلك بهدف جذب األسماك الموجودة في القاع  –المغراةيس السم ي  -
 ل ال باك ال األعماق مل  أعل  بواس ة ق ب كهفبي لتكون في متر أل   
الكيسية   لالجديف ةالذكف هرا أن األسماك   تستمف في حالة ا نجذاب    

ثالثة ةعدها ترتق  مل  مفحلة لتخديف  أللق ب ألكثف من دقيقتين نةو ا
ال ل  فتسقط نةو القاع   لذلك يجب ا نتهاء من هذه العملية في  أل

 .أسفع لقو مم ن لإ  ضاع ال وج كله 
 لذلك بواس ة محاةة األسماك ةرسالك تلغفافية  –األسوار الكهفبائية  -

    لقد تمتد هذه  –اك ثابتة كهفبائية ضخمة لتوجه األسماك نةو شب
 .األسوار لعدة أميال 

لهي تهدف مل  مةعاد األسماك عن أماكن مةددة  –مخافة األسماك  -
 :ث م
                تسويف مر قة معيرة لمرو األسماك من اإلفالت مرها- 

 محاةة مراةق المةار ذل القيمة ا قت ادية العالية



             لمضخات حت    تموت سد ال فيق مل  التفلبيرات ل ا -
 األسماك

                توجيه األسماك المهاجفة في األنهار مل  ممفات معيرة  -
 خاصة عرد مراةق السدلد ل القراةف

 توجيه األسماك مل  مداخ  الم ايد الثابتة  -
                 الكهفباء ل   حفكة األسماك البالجية ل التي  استخدام -

 .لذبذةاتها ة حفكتها لهفبها من أصوات ال باك ز ةسفعتتمي
 الكهرباء في الصيد  استخدامأخطار  2-4-1-1

هراك احتما ت خ ف قد يتعفض لها مستخدموا التيار الكهفبي في ال يد 
فقد يتعفض ال ياد نتيجة لبل  يديه لمالمسته للق بين مل  صدمة كهفبية قد  –

صيادين مدربين عل  هذه الروعية من  خداماستتؤثف عل  عضلة القلب   ليجب 
ال يد لمفاعاة الدقة التامة في معداد األق اب لسالمة األسالك المستخدمة لعزل 

هذه ال فيقة في ال يد   كما يجب تزليد  استخداماألدلات لمرو الهواة من 
لق و التيار مذا لزم ( Safety switch)الوحدات ةقاةو للتيار يسم  م تاا أمان 

 .مفاأل
 Fish migrationهجرة األسماك  2-5

الهجفة في الكائرات الةية بوجه عام هو عبارة عن تةفكات جماعية 
لالنتقال من بيئة مل  أخفى ةةثا لراء مفلف بيئية تةتاجها في مفحلة معيرة من 
حياتها   ل الهجفة في األسماك مثلها مث  أي هجفات أخفى لهي تدل عل  رغبة 

ا في مفلف مالئمة لةياتها   لهي   تخفج من كونها حلقة األسماك في تواجده
 .من حلقات دلرة الةياة لتت   ات ا  لثيقا ةغيفها من الةلقات 

ل الهجفة  Movementالةفكة  –ل  يم ن ال    بين التعبيفين 
Migration  فكال الم  لةين ي القان عل  انتقال األسماك سواء في ا تجاه

الع س لكذلك ا تجاه األفقي سواء في البةار  أل  القاع العمودي من الس ح مل
هبوةا مرها   لهي ربما في أثراء هجفتها تبق  في المياه  ألصعودا في األنهار  أل

 .ا نتقال بيرهما  ألالمياه المالةة  ألالعذةة 
 :ليم ن تجديد دلرة الهجفات في المفاح  التالية 

 
 
 هجرة لوضع البيض 2-5-1



عليه هجفة للتكاثف لهي تتضمن هجفة األسماك من مراةق ما ي لق  أل
المراةق التي تمضي بها ال تاء مل  مواقو يم ن أن تتكاثف فيها ةةيث  ألالغذاء 

تضمن أنسب الظفلف البيئية لت ور البيض ل اليفقات لتوفف لها الةماية من 
 :أعدائها   ليتب تقسيب هذه الهجفة مل  أربعة أنواع 

 (Anadromous)ة من البحر إلى النهر الهجر  2-5-1-1

لفيه تعيش األسماك في البةف لتدخ  خالل موسب التكاثف مل  مياه 
األنهار لهي تمييز الغالبية العظم  من األسماك المهاجفة مث  أسماك السالمون ل 

 .الة ش ل ال بور 
 (Catadromous)هجرة من النهر إلى البحر ال 2-5-1-7

الرهف لتخفج مل  البةف عرد حلول موسب التكاثف لفيها تعيش األسماك في 
 .مث  ثعابين الماء 

 (Oceanodromous)هجرة خالل المياه المالحة ال 2-5-1-7

لفيه تتةفك األسماك بين مراةق التغذية لمراةق التكاثف داخ  المياه 
 .المالةة لأشهف األسماك التي تقوم بذلك هي أسماك الكود ل الفنجة ل الساردين 

 (Limnodromous)هجرة خالل المياه العذبة ال 2-5-1-4

لفيه تقوم األسماك التي تعيش في البةيفات العذةة ةالهجفة مل  األنهار 
الهجفة في البةيفات مل  ال واةئ لتضو  ألللتكاثف فيها لذلك مث  السمك األبيض 

 .بيضها بين الرباتات المائية ل المراةق الضةلة 
ماك للتكاثف قب  موعد لضو البيض ة تفات لعادة ما تبدأ هجفة األس 

ق يفة فيما عدا أنواع معدلدة من األسماك مث  الثعابين   ليالحظ عرد صعود 
األسماك مل  األنهار أنها تمترو عن األك  امتراعا تاما   لتعتمد في حفكتها 
 العري ة عل  ال اقة المخزلنة داخ  أجسامها أثراء تواجدها في البةار   لهذا ي سف

 .اإلجهاد ال ديد الذي تكون عليه األسماك في نهاية فتفة الهجفة 
  هجرة ألماكن توافر الغذاء 2-5-7

مراةق الم اتي  أللهي تةفكات األسماك ةعيدا عن مراةق التكاثف 
للبةث عن مراةق لفيفة الغذاء   لعادة ما تبدأ هذه المفحلة من الهجفة أثراء 

اليفقات مل  أماكن توافف الغذاء بدلن أن  أللبيض البيض فترتق  التيارات المائية ا
 Negative)تبذل اليفقات أي مجهود   لتسم  هذه الةالة الهجفة السلبية 

migration ) مث  التي  أل  لمن أمثلتها عودة يفقات أسماك الثعابين مل  موةرها
عة الفنجة لمسافات شاس أليةم  فيها تيار المةيط األةلر ي بيض ليفقات الكود 

 .من سواح  الرفليج مل  مراةق الغذاء



اليفقات مث  التي تةدث  أللهراك أيضا هجفات عمودية سلبية للبيض 
لبيض األسماك ال يارة ل التي تضو بيضها في ال بقات الس ةية من المةيط 
فتةمله التيارات الهاة ة مل  أس   حت  عمق مراسب ت قس فيه اليفقات لتة   

كما لأن هراك الهجفات . فاس لأيضا يتوفف الغذاء المراسب عل  الةماية من ا فت
اإليجابية ل التي تقوم فيها اليفقات ةالةفكة عموديا ةةثا عن الغذاء من الالفقاريات 

ضح صور الهجفات للبةث عن الغذاء هي هجفات األسماك أل ل الهائمات   ل 
  فمثال أسماك البةفية حيث تقوم ةعم  هجفات مرتظمة مل  مراةق توافف الغذاء 

الكود تتةفك ةعد ففاغها من لضو البيض مل  ال فق لتتغذي ة فاهة لتعوض ال قد 
ل اإلجهاد الذي تعفضو له أثراء هجفة لضو البيض   كما تقوم أسماك الفنجة 
بهجفات غذائية لاسعة الر اق متجهة مل  البةار الم توحة مل  ال مال ل ال فق 

بها لتتبعها في هجفاتها ةعض األسماك الم تفسة  حيث تتوفف الهائمات التي تتغذي
 .التي تتغذي عليها مث  أسماك قفش الفنجة ل التونة 

هذا ةاإلضافة مل  لكما سبق ذكفه هراك هجفات عمودية لألسماك البةفية 
ةةثا عن الغذاء في ال بقات الختل ة   ل الدافو الفئيسي لهجفة األسماك الغذائية 

هاد خالل فتفات التكاثف لحاجتها الماسة للغذاء لتعوض ما هو تعفضها ال ديد لإلج
 .لضو البيض ن سه ألفقدته من ةاقة سواء في أثراء الهجفة 

لتةفك األسماك خالل الكت  الغذائية ي ون مفتب ا ة ثافة هذه المواد 
الغذائية فهي تتةفك ةةثا عن المراةق األكثف كثافة لتة   عل  الغذاء مرها 

ب للتعويض   لذلك فالتعفف عل  كثافة الغذاء تم ررا من تةديد ةالمعدل الم لو 
لعادة ما تخزن األسماك . المدة التي يم ن أن تبقاها األسماك في هذه المراةق 

دهون خالل فتفة هجفاتها الغذائية تك يها خالل فتفة الت تية ل التي يق  فيها الغذاء 
 .عادة
  هجرة الشتاء 2-5-7

سماك مبتعدة عن مراةق الغذاء ل التكاثف لهي عبارة عن هجفة األ
البيات  أل( Over wintering)ما ي لق عليها  أللتمضي فتفة الت تية فيها 

لهي جزء   يتجزأ من دلرة حياة األسماك يتميز هذا ( Hibernation)ال توي 
الةاد في معد ت استهالك  نخ اضا  ألال ور بهبوط الر اط ل ا متراع الكام  

معد ت التمثي  الةيوي داخ  الجسب لتتجه  انخ اضةاإلضافة مل  الغذاء 
األسماك خالل هذه ال تفة مل  مراةق تتوافف فيها عوام  الةماية ل األمن   لتخزن 

 .األسماك كميات من الدهون تك يها لعبور هذه ال تفة من حياتها ةرمان 



اةئ لتتجه مل  لتتةفك األسماك الس ةية خالل موسب الت تية مبتعدة عن ال و 
متف تقضي فيها شهور ال تاء في  322 – 112ا ما بين ال األعماق التي تتف 

تجمعات ضخمة   لهذه الظاهفة تةدث في أسماك المياه العذةة فقط في األسماك 
التي تعيش في البةيفات ل المياه الفاكدة أكثف من األسماك التي تعيش في األنهار 

 انخ اض  يت   ن اط الهجفة في األسماك ة لفي المياه العذةة ا ستوائية. 
درجات الةفارة ب  يت   ةالج اف الذي قد تتعفض له البةيفات   لذك فبعض 

 .األسماك الفئوية تة ف في القاع لتبق  خالل هذه ال تفات في ثبات لركود تام 
ليفتبط استعداد األسماك لهجفة ال تاء ةمقدار ما قامو بتخزيره من دهون 

التي خزنو ةاقة كافية عل  صورة دهون تبدأ عمليات الهجفة ال توية فاألسماك 
له    ال أما التي لب تستعد فإنها تستمف خالل فتفة ال تاء في البةث عن الغذاء لتر

كلها حلقات ( الت تية –التغذية  –التكاثف )ل الجديف ةالذكف هرا أن جميو الهجفات 
تزيد في حياة السم ة  ألع ف مفات  في دلرة هجفة لاحدة ربما تتكفر من مفة مل 

 .الواحدة 
لأهمية دراسة هجفة األسماك في مجال الم ايد السم ية كبيفة جدا 

قات هجفات األسماك لمساراتها ل العوام  التي تتة ب فيها يم ررا أل فالتعفف عل  
من تةديد أماكن األفواج الضخمة ل التي تجع  من عملية ال يد أكثف سهولة 

كما لأن في ةعض األحيان تتفكز هذه التجمعات الهائلة في . لل اقة لأق  بذ  
 .ل شباك ال يدال يجعلها في متر حيز مائي ضيق مث  م ب نهف مما

لقد أثبتو الدراسات ال سيولوجية أن األسماك تكون في أسوأ حا تها في 
موسب لضو البيض نظفا لإلجهاد ال ديد الذي تتعفض له ل للمجهود الذي تبذله 
في أثراء تكوين لت ور األعضاء الجرسية   لذلك فإن أحسن حا ت ال يد يم ن 
أن تتب ةعد موسب هجفة الغذاء لقبي  موسب لضو البيض عل  أ  يضف هذا 
ةاألجيال التالية   لعل  أساس البيانات الساةقة التي يم ن التعفف علي موعد 

لها لنسبة الدهون فيها لدرجة لصول األفواج السم ية ل أماكرها ل الةالة الغذائية 
 .الرضج لكمياتها 

لتتوفف في أغلب البلدان المتقدمة خدمات علمية خاصة لتقديب التربؤات 
لتوجيه مفاكب ال يد نةو التجمعات ( Short-term forecasts)الق يفة 

السم ية حسب تقديفاتها لتربؤاتها من خالل الدراسات الساةقة التي تب مجفاؤها ل 
 .ةالبيانات المساحية لتربؤات األرصاد الجوية مقفانها 

 تحديد أماكن التجمعات السمكية و التعرف على عمقها 2-1



من أهب األمور التي يجب معففتها في مجال الم ايد السم ية هو التعفف 
عل  أماكن تواجد التجمعات السم ية لتةديد كمية لكثافة األسماك في هذه 

شك قاع البةف يم ن بواس ته تةديد نوع  المراةق   كما لأن التعفف عل 
األسماك التي تتواجد في هذه المراةق لقد اعتمد اإلنسان عل  العديد من األجهزة 

سلك معدني في آخفه ثق  ل التي ملو  استخدامالتي تةدد له عمق القاع مث  
تستخدم مل  عهد قفيب م  أنه لمو الت ور العلمي أصبةو هراك أجهزة ملي تفلنية 

 .ت يو بها تةديد عمق القاع ل الك ف عن ةبيعته يس
 (Echo-sounder)جهاز صدى الصوت  2-1-1

لهو يعتمد عل  نظفية قياس ارتداد ال وت من قاع البةف مو العلب ةرن 
 .قدم في الثانية 0822سفعة ال وت في الماء تقدر ب 

ة للقد استخدمو هذه األجهزة في البداية موجات صوتية ذات ذبذةة مسموع
ت لقها م فقة كهفلمغراةيسية ثب يتب استقبال الموجات المفتدة بواس ة سماعات 

 .متف تقفيبا  9122لقد استعملو هذه األجهزة في قياس أعماق حت   –في األذن 
ةعد ذلك ت ورت هذه األجهزة لتستخدم الموجات ال وق صوتيه 

(Ultrasonic )ركها   هذه ل التي   تست يو األذن العادية لإلنسان أن تد
لنظفا لضعف . كيلو سي   في الثانية  02 – 11ا مداها بين ال الذبذةات يتف 

اإلشارات المفتدة من هذه األجهزه فقد تب تضخيمها قب  لصولها مل  جهاز 
عل  ( صدى ال وت)ا ستقبال ل التسجي    ليعتمد تسجي  اإلرشاد المفتدة 

لعرد مفلر المؤشف عل   ري ه تتةفك فوق لرقة تسجي    ألمؤشف  استخدام
ت در نبضة صوتية تتجه مل  القاع ثب تفتد عره    لي ون  –عالمة ال  ف 

المؤشف في هذخ األثراء قد تةفك لق و مسافة تتراسب ةفديا مو الزمن الذي 
 .استغفقه ال دى للوصول مل  جهاز ا ستقبال ل ةالتالي مو عمق الماء 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  وت لفسب القاعجهاز صدى ال: 11ش   

ليم ن بواس ة ضبط سفعة الفي ة التي يتب بها التسجي  تةديد المسافة 
األمتار   لعادة ما ي ون الخط الذي يمث  القاع عل  ش    ألالقامات  ألةاألقدام 

نقط متتاةعة تظهف جربا مل  جرب لت    خ ا سمي ا يع ي تسجيال مستمفا للقاع 
ليعلوه خط مستقيب يمث  س ح البةف   لعادة  مرخ ض بدقة   ألمظهفا ك  مفت و 

لعرد  –ما يستخدم لرق التسجي  المعام  ةمةلول يوديد البوتاسيوم ل الر ا 
مالمسة الفي ة لس ح الورقة يةل  التيار الكهفبي الذي يسفي فيه اليود مظهفا 

 .نق ة برية اللون من يوديد الر ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتضاريسه في عمليات ال يد هو  لأهمية التعفف عل  ةبيعة القاع
ةاإلضافة مل  أهميته المالحية ةالرسبة لمفاكب ال يد هو تةديد األماكن التي يتب 
ت غي  شباك الجف القاعية ل التي عادة ما تكون غالية الثمن   ل التي   تستخدم 

 .م  في القيعان الخالية من العوائق ل ال خور 
 

 في الكشف عن التجمعات السمكيةأجهزة صدى الصوت  استخدام 2-1-7
ائ  الثالثيرات مالحظة أن هراك أل بدأ الم تغلون في مهرة ال يد في 

تسجيالت ل دى ال وت ترع س عن أشياء توجد بين الس ح ل القاع   للقد 
هذه الظاهفة عردما اكت ف مفلر فوج من أسماك الكود  Oscar sundسج  العالب 

ال وت في مر قة  فونتين في شمال  تب تسجي  مفلره بواس ة جهاز صدى
 .الرفليج 

 تضاريس القاع كما يوضةها جهاز صدى ال وت :(  10)  ش   

 المستوى ص ف
 (س ح البةف)

 ري ة

 تضاريس القاع



لبعد مزيد من الدراسات كان هراك اقتراع ةرن  1833لمو نهاية عام 
أجهزة صدى ال وت تست يو الك ف عن التجمعات السم ية لتةديد العمق الذي 
توجد عرده هذه األسماك ةاإلضافة مل  مع اء فكفة تقفيبية عن كثافة األسماك   

اإلم انيات الضخمة التي أثبتتها هذه  ستخدامت الجهود الت ويفية  لبعدها استمف 
 .األجهزة   لاست اعو هذه األجهزة تةديد مواقو األفواج السم ية لتقديف أحجامها 

 
 
 
 

 فكفة عم  جهاز صدى ال وت: 13ش   
 التعرف على نوع األسماك بواسطة صدى الصوت 2-1-7

هذه األجهزة مل  ت ويفها بواس ة اتجهو جهود العلماء ةعد لضوا ك اءة 
بواس ة تضييق الةزم  ألأكثف من الذبذةات ال وق صوتية  ألصر ين  استخدام

ال وتية لتكثيف هذه الةزم التي ي لقها الجهاز إلع اء ففصة أكبف  للتعفف 
لاتضح من خالل . مم انية ا ستد ل عل  أنواعها  ألاألدق عل  كثافة األسماك 

فيو آنذاك أن السم ة الواحدة يم رها أن ت در أش ا  متبايرة األةةاث التي أج
 .مفلف التسجي  لنوع الجهاز المستعم   اختالفمن األصداء تختلف ة

ضةو التجارب أن األكياس الهوائية في األسماك تلعب دلرا هاما أل للقد 
لحدها في الوقو ن سه فإن % 02في ع س ال وت فهي تع س ما يقفب من 

من حجب السم ة كله   األمف % 1وائية   ت    سوى ما يقفب من األكياس اله
 ألةبيعة ال دى المفتد عن أسماك بها أكياس هوائية  اختالفالذي قد ي سف 

أخفى تخلو من هذه األكياس   م  أنه لمن ش   التجمعات السم ية عل  أجهزة 
البل ارد صدى ال وت يم ن التعفف المبدئي عل  أنواع األسماك فمثال أسماك 

تغلب عل  أفواجها ص ة الكثافة في أغلب األحيان بيرما أسماك الفنجة فإنها تظهف 
كيلومتف  0متف مل   12ا عفضها بين ال عل  شفيط التسجي  عل  صورة نيازك يتف 

 .متف  022 – 12لتمتد رأسيا مل  مسافات بين 
 دراسة سلوك األسماك وعاداتها بواسطة جهاز صدى الصوت 2-1-4

معهد لوستوفو بتثبيو مفكب أةةاث فوق فوج معين من األسماك قام 
ساعة متواصلة لقام بدراسة سلوك هذه األسماك من حيث صعودها  00لذلك لمدة 

مل  الس ح مو حلول الظالم لهبوةها مل  القاع مو ال جف   لأيضا تب دراسة ردلد 
دة اإلضاءة ل ال ع  التي تةدث لألسماك نتيجة لتعفضها لمؤثفات مختل ة مث  ش



األلوان   فمثال تالحظ أن الضوء الم اجئ عل  األسماك يجعلها تهفب ثب يعقب 
 .ذلك تجمعها لانجذابها للضوء 

 الكشف عن األسماك القريبة من القاع 2-1-5
 حظ المهردسون أنه للة ول عل  تسجيالت مراسبة لألصداء التي 

 32ا ذبذبتها حول ال تتف حزم صوتية ضيقة  استخدامترع س عن األسماك ي ض  
حزم  استخدامكيلو سي   في الثانية بيرما للة ول عل  صورة لاضةة للقاع يلزم 

 .كيلوسي   في الثانية 32صوتية لاسعة تق  ذبذبتها عن 
للقد لاجه المهردسون صعوبة التمييز بين األصداء التي ت در عن 

قاع لتالحظ أن شباك تضاريس القاع ل التجمعات السم ية التي تعيش عل  هذا ال
 ألالجف   تجد أسماك حيثما سج  جهاز صدى ال وت لجود تجمعات سم ية 

أحيانا يةدث الع س فيتب صيد كميات كبيفة من األسماك في الوقو الذي تظهف 
لاتضح أن األجهزة التي . فيه أجهزة صدى ال وت عدم لجود أفواج سم ية 

ة عل  ف   األصداء التي ت در عن   في األسواق لب تكن لديها القدر أل مهفت 
 .القاع عن تلك التي ت در من األسماك التي تعيش عل  القاع ن سه 
ل ( White line)لقد تب التغلب عل  ذلك بواس ة لسيلة الخط األبيض 

التي تعتمد عل  لجود دائفة غالقة   تعم  م  استجاةة إلشارات تزيد قوتها عن حد 
مشارات قوتها أعل  من أي أصداء يم ن أن ت در معين   فإذا تب ضب ها عل  

عن األسماك لتق  في الوقو ن سه عن تلك التي ت در عن القاع ألدى ذلك مل  
من الثانية ةمجفد استقبال ال دى  1/122توقف عم  المضخب ل تفة خاة ة 

المرع س من القاع   فيرتج عن ذلك ثغفة صغيفة تعلو العالمة التي يسجلها القاع 
ةو هذه الثغفات يتكون خط أبيض يعلو مباشفة الخط الممث  للتضاريس لبتتا

 .الموجودة عل  القاع تعلوه مباشفة األصداء المرع سة عن األسماك 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جهاز صدي ال وت للك ف عن األسماك القفيبة من القاع: 10ش   



لهراك ةفيقة أخفى مهفت مو األجهزة الةديثة تعتمد عل  لجود مضخب 
له القدرة عل  تسجي  األصداء القوية التي ترع س عل  هيئة مالل ثقيلة خاص 

بيرما التي ترع س عن األسماك تكون مالل خ ي ة لبهذا يم ن التمييز بين الروعين 
من صدى ال وت   لقد تب تعدي  هذه الظالل في األجهزة الةديثة ةرن تظهف 

راك أنواع ثاثلة تظهف فيها مالل القاع خ ي ة لمالل األسماك ثقيلة    كما أن ه
األصداء المرع سة من القاع ل األسماك كظالل رمادية ي    بيرها خط أسود 

 .ثقي  يوضح بدقة س ح القاع 
لجهاز صدى ال وت له أهمية أساسية في ال يد في المياه المتوس ة 

فبدلنها   يم ن لهذه ال فيقة ال يد أن ( Mid-water trawling)برظام الجف 
مم رة   ل مر قة عم  هذه ال باك هي المجال العفيض بين الس ح ل تكون 

القاع أي أن ال ب ة لها القدرة عل  العم  في أي عمق توجد فيه تجمعات سم ية 
كما ليجب أن تتوافف في هذه ال باك القدرة عل  تغييف العمق أثراء عملية جف 

املين لرجاا هذه لاحدة مذا ما فعلو األسماك ذلك   للهذا فإنه يجب توفف ع
 :ال فيقة من ال يد هما

 لسيلة تةديد العمق الذي تتجمو عرده األسماك -
 لسيلة لمتاةعة ال ب ة أثراء عملية الجف للتركد من أنها تعم  عل   -
 .العمق الم لوب           

لتعتمد ةفق ال يد عل  لجود جهاز صدى صوت عادي ملةق ةه لحدة 
ع المفكب   كما يثبو ةالضلو العلوي ل وهة ال ب ة مرسال لاستقبال مثبتة في قا

(Head rope ) عوامة صغيفة تةتوي عل  لحدة مضافية لإلرسال ل ا ستقبال
 .لتت   ةجهاز صدى ال وت عل  مهف المفكب بواس ة سلك تلغفافي مفن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 مفكب تستخدم شب ة جف مو أجهزة التوجيه ة دي ال وت: 11ش   
ل  للبةث عن التجمعات السم ية ل الوحدة األ استخدام  ةيبدأ العم

ةاألسلوب المعتاد   فإذا تب العثور عل  فوج سم ي يبدأ في منزال ال ب ة ةملةقاتها 
اإلضافية مل  العمق المةدد   ثب يتب التةوي  مل  الجهاز الثاني اإلضافي الذي 

تسجي  الضلو يتخذ من سقف ال ب ة نق ة ال  ف لتةتها يظهف عل  جهاز ال
 .الس لي لل وهة ثب القاع ةاإلضافة ةبعا لتجمعات األسماك 

بهذه ال فيقة يم ن تةديد ارت اع ال ب ة عن قاع البةف ةاإلضافة مل  مع اء صورة 
لاضةة عن ةفيقة أدائها لموقعها ةالرسبة لل وج السم ي المفاد صيده مما يم ن 

 .من تغييف لضعها مذا لزم األمف 
  Horizontal fish detectionاألفقى عن األسماك  الكشف 2-1-1
أجهزة صوتية للك ف  استخدام ت الساةقة تعتمد عل  ال كانو ك  المة 

عن التجمعات السم ية ةإةالق حزمة من الموجات ال وتية رأسيا في اتجاه القاع 
 Echo-ranging deviceأجهزة أةلق عليها ال  استخدامةعد ذلك تب استةداث  –
لتعتمد ال كفة عل  لجود لحدة اإلرسال ال وتية عل  رأس ( Sonar)ونار الس أل

متةفكة تدلر عل  ش   كفة في مختلف ا تجاهات ل عل  مسافات شاسعة حول 
 .المفكب 

لأهب مميزات السونار هو قدرته عل  التعفف عل  ك  ما حوله   ل الجديف 
فقية مرها تترثف ةعوام  ةالذكف هرا أن الموجات التي يفسلها السونار لخاصة األ

كثيفة أهمها صعوبة التة ب في مسار ال وت في الماء   فمن المعفلف أن شعاعا 
مل  أس    ألمن ال وت ي لق أفقيا في الماء يتعفض للتقوس ل ا نثراء مل  أعل  

حسب توزيو درجات الةفارة ل العمق مما يؤثف عل  المدى األق   الذي تؤثف 
 – 0222فمثال في ال تاء يمتد ترثيف السونار مل  ما بين عرده هذه الموجات   

 .متف  1222ز مداه ال متف بيرما في ال يف   يتج 0122
كما لأن األصداء التي ترع س عن األسماك خاصة المراةق قليلة الغور ل  

متفا فإن ال وت يرع س من ال خور ل التي  12 – 32التي يق  عمقها عن 
جاهات عدة لقد يضيو ال دى ال ادر عن األسماك ت تو ال دى فيرع س في ات

 .لسط هذه األصداء من لب ي ن تفدده عال بدرجة كافية لتمييزه



لت غي  أجهزة السونار ليس ةالبساةة التي تعم  بها أجهزة صدى ال وت  
 استخداملذلك قامو ال فكات المرتجة بتزليد المستخدمين ة تيبات توضح كي ية 

 .هذه األجهزة
أجهزة السونار في عمليات ال يد ةالجف عل   استخدامقسيب ليم ن ت
 :المفاح  التالية
 :لىو المرحلة األ 

يتب مدارة السونار ذاتيا ليمسح البةف أمام الس يرة مستخدما الةزم األفقية  
  لب فض أنها قد اكت  و ثالث أفواج سم ية عل  ةعد ( ةعيدة المدى)الضيقة 
متف مل  األمام ةمجفد العثور عليها لتةديد م انها يتب مغالق الم تاا  1222

الذاتي لت غي  الجهاز يدليا إلح ام توجيه الةزم ال وتية ةةيث يتب ا حت اظ 
 .موقو األسماكةال لة مو األفواج الثالثة لتتجه الس يرة مل  

 :المرحلة الثانية
عرد اقتفاب الس يرة من األسماك يتب ا ستغراء عن الةزم الضيقة  

 .ليستعاض عرها ةالةزم العفيضة العميقة لمازال الجهاز يدار ةاليد
 :المرحلة الثالثة

ةمجفد لصول الس يرة مل  موقو األسماك يتب ت غي  جهاز صدى ال وت  
فواج الثالثة في حين توجه الةزمة ال وتية العميقة مل  العادي لة ظ ال لة مو األ

 .الخلف لتبتعد الس يرة عن الهدف قاةفة خل ها شب ة الجف عل  ةعد كبيف مرها
 :المرحلة الرابعة

يتب التقاط األفواج السم ية بواس ة السونار العميق الةزم   ثب تتة ب  
فات في موقو األسماك مل  أن الس يرة في مسارها حسب ما يبيره السونار من تغي

 .يتب اإلةباق عليها تماما
 
 
 
 
 
 

 

 
 حزم السونار في تةديد األفواج السم ية استخدام: 16ش   



 اف أسماك الرنجة بواسطة الطائراتاستكش 2-1-2
تمتاز م ايد الفنجة ةالتجمعات الكثي ة لاتجاه أففادها مل  ال عود نةو  

ال فلق بوقو قلي  مما يم ن من رؤيتها س ح المياه ةعد غفلب ال مس لقب  
 .ةالعين المجفدة لتةديد موقعها

ليم ن م اهدة األفواج من عل  س ح المفكب عل  مسافة قد ت   مل  
ز المدى ال خمسة أميال ةةفية ت  و عل  س ح الماء عل  هيئة ةقو سوداء ل  يتج

فا لقد ي ون مت 02 – 32متف مفبو بيرما عمقه ي   مل   122األفقي لل وج عن 
 .قلي  العمق للكره يتوزع عل  امتداد أفقي كبيف
ال تفة التي ت عد فيها األسماك  نخ اضلكرتيجة إلم انية الخ ر الفاجو  

مل  الس ح لفيما يختص ةرجهزة صدى ال وت فقد أدت كثافة التجمعات السم ية 
سعة من لضيق ن اق انت ارها األفقي مل  قلة جدلاها خاصة في المساحات الوا

أجهزة السونار  ليلجر األيسلرديون  ستخدامالبةف مما يجع  ال فصة أحسن  
المفاقبة ةال ائفات لتكملة هذا الرقص لمفاقبة أفواج األسماك ل مةالغ  ستخدام 

 .مواقعها مل  س ن ال يد ة فيق الالسلكي لتةديد أحجامها التقفيبية
 معات األسماكجاألقمار الصناعية للكشف عن ت استخدام 2-1-2
كما لسبق ذكفه فإن الت ور  في علوم ال يد كان مفتب ا ة    رئيسي  

ل  ل الثانية   لقد كان من بين العلوم ل بت ور العلوم البةفية خالل الةفبين األ
ل التي هي ( Remote sensing)التي ت ورت هي علوم ا ست عار عن ةعد 
معيرة عن ةفيق قياسات ثب أحداث  ألعبارة عن اكتساب معلومات عن موضوع 

معلومات تب  ألةعبارة أخفى هي عبارة عن تةلي  بيانات  ألأخذها من ةعيد 
خارج الغالف  ألالة ول عليها بواس ة أجهزة مةمولة ةعيدا عن األرض داخ  

 .الجوي 
لعل  الفغب من أن التةديد المباشف للتجمعات السم ية هو أهب األهداف 

 استخدامة)أيضا من أصعب األمور   ل التةديد الرظفي  التي يفج  تةقيقه م  أنه
للتجمعات السم ية كما سبق ذكفه يستخدم برجاا مو ةعض األنواع السم ية ( الرظف

 .البالجية مث  األن وجة لأسماك السيف ل المانهادن ل التونا
مرذ قفلن ( Bioluminescence)للقد استخدمو ماهفة الترلق الةيوي  

 يادين للتعفف عل  التجمعات السم ية   لهذه الظاهفة هي عديدة بواس ة ال
 ألعبارة عن ابتعاث ضوئي يةدث في ةعض أنواع ال ةالب عردما يتب تبعثف 

 .تع ف بواس ة حفكة األسماك 



للقد تب تجهيز الوحدات التي تقوم ةا ست عار عن ةعد بوحدات ت ويف  
افتة لتةويلها مل  موجات أكبف تل زيوني ذات قدرات عل  التقاط  هذه األضواء الخ

يم ن رصدها لتةديد كميات األسماك براء عليها لتسم  هذه الوحدات ةالو 
(LLLTV )أل Low Light Level Television . 
ل الك ف المباشف عن التجمعات السم ية ربما ي ون صعبا لذا يتب  

ي تةدث ا ستعاضة عره عرد ا ست عار من ةعد عن ةفيق تسجي  التغيفات الت
في المةي ات ل البةار ل عم  خفائط مسوحية   لتةديد التغيفات في لون المياه 
من األزرق مل  األخضف ربما يخدم كدلي  عل  زيادة ال ةالب ل المفتبط بها 
لجود األسماك   لقدرة ا ست عار عن ةعد أنها يم ن أن تقوم بدراسة مساحات 

 .ةدث فيهالاسعة من المةيط لتسجي  التغيفات التي ت
كما لأن قدرة هذه األجهزة عل  قياس درجات الةفارة ل التغيفات فيها  

يم رها من تةديد توزيو األنواع السم ية المختل ة  لأيضا تةديد مراةق التقاء 
التيارات البةفية المختل ة خاصة بين التيار الدافئ ل التيار البارد حيث تتواجد أنواع 

 .سم ية عديدة
قمار ال راعية في عمليات الفصد أم ن التغلب عل  العديد األ استخداملب 

من الم اك  التي كانو تواجه الفصد بواس ة ال ائفات   فبواس ة األقمار 
ال راعية أم ن رصد مساحات كبيفة عل  مفة لاحدة مو متغيفات بيئية مختل ة 

بقا ل   لعادة   تخضو األقمار ال راعية لألخ اء الب فية فلها بفامج مةددة مس
 .تخضو ألي تغيفات بيئية تؤثف عل  عمليات الفصد

 :لتستخدم األقمار ال راعية مدارات مةددة حول الكفة األرضية 
 لتستخدمه األقمار ال راعية المخ  ة لالت ا ت -فوق خط ا ستواء   -
لهو يمف بين ق بي األرض ال مالي ل الجروبي لتستخدمه  –فوق الق بين  -

 المخ  ة لمفاقبة األرضاألقمار ال راعية 

 مر فجة حول األرض ألية حادة ال قفيبة من الق بين لهي تدلر مما بز  -

لتقوم األقمار ال راعية بفصد ن س الم ان العديد من المفات في اليوم 
ية مي  حول األرض قدرها ال له ز  Landsat-4الواحد فمثال القمف ال راعي  

ض   ليمف عل  خط ا ستواء كيلومتف من س ح األر  697لهو عل  ةعد  89.3
كيلومتف  Sدقيقة لفي هذه األثراء تكون األرض قد تةفكو ةمقدار   89.1ك  

 :لاألخيفة يم ن تةديدها ةالقانون التالي
S= (2 ∏  R/ T) 98.5 = 2752 km 

 :حيث 



 R =  6400 = ن ف ق ف األرض km 

T =  الزمن ةالدقيقة = (24 X 60) = 1440 min. 

يلف القمف ال راعي حول األرض في اليوم الواحد عددا  لفي هذه الةالة
 :ي عدد الدقائق في اليوم مقسومة عل  زمن الل ة الواحدة ال من الدلرات يس

1440/ 98.5 = 14 revolutions/ day. 

 

 ,Global Positioning System)نظام تحديد الموقع الدولي 2-1-9

GPS) 
ألرض  هذه األقمار تتيح لك  قمفا صراعيا حول ا 00ليتكون هذا الرظام   

أن يةدد موقعه لارت اعه عل  أي جزء من ( GPS)شخص لديه جهاز استقبال 
هذا الرظام ل المت   مباشفة ةمفاكب ال يد تست يو المفاكب  استخدام  لباألرض 

تةديد مواقو األسفاب السم ية ل اتجاهاتها ل توقو مساراتها في البةار األمف الذي 
 .ال يد ليقل  الجهد المبذلل في البةث  يسه  من عمليات

 وسائل وطرق صيد األسماك 2-2
ت ورت األدلات المستخدمة في صيد األسماك عل  مدى التاريخ م  أن 
هذا الت ور كان ة يئا نتيجة لمةافظة الم تغلين بهذه المهرة عل  أدلاتهب التقليدية 

 :ح  المختل ة  ليم ن سفد ملخص تاريخي لألدلات المستخدمة في المفا
استخدم اإلنسان يديه في صيد األسماك لذلك في المراةق التي انةسف عرها المد 

 لتفك بها ةعض األسماك عل  ال واةئ
استخدم اإلنسان ةعد ذلك الفمح ل يد األسماك في المياه التي   ي لح 

 .فيها ال يد ةاليد   ةعد دلك مهفت الةفبة ذات ال فف المزلد ة وكة
ل  عبارة عن ل شوكة نباتية ل األ ألالخيط المفبوط في نهايته عظمة ثب استخدم 

ق عة صغيفة من العظب مدببة ال ففين لمفبوةة من الوسط ةالخيط تبتلعها 
 .األسماك فتقف في حلقها لترغفس فيه ل التي ت ورت مل  السرارة الةديد
ت صيد استخدم اإلنسان ةعد ذلك ال باك ل التي تعتبف آخف مفاح  ت ور أدلا

 . األسماك

 تصنيف وسائل وطرق الصيد  2-2-1
تغيفت ةعض لسائ  ال يد ة ورة قليلة عما كانو عليه مرذ آ ف السرين 
في حين أن هراك ةعض التقريات المستخدمة حاليا تعم  عل  م اهيب اكت  و 

أجهزة معقدة   لتقسب لسائ  لةفق ال يد  استخدامةالبةث العلمي الم ثف ل 



رلبية ل مجموعة رئيسية لها مسمياتها ةاللغات األ 13رلبا مل  أل في المعمول بها 
 :المختل ة هذه المجاميو هي

 ال يد بدلن لسيلة -
 ال يد ةاألسلةة الجارحة -

 ال يد ةإفقاد الوعي -

 ال يد ةالتخبط -

 ال يد ةالم ايد الثابتة -

 ال يد ةالم ايد الثابتة لألسماك القافزة -

 س ذات األفواه المثبتةال يد ة باك األكيا -

 ال يد بوسائ  الجفف -

 ال يد ة باك الجفف -

 ال يد ة باك اإلحاةة -

 ال يد ة باك الغمف ل الففو -

 ال يد ةال باك الساق ة -

 ال يد ةال باك الخي ومية لشباك التخبط -

 :ويقوم آخرون بتقسيم وسائل الصيد إلى ثمانية مجاميع رئيسية
 مجمعاتالة ارات اليدلية ل ال -
 لسائ  الجفف -

 الفماا -

 لسائ  مفقاد الوعي -

 السرانيف -

 شباك التخبط الثابتة -

 الم وقات الثابتة -

 شباك اإلحاةة المتةفكة -

 :الس ن استخدامةفق لت ريف ال يد ة 0كما أن هراك 
 الجفف أللسائ  للق ف  -
 لسائ  لإلحاةة -

 لسائ  صيد ثابتة -

 لسائ  مترقلة -
 :ة للسيلة ال يدةفيق اختيار

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Man_with_cormorant.jpg


مجموعة من العوام  تتدخ  يتب تةديد لسيلة ال يد براء عل    
ال فيقة ل الوسيلة المستخدمة في صيد نوع مةدد في مر قة مةددة يعتمد  ختيار 

 :عل  ما يلي ختيارهذا ا 
 النوع المطلوب صيده -1

أن فلك  نوع سم ي عاداته لحفكاته لردلد أفعاله تجاه المة زات   فرجد 
السفةانات ل المةار تتواجد في القاع لأسماك مث  الكود تتواجد قفب القاع بيرما 
أنواع ةالجية مث  الفنجة ل التونة لأبو سيف فهي تتواجد في أي م ان ما بين القاع 

لسائ  صيد تعم  عل  القاع بيرما  استخدامل س ح البةف   فاألنواع القاعية يتب 
 .لسائ    تمس القاع استخداميتب صيدها ةاألسماك البالجية فغالبا ما 

درجة الةفارة ل ال تفة من اليوم لتوافف  اختالفلتختلف أماكن تواجد األسماك ة
م ادر الغذاء فرسماك مث  الفنجة ل التونة ل األن وجة تتجمو في ق عان كثي ة 
 أليم ن صيدها ةالجملة بيرما هراك أسماك أخفى مث  ال الندر فهي تعيش مبعثفة 

 .في تجمعات صغيفة
 القيمة الفردية -7

 ألمتوس ة  ألةعض األسماك تكون أففادها ذات اقت ادية عالية 
مرخ ضة   لتختلف هذه القيمة تبعا للمراةق المختل ة من العالب حسب العادات ل 
التقاليد ل الت ضي  فمثال أسماك السالمون ل التونة لأبو سيف أسماك ذات قيمة 

أسماك كالمستخدمة في الت ريو مث  الهيفنج  لالذي ي رو مره  ففدية عالية بيرما
مسةوق السمك فهي أسماك مرخ ضة القيمة بيرما األسماك التي تستخدم في 

مجمدة فهي متوس ة  ألالت ريو مث  أسماك موس  تعتبف عرد استهالكها ةازجة 
اةو أسماك ها عل  صورة صو استخدامالقيمة م  أنها ت بح قليلة القيمة مذا ما تب 

 .عفضها عل  هيئة ق و  أل
 .لتستخدم لسائ  ال يد ال فدية عادة مو األسماك كبيفة الةجب

 عمق المياه -7

لسيلة ال يد حيث أن لسائ  ال يد  اختياريؤثف عمق الماء عل   
 .المختل ة يتب ت ميمها للعم  عل  أعماق معيرة لفيه تستخدم عل  نةو نموذجي 

 خصائص قاع البحر  -4

عض لسائ  ال يد لخاصة التي تعتمد في فعاليتها عل  الةفكة عل  ة
حت  الخ ن  ألالمتعفج  ألالقاع  تكون عفضة للتلف ةسبب قاع البةف ال لب 

 .لعادة ما يتب لضو لسائ  صيد ثابتة لت ادي مث  هذه الم اك  



لسيلة لةفيقة ال يد تعتمد ة    أساسي  اختيارل الجديف ةالذكف فإن 
ام  ا قت ادية فري لسيلة تقرية مقبولة تةقق الهدف ا قت ادي مرها عل  العو 

 .لتةقق كميات صيد كبيفة من األسماك تعتبف هي ةالتركيد أفض  الوسائ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طرق الصيد بالتخبط 2-2-1-1

لفكفتها تعتمد عل  توجيه حفكة األسماك ة ورة مةددة في اتجاه لسيلة 
خدمة لعادة ما تكون ال باك   ةعد ذلك يتب سةب ال باك ل الة ول ال يد المست

 أش ال مختل ة للخيوط اليدلية المستخدمة في ال يد ةالسرارة: 17ش   



عل  األسماك   لتعتبف لسيلة ال يد ةالتخبط من لسائ  ال يد السلبية   مذ أنها 
  تسع  لألسماك  ص يادها ب  تبق  ال باك ثابتة في م انها حت  ت  دم بها 

خاصة البالجية عرد األسماك مستغلة ةعض الظواهف في حياة األسماك اليومية 
صعودها في الظالم   لهذه ال باك تعم  عن ةفيق أن األسماك عرد اص دامها 

ل المفلر مل  الجهة األخفى من ال باك   لإذا لب ترجح األسماك ال بها فإنها ستة
مة كلما ال لو العودة فإنها تةتجز في ال ب ة لكلما زادت السم ة من المقال لح

 .حجز السم ة ذادت مي اني ية ال باك في 
 :ليتب تقسيب شباك ال يد ةالتخبط مل  

 ال باك الخي ومية -

 شباك خي ومية ثابتة -

 شباك خي ومية ةافية -

 شباك خي ومية هائمة -
 شباك التخبط -

 الكرار ألشباك المةيف  -

ل ل الثاني تمتاز ةرنها م فدة ال بقة في حين ل ل الروعين من ال باك األ
 .لث ثالثية ال بقاتتكون شباك الروع الثا

 (Gill nets)الشباك الخيشومية  2-2-1-7
لهي عل  أةسط صورها عبارة عن ةبقة م فدة يتب تثبيتها من أعل  لمن 

ليثبو   0:  3أس   بواس ة حبلين ةةيث ي ون ةول ال ب ة ةالرسبة ل ول الةب  
( قدمحب  ال)ق و من ال لين أما الةب  الس لي ( حب  الفأس)في الةب  العلوي 

للمي تهما هو ا حت اظ بوضو ( من الفصاص)فيثبو فيه مجموعة من األثقال 
 .ال ب ة عمودي عرد ففدها في المياه 

ل ةالرسبة لل باك الخي ومية القاعية فإن لزنا من الفصاص زائد يستخدم 
لتثبيو الةب  الس لي عل  القاع   عرد ةففي ال باك تكون هراك عالمات ةافية 

 .Buoysامتداد ال ب ة لتسم  هذه العالمات الو لتوضح موقو ل 
ليم ن ربط مجموعة من ال باك الخي ومية ل التي ت    أحيانا الواحدة 

أس و  من ال باك لترخذ ال     ألمرها عدة مئات من األقدام لت    ق ارا 
 .المرةري ة ع  األمواج 

 ليم ن التة ب في عمق ال باك المستخدمة عن ةفيق حب  الفأس ل
المفبوط في نهاية ال باك   لهراك ةفيقة شائعة يستخدمها كثيف من صياد ي 

من ماهفة المد لالجزر لذلك عن ةفيق تثبيو  ست ادةالعالب لذلك عن ةفيق ا 



ال باك الخي ومية عرد أدن  جزر ليتب تغ يتها عرد المد   لعرد قدلم الجزر 
 .التالي ترةسف المياه لتتعلق األسماك ةال باك 

ستخدم ال باك الهائمة في ك  أنةاء العالب ليتب صيد أسماك الساردين ل لت
الفنجة ل السالمون ل التونة لمن أهب ص اتها أنها تكون غيف مفئية لعادة ما 

 .تستخدم ليال لتمتد لعدة كيلو لتفات ليثبو عن ةففها ال لق عوامة مرشادية 
 (Tangle nets)شباك التخبط  2-2-1-7
األساسي بين ال باك الخي ومية لشباك التخبط هو  ختالفيعتبف لجه ا  

 0ةول الةب    ف ي حالة شباك التخبط ي ون ةول حب  الفأس مل  ال ب ة كرسبة 
متف من الغزل   لعل  هذا األساس  02متف حب  يعلق فيها  12أي أن ك   1: 

عرد فإن فتةات الغزل   ترخذ ال    المعين ب  تتدل  ال ب ة ة ور سائبة ل 
دخول األسماك بفأسها في ال ب ة فإنه يتب ممساكها ة فيقة مباشفة مث  ال باك 

لو السم ة ال حيث تت اةك ال باك مو األشواك الزعر ية لكلما ح –الخي ومية 
الهفلب زاد ت اة ها لقلو ففصتها من اإلفالت   لتزداد ففصة اشتباك األسماك 

كيب ةارزة مث  األشواك ل األشعة ة باك التخبط كلما كان هراك عل  جسمها تفا
 .الزعر ية 

 
 (Trammel nets)الكنار  أوشباك المحير  2-2-1-4
لهي عبارة عن شب ة عادية ذات فتةات صغيفة متداخلة بين نوعين  

لعرد  –آخفين من ال باك ذات فتةات لاسعة لتكون ال ب ة الداخلية سائبة 
تدفو ال ب ة الداخلية ذات ال تةات ال غيفة بين اص دام السم ة ةال ب ة فإنها 

 .فتةات ال ب ة الواسعة ليتكون بهذا كيس يةبس السم ة بداخلة 
لهي عبارة عن حائط ( Flue net)هراك أيضا شباك مةيف تسم   

عمودي سائب من ال باك تت   ةةب  الفأس عوامات ل األرضي أثقال فتةافظ 
ية مو ال تب سةبها بواس ة زلرق صغيف بز عل  لضعها العمودي في المياه   لي

أداة صوتية إلزعاج األسماك فتساق مل  ال ب ة ليتب سةبها  استخدامال اةئ ليتب 
 .ةسفعة 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 االجتذاب أوالصيد بالترغيب  2-2-1-5
صراعية لجذب األسماك نةو لسيلة  ألةعوما حقيقية  استخداملفيه يتب  

ةةيث تبتلو األسماك السرارة  –ي هذه الةالة السرارة ال يد ل التي عادة ما تكون ف
المخت ية داخ  ال عب ل الذي ي عب مخفاجه مفة أخفى   ل الجديف ةالذكف أن 
لمي ة السرارة الفئيسية هي مرو خفلج الخيط من فب األسماك مفة أخفى ةعد 

 .ابتالعه 
القاع   تتفك هائمة بين الس ح ل  أللتستخدم الخيوط مما بواس ة مفساه  

قد يةدث أحيانا أن يتب صيد  –لتعتبف الخيوط لسيلة صيد لألسماك مر فدة 
( Rip hooks)األسماك ةالسرارة ليس عن ةفيق ال ب فهراك سرارة الل ش 

لتستخدم ل يد أنواع مةددة لذلك عن ةفيق ن ب خيط ةوي  عبف ةفيق 
 .ل الخيوط األسماك ةةيث أن األسماك ت يد ن سها بر سها أثراء مفلرها حو 

كما تستخدم م ايد ثابتة يوضو بداخلها ةعب يدخ  مليه األسماك  
 .لي عب خفلجه مرها 

 (Hook lining)الصيد بخيوط السنارة  2-2-1-1
لهي تعتبف أشهف ةفق ال يد لدى الهواة للكن أكثفها منتاجية هي الخيوط ال ويلة 

 :  ليم ن تقسيب ال يد ةالخيوط مل 
 يدلية -
 الق بة استخدامة -

 الخيوط ال ويلة -

 الخيوط الق يفة -

قارب ليفبط فيه عوامة  ألل  تستخدم فيها اليد من فوق مفكب صيد ل لاأل
ال لين حت    تالمس السرارة القاع   كما تستخدم أحيانا ثقا ت من  ألمن الخ ب 

الفصاص لبزيادة عدد السرانيف في الخيط كلما زاد ثق  الفصاص   للمرو الخيوط 
فإنه يوضو فوق ( الخيط ال فدي عل  الخيط الفئيسي)ن ا لت اف حول ن سها م

 . م روع من المعدن( Anti-kink)مانو الت اف  أل( Swirel)الثق  ةقلي  مدلر 

  حظ نوعي ال باك المستخدمة( المةيف)شب ة الكرار : 61ش   



أما الروع الثاني فيمتد بوجود الق بة لهي أشهف ال فق المعفلفة كما سبق 
 .ال فا ةالرسبة للهواة 

القاعية ذات القيمة  أل يد األسماك البالجية أما الروع الثالث فيستخدم ل
الكود   لي   ةول الخيط مل  عدة  ألالهليبوت  ألال فدية العالية مث  أبو سيف 

متف   لتثبو مما  0.1 – 2.1أميال ةه سرانيف م عمة م دلدة عل  مسافات من 
 .عل  القاع لي ون هراك عوامة مرشاد ألفي عمق م لوب 

 
 
 
 
 

 ل يدخيوط ا: 60ش   
أما الروع األخيف فهي تستخدم ل يد األسماك ال غيفة نسبيا لي ون فيها 

 .عدد السرانيف أكبف ة ثيف من الموجودة في الخيط ال وي  
 
 
 الصيد بجر خيوط السنارة  2-2-1-2

لهي تمتاز ة يد األسماك البالجية السفيعة ذات القيمة ال فدية العالية 
تب سةب عدد كبيف من الخيوط المزلدة ةسرانيف مث  التونة لالساردين   لفيها ي

م عمة ن لتفتب ةةيث   تت اةك مو ةعضها   لُتستخدم عادة مفاكب صغيفة 
 .عقدتين  أللهذه ال فيقة لتبةف المفكب خالل مر قة ال يد ةسفعة عقدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 (Trawling nets)شباك الجر  2-2-1-2

ةفق ال يد ةالم اردة ب  لأكثفها ك اءة  يعتبف ال يد ة باك الجف هو أهب 
لهو يعتمد عل  سةب ال باك عبف الماء ل تفة زمرية تظ  فيها فتةة ال باك 

 .ألواا  ألعوامات  استخدامة ألدعامة  أليز ال بف  استخدامم توحة مما ة
 :شباك الجر هي  استخدامو األنواع الرئيسية للصيد ب

 (Beam trawl) بية جفافة الدعامة الخ استخدامال يد ة -1
لهي من أقدم لسائ  الجف في العالب لقد استخدمو بواس ة المفاكب  

ال فاعية   لفيها تقوم دعامة  خ بية مدعمة من ةففيها ةإةار حديدي ي ون 
الضلو العلوي ل تةة ال ب ة لبذلك تظ  م توحة ة  ة مستمفة عن ةفيق 

ليت   ةالدعامة الخ بية حب  الزحافتين اللتان تكونتا بواس ة اإلةار الةديدي 
الفأس من مفكزها لةففيها لتعتمد ةفيقة ت غي  هذه ال باك عل  سةب ال باك 
خلف المفكب لمدة زمرية ؛ ثب استعادتها لرفعها مل  المفكب لت فيغ ما تب صيده 

قدم  01من أسماك   لعادة ما تفت و العامة الخ بية ل التي ي ون ةولها حوالي 
 .  ثالث أقدام ةمقدار قدمين مل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شباك الجف: 60ش   

 سرانيفال يد ةجف خيوط ال: 63ش   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Bottom otter trawl)تار القاعية للجف أل شباك : 61ش   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (تفأل لالحظ ألواا )شباك الجف في المياه المتوس ة : 66ش   



 أشكال لبعض المراكب المستخدمة في نظم الصيد المختلفة 2 -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مفكب جف صيد تقليدي م روع من األخ اب: 68ش   

 (س يرة أم)م رو لألسماك  -مفكب جف: 69ش   

 مفكب جف حديثة: 67ش   



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

  حظ أذرع الجف  –مفكب صيد تستخدم عارضة الجف : 71ش   

 يستخدم مفكب جف صيد متوسط م روع من األخ اب: 72ش   
 في صيد الجمبفي  



 تذكر
 ( يد لمعداتهال)الثامن  الباب

 

هراك العديد من الكائرات الةية ترجذب نةو الضوء دلنما األخذ في ا عتبار  -
أن ي ون هذا الم در الضوئي م در هالك لهذه الكائرات مث  انجذاب 

كما  –ات ل ال فاشات نةو الرار لاص دام ال يور ةال رارات المضيئة الة ف 
لقارب مذا لجد عليه م در ا حظ ةعض ال يادين انجذاب األسماك نةو 

ضوئي   لت ور استخدام اإلضاءة عل  القوارب من حفق األخ اب حت  
 استخدام الم ابيح

هو التعفف  من أهب األمور التي يجب معففتها في مجال الم ايد السم ية -
عل  أماكن تواجد التجمعات السم ية لتةديد كمية لكثافة األسماك في هذه 
المراةق   كما لأن التعفف عل  شك قاع البةف يم ن بواس ته تةديد نوع 
األسماك التي تتواجد في هذه المراةق لقد اعتمد اإلنسان عل  العديد من 

معدني في آخفه ثق  ل  األجهزة التي تةدد له عمق القاع مث  استخدام سلك
التي ملو تستخدم مل  عهد قفيب م  أنه لمو الت ور العلمي أصبةو هراك 

 أجهزة ملي تفلنية يست يو بها تةديد عمق القاع ل الك ف عن ةبيعته

يعتمد عل  نظفية قياس ارتداد ال وت من قاع البةف جهاز صدى ال وت  -
 .قدم في الثانية 0822مو العلب ةرن سفعة ال وت في الماء تقدر ب 

جهاز صدى ال وت له أهمية أساسية في ال يد في المياه المتوس ة برظام  -
فبدلنها   يم ن لهذه ال فيقة ال يد أن ( Mid-water trawling)الجف 

تكون مم رة   ل مر قة عم  هذه ال باك هي المجال العفيض بين الس ح ل 
عمق توجد فيه تجمعات القاع أي أن ال ب ة لها القدرة عل  العم  في أي 

سم ية كما ليجب أن تتوافف في هذه ال باك القدرة عل  تغييف العمق أثراء 
 عملية جف لاحدة مذا ما فعلو األسماك ذلك

ل الجديف ةالذكف رته عل  التعفف عل  ك  ما حوله  مميزات السونار هو قد -
وام  كثيفة هرا أن الموجات التي يفسلها السونار لخاصة األفقية مرها تترثف ةع

أهمها صعوبة التة ب في مسار ال وت في الماء مميزات السونار هو قدرته 
عل  التعفف عل  ك  ما حوله   لالجديف ةالذكف هرا أن الموجات التي يفسلها 
السونار لخاصة األفقية مرها تترثف ةعوام  كثيفة أهمها صعوبة التة ب في 

 مسار ال وت في الماء



بين ال باك الخي ومية لشباك التخبط هو ةول الةب  لجه ا ختالف األساسي  -
أي  1:  0  ف ي حالة شباك التخبط ي ون ةول حب  الفأس مل  ال ب ة كرسبة 

متف من الغزل   لعل  هذا األساس فإن  02متف حب  يعلق فيها  12أن ك  
فتةات الغزل   ترخذ ال    المعين ب  تتدل  ال ب ة ة ور سائبة لعرد 

ك بفأسها في ال ب ة فإنه يتب ممساكها ة فيقة مباشفة مث  ال باك دخول األسما
حيث تت اةك ال باك مو األشواك الزعر ية لكلما حاللو السم ة  –الخي ومية 

الهفلب زاد ت اة ها لقلو ففصتها من اإلفالت   لتزداد ففصة اشتباك 
األسماك ة باك التخبط كلما كان هراك عل  جسمها تفاكيب ةارزة مث  

 ألشواك ل األشعة الزعر يةا
  



 الباب التاسع
 عناصر جودة المياه

 المقدمة 9-1
السم ي حيث تمث   ستزراعتعتبف المياه ه  أحد أهب عراصف صراعة ا 

حجف األساس ف  تلك ال راعة ألنه بدلن توافف المياه المراسبة من حيث 
ه ي عب  ب  قد ي ون مستةيال   ية لالبيولوجية فإنال خ ائ ها ال بيعية لالكيم

لبالرسبة للخ ائص ال بيعة فه  خ ائص غيف مم ن . مقامة مزرعة سم ية
من خالل ت ميب  ألموقو المزرعة  اختيارالتة ب فيها م  ف  مفلف خاصة مث  

ية لالبيولوجية فإنه يم ن مل  حد ما التة ب فيها ال أما المواص ات الكيم. األحواض 
امالت لاإلضافات الت  يم ن أن تغيف من كيمياء لبيولوجيا عن ةفيق ةعض المع

كما أنه   يم ن ةةال من األحوال مغ ال أهمية كمية المياه الالزمة في . المياه
ستمفار اأن ي ون م در المياه متواففا  ة حال مالءمتها من حيث الروعية مذ يربغي

 .المزرعة ف  أى لقو احتياجاتلب مية تغ   
تخاذ التدابيف المراسبة لتةسين نوعية تلك النعر  بها : ألحواضمدارة مياه ا

لجديف ك   تاج األسماعالج ةعض عيوبها ك  تكون أكثف مالمة إلن ألالمياه 
السم   ةغفض تةسين  ستزراعةالذكف أن اإلجفاءات التي ت بق ف  مجال ا 

اصي  لعالج نوعية المياه مقتبسة أساسا من مجا ت زراعية أخفى مرها المة
الرباتية لالت  يستخدم فيها التسميد العضوى لالمعدن  كما يستخدم فيها مةسرات 

لهراك ممارسات أخفى مرخوذة من المجال     التفبة مث  الجيف لالجبس الزراع
كما تجفى أيضا    هاعالجأل ال ة  مث  مضافة الم هفات للوقاية من األمفاض 

عالج  ألأج  تةسين نوعية المياه ستةداث مجفاءات جديدة من ةعض األةةاث  
   عتبار الغفض الفئيس  أ  لهو اإلنتاج السم  ةعض الم اك  مو األخذ ف  ا 

ليربغ  األخذ ف  ا عتبار أن أى مجفاء يستهدف تةسين المياه قد يرجح في مقليب 
ةبيعة م ادر  ألمعين بيرما   يرجح ف  مقليب أخف مختلف ف  ةبيعة المراخ 

كذلك يربغ  أن ندرك أن ةعض اإلجفاءات الت  يم ن ت بيقها ةرق     المياه فيه
. تكل ة عل  ن اق ضيق قد ي عب ت بيقها عل  ن اق لاسو ألسباب مختل ة
لذلك عردما نعلب عن ةفيقة ما لتةسين نوعية المياه   يربغ  أن نسارع مل  

ن المياه تب أى نوعية مت بيقها حففير حت  نعلب الظفلف التي ةبقو فيها لعل  
تخاذها كدلي  لرا ف  الظفلف الخاصة برا ةةيث ن بق مرها ما يراسبرا امجفاءها ل 

 .ندخ  تعديالت عليها لتالئب الظفلف الخاصة برا أل



 

 :مصادر المياه 9-7
يعتبف توفف المياه هو العر ف الفئيس  المةدد لعملية منتاج األسماك 

ة المياه ف  حالة تواففها تعتبف من كذلك فإن نوعي. ستزراعتجاريا عن ةفيق ا 
السم   حيث أن  ستزراعف  حالة ا  ستخدامالعوام  المةددة لرجاا الموقو لال

. الخ ا ئص ال بيعية لالكيما ئية للمياه تفتبط أساسا ةرص  الم در المائ 
السم    ستزراعستغالله ف  ا موقو ما   ختيارلبالتال  فإن القفار الرهان   

 . لففة المياه  لجودتها: ال العاملينيفتبط ة 
 :السم   ه  ستزراعها ألغفاض ا استخدامأهب م ادر المياه الت  يم ن  
 . مياه األنهار لالبةيفات -1
 .مياه قروات الفى لالم ارف الزراعية -0
 (. اآلةار)المياه الجوفية  -3
 .مياه البةار -0

و من اء المزرعة حيث أنه موق اختيارمن الثابو أهمية م ادر المياه عرد 
فكلما كان م در المياه قفيبا  من الموقو    الموقو ختيارمن العوام  المةددة  

لب ميات لفيفة كلما كان ذلك أفض  إلن اء المزارع كذلك مذا كان الة ول عل  
كلما كان ذلك أفض  من حيث التكل ة عرد اإلن اء   المياه من هذا الم در سه

 .لالت غي 
 مياه األنهار والبحيرات 9-7-1

من أهب لأفض  م ادر ( المياه الس ةية)تعتبف مياه األنهار لالبةيفات 
السم   من حيث جودتها لمالئمتها لسهولة الة ول عليها لقلة  ستزراعالمياه لال

لتتميز هذه    التكل ة ة فط خلوها من الملوثات لالمخل ات ال راعية لالزراعية
كذلك تةتوى عل  العديد من    ستمفارادة ةجارية متجد الم ادر ةرنها ذات مياه

م  أنه ف  كثيف من الةا ت يةظف    العراصف الغذائية ال بيعة الم ضلة لألسماك
أما ةالرسبة لمياه البةيفات    السم   ستزراعمياه األنهار ف  أغفاض ا  استخدام

ا نتوقو تباين جودة فإن جودتها سوف تتوقف مل  حد كبيف عل  البةيفة للهذا فإنر
 .المياه مل  حد كبيف تبعا لةالة البةيفات

 اه قنوات الرى والمصارف الزراعيةمي 9-7-7
السم   من حيث  ستزراعله  في الغالب أيضا مياه مالئمة جدا لال

خ ائ ها الكيميائية للففة الغذاء ال بيع  بها لذلك لكون قروات الفى ف  الغالب 
. قها صراعيا ةغفض توصي  المياه لألراض  الزراعيةففلع صغيفة لألنهار تب ش



السم    ستزراعكذلك تعتبف الم ارف الزراعية في أغلب األحيان مالئمة لال
لخ وبتها حيث تتوافف بها ةقايا األسمدة الزراعية لذلك ة فط خلوها من الملوثات 

للكن أيضا ف  ةعض    ية كالمبيدات الة فية لغيفها من المخل اتال الكيم
السم   خوفا من  ستزراعقروات الفى ألغفاض ا  استخدامح ةالمراةق   يسم

سترزاف تلك الم ادر المائية لبالتال  عدم ك ايتها ألغفاض رى المةاصي  ا
 . السم   ستزراعتستخدم الم ارف الزراعية لغفض ا للذلك    الزراعية

 (مياه اآلبار)المياه الجوفية   9-7-7
السم ي خاصة حين يتعزر  ستزراعم ادر المياه لالتعتبف لاحدة من أهب 
له  تتميز ةخلوها من التلوث في الغالب لتواففها . الة ول عل  المياه الس ةية

للكن يلزم للة ول عليها توافف معدات رفو المياه لهو أمف م لف . ةوال العام 
كن لل   اه حيث تكون في الغالب غيف خ بةكما يلزم تسميد تلك المي   غالبا

يربغي قب  تةديد الموقو الذى تستخدم فيه المياه الجوفية تةلي  عيرات من ةعض 
ية حيث أحيانا ما تةتوى ال اآلةار ف  المر قة للتركد من خلوها من الملوثات الكيم

مياه اآلةار عل  تفكيزات غيف مفغوبة من ةعض المعادن الثقيلة لكذلك عل  
ستثمارية العالية عم  يو ذات التكل ة ا لير ح في الم ار .  ةعض الغازات السامة

مخزلن المياه الجوفية  ختبارية ف  الموقو ذاته كما يلزم التركد من ك ايةاآةار 
 .ها ةعد ا ت ال ةالجهات الفسميةاستخداملإم انية 

 مياه البحار  9-7-4
سم   متاخمة  استزراعف  ةعض المراةق الساحلية يم ن مقامة أحواض 

دم مياه البةف ف  هذه األحواض لف  هذه المزارع ي ون من لل واة ء لتستخ
األنواع البةفية من األسماك فقط لالت  يم ن تفبيتها في المياه  استزراع  المةتم
 .المالةة

 السمكى ستزراعاه لالأهمية نوعية المي 9-7
يعتبف الماء بدلن شك العر ف الفئيس  ف  تةقيق أهداف م اريو 

الجودة عل   ألتؤثف المياه المتاحة سواء من حيث الكمية السم   حيث  ستزراعا 
ةيوية فتؤدى األسماك جميو لمائف الجسب ال   ف   العملية اإلنتاجية ألنجاا 

   عتمادا  كلير عل  المياه ف  التر س  التغذية لالرموا ف  المياه حيث أنها تعتمد 
تباين ف  مت لبات للما كان هراك .   توازن األمالا لالتكاثف مخفاج ال ضالت

أنواع األسماك المختل ة من حيث نوعية المياه فدائما  مايستهدف أن تكون عراصف 
أكثف من  ستخداملقد تكون هراك ففصة  . المياه المختل ة ف  أفض  مستوياتها

نوع من المياه م  أن ذلك قد   ي ون مم را  ف  أغلب األحوال فكثيفا  ما  يتوفف 



حد لعليه يتةتب التعايش مو ماهو متاا ةال ع  من الماء سوى م در مائ  لا
لف  كثيف من األحيان يم ن التعام  مو ةعض م ونات العملية    ةمواص اتة

اإلنتاجية مث  التفبة بيرما ي ون من ال عب مصالا عيوب المياه خاصة مذا 
قد ت بح عملية مصالا عيوب  ألزت خ ائ ها حدلد تةم  األسماك لها ال تج
لذا فإن فهب لمعففة الخ ائص . أمفا  غيف مقت اديا  ( معالجة المياه)اه المي

ال بيعية لالكيمائية للمياه يعد من األهمية ةم ان لرجاا المزارع ف  مدارة مزرعته 
عدم  أللتةقيق اإلنتاج األمث  حيث تفجو معظب م اك  اإلنتاج مل  تدهور 

ختلف خ ائص المياه تبعا  لعموما  ت. مالئمة خ ائص المياه لرظام التفبية
لم ادرها فمرها كما سبق لأشفنا الماء العذب لالماء ال فلب لالمياه المالةة كذلك 

جوف  للكٍ  خ ائ ه ال بيعية لالكيميائية لالت   ألمن المياه ماهو س ة  
السم   ف  م ف من  ستزراعلتقسب المياه المستخدمة ف  ا . لها فيما ةعدال سرتر

مل  مياه عذةة ممثلة ف  نهف الري  لبةيفة ناصف  لالمياه ( روعيةال)حيث الم در 
ال فلب ممثلة ف  مياه ال فف الزراع  لالبةيفات ال مالية لمرخ ضات الفيان 
لالمياه المالةة ممثلة ف  البةف المتوسط لالبةف األحمف لأخيفا  المياه الجوفية الت  

 .اتتباين كثيفا  ف  خ ائ ها تبعا  ألماكن تواجده
السم   مما يت لب  ستزراعكثيفا  ماتستخدم المياه الس ةية ف  عمليات ا 

معه التةلي  الدلرى لتلك المياه للتركد من خلوهامن الملوثات لالت  قد تتباين تبعا  
 ألتةتوى تلك المياه عل  مخل ات ال فف ال ة   فقد. لم در المياهز

ملوثات ال راعية لبخالف ذلك ال أليات المستخدمة ف  أغفاض الزراعة ال الكيم
هراك أيضا  األسماك الغفيبة الغيف مفغوب فيها لالت  قد تةملها المياه الس ةية 

الزريعة لالت    تست يو لسائ  التة ب  ألف  صور مختل ة األةوار كالبيض 
هذا ةاإلضافة مل  المسببات المفضية ال ترقلها تلك . ةاألحواض السي فة عليها

ةية ةمةتواها العال   لتت ف معظب المياه الس   ل  داخ  المزرعةالسماك معها م
لالت  تتفسب ةرحواض  Suspended sedimentsمن من المواد ال لبة العالقة 

ة ورة تفاكمية مما يستلزم لمعالجتة لجود حوض للتفسيب عرد مدخ   ستزراعا 
ا مل  أحواض العالقة قب  لصولهالمياه لتفسيب أكبف قدر مم ن من تلك المواد 

 .مو مفاعاة ت هيف هذا الروع من األحواض كلما ت لب األمف ذلك ستزراعا 
. موقعها لعمقها اختالفأما ةالرسبة لمياه اآلةار فإن األمف يختلف ة

لبوجه عام تتميز اآلةار خاصة العميقة ةخلوها من الملوثات خاصة مذا كانو 
رت اع التتميز أيضا  تلك المياه ة. ةالمراةق ال راعي ألةعيدة عن األماكن الس رية 

 .  جين الذائبسدرجة حفارتها لثباتها نسبيا  ليعيبها خلوها من األك



 رة المياه وكميات المياه الالزمةوف 9-4
قد يستخف المزارع ةرهمية كمية المياه الالزم تواففها ف  م در المياه 

م در  ستخدام لمن المعفلف أن أق  معدل يم ن قبوله . المستخدم للمزرعة
لهذا المقدار  زم    فدان/ دقيقة/لتف/10السم   هو معدل سفيان  ستزراعمائ  لال

ف  حين أنه في ةعض . لتعويض ال قد ف  المياه عن ةفيق البخف لالفشح فقط
كما ف  أحواض الت فيخ    مجموعة أحواض ةالكام  ألاألحيان يلزم مل ء حوض 

 .نق  اإلصبعيات أللالتةضين ف  موسب منتاج الزريعة 
ف ةعض العلماء المياه العذةة عل  أنها مةالي  ذائبة َّعف :المياه العذبة 9-4-1

من كفبونات لبي فبونات األرض القلوية  كبفيتات لكلوريد لكميات مختل ة من 
كذلك يوجد    السيليسك الغيف مر  لة لالت  تظهف عرد زيادة الكبفيتات لالكلوريد

غفى ةالمةلول ةعضها ذل أهمية بيولوچية كبيفة ةاإلضافة عدد من الم ونات ال 
مل  العديد من المواد العضوية لالغيف عضوية لالعديد من الغازات الت  توجد ف  

 .المياه ال بيعية
تختلف ف  نوعيتها عن المياه الس ةية الموجودة ف   :المياه الجوفية 9-4-7

ات األرض ليةدث لها تفشيح حيث تمف المياه الجوفية خالل ةبق. ن س المر قة
ليةدث تفاكب لثان  أكسيد الكفبون بها لت قد األكسچين . منتقالها لل بقات العميقة

ةعد لصول . الذائب لذلك ة ع  الر اط البيولوچ  ف  ةبقات التفبة الس ةية
المياه مل  ال بقات الس لية فإنها تظ  ل تفات ةويلة مالمسة للمعادن ليةدث تغيف 

لعموما فإن المياه الجوفية تتباين . الكيميائ  نتيجة للت اعالت الكيميائية ف  تفكيبها
ف  تفكيبها بدرجة أكبف من تباين المياه الس ةية فيما بيرها لذلك حسب تفكيب 

 .لةبيعة ةبقات األرض الموجودة ف  المر قة
  :السمكى ستزراعخصائص ومواصفات المياه المستخدمة فى اال 9-5

 :ياه عامة مل  ثالثة أقسام رئيسية ه تقسب خ ائص الم
 .الخ ائص ال بيعية -1
 .الخ ائص الكيميا ئية -0
 .الخ ائص البيولوچية -3

 
 
 اًل الخصائص الطبيعية للماءأو  9-5-1
 درجة الحراره 9-5-1-1



فإن هراك عدد من ال  ات ( جوفية ألس ةية )أيا  كان م در المياه  
فارة لالغازات الذائبة لالمواد ال لبة العالقة ال بيعية لالكيميائية مث  درجة الة

م در  اختيارلالعراصف المعدنية  بد أن تؤخذ ف  اإلعتبار عرد pH لدرجة الو 
لتعتبف درجة الةفارة لدرجة ن اذ الضوء خالل المياه ه  أهب الخ ائص . المياه

 ال بيعية للمياه عل  اإلةالق
 Cold-blooded animalsلنظفا  ألن األسماك حيوانات ذات دم ةارد 

فإنه ( ةمعر  أنها تكتسب درجة حفارة أجسامها من البيئة المائية الت  تعيش فيها)
حيث .  يوجد عام  يؤثف عل  نمو لت ور األسماك ةقدر ترثيف درجة حفارة الماء

أن معد ت التمثي  الغذائ  لألسماك تزداد بزيادة درجة حفارة الماء لعليه فإن 
فكلما مرت عو درجة . رتباةا  مباشفا  بدرجة الةفارةاة لالرمو تفتبط معد ت التغذي

الةفارة ف  الماء ذادت معد ت التغذية لكذلك معد ت الرمو لبالتال  الوزن الة  
ألسماك الةوض ممايتفتب عليه معد ت التمثي  لبالتال  زيادة نواتج اإلخفاج من 

كذلك فإن . د الةاجة مل  األكسجيناألمونيا لثان  أكيد الكفبون لغيفه مما يزي
لما يتبعه من عمليات تةضين  Spawningج ال العديد من العمليات الةيوية كالتز 

للك  نوع . لفقس البيض يفتبط مرتباةا لثيقا  ةالتغيفات الةفارية ف  البيئة ال بيعية
من األسماك مدى حفارى يم ن أن يتةمله داخ  هذا المدى توجد درجة الةفارة 

أى تختلف )هذه الدرجة تتغيف برمو السم ة . ل  الالزمة للرمو لالتكاثفالمث
ليقسب المدى الةفارى لألسماك (. المفحلة الت ورية داخ  الروع الواحد اختالفة

مة ال مل  مر قتين هما مر قة التةم  لفيها تةيا األسماك ة ورة م لقة لمر قة مق
فة مةدلدة ثب يةدث الموت لعردها يم ن لألسماك تةم  العب ء الةفارى ل ت

ختزان الةفارة فمن الللماء قدرة عالية عل  . الم اج ء لألسماك خارج ذلك الر اق
الثابو أن الماء ي تسب الةفارة ببطء لي قدها ببطء للهذا فإن حفارة الماء تتميز 

يف من حت اظ ةقدر كبأى أن للماء قدرة كبيفة عل  ا . ةالثبات مقارنة ةةفارة الهواء
حت اظ ةالةفارة تساعد الجسب المائ  عل  عدم الترثف ةفارة هذه القدرة عل  ا ال

لكلما زاد حجب الجسب    ة دة ةالتغيفات الكبيفة الت  تةدث ف  درجة حفارة الجو
لترت  درجة حفارة المياه ف  . المائ  كلما قلو سفعة التغيف ف  درجات الةفارة

لإذا أض را ت اعالت    ةعد األكسجينالمفتبة الثانية من حيث األهمية لذلك 
عراصف الماء مو ةعضها ألدركرا الدلر الذى تلعبة درجة الةفارة ف  الةوض 
للذلك يجب عل  المزارع أن ي ون عل  دراية تامة ةالتغيفات الجوية ف  المر قة 

غيفات ف  لأن ي ون من الخبفة ةةيو يتوقو ما قد يةدث ف  المواسب المختل ة من ت
ال ديد ف  درجة الةفارة ف  شهور ال تاء  لكذلك  نخ اضمث  ا . الجوية العوام 



مواسب ه ول األم ار الغزيفة لك   ألالساخرة   ألقات هبوب الفياا الباردة أل 
 اقد ف  يستعد ةا حتياةات الالزمة ألى من تلك التغيفات الجوية كتعويض ال

لقف عمليات التغذية لالتسميد  ألرت اع درجات الةفارة االمياه نتيجة البخف عرد 
 . الغائمةأل ف  األيام الغيف م مسة 

لتقسب األسماك عموما  مل  ثالثة أقسام تبعا  لدرجة الةفارة المالئمة 
 :لمعي تها لنموها ه 

 .مث  أسماك السلمون ( م°19 – 10)أسماك المياه الباردة  -1
 .اضمث  البي( م°00 – 19)أسماك المياه المعتدلة الةفارة  -0
 .مث  البل   لالقفموط( م°30–00)أسماك المياه الدافئة  -3

 اختيارالسم   تلتزم ة ستزراعم اريو ا لبراء عل  هذا التقسيب فإن مدارة 
اإلقليب المقام ةه المزرعة للة ول  ألاألنواع المالئمة لدرجات الةفارة ف  المر قة 

 تالئمها درجات الةفارة أنواع   استزراعحيو أنه ة.   أعل  ك اءة منتاجيةعل
 ألالسائدة ف  المر قة فإنها ت قد كثيفأ من ال اقة للتغلب عل  ذلك سواء ةالتدفئة 

فالبد أن    عتبار حيو يضاف مل  التكل ة اإلنتاجيةةالتبفيد لهذا يجب أخذه ف  ا 
الم در المائ  ذل درجات الةفارة المالئمة للروع  اختيارعتبار يؤخذ ف  ا 
نوع السمك المراسب ةبقا   اختيارةمعر  أدق يجب  ألالذى سيتب تفبيتة السم   

كذلك من األهمية معففة أن    لروعية لدرجة حفارة الم در المائ  المتاا
( م در الزريعة ) ف  الم فخ  هرة  بين المياات الكبيفة ف  درجة الةفاختالفا 

ف ي ون له ترثيف كبيف عل  لبين المجارى المائية الت  تفب  فيها تلك الزريعة سو 
 . اإلنتاج

كذلك فإن درجة الةفارة عام  مةدد لذلبان الغازات كاألكسجين لثان    
أكسيد الكفبون لالريتفلجين ف  المياه حيث يزداد ذلبان معظب المواد الكيميائية ف  
الماء ةإرت اع درجة الةفارة لعل  الع س من ذلك فإن الغازات كاألكسجين لثان  

. رت اع  درجة حفارة المياه لالع ساةالكفبون فتق  قابليتها للذلبان ف  الماء  أكسيد
لتعتبف ال اقة الضوئية ه  الم در الفئيس  إلمداد الةوض السم   ةالةفارة 

ف   ف   .  للهذا فإن ترثيفها يق  بزيادة العمق لكذلك كلما قلو ن اذية الضوء
لنتيجة . ى ف  ك  ةبقات الةوضال التسالفبيو تكون درجة الةفارة متقاربة لدرجة 

لذلك فإن العراصف الغذائية لالغازات الذائبة لكذلك مخل ات األسماك تكون موزعة 
قتفاةا العردما تفت و درجة الةفارة ةمفلر الوقو . ى ف  ك  أعماق الةوضال ةالتس

. من ال يف فإن ةبقة المياه الباردة األعل  كثافة ت    ال بقة الس ل  مباشفة



 ختالفختالط بين ال بقتين الس لية الباردة لالعلوية الدافئة نظفا  اللذلك   يةدث 
 نخ اضأيضر يق  مستوى األكسجين الذائب ف  ال بقة الس لية نظفا  . الكثافة

معدل التمثي  الضوئ  لعدم التالمس المباشف مو الهواء الجوى لكذلك نظفا لتةل  
ف  . ي    م  لة حقيقية ف  أحواض األسماك المخل ات المتفسبة عل  القاع مما

ف   ال يف تكون الم  لة أكبف ةالرسبة لألسماك المفباة ف  أحواض عميقة مما 
كذلك الةال ةالرسبة للمياه الضةلة حيث تزداد سخونة . ختراق لألسماكاقد يسبب 

 ليختلف األمف ف  األجواء الباردة حيث ترخ ض درجة حفارة. الماء كلما ق  عمقه
ال بقة الس ةية للمياه بيرما تكون درجة حفارة ال بقات العميقة أكثف دفئا  ف  
الةوض الواحد لي سف ذلك ت تية أسماك البل   ف  أحواض أعمق ت   مل  

 .حوال  لاحد لن ف متف
 المواد الصلبة العالقة 9-5-1-7
ن الملموسة له  المسؤلة ع ألالمادية  له  في الغالب عبارة عن البقايا  

لت تم  . ع ارة الماء لالت  يم ن الة ول عليها عرد تفشيح عيرة من الماء
الموادال لبة العالقة  عل  حبيبات ال ين العالقة ف  الماء لعل  البالنكتون 

لفضالت األسماك لباقيا الغذاء الذى لب يؤك  لالمواد ( الهائمات الرباتية لالةيوانية)
جميعها  أللهذه العراصف ةعضها    يميائيةالعضوية المتلبدة لبعض الفلاسب الك

 ألالر اذية )ع ارة الماء مما يؤثف عل  قدرة مختفاق الضوء للماء  أل تسبب عتامة
تترثف درجة ن اذ الضوء ف  المياه  . لكذلك ه  المسئولة عن لون المياه( ال  افية

ة لكذلك المواد العضوي ألةالمواد ال لبة العالقة ف  الماء من حبيبات التفبة 
ية سقوط ال كذلك تترثف ال  افية ة دة اإلضاءة لز . الهائمات الرباتية لالةيوانية

لتكمن . األشعة عل  الماء للجود السةب لةول فتفة س وع ال مس خالل اليوم
أهمية الضوء ف  أنه أحد العراصف الالزمة لعملية التمثي  الضوئ  للكائرات 

  المياه لكذلك منتاج الغذاء ال بيع  من الرباتية لالت  يرتج عرها األكسجين ف
لالةبيبات كبيفة الةجب من هذه المواد العالقة تفسب مو . الهائمات الرباتية الةيوانية

لمن المعفلف . الوقو مل  قاع الةوض خاصة ف  حالة عدم لجود تيارات مائية
ا  جزء ف  المليون فإنها  تؤثف ترثيف  122222أن الع ارة حت  لإن لصلو مل  

ً  عل  األسماك لمعظب المياة ال بيعية تةتوى عل  تفكيزات أق  من ذلك  مباشفا 
 .ة ثيف



 العكارة الطينية 9-5-1-7
معظب م  الت الع اره الت  تةدث ف  الةوض ترتج عن حبيبات ال ين 
الت  تثرر بواس ة حفكة األسماك في الةوض خاصة تلك الت  تتغذى عل  

ةسبب  ألات ال ين مث  أسماك المبفلك لالقفاميط الكائرات القاعية لتثيف حبيب
فالمياه ال بيعية مث  األنهار لالبةيفات تتميز بوجود . تيارات الماء الت  تثيف القاع

لالع ارةالراتجة عن . برسبة كبيفة  التيارات المائية الت  يفت و بها معدل الع ارة
جزء ف  المليون ليعتبف  02222حبيبات ال ين ف  المياة ال بيعية نادرا  ما تتعدى 
لبزيادة تلك . جزء ف  المليون  0222الماء ع فا  عردما يةتوى عل  مايقفب من 

الجسيمات العالقة ف  الماء فإنها ت عب من ففص ح ول األسماك عل  الغذاء 
كذلك فإنها قد تتسبب ف  مختراق بيض    لكذلك  من ففص تجربها لألعداء
عية ف  األحواض لالت  قد تتخذها األسماك األسماك لتة يب الكائرات القا

كذلك فإن الع ارة الزائدة تقل  من    ائ  مما يؤثف ةالسلب عل  اإلنتاجكم در غذ
قدرة مختفاق الضوء للماء مما يرع س سلبا  عل  لففة الهائمات الرباتية لبالتال  
عل  عملية البراء الضوئ  لإنتاج كميات كافية من األكسجين خاصة ف  

هذا ةاإلضافة مل  أن الع ارة قد تتسبب ف  سد المضخات . حواض التفابيةاأل
جزء ف   0222لب  ة عامة فإن الع ارة األق  من . لال التف لكذلك خ وط المياه
يم ن التخلص من حبيبات ال ين العالقة . السم   ستزراعالمليون تكون مقبولة لال

البة الموجودة عل  تلك الةبيبات مواد تعم  عل  اإلرتباط ةال ةرات الس استخدامة
لمن تلك المواد . ال يرية م ونة حبيبات أكبف لزنا  يسه  رسوبها ةسفعة مل  القاع

 12 – 7يستخدم التبن ةمعدل . التي ثبو نجاحها ف  ذلك التبن لالجبس الزراع 
ليم ن تكفار . فدان/ كجب  002 – 102ةاله لل دان أما الجبس فيستخدم ةمعدل 

   ل  نتيجة مقبولةل املة األالجبس الزراع  ةعد مسبوعين مذا لب تع   المع استخدام
 ألستقبال الماء الوارد للمزرعة  ن ت ييد حوض كبيف لأكثف عمقا   كذلك يم

الم فخ يعفف ةةوض التفسيب لمعالجة الماء  العال  ف  مةتواه من المواد العالقة 
 .الكلية
 البالنكتون  9-5-1-4

  تضف ( البالنكتون )اتجة عن الهائمات الرباتية لالةيوانية أما الع ارة الر
ناتج )    ي    فقط م درا  لألكسجين فالبالنكتون الربات. األسماك ة ورة مباشفة
ف  الماء للكره ي    م درا غذائيا  هاما للبالنكتون ( عملية البراء الضوئ 

كذلك فإن    ات ت  تتغذى عل  البالنكتون الربالةيوان  لبعض األسماك ال
البالنكتون الربات  يستغ  األمونيا الراتجة عن األسماك  كم در غذائ  لمن ثب 



لالبالنكتون . يقل  من الترثيفات السامة لألمونيا مما يرع س عل  صةة األسماك
الةيوان  ي    عر فا  غذائيا  هاما ليفقات األسماك حديثة ال قس لكذلك 

ةمعر  )فة كبيفة من البالنكتون الربات  لال ةالب اإلصبعيات  للكن عرد لجود كثا
فيؤدى ذلك مل  زيادة معدل التر س ( حدلث مذدهار م اجئ للهائمات ف  األحواض

ستهالك كميات كبيفة من األكسجين خاصة أن تلك الكائرات بفغب منتاجها ال 
فستها لألكسجين نهارا  بوففة م  أن ذلك يمث  خ فا  خالل ساعات اللي  نتيجة لمرا

ات الكبيفة بين اللي  لالرهار ختالفلذلك فإن ا    ستهالك األكسجينالألسماك ف  
من حيث مستوى األكسجين قد يؤدى مل  تفكيزات خ يفة من األكسجين ف  

 .الةوض مما يستلزم معه التهوية ال راعية خاصة أثراء اللي 
 مخلفات األسماك 9-5-1-5

 ألالهامة جدا  ف  الرظب الدائفية  فضالت األسماك العالقة من العراصف
جودة المياه  انخ اضحيث أن هذه ال ضالت ه  السبب الفئيس  ف  . المغلقة

لهذه . من الريتفلجين الموجود ف  الةوض%  72حيث أنها تةتوى عل  
ة عل  كونها تسبب ضفر للخياشيب فإنها أيضا تسبب العديد من ل المخل ات عال

الب تفيا الت  تقوم بترقية المياه لالتخلص من األمونيا )الم اك  لل لتف البيولوج  
حيث تسد هذه المخل ات هذا ال لتف مما يؤدى مل  موت هذه الب تفيا ( الضارة

هذه المخل ات أيضا تسبب نمو الب تفيا المرتجة لألمونيا    ةسبب نقص األكسجين
تقاس ةقفص  الجديف ةالذكف أن ش افية المياةل  ا  ة لهكبد  من تلك المستهل
مقسب مل  أربعة أجزاء بلونين مختل ين األسود  Secchi diskةالستيك يعفف ةالو 

لاألبيض يتب غمفه ف  الماء لقياس العمق الذى عرده   يم ن تمميز القفص 
 (.ال   )

 
 
 
 
 

 
  

 

 (Secchi disk)قفص ال  افية : 70ش   

 



 المواد الصلبة الذائبة 9-5-1-1
العيرة الت  سبق )المتبق  ةعد تبخيف عيرة الماء  ليعبف عرها ةالوزن  

هذه المواد الذائبة ربما تغيف لون الماء    (تفشيةها ل    المواد ال لبة العالقة
الكمية ال علية للمواد ال لبة الذائبة ليسو ذل أهمية    للكرها   تسبب تع يفه
يون لمن جزء ف  المل 1222-12ا من ال فالمدى يتف    خاصة لمعظب األسماك

جزء ف  األلف  02 -32جزء ف  األلف ألسماك المياة ال فلب لمن  1-32
للو أن العديد من أنواع األسماك يم رها أن تعيش ف  . ألسماك المياه البةفية

ت يم رها ال تفكيزات أعل  من مداها ال بيع  ةالرسبة لهذه المواد فرسماك التف 
 Channel catfishمن نوع الو  جزء ف  األلف بيرما القفاميط 32التةم  حت  
واد يسبب للكن التغيف الم اج ء ف  تفكيز تلك الم. جزء ف  األلف 11فتتةم  

سماك مما أن ي ون أق  تفكيزا  من الوسط فدم األ   حدلث مجهاد حاد لألسماك
ليجب عل  ( أسماك المياه العذةة)أعل  تفكيزا   أل( األسماك البةفية)المةيط 

افظة عل  كيمياء أجسامها ةال سيولوجية للم اتالعديد من العملياألسماك القيام ة
ليجب أن ي ون الم در    مايعفف بترظيب اإلسموزية أليفات لمواجهة هذه التغ

ف  المفخات السم ية ثابو ف  مةتواه  ألالسم    ستزراعالمائ  المستخدم ف  ا 
 .من تلك المواد ال لبة الذائبة ةقدر اإلم ان

لالملوحة .  Salinityالو  ألد ال لبة الذائبة مايعفف ةالملوحة لتمث  الموا
عبارة عن أمالا الكفبونات لالبي فبونات لالكلوريدات لالكبفيتات لال وس ات لمن 
المم ن أيضا  الرتفات للكالسيوم لالماغرسيوم لال وديوم لالبوتاسيوم مو القلي  جدا  

مالا الموجودة ف  مةلول مائ  تغيف فاأل   من الةديد لالمرجريز لالمواد األخفى 
فبعض األمالا    من الخواص ال يزيائية لالكيميائية للماء لتسبب ضغ ا  أسموزيا  
لالتكيف مو    ي ون لها ترثيفات فسيولوجية لالبعض األخف ذل ترثيفات سمية
فالملوحة شرنها . الملوحة ضفلرى لكال  من األسماك البةفية لأسماك المياة العذةة

لمعي ة ف  خفى فتتباين األسماك ف  مدى تةملها  لةاق  عراصف الماء األ شرن
لهراك مجموعتين من األسماك مجموعة يجهدها التغيف ال  يف ف     الملوحة

لكذلك ةعض األسماك البةفية ( معظب أسماك المياه العذةة)مستوى الملوحة 
لوحة حت  أنه لالمجموعة األخفى يم رها تةم  التغيف ال ديد ف  مستوى الم

حت  الماء العذب ة فط التدرج  أل فلب لا أليم رها العيش ف  الماء المالح 
لليس الرق  الم اج ء من ملوحة ألخفى كما هو الةال ف  األسماك المهجفة مث  

ت  ترتق  من الماء المالح مل  الماء العذب لةعض أنواع السلمون لثعابين السمك لا
 .جال الع س  لتتز  أل



تفكيز الملح ةه أعل  من تفكيزه ( البةف)ك البةفية تعيش ف  لسط فاألسما
نت ار ن أجسامها مل  الخارج عن ةفيق ا ف  أجسامها لبالتال  فه  ت قد الماء م

للتعويض ذلك تقوم ة فب ماء    ية ال به مر ذة كالجلد لالخياشيبمن خالل األغ 
ماء من خالل خاليا البةف لتتخلص من الملح الزائد لالموجود ةسبب شفب ال

خاصة ف  الخياشيب تعفف ةخاليا مخفاج الملح لكذلك يتب التخلص من ةعض 
عل     خفج كميات قليلة من البول المفكزاألمالا مو البول لفضالت الغذاء لت

الع س من ذلك تماما فإن أسماك المياه العذةة تعيش ف  لسط أسموزيتة أق  من 
فه  غالبا  )الماء من الخارج مل  داخ  أجسامها أسموزية أجسامها لبالتال  يرتق  

لللتغلب عل  تلك . نت ار لت قد أمالا من أجسامها للخارجةا (  ت فب ماء
الم اك  تقوم الكلية بتفشيح لإخفاج كميات كبيفة من البول المخ ف لتقوم خاليا 

  ب بتعويض ال اقد من الملح ةسةبه من الوسط الخارج  لداخيالملح ف  الخياش
 .الجسب

 صائص الكيميائية للمياهالخ 9-1

 ما ه  م ادر العراصف الكيميائية الموجودة ف  المياه؟
عرد سقوط األم ار فإنها تقوم ةعملية غسي  للجو لتةم  حبيبات لذرات من  -

المفكبات العالقة ةالجو لالراتجة من الغبار لالغازات الت  تر لق ف  الجو سواء 
 .لبعض ال راعات كرتيجة ألة ورة ةبيعية 

فإنها تقوم بت تيو " التفبة لال خور"دام مياه األم ار ةاألرض ضستاعرد  -
لكلما زاد زمن سقوط . لتجفف العديد من العراصف لالمعادن معها جزيئات مرها
 .ه معدل ذلبان المعادن ةالمياهعاألم ار زاد م

اق ها من أعال  ل لالوديان لكذلك عرد تسال عرد جفيان مياه األم ار ف  الجد -
 .ثراء جفيانهاأالجبال مل  الوديان فإنها تةم  أيضا العديد من العراصف لالمعادن 

عرد جفيان مياه الوديان لاألنهار ف  مراةق بها كثافة نباتية فإنها تةم  ةالمادة  -
العضوية عالقة ف   أللتظ  ك  هذه العراصف لالمفكبات سواء المعدنية . العضوية

للكن حين ت   المياه مل  . ملو المياه جاريه لف  حفكة مستمفة المياه ةالما
األحواض لتتوقف حفكة المياه فان هذه المواد تفسب مل  قاع األحواض إلفتقاد 

ثب تةدث ةعد ذلك ت اعالت بين المياه لتفبة قاع . الةفكة الدافعة الت  تبقيها عالقة
لهذه الت اعالت تتب . العالقة األحواض  لبين العديد من المواد الذائبة  لالمواد

 .ة ورة مستمفة  ن م ونات الرظام البيئ  المائ  نادرا ما تبق  ف  حاله متوازنة
معدل البخف العال  ف  المراةق الةارة يعم  عل  تفكيز المواد الذانبة ف   -

 -لتقاط مواد الكذلك فإن العمليات الةيوية الت  تةدث ف  الماء يتب خاللها . الماء



ةعض   أحيانا  تكون . لإةالق نواتج التمثي  الغذان  ف  الماء -ونات لغازاتأي
خت اء ةعض ا ألالعمليات الةيوية ه  العر ف األساس  الذى يرظب تفكيز 

مثال ذلك تفكيز ك  من األكسجين الذائب لثان  أكسيد . العراصف ف  المياه
عملية التمثي  الكفبون ف  مياه األحواض لالذى يعتمد أساسا عل  معد ت 

 .الضوئ  لالتر س ف  األحياء المائية
عرد تخل  المياه ل بقات األرض مل  األعماق حيث ت   مل  خزانات المياه  -

الجوفية فإنها ف  ةفيقها تمف ةالعديد من الم ونات مث  ال خور لالمعادن 
 لذلك نجد كثيف من اآلةار ذات. لالةجف الجيفى لتةم  ةجزيئات من هذه المواد

 : لت م  الخ ائص الكيميائية للمياه األت ’ مياه معدنية
 الغازات الذئبة 9-1-1
مثال ذلك ماء ال ودا الذى   ه  الغازات الموجودة داخ  مةلول ما و 

لمعظب الغازات الذائبة ف  الماء    يةتوى عل  كمية كبيفة من ثاني أكسيد الكفبون 
ليعتبف . لريتفلجين لاألمونياعبارة عن األكسجين   ثان  أكسيد الكفبون   ا

فبفغب أن حجب . الرتفلجين لاألكسجين أكثف الغازات الذائبة لففة ف  الماء
الرتفلجين ف  الهواء الجوى ي وق  مثيله لألكسجين ةرربعة مفات م  أن لألكسجين 

لبالتال  فإن الماء العذب عادة     ضعف قابلية الرتفلجين عل  الذلبان ف  الماء
أما ثان  . ل  مستوى من الرتفلجين يمث  ضعف مستوى األكسجينمايةتوى ع

أكسيد الكفبون فيوجد أيضا  ف  الماء للكره يتواجد ةبيعيا  بتفكيز أق  من 
لك  غازات الجو قابلة    لرتفلجين ةسب نقص تفكيزه ف  الجواألكسجين لا

ادة قابليته للذلبان ف  الماء ليس ةمعدل تواجدها ف  الهواء فاألكسجين يتميز بزي
 .  للذلبان ف  الماء

 Dissolved Oxygenاألكسجين الذائب  9-1-1-1 
األكسجين الذائب هو أهب العراصف الكيميائية ف  مياه أحواض األسماك   

حيث أن . لهو ثان  الغازات الموجودة ف  الماء من حيث الوففة ةعد الرتفلجين
ت األسماك سواء ة ورة التفكيز المرخ ض لألكسجين ف  الماء يؤدى مل  مو 

فدائما ماتفتبط معد ت اإلنتاج العالية ةمستويات    غيف مباشفة ألمباشفة 
زى مليها كما يرت  نقص األكسجين ف  مقدمة األسباب الت  يع   األكسجين المثل 

لتةتاج معظب الكائرات المائية مل  ضمان قدر كاف     ن وق األسماك المستزرعة
للهذا فإنه  بد من التعفف عل  م ادر    هااحتياجاتغ   من األكسجين الذائب ي

ستهالك الكائرات ال  احتياجاتلكذلك  ستزراعمنتاج الألكسجين ف  أحواض ا 
كذلك  بد من معففة العوام  البيولوجية لالبيئية الت  تؤثف . المائية من األكسجين



معالجة المواقف ستهالك األكسجين ةاإلضافة مل  معففة كي ية ا ألعل  اإلمداد 
ليم ن تقييب . مستوى األكسجين الذائب انخ اضالت  تتعفض لها األسماك عرد 

م  لة نقص األكسجين ف  أحواض األسماك عل  أنها تعادل ب  ت وق ك  
. الم اك  األخفى الت  قد تواجه المزارع من حيث الخ ورة لحتمية التغلب عليها

لكمية األكسجين . األكسجين للتر سفاألسماك كباق  الكائرات األخفى تةتاج 
الالزمة لألسماك  ستهلكها ف  التر س تعتمد عل  حجب األسماك لمعد ت تغذيتها 

فاألسماك ال غيفة تستهلك أكسجين . لمستوى ن اةها لكذلك درجة حفارة الماء
لقد قدر . بها أكثف من األسماك الكبيفة لذلك نظفا  رت اع معدل التمثي  الغذائ 

ستهالك أسماك السالمون من األكسجين عرد درجة حفارة امعدل  1870" ميدا"
معدل  1891كما قدر لويس لآخفلن    يوم/ كجب سمك / جب 1م بو  ˚10
كجب سمك / جب أكسجين   8مل    1م  بو ˚01ستهالك القارلص عرد درجة حفارة ا
 .يوم/ 

ع درجة لمن المعفلف أن معدل التمثي  الغذائ  لألسماك يزداد ةارت ا
رت اع درجات المعفلف أيضا أن معدل ذلبان األكسجين ف  الماء يق  ة. الةفارة

لذلك يقسف . الةفارة لكذلك مو ا رت اع عن مستوى س ح البةف لزيادة الملوحة
األكسجين ف  ال يف حيث تفت و درجات الةفارة  انخ اضسبب حدلث م اك  
عدد األسماك ف  لحدة المساحة  يلجر المزارعون مل  زيادة. ليزداد معدل البخف

بوضو عدد كبيف من األسماك ف  حجب من الماء أكثف من الموجود ف  ال بيعة 
مساحة ستغالل الالذلك ةغفض زيادة اإلنتاج ل ( الزراعة الم ث ة لشبه الم ث ة)

رت اع اف  هذه الةالة لخاصة ف  لقو ال يف ل    المتاحة لتةقيق أعل  فائدة
بتزليد األحواض ةم ادر تهوية لتعدي  مستوى األكسجين  درجات الةفارة ير ح

ف  حين أنه ف  الرظام الدائفى الم ثف    ائب مل  المستوى المالئب لألسماكالذ
األسماك من  احتياجاتمن % 122يجب أن يقوم المزارع بتزليد األحواض بو 

المليون تفكيزات األكسجين لالغازات األخفى مما أن تكون ةالجزء ف  ل . األكسجين
(ppm) كرسبة الت بو  أل %saturation . ليق د ةالت بو ةالغاز ةرنه كمية

للك     الغاز المذاةة ف  الماء عردما ي ون الماء لالغالف الجوى  ف  حالة توازن 
 1ترمو األسماك ةمعدل جيد يجب الة اظ عل  معدل األكسجين ف  الةوض حول 

جزء ف  المليون يسبب   1ن عنمستوى األكسجي انخ اضل    جزء ف  المليون 
جزء ف    0األكسجين عن انخ اضمجهاد لألسماك لعدم ك ايته للتر س بيرما 

م  أن . ل تفات ةويلة نخ اضا المليون يسبب موت األسماك مذا مستمف هذا 
ةعض أسماك المياه الدافئة مث  البل   لالقفاميط لالمبفلك تتةم  درجات 



 .فات مةدلدةاألكسجين المرخ ضة للكن ل ت
بف األسماك ه  المستهلك الوحيد لألكسجين الذائب ف  البيئة ت  تع

المائية فهراك أيضا الب تفيا لالبالنكتون الربات  لالةيوان  له  كائرات تستهلك 
مث  )كذلك فإن تةل  المواد العضوية    يات كبيفة من األكسجين ف  التر سكم

يستر ذ الكمية األكبف من ( ايا الغذاءال ةالب لالب تفيا لفضالت األسماك لبق
لمن المعفلف أن تةل  مخل ات األسماك خاصة ف  الرظام    األكسجين في الماء

الدائفى تةتاج كميات كبيفة من األكسجين الذائب حيث أن هذا الرظام يزداد فيه 
حيث أن الب تفيا الت  تقوم بتةوي  . كميات تلك المخل ات لبالتال  تزداد األمونيا

األمونيا من ال ورة السامة مل  ال ورة الغيف سامة تةتاج كمية كبيفة من 
-1,9أن الب تفيا تةتاج من 1870" ميدا"لقد قدر . األكسجين إلتمام هذه العملية 

هذا ةخالف أنواع الب تفيا . كجب أكسجين لتةوي  ك  كجب لاحد من األمونيا 0
كجب  0,7ها ت   الكمية مل  احتياجاتاألخفى الموجودة ف  الةوض الت  ةةساب 

 .كجب أمونيا/ أكسجين 
 مصادر إنتاج األكسجين الذائب 9-1-1-7
 البناء الضوئى  9-1-1-7-1

ه  الر اط الةيوى األهب " التمثي  الضوئ "تعتبف عملية البراء الضوئ  
معظب . ف  البيئة المائية حيث تعيش األسماك لخاصة ف  الرظام المغلق

مث  تفكيز األكسجين الذائب  . مرتباةا  مباشفأ بهذه العملية خ ائص المياه تفتبط
لالمخل ات الريتفلجيرية الراتجة عن الت اعالت   pHثان  أكسيد الكفبون  دلرة الو 
لببساةة فعملية البراء الضوئ  ه  العملية الت  . الت  تتب ف  البالنكتون الربات 

( ضوء ال مس)اقة الضوئية تتب بواس ة البالنكتون الربات  حيث تستخدم ال 
ن يلير لق األكسج( م در غذائ )لتةوي  ثان  أكسيد الكفبون مل  مادة عضوية 

   :كما يتضح من المعادلة األتية كراتج ثانوى لهذه العملية
 H2O + CO2 ←→ CH2O (Food) + O2  

ةاإلضافة لكون عملية البراء الضوئ  ه  الم در األساس  لألكسجين 
ونيا الة كثيف من صور الريتفلجين مث  األمز المسئولة عن م يضر ف  الماء فه  أ
رتباةا كامال  بوجود ضوء ارتباط عملية البراء الضوئ  لنظفأ     لالرتفات لاليوريا

ال مس فإن أكبف منتاج لألكسجين يرتج عن هذه العملية ي ون لقو الظهيفة حيث 
ةعد   3-0بين الساعة لكون هذا غالبر. تكون ال مس عمودية عل  س ح الماء

لف  المساء تتوقف هذه العملية ليبدأ البالنكتون ف  المرافسة عل  . الظهف
للهذا فإن كميات األكسجين الراتجة تتراسب مو كثافة . ستهالك األكسجينا



لعل  ذلك فمن الثابو أن تفكيزاألكسجين ف     الهائمات الرباتية ةمياه الةوض
فتفة ز حد الت بو ف  المياه عالية الخ وبة خالل ل اال بقة الس ةية للماء قد يتج

هذه األحواض عالية الخ وبة تق  ن اذية الضوء بزيادة العمق م  أن   الرهار
   لبالتال  يق  مستوى األكسجين الذائب ة    لاضح أس   ال بقة الس ةية للماء

ذات  ستزراعلترة ف أهمية البراء الضوئ  كم در إلنتاج األكسجين ف  نظب ا 
أما ف  حالة المياه الجارية فتق  . المياه الساكرة حيث زيادة حيوية الكائرات الرباتية

كثافة لحيوية الكائرات الرباتية مما يق  معه الدلر الذى يلعبه البراء الضوئ  
 .كم در لألكسجين الذائب

ليعتبف التر س عملية مضادة لعملية البراء الضوئ  من حيث مستهالك 
ن قب  البالنكتون الربات  لتةوي  المواد الغذائية مل  ةاقة ليرتج ثان  األكسجين م

لعملية تر س البالنكتون تتب أيضا أثراء . أكسيد الكفبون كراتج ثانوى لعملية التر س
الرهار للكن لةسن الةظ فإن كمية األكسجين الراتج عن عملية البراء الضوئ  

 .ت وق كثيفأ المستهلك ف  التر س
 الهواء الجوى  8-6-1-0-0
نتقال عل  الجوى مل  الماء لتتوقف درجة ا  يرتق  األكسجين من الهواء 

عدة عوام  أهمها درجة الةفارة لحالة الفياا لال فق ف  المستوى األكسجير  بين 
رة الماء من أهب العوام  الت  يتوقف عليها التعتبف درجة حف . الماء لالهواء الجوى 
األكسجين حيث تق  ك اءة ذلبان األكسجين ف  الماء ستيعاب اقدرة الماء عل  

م   يست يو اللتف الواحد من ˚11فمثال  عرد درجة حفارة . رت اع درجة حفارة الماءاة
لتف عرد درجة / مجب 7.20مجب أكسجين ترخ ض مل    8,76الماء أن يذيب 

الماء كذلك فإن الملوحة أيضا  تؤثف عل  درجة ذلبان األكسجين ف  . م˚31حفارة 
حيث يةتوى ماء البةف عل  معدل أق  من األكسجين مقارنة ةالماء العذب مو 

درجة ذلبان  انخ اضليقدر . مفتفاض ثبات درجة الةفارة لالضغط الجوى 
لالجدلل . جزء ف  األلف 8لك  زيادة ف  الملوحة قدرها %  1األكسجين ةةوال  

ف  الماء  لدرجة الةفارة التال  يبين العالقة بين درجة ذلبان األكسجين ( 1)
 :لالملوحة عرد ضغط جوى لاحد

جزء ف  )الملوحة 
 (األلف

 (م˚)درجة الةفارة 
 31 32 02 12 ص ف

12 11,3 12,6 8,8 8,3 8,2 
10 12,3 8,7 8,1 9,6 9,3 
19 8,1 9,8 9,0 7,8 7,7 



00 9,7 9,0 7,9 7,3 7,1 
06 9,1 7,7 7,0 6,9 6,6 
32 7,6 7,1 6,9 6,0 6,0 
30 7 6,7 6,0 6,2 1,9 

 ثانى أكسيد الكربون   9-1-1-7
يعتبف غاز ثان  أكسيد الكفبون أحد نواتج التر س الفئيسية لهو من 
الغازات العالية الذلبان ف  الماء لتتوقف درجة ذلبانه ف  الماء عل  درجة الةفارة 

ة ت بو م تكون درج˚12فعرد درجة حفارة . رت اع درجة حفارة الماءاحيث تق  ة
لتف / مجب  2,00لتف ترخ ض مل  / مجب  2,76الماء بثان  أكسيد الكفبون ه  

لك  م ادر الماء تةتوى عل  ةعض ثان  . م˚30رت اع درجة حفارة الماء مل  اة
ليم ن لألسماك تةم  لجود ثان  أكسيد الكفبون . لالماء. أكسيد الكفبون الذائب

لالماء ال الح لإلنتاج السم   .  مادام هراك م در جيد لألكسجين في الماء
جزء ف  المليون لف   1  يزيد ةه مستوى ثان  أكسيد الكفبون عن أالجيد يربغ  
جزء ف  المليون بيرما ف  الرظام الدا  11-1الم ثف ت   مل  ستزراعحا ت ا 

جزء ف  المليون لالمستوى األكثف من ذلك ي ون ذل ترثيف  02ئفى ي   مل  
لمياه اليرابيو لاألةار لالت  كثيفا  ماتكون فقيفة ف  األكسجين    اكضار عل  األسم

كال الوضعين يم ن    غالبا  ماتكون غرية ف  مةتواها من ثان  أكسيد الكفبون 
للألسماك القدرة عل  التعفف عل  . لسيلة تهوية جيدة استخداممعالجتهما ةسهولة ة

 .لت اديهااألماكن عالية التفكيز ف  ثان  أكسيد الكفبون 
 النيتروجين 9-1-1-7

جزى الرتفلجين ربما تثبته ةعض أنواع الب تفيا  ألغاز الرتفلجين 
لالرتفلجين . لال ةالب للكره حام  بيولوجيا  ةقدر ما مذا ماتعلق األمف ةاألسماك

يث أنه يوجد عل  صورة حالذائب قد  يؤخذ ف  اإلعتبار ف  المزارع السم ية 
عل   super saturationكن عردما يزيد عن حد الت بو أق  لل ألت بو %  122

 gas bubbleفإنه قد يسبب مايعفف ةمفض فقاعة الغاز%  120سبي  المثال 

disease . لبفغب أن مفض فقاعة الغاز قد يةدث نتيجة لزيادة الت بو ةرى غاز
نه نظفيا   م  أ( أى مقدار زائد من الغاز يوص  نسبة الت بو مل  الت بو األق  )

فعردما . عمليا  تةدث هذه األعفاض عادة كرتيجة للزيادة الم فةة ف  الرتفلجين
. ي ون الماء فوق درجة ت بعه ةغاز ما فإن ذلك يؤثف مباشفة عل  دم األسماك
لنظفا  ألن األكسجين يستهلك ف  التر س لثان  أكسيد الكفبون يدخ  ف  فسيولوجيا 

التخلص مرها  ألت ف  الماء يتب مستهالكها الدم لالخاليا  فإن زيادة تلك الغازا
أما غاز الرتفلجين فرظفا  ألنه غاز خام  ةالرسبة لألسماك . بواس ة األسماك



أى  ألف  الضغط عل  الغاز  انخ اضفرى . فيظ  فوق درجة الت بو ف  الدم
زيادة موضعية ف  درجة الةفارة سيؤدى مل  تكوين فقاقيو من الغاز تعم  

دلران ثب عية الدموية مما يعيق عملية التر س لالل ما تستقف ف  الالنسدادات حيراك
ليتباين هذا المفض من حيث األعفاض فقد . ختراقتؤدى مل  الموت ةسبب ا 
المخ فتسبب موت السمك دلن مهور أعفاض  ألت   ال قاعات مل  القلب 

خياشيب ال ألبين شعاعات الزعانف  ألةو الجلد لقد تظهف ال قاعات ت. ماهفية 
ليتب عالج هذا المفض ةالتهوية المراسبة . ف  العين مماقد يسبب جةوظ العين أل

ليم ن أن . الت  تعم  عل  ت ايف الغاز لخ ض تفكيزه ال  ما تةو درجة الت بو
ةغاز ما عردما يتب دفو الهواء مل  الماء تةو ( الت بو)تةدث الزيادة الم فةة 
من فوق  ألء المتساقط من ال ال ت كذلك فإن الما. ضغط عال  ثب مرخ ض

الراتج من تدفئة الثلوج ي ون عادة عال   ألالمسةوب من األةار العميقة  ألالسدلد 
كذلك فغن الهواء الذى يتب ش  ة مو الماء بواس ة المضخات . الت بو ةالغازات

لك  األسماك سواء . يم ن أن يتسبب ف  جع  الرظام المائ  فوق حد الت بو
لإلصاةة ( حساسة)مالةة تكون عفضة  ألةاردة عذةة  ألاك مياه دافئة كانو أسم

ت بين ال لالةد المسموا ةه ل فط  الت بو ةغاز الرتفلجين يت . ةمفض فقاعة الغاز
ت بو ةالرتفلجين تسبب تهديدا  لألسماك %  122األنواع للكن أى زيادة أعل  من 

للقد ثبو . التدخ  العالج ف  مياه الم فخ يستلزم %  112ى مستوى أعل  من أل 
ت أن ال   يم ن إلصبعيات التف %  121أن  زيادة مستوى غازالرتفلجين عن 

 تترثف بتفكيزات  goldfishتتةمله ألكثف من خمسة أيام بيرما السم ة الذهبية 
 .لمدة خمسة أيام%  121 ألساعة  09لمدة %  102غاز الرتفلجين حت  

 الغازات السامة 9-1-1-4
 (HCN)لسيانيد الهيدرلجين ( H2S)فيتيد الهيدرلجين غاز كب 

لبمستويات مرخ ضة جدا  يم ن أن تتسبب ف  ن وق األسماك نظفا  ألنها شديدة 
أحد نواتج  كبفيتيد الهيدرلجين هو أحد الغازات الذائبة ف  الماء لهوفغاز . السمية

فيتات الغيف مفكبات الكبفيو العضوى لالكب)التةل  الالهوائ  للمواد العضوية 
يعتبف هذا الغاز شديد السمية (. عضوية لكذلك ال ةالب لالمواد العضوية األخفى 

لذلك ة    مباشف عل  الكائرات المائية حت  بتفكيزاتة الضئيلة جدا  لقد سجلو 
ليم ن اإلستد ل  ppbجزء ف  البليون  0حا ت تسمب بهذا الغاز عرد تفكيز 

ليم ن أن . مميزة لالت  ت به رائةة البيض ال اسدعل  لجود هذا الغاز بفائةته ال
لكثيفا  ماتظهف هذه الفائةة  ppb 0تظهف رائةته مذا لص  تفكيزه ف  الةوض مل 

 .تقليب قاع الةوض كما هو الةال عرد الة اد ةال باك ألعرد تةفيك 



أما غاز سيانيد الهيدرلجين فهو ملوث ناتج من عمليات الت ريو المختل ة  
 .أق  ألجزء ف  المليون  2,1شديد السمية عرد الفكيزات القليلة جدا   لهو أيضا

ت ف  قدرتها عل  تةم  الغازات الذائبة  ال مما سبق يتضح أن األسماك تت 
لالةدلد التالي تلخص أهب مواص ات المياه من حيث مستوى الغازات الذائبة لالت  

تعلق ةمعد ت الرمو عردها يم ن لألسماك أن تعيش ة ورة جيدة خاصة فيما ي
 : له  كاألت  growth & survival ratesلالبقاء 
 .أكثف ألجزء ف  المليون  1  األكسجين -
 .أق  ألمستوى ت بو %  122  الرتفلجين -
 .أق  ألجزء ف  المليون  12 ثان  أكسيد الكفبون  -
 .أق  ألجزء ف  البليون  2,1 كبفيتيد الهيدرلجين -
 .أق  ألجزء ف  البليون  12 سيانيد الهيدرلجين -

ت بو ف  %  122يجب أن ي ون تفكيز األكسجين الذائب حوال   لب  ة عامة
ت بو تعتبف %  92الم فخ للو أن نسبة  ألالم در المائ  المغذى للمزرعة 

 .عن ذلك انخ اضستمفت بدلن امقبولة مذا 
 Ammoniaاألمونيا  9-1-1-5

. غوبة ف  البيئة المائيةتعتبف األمونيا من المفكبات الغيف مف  
لتتواجد األمونيا ف  الماء نتيجة لعمليات التمثي  الغذذائ  لكذا نتيجة لتفاكب 
فضالت األسماك لبقايا الغذاء الغيف مركول ةاإلضافة مل  الر اط الب تيفى 

فاألسماك تخفج غاز األمونيا . لعمليات األكسدة للكائرات الرباتية لالةيوانية الميتة
لتتواجد األمونيا ف  صورتين ف  الرظام . ن اليوريا ف  الماء كمخل اتلكميات م

لذلك ةمعدل يعتمد عل   NH4لاألخفى متايرة  NH3المائ   صورة غيف متريرة 
لكذلك عل  درجة الةفارة الت  تؤثف عل  معدل تغيف ( pH)األس الهيدرلجير  
 ورة السامة جدا  ه  ال NH3لصورة األمونيا الغيف أيونية .  صورت  األمونيا

كذلك فإن قياس هذه ال ورة يع   معلومة . للكائرات المائية لخاصة األسماك
رت اع كال  من اأكثف دقة للقد ثبو أن هذه ال ورة من األمونيا يزداد معد تها ة

لعل  الع س من ذلك تكون . رت اع درجة حفارة الماءالكذلك ة  pHدرجة الو 
لكال . عتبف غيف ضارة ةاألسماك بوجه عاملالت  ت NH4ال ورة المتريرة 

ليجب اإلشارة مل  أن األمونيا الغيف . ال ورتين معا ي لق عليهما األمونيا الكلية
 يم ن قياسها مباشفة لإنما يتب تقديفها براءا  عل  قياسات ( ال ورة الضارة)متريرة 

ة من خالل ثب يتب حساب األمونيا الضار . pHاألمونيا الكلية لكذلك قياس الو 
لدرجات حفارة  pHل خاصة براءا  عل  تفكيز األمونيا الكلية عرد درجات ال جد



لمن أهب العوام  الت  تؤثف عل  تفكيز األمونيا الضارل هو درجة الو . مختل ة
pH . فعل  سبي  المثال زيادة درجة الوpH  يتبعه زيادة  8 -9درجة لاحدة من
 دما يتعدى مستوى األمونيا الغيف متريرةلعر. NH3مفات ف  كمية الو  12قدرها 

لاضح ف  معد ت الرمو ألسماك  انخ اضجزء ف  المليون فإنه يةدث  2.2101
. ت كذلك يؤدى مل  حدلث أضفار ةالغة ة   من الخياشيب لالكل  لالكبدال التف 

للكن عرد مستوى أعل   catfishلتةدث هذه األعفاض أيضا ألسماك القفاميط 
لتعتبف    أكثف من األمونيا الغيف متريرة ألجزء ف  المليون  2.10من ذلك لهو 

رت اع معد ت األمونيا ه  ف  تالف  مسبباتها االةلول المستديمة لعالج م اك  
لمن أهب هذه الةلول خ ض معد ت  تخزين األسماك لمفاعاة اإلسلوب السليب 

فاألمونيا تةد    ائدةالكيف مو تالش  التغذية الذ ألللتغذية سواءا  من حيث الكب 
أى نظب ( المغلقة) الدائفية  ستزراعة دة من زيادة اإلنتاج  خاصة تةو نظب ا 

الغيف )األمونيا السامة    المياه م  مذا تب التخلص مرها ة  اءة استخداممعادة 
يم ن أن تتةل  مل  الرتفات األق  ضفرا عن ةفيق ةعض العمليات ( ةرريمت

لكذلك التبادل األيون   biological filtrationلبيولوج  لالتفشيح ا   الةيوية
ion exchange الة األمونيا من مياه ز إلن ُتعتبف من أفض  ال فق المستخدمة اآل

مياه  خاصة ف  مزارع اإلنتاج الم ثف ذات الرظب المغلقة لكذلك من ستزراعا 
 .الم فخات

1 – Biological removal of ammonia: 
لالتووو  تقوووم بتةويووو   nitrifying bacteriaيووق زراعوووة ة تفيووا ليووتب ذلووك عووون ةف 
الغيووووووووف ضووووووووارة عوووووووون ةفيووووووووق زراعووووووووة ة تفيووووووووا ( الرتووووووووفات) ¯NO3األمونيووووووووا ملوووووووو  

nitrosomonas  ل كذلك ة تفياnitrobactar   لالتو  يم رهوا أن ترموو غالبوا  علو
لتعتبووف .  blastic chipsكوو  البيئووات مثوو  ال ووخور ل كووذلك رقووائق البالسووتيك

البيئووووات المسووووتخدمة فوووو  الزراعووووة هوووو  المةتويووووة علوووو  كفبونووووات الكالسوووويوم  أفضوووو 
calcium carbonate  لالتوو  تعموو  كعاموو  مة ووز للت وواعالت الكيميائيووة لتعووادل

  ل عوووادة موووا تسوووتخدم ق وووور المةوووار ة  ووواءة لهوووذا الغووووفض  pHالتغيوووفات فووو  الوووو 
أن ي وون هوذا المواء   بود biological filterلبوصول الماء مل  ال لتف البيولوج  

حيث أن األكسجين ضفلرى لهذه العملية كذلك  aeratedقد تب تزليده ةاألكسجين 
 بد أن ي ون الماء خال  من المواد الت  قد تسد ال لتف لكذلك خال  من المسوببات 

أى عقوووار يسوووتخدم فووو  ميووواه الم فخوووات ربموووا  ألالمفضوووية ألن المضوووادات الةيويوووة 
ل  settling chambersغووفف التفسوويب . تفيووا الرتفتووةيتسووبب أيضووا  فوو  قتوو  ة 



يم وووون أن تووووزلد عمووووف ال لتووووف البيولوووووج  لتقلوووو  موووون  clarifiersكووووذلك الم وووواف  
 .منسداده

Fish → NH3 + H2O ⇄ NH4OH ⇄ NH4 + OH
 

          

                 Un-Ionized    pH-dependent   Ionized 

               

األمونيا ف  الماء فبعض مره يت اع  مو المياه إلنتاج ذلب غاز فعردما ي
أما الجزء الباق  فيظ  ف  صورة غيف متريرة  ammonia ionsأيونات األمونيا 

(NH3) un-ionized ammonia ل  توجد ةفيقة لقياس هذه األمونيا ل لكن  
 .total ammoniaهراك ةفيقة لقياس األمونيا الكلية 

 
ammonia (toxic)    nitrite (toxic)    nitrate (non-toxic) 

         NH3      1.5 O2      NO2     1.5 O2 NO3-     
 

           nitrosomonas        nitrobacter 

 ميكانيكية عمل الفلتر البيولوجى     
 

ف  المياه ال بيعية مث  البةيفات قد  ت   األمونيا مل  الةدلد الخ يفة 
تفت و نسبة األمونيا مل   ستزراعافة األسماك بها للكن ف  أحواض ا لذلك لقلة كث

لعل  المزارع . حدلد ضارة نتيجة لزيادة أعداد األسماك ف  حجب معين من الماء
لقد لجد أن نسبة األمونيا ال يف . أن يتعام  مو ذلك لتقلي  خ ف التسمب ةاألمونيا

 . فارةه لارت اع درجة الة~أيونية تزداد بزيادة رقب 
. نوع السمك اختالفالمدى السام من األمونيا الغيف أيونية تختلف ة  

ليعتبف نظام المياه . مليون يعتبف آمن/ جزء   2,20لعموما فإن التفكيز أق  من 
الدائفى هو األكثف تعفضا للمستويات الضارة من األمونيا لكذلك األحواض التفابية 

  nitrite (NO2)ليعتبف الرتفايو . ةعد حودث موت م اجئ للبالنكتون بها
نواتج تةل  األمونيا حيث تتةول األمونيا ف  الوسط  nitrate (NO3)لالرتفات 

الهوائ  مل  الرتفايو  بواس ة ة تفيا الريتفلزلموناس ثب تتةول ةعد ذلك مل  
لالرتفات ه  . الرتفات بواس ة ة تفيا الريتفلباكتف لهذا مايعفف ةال لتف البيولوج 

المفكبات الرتفلجيرية سمية بيرما الرتفايو يعتبف من المفكبات السامة لألسماك أق  
لتؤكسده مل   blood hemoglobinحيث تفتبط الرتفايو بهيموجلوبين الدم 



مما يؤدى  ال ورة الغيف قادرة عل  حم  األكسجين مل  األنسجة أل مثيوجلوبين
( ال ي و تةلون )بلونه البر  المثيوجلوبين  ليم ن مالحظة لجود. مل  حدلث تسمب
جزء ف  المليون من الرتفايو يسبب مجهاد  2,11للقد لجد أن . ف  الدم لالخياشيب

جزء ف  المليون من الرتفايو سبب قت  هذه  2,11ت ف  حين أن ال ألسماك التف 
مة أليون الرتفايو ل ال فه  أكثف مق channel catfishاألسماك  أما أسماك الو 

من تلك األسماك %  12ف  المليون يم ن أن تقت  أكثف من  جزء 2.08لكن 
الجديف ةالذكف أن سمية أيون الرتفايو تق  قليآل  بزيادة عسف . ساعة 09خالل 

الماء ل كذلك تق  سمية الرتفايو ة    لاضح كلما مذدادت الملوحة لزيادة مةتوى 
الرتفايو . ية الرتفايوالماء من الكلوريد حيث يعتقد أن للكلورايد ترثيف لاق  من سم

Nitrite (NO¯₂)  مرتج لس   ثانوىintermediate product 
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 الر درة -0   المادة العضوية -1
 ة تفيا الريتفلزلموناس-0   األمونيا الضارة -3
  تفايويالر -6    الريتفتة -1

 الرتفات -9   ة تفيا الريتفلباكتف -7 
 أكسيد نيتفلز -12   مختزال الرتفات -8 
 تثبيو الرتفلجين  -10   الريتفلجين -11 
 تمثي  الرتفات بواس ة الرباتات لالب تفيا -13 

 
 يوضح دلرة الرتفلجين ف  ال بيعة: 73ش  

ا يتسبب ف  منتاج لال لتف البيولوج  الغيف جيد ربم nitrificationلعملية الرتفتة 
  فزيادة معدل نمو ة تفيا الو  كميات كبيفة من هذا األيون السام مل  الماء

nitrosomonas  ف  ال لتف البيولوج  يم ن أن يسبب زيادة تفاكب الرتفايو ال ديد
  .السمية ألسماك المياه العذةة

  ات حفارة لنسبة األمونيا الغيف أيونية ف  األمونيا الكلية عرد درج(: 01)جدلل 
             pH مختل ة. 
 درجة الةفارة

pH 10.0 º 16.9 º 02.2 º 00.2 º 07.9 º 30.0 º 
7.2 2.0 2.3 2.0 2.0 2.1 1.2 
7.0 2.1 2.7 1.2 1.0 1.3 0.0 
7.9 1.0 1.9 0.1 0.9 3.0 1.7 
9.0 3.3 0.1 1.8 6.1 7.7 13.0 
9.6 7.8 12.6 13.7 10.8 17.3 07.7 
8.2 17.9 00.8 09.1 31.3 30.1 08.2 
8.0 31.0 00.7 12.2 13.1 16.8 72.9 
8.6 17.7 61.0 71.1 70.8 76.9 91.8 
12.2 69.0 70.9 78.8 90.0 90.3 82.6 

 
ليالحظ من الجدلل أن كمية األمونيا السامة تزداد بزيادة درجة الةفارة لالو 

NO2 
 

Nitrosomonas 

Nitrification 

(1) 

(6) 



pHة ةالجزء ف  المليون   لمن هذا الجدلل لكذلك عن ةفيق قياس األمونيا الكلي
  لدرجة حفارة الماء فإنه يم ن حساب تفكيز األمونيا الغيف متريرة pHلتقديف الو 

لذلك ةضفب قيمة األمونيا الكلية ف  نسبة األمونيا الغيف أيونية المقابلة لدرجة 
 :كاآلت  من الجدلل pHالو الةفارة لرقب 
100  ÷un-ionized ammonia  % ×total ammonia (ppm) 

 
 Acidityالحموضة  9-1-1-1
ت يف الةموضة مل  قابلية المفكبات الكيميائية الذاائبة عل  منتاج أيون  

اللوغاريتب السالب لتفكيز أى  pHالهيدرلجين  ليتب اإلستد ل عليها عن ةفيق الو 
 10مل  ( الةد األعل  للةموضة) 1بين  pHا مقياس الو ال ليتف . أيون الهيدرلجين

من المياه ال بيعية %  82يتميز   7مو نق ة التعادل (   للقلويةالةد األعل)
ليجب أن   تستزرع األسسماك خارج مدى  9.0مل   6.7ا بين ال تتف  pHبدرجة 

pH  فرسماك المياه العذةة يعتبف المدى األمث  لها من الو  8مل   6.1منpH  هو
د الترثيفات لتبدأ األسماك ف  المعراه خارج هذا المدى حيث تزدا 8 -6.1

ال سيولوجية المعاكسة كلما زاد البعد عن المدى األمث  حت  ت   مل  المستويات 
كذلك فإن التذبذب ال ديد ف  األس الهيدرلجير  يسبب مجهاد لألسماك    المميتة

مل  المستويات المميتة سواءأ القلوية  pHول قيمة الو ووت بوصوقد ي   مل  حد الم
 pHعديد من األسماك يم رها أن تعيش ف  مياه ذات درجة لال   الةمضية ألمرها 
 ألقت ادية يق  نموها لكذلك منتاجها ل تفات ةويلة للكن من الراحية ا م فةة 
 pHت ف  درجة الو ال بزيادة درجة الةفارة تق  قدرة األسماك عل  تةم  الت . نسلها

عتبار ها ف  ا ام  الهامة الت  يجب أخذحيث أن سمية األمونيا ت بح من العو 
حت  داخ  الر اق الضيق نسبيا  لتفكيز أيون    العالية pHعرد درجات الو 
. المثل  للرمو pHفإن األسماك تتباين من حيث درجة الو ( 8-6.1)الهيدرلجين 

 انخ اضحيث )لب  ة عامة األنواع الت  تعيش ف  المياة الباردة لالمعتدلة 
 pHترمو جيدا  عرد درجة ( لية البراء الضوئ لية ةالتال  نخ اض عمل ائرات األكال

ت عل  سبي  المثال تزداد بها نسبة الر وق بزيادة الو ال سماك التف أل 8 -6.1من 
pH  بزيادة الو  لاألسماك المترثفة 8عنpH  يالحظ عليها أنها تدلر ةسفعة ةالقفب

العم  لة مغادرة المياه كذلك يالحظ بياض العيون ثب حدلث ال من س ح الماء مة
بيض الجزء التالف من تلك األعضاء ثب ليالكل  لحدلث تهفأ الزعانف لالخياشيب 

حيث تزداد )أما أسماك المياه الدافئة . يتبو ذلك ن وق األسماك خالل عدة ساعات
نهارا   pHممايؤدى مل  زيادة الو ( كثافة عملية البراء الضوئ  خاصة لقو ال يف



حواض عالية خاصة ف  األ 12تقتفب من الو لالت  قد ت   مل  معد ت عالية 
ستهالك كميات كبيفة من ثان  أكسيد الكفبون هذه األسماك ترمو الخ وبة نتيجة  
كما هو الةال ف  اسماك القارلص المقلب .8-7,1من  pHجيدا  عرد مستوى 

stripped  bass أما أثراء اللي  فإن تفكيز ثان  أكسيد الكفبون يزداد . لالقفاميط
لبوجه عام فإن المياه تتميز . pHيجة عملية التر س لبالتال  يرخ ض تفكيز الو نت

لي لق عل  هذه القدرة المرظمة  pH مة التغيف ف  درجة الوال ةقدرة عالية عل  مق
حتواء الماء من التتوقف هذه القدرة عل  مدى  buffering capacityالو  أل

 .الكفبونات لالبي فبونات لالهيدرلكسيد
 Alkalinityالقلوية  9-1-1-2

 pHف  الو  ةمة التغيفات الةادال القلوية ه  قدرة المياه ال بيعية عل  مق
خف القدرة عل  أخذ آةمعر   أل( pHمعادلة األحماض دلن زيادة ف  رقب الو )

ه  مقياس للقواعد الموجودة ف  الماء . مة الةموضةال أيونات الهيدرلجين لمق
=خاصة الكفبونات 

CO3 فبونات لالبي -
HCO3  لأحيانا الهيدرلكسيد– 

OH . تلك
يعبف عرها ةالتفكيز الم اف ء من كفبونات ( سالبة ال ةرة)القواعد األنيونية 

تزان الدائما  ماتكون أيونات الكفبونات لالبي فبونات ف  حالة . CaCO3الكالسيوم 
 CO3 +H  =-HCO3=: تيةل المائ  كما يتضح من المادلة اآلف  المةلو 

مل  قيام كال  pHلتفجو قدرة الكفبونات لالبي فبونات عل  ترظيب الو   
ستهالك ثان  أكسيد الكفبون لبالتال  تةقيق المةافظة ا ألالمفكبين ةمعادلة مضافة 

لتعتبف الكفبونات عر ف مهب للمفب  حيو أنه ف  . عل  ثبات األس الهيدرلجير 
لم در الفئيس  لألكسجين الةوض السم   تعتبف عملية التمثي  الضوئ  ه  ا

ها استخدامليتب تخزين ثان  أكسيد الكفبون الزائد ف  الكفبونات لالبي فبونات لةين 
لتخزين ثان  أكسيد الكفبون أيضا يمرو التغيفات . ف  عملية التمثي  الضوئ 

فبدلن هذه المفكبات الت  يمسك بها ثان  أكسيد    الماء pHالةادة في درجة 
  أكسيد الكفبون الةف ي ون كميات من األحماض الضعي ة الكفبون فإن ثان

رت اع الب. 0.1مل   pHدرجة الو  انخ اضتسبب  لالتي قد( حمض الكفبونيك)
معدل عملية التمثي  الضوئ  فإن معظب ثان  أكسيد الكفبون الةف يستهلك بواس ة 

 .12مل   pHالبالنكتون الربات  لبالتال  تفت و درجة الو 
 ستزراعا  ها القلوية الكلية لمياال تتف  المائ  ي ض  أن ستزراعلف  نظب ا 

المياه  استخدامكذلك ير ح ةعدم . لتف لذلك ف  المياه العذةة/مجب 122 -32بين 
لذلك لضعف قدرة هذه  ستزراعأغفاض ا  لتف ف /مجب 32الت  تق  قلويتها عن 

مياه  استخداملتب  لإذا حدث. مة التغيف ف  األس الهيدرلجير ال المياه عل  مق



ن ذلك يت لب مضافة الجيف حيث تؤدى أل( لتف/مجب02ف  حدلد )القلوية  قليلة
تفبة قاع الةوض مما يساعد عل  نمو الكائرات  pHالمعاملة ةالجيف مل  رفو 

لمن الثابو مالئمة القلوية األكثف من . ذدهار الهائمات الرباتية بوجه عاماالقاعية ل 
ضةو نتائج المسوحات للمس ةات أل لقد . السم   ستزراعلتف لال/مجب 12

 012لتف للمياه العذةة  /مجب 92حو بين ال المائية ف  م ف ةرن القلوية الكلية تف 
 .لتف ف  المياه البةفية/مجب  102لتف لمياه ال فف الزراع   /مجب
  Hardnessعسر الماء 9-1-1-2
لتكافؤ لالت  أما عسف الماء فيةدده تفكيز الكاتيونات الثرائية ا  

Caيمثلها أساسا  الكالسيوم 
Mgلالمغرسيوم  ++

لالت  يعبف عرها أيضا ةالتفكيز  ++
ة ئولالجديف ةالذكف أن ال خور الكفبونية المس. الم اف ء من كفبونات الكالسيوم

أساسا  عن معظب القلوية ف  الماء ه  ن سها م ادر ك  من الكالسيوم لالمغرسيوم 
ة لالعسف غالبا  مت ابهين لةد ما عردما يعبف عرهب ةم اف ء للذلك فإن قيب القلوي
لعل  الفغب من أن العسف الكل  (. CaCO3لتف من /مجب)كفبونات الكالسيوم 

خف كلية عالية م  أنهما يستق  ك  مرهما عن اآل العال  غالبا  ما يتزامن مو قلوية
عل  األسماك يفجو للقد ثبو أن ترثيف نقص العسف .  لخ وصَا ف  المياه العذةة

مل  عدم قدرة األسماك عل  متمام عملية الترظيب األسموزى ف  مياه خالية من 
ا العسف الكل  المراسب لمعظب أسماك ال لي ض  أن يتف    الكاتيونات ثرائية التكافؤ

 استخداملإذا أردنا زيادة العسف فإنه ير ح ة. لتف/مجب 112-02المياه العذةة بين 
لهراك العديد من التقسيمات . مضافة الجبس لر س الغفض الجيف ليم ن كذلك

 :التال ( 3)ةالجدلل رقب  الخاصة ةعسف الماء مرها الموضح
 درجة العسف (CaCO3لتف من /مجب)العسف 

 softيسف  71 -ص ف

 متوسط العسف 71-112
 hardعسف  112-322

 شديد العسف 322أكثف من 
 
  Toxic materialsالمواد السامة 9-1-1-9

العديد من المواد السامة لألسماك توجد ة  ة عامة ف  م ادر المياه  
الزراع  لأهب هذه الملوثات السامة ه   ألالملوثة سواء نتيجة التلوث ال راع  

 .pesticidesلالمبيدات  heavy metalsالمعادن الثقيلة 
 المعادن الثقيلة 9-1-1-9-1



لاسو من القيب السامة للمعادن ت يف الدراسات لالتقاريفإل  لجود مدى  
سساعة  86من مختلف أنواع األسماك خالل %  12الثقيلة فالتفكيزات الت  تقت  

جزء ف  البليون  12222 -06’ جزء ف  البليون للزنك 01222 -82ا بين ال تتف 
لب  ة عامة فإن أسماك . جزء ف  البليون للكادميوم 8222-072للرةاس ل 

قيلة مقارنة بباق  أنواع ف األسماك ترثفا  ةالمعادن الثت لالسلمون ه  أكثال التف 
فالكميات القليلة جدا  من الزنك لالراتجة من األنابيب المجل رة للم فخات    األسماك

   فالمعادن الثقيلة كالرةاس. تال يم ن أن تسبب فقد كبيف جدا  ف  يفقات التف 
درها ف  مياه   الكادميوم لالزئبق  بد من تجرب م ا   الزنك الفصاص
 .الم فخات

 المبيدات 9-1-1-9-7
العديد من المبيدات ذات ترثيف سام جدا  عل  األسماك حت  لإن لجد  

لالتفكيزات شديدة السمية من (. أجزاء قليلة ف  البليون )بتفكيزات مرخ ضة جدا  
لتف أما التفكيزات /مي فلجفام 122-1ا بين ال العديد من المبيدات الة فية تتف 

 ماك لهامتدت مدة تعفض األسا ضة عن تلك القيب قد تكون سامة خاصة مذا المرخ
حت  لإن لب تر ق األسماك الراضجة ف  الةال فإن التلوث البيئ  بهذه المبيدات   

كذلك فإن المبيدات . يسبب أضفارا  ةالغة للتجمعات  السم ية عل  المدى ال وي 
تتغذى عليها األسماك هذا ةاإلضافة تؤثف عل  لففةالكائرات الةية الدقيقة لالت  
فالمبيدات . معد ت الرمو انخ اضمل  ترثيفها القات  للبيض لاليفقات لكذلك 

الة فية عرد رشها عل  حق  ما فإنها ترت ف ة ع  الفياا لالمياه لتغ   مساحات 
 .شاسعة لمن ثب ت   مل  األحواض لالمجارى المائية

 اه الشروبيالفرق بين المياه العذبة والم 9-2
هراك عدة ففلق هامة بين ك  من المياه العذةة لالمياه ال فلب لالت    

عتبار عرد التعام    ل بد من لضو هذه ال فلق ف  ا السم  ستزراعتستخدم لال
مو المياه ف  المزارع لقب  مجفاء أى معامالت لتلك المياه لأهب هذه ال فلق ما 

 :يل 
يز األمالا ف  المياه عن حد الت بو ترخ ض بزيادة تفك :ذلبان الغازات -1

فمثال يقدر تفكيز األكسجين ف  المياه العذةة . درجة ذلبان الغازات بها
م للكن ˚01لتف عرد درجة حفارة /مجب 9,00عرد مستوى س ح البةف بو 

. لتف/مجب  7,36ف  المياه ال فلب ي ون التفكيز عرد ن س المستوى 
كبيف من المياه ةاأليونات ف  المياه رتباط جزء اليفجو السبب مل  



رتباط الغازات اال فلب أكثف مره ف  المياه العذةة للذلك ي عب 
 .ةجزيئات المياه ال فلب

تفسب الةبيبات العالقة ف  المياه ال فلب ةمعدل  :عمليات التفسيب -0
أسفع مرها ف  المياه العذةة لذلك راجو للتفكيز العال  لأليونات ف  

 .لبالمياه ال ف 
مث  ملتقاط األيونات بواس ة  :الترثيف عل  ن اط المفكبات الكيميائية -3

  لالترثيفات السامة لأليونات لالت  كون مفتب ة  الرباتات لالةيوانات
لك  تةدث مادة . رتباةها ةالتفكيزاأكثف ةاألن  ة الكيميائية أكثف من 

من الت   ما ترثيفها ف  المياه ال فلب فه  تةتاج مل  تفكيز أعل 
 .تةدثه ن س المادة ف  الماء العذب

أيونات المعادن الثقيلة عموما أق  سمية ف  : ت اعالت المعادن الذائبة -0
المياه ال فلب عرها ف  المياه العذةة لذلك يفجو لت ضي  هذه األيونات 

مو األكسيدات لالهيدرلكسيدات لالكفبونات ( ف  لضو متوازن )لإلرتباط 
 .المياه ال فلب عرها ف  المياه العذةة لالبي فبونات ف 

المياه ال فلب غالبا ذات قلوية لعسف أعل  من المياه : المعاملة ةالجيف -1
 .العذةة لنادرا  ماتةتاج للمعاملة ةالجيف فيها

للمياه  pHف  درجة الةمضية  انخ اضقلما يةدث : درجة الةمضية -6
ةعض أنواع المياه ال فلب لذلك  حتوائها عل  قلوية عالية ةع س 

 .pH العذةة الت  يةدث فيها تذبذب ف  درجة 
ال ةالب الخضفاء المزرقة   ترمو جيدا ف  المياه ال فلب كما : التسميد -7

ليعتبف الريتفلجين المثبو بواس ة    هو الةال ف  المياه العذةة
ال ةالب الخضفاء المزرقة من الم ادر الهامة للريتفلجين في المياه 

للذلك تةتاج المياه ال فلب للتسميد الريتفلجير  ةع س التسميد . ةالعذة
 .ال س ورى الذى   يختلف تقفيبا بين نوع  المياه

نظفا  حتواء الماء ال فلب عل  تفكيز عال  من : كبفيتيد الهيدرلجين -9
الكبفيتات  فإن كبفيتيد الهيدرلجين قد يرتج ف  الظفلف الالهوائية للتفبة 

 .  المياه العذةةأكثف مره ف
-12ف  المياه ال فلب ذات الملوحة فوق : تجمعات البالنكتون الربات  -8



لتف تكون األنواع السائدة من البالنكتون الربات  ه  الدياتومات /جفام 11
  لنادرا  ماتظهف ال ةالب الخضفاء المزرقة ف   لال ةالب الخضفاء

ما تةتوى نموا  لفيفا  من هذه بيرما المياه العذةة غالبا     المياه ال فلب
 .ال ةالب الخضفاء المزرقة

يةدث التآك  ف  األجسام المعدنية بدرجة أكثف ف  المياه : التآك  المعدن  -12
عتبار   لذا يجب لضو ذلك ف  ا  ال فلب مقارنة ةالمياه العذةة

 .المعدات مث  ماكيرات المياه لالهوايات استخداملا حتياط عرد 
 
 السمكى ستزراعالمشاكل التى قد توجد فى المياه المستخدمة لأهم ال 9-2

ف  الظفلف البيئية الجيدة تعيش الكائرات الةية ة ورة ةبيعية لصةية 
توجد ثالث . مو أق  قدر من الم اك  ال ةية لبالتال  يم رها الرمو ة ورة جيدة

 :أنواع من الم اك  الت  تةدث ف  مياه األحواض
 : ة بيعة نوعية المياه ف  مر قة ما مث يفتبط  :لوالنوع األ 

 . المياه ذات الع ارة العالية ف  ةعض المراةق - 
 .حموضة التفبة لالمياه -
 .الملوحة عن الةد المراسب لألسماك المستزرعة انخ اض ألزيادة  -
 . المياه القلوية  -
 (.اآلةار)زيادة تفكيز عر ف الةديد ف  ةعض م ادر المياه  - 

الموقو المزمو من اء  اختيارك  يم ن تالفيها فقط ةةسن هذه الم ا
يم ن ح  هذه الم اك  ةالعديد من المعامالت الت  تجفى  ألالمزرعة عليه 
 .لمعالجة المياه
اإلسلوب  أل يتعلق ةما قد يةدث للمياه من تغيفات كرتيجة للرظام :النوع الثانى

 :المتبو ف  مدارة األحواض مث 
 .سمدة لزيادة اإلنتاج بففو خ وبة المياهاأل استخدامحتمية  -
 .معد ت التغذية العالية تودى لزيادة كبيفة ف  ال يتوبالنكتون  -
 .نقص األكسجين الذا ئب -
الترثيفات السامة لبعض نواتج التةل  لالتمثي  الغذائ  حيث يم ن أن تؤدى  -

حدلث ت بو  ألللماء  pHزيادة عملية البراء الضوئ  مل  زيادة خ يفة ف  درجة 
ى ال زدهار ال يتوبالنكتون تةدث أحيانا خ ف حفارى لكيماكما أن شدة    ةالغازات



 .ف  ةبقة المياه المةتوية عل  البالنكتون ةخالف ال بقات األخفى 
الة مة ف  مدارة األحواض عر ف هام جدا للتعام  مو هذه الروعية من 

ا أنه ةغض الرظف عن حجب فعل  المسئول عن األحواض أن يدرك تمام. الم اك 
صول لعليه أن يعم  عل  الو    قت ادية م تفضةاالمدخالت فإن اإلنتاج له حدلد 
قت ادى المراسب لليس أق   منتاج يم ن الة ول مل  اإلنتاجية ذات العائد ال

 . فقد ية   المزارع عل  أق   منتاج للكن بدلن عائد مقبول   عليه
لهذا الروع    رةال ث م در المياه من المراةق المجيتعلق ةةدلث تلو  :النوع الثالث

الموقو لف  حا ت أخفى يفجو السبب مل   اختيارف  األساس يفجو مل  سوء 
أحيانا ي ون الة  سه  حيث يم ن عالج . المياه ألكثف من غفض استخدامتكفار 

 لف  أحيان أخفى  . ه ف  المزرعةاستخدامتةويله لعدم  ألم در المياه الملوث 
ي ون الة  سهال  كما هو الةال عرد تلوث مياه األنهار الت  تمتل ء ةمخل ات 

 . ال راعة لال فف ال ة  لخالفه
السم    م   ستزراععل  الفغب من أهمية جودة المياه ف  الم در المستخدم لال 

تةسين خ ائص المياه من  ألأن هراك قلي  من ال فق الت  يم ن بها عالج 
 :لأكثف هذه ال فق فاعلية مايل    أفض  كاسمأأج  منتاج 
 .الموقو اختيارحسن  -
 .حسن ت ميب لإن اء األحواض -
 .الجبس ألالعالج ةالجيف  -
 .التسميد -
 .التهوية ال راعية -
 .تغييف لإستبدال المياه -
 .عالج تفبة قاع األحواض   -
 .حماية م در المياه -
 .تر يب معد ت التغذية -

حيث    رتباط لثيق ةجودة خ ائص المياه ف  األحواضتفتبط التغذية م
كذلك يجب    تعتمد ك اءة التةوي  الغذائ  عل  جودة لك اية المياه ف  الةوض

 .أن ندرك أن زيادة معدل التغذية يؤدى مل  فساد مياه الةوض
 :تعفيف مدارة مياه األحواض

نتاج المستخدمة ةغفض متةسين تجمعات المياه  أله  عمليات ت ويف  
 .ستهالك األدم األسماك لال

تةسين منتاج األسماك عن ةفيق توفيف الظفلف البيئية المالئمة ف  : الهدف



المياه  لتقديب م ادر الغذاء ال بيع   لتقلي  المرافسة عل  تلك الم ادر الغذائية 
 .بواس ة الرباتات لالةيوانات الغيف مفغوبة

تجمعات المياه  ألالبةيفات  أللتجفى هذه العمليات ف  أحواض األسماك 
الكائرات الةية ة نوعية المياه كثيفا  لكذلك حيا تترثف   األخفى حيث تعيش األسماك

لذا    المائية بها ف  مر قة ما ةما يجفى ف  األرض المةي ة بها من مجفاءات
يجب حماية األحواض لم ادرها المائية من التلوث الراتج عن عمليات صراعية 

 .تب ف  المراةق المةي ةزراعية ت أل
ةعض اإلجفاءات المثالية قد ت يد ف  تةسين خ ائص المياه تةو : الوسائ 

ت ارة األخ ائيين قب  اإلقدام عل  أى اسةعض الظفلف الخاصة م  أنه يجب 
 :لمن هذه اإلجفاءات ما يل    مجفاء مرها ما لب تتوفف الخبفة المراسبة

 عمليات التهوية9-2-1
لهوايات ال راعية لمرها البدا ت لةماية األسماك من حيث تستخدم ا

. مستويات األكسجين الذائب ف  المياه مل  مستويات قد تكون مميتة انخ اض
البدا ت حسب نوع لحجب لعمق الةوض  فاألنواع الت   ألليختلف نوع الهوايات 

 .تستخدم ف  األحواض العميقة قد   تكون م يدة ف  األحواض الضةلة
 الجبس الزراعى أوعمليات إضافة الجير  9-2-7

لتجفى ةغفض تفسيب الةبيبات العالقة ف  المياه الع فة لالت  تسبب 
عتامة المياه لعدم ن اذ الضوء مل  مستويات أعمق له  ت يد أيضر ف  عالج 

لهذا اإلجفاء ي ون م يدا  ف  كثيف من الةا ت ليؤدى مل     ةعض م اك  القلوية
 .ياهزيادة خ وبة الم

 :عمليات التسميد 9-2-7
األسمدة العضوية ي يد غالبا ف   ألية ال تسميد المياه سواء ةاألسمدة الكيم
 .زيادة خ وبة المياه لبالتال  اإلنتاج السم  

 عمليات إزالة النباتات المائية 9-2-4
له  عمليات هامة لضفلرية إلزالة الرباتات الت  ترافس األسماك ف  

ل  . ف الغذائية ف  المياه لتسترذفها تماما ف  ةعض األحيانالة ول عل  العراص
يخ   عل  أحد أهمية عمليات مزالة الرباتات المائية الغيف مفغوبة حت  ةعض 
أنواع الرباتات الت  قد تكون م يدة لألسماك م  أنها حين تبلغ حد معين تكون 

األكسجين ليال  ف   ضارة لذلك إلسترزافها للعراصف الغذا ئية مضافة مل  مستهالك
لتختلف ةفيقة مزالة الرباتات . التر س مما قد يؤثف ةالضفر ال ديد عل  األسماك

المائية تبعا لروع الربات لكثافته لعوام  أخفى لن ترعفض لها هرا للكن سرذكف 



 :مةال فقط ةفق المق
 ألالمبيدات الموص  بها لاآلمرة لألسماك  استخدامة :طرق كيميائية 9-2-4-1
 .يات األخفى ال كيمال
مقتالع الرباتات  ألآ ت ق و الة ائش  استخدامة :انيكيةكطرق مي 9-2-4-7

 .الغمف ةالماء لقت  الفيزلمات ألحجب الضوء عن الرباتات حت  تموت  ألةاليد 
 
كائرات حيه ذات ترثيف عل  الة ائش  استخدامة :طرق بيولوجية 9-2-4-7

 .ع باألسماك آكلة ال استخدام ألالمائية 
 
 Water supply and treatmentالمصدر المائى و معالجته  9-9

تووووفيف م ووودر كووواٍف مووون الميووواه العاليوووة الجوووودة هوووو الرق وووة الةاسووومة فووو  
تت لوووب ) intensivelyعمليوووات الت وووفيخ   فسوووواء كانوووو الزراعوووة السوووم ية م ث وووة 

األحوواض تةتاج ألحجام كبيفة مون ) extensivelyنت ارية ا أل( تدفق ثابو للمياه
فإن التزليد ةالماء  بد أن ي ون بدرجة كافية خالل ك  مواسب السرة حت  ( ل الماء

الميواه فإنوه يةتواج أيضوا  ملو   اسوتخدامل من كان ت وميب الم وفخ علو  أسواس معوادة 
 اختيوار  كوذلك فوإن   make-up flowكميوات كبيوفة مون الميواه ةغوفض التعوويض 

عل  المعففة ال املة ة بيعة الم ان من الراحية  م ان الم فخ  بد أن ي ون معتمدا  
 .الهيدرللوجية ل الجيولوجية ل كذلك ال قس ل المراخ

الميواه أفضو  م وادر  groundwaterلب  ة عامة تعتبف الميواه الجوفيوة 
ف حيوووث أن تووودفق هوووذه الميووواه ثابوووو الم ثووو سوووتزراعللم فخوووات خاصوووة فووو  حالوووة ا 

ة علوو  ل عووال stableجووة حووفارة هووذه الميوواه ثابتووة كمووا أن در  reliableُيعتموود عليووه ل 
اليروووووابيو . ل مسوووووببات األموووووفاض pollutantsأنهوووووا تتميوووووز ةخلوهوووووا مووووون الملوثوووووات 

springs  رتوازيوووووة ل كوووووذلك اآلةوووووار اartesian wells  هووووو  أرخوووووص ال وووووفق
فهوو  أقوو   pumped wellsللة ووول علوو  الميوواه الجوفيووة  أمووا اآلةووار المضووخية 

ل المائيووة يم وون أن تكووون م وودر ال اةقة  كووذلك المجووارى ل الجوودقت وواديا  موون السووا
جيوود لميوواه الم فخووات ل لكوون يوجوود تغيووفات موسوومية فوو  درجووة حووفارة الموواء ل موودى 

  ل علووو  ذلوووك  بووود مووون ت وووييد أمووواكن لتخوووزين المووواء ل كوووذلك لجوووود أدلات  تدفقوووه
 اسووووتخدامم وووون نووووه يللووووتة ب  أمووووا المجووووارى المائيووووة الكبيووووفة كووووالبةيفات ل األنهووووار فإ

السم   ل لكرها تت ف أيضا  ةالتباين ال ديد ف  جودة المواء  ستزراعمياهها ف  ا 
ة ل   كذلك فإنها ربما تكون ملوثة عال ل كذلك درجة حفارته خالل ال  ول المختل ة



عل  أنها تةتوى عل  أسماك قاةرة ل الت  يم ن أن تكون سببا  ف  نقو  األموفاض 
 .مل  الم فخات
عل  ذلك فإن مياه الم فخات  بد أن تكوون متووففة ل بدرجوة عاليوة  ل براءا  
 أل water treatment  ل معظب الم فخوات تةتواج ملو  موا يعوفف ةالوو  من الجودة

اإلموداد  ألهوذه المعالجوة قود تكوون ةسوي ة مثو  ضوبط درجوة الةوفارة . معالجة الميواه
. sewageمياه ال فف معامالت عديدة كما هو الةال ف  معالجة  ألةاألكسجين 

 ل عل  ذلك فإن المياه قد يتب معالجتها عرد ثالث نقواط أثرواء مفلرهوا خوالل الم وفخ
ه موفة اسوتخدامف  حالوة  -0عرد دخول الماء للم فخ   -1:  هذه الرقاط الثالثة ه 

 .ثب عرد خفلجه من الم فخ -3  (ستخدامأى معادة ا )أخفى 
ــوارد لأو  9-9-1 ــاء ال ــة الم   Treatment of incomingلمفــر  اًل معامل

           water 
المياه الواردة للم فخ ربما تكون درجة حفارتها غيف مراسبة لألسماك  كوذلك 

تكووون هروواك زيووادة فوو  مةتواهووا موون  ألقوود ي ووون مةتواهووا موون األكسووجين موورخ ض 
ا ربما تةم  معها مسببات مفضية  هذه الم واك  عوادة مو ألالمواد ال لبة العالقة  

 .تكون موسمية ل لكرها قد تكون مزمرة أحيانا  
 Temperature controlالتحكم فى درجة الحرارة  9-9-1-1

الووتة ب فوو  درجووة حووفارة الموواء ي ووون عمليووا  عروودما تكووون كميووة الميوواه المووفاد 
 ألحووفارة الميواه يووتب  تبفيودها صووغيفة ل تكل تهوا قليلوة  فووالتة ب فو  درجوة ألتسوخيرها 

الووو  سووتخدامبووار فوو  أنظمووة معووادة ا عتيؤخووذ فوو  ا  recycle ل المووزلدة ةوواإلحالل  
egg incubationالمائ  للتعويض  كذلك يتب ف  أنظمة مةضرات البيض  حيث  
.تكون كميات المياه المستخدمة صغيفة نسبيا    

 Aerationالتزويد باألكسجين  9-9-1-7
ضووارة ةاإلضووافة الميوواه التوو  م وودرها اليرووابيو ل اآلةووار ربمووا تةموو  غووازات 

ملوو  أنهووا فقيووفة فوو  مةتواهووا موون األكسووجين  هووذه الغووازات السووامة يم وون تالشوويها ل 
كووووذلك يم وووون زيووووادة مةتوووووى تلووووك الميوووواه موووون األكسووووجين عوووون ةفيووووق تقليووووب الموووواء 

 . bafflesبتمفيفه فوق سلسلة من الةواجز  ألمي اني يا  
 Sterilizationالتعقيم  9-9-1-7

 بود مون تعقيمهوا قبو   wild fishهوا أسوماك بفيوة تق ر ألأى ميواه تةتووى 
ية ال لصولها مل  الم فخ  فالمسببات المفضية يم ن قتلها بواس ة المؤكسدات الكيم

chemical oxidants عووون ةفيوووق التفشووويح الفملووو   ألsand filtration  ل
 sandيلو  التفشويح خوالل الوو  .ultraviolet radiationاإلشعاع فووق البر سوج  



filter  التعقوووويب عوووون ةفيووووق األشووووعة فوووووق البر سووووجيةultraviolet  ل تعتبووووف هووووذه
جالون  101ال فيقة معالجة مختبفة جيدا  لتعقيب مياه الم فخات  فعل  سبي  المثال 

فووو  الدقيقوووة مووون ميووواه الرهوووف المةتويوووة علووو  العديووود مووون المسوووببات المفضوووية يم ووون 
ة ثب خالل لحدة أشعة فوق بوص 32فلتف رمل  ةق ف  0تفشيةها ل تعقيمها خالل 
 11 – 9يزيووو  الجسووويمات مووون   فوووال لتف الفملووو . لمبوووة 19بر سوووجية م ونوووة مووون 

مي وووفلن أموووا األشوووعة ال ووووق بر سوووجية تقتووو  الجوووزء األصوووغف مووون ذلوووك  ل  بووود مووون 
لكميووووووات م ث ووووووة موووووون األشووووووعة فوووووووق  pathogensتعووووووفيض المسووووووببات المفضووووووية 

 .ئق حت  يسمح بر اذ تلك األشعة خاللهالبر سجية ل لذلك  بد أن ي ون الماء را
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

يووتب ت وو ية الموواء خووالل مووفلرة ألسوو   فوو  ةبقووات الفموو  لالة وو  ثووب يووتب 
ليووتب ترظيووف ال لتووف عوون ةفيووق دفووو الموواء . تجميعووة خووالل ثقوووب األنابيووب الجانبيووة

فيق    لالفم  ثب يتب ف   ال وائب الراتجة عل  الس ح عن ةةع سيا  خالل ال
 . فتةة خفلج ماء الغسي 

 فلت  ميكانيك 6 11شكل 



 micro screen filterيعوفف ةالوو   sand filterيوجد بدي  مي واني   للوو 
لهو عبارة عن لعاء مسو وان  مجووف لمغ و  برسويج صولب مون موادة تخليقيوة ةوه 

الثقووب ذات األحجوام المختل وة حيوث يودخ  المواء ملو  مفكوز  ألالعديد من ال تةات 
عرووودما ي وووبح الرسووويج . ثقووووب فووو  صوووورة مووواء مفشوووحهوووذا الوعووواء ثوووب يخوووفج مووون ال

مة وا  ةالمخل ات فإن هذه اإلس وانة يتب تدليفها ةسفعة ليتب دفو الماء  ألمسدلدا  
ةقوووة فوو  صووورة رزاز ممووا يووؤدى ملوو  مزالووة ال وووائب موون هووذه الثقوووب ل ةفدهووا فوو  

 micro –screen filter  هووذا الروووع موون المفشووةات  حوووض تجميووو ال ضووالت
 .مي فلن  1ا تجاريا  ة تةات ت   مل  متا

ةعوووض المفكبوووات مثووو  غووواز  اسوووتخدامكوووذلك يم ووون تعقووويب المووواء كيميائيوووا  ة
للكن هذه  المفكبات تكوون  hypochloriteالهيبوكلورايو  أل chlorineالكلورين 

. هااسوووتخداممة وووال م عولهوووا ةعووود  ألسوووامة ةالرسوووبة لألسوووماك لوووذلك يجوووب معادلتهوووا 
يعتبوووووووووف مفكوووووووووب قووووووووووى األكسووووووووودة ةالمقارنوووووووووة ةالوووووووووو  ozone زلن ل كوووووووووذلك فوووووووووإن األ
hypochlorite  ل بود مون  ه معمليا  برجاا  ل لكروه مفكوب غيوف ثابوواستخداملتب

لالموواء . لذلووك موون األكسووجين ل ال اقووة الكهفبيووة سووتخداممنتاجووه فوو  ن ووس م ووان ا 
ماك  زلن  بوود موون معووادة تغذيتووه ةاألكسووجين قبوو  أن تعوويش فيووه األسوول المعاموو  ةوواأل
موة الكائروات الدقيقوة م  أنوه مضوف ة وةة ال زلن لسيلة جيدة جودا  لمقل لبفغب أن األ
 .اإلنسان
 

ــاه بغــرض إعــادة ث 9-9-7 ــًا معالجــة المي  Treatment ofها اســتخداماني

water for reuse 
مياه الم فخ حيث أنها تعتبف ةفيقة عملية   استخدامكثيفا  ما يتب معادة 
ن س الماء خالل سلسلة من القروات المائية لاألحواض فبعض الم فخات تستخدم 
  فالم فخات الت  تستخدم المياه لمفة لاحدة  مفات 12لعدة مفات قد ت   مل  

ه عن ةفيق الضخ استخدامأما الت  تعيد  single-pass systemتعفف ةالو 
لمعظب األنظمة . reuse-reconditioning systemsلإعادة تكيي ه فتعفف ةالو 

من المياه فقط لتعوض %  81 – 82المياه تجفى معادة لو  استخدامت  تعيد ال
ةمفلر المياه خالل الم فخ فإن األسماك تستهلك األكسجين ل . الباق  ةماء جديد

لكذلك  ammoniaلاألمونيا  ureaترتج غاز ثان  أكسيد الكفبون لاليوريا 
درجة حفارة الماء  هذا  ال ضالت  كذلك فإن الغذاء الغيف مركول يتفاكب لتتغيف

معد ت الرمو لكذلك زيادة نسبة  انخ اضف  جودة المياه يؤدى مل   نخ اضا 
 استخدامهذه المياه بدلن معالجة  فإلعادة  استخدامن وق األسماك مذا ماتب معادة 



المياه  بد من معادة األكسجين لالةفارة ألصلها كذلك  بد من مزالة المستويات 
 .ان  أكسيد الكفبون لاألمونيا لالتخلص من المواد ال لبة العالقةالعالية من ث
 

 أل Biological oxygen demandاالحتياج البيولوجى لألكسجين  9-10
(BOD ) 

لهو مقياس لكمية األكسجين المستهلكه ف  العمليات البيولوجية الالزمة 
 .ت درجة التلوث  كلما ازداد BODلكلما زاد . لتةلي  المواد العضويه ف  المياه
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 مزالة األمونيا -
 مزالة ثان  أكيسد الكفبون  -   

 (التهوية)مضافة األكسجين  -             
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 الماء ف  الم فخات استخدامرسب التخ ي   يوضح ةفيقة معادة : 03ش   
 

 الماء فضالت

 



 تذكر
 (األنواع الفئيسية لألسماك)التاسع  الباب

 
تخاذ التدابيف المراسبة لتةسين نوعية تلك النعر  بها : مدارة مياه األحواض -

لجديف ك   المياه أل عالج ةعض عيوبها ك  تكون أكثف مالمة إلنتاج األسما
راع السم   ةغفض تةسين ةالذكف أن اإلجفاءات التي ت بق ف  مجال ا ستز 

لعالج نوعية المياه مقتبسة أساسا من مجا ت زراعية أخفى مرها المةاصي  
الرباتية لالت  يستخدم فيها التسميد العضوى لالمعدن  كما يستخدم فيها 

لهراك ممارسات أخفى مرخوذة    مةسرات التفبة مث  الجيف لالجبس الزراع 
   ات للوقاية من األمفاض ألعالجهامن المجال ال ة  مث  مضافة الم هف 
ستةداث مجفاءات جديدة من أج  تةسين كما تجفى أيضا ةعض األةةاث  

عتبار الغفض الفئيس  نوعية المياه أل عالج ةعض الم اك  مو األخذ ف  ا 
ليربغ  األخذ ف  ا عتبار أن أى مجفاء يستهدف    أ  لهو اإلنتاج السم  

مقليب معين بيرما   يرجح ف  مقليب أخف مختلف ف  تةسين المياه قد يرجح في 
كذلك يربغ  أن ندرك أن ةعض    ةبيعة المراخ أل ةبيعة م ادر المياه فيه

اإلجفاءات الت  يم ن ت بيقها ةرق  تكل ة عل  ن اق ضيق قد ي عب ت بيقها 
لذلك عردما نعلب عن ةفيقة ما لتةسين . عل  ن اق لاسو ألسباب مختل ة

اه   يربغ  أن نسارع مل  ت بيقها حففير حت  نعلب الظفلف التي نوعية المي
تخاذها كدلي  لرا ف  اةبقو فيها لعل  أى نوعية من المياه تب مجفاءها ل 

الظفلف الخاصة برا ةةيث ن بق مرها ما يراسبرا أل ندخ  تعديالت عليها 
 .لتالئب الظفلف الخاصة برا

ا الغفض المروط ةه الم رف ةفق ت ريف األسماك عديدة لمتروعة يةدده -
فت ري ها من لجهة الرظف البيولوجية يختلف عره من ناحية التغذية  أل البيئية 

 له ذا



 الباب العاشر
 األنواع الرئيسية لألسماك

أى أن  cold-blooded animalsاألسماك حيوانات مائية من ذلات الدم البارد 
حفارة الوسط الذى تعيش فيه له  حيوانات درجة حفارة أجسامها تماث  درجة 

تلك الكائرات تعتمد أساسر . finsلالزعانف  gillsفقارية تتميز بوجود الخياشيب 
عل  الماء كبيئة لمعي تها ل  تتضمن كلمة األسماك ك  الكائرات المائية مث  

 porpoisesلالد فين  sealsلعجول البةف   whalesالثديات المائية كالةيتان 
لكذلك  تتضمن  aquatic turtlesالزلاحف المائية مث  السالحف المائية  لأ

 .shrimpلالق فيات كالجمبفى  clamsالفخويات كالمةار 
لتمث  األسماك غالبية ال قاريات حيث يبلغ عدد األنواع السم ية المعفلفة حت  

ر نوع لل يو  9622مقارنة بو % 09,1أكثف برسبة  ألنوع  02222اآلن حوال  
%( 12,9)نوع  0122لالثديات %( 10,0)نوع للزلاحف  6222ل %( 02,7)

لاألسماك ليسو فقط متعددة األنواع ب  متبايرة %(. 6)نوع  0122لالبفمائيات 
لالذى  gobyا حجمها من القزم  مث  ةعض أنواع الو ال ال    لالةجب حيث يتف 

مث  ةعض أنواع  مب مل  األسماك الضخمة11يبدأ ف  التراس  لحجمه  يتعدى 
كذلك تتباين . أكثف ألةن  01متف للزنها 01القفلش لالذى قد يبلغ ةولها 

األسماك ف  ال    للو ان غالبيتها ذات ش   توربيدى ا  أن مرها ذل ال    
% 72من المعفلف أن أكثف من . ال    الم ل ح مث  أسمان موس  ألالمستديف 

ي ات لالباق  يمث  الياةسة لالماء من س ح الكفة األرضية مغ   ةمياه المة
لتعيش األسماك ف  أى م ان يتوافف ةه الماء من المياه الق بية . العذب معا  

مل  ماء اليرابيو الساخرة كذلك فإنها تق ن ( حيث درجة الةفارة أق  من التجمد)
ة عل  أنها تعيش ف  المجارى المائية الجارفة ل الماء العذب لال فلب لالمالح عال

المياه الهادئة العميقة لالمظلمة لالت    يست يو أى كائن فقارى أخف أن  مل 
 .يق رها

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fish Morphology 
 Mandible ال ك الس ل  -1
 Nasal openingال تةة األن ية  -0

  Eyeالعين  -3
  Checkالوجرة  -0
  Operculumغ اء الخي وم  -1
 Dorsal finsالزعانف الظهفية  -6

 Lateral line( الةس )الخط الجانب   -7

  Caudal finالزعر ة الزيلية  -9
 Scalesالق ور  -8

 Anal finالزعر ة ال فجية  -12
 Anusال فج  -11
 Pectoral finالزعر ة ال درية  -10
 Pelvic finالزعر ة الةوضية  -13
 Maxillaعظب ال ك العلوى  -10
 Premaxillaقادمة ال ك العلوى  -11
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 التصنيف العلمى لألسماك 10-1
ةفق ت ريف األسماك عديدة لمتروعة يةددها الغفض المروط ةه الم رف 

البيئية  ألفت ري ها من لجهة الرظف البيولوجية يختلف عره من ناحية التغذية  
 . له ذا

  شعبة الةبليات Animal Kingdomلتتبو األسماك المملكة الةيوانية 
Phylum Chordataال قاريات    تةو شعبةSubphylum Vertebrata  

  منقفضو مرها لاحدة ه   Super Classesلالت  تقسب مل  أربعة فوق ةوائف

Placoderms له  مجموعة من األسماك يغ   رؤسها لصدلرها ص ائح عظمية
ل فقاريات فكية  أما الثالثة أقسام األخفى فسوف يتب أل لتعتبف هذه المجموعة 
لاألسماك المعفلفة حاليا لالت  يزيد عدد أنواعها عل   .اإلشارة مليها  حقا  

مليون سرة ترتم  مل  الثالثة  122نوع يفجو عمف أسالفها مل  حوال   02222
الفئيسية لالت  يتميز ك  قسب فيها ة  ات خاصة هذه األقسام  classesأقسام 

 :يم ن توضيةها كاألت 
 Agnatha - Jawless fishesأسماك غيف فكية  -1

لمرها تةو ةائ ة لاحدة  Class Cephalaspidomorphiتتبو ةائ ة ل 
له  فقاريات  Subclass Cyclostomataمازلو موجودة تعفف ةمستديفات ال ب 

يوجد مرها   Pouched gillsلية عديمة ال كوك تتميز بوجود جيوب خي ومية أل 
 :رتبتين هما

چلك  لمرها سمك ال Order Petromyzoniformesرتبة الچلكيات  - أ
Lampreys. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lamprey  



لمرها سمك الجفيث  Order Myxiniformesرتبة المخاةيات  -ب
Hagfishes. 

 
 
 
 
 

 

 
Hagfish 

 Class Chondrichthyes - Cartilaginousاألسماك الغضفلفية  -0

fishes  له  من األسماك ال كيةGnathostomata – Jawed fishes  لتتميز
لةجب ذات هي   غضفلف  لخياشيب مةمولة عل  حواجز ةرنها أسماك كبيفة ا

لالفاى  Dogfishesنوع مرها كلب البةف  922جدارية لت تم  عل  حوال  
Rays  لال  نSkates  لالقفلشSharks ةرنواعها . 
له  كذلك  Class Osteichthyes - Bony fishesاألسماك العظمية  -3

لاألسماك . ماك المعفلفةمن جملة األس% 82اسماك فكية ت    أكثف من 
عل   Operculumالعظمية لها هي   عظم  ليغ   خياشيمها غ اء خي وم  

لتقسب ةائ ة األسماك العظمية تبعا  لروعية الزعانف . ك  جانب من جانب  الفأس
 : مل  تةو ةائ تين مختل تين تماما  هما

 - Subclass Crossopterygii لةمية  ألأسماك ذات زعانف م   ة  -أ

Lobefins ه  مر  لة تماما عن المجموعة األخفى ليميزها لجود زلج من
 .الزعانف ال بيهة ةاألةفاف

 
 
 
 
 

Lobe-finned fishes 



 Subclass Actinopterygii - Rayfinsأسماك ذات زعانف شعاعية  -ب
 Teleosteiله  أكثف األسماك العظمية منت ارا  لأهمها األسماك العظمية الةقيقية 

من األسماك المعفلفة لمرها األنواع الت  ت لح للتفبية % 82  تمث  أكثف من لالت
لتمث  األسماك  Subclass Dipnoiلت تم  تلك المجموعة أيضا  عل  . التجارية
 .لالت  تتميز بوجود عضوين تر سيين الخياشيب لالفئة Lungfishesالفئوية 

 
 
 
 

 
Australian lungfish 

 
ماك تبعا  لعدة عوام  عديدة يهمرا مرها التقسيب كذلك يم ن تقسيب األس

تبعا  لروعية المياه لالهجفة لحسب ةبيعة التغذية لكذلك تبعا  ل فيقة لنمط التراس  
 .لها ةالت  ي  فيما يل ال لالت  سوف نتر

 تبعًا لنوعية المياه  10-1-1
سماك مياه عميقة لأخفى ت ض  الةياة ف  الماء أفتقسب األسماك مل   
لألسماك ي وق أى فقاريات  Vertical Rangeس  أالتوزيو الف  ألضة  فالمدى ال

كب تةو س ح 11كب فوق مستوى البةف مل  مايقفب من  1ا من ال فهو يتف  أخفى 
  Freshwater Fish(نهفية)كذلك تقسب األسماك مل  أسماك مياه عذةة . البةف

( ةةفية)ه مالةة مث  البل   لالقفاميط لق ف البياض لالمبفلك لأسماك ميا
Saltwater or Marine Fish  مث  السلمون لالقارلص لالدنيس لأسماك المياه

 .مث  أسماك البورى  Brackish water( خليط من الماء العذب لالمالح)ال فلب 
 تبعًا للهجرة 10-1-7

تقسب األسماك مل  أسماك مستوةرة لالت    ترتق  من المياه اإلقليمية كغالبية 
 :لأسماك مهاجفة لت م  نوعيناألسماك 

ج ال أسماك تعيش ف  الماء العذب ثب تهاجف مره مل  الماء المالح ةغفض التز  -أ
 .Eelsمث  ثعبان السمك  Catadromous fishللضو البيض لتعفف ةالو 

ج ال أسماك تعيش ف  الماء المالح ثب تهاجف مره مل  الماء العذب ةغفض التز  -ب
مث  سلمون المةيط  Anadromous Fishالو أيضا  للضو البيض لتعفف ة



كذلك فإن األسماك قد تهاجف داخ  الروع الواحد من المياه مما عموديا  . األةلس 
الع س ةةثا  عن  ألأفقيا  من الداخ  مل  ال اةْ   ألالع س  ألمن الس ح للقاع 

 .ةغفض التكاثف ألالغذاء 
 تبعًا للعادة التغذية  10-1-7

 :ت تبعا  لآل Feeding habitsادتها الغذائية تقسب األسماك ف  ع
 :تبعا لطبيعة التغذية  10-1-7-1
 من% 06لت    حوال   Herbivoresأسماك آكالت عشب  10-1-7-1-1

 .جملة األسماك
% 10,1لت    حوال   Carnivoresأسماك  آكالت لحوم  10-1-7-1-7

 .جملة األسماك من
 Omnivores    (ية ولحميةعشب)أسماك مختلطة التغذية  12-1-3-1-7

 .من جملة األسماك% 61,1لت    حوال  
له  األسماك الت   Detritivoresرمية  أوأسماك كانسة  10-1-7-1-4

 .المواد العضوية الميتة خاصة الرباتية مرهاتتغذى عل  
ها الغذائية احتياجاتمن % 72لاألسماك الع بية ه  الت  تستهلك حوال  

ةةالب خي ية لكذلك نباتات أل سواء لحيدة الخلية  Algaeف  صورة ةةالب 
ةاإلضافة مل  هذه الم ونات الغذائية الرباتية فإن هذه .  Aquatic Plantمائية

ةين مث   ألف  صورة غذاء حيوان  % 12 -1األسماك تتغذى عل  حوال  من 
 لالقفموط الع ب  الو Grass carpلبعض أنواع المبفلك مث  الو   Mulletالبورى 

Herbivorous catfish. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mullet Mugil cephalus 

لتتميز القراة الهضية لهذه األنواع ةرنها ةويلة لالمعدة غيف مةددة 
أما آكالت اللةوم فه  األسماك الت  تتغذى عل  كائرات . لاألمعاء كثيفة التالفيف



الق فيات حيوانية دقيقة ليفقات البعوض لالة فات لبيض ليفقات األسماك لعل  ل 
للذلك تتميز القراة الهضمية لهذه األسماك ةرنها    ال غيفة لكذلك عل  أسماك

ق يفة لالمعدة لاضةة لمةددة لاألمعاء مستقيمة لقليلة التالفيف مث  معظب 
أما األسماك المختل ة التغذية فإنها تقب  التغذية . األسماك البةفية لكذلك القفاميط

. Cyprinus carpioاتية أيا  كانو مث  المبفلك العادى عل  المواد الةيوانية لالرب
لةول القراة الهضمية للضوا المعدة ي ون لسط بين آكالت اللةوم لآكالت 

الكانسة ه  الت  تتغذى عل  المواد العضوية  أللاألسماك الفمية  .الع ب
 Zooplanktonلالةيوانية الو  Phytoplanktonالبالنكتون  –لالهائمات الرباتية 

لال تات ال خفية أى أن هذه المجموعة تجمو بين آكالت اللةوم لالمختل ة مث  
 .Silver carpالمبفلك ال ض  

 
 
 
 
 
 
 

 

Common carp 

 
أى أنها لاسعة  Euryphagousكذلك يم ن ت ريف األسماك عل  أنها 

أى األسماك الت  تتغذى عل  غذاء  Stenophagous ألمختل ة التغذية  أل
 .لاحد من الغذاء عل  نوع تتغذى لالت  Monophagous ألمةدد 
  Feeding behaviorتبعًا للسلوك الغذائى   10-1-4

البةث عن الغذاء لةفيقة مستيعاةة له  تختلف ل السلوك الغذائي يعري 
 م ادفة ماترك  ألالعادات الغذائية سابق الذكف لالت  تعر  المواد الت  عادة عن 
ستيعاةه اتبعا  ل فيقة  ألك تبعا  ل فيقة الة ول عليه فبالرسبة لتقسيب األسما  

 :فيم ن ميجازة فيما يل 
 
 
 



 Predatorsأسماك مفترسة  10-1-4-1
له  األسماك الت  تتغذى عل  كائرات حيوانية كبيفة لذلك فه  تتميز 
بوجود أسران قوية لمت ورة تستخدمها ف  اإلمساك ةال فائس لحملها كما هو الةال 

 .Barracudasلالباراكودا  Sharksفلش ف  معظب الق
 
 
 
 
 

 
 

Barracuda 
. لتتميز تلك األسماك بوجود معدة لاضةة مةددة ذات مففاز حمض  قوى 

 Bluefishلهراك من األسماك من يهاجب ففائسه بر اط لقوة مث  السمك األزرق 
ففيستة أمامه ثب يرقض لإلمسك بها مث   سمك الوقار  من يرتظف مفلرأل 

Groupers . كذلك فإن العديد من األسماك الم تفسة ت  اد ففائسها عن ةفيق
 خف ليل  الر اطلالبعض اآل diurnalحاسة الفؤية أى أنها نهارية الر اط 

nocturnal    مث  العديد من القفلش لسمك القفموط األمفيBullheads 
اس لالت  تعتمد عل  حو  moraysلبعض أنواع ثعبان السمك الم تفس من عائلة 

 ال ب لاللمس لالتذلق لكذلك ربما عن ةفيق أعضاء الةس ف  الخط الجانب  

Lateral-line sense organsف  الة ول عل  ففائسها. 
 Grazersأسماك راعية  10-1-4-7

له  األسماك الت  تة   عل  غذائها عن ةفيق القضب لهذا ي ون 
ماك حيثتبدأ حياتها عادة ف  األسماك ال غيفة لالت  ترمو لتكون م تفسة لألس

ةالتغذية عل  البالنكتون لالكائرات الةية الت   قد تؤخذ ف  صورة ففدية لاحدا  تلو 
لص ة الفع  . األخف لف  أحيان أخفى ف  صورة مجاميو صغيفة ة فيقة الفع 

عل  الكائرات  أل( البالنكتون )تميز العديد من األسماك الت  تتغذى عل  الهائمات 
 bluegillفعل  سبي  المثال فإن أسماك الو . bottom organismsالةية القاعية 

خذة ك  آتتغذى عل  ةول قاع البةيفات ( كلة اللةومآمن األسماك الرهفية )
لكذلك أسماك  Parrot fishesأسماك الببغاء الو . مايقابلها من يفقات الذةاب

ميز بوجود خاصة البةفية مرها لالت  تت butterfly fishالو   ألعفلس البةف 



أسران مردمجة ف  كال ال كين العلوى لالس ل  م ونة ما ي به المرقار القاةو 
تستخدمه ف  ك ط لق و أجزاء من المفجان لمايةويه من ال ةالب لذلك ة فيقة 

كذلك يوجد نوع خاص جدا  من الفع  لهو ةرن . الفع  عل  ال خور المفجانية
( فتفاسا  ألن التغذية ةالت    يختلف ع)تفع  سم ة عل  أجزاء سم ة أخفى 

لالذى يتغذى عل  ق ور األسماك  Indian catfishكما ف  حالة القفموط الهردى 
 .قتالعها لالتغذية عليهاااألخفى عن ةفيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluegil 
 

 Strainersمرشحة  أوأسماك مصفية  10-1-4-7
ية عليها يعتبف أحد أنماط تفشيح الكائرات الةية الدقيقة من الماء لالتغذ ألت  ية 

التغذية ال ائعة ف  األسماك حيث يتب تفشيح الغذاء تبعا  لةجمة لبغض الرظف 
بتالعه ف  صورة مفكز كما ف  الف  هذا الرمط يتب ت  ية البالنكتون ل . عن نوعه

لالذى يتواجد ف  صورة أسفاب  menhadenلأسماك الو  herringأسماك الفنجة 
schools األةلر   ةرمفي ا حيث يسبح فاتةا  فمه خالل عل  ةول ساح  

جالون  0-1فالسم ة الواحدة اليافعة قادرة عل  تفشيح   مراةق البالنكتون الكثي ة
لبالتال  تبتلو عدة  gill rakersمن الماء ف  الدقيقة خالل ال  ائح الخي ومية 

ات لق فيات سرتيمتفات م عبة من البالنكتون لالذى ي ون أساسا  ف  صورة دياتوم
 .صغيفة

 

 



 
 

 

 

 
Atantic menhaden 

 

 

 

 

 

  Atlantic herring 

 

كذلك هراك ةعض األسماك الت  لها القدرة عل  تفشيح األحجام الكبيفة عن 
البالنكتون خالل ص ائةها الخي ومية مث  ةعض أنواع القفلش لأسماك الو 

paddlefish. 
 
 
 
 

 
 

 

Paddlefish 
ة بوجود جهاز خي وم  مت ور حيث تتداخ  لتتميز األسماك الم  ي  

ال  ائح الخي ومية معا  لتكون ماي به المرخ  تستخدمه ف  غفبلة الغذاء أساسا  
 .البالنكتون من الماء

 Suckersأسماك ماصة للغذاء  10-1-4-4
المواد المةتوية عل  الغذاء غالبا  ماتقوم ةه  ألمت اص الغذاء لل ب ا 

مث  أسماك الة ش  Bottom feeding fishesاألسماك قاعية التغذية 



Sturgeons  له  مجموعة من أسماك المائدة الت  تتميز ةإنتاج الكاڤيار
Caviar  لكذلك األسماك الماصةSuckers. 

 
 
 
 
 

 
Lake sturgeon Acipenser fulvescens 

هذه األنواع من األسماك عادة ما تتغذى عل  ال ةالب عن ةفيق ك  ها 
مت اص ةعض أنواع األسماك الماصة تقوم ة. مت اصهااور ثب من عل  ال خ
ستخالصها لالتغذية ايةتويه من المواد العضوية لالكائرات الدقيقة ثب  ال ين لما
 .عليها
 Parasitesأسماك متطفلة  10-1-4-5

لتعتبف هذه العادة الغذائية من العادات عالية الت ور ف  األسماك لالغيف 
وانات الألخفى لأفض  مثال عل  ذلك هو أسماك الجلك  معتادة بين ةاق  الةي

المت    لالذى يعيش مت  ال عل  دم لسوائ  الجسب ألسماك أخفى عن ةفيق 
عم  ثقب ف  أجسام تلك األسماك يغفس فية فمه الماص لتقوم غدده اللعابية 
ةإففاز اللعاب الذى يعم  عل  سيولة دم العائ  لكذلك تةل  أنسجتة  لتعتبف 

 .يتان لأسماك التفلت عائال  للجلك  كما ف  ال ورةالة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Reproduction in Fish: األسماك (تناسل) تكاثر 10-7
 ستزراعالعام  األساس  لرجاا عمليات التوسو ف  ا  ألمن الم لب 

لهراك (. البويضات لالةيوانات المروية)السم   هو مدى توافف الجامي ات الةية 
 :توفيف تلك الجامي ات له  أليق هذا الم لب عدة ةفق لتةق

 .ستةالبألسماك البفية الراضجة ة فيقة ا ستخفاج الجامي ات الةية من اا -1
 .جمو البيض ةعد تبويضه ةبيعيا  من البيئة البفية لألسماك -0
ها كم در لتلك استخدامبفية لاإلحت اظ بها كق يو أةاء ل أقلمة األسماك ال -3

 .الجامي ات
منماء لتفبية اليفقات الراتجة من البيئة البفية لالوصول بها مل  الرضج  -0

 .ها كق يو أةاءاستخدامالجرس  ل 
لللة ول عل  تلك الجامي ات ةرى من ال فق الساةقة فإنه من الضفلرى 

لعدة مفاح  قب  الة ول مرها عل  ( م در الجامي ات)أن تجتاز األسماك 
 :المفاح  ه  هالجامي ات هذ

 (.المبيض لالخ ية)مو لت ور الغدد الجرسية ن -1
الوصول مل  مفحلة الرضج الرهائ  للجامي ات لالت  عردها ت بح األسماك  -0

قادرة عل  مففاز تلك الجامي ات ةمعر  حدلث التبويض ف  اإلناث لالقذف 
 .ف  الذكور

ف  الةا ت الت  ي ون فيها اإلخ اب ال بيع  ضفلريا   بد أن ت    -3
المغازلة  ألج كبراء األع اش ف  البل   ال ماك مل  مايعفف ةسلوك التز األس

 .مهور ص ات الجرس الثانوي  اللتغيف اللون 
ك  هذه العمليات الةيوية تكون حساسة جدا  لقابلة للتةور تةو ترثيف عدد 
من العوام  مث  التغذية الغيف مالئمة لالعوام  ال بيعية مث  درجة حفارة الماء 

 جتماعية لاإلجهاد ال سيولوج مل  الظفلف ا  تفة الضوئية هذا ةاإلضافةلةول ال 
لهذا يعر  أن العراية ال عالة ف  المزارع السم ية تت لب المعففة التامة لألجهزة   

التراسلية ل للعمليات التراسلية األساسية ةاإلضافة مل  فهب قدرة العوام  الخارجية 
 .لترثيفاتها عل  هذه العمليات

عفف التراس  ةرنه العملية الت  بواس تها تةافظ األنواع عل  ن سها لي
. شتفاك مو التغيف الجير  يم ن مهور أففاد ذل ص ات جديدةلكذلك بها لبا 

ثف يم ن الالتراس  ف  األسماك متروع لهراك عل  األق  ثالثة أنواع من التك
 .توضيةها فيما يل 

 



 Gonochoristic Fishأسماك منفصلة الجنس  10-7-1
لهو الروع السائد لفيه يتب ت ور الةيوان المروى ف  الذكف لالبويضات ف  

أى الروع الذى ي ون فيه ك  ففد يمتلك ص اته الجرسية    األنث  كال  عل  حده
لالت  تظ  ثابتة ةعد بداية مهوره دلن تغيف كما هو الةال ف  معظب األسماك 

 .العظمية
 Hermaphroditic fishأسماك مخنثة  10-7-7
لهو عبارة نوع بين الجرسين حيث ي ون كال الجرسين الذكف لاألنث  ف   

 :ففد لاحد لي تم  هذا الروع ي تم  عل  ثالثة حا ت مختل ة ه 
ف  ففد لاحد ( المبيض لالخ ية)لفيه تكون الغدة الجرسية : الخرث  الةقيقية -ا

ن هذه األففاد ذاتية لبالتال  تكو  ovotestisلتعفف ف  هذه الةالة ةالو 
صورة متقدمة  رةلهذا الروع من التراس  يعتبف من حيث الر    اإلخ اب

جدا  من صور التكاثف ليوجد هذا الروع ف  ةعض األسماك من عائلة الو 
Serranids  عائلة القارلص البةفى sea basses  لالوقارgroupers. 

لف  هذا : protandrous hermaphroditismالخرث  مب فة الذكورة   -ب
ثب تتةول ةعد عدة مواسب تراسلية  malesالروع تبدأ األففاد حياتها كذكور 

 .مث  ةعض أنواع القارلص البةفى  females مل  مناث
لف  هذا : protogynous hermaphroditismالخرث  مب فة األنوثة   -ج

الةالة تبدأ األففاد حياتها كإناث ثب تتةول ةعد عدة مواسب تراسلية مل  ذكور 
 .wrasseكما ف  حالة ةعض أنواع الفاس 

 Parthenogenesisالتوالد العذرى  10-7-7
يضا ةرحادية الجرس لالت  فيها يتب ت ور ال غيف من البيضة فقط ليعفف أ 
فبالفغب من    لبدلن مخ اب( diploidتةتوى عل  ضعف المادة الوراثية أى )

ج بين الذكف لاألنث  ضفلريا  م  أن الةيوان المروى يقوم ةإحدى لمي تيه ال أن التز 
دتة الوراثية لعل  ذلك فقط له  تة يذ البويضة عل  اإلنقسام دلن أن ي ارك ةما
 .ي ون الرس  الراتج كله مناث لالت  قد تكون م ابهه تماما لألم
 .ليتفكب الجهاز التراسل  من الغدد الجرسية لالقروات الملةقة

 :Gonad Structureتركيب الغدة الجنسية  10-7
ف   testisف  األنث  لالخ ية  ovaryالغدة الجرسية ه  عبارة عن المبيض 

لتتكون الغدة الجرسية من . الت  غالبا  ماتوجد مر فدة ف  األففاد الراضجةالذكف ل 
 :نوعين أسرسين من الخاليا هما
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 oogoniaتعفف ف  األنث  ةرمهات البيض  germ cellsخاليا جفثومية  -1
لالت  تقوم ةإنتاج الجامي ات  spermatogoniلف  الذكف ةرمهات المر  

gametes (البيضeggs   لالةيوانات المروية  ف  األنث spermatozoa 
 (.ف  الذكف

لالت  تقوم بتدعيب لتغذذية لترظيب ت ور  somatic cellsالخاليا الجسدية  -0
 .الخاليا الجفثومية

لالت  توجد ف  معظب األنواع لرق  الجامي ات من  gonoductsالقروات  -ب
خارجيا   أل الغدد الجرسية مل  الم ان المراسب سواء كان اإلخ اب داخليا  

Internal or External fertilization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :األعضاء التناسلية لألنثى 10-4

الجهاز التراسل  األنثوى ف  األسماك يختلف عره ف  الثديات ةرنه متباين 
 Reproductive patternت الكبيفف  الرمط التراسل  ال جدا  لهذا يع س الت 
 :ت لالذى ي تم  عل  اآل

 Viviparousأسماك ولودة  10-4-1
ج بين الذكف لاألنث  لي ون اإلخ اب داخليا  كما هو الةال ف  ال لفيها يتب التز 

األسماك الغضفلفية لبعض أنواع األسماك العظمية ليت ور الجرين داخ  رحب 
األم حيث يت   دم الجرين بدم األم عن ةفيق الم يمة كما ف  أسماك الو 

guppy (  يوم لترتج األم من  32-00ا بين ال تلك األسماك تتف مدة الةم  ف



كذلك   ل  ةعد الو دة يتب تلقيح األم مفة أخفى خالل عدة ساعا ت (يفقة 02-62
 .تعتبف من األسماك الولودةsplitfins and halfbeaks فإن الو 
 :Ovoviviparousأسماك بيوضة ولودة  10-4-7
ا  داخليا  للكن تضو األم البيض ةه له  األنواع الت  ي ون فيها اإلخ اب أيض 

قد تةت ظ  أل م  ةاق  ت وره خارج جسب األم يأجرة ف  مفاح  مب فة من الت ور ل
ت ال بين دم ااألم ةالبيض مخ با  داخ  تجويف الجسب حت  ال قس دلن لجود 

( أى  توجد م يمة حيث يعتمد الجرين عل  المح كم در للغذاء)األم لالجرين 
 Sandلبعض أنواع القفلش مث   seahorseل ف  ففس البةف كما هو الةا

tiger shark. 
   Oviparousماك بيوضة أس 10-4-7

لف  هذا الرمط التراسل  تقوم األنث  بوضو بيض غيف مخ ب ثب يقوم الذكف 
عل   miltلذلك برثف السائ  المروى ( ف  الماء)بتخ يب هذا البيض خارجيا  

يةدث  ألالذكف  أللقد تقوم األنث     ئد ف  األسماكلهذا هو الرمط السا. البيض
لت م  . قد يتفك بدلن حماية عل  اإلةالق ألب بيرهما لةفاسة البيض ال تر

 .أعضاء التراس  ف  األنث  عل  كال  من المبايض لقروات المبيض
 Ovariesالمبايض  10-5
المبيض عبارة عن كيس مجوف  teleostsف  معظب األسماك العظمية  
قد يردمج زلج  أللقد تةتوى األنث  عل  زلج من المبايض . جسب م مو لأ

لتعلق المبايض . ل  من الت ور لي بةا مبيض لاحدل المبايض خالل المفاح  األ
 mesovariumف  تجويف الجسب من الراحية الظهفية بواس ة مساريقا المبيض 

 .air (swim) bladderتةو المثانة الهوائية 
لالةوي الت المبيضية   stromaلمبيض عل  الرسيج المدعب  ليت تم  نسيج ا

ovarian follicles   لالخاليا الةوي ليةfollicular cells عية ل لكذلك األ
لتتميز معظب األسماك العظمية ةرنها ذات دلرة تراسلية للذلك . الدموية لاألع اب

فيمف . التراسليةيتباين المبيض كثيفا  ف  مظهفه خالل األدلار المختل ة للدلرة 
ا بين حجمه كخيط رفيو يةتوى عل  ةعض ال المبيض بتغيفات هائلة ف  الةجب تتف 

الغيف ناضجة مل  تفكيب ي غ  معظب التجويف الب ر  عرد  oocytesالبويضات 
كذلك يختلف . من لزن الجسب ف  ةعض األنواع% 72الرضج حيث يمث  حوال  

ا بين األبيض ف  ال غار مل  المائ  ال ف لون المبيض تبعا  لمفحلة الت ور فهو يت
لون )لألخضف ف  المفحلة الغيف ناضجة ثب يتةول مل  اللون األص ف الذهب  

ا بين ال ت ملمس المبيض تبعا  لمفحلة الت ور فيتف ال كذلك يت    عرد الرضج( المح



األملس لالذى غالبا  ماي به الخ ية ف  حالة ال غار مل  الةبيب  المجهفى ف  
. المةبب ف  حالة األففاد الراضجة ألمل  الخ ن   juvenilesالغيف ةالغ حالة 

 :مل ( نظف الفسبا)ليم ن تقسيب األسماك تبعا  لرمط ت ور الةوي الت المبيضية 
      Synchronyمنتظمة التطور  10-5-1
غالبية الةوي الت المبيضية ةالمبيض ف  ن س المفحلة أل لفيه تكون ك    

هو الةال ف  األسماك العظمية الت  تبيض مفة لاحدة ف  حياتها من الت ور كما 
 anadromousمث  الو  insemelparousثب تموت لتعفف هذه المجموعة ةالو 

Pacific salmon   لالوcatadromous eel (Anguilla)  . أى أن هذه الروعية
 single ألمن األسماك يةتوى مبيضها عل  حضرة بيض لاحدة ناضجة 

clutch. 
 Group synchronyمجموعات منتظمة  10-5-7
لفيها يةتوى المبيض عل  مجموعتين من الةوي الت المبيضية محداهما  

   previtellogenic oocytesغيف ناضجة تعفف ةالبويضات قب  تفسيب المح 
لاألخيفة ترخذ ةفيقها ف  الت ور لالرضج ثب يةدث التبويض . لاألخفى نامية

كما هو الةال ف  األسماك الت  تبيض أكثف من مفة ف  . خالل الموسب الةال 
للكن مفة لاحدة ف  الموسب كما ف  األسماك  iteroparousالو  ألحياتها 

 rainbow troutت القزح  ال لكذلك التف  flatfish (flounder)الم ل ةة 
 .جها ق يفال لتتميز تلك األسماك ةرن موسب تز  carpلالمبفلك الو 

 Asynchrony (metachrone)( متعددة)مة غير منتظ 10-5-7
له  األنواع الت    multiple group synchronyلتعفف أيضا ةالو  

يةتوى مبيضها عل  أكثف من حضرة بيض نامية لتتميز ةرنها تبيض عدة مفات 
لهذا هو . ذى يتميز عادة ةرنه موسب ةوي لمتتالية ف  الموسب التراسل  الواحد لا

ستوائية  اسماك الراةق الدافئة لكذلك ةعض ماك المراةق ا الرمط السائد ف  أس
نواع هذا أةعض . سم ة الذهبية لالميداكالأسماك المراةق الباردة مث  البل   لا

الرمط تكون فيها دلرات التبويض ق يفة جدا  لنظفا  لتداخ  التوزيو الةجم  
ا غيف للمجموعات المختل ة من حضرات البيض فتعفف هذه المجموعة ةرنه

الريوزيالندى لالت  تبيض يوميا  خالل موسب  snapperمرتظمة كما ف  أسماك الو 
 .ج الذى يستمف لعدة شهورال التز 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجديف ةالذكف أن األنماط السابق ذكفها لت ور البويضات يقابلها بر س الرمط 
ل ل تم  مناثها مل  الروع األف   ذكور األسماك الت  تر. ت ور الجامي ات الذكفى 

لالثان  من األنماط الثالثة الساةقة فإن هذه الذكور تظهف تةول كام  لةد ما من 
مل  الةيوانات المروية لذلك ةالقفب من ميعاد حدلث  spermatogoniaالو 
عل  الع س من ذلك فإن الذكور الت  ترتم  مناثها غل  الرمط الثالث . جال التز 
اصيها تةتوى معظب الوقو عل  ك  أنواع الخاليا الجفثومية فإن خو ( المتعدد)

 .جال المختل ة مو زيادة ة ي ة ف  عدد الةيوانات المروي لقو التز 
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Pattern of gamete development  in fish



 Oviductsقنوات المبيض  -
غياب قراة الميض لكذلك  ألتتباين األسماك تبايرا  كبيفا  من حيث لجود  

 :اك تبعا  لقراه المبض مل من حيث ش لها لتفي يبها ف  حالة لجودها لتقسب األسم
كما هو الةال ف  األسماك : قرهة المبيض( تغيب فيها)أسماك  يوجد بها  -1

حيث يمف البيض من . تال عديمة ال كوك لكذلك ةعض أنواع السلمون لالتف 
ثب مل  الخارج من خالل الثقوب ( التجويف الب ر ) المبيض مل  تجويف الجسب 

لالت  ت تح ف  الجيب البول  التراسل  الو  abdominal poresالب رية الو 
urogenital sinus  ج فقطال ةجوار فتةة المجمو لذلك لقو التز. 

 :أسماك بها قراة مبيض لتقسب بدلرها مل  نوعين -0
 gymnoarianقراة مبيض غيف متةدة مو كبسولة المبيض لتعفف ةةالة الو  -أ

condition  حيث توجد قراة مبيض ذات كما هو الةال ف  األسماك الغضفلفية
حيث يقو ف  مقدمة  funnel (ostium)ف  مقدمتها تعفف ةالو ( فوهه)بوق 

تجويف الجسب ليقوم ةإلتقاط البويضات ةعد تبويضها من المبيض لنقلها مل  فتةة 
لاألسماك الغضفلفية كالقفلش . المجمو ثب للخارج عن ةفيق ال تةة التراسلية

 live bearersحاملة أحياء أل ( بيوضة)ة للبيض لأقاربها مما أن تكون لاضع
ف   لاضعة البيض يتةور الرسيج . للودة ألةمعر  مما أن تكون بيوضة للودة 

 shellال الئ  المب ن للجزء األمام  من قراة المبيض غل  مايعفف ةغدة الق فة 

gland قراة أما ف  حالة حاملة األحياء فإن . لالت  تقوم بتغليف البيضة لةمايتها
إلستبقاء ال غار  uterusالمبيض تتضخب ف  الراحية الخل ية متةورة مل  رحب 

فىبعض أنواع ( gymnoarian)كذلك توجد تلك الةالة . خالل فتفة نموها الجرير 
األسماك األخفى غيف الغضفلفية مث  األسماك الفئوية لسمك الكافيار 

sturgeonsلية ل   لكذلك ف  األسماك العظمية األbowfin. 

 cystoarianقراة مبيض متةدة مو كبسولة المبيض لتعفف ةةالة الو  -ب

condition  كما هو الةال ف  معظب األسماك العظميةteleosts  حيث تمف
البويضات من داخ  تجويف المبيض مباشفة مل  قراة المبيض دلن المفلر خالل 

يفة جدا  تظهف لف  ةعض انواع السلمون قد يوجد قراة مبيض ق . تجويف الجسب
 .secondary gymnoarianج لتعفف ةالو ال ةالقفب من لقو التز 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لية وتمميز الجنس فى األسماكو الخاليا الجرثومية األ  -

لية الو ل ف  األسماك العظمية كما ف  الثديات تر ر الخاليا الجفثومية األ
primordial germ cells (PGC) ب تهاجف مل  الغدة ةعيدا  عن الغدة الجرسية ث

لاغدة الجرسية ف  األسماك العظمية لكذلك عديمة ال كوك تختلف عن . الجرسية
للذلك فإن . medullaال قاريات األخفى حيث أنها ت تقف مل  مر قة الرخاع الو 
ف  ال قاريات  cortexالغدة الجرسية ف  هذه األنواع تماث  فقط مر قة الق فة 

. نت ار الواسو للتخرث فيما بين األسماك العظميةاألخفى لهذا يع س مدى اإل
تمييز الغدة الجرسية ف  األسماك ي ون مب فا  ف  اإلناث مقارنة ةالذكور ف   

يةدث تمييز  PGCحيث سفعة تضاع ا الو  medakaاألجرة اإلناث ألسسماك الو 
ةجانب تضاعف الخاليا الجفثومية . لقو ال قس sex differentiationالجرس 
الم احبة تت ور أيضا  م ونة التجويف  somatic cellsالخاليا الجسمية  فإن

 testicular lumenال فاغ الخ وى  ألف  اإلناث  ovarian cavityالمبيض  
ذلك لتةديد الجرس  استخدامف  الذكف ليم ن  efferent ductsلالقروات الخارجة 

sex determination الموزمبيق   ف   البل  . مب فا  ف  ةعض األنواعTilapia 

mossambica    يوم من ال قس  02لالت  يتب فيها تمييز المبيض ةعد حوال
لالذى تب اإلستد ل عليه عن ةفيق اإلنقسام الميوزى ( م˚02عل  درجة حفارة )

للخاليا الجفثومية لتكوين التجويف المبيض  بيرما ي ون التمييز المب ف للخ ية 
ارجة أما اإلنقسام اإلختزال  للخاليا الجفثومية عن ةفيق تكوين القروات الخ

 .يوم من العمف 62-12للخ ية   يةدث م  ةعد 



 تذكر
 (ت فيخ األسماك)العاشر  الباب

 
الم لب أل العام  األساس  لرجاا عمليات التوسو ف  ا ستزراع السم   هو  -

 (المرويةالبويضات لالةيوانات )مدى توافف الجامي ات الةية 
ف  األسماك العظمية كما ف  الثديات تر ر الخاليا الجفثومية األللية الو  -

primordial germ cells (PGC)   ةعيدا  عن الغدة الجرسية ثب تهاجف مل
لاغدة الجرسية ف  األسماك العظمية لكذلك عديمة ال كوك . الغدة الجرسية

ر قة الرخاع الو تختلف عن ال قاريات األخفى حيث أنها ت تقف مل  م
medulla..  

لك  ما يتب مجفاءه هرا هو  الت فيخ ال بيعيتلعب ال بيعة الدلر الفئيس  ف   -
ت هب أكثف لل  ات البيولوجية للروع الذى يتب ت فيخه لتهيئة الظفلف البيئية 
الت  تساعد عل  ت فيخه ةبيعيا   لأةسط أساليب الت فيخ ال بيع  يتب بوضو 

اك ف  البيئة المراسبة لف  الوقو المراسب ليتب ةعدها مما آياء لأمهات األسم
تجميو البيض أل الزريعة  ل تعتبف هذه ال فيقة مقت ادية نظفا  ألن تكل تها 

  راع لأق  مقارنة ةالت فيخ ا

تميز الت فيخ ال راع  ةالعديد من السمات الت  تجع  مره أسلوبا    بدي  ي -
 عره ف  ةعض الةا ت

  ق يو األةاء لاألمهات مما من الم ادر ال بيعية أل يتب يتب الة ول عل -
تفبيتها ف  األحواض  فمثال  يم ن الة ول عل  أةاء ل أمهات البورى 
الراضجة جرسيا  من الم ادر ال بيعية أثراء هجفتها للت فيخ لذلك من مراةق 

من  Mugil cephalusالبواغيز  ل يعتبف الة ول عل  أمهات البورى الةف
در ال بيعية مجفاء أساس  لعملية الت فيخ نظفا  ألن غددها الجرسية   الم ا

ترضج ف  األسف  ليتب الة ول عل  البورى الةف ف  م ف خالل ال تفة من 
يوليو مل  سبتمبف من ك  عام  أما أسماك الدنيس فيتب الة ول عليها خالل 

 ال تفة من نوفمبف مل  ديسمبف

ةثها عل  التبويض ثب يتب تجفيد اإلناث من يتب معاملة األسماك هفمونيا  ل -
البيض إلستكمال مفاح  الت فيخ ال راع   لف  ةعض األحيان ةغفض تقلي  

اإلناث ل )تدالل األسماك أل لتقلي  اإلم انيات الُمستخدمة تتفك األسماك 
 ةعد المعاملة الهفمونية إلتمام عملية التبويض ةبيعيا  ( الذكور



 الباب الحادى عشر
 Fish spawningتفريخ األسماك 

 Natural spawningالتفريخ الطبيعى  11-1
تلعب ال بيعة الدلر الفئيس  ف  هذا الروع من الت فيخ لك  ما يتب مجفاءه  

ثف لل  ات البيولوجية للروع الذى يتب ت فيخه لتهيئة الظفلف هرا هو ت هب أك
البيئية الت  تساعد عل  ت فيخه ةبيعيا   لأةسط أساليب الت فيخ ال بيع  يتب بوضو 
آياء لأمهات األسماك ف  البيئة المراسبة لف  الوقو المراسب ليتب ةعدها مما 

ية نظفا  ألن تكل تها أق  الزريعة  ل تعتبف هذه ال فيقة مقت اد ألتجميو البيض 
مقارنة ةالت فيخ اصراع   ل يم ن ةإتباع هذه ال فيقة ف  الم اريو جيدة اإلدارة 
منتاج أعداد كافية من الزريعة  لغالبا  ماتستخدم هذه ال فيقة ف  ت فيخ أسماك 
المياه العذةة مث  أسماك البل   ةرنواعه الفئيسية لكذلك من المم ن ت فيخ أسماك 

القارلص  ل Sparus aurataلالدنيس Cyprinus carpioك العادى المبفل 
Dicentrarchus labrax  ةبيعيا  رغب أن الت فيخ ال راع  هو األسلوب الغالب
 .ف  ت فيخ الروعين األخفين

 تفريخ بعض أسماك المياه العذبة ً  11-1-1
 .تال مث  أسماك البل   لالمبفلك العادى لالقفاميط لكذلك التف  

 Tilapiaالبلطى  11-1-1-1
فإن  fecundityمنتاجية أسماك البل   من البيض  نخ اضنظفا   

يجفى الت فيخ ال بيع  ألسماك . األسلوب المتبو ف  ت فيخه هو الت فيخ ال بيع 
البل   ةمجفد توفف الظفلف ال بيعية المالئمة لت فيخه  ليتب ذلك بتخزين أسماك 

 –مسمرتية  –تفابية )ا لأنواعها المختل ة يات ةرحجامهال ف  ح( األةاء)البل   
لقد ت   مل   1:1ةمعد ت جرس قد تكون ( هاةات –ألياف صراعية  –زجاجية 
ج ف  أحواض ال   ل ف  ةعض األحيان نتفك األمهات للتز (ذكور مل  مناث) 3:1

تفابية ل تفة قد ت   مل  شهفين يتب ةعدها ت  ية الةوض لح اد الزريعة الراتجة 
تة نظفا  ل ول فتفة الت فيخ  لغالبا  ما تجهز مث  هذه ال كون من أحجام مت لالت  ت

أسمرتية بداخلها لسهولة ح اد  catch pondsاألحواض التفابية ةرحواض صيد 
الزريعة دلن أن تتعفض إلجهاد كبيف نتيجة الة اد خاصة لأن عملية صيد 

لعملية الة اد  كذلك  الزريعة غالبا  ماتتب ف  مياه ضةلة تزداد ع ارتها نتيجة
  ل قد أثبتو هذه trapsال خاخ  استخداميم ن أن يتب ح اد هذه األحواض ة

ف  األحواض ذات القيعان  ألال فيقة نجاحا  خاصة ف  األحواض كبيفة الةجب 
الغيف مستوية  لف  هذه ال فيقة يتب خ ض مياه الةوض مل  الثلث تقفيبا  ثب يتب 

و مالحظة تثبيو ال خ أمام مدخ  المياه لهو األمف السماا بدخول مياه جديدة م



الذى يؤدى مل  مجتذاب الزريعة مل  الدخول مل  ال خ ةةثا  عن المياه الجيدة حيث 
تتواجد ة ثافات عالية داخ  ال خ حيث يم ن ح ادها ةسهولة  ليتب تكفار هذه 

يم ن . تجةالعملية حت  التركد من ح اد أكبف نسبة من الزريعة لاإلصبعيات الرا
التة ب ف  حجب األسماك الت  يتب ح دها عن ةفيق فتةات ال ب ة الت  يتب 
ت ريو ال خ مرها  كما أن تيار الماء يلعب دلرا  رئيسيا  ف  تر يذ هذه العملية حيث 
يجب أن ي ون ةالقوة المراسبة الجاذةة للزريعة دلن جففها مذا كانو قوة التيار أكبف 

فى يتب تفك ق يو األةاء لاألمهات ةوال الموسب ف  مما يجب  لف  أحيان أخ
أحواض الت فيخ الت  غالبا  ما تكون جوانبها مسمرتية  ل ف  هذه الةالة يتب تجميو 

قب  الغفلب  حيث تتجمو  ألالزريعة حديثة ال قس يوميا  مما ف  ال باا الباكف 
تجمو ل  ف  تجمعات كبيفة عل  جوانب الةوض ل ل الزريعة ف  أعمارها األ

 .للتةضين ف  أحواض مخ  ة لهذا الغفض
يات األصغف حجما  فإنه يم ن ح ادها ال الة ألأما ةالرسبة لألحواض 

عل  فتفات متقاربة مثاُل ك  ع فة أيام للة ول عل  زريعة متقاربة العمف مو 
لجود مم انيات لتةضين البيض المخ ب الذى يتوقو أن ي ون هو الغالب ف  

الة اد ك  ع فين يوما  حيث تزداد نسبة الزريعة ف  ناتج قد يتب  ألالة اد 
ت ف  أحجام الزريعة ي ون ملةوما   لف  ال الة اد  لف  هذه الةا ت فإن الت 

لسائ  تدريج للة ول عل  مجموعات حجمية  استخدامهذه الةا ت يستلزم 
للزريعة لاإلصبعيات  لالجديف ةالذكف لجود ماهفة اإلفتفاس ف  مفحلة 

بعيات  األمف الذى ير ح معه ةعدم تفك حوض الت فيخ دلن ح اد لموسب اإلص
أغلب أسماك البل   ذات القيمة اإلقت ادية المفت عة ه  األنواع الةاضرة . كام 

للبيض حيث تقوم اإلناث فيها بتةضين البيض المخ ب لةين تمام ال قس لف  
ر فقط بهذا الدلر لربما تقوم الذكو  ألب الذكور مو اإلناث ال ةعض األحيان قد تتر

 .ي سف ذلك أن الت فيخ ال بيع  هو السائد
تقوم أسماك البل   الةاضرة للبيض بتةفيك ال كين لغ اء الخياشيب 

opercula  07مفة ف  الدقيقة لعرد درجة حفارة من  101 – 112ةمعدل من – 
 ا ق ف بيض البل   الريل  منال أيام  ليتف  0 – 3يتب فقس البيض خالل  30
جفام لف  هذا  112 – 102ا أحجامها من ال مب لالراتج من مناث تتف 0,3 – 1,8

ز نسبته ال األسلوب من الفعاية لالتةضين فإن معدل ال قس ي ون عاليا  حيث تتج
  كذلك فإن أسماك البل   الريل  % 122لقد ت   مل  مايقفب من %  82

يوم لذلك ةغفض  19 – 10ا من ال تةت ظ ةالبيض ثب الزريعة ف  ال ب لمدة تتف 
 .الترثيفات البيئية السالبة ألفتفاس  حديثة ال قس من عمليات ا حماية الزريعة



كذلك تلجر ةعض الم فخات مل  تقلي  فتفة ةقاء الزريعة ف  فب اإلناث 
بهدف ت جيعها للدخول ف  مفحلة منتاجية أخفى حيث لجد أن مناث البل   

عردما تب مزالة الزريعة من فب األنث  مقارنة أيام  12دت التبويض ةعد ال ريا عل األ
ليتب . نتهاء تلك المفحلةا لو ُتفكو الزريعة ف  فب األم حت يوم فيما  32 – 01بو 

 استخدامتةضين الزريعة المستخفجة من فب األنث  إلستكمال فتفة التةضين لذلك ة
وام  البيئية حضانات البيض ال راعية لذلك لتوفيف تدفق الماء لالهواء لتوفيف الع

تلك الةضانات ف  تةضين البيض ل  استخدامالمراسبة للتةضين  كذلك يم ن 
ذلك للة ول عل  معد ت مفت عة من ال قس  لربما   يردرج الجزء األخيف من 
تةضين البيض ف  جارات تةو م هوم الت فيخ ال بيع  م  مذا كان ال ي   ف  

الهفمونات الت  تةث عل   استخدام التقسيب بين ال فيخ ال بيع  لال راع  هو
 :ليفاع  ف  هذا الروع من تةضين البيض ف  الةضانات أن يتب. التبويض
 .تفشيح الماء مذا لزم األمف بواس ة المفشةات المي اني ية -
 .التة ب ف  درجات حفارة الماء -
التة ب ف  تدفق الهواء ةمعدل مراسب حت    يتسبب زيادة المعدل ف   -

لهراك عالقة بين حجب أنث  البل   . وط مي اني ية عل  البيضحدلث ضغ
 122 – 322)لخ وبتها  فلقد ُلجد أن مناث البل   الريل  الكبيفة الةجب 

بيضة ف  المفة  1222ز الو ال يم رها منتاج أعدادا  من البيض قد تتج( جب
فإن متوسط عدد ( جب 022 – 122)الواحدة أما اإلناث ال غيفة الةجب 

 .بيضة 622 – 122ض المرتج ي ون ف  حدلد من البي
 Cyprinus carpioالمبروك العادى  11-1-1-7

 :يفاع  إلتمام الت فيخ ال بيع  للمبفلك العادى توافف المت لبات األتية
 .درجة مئوية 03 – 01ا من ال مالئمة درجة حفارة الماء للت فيخ ةةيث تتف  -1
خ  لت ض  األحواض ال غيفة ف  مراسبة األحواض المستخدمة ف  الت في -0

متف مفبو لي ض  أن تكون مةمية من الفياا لأن تكون مما مفبعة  122حدلد 
 022ل قد ت   ف  ةعض األحيان مل  ( 12×6)مست يلة  أل( 12×12)ال    

 :لهراك نظامين للت فيخ هما. 0م
 Dubish typeنظام دلبش  -1

  Hoffer typeنظام هوفف  -0
 :Dubishنظام  – 1



لف  هذه ال فيقة تستخدم أحواض تسم  ةإسب ال فيقة لتتميز ة غف الةجب الذى 
مست يلة يتب من ائها  أليم ن أن تكون مفبعة  0م 122 – 62ا بين ال غالبا  ما يتف 

 – 02ف  أماكن م  وفة مةمية من الفياا  ت مب هذه األحواض ةرعماق ضةلة 
ف  ميواء األمهات  سب يستخدم 12 – 02سب  يت   بها خردق ةعمق  32

لتجميعها لكذا تجميو الزريعة فيما ةعد  كما يساعد لجود هذا الخردق ف  تج يف 
لسط الةوض حيث يتب لضو البيض ليفاع  أن يظ  هذا  الخردق نظي ا  من أى 
نموات نباتية  لف  هذه ال فيقة تجهز مر قة مغ اة ةة ائش ليسو ةال ويلة ل  

 .ةالق يفة ف  مفكز الةوض
 Hofferنظام  – 7

ي به الرظام السوابق مون حيوث المواصو ات م  أنوه   يوتب فيوه من واء خروادق مةي وة 
فيووتب تعميووق جووزء موون الةوووض مووو تب يرووه ( قلووة العمووق)للكوون نظووفا  لضووةالة الموواء 

 :تيةتباع الخ وات اآلاالخفسانة  لإلتمام عملية الت فيخ يتب  ألةالةجارة 
فيخ لالتووو  يووودل مظهفهوووا الخوووارج  علووو  مسوووتعدادها األمهوووات الواعووودة للت ووو اختيوووار -

ذكوور ة و  حووض  6 – 0منواث ل 3 – 1بدرجة عالية للت وفيخ  ل يوتب تخوزين عودد 
ذكف لك  أنث   ليتوقف العدد المخزن عل  حجب الةوض لحجب األمهات  0ةمعدل 

مو مفاعاة أن يوتب معالجوة األمهوات ةمةلوول ملةو  لمضوادات الب تفيوا قبو  تخزيرهوا 
الةوض ت اديا  إلنتقوال األموفاض ملو  الزريعوة الراتجوة  لةالموا توواففت الظوفلف ف  

البيئيووة المراسووبة للت ووفيخ لأهمهووا درجووة الةووفارة المراسووبة مووو لجووود مر قووة الة ووائش 
السووليب لألمهووات الجوواهزة  ختيووارالتوو  تةووث األسووماك علوو  الت ووفيخ لإذا مووا تةقووق ا 

سوووواعة موووون تخووووزين  09 – 00بووووويض خووووالل للت وووفيخ فإنووووه موووون المتوقووووو أن يووووتب الت
األمهووات  لفوو  هووذه الةالووة يلت ووق البوويض علوو  الة ووائش ةمر قووة لسووط الةوووض 
لهرووا ت ووبح عمليووة مزالووة األمهووات أمووفا  ضووفلريا  حتوو    تةوودث عمليووة تقليووب لقوواع 
الةووووض لبالتوووال  توووؤثف سووولبا  علووو  مسوووتكمال الت وووور الجريرووو  للبووويض  لعليوووه فيوووتب 

 أل Dubishط ف  نظام إلجبار األمهات للتوجه للخردق المةيخ ض مياه الةوض 
 اسووتخدامسووتخفاج األمهووات ةسووهولة ةاحيووث يووتب  Hofferللمر قووة العميقووة فوو  نظووام 

شب ة بيود ةويلوة ليعقوب ذلوك معوادة ملوئ الةووض ةالمواء موفة أخوفى  ليجوب أن يوتب 
ل تووفة علمووا  ذلووك فوو  ال ووباا البوواكف حتوو    يرووتج عرهووا أضووفار لألجرووة ةوووال هووذه ا

يسواعد علو  سوفعة  0م 122ز ال ةرن ِصغف حجب هذه األحواض لالذى غالبا    يتج
 – 19أيووام مذا كانوووو درجووة الةوووفارة  6 – 0التر يووذ  ل يتوقووو حووودلث ال قووس خوووالل 



أيووام ةعوود ال قووس لتجميووو الزريعووة لتخزيرهووا فوو   7 – 1م  ل يووتب اإلنتظووار فتووفة 02°
زريعوة بوور س ةفيقوة تجميوو األمهوات موو مفاعوواة أحوواض التةضوين  ل يوتب تجميوو ال

ل الةووذر لالسووليب فوو  هووذه المفحلووة  فمووثال  يفاعوو  أن يووتب صووفف ميوواه الةوووض ال التوود
توودريجيا  ل أن يووتب بب ووئ إلتاحووة ال فصووة كاملووة للزريعووة للتةووفك مووو ميوواه الةوووض 
فو  المر ففة حت  يتب تجميعها من المراةق العميقة  ل يتوقف نجاا هوذه ال فيقوة 

الت ووفيخ ال بيعوو  علوو  ك وواءة منتخوواب األةوواء بروواءا  علوو  عالمووات الرضووج الجرسوو  
لالتووو  مووون أهمهوووا ةالرسوووبة للمبوووفلك العوووادى ليونوووة ل مموووتالء ة ووون األنثووو  لإحموووفار 
ال تةووة التراسوولية  بيرمووا ي  وو  مهووور ةعووض ق ووفات السووائ  المروووى نتيجووة الضووغط 

 .الخ يف عل  الب ن د لة عل  نضج الذكف
لك هروواك موون ةووفق الت ووفيخ ال بيعوو  ألسووماك المبووفلك العووادى نمووواذج كووذ

أخفى تعتمد عل  ن س األسس السابق ذكفها فيما عدا أنوه يسوتخدم فو  هوذه ال وفق 
لالتو  ت ورو مون لووف الرخيو    spawning   matsما يعفف ةة ائف التبويض 
ا فووو  كجوووب مووون اإلنووواث  ليوووتب لضوووعه 3 – 0لكووو   0م12لاللبووواد لتسوووتخدم ةمعووودل 

أحواض أسمرتية لةين متمام ال قس  لمن األهمية الق وى أن تكون مياه  ألهاةات 
ميواه  اسوتخدامأحواض الت فيخ ه  مياه عذةوة لوب تسوتخدم مون قبو  حيوث   ير وح ة

سوم    كموا ي وتفط  ألها ف  ن اط آخف سواء كان ذلك منتواج نبوات  استخدامسبق 
د مالحظوة مهوور البويض علو  ح وائف خلوو هوذه الميواه مون الة وفات المائيوة  لعرو

التبووووويض يجووووب رفووووو أفووووفاد الق يووووو ملوووو  أحووووواض رعايووووة األمهووووات ليتووووفك البوووويض 
 .ل  ف  تلك األحواضل إلستكمال مفاح  ت وره األ

  :Clarias lazera (gariepinus)أسماك القراميط من نوع  11-1-1-7
أفضوووو   السووووم   فووووإن سووووتزراعفرظووووفا  لمووووا لهووووا موووون أهميووووة مسووووتقبلية فوووو  ا 

 :الظفلف البيئية المالئمة لت فيخها ةبيعيا  ه 
 322 – 122ا مون ال تفابية ذات حجب يتف  ألأحواض خفسانية  استخداميم ن  -1

 .سب 122 – 72ا من ال لذات عمق يتف  0م
م  يتب نق  عدد من ذكور لإناث °01 - 03قب  لصول درجة حفارة الماء مل   -0

  ض  أن   يق  حجب الذكور عن القفاميط ةمعدل ذكفين لك  أنث  لي



للةووض / سوم ة  02 – 12كجب لذلوك ةمعودل تخوزين  1كجب لاإلناث عن  2,71
 .0م 122حجب 

ا ال رة للجسور لالت  تتف ال يات فخارية ف  األعماق الضةلة المجال يتب لضو ح -3
يات ال سب حيث ُلوحظ أن اإلناث تدخ  ف  هذه الة 32 – 12أعماقها من 

راق الرباتات أل سيقان ل  ألا ُيوضو البيض عل  األحجار لوضو البيض بيرم
يات لي ض  رفو ال المائية لال به مائية ف  حال خلو األحواض من هذه الة

جميو أففاد الق يو من الةوض ةعد لضو البيض لتقلي  نسبة مفتفاس اليفقات  
 أى أن عملية ت فيخ أسماك القفاميط ةبيعيا  يعتمد أساسا  عل  درجة الةفارة

 .سب  32 – 12لخ ض عمود الماء لو 
 ألسماك البحريةتفريخ بعض ا 11-1-7

من ال عب الوصول مل  المفاح  األخيفة للرضوج ال بيع  ألسماك 
الهفمونات  استخدامج بدلن ال ف  أحواض التز  Mugil cephalusالبورى الةف 

لص  لهذه الجرسية للكن من المم ن متمام الت فيخ ال بيع  ألسماك الدنيس لالقار 
ال فيقة تلجر مليها أغلب م فخات الدنيس لالقارلص التجارية حيث تتفك أففاد 

ج حت  تتب عملية التبويض ةبيعيا   لنتيجة ال ق يو األةاء لاألمهات ةرحواض التز 
عتمادا  عل  ماهفة ة و ا ج ل ال لتدفق المياه البةفية المستمف داخ  أحواض التز 

عملية تةضيره حت  ال قس  ليجب أن تكون  البيض فإنه يتب تجميعه إلستكمال
 3كجب ألسماك الدنيس لأن   تق  عن  1.9 – 1.0أحجام الق يو مراسبة من 

كجب ألسماك القارلص  كذلك فمن المم ن تر يط مراس  أسماك الدنيس للرضوج 
م °16ل فق درجة حفارة مياه مباشفة من ( جب 1312 – 722)بتعفيض األسماك 

م  حيث من المتوقو أن يتب التبويض خالل °19ساعة ثب مل   00م لمدة °10مل  
 .أيام قليلة من هذه المعاملة

 Artificial spawningالتفريخ الصناعى   11-7
كما سبق ل أشفنا أن هراك حتمية ف  اإلعتماد عل  الت فيخ ال راع  

 ة عل ل المائ   ذلك عال ستزراعلبعض األسماك لمواكبة التوسو المستمف ف  ا 
تميز الت فيخ ال راع  ةالعديد من السمات الت  تجع  مره أسلوبا    بدي  عره ف  

 :ةعض الةا ت مرها
عدم مم انية الت فيخ ةاألساليب ال بيعية كما هو الةال ف  ت فيخ أسماك  -1

األسماك البةفية مث  أسماك  ألالمياه العذةة من أنواع المبفلك ال ير  
ستةداث حيث يلزم التدخ  الهفمون    Grouperالبورى الةف لالوقار 



أن التبويض فيها  ألالتبويض  حيث أن مراس  تلك األسماك   ترضج 
 .  يتب ف  األسف

مم انية الة ول عل  معد ت أعل  من اإلخ اب لال قس ف  م   -0
 .تةقيق سي فة أفض  عل  العوام  البيئية المت لة ةالت فيخ

ماك خالل أشهف العام المختل ة أى خارج موسب مم انية منتاج زريعة األس -3
 .تكاثفها ال بيع 

مم انية مجفاء عمليات تةسين لل  ات الوراثية لالت  يت لب معظمها  -0
 .ج لخالل مفاح  الت فيخال تةقيق قدر من السي فة أثراء عمليات التز 

البويضات )لتتضمن ةفيقة الت فيخ ال راع  الة ول عل  الجامي ات 
يدليا  ثب خل ها معا  لةدلث اإلخ اب يل  ذلك تةضيرها ( ت المرويةلالةيوانا

حت  ال قس  لاألساس ف  نجاا عملية الت فيخ ال راع  يعتمد عل  لجود 
 .األمهات الجاهزة لالت  يتوقو مستجابتها لتقريات الت فيخ

 Brood stockقطيع األباء واألمهات  اختيارمصدر و كيفية   11-7-1
يتب  ألق يو األةاء لاألمهات مما من الم ادر ال بيعية  يتب الة ول عل 

تفبيتها ف  األحواض  فمثال  يم ن الة ول عل  أةاء ل أمهات البورى الراضجة 
جرسيا  من الم ادر ال بيعية أثراء هجفتها للت فيخ لذلك من مراةق البواغيز  ل 

ر من الم اد Mugil cephalusيعتبف الة ول عل  أمهات البورى الةف
ال بيعية مجفاء أساس  لعملية الت فيخ نظفا  ألن غددها الجرسية   ترضج ف  
األسف  ليتب الة ول عل  البورى الةف ف  م ف خالل ال تفة من يوليو مل  
سبتمبف من ك  عام  أما أسماك الدنيس فيتب الة ول عليها خالل ال تفة من 

موسب تكاثفها ال بيع   فمن أما ف  حالة صيد األففاد خارج  .نوفمبف مل  ديسمبف
األهمية أقلمتها لمدة كافية   تق  عن ثالثة شهور ف  أحواض رعاية األمهات 
حت  يةين الت فيخ  هذا ليعاب عل  ةفيقة تجميو األمهات من ال بيعة أنه من 
ال عب التربؤ ةة يلتها مقارنة ةالة ول عل  األمهات من األحواض الت  يتب 

ة عل  مالئمة الزريعة الراتجة من األمهات المفباة ل عال   تخ ي ها لهذا الغفض
المختل ة نتيجة لعمليات اإلستئراس الت  مفت بها   ستزراعةالم فخ لعمليات ا 
ق يو األةاء ل األمهات لإعدادها من أهب أركان عملية  اختيارلتعتبف عملية 

لهراك .    اإلعدادالت فيخ حيث أنه غالبا  ما ُيعزى ال    ف  موسب الت فيخ مل  ف 
من األمور الت  يجب اإلهتمام بها خالل فتفة اإلعداد مرها ما يخص نوع معين 

اك المبفلك وومن األسماك  فمثال  نظفا  إلم انية حدلث الت فيخ ال بيع  بين أسم
مستقلة لذلك قب  موسب  واضو  الجرسين ف  أحوالعادى فإنه من األهمية ف 



ما أن أسماك المياه الدافئة ه  مةور موضوعرا فإنه الت فيخ بوقٍو كاٍف  ل ةال
ةإرت اع درجة حفارة الماء للصولها مل  الةفارة المراسبة يتوقو بدء موسب الت فيخ 

ستعدادا  للت فيخ للبدء بها  ل يتب الة ب عل  درجة اأكثف األففاد  اختيارلعردها يبدأ 
 اختيارالخارج  حيث يتب  مستعداد األةاء لاألمهات للت فيخ براءا  عل  المظهف

اإلناث براءا  عل  ليونة الب ن لإحمفار ال تةة التراسلية بيرما ي    الة ول عل   
ق فات من السائ  المروى عن ةفيق الضغط الخ يف عل  الب ن للة ب عل  

 .ستعداد الذكورادرجة 
ليستةسن لجود أكثف من حوض للروع الواحد ألن ذلك يساعد عل  تخزين 

لواحد ةرسماك متقاربة ف  درجة الرضج الجرس  ليساعد ةالتال  عل  الةوض ا
عدم تكفار التعام  مو أسماك الةوض الواحد عل  فتفات متقاربة لبالتال  ت ادى 
مضافة سببا  لإلجهاد   مبفر له  لغالبا  ما يتب اإلحت اظ ةرةاء ل أمهات أسماك 

اسب  لغالبا  ما يضو الم فخ خ ة ها لعدة مو ستخدامالمياه العذةة ةرحواض الم فخ  
لإلحالل التدريج  عاما  ةعد عام  لقد يتب مستقدام أمهات جديدة من خارج الم فخ 

أففاد الق يو  اختيارستدعو الظفلف ذلك  ل ُيفاع  توخ  الةذر عرد امذا ما 
ل مث  ماهفة سقوط اآلةاء لاألمهات ال لنقلها مل  داخ  الم فخ حيث أن سوء التد

 .عره ن وقها قد يرتج
 اختيارأما ةالرسبة لألسماك البةفية فهراك عدة نقاط يلزم مفاعاتها عرد 

 :أسماك البورى الةف لالدنيس ل القارلص يم ن ميضاحها ف  اآلت 
التركد من تجريس ذكور لإناث األسماك لالت  أحيانا  ما ي عب تجريسها  -1

مف مل  تدليك مر قة عتمادا  عل  المظهف الخارج   فكثيفا  ما يةتاج األا 
السائ  المروى  أما ةالرسبة  ألالب ن لمساعدة السم ة عل  مففاز البيض 

لدرجة الرضج الجرس  فإنه غالبا  ما تت اةه عالمات الرضج الجرس  ف  
أغلب أنواع األسماك لالت  مرها ِكبف حجب الب ن ف  األنث  لإففاز السائ  

 .المروى ف  الذكف
اإلناث إلم انية  ألب أففاد ق يو األسماك سواء الذكور ي ض  أن يتب تفقي -0

المتاةعة  كذلك من األهمية القيام ةالك ف السروى عل  الجرس لبعض 
األسماك البةفية مث  الدنيس لالسبي   لالوقار لالت  يتغيف جرسها خالل 

سروات  0 – 3أمهات   تق  عن أعمار  اختيارالت ور العمفى  ل ي ض  
 .مفحلة الثبات الجرس حت  تكون ف  

القارلص بتخزيرها ف   ألالدنيس  أليم ن رعاية أففاد ق يو أسماك البورى  -3
م  أما  0–2.6ا بين ال لبعفض يتف  3م 62 – 12ا أحجامها من ال خزانات تتف 



ةالرسبة ألسماك السبي   لالوقار في ض  أن   تق  أحجام األحواض عن 
تجديد المياه ةمعدل   يق  عن  كذلك يتب 3م 022لقد ت   مل   3م 022
ف  أسماك السبي    ل يتوقف هذا % 022يوميا  لقد ي   مل  % 122

 .عل  كثافة التخزين
ة فط تجديد المياه  3م/ كجب  2.6 – 2.0ا معد ت التخزين ف  حدلد ال تتف  -0

يوميا  كذلك مو مفاعاة توفيف التغذية من الةبار لاألسماك % 322ةمعدل 
 .3م/ كجب  2.9 – 2.61ا من ال ةالرسبة ألسماك السبي   فتتف  ال فلمة  أما

أهمية توفف األحجام المراسبة ألففاد الق يو  فمثال  ف  الدنيس تتراسب الذكور  -1
كجب  كذلك تتراسب معد ت الذكور  1.9كجب مو مناث لزنها  1,0ذات لزن 

ل لكن ف   لألسماك البةفية 1:1ية ال مل  اإلناث ل الت  عادة ما تكون متس
 انخ اضذكور مل  مناث ف  حالة  1:1.1ةعض األحيان تفت و الرسبة لتكون 

أحجام الذكور عن األحجام المفغوبة  ليجوز اإلعتماد عل  لزن األمهات 
كمؤشف لمدى مالئمتها للت فيخ ةالما أن الوزن له د لته ةالرسبة للعمف الذى 

فيخ  فمثال  ف  أسماك مبفلك يعتبف عامال  أساسيا  ف  صالحية األسماك للت 
كجب لةداثة  0 – 3الة ائش   يعتمد عل  األسماك الت  يق  لزنها عن 

 .سرها
لةجب %( 62معدل كثافة تظلي  )ي ض  تغ ية األحواض ة باك تظلي   -6

ترثيف اإلضاءة ال ديد عل  األسماك كذلك للمساعدة ف  تقلي  نمو ال ةالب  
القافزة مث  أسماك مبفلك الة ائش لالبورى الت  كذلك أمانا  ةالرسبة لألسماك 

 .قد تق ز خارج الةوض
يتب تقديب التغذية عل  أساس الرسبة المئوية من لزن األسماك ف  ك  حوض  -7

ةبقا  لدرجة الةفارة لنوعية الغذاء  لمن %  7 – 0ا بين ال لالت  عادة ما تتف 
اك لمفحلة ال بو  الضفلرى تقسيب العليقة مل  عدة لجبات حت  ت   األسم

لالعالئق المقدمة مما عالئق جافة متوازنة غذائيا  لمدعمة ةال يتاميرات 
 rabbitلاألمالا المعدنية لزيو السمك ةالرسبة ألسماك البورى لالسيجان 

fish عبارة عن لةوم األسماك لالق فيات الم فلمة لالت  يم ن تدعيمها  أل
لالو  Pathothenineلالو  Cholineببعض األحماض األميرية مث  الو 

Inositol  لال يتاميرات لاألمالا المعدنية لالت  يتب تقديمها ألسماك الدنيس
لالقارلص لالسبي   لالوقار قب  لخالل موسب الرضوج الجرس  بيرما يم ن 

 .تغذيتها ةالعالئق الجافة خارج ال تفات الساةقة



الم فخ ةالم هفات المضادة  من المهب أيضا  معاملة األسماك قب  نقلها داخ  -9
لالو  .Argulus spلمرها  Copepoda parasitesلل  يليات الق فية مث  

Lernaea sp. استخداملذلك ة Trichlorofon  جزء ف  المليون  2,1ةمعدل
جزء ف  المليون لمدة  12بتفكيز  Furacinةمادة ال يوراسين  أللمدة ساعة 

مادة  استخدامساعة  أما ف  حالة ت بيق بفنامج للوقاية في ض  
جزء  2,01التفاي لورلفون مفة لاحد مسبوعيا  لمدة أربعة أسابيو متتالية لبتفكيز 

السبي   ةةمام من ال ورمالين  ف  المليون  كذلك من الم ض  معاملة أسماك
ساعات يوميا   7 – 6ا من ال جزء ف  المليون لمدة تتف  02 – 11بتفكيز 

للوقاية من األمفاض ال  فية لال  يلية  كذلك لأن تتب المعاملة ضد األمفاض 
كجب / جب  0ةمعدل  Oxytetracyclineالمضاد الةيوى  استخدامالب تيفية ة

 .ت بيق هذا البفنامج الوقائ  مفة لاحدة شهفيا  علف لمدة أسبوع عل  أن يتب 
 Brood stock managementإدارة قطيع األباء و األمهات  11-7-7

ف  حالة غياب ةعض المعلومات األساسية ف  لراثة األسماك فإنه غالبا  ما 
تةدث أخ اء ف  اإلدارة الوراثية لألمهات للدرجة الت  قد تهدد ةمستقب  الم فخ  

نتخاب أمهات المستقب  اذه األخ اء شيوعا  قيام ةعض الم فخات ةلمن أكثف ه
براءا  عل  الةجب األكبف أمال  ف  أنها تورث هذه ال  ة مل  منتاجها من الزريعة 

 shootingلاإلصبعيات  ل هراك ماهفة ف  أسماك المبفلك العادى ُتعفف ةالو 
ة بباق  المجموعة  لبعد أن حيث يرمو عدد قلي  من األففاد نموا  غيف ةبيعيا  مقارن

ثبو أن هذه الظاهفة مفجعها بيئ  لالكثافة العددية لمعد ت لنوع التغذية لليس 
نتخاب مث  هذه األففاد لتكون آةاء لأمهات المستقب  الها أساس لراث  ألدركرا أن 

يعتبف مضيعة للوقو لالجهد لاإلم انيات  لللبدء ف  مستقدام األمهات الالزمة 
 :عتبار الرقاط التاليةا  ة الم فخ فالبد أن يؤخذ ف  لتر يذ خ

يجب أن ي ون م در األمهات موثوقا  ةه لأن نتركد من األسلوب العلم  الذى  -1
لأسلوب التسجي  لألمهات لةفق تمييزها ( م در األمهات)ُيدار ةه الم فخ 

 .لتمييز منتاجها األمف الذى يبعث ةال مرنيرة
تكاليف  ألكاف  من األمهات دلن أن تكون تكالي ها الة ول عل  العدد ال -0

نقلها ه  العام  المةدد ف  هذه العملية حيث أنه  بد من توفيف عل  األق  
 .لألمهات( الةد األدن )العدد األدن  



المستخدمة ناتجة من أكبف عدد  ألُيفاع  أن تكون أعداد األمهات الم لوبة  -3
ةمستودع لراث  كبيف لتالش  الترثيف مم ن من التبويضات لضمان البدء 

 .السلب  للتفبية الداخلية
التركد من مالئمة الظفلف البيئية الخاصة بفعاية أففاد الق يو  فمثال  ُيفاع   -0

أن يتب تخزين األمهات ةمعد ت قليلة الكثافة  فعل  سبي  المثال فإن أسماك 
لل دان / سم ة  102 – 02المبفلك العادى لال ير  يجب تخزيرها ةمعدل 

 .لعل  أن يتب تسميد الةوض ةإستمفار لتقديب التغذية ال راعية المالئمة لها
كذلك فمن األهمية توفيف أفض  الظفلف البيئية لألمهات سواء تلك 

التغذية  لهراك معتقاد ةرهمية الغذاء ال بيع  ف  مفحلة اإلعداد  ألالخاصة ةالمياه 
ذائية األساسية كال يتاميرات لاألحماض الدهرية نظفا  لما يةتويه من العراصف الغ

م  أنه   ير ح ةالمبالغة ف  التغذية أثراء مفحلة اإلعداد حت    يؤثف ذلك عل  
عملية التبويض نتيجة تكون لتفسب الدهون حول المبيض لالخ ية  لهراك من 

ها ستوجب األمف فيها تقديب نظام غذائ  مةدد لألمهات ليساعداالةا ت الت  
لتتميز    عل  التخلص من الدهون الت  تفسبو حول المبايض لأعاقو التبويض

أغذية أسماك الدنيس لالقارلص لالوقار ةإرت اع مةتواها البفلتير  لالذى ي   مل  
المجمدة ه   ألبفلتين لف  ةعض الم فخات قد تكون األسماك ال ازجة %  07

ك األخفى كالبل   ةرنواعه لالمبفلك الم ون الفئيس  للعليقة  أما ةالرسبة لألسما
 31 – 01ا معدل البفلتين ف  العليقة بين ال ةرنواعه لالبورى الةف لالسيجان فيتف 

  لكما هو متوقو فإن معدل التغذية % 8 – 0مو مرت اع نسبة األلياف من % 
يتوقف عل  درجة حفارة الماء  لقد تتوقف التغذية ال راعية تماما  مذا أدى 

جة الةفارة مل  توقف األسماك عن التغذية مث  ما يةدث مو البل    در  انخ اض
 .لف  جميو الةا ت تتوقف التغذية مو بدء المعاملة ةالهفمونات

 Hormonal inductionالحث الهرمونى  11-7-7

الغفض من معاملة األسماك ةالهفمونات الجرسية هو مستكمال لبعض 
لتبويض لبالتال  مم انية تجفيد األنث  من الت ورات ال سيولوجية ل الت  ترته  ةا

من أهب العوام   brood stockالبيض  لتعتبف أعمار أففاد ق يو اآلةاء لاألمهات 
المةددة للرضوج الجرس  لبالتال  صالحية هذه األسماك للت فيخ ال راع  

 – 0,1لالمعاملة الهفمونات  فمثال  يجب أ  تق  أعمار أسماك البورى الةف عن 
 1 – 3ا عمف أسماك الدنيس لالقارلص من ال روات  كما ي ض  أن يتف س 3

أنواع األسماك لكذا يتوقف  اختالفسروات  لالعمف أثراء الرضج الجرس  يختلف ة
عل  العوام  البيئية األخفى  فمثال  تةتاج مناث المبفلك العادى مل  عامين 



ا يلزم لذلك للوصول مل  مفحلة الرضج الجرس  تةو الظفلف الم فية بيرم
. درجة الةفارة ة    ملةوظ انخ اضرلبا حيث أل سروات لر س الروع ف   0حوال  

لكما سبق لأن أشفنا أن عالمات الرضج الجرس  ف  أغلب أنواع األسماك ربما 
تت اةه ماهفيا  مرها كبف حجب الب ن لليونتها ف  األنث  لكذا مففاز السائ  المروى 

ة عل  لجود عالمات أخفى مميزة ل ف  ذلك عالف  الذكف نتيجة الضغط الخ ي
للرضج الجرس  لالت  قد تتميز بها مجموعة من األسماك دلن غيفها كما هو 
الةال ةالرسبة ألسماك المبفلك ال ير  لالت  تزداد خ ونة زعان ها ال درية عرد 
الوصول مل  مفحلة الرضج الجرس   لألن نضج اإلناث غالبا  ما يةظ  ةاإلهتمام 

كبف لذا تروعو التقريات الت  بواس تها يتب الة ب عل  درجة نضجها الجرس  األ
  لتعتبف هذه ovarian biopsyلالت  من أهمها فةص األنسجة الةية للمبايض 

ال فيقة ه  األسفع لالت  يم ن اإلعتماد عليها أكثف من غيفها للة ب عل  درجة 
ويضات  ليست اد من هذه الرضج الجرس  حيث أنها تعتمد أساسا  عل  حجب الب

المعلومات ف  تةديد الوقو المراسب للمعاملة الهفمونية لكذلك جفعة الهفمون 
 .لالت  تتراسب ع سيا  مو ق ف البويضة

أنبوبة  استخداملف  هذه ال فيقة يتب أخذ عيرة البيض عن ةفيق 
لذلك ةإدخالها ف  ال تةة التراسلية  cannula( األستفة)ةالستي ية دقيقة 

urogenital opening  سب ف  متجاه رأس السم ة   9 – 6لألنث  لمسافة
لتختلف تلك المسافة تبعا  لروع السم ة  لعن ةفيق ال فف اآلخف يتب ش ط جزء 
من البيض مو تةفيك األنبوبة بففق لألمام لالخلف حت  ُيالحظ دخول كمية من 

تيك تةتوى عل  ُتة ظ عيرات البيض ف   أنابيب ةالس. البيض مل  األنبوبة
م  كلوريد كالسيوم  122+ م  فورمالين تجارى  122% )  12فورمالين بتفكيز 

CaCl₂  لذلك للمةافظة عل  البيض من ( م  ماء مق ف 922% +  12تفكيز
 eye pieceالو  استخدامالمي فلس وب لكذلك ة استخدامالتةل   ثب ة

micrometer  ل يجب تخديف . بيضة لمتاةعة مفاح  ت وره 122يتب فةص
لتف / مجب  102ةمعدل  MS – 222األسماك قب  التعام  معها لذلك عن ةفيق 

 .دقائق 1 – 3ا من ال لتف لمدة تتف / مجب  12الكرالدين ةمعدل  أل
 Egg diameter measurementطرق قياس أقطار البيض  11-7-4

قن ه ف  تةديد الوقو الراسب لةاستخدامتفجو أهمية قياس ق ف البيضة مل  
بيضة يتب  122السم ة هفمونيا  لبالتال  تبويضها  ليتب عادة  أخذ عيرة م ونة من 

قياس أق ارها ثب ُيؤخذ متوسط الق ف  فعل  سبي  المثال يجب أ  يق  ق ف بيضة 
. مي فلن حت  تستجيب األنث  للمعاملة الهفمونية 102سم ة البورى الةف عن 



من الت ور ه  ف  البورى الةف لتةو لتمف البيضة داخ  المبيض ةعدة مفاح  
 :الظفلف الم فية كما يل 

 :Previtellogenesisمفحلة ما قب  تكوين الُمح  -1
لذلك قب  ممداد  immature eggsلفيها تكون البويضات غيف ناضجة 

 112 – 32ا ق ف البيضة ف  هذه المفحلة من ال ليتف  yolkالبيضة ةالُمح 
 .مي فلن 

 :critical vesicle stageض الةفجة مفحلة حوي لة البي -0
لتتميز ببدء تكوين الميتوكوندريا داخ  البيضة  ثب تبدأ عملية ممداد البويضة 
ةالُمح ليتخذ السيتوبالزم ال    المةي   ليبدأ تكوين أغ ية البويضة  

مي فلن  لهذه ه   022 – 112ا ق ف البيض ف  هذه المفحلة من ال ليتف 
 .ية الت ور الر ط للمبيضالمفحلة الدالة عل  بدا

 :vitellogenesisمفحلة تكوين الُمح  -3
متمام تكوين الُمح  لتظهف البيضة داكرة نتيجة  أللفيها ي تم  ت ور البويضة 

 :تكوين الُمح لترقسب هذه المفحلة مل  ثالثة مفاح  ت ورية ه 
ا ق ف البويضة فيها من ال ليتف  :small vitellogenesisُمح صغيف  -أ

 .مي فلن  322 – 022
ا ق ف البويضة فيها ال ليتف : medium vitellogenesisُمح متوسط   -ب
 .مي فلن  012 – 322من 

 – 012ا ق ف البويضة فيها من ال ليتف : large vitellogenesisُمح كبيف  -ج
مي فلن  لعرد الوصول مل  هذه المفحلة ي ون البيض قد أكتم  نموه لي ون  112

 .الةقن الهفمون  حت  يتب الت فيخ جاهزا  إلجفاء عملية
 :Postvitellogenesisمفحلة ما ةعد تكوين الُمح  -0

له   hydrated eggs( الُمرت خ)لتسم  ف  ةعض األحيان مفحلة البيض الُمتمئ 
لمعة ةمرت ف  ألكتمال ل منتهاء اإلمداد ةالُمح لفيها يظهف بفيق امفحلة ما ةعد 

ل  تجمو نقط الزيو ف  مرت ف البيضة لهذا يدل ع clear centerالبيضة 
لي ون السيتوبالزم مةي    لت   األسماك لهذه المفحلة ف  ال بيعة دلن 

المعاملة ةرى هفمون  للكن ف  األسف فإن األسماك تةتاج لك  ت   مل  هذه 
 .المفحلة للمعاملة الهفمونية

 :atretic eggs اص البيض متامفحلة  -1
 .ليعاد ممت اصه مفة أخفى بواس ة األمضمةالل البيض الفيها يتب 
 :خدمة ف  الت فيختالهفمونات المس



الهفمونات المستخدمة ف  الت فيخ ال راع  لألسماك ت تم  عل  مجموعة 
لالت  م درها الغدة الرخامية  gonadotropins (GtH 2, GtH 1)هفمونات الو 

   كذلك فإنه يتب ستخالصه من بول المفأة الةامالم دره الم يمة ليتب  hCG أل
ستيفلدية ةاإلضافة مل  الهفمونات ا  LHRHa أل LHRHهفمون  استخدام
ا   استخدامللما كان مستخلص الغدة الرخامية أكثف م ادر الهفمونات  .األخفى 

 :لذلك تتبو الخ وات التالية لتةضيف مةلول حقن الرخامية
 .قديف عدد الغدد الرخامية الالزمة -1
 .ن جاف من البورسلينال رخامية جيدا  ف  هت ةن الغدد ال -0
 32 – 12يضاف الُمذيب مباشفة ليخلط ةمسةوق الرخامية لذلك لمدة من  -3

كلوريد )جب من الملح  7ُيةضف الُمذيب ةإذاةة ) دقيقة ةغفض مذاةة الهفمون 
للما كان مستخلص . الخال  من األيودين ف  ماء سبق غليه ل تبفيده( ال وديوم
ا   لذلك تتبو الخ وات التالية استخدامامية أكثف م ادر الهفمونات الغدة الرخ

 :لتةضيف مةلول حقن الرخامية
 .قديف عدد الغدد الرخامية الالزمةت -1
 .ن جاف من البورسلينال ت ةن الغدد الرخامية جيدا  ف  ه -0
 32 – 12يضاف الُمذيب مباشفة ليخلط ةمسةوق الرخامية لذلك لمدة من  -3

كلوريد )جب من الملح  7ُيةضف الُمذيب ةإذاةة ) فض مذاةة الهفمون دقيقة ةغ
 . الخال  من األيودين ف  ماء سبق غليه ل تبفيده( ال وديوم

 
 
 
 
 

 

 

 

ش   توضية  للبيضة الراضجة ف  األسماك يبن ةبقات غ اء الوريون المةيط 
 ةالبيضة

ال فد  استخدامب يت ألُيتفك المةلول لقتا  كافيا  يسمح بتفسيب المتبقيات  -0
من مجمال  الغدة الم لوبة لتعويض ما %  12المفكزى  ليفاع  عادة  مضافة 
لجديف ةالذكف أن الجفعات المستخدمة من . قد يتب فقده أثراء ال ةن لاإلعداد



الهفمون تختلف تبعا  لروع األسماك كذا لةبقا  للتقرية الُمستخدمة  لبوجه عام 
   ستعداد األنث  لكذا عمفها لحجمهاادرجة فإن جفعة الهفمون تتوقف عل  

ليلزم لتةديد جفعة الهفمون أيا  كان م دره أن يتب لزن األنث  حيث عادة  ما 
من الهفمون  IUعدد من الوحدات الدللية أل ُتةتسب الجفعة عل  أساس مجب 

لعادة ما تقسب الجفعة الكلية للهفمون عل  جزئين     كجب من لزن األمهات/ 
من %  12لالت  ت    حوال   preliminary doseل  ل فعة األتمث  الج

   الجفعة الكلية لمهمتها ه  مساعدة البيض للوصول مل  مفحلة تمام الرضج
من الجفعة الكلية لُتْعفف أحيانا  ةالجفعة %  82بيرما تمث  الجفعة الثانية  

لتكون مهمتها تةفيف البيض من المبيض  decisive doseال اصلة 
 . داث التبويض  كذلك فإن الزمن ال اص لإستة

 ش   يوضح العالقة بين الهيبوثالمس لكال  من الغدة الرخامية لالغدد الجرسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بين الجفعتين يتب تةديده ةالتجفبة لالخ ر حت  الوصول مل  أفض  
الرظام ساعة فاصال  بين الجفعتين هو  10 – 12الرتائج  لف  معظب األحيان فإن 
 .ال ائو ف  ت فيخ أسماك المبفلك

كذلك من المهب جدا  توفيف أفض  العوام  البيئية لمالئمتها أثراء هذه ال تفة 
حيث   يجب تعفيض األمهات ألى من م ادر اإلجهاد  كما تعتبف درجة حفارة 
ل الماء لاألكسجين الذائب من أهب العوام  الت  ُيفاع  توفيف مستوياتها الُمثل  خال

ليتب غالبا  حقن الهفمون ف  العضالت ف  المسافة بين قاعدة . تلك المفحلة
الزعر ة الظهفية لالخط الجانب   ليختلف األمف ةالرسبة للذكور حيث يتب حقرها مفة 

 .لاحدة بر ف الجفعة المخ  ة لإلناث
ف  حالة المبفلك ال ير  تقدر الجفعة الكلية من الغدة انخامية ةةوال  

لمن أهب األمور الت  . كجب لزن ح  من اإلناث تقسب عل  جفعتين/ مجب  0.1
من  strippingيجب مفاعاتها تةديد دقيق لمفحلة التبويض لبالتال  تجفيد األنث  

البيض  حيث يؤدى التب يف ف  مجفاء عملية التجفيد مل  عدم متمام عملية 
 overripeالرضج  التبويض  بيرما يؤدى الترخيف مل  الوصول مل  مفحلة ما ةعد

لالجدلل التال  يوضح ترثيف درجة . لبالتال  ضعف قابلية هذا البيض لإلخ اب
ال تفة الزمرية بين الجفعة األخيفة للهفمون )الةفارة عل  الزمن الالزم للرضج 

ف  أسماك المبفلك  ripening timeلالمعفلفة بزمن الرضوج ( لالتبويض
 :العادى

 ضوج بالساعةزمن الن (م˚)درجة الحرارة 
12 17 – 11 
70 17 – 15 
77 11 – 14 
77 11 – 17 
75 10 - 17 

 
 طبيقات العملية للحقن بالهرموناتالت 11-7

مجب من الغدة  3يةتاج الكجب الواحد من أنث  المبفلك العادى مل  
  % 82ل الثانية %  12ل  ل الرخامية الجافة كجفعة كلية تقسب عل  جفعتين األ

ألسماك تةو الزعر ة الظهفية مو مفاعاة الب ئ ف  عملية الةقن ليتب حقن ا
لتدليك مر قة الةقن لضمان منت ار الهفمون  أما ةالرسبة للذكور فإن الجفعة 

ل  غالبا  ما تك يها  لهراك من ير ح ةغلق ال تةة التراسلية ألنث  المبفلك ل األ



ت اديا  لةدلث التبويض  خيوط الجفاحة لذلك ةعد الةقرة الثانية استخدامالعادى ة
 MS - 222مخدر  استخدامالم اجئ  لبال بو فإن ذلك يت لب تخديف األنث  ة

لبعد متمام عملية الةقن مما أن . Xلي ض  أن تكون الخياةة عل  ش   حفف 
يتب تجفيد األنث  من  أليتب تخزين األسماك ف  األحواض الخاصة ةالتبويض 

 .البيض ةعد فك الخياةة
 :فيتب ت فيخها ةبقا  للخ وات التالية gariepinusبة ألسماك القفاميط من أما ةالرس

درجو  01 – 00ا درجات الةفارة من ال يبدأ موسب الرضوج الجرس  عردما تتف  -1
 .شهور تبعا  للظفلف الم فية 6 – 0مئوية  ليمتد موسب الت فيخ من 

مي فلس وبيا   ف   يتب أخذ عيرة من بيض األنث  بواس ة األستفة ليتب فة ها -0
مب ت بح األنث  عردئذ جاهزة للمعاملة  1حالة لصول أق ارها مل  أكثف من 

 .الهفمونية
يتب تقديف كمية الغدد الرخامية الالزمة إلجفاء عملية الةقن عل  أساس غدة  -3

 .كجب لزن ح  ليتب تقسيمها عل  جفعتين كما ف  أسماك المبفلك/ لاحدة 
 .ناث لعدة أيام قب  عملية الةقنيفاع  عدم تغذية اإل -0
يتب تدليك األنث  ف  مر قة الب ن للة ول عل  كمية البيض م  أنه يجب  -1

التضةية ةالذكف لت فيةه للة ول عل  الِخ   نظفا  ل عوبة الة ول 
 . عل  السائ  المروى عن ةفيق التدليك 

لتعفيض يم ن ت فيخ أسماك القفاميط عن ةفيق خ ض عمود الماء : ملةومة
تةو مفلف )الذكور لاإلناث لإلجهاد  ليرتج عن ذلك الت فيخ ال بيع  

 .لذلك مو توفف درجة الةفارة الالزمة( األسف
قب  عملية خلط البيض ةالسائ  المروى فمن األهمية مفاعاة تج يف الخواص   -6

لرق التفشيح  حيث تق  حيوية لن اط الةيوانات المروية ةعد  استخدامة
ثانية  ف  حين أنه يم ن  62 – 32ا من ال الماء خالل مدة تتف مت الها ة

 .م° 0اإلحت اظ ةالسائ  المروى لمدة يومين ةالثالجة عل  درجة 
 ريخ بعض األسماك البحرية صناعياً تف 11-7-1
 Mugil cephalusأسماك البورى الحر  تفريخ 11-7-1-1

لذلك عن ةفيق فةص الذكور لاإلناث ف  مفحلة الرضوج الجرس   اختياريتب  -1
لالسائ  المروى ( مي فلن  112ق ف البيض   يق  عن )الجامي ات  

 .المتة   عليه عن ةفيق التدليك
مجب غدة نخامية  02)ل  من الهفمون ل يتب حقن األسماك المختارة ةالجفعة األ -0

م  مةلول  2,1توضو ف  أنبوبة مختبار ليضاف مليها ( كجب لزن األنث / 



ثانية ليتب  62 – 32ثب ُتخلط بواس ة خالط لمدة % 2,8يوم كلوريد ال ود
مب ةسن دقيق حت  يم ن ممفاره بين الق ور ف   1حقرة سعة  استخدامالةقن ة

 .المر قة المة ورة بين الزعر ة الظهفية لالخط الةس 
عبارة )ل  بهفمون الغدة الرخامية ل يتب نق  اإلناث ةعد حقرها ةالةقرة األ -3

مل  حوض زجاج  ةةجب ( ”Carp Pituitary Hormone “CPHعن
لتف عل  أن يتب توفيف لسط مائ  مراسب تتوفف ةه درجة حفارة  022 – 112
 (.جزء ف  المليون  37 – 36) لدرجة ملوحة ( م ° 07 – 06) 
ساعة من الةقرة  00ةعد  LHRHaهفمون  استخداميتب مجفاء الةقرة الثانية ة -0

 .ل ل األ
مستخلص الغدة الرخامية ألسماك  استخدامح ترثيف لالجدلل التال  يوض

ستجاةة امو معدل  LHRHaلهفمون  hCGلهفمون الم يمة  CPHالمبفلك 
 :أسماك البورى الةف للتبويض

 
عدد  نوع ل تفكيز الهفمون  المعاملة

 األسماك
: ذكور 
 مناث

معدل 
ستجاةة ا 

 الجفعة الثانية ل ل الجفعة األ %للتبويض 
1 CPH 02 

 كجب/ جب م
LHRHa 022 
 12 1:  1 6 كجب/ مي فل 

0 CPH 02 
 كجب/ مجب 

CPH 02  مجب /
 2 1:  1 6 كجب

3 LHRHa 022 
 كجب/ مي فل 

LHRHa 022 
 12 1:  1 6 كجب/ مي فل 

0 
HCG 12 

ف لحدة دللية  آ
 كجب/ 

LHRHa 022 
 122 1:  1 6 كجب/ مي فل 

ساعة من  00مدة   تزيد عن تب تقديف معدل مستجاةة اإلناث للتبويض خالل 
 .الةقرة الثانية

 :بالنسبة ألسماك الدنيس و القاروص 11-7-1-7
يختلف الوضو من م فخ آلخف  فبالرسبة للم فخات البةفية ةم ف يتب 

ا من ال لإلناث فقط ةجفعة تتف  LHRHaمن هفمون  implantزراعة كبسولة 
ط أ  يق  ق ف بيضة كجب من لزن األنث  للكن ة ف / مي فلجفام  022 – 112

مي فلن  لمو  612مي فلن لق ف بيض القارلص عن  192سم ة الدنيس عن 
ممداد أحواض التبويض بتيار مستمف من الماء ُيتوقو حدلث التبويض خالل مدة 

 – 13ساعة من زراعة كبسولة الهفمون لعل  درجة حفارة  82 – 12ا من ال تتف 



ن البيض عل  فتفات يومية ةمعدل م  لُتعِ   أنث  سم ة الدنيس كمية م18°
كجب من لزن األنث   أما ةالرسبة لسم ة / ألف بيضة  192 – 12ا من ال يتف 

 – 322القارلص فه  تبيض كمية البيض كلها عل  دفعة لاحدة تقدر ةةوال  
 hCGيتب حقن ذكور أسماك القارلص بهفمون . كجب ح / ألف بيضة  122
م   حيث ُيذاب مةتوى  2.1  ف  حجب كجب لزن ح/ لحدة دللية  012ةمعدل 
  كذلك يم ن %(2.8)م  مةلول فسيولوج   12اآلف لحدة دللية ف   1زجاجة 

كجب لزن / مي فلجب  0ةمعدل  LHRHaبهفمون ( اإلناث)حقن أسماك القارلص 
م  من المةلول  012مجب من الهفمون ف  مقدار  1ح   حيث يتب مذاةة 

 .كجب لزن ح / مي فلجب  0م  بتفكيز  1ال سيولوج  لبالتال  يم ن حقن 
  Environmental induction ofالحث البيئى للنضوج  11-7-7

maturation: 
من المعفلف أن الجهاز الع ب  لالغدد ال ماء تعم  ف  ال قاريات ف  
منسجام لترسيق إلحداث التكاثف  لتبدأ أهب الةلقات الفئيسية ف  سلسلة األحداث 

ن ةفيق مدراك المؤثفات البيئية الت  تؤدى مل  زيادة الر اط المؤدية للتكاثف ع
الهفمون  لترته  ةإةالق الجامي ات  ليعم  الجهاز الع ب  كوسيط ف  مستقبال 

لدرجة الةفارة له ول  photoperiodمث  هذه المؤثفات مث  فتفة اإلضاءة 
رة معلومات ملخ  ثب يقوم المخ بتفجمة هذه المؤثفات لإرسالها ف  صو ... الم ف 

لالت  تةدد بدلرها ن اط الغدة  hypothalamusع بية مل  مر قة الهيبوثالمس 
 أل chemical messengerمن خالل ما ُيعفف ةالو  pituitary glandالرخامية 

لالت  تقوم بدلرها بتة يز الغدة الرخامية عل  مففاز  releasing hormoneالو 
لُت فز الهفمونات  gonadsة ز المراس  لالذى يُ  gonadotropinsهفمونات الو 

 .لاألخيفة ه  المسؤلة عن منضاج الجامي ات steroidsالجرسية اإلستيفلدية 
لتتبو الم فخات البةفية أسلوب الةث الهفمون  مو ت بيق نظام التة ب 

لذلك إلةالة موسب  photoperiodف  درجة الةفارة لساعات اليوم المضيئة 
ألسماك عل  الت فيخ خارج موسمها ال بيع  حيث يم ن التكاثف لبالتال  حث ا

مةالة موسب التكاثف ألسماك البورى الةف ليمتد قب  لبعد موسب الت فيخ ال بيع  
م  مو °01 – 03ا بين ال ةةوال  شهفين لذلك عن ةفيق توفيف درجات حفارة تتف 

 ساعة ممالم  ل ةبقا  لهذا 19ساعات مضاءة ل  6تخ يض مدة اإلضاءة مل  
يوم حت  للو  60 – 08تست يو مناث البورى الدخول ف  مفحلة نضوج خالل 

 .كانو األسماك خارج موسب التبويض ال بيع 
 



 Ovulation and Fertilizationالتبويض و اإلخصاب  11-7-7

 Ovulationالتبويض  11-7-7-1
له  المفحلة األخيفة لرضج البيض لالت  عرد الوصول مليها  بد أن يتب 

من البيض  لإذا حدث ترخيف  strippingيتب تجفيد األنث   ألويض ةبيعيا  التب
 overripeف  الة ول عل  البيض فإن البيض ي   مل  مفحلة ما ةعد الرضج 

ت ال تفة الزمرية ما بين التبويض ال حيث تق  قدرة البيض عل  اإلخ اب  لتت 
 92 – 12  ف  حدلد لالوصول مل  مفحلة ما ةعد الرضج تبعا  لروع األسماك  فه

   تال دقيقة ف  المبفلك العادى بيرما ت   مل  عدة أيام ةالرسبة ألسماك التف 
لُيعتبف تةديد لقو التبويض ف  الت فيخ ال راع  أمفا  حيويا  حت    ي   
البيض مل  مفحلة ما ةعد الرضج  لهراك من ال فق الت  ُيم ن بواس تها الة ب 

يوعا  هو فةص األنث  ف  الموعد الُمتوقو عل  حدلث التبويض لأكثفها ش
للتبويض مو مفاعاة أن تتب جميو عمليات ال ةص ف  الماء دلن تعفيض األنث  
لقدر مؤثف من اإلجهاد  لبوجه عام فإن هراك من العالمات الت  ُتوضح عدم 
حدلث التبويض أهمها مختالط البيض ةالدم لباألنسجة الضامة لُتعتبف عادات 

األساليب الت  ُيم ن بواس تها الة ب عل  توقيو التبويض  فقد ُلجد ج من ال التز 
 11أن ذكور المبفلك ال ض  تبدأ ف  مغازلة اإلناث قب  حدلث التبويض ةةوال  

دقيقة ف  حالة مبفلك الة ائش لذا  62 – 32دقيقة لتمتد هذه ال تفة من  32 –
ناث ةعد المعاملة فإنه ف  ةعض نظب الت فيخ ال راع  ُتوضو الذكور مو اإل

األخيفةةالهفمونات ليتب تةديد التوقيو التقفيب  للتبويض ُبراءا  عل  مفاقبة تةفكات 
الو  أل ripening periodالجرسين  لكما سبقو اإلشارة مل  فتفة الرضج 

Latency time   له  ال تفة ما بين الجفعة الرهائية للهفمون لبين التبويض لالت
ساعة  16 – 13ا  عل  درجة الةفارة فه  عل  سبي  المثال تعتمد معتمادا  مباشف 
. م°01ساعة  عرد درجة حفارة  10 -12م بيرما تكون ال تفة °19عرد درجة حفارة 

ل يم ن الة ب عل  جودة البيض ةمجفد الرظف ة فط توفف الخبفة حيث يتميز 
زائد البيض الجيد ةإحتوائه عل  كمية قليلة من سائ  المبيض ةع س البيض ال

ة عل  الع ارة الت  يت ف بها هذا ل الرضج الذى يزداد ةه كمية سائ  المبيض عال
المواد المخاةية يقل  من  ألةالرسبة للسائ  المروى فإن مختالةه ةالدم . البيض

ه ف  عمليات اإلخ اب بواس ة استخدامجودته  ليم ن فة ه قب  
  ال فيةة الزجاجية مو مضافة ق فة ماء عل( 122قوة تكبيف )المي فلس وب 

 .حيث أن الةيوانات المروية تبدأ حفكتها فور مالمستها للماء



الجديف ةالذكف أنه  بد من تخديف اإلناث خاصة كبيفة الةجب للة ول 
ها ف  عملية استخداملهراك عدد من المواد ال ائو . عل  البيض لتالش  اإلجهاد
يد من المفاجو م  أن الخبفة مةددة ف  العد ستخدامالتخديف لرغب أن جفعات ا 

تلعب دلرا  ف  تةديد الجفعة المراسبة خ وصا  أن هراك العديد من العوام  الت  
تؤثف ف  مستجاةة األسماك للمادة الُمخِدرة أهمها درجة حفارة الماء  فإذا ُلوِحظ 
 اإلستجاةة ال ورية للمةلول الُمخِدر فهذا يدل عل  أن التفكيز عال  لُبراءا  عليه
يجب نق  األسماك فورا  مل  مياه خالية من الُمخِدر لةين تعدي  التفكيز  لعل  
الع س فإنه يتب رفو التفكيز عردما ُيالحظ عدم مستجاةة األسماك للمادة الُمخِدرة 
لعليه يتب التعام  مو األسماك عرد لصولها مل  المستوى الم لوب من التخديف 

لك من المهب غس  األنث  قب  تجفيدها من كذ. لهو فقدانها إلتزانها ف  الماء
ماء نظيف خال  من الم خدر ثب يتب تج ي ها جيدا  خاصة ف   استخدامالبيض ة

ر حيث أنه ف   مراةق أغ ية الخياشيب لمراةق الزعانف لذلك ت اديا  لترثيف الُمخد 
ال  حالة مختالط الُمخِدر ةالبيض فإن ذلك يقل  من حيوية الةيوانات المروية لبالت

  لتستمف عملية التجفيد لةين الة ول عل  ك  البيض لتتوقف  يقل  اإلخ اب
عرد مهور البيض الُمختلط ةالدم لعردئذ يتب معادة األنث   strippingعملية الو 

أى  استخداممل  ماء عال  الجودة  لهراك من األسماك الت  يتب تجفيدها دلن 
لها ال رسماك البل   لالت  يم ن تدمةالي  مخدرة لمرها األسماك صغيفة الةجب ك

 .ةسهولة مقارنة   ةاألسماك األكبف
ةالفش  أل( حمام)المادة الُمخِدرة مما عل  ش   مةلول  استخداملقد يتب 
ق رة ُم بعة ةالُمخِدر حول فب األنث   لمن أشهف  استخدامة ألعل  الخياشيب 

 :المواد الُمخٍدرة الُمستخدمة ف  ت فيخ األسماك
 :quinaldine (2 – 4 methyl chinolin)نالدين الكو  -1

ه استخداملهذا المفكب شديد السمية ل ُير ح بتوخ  الةذر ال ديد عرد 
ه عل  استخدامف  حالة  02222:  1: لُيستخدم ةالتفكيزات التالية 

ه ةالفش مباشفة عل  استخدامف  حالة  1222:  1 ألصورة حمام مائ  
 .خياشيب األسماك

0- MS – 222 ( tricaine methanesulfonat): 
يتميز ةرنه ُمخِدر معتدل كما أنه يتميز ةسفعة ترثيفه لكذا سفعة اإلفاقة 

 1مل   12222:  1ا بين ال ها تتف استخداممره لالتفكيزات الت  ُير ح ة
 .ف  صورة حمام مائ  02222: 
 



3- Two – phenoxy ethanol ( 1 – 2 propandiol): 
 1لتف ف  صورة حمام مائ  لذلك ل تفة / ملليلتف  2,3لُيستخدم بتفكيز 

دقائق  1دقائق  لغالبا  تعود األسماك مل  حالتها ال بيعية خالل  3 –
 .ف  مياه خالية من الُمخِدر

 :Fertilizationاإلخصاب  11-7-7-7
من المعفلف أن بيضة األسماك تةتوى عل  فتةة لاحدة دقيقة ُتعفف ةالرقيف 

micropyle ح بدخول حيوان مروى لاحد لبعدها ُتغلق ال تةة لذلك لالت  تسم
خالل تفة ق يفة من مالمسة البيض للماء ه  حوال  دقيقة ف  حالة المبفلك 

 .العادى لبعدها لن يتم ن الةيوان المروى من الدخول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نت اخ البيض مل  أن ي   اكذلك فإن مالمسة البيض للماء ي ون نتيجته 
  water hardeningم ن لهو ما ُيعفف ةمفحلة الت لب ةالماء ألق   حجب م

لعل  ذلك فريا  كانو ةفيقة اإلخ اب فإنه  بد لأن تتاا ال فصة أمام البويضات 
لالةيوانات المروية لةدلث اإلخ اب لاضعين ف  اإلعتبار ال فصة الق يفة 

 :لتةقيق ذلك لهراك ةفيقتين لإلخ اب ه 



 :Dry methodافة الطريقة الج 11-7-7-7-1
 ألهذه ال فيقة لفيها يتةاش  مختالط كٍ  من البيض  استخداملُير ح ة

السائ  المروى ةالماء حيث يتب تجفيد األنث  من البيض ف  لعاء نظيف لجاف ثب 
 ألري ة ةائف  استخداميتب لضو السائ  المروى فوق البيضة ليتب الخلط جيدا  ة

اد فتفة تعُفض البيض لإلخ اب حيث يترخف ملعقة ةالستيك لف  هذه الةالة تزد
لكذا فإن حيوية الةيوانات المروية تستمف ل تفات  micropyleمغالق فتةة الرقيف 

كما أن هراك ةعض المةالي  الت  تساعد عل  مةالة ( حيث   يوجد ماء)أةول 
حياة الةيوانات المروية لمرها مةالي  اإلخ اب لفيها تستمف حيوية الةيوانات 

دقويوقوة ألسماك المبفلك العادى حيث ُيستخدم مةلول  02روية مل  حووالو  الم
جب ملح 02ةاإلضافة مل   (carbamide salt)جوب يوريا  32مخ اب م ون من 

لتف ماء  ل ُيفاع  أن ُيستخدم مةلول  12ُتذاب ف  ( كلوريد صوديوم)ةعام 
 :اإلخ اب ةبقا  للمعد ت األتية

 البيض 122: ول اإلخ اب الملة  مةل 12: السائ  المروى  1
ملليلتف من السائ  المروى تك   إلخ اب لتف من البيض ةإتباع  12حيث أن 

السائ  المروى من أكثف من ذكف  استخدامال فيقة الجافة  كما أن من األفض  
ف  حالة متباع ال فيقة الجافة . لضمان تةقيق معدل عال  من اإلخ اب

ةف فإنه يتب التخ يب خالل ساعة لاحدة من لإلخ اب ف  أسماك البورى ال
 eggsمو البيض  miltتجميو البيض عل  األكثف حيث يتب خلط السائ  المروى 

 .ملعقة ةالستيك مفنة مو مضافة مياه ةةفية نقية ألري ة ةائف  استخدامبواس ة 
 :Wet methodالطريقة الرطبة  11-7-7-7-7

حيث ُيضاف السائ  المروى فورا  لف   لفيها يتب مستقبال البيض ف  مناء ةه ماء
دقائق عل  األكثف من مستقبال البيض ف  الماء لي ون اإلخ اب ف   1خالل 

 .هذه الةالة ف  أسفع صورة  لبوجه عام فليس هراك ففلق جوهفية بين ال فيقتين
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لاألخف يوضح ال فيق( يمين) ش   يوضح ةفيقة تجفيد األنث  من البيض
 (شمال)خ اب الجافة لإل 

لُيالحظ أن البيض يرت خ لي   مل  حوال  خمسة أضعاف حجمه 
األصل  ةعد ساعة لاحدة من اإلخ اب  لخالل تلك ال تفة يجب اإلستمفار ف  
اإلضافة المفحلية لمةلول اإلخ اب لذلك عل  مدى ساعة مل  ساعة لن ف 

مبفلك ال ير  نظفا  ألن دقيقة ألنواع ال 11ف  المبفلك العادى لي ت   ةمدة 
البيض الخاص ةه أكثف حساسية للترثيفات المي اني ية من عمليات التقليب يبدأ ةعد 

ل للخلية  ل ةالوصول مل  هذه المفحلة فإن المادة الالصقة تكون ل ذلك اإلنقسام األ
قد تب ذلبانها تقفيبا  لالت  يلزم للتخلص مرها تماما  معاملة البيض ةمةلول التانين 

tannin  ثانية ثب ُيغس  ةعدها البيض ةمياه  02الف لمدة / جزء  2,1بتفكيز
نظي ة ليجب أ  تزيد فتفة البقاء ف  مةلول التانين حيث أن له آثاره الضارة عل  

 tannic acidجب حمض التانيك  1البيض  ليتب تةضيف مةلول التانين ةإذاةة 
جيدا  ل ي ون معدل اإلضافة  عل  أن يتب الخلط( نقية)لتف ماء نظي ة  12ف  

لتف بيض لبالوصول مل  هذه  10 – 12لتف مةلول تانين لك   1عل  أساس 
 .مب ل ُي بح جاهز للتةضين 0المفحلة ي ون ق ف البيض قد لص  

لللزيادة ف  ك اءة الت فيخ لسهولته فإن العديد من الم فخات تةت ظ 
المةالي  الت  ت ي  من  استخدامةالسائ  المروى مة وما  ةرساليب عديدة لأةس ها 

لالت  ُتستخدم ف   extending solutionsحيوية السائ  المروى لالمعفلفة ةالو 
بفامج الت فيخ الفلتيرية ف  ةعض الم فخات  لمن هذه المةالي  ماُيةافظ عل  
حيوية الةيوانات المروية لعدة أيام دلن ترثيف سلب  عل  عملية اإلخ اب  لمن 



ليتب تةضيفه ف  المواد  ringer solutionمةالي  مةلول رنجف أشهف تلك ال
 :م  ماء 122التالية الت  ُتذاب جميعها ف  

 .مجب كلوريد صوديوم 180 -
 .مجب كلوريد بوتاسيوم 170 -
 .مجب كلوريد كالسيوم 78 -
 .مجب سلكات مغرسيوم 31 -

مجب  122لحدة من البرسلين ل 122222كما ُير ح ةإضافة 
من السائ  المروى   1:  1وميسين مل  المةلول  لُيستخدم المةلول برسبة اإلستفبت

كما أن أفض  الرتائج يم ن تةقيقها عردما يتب ح ظ السائ  المروى ف  المةلول 
عل  حالة ُمبفدة  كذلك يم ن اإلحت اظ ةالةيوانات المروية لمدة ةويلة جدا  لذلك 

 . الريتفلجين السائ استخدامةالة ظ ةالتجميد ة
 :Egg collectionتجميع البيض  11-4

يتب معاملة األسماك هفمونيا  لةثها عل  التبويض ثب يتب تجفيد اإلناث من 
البيض إلستكمال مفاح  الت فيخ ال راع   لف  ةعض األحيان ةغفض تقلي  

( اإلناث ل الذكور)لتقلي  اإلم انيات الُمستخدمة تتفك األسماك  ألل األسماك ال تد
ملة الهفمونية إلتمام عملية التبويض ةبيعيا  دلن مجفاء عملية التجفيد  ثب ةعد المعا

ةعد ذلك يتب تجميو البيض الُمخ ب إلستكمال مفاح  ت وره كما هو الةال 
أما ةالرسبة لألسماك البةفية فيختلف أسلوب تجميو  .ةالرسبة ألسماك المبفلك

نث  الراضجة دفعة البيض من نوع آلخف  ف   حالة أسماك البورى تضو األ
ل  للهفمون لُتقدر ل ساعة من الةقرة األ 12 – 02البيض ةركملها خالل مدة من 

كميات البيض ةةوال  مليون بيضة لك  كجب لزن ح   لبعد متمام عملية 
التبويض ُي ض  تفك اإلناث مو الذكور لمدة   تق  عن ن ف ساعة لضمان 

ذكور لاألمهات مل  أحواض رعاية مستكمال عملية اإلخ اب ثب ترق  ةعد ذلك ال
اآلةاء  ثب يتب فةص عيرة من البيض لتةديد الرسبة المئوية لإلخ اب عن ةفيق 
ال ةص المي فلس وب   ل ة  ة عامة فإن البيض الجيد ي  و بيرما البيض الفدئ 

الُسبي   فإن نضوج البيض ي ون غيف متزامن  أليفُسب  أما ف  أسماك الدنيس 
asynchrony  أن البيض ي ون ف  حالة نضوج خالل فتفات زمرية يومية أى

جب أن ت ع   كميات من البيض  312لبالتال  ُيم ن آلنث  الدنيس الواحدة زنة 
ألف بيضة خالل موسب  922ما ُيعادل  ألألف بيضة يوميا   02ُتقدر ةةوال  

 اماستخدت فيخها ال بيع  ف  ال تاء لالذى ت   مدته مل  ثالثة شهور  ليتب 
أسلوب ال  و ف  تجميو البيض ال اف  ف  حوض صغيف ُمت   ةةوض الت فيخ 



مي فلن تبعا  لروع  122 – 022شب ة ةالنكتون ةسعة فتةات من  استخداملذلك ة
 .لحجب األسماك البةفية

كذلك ي فاع  الُمةافظة عل  البيض ف  خزانات التجميو عل  هيئة 
األحيان يتب مجفاء عملية غسي  للبيض ُمتةفكة بواس ة تهوية مراسبة  لف  ةعض 

مي فلن للتخلص من العوالق  622 – 122ا من ال الُمجمو عل  شب ة سعتها تتف 
 .لال وائب خاصة ال ةالب الخي ية الملت قة ةةوض التبويض

 :Egg incubation and hatchingتحضين و فقس البيض  11-5
ُي ض  أن تكون ةعد منتهاء اإلخ اب ُيتفك البيض ف  كمية من الماء 

ن س نوعية المياه الُمستخدمة ف  التةضين لعل  ن س درجة الةفارة كلما أم ن 
ساعة ةعد متمام  0 – 1لذلك حت  تتب مفحلة منت اخ البيض لالت  تستغفق حوال  

   ان  التةضينأل اإلخ اب ف  المبفلك لالبل    ثب ُيرق  البيض ةعد ذلك مل  
ا لأنواعها لتراسب البيض الُمةضن لمن أمثلتها ان  التةضين ةرحجامهأل لتختلف 

Zoug jars أل McDonald jars  لالت  يتب تغذيتها ةالماء لالهواء لتقليب
الم روعة من  funnelsلاألقماع  troughsالبيض لكذلك األحواض المست يلة 

ال باك دقيقة العيون الت  يتب لضعها ف  أحواض مست يلة   ألاأللياف ال راعية 
  فمثال   عام فإن مواص ات البيض ُتةدد ةفيقة تةضيره ل التعام  معه لبوجه

مث  بيض أسماك القفموط األمفي    massesيلزم لتةضين البيض الُمتكت  
channel catfish   أن ُتستخدم أحواض مست يلة ُمزلدة ببدا ت لتةفيك كت

ث تقوم الذكور البيض لإلحداث التهوية الكافية لمةاكاة التةضين ف  ال بيعة حي
ةالتهوية عل  البيض بذيولها  أما ف  أسماك البل   فيتب التةضين ف  جارات 

jars  الهواء إلحداث تقليب للبيض حيث ُيخ    ألمو ضخ تيار مرتظب من الماء
أن يتفاكب البيض ف  ةعض المراةق مما يتسبب ف  منت ار ال  فيات حدلث 

لتف يم ن  02سعة  Zoug jars لآنية التةضين من نوع   م اك  ف  ال قس
ألف  112حوال  )لتف من بيض المبفلك  0,1ها ف  تةضين حوال  استخدام
لزن )جب بيض 022ريا فإنه يتب تخزين ل األ ألأما ف  حالة البل   الريل  ( بيضة
 122جب بيض رةب يعادل  2,1لتف مو العلب ةرن  02ف  لحدة تةضين ( رةب

 .الف بيضة بل   02لتف ُيم ن أن ُيةِضن  02بيضة أى أن مناء التةضين سعة 
 
 
 
 



 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش   يوضح ةفيقة تةضين البيض المخ ب
 Zoug jarsف  آنية التةضين من نوع  

للو أخذنا أسماك المبفلك العادى كمثال لتةضين البيض  فإنه يتب 
 لتف  9لتف بيض للةضانة سعة  1,1 – 1ا من ال التةضين عل  أساس ُمعدل يتف 

 3ليت ور الزيجوت ةعد عملية اإلخ اب لتكتم  مفاح  ت وره لةين ال قس خالل 
لُيالحظ تغُيف لون البيض من اللون .  م°03يوم لعل  درجة حفارة  3,1 –

األص ف المائ  لإلخضفار مل  اللون البر  ثب اللون البر  الداكن ثب ف  الرهاية مل  
 :اة اآلت اللون األسود  لخالل تلك المفحلة يجب مفاع

 metabolicستمفار للتخلص من زيادة معدل األيض اهتمام بتجديد المياه ةا  -1

rate  دقيقة للةضانة / لتف  2.1حيث ُي ض  ضبط معدل تدفق المياه لتكون
دقيقةقب  حدلث / لتف  0لتف ف  بداية مفحلة التةضين لت   مل   9سعة 

  معدل تدفق المياه لي ون ال قس  أما ف  حالة المبفلك ال ير  في ض  تقلي
 .دقيقة قب  حدلث ال قس/ لتف  2.9دقيقة تفت و مل  / لتف  2.3ف  البداية 

يتجه البيض غيف المخ ب مل  قاع الةضانات لتظهف عليه ال  فيات  -0
لبالتال  يتعفض البيض المخ ب أيضا  لالسليب للموت لذلك يجب معاملة 

دقيقة  62 – 32لمليون لمدة جزء ف  ا 1البيض ةمادة أخضف المالكيو 
ضخ التهوية الالزمة  بدلن مجفاء تجديد للمياه خالل فتفة المعالجة مو

ال ورمالين لر س الغفض  استخدامستمفار عملية التقليب  كذلك يم ن  
جزء ف  المليون لمدة ساعة مو تكفارها يوميا   لُير ح  022 – 122بتفكيز 



ساعة  لف  حال الت فيخ داخ   00ل قس بو ةإيقاف المعاملة ةال ورمالين قب  ا
نظام مائ  ُمغلق فمن األهمية أن يتب المةافظة عل  تفكيز ال ورمالين عل  

جزء ف  المليون ةوال فتفة التةضين بدلن ترثيف ضار عل   12مستوى 
 .أسماك البل  

تتبو ةعض الم فخات ةفيقة ال  و حيث يتب لضو البيض ف  مةلول مما  -3
فى يتب تجهيزه بتفكيز يسمح للبيض الميو ةال  و دلن البيض س  ألملة  

 .الة  لبذا يم ن التخلص من البيض الميو
ةعض أنواع اإلنزيمات  استخدامتتجه ةعض م فخات المبفلك ال ير  مل   -0

:  1بتفكيز  protein – decomposing enzymesالُمةللة للبفلتين 
لبيض لبالتال  متمام عملية لذلك للمساعدة عل  تقفيب مدة فقس ا 0222

 .ال قس للبيض ةركمله خالل دقائق معدلدة
لأيا  كان أسلوب التةضين فإنه يرته  ةال قس لغالبا  ما تظ  اليفقات 

ل  لالت  تتميز ةِ بف ل يات التةضين خاصة ف  المفاح  األال ةعض الوقو ف  ح
تهلك اليفقات   لبُمض  الوقو تس yolk sacحجب كيس الُمح لُتسم  عردها ةالو 

ان  التةضين مل  أن ترتق  مل  أل كيس الُمح ليفت و مستوى تجمعاتها تدريجيا  ف  
لتف لتخزين يفقات المبفلك ال ير  لالذى ي     022خزانات تفبية اليفقات سعة 

 .ل ل لتةضين ن ف مليون يفقة ف  مفاحلها األ
 :اك البةفيةأهب العوام  الت  يجب مفاعاتها لرجاا عملية فقس بيض األسم

شبك  استخدامُي ض  أن ي ون خزان ال قس م روع من األلياف ال راعية مو  -1
مي فلن تبعا  لروع السمك  622 – 022ا بين ال ل تةات ال فف ةرق ار تتف 

 .لذلك لمرو خفلج البيض أثراء تجديد الماء
ف   البيض الُمخ ب لذلك بتجميعه من عل  س ح الماء ةالخزانات نظفا   -0

 622 – 022فتةاته من )شبك البالنكتون الدقيق  استخداموه لذلك ةل  
  أما ةالرسبة للبيض الغيف ُمخ ب لالذى يتفسب ةالقاع فيم ن (مي فلن 

 (.السي ون )جمعه عن ةفيق عملية ال  ط القاع  
 122ا معدل التجديد بين ال تةديد معدل تدفق المياه ةةوض ال قس حيث يتف  -3

 .يوميا  %  622 –
بوت درجة حفارة المياه  فمثال  يت لب بيض أسماك البورى درجات حفارة من ث -0

 .م06° – 00
  حيث  ثبوت درجة الملوحة لعدم السماا بتذبذبها م  ف  أضيق الةدلد -1

 .لتف/ جب  02 – 32ا مدى الملوحة المراسبة بين ال يتف 



توافف  ضخ تيار هواء كاٍف لمراسب لجع  البيض عالق ف  عمود الماء مو -6
 .كميات األكسجين المراسبة

لتف مو / بيضة  1222 – 0222ا بين ال مالئمة كثافة التةضين الت  تتف  -7
 .ةعض أنواع المضادات الةيوية ف  حالة الكثافات العالية استخدام

ف   أسماك البورى ُتقدر كمية البيض الت  يم ن الة ول عليها من أنث  
 – 00بيضة ُتةضن عل  درجات حفارة من مليون  1.1 – 1البورى الراضجة من 

ليةدث ( لتف/ جب  02 – 32)م ة فط ثبوت درجة الملوحة داخ  المدى 06°
ا نسبة ال ساعة من لةظة اإلخ اب لتتف  36 – 30ا من ال ال قس خالل مدة تتف 

أما بيض الدنيس في قس ةعد فتفة %.  82 – 92ال قس تةو هذه الظفلف من 
 - 11.1ا من ال قا  لدرجة حفارة المياه لالت  تتف ساعة ةب 19 – 36ا من ال تتف 
  لُيقدر معدل ال قس 3م /الف بيضة  122 – 12ا من ال م لمعدل كثافة يتف 00°

 %. 71ةةوال  
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