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 استزراع االسماك

 
 

تعد لحوم األسماك ذات قیمة غذائیة عالیة الحتوائھا على نسب عالیة من البروتینات     
الجسم تمثیلھا ، وعلى نسب عالیة من  عواالحماض االمینیة بما فیھا األساسیة التي ال یستطی

الدھون واألحماض الدھنیة غیر المشبعة ذات األھمیة الصحیة فضالً على المعادن والفیتامینات 
اسیة لإلنسان . ان ازدیاد العدد السكاني للعالم وزیادة الحاجة الى البروتین الحیوانیة قد أدى األس

باإلنسان إلى استغالل األسماك لیسد حاجتھ تلك من خالل الصید . ونتیجة لوصول تقنیات عملیة 
 ملیون100الصید وإنتاجھا إلى حدودھا القصوى حیث تعدت كمیات الصید التجاري العالمي  

 طن سنویاً فانھ یصبح من الضروري اعتماد استزراع األسماك واألحیاء المائیة على وفق 
 التقنیات الحدیثة .

ویع��رف االس��تزراع الم��ائي بأن��ھ تربی��ة األس��ماك واألحی��اء المائی��ة باالحتج��از تح��ت ظ��روف     
مس�یطر علیھ��ا كلی��اً أو جزئی��اً .  یش��مل االس��تزراع تربی��ة اس��ماك المائ��دة والزین��ة واس��ماك الطع��وم 

وإش���باع ھوای���ة الص���ید . وق���د  توزی���ادة إنتاجی���ة المس���طحات المائی���ة م���ن األس���ماك والالفقاری���ا
عت األس��ماك ف��ي ب��ادي األم��ر من��ذ الق��دم ، فق��د م��ارس الفراعن��ة المص��ریون والب��ابلیون اس��تزر

س�نة  قب�ل الم�یالد . اس�تزرع  2000العراقیون والصینیون مھنة استزراع األسماك منذ أكث�ر م�ن  
األوربیون األسماك منذ عھد اإلمبراطوریة الرومانیة في االدیرة ، وقد تط�ورت زراع�ة األس�ماك 

لعرب��ي والع��راق من�ذ منتص��ف الق��رن الماض��ي وأنش�أت العدی��د م��ن الم��زارع ومراك��ز ف�ي ال��وطن ا
بحوث األسماك . ویمر استزراع األسماك واألحیاء المائیة بمراحل انتقالیة في طرائق االس�تزراع 
المختلفة التقلیدیة إلى طرائق ذات تقنیات متقدة من خالل تحویرات وتصامیم المواد المستعملة ف�ي 

ات االس��تزراع المختلف��ة م��ن أقف��اص وتح��اویط وحاوی��ات وإنت��اج األق��راص الغذائی��ة إنش��اء وح��د
 المختلفة األنواع وإدخال أنواع جدیدة من األسماك في عملیات التربیة . 

 
تنتش��ر مش��اریع اس��تزراع األس��ماك واألحی��اء المائی��ة ف��ي الع��الم بش��كل س��ریع وكبی��ر نتیج��ة       

مھم��ة تنف��رد بھ��ا األس��ماك م��ن دون غیرھ��ا م��ن حیوان��ات  لعوام��ل اجتماعی��ة واقتص��ادیة ومی��زات
 المزرعة . وھذه المیزات ھي : 

 
اقتراب كثاف�ة جس�م الس�مكة م�ن كثاف�ة المی�اه یجعلھ�ا ال تص�رف طاق�ة إلس�ناد جس�مھا ف�ي  .1

 الماء مما یجعلھا توجھ الطاقة نحو النمو .
رة جس�مھا قریب�ة نظراً لكون األسماك م�ن ذوات ال�دم متغی�ر الح�رارة فتك�ون درج�ة ح�را  .2

م��ن درج��ة ح��رارة الوس��ط ال��ذي تع��یش فی��ھ فإنھ��ا ال تص��رف طاق��ة لتنظ��یم درج��ة ح��رارة 
 أجسامھا مؤدیاً إلى زیادة معدالت النمو بدرجة أعلى مقارنة بحیوانات المزرعة األخرى 

تمتلك األسماك القدرة على تحویل الطاقة الممثل�ة م�ن الب�روتین الغ�ذائي إل�ى وزن بكف�اءة   .3
 أعلى .

عم�ق) الس�تزراع أن�واع × ع�رض × استغالل الحوض كلھ بكونھ ذا ثالثة أبعاد ( ط�ول   .4
مختلف��ة التغ��ذي ف��ي عم��ود الم��اء والحص��ول عل��ى إنت��اج أعل��ى مقارن��ة بالمس��احة نفس��ھا  

 المستزرعة بحیوانات المزرعة األخرى .
والمالحة  إمكانیة استغالل األراضي غیر الصالحة للزراعة واستثمار المیاه ذات الملوحة  .5

ف��ي تربی��ة األس��ماك حی��ث یمك��ن تحوی��ل األراض��ي الب��ور إل��ى أح��واض تربی��ة منتج��ة م��ع 
إمكانی��ة اس��تغالل می��اه اآلب��ار المالح��ة والمس��تنقعات واالھ��وار لتربی��ة ، وإنت��اج ، اس��ماك 

 مقاومة للملوحة مثل الكارب الشائع والبلطي



النباتیة حیث تعد من الحیوان�ات تغذي األسماك على أنواع مختلفة من األغذیة الحیوانیة و  .6
 الكاسحة .

 
إن المشكلة األساسیة التي تواجھ مشاریع تربیة األس�ماك ف�ي الع�الم عام�ة وف�ي ال�دول النامی�ة       

والقطر العراقي بشكل خاص ھ�ي نق�ص األی�دي العامل�ة الفنی�ة الم�اھرة والمؤھل�ة لتربی�ة األس�ماك 
ءة .  تحتاج زیادة إنتاجیة الدونم م�ن األس�ماك إل�ى رف�ع وإدارة المزارع السمكیة بأعلى قدرة  وكفا

مستوى خب�رة الم�ربین ونش�اط المؤسس�ات البحثی�ة العلمی�ة المتخصص�ة بتربی�ة األس�ماك وتغ�ذیتھا 
وانش��اء مف��اقس ذات تقنی��ات حدیث��ة النت��اج ض��روب ذات انتاجی��ة ونم��و ع��الیین فض��الً عل��ى رف��ع 

ي والمی�اه الالزم�ة النش�اء تل�ك المش�اریع . وعل�ى المستوى االقتصادي للمجتمع مع توفیر األراض�
الرغم من وجود أكثر من ثالثین الف ن�وع م�ن األس�ماك اال ان األن�واع الت�ي ترب�ى بش�كل تج�اري 

 قلیلة وذلك لوجوب توافر صفات معینة في النوع المالئم للتربیة تجاریاً . ومن أھم ھذه الصفات :
 

للمنطق�ة الم�راد تربیت�ھ فیھ�ا اذ ال یمك�ن تربی�ة قدرة النوع عل�ى تحم�ل الظ�روف المناخی�ة  .1
 اسماك میاه دافئة في المناطق الباردة او الجبلیة بسبب انخفاض درجات الحرارة 

سھولة تكثیر النوع المراد تربیتھ طبیعیاً بالترغیب او صناعیا  او إمكانیة الحص�ول عل�ى  .2
) او    Mugil cephalusص�غاره و أفراخ�ھ بس�ھولة م�ن المی�اه الطبیعی�ة مث�ل البی�اح ( 

 ) . Chanos chanosسمك الخنى ( 
یفض��ل الن��وع ذو المع��دالت العالی��ة النم��و للحص��ول عل��ى اوزان كبی��رة ف��ي فت��رة زمنی��ة  .3

 قصیرة .
 تقبل  النوع المستزرع للغذاء المصنع واالقراص والحبیبات . .4
یجب ان یكون النوع ذا قدرة عالیة على مقاومة الظروف البیئیة غیر المالئمة مث�ل نق�ص  .5

 االوكسجین او ارتفاع تراكیز بعض المواد الملوثة .
 یجب ان یكون النوع ذا مقاومة عالیة لالمراض والطفیلیات . .6
 .    إمكانیة تربیة النوع بكثافة عالیة في االحتجاز واالسر .7      
 ..یجب ان یكون النوع من األسماك المرغوبة لدى المستھلكین  8      

 
 انظمة االستزراع 

 
ان اتباع نظم واس�الیب متع�ددة لفعالی�ات اس�تزراع االس�ماك وتربیتھ�ا وتح�ت ظ�روف متنوع�ة      

ومتع��ددة ی��ؤدي ال��ى زی��ادة االنت��اج وتحس��ین نوعیت��ھ . وتع��د عملی��ة اختی��ار النظ��ام المناس��ب الي 
سماك عامالً حرجاً في عملیة االنتاج االمث�ل واالس�تغالل المالئ�م ل�الرض المتاح�ة مشروع تربیة ا

والحصة المائیة المحددة . ومن ھنا یجب دراسة الخصائص البیئیة للم�اء واالرض المتاح�ة القام�ة 
 المشروع وتحقیق اھداف تربیة األسماك .

 اھداف تربیة األسماك : 
م�ن األس�ماك المحلی�ة وتط�ویره ف�ي المس�طحات                                                                              Natural stock . دعم االحتیاطي الطبیع�ي 1

 المائیة المختلفة .
 . انتاج اسماك مائدة بحجم التسویق لالسواق المحلیة .2
 أنتاج أسماك المائدة. انتاج صغار األسماك وافراخھا واصبعیاتھا لتزوید مزارع 3
 . انتاج اسماك الزینة وتربیتھا .4
 . انتاج اسماك الغراض صناعیة كصناعة االعالف واالسمدة وغیرھا . 5
 . تربیة اسماك في بحیرات نواد وجمعیات ریاضة الصید لممارسة ھوایة الصید مقابل اجور       6

 معینة       



 . انتاج اسماك طعوم لریاضة الصید . 7
 
تمارس فعالیات تربیة األسماك بصورة عامة بطرائق كثیرة وتعد االحواض أكث�ر الطرائ�ق         

شیوعاً والتي قد تكون ترابیة او بالس�تیكیة او كونكریتی�ة وس�یتم ش�رحھا بالتفص�یل الحق�اً . ویقس�م 
 استزراع األسماك باختالف اسس التقسیم : 

 
  حسب ملوحة الماءأ . 

 . تربیة اسماك المیاه العذبة  1
 . تربیة األسماك البحریة  2
 . تربیة اسماك میاه المصبات قلیلة الملوحة  3
 

  حسب كثافة االستزراعب . 
حی��ث تك��ون مس��احة الح��وض كبی��رة  وع��دد         (Extesive culture ). االس��تزراع الواس��ع  1

األسماك المستزرعة قلیل ویعتمد نمو األسماك على ما ھو متوافر من غذاء طبیع�ي ف�ي   لح�وض   
 من دون انمائھ .

اي  زی��ادة ع��دد األس��ماك  Semi- Intensive culture  ). االس��تزراع ش��بھ الكثی��ف ( 2
ألسماك على انماء الغ�ذاء الطبیع�ي ف�ي الح�وض ع�ن المستزرعة في وحدة المساحة  . یعتمد نمو ا

طریق تسمید الحوض مع إمكانیة تقدیم غذاء اضافي مكون م�ن م�واد علفی�ة حیوانی�ة او نباتی�ة. ق�د 
طن/ھكتار عند تربیة نوع واحد  2یصل انتاج األسماك في أحواض ھذا النوع من األستزراع الى 

طن/ھكت��ار عن��د أتب��اع نظ��ام األس��تزراع  9,7 م��ن الس��ماك ف��ي الح��وض . یرتف��ع ھ��ذا األنت��اج ال��ى
 المتعدد األنواع وتقدیم الغذاء األضافي بجانب التسمید .

) وھو استزراع األسماك بكثافات عالیة في وح�دة  Intensive culture. االستزراع الكثیف  ( 3
نظ�ام . یعتم�د المساحة او الحجم للماء مقارنة بتلك في االستزراع شبھ الكثیف وعند استخدام ھذا ال

نمو األس�ماك عل�ى الغ�ذاء االص�طناعي م�ن اق�راص ذات محت�وى بروتین�ي ع�ال وعل�ى االع�الف 
الحیوانی��ة والنباتی��ة م��ع اھم��ال دور الغ��ذاء الطبیع��ي الموج��ود ف��ي الح��وض وفعالی��ات التس��مید . 

عالی�اً ج�داً  ویحتاج ھذا النظام الى خبرات فنیة عالی�ة االداء وادارة مقت�درة . یع�د انت�اج ھ�ذا النظ�ام
ط��ن/ ھكت��ار  م��ن اس��ماك الك��ارب الش��ائع  ویمك��ن زی��ادة االنت��اج باس��تخدام می��اه 2000وق��د یص��ل 

جاریة مع تقدیم األقراص الغذائی�ة ذات المحت�وى البروتین�ي الع�الي وم�ن االمثل�ة عل�ى االس�تزراع 
 وات الجاریةالكثیف تربیة األسماك في األقفاص واستخدام انظمة المیاه الدوارة المغلقة والقن

 
  حسب أنواع األسماك المستزرعة.  ج
 
 )  Monocultureاالستزراع االحادي (.  1

وھن��ا یرب��ى ن��وع واح��د م��ن األس��ماك ف��ي الح��وض اذ تتغ��ذى األس��ماك عل��ى ان��واع معین��ة م��ن       
الغذاء الطبیعي المتوافر والمالئم لھا وت�رك الم�واد الغذائی�ة الطبیعی�ة االخ�رى المتاح�ة ف�ي البیئ�ة ، 

 Detritus ومثال ذلك سمك الكارب الشائع ال�ذي یتغ�ذى عل�ى االحی�اء القاعی�ة والفت�ات العض�ویة 
ف��ي الح��وض تارك��ا األن��واع الغذائی��ة المتع��ددة االخ��رى م��ن دون اس��تھالك مث��ل الھام��ات النباتی��ة 
والنباتات المائیة والھائمات الحیوانیة وعادة ما یك�ون انت�اج الح�وض مح�دد عل�ى ال�رغم م�ن ادارة 

 االحواض الجیدة وتسمید وتغذیة اظافیة واصطناعیة 
 
 ) :Polyculture (االستزراع المتعدد .  2



تربى أنواع عدیدة من األسماك تختلف في طبیعة تغذیھا في الحوض الواحد بغیة االبتع�اد ع�ن      
تنافس األنواع على الغذاء . عادة ما یستغل عمود الماء كلھ م�ن قب�ل األن�واع المختلف�ة ویطب�ق ھ�ذا 

یعم�ل ھ�ذا النظ�ام عل�ى زی�ادة  النظام في اغلب بلدان العالم بسبب زیادة انتاج الحوض الواحد حیث
الغ��ذاء المت��وافر ف��ي الح��وض .ویعط��ي خل��یط الك��ارب الش��ائع والك��ارب الفض��ي  ق��درة اس��تغالل

والبلطي انتاجاً عالیاً من خالل تحفیز الك�ارب الفض�ي عل�ى زی�ادة اس�تجابة األن�واع االخ�رى عل�ى 
عن�د اظاف�ة الك�ارب ) ویمك�ن زی�ادة االنت�اج بش�كل اكب�ر  3تسمید الحوض م�ن الفض�الت ( ج�دول 

العش��بي ال��ى الح��وض حی��ث یس��تھلك النبات��ات المائی��ة والحش��ائش الخض��راء المقدم��ة والنامی��ة ف��ي 
  الحوض

 
 انتاج سمك الكارب الشائع والفضي والسمك البلطي عن طریق االستزراع المتعدد  3جدول 

 األنواع

كثافة 
 االستزراع
سمكة / 

 ھكتار

 معاملة الحوض
الزیادة الوزنیة 

الیومیة 
 كغم/ھكتار

موسم النمو 
 عدد االیام

 االنتاج الكلي 
 كغم/ ھكتار

ك���ارب ش���ائع + ك���ارب 
 فضي + بلطي

س�����ماد غی������ر  4000
 عضوي

16.1 187 2980 

كارب شائع + كارب 
 فضي + بلطي

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 20.9 شعیر 4500

كارب شائع + كارب 
 فضي +  بلطي

أق����������������راص  8500
 غذائیة

44.1 223 9710 

     
  حسب التنظیم االداريد . 

 
 یقسم التنظیم االداري لالستزراع على قسمین رئیسیین ھما.

  انتاج اسماك فقط.  1
وفي ھذه الحالة ینشأ المشروع فقط الستزراع األسماك وانتاجھا وتختل�ف وح�دات المش�روع طبق�اً 

 یافعات او احجام تسویقیة للمائدة .للغرض من االنتاج ان كان انتاج اصبعیات او امات او 
 
 االستزراع المتكامل.  2

ویقص��د ب��ھ ھن��ا انت��اج اس��ماك فض��الً عل��ى انت��اج حب��وب زراعی��ة او انت��اج ب��روتین حی��واني     
 لحیوانات المزرعة االخرى ومن اھم انواعھ :

 
i. استزراع األسماك في حقول الرز 

 
وق��د مورس��ت اس��تزراع األس��ماك ف��ي حق��ول ال��رز من��ذ ق��رون عدی��دة ف��ي جن��وب ش��رق اس��یا        

والھند ثم انتشرت في المانی�ا وھنكاری�ا والیاب�ان خ�الل الح�رب العالمی�ة الثانی�ة . اال انھ�ا انحس�رت 
ح�د بعد ذلك لتبدأ بالتوسع في الوالیات المتحدة االمریكیة . وتستزرع األس�ماك م�ع ال�رز ف�ي ان وا

او بالتعاقب في الحقل نفسھ وعادة ما یكون االرز ھو الناتج الرئیسي واالسماك ناتجاً ثانویاً . وتعد 
سمكة الكارب الشائع السمكة الرئیسة التي تربى في حقول الرز في بعض دول جن�وب ش�رق اس�یا 

ف�ي  انت�اج حق�ول مثل اندونسیا وفي اوربا مثل ایطالی�ا والمانی�ا بینم�ا یع�د البلط�ي الس�مكة الرئیس�ة 
 الرز في تایوان . 

 



ویتم تھیئة حقول الرز بحفر قن�اة عریض�ة وعمیق�ة ح�ول حق�ل ال�رز وبمح�اذاة الحاف�ة الداخلی�ة      
للقناة المحیطة للحقل ( الروف ) التي یحافظ عل�ى الم�اء فی�ھ . تختل�ف س�عة ھ�ذه القن�اة طبق�اً لھ�دف 

 120تاج اسماك كبیرة فیكون عرض القناة م�ابین  التربیة وحجم السمك المنتج . اذا كان الھدف  ان
س�م  . وع�ادة م�اتكون ھ�ذه القن�اة ملج�أ لالس�ماك عن�د  90 –س�م 60مابین   سم  وعمقھا 160 –سم

الرز . تنش�أ قن�اة ري للحق�ل  اوقات حصاد ارتفاع درجات الحرارة وصرف میاه الحقل خاصة في
وقناة صرف اخرى لترتبط بالقناة المحیطیة . تزود القنوات  ببوابات سیطرة دخول وخروج الم�اء 
ومشبك لمنع دخول أسماك غریبة او ھ�روب اس�ماك الحق�ل ویق�د یص�ل انت�اج األس�ماك ف�ي حق�ول 

ی���ة الطبیعی���ة و  كغ���م / دون���م / س���نة ف���ي حال���ة التغذ  50كغم/دون���م /س���نةو  25ال���رز م���ا ب���ین  
 كغم / دونم / سنة عند تقدیم العلف الصناعي .     250 –كغم/دونم/سنة 180

 
ii. استزراع األسماك مع تربیة البط والوز 

 
یطب��ق ھ��ذا النظ��ام ف��ي الكثی��ر م��ن دول  جن��وب ش��رق اس��یا والص��ین ومالیزی��ا والمانی��ا            

 االتیة :  وھنكاریا وغیرھا من الدول . یمنح ھذا النظام الفوائد
 
 . انتاج بروتین حیواني متنوع وبكلف منخفضة 1
 . وسیلة جیدة واقتصادیة للتخلص من فضالت حیوانات المزرعة 2
. االس��تفادة م��ن فض��الت ال��بط وال��وز ف��ي تس��مید أح��واض األس��ماك وزی��ادة االنتاجی��ة الطبیعی��ة  3

 وتوفیر غذاء  لالسماك مما یزید المحصول السمكي 
البط والوز المربى في احواض األسماك من خالل تغذیة الوز والبط على النبات�ات  . زیادة انتاج 4

 والحشائش المائیة في الحوض .
. زیادة مقاومة الوز والبط لالمراض والتخلص من الطفیلیات خاصة عند معاملتھ�ا بالمض�ادات  5

 الحیویة قبل نقلھا الى ظلة التسمین 
 

یخص�ص موق�ع م�ن ح�وض تربی�ة األس�ماك النش�اء ظل�ة تربی�ة وعند تربیة البط مع األسماك       
متراً مربعاً وتبنى ارضیة الظلة من المش�بك المع�دني   75متر الى  18البط تتراوح مساحتھا بین  

الس��قاط ذرق ال��بط ف��ي ح��وض تربی��ة األس��ماك . ول��ذا یخص��ص ج��زء م��ن ح��وض تربی��ة األس��ماك 
ي او الخشب لحجز البط ومنعھ م�ن تخری�ب س�ادا یرتبط مع ظلة تربیة البط مسیجاً بالمشبك المعدن

الحوض او التغذي على صغار األسماك ومنحھ فرصة السباحة في الحوض . وعادة م�ا تس�توعب 
  3500بط��ة وبمع��دل تربی��ة یزی��د عل��ى    400 – 350مت��ر مرب��ع م��ا یق��ارب    20ظل��ة بمس��احة  

دة التربی�ة والتس�مین المس�تغرقة  بطة / ھكتار / سنة . تغذي افراخ البط على ثالث مراحل خالل م�
یوماً  ویقدم ال�رز الف�راخ ال�بط بمع�دل ث�الث م�رات یومی�اً ولم�دة ثالث�ة االی�ام االول�ى ث�م تق�دم   75

% ولح��د االش��باع 24% و22األق��راص الغذائی��ة ذات المحت��وى اللبروتین��ي الع��الي یت��راوح م��ابین 
غ�م ال�ى  140%  وتقدم بمعدل  16ة الى  یوماً . ثم تنخفض نسبة بروتین العلفی  20الى  12لمدة  
یوماً وعلى وجبتین . في المرحلة الثالثة یقدم   45 – 41غرام لكل بطة في الیوم ولمدة من    200

عل�ى   3:1ال�ى  6:5خلیط من باديء افراخ فروج اللحم والشعیر وكسر الذرة وكسر الرز بنسبة   
غ�رام / بط�ة والزی�ادة ت�دریجیاً  150دءاً بكمی�ة ) وجبھ خ�الل س�بعة ای�ام ب� 15 – 13التوالي ولـ ( 

غرام . ترتفع قدرة التحوی�ل الغ�ذائي ف�ي ھ�ذا النظ�ام  300ویومیاً حتى یصل وزن الوجبة االخیرة 
%  . ینصح بان ترب�ى األس�ماك  90% و  70بنسبة بقاء للبط یتراوح بین من    1:5و  1:4الى   

واحد م�ن ان یس�تھلك الغ�ذاء الطبیع�ي كل�ھ المتن�وع ف�ي  بنظام االستزراع المتعدد لعدم إمكانیة نوع
  250س�مكة ك�ارب فض�ي و   200مختلط ( متعدد ) مكون م�ن   الحوض . لذلك ینصح باستزراع



سمكة كارب شائع  لكل ھكت�ار لیص�ل انت�اج األس�ماك ال�ى    500سمكة كارب ذي الراس الكبیر و 
 في .طن  / ھكتار / سنة  من دونما تقدیم غذاء اظا 200

 
 طرائق االستزراع 

 
تھدف مشاریع تربیة األس�ماك وانتاج�ھ ال�ى تحقی�ق ارب�اح مجزی�ة وم�ردود اقتص�ادي جی�د ی�تم      

عن طریق تكثیف التربیة واالنتاج ھذا یتطلب كلف اولیة تشغیلیة عالی�ة وادارة مقت�درة ذات خب�رة 
ورة فنیة كبیرة اذا ما قورن بنظم التربیة الواسعة وشبھ الكثیف�ة وطرائقھ�ا . وم�ن ھن�ا ینص�ح بض�ر

التكثیف التدریجي في التربیة وحسب اكتساب الخبرة وت�وافر المس�تلزمات النج�اح تكثی�ف التربی�ة 
وإنتاج األسماك . ان اولى مجیرات تربیة األسماك وفعالیتھا ھو ایجاد الموقع المناسب القریب من 

ربی�ة ف�ي ري مساكن المزارعین الق�ائمین عل�ى تربی�ة األس�ماك م�ع إمكانی�ة االس�تفادة م�ن  می�اه الت
األراض��ي الزراعی��ة لم��ا تحتوی��ھ م��ن مغ��ذیات مفی��دة لنم��و األس��ماك حس��ب المی��اه الالزم��ة القام��ة 
مشاریع تربیة األسماك مع تحدید نوعیتھا وصالحیتھا لنم�و األس�ماك المرب�اة ومعایش�تھا فھ�ي م�ن 

ئ��ق االم��ور االكث��ر اھمی��ة ف��ي اختی��ار الموق��ع وافض��لیة المش��روع م��ن عدم��ھ ویمك��ن تقس��یم طرا
 االستزراع حسب قدمھا وحداثتھا على تقلیدیة وحدیثة : 

 
 اوال: نظم االستزراع التقلیدیة  

 
 Pondsاالحواض 

تعد تربی�ة األس�ماك ف�ي األح�واض أكث�ر االنظم�ة ق�دماً واھمی�ة وش�یوعاً ف�ي الع�الم .ق�د تك�ون       
االح���واض ترابی���ة او مبنی���ة م���ن الكونكری���ت او البالس���تیك او المع���دن او الص���وف الزج���اجي ( 
الفایبركالس ) ویمكن تربیة اسماك میاه عذبة او بحریة في االحواض وك�ذلك یمك�ن اتب�اع اس�لوب 

تزراع الواسع او شبھ الكثیف او الكثیف مع إمكانیة اعتماد نمو األسماك على الغ�ذاء الطبیع�ي االس
 او الغذاء التكمیلي او الغذاء المصنع باستخدام األقراص المركزة .

 
 : االعتبارات الواجب مراعاتھا عند اختیار الموقع

یتطلب اختیار الموقع المزمع إنشاء االحواض فیھ دراس�ة جوان�ب عدی�دة النج�اح المش�روع         
 وتحقیق اھدافة وتشغیلھا باقل كلفة واھم ھذه الجوانب :

 
ت��وفر الم��اء ال��الزم لتش��غیل المش��روع بم��ا یغط��ي احتیاج��ات االح��واض م��ع بق��اء نوعیت��ھ   .1

اشھر السنة او في االق�ل طیل�ة م�دة التربی�ة صالحة لنمو األسماك ولعیشھا ولتكاثرھا طیلة 
وع�ادة م�ا یفض�ل المص�در الس�یح بتجھی��ز االح�واض لخف�ض تك�الیف المض�خات والطاق��ة 

 االزمة لتشغیلھا ویفضل ان الیحتوي الماء نسبة عالیة من الغرین والطین.
دراسة نوعیة تربة الموقع من حیث نسجتھا وتركیبھا الكیمی�اوي وملوحتھ�ا وع�ادة تفض�ل  .2

لترب غیر النافذة للماء والتي لھا قابلیة االحتف�اظ  بالم�اء .الت�رب الجی�دة ألنش�اء اح�واض ا
تربی��ة األس��ماك ھ��ي الت��رب الطینی��ة الرملی��ة الحاوی��ة عل��ى نس��بة عالی��ة م��ن الط��ین بح��دود 

%  رم�ل وقلی�ل م�ن الغ�رین .تفض�ل الت�رب الحاوی�ة عل�ى نس�بة عالی�ة م�ن  70%  مع25
ال تفضل الترب الغنیة بالمواد العض�ویة النھ�ا س�تؤدي ال�ى نم�و المواد العضویة والدبال و

الطحال��ب والعوال��ق النباتی��ة بكثاف��ة عالی��ة مم��ا ق��د یس��بب تس��مم األس��ماك واختناقھ��ا فج��را 
خاصة في االیام الحارة الغائمة فضال على ذالك ال تفضل الترب الفقیرة بالمواد العض�ویة 

 یة الطبیعیة المفیدة لالسماك النھا تنتج احواضآ فقیرة بالمواد الغذائ



یجب ان تكون االرض او قاع الحوض منبسطآ او ذا میل قلیل بأتجاه صرف المیاه بحی�ث  .3
التتطل��ب تح��ویرات كبی��رة ف��ي ش��كل االرض ج��اعال عملی��ة إنش��اء االح��واض مكلف��ة . ان 

بأرض مرتفعة من  افضل طبوغرافیة النشاء االحواض ھي التي تنحدر تدریجیآ ومحاطة
جھ��ات م��ع وج��ود مم��ر ض��یق ف��ي الجان��ب الراب��ع . ع��ادة م��ا تنش��أ االح��واض ف��ي ث��الث 

 االرضي المنخفضة مثل الودیان بین التالل 
تفض���ل األراض���ي ذات الغط���اء العش���بي النب���اتي النھ���ا ت���رب ذات انتاجی���ة عالی���ة للغ���ذاء  .4

 الطبیعي بعد غمرھا بالماء. 
بی��ة االس��ماك الش��كل یج��ب تحدی��د ش��كل الح��وض وحجم��ة  ، وع��ادة م��ا تأخ��ذ اح��واض تر .5

الرباعي وعادة ما یكون مستطیالً . یعتمد حجم الحوض عل�ى طبیع�ة االرض ومیلھ�ا واذا 
ك��ان االنح��دار والمی��ل الط��ولي كبی��راً تص��غر مس��احة الح��وض ، واذا ك��ان قل��یال  تكب��ر 

 )  23المساحة المائیة للحوض ( الشكل 
یج�ب معالج�ة الترب�ة باح�دى  عند إنش�اء االح�واض ف�ي ت�رب نف�اذة للم�اء ك�الترب الرملی�ة .6

 الطرق التالیة 
 

مل���م  او                   2أ . اس���تخدام االغطی���ة البالستس���كیة المص���نوعة م���ن الب���ولي اثل���ین س���مك               
مص��نوعة م��ن المط��اط . ان ھ��ذه الم��واد عرض��ة للتم��زق بس��بب نم��و النبات��ات واالدغ��ال ف��ي ق��اع 

وعم��ل العم��ال او تعرض��ھا للتحل��ل والتل��ف بفع��ل اش��عة الح��وض او نتیج��ة عملی��ات ص��ید األس��ماك 
س��م   25س��م وعمق��ھ     30الش��مس . تثب��ت حاف��ات البطان��ة ع��ن طری��ق دفنھ��ا ف��ي خن��دق عرض��ھ  

 سم من الغرین .  25ووضع االحجار الثقیلة علیھ وتغطیة البطانة بطبقة   
 

) غ�م /مت�ر  170 – 40ب . استخدام موانع التس�رب الكیمی�اوي مث�ل كلوری�د الص�ودیوم بمع�دل ( 
) غرام / متر مربع حیث تخلط ھ�ذه الم�واد  20 – 10مربع وفوسفات الصودیوم الثالثیة بمعدل ( 

س�م حس�ب   30س�م و 15مع تربة الحوض ثم تضغط التربةعلى  شكل طبقة سمكھا یتراوح  ب�ین  
 عمق الحوض 

 
ج . استخدام مادة البنتونایت وھي طین غروي ذو حبیبات ناعمة جداً شبیھ بالطین خاوة . یس�تخدم 

) م�رة  20 – 8البنتونایت في عملیات حفر الصناعة النفطی�ة . تمت�از ھ�ذه الم�ادة بالتم�دد بمق�دار ( 
.  بق��در حجمھ��ا االص��لي عن��د مالمس��تھا للم��اء مم��ا یعم��ل عل��ى س��د المس��امات ب��ین حبیب��ات الرم��ل

كغ��م / مت��ر مرب��ع عن��د معالج��ة الترب��ة القلیل��ة النفاذی��ة وبمع��دل    0.5تس��تخدم ھ��ذه الم��ادة بمق��دار   
كغم / متر مربع في حالة التسرب الكثیر . یرش البنتونایت عل�ى س�طح ترب�ة الق�اع ویخل�ط   12.5

معھ��ا ع��ن طری��ق ح��رث الق��اع ب��المحراث القرص��ي وم��ن ث��م یح��دل وی��رش بالم��اء . وعن��د جف��اف 
 وض یمكن ان یتشقق الحوض فیفضل مليء الشقوق بالتبن والدریس قبل حدل القاع .الح

 
د . نق��ل ط��ین م��ن مكان��ھ ال��ى الح��وض وی��وزع عل��ى ق��اع الح��وض وحدل��ھ وض��غطھ لیك��ون طبق��ة 

 سم  30سم الى  15متماسكة مع الترطیب في اثناء عملیة الحدل  . یتراوح سمك كل طبقة من  
 

 إنشاء االحواض :
منھج عمل یتبع عند إنشاء حوض تربیة األسماك بعد اختیار الموقع ومصدر الماء واھ�م  ھناك     

 نقاط ھذا المنھج ھي : 
 
 . تسویة االرض وازالة االعشاب واالدغال من قاع الحوض  1
لت�رتبط    1000:2. حفر قناة طولیة بطول الحوض عل�ى ق�اع تس�مى القن�اة الرئیس�یة بانح�دار    2

مت��ر وت��رتبط نھای��ة الثن��اة الرئیس��یة  25وبمس��افة بینی�ة   1000:5عی��ة بانح��دار   بقن�وات جانبی��ة فر



%   م��ن مس��احة  10%  م��ن مس��احة الح��وض الص��غیر ا و  5بحف��رة مس��احتھا تت��راوح م��ابین  
الحوض الكبیر وتكون الحفرة اعمق من القناة الرئیسیة لتجمیع األسماك عند صرف م�اء الح�وض 

)  . تح�دد اح�واض المزرع�ة بالس�داد و  24فرة جمع األسماك  ( شكل كلیاً . تعرف ھذه الحفرة بح
یج��ب معرف��ة مس��توى ارتف��اع الم��اء اثن��اء الفیض��انات لیك��ون ارتف��اع س��داد االح��واض اعل��ى م��ن 
مستویات الماء .  یمكن معرفة  بیانات ارتفاع مناسیب الماء في اثناء الفیضانات م�ن خ�الل دوائ�ر 

ف ع���ن اث���ار الفیض���انات الس���ابقة عل���ى الع���وارض الطبیعی���ة و وزارة ال���ري و الزراع���ة او الكش���
 الجسور في المنطقة و لعشر سنوات سابقة في االقل .

. بناء شبكة تجھیز االحواض بالم�اء و ھ�ي عب�ارة ع�ن قن�اة رئیس�یة ث�م قن�وات فرعی�ة او انابی�ب 3
بأس��تخدامھا م��ن تجھی��ز الم��اء لك��ل ح��وض . ف��ي ھ��ذه النقط��ة یج��ب تحدی��د كمی��ات المی��اه المس��موح 

الجھات المختصة وقد تجھز االحواض بالماء من االنھر او الجداول او خزانات المیاه او بحی�رات 
او اب�ار او می��اه امط��ار ع�ن طری��ق خزان��ات او انابی�ب او قن��وات س��یحآ او ع�ن طری��ق مض��خات . 

االق�ل فت�رة لتر/ثانی�ة/ھكتار طیل�ة الس�نة او عل�ى  5الیقل معدل كمی�ة می�اه  تجھی�ز االح�واض ع�ن 
 10التربیة . اذ كان مصدر الماء من االمطار المخزونة فأن النسبة المقبولة للمص�در تت�راوح ب�ین 

لتر/ھكت��ار م��ن مس��احة االح��واض . یج��ب دراس��ة الموازن��ة ب��ین كمی��ات الم��اء  15لتر/ھكت��ار و 
 المت��وافرة لتجھی��ز االح��واض م��ع كمی��ات الم��اه المص��روفة (ب��زل، نض��ح ، رش��ح ، تبخ��ر) . ان
معلومات الصفات االروائیة للمنطقة تستحصل من ھیئة الري و البزل وتثبیت كمیة المی�اه الناتج�ة 
والمص��روفة ، الفیض��انات (ارتف��اع مناس��یبھا و اوقاتھ��ا المتوقع��ة ) و ارتف��اع المی��اه ف��ي االنھ��ر و 

 خالل ظاھرة المد و الجزر في البحر و السواحل خالل السنة .
 
 

 
 

 ) الشكل المستطیل ألحواض تربیة األسماك 23الشكل (               
 



 
 

 ) القناة الرئیسیة وحفرة جمع االسماك في حوض التربیة24الشكل (    
.  بناء شبكة صرف المیاه في االحواض و المزرعة حی�ث تنش�أ انابی�ب ص�رف م�اء ك�ل ح�وض 4

ل ش�بكات الص�رف و الم�واد المس�تخدمة  على حدا عند النھایة المنخفضة من الح�وض . یعتم�د ش�ك
عل��ى رغب��ة المرب��ي و رأس��مال انش��اء المزرع��ة . ھن��ا یج��ب االس��تعانة بمھندس��یین متخصص��ین 
بتصامیم شبكات الصرف خاصة اذا كانت المزرعة كبیرة و متع�ددة االح�واض م�ع إنش�اء بواب�ات 

لم��اء بأح��د الطرائ��ق س��اعة . و ی��تم ص��رف ا 24مناس��بة لكمی��ات المی��اه المص��روفة بالكام��ل خ��الل 
 -االتیة:

 
استخدام انبوب ناتيء بصرف الماء بطریقة الصرف الفنتوري حیث یوضع انب�وب بقط�ر  .أ

معین ( اعتمادآ على حجم الحوض ) في قاع الح�وض ق�رب أكث�ر ننقط�ة انخفاض�آ و یم�ر 
االنوب عبر السدة الى خارج الحوض الح�وض لیف�تح ف�ي بواب�ة الص�رف عل�ى ان تتص�ل 

وب بأنبوب اخر متص�ل ب�ھ وعم�ودي علی�ھ و ك�ذلك داخ�ل الح�وض ف�ي النھای�ة نھایة االنب
االخرى . یتم التحكم بكمیات المیاه المصروفة عن طریق خفض ذراع االنب�وب العم�ودي 

 الى االسفل لیصرف الماء حسب مقدار خفض االنبوب 
                       

  monkالبوابة او مایسمى خابور الصرف  .ب
البوابات من أكثر طرائق صرف المیاه استخدامآ في احواض تربیة األس�ماك لمق�درتھا  تعد         

في السیطرة على كمیات الماء المصروفة بصورة منتظمة و التحكم بمستوى الم�اء ف�ي الح�وض . 
تصنع البوابة من الخشب او الكونكریت و ینشآ خابور الصرف (البوابة) م�ن قاع�دة كونكریتی�ة او 



علیھاج��دران جانبی��ان مت��وازیلن تتخللھم��ا اخادی��د  ثالث��ة ف��ي ك��ل منھ��ا و تك��ون ھ��ذه  الط��ابوق یق��ام
االخادید متقابلة و متوازیة في الجدار. و ینش�آ ج�دار ثال�ث خلفھ�ا لی�ربط الج�داریین المتق�ابلیین فی�ھ 
فتحة خلفیة دائریة قطرھا مس�او لقط�ر انب�وب الص�رف ال�ذي یمت�د عبرھ�ا ال�ى البواب�ة او الخ�ابور 

) یس��تخدم 25عب��ر س��دة الح��وض خل��ف الخ��ابور ال��ى قن��اة ص��رف المی��اه او الب��زل ( الش��كل لیم��ر
االخدود االول الموجة لداخل الحوض لتثبیت الحاجز المنخلي الذي یمنع خ�روج األس�ماك و یثب�ت 
في االخدودین الباقیین ال�واح خش�بیة ل�تحكم بالم�اء المص�روف . یك�ون ع�رض ك�ل اخ�دود بح�دود 

لتركیب انبوب الصرف الخلفي یجب عمل قن�اة مس�تقیمة خ�الل الس�دة التربی�ة بوصة. و  1,5_1,2
لتسھیل عملیة الصرف حیث یوضع االنبوب ف�ي القن�اة لتثبی�ت ف�ي خ�ابور  100:1الخلفیة  بأنحدار

 متر.3-2الصرف داخل الحوض و امام السدة الترابیة بمسافة 
حوض . في االح�واض الص�غیرة یك�ون تحدد ابعاد بوابة او خابور الصرف حسب حجم ال          

متر و سمك  0,4متر و عرض الجدار العرضي  0,5متر و العرض  1,5ارتفاع خابور الصرف 
مت�ر  2متر بینما في االحواض الكبیرة یك�ون االرتف�اع  0,1الجداران المتقابلة المتوازیة و الخلفي 

مت�ر . و ف�ي الواق�ع  0,1متر و س�مكھ  0,5متر و عرض الجدار العرضي  0,7و عرض الخابور 
یج��ب ان تح��دد وق��ت تفری��غ الح��وض و اح��واض المزرع��ة جمیعھ��ا لحس��اب كمی��ات الم��اء الالزم��ة 
للمزرعة و الوقت الالزم لالمالء و كمیات المیاه المص�روفة . و عموم�آ ف�أن مع�دل الوق�ت ال�الزم 

ى ن��وع ) ھكت��ار اعتم��ادآ عل�� 25-5) یوم��آ لمس��احة ( 30-6الم��الء أح��واض المزرع��ة بح��دود (
األحواض وعددھا في المزرعة . ان اختالف الوقت ال�الزم لالم�الء ی�ؤدي ال�ى تذب�ذب ف�ي الوق�ت 

) یوم��آ ھ��و المع��دل الجی��د  25-5ال��الزم لتفری��غ االح��واض و ص��رف الم��اء و عموم��آ ف��أن م��دة ( 
) ھكت�ار . و لحس�اب الوق�ت ال�الزم لتفری�غ ح�وض  25-5لصرف  میاه مزرعة معدل مس�احتھا ( 

         -ماك تستخدم المعادلة االتیة :تربیة اس
 

م1    0.75ن = 
م2

      )� �   -   1ع  ) 2ع
 
 
 حیث ان   ن : الوقت الالزم لتفرغ الحوض بالثواني 

 : معدل مساحة مقطع الحوض باالمتار المربعة 1م              
 : مساحة مقطع انبوب الصرف باالمتار المربعة 2م             
 : معدل عمق الماء بالحوض في بدایة صرف الماء 1ع             
: مع����دل عم����ق الم����اء الم����راد الوص����ول الی����ھ بع����د ص����رف الم����اء یك����ون ص����فراً                         2ع            

 عند تفریغ الحوض كلیاً . 
مت�ر اذا ك�ان قط�ر  1.5ھكت�ار وعم�ق الم�اء  2: احسب الوقت الالزم لتفریغ حوض مساحتھ  مثال

 سم  45انبوب الصرف 
 

 ط×  ²: مساحة مقطع انبوب الصرف =   نق الحل
                                                2 
                                               )  =0.45

2
   × (3.14 

45   )     حیث ان نق االنبوب = (  
2
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22  )  او   (     3.14ط =                       
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  ²م 0.159اذن مساحة مقطع نبوب الصرف = 

 
 ھكتار 2مساحة الحوض = 



 متر مربع  2500دونم  والدونم = 4كل ھكتار = 
 

  ²م 10000=   2500×  4اذن  مساحة الھكتار = 
 2م20000= 10000×2 اذن مساحة الحوض =
م1    0.75الوقت الالزم    ن = 

م2
      )� �   -   1ع  ) 2ع

 
 = صفر الن الحوض یفرغ 2متر   ،  ع 1.5=   1ع
 

2000  ×   0.75ن     =  
0.159

   )  صفر� - 1.5√ × (     
 ثانیة    115542=        

 
             =115542

60×60 
 ساعة 32=        

 
 ثانیة 60دقیقة والدقیقة =  60حیث ان الساعة 

 

 
 
 

 )  أنشاء خابور الصرف في أحواض تربیة األسماك واجزائھ . 25الشكل رقم (    
 



 
 . بناء السدود 

 
تعد السدود من اھم اجزاء حوض التربیة كونھا تقوم بحصر وحجز الماء وتعمل على        

ترابط األحواض مع بعضھا . یجب ان تبنى سدود األحواض بعنایة فائقة وعلى اساس عملیة 
صحیحة خاصة نوعیة الترب المستخدمة في إنشاء السدود حیث یجب ان تكون غیر نفاذة واال 

ح سابقاً فضالً على وجوب ان تكون مناسبة لتحمل ضغط الماء علیھا داخل یجب معالجة كما شر
غیر جیدة االنشاء والضعیفة یصعب ادامتھا بعد ذلك او تصلیحھا عند  الحوض اذ ان السدود

میلھا او انحدارھا ودرجة  وعرضھا حدوث كسر وعند تحدید تربة السدود یمكن تحدید ارتفاعھا
اعتماداً على حجم الحوض ونوعھ ونوع التربة والمواد المكونة لھا والفعالیات التي ستقام على 
السد . فعند استخدام الرمل في عمل السد فیجب مضاعفة عرضھ وعمل قاطع من الطین عند 

في ) متر  4 – 3) سم ویفضل ان یكون عرض قمتھا بین (  50 – 40منتصف السد بعرض ( 
حالة استعمال العربات والسیارات ، اما عرض قاعدة السد فیعتمد على میلھ وانحداره المعتمد 

 على نوع التربة وتحدید درجات المیل حسب الجدول االتي : 
 

 المیل نوع التربة
 عمودي -افقي 

 1:2 -  1:1 طینیة

 1:2 -  1:1.5 طینیة خفیفة

 1:4 -  1:3 مزیجیة او غرینیة

 1:4أكثر من  رملیةردیئة او 

 
ولغرض القیام بذلك توضع وتفرش التربة بعد تحدید مكان  1:2ولنفرض ان االنحدار المطلوب 

) سم . تثبت اوتاد على الجزء  35-30سدة الحوض على االرض . تضغط جیداً بسمك ( 
) سم وتفرش التربة لتضغط وھكذا حتى الوصول الى  70 – 60المضغوط وعلى مسافة ( 

 اع المطلوب . لذا فعند بناء السدة یجب مراعاة النقاط االتیة :االرتف
 

ان یك��ون موق��ع اس��اس الس��د خ��الي تمام��اً م��ن االدخ��ال والج��ذور واالش��جار كونھ��ا تت��رك  .1
فراغ��ات عن��د ام��الء الح��وض بالم��اء وتعم��ل عل��ى تس��رب وانكس��ار الس��د ل��ذا یفض��ل قش��ط 

 التربة وازلة النباتات واالعشاب .
ال یقل عرض  قمة السد  عن ارتفاعھ ( الیقل عرضھ عن مت�ر واح�د ) ف�ي ای�ة ح�ال م�ن   .2

 االحوال ویكون عرضھ كافیاً لتحمل فعالیات العمل علیھ 
س�م لالح�واض  30یجب ترك مسافة بین قمة السد ومستوى سطح الماء بمسافة التقل عن  .3

الم�ان او فض�لة العم�ق سم لالح�واض الكبی�رة وت�دعى ھ�ذه المس�افة بح�د ا 50الصغیرة و 
لتمن��ع خ��روج الم��اء م��ن قم��ة الس��د وامكانی��ة خ��روج االس��ماك او انھی��ار الس��د بفع��ل حرك��ة 

 االمواج 
یفضل زراعة السداد بالحشائش او رصفھ بالحجر عن�د االنتھ�اء م�ن انش�ائھا بغی�ة تقویتھ�ا  .4

 ومحاولة الحد من تعریتھا وتآكلھا بسبب فعل الریاح واالمواج 
 
 



 
 وشكلھا : حجم األحواض

 
یتوق��ف حج��م الح��وض ومس��احتھ عل��ى عوام��ل ع��دة اھمھ��ا انح��دار الس��داد  ، والمس��احة          

المتوافرة والغرض من الحوض  . تعد جمیع احجام أحواض تربی�ة األس�ماك ناجح�ة  ول�یس ھن�اك 
حجم افضل من االخر ولكن یفترض ان ال یكون الحوض كبیراً جداً فیصعب حصاد األسماك من�ھ 

ص��عب تفریغ��ھ وامالئ��ھ وال یك��ون ص��غیراً ج��داً وبالت��الي یك��ون غی��ر اقتص��ادي وعموم��اً عل��ى . وی
المربي ان یدرس مشروعھ بشكل جی�د لیق�رر حج�م احواض�ھ م�ن خ�الل دراس�تھ مزای�ا األح�واض 

 الصغیرة والكبیرة .
 مزایا األحواض الصغیرة :

 ة الحصاد النھائي. سھولة اجراء عملیة صید األسماك المتناوبة المنتظمة وسھول 1
 . إمكانیة تفریغھ وامالئھ بسرعة وبسھولة 2
 . سھولة معالجة األسماك المصابة باالمراض والطفیلیات . 3
 . اذا حدث نفوق لألسماك المرباة الي سبب كان فان الخسارة تكون قلیلة 4
 . قلة تأثیر عوامل التعریة والتآكل في سداد األحواض. 5
 

 الكبیرة فھي :اما مزایا األحواض 
 . انخفاض كلفة االنشاء لكل وحدة حجم  من الماء  1
. تك��ون أكث��ر عرض��ة لت��اثیرات الری��اح مم��ا یعم��ل عل��ى تزوی��د می��اه الح��وض بكمی��ات   2

 اوكسجین عالیة وتخلیص اسماك الحوض من مشاكل نقص االوكسجین 
 سماك . تعد أكثر تطبیقیة في مجال استغالل الحوض في زراعة الرز مع تربیة األ3
 

اما شكل الحوض فعادة م�ا یك�ون مس�تطیالً عل�ى ال�رغم م�ن إمكانی�ة اتخ�اذ أي ش�كل من�تظم وغی�ر 
منتظم . ان األحواض المستطیلة او المربعة تكون أكثر سیطرة وأكف�أ ادارة وس�ھولة  القی�ام بعملی�ا 

ھب��وب ت الص��ید  . یفض��ل ان یك��ون الض��لع الطوی��ل ف��ي األح��واض المس��تطیلة متعام��داً م��ع اتج��اه 
 الریاح لتقلیل تعریة السدود

 
 أنواع أحواض المزرعة 

 
تختلف أحواض تربیة األسماك في الحجم من حی�ث المس�احة ( الط�ول والع�رض ) والعم�ق         

حس��ب الغ��رض م��ن اس��تزراع الح��وض ب��أختالف مراح��ل حی��اة الس��مكة المرب��اة ف��ي الح��وض  . 
ة النظر االقتصادیة فان مساحة المزرعة تقسم واعتماداً على اسس االنتاج الجید لالسماك من وجھ

 النشاء أحواض مختلفة الغرض عند تجھیز المزرعة   باالصبعیات ذاتیاً و كاالتي : 
 

 % من مساحة المزرعة . 0.25أحواض تكاثر تشغل بنسبة 
 % من مساحة المزرعة 4.75أحواض حضانة تشغل بنسبة 

 ساحة المزرعة% من م 94.0أحواض تسمین وإنتاج تشغل بنسبة 
 % من مساحة المزرعة  1.0أحواض الحفظ تشغل بنسبة 

 
وعلى العموم فان مزارع التربیة في العراق عادة ما تقسم احواض�ھا عل�ى ن�وعین رئیس�یین .       

ام��ا ان یكون��ان أح��واض حض��انة ورعای��ة فق��ط بغی��ة انت��اج االص��بعیات او الكمفی��ات وبیعھ��ا او ان 



غی�ة انت�اج اس�ماك حج�م تس�ویقي تج�اري . ام�ا المزرع�ة المتكامل�ة تكون أحواض رعایة وتسمین ب
 التي تنتج اصبعیات من مفقسھا وتربى تلك االصبعیات الى الحجم التسویقي فتحتوي على :

 
 سیتم شرحة في فصل التكاثر المفقس.  1
 
  10و  2: ـ أح��واض ص��غیرة المس��احة تت��راوح اع��دادھا ب��ین  أح��واض التك��اثر او التفق��یس .  2

الم�اء م�ابین               (  ) متر مربع وعمق 1000 – 100أحواض  ، مساحتھا تتراوح مابین ( 
) س��م . تص��مم ھ��ذه األح��واض باش��كال خاص��ة بحی��ث تس��ھل عملی��ة التك��اثر والت��زاوج  50 – 40

ب�ل ال�ذكور وعملی�ة جم�ع الیرق�ات وص�ید االب�اء وطرح البیض من االناث وسھولة تخصیبھ م�ن  ق
واالمھات . ویفضل ان تنشأ  في اماكن تتوافر فیھا الحمای�ة م�ن الری�اح وارتف�اع درج�ات الح�رارة 
او انخفاضھا وھناك نوعان رئیسیان من أحواض التكاثر ھما دوبتش وھ�وفر وس�یتم ش�رحھما ف�ي 

 فصل التكاثر .
 
تلف مساحتھا حسب مس�احة المزرع�ة واھ�داف تش�غیلھا : وھي أحواض تخأحواض الحضانة .  2

مت��ر مرب��ع) وعم��ق الم��اء  2 500) دون��م ( ال��دونم =  10 – 1وع��ادة م��ا تت��راوح المس��احة ب��ین ( 
الیزی��د عل��ى مت��ر واح��د . ت��زود ھ��ذه األح��واض بمی��اه نظیف��ة خالی��ة م��ن الط��ین والغ��رین وغنی��ة 

 )  Daphnia ث الماء ( باالوكسجین والھائمات الحیوانیة الصغیرة خاصة براغی
 

یفضل ان تكون األحواض قرب أحواض التكاثر والتفقیس او قرب المفقس ویجب تھیئة ھ�ذه        
األحواض قبل اسبوعین من وقت التكاثر على االق�ل  . ی�تم تجفی�ف الح�وض تجفیف�اً تام�اً ویع�رض 

ي طبق�ات الق�اع وزی�ادة الشعة الشمس ثم یحرث قاعھ لتقلیب التربة بغی�ة تحل�ل الم�واد العض�ویة ف�
كغ��م / دون��م ث��م یم��أل  50) بمق��دار   Caoتھوی��ة الترب��ة .  ینش��أ الح��وض باض��افة الجی��ر الح��ي ( 

س��م .  یس��مد الح��وض باالس��مدة العض��ویة  (  30س��م  و 20الح��وض بالم��اء ال��ى عم��ق یت��راوح ب��ین
م��دة س��م یت��رك   50س��م ال��ى  40یفض��ل اض��افة فض��الت ال��دواجن )  ث��م یمل��ئ بالم��اء لعم��ق م��ن 

اسبوعین ألنماء القاعدة الغذائیة للحوض . یوضع بعد ذلك مبید حش�ري  اختی�ارًي لقت�ل الحش�رات 
 – 0.6) بتركی�ز ( ( Gammaxaneالماتئی�ة م�ن دون قت�ل الھائم�ات ویس�تعمل م�ادة الجاماكس�ین 

) بتركیز جزء واحد بالملیون ثم نطلق الیرق�ات  Flypool ) جزء بالملیون او مادة فالیبول ( 1.0
 ) اسابیع  6 – 4بعد اتمام مليء الحوض وتبقى الیرقات مدة من ( 

 
 أحواض التنمیة او الرعایة       .  3

) الت�ي بعم�ر ح�والي ش�ھرین وترب�ى ھ�ذه  Fryتنتقل الیھا االفراخ او ما یس�مى بالزریع�ات (       
) او م�ا یس�مى بالكفی�ات او لح�ین وص�ولھا ال�ى  Juvenileات (األسماك لح�ین وص�ولھا ال�ى یافع�

 دونماً   40اوزان تسویقیة  . عادة ما تتراوح مساحة ھذه األحواض بین دونم واحد و 
 
 أحواض التسمین او االنتاج .  4

تس��تخدم ھ��ذه األح��واض لتربی��ة الكفی��ات ال��ى حج��م التس��ویق التج��اري . ع��ادة م��ا تك��ون ھ��ذه       
مت��ر . یق��دم الغ��ذاء  4مت��ر و  1,5دون��م و عمقھ��ا یت��راوح ب��ین  200األح��واض كبی��رة تص��ل ال��ى 

 االصطناعي و الحبوب لالسماك بغیة رفع معدالت النمو . 
 

 أحواض اخرى   .5
رى في مزارع األسماك و خاصة المتطورة منھا تكون متخصصة ھناك أنواع أحواض اخ        

 الغراض و اھداف معینة تشمل 
 أحواض االباء و االمات -أ



 أحواض العزل و المعالجة -ب
 أحواض التشتیة في المناطق الباردة لوضع األسماك فیھا  اثناء فصل الشتاء -ج
 أحواض تنقیة المیاه و ترسیب الطین و الغرین  -د

 -نظم االستزراع الحدیثة و تشمل :-ثانیآ:
 

 . االقفاص 1
یع��د اص��ل تربی��ة األس��ماك ف��ي االقف��اص ال��ى الش��رق االقص��ى و جن��وب ش��رق اس��یا و ق��د        

تطورت و نم�ت ھ�ذه التربی�ة بش�كل س�ریع خ�الل الس�نوات االخی�رة خاص�ة ف�ي الیاب�ان و اورب�ا و 
الوالیات المتحدة االمریكیة .  تعتمد طریقة التربیة في االقف�اص ال�ى حص�ر األس�ماك ف�ي أأقف�اص 

معلق��ة ف��ي المس��طح الم��ائي  .  تص��نع ھ��ذه االقف��اص م��ن خش��ب االش��جار او القص��ب و مس��تندة او 
البردي او البامبو (الخیزران) او من شباك النایلون او المع�دن المثب�ت عل�ى ھیاك�ل مص�نوعة م�ن 

) . توض��ع االقف��اص ف��ي االنھ��ر او  26اعم��دة ش��خبیة او بالس��تیكیة بولیثینی��ة او معدنی��ة ( ش��كل 
وار او المس��تنقعات وف��ي ش��واطئ البح��ر والمص��بات  . ان اھ��م م��ایمیز تربی��ة البحی��رات او االھ��

األسماك في االقفاص ھو اعتماد نمو ومعیشة وإنتاج األسماك على الغذاء االصطناعي بشكل كلي 
 او تام وتمتاز تربیة األسماك في االقفاص بمزایا عدیدة اھمھا :

 
 سھولة الحصاد المرونة العالیة في عملیات تغذیة األسماك و -1
 سھولة السیطرة على األسماك ومراقبتھا  -2
 انخفاض كلف االستثمار وقلة االیدي العاملة  -3
 استغالل المسطحات المائیة كافة من دون ان یؤثر في الزراعة  -4
 استغالل المصدر المائي نفسھ لطرائق تربیة مختلفة  -5
 إنتاج األسماك عدم الحاجة الى اراضي واسعة النشاء المزارع و -6
 االستخدام االمثل للغذاء االصطناعي لنمو األسماك وانتاجھا  -7
 سھولة السیطرة على التكاثر  -8
 السیطرة على تنافس األسماك وظاھر االفتراس  -9

 إمكانیة السیطرة على امراض وطفیلیات األسماك  -10
 

 محددة تتلخص باالتي :وعلى الرغم من تلك المزایا فھي التخلو من مساوئ وعوامل 
 صعوبة استخدام أقفاص التربیة في المناطق ذات االمواج العالیة  -1
الحاجة الى حركة ماء مستمرة من خالل جریان الماء او ظاھرة المد والجزر البعاد  -2

 الفضالت عن االقفاص وتجھیز األسماك باالوكسجین 
حمامات التعقیم وعالج  صعوبة استخدام االجراءات الوقائیة والعالجات المرضیة مثل -3

 االمراض 
التلف السریع لالقفاص خاصة الخشبیة والبالستیكیة بفعل الریاح والتعفن وتاكلھا  -4

 بوساطة العوامل االحیائیة مثل الفئران وثعلب الماء 
تعرض شباك االقفاص الى القطع بفعل األسماك المفترسة واألحیاء المائیة االخرى مثل  -5

 القواقع   
یة اسماك االقفاص لنقص  االوكسجین الذائب بسبب كثافة االستزراع أزدیاد حساس -6

 العالیة .
 عدم إمكانیة السیطرة على درجة حرارة الماء بما یالئم تربیة نوع معین من األسماك .  -7
 سھولة سرقة األسماك . -8

 



 اختیار موقع االقفاص:
 

ان اختیار الموقع المناسب والمالئم لالقفاص یتم عن طریق تحدید االماكن المنتخبة قبل         
البدء بالمشروع تحت ظروف بیئیة معینة مناسبة لتربیة ذاك النوع . واول ھذه الظروف 
االوكسجین حیث یؤدي انخفاض تراكیز االوكسجین في مسطح مائي معین الى الغاء ذلك على 

عتماد ھذا التركیز على نوع السمك المراد تربیتھ . وینطبق ذلك على معدالت درجات الرغم من ا
عامل شدة التیار یحدد اقامة المشروع من عدمھ  الحرارة للمسطح المائي . فضالً على ذلك فان

االقتصادیة .  حیث عادة ما یتطلب التیار القوي اقفاصاً قویة واثقاالً لتثبیتھا مما یزید من الكلفة
فان التیار الضعیف سیؤدي الى تراكم المواد الغذائیة غیر المستھلكة وفضالت  العكس علىو

األسماك في القاع تحت القفص مؤدیاً الى تلوث الماء قرب القفص وحولھ . ومن ھنا فان النجاح 
الحیوي للتربیة في أأقفاص یقاس بانخفاض معدالت الھالك وارتفاع معدالت النمو وھناك ثالثة 

 ع مشھورة من االقفاص تستخدم في تربیة األسماك انوا
 االقفاص السطحیة المستقرة على القاع .1
 االقفاص الطافیة .2
 االقفاص الغاطسة العالقة في عمود الماء .3

 

    
                                                                                                     

 
 )  أشكال وأنواع مختلفة من أقفاص تربیة األسماك26الشكل (          



  Race way. القنوات الجاریة  2
یعتمد ھذا النظام على تربیة قطیع األسماك في قنوات كونكریتیة الشكل ذات ابعاد قد تصل      

متر وبعمق الیزید عن متر واحد مما  30متر طوالً وال یتجاوز عرضھا على  100الى أكثر من 
) . یمكن التحكم بكمیة الغذاء والماء التي  27یفضل تربیة االصبعیات في قنوات عریضة (شكل 

جھز بھا القنوات بناءاً على كثافة االستزراع . یعتمد نمو األسماك على الغذاء االصطناعي ت
بشكل تام والذي یقدم لالسماك اوتوماتیكیاً او یدویاً . ویعد تجربة الیابانیون لتربیة أسماك الكارب 

ارب شائع اصبعیة ك 8500الشائع في القنوات الجاریة من أكثر التجارب استناداً . فقد استزرع 
متر وكان  1.4متراً مربعاً وعمق  47غرام في قناة كونكریتیة بمساحة  85بمعدل وزن الواحدة 

غالون / ثانیة  120و  24طن بعد مرور سنة  بمعدل دفق ماء في القناة تراوح بین  10.3االنتاج 
یة المركزة وغذیت األسماك على عذاري دودة القز ( الحریر ) والقمح المسلوق واالقراص الغذائ

درجة مئویة خالل مدة  18% مسحوق سمك ) . كان معدل درجة الحرارة 50( تحتوي على
 التربیة 

 
 

 
                 

 
 ) تربیة األسماك في القنوات الجاریة 27الشكل (                     
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شاع استخدام التحاویط في جنوب شرق اسیا والیابان وانتشرت مؤخراً في الوالیات          
المتحدة واوربا . تصنع المسیجات او التحاویط عادة من القصب والبامبو في جنوب شرق اسیا او 
االعمدة الخشبیة او المعدنیة غیر القابلة للصدأ حیث تثبت في قاع البحیرات او االھوار او 

مستنقعات او شواطيء البحار تحاط  ھذه االعمدة بشباك من النایلون او المعدن . قد تصنع ال
التحاویط من القصب المرصوص ویربط ھذا القصب مع بعضھ لیكون نسیجاً حاجز سد یشبھ 

سم فوق سطح  20البساط وارتفاعھ یتناسب مع عمق الماء بحیث یبرز منھ مسافة ال تقل عن 
ارتفاع الماء المسطح . لیس من الضروري ان یكون شكل التحویط منتظماً  الماء في حالة اعلى

ولكن یفضل الشكل المستطیل والدائري وكلفة الدائري اقل إال ان اجراءات فعالیات التربیة 
 ) . 28وعملیة الحصاد في التحاویط المستطیلة الشكل یكون أسھل ( الشكل 

 
ھكتار ومعدل التحویطة المستقلة تكون  200وتتراوح مساحة التحاویط ما بین ھكتار و      

دونم )  0.5ھكتار وتحتوي على تحویطة حضانة مؤقتة صغیرة المساحة ( ما یقارب  6بحدود 
لنقل االفراخ او االصبعیات إلیھا الطالقھا مستقلة في التحویطة الكبیرة  . عادة ما تترك التحاویط 

الیة من األسماك بعد ان یتم اخراج األسماك الموجودة كلھا اصال بغیة تحلل المواد العضویة خ
المترسبة فیھا واجراء االدامة على الشباك واالعمدة . تستزرع التحاویط باالصبعیات او الكفیات 

ة . بشكل وقد تترك لتتغذى على المتوافر من الغذاء الطبیعي في المسطح او بتقدیم االغذیة االظافی
الحجم  اصبعیة في الھكتار مدة التقل عن ستة اشھر لتصل الى 36000عام یستزرع ما یقارب 

 التسویقي ویتم جني وحصاد اسماك التحاویط باستخدام الشباك السینیة او الخیشومیة
 

 
 
 

 ) تربیة االسماك في التحاویط والمسیجات 28الشكل (        
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تعد انظمة المیاه الدوارة المغلقة احدى االسالیب الحدیثة في مجال تربیة األسماك حیث یستند       
عمل ھذه االنظمة على االستعمال المتكرر للماء من خالل تدویره  بین أحواض التربیة ووحدة 

تغالل مساحة التنقیة . ولھذا النمط من التربیة محاسن عدیدة في مقدمتھا ترشید استعمال الماء واس
صغیرة من االرض فضالً على میزة مھمة جدا ھي ضمان انتاج عالي لالسماك في وحدة 

المساحة والحجم  .   شھدت السنوات القلیلة الماضیة إنشاء العدید من منظومات المیاه الدوارة 
ل المغلقة في بعض بلدان العالم لتستخدم في مجاالت تربیة األسماك على نطاق تجاري وفي مجا

 البحث العلمي وكذلك في تربیة الیرقات في المفاقس وتكثیر االسماك البالغة .
 

تعد  معدالت االنتاج التي تم التوصل الیھا عن طریق االنظمة الدوارة المغلقة ھي  اعلى     
المستویات مقارنة ببقیة االسالیب المتبعة في تربیة األسماك على االطالق ، اذ بلغ االنتاج من 

كغم / المتر المكعب .  تمت تربیة  400في الیابان   Cyprinus carpio الكارب الشائعاسماك 
لتر ماء . واشارت نتائج دراسة  3كغم /   1الكارب الشائع  في ألمانیا بكثافات عالیة جداً تصل الى 

ھذه كغم من الكارب الشائع  لكل متر مكعب من الماء ان  50اجریت في المانیا الى إمكانیة انتاج 
 مرة ضعف االنتاج المستحصل من األحواض  600 – 500المستویات من االنتاج تمثل 

 
 ممیزات النظام المغلق ومساوئھ : 

 
 یتمیز النظام المغلق بعدد من المزایا واھمھا :

 . تقلیل حجم الماء المستعمل ومساحة االرض المستغلة . 1
 المحیطة باالسماك.امكانیة السیطرة التامة على العوامل البیئیة 2
 . سھولة استزراع االسماك  وجنیھا.3
 . أمكانیة  انتاج اسماكة طیلة ایام السنة 4
 . الحصول على اسماك خالیة من المواد الملوثة 5
 . قلة مصادر االمراض والطفیلیات وانعدام االعداء الطبیعیین .6
 

 التي یمكن تلخیصھا باالتي :  إال انھ في الوقت نفسھ الیخلو النظام من المساويء والمعوقات
إنشاء النظام یتطلب كلف مالیة اولیة عالیة یمكن ان یغطیھا االنتاج لیبدأ النظام في تحقیق  .1

 الربح في العام الثالث للتشغیل .
 یحتاج الى خبرة وكفاءة جیدة وتقنیة عالیة . .2

 
 مكونات النظام :

 
 ) ھما :29رئیسیین  ( الشكلیتكون النظام المغلق لتربیة األسماك من جزئین 

 . غرف االستزراع او أحواض التربیة 1
  . وحدة التنقیة 2
 
 
 
 غرف االستزراع :.  1



تستعمل في االنظمة الدوارة المغلقة عادة غرف او  أحواض استزراع ص�غیرة مص�نوعة م�ن      
مواد مختلفة وذلك اعتماداً على توافر ھذه المواد في السوق واسعارھا ونوع األسماك المس�تزرعة 
ورغب��ة المرب��ي . وم��ن أكث��ر الم��واد ش��یوعاً ف��ي االس��تخدام ھ��ي الم��واد البالس��تیكیة والزجاجی��ة 

ائح االلمنی���وم والف���والذ المق���اوم للص���دا والخش���ب والزج���اج اللیف���ي . ام���ا ش���كل أح���واض وص���ف
االستزراع فیفضل ان یك�ون بیض�ویاً او دائری�اً غی�ر ح�او عل�ى زوای�ا تتجم�ع فیھ�ا الفض�الت الت�ي 

 تسبب تدھور نوعیة الماء . 
 

 وحدة التنقیة :.  2
ي تصفیة المی�اه ف�ي االنظم�ة المغلق�ة ولك�ن ھناك العدید من المرشحات التي یمكن استخدامھا ف     

 اكثرھا شیوعا ھي:المرشح المیكانیكي ،المرشح الحیوي والمرشح الفیزیوكیمیائي:
 أ.الترشیح المیكانیكي :

ان عمل المرشح المیكانیكي ھو ترشیح الماء م�ن الم�واد الص�لبة العالق�ة ب�ھ او الم�واد الغروی�ة     
واالفعال الحیویة االخرى ، اذ  ان تراكم مثل ھذه المواد ف�ي األح�واض الناتجة من تغذیة األسماك 

 المغلقة یجعل الماء عكرا وغیر صالحا لتربیة األسماك .
یحت��وي المرش��ح المیك��انیكي عل��ى طبق��ات تت��درج باحج��ام مختلف��ة م��ن الرم��ل والحص��ى بحی��ث     

د عل�ى اعاق�ة م�رور حرك�ة یكون اكبرھا حجما ف�ي الطبق�ة الس�فلى م�ن المرش�ح . تعم�ل ھ�ذه الم�وا
 المواد العالقة بالماء بحیث یصل الماء الى االسفل وھو خال منھا تقریبا وبدرجة نقاوة عالیة .

 
 ب.الترشیح الحیوي :

یستعمل المرشح الذي یكون عادة مس�تعمرا م�ن كائن�ات حی�ة دقیق�ة ف�ي تنقی�ة الم�اء م�ن بع�ض      
التي تقوم بھا األسماك الدامة حیاتھا . تقوم أنواع معین�ة المواد الضارة الناتجة من االفعال الحیویة 

ی��تم خاللھ��ا  (denitrification)وض��د النترت��ة  (nitrification)م��ن البكتری��ا بفعالی��ات النترت��ة 
تحویل المواد السامة الموجودة في الماء كاالمونیا الى مواد اقل سمیة وضررا كالنتریت والنترات 

من الماء بسھولة كغاز النتروجین وتتض�من عملی�ات النترت�ة التف�اعالت او الى مواد یسھل ازالتھا 
 االتیة: الكیمیائیة

2NH3  +  3.5O2                                   2NO2  +  3H2  
 
 
2NO2  +  O2                                  2NO3 
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 مرشح میكانیكي عادي                          مرشح میكانیكي حیوي        
 
 

 ج                                                
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) وذاتی�ة التغذی�ة   aerobicان البكتریا التي تقوم بالتفاعلین االول والثاني ھ�ي بكتری�ا ھوائی�ة (     
autotrophic)  أي تعتمد على الھواء الحر ف�ي انج�از فعالیاتھ�ا الحیوی�ة وتص�نع غ�ذائھا بنفس�ھا (

عل��ى الت���وال . ام���ا التفاع���ل الثال���ث  Nitrobacterو  Nitrosomonas وتع��ود ال���ى الجنس���ین 
)  Denitrificationواالخی���ر ف���ي عملی���ة الترش���یح الحی���وي فیمث���ل عملی���ة انت���زاع النت���روجین (

حی��وي للنت��ران او النتری��ت ال��ى اوكس��ید النت��روجین او النت��روجین الح��ر وتع��رف بانھ��ا االخت��زال ال
كم�ا  Bacillusو  Pseudomonasوتتم بوساطة البكتریا الذاتیة والالذاتیة التغذیة مثل االجن�اس 

 في المعادلة االتیة :
 

2NO3  +  2H                               N2O  +  2O2  +  H2O 
 

ولكي تستمر البكتریا المرشح الحی�وي الداء عملی�ات التص�فیة الحیوی�ة الب�د م�ن ت�وفیر اس�طح      
 Teflonوم�واد خاص�ة تتحم�ل طبق�ات المرش�ح الحی�وي مث�ل الحص�ى الن�اعم او حلق�ات التفل�ون 

rings  أو مخلفات معامل البالستیك او ایة مادة تمتلك س�طحاً ثابت�اً لزی�ادة المس�احة الس�طحیة الت�ي
 یمكن للبكتریا ان تلتصق علیھا .

 
 

 جـ . الترشیح الفیزیوكیمیاوي .
 

ان الھدف الرئیس من استخدام ھذه المعالجة ھو ازالة الم�واد العض�ویة الذائب�ة الت�ي ال یمك�ن        
ازالتھا بالترشیحین المیكانیكي والحیوي الن وجود ھذه المواد ول�و بكمی�ات قلیل�ة ب�الحوض یس�بب 

سجین وبالتالي جعل الماء غیر صالح لتربیة األسماك . وتستخدم لھذا الغرض ع�دة استھالك االوك
)  Characoal) مم��ثالً ف��ي فح��م الك��وك ( Activated Carbonم��واد مث��ل الكرب��ون المنش��ط ( 

) كم�ا  Adsorptionوھي مواد مسامیة ذات مساحة سطحیة عالیة لھا القابلیة عل�ى االمتص�اص (
الثالثي ( االوزون ) وھو مادة معقمة لھا قابلی�ة كبی�رة عل�ى االكس�دة اذ یمكن استخدام االوكسجین 

تقل��ل م��ن الم��واد العض��ویة الذائب��ة ف��ي الم��اء والم��واد النتروجینی��ة الالعض��ویة كاالمونی��ا والنتری��ت 
) وفیھ��ا تلتص��ق  foam separationفض��الً عل��ى ذل��ك یمك��ن اس��تخدام ظ��اھرة الفص��ل الغ��روي (

ف�ي الم�اء عل�ى س�طح فقاع�ة الھ�واء المتكون�ة م�ن ض�خ الھ�واء داخ�ل م��اء الم�واد العض�ویة الذائب�ة 
 الترشیح الحیوي متركزة في رغوة یمكن ازالتھا بسھولة من السطح .

 
 

 كثافة االستزراع في االنظمة المغلقة 
 

ان حجم الحوض الیمثل دوراً مھماً طالما ھناك مساحة كافیة لحركة االسماك و العامل       
المحدد في النظام المغلق ھو استمراریة جریان الماء وحجمھ وسرعة تدفقھ . اما النسبة بین وزن 

حث الجسم      ( السمكة ) الى الحجم الكلي للماء المتداور في النظام المغلق فقد سجلھا البا
Meske  لتراً من  30أي ان لكل كیلو غرام من السمك یتطلب وجود  30:1وكانت  1973عام

 1نتائج افضل فكانت نسبة االستزراع  1995الماء . بینما سجلت دراسة اجریت في العراق عام 
 لتر من الماء وباستخدام الحصى كوسیط للترشیح الحیوي . 20كغم سمك : 

 
 
 
 



 تغذیة  األسماك                                    
  

یع��د ت��وافر العلیق��ة المناس��بة للن��وع الس��مكي المرب��ى المش��كلة االساس��یة ف��ي تربی��ة األس��ماك       
% من الرأسمال التشغیلي لمش�روع تربی�ة 70وارتفاع تكالیف تشغیلھا فقد تصل تلك التكالیف الى 

األس��ماك بس��بب ارتف��اع نس��ب الب��روتین ف��ي عالئ��ق األس��ماك . ل��ذا تش��كل تغذی��ة األس��ماك العام��ل 
لمح��دد لتوس��یع ص��ناعة تربی��ة األس��ماك عل��ى المس��توى الع��المي وف��ي ال��دول النامی��ة عل��ى وج��ھ ا

 الخصوص بسبب معاناة تلك الدول من مصادر البروتین الحیواني .
 

تعد دراسة العادات الغذائیة لالس�ماك م�ن اساس�یات خب�رة مرب�ي األس�ماك بغی�ة التع�رف عل�ى      
ك المختلف�ة  . تختل��ف أن�واع األس�ماك ف�ي عاداتھ�ا الغذائی�ة ب��ل االحتیاج�ات الغذائی�ة الن�واع األس�ما

وتختلف العادات نفسھا للمراحل العمریة المختلفة للنوع الواحد . ترتبط العادات الغذائی�ة بمكون�ات 
الجھاز الھضمي لالسماك من حیث وجود أو تحور أو أندثار عضو من أعض�اء الجھ�از الھض�مي 

) في اس�ماك البی�اح والخش�ني وع�دم وج�ود مع�د حقیقی�ة  Gizzardلألسماك مثل وجود القانصة ( 
ف��ي اس��ماك الك��ارب الش��ائع والعش��بي و .... غی��ر ذل��ك . ت��رتبط  الع��ادات الغذائی��ة ب��بعض الص��فات 
الفسلجیة للس�مكة حی�ث تعم�ل اس�ماك معین�ة عل�ى اأف�راز انزیم�ات معین�ة ال تفرزھ�ا أن�واع اخ�رى 

 دات الغذائیة .  ویمكن تقسیم األسماك حسب تغذیتھا على بناءاً على شكل القناة الھضمیة والعا
 

) والت��ي تعتم��د ف��ي تغ��ذیتھاعلى الھائم��ات النباتی��ة و   ( Herbivorousنباتی��ة التغذی��ة .1
 الطحالب و الحشائش و النباتات المائیة مثل الكارب العشبي و البني.

الھائم�ات الحیوانی�ة و و التي تعتمد في تغذیتھا عل�ى    ( Carnivorous )حیوانیة التغذیة .2
 الرخویات ویرقات الألفقریات واألسماك ویرقاتھا ومثال ذلك اسماك الجري والبز .

) والت���ي تعتم���د ف���ي تغ���ذیتھا عل���ى الكائن���ات النباتی���ة Omnivorousمختلط���ة التغذی���ة (  .3
 والحیوانیة معا ومثال ذلك اسماك القطان

تي تعتمد في تغذیتھا على المواد و ھي ال (detritivorous)متغذیة على الفتات العضوي  .4
 العضویة الموجودة في القاع . 

 
و من الجدیر بالذكر ان التقسیم السابق احیان�آ غی�ر ثاب�ت لن�وع واح�د م�ن األس�ماك طیل�ة حیاتھ�ا    

حیث تغیر السمكة من عاداتھا الغذائیة خالل مراحل حیاتھا . فضال على ان األس�ماك تختل�ف فیم�ا 
م�ن الغ�ذاء النت�اج الطاق�ة الالزم�ة الفعالھ�ا لحیوی�ة .  فألس�ماك حیوانی�ة التغذی�ة بینھا في استفادتھا 

غالبآ ما تحصل على الطاقة الالزمة عن طریق استھالك البروتین و الدھون بینم�ا األس�ماك نباتی�ة 
التغذی��ة غالب��آ م��ا تس��تھلك الكاربوھی��درات اوال للحص��ول عل��ى الطاق��ة الت��ي تحتاجھ��ا ف��ي افعالھ��ا 

 الحیویة.
 
 
 

 الغذاء الطبیعي
 

عادة ما تحتوي البیئة المائیة عل�ى العدی�د م�ن االحی�اء المائی�ة، نباتی�ة و حیوانی�ة تمث�ل ف�ي مجم�وع 
م�ن الن�وع االخ�ر ف�ي نم�وه .  وجودھا مع األسماك مایسمى بالسلسلة الغذائیة حیث كل نوع یس�تفاد

ا) الت�ي تعتم�د ف�ي تغ�ذیتھا و نموھ�ا  (phytoplanktonتبدأ السلسلة بالھائمات او العوالق النباتی�ة 
على المغذیات من فسفور و نایتروجین و بوتاسیوم و مواد معدنیة اخرى تحص�ل علیھ�ا م�ن أذاب�ة 



ام��الح الترب��ة و م��ن تحل��ل الم��واد العض��ویة ( م��وت و تفس��خ االحی��اء نباتی��ة وحیوانی��ة ف��ي الم��اء ) 
و م�ادة الكلورفی�ل (البالس�تیدات ) (CO2فضال على وجود الضوء و غاز ثن�ائي اكس�ید الك�اربون 

الخضراء ) لتحویل تلك االمالح المعدنیة الى مواد سكریة ( كربوھیدرات) و بروتینی�ة و دھنی�ة و 
        اطالق غاز االوكسجین حسب معادلة التمثیل الضوئي السابقة الذكر في الفصل الخامس .     

    
)لتكون تلك المواد جاھزة للعوالق النباتیة و النباتات تحلل البكتریا المواد العضویة (الغذائیة      

المائیة والطحالب وكذلك تقوم بتحویل العناصر الغذائیة البسیطة الى مواد غذائیة معقدة تخزنھا 
الحلقة الثانیة من السلسلة zooplanktonفي اجسامھا . وھكذا تعد العوالق او الھائمات الحیوانیة 

عوالق النباتیة والحلقة الثالثة من السلسلة الغذائیة ھي الكائنات الغذائیة حیث تتغذى على ال
الحیوانیة المفترسة والقاعیة المتغذیة على العوالق الحیوانیة تتدرج مجموعات الكائنات الحیوانیة 
في تعقیدھا لتشٍمل الالفقریات ویرقاتھا ویرقات األسماك لتصل الى األسماك المفترسة المتغذیة 

 الصغیرة ویرقات األسماك ویمكن توضیح السلسلة بالتخطیط االتي :على األسماك  
 

 
 

ومن دراسة السلسلة الغذائیة یتضح ان األسماك في بیئتھا المائیة الطبیعیة تستطیع ان تنمو       
ومتكیفة ذاتیا بسبب تنوع الغذاء الطبیعي واحتوائھا على العناصر الغذائیة (نباتیة وحیوانیة ) 

لطبیعي لتربیة فضال على االمالح المعدنیة والفیتامینات . وعلى ھذا االساس یتضح كفایة الغذاء ا
األسماك بنظام االستزراع الواسع . والسؤال الذي یطرح نفسھ ھوھل یكفي الغذاء الطبیعي لتربیة 

 األسماك في االنظمة الشبھ كثیفة والكثیفة ونحوھا ؟
 
 

ان زیادة كثافة األسماك عددا  باالحواض او وزنآ بسبب نموھا او كبر حجمھا  ، یزید من       
خاصة و ان  للغذاء الطبیعي الذي بدوره غیر كافي لسد متتطالبات األسماكطلب تلك األسماك 

في  الھدف الرئیس من استزراع األسماك ھو الحصول على انتاج عالي من خالل النمو السریع



زمن  و تكالیف اقل  . لذا على المربي ان یعمل على زیادة الغذاء الطبیعي كما ونوعا الى حدوده 
 -ذالك من خالل :القصوى ویمكن تحقیق 

 
 اوال :زیادة خصوبة التربة

ھناك اعمال اداریة على المربي القی�ام بھ�ا بغی�ة زی�ادة خص�وبة ترب�ة أح�واض التربی�ة م�ن          
خالل عملی�ة تجفی�ف األح�واض وحراثتھ�ا . ان عملی�ة التجفی�ف ت�ؤدي ال�ى تحل�ل الم�واد العض�ویة 

ب�ة بالم�اء عن�د مل�ئ الح�وض وامتصاص�ھا م�ن ) لتكون ج�اھزة لالذا (mineralizationوتعدینھا 
قبل البكتریا والعوالق النباتی�ةوالطحالب والنبات�ات المائی�ة (الحلق�ة االول�ى ف�ي السلس�لة الغذائی�ة ) . 
تنم��و ھ��ذه العوال��ق والطحال��ب والنبات��ات بأع��داد ھائل��ة لت��وفر غ��ذاءا لكثی��ر م��ن العوال��ق الحیوانی��ة 

التغذی��ة وبالت��الي نم��و الحلق��ة الثانی��ة م��ن السلس��لة الغذائی��ة  والالفقری��ات واالس��ماك نباتی��ة ومختلط��ة
وازدھارھ��ا وم��ن ث��م تنم��و وتزدھ��ر بقی��ة الحلق��ات تباع��آ  . وفض��آل عل��ى ذل��ك ف��أن تجفی��ف ترب��ة 
األحواض وحرثھا سیؤدي الى ٮتھویة التربة مما یساعد في تنش�یط عم�ل البكتری�ا خاص�ة البكتری�ا 

تروجین في التربة  والقضاء عل�ى الطفیلی�ات واالم�راض الت�ي االزوتیة التي تعمل على تثبیت النای
تخفض معدالت التغذیة ونمو األسماك والتخلص من االدغال والنباتات والحشائش الت�ي تع�د ملج�أ 
لمس��ببات الم��رض واالجھ��اد واالفت��راس لالس��ماك . واخی��رآ  ی��ؤدي  تجفی��ف ترب��ة الح��وض ال��ى 

 تھا  من خالل  اضافة بعض االسمدة الكلسیةامكانیة عالج مشكلة حموضة التربة او قلوی
 
 

 ثانیا :تسمید أحواض التربیة
  

تشكل اعالف األسماك في التربیة معظ�م الكل�ف االقتص�ادیة المعروف�ة ف�ي تربی�ة       
األس��ماك . ولتقلی��ل تل��ك الكل��ف یتج��ھ معظ��م مرب��وا  األس��ماك ال��ى عملی��ات تس��مید األح��واض بغی��ة 

وتنوعھ خالل دورة التربیة متزامناً بتغیر درجات الحرارة والظروف البیئی�ة انماء الغذاء الطبیعي 
االخرى ، یعمل التس�مید عل�ى زی�ادة االنت�اج الس�مكي وتحس�ین بیئ�ة وق�اع الح�وض ، ویبع�د خط�ر 
ام��راض ال��نقص الغ��ذائي م��ن خ��الل تنمی��ة الغ��ذاء الطبیع��ي ف��ي الح��وض ب��دءاً بالھائم��ات النباتی��ة 

الھائم��ات الحیوانی��ة . وانتھ��اءاً بزی��ادة مع��دالت نم��و األس��ماك وزی��ادة كثاف��ة والنبات��ات المائی��ة ث��م 
 االستزراع في الحوض .

 
تعد عملیة تسمید األحواض عملیة توازن كیمی�ائي م�ائي ارض�ي معق�د م�ن خ�الل العدی�د م�ن        

تراكیزھ�ا  التفاعالت الكیمیاویة والفیزیاویة الت�ي تح�دث نتیج�ة الض�افة المغ�ذیات المعدنی�ة وزی�ادة
 عن طریق اظافة االسمدة ، ویستخدم نوعان من االسمدة في أحواض تربیة األسماك ھما : 

 
 :  االسمدة الكیمیاویة .1

 
تس��تخدم النم��اء الغ��ذاء الطبیع��ي ف��ي أح��واض التربی��ة وخاص��ة ف��ي األح��واض المس��تزرعة          

بكثافات عالیة بیرقات ویافعات األسماك لالسراع بنموھا . یح�ذر اس�تخدام االس�مدة الكیمیاوی�ة ف�ي 
ض األحواض حدیثة االنشاء وذلك لغنى تربتھا بالمغذیات المعدنیة . ینصح باس�تعمالھا ف�ي األح�وا

ذات التربة الفقی�رة او األح�واض القدیم�ة االنش�اء او األح�واض الكونكریتی�ة . یج�ب قی�اس تراكی�ز 
المغ��ذیات المعدنی��ة االساس��یة م��ن تن��رات وفوس��فات وبوتاس��یوم ف��ي می��اه األح��واض بغی��ة احتس��اب 
كمی���ات االس���مدة الواج���ب اض���افتھا . م���ن خ���الل الدراس���ات والبح���وث اتض���ح ان افض���ل تركی���ز 

النترات والبوتاسیوم في میاه األحواض للحصول على أعلى نمو ھائمات جی�د ویعط�ي للفوسفات و
)  N:P(  4:1) ملغم / لتر على التوالي بنس�بة   1.7و  5و  0.5نمو و انتاج اسماك جید ھو      ( 



)  3.9 – 0.4می����اه جن����وب الع����راق ووس����طھ بانخف����اض تراكی����ز النت����رات الكلی����ة (  .  تتمی����ز
) ملغ�م / لت�ر مم�ا یس�تدعي ع�دم  2.85 – 2.75وارتف�اع تراكی�ز البوتاس�یوم ( مایكروغرام / لت�ر 

 – 12.2فق��د تراوح��ت ب��ین ( العراقی��ة  االنتاجی��ة الطبیعی��ة للمی��اه أض��افة االس��مدة البوتاس��یة . ام��ا
 ) ملغم كاربون / متر مربع / ساعة . 407.1

 
) P2O5ائھ��ا عل��ى الفس��فور ( ھن��ك العدی��د م��ن االس��مدة الفوس��فاتیة تختل��ف ف��ي نس��ب احتو        

ومعدل استھالكھ وذوبانھ في الماء الذي یعتمد على قاعدیة الماء وعسرتھ .  یعد السماد الفوسفاتي 
االمونی��ومي فع��االً ج��داً ف��ي المی��اه ذات القاعددی��ة والعس��رة الع��الیتین ، بینم��ا یع��د س��ماد فوس��فات 

ق��د اتض��ح ان ھن��اك عالق��ة وثیق��ة ب��ین كمی��ات الكالس��یوم فع��االً ف��ي المی��اه ذات القلوی��ة الواطئ��ة . ول
الفسفور المض�افة ال�ى أح�واض تربی�ة األس�ماك ومع�الت انت�اج األس�ماك وت�رتبط ھ�ذه العالق�ة م�ع 
درجة حرارة الم�اء . ت�زداد االنتاجی�ة االولی�ة و مع�دالت االی�ض الغ�ذائي ومع�دالت نم�و األس�ماك 

 الفسفور . عند أرتفاع درجات الحرارة وبالتالي یزداد الطلب على
 

لیس من السھل تحدید كمیات النتروجین الواجب اضافتھا الى أحواض تربیة األسماك بسبب تحل�ل 
كثیر من المواد العضویة المترسبة ف�ي ق�اع الح�وض واط�الق النت�روجین . ك�ذلك ف�أن كمی�ات م�ن 

می��اه النت��روجین الج��وي ی��ذوب ف��ي می��اه االمط��ار الس��اقطة مؤدی��ا ال��ى زی��ادة تراكی��زه ف��ي ترب��ة و
احواض تربیة االسماك . اضافة الى ذلك، اختزال النتریت واالمونیا الى نترات بوس�اطة البكتری�ة 
االزونی��ة ف��ي ترب��ة الح��وض . اال ان��ھ اتض��ح م��ن خ��الل الدراس��ات المحلی��ة ، ان اض��افة االس��مدة 

س��فاتیة النتروجینی��ة ی��ؤدي ال��ى زی��ادة طفیف��ة ف��ي انت��اج األس��ماك اذا م��ا ق��ورن بانت��اج االس��مدة الفو
وخاصة في أحواض التربیة المحتویة عل�ى الطحال�ب الخض�راء المزرق�ة وتل�ك األن�واع البكتیری�ة 

 اآلنفة الذكر التي تقوم بتثبیت النتروجین الحیوي .
 

ستؤدي عملیة اضافة النترات الى جملة متغیرات في بیئ�ة أح�واض تربی�ة األس�ماك . إال ان العم�ل 
ملغم / لت�ر ) ف�ي أح�واض  0.5ى المستویات السمیة ( اقل من على عدم وصول تراكیز النتریت ال

التربی��ة ھ��و م��ن االم��ور المھم��ة ابت��دءاً ، الن النتری��ت  قات��ل لالس��ماك ف��ي تراكی��زه العالی��ة . وتع��د 
االمونیا من العوامل الكیمیاوی�ة المائی�ة الواج�ب مالحظتھ�ا عن�د إض�افة االس�مدة النتروجینی�ة علم�اً 

% م�ن فض�الت األس�ماك النتروجینی�ة . بش�كل ع�ام ت�ؤثر االس�مدة 90 -% 60بان االمونیا تمث�ل  
 2 – 1.5الكیمیاویة المضافة الى األحواض عل�ى االنتاجی�ة الطبیعی�ة لالح�واض وتزی�دھا بمق�دار  

 مرة ولذلك یمكن تقلیل كمیات االعالف المقدمة الى األسماك .
 

 ع النقاط اآلتیة : عند استخدام االسمدة في أحواض تربیة األسماك یجب اتبا
 

التضاف االسمدة الى األحواض عند انخفاض درجات حرارة الماء ، فیجب ان ال تقل  .1
 درجة مئویة .60عن 

یجب معرفة تراكیز المغذیات األساسیة في ماء الحوض قبل اضافة االسمدة وحساب  .2
 ملغم / لتر2ملغم / لتر والنترات الى  0.5كمیاتھا لرفع تراكیز الفسفور الى 

قیاس درجة األس الھیدروجیني وقاعدیة الماء وعسرتھ لتحدید نوع السماد الفوسفاتي  .3
 والسماد النتروجیني المضاف .

یمنع منعاً باتاً أضافة االسمدة في حالة ازدھار الھائمات النباتیة في الحوض او وجود  .4
 كثافة عالیة من النباتات المائیة و االدغال في حوض التربیة .

التسمید في األحواض في حالة زیادة المادة العضویة في الحوض او قلة  أیقاف عملیات .5
 تراكیز االوكسجین المذاب في میاه األحواض .

 



وھ�ي م�ادة یوری�ة  NH4NO3ان اغلب االسمدة النتروجینیة المتوافرة ھي نت�رات االمونی�وم      
وھ�و مس�حوق  2SO4(NH4)%  نتروجین  وكبریت�ات االمونی�وم 35عدیمة اللون تحتوي على  

ط�ن م�ن كبریت�ات  1.7%  نتروجین .  ك�ل 21بلوري ابیض سھل الذوبان في الماء یحتوي على  
االمونیوم ، یعادل طناً واحداً من نترات االمونیوم والیوریا . أما االسمدة الفسفوریة االكثر ش�یوعاً 

اش���كال و یوج���د تجاری���اًعلى ثالث���ة   Ca3(H2PO4)2ھ���و س���ماد س���وبر فوس���فات الكالس���یوم  
% فس���فور ، الحبیب���ي 27وال���ذي یطل���ق من���ھ ح���والي  P2O5%  16االعتی���ادي ویحت���وي عل���ى  

 % 45% من�ھ فس�فور والثن�ائي یحت�وي عل�ى 28.2ویطل�ق  P2O5 %  18.72ویحت�وي عل�ى 
P2O5   فسفور ویعد السماد غیر الحبیبي ھ�و االفض�ل الرتف�اع نس�بة 19.6ویطلق منھ حوالي %

 ذوبانھ في الماء . 
 

 ب كمیات االسمدة الواجب اوضعھا في أحواض تربیة األسماك نستخدم المعادلة االتیة : ولحسا
 
 

  2ت – 1ت                  
 1000× ع × ك =      ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ن                       
 

 حیث ان 
 ك : كمیة السماد المضاف بالكغم / ھكتار 

 للعنصر والواجب توافره في ماء الحوض ملغم / لتر: التركیز القیاسي  1ت
 : تركیز ذلك العنصر في ماء الحوض قبل االضافة ملغم / لتر 2ت

 ن : النسبة المئویة للعنصر في المركب السمادي ( یكتب على حاویة السماد )
 ع : متوسط ارتفاع ماء الحوض.

 
ھكتار بغیة رفع  50د حوض مساحتھ ما كمیة نترات االمونیوم الواجب اضافتھا لتسمی -مثال : 

ملغم / لتر ومتوسط  0.4تركیز النتروجین علماً بان نسبة تركیز النتروجین في ماء الحوض 
% نتروجین .علماً ان تركیز 35متر .  تحوي نترات االمونیوم على  0.8عمق ماء الحوض 

 ملغم / لتر  0.5اسي ملغم / لتر وتركیز الفسفور القی 2النتروجین القیاسي في الماء یساوي 
 

  -الحل : 
 

  2ت – 1ت                  
 1000×  0.8× ك =        ـــــــــــــــــــــــــــ  

                        0.35 
 

                  2 – 0.4   
 1000×  0.8× ك =      ــــــــــــــــــــــــــــ 

                   0.35 
 
 كغم / ھكتار  36.6=    



 
 كغم                                                                                         1830=  50×  36.6كمیة نترات االمونیوم للحوض = 

توضع أكیاس السماد عند مداخل ، او قنوات تزوید الحوض بالماء یمرور الماء على السماد . تتم 
 10لتر من الماء و  15 – 10كغم من نترات االمونیوم تحتاج الى  1اذابتھ تدریجیاً . عموماً فان 

 لتر ماء الذابتھا .  25 – 20كغم من كبریتات االمونیوم تحتاج الى 
 

ومن  Limingاویة اخرى تعرف باالسمدة الجیریة وعملیة اضافتھا تعرف بـ ھناك اسمدة كیمی
 أھم فوائد االسمدة الجیریة ھي : 

 
اعطاء الفعل المضاد للطفیلیات الموجودة في أحواض التربیة أي تعمل على قتل  .1

 الطفیلیات والجراثیم وتعمل االسمدة الجیریة على تعقیم تربة القاع ومیاه األحواض .
وجعل الوسط  phباالسمدة الجیریة لرفع قیم الـ  phحواض المنخفضة قیم الـ تسمد األ .2

 الذي یعمل على نمو الھائمات النباتیة والحیوانیة قاعدیاً أي زیادة االنتاجیة الطبیعیة .
تحسین طبیعة قاع الحوض وخاصة األحواض ذات المحتوى العالي من المواد العضویة  .3

 زیادة تحلل المواد العضویة . حیث تعمل االسمدة الجیریة على
 تعمل االسمدة الجیریة على ترسیب المواد العالقة في میاه األحواض . .4
تعم��ل االس��مدة الجیری��ة عل��ى تس��ھیل عملی��ة النترج��ة واالس��راع بھ��ا .خاص��ة مركب��ات  .5

 االمونیوم لتتحول الى نترات . وھناك ثالثة أنواع من االسمدة الجیریة . 
 

 % ) كربونات الكالسیوم     95 – 90حتوي على ( ت Powder limeأ . مادة 
 ) ویستخدم للتعقیم . Quick lime  )Caoب . الجیر الحي 
 ) وتحتوي على نسبة متوسطة من الجیر الحي . Caustic lime )Ca(OH)2ج . الجیر المطفأ 

 
توض��ع االس��مدة الجیری��ة ف��ي م��داخل الم��اء للح��وض او ت��رش عل��ى م��اء الح��وض او توض��ع      
م��رات خ��الل موس��م  4 – 3رش عل��ى ق��اع الح��وض بع��د تجفیف��ھ وقب��ل امالئ��ھ بالم��اء . یض��اف وت��

كغم / ھكتار اعتماداً على قیم�ة االس الھی�دروجیني لم�اء  1800 – 300التربیة بكمیة تتراوح بین 
عین��ة لح��وض مس��احتھ ھكت��ار ) وتخل��ط  12ح��وض وترب��ة الق��اع . تاخ��ذ عین��ات م��ن ترب��ة الق��اع ( 

مل�م .  0.85غ�م تجف�ف ب�الھواء . تس�حق بالھ�اون تنخ�ل بمنخ�ل ذي فتح�ة  20منھا  العینات ویاخذ 
-pغ��م م��ن  20) وذل��ك بتخفی��ف  PH8,0 _+0,1= یعم��ل محل��ول ثاب��ت األس .الھ��دروجین (

nitrophenol   ،15  غ���م  10.5غ���م كلوری���د البوتاس���یوم و  74غ���م م���ن ح���امض الیوری���ك و
غ�م )  20مقط�ر توض�ع عین�ة اترب�ة الق�اع الجاف�ھ (  ھیدروكسید البوتاسیوم . أي في لتر واحد م�اء

مل من الماء المقطر وترج لمدة س�اعة واح�دة . ث�م یق�اس األس   20مل بیكر ویضاف الیھا  10في 
الھی��دروجیني للراش��ح . یق��ارن ق��یم االس الھی��دروجیني لمحل��ولین وھن��اك ج��داول لحس��اب كمی��ة 

 األس الھیدروجیني للمحلولین . عموماً اذا ك�ان االسمدة الجیریة الواجب اضافتھا عند مقارنة قیم 
 PH كغم /ھكتار ولمرتین االولى في بدایة الموسم ، والثانیة ف�ي  300 – 600یضاف  7.87القاع

 المنتصف .
 

 االسمدة العضویة :  
 

ان مص��ادر االس��مدة العض��ویة عدی��دة ب��دءاً بفض��الت الماش��یة وال��دواجن ومخلف��ات المعام��ل      
المختلف���ة ومخلف���ات الحب���وب والزراع���ة ومی���اه المج���اري الطبیعی���ة  . تح���دد الم���ادة العض���ویة 
والمعامالت التي تتعرض لھا قبل االستخدام  مس�توى االس�مدة العض�ویة م�ن المغ�ذیات المعدنی�ة . 



المحتوى الرطوبي یجعل نسب المغ�ذیات المعدنی�ة ف�ي االس�مدة العض�ویة قلیل�ة ج�داً ل�ذا  ان أرتفاع
تتطلب اضافتھا بكمی�ات كبی�رة ف�ي أح�واض تربی�ة األس�ماك لزی�ادة تراكی�ز تل�ك المغ�ذیات وانم�اء 
الغ��ذاء الطبیع��ي ف��ي الح��وض . تس��تھلك االس���مدة العض��ویة بوص��فھا غ��ذاءاً مباش��راً لكثی��ر م���ن 

امیة في الحوض وكذلك بعض أنواع األسماك مثل اس�ماك البی�اح والك�ارب الش�ائع . الالفقریات الن
تعمل االسمدة العضویة بعد تحللھا عل�ى زی�ادة الغ�ذاء الطبیع�ي ف�ي أح�واض تربی�ة األس�ماك أكث�ر 
مما تعملھ االسمدة الكیمیاویة . ان االكثار من االسمدة العضویة یؤدي الى تلوث می�اه األح�واض ( 

)  وخفض تراكیز االكسجین الذائب في الماء خاصة في االی�ام مرتفع�ة درج�ة الح�رارة  30الشكل 
عن��د الص��باح الب��اكر وذل��ك الس��تھالك االوكس��جین ال��ذائب ف��ي أكس��دة الم��واد العض��ویة ( الس��ماد ) 
وتحللھ��ا وھ��ذین الع��املین س��یؤدیان ال��ى ارتف��اع مع��دل االجھ��اد عل��ى األس��ماك مم��ا یس��ھل اص��ابتھا 

فیلی�ات اذا م�ا اض�فنا ان االس�مدة العض�ویة تع�د وس�طاً لنم�و الكثی�ر م�ن الطفیلی�ات باالمراض والط
والجراثیم التي یمكن ان تص�یب األس�ماك . ل�ذا فعن�د اس�تخدام االس�مدة العض�ویة بص�ورة مس�تمرة 
خالل موسم التربیة تحتاج الى ادارة جیدة ودرایة وخبرة عالیة.  یستمر التس�مید ب�المواد العض�ویة 

س��نة او اس��تخدامھ عل��ى ٮش��كل دفع��ات بص��ورة مس��تمرة خ��الل موس��م  4 – 2م��رة ك��ل  بش��كل ع��ام
التربیة . تحدد نوعیة السماد العض�وي حس�ب ن�وع غ�ذاء األس�ماك الم�راد انمائ�ھ داخ�ل الح�وض . 

كغم / ھكت�ار  250وتعد فضالت الدواجن افضل أنواع االسمدة العضویة ، ویمكن اضافتھا بمعدل 
 .لتعطي انتاج سمكي عال 

 
یتم تسمید أحواض التسمین في الربیع بع�د ارتف�اع درج�ات الح�رارة بینم�ا ی�تم تس�مید أح�واض      

اسابیع م�ن االس�تزراعھ بالرقاب�ة ویس�تخدم التس�مید ف�ي  4 – 3الرعایة قبل استزراع األحواض و 
منا . السیطرة على نمو االدغال واالعشاب المائیة والنباتات المائیة في الحوض وخاصة الغاطسة 

عن��د نم��و الطحال��ب وخاص��ة الخیطی��ة منھ��ا ف��ان ذل��ك ی��ؤثر ف��ي انتاجی��ة الح��وض ویقل��ل م��ن نم��و 
 األسماك ویعمل على تثبیط نمو النباتات فیعمل على تسمید الحوض لزیادة نموالھائمات النباتیة .     

 ثالثا : تربیة العوالق ( الھائمات )
 

السمكیة القیام ببعض اإلجراءات التي من ش�أنھا زی�ادة یحاول القائمون على إدارة المزارع       
معدالت التغذیة الطبیعیة مثل إنشاء أح�واض خاص�ة لتربی�ة الھائم�ات  النباتی�ة والحیوانی�ة وبع�ض                                      

   ھ�ذه ة. ی�تم إض�اف  Chironomidأحیاء القاع المفضلة لألسماك وإنمائھا مث�ل یرق�ات حش�رات أل
الكائن���ات إل���ى أح���واض تربی���ة األس���ماك وخاص���ة  أح���واض الص���وف الزج���اجي واألح���واض  
الكونكریتیة التي تربي فیھا یرقات األسماك  وافراخھ�ا قب�ل إطالقھ�ا إل�ى األح�واض الكبی�رة نظ�را  
الحت�واء ھ��ذه الكائن�ات عل��ى نس�بة عالی��ة م�ن الب��روتین الحی�واني الض��روري لنم�و یرق��ات الس��ماك  

لك تنتشر عل�ى س�واحل جن�وب ش�رق أس�یا والیاب�ان م�زارع تربی�ة الطحال�ب البحری�ة  فضال على ذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وإنمائھا لتغذیة األسماك وإلغراض صناعیة مثل صناعة الزیوت واإلصباغ واألدویة وغیرھا.                                            

 



 
 

h                         
 
 

 ) تأثیر التسمید على أحواض تربیة األسماك 30الشكل ( 
 
 
 
 
 



 الغذء المصنع
 

أو وزن األس�ماك  دعند زیادة كثافات اس�تزراع األس�ماك (تع�رف كثاف�ة االس�تزراع بأنھ�ا ع�د      
ف��ي وح��دة مس��احة أو حج��م م��ن الح��وض )  ف��ي أح��واض التربی��ة یص��بح م��ن الص��عب إنت��اج غ��ذاء 
طبیعي یلبي متطلبات نمو األسماك المرباة ومعیشتھا وسد احتیاجاتھا من المواد الغذائیة . ل�ذا یلج�أ 

نم��و وتس��مین مرب��وا األس��ماك  إل��ى األغذی��ة المص��نعة وإض��افتھا إل��ى األح��واض لزی��ادة مع��دالت ال
األسماك للحصول على أقصى إنتاج ممكن بأقل فترة زمنیة . یطلق على األغذیة المصنعة بعالئ�ق 

 األسماك.
 

 المكونات األساسیة لعالئق األسماك:
 

لتحقیق الھدف المنشود من تربیة األسماك یجب توفیر غ�ذاء متك�امال یلب�ي احتیاج�ات األس�ماك     
 المتطلبات األساسیة ىلغرض نموھا بشكل سریع . ولتحقیق ھذا الھدف یجب أن یحتوي الغذاء عل

 -للمعیشة والنمو وھي:
 Proteinsالبروتینات   -1

تعد البروتینات العنصر األساسي  لبناء أنسجة الحی�وان . تختل�ف البروتین�ات فیم�ا بینھ�ا بن�اءا       
عل��ى ن��وع األحم��اض األمینی��ة المكون��ة لھ��ا والت��ي تمث��ل وح��دة البن��اء األولی��ة للبروتین��ات وطریق��ة 

 ارتباط تلك األحماض .
ل��ذي تبل��غ نس��بة تواج��ده ف��ي معظ��م إن وح��دة البن��اء األساس��یة لألحم��اض األمینی��ة ھ��و النیت��روجین ا

% . یعب�ر ع�ن المحت�وى ألبروتین�ي للم�واد 16بروتینات الحیوان والبذور الزیتیة والحبوب بحدود 
 -العلفیة بالمعادلة اآلتیة :

 6,25×البروتین الخام = كمیة أو نسبة النتروجین في البروتین 
وبم�ا إن األحم�اض األمینی�ة  6,25= 16 /100%     16م�ن النس�بة  6,25حیث تم حساب الرقم  
 حامضا امینیا من البروتینات الطبیعیة . 23فقد تم عزل  تھي وحدة بناءا لبروتینا

 
تحتاج األسماك إلى عشرة أحماض امینیة أساسیة في غذائھا حیث ال یستطیع الجسم تخلیقھا من    

ونین ،فینای�ل آالن�ین ) وھي آرجنین،ھستدین، لیوسین ، الیس�ین ، میث�ای5مركبات أخرى ( الجدول 
، ثریونین ، تربتوفان وفالین االیزولیوسین. أما بقیة األحماض االمینیة فھي غی�ر أساس�یة  ویمك�ن 

 لجسم األسماك تخلیقھا عند احتیاجھ لھا إذا لم تكن متوافرة في غذائھ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غم غذاء) احتیاجات بعض األسماك لألحماض االمینیة األساسیة غم /ك5جدول (        
 
 



 الجري السالمون سمكة الكارب الحامض االمیني
 10، 3  24 17 االرجنین
 3,7   7 8 الھستدین

 6,2   9 10 االیزولیوسین
 8,4  16 13 اللیوسین

 1,2 2 3 التربتوفان                           
 7,1 13 14 الفالین                              

 12,3  20 22 الالیسین
 ** 5,6  * 16 12 المیثایونین

 12,0   21 25 الفینایل األنین
 5,3  9 15 الثریونین

  
 

 * بوجود السستین -مالحظة:
 ** بوجود التایروسین

 
 ویمكن تقسیم البروتینات على قسمین رئیسین حسب نوع األحماض االمینیة الداخلة في تركیبھ

 
 البروتین الحیواني : -أوال:

 
وھو بروتین حیواني المصدر یمت�از باحتوائ�ھ عل�ى األحم�اض االمینی�ة األساس�یة حی�ث ی�دخل      

في عالئق األسماك ویمكن الحصول علیھ من عدة مص�ادر مث�ل مس�حوق الس�مك ومس�حوق اللح�م 
 ومخلفات المجازر ومسحوق الدم والدیدان وغیرھا . تحسب كمیة البروتین الحیواني الداخلة في 

سماك بدقة نظرا الرتف�اع أس�عاره مم�ا ی�ؤثر ف�ي س�عر علیق�ھ األس�ماك ، وق�د ی�ؤدي إل�ى عالئق األ
 خسائر اقتصادیة .

 
 البروتین النباتي: -ثانیا:

 
یتم الحصول علیھ من مصادر نباتیة وھو یفتقر إلى بعض األحماض االمینیة  األساسیة . یمت�از    

عھ ف�ي عالئ�ق األس�ماك ویقل�ل م�ن نس�ب البروتین النباتي بانخفاض أسعاره مم�ا یس�اعد عل�ى وض�
إض��افة الب��روتین الحی��واني خاص��ة بالنس��بة لألس��ماك النباتی��ة ومختلط��ة التغذی��ة وع��ادة م��ا یت��وافر 
الب��روتین النب��اتي ف��ي كس��ب ب��ذور المحاص��یل الزیتی��ة والبقولی��ات والطحال��ب البحری��ة . وینص��ح 

بع�ض مص�ادره عل�ى م�واد ض�ارة إضافة البروتین النباتي بسبب احتواء  نبالحذر بعض الشيء م
باألسماك مثل كسبة ف�ول الص�ویا الت�ي تحت�وي عل�ى مث�بط إن�زیم التربس�ین ، وكس�بة ب�ذور القط�ن 

 المحتویة على مادة  الجوسیبول ذات التأثیر على عمل العدید من اإلنزیمات الھاضمة .
 
 

ك عوام�ل تح�دد ھ�ذه وبصورة عامة تختلف األسماك في احتیاجاتھا من البروتین في عالئقھا وھن�ا
 االحتیاجات أھمھا:

 العادات الغذائیة إذ تحتاج األسماك حیوانیة التغذیة على نسب بروتین اعلي في عالئقھا . -ا
ن���وع  الب���روتین، ال���ذي یختل���ف ب���اختالف ن���وع األس���ماك م���ن حی���ث الق���درة عل���ى ھض���مھ      -ب

 وامتصاصھ



مراح��ل عمرھ��ا األول��ى إل��ى نس��ب عم�ر األس��ماك ،حی��ث ع��ادة م��ا تحت��اج ص��غار األس��ماك ف��ي  -ج
 بروتین أعلى من األسماك األكبر عمرا.

تركیب العلیقة من  حیث نسب الدھون  والكربوھیدرات كمصادر طاقة ، إذ تختلف ھذه النس�ب  -د
 حسب نوع األسماك .

 عوامل بیئیة مثل درجة حرارة الماء والملوحة . -ه
 
 fatsالدھون -2
 

 تعرف الدھون بأنھا جزء من نسیج الحیوان أو النبات والتي یمكن استخالصھا بالمذیبات مثل   
الكلوروفورم واألیثر والبنزین . إن األحماض الدھنیة ھي أساس تكوین ال�دھون  و توج�د بن�وعین 

: 
 المشبعة وھي الدھون الصلبة والشحوم. •
 غیر المشبعة وھي الزیوت السائلة. •

 
ماض الدھنیة على أساسیة ال یستطیع الجسم تخلیقھا ، وغیر أساسیة یستطیع الجس�م وتقسم األح    

أن یصنعھا . وتعد الدھون المصدر األساسي للطاق�ة ف�ي عالئ�ق األس�ماك  وغ�ذاء بقی�ة الحیوان�ات 
حی��ث یعط��ي  الغ��رام الواح��د م��ن ال��دھن ض��عف طاق��ة غ��رام واح��د م��ن الكربوھی��درات . تتمی��ز 

مجموعتین أساسیتین تختلفان حسب نوع الروابط الت�ي ت�ربط األحم�اض  األحماض الدھنیة بوجود
وتش��تمل عل��ى رابطت��ین ثن��ائیتین وم��ن أمثلتھ��ا ح��امض االولی��ك  6الدھنی��ة  . مجموع��ة االومیج��ا 

) وھ�و مس�ؤول ع�ن تك�وین   6w 2 :18 )18:2W6وح�امض اللینولی�ك ال�ذي یرم�ز ل�ھ ب�الرمز 
وتشتمل على ثالثة رواب�ط ثنائی�ة مث�ل  3موعة االومیجا الكلیسترول الضار باألوعیة الدمویة . مج

ع�دد ذرات 18) حیث یمث�ل ال�رقم  w :18 )18:3W3 3 3حامض اللینو لینیك ویرمز لھ بالرمز 
ف�ي الحامض�ین أع�اله ع�دد اآلواص�ر المزدوج�ة  3و 2الكربون في الحامض الدھني ویمث�ل ال�رقم 

 أصرة مزدوجة في الحامضین . رقم ذرة الكاربون لموقع أول 3wو w 6بینما یمثل 
 

تختلف األسماك في احتیاجاتھ�ا م�ن مجم�وعتي األحم�اض الدھنی�ة وبش�كل ع�ام تحت�اج اس�ماك      
المی��اه العذب��ة  األحم��اض الدھنی��ة العائ��دة للمجم��وعتین الم��ذكورتین ، بینم��ا تحت��اج اس��ماك المی��اه 
 البحریة إلى دھون المجموعة الثانیة .وعموما یفضل أن التتجاوز نسبة الدھن في عالئق األس�ماك

% من الدھن وتعطي نم�وا عالی�ا  10% وتستطیع اسماك الكارب استھالك عالئق تحتوي على  8
 ولكنھا تنتج أسماكا ذات محتوى دھني عال مما یجعلھا غیر مرغوبة من قبل المستھلك .

كم��ادة مانع��ة ألكس��دة ال��دھون (الت��زنخ ) عن��د تص��نیع عالئ��ق ذات  Eیراع��ى أض��اف فیت��امین     
محت��وى دھن��ي ع��ال خاص��ة عن��د تخ��زین العالئ��ق ف��ي درج��ات حراری��ة عالی��ة ،حی��ث تع��د العالئ��ق 

 المزنخة سامة لألسماك .
 
 Carbohydratesالكربوھیدرات -3
 

ثل��ة بالس��كریات تع��رف الكربوھی��درات بأنھ��ا أبس��ط مج��امیع الغ��ذاء الحاوی��ة عل��ى طاق��ة متم     
والنشویات وھي ارخص مصادر الطاقة في أغذیة األسماك وخاصة األسماك ذات التغذی�ة النباتی�ة 
. یتح��دد اس��تخدام الكربوھی��درات ف��ي عالئ��ق األس��ماك حس��ب الع��ادات الغذائی��ة ومعام��ل ھض��م 

یع الكربوھیدرات وقدرة األسماك على ھض�مھا وامتصاص�ھا . فاألس�ماك حیوانی�ة التغذی�ة التس�تط
االستفادة من كمیات كبیرة م�ن الكربوھی�درات ف�ي العالئ�ق بس�بب ع�دم إفرازاالنزیم�ات الھاض�مة 
للكربوھیدرات، بینما األسماك نباتیة التغذی�ة مث�ل الك�ارب العش�بي  والبن�ي لھ�ا الق�درة عل�ى ھض�م 



وھیدرات النباتات والكربوھیدرات المعقدة ، علما بان الكارب الشائع یملك القدرة على ھضم الكرب
 ولكن بحدود .

 
 vitaminsالفیتامینات  -4
 

الفیتامینات مركبات عضویة مھمة جدا لحیاة الكائن الحي على الرغم من احتیاجھ لھ�ا بكمی�ات      
على الصحة العامة والنمو . إن نقص أحد الفیتامینات أو بعضھا  في عالئ�ق األس�ماك   ظقلیلة للحفا

یسبب اضطرابات في عملیات التمثیل الحیوي داخل أجسامھا وإصابتھا ب�إمراض ال�نقص الغ�ذائي 
 . تعمل الفیتامینات كمساعد إنزیمي للكثیر  من إنزیمات  الجسم        .

 -یحتاجھا الجسم على مجموعتین رئیسیتین ھما:یمكن تقسیم الفیتامینات التي 
 الفیتامینات الذائبة في الماء وتمثل اغلب الفیتامینات وتوجد في الكثیر من المواد نباتیة األصل. -
 وتتوافر في المواد الدھنیة . K , E , D , Aالفیتامینات الذائبة في الدھون وھي فیتامینات  -
 

موعة فیتامینات یؤدي إلى أعراض مرضیة متعددة أھمھ�ا  فق�ر إن نقص فیتامین معین  أو مج     
 )   6الدم وضعف الحالة الصحیة للسمكة وبالتالي إصابتھا بأمراض متعددة ( جدول 

 
 ) اإلعراض المرضیة لنقص بعض الفیتامینات في عالئق األسماك6جدول (         

 
 اإلعراض المرضیة نقص العنصر

B 12 
 

 الشھیةضعف النمو،فقدان 

         D خمول في الحركة، تقلصات عضلیة 
A ضعف النمو،جحوظ العینین 

حامض 
 الفولیك

ظھور اللون الداكن على األسماك 
 ،سھولة كسر الزعنفة الذیلیة

 تلون العیون رایبوفالفیني
 حركات عصبیة بیرودكسین

E  جحوظ العینین، ضعف النمو، عدم
 تجلط الدم

حامض 
 االسكوبیك

النمو، فقدان الشھیة،جحوظ ضعف 
 العینین،تشوھات في العمود الفقري

 
 mineralاألمالح المعدنیة  -5
 

المع��ادن ھ��ي أم��الح غی��ر عض��ویة ذات عالق��ة وثیق��ة بوظ��ائف حیوی��ة عدی��دة أھمھ��ا التنظ��یم       
تع�یش االزموزي الذي تقوم بھ األسماك لمعادلة تراكیزسوائل الجسم مع تراكیز البیئة المائیة الت�ي 

فیھا. وتسھم األمالح المعدنیة ف�ي بن�اء الھیك�ل العظم�ي لألس�ماك وتمث�ل ج�زءا  ی�دخل ف�ي تركی�ب 
العدی��د م��ن اإلنزیم��ات والھرمون��ات، إن نق��ص األم��الح المعدنی��ة ف��ي غ��ذاء األس��ماك ی��ؤدي إل��ى 
اإلخ��الل ف��ي كثی��ر م��ن األفع��ال الحیوی��ة ك��التنفس والھض��م والتك��اثر والنم��و والت��وازن االزم��وزي 

غیرھا. لذا فان إضافة األمالح المعدنیة إلى عالئق األس�ماك ی�ؤدي إل�ى مع�دالت نم�و جی�دة عل�ى و
 الرغم من حصول األسماك على كمیات كبیرة من تلك األمالح من البیئة المائیة .

 



 -: عالئق األسماك
 

تختل��ف عالئ��ق األس��ماك م��ن حی��ث مكوناتھ��ا وأش��كالھا ب��اختالف أن��واع األس��ماك واخ��تالف      
أسالیب التربیة. وتختلف مكونات العلیقة للنوع الواحد حسب العمر والھدف م�ن التربی�ة .  وبش�كل 
عام فان المحتوى ألبروتیني لعالئق األسماك المرباة في أحواض ترابیة ھو اقل من  ذلك لألسماك 
المرب��اة ف��ي أح��واض كونكریتی��ة بس��بب احت��واء األح��واض الترابی��ة عل��ى نس��بة ب��روتین عالی��ة م��ن 

األسماك الصغیرة تحتاج إلى نس�ب ب�روتین أعل�ى ف�ي عالئقھ�ا مم�ا ل�و  نالغذاء الطبیعي . كذلك فأ
كانت كبیرة . وعموما فان عالئق األسماك ھي عبارة ع�ن م�واد غذائی�ة حیوانی�ة ونباتی�ة مخلوط�ة 

عضھا بعد جرشھا وطحنھا لتكون بشكل مسحوق أو أن تصنع على ھیئ�ة أق�راص غذائی�ة بع�د مع ب
 إضافة المواد الرابطة لھا .

 
تش��تمل الم��واد العلفی��ة نباتی��ة األص��ل عل��ى الحب��وب (ذرة ، ش��عیر ) والبقولی��ات (ت��رمس، ب��اقالء، 

حیوانی�ة األص�ل فھ�ي فاصولیا) والكسب( كس�ب ف�ول الص�ویا، ب�ذور القط�ن). أم�ا الم�واد العلفی�ة ال
 المساحیق (مسحوق اللحم ، السمك ، العظام) ومخلفات المجازر ومنتجات األلبان والقشریات.

) حی�ث ھن�اك م�واد ذات قیم�ة غذائی�ة عالی�ة -7-وتختلف المواد العلفیة في قیمتھ�ا الغذائی�ة (ج�دول 
ال�ثمن مث�ل وتكون أس�عارھا مرتفع�ة ج�دا مث�ل مس�حوق الس�مك  وف�ول الص�ویا، وأخ�رى رخیص�ة 

 نخالة الحنطة ومخلفات المجازر.
 

 ) تركیب الكیمیاوي لبعض المواد العلفیة المستخدمة في عالئق األسماك7جدول(
 

 المادة الغذائیة
مادة 
جافة
% 

بروتین 
 خام %

مستخلص 
 آیثر%

ألیاف خام 
% 

رماد 
% 

 كربوھیدرات
 ذائبة %

 71,49     2,33     2,01          4,34  9,03  89,2  ذرة صفراء
 67,89     2,35 6,03 1,86 11,07 89,2  شعیر اسود

 69,53     1,71 2,67 1,52 12,18 87,61 حنطة

 57,87     4,35 8,49 3,89 15,41 89,91 نخالة حنطة
 

كسررویطة 
 57,98      13,68 4,82 2,96 13,60 93,04 حنطة

 45,22      9,53 9,36 15,17 10,32 89,60 سحالة رز
 30,90 7,00 10,70 5,60 39,50 93,70 كسبة القطن *

*كسبة فول 
 24,15      6,36 5,14 5,98 53,17 94,80 سوداني

كسبة فول 
 36,04 6,14 3,58 1,05 45,64 93,45 الصویا

كسبة عباد 
 29,57 7,15 23,65 0,97 32,65 93,99 الشمس

موالس قصب 
 67,29 10,76 0,32 --------- 3,12 81,49 السكر

 6,06 17,06 1,03 5,68 62,58 92,41 مسحوق سمك



 
 

لیس من الضروري إن تكون عالئق األسماك كاملة من حیث احتوائھ�ا عل�ى العناص�ر الغذائی�ة     
كلھا في حالة االس�تزراع ف�ي أح�واض ترابی�ة وتح�ت نظ�ام ش�بھ الكثی�ف . إم�ا إذا ك�ان االس�تزراع 
تحت نظام التربیة الكثیفة فیجب إن تكون العالئق مرك�زة وتحت�وي عل�ى احتیاج�ات الن�وع المرب�ى 

عھا لسد متطلباتھ من النمو واألفع�ال الحیوی�ة . بص�ورة عام�ة تحت�وي العالئ�ق اإلض�افیة عل�ى جمی
% وحسب عمر الس�مكة (یفض�ل اس�تخدام ھ�ذه النس�بة عن�دما 30 -%20نسبة بروتین تتراوح بین 

) یوض��ح تركی��ب بع��ض العالئ��ق  8تك��ون كثاف��ة االس��تزراع أكث��ر م��ن ط��ن /ھكت��ار ) والج��دول ( 
 راق  .المستخدمة في الع

 
 )مكونات بعض العالئق المستخدمة في مزارع العراق8جدول (          

 
*أنموذج  ا لمادة الغذائیة

)1( 
 أنموذج

)2( 
أنموذج 

)3( 
 12 1 5 مسحوق سمك

 20 15 _ كسبة فول الصویا
 6,5 _ _ مستورد نمركز بروتی

 _ _ 25 كسبة القطن
 20 20 10 ذرة صفراء

 20 25 19 شعیر مجروش
 _ _ 10 سحالة رز
 20 _ _ نخالة حنطة
 _ _ 25 كسر حنطة

 1,5   فیتامینات ومعادن
 26,43 14,45 20,37 يالمحتوى البر وتین

 
 3,40 3.،5 5,34 المحتوى الدھني

 
 
 % بثل التمر 5% و  1تضاف إلیھا خمیرة  *
 
 

 تصنیع العالئق الجافة :
 

محددة من البروتین والدھون والكربوھی�درات فض�ال عل�ى  ةتحتوي العالئق الجافة على نسب       
األمالح المعدنیة  والفیتامینات مع تمیزھا بقا بلیة  خزن لمدة طویلة . عادة ما تص�نع ھ�ذه العالئ�ق 
وتق��دم عل��ى ش��كل مس��حوق ن��اعم إذا ق��دمت إل��ى الیرق��ات واألف��راخ ،أو مس��حوق خش��ن إذا ق��دمت 

وحبیب��ات تختل��ف إحجامھ��ا تبع��ا لحج��م ف��م األس��ماك  للص�غار واالص��بعیات ،أو عل��ى ش��كل اق��راص
 الذي یختلف بدوره من حیث الحجم باختالف عمر السمكة ونوعھا .

 تصنع العالئق عامة في معامل إنتاج األعالف والعالئق المنتشرة في أرجاء العراق.     
العالئ�ق حی�ث ویمكن إنشاء معم�ل ص�غیر إلنت�اج العالئ�ق ف�ي الم�زارع الكبی�رة  لس�د حاجتھ�ا م�ن 

 -تراعى النقاط اآلتیة:



 یجب أن تكون المكونات األولیة للعلیقة جافة تماما. -1
طحن المكونات األولیة جیدا وغربلتھا من المواد الصلبة ،أما القطع الكبی�رة فیع�اد طحنھ�ا م�رة      -2

 أخرى .
 یتم وزن كل مكون على حدة لتحدید النسبة المئویة في خلطة العلیقة . -3
 یتم خلط المكونات المطحونة جیدا  للحصول على خلطة متجانسة . -4
توزی�ع الزی�ت عل�ى مكون�ات  نیضاف الزیت ببطء مع تقلیب المكونات بشكل مس�تمر للتأك�د م� -5

 العلیقة.
ْم ) تدریجیا مع التقلی�ب المس�تمر حت�ى   50-40حرارة تتراوح بین  ةیضاف ماء دافئ(ذود رج -6

 الحصول على عجینة مرنة متماسكة .
تجم�ع عل�ى  متوضع العجینة داخل ماكنة تصنیع األقراص أو مثرمة لحم إذا كان اإلنتاج قلیال ث -7

 ألواح كارتونیة أو خشبیة .
 ساعة مع تقلیبھا . 48 - 24تجفف العالئق في مكان تھویة ومشمس لمدة  -8
یتم تكسیر خیوط العلیقة یدویا او ألی�ا ف�ي المعم�ل وتعب�أ ف�ي أكی�اس ن�ایلون لتخ�زن ف�ي مخ�ازن  -9

 خاصة .
 

 -الغذاء وموسم النمو:
 

یقدم الغذاء یومیا لألسماك كنسبة مئویة من وزنھا حیث تزداد ھذه النسبة اوتق�ل اعتم�اادا عل�ى      
) . م�ن المعل�وم إن موس�م نم�و  9درجات حرارة الماء التي تختلف باختالف أشھر الس�نة ( ج�دول 

حال�ة أی�ار  ویس�تمر إل�ى نھای�ة ش�ھر تش�رین األول ف�ي  -اسماك الكارب مثال یبدأ في ش�ھر نیس�ان 
نظام التربیة الكثیف وباستخدام الغ�ذاء الغن�ي ب�البروتین ، بینم�ا تمت�د م�دة النم�و ف�ي أنظم�ة التربی�ة 
غیر الكثیفة لمدة عامین . عموما یقدم الغذاء حسب النسبة المئویة لوزن الجسم . یج�ب خف�ض تل�ك 

وزن الجس�م  % م�ن1النسب إلى الحدود الدنیا عند انخفاض درجات الحرارة حی�ث تق�ل إل�ى نس�بة 
ْم ، لیس��تخدم الغ��ذاء إلغ��راض اإلدام��ة واألفع��ال الحیوی��ة االعتیادی��ة فق��ط 10عن��د درج��ات ح��رارة 

.وعند ارتفاع درجات الحرارة تزداد النس�بة المئوی�ة للغ�ذاء مم�ا یرف�ع م�ن كف�اءة التحوی�ل الغ�ذائي 
 لألسماك  .

 
ة كما یفضل إن یق�دم الغ�ذاء عل�ى یفضل تحدید مواقع لتقدیم الغذاء لألسماك في أحواض التربی     

ش��كل وجب��ات بحی��ث ت��وزع عل��ى ث��الث وجب��ات تك��ون األول��ى عن��د الص��باح والثانی��ة عن��د الظھ��ر 
والثالثة مساءا قبل غروب الشمس . إن عملی�ة توزی�ع الغ�ذاء أیض�ا ت�ؤثر ف�ي مع�دالت النم�و حی�ث 

 یوزع الغذاء في األحواض بثالث طرائق وھي :
 
 مواقع معینة من الحوض وھنا تكون كمیة العلف الضائع كبیرة . .نثر العالئق یدویا في 1
 )المیكانیكیة مما یقلل من كمیة العلف غیر المستھلك . ف.استخدام المغذیات (المعا ل 2
 . استخدام المغذیات األوتوماتیكیة  التي تعمل بالتوقیت . 3
 

 : قیاس معدالت الكفایة الغذائیة
 

لقیاس معدالت الكفایة الغذائیة من خالل قیاس أوزان األسماك ك�ل  ةھناك معاییر عد                 
أسبوعین أو في األقل شھریا بغیة التعرف على معدالت النمو وحساب كمی�ات الغ�ذاء الجدی�دة بع�د 

 زیادة األوزان .  
 



             -كاألتي: .ومن أھم المعاییر المستخدمة ھو معامل التحویل الغذائي ویحسب
 

 كمیة الغذاء المقدم (كغم)                                              
 ----------------------------------------------معامل التحویل الغذائي =   -1

 الزیادة الوزنیة الحاصلة في األسماك (كغم)                                    
 
 الوزن عند االستزراع –ة الوزنیة الحاصلة في األسماك = الوزن النھائي الزیاد -2
 
 100 ]الوزن االبتدائي) / الوزن االبتدائي -الوزن النھائي[(معدل النمو (الزیادة) النسبي =  -3
 
نس�بة كف�اءة الب�روتین وھ�و تعبی�ر ع�ن ت��أثیر كمی�ة الب�روتین ف�ي العلیق�ة عل�ى الزی�ادة ف��ي وزن  -4

 خالل فترة زمنیة معینة . كلما كانت النسبة كبیرة كانت كفاءة البروتین عالیة .األسماك 
 نسبة كفاءة البروتین = الزیادة في وزن السمكة(غم) / كمیة البروتین في العلیقة(غم)  
 
 

) دلی�ل التغذی�ة الی�ومي ألس�ماك الك�ارب كنس�بة مئوی�ة م�ن وزن الجس�م حس�ب درج�ة                   9جدول (  
 رارة الماء والفئة الوزنیةح
 
 حجم القرص ملم            

  الفئة الوزنیةدرجة     
 حرارةالماء ه م

     1,5 
 غم5الى - 

      1,5 
 غم20 -5 

     2,7 
 غم20-50 

     4,0 
50-100 
 غم

    5,0 
100-300 

 غم

     5,0 
300-

 غم 1000
 1,5    2      3      4      5      6         17اقل من 

  17 – 20     7     6      5      4      3      2 
  20 – 23     9     7      6      5      4      3 
  23 – 26     12     10      8      6      5      4 
 5      6      8      11      12     19     26أعلى من   
       

 
  reproductionFishتكاثر األسماك  

 
یعرف التكاثر بأنھ وسیلة الستمرار الوج�ود ودیموم�ة الن�وع للك�ائن الح�ي ، وت�وارث األجی�ال      

المختلف��ة للص��فات الممی��زة ع��ن طری��ق انتق��ال العوام��ل الوراثی��ة م��ن جی��ل ألخ��ر . إن القابلی��ة عل��ى 
ماك فیم��ا بینھ��ا ف��ي التك��اثر تب��دأ عن��دما تبل��غ الس��مكة مرحل��ة النض��ج الجنس��ي. وتختل��ف أن��واع األس��

الوصول إلى سن البلوغ الجنسي ، فقد یستغرق ذلك عدة شھور في بعض األسماك كما في أس�ماك 
) ، بینم��ا تنض��ج 6 - 4الزین��ة االس��توائیة ، أو بض��ع س��نوات كم��ا ف��ي أس��ماك الش��بوط والكط��ان (

 سنة . 14 -10األسماك الثعبانیة بعمر 
 

بص��ورة دوری��ة وتس��تمر یش��كل من��تظم ، ویتف��اوت ع��دد  تح��دث العملی��ة التكاثری��ة ف��ي األس��ماك    
م��رات ح��دوثھا تبع��ا لن��وع األس��ماك والعوام��ل البیئی��ة المحیط��ة بھ��ا . فق��د تح��دث ف��ي بع��ض أن��واع 

 Atlantic salmonاألسماك مرة كل بضع سنوات كم�ا ف�ي ن�وع م�ن أس�ماك الس�لمون األطلس�ي 
حیث تح�دث عملی�ة التك�اثر م�رة ك�ل خم�س س�نوات ، بینم�ا تتك�اثر بع�ض األس�ماك أكث�ر م�ن م�رة 



الت�ي تتك�اثر ك�ل أربع�ة أس�ابیع وك�ذلك أس�ماك Guppy واحدة في السنة مثل اسماك الزین�ة ك�وبي 
 التي تتكاثر عدة مرات في السنة الواحدة .Tilapia البلطي 

 
 Natural reproductionالتكاثر الطبیعي 

 
یحصل التكاثر الطبیعي لألسماك في المیاه الطبیعیة في أماكن معینة وأوقات مناسبة من السنة      

. وتعد التغییرات الحاصلة في العوامل البیئیة مثل درجة الح�رارة ، ط�ول الفت�رة الض�وئیة ، ت�وفر 
لتحفیزھ�ا عل�ى  الغذاء ، الملوحة والفیضان وغیرھ�ا بمثاب�ة اإلش�ارات البیئی�ة لنظ�ام الغ�دد الص�ماء

إفراز الھرمونات التناسلیة المسؤولة عن التكاثر. حیث یتحفز النشاط التناسلي ف�ي أن�واع األس�ماك 
بارتف��اع درج��ة ح��رارة الم��اء وط��ول الم��دة Carp الت��ي تتك��اثر ف��ي الربی��ع مث��ل أس��ماك الك��ارب 

ی�ف أو بدای�ة وعلى العكس من ذلك فأن النشاط في األسماك التي تضع الب�یض ف�ي الخر الضوئیة .
 الشتاء یتحفز بانخفاض درجة الحرارة وقصر المدة الضوئیة .

في المیاه المفتوحة من دون أي ت�دخل خ�ارجي أو س�یطرة خارجی�ة م�ن  يیحدث التكاثر الطبیع    
. وقد تكیفت األس�ماك بع�دة طرائ�ق لتس�ھیل عملی�ة اإلخص�اب واتح�اد الحی�امن  ب�البیوض  اإلنسان

في المحیط المائي كما في غالبیة األسماك أو داخلیا في الجسم كما في بعض�ھا التي تتم إما خارجیا 
.ففي موسم التكاثر تسبح األسماك الت�ي یحص�ل فیھ�ا اإلخص�اب خارجی�ا عل�ى ش�كل أزواج ( ذك�ر 

ویحص��ل التص��اق ب��ین ج��انبي  وأنث��ى ) ، ویح��دث ع��ادة ب��أن یقت��رب ال��ذكر و األنث��ى م��ن بعض��ھما
 البیوض ویلیھا إطالق الذكر للحیامن . جسمیھما بعدھا تطلق األنثى

وقد تكیفت البیوض بوسائل عدیدة لضمان عدم فقدانھا في الماء . فمثال تطل�ق بع�ض األس�ماك      
، وأس�ماك تك�ون بیوض�ھا م�زودة   Codالبحری�ة بیوض�ھا عل�ى ش�كل مج�امیع مث�ل أس�ماك الك�ود 

وأس�ماك أخ�رى  Turbotالمس�طحة بمادة زیتیة مما یجعلھا تطفو على س�طح الم�اء مث�ل األس�ماك 
ذي كثافة قلیلة أقل م�ن كثاف�ة الم�اء فتص�عد إل�ى األعل�ى كم�ا ف�ي س�مك  لتحتوي بیوضھا على سائ

 . Plaiceموسى 
 

فتلتصق بیوضھا على النباتات المائیة أو  Common carpأما أسماك الكارب الشائع       
  ) . 31الصخور بسبب احتوائھا على مادة الصقة ( الشكل 

 

 
 
 

 ) بیوض الكارب ملتصقة على النباتات 31 -( الشكل                   
 



تبني أعشاشا لبیوضھا ثم تعتني  أنواع اإلخصاب خارجیا ھناك ومن  األسماك التي یتم فیھا    
بالبیوض والیرقات إلى أن تصبح قادرة على السباحة لوحدھا ، وعادة ما یقوم الذكر ببناء العش 

التي یبني الذكر فیھا عشا من سیقان  Stickle-backالصغار كما في سمكة أبو شوكة والعنایة ب
النباتات المائیة وأوراقھا ویلصقھا ببعضھا بإفرازه مادة مخاطیة مكونا عشا متماسكا .أما األسماك 
التي یتم فیھا اإلخصاب داخلیا فقد تطورت فیھا عدة وسائل تساعدھا في إیصال الحیامن من جسم 

كر الى جسم األنثى . فمثالً تحورت الزعنفة الحوضیة لذكور الكواسج البالغة إلى عضو جماع الذ
clasper  تنغرز في مجمع األنثى في أثناء عملیة الجماع . وتحورت الزعنفة المخرجیة ألسماك

 لتساعدھا في عملیة اإلخصاب الداخلي . Minnowالمینو 
 

بعمل عضو تناسلي في أسماك الكھوف العمیاء . وغالبا ما  كما تحورت الفتحة التناسلیة لتقوم     
یتم اإلخصاب  بعد مدة غزل ، حیث یؤدي الصوت واأللوان وطریقة السباحة دورا مھما في 
عملیة العرض واإلغراء التي یؤدیھا أحد الجنسین الجتذاب الجنس األخر ، وعندما یكون الذكر 

بعد . إن العنایة بالبیوض  اي یعتني بالصغار فیمأكثر فعالیة في أثناء الغزل سیكون ھو الذ
المخصبة من األبوین ھي إحدى الوسائل الطبیعیة للحفاظ على النوع ، وإن عدد البیوض التي 
تطلقھا األنثى الواحدة في المرة الواحدة یتراوح بین بضعة عشرات إلى بضعة مالیین بیضة 

اتھا وحسب حجم البیضة وحجم وعمر األنثى حسب عدد المرات التي تطلق فیھا البیوض أثناء حی
. 

إن ما ذكر أنفا یشیر إلى التكاثر الطبیعي لألسماك في البیئة المائیة الطبیعیة أو المیاه الداخلیة       
. أما عند تربیة األسماك في أحواض أو بیئة مائیة اصطناعیة فان التكاثر یؤدي دوراً رئیساً في 

إلنتاج األجیال الجدیدة إنجاح عملیة التربیة واستمرارھا . وعند االعتماد على التكاثر الطبیعي 
 تستخدم أحدى الطرق اآلتیة :

 
 التكاثر الطبیعي غیر المسیطر علیھ . -1
 التكاثر الطبیعي شبة المسیطر علیھ . -2
 التكاثر الطبیعي المسیطر علیھ . -3
 

 وفیما یلي توضیح لكل منھا :
 

 
 : التكاثر الطبیعي غیر المسیطر علیھ -1

في ھذه الطریقة ال یتدخل مربي األسماك في عملیة التك�اثر ب�ل ینتظ�ر إل�ى م�ا بع�د اإلخص�اب      
لیق�وم بجن�ي الیرق�ات . وتس��تخدم لص�ید الیرق�ات ش��باك دقیق�ة الفتح�ات وی��تم ت�درج الیرق�ات حس��ب 
الحج��م ، واس��تبعاد األن��واع الغریب��ة أو غی��ر المرغ��وب فیھ��ا . بع��دھا تنق��ل الیرق��ات إل��ى أح��واض 

 تربیة .ال
 : التكاثر الطبیعي شبھ المسیطر علیھ -2

في ھذه الطریقة یوضع قطیع التكاثر في حوض كبیر وفي حال�ة تربی�ة أس�ماك الك�ارب توض�ع     
خمسة أطقم لكل ھكتار حیث یتكون الطقم من ذكرین وأنث�ى واح�ده . ث�م تت�رك األمھ�ات والص�غار 

ي ھ��ذه الطریق��ة م��ن دون الت��دخل أو ف��ي الح��وض نفس��ھ . یمك��ن األش��راف عل��ى عملی��ة التك��اثر ف��
السیطرة علیھا بشكل مباشر، وأحیانا یتم تفریغ األحواض بعد وقت الت�زاوج بح�والي ش�ھرین . ث�م 

 تنقل األصبعیات إلى أحواض التربیة وتترك ھناك إلى ما بعد فصل الشتاء .
 : التكاثر الطبیعي المسیطر علیھ -3



م فیھا عملی�ة الت�زاوج واإلخص�اب وبت�دخل مباش�ر في ھذه الطریقة تستعمل أحواض خاصة تت     
من مرب�ي األس�ماك . ویراع�ي عن�د إنش�اء ھ�ذه األح�واض ت�وافر الش�روط الالزم�ة إلنج�اح عملی�ة 

 . التكاثر
 

 ومن ھذه األحواض :
 Dubisch  method  أحواض طریقة دوبش -أ
 

في الق�رن التاس�ع عش�ر ال�ذي  Dubischاستخدمت ھذه الطریقة ألول مرة من مربي األسماك     
تك�اثر  أبتكرھا وصممھا فسمیت باسمھ ، وھي ال تزال شائعة في العدید من بلدان الع�الم ف�ي مج�ال

( تف��ریخ ) أس��ماك الك��ارب . تمت��از أح��واض دوب��ش بكونھ��ا مربع��ة الش��كل أو مس��تطیلة ال تتج��اوز 
م إذا  6x15ن�ت مربع�ة ، وم إذا كا 10x10م أو  8x8م مربع وأبعادھا ف�ي الغال�ب  100مساحتھا 

س��م تمت��د عل��ى ط��ول  50 - 40كان��ت مس��تطیلة . یحت��وي الح��وض عل��ى قن��اة یت��راوح عمقھ��ا ب��ین 
) . تستخدم ھذه القناة كملجأ لآلباء بعد عملی�ة وض�ع الب�یض  32الجوانب الداخلیة للحوض ( شكل 

ع�د الفق�س وذل�ك وإخصابھ كما تسھل عملیة صید األسماك وك�ذلك الیرق�ات (األف�راخ ) الص�غیرة ب
عن طریق تصریف الماء من الحوض . تحیط القناة بالجزء الوسطي المرتفع م�ن الح�وض وال�ذي 
یزرع بالحشائش واألعشاب ویدعى بمصطبة وضع البیض . ویكون ارتفاع عم�ود الم�اء ف�ي ھ�ذه 

 .  15: 1سم وبانحدار  30المصطبة بحدود 
سة وأن تكون محمیة من الریاح ، وق�د یس�تخدم یجب أن تبنى ھذه األحواض في المواقع المشم     

 م . 2لھذا الغرض سیاج من القصب ال یقل ارتفاعھ عن 
 

ْم تمأل األحواض بالم�اء . ویفض�ل أن ت�تم عملی�ة م�ْل 16وعندما تصل درجة حرارة الماء إلى      
 أحواض التكاثر ظھ�را وذل�ك  یس�مح لق�اع الح�وض باكتس�اب الح�رارة بفع�ل أش�عة الش�مس . وف�ي
الوقت نفسھ تتم عملی�ة تھیئ�ة اإلن�اث وال�ذكور الم�راد تكثیرھ�ا ف�ي أم�اكن منفص�لة لح�ین نقلھ�ا إل�ى 

المخرج ،  ةأحواض التزاوج . ویمكن تمییز األنثى من الذكر من خالل استدارة البطن وبروز فتح
ووجود نتوءات مخروطیة الشكل حمراء اللون على الفتحة التناسلیة وعلى الرأس في حالة األنث�ى 
. بینما یتمیز الذكر بكونھ أنحف وأطول قلیال من األنثى ، وأن�ھ عن�د الض�غط الخفی�ف عل�ى منطق�ة 

 البطن یتحرر السائل المنوي منھ .
-3كغم ، أما الذكور فتك�ون بعم�ر  7-3أو بوزن  سنوات 10 -5.یفضل أن تكون اإلناث بعمر     
سنوات على أن  تكون كاملة البلوغ . وقبل وضع األسماك في أحواض التزاوج یجب التأكد من  4

خل��و األس��ماك م��ن الطفیلی��ات الخارجی��ة ، ویفض��ل معاملتھ��ا بحم��ام ملح��ي ( كلوری��د الص��ودیوم ) 
من  ةجھاد علیھا إلزالة الطفیلیات الخارجیدقیقة أو لحین ظھور عالمات اإل 15% ولمدة 3بتركیز

الجلد والغالص�م والزع�انف. ق�د یوض�ع زوج م�ن األس�ماك ( ذك�ر وأنث�ى ) ف�ي ك�ل ح�وض ولك�ن 
طقم من األسماك في ك�ل ح�وض وعن�دما تص�ل درج�ة ح�رارة الم�اء بح�دود  3 -1یستحسن وضع 

می��ز حی��ث تب��ادر ْم واقت��راب وق��ت وض��ع الب��یض یالح��ظ عل��ى األس��ماك الس��لوك الجنس��ي المت 18
الذكور بمطاردة اإلناث حول جوانب الح�وض وب�ین األعش�اب والنبات�ات ف�ي إش�ارة س�لوكیة ت�دلل 
على االستعداد لوض�ع الب�یض . تض�ع اإلن�اث بیوض�ھا عل�ى النبات�ات المائی�ة لی�تم تلقیحھ�ا مباش�رة 

س�م  50 - 45 بوساطة الحیامن الت�ي تطلقھ�ا ال�ذكور . إن األنث�ى البالغ�ة الت�ي یص�ل طولھ�ا بح�دود
س�م  65 – 60بیضة في المرة الواحدة . أما األنثى التي یصل طولھا إل�ى 310000تضع ما یقارب

بیض�ة لك�ل واح�د كغ�م م�ن  100 .000بیضة في المرة الواحدة وبمعدل  750000.1فتضع حوالي
وزنھ��ا . وتتص��ف البی��وض بكونھ��ا ش��فافة ولزج��ة ولھ��ا القابلی��ة العالی��ة عل��ى االلتص��اق ب��أي جس��م 

 تالمسھ . تبقى البیوض ملتصقة على النباتات أو األجسام األخرى ولحین فقسھا .
 



تت��رك األس��ماك م��دة لض��مان إتم��ام عملی��ة اإلخص��اب ، وھن��ا س��یكون المرب��ي أم��ام خی��ارین أم��ا     
البیوض إلى أحواض التفقیس وع�دم ص�ید األمھ�ات وأم�ا األخ�ر فھ�و نق�ل األمھ�ات  لاألول فھو نق

 یوض لحین فقسھا .واإلبقاء على الب
 

 
  حوض دوبش ) - 32 -( الشكل                                  

 
 Hofer methodأحواض أو طریقة ھوفر  -ب

 
تعتمد ھذه الطریقة على استخدام أحواض تش�بھ أح�واض دوب�ش ب�الحجم إال إنھ�ا تختل�ف عنھ�ا      

من حیث التصمیم واإلنشاء كونھا ال تشتمل على خندق أو قناة محیطی�ة داخلی�ة . ینح�در القع�ر ف�ي 
س��م  30أح��واض ھ��وفر ت��دریجیا م��ن جھ��ة أنب��وب تجھی��ز الم��اء، حی��ث یك��ون عم��ق الم��اء ح��والي 

) .  33س�م ( الش�كل  75نحدار باتجاه فتحة التصریف لیصبح عندھا عمق الماء بحدود ویستمر اال
وتتمیز أحواض ھوفر ببساطة اإلنشاء وھي ال تتطلب زراعة األعش�اب لوض�ع الب�یض علیھ�ا م�ن 
األس��ماك ، وتس��تخدم ب��دال م��ن ذل��ك ح��زم م��ن النبات��ات أوأغص��ان الش��جیرات . وكم��ا ف��ي أح��واض 

لنباتیة م�ع البی�وض إل�ى أح�واض التفق�یس بع�د إتم�ام عملی�ة اإلخص�اب أو دوبش یمكن نقل الحزم ا
 أسابیع بعد التفقیس . 3 -2نقل االباء الى أحواضھا وترك البیوض في األحواض لمدة 

 
 



 
 
 

 ) یوضح تصمیم احواض ھوفر للتكاثر الطبیعي 33 –(الشكل                   
 

وھن��اك طرائ��ق أخ��رى یمك��ن إتباعھ��ا للس��یطرة عل��ى التك��اثر الطبیع��ي وذل��ك م��ن دون الحاج��ة     
 -إلنشاء أحواض خاصة . ومن ھذه الطرائق :

 
 kakabans methodطریقة المفرخات  -أ 
 

وھ��ي م��ن الطرائ��ق الش��ائعة ویمك��ن اس��تعمالھا ف��ي أي ح��وض م��ن أح��واض تربی��ة األس��ماك .      
وتس��تند ھ��ذه الطریق��ة عل��ى اس��تخدام المفرخ��ات لجم��ع البی��وض ونقلھ��ا إل��ى أح��واض مخصص��ة 

على شكل حصران مصنوعة من حزم ألی�اف النخی�ل أوالس�عف مثبت�ة بقط�ع  تللتفقیس . والمفرخا
ف��ي أح��واض التربی��ة وتثب��ت ف��ي أم��اكن معین��ة  تتوض��ع ھ��ذه المفرخ��اخش��بیة بوس��اطة مس��امیر . 

 سم وذلك عن طریق ربطھا باإلثقال . 8وبطریقة بحیث تكون مغمورة بالماء بحدود 
یتم فحص ھذه المفرخ�ات یومی�ا للتأك�د م�ن وض�ع الب�یض علیھ�ا لنقلھ�ا فیم�ا بع�د إل�ى أح�واض      

 التفقیس .
 



ن الممی��زات أھمھ��ا أنھ��ا تع��د أس��ھل طرائ��ق التك��اثر وأنس��بھا المفرخ��ات بع��دد م�� ةوتمت��از طریق��    
كونھا ال تتطلب إنشاء أحواض خاص�ة كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي أح�واض دوب�ش أو ھ�وفر، حی�ث یمك�ن 

 وضعھا في أي حوض وحسب رغبة المربي وبرنامج المزرعة.
ة الحص�ول كما یمكن استخدام المفرخات لعدة م�رات بع�د تنظیفھ�ا وتعقیمھ�ا فض�ال عل�ى إمكانی�    

في مزرع�ة  1958على نسبة تفقیس عالیة . وقد تم استخدام المفرخات ألول مرة في العراق عام  
أسماك الزعفرانیة ، ثم تم اعتمادھا ف�ي مزرعت�ي أس�ماك أللطیفی�ة والری�اض ، وھ�ي تختل�ف قل�یال 

حی�ث تتك�ون عن المفرخات العالمیة المذكورة أنفا من ناحیة التصمیم إال إنھا تؤدي الغ�رض نفس�ھ 
م ف�ي وس�طھ أس�الك مربوط�ا علیھ�ا لی�ف النخی�ل  x 11.5 ھذه المفرخات م�ن إط�ار خش�بي بأبع�اد

بع��دة طبق��ات . توض��ع المفرخ��ات ف��ي جوان��ب أح��واض الت��زاوج بأع��داد مختلف��ة وحس��ب مس��احة 
س��م وذل��ك لض��مان ع��دم  10 -5الح��وض ، وتثق��ل بثق��االت ك��ي تغط��س تح��ت س��طح الم��اء بعم��ق 

یة عل��ى درج��ة تع��رض البی��وض الملتص��قة بھ��ا للجف��اف . یعتم��د تفق��یس البی��وض بالدرج��ة األساس��
 یوم . 5 -4لحصول التفقیس بین  محرارة الماء . وبالنسبة ألسماك الكارب یتراوح الوقت الالز

 yolk sacملم على كیس المح  6 -5تتغذى صغار األسماك حدیثة التفقیس والتي یبلغ طولھا      
وب�النظر ألھمی�ة ھ�ذه . zooplankton أیام ، ثم تبدأ بالتغذیة على الھائمات الحیوانی�ة   4 -2لمدة 

الكائنات الحی�ة كغ�ذاء أساس�ي للمراح�ل األول�ى م�ن حی�اة األس�ماك ل�ذلك یج�ب التأك�د م�ن توافرھ�ا 
 وبالكمیات المناسبة للیرقات حدیثة التفقیس .

 Japanes methodالطریقة الیابانیة   -ب
 

ح�وض ف�ي  یمكن تلخیص ھذه الطریقة بوضع حاجز من سلك ناعم في زاویة أو جزء م�ن أي     
المزرعة السمكیة . وتوضع أسماك التك�اثر ف�ي الج�زء المخص�ص م�ع بع�ض الح�زم النباتی�ة ( أي 

 نوع من النباتات ذات السیقان الرفیعة ) لوضع البیض علیھا .
 

 Indian methodا لطریقة الھندیة   -ج
 

في ھذه الطریقة یتم وضع أحواض مستطیلة مصنوعة من قماش ( یشبھ الململ) في أحواض       
التربیة ویكون عمق ھذه األحواض مترا واحدا ومثبة من الجوان�ب بوس�اطة أعم�دة م�ن الخی�زران  

 ) . 34 -( الشكل   Hapaوتعرف بالھابا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 الھندیة لوضع البیض  الھابا hapa) احواض  34 -( الشكل
 
 

توضع نباتات مائیة في ھذه األحواض ، وفي المساء توضع األمھات في أحواض القماش ثم       
تغطى بشباك لمنع األسماك من القفز منھا . تترك األسماك في األحواض لمدة ساعة لضمان 

إلى أحواض التفقیس إكمال عملیة اإلخصاب ، ثم ترفع النباتات والبیوض الملتصقة علیھا وتنقل  
) یوضح كمیة النباتات المائیة  9، أما األمھات فتعاد إلى أحواض التربیة أو الخزن . والجدول( 

 . hapaووزن األسماك التي یمكن وضعھا في أحجام مختلفة من أحواض 
 

) أبع��اد اح��واض الھاب��ا وع��دد ان��اث وذك��ور أس��ماك الك��ارب وكمی��ة       9الج��دول (     
 النباتات الالزمة التمام عملیة التكاثر بالطریقة الھندیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -طرائق صید الیرقات وعدھا ونقلھا :
 

یتم صید الیرقات عادة بتقلیل مستوى الماء في الح�وض ت�دریجیا بحی�ث یمك�ن رؤی�ة الیرق�ات       
قب��ل ص��یدھا . وتس��تخدم ف��ي عملی��ة الص��ید ش��بكات ذات فتح��ات دقیق��ة ال تس��مح بم��رور الیرق��ات 

 خاللھا . وتجمع الیرقات في حاویات أو صنادیق خاصة لغرض إجراء عملیة العّد .
الیرقات فیھ ثم س�كب الم�اء  دبصورة تقریبیة وذلك بأخذ حجم معین من الماء وع تعّد الیرقات      

من ھذه العینات  وبتكرار العملیة یمكن تق�دیر ع�دد الیرق�ات حس�ب  دتدریجیا إلى برمیل وبأخذ عد
) . وھناك طرائق أكثر دقة یمكن استخدامھا ف�ي ع�ّد الیرق�ات  35حجم الماء في الحوض ( الشكل 

المقسمة ، حیث توزع الیرقات على أحواض تربیة األسماك وتق�در كثافتھ�ا العددی�ة  مثل الصنادیق
 األولیة حسب مساحة الحوض أو حجمھ .

یفضل بعض المتخصص�ین ف�ي تربی�ة األس�ماك اس�تعمال المفرخ�ات لإلخص�اب وذل�ك لتجن�ب      
ح��واض مس��ك الص��غار وص��یدھا ، حی��ث ی��تم رف��ع المفرخ��ات بع��د عملی��ة اإلخص��اب ونقلھ��ا إل��ى أ

أبعاد 
 الحوض (م)

 اإلناث
 عددھا

 اإلناث
 وزنھا(كغم)

 
 الذكور
 عددھا

 
 

 الذكور
 وزنھا

 

وزن 
 النباتات
 (كغم)

2x1 
 1 1 2-3 1 2 

3x5/1 
 1 3-4  2-3 3-4 5 

4x4 
 1 5-6 2-3 5-6 7 



التربیة لتفقس ھناك ویمكن عّد البیوض وھي ملتصقة بالمفرخات باس�تعمال عدس�ات مكب�رة . كم�ا 
 یمكن بھذه الطریقة رفع البیوض غیر المخصبة أو المیتة والتخلص منھا قبل نقل المفرخات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملیة عد یرقات االسماك في احواض التربیة 35 –شكل                       
 Selectionاالنتخاب 

 
تعد عملیة االنتخاب ألسماك التكاثر أو أسماك التربیة إحدى وسائل تحس�ین اإلنتاجی�ة وزیادتھ�ا     

إذ إن��ھ بانتخ��اب األف��راد ذات المظھ��ر الجی��د والص��فات المرغوب��ة یمك��ن الحص��ول عل��ى جی��ل م��ن 
نط�اق واس�ع  ىوالمواصفات العالیة . لقد جرت عملیة االنتخاب ف�ي أورب�ا عل�األسماك ذات القیمة 

وحثیث لسنوات طویلة ونتج عن ذلك تحسین سالالت الكارب وإنتاج أجیال أعرض وأسمك      ( 
ھ�ي األس�ماك الت�ي م�ن الن�وع نفس�ھ والت�ي تع�یش ف�ي المنطق�ة   raceأثخن) . والمقصود بالس�اللة 

الخصائص الوراثی�ة الممی�زة مث�ل أبع�اد الجس�م كحج�م ال�رأس وع�رض نفسھا ولكنھا تمتلك بعض 
الجس��م وغیرھ��ا . وبالنس��بة إل��ى المظھ��ر الخ��ارجي ف��أن ھن��اك أرب��ع س��الالت رئیس��یة م��ن أس��ماك 

 مقسمة اعتمادا على شكل الحراشف التي تغطي أجسامھا وعددھا . ) 36الكارب الشائع ( الشكل 
 وھذه السالالت :

 
 ویكون جسمھ مغطى كلیا بالحراشف .  Fully scaled carpالكارب كامل الحراشف . 1
ل�ھ حراش�ف بإحج�ام مختلف�ة عل�ى ج�انبي الجس�م . وع�ادة :   mirror Carpالك�ارب ألمرآت�ي  . 2

 یوجد صف واحد من الحراشف على المنطقة الظھریة للجسم .
 row Carp with singleالكارب ذو الصف الواحد من الحراشف . 3

یحت��وي عل��ى ص��ف م��ن الحراش��ف المتناس��قة الحج��م عل��ى اح��د ج��انبي الجس��م . وق��د یك��ون الص��ف 
متكامال على طول الجسم او یشغل جزءا منھ ، او قد یحت�وي الجس�م حراش�ف متن�اثرة ھن�ا وھن�اك  

 على قاعدة الزعانف مثال او في ا لمنطقة الظھریة للجسم .
 Leather Carpالكارب الجلدي  . 4

 على عدد قلیل من الحراشف تتركز بصورة رئیسة قرب قاعدة الزعانف .یحتوي 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ) أ ، ب ، ج ، د انوع مختلفة 36 -(شكل
 من الكارب :  

 ( أ ) الكارب كامل الحراشف
 ( ب ) الكارب المرآتي

 ( ج ) الكارب ذو الصف الواحد 
 من الحراشف

 (  د ) الكارب الجلدي 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن الھدف من االنتخاب ھو إنتاج ساللة م�ن األس�ماك لھ�ا ص�فات محس�نة التت�وافر ف�ي الس�اللة     
األص��لیة الت��ي أنتج��ت ع��ن الت��زاوج االعتی��ادي غی��ر الخاض��ع لعملی��ة االنتخ��اب . وم��ن أھ��م ھ��ذه 
الصفات سرعة النمو وثخن الجسم حیث تشیر الصفة األخیرة إلى وجود كمیة اكبر من اللحم نسبة 

 ) . 37الطول  ( الشكل إلى 
إن المستھلك في أوربا وشرقي آسیا ومناطق أخرى من العالم یفضل األسماك قلیل�ة الحراش�ف      

ولذلك یتم التركیز في إنتاج ھذه األنواع في تل�ك المن�اطق . إم�ا ف�ي الع�راق فیحص�ل العك�س إذ إن 
غالبی��ة المس��تھلكین یفض��لون األس��ماك الت��ي تحت��وي عل��ى الحراش��ف . وق��د أظھ��رت الدراس��ات 

ة بانتخاب اسماك الكارب إن ھناك عالقة ب�ین وج�ود الحراش�ف وع�ددھا وب�ین الخص�ائص الخاص
الوظیفی��ة للس��مكة مث��ل س��رعة النم��و وقابلی��ة التحم��ل والبق��اء ومقاوم��ة اإلم��راض . فالك��ارب كام��ل 
الحراشف یكون أسرع نموا وأكثر تحمال من بقیة س�الالت الك�ارب الت�ي ق�د تع�اني م�ن التش�وھات 

 ء في النمو .                في الزعانف وبط
 
 
 



 
 

 ) أنتخاب االسماك ذات الصفات المظھریة الجیدة 37الشكل (                 
 
 

والتنحص��ر فائ��دة االنتخ��اب ف��ي تحس��ین ص��فات األس��ماك فحس��ب ، ب��ل اس��تخدمت ف��ي تھج��ین      
 أنواع مختلفة من األسماك تقع ضمن الجنس نفسھ .

 لعالمیة التي أجریت في عدد كبیر من بلدان العالم النجاح المطلق لتربیةلقد أثبتت التجارب ا      
وس�رعة النم�و والمقاوم�ة الجی�دة للظ�روف غی�ر المالئم�ة ،  عأسماك الك�ارب بس�بب تأقلمھ�ا الس�ری

لذلك ُع�َد الك�ارب نموذج�ا ألس�ماك المی�اه الدافئ�ة . وب�النظر لقرب�ھ ووج�ود الكثی�ر م�ن التش�ابھ بین�ھ 
 والعائدة لعائلة الشبوطیات   Barbusالعراقیة المھمة التي تنتمي للجنس وبین األسماك 
Cyprinidae  نفس���ھا فأن���ھ س���یتم التح���دث بالتفص���یل ع���ن س���مكة الك���ارب الش���ائع ف���ي موض���وع

 االنتخاب والتكاثر االصطناعي .
 
 
 

 رائق المتبعة في انتخاب أسماك الكارب الشائعالط
 
 

 -أسماك الكارب ھما :توجد طریقتان رئیسیتان النتخاب 
 

 :االنتخاب الفردي 
تتم ھذه العملیة بانتخاب ذكر وأنثى واحدة یوضعان في حوض واحد .ولعل من أھم مساوئ      

ھذه الطریقة ھي الحاجة إلى أحواض كثیرة الستخدامھا في عملیة االنتخاب ، واللجوء إلى طریقة 
یة التعلیم والترقیم لألسماك المنتخبة ولألحواض . ومع ذلك فأن ھذه الطریقة تعد سھلة من الناح

 العملیة بسبب قلة االحتماالت المتوقعة للتزاوج .
 

 : االنتخاب الجماعي



في ھذه الطریقة یرتفع عدد اإلناث والذكور المنتخبة لیصل إلى عشرة،حیث توضع ھذه      
األسماك في أحواض التكاثر التي یجب أن یكون حجمھا مالئما لإلعداد المتوقعة . ففي حالة 

احتمال للتزاوج فیما بینھا  100إناث فأنھ من الناحیة النظریة وجد  استخدام عشرة ذكور وعشر
وتبقى الیرقات الناتجة من تزاوج ھذه األسماك في حوض واحد إلى الربیع القادم حیث تسجل 

والخاصة بالجیل األول من ناحیة المظھر الخارجي والنمو الفردي لكل منھا ویحتفظ  ةالبیانات كاف
ستكمال التجارب علیھ في السنین القادمة ویستعمل النصف اآلخر % من الجیل ال50بحوالي 
 .للتربیة 

 
 Artificial reproductionالتكاثر االصطناعي 

 
أجریت تجارب التكاثر االصطناعي أو ما یسمى بالتلقیح االصطناعي على األس�ماك من�ذ حقب�ة     

االص��طناعي عب��ر التج��ارب طویل��ة م��ن ال��زمن تتج��اوز الق��رن . وق��د تط��ورت طرائ��ق التك��اثر 
مختل��ف أن��واع األس��ماك وخاص��ة االقتص��ادیة منھ��ا  ىوالدراس��ات العدی��دة  الت��ي ت��م تطبیقھ��ا عل��

 كالكارب والسالمون لما لھذه األسماك من قیمة وأھمیة اقتصادیة عالیة .
 

ویقص��د بعملی��ة التك��اثر االص��طناعي اإلس��راع ف��ي عملی��ة إط��الق البی��وض والحی��امن وإح��داث     
عملیة التلق�یح تح�ت ظ�روف مس�یطر علیھ�ا ف�ي المختب�ر . وتبق�ى الیرق�ات ف�ي المختب�ر م�ع ت�وفیر 
الظ��روف المناس��بة لھ��ا كاف��ة ث��م ی��تم إطالقھ��ا إل��ى أح��واض التربی��ة بع��د أن تص��ل إل��ى حج��م مع��ین 

االعتم���اد عل���ى نفس���ھا م���ن ناحی���ة الحرك���ة والتغذی���ة . ولع���ل أھ���م أھ���داف التلق���یح یس���اعدھا ف���ي 
االصطناعي ھو تقلیل الخسائر الناجمة عن موت عدد كبیر من البیوض ، أو عدم نج�اح تلقیحھ�ا ، 
أو موت البیوض المخصبة وفشل عملیة التفقیس أو موت الیرقات بع�د التفق�یس بس�بب ع�دم ت�وافر 

 رضھا لالفتراس واإلمراض .الظروف المالئمة وتع
إن أول��ى تج��ارب التلق��یح االص��طناعي ألس��ماك عائل��ة الش��بوطیات أجری��ت ف��ي الص��ین ع��ام        

ح���اول أح���د العلم���اء الب���رازیلیین اس���تعمال مس���تخلص الغ���دة النخامی���ة  1934. وف���ي ع���ام 1930
لغ��دة نجح��ت عملی��ة حق��ن ھرم��ون ا 1937لإلس��راع ف��ي عملی��ة التلق��یح االص��طناعي ، وف��ي ع��ام 

النخامی��ة إلط��الق البی��وض والحی��امن ث��م تلقیحھ��ا ب��المختبر . ث��م أجری��ت تج��ارب أخ��رى تلتھ��ا ف��ي 
 ألمانیا ، سویسرا، روسیا ، والھند وقد تطورت ھذه العملیة كثیرا وكانت نتائجھا مشجعة جداً .

 
 

 مزایا التكاثر االصطناعي
 
 

 -یمكن تلخیص مزایا التكاثر االصطناعي بالنقاط اآلتیة :
 إمكانیة الحصول على البیوض والحیامن الناضجة في أي وقت ولیس في موسم التكاثر فقط . -1
تختلف فیم�ا بینھ�ا بموع�د النض�ج  يسھولة إجراء عملیة التھجین بین أسماك النوع الواحد والت -2

 الجنسي .
  الحص��ول عل��ى بی��وض وحی��امن ناض��جة ف��ي مواعی��د مبك��رة الختص��ار ال��زمن واالس��تفادة              -3

 القصوى من الظروف البیئیة المالئمة وإستغالل موسم النمو في التربیة .
ارتف��اع نس��بة البق��اء للبی��وض المخص��بة والیرق��ات إل��ى أقص��ى ح��د تح��ت الظ��روف المختبری��ة  -4

المسیطر علیھا وعدم وجود األعداء وقلة مصادر األمراض وإنعدام حاالت االفتراس الت�ي ق�د 
 البیئة الطبیعیة .تتعرض لھا البیوض والیرقات في 

 یمكن الحصول على الیرقات من أسماك التكاثر ولعدة مرات في السنة . -5



إمكانی��ة تحس��ین القطع��ان الس��مكیة ونش��ر الص��فات الوراثی��ة الجی��دة ف��ي أوق��ات زمنی��ة قص��یرة  -6
وذل��ك ع��ن طری��ق انتخ��اب س��الالت جی��دة م��ن أس��ماك التك��اثر الس��تخدامھا ف��ي عملی��ة التك��اثر 

 االصطناعي .
األن��واع الن��ادرة م��ن األس��ماك والت��ي ال یمك��ن تكاثرھ��ا تح��ت ظ��روف أح��واض التك��اثر تكثی��ر  -7

 (أحواض دوبش وھوفر ) في المزارع السمكیة .
 
 
 
 

Artificial التكاثر االصطناعي ألسماك الكارب وعائلة الشبوطیات :
reproduction of Carp and Cyprinidae 

 
تتضمن عملیة التكاثر االصطناعي ألسماك الكارب خمس مراحل متتابع�ة . ی�تم ف�ي المرحل�ة       

األول��ى اختی��ار قطی��ع التك��اثر م��ن ذك��ور وإن��اث عل��ى أس��اس الص��فات المرغوب��ة ك��المظھر الجی��د 
والحجم والوزن والعمر المناسب .وفي المرحلة الثانیة تتم تھیئة ھرمون الغدة النخامیة حیث تحقن 

 pituitary glandوال��ذكور المخت��ارة وغی��ر كامل��ة النض��ج بخالص��ة الغ��دة النخامی��ة اإلن��اث 
extract  الحاوی�ة عل�ى الھرم�ون التناس�لي المح�رضgonadotropin  وال�ذي یعم�ل عل�ى تحفی�ز

ف��ي اإلن��اث ، وتك��وین ovulation الخالی��ا التناس��لیة عل��ى النض��ج النھ��ائي . وم��ن ث��م التب��ویض  
ال�ذكور . وی�تم ف�ي المرحل�ة الثالث�ة ن�زع البی�وض والحی�امن الناض�جة في  spermiationالحیامن 

milt and eggs stripping  وف��ي المرحل��ة الرابع��ة تلق��ح البی��وض اص��طناعیاartificial 
fertilization . بوساطة السائل المنوي للحصول على البیض المخصب 

 
ومن ث�م   eggs incubationة أما في المرحلة الخامسة واألخیرة فیتم حضن البیوض المخصب   

تفقیس��ھا إلنت��اج یرق��ات جدی��دة وبأع��داد كبی��رة .إن ھ��ذه المراح��ل كلھ��ا تج��ري مختبری��ا وال یحت��اج 
 النجازھا أحواض أرضیة كما ھو الحال علیھ في طرائق التكاثر الطبیعي .

 -وفیما یلي شرح مفصل لكل مرحلة من ھذه المراحل :
 

 -اختیار قطیع التكاثر : -1
اختیار األمھ�ات ذات المظھ�ر الجی�د والحج�م المناس�ب إلتم�ام عملی�ة الت�زاوج ، ویفض�ل أن یتم     

سنوات . یمكن عزل ھذه األسماك في أح�واض  4 -2كغم وبعمر  6 -2یتراوح وزن األسماك بین 
) وأحیان�ا توض�ع األمھ�ات المنتخب�ة ف�ي  39التكاثر قبل بض�عة ش�ھور م�ن موس�م التك�اثر( الش�كل 

لمدة ال تزید على شھر قبل الب�دء بعملی�ة حق�ن الھرم�ون . وف�ي الواق�ع ف�أن الوق�ت  أحواض التكاثر
المناسب من السنة والذي توضع فیھ األمھات في أحواض التزاوج یعتمد على المنطقة . فم�ثال ف�ي 
وسط أوربا یتم وضع األمھات إما خالل النصف الثاني من شھر آذار أو شھر نیسان ، أو النص�ف 

آیار . بینما توضع األمھات في أحواض التك�اثر ف�ي الع�راق خ�الل النص�ف الث�اني  األول من شھر
 من آذار .

 



.

اختیار األمھات ذات المظھر الجید و الحجم المناسب  -39-الشكل •
لعملیة التكاثر

 
 

 -تھیئة خالصة الغدة النخامیة وحقن الھرمون : -2
تعد خالصة الغدة النخامیة ألسماك الكارب ذات أھمیة كبیرة في عملی�ات التك�اثر االص�طناعي     

، لیس في تكاثر أسماك الكارب واألن�واع القریب�ة من�ھ فق�ط ، ب�ل وحت�ى ف�ي تكثی�ر األن�واع البعی�دة 
 hcat fisوأس�ماك الق�ط  troutعنھ والتي ال تمت للكارب ب�أي ص�لة قراب�ة مث�ل أس�ماك الت�راوت 

وغیرھ��ا م��ن األن��واع األخ��رى . ویع��ود اس��تخدام الخالص��ة النخامی��ة ألس��ماك الك��ارب ف��ي مف��اقس 
 األسماك في العالم إلى األسباب التالیة :

 
 إن الغدة النخامیة ألسماك الكارب تكون كبیرة الحجم وسھلة االستئصال من الدماغ . -أ

إل��ى عملی��ة التجفی��د ( تجفی��ف + تبق��ى محتفظ��ة بفعالیتھ��ا بع��د تجفیفھ��ا باألس��یتون أو تعرض��ھا   -ب
 سنوات . 10وطحنھا على شكل مسحوق ولمدة خزن قد تصل   freeze dryingتجمید )

 إمكانیة استخدامھا مباشرة وھي طازجة أو مجمدة .  -ج
   24یمك��ن حف��ظ رؤوس الك��ارب الت��ي س��تؤخذ منھ��ا الغ��دد النخامی��ة وبس��ھولة ف��ي المجم��دة لم��دة  -د

 ساعة .
ة النخامی��ة الطازج��ة والمجفف��ة عل��ى ش��كل محل��ول وذل��ك ع��ن طری��ق إض��افة یمك��ن خ��زن الغ��د -ه

 . 2:1الكلیسرین إلیھا بنسبة 
 

تس�تخرج الغ��دد النخامی��ة م�ن أس��ماك الك��ارب الناض�جة جنس��یا . وقب��ل استئص�ال الغ��دة ی��تم قت��ل     
ة األس��ماك بض��ربة قوی��ة عل��ى ال��رأس عن��د منطق��ة العین��ین وال��ى األعل��ى قل��یال . ث��م تقط��ع الجمجم��

 بالمنشار ویفتح الرأس بعنایة فائقة .
تقع الغدة النخامیة في تجویف المخ من الجھة السفلى ، ویمكن التعرف علیھ�ا م�ن خ�الل ش�كلھا     

 ملم . 3 -2ویتراوح قطرھا  راألحمر المصف االمستدیر ولونھ
 



بح��ذر ولط��ف ویج��ب تجن��ب اس��تعمال الملق��ط ألن��ھ ق��د   spatulaترف��ع الغ��دة بوس��اطة المل��وق     
یؤدي إلى تلفھا . ویمكن استخدامھا وھ�ي طازج�ة بص�ورة مباش�رة وی�تم تجمی�دھا الس�تعمالھا فیم�ا 

م�رات  3 - 2بعد .ویفضل أن تجفف الغدة النخامیة باألسیتون وذلك عن طریق الغسل بھذه الم�ادة 
یض�ا ب�التجفیف وتخ�زن كامل�ة أو عل�ى ش�كل مس�حوق إلزالة الرطوبة والدھون منھا . وقد تجفف أ

 لتستعمل عند الحاجة .
 

 نسبة إلى كلمة  Hypophysationتدعى عملیة حقن األسماك بخالصة الغدة النخامیة بال      
Hypopysis  والت��ي تعن��ي الغ��دة النخامی��ة . تحق��ن األس��ماك بھرم��ون الغ��دة النخامی��ة عن��دما تص��ل

س�ي ، إذ إن الھرم�ون سیس�اعد ف�ي الوص�ول إل�ى النض�ج الجنس�ي مرحل�ة متقدم�ة م�ن النض�ج الجن
الكامل في الوقت الذي یرتأیھ المربي للسیطرة على عملیة التلقیح االصطناعي . قبل عملی�ة الحق�ن 
بمدة قلیلة تس�حق الغ�دة النخامی�ة ف�ي وع�اء خزف�ي (ھ�اون) وی�تم تحض�یر محل�ول الحق�ن م�ن خل�ط 

غ�م  6( یحض�ر بإض�افة  salineیسمى بالمحلول الملح�ي  سم مكعب من المحلول الفسلجي أو ما3
 من كلورید الصودیوم النقي في لتر من الماء المقطر ) .

 
ملغ�م لك�ل كیل�و غ�رام  4 -2توزن األسماك ، اذ یستخدم مسحوق الغدة النخامیة الجاف�ة بجرع�ة     

مطل��وب م��ن واح��د م��ن وزن الس��مكة ، ویفض��ل أن ی��تم الحق��ن ب��دفعتین . یُخل��ط نص��ف ال��وزن ال
سم مكعب م�ن المحل�ول الملح�ي المحض�ر س�ابقا ویخل�ط جی�دا بحی�ث  1مسحوق الغدة النخامیة مع 

یتجانس المزیج . یسحب الم�زیج بوس�اطة حقن�ة معقم�ة وتحق�ن اإلن�اث ف�ي العض�الت الواقع�ة ب�ین 
س�م وحس�ب حج�م الس�مكة . ویمك�ن  3 -2الخط الج�انبي وأول ش�عاع م�ن الزعنف�ة الظھری�ة بعم�ق 

لھرم��ون ف��ي التجوی��ف الجس��مي ولك��ن ذل��ك یتطل��ب الخب��رة والمھ��ارة والح��ذر . بع��د الحقن��ة حق��ن ا
األولى توضع اإلناث في أحواض الحجز التي تحتوي میاه مؤكسجة جیدا وبدرج�ة ح�رارة مناس�بة 

ساعة ، ثم تحقن بالدفع�ة الثانی�ة وبالطریق�ة األول�ى نفس�ھا.  12ْم وتترك لمدة  20 -18تتراوح بین 
ور فتحقن مرة واحدة بالھرمون في الوقت الذي تحقن فی�ھ اإلن�اث بالدفع�ة الثانی�ة . ھ�ذا ف�ي أما الذك

 حالة استخدام الغدة النخامیة الجافة .
 

أم��ا ف��ي حال��ة اس��تخدام الغ��دد النخامی��ة الطازج��ة أو المجم��دة ف��تحقن األس��ماك الم��راد تكثیرھ��ا    
سم مكعب من الماء المقطر أو 1یستخدم صناعیا بمعدل غدة واحدة لكل كغم من وزن السمكة وھنا

من محلول الحقن مع الغدة النخامیة بع�د طحنھ�ا وذل�ك لتس�ھیل عملی�ة زرق المحل�ول النخ�امي ف�ي 
س�اعة تك�ون  20 -12جسم الس�مكة . تع�زل اإلن�اث ع�ن ال�ذكور ف�ي أح�واض خاص�ة وخ�الل م�دة 

إن بع�ض  ان الجدیر بالذكر ھن�اإلناث والذكور المعاملة مستعدة انزع البیوض والحیامن منھا . وم
آالف وح�دة عالمی�ة ( دولی�ة ) م�ع الھرم�ون  10مربي األس�ماك یفض�ل حق�ن م�ادة البنس�لین بكمی�ة 

 لتجنب إصابة األسماك بالتھابات ثانویة .
 

 نزع البیوض والحیامن.  3
 

إن عملیة نزع البیوض من اإلناث والسائل المنوي من الذكور یحتاج إل�ى خب�رة ومھ�ارة عالی�ة     
بس��رعة وبأقص��ر وق��ت ممك��ن . وال یمك��ن إتق��ان ذل��ك إال م��ن خ��الل الممارس��ة   ةالنج��از العملی��

المیدانی��ة والمش��اھدة الحی��ة . وف��ي حال��ة التعام��ل م��ع أس��ماك كبی��رة الحج��م ف��أن العملی��ة ق��د تتطل��ب 
تخدام المخدر لتفادي حدوث الجروح في أثناء عملیة نزع الخالیا التناسلیة ( البی�وض والحی�امن اس

 ) وكذلك التقلیل من اإلجھاد .
ول��ذلك یفض��ل أن تج��ري العملی��ة بوس��اطة شخص��ین ف��ي حال��ة ع��دم اس��تخدام الم��واد المخ��درة ،     

الی�د األخ�رى یمس�ك منطق�ة حیث یمسك الشخص األول األنثى الناضجة من منطق�ة ال�ذنب بی�د ، وب



الزعانف الكتفیة ( الص�دریة ) بحی�ث تك�ون الس�مكة مائل�ة قل�یال وال�ذیل لألس�فل م�ع توجی�ھ الفتح�ة 
 ) .  40التناسلیة إلى إناء جمع البیض ( الشكل 

 
 

 
 

 ) عملیة نزع البیوض 40 -( الشكل                            
 

یمس��ك الش��خص الث��اني  الس��مكة بالی��د الیس��رى ف��ي منطق��ة الزعنف��ة الكتفی��ة ون��زع الب��یض بالی��د     
الیمن��ى ع��ن طری��ق الض��غط بالس��بابة واإلبھ��ام ( مس��اج ) ب��دًء م��ن المنطق��ة القریب��ة م��ن الزع��انف 
الحوضیة ( البطنیة ) والرجوع إلى الخلف باتجاه الفتحة التناس�لیة ، وق�د یمس�ك ش�خص ثال�ث إن�اء 

مع البیض . أما إذا تطلب إنجاز العملیة بوساطة شخص واحد فانھ یقوم بمسك منطق�ة ال�ذنب بی�د ج
بینم��ا یس��تخدم الی��د األخ��رى لن��زع الب��یض . ی��تم ن��زع الس��ائل المن��وي م��ن ال��ذكر الناض��ج بالطریق��ة 
نفس�ھا عل��ى أن یس�قط الس��ائل المن��وي مباش�رة ف��وق البی�وض المنزوع��ة م��ن األنث�ى إلج��راء عملی��ة 

ق��یح االص��طناعي . ویفض��ل أن یرت��دي الش��خص الق��ائم بعملی��ة ن��زع البی��وض والحی��امن كفوف��ا التل
صوفیة لیتسنى لھ مسك السمكة بقوة . ویجب أن تجمع البیوض في آنیة بالستیكیة لتف�ادي التص�اق 
البی��وض عل��ى ج��درانھا بع��د وض��ع الس��ائل المن��وي فوقھ��ا مباش��رة . وال ینص��ح باس��تخدام األوان��ي 

الفخاری��ة ، كم�ا یج��ب من�ع وص��ول قط�رات الم��اء إل�ى البی��وض والس�ائل المن��وي ف��ي  الزجاجی�ة أو
 اآلنیة البالستیكیة قبل خلطھما بأي حال من األحوال .

 
 التلقیح االصطناعي للبیوض -4
 

. ولتف�ادي فش�ل عملی�ة  % م�ن حج�م الب�یض10 -5المنوي إل�ى البی�وض بواق�ع  لیضاف السائ     
ام ذك��ر عق��یم ، یُنص��ح باس��تخدام الس��ائل المن��وي بالنس��بة نفس��ھا اإلخص��اب بس��بب احتمالی��ة اس��تخد

المذكورة الثنین من الذكور الناضجة أو أكثر . بعد جمع البیوض والحیامن مباشرة  یُمزج الخل�یط 
دقیقة بوساطة ری�ش الطی�ور أو فرش�اة ص�غیرة ، وبع�د م�دة قص�یرة تض�اف كمی�ة  2 -1 ةجید المد

ت��تم عملی�ة اإلخص��اب . إن ھ��ذه الطریق�ة ف��ي التلق��یح االص��طناعي قلیل�ة م��ن الم��اء إل�ى الخل��یط ك��ي 
وذلك لع�دم جم�ع الب�یض والس�ائل المن�وي ف�ي إن�اء یحت�وي  dry methodتُعرف بالطریقة الجافة 



سابقا على الماء كما ھو الح�ال ف�ي الطریق�ة الرطب�ة والت�ي كان�ت متبع�ة س�ابقا وعل�ى نط�اق واس�ع 
ت الحدیث��ة للتلق��یح االص��طناعي وباس��تخدامھا یمك��ن الحص��ول .وتع��د الطریق��ة الجاف��ة إح��دى التقان��ا

 % .95على نسبة تفقیس عالیة قد تصل 
 

بدخول الحیمن إلى داخ�ل البیض�ة وإتح�اده بھ�ا مكون�ا  fertilizationتحدث عملیة اإلخصاب      
. ویتم اختراق الحیمن لجسم البیض�ة عب�ر فتح�ة موج�ودة ف�ي  zygotما یعرف بالبیضة المخصبة 

الم���اء لم���زیج الب���یض  ف. وحالم���ا یض���ا  micropyleغ���الف المح���یط بالبیض���ة ت���دعى النقی���ر ال
التناف�ذ أوالض�غط  ةوالحیامن فان الم�اء س�وف یعب�ر خ�الل أغش�یة البیض�ة ش�بھ النف�اذة بت�أثیر عملی�

االزموزي . وبذلك فأن كل بیضة ستنتفخ ویزداد حجمھا. ولیس ثابتا إن یدخل الحیمن إلى البیض�ة 
عبر فتحة النقیر ، فقد یخف�ق ف�ي ذل�ك وتفش�ل عملی�ة اإلخص�اب. إن حیوی�ة ونش�اط الحی�امن تك�ون 

الس��وائل لم��دة  عالی��ة ف��ي الس��وائل المبیض��یة الت��ي تخ��رج م��ع الب��یض كم��ا انھ��ا تبق��ى حی��ة ف��ي ھ��ذه
 ثانیة تقریبا. 30دقائق ، في حین تبقى الحیامن نشطة في الماء لمدة  4 -3.5تتراوح بین  

 
وف��ي مف��اقس أس��ماك الك��ارب وعن��دما تُج��ري عملی��ة التلق��یح االص��طناعي لكمی��ات كبی��رة م��ن     

 ب��دال ع��ن الم��اء . ویُحض��ر ھ��ذا fertilization solutionالبی��وض یُس��تخدم محل��ول اإلخص��اب 
لت�ر م�ن  10ف�ي  Naclغم من ملح الطع�ام النق�ي  40غم من الیوریا النقیة و 30المحلول من إذابة 
 الماء النقي المعقم .

 
لت�ر ) لك�ل حج�م  10لت�رألن الحج�م الواح�د  20حج�م ( أي  2یستخدم محلول اإلخصاب بمعدل     

)  5حل��ول ( س��م مكع��ب ) . یُض��اف نص��ف الحج��م األول م��ن الم 200 -150واح��د م��ن الب��یض ( 
دق��ائق ، ث��م یض��اف م��ا تبق��ى م��ن  5 -3لترال��ى الب��یض م��ع الم��زج المس��تمر وب��دون توق��ف ولم��دة 

 دقائق وعلى مدى ساعة ونصف .  5لتر ) بشكل دفعات لكل  15حجم أو5.1المحلول (
 

وحالما یتم اإلخصاب فأن البیوض الملقحة س�وف تب�دأ بالتكت�ل وااللتص�اق بعض�ھا م�ع بعض�ھا     
كبی�رة ف�ي المی�اه الطبیعی�ة إذ یكس�بھا الق�درة  ن لوجود المادة الالصقة على البی�وض فائ�دةاألخر . ا

على االلتصاق بالنباتات المائیة ، أما تحت ظروف المختبر فإن وجود المادة اللزجة ق�د ی�ؤدي إل�ى 
اختناق البیوض بسبب تالصقھا وتكتلھا ، كما إنھ�ا تس�ھم ف�ي نم�و الفطری�ات عل�ى البی�وض المیت�ة 

 نتیجة التكتل .
 

ولذلك یجب تفكی�ك الب�یض وتفریق�ھ ومعالج�ة مش�كلة التكت�ل وااللتص�اق ف�ي الب�یض المخص�ب     
  tannic  acidأو ح�امض التانی�ك   tannin solutionوذلك باستخدام محل�ول ألت�انین ( ال�دابغ ) 

حی��ث لت��ر م��اء نق��ي ،  10س��م مكع��ب م��ن م��ادة ال��دابغ إل��ى 15ویحض��ر ھ��ذا المحل��ول م��ن إض��افة 
 10لتر ویتم مزج البیض في ھذا المحل�ول لم�دة  5لتر منھ إلى وعاء بسعة  2 - 1.5یضاف بواقع 

ث�وان فق�ط ث��م ی�تم ال�تخلص م��ن المحل�ول بس�رعة وتغس��ل البی�وض بالم�اء النظی��ف ث�م تع�اد العملی��ة 
م��ن محل��ول الت��انین ویعقب��ھ الغس��ل بالم��اء النق��ي ولع��دة م��رات حی��ث تص��بح  لباس��تخدام تركی��ز أق��

 بیوض المخصبة جاھزة لعملیة الحضانة والتفقیس .ال
 
 . حضانة البیوض وتفقیسھ5
 

یتم حضن البیض المخصبة ألسماك الكارب في قناني بالستیكیة أو زجاجیة خاصة صنعت     
لحضانة البیوض في المفاقس وھي شائعة االستعمال في العدید من البلدان وخاصة األوربیة . 

 يبأحجام مختلفة ویستند عملھا ف jars  Zougوتتوافر ھذه القناني والتي تسمى بقناني زوك



على تجھیز الماء بشكل منتظم من الفتحة السفلى في القنینة وتصریفھ من األعلى حضانة البیض 
 ) .  41عبر فتحة جانبیة ( الشكل 

                                              
 -أ 

 
 

 -ب -                            
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 حاضنات البیض -ب                                            
 
 

ویمك��ن ال��تحكم بمع��دل جری��ان الم��اء بوس��اطة الص��مامات بم��ا یض��من حرك��ة البی��وض بلط��ف     
ألف بیضة ملقحة م�ن بی�وض أس�ماك الك�ارب ف�ي ك�ل لت�ر  120وانسیابیة ویمكن وضع ما یقارب 

لت�ر/ دقیق�ة  2 -1من الماء ، ونظرا لرقة البی�وض یج�ب أن ت�نظم حرك�ة الم�اء بحی�ث ال تزی�د ع�ن 
لنمواالجن�ة  ةیجیا لض�مان المس�تویات األمین�ة م�ن األوكس�جین الم�ذاب والالزم�ومن ث�م ت�زداد ت�در

وتطورھا ولحین الفقس . أما درجات الحرارة فیفضل أن تكون ثابتة ، والدرجات المثل�ى لحض�انة 
 أیام . 5 - 4ْم وتستغرق الحضانة  24 – 20البیوض تتراوح بین 

 
ت�ة الت�ي تتمی�ز بلونھ�ا األب�یض كونھ�ا تمث�ل بیئ�ة وخالل مدة الحض�انة یج�ب إزال�ة البی�وض المی    

خص��بة لنم��و الفطری��ات والت��ي ق��د تنتق��ل إل��ى البی��وض الحی��ة ، حی��ث ی��تم س��حبھا بوس��اطة أنب��وب 
بالس��تیكي ش��فاف ع��ن طری��ق عملی��ة الس��یفون وتحض��ن البی��وض ف��ي أوان��ي أو ص��واني بالس��تیكیة 

لجھ��ات كلھ��ا بقم��اش توض��ع ف��ي ص��نادیق خاص��ة مص��نوعة ھیاكلھ��ا م��ن الخش��ب ومحاط��ة م��ن ا
باستثناء الجھة العلیا وتوضع ھذه الصنادیق ( وبداخلھا الصواني الحاویة عل�ى البی�وض )  نالبرلو

ف��ي أح��واض كونكریتی��ة أو بالس��تیكیة أوف��ي قن��وات طویل��ة مجھ��زة بم��اء نظی��ف وبدرج��ة ح��رارة 
 مناسبة لتفقیس البیض  المخصب .

 
تفق��س الب��یض ع��ن یرق��ات ص��غیرة  تحص��ل عل��ى غ��ذائھا م��ن ك��یس الم��ح ال��ذي یع��د بمثاب��ة      

أیام حیث یكتم�ل امتص�اص الك�یس تمام�اً لتب�دأ  4 -2المخزون االحتیاطي للغذاء والذي یكفي لمدة 
الیرقات مرحلة البحث ع�ن الغ�ذاء الطبیع�ي بنفس�ھا . ویُفض�ل نق�ل الیرق�ات أو األف�راخ بع�د فقس�ھا 

إلى األحواض المھیأة لحضانة الفقس الجدید والتي یج�ب أن تت�وافر فیھ�ا األغذی�ة الطبیعی�ة  مباشرة
 وھي الكائنات الحیة الدقیقة وبالكمیات الكافیة .

 
إن ھذه المرحلة من أخطر المراحل في عملیة التلقیح االصطناعي وف�ي تربی�ة األس�ماك عموم�ا    

% ، ویع�ود الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى  70ة أكث�ر م�ن وذلك الن نسبة الھالك�ات تص�ل ف�ي ھ�ذه المرحل�
 الالزمة بما یتناسب واألعداد الكبیرة من الیرقات . تصعوبة تأمین الغذاء الطبیعي بالكمیا

 
إن ھذه  الطریقة الحدیثة في التلقیح االصطناعي تم تطبیقھا في العراق منذ مدة لیست بالقص�یرة    

سماك الصویرة العائدة لوزارة الزراعة والذي یضم وقد أنشأ مفقس الوحدة المركزي في مزرعة أ
أح��د أكب��ر وأح��دث المختب��رات الخاص��ة ب��التكثیر والتلق��یح االص��طناعي لألس��ماك وبأش��راف ك��ادر 

 علمي وفني متخصص .
 
 : تجربة التلقیح االصطناعي في العراق 
 

أُجریت العدید من المحاوالت التجریبیة لتكثیر األسماك العراقیة اصطناعیا باستخدام     
بإشراف مالك  1974ھرمون الغدة النخامیة . وكانت أول محاولة قد أجریت في ربیع عام 

عراقي من دائرة البحوث السمكیة في الزعفرانیة ( مركز بحوث األسماك ) وكان الھدف من 
دى تقبل األسماك  العراقیة وخاصة االقتصادیة منھا للھرمونات  المحفزة التجربة معرفة م

 77 -75 -74على إطالق البیوض وقد دلّت نتائج التجارب في السنوات األولى لألعوام 
  Barbusعلى صعوبة التعامل مع األسماك العراقیة وخاصة تلك التي تعود إلى الجنس19

وھي الشبوط والبني والكطان . ومع ذلك فقد نجح الفریق البحثي في الحصول على البیوض 



وحضانتھا وإیصال الیرقات إلى مرحلة االصبعیات وبذلك أعطى اللبنة األولى للمعلومات 
األساسیة حول تكثیر األسماك العراقیة اصطناعیا وإن لم تعط النتائج المرجوة . وقد توقفت 

سنین لغرض جمع المعلومات الحیاتیة الكافیة عن األسماك الخاضعة  التجارب لبضعة
نتائج  1986. وقد أعطت التجارب لعام 1985للتجارب ، وبدأ العمل مجددا في ربیع عام 

 ُمشجعة أثبتت إمكانیة تكثیر أسماك البني والكطان تكثیراً اصطناعیاً وبنجاح ال یخامره شك .
لبني والكطان على أساس ال�وزن ، حی�ث بین�ت الدراس�ة عل�ى وقد تم اختیار األمھات ألسماك ا

غم وتل�ك  2500 نأن إناث أسماك البني المصطادة من شمال العراق یجب أن ال یقل وزنھا ع
غ�م وذل�ك لض�مان أفض�ل النت�ائج . أم�ا  1500المصطادة من جنوب العراق ال یقل وزنھا عن 

 غم .  2500ب أن ال یقل وزنھا عن إناث أسماك الكطان والمصطادة من المناطق كلھا فیج
 

 -20تُحق��ن أس��ماك الكط��ان بھرم��ون الغ��دة النخامی��ة عن��دما تص��ل درج��ة ح��رارة الم��اء ب��ین     
جلد األنثى أو الذكر في المنطقة الجانبی�ة  تم ویتم زرق الجرعة المناسبة من الھرمون تح ْ 22
دة النخامی�ة المس�تخرج م�ن الخط الجانبي . ویستخدم ھرمون الغ� قالزعنفة الظھریة وفو تتح

أسماك الكارب البالغة جنسیا والمحضر س�ابقا ، أو یش�ترى ج�اھزاً ف�ي عب�وات معقم�ة . یؤخ�ذ 
سم مكع�ب م�ن محل�ول 1یضاف الیھ مالوزن المطلوب من الغدة النخامیة الجافة ویطحن جیدا ث

ملغم لك�ل  6 - 4غم /لترحیث یخلط جیدا وتحقن بھ األسماك بتركیز 6 - 5ملح الطعام بتركیز 
ف�ي الدفع�ة   نكیلو غرام واحد من وزن السمكة وعلى دفعت�ین بحی�ث ال تتج�اوز كمی�ة الھرم�و

ساعة تحقن األسماك بالدفعة الثانیة ، وبعد ح�والي   25 -16ملغم /كغم . وبعد مرور  4األولى 
 ساعات یتم استخراج البیوض بعملیة المساج من اإلناث التي تم حقنھا . 3

ملغ�م /كغ�م ، وبعملی�ة مس�اج أیض�ا  4نسبة للذكور فتعطى عادة حقن�ة واح�دة بتركی�ز أما بال    
یستخرج السائل المنوي منھ�ا لیض�اف إل�ى البی�وض الموض�وعة ف�ي إن�اء بالس�تیكي حی�ث ی�تم 

دقیق�ة . بع�د ذل�ك یض�اف  15مزج البیوض مع الس�ائل المن�وي  برف�ق باس�تعمال ریش�ة ولم�دة 
لت�ر م�اء ) ث�م تس�تعمل م�ادة  10غ�م مل�ح الطع�ام ف�ي  40 غ�م یوری�ا + 30محلول اإلخصاب (

دقیق�ة م�ع  15التانین لتفكیك البیوض ومنعھا من االلتصاق مع بعض . یتم استبدال محلول كل 
التحریك المستمر لمدة ال تقل عن س�اعة إل�ى أن ت�زال لزوج�ة البی�وض لتص�بح بع�دھا ج�اھزة 

ات مفق��س الص��ویرة ( مفق��س  الوح��دة مختب��ر يللنق��ل إل��ى الحاض��نات الخاص��ة  والموج��ودة ف��
مْ . تفق�س  25غم من البیض لكل حاض�نة وف�ي درج�ة ح�رارة   175 -100المركزي ) بنسبة 

أی�ام  4 - 3أیام عن یرقات تتغذى على  كیس المح وتبق�ى الیرق�ات لم�دة   4 -3البیوض خالل 
ھی�أة للنق�ل  إل�ى مل�م وعن�دھا تك�ون م 12في أحواض التنمیة األولى إلى أن تصل أطوالھا إل�ى 

 أحواض تربیة االصبعیات .
 Fish  diseasesأمراض األسماك 

 
تتع��رض األس��ماك كبقی��ة الحیوان��ات األخ��رى للعدی��د م��ن اإلم��راض والطفیلی��ات خ��الل مراح��ل     

حیاتھا المختلفة ، مما یؤثر سلبیا في نموھا وإنتاجھا وقد تؤدي إلى حدوث موت جماعي مما ی�نجم 
 عن خسائر فادحة وخاصة في مزارع األسماك .

أي ت��دھور أو تغیی��ر س��لبي ف��ي ص��حة  بأن��ھ الص��فة الت��ي تعب��ر ع��ن diseaseیُع��رف الم��رض     
الحیوان وحالت�ھ الطبیعی�ة . وف�ي حال�ة األس�ماك ف�أن أس�ماك التربی�ة ھ�ي األكث�ر ُعرض�ة لإلص�ابة 

ألن زی�ادة الكثاف�ة العددی�ة ف�ي  intensive cultureباإلمراض وخاصة في حالة التربی�ة الكثیف�ة  
سھم في تدھور نوعیة الماء مم�ا یزی�د المستمر لألسماك وی  stressوحدة المساحة یسبب اإلجھاد  

 من فرص العدوى وانتشار المرض . 
 -یمكن تقسیم اإلمراض التي تصیب األسماك حسب العامل المسبب للمرض على :    

 



 : Infectious  diseasesاإلمراض الُمعدیة  .1
وھي األمراض التي تسببھا األحی�اء الدقیق�ة مث�ل البكتری�ا، الفایروس�ات ، الفطری�ات واالبت�دائیات  

 وغیرھا .
 Dietary deficiency or Nutritionalأمراض النقص الغذائي أو تسمى أمراض التغذیة  .2

 diseases 
والمع��ادن والم��واد وھ��ي األم��راض الت��ي یُس��ببھا ع��دم الت��وازن الغ��ذائي ونق��ص بع��ض الفیتامین��ات 

 الضروریة األخرى وحاالت التسمم الغذائي .
 
 : Environmental diseasesاألمراض البیئیة  .3

وھي اإلمراض التي یسببھا عدم توافق العوامل البیئ�ة مث�ل انخف�اض تركی�ز األوكس�جین الم�ذاب ، 
الكرب�ون ووج�ود الم�واد ارتفاع حموضة الماء ، تغییر درجات الحرارة ، زیادة نسبة ثاني أوكسید 

 السامة .
  Genetical diseasesاألمراض الوراثیة  .4

 وھي األمراض المتسببة عن خلل وراثي أو طفرة جینیة . 
 

 Infectious diseasesالمعدیة   األمراض -1
 

تُع��د األم��راض الُمعدی��ة م��ن أخط��ر األم��راض الت��ي تص��یب األس��ماك عموم��ا وأس��ماك التربی��ة     
 خصوصا وذلك لسھولة إنتقالھا وسرعة انتشارھا مما یصعب مھمة معالجتھا والسیطرة علیھا .

. یُع����رف التطف����ل   parasitesوتتس����بب ف����ي ھ����ذه األم����راض إحی����اء دقیق����ة ت����دعى بالطفیلی����ات  
parasitism  عالق��ة فس��لجیة ب��ین حی��وانین مختلف��ین ف��ي الن��وع یع��یش أح��دھما وھ��و الطفیل��ي بأن��ھ

parasite   في أو على جسم نوع آخر ھو المضیف أو العائلhost   ویكتس�ب رزق�ھ من�ھ بص�ورة
 مؤقتة أو دائمة .

وھناك تقسیمات عدیدة للطفیلیات ، إذ یمك�ن أن تقس�م تبع�ا لموقعھ�ا ووجودھ�ا ف�ي أو عل�ى جس�م    
تع�یش عل�ى الس�طح الخ�ارجي للجس�م أو ف�ي   Ectoparasitesعلى : طفیلیات خارجیة المضیف 

وھ�ي الت�ي تع�یش  Endoparasitesالتجاویف التي تفتح مباش�رة إل�ى الس�طح . وطفیلی�ات داخلی�ة 
ف��ي القن��اة الھض��میة والج��وف الجس��مي واألعض��اء الداخلی��ة والعض��الت . بینم��ا تقس��م تبع��ا لط��ول 

وھ�ي الت�ي ت�زور  Temporaryوعل�ى المض�یف عل�ى : طفیلی�ات وقتی�ة الوقت الذي تقض�یھ ف�ي أ
المضیف مؤقتا ألجل الحص�ول عل�ى الغ�ذاء فق�ط وتترك�ھ ح�ال حص�ولھا عل�ى الغ�ذاء ، وطفیلی�ات 

وھي التي تقضي مدة محددة من حیاتھا مع المض�یف ث�م تترك�ھ لتكم�ل حیاتھ�ا    Stationaryثابتة
 . حرة ، أو تقضي حیاتھا كلھا مع المضیف 

 
وھن��اك تقس���یم آخ���ر یعتم���د عل���ى طبیع���ة معیش���ة الطفیلی���ات فتقس���م عل���ى  : طفیلی���ات إجباری���ة     

Obligate   وھ��ي الت��ي ال یمك��ن أن تع��یش إالّ متطفل��ة ، وطفیلی��ات اختیاری��ةFaculative  وھ��ي
 التي تتطفل عندما تتھیأ لھا الفرصة للتطفل ، بینما تعیش حّرة عند عدم توافر المضیف .

 
انتق��ال األم��راض یتطل��ب وج��ود ع��دٍد ك��اٍف م��ن األس��ماك المعرض��ة لإلص��ابة ف��ي وح��دة  إن    

المساحة وعدد كبیر من األحیاء المسببة للمرض . وتؤدي الظروف البیئیة غیر المالئمة دوراً ف�ي 
إجھاد السمكة وتھیأتھا لإلصابة ، فاألسماك الھزیلة أو الُمجھدة تتعرض لإلصابة أكثر م�ن غیرھ�ا 

ازدحام األسماك إلى زیادة احتمالی�ة انتق�ال الُمس�بب المرض�ي ب�ین األس�ماك إذا علمن�ا إن  . ویؤدي
للمرض واحد وھو الماء فضال على قابلیة المسببات المرض�یة عل�ى التك�اثر بس�رعة  لالوسط الناق

المعدی�ة  ضوبأعداد كبیرة داخل أو خ�ارج جس�م األس�ماك . أم�ا قابلی�ة األس�ماك لإلص�ابة ب�أال م�را
مصطلح یطلق على الحال�ة الت�ي یك�ون فیھ�ا الحی�وان  Immunityفتعتمد على مناعتھا . والمناعة 



قادرا على مقاومة مرض م�ا إم�ا طبیعی�ا بس�بب تعرض�ھ الس�ابق لعوام�ل الم�رض ، أو اص�طناعیا 
ھو م�ادة تحض�ر م�ن المس�ببات المرض�یة نفس�ھا بع�د إخم�اد  Vaccuneبوساطة التلقیح .  واللقاح 

ال�ى  Injectionقوتھا بمادة كیمیاویة مناسبة ویمكن إعطاء اللقاح إما مع الغذاء أو بوساطة الحقن 
 الجسم عن طریق العضالت أو التجویف الجسمي .

 
،  Bacteriaتُقسم الطفیلیات المسببة لألمراض المعدی�ة والت�ي تص�یب األس�ماك عل�ى : بكتری�ا     

، الدی�دان الخیطی�ة  Protozoa، إبت�دائیات Fungi  ، فطریات Virusesفایروسات (مرشحات ) 
Nematode  الدیدان المسطحة ،Flat worms . وغیرھا ....... 

 
 كسیتم التطرق في ھذا الفصل إلى أھم األم�راض الش�ائعة الت�ي تُص�یب األس�ماك عموم�ا وأس�ما   

التربی��ة خصوص��ا ، وس��یتم التع��رف عل��ى طبیع��ة الم��رض وأعراض��ھ ، ُمس��بب الم��رض ، طرائ��ق 
 العدوى ثم السیطرة على المرض من خالل اإلجراءات الوقائیة وطرائق العالج .

 
 -: Bacterial diseasesاألمراض البكتیریة  -أ
 

توص���ف البكتری���ا بأنھ���ا كائن���ات ص���غیرة ج���داً تت���راوح أحجامھ���ا م���ا ب���ین نص���ف إل���ى عش���رة     
مایكرون��ات ، وھ��ي أحادی��ة الخلی��ة وذات تخص��ص خل��وي بس��یط . تتع��دد أش��كالھا م��ابین ال��دائري 
واالسطواني والعصوي والحلزوني ویمتلك قسم منھ�ا أس�واطا للحرك�ة وتس�مى بالمتحرك�ة ، بینم�ا 

 . ةآلخر أسواطا فتسمى غیر متحركال یمتلك القسم ا
 ومن أھم األمراض البكتیریة التي تصیب األسماك :

 
 Furunculosis or red plagueمرض الطفح الدملي أو الطاعون األحمر   1 -آ
 

ف�ي ألمانی�ا وھ�و  1894ویُسمى أیضا بمرض الدمامل . تم وصف ھذا الم�رض ألول م�رة ع�ام     
وبض���منھا  Cyprinidaeوعائل���ة الش���بوطیات  salmonidaeیص���یب أس���ماك العائل���ة الس���لمونیة 

الكارب . ویؤدي ھذا المرض إلى الموت الجماعي وھو منتشر عالمیا وخاصة في أورب�ا وأمریك�ا 
وھ�ي عص�ویة الش�كل ،  Aeromonas  salmonicidaالم�رض ھ�و البكتری�ا الش�مالیة . مس�بب 

عدیمة االسواط أي غی�ر متحرك�ة . وتحص�ل الع�دوى م�ن خ�الل ج�روح ص�غیرة ف�ي الجل�د أو ف�ي 
 أو من خالل القناة الھضمیة . مالغالص

 
 .یوجد مرض الطاعون األحمر على شكلین :

 الشكل المعوي والذي یتمیز بالتھاب األمعاء . -أ
 . ) -أ – 42الشكل  كل العضلي والذي یتمیز بوجود التقرحات في العضالت الھیكلیة (الش -ب

 

 أ      
 



 

 ب 
 

 ) مرض الطاعون االحمر في السلمون  - 42 –( شكل                                
 

تظھر أولى أعراض المرض في األعضاء الداخلیة حیث تلتھ�ب األمع�اء إلتھاب�اً ش�دیداً وتظھ�ر     
بلون أحمر وینتفخ الكیس الھوائي وتظھر بقعاً صغیرة ونزف�اً ف�ي الكب�د وق�د تحص�ل ح�االت ن�زف 
في الجزء الداخلي من غط�اء الغالص�م وف�ي العی�ون . بع�د ذل�ك تظھ�ر امت�دادات نزفی�ھ دموی�ة ف�ي 

-pusضالت تمتد إلى السطح مكونة إنتفاخات أو حروق حاویة على مادة دموی�ة ش�بیھة ب�القیح الع
like  ھذه الحروق تعد أھم صفة ممی�زة للم�رض وھ�ي دائری�ة الش�كل وتق�ع عل�ى جوان�ب الجس�م .

ب ) . إن األسماك الت�ي تظھ�ر علیھ�ا الح�روق  - 42 -وقد تنفجر وتطرح محتویاتھا للماء ( الشكل
یوم�ا م�ن اإلص�ابة وتمی�ل إل�ى العزل�ة ع�ن بقی�ة األس�ماك  14 -8تصبح بطیئة الحرك�ة بع�د م�رور 

  د أركان الحوض .وتنزوي في أح
 
 Dropsyمرض االستسقاء   2-آ
 

  Bacterial hemorrhagic septicemiaیُس�مى أیض�ا بم�رض الن�زف ال�دموي البكتی�ري     
B.H.S)   وم�رض االستس�قاء البطن�ي المع�دي (Infectious abdominal dropsy  ُوص�ف .

وأس��م الم��رض مش��تق م��ن الص��فة المرض��یة الس��ائدة  1928الم��رض وص��فاً علمی��اً ألول م��رة ع��ام 
وھي االستسقاء وانتفاخ الجسم في المنطقة البطنی�ة . وھ�ذا الم�رض یع�د م�ن أس�وأ األم�راض الت�ي 

. وقد یتسبب في خسائر فادحة ف�ي حق�ول األس�ماك  Tenchوالنتش  Carpتصیب أسماك الكارب 
إنھ یصیب أسماك السالمون والسردین وأسماك القط . ُمسبب المرض ھو البكتری�ا العص�ویة ، كما 

وھن��اك مس��بب آخ��ر إال أن��ھ أق��ل  Aeromonas liquefaciens forma ascitaeالمتحرك��ة 
. تنتقل العدوى إل�ى أمع�اء  Aeromonas liquefaciens forma typica األول ھو نضررا م

لبكتریا والموجود في قاع الح�وض ، وق�د تحص�ل الع�دوى م�ن خ�الل األسماك مع الطین الملوث با
وقم���ل  leechesالجل���د مباش���رة ، أو بوس���اطة بع���ض الالفقری���ات الت���ي تھ���اجم األس���ماك ك���العلق 

 .  Gyrodactylusودیدان   Argulusاألسماك 
 

 أھم أعراض المرض تجّمع س�ائل ف�ي واح�د أو أكث�ر م�ن األعض�اء أو األنس�جة الجس�میة بحی�ث   
یؤثر ھذا السائل في ال�بطن الت�ي ق�د تتوس�ع لدرج�ة كبی�رة فتص�بح الس�مكة المص�ابة وكأنھ�ا ش�بیھة 

) ، وم�ع ذل�ك ف�أن الس�مكة المص�ابة ال تم�وت قب�ل أن  43بالبالون الموشك على االنفجار ( الشكل 
 یصبح الضغط كبیرا وكافیا لحدوث ھذا االنفجار .

 



دید لألمعاء وتأثر الكبد والكل�ى بھ�ذا االلتھ�اب وف�ي ومن أعراض المرض األخرى االلتھاب الش   
األسماك المریضة جداً تصبح محتویات البطن عبارة عن سائل مائي عدیم اللون . تمت�از األس�ماك 

جوان�ب الح�وض . وعن�دما تص�اب أس�ماك  بتحاول االنعزال ق�ر االمصابة ببطء الحركة وغالبا م
ھ��ر علیھ��ا مث��ل ب��روز الحراش��ف نتیج��ة الض��غط الزین��ة بھ��ذا الم��رض ف��إن أعراض��اً أخ��رى ق��د تظ

 الحاصل من داخل الجسم .
 

 
 

 ) Abdominal dropsy) سمكة مصابة بمرض االستسقاء البطني (  - 43( الشكل ـ            
 
  
 Tail and fin rot diseaseمرض تعفن الزعنفة والذنب   3-آ
 

وھ��و یص��یب منطق��ة الزع��انف ف��ي العدی��د م��ن  1950ت��م وص��ف ھ��ذا الم��رض ألول م��رة ع��ام     
. تم ع�زل ع�دد م�ن البكتری�ا  ةأسماك المیاه العذبة والمالحة المرباة في ظروف التربیة االصطناعی

 ،  Haemophilus piscium المسببة لھذا المرض من األسماك المصابة مثل البكتریا
Aeromonas salmonicida ،Pseudomonas florescens   وأنواع أخرى من الجنسین ، 

 Pseudomonas،Aeromonas   وقد دلّت التحلیالت المختبریة على إنھ في حالة حدوث ج�رح
 . Myxobacterium أو خدش في الزعانف فأنھ قد یتلوث ببكتریا من جنس

  



                  
 

) مرض تعفن الزعنفة والذنب      - 44 -( الشكل       
 

أھم أعراض المرض ظھ�ور غمام�ة خفیف�ة عل�ى الحاف�ة الخارجی�ة للزع�انف وال�ذنب ث�م یص�غر    
تلك األجزاء تدریجیاً بسبب الموت المستمر ألنسجتھا وتآكلھا والتھ�ام تل�ك األنس�جة وتمزقھ�ا  محج

م�ا تظھ�ر إص�ابة ثانوی�ة بالفطری�ات نتیج�ة الم�رض . ) ، وغالبا  44بسبب نشاط البكتریا ( الشكل 
یظھ��ر الم��رض ف��ي األس��ماك الت��ي تع��یش تح��ت ظ��روف س��یئة م��ن االزدح��ام ونق��ص األوكس��جین 

وق�د  6Bونق�ص فیت�امین   Aالتغذیة  مث�ل زی�ادة فیت�امین  ءوانخفاض درجة الحرارة و حاالت سو
  . اإلصابة بالمرضتبین إن اإلضاءة المستفیضة واألشعة فوق البنفسجیة یحفزان 

تح��دث الع��دوى وینتش��ر الم��رض ب��ین األس��ماك المص��ابة ع��ن طری��ق الم��اء مباش��رة ، كم��ا إن     
للزع�انف یجعلھ�ا عرض�ة  حالسلوك العدواني ل�بعض األس�ماك وم�ا ین�تج عن�ھ م�ن أض�رار وج�رو

 للتعفن ویساعد في انتشار المرض بین األسماك .
 
  gill diseaseBacterialمرض الغلصمة البكتیري  4-آ
 

یصیب ھذا المرض أسماك المیاه الحارة ( الدافئة ) والباردة ومن أھ�م أع�راض الم�رض فق�دان     
الشھیة والتوقف المفاجيء ع�ن الغ�ذاء وس�باحة األس�ماك ق�رب س�طح الم�اء ب�بطء وخم�ول وزی�ادة 

یھة اإلف���رازات المخاطی���ة وبكثاف���ة عل���ى الغالص���م ، أم���ا الخی���وط الغلص���میة فتص���بح قممھ���ا ش���ب
) . ونتیجة لع�دم أو قل�ة فعالی�ة الغالص�م ف�ي أداء  45بالھراوات من شدة الورم واالحتقان ( الشكل 

، وغالب�ا م�ا  anoxiaذلك قد یؤدي إلى موت األسماك بسبب نق�ص األوكس�جین  نعملیة التنفس فإ
رض تحصل إصابة ثانویة بالفطریات . وإذا ل�م تع�الج األس�ماك بع�د ظھ�ور اإلع�راض األول�ى للم�

 % أو أكثر من األسماك تموت خالل یوم أو یومین .50فان نسبة الھالكات تزداد بسرعة إذ إن 
 

و  Cytophagaتح�������دث اإلص�������ابة ب�������المرض بوس�������اطة البكتری�������ا التابع�������ة للجنس�������ین     
Sporocytophaga    م�ن مجموع��ة البكتری��ا المخاطی��ةMyxobacteria   وی��تم انتق��ال الم��رض

إلى األسماك عن طریق الماء ثم تحصل بعد ذلك العدوى من س�مكة إل�ى أخ�رى ، كم�ا إن العوام�ل 
التغذیة لھا تأثیر كبیر في ظھور المرض . ومما تجدر اإلشارة إلی�ھ إن  ءالبیئیة مثل االزدحام وسو

 nutritional gill diseaseم��رض الغلص��مة البكتی��ري یختل��ف ع��ن م��رض الغلص��مة الغ��ذائي 
ف�ي الغ�ذاء ، حی�ث ان ف�ي الم�رض  pantothenic acidالمتس�بب م�ن نق�ص ح�امض البانتوثنی�ك 

األول یحصل الورم في الطرف البعید من الصفائح الغلصمیة وإن إتحاد أطراف ھ�ذه الص�فائح ق�د 
 یتسبب في تكوین تجاویف .



ئح الغلصمیة متجھاً للخارج وال أما في حالة  المرض اآلخر فإن الورم یحصل في قاعدة الصفا    
 تجاویف . نتتكو

 

 
) مقط��ع ف��ي الغالص��م یب��ین تض��خم واتح��اد الص��فائح الغلص��میة الن��اتج ع��ن م��رض الغلص��مة  - 45( الش��كل ـ   

 البكتیري 
 
 

 The control of bacterial diseases  السیطرة على األمراض البكتیریة
 

ب���األمراض البكتیری���ة وع���الج األس���ماك المص���ابة بتل���ك وتتض���من كیفی���ة الوقای���ة م���ن ااالص���ابة 
 األمراض :

 
 Preventionالوقایة :   
 

 للوقایة من اإلصابة باألمراض البكتیریة یجب مراعاة اإلجراءات اآلتیة:
توفیر عوامل النظافة المختلفة ومتابعة فحص الم�اء باس�تمرار وع�دم تعرض�ھ للتل�وث ب�المواد  -أ

 العضویة .
تحسین ظروف معیشة األسماك وتجنب حاالت نقص الغذاء واالزدحام ونق�ص األوكس�جین ،  -ب

)  pHوارتفاع تركی�ز االمونی�ا الس�امة نتیج�ة تجم�ع ن�واتج االی�ض وارتف�اع حموض�ة الم�اء ( 
 وغیرھا .

 إتالف األسماك المیتة وشدیدة اإلصابة بالحرق أو الدفن . -ت
كھ�ا لتج�ف طیل�ة موس�م الش�تاء ، وم�ن ث�م تفریغ األحواض عند ظھ�ور أع�راض الم�رض وتر -ث

 تطھیرھا بالجیر الحي .
ع��زل األس��ماك المش��كوك بإص��ابتھا ف��ي أح��واض ع��زل خاص��ة مجھ��زة بم��اء منفص��ل ب��ارد  -ج

 ونظیف .
 

 Treatmentالعالج : 
 

تس��تخدم العدی��د م��ن المض��ادات الحیوی��ة والم��واد الكیماوی��ة لمعالج��ة األس��ماك المص��ابة بمختل��ف    
 األمراض البكتیریة وعلى وفق اآلتي :

 



 أوال :المضادات الحیویة وتشمل :
 
 : Tetramycinواسمھ التجاري  Oxytetracycline -آ

 ةس�ماك م�ع الغ�ذاء المجھ�ز ولم�دتعطى ھذه الم�ادة بمع�دل غ�رام واح�د لك�ل كیل�و غ�رام م�ن األ     
األسماك المصابة بمرض الدمامل أو الطاعون األحمر ، أم�ا عن�د اإلص�ابة  ةعشرة أیام عند معالج

 غم من وزن األسماك . 400 -150ملغم لكل  3بمرض االستسقاء فتحقن األسماك بالمادة بجرعة 
 :Chloromycetinواسمھ التجاري  Chloromphenicol -ب
 

معالجة األسماك المصابة بمرض ال�دمامل یعط�ى ال�دواء بالطریق�ة نفس�ھا ف�ي ( آ ) أع�اله . عند    
ملغ�م لك�ل  13أما لعالج األسماك المصابة بمرض تعف�ن الزعنف�ة وال�ذنب فیس�تعمل ال�دواء بمق�دار 

 1ملغ�م م�ن ال�دواء لك�ل  1لتر من ماء الحوض . وفي حالة عالج اسماك  الزینة الصغیرة یضاف 
ملغ�م  50غرام فیج�ب زی�ادة الجرع�ة إل�ى  10الغذاء . أما األسماك التي یزید وزنھا عن غرام من 

 ساعة . 24لكل لتر من الماء ولمدة 
 
 
 

 :   kanamycin -ح
ملغم لكل لتر ماء لمعالجة األسماك المصابة بم�رض تعف�ن الزعنف�ة  3. 1یضاف الدواء بمعدل     

والذنب. أما بالنسبة لألسماك الكبی�رة والت�ي یمك�ن مس�كھا بالی�د ف�تحقن بالم�ادة نفس�ھا ولك�ن بمع�دل 
 غم من وزن السمكة . 100ملغم /2
 

 : Sulphamerazineوخاصة  Sulpha drugsاستخدام عقاقیر السلفا ثانیا : 
 

 200 -120 للمعالج��ة األس��ماك المص��ابة بم��رض ال��دمامل یعط��ى ھ��ذا ال��دواء م��ع الغ��ذاء بمع��د    
یوم�ا ،  21) ملغم دواء لكل غم من الغ�ذاء ) لم�دة  22 -12ملغم لكل كیلو غرام من وزن السمكة (

 یوما من تسویق األسماك . 60ویجب إیقاف العالج قبل 
 

 : CuSo4 ثالثا : كبریتات النحاس  
لمعالجة األسماك المصابة بم�رض الغلص�مة البكتی�ري وم�رض تعف�ن الزعنف�ة وال�ذنب تغط�س     

دقیق��ة . ویس��تعمل الع��الج م��رة  2 -1لم��دة  2000:  1األس�ماك بمحل��ول كبریت��ات النح��اس بتركی��ز 
 جدا لألسماك . ساعة وبحذر شدید الن المادة سامة 24 -12مرات كل  3 -2واحدة أو 

 
 : Acriflavineرابعا: 

تستخدم ھذه المادة لمعالجة األسماك المصابة بمرض تعفن الزعنف�ة وال�ذنب وذل�ك بإذاب�ة حبّ�ة      
 stockم�ل م�ن الم�اء للحص�ول عل�ى المحل�ول المخ�زون  330ملغ�م ) م�ن الم�ادة ف�ي  3واح�دة ( 

solution �ھا بھ�ذا المحل�ول ، وم�ن ث�م توض�ع وتمسح مناطق اإلصابة بفرشاة صغیرة بعد تغطیس
أی�ام .  3لت�ر) ولم�دة  3. 785مل من المحلول المخزون لكل غالون ماء ( 8 يالسمكة في إناء یحو

 بعد ذلك یبدل الماء ، وإذا لم یحصل الشفاء بعد ھذه المدة ستتوجب المعالجة بالجراحة .
 

 : Furazolidone or Furaxone خامسا: 



ملغ�م /  75-25مصابة بمرض الدمامل یعطى ھذا الدواء م�ع الغ�ذاء بمع�دل لمعالجة األسماك ال    
یوم�ا م�ن  30كغم من وزن السمكة یومیا ولمدة أسبوعین . ویجب التوقف ع�ن إعط�اء ال�دواء قب�ل 

 تسویق األسماك .
 

وأس���مھ  Benzalkonium chlorideسادس���ا : بع���ض مركب���ات االمونی���وم الرباعی���ة مث���ل 
 : Roccalالتجاري 

لمعالجة األسماك المصابة بمرض الغلصمة البكتی�ري تغط�س األس�ماك ف�ي محل�ول ھ�ذه الم�ادة     
ج��زء ب��الملیون ولم��دة س��اعة یومی��ا حت��ى تب��دي األس��ماك س��لوكا طبیعی��ا . ولغ��رض  2 -1بتركی��ز 

 القضاء على المرض نھائیا یعاد العالج مرة كل أسبوع أو أسبوعین .
 

واس��مھ  Ethyl mercury phosphateویة مث��ل س��ابعا : بع��ض مركب��ات الزئب��ق العض��
 Timsanالتجاري 

 2 -1لمعالجة األسماك المصابة  بمرض الغلصمة البكتیري تغطس في محلول الم�ادة بتركی�ز      
 ولمدة ساعة یومیا . نجزء بالملیو

 
 :Ozoneثامنا  : األوزون 

تع��رض األس��ماك المص��ابة بم��رض تعف��ن الزعنف��ة وال��ذنب ل��ألوزون لم��دة س��اعة  م��ع تك��رار     
 مرات بالیوم الواحد ولمدة عشرة أیام . 4 -3العملیة 

 
 :  Surgical treatmentتاسعا : المعالجة بالجراحة 

 یتم اللجوء إلى الجراحة لمعالجة حالتین ھما :
دما تتجمع كمیة كبیرة م�ن اإلف�رازات الس�ائلة ف�ي ال�بطن في حالة اإلصابة بمرض االستسقاء : عن -1

معقم�ة ( تعق�م بالتس�خین ف�ي م�اء مغل�ي لم�دة  needleیجب إزال�ة ھ�ذه الس�وائل وذل�ك بغ�رز أب�ره 
عشرة دقائق ) بالبطن في موضع یتقدم بضع ملمترات أمام وفوق فتحة المخرج وباتج�اه ال�رأس ( 

 مناسب ثم توضع في ماٍء جاٍر .) . تُعالج األسماك بالدواء ال 46الشكل 
 

 
 

 ) موضع وخز اإلبرة في السمكة - 46( الشكل ـ                               
 
 

في حال�ة اإلص�ابة بم�رض تعف�ن الزعنف�ة وال�ذنب تُمس�ك الس�مكة بالی�د وتقط�ع الزع�انف المص�ابة  -2
بحیث یشمل القطع المناطق التي لم تتلف بعد لضمان خلو الجزء المتبقي م�ن اإلص�ابة . ی�تم تعق�یم 

ك��ي ال تحص��ل إص��ابة  AgNo3% م��ن نت��رات الفض��ة 1الج��روح ب��إمرار فرش��اة مبلل��ة بمحل��ول 
بع�دھا  K2Cr2o7البوتاس�یوم  ت% م�ن دایكروم�ا1یقة نفسھا یعقم الجرح بمحل�ول جدیدة وبالطر



 25000:  1توضع السمكة في ماء نظیف ط�ازج مض�اف ل�ھ م�ادة دایكروم�ات البوتاس�یوم بنس�بة 
 یوما حتى تلتئم جروحھا . 10 -7لمدة 

 
ثن�اء عملی�ة الع�الج عندھا یجب تبدیل الم�اء وإنھ�اء الع�الج ، وھن�ا تج�در اإلش�ارة إل�ى إن�ھ ف�ي أ    

 یجب تجھیز األسماك بكمیات كافیة من األوكسجین وتقدیم الغذاء الجید لھا .
 

 ولكن ذلك یستغرق بعضاً من الوقت . regenerateإن الزعانف المقطوعة سوف تُجدد 
 
 
 

  Viral diseasesاألمراض الفایروسیة   -ب 
 

الفیروسات كائنات حیة دقیقة جدا تبلغ من الصغر بحیث یمكن أن تم�ر خ�الل المرش�حات الت�ي     
میك�رون  0.3ھنا ج�اءت تس�میتھا بالرواش�ح . إن حج�م الفیروس�ات  أق�ل م�ن  نتحتجز البكتریا وم

 ملي مایكرون ) وال یمكن ألشكالھا وأبعادھا أن تحدد إال بوساطة المجھر االلكتروني . 300(
تتك�ون الفیروس�ات كیماوی�ا م�ن بروتین�ات نووی�ة ، أي م�ن إتح�اد ب�روتین م�ع ح�امض ن��ووي .     

   DNAالمرك�������ب ألبروتین�������ي یش�������بھ األلب�������ومین ، أم�������ا الح�������امض الن�������ووي فق�������د یك�������ون 
Deoxyribonucleic acid   أو حامضRNA    Ribonucleic acid   وقد تحتوي دھون أو

 دھون بروتینیة .
  

تتك��اثر الفیروس��ات داخ��ل جس��م الك��ائن الح��ي بس��رعة فائق��ة مكون��ة  ب��روتین فایروس��ي جدی��د      
مش��ابھاً لألص��ل م��ن حی��ث خواص��ھ الفیزیاوی��ة والكیماوی��ة . وق��د ت��رتبط الفایروس��ات بعض��ھا م��ع 

 بعضھا اآلخر مكونة خیوطاً أو شباكاً أو بلورات .
 

 -:ومن أھم األمراض الفایروسیة التي تصیب األسماك 
 

 -(مرض التكیس اللمفاوي ) : Lymphocystis  disease. مرض لمفوسیستس   1 -ب
 

، وھ��و یص��یب أس��ماك المی��اه العذب��ة  1874ت��م وص��ف ھ��ذا الم��رض ألول م��رة ف��ي أورب��ا ع��ام     
والمالحة في أجزاء عدیدة من العالم ، كما انھ یصیب أسماك الزینة التي تعیش في المی�اه العذب�ة أو 

ویكت��ب   Lymphocystis disease virusالمالح��ة أیض��اً . ُمس��بب الم��رض ھ��و الف��ایروس 
مل�ي م�ایكرون . تحص�ل الع�دوى  300وھو سداسي الشكل وق�د یص�ل حجم�ھ  .L .D.Vمختصراً 

ع��ن طری��ق إنس��الخ الجل��د وال��ذي یحص��ل بفع��ل الص��ید بواس��طة الش��باك او التل��ف ال��ذي تحدث��ھ 
الطفیلی��ات او الس��لوك التناس��لي . إن إنتش��ار الفایروس��ات یح��دث عق��ب انفج��ار األكی��اس اللمفاوی��ة 

Lymphocystis .  
اض الم��رض ف��ي ظھ��ور نم��وات ص��غیرة تش��بھ حب��ات أللؤل��ؤ ( بش��كل مف��رد أو ت��تلخص أع��ر    

 ) .  47مجامیع ) على الجلد أو الزعانف والذنب ، وأحیانا على الخیوط الغلصمیة والفم (شكل 
 
 



 
 

 
                            
 ) نموات مرض لمفوسیستس - 47 –الشكل (                           

                         
تزداد ھذه النموات في الحج�م بص�ورة بطیئ�ة وق�د تحت�اج لع�دة ش�ھور حت�ى تص�ل إل�ى ارتف�اع      
س��م عل��ى الزع��انف أو ال��ذنب . وتھ��زل  2س��م وإذا م��ا اس��تمرت ب��النمو فق��د تص��ل إل��ى ارتف��اع  0.5

نم�وات األسماك المصابة تدریجیا وتكون عرضھ إلى االفتراس بسبب خمولھا وبطء حركتھ�ا . إن 
مشابھة لتلك التي تحصل خارج الجسم قد تتك�ون ف�ي األعض�اء الداخلی�ة ولك�ن ال یمك�ن مش�اھدتھا 

 إال بعد تشریح األسماك .
 

 Cauliflower disease. مرض القرنبیط   2 -ب
 

وھ�و مع�روف ل�دى الص�یادین من�ذ أم�د بعی�د . أكث�ر  Papillomatosisویسمى أیضا بمرض      
وأس����مھ  European eelاألس����ماك إص����ابة بھ����ذا الم����رض ھ����و س����مك الثعب����ان األورب����ي 

 إال إن أسماكا أخرى قد تصاب بھ أیضا .   Anguilla anguillaالعلمي
 

لم یتم تحدید الفایروس المسبب لھذا المرض لحد أآلن وتتشابھ أعراض اإلصابة  بھذا الم�رض     
مظھری��ا  م��ع أع��راض  الم��رض الس��ابق لمفوسیس��تس إالّ إن النم��وات الخارجی��ة تظھ��ر بص��ورة 
أساس�یة عل�ى ال�رأس وخاص�ة منطق�ة الف�م . ویش�بھ مظھ�ر ھ�ذه النم�وات مظھ�ر الق�رنبیط مم�ا ح��دا 



إلى إطالق أسم مرض القرنبیط على ھذا الوباء . تكون النموات ف�ي بدای�ة  Schaperclausالعالِم 
اإلصابة بیضاء اللون ثم تصبح بنیّة وبالنھای�ة تك�ون بنی�ة غامق�ة وال تلب�ث أن تك�ون بش�كل بق�ع أو 

 ) . 48خطوط حمراء ( الشكل 
 
 

 
 

 ط) مرض القرنبی - 48 -( الشكل                                 
 

وتظھ��ر عل��ى األس��ماك الش��دیدة اإلص��ابة بھ��ذا الم��رض عالم��ات التع��ب واإلنھ��اك وتض��عف     
تدریجیا بتقدم المرض لعدم تمكنھا من التغذیة بصورة طبیعیة ، وقد تموت بس�بب الج�وع ال غی�ر. 
یجب إتالف األسماك المصابة بأسرع وق�ت ممك�ن وع�دم إعادتھ�ا للم�اء عن�د ص�یدھا ك�ي ال تنتق�ل 

 ماك السلیمة .العدوى لألس
 

 Pox diseaseمرض الجدري    3 -ب
 

وھ��و یص��یب أس��ماك  Epithelioma populosumویس��مى أیض��ا ب��التورم ألطالئ��ي ألحلم��ي     
وأس��ماك الك��ارب  Cyprinus carpioالعائل��ة الش��بوطیة وخاص��ة أس��ماك الك��ارب  االعتی��ادي 

وقد یص�یب بع�ض أن�واع أس�ماك الزین�ة .   Carassius carassius Prussian carpالبروسي 
سنة إالّ ان الفایروس المسبب للمرض ل�م  400وبالرغم من أن ھذا المرض معروف منذ أكثر من 

ملي م�ایكرون  220 -70وھو فایروس كروي الشكل یتراوح قطره بین  1952یعرف إالّ في عام 
ة ص��غیرة تش��بھ البق��ع ویظھ��ر بش��كل مج��امیع .  أھ��م أع��راض الم��رض ظھ��ور بق��ع بیض��اء حلیبی��

الشمعیة ال تلبث أن تزداد بالحجم تدریجیا ، وقد تندمج م�ع بعض�ھا لتغط�ي مس�احة كبی�رة م�ن جل�د 
 ) . 49السمكة ، وقد تظھر على الزعانف وحتى على العیون ( الشكل 

یصبح لون البقع معتما أحیانا نتیجة ظھور خیوط دقیقة من طبقة سوداء وقد یصبح لونھا أشھبا     
 م�ن أج�زاء الجس�م المحیط�ة بھ�ا وال اً حمراً . إن ھذه البقع الجلدیة تكون صلبة القوام وأكث�ر س�مكم

مل�م ف�وق س�طح  2 -1یمكن إزالتھ�ا بالح�ّك ولك�ن تلقائی�ا تس�قط بع�د أن تص�ل س�مكاً معین�اً (بمق�دار 
اإلص�ابة  أس�ابیع . ق�د ال تغط�ي 8 - 6الجلد ) ، ثم تعود للظھور بعد مدة من الزمن تت�راوح م�ابین 

مساحة واسعة من الجسم ولذلك فأن السمكة سوف ال تعاني كثیراً ومع ھذا فإنھا ستص�اب بح�االت 
بطء النمو نتیجة الضعف العام وخاصة الضعف الھیكلي نظراً لع�دم اكتم�ال عملی�ة تص�لب العظ�ام 

الفق�ري  وخاصة الفقرات. أما في حالة شفاء األسماك المصابة بالض�عف الھیكل�ي فق�د یبق�ى العم�ود
منحنیاً . وبالرغم من إن مرض الجدري ال یعد ممیتا لألسماك إال إنھا قد تموت نتیجة اإلص�ابة ب�ھ 

 في حاالت نادرة .
 
 



 
 

 
 )   سمكة  مصابة بمرض الجدري  - 49 –( الشكل                                    

 
 

 :  N) -P -necrosis ( I Infectious pancreaticمرض نخر البنكریاس المعدي   4-ب
 

ف��ي كن��دا وھ��و منتش��ر اآلن ف��ي معظ��م البل��دان  1940ت��م وص��ف الم��رض ألول م��رة ع��ام        
األوربیة ویصیب اسماك السالمون المرقط وخاصة الیرق�ات الص�غیرة ف�ي مرحل�ة التغذی�ة األول�ى 

     .                      % 85 -80أس��بوعا ، ویس��بب لھ��ا الم��وت ال��ذي ق��د تص��ل نس��بتھ  20بع��د الفق��س وحت��ى عم��ر 
 ملي مایكرون . 65وقطره  trough virusأو  I-P-N virusالفیروس المسبب للمرض اسمھ 

أھ�م األع��راض الخارجی��ة للم�رض تتمث��ل بس��باحة الس�مكة المص��ابة بطریق��ة لولبی�ة ت��دور فیھ��ا      
ح��ول محورھ��ا وأحیان��ا تس��بح بطریق��ة ش��اذة أو جنونی��ة ناتج��ة ع��ن ح��االت األل��م الش��دیدة ، تعقبھ��ا 

ھ��دوء حی��ث تلتج��ئ الس��مكة للقع��ر . أم��ا األع��راض الس��ریریة فتتمث��ل ف��ي جح��وظ الع��ین أوق��ات 
وتضخم البطن وبروز المخ�رج ودك�ون الل�ون ون�زف ف�ي قاع�دة الزع�انف الحوض�یة . أم�ا داخلی�ا 
فیشحب لون الكب�د والطح�ال ویالح�ظ ظھ�ور م�ادة مخاطی�ة كثیف�ة الق�وام بیض�اء أو ص�افیة عدیم�ة 

 ) . 50معاء ( الشكل اللون تمال المعدة واأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ) مرض نخر البنكریاس المعدي                  - 50 -( الشكل                     
 

ُسمي المرض بنخر البنكریاس المعدي ألن البنكری�اس ھ�و أول األعض�اء المص�ابة ب�المرض       
وبتقدم المرض تحصل حالة نخر شدیدة في البنكریاس وفي العضالت المخططة ( الھیكلیة ) وف�ي 

 الصفراء وتشمل اإلصابة الكلیتین والكبد .
 

   S-H-septicemia (V Viral hemorrhagic(مرض النزف الدموي الفایروسي  5 -ب
 

وم�رض  Infectious anemiaو  Egtved  disease ویطلق علیھ أیضا فقر الدم المع�دي       
. ُس�ّجل الم�رض ألول م�رة ف�ي ال�دنمارك وھ�و  Danish virus diseaseالف�ایروس ال�دنماركي 

رج تل�ك في أنح�اء أورب�ا ول�م ی�رد ذك�ره خ�ا troutمرض وبائي یستوطن حقول السالمون المرقط 
والس�المون الم�رقط   Rainbow troutالقارة .كما أنھ یص�یب أس�ماك الس�المون الم�رقط القزح�ي 

وأنواع أخرى . یُع�د ھ�ذا الم�رض م�ن أم�راض المی�اه الب�اردة حی�ث ینتش�ر  Brown trout البني 
ْم ، كم�ا ویتفش�ى خ�الل الص�یف ف�ي الم�زارع  15خالل الشتاء عندما تنخفض درجة الحرارة ع�ن 

، أبع��اده  ةتس��تخدم می��اه الین��ابیع الب��اردة . ُمس��بب الم��رض فیروس��اً ذا ش��كل ش��بیھ باإلطالق�� الت��ي
ملي مایكرون . تحصل العدوى عن طریق التماس المباشر والماء الملوث ، أم�ا م�دخل  180×70

أس�ابیع  4. یص�یب الم�رض األس�ماك المجھ�دة الت�ي یص�ل عمرھ�ا بح�دود  مالعدوى فیعتقد الغالص
 وحتى مرحلة النضج الجنسي . بعد التغذیة

 
أھم األعراض التي یمكن مالحظتھا على السمكة المصابة ھي الخمول والسباحة ب�بطء ب�القرب     

من حافات الحوض والمیاه الضحلة وبحركات غیر متناسقة ، كما إن األسماك المص�ابة ق�د یص�بح 
أ الزع�انف وتظھ�ر ق�روح عل�ى لونھا غامقا مائال إلى السواد ، وقد تصاب العیون بالجحوظ وتتھر

الجلد . تصاب السمكة بفقر دم واضح یمكن التع�رف علی�ھ م�ن نس�بة الھیموكل�وبین المنخفض�ة ف�ي 
الدم ومن مالحظ�ة الغالص�م ذات الل�ون الش�احب . تن�تفخ ال�بطن ویظھ�ر س�ائل مص�فر الل�ون عف�ن 

 ) .  51الرائحة في الجوف الجسمي وقد یبرز المخرج خارجاً ( الشكل 
 



 
 

   ) مرض النزف الدموي الفایروسي - 51 –( الشكل                        
   

ق��د یص��احب ھ��ذه األع��راض حص��ول ن��زف بس��یط ف��ي الع��ین أو حولھ��ا وف��ي العض��الت وعل��ى     
 الكیس الھوائي وانتفاخ الجزء الخلفي من الكلیة والتھاب األمعاء وإحمرارھا .

 
  Saorplegniaقد تحصل نتیجة اإلصابة بھ�ذا الم�رض حال�ة إص�ابة ثانوی�ة بفطری�ات الج�نس    

% من حاالت اإلصابة بھذا الم�رض ھن�اك حال�ة إص�ابة ثانوی�ة 50أو البكتریا وقد وجد أن في كل 
 . Hixamita truttaeبالحیوان االبتدائي  

 
 
 

  viral diseasesThe control ofالسیطرة على األمراض الفایروسیة 
 

 preventionالوقایة :
 

إذا اصطیدت األسماك وتبین أنھا مصابة بمرض فایروسي یجب عدم إعادتھا للماء ثانیة ، بل  .1
 یجب إتالفھا بحرقھا أو دفنھا .

إذا ظھر المرض في حوض التربیة فیجب نقل األسماك التي لم تظھر علیھا عالمات المرض   .2
أح�واض الحج�ر الص�حي . ھ�ذه األس�ماك المنقول�ة ال یمك�ن ووضعھا في حوض جدی�د أو ف�ي 

 عّدھا سلیمة ما لم تمضي مدة شھرین في األقل من دون أن تظھر علیھا عالمات المرض .
یجب تفری�غ األح�واض الت�ي ظھ�رت فیھ�ا اإلص�ابة وم�ن ث�م تجفیفھ�ا وتعقیمھ�ا وتعق�یم الش�باك  .3

 واألدوات المستعملة األخرى .
لس��مكي ف��ي الب��رك واألح��واض وتھیئ��ة ظ��روف جدی��دة لألس��ماك تجن��ب ح��االت االزدح��ام ا  .4

المصابة مثل الماء النظیف الحاوي على كمیة كافیة من األوكسجین ودرجة الحرارة المناس�بة 
. 

في حاالت نقص الكالس�یوم ف�ي الترب�ة أو األح�واض یوص�ى بإض�افة الطباش�یر . م�ع الطع�ام   .5
 المقدم لألسماك .

یجب تقلیل كمیة الغذاء المجھزة لألس�ماك أو حت�ى إیق�اف   V-H-S عند الشّك بوجود مرض  .6
 التغذیة مؤقتا لحین التدخل والسیطرة على المرض .



 Treatmentالعالج 
بتركی�ز  Arycilمللت�ر م�ن محل�ول 1تتم معالجة األسماك المص�ابة بم�رض الج�دري بحقنھ�ا ب    
 % .5% تعقبھا ثالث حقن (بمعدل حقنة واحدة في الیوم ) من المادة نفسھا ولكن بتركیز 1
أم��ا غالبی��ة األم��راض الفیروس��یة فان��ھ إل��ى ح��د أآلن ال توج��د وس��یلة معین��ة لمعالج��ة األس��ماك    

ئی�ة المصابة أو للتخلص من الفایروس أو للتخفیف من شّدة الم�رض . ول�ذلك ف�ان اإلج�راءات الوقا
الم��ذكورة آنف��ا یج��ب إتباعھ��ا وتطبیقھ��ا لت��وقّي اإلص��ابة بھ��ذه األم��راض أو ف��ي األق��ل حص��ر ھ��ذه 

 األمراض وعدم انتشارھا .
 

 Parasitic diseasesأألمراض الطفیلیة :--ج
 
 Mycoses or fungal diseasesاألمراض الفطریة -أ
 

بأنھا كائنات نباتیة تفتقر إل�ى الم�ادة الخض�راء ( الكلوروفی�ل ) ون�ادراً  funjiتعرف الفطریات     
ما تكون بشكل خالیا منفصلة . إن كل أس�ماك المی�اه العذب�ة واألس�ماك البحری�ة معرض�ة لإلص�ابة 
بالفطریات ولو إن عامة الفطریات ال تھاجم إالّ األسماك الت�ي تعرض�ت لج�روح میكانیكی�ة أو تل�ك 

تھا بسبب إصابتھا بطفیلیات أخ�رى أو تعرض�ھا لظ�روف س�یئة ، وبمعن�ى آخ�ر التي ضعفت مقاوم
 فان األسماك تصاب بالفطریات بصورة ثانویة بعد أن تصاب بالبكتریا أو الفیروسات أوالً .

وتتمی���ز األم���راض الفطری���ة بظھ���ور نم���وات م���ن خی���وط رقیق���ة ذات ل���ون ش���ائب عل���ى الجل���د    
 یصبح شبیھاً بخصلة من النسیج القطني . والزعانف وإذا ما نما الفطر بكثافة

 -ومن األمراض الفطریة الشائعة االنتشار اآلتي :
 

 Saprolegniasisمرض سابرولكنیاسس  -1-ج
 

وھو یصیب أس�ماك المی�اه العذب�ة  Saprolegniaُمسبب المرض ھو الفطر الذي یعود للجنس     
 brackishوخاصة الش�بوطیات والس�المونیات ، كم�ا یص�یب أس�ماك المص�بات ( المی�اه المویلح�ة

water  أما أحواض الزینة فان األسماك ذات الزعانف الطویلة ھي أكث�ر عرض�ة لإلص�ابة بھ�ذا (
رقیقة متفرعة عدیمة  ) hyphaeالفطر من غیرھا . یتألف جسم الفطر من خیوط فطریة (ھایفات 

إل��ى ثالث��ة س��نتمترات . ینم��و الفط��ر بش��كل یش��بھ  تالح��واجز تت��راوح أطوالھ��ا ب��ین بض��ع ملیمت��را
) ، كم��ا ینم��و عل��ى البی��وض المیت��ة  52خص��لة القط��ن عل��ى األس��ماك المیت��ة  والض��عیفة ( الش��كل 

ومنھا ینتشر بسرعة إلى البیوض السلیمة وقتلھا حاالً ، ولھذا یعد المرض الذي یسببھ ھذا الطفیلي 
 ي مفاقس األسماك .للبیوض من أھم أمراض بیوض األسماك وخاصة ف

 

         
                       

 ) Saprolegniasis) سمكتان مصابتان بالمرض الفطري ( - 52( الشكل ـ                         
 

                                 



ح�ة ویس�اعد ف�ي ذل�ك الج�روح المیكانیكی�ة المفتو ءتحصل العدوى بین األسماك عن طریق الم�ا    
في جسم األسماك . یھاجم الفطر الجلد والغالصم والف�م والعی�ون ، وف�ي حال�ة اإلص�ابة الش�دیدة ق�د 

الفط�ر ف�ي التجوی�ف األنف�ي ألس�ماك الك�ارب فیب�رز  ریخترق األنسجة العضلیة . وفي الشتاء یستق
نس��بة   disease Staff”sم��ن المن��اخر بش��كل حزم��ة ص��غیرة وی��دعى عندئ��ذ باس��م م��رض س��تاف 

م�ن خی�وط بیض�اء  . تظھ�ر عل�ى الس�مكة المص�ابة خص�ل1925للعالم البولن�دي ال�ذي وص�فھ ع�ام 
تتشعب خارج جسم الس�مكة ، وعن�دما یك�ون الم�اء عك�راً  ف�أن بع�ض الش�وائب والرواس�ب تص�بح 
معلق��ة ب��ین خی��وط الفط��ر وب��ذلك تب��دو المن��اطق المص��ابة ذات ل��ون بن��ي أو أش��ھب وعن��دما تص��اب 

 السمكة وتكف عن التغذیة .العیون تعمى 
 

ل في الع�راق أح�د أن�واع الفط�ر ج�نس         Mugilم�ن س�مكة ألخش�ني  .Saprolegnia  spُسجِّ
abu   من الباحثHerzog  أما خلیفة وجماعتھ  1969عام .khalifa  et  al   فقد سجلوا الفط�ر

 B.sharpeyiوالبن��ي  Barbus luteusوالحم��ري  Aspius voraxنفس��ھ ف��ي أس��ماك الش��لك 
 . Cyprinus carpioوالكارب العادي   Carassius  auratusوالسمكة الذھبیة 

 
 Branchiomycosisمرض برانكیومایكوسس     - 2-ج

. ُمسبب المرض ھو الفطر الذي یعود  Gill rot diseaseویطلق علیھ مرض تعفن الغالصم      
ویص���یب غالص���م  B. sanguinis، وھن���اك نوع���ان من���ھ : األول  Branchiomycesللج���نس 

والت�نش    sticklebackوس�مك أب�ي ش�وكة   gold fishوالسمك ال�ذھبي    carpأسماك الكارب 
tench  ) حیث یوجد في األوعیة الدمویة للقوس الغلصمي وف�ي الخی�وط الغلص�میة لھ�ذه األس�ماك
خی��وط ویص��یب الغالص��م ویوج��د ف��ي الB.demigrans   ) . أم��ا الن��وع اآلخ��ر فھ��و 53الش��كل 

 والتنش أحیانا .   pikeالغلصمیة ألسماك الكراكي 
 
 

 
 

 ) مرض تعفن الغالصم             - 53 -( الشكل                           
 

عالم���ات االختن���اق  رتتش���ابھ األع���راض الت���ي یس���ببھا ك���ال الفط���رین والت���ي تتمی���ز بظھ���و     
واالض��طجاع عن��د س��طح الم��اء والتوق��ف ع��ن التغذی��ة . أم��ا الغالص��م فتظھ��ر علیھ��ا بق��ع منخ��ورة 
وكدمات مع تكون غشاء كاذب مما یجعلھا شاحبة ، وغالبا ما یكون لونھا اب�یض مش�وباً أو رمادی�اً 

 مصفراً . تزداد اإلصابة بھذا المرض صیفاً بسبب ارتفاع درجة الحرارة .
من العوامل المساعدة في ظھور المرض ت�راكم كمی�ات كبی�رة م�ن الم�واد العض�ویة ف�ي المی�اه و   

 وكذلك وفرة الھائمات النباتیة .



 
 The control of fungal diseasesالسیطرة على األمراض  الفطریة 

 
للسیطرة على األمراض الفطریة التي تصیب األسماك یجب تحدی�د م�ا إذا كان�ت إص�ابة الس�مكة    

ب��الفطر أساس��یة أم ثانوی��ة ، وف��ي حال��ة األخی��رة یج��ب الس��یطرة عل��ى الطفیل��ي األول��ي قب��ل معالج��ة 
الفطر . وھناك حقیقة ثابتة في ھ�ذا المج�ال ھ�ي أن األس�ماك ال تص�اب ب�األمراض الفطری�ة طالم�ا 

 نت سلیمة وغیر مجروحة ولو بجرح بسیط .كا
 

 preventionالوقایة: 
 

یج���ب أن تعق���م األس���ماك المس���تخدمة كغ���ذاء لألس���ماك األخ���رى بص���ورة جی���دة وذل���ك  -1
 بتسخینھا إلى درجة حرارة تضمن قتل أكیاس الفطریات .

یج��ب ع��زل األس��ماك المص��ابة ح��االً ویفض��ل قتلھ��ا. أم��ا األس��ماك المیت��ة فیج��ب رفعھ��ا  -2
 وإتالفھا في الحال بحرقھا أو دفنھا وإالّ انتشر المرض إلى األسماك السلیمة .

 15فحص األسماك المجلوبة م�ن مص�در م�ا فحص�اً دقیق�اً وذل�ك بتش�ریح م�ا الیق�ل ع�ن  -3
 أنموذجاً من كل وجبة للكشف عن احتمالیة وجود الفطریات .

 المواشي وغیرھا .منع تلوث األحواض والبرك بالمواد العضویة من حقول تربیة  -4
ع��دم إض��افة الغ��ذاء بكث��رة ف��ي األوق��ات الح��ارة م��ن الس��نة وزی��ادة كمی��ة الم��اء الداخل��ة  -5

 لألحواض في ھذه األوقات .
من��ع ت��راكم األوس��اخ والش��وائب عل��ى بی��وض األس��ماك ورف��ع البی��وض المیت��ة بح��ذر  -6

 وباستمرار للحیلولة دون نمو الفطر علیھا .
 

 Ttreatmentالعالج : 
 
 لمعالجة بیوض األسماك : -1
 
 %5. تغطس البیوض بعد رفعھا من الحوض أو الحاضنات في محلول من الفورمالین بتركیز  1

 دقیقة فقط . 30ولمدة     
بتركی��ز  malachite greenث��وان بمحل��ول الملكی��ت األخض��ر  10.  تغط��س البی��وض لم��دة  2

ء بالملیون إلى ماء الحوض لمدة س�اعة    أجزا 5جزء بالملیون أو بإضافة ھذه المادة بتركیز  1500
 یومیا .

أج��زاء ب��الملیون إل��ى م��اء الح��وض لم��دة س��اعة       5بتركی��ز CuSo4. إض��افة كبریت��ات النح��اس  3
 یومیا.

 
 لمعالجة االسماك : -2
 
 %:حتى تظھر علیھا عالمات اإلجھاد .3تغطس األسماك في محلول ملح الطعام بتركیز  -أ

ثانی�ة  30 -10لم�دة  نج�زءا ب�الملیو 66الملكی�ت األخض�ر بتركی�ز تغطس األس�ماك ف�ي م�ادة  -ب
 بالملیون الى ماء ولمدة ساعة واحدة .  0.1أوإضافة المحلول بتركیز

لت�ر م�ن الم�اء ولم�دة  2000غ�م لك�ل  1تغطس األسماك ف�ي محل�ول كبریت�ات النح�اس بمع�دل  -ج
 دقیقة واحدة .



لت�ر                             100غم لك�ل 10بتركیز  KMno4جـ .  توضع األسماك في حمام من برمنغنات البوتاسیوم  
 دقیقة . 15ماء ولمدة 

لت��را م��ن م��اء  38ملغ��م لك��ل   3.8 زبتركی��  Furanaceإض��افة كبس��ولة واح��دة م��ن م��ادة   .د
 الحوض على أن تكرر ھذه العملیة كل ثالثة أیام .

 
 Protozoan diseasesمراض االبتدائیة   األ -ب
 

تق���وم   uni-cellularاالبت���دائیات حیوان���ات ص���غیرة یتك���ون جس���مھا م���ن خلی���ة واح���دة فق���ط     
حیث تت�ألف  coloniesبالفعالیات الحیویة كلھا . تعیش بعض أنواع االبتدائیات بشكل مستعمرات 

االبتدائیات إما جنسیا بطریقة االقت�ران أو  من أعداد متباینة من األفراد وتتكاثر المستعمرة الواحدة
الجنسیا بطریقة االنشطار الثنائي ، االنشطار المضاعف ( تكوین االبواغ  أو اإلخصاب المتبادل ،

 ) ، التبرعم أو باالنقسام .
 

بعض االبتدائیات یعیش حراً في التربة أو في المیاه العذب�ة أو المالح�ة وبعض�ھا اآلخ�ر م�تطفال     
  ومنھا األسماك . ةأعلى أجسام الحیوانات المختلففي أو 

 
إن أغل��ب األم��راض الت��ي تص��یب م��زارع األس��ماك تس��ببھا الحیوان��ات االبتدائی��ة فھ��ي تص��یب     

األجزاء الخارجیة من جسم السمكة وخاصة الجلد والغالصم والزع�انف ، كم�ا إن بعض�ھا یص�یب 
األعضاء الداخلیة . أم�ا أھ�م التغی�رات المرض�یة الت�ي تلحقھ�ا االبت�دائیات بمض�یفاتھا م�ن األس�ماك 

ألورام الناجمة عن زیادة في عدد أو حجم الخالیا ، أو تك�ون نس�یجاً جدی�داً یت�ألف م�ن خالی�ا فھي ا
 ال تدخل في تكوینھ أصال . فضالً على ظھور حاالت االلتھاب والنزف .

 
 -تقسم االبتدائیات على أساس وساطة الحركة على أربع مجامیع ھي :

 
a.  اللحمی���اتSarcodina ٌ  أو جذری���ة الق���دمRhizopoda   وتتح���رك بوس���اطة :

 األقدام الكاذبة .
b.   السوطیاتFlagellata . وتتحرك بوساطة األوساط : 
c. تالھ��دبیا Ciliata  أوالممص��یاتSuctoria   وتتح��رك بوس��اطة االھ��داب طیل��ة

مدة حیاتھ�ا ( كم�ا ف�ي الھ�دبیات ) ، أو تتح�رك بوس�اطة األھ�داب خ�الل المراح�ل 
 األولى من حیاتھا ثم بالمجسات ( كما  في الممصیات) .

d.  البوغیات الحیوانیةSporozoa . وھذه ال تمتلك أي وساطة للحركة : 
 

وصف ألنموذج أو أكثر منھا وتأثیراتھ المرض�یة  وسیتم التطرق إلى المجامیع أعاله بالتفصیل مع
 من األسماك :

 
 Sarcodinaاللحمیات  -1-ب

وھي حیوانات تتحرك بوساطة امتدادات س�ایتوبالزمیة تنش�أ م�ن أي مك�ان ف�ي الجس�م وم�ن ث�م     
ی�تم س�حبھا واختفاؤھ�ا ، وھ�ذا ھ�و س�بب تس��میتھا باألق�دام الكاذب�ة أو الوھمی�ة ، كم�ا وتس�تخدم ھ��ذه 

وھ�ي   Schizamoeba  salmonisقدام ف�ي التغذی�ة . مث�ال عل�ى ھ�ذه المجموع�ة ھ�ي االمیب�ا األ
الت�ي   sp.  Thecamoebaشائعة الوجود في الس�لمون الم�رقط . وم�ن االمیب�ات المتطفل�ة الج�نس

 . Coho salmonتتواجد بین الصفائح الغلصمیة ألحد انواع أسماك السالمون  
   



لقد توصل أغلب الباحثین المختصین بدراسة ھذه الطفیلیات بأنھا غیر مرضیة ، وم�ع ذل�ك فق�د     
 ُسجلت حالة مرضیة واحدة . Tilapia حالة إصابة في أسماك البلطي 13وجد بأن من مجموع 

 
 Flagellataالسوطیات  - 2-ب
 

أو أكث��ر بعض��ھا یتن��اول غ��ذاءه ع��ن  Flagellumتمتل��ك أحی��اء ھ��ذه المجموع��ة س��وطا واح��دا     
، وبعض�ھا األخ�ر یم�تص المحل�ول  Cytostomeطریق فتحة تشبھ فتحة الفم تس�مى الف�م الخل�وي 

وھ��ي تتك��اثر باالنش��طار . وم��ن أھ��م األمثل��ة عل��ى ھ��ذه   Pellicleالغ��ذائي ع��ن طری��ق الُجلی��د 
 المجموعة األجناس التالیة :

 
 Costiaكوستیا 

وھو مرض خطر وش�ائع ب�ین  Costiasisیسمى المرض الناشئ عن حیوانات ھذا الجنس ب      
أسماك المیاه العذبة وخاص�ة ف�ي فص�ل الش�تاء ألن الطفیل�ي ال یفض�ل درج�ة الح�رارة األعل�ى م�ن 

 ن. یظھ�ر الحی�وا  C. necatrixْم وأش�ھر أن�واع ھ�ذا الج�نس ھ�و  30ْم  ویم�وت عن�د درج�ة  25
لى الجلد والغالصم والزعانف والذنب حیث تظھر طبقة بیضاء مشوبة بالزرقة كطفیلي خارجي ع

على ھذه األجزاء ، أما المناطق المصابة بصورة كثیفة فیظھر علیھا النزف لتصبح حم�راء نتیج�ة 
) . وم��ن الناحی��ة الس��لوكیة ف��أن األس��ماك تق��وم بحرك��ات مض��طربة غی��ر  54االلتھ��اب ( الش��كل 

عانفھا وضمھا إلى الجسم ، كما تقوم بحك جس�مھا بالنبات�ات أو الص�خور وتلجأ إلى طي ز ةمتناسق
 وھذا یفسح المجال لإلصابة الثانویة بالبكتریا أو الفطریات.

 
یتك��اثر الطفیل��ي باالنش��طار البس��یط بص��ورة س��ریعة ول��ھ القابلی��ة عل��ى الس��باحة الح��رة ل��بعض     

، ولكن��ھ إذا وج��د مض��یفاً جدی��داً الوق��ت وع��ادة م��ا یم��وت بع��د م��رور س��اعة عل��ى ترك��ھ المض��یف 
 إستوطنھ وھكذا تنتقل اإلصابة من سمكة ألخرى .

 
 

 
 

 ) المرض الناشيء عن اإلصابة بالطفیلي كوستیا - 54 -( الشكل                
 

 Trypanosoma and Cryptobiaتریبانوسوما  و كریبتوبیا 
تسبب طفیلیات ھذین الجنسین مرض النوم عند األسماك ، حیث تصاب بھ أسماك المیاه العذب�ة     

والمالح��ة . وھن��اك رأی��ان بخص��وص ھ��ذین الجنس��ین ، یش��یر ال��رأي األول إل��ى أن الجنس��ین ھم��ا 



مرادف��ان لبعض��ھما وال فاص��ل بینھم��ا ، بینم��ا ی��رى ال��رأي األخ��ر وھ��و الم��رجح بأنھم��ا جنس��ین 
م�ایكرون ولھ�ا س�وط واح�د ف�ي  50أجسام ھذه الطفیلیات طویلة ونحیفة ومعدل أطوالھا مختلفین . 

. یوج���د الجنس���ان ف���ي دم  Cryptobiaوس���وطان ف���ي الج���نس  Trypanosomaحال���ة الج���نس 
 األسماك وقد یوجد بعض أنواع الكریتبوبیا في األعضاء التناسلیة للنواعم وبعض الفقریات .

 
أھ��م أع��راض م��رض الن��وم ھ��و ش��حوب ل��ون الجل��د والغالص��م ف��ي األس��ماك المص��ابة وتغ��ور     

العی��ون ف��ي المح��اجر وغالب��ا م��ا تض��طجع الس��مكة عل��ى أح��د جوانبھ��ا ألس��ابیع . وإذا م��ا اس��تعادت 
وضعھا الطبیعي فأنھا تسبح لمرة ثم تسقط عل�ى جانبھ�ا ثانی�ةً وتت�نفس األس�ماك المص�ابة بص�عوبة 

بس��بب ع��دم تن��اول الطع��ام  وأخی��راً تم��وت . إن طفیل��ي التریبانوس��وما ال یس��بب وب��طء وتض��عف 
ضررا كبیرا لألسماك المصابة ، أما األضرار الكبی�رة فیس�ببھا طفیل�ي الكریبتوبی�ا حی�ث یقل�ل م�ن 
قیم��ة المحت��وى الھیموكل��وبیني ف��ي ال��دم ویخف��ض ع��دد الكری��ات الدموی��ة الحم��راء ف��ي األس��ماك 

 Leechesحی�اة ھ�ذه الطفیلی�ات بأنھ�ا تب�دأ نموھ�ا ف�ي مع�دة دی�دان العل�ق  المصابة . ت�تلخص دورة
وتستغرق مدة النمو عشرة أیام ، بعدھا تزداد الطفیلیات حجما وتھاجر إل�ى غم�د المم�ص ف�ي ھ�ذه 

 الدیدان حیث تصل في أثناء العضة إلى دم األسماك وتنضج ھناك .
 

بنق�ل اإلص�ابة ب�ین اس�ماك المی�اه   Pisicola و  Hemiclepsisتقوم دیدان العلق م�ن الج�نس     
بنق�ل اإلص�ابة   Trachobdellaو   Pontobdellaالعذبة . بینما تق�وم دی�دان العل�ق م�ن الج�نس 

 بین األسماك البحریة . أما العدوى المباشرة من سمكة ألخرى فال تحصل .
 

 Ciliataالھدبیات -3-ب
حیوانات ھذه المجموعة لھا شكل ثابت ال یتغیر كما ھو الحال في اللحمی�ات ، وتتمی�ز بانتش�ار      

ع��دد كبی��ر م��ن األھ��داب عل��ى الس��طح الخ��ارجي للجس��م تس��تخدم وس��اطة للحرك��ة . لھ��ا ف��م خل��وي 
وبلع��وم خل��وي وف��ي بع��ض منھ��ا مخ��رج خل��وي . تتك��اثر ال جنس��یا باالنش��طار البس��یط أو جنس��یا 

 . باالقتران
 من أھم األمثلة علیھا الجنس :

 
 Ichthyophirius إكثیو فثیرتیس

وھ�و یح�دث أض�رارا  White spot diseaseیسبب طفیلي ھذا الجنس مرض البقعة البیضاء     
كبیرة لألسماك أكثر من أي طفیلي آخر ویتطفل علیھ�ا ف�ي ك�ل بیئ�ات الع�الم . فھ�و یص�یب أس�ماك 

وأس���ماك  Anadromousالمی���اه العذب���ة یض���منھا األس���ماك الت���ي تھ���اجر م���ن البح���ر إل���ى النھ���ر 
قط��ر المص��بات ( المی��اه المویلح��ة ) واألس��ماك البحری��ة وأس��ماك الزین��ة ویحتم��ل وج��وده ف��ي ك��ل 

 جرى فیھ تبادل أسماك مع قطر آخر .
 

 .Iف�ي فرنس�ا . أم�ا أش�ھر أن�واع ھ�ذا الج�نس فھ�و  1967ت�م وص�ف الم�رض ألول م�رة ع�ام      
multifilii   م�ایكرون  1000 -100مابین  ویوصف بأنھ مدور أو كمثري الشكل ویتراوح طولھ

المی�اه عن�دما تص�ل درج�ة ح�رارة  ، أھدابھ متشابھة وتحیط الجسم بأكملھ . ینتشر ھذا الطفیل�ي ف�ي
م ْ. ت�تلخص أع�راض الم�رض  28ْم ویموت عندما ترتف�ع درج�ة الح�رارة ع�ن  22 -20الماء بین 

المص�ابة وزعانفھ�ا وغالص�مھا ، (م�ن ھن�ا ج�اءت  ةبظھور بقع أوبثرات بیض�اء عل�ى جل�د الس�مك
ل�ون أب�یض ال  تسمیة المرض ) وبم�رور ال�زمن ق�د ت�رتبط ھ�ذه البق�ع ببعض�ھا مكون�ة مس�احة م�ن

تلبث أن تسقط بعد ذلك على شكل ش�رائط م�ن الجل�د . تض�م الس�مكة المص�ابة زعانفھ�ا إل�ى الجس�م 
) . بینم�ا تق�وم أس�ماك الزین�ة  55وتسبح  بعنف محاولة التخلص من ھذا التھ�یج الم�زعج ( الش�كل 

 المصابة بحّك أجسامھا بالصخور أو الحصى الموجود في الحوض .
 



األسماك تنقلب بیضاء وتمیل للبقاء قرب ضفاف الحوض حتى یص�بح باإلمك�ان وقبل أن تموت    
 أخذھا بالید ، وإذا ما وصلت اإلصابة إلى عیون األسماك فإنھا تعمى .

 
 

 
 ) مرض البقعة البیضاء - 55 -( الشكل                           

 
 Sporozoa البوغیات الحیوانیة -4-ب
 

الحیوانی��ة كلھ��ا بكونھ��ا حیوان��ات متطفل��ة وتتغ��ذى بطریق��ة التناف��ذ ، وتنع��دم تش��ترك البوغی��ات    
وس��اطة الحرك��ة فھ��ي ال تحت��وي عل��ى االس��واط أو األھ��داب أو األق��دام الكاذب��ة . م��ن األمثل��ة علیھ��ا 

 الجنس :
 Myxosomaمیكسوسوما 

 Whirlingالذي یسبب مرض الدوران لألسماك  M. cerebralisأھم أنواع ھذا الجنس ھو      
disease   أو م��رض االلت��واءTwist disease  ف��ي  1903. وص��ف الم��رض ألول م��رة ع��ام

 وخاصة الیافعة منھا . Salmonidaeألمانیا ، وھو یصیب أسماك العائلة السلمونیة 
 

أبواغ الطفیلي كرویة الشكل تقریبا وھي مضغوطة نسبیا وتتكون من مصراعین . تظھ�ر عل�ى     
ى أعراض المرض وھي الحركة الدورانی�ة ، حی�ث ت�دور الس�مكة ف�ي االتج�اه السمكة المصابة أول

نفس��ھ ع��دة م��رات ث��م تھ��وى للق��اع ب��االنقالب رأس��اً عل��ى عق��ب ، وبع��د م��دة تص��عد لألعل��ى وتس��بح 
بص��ورة طبیعی��ة ث��م ال تلب��ث أن تب��دأ بال��دوران ثانی��ة . وھك��ذا تس��تمر الحال��ة ع��دة أس��ابیع ، تص��بح 

 خلفي من الجسم سوداء بسبب تلف األعصاب وإصابة العمود الفقريالمنطقة الذنبیة والجزء ال
) . تصاب األسماك التي تشفى من الم�رض بتش�وه الغط�اء الغلص�مي والف�ك والعم�ود  56( الشكل 

الفقري  وإنخفاض القحف وخاصة خلف العینین ، وھذا كلھ ناجم عن تحطیم الغضروف ف�ي أثن�اء 
 اإلصابة .



 
    

 ) سمكة مصابة بمرض اإللتواء - 56( الشكل ـ                                        
 

تحدث اإلصابة بوساطة البوغ الذي یوجد بالطین في قاع الحوض . ھذا البوغ لھ القابلیة على       
س��نة ) . یخت��رق الب��وغ أمع��اء  15مقاوم��ة الجف��اف والب��رودة واالنجم��اد لع��دة س��نوات ( ق��د تص��ل 

مض��یف لیص��ل إل��ى غض��روف ال��رأس والعم��ود الفق��ري ویحم��ل م��ع مج��رى ال��دم ث��م یخت��رق ال
الغضروف ویحطم االقنیة نصف الھاللیة في عضو التوازن والسمع ، حیث یتكاثر الطفیل�ي ھن�اك 
، ولذلك تفق�د الس�مكة توازنھ�ا وتظھ�ر علیھ�ا الحرك�ة الدورانی�ة . عن�دما تم�وت األس�ماك المص�ابة 

اغ ، وعندما تعزل ھذه االبواغ من األسماك تكون غیر معدی�ة ، ولكنھ�ا تس�ترد ستلوث القاع باالبو
 قابلیتھا على العدوى بعد أربعة شھور .

 
 The control of protozoan diseasesالسیطرة على األمراض االبتدائیة 

 
 :  preventionالوقایة 

 
 ألخرى .تحطیم دیدان العلق ألنھا تنقل اإلصابة بطفیلیات الدم من سمكة  -1
جم��ع األس��ماك المیت��ة وحرقھ��ا أو دفنھ��ا ف��ي الح��ال وع��دم انتظ��ار نزولھ��ا إل��ى الق��اع  -2

 وتحلل أجسامھا فتكون مصدرا لنقل المرض إلى األسماك السلیمة .
على األس�ماك المنقول�ة م�ن مص�در غی�ر  Quarantineیجب إجراء الحجز الصحي  -3

 معروف .
واألدوات المستخدمة وذلك باستخدام مادة استخدام المواد المطھرة ألحواض التفقیس  -4

مت�ر مرب�ع ) وم�ادة  Acre = 4050الجی�ر الج�ي وبمع�دل ط�ن واح�د / آك�ر ( اآلك�ر
 كغم /آكر . 202بمعدل   Ca(OCl)2ھایبوكلورات الكالسیوم

 
في حال�ة ظھ�ور م�رض ال�دوران أو االلت�واء یج�ب إنش�اء أح�واض جدی�دة ف�ي أرٍض  -5

من االبواغ المسببة لھذا المرض وقد وجد أن  بكر مجھزة بماء نظیف مضمون خلوه
تربی��ة الص��غار ف��ي أح��واض إس��منتیة تقیھ��ا م��ن اإلص��ابة ش��رط أن تبق��ى لم��دة زمنی��ة 
بحیث تصل درجة تصلب ھیكلي مناسب لتحاشي اإلص�ابة ب�المرض ، وم�ن ث�م تنق�ل 

 األحواض الترابیة .
 
 



  Treatmentالعالج :  -
 

 بالطفیلیات االبتدائیة الخارجیة :لعالج األسماك المصابة  / أوال
 
جزء بالملیون ، ویضاف إلى ماء الح�وض ك�ل  0.15- 0.1یستخدم الملكیت األخضر بتركیز   -1
 یوم . 4 -3
 یستخدم الفورمالین حسب التراكیز التالیة : -2
 

                                                 جزء بالملیون لمدة ساعة یومیا وذلك عندما تكون درجة حرارة               250یضاف  بمعدل  •
 ْم أوأقل . 10الماء 

ج��زء ب��الملیون لم��دة س��اعة یومی��ا وذل��ك عن��دما تك��ون درج��ة ح��رارة  200یض��اف بمع��دل  •
 ْم .  15-10الماء مابین

ج��زء ب��الملیون لم��دة س��اعة یومی��ا وذل��ك عن��دما تك��ون درج��ة ح��رارة  160تض��اف بمع��دل  •
 ْم . 15الماء أكثر من 

جزء بالملیون إل�ى األح�واض ب�ین ی�وم وآخ�ر حت�ى ت�تم الس�یطرة  25 -15یضاف بمعدل  •
على الطفیلیات الخارجیة ، م�ع االنتب�اه عل�ى أحتمالی�ة نض�وب األوكس�جین خاص�ة عن�دما 

 یكون الجو حار .
 
غ�م م�ن الملكی�ت  3.07جزء بالملیون من خل�یط الملكی�ت األخض�ر والفورم�الین (  25یستخدم  -3

 ساعات یومیا في األحواض أو قنوات تغذیة المیاه . 6لتر من الفورمالین ) لمدة  الخضر لكل
 تستخدم مادة كبریتات النحاس وحسب التراكیز اآلتیة : -4
 

تضاف بتركیز أقل من جزء واحد ب�الملیون عن�دما یك�ون مس�توى كربون�ات الكالس�یوم  -أ •
 جزء بالملیون . 50بالماء أقل من 

جزء بالملیون عندما یك�ون مس�توى كربون�ات الكالس�یوم بالم�اء  2 -1تضاف بتركیز  -ب •
 جزء بالملیون .  200 -50ما بین 

ج�زء ب�الملیون م�ن ح�امض أللیمونی�ك  3جزء بالملیون مخلوطاً مع  2تضاف بتركیز  -ج •
Citric acid  ج��زء  200عن��دما یك��ون مس��توى كربون��ات الكالس��یوم بالم��اء أكث��ر م��ن

 بالملیون .
 
لحرارة : یمك��ن اس��تخدام الح��رارة ف��ي معالج��ة األس��ماك المص��ابة ب��بعض طفیلی��ات المعالج��ة ب��ا -5

وخاص�ة األس�ماك االس�توائیة الت�ي تتحم�ل درج�ات الح�رارة العالی�ة   Costiaالجلد االبتدائیة مث�ل 
 أیام . 5 -3ساعات یومیا ولمدة  6ْم  لمدة  32وذلك برفع درجة حرارة الماء إلى 

 
 

 مصابة بالطفیلیات االبتدائیة الداخلیة :/لعالج األسماك ال ثانیا
 

 %  من الغذاء یومیاً ولمدة ثالث أیام . 0.15 بنسبة  Dimetridazoleتستخدم مادة  -1
 %  من الغذاء یومیاً ولمدة ثالث أیام . 0.2بنسبة   Enheptinتستخدم مادة  -  2      

ملغم / كغ�م م�ن وزن الس�مكة  75 -25بمعدل  Furoxone (Furazolidone)تستخدم مادة  - 3 
 یوم من تسویق األسماك . 30یومیاً مع الغذاء ولمدة أسبوعین ویتوقف عن أعطاء ھذه المادة قبل 

 



  Nematodaالدیدان الخیطیة   -د
 

حیوان��ات ذات أجس��ام متطاول��ة ، أس��طوانیة المقط��ع ، غی��ر مقس��مة ، تناظرھ��ا ج��انبي ونھایت��ا     
عادة . یح�اط الجس�م بطبق�ة كیوتك�ل ناعم�ة ولماع�ة . جھازھ�ا الھض�مي عب�ارة ع�ن  الجسم مدببتان

. تمتل�ك جھ�از أب�رازي وال  دقناة مستقیمة تبدأ بالفم وتنتھي بالمخرج وھي عدیمة العضالت والغ�د
 تمتلك جھاز تنفس أو دوران .

 
نث�وي بفتح�ة مس�تقلة األجناس منفصلة عادة أي توجد ذكور وإناث ، ویف�تح الجھ�از التناس�لي األ    

في حین یشترك الجھاز التناسلي الذكري مع جھ�از الھض�م بفتح�ة مجم�ع . أغل�ب الدی�دان الخیطی�ة 
 بیوضة وقسم منھا ولوده .

 
تعیش بعض أنواع الدیدان الخیطی�ة ح�رة ف�ي المی�اه العذب�ة والمالح�ة أو ف�ي الترب�ة بینم�ا تع�یش     

ات ، وفیھا أما أن یتطفل الدور البالغ ( الدودة الكامل�ة بعض أنواعھا متطفلة على الحیوانات والنبات
) أو أح��د األدوار الیرقی��ة عل��ى الكائن��ات الحی��ة . وف��ي حال��ة األس��ماك تع��یش الدی��دان البالغ��ة ف��ي 
األغلب في القناة الھضمیة ، أما یرقاتھا ف�یمكن أن توج�د ف�ي أي عض�و ولكنھ�ا ش�ائعة الوج�ود ف�ي 

 المساریق ، الكبد والعضالت . 
تك��ون دورة حی��اة الدی��دان الخیطی��ة ام��ا مباش��رة التحت��اج فیھ��ا ال��ى مض��یف وس��طي ، او غی��ر     

مباشرة وتتضمن وجود مض�یف وس�طي واح�د او مض�یفین وس�طیین ، وف�ي الحال�ة األخی�رة غالب�اً 
  Copepoda مایكون المضیف الوسطي األول عبارة عن حیوان الفق�ري كأح�د مجذافی�ة األق�دام 

الحشرات . وعند تغذیة األسماك على ھذا المضیف ستنتقل الیھا اإلصابة فتص�بح أو حوریة احدى 
األسماك ھنا إما كمضیف نھائي او كمضیف وس�طي ث�اني ، وف�ي الحال�ة األخی�رة یك�ون المض�یف 

 النھائي اما أسماك آكلة أسماك أو طیور او لبائن .
ي القن�اة الھض�میة لألس�ماك ھ�و أق�ل إن الضرر الذي تسببھ الدیدان الخیطی�ة البالغ�ة الموج�ودة ف�   

بكثیر مما تحدثھ یرقاتھا ، فالیرقات تؤدي الى تقلیل المحتوى الدھني ف�ي األس�ماك المص�ابة ، واذا 
ماوصلت اإلصابة للعضالت فانھ�ا تس�بب ض�عف األس�ماك وخمولھ�ا وع�دم ق�درتھا عل�ى اص�طیاد 

جناس الدی�دان الخیطی�ة الت�ي تص�یب غذاءھا مما یُسھل وقوعھا فریسة سھلة للمفترسات . أما أھم أ
 , Anisakia , Contracaecum , Terranova , Cucullanus األس��ماك فھ��ي : 
Philometra  . 

 
 The control ofالس��یطرة عل��ى األم��راض الناش��ئة ع��ن الدی��دان الخیطی��ة  

Nematoda diseases 
 

 :  prevention الوقایة  
   
التوج�د معلوم��ات وافی�ة ح��ول ت��وقي اإلص�ابة بالدی��دان الخیطی��ة اآلّ م�اذكر بخص��وص الس��یطرة    

وذلك بمنع تربیة األسماك بعمر أق�ل م�ن س�نة م�ع األس�ماك    Philometraعلى طفیلیات الجنس 
األكب��ر منھ��ا عم��راً إلحتمالی��ة انتق��ال الم��رض م��ن األس��ماك الكبی��رة للص��غیرة . كم��ا یج��ب ب��زل 

 ي فصلي الربیع والخریف وعدم إبقاء األسماك فیھا حتى الفصل التالي .األحواض ف
 

 :  Treatment العالج  
 

 تستخدم المادتین الكیمیاویتین اآلتیتین :    



1. Masoten   جزء بالملیون وتحت�اج الم�ادة عش�رة  2 -1: تضاف للماء الى ان تصبح بتركیز
  . Philometraأیام لكي تكون مؤثرة في القضاء على الطفیلي  

غرام من السكر المغطى  0.25غرام لكل سمكة مخلوطة مع  0.04بمعدل   Santoninحبة  .2
بال��دھن الحی��واني . حی��ث تُعط��ى م��ع الغ��ذاء ف��ي الف��م بواس��طة ملق��ط وتبتلعھ��ا األس��ماك ، وق��د 

 تكون ھناك حاجة الى حبة ثانیة خالل الیوم الثالث .
 
 Platyhelminthes or Flat worms الدیدان المسطحة   -و
 

س��میت بالدی��دان المس��طحة كونھ��ا ذات اجس��ام مض��غوطة م��ن الن��احیتین الظھری��ة والبطنی��ة ،     
التناظر جانبي ، الجھاز الھضمي إن وجد فإنھ ینتھي بنھایة مغلقة أي الوجود لفتحة المخ�رج . أم�ا 

الیوج�د جھ�از للت�نفس وال لل�دوران .  ،  flame cellsالجھاز اإلبرازي فیتكون م�ن خالی�ا لھبی�ة  
یتألف الجھاز العصبي من عقدة عصبیة تمثل الدماغ تقع في مقدمة جسم الدودة ومنھ�ا یتف�رع ع�دد 

 من األعصاب الى مقدمة ومؤخرة الجسم .
اي توج�د األعض�اء التناس�لیة األنثوی�ة   hermaphroditic  أغل�ب الدی�دان المس�طحة خنثی�ة     

الحی��وان . بع��ض الدی��دان المس��طحة یع��یش ح��راً كم��ا ف��ي ص��نف المعك��رات  والذكری��ة ف��ي نف��س 
Tubellaria   ولك��ن الغالبی��ة العظم��ى منھ��ا متطفل��ة داخلی��اً أو خارجی��اً كم��ا ف��ي ص��نف المثقوب��ات
Trematoda   وصنف الدیدان الشریطیةCestoda  : 

  
 صنف المثقوبات :   

مل��م وتلص��ق جس��مھا بأنس��جة المض��یف بوس��اطة  3م��ایكرون ال��ى  50تت��راوح أحجامھ��ا م��ابین     
أو المح��اجم . یتك��ون جس��مھا م��ن قطع��ة واح��دة ولھ��ا  hooksأعض��اء متخصص��ة تش��بھ الكاللی��ب 

جھاز ھضمي . یضم صنف المثقوبات مجموعتین رئیستین قسمت على أس�اس دورة الحی�اة ال�ى : 
وھي حیوانات ذات دورة حی�اة مباش�رة ، متطفل�ة خارجی�اً :   Monogenea. أُحادیة المضیف 1

وع��دد م��ن   haptorوتمتل��ك عض��واً ف��ي م��ؤخرة الجس��م یس��تخدم للتثبی��ت یس��مى الق��رص الخلف��ي 
  Gyrodactylusالكاللی�ب الص�غیرة . وم�ن األمثل�ة الش�ائعة الت�ي تتطف�ل عل�ى األس�ماك الج�نس 

ال��ذي یغ��زو منطق��ة الغالص��م  Dactylogyrus ال��ذي یع��یش عل��ى الجل��د والزع��انف . والج��نس
 وتحدیداً الخیوط الغلصمیة .

وھي حیوانات ذات دورة حیاة غیر مباشرة اي لھ�ا ع�دة أدوار :  Digeneaثنائیة المضیف   .2
یرقیة فتحتاج أكثر من مضیف إلتمام دورة حیاتھ�ا . متطفل�ة داخلی�اً وتمتل�ك محجم�اً أمامی�اً أو 
فمیاً وآخراً بطنیاً قد یقع عند مؤخرة الجسم . عندما تصاب السماك بیرق�ات ھ�ذه الدی�دان فانھ�ا 

ا أُص��یبت بالدی��دان البالغ��ة فانھ��ا تك��ون مض��یفاً نھائی��اً وف��ي ھ��ذه تك��ون مض��یفاً وس��طیاً ، أم��ا اذ
الحال��ة یك��ون ض��رر اإلص��ابة أق��ل وط��أةً عل��ى األس��ماك م��ن الض��رر ال��ذي تلحق��ھ بھ��ا األدوار 

ال�ذي یحف�ر   Clinostomumالیرقیة . ومن األمثلة الشائعة التي تتطفل في األس�ماك الج�نس 
ال�ذي یس�بب    Diplostomumش�ف ، والج�نس في جلد رأس السمكة وزعانفھا وتحت الحرا

حیث تظھر بقع س�وداء أو بنی�ة ص�غیرة عل�ى   Black spot diseaseمرض البقعة السوداء 
    الزعانف ، العیون ، الفم والغالصم .

 
 Cestoda or tape wormsصنف الدیدان الشریطیة : 

 
تثبت نفسھا بجسم المض�یف بوس�اطة كاللی�ب أو مح�اجم أو كلیھم�ا تُحم�ل عل�ى ال�رأس . یت�ألف     

 Proglottidesجسم الدودة البالغة التي قد یصل طولھا إلى عشرة أمتار من عدد القط�ع الجس�میة 
الحاوی��ة عل��ى ك��ل األعض��اء الجس��میة بض��منھا أعض��اء التك��اثر الخنثی��ة . یك��ون الجھ��از الھض��مي 



اً وتحصل عل�ى غ�ذائھا م�ن جس�م المض�یف مباش�رة عب�ر بش�رة الجل�د النف�اذة ، دورة الحی�اة معدوم
غی��ر مباش��رة . توض��ع الدی��دان الش��ریطیة الت��ي تص��یب األس��ماك ف��ي أرب��ع مج��امیع حس��ب أط��وار 

 -حیاتھا وأماكن وجودھا وھي :
 

األس�ماك :  وتضم الدیدان التي تع�یش كدی�دان بالغ�ة ف�ي األمع�اء أي أن المجموعة األولى -1
وتص�یب أمع�اء األس�ماك  Caryophyllaeusھنا تمثل المضیف النھائي للدیدان ومثالھ�ا 

 ) . 57سم ( الشكل  3ویصل طولھا 
: وھ�ي الت�ي تع�یش كیرق�ات ف�ي ج�وف األس�ماك ، أم�ا الدی�دان البالغ�ة  المجموعة الثانی�ة -2

س�م  15التي ق�د یص�ل طولھ�ا  Triaenophorusفتعیش في أمعاء أسماك أخرى ومثالھا 
. 

وھ�ي الت�ي تع�یش كیرق�ات ف�ي ج�وف األس�ماك ، أم�ا الدی�دان البالغ�ة  : المجموعة الثالث�ة -3
 متر . 2التي قد یصل طولھا  Ligulaفتعیش في أمعاء الطیور ومثالھا 

: وھي الت�ي تع�یش كیرق�ات ف�ي ج�وف األس�ماك ،أم�ا الدی�دان البالغ�ة  المجموعة الرابعة  -4
وتس��مى بال��دودة الش��ریطیة الس��مكیة    Diphyllobothriumب��ائن ومثالھ��افتع��یش ف��ي الل

 12 -10وھي تصیب اإلنسان وقد تعیش في أمعائ�ھ م�دة أربع�ین عام�ا وق�د یص�ل طولھ�ا 
 متر.

 

 
 ) الدودة الشریطیة - 57 -( الشكل                            

 
 

 The control ofالس��یطرة عل��ى األم��راض الناش��ئة ع��ن الدی��دان المس��طحة :
platyhelminthiases 

 
 : Preventionالوقایة   

لوقایة األسماك من اإلصابة بالدیدان المس�طحة یج�ب التركی�ز ف�ي نقط�ة مھم�ة ج�دا وھ�ي قط�ع     
دورة حیاة الطفیلي المسبب للمرض وھذه تفید في حالة الدیدان ثنائیة المضیف والدیدان الش�ریطیة 



. بینم��ا ال تنف��ع أغل��ب الطرائ��ق الوقائی��ة م��ع الحیوان��ات أحادی��ة الن دورة حیاتھم��ا غی��ر مباش��رة 
 المضیف .

 
 : وفیما یلي أھم اإلجراءات الوقائیة المتبعة

ترشیح الماء المجھ�ز لألس�ماك م�ن خ�الل إم�راره عل�ى مرش�حات م�ن الرم�ل والحص�ى لمن�ع  .1
 تسرب یرقات الدیدان وكذلك منع دخول المضیفات الوسطیة كالقواقع والقشریات .

 تحطیم أعشاش الطیور ومنعھا من االقتراب من مزارع األسماك . .2
أی��ام ف��ي عدس��ات عی��ون  10رف��ع األس��ماك المیت��ة ح��االً ألن بع��ض الیرق��ات تبق��ى حی��ة لم��دة  .3

وأن عملیة رفع تلك األس�ماك یقط�ع  Diplostomum األسماك كما في حالة اإلصابة بالجنس
 دورة الحیاة بعدم تغذي الطیور المائیة علیھا .

 
 Tubifexیج��ب تحط��یم الدی��دان الحلقی��ة  Caryophyllaeus عن��د ظھ��ور اإلص��ابة بدی��دان .4

 كونھا تمثل المضیف الوسطي لتلك الدیدان .
 

تص�یب األس�ماك الن  السیطرة على القواقع التي تع�د مض�یفا وس�طیا للعدی�د م�ن الدی�دان الت�ي  .5
غی��اب ھ��ذه القواق��ع معن��اه ع��دم ظھ��ور الم��رض . وت��تم الس��یطرة عل��ى القواق��ع م��ن خ��الل ع��دة 

 وسائل منھا : 
 بزل وتجفیف األحواض كلیاً مرة واحدة بالسنة ثم إزالة التراب بالمجارف . -
یون أو استخدام كیمیاویاً یمكن استخدام مادة كبریتات النحاس بإضافتھا بمعدل أقل من جزء بالمل -

 0.01بتركی�ز  Fresconجزء ب�الملیون ، أو اس�تخدام م�ادة  1 – 0.5بمعدل    Bayluscideمادة
 جزء بالملیون وھي تقتل القواقع من دون األسماك .  0.1 –
 

 Treatmentالعالج : 
 

 الطفیلیات الخارجیة : –أوال / لعالج األسماك المصابة بالدیدان المسطحة أحادیة المضیف 
 تستخدم المواد اآلتیة :

باستعمال مادة الفورمالین حیث تكفي المعالجة بھا لمرة واحدة للقض�اء عل�ى الطفیل�ي وحس�ب  .1
 الحاالت اآلتیة :

 
ْم  10كانت درجة حرارة الماء  اجزء بالملیون ولمدة ساعة یومیا إذ 250تستخدم بتركیز  •

 أو أقل .
یومیا إذا كان�ت درج�ة ح�رارة الم�اء ب�ین جزء بالملیون ولمدة ساعة  200تستخدم بتركیز  •

 م ْ . 15 -10
جزء بالملیون ولمدة ساعة یومیا إذا كانت درجة حرارة الم�اء أكث�ر  166تستخدم بتركیز  •

 م ْ . 15من 
ج�زء ب�الملیون ف�ي أح�واض  0.25بتركی�ز  Dipterexوتسمى أیضا  Dyloxباستعمال مادة  .2

 التربیة وأحواض الزینة .
 جزء بالملیون في أحواض التربیة . 0.18بتركیز Bromex-50باستعمال مادة  .3
ج���زء ب���الملیون ف���ي أح���واض التربی���ة  5 -3باس���تعمال م���ادة برمنغن���ات البوتاس���یوم بتركی���ز  .4

 وأحواض الزینة .
قط�رة م�ن 12دق�ائق (  9ال تزید عن  ةباستعمال محلول الدیتول حیث تغطس فیھ األسماك لمد .5

 لتر من الماء ) .  4.56الدیتول لكل 



 دقیقة . 2 -1حیث تغطس فیھ األسماك لمدة  500 -1استعمال حامض ألخلیك بنسبة  .6
دق�ائق  5إذ أن تغط�یس األس�ماك فی�ھ لم�دة  Nacl% من محلول كلورید الصودیوم 5استعمال  .7

 یكفي إلزالة الطفیلي كلیاً .
 
 

 الطفیلیات الداخلیة : –ثانیا/ لعالج األسماك المصابة بالدیدان المسطحة ثنائیة المضیف 
 تستخدم المواد اآلتیة: 

%  لم��دة خمس��ة أی��ام حی��ث  0.3إل��ى غ��ذاء األس��ماك بنس��بة   Di-n-butyltinبإض��افة م��ادة  .1
تضمن ھذه المعالجة قتل الدی�دان المس�طحة الموج�ودة ف�ي القن�اة الھض�میة م�ن دون األعض�اء 

 الداخلیة األخرى .
 بالطریقة نفسھا المذكورة أعاله .و Dibutyiltin dilaurateباستعمال مادة  .2
% إل��ى الغ��ذاء لم��دة أس��بوع إلزال��ة  2 – 1.5حی��ث تض��اف بمع��دل  Kamalaباس��تعمال م��ادة  .3

 الدیدان الشریطیة من األمعاء .
 

إذ  Picric acidلمعالجة األسماك المصابة بمرض البقعة السوداء یستخدم ح�امض البكری�ك   .4
لم�دة س�اعة . یحض�ر ھ�ذا  100000:  7-2ركی�ز توضع األسماك في حّم�ام م�ن ھ�ذه الم�ادة بت

س�م  7-2سم مكعب ماء ، ویؤخ�ذ م�ن المحل�ول  100المحلول بإذابة غرام واحد من المادة في 
 سم مكعب من الماء .11مكعب ویضاف لھ 

 
 Dietary deficiencyأمراض النقص الغذائي  -2
 

تحدث أمراض النقص الغذائي نتیجة أعطاء األسماك عالئق غذائیة غیر متوازنة وخاصة ف�ي      
التي تزداد فیھا كثافة األسماك المستزرعة في وح�دة  culture   Intensiveحاالت التربیة الكثیفة

المساحة ، حیث ال وجود للغذاء الطبیعي مطلقا . ومع ذلك فق�د تحص�ل أم�راض نق�ص التغذی�ة ق�ي 
البیئة الطبیعیة وتحت الظروف االعتیادیة وذلك عن�دما تك�ون األس�ماك ض�عیفة وغی�ر ق�ادرة عل�ى 
البحث عن غذائھا ، أو عندما تعیش في بیئة مائیة فقیرة بالموارد الغذائیة ، أو تحت ظ�روف بیئی�ة 

 تمنعھا عن تناول الغذاء . وتقسم أمراض النقص الغذائي حسب العامل المسبب على قسمین :
 

األم��راض المتس��ببة ع��ن نق��ص بع��ض المكون��ات الغذائی��ة المھم��ة كاألحم��اض األمینی��ة  -أ
األساس��یة وال��دھون والفیتامین��ات والمع��ادن . وع��ادة م��ا ی��ؤدي نق��ص م��ا ی��ؤدي نق��ص 
البروتین���ات أو رداءة نوعیتھ���ا إل���ى ب���طء النم���و وتقلی���ل ف���رص التك���اثر وزی���ادة إمكانی���ة 

ألحم��اض الدھنی��ة بدرج��ة كبی��رة یس��بب التع��رض لألم��راض الُمعدی��ة . كم��ا أن نق��ص ا
ضعف النمو وتغیر لون الجلد ، بینما یسبب نقص الفیتامین�ات بع�ض التش�وھات الھیكلی�ة 
وتغیر لون الجلد ، والھزال العام وضعف النمو . أما نقص المعادن وخاصة الیود ف�یمكن 

 . التعرف علیھ مظھریاً حیث تتضخم المناطق الواقعة خلف الفك العلوي للسمكة
حی�ث یمك�ن أن توج�د  Toxinsاألمراض المتسببة ع�ن تن�اول بع�ض المركب�ات الس�امة   -ب

بعض أنواع السموم في علیق�ھ األس�ماك نتیج�ة تلوثھ�ا ب�بعض األحی�اء الدقیق�ة الت�ي تعم�ل 
عل��ى تحلی��ل المكون��ات الغذائی��ة . كم��ا أن س��وء خ��زن العالئ��ق ولم��دة طویل��ة م��ن دون 

ائل الحفظ كالتبرید والتجمید یعط�ي الفرص�ة لوج�ود استخدام مواد حافظة أو استخدام وس
 األحیاء الدقیقة والتكاثر وإفراز السموم .

 ومن أھم أمراض النقص الغذائي التي تصیب األسماك :   
 



 Anemiaمرض فقر الدم  -1
یمكن التع�رف عل�ى ھ�ذا الم�رض م�ن خ�الل الكش�ف ع�ن غالص�م األس�ماك المص�ابة بفق�ر ال�دم    

حیث تكون وردیة شاحبة أو حتى بیضاء مشھبة ویعود الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى االخت�زال الش�دید ف�ي 
 ) . 58عدد الكریات الدمویة الحمراء ، وغالبا ما تموت األسماك من شدة اإلصابة ( الشكل 

 
 

 
 

 ) اسماك مصابة بمرض فقر الدم - 58 -( الشكل                     
 
 Bone degenerationمرض تنكس العظام  -2

یحدث ھذا المرض نتیجة اضطراب ایضي أو ھرموني أو یتسبب من اختالل النشاط األنزیم�ي     
وق�د  . تصبح العظام ھّشة ورخوة نتیجة فقد الكالسیوم وقد تتكسر عظ�ام الفك�وك وأغطی�ة الغالص�م

 یتشوه العمود الفقري .
 
 Gastritis and enteritisالتھاب المعدة واألمعاء  -3
ھذا المرض شائع في األسماك االستوائیة نتیجة تغذیتھا بوتیرة واحدة على غذاء ج�اف أو طع�ام    

. أن نق���ص الفیتامین���ات ونق���ص أح���د الم���واد الغذائی���ة األساس���یة  Tubifexس���ھل الھض���م كدی���دان 
(بروتینات ، دھ�ون ، كاربوھ�درات ) ی�ؤدي إل�ى التھ�اب المع�دة واألمع�اء ، وإذا م�ا ض�غطنا عل�ى   
البطن بصورة خفیفة فأن سائال اص�فرا محم�را ینطل�ق م�ن المخ�رج . وعن�د تغذی�ة األس�ماك بغ�ذاء 

تظھ��ر أع��راض تتض��من انتف��اخ ال��بطن واإلس��ھال . لمعالج��ة  الیغط��ي احتیاجاتھ��ا اللغذائی��ة س��وف
عش�رة أی�ام ، وبع�د  ةاألسماك المصابة بم�رض التھ�اب المع�دة واألمع�اء یج�ب إیق�اف تغ�ذیتھا لفت�ر

 ذلك یقدم لھا غذاًء حیاً نظیفاً وبكمیات قلیلة .
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