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 الممدمة

 
تؤههٌة وضع هادة اِسهان  للتعلٌم الههنً فً تحدٌث الهناهج, واٌهانا   ضهى خطة الهدٌرٌة العاهة

ضهى خطة تدرٌس طلتتنا اِعزاء فً الفرع الزراعً, وحٌث تطورت الحاجة الى علوم اِسهان 

فً الولت الحاضر تطورا  كتٌرا  ْرتتاطها تحٌاة الهجتهعات والتصاد التٕد وخاصة تعد أنفجار 

دودٌة الؽذاء الذي ٌهكى اى توفره وازدٌاد الحاجة الى هصادر هتجددة للؽذاء. وتانظر لهح السكانً

الٌاتسة اتجهت اِنظار نحو الهٌاه لكونها تزخر تطالات هائلة خٕلة هى هصادر الؽذاء الهختلفة. 

وإزاء هذا التوجه فمد تطورت وسائل الصٌد وطرائك استزراع اِسهان وظهور العدٌد هى التمانات 

سهان. اضافة الى ذلن تفتمر هكتتاتنا العرتٌة الحدٌثة فً هجأت الترتٌة والتكثٌر أصطناعً لٕ

الى الكثٌر هى الكتب الهختصة تترتٌة اِسهان وطرائك انتاجه على نطاق تجاري. ظهر هذا 

الهستوٌات العلهٌة والفنٌة الهختلفة هراعٌى سهولة اللؽة  الكتاب تإذى هللا تعالى لٌكوى فً هتناول

لى هواضٌع هعٌنة دوى اخرى ِههٌتها العلهٌة وتساطة عرض الهادة العلهٌة هع التركٌز ع

 والعهلٌة.

ى اللتنة اِساسٌة التً ٌهكى اى ٌرتكز علٌها الطالب اذا ها اراد ٌنطوي هذا الكتاب عل      

أستزادة العلهٌة والتخصص فً احد جوانتها هستمتٕ . ٌشتهل الفصل اِول والثانً على تعرٌؾ 

ظرٌة ٌشرح الفصل الثالث طرق تمدٌر  العهر والنهو فً اتها الهعام ِنواع واشكال أسهان  وصف

اِسهان تٌنها ٌتناول الفصل الراتع التشرٌح الداخلً لٕسهان ووصؾ ِجهزة الجسم , اها 

الفصلٌى الخاهس والسادس ٌتناؤى هوضوعً نوعٌة الهاء وطرائك التكاثر الطتٌعً والصناعً 

ثٕثة اِخٌرة على التوالً فً هوضوعات اهراض اِسهان فً اِسهان وٌختتم الكتاب فصوله ال

 وطرائك هعالجتها وطرائك ووسائل صٌد اِسهان وجنً الهحصول السهكً.

نتهنى أى ٌتكوى هذا الكتاب عونا  لطلتتنا اِعزاء وهساههة فاعلة فً توفٌر الهعلوهة العلهٌة     

 لعرتٌة فً هواضٌع اِسهان.وسد جزءا  ٌسٌرا  هى النمص الذي تعانً هنه هكتتتنا ا

 

                                        

 

 المإلفون                                                                                                
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 الفصل األول

 

 تؤرٌخ األسمان

 

 الهدف العام

 الب بمجامٌع األسمان الرئٌسة وممٌزاتها.ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الط        

 

: ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن ٌكون لادراً على  األهداف التفصٌلٌة

 معرفة:

 نبذة مختصرة عن تؤرٌخ نشوء األسمان. -1

 المجامٌع الرئٌسة لالسمان. -2
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 الفصل االول 

 تارٌخ االسمان
ٌٌى السنٌى وتطورت وتنوعت تاشكال هختلفة وتكٌفت للعٌ  فً تٌئات عاشت أسهان هنذ هٕ      

هختلفة هها ٌصعب تصنٌفها . تنتهً أسهان الى الفمرٌات وتعد اكثرها انتشارآ فً الكرة أرضٌة 

وهً تشؽل انواع التٌئات الهائٌة كلها تل واى لسها هنها ٌمضً جزءآ هى حٌاته اى لم ٌكى هعظهها 

 30هً الى صنؾ أسهان العدٌد هى أنواع لد ٌصل عددها حالٌا الىى اكثىر هىى خارج الهاء وٌنت

الؾ نوع هعضهها تعود الى أسهان العظهٌة وللٌل هنها ٌعود الى أسهان الؽضروفٌة وأسىهان 

الٕفكٌة . لذا تختلؾ اراء التاحثٌى فً اعتهىاد الصىفات الهظهرٌىة فمىط فىً دراسىة تطىور أسىهان 

ٌى لٕسهان ههىا ى هجاهٌع هختلفة إٔ انه ٌهكى أستنتاج الى وجود هجهوعتٌى رئٌسٌتوتصنٌفها ال

 Gnathaوأسهان الفكٌة  Agnathaأسهان الٕفكٌة 

 

 (Agnatha). االسّبن اٌالفى١خ  1
أسهان تدائٌة ٔتهتلن فكوكا  لذا فهً تلجؤ الى أهتصاص او الشفط فً تؽفذٌتها وهى صفاتها 

 الرئٌسٌة :

 . انعدام الزعانؾ الحوضٌة والكتفٌة ) الزوجٌة (  أ

 ب . انعدام الحراشؾ التً تؽطً الجسم 

 ج . الفم تطنً لرصً او دائري الشكل هزودا  تاسناى لرنٌة ولساى ثالب 

 د . هٌكل الجسم ؼضرفً وفمرات الجسم ؼٌر كاهلة النهو 

 ها ه . اؼلتها هتطفلة تعٌ  على اهتصاص دم أسهان وسوائل جسه

 و . وجود فتحة هنخرٌة واحدة وسط الرأس تهثل الفتحة الشهٌة الخارجٌة 

ز. عدم وجود الؽطاء الؽلصهً وألواص الؽلصهٌة تل توجد الؽٕصم فً أكٌاس تفتح للخارج 

 تستع فتحات دائرٌة تمع خلؾ العٌى فً كل جانب هى جانتً الجسم 

 ح . أخصاب خارجً 

 

 تهً الى هذه الهجهوعة هً اسهان الجلكً وهى اهثلة أسهان التً تن

 (petromyzon   ( والجرٌث )hagfish . ) 

 

 ( Gnatha. االسّبن اٌفى١خ )2
اسهان تهتكلن فكوكا  حمٌمٌة وتهتاز توجود الزعانؾ الزوجٌة الكتفٌة والحوضٌة وتهثل اؼلب انواع 

ا أسىىهان الؽضىىروفٌة أسىىهان الهوجىىودة . وتنمسىىم أسىىهان الفكٌىىة علىىى صىىنفٌى رئٌسىىٌٌى ههىى

(Chondrichthyesوأسهان العظ )هٌة (Osteichthyes . ) 
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 : اوال : االسمان الغضروفٌة

( نوع هى الكواسج والمواتع ) اللخم ( جهٌعها تحرٌة أ اى تعض انواعها  800وتضم حوالً )  

 .لها المدرة على دخول الهٌاه العذتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لجرٌث الجلكً البحري وهً من االسمان الالفكٌةسمكة ا 1-1 شكل

 

 

 ( : 2-1تمتاز اسمان هذا الصنف الرئٌسٌة االتٌة ) شكل 

 هٌكل الجسم الداخلً ؼضرفً أ .  

                                                 ( فتحات ؼلصهٌة فً كل جانب هى الجسم تفتح للداخل على الواص  7-5ب. تهتلن هى ) 

 هٌة ؼضروفٌة تسند الؽٕصم ؼلص

 ج . عدم وجود ؼطاء ؼلصهً 

 وجود الزعانؾ الهفردة ) الظهرٌة والهخرجٌة والذنتٌة ( والزوجٌة ) الكتفٌة والحوضٌة (   د. 

  placoidتؽطً الجسم حراشؾ جذعٌة   ه .

 nostrilو . وجود فتحتٌى هنخرٌتٌى فً كل جانب هى الرأس 

 اخلٌا  ز . أخصاب ؼالتا  هاٌكوى د
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 : ثانٌاً : االسمان العظمٌة

 ( 3-1وهً اكثر انواع أسهان انتشارا  فً العالم وتهتاز تالصفات الرئٌسٌة اَتٌة )الشكل  

 أ . هٌكل الجسم الداخلً عظهً 

 ب. عادة ها توجد الهثانة الؽازٌة وهً تفمد ٔحما  فً تعض أنواع 

 cloid (cy)  ( او لرصٌة  ctenoidعة ) ج . ٌؽطً الجسم حراشؾ عظهٌة اها شعاعٌة ٔه

       د . وجود ارتعة الواس ؼلصهٌة عظهٌة فً كل جانب تفتح للخارج تفتحة واحدة هؽطاة تؽطاء 

 ( , والحواجز الؽلصهٌة هؽتزلة  operculumعظهً ٌدعى تالؽطاء الؽلصهً ) 

                             الى شطرٌى هتساوٌٌى فً  ه . وجود الزعانؾ الهفردة والزوجٌة وعادة هاتنشطر الزعنفة الذنتٌة

 الطول 

 ( على جانتً الرأس  nostrilو . وجود الفتحٌتٌى الهنخرٌتٌى ) 

 ز . أخصاب ؼالتا  هاٌكوى خارجٌا  وفً تعض أنواع داخلً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؽضروفٌةسهكة المر  هى أسهان  2-1شكل                                      
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 )الكارب أعتٌادي( ( اِسهان العظهٌة 3-1)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3 –) شكل 

 

 

 

 

 

 

                       

 نماج مختلفة من أشكال األسمان 4-1الشكل                             

 

 

 أسئلة الفصل األول

 

 

 :  ها هً  صفات اِسهان الٕفكٌة؟  1س

 ِسهان الفكٌة وها هً أهم  أصنافها؟: عرؾ ا 2س

 : عدد الصفات الرئٌسة التً تهتاز تها اِسهان العظهٌة.  3س
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 الفصل الثبني
 

 

 األسوبك الؼظويت
 

 

 

 ٌٙذف اٌؼبَ:ا

 ٠ٙذف ٘زا اٌفظً اٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ٠بٌّظٙش اٌخبسجٟ )اجضاء اٌجسُ( ٌألسّبن     

 

 : األ٘ذاف اٌزفظ١ٍ١خ

 االٔزٙبء ِٓ دساسخ ٘زا اٌفظً ألْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ ِؼشفخ: ٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ

 اٌّظٙش اٌخبسجٟ ٌالسّبن. -1

 ِٕبؽك اٌجسُ اٌّخزٍفخ -2
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 الفصل الثانً

 االسمان العظمٌة

 
تطىىورت أسىىهان العظهٌىىة خىىٕل هٌٕىىٌى السىىنٌى لتحىىدث فٌهىىا العدٌىىد هىىى التؽٌٌىىرات فىىً الشىىكل 

عطىىاء تعرٌىىؾ هحىدد للشىىكل ولىىد كىاى الشىىكل السىىائد لٕسىٕؾ هىىو الشىىكل والتركٌىب ههىىا ٌصىعب ا

الهؽزلً أنسٌاتً الشتٌه تالزورق , ولد حافضت العدٌد هىى أسىهان علىى هىذا الشىكل الىى ٌوهنىا 

( تؽٌىىرت تتعىىا  لماتلٌىىة السىىهكة علىىى  4هىىذا الىىى اى انواعىىا  هتعىىددة اخىىذت اشىىكأ  هختلفىىة ) الشىىكل 

ي تعٌ  فٌه كأعهاق الهختلفة وسرعة جرٌاى الهاء هها ادى الى تنٌىة جسىم التكٌؾ هع الهحٌط الذ

 .خارجٌة تناسب الظروؾ الهحٌطة تها 

 

 اٌّظٙش اٌخبسجٟ ) ِٕبؽك اٌجسُ (

 
تتهٌز اؼلب أسهان وخاصة العظهٌة تشكها الهتنىاظر . وتصىورة عاهىة ٌهكىى تمسىٌم الجسىم علىى 

 ثٕثة اجزاء رئٌسٌة هً : 

: وٌوجىد هىى هنطمىة الخطىم الىى نهاٌىة الؽطىاء الؽلصىهً . تمىع العٌنىاى فىً  ( eadhأ . الراس ) 

(  Sola solaن )ٍلجانتً الرأس وأحٌانا  تمع كٕهها فً جانب واحد هى الرأس كها فً سهكة الهز

)         ( الفهٌة ولد توجد الزوائد اللهسٌة  nostril, وٌحتوي الرأس على الفتحتٌى الهنخرٌٌتٌى ) 

barbells  فً تعض أنواع ) 

: ٌحىىدد هىىى نهاٌىىة الؽطىىاء الؽلصىىهً الىىى فتحىىة الهخىىرج أو تداٌىىة الزعنفىىة  ( trank)ب . الجذذذع 

الذنتٌىىة . توجىىد فىىً الجىىذع الزعنفىىة الظهرٌىىة ولىىد تكىىوى زعنفتىىٌى ظهىىرٌتٌى أو اكثىىر فضىىٕ  عىىى 

نتً السىىهكة الخىىط الىىزعنفتٌى الكتفٌتىىٌى والىىزعنفتٌى الحوضىىٌتٌى . وٌهتىىد علىىى طىىول الجىىذع فىىً جىىا

الجىىانتً الىىذي ٌهثىىل جهىىازا  حسىىٌا  هتصىىل تىىالرأس وهىىو عتىىارة عىىى سلسىىلة هىىى النتىىوءات او الحفىىر 

الوالعىىة اسىىفل الجلىىد تفىىتح للخىىارج تفتحىىات عدٌىىدة . اى وظٌفىىة الخىىط الجىىانتً هىىً نمىىل التذتىىذتات 

 الحاصلة فً الهاء وتؽٌرات الضؽط الهٌدروستاتً عتر لنوات هتعددة وهتنوعة .

: وهً الهسافة الهحصورة تٌى نهاٌة الجذع الى نهاٌىة السىهكة الخلفٌىة وٌحهىل  ( tailذنب ) . ال ج

 الذنب الزعنفة الذنتٌة التً لد تكوى هشطورة على لسهٌى هتساوٌٌى أو ؼٌر هتساوٌٌى 

 

 أشىبي اٌجسُ :

 

لتطور فانه هىى تالنظر لٕختٕفات الكثٌرة فً أشكال أسهان والتً حدثت خٕل سنٌى طوٌلة هى ا

( . إٔ اى شىكل السىهكة أصىلً هىو شىكل  1-2الصعب جىدا  تحدٌىد شىكل هعىٌى لٕسىهان ) شىكل 

أسٕؾ وهو الهؽزلً أنسٌاتً الزورلً الشكل . تطور هذا الشكل لٌكوى اشكأ  هتتاٌنة اعتهىادا  

 على طتٌعة حٌاة السهكة نفسها  وسلوكها وهعٌشتها وتؽذٌتها . 
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 ناألسماالشكال أجسام االشكال المختلفة  1-2الشكل 

  ٠ّٚىٓ رمس١ُ اشىبي اجسبَ االسّبن ػٍٝ ٚفك االرٟ :

( : الجسىىم انسىىٌاتً والىىرأس حىىاد وتكىىوى لاتلٌىىة Torpido-shapedالشىىكل الزورلىىً )   .1

ً  وهى اهثاتها الكوسج والتٌاح و  الشتوط وؼٌر ذلن . السهكة على الستاحة والحركة العال

( :ٌكىوى الجسىم هضىؽوطا  هىى  compressed- shapedالشىكل الهضىؽوط جانتٌىا  )   .2

الجانتٌى وؼالتا  ها تعٌ  أسهان التً تؤخذ هذا الشكل لرب الماع , وهىى اهثلتهىا الزتٌىدي 

 والصافً والشانن .

ٔسىفل (: ٌكوى الجسم هضؽوطآ هى أعلى الى اFlatenned-shaped]الشكل هفلطح) .3

أي هى الظهىر الىى الىتطى و ؼالتىآ هىا تكىوى العٌنىٌى فىً جهىة و احىدة هىى الىراس كهىا فىً 

 اسهان الهزلن و المواتع .

(: ٌكىوى الجسىم هنتفخىآ هسىتدٌرآ كلكىرة ههىا ٌجعىل الزعنفىة globiformالشكل الكىروي ) .4

 Lactoriaالذنتٌة صؽٌرة و ضعٌفة التطور و هى اهثلتها أسهان الصائدة و تمرةالتحىر)

cornuta. ) 

(: الجسم ٌشته السهم ههتىد هىع الىراس و هضىؽوط هىى Arrow-shapedالشكل السههً)ِ .5

تناص فرائسىها و هىى اهثلتهىا سىهكة الجانتٌى . هذه أسهان سرٌعة الستاحة و هاهرة فً ال

(Esoxy lusicus) 

  

(: اجسىىام هىىذه أسىىهان هضىىؽوطة هىىى moony_shapeالشىىكل المهىىري) المرصىىً( ) .6

تٌى و تعٌ  لرب الماع و هً تشتة لرص المهر او الشهس و هى اهثلتها سهكة شهس الجان

 ( ocean sunfish( )Mola molaالهحٌط )

(: ٌهتىىد الجسىىم علىىى شىىكل شىىرٌط و تكىىوى حركىىة هىىذه tapeniformالشىىكل الشىىرٌطً) .7

أسىىهان تطٌئىىة تسىىتب تملىىص عضىىٕت الجسىىم تشىىكل هتهىىوج و هىىى اهثلتهىىا سىىهكة الخىىؾ 

 (.Lepidopus.)وسهكة 

5 
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( : لد ٌكوى شتٌه تلشىكل السىههً أ انىه ٌاخىذ شىكل الهخىٌط او filiformالشكل الخٌطً ) .8

 (Syngnathus acusأترة و هى  اهثلتها سهكة المنترور)

( : لد ٌكوى لرٌتآ هى الشكل الشرٌطً أ انىة انتىوتً snake shapedالشكل الثعتانً ) .9

لعرضً و طوٌل . و هى اهثلتها سهكة الجلكً الشكل و الجسم ههتد و هستدٌر فً همطعة ا

(Petromyzonِ( و سهكة أنملٌس )Anguilla) 

( : ٌكىوى الجسىم هكسىوآ تؤشىوان تشىكل ٌشىته المنفىذ spiny_shapedالشكل الشىائن ) .10

 (porcupine fishكها فً سهكة دجاجة التحر )

 

 _ اشىبي اٌفُ ٚ ِٛالؼٗ:2
وع أسهان و طتٌعتها و تؽذٌتها اذ اى اسلوب ألتهام ٌختلؾ شكل فم أسهان و هولعه تؤختٕؾ ن

 او المنص او الشفط سٌإدي الى تحدٌد هولع الفم و شكله . و فٌها ٌؤتً اهم اشكال الفم فً أسهان 

 

: حٌث ٌتساوى الفكىاى العلىوي و السىفلً فىً الطىول , و ٌكىوى الفىم  (terminalطرفً ) .1

                        شائعفً همدهة الرأس كها فً سهكة الكارب ال

 

هنا ٌكوى الفم تمرٌتآ لرب همدهة الرأس هى نحو سهكة  (:Sub - terrnnalشته طرفً ) .2

(rutilus rutilus) 

: ٌكوى الفم فً جهة التطنٌة او السفلٌة لخط الجسم الوسطً , حٌث ٌهتد  (inferiorسفلً) .3

 تع .الفن العلوي للٌٕ , و هثال ذلن الكواسج والجري والموا

 َ هىى الفىن: ٌكوى الفىم اعلىى الىراس و ٌكىوى الفىن السىفلً اكثىر طىو   (superiorعلوي) .4

 العوي هثل سهكة المنترور 

 َ  ٌىآ و لىد تؽلىظ الشىفاه او ٌكىوى فهىآ عاداو انتوتٌآ  رتا هتعددة فمد ٌكوى هنما  و لد ٌاخذ الفم اشكا

 او دائرٌآ .طتٌعٌا

 

 ( : fins_ اٌضػبٔف )3
( fin rays( لوٌىة و اشىعة زعنفٌىة )spinesت جلدٌىة هدعهىة تؤشىوان )هىً عتىارة عىى طٌىا

هتفرعة . و ٌعد عدد أشوان أشعاعات الزعنفٌة صة تصنٌفٌة ٔنواع أسهان حٌث تختلىؾ 

ثاتىت ٌكتىب فٌهىا  ضعت هعادلة الزعىانؾ تتركٌىب عىالهً اعدادها هى نوع ٔخر , و لذا فمد و

تاللؽة أنكلٌزٌة ثم ٌكتب عدد أشوان تؤلرلم الٕتٌنً ثم الحرؾ الدال على الزعنفة الهمصودة 

( هختصرها  التىً dorsal finُ الزعنفة الظهرٌة )عدد أشعة الزعنفٌة تأرلام العرتٌة فهث  

 D:1118 تحتوي ثٕث اشوان و ثهانٌة اشعة زعنفٌة تكتب تلشكل أتً :

 

سهها و الدوراى و أتزاى فىً الهىاء . تإدي الزعانؾ دورآ هههآ فً حركة السهكة و توجٌه ج

 تمسم الزعانؾ على زوجٌة و فردٌة :

 

 

 : و تشمل الزعانف الزوجٌة . أ
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و تمع تعد   pو ٌرهز لها تالرهز  (pectoral finsالزعانف الكتفٌة ) الصدرٌة ( ) .1

 فتحة ؼطاء الؽٕصم فً الجهة التطنٌة هى الجسم . 

و توجد فً الجهة  vو ٌرهز لها تالرهز  (pelvic finsالزعانف الحوضٌة) البطنٌة( ) .2

 التطنٌة السفلٌة . 

 و تشمل ::  الزعانف الفردٌةب_

( هولعها على الجهة الظهرٌة هى الجسم و ٌرهز  لها dorsal finالزعنفة الظهرٌة ) .1

و لد تمسم الزعنفة الظهرٌة على اكثر هى لسم واحد فتكتب الزعنفة الظهرٌة  dتالرهز 

  posterior dorsal fin( و الزعنفة الظهرٌة الخلفٌة anterior dorsal finأهاهٌة )

 A( : ٌكوى هولعها لرب فتحة الهخرج و ٌرهز لها تالرهز  anal finالزعنفة الهخرجٌة ) .2

( : توجد فً هإخرة الجسم فً الهنطمة الذنتٌة و ٌرهز لها caudal finالزعنفة الذنتٌة) .3

 اه السهكة فً اثناء ستاحتها .وظٌفتها أساسٌة تؽٌٌر اتج  Cتالرهز

 

 وتمسم و تمسم الزعنفة الذنتٌة على ثٕث السام رئٌسة اعتهادآ على تناظر الفصٌى 

 heterocercalفصٌى الهختلفة او هتتاٌنة   .أ

 homocercalهتشاتهة الفصٌى  .ب

 diphycercalهتحدة الفصٌى  .ج

 

 (2-2)الشكل الى عدة ألسامة لمد لسهت وتناء على شكل  نهاٌة الزعنفة او فصً الزعنفة الذنتٌ

 pointedأ_هدتتات النهاٌة 

 emarginateب_هسننة النهاٌة 

 lunateج_هٕلٌة النهاٌة 

 roundedد_هدورة النهاٌة 

 forkedه_هتشعتة النهاٌة 

 truncateو_همطوعة النهاٌة 

 

رٌتىة هىى الىذٌل وهً زعنفة ظهرٌة الهولع على هنطمة ل : adipose finالزعنفة الدهنٌة  . 4 

 Salmonidaeوتهتلكها تعض أسهان وهً صفة تصنٌفٌة توجد وفً اسهان العائلة السالهونٌة 

 ولم ٌعرؾ اههٌة دورها حتى أى .

تمع تٌى الزعنفة الدهنٌة والذنتٌة او تٌى الزعنفىة  finletsوتوجد تعض الزعانؾ أضافٌة وتسهى 

 . الظهرٌة و الذنتٌة

 

خىط ٌهتىد هىى نهاٌىة الىرأس الىى نهاٌىة الجىذع  : وهو ( lateral line) الخط الجانبً  _ 4

جىزء هىى جهىاز  هؽطى تحراشؾ هتهٌزة ذات ثموب تنفذ هنها فراؼات عصتٌة وٌعد الخط الجىانتً

اٌضىىا صىىفة تصىىنٌفة هىىى حٌىىث عىىدد الحراشىىؾ التىىً تمىىع علٌىىه وعىىدد  (.وهىىو3-2الحىىس )الشىىكل 

عىىدة الزعنفىىة الهخرجٌىىة او الزعنفىىة الظهرٌىىة ولاوتىىٌى لاعىىدة  هالصىىفوؾ الطولٌىىة للحراشىىؾ تٌنىى

 :  لن على ذهثال الحوضٌة 
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3/4 21- 33L.l.   و 21وٌمصد تها اى عدد الحراشؾ الهوجودة على الخط الجانتً ٌتىراوح تىٌى

وعدد الصفوؾ الطولٌة للحراشؾ تٌى الخط الجانتً ولاعدة الزعنفىة الظهرٌىة ارتعىة صىفوؾ  33

تٌى الخط الجانتً ولاعدة الزعنفة الحوضٌة او الهخرجٌة ثٕثة صىفوؾ أي اعلى الخط الجانتً , و

 أي اسفل الخط الجانتً .

 

 (scales)الحراشف _5

علها  تاى لسىها  هىى أسىهان  , تؽطً الحراشؾ جلد أسهان لتحهٌه هى الهإاثرات الخارجٌة      

الجلىد تعهلٌىات تتىادل أهىٕح  ٔ ٌؽطً جلدها الحراشؾ  تل تهتلن جلدآ لوٌا  كها فً الجري .ٌمىوم

 . خرى فً ضهى عهلٌة التنظٌم أروائًوالهاء و هواد ا

 

 
 

 هٕلٌة       هسننة         همطوعة      هدورة      هتشعتة      هدتتة                          Sشكل     

 

 ذنتٌةأنواع الزعانؾ ال 2-2الشكل                                           

                

 

 

 

 

 

 -أ-    
 

 

 

 

 _ب_   
 

 

 

 

 الخط الجانبً بوصفه جهازة حسٌآ  -أ.التفرعات العصبٌة للخط الجانبً    ب 3-2الشكل                 
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وٌتكىىوى جلىىد أسىىهان هىىى  وظىىائؾ حسىىٌة. وي الجلىىد علىىى النهاٌىىات العصىىتٌة ههىىا ٌهنحىىهٌحتىى     

  dermicو طتمىة داخلٌىة   epithelialونة هى خٌٕة طٕئٌة هتك  epidermicطتمتٌى:خارجٌة

. و تفرز طتمات الجلىد الخارجٌىة هىادة  connective tissueتتكوى هى خٌٕا أنسجة الراتطة 

ع نفىوذ التكترٌىا و نىهه و تهىا فٌىللهاء و تسهل انزٔاهخاطٌة تعهل على تملٌل احتكان جسم السهكة ت

 لدم . كها انها تعهل على تنظٌم نفاذٌة الهاء واِهٕح خٕل الجسم .الى داخل الجسم و ات الطفٌلٌا

تهتلىن اؼلىب أسىهان العظهٌىة حراشىؾ عظهٌىة هختلفىة أنىواع و أشىكال تىؤختٕؾ انىواع       

أسهان .عهوهآ تعد الحراشؾ الؽطاء الوالً الخارجً لجلد أسهان ولىد تكىوى الحراشىؾ كتٌىرة 

ولىد تكىوى صىؽٌر ة الحجىم تحٌىث ٔ تىرى أ   masheerفىً اسىهان  الى حد حجم كؾ الٌد كها

. اى الحراشؾ عتىارة عىى نهىوات عظهٌىة خارجٌىة هىى eelتحت الهجهر كها فً اسهان أنملٌس 

تكتر الحراشؾ  .( 3-2) شكل جلد السهكة تتكوى هى طتمة عظهٌة خارجٌة و صفٌحة لٌفٌة داخلٌة 

ات النهىو وعلٌىه رٌخ السىهكة و عهرهىا هىى خىٕل تكىوى حلمىتؤهع نهو السهكة تهثاتة لوحة تسجٌل 

 تستخدم فً تمدٌر نهو  أسهان و عهرها . فهًٍ 

 
 

 

 أسئلة الفصل الثانً
 

 

 : ها هً اِجزاء الرئٌسٌة النتً ٌتكونو هنها جسم السهكة1س

 : عدد اشكال الفم فً اِسهان.2س

 الزعنفة وها هو الدور الذي تموم ته. عرؾ:3س
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 الفصل الثالث

 

 تمدٌر العمر والنمو عند األسمان

 
 

 الهدؾ العام:

ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب تالطرق الهتتعة لتمدٌر عهر ونهو             

 اِسهان.
 

 

 

 اِهداؾ التفصٌلٌة:

 ٌتولع هى الطالب تعد دراسة هذا الفصل اى ٌكوى هلها  تها ٌلً:                     

 

 تمدٌر عهر اِسهان. -1

 تمدٌر هعدل سرعة نهو اِسهان. -2
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 الفصل الثالث                        
 

 Determination of age and growth inتقذيش الؼوش و النوى في االسوبك : 

fish                                                                      

 

تعد الهعلوهات الهسجلة عى دراسات العهىر و النهىو فىً أسىهان هههىة جىدآ و هفٌىدة الىى حىد      

كتٌر هى الناحٌة التاٌولوجٌىة و أدارٌىة . فهىً تعطىً الهإشىرات الواضىحة عىى هجهىل الهخىزوى 

ر هىى السهكً فً تٌئة ها , كها انها هى الدراسات التطتٌمة التً ٌهكى تؤجرائهىا التعىرؾ علىى الكثٌى

الجوانب الحٌاتٌة لٕسهان و هى ثم التدخل و اتخىاذ و المىرارات أدارٌىة الكفٌلىة تتحسىٌى او تؽٌٌىر 

جانب او اكثىر . وهىى اهىم الجوانىب التىً تتعىرض لهىا دراسىات العهىر و النهىو هىً التعىرؾ علىى 

الخاصىة هراحل النضج الجنسً لٕسهان  و تحدٌد  هواعٌدها لٌتم فً ضوء ذلن اجراء التنظٌهات 

ٌهكىى هعرفىة   تموانٌٌى الصٌد . وهى خٕل همارنة هعدل نهو أسهان تٌى هسطحات هائٌة هختلفىة

الظىىروؾ التٌئٌىىة  الهٕئهىىة او ؼٌىىر الهٕئهىىة ههىىا ٌتىىٌح الفرصىىة للتىىدخل و اجىىراء الهحىىاؤت و 

 أختتارات العهلٌة لتحسٌى الظروؾ التٌئة .

 

  Methods of age and growth studyingؽشائك دساسخ اٌؼّش ٚ إٌّٛ 

 

 

ثذأد اٌجذٛس ٚ اٌذساسبد دٛي ِٛػٛع اٌؼّش ٚ إٌّٛ فٟ االسّبن ِٕز ِذح ١ٌسذ      

ٌمظ١شح رجبٚصد اٌمش١ٔٓ . ٚ ٠ّىٓ رٍخ١ض اُ٘ اٌطشائك اٌّزجؼخ فٟ دساسخ اٌؼّش ٚ إٌّٛ ػٍٝ بث

 ٚفك االرٟ :

 

 known age methodطشيقت الؼوش الوؼلىم  -1

 

هذه الطرٌمة تعتهد على وضع اسهان حدٌثة الفمس فً احواض الترتٌة وتركها فكرة        

لهدة هوسم واحد او اكثر هع اخذ عٌنات هنها تصورة دورٌة وذلن لتسجٌل الهعلوهات الخاصة 

تالطول والوزى وهتاتعة عهلٌة النهو . إٔ اى ذلن لد ٌٔعطً صورة حمٌمٌة عى النهو الطتٌعً 

الطتٌعٌة تعد سهان ) حدٌثة الفمس ( الى الهٌاه        طٕق هذه ألٕسهان ولذلن ٌفضل ا

( اها هرلهة او ذات اشكال هختلفة تعتهد على نوع  taggingوضع عٕهات علٌها ) التعلٌم 

اى ٔتستب هذه  ( . وٌجب1-3أسهان والهكاى الذي ستثتت فٌه هى جسم السهكة ) الشكل 

 . وعند صٌد أسهان الهعلهة(  2-3) الشكل ل حركتها جروح لٕسهان او تعرلالعٕهات أي 
ٌهكى حساب النهو الذي سجلته خٕل هدة ها تٌى تعلٌم السهكة وصٌدها . اى النهو الهسجل 

 . تٌعٌةٌهثل نهو السهكة فً الهٌاه الط
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 أمثلة للعالمات المستعملة فً تعلٌم األسمان   1-3الشكل            

 

             
 

 طرٌمة تعلٌم األسمان 2-3لشكل ا

 

 lengths replication methodؽش٠مخ رىشاس االؽٛاي  

 

 Petersen و سىىهٌت تاسىىهه  1891اول هىىى اتتكىىر هىىذه الطرٌمىىة التاحىىث تترسىىى عىىام     

method  و ٌعتهد اسىاس هىذه الطرٌمىة علىى انىه عنىد تحلٌىل افىراد نىوع هعىٌى هىى أسىهان فىاى

هعدٔت أطوال عى كل هجهوعة عهر تنشؤ تهوجب التوزٌع الطتٌعً احتهالٌة وجود فروق حول 

normal) distribution  ) خىٕل . تستند طرٌمة تترسى على اى هعظم أسهان تضع تٌوضىها

و تتكرر هذه العهلٌة فىً الولىت نفسىة هىى السىنة و تىذلن سىتكوى  هوسم او فصل هعٌى هى السنة ,

( تىٌى سىنة و اخىرى . و تىالنظر  ا تىٌى أفىراد ) أسىهانهنان فرولات فً أطوال و أوزاى هى

لوجود فروق فً هعدٔت أطوال عند كل هجهوعة عهر فؤى أعهار ستتكتل فً هجاهٌع هنفصلة 

هىى الناحٌىة النظرٌىة فىؤى هىذه تىل ٌهثىل هعىدل الطىول عنىد هعىٌى . واذ اى هعدل الطول عند كىل تك

ٌمها عهلٌآ نلحظ اى الفروق فً هعىدٔت أطىوال تىزداد تعد صحٌحة تهاهآ و لكى عند تطت الطرٌمة

كلها تمدهت أسهان تالعهر و لذلن فهى الهحتهل اى تسجل اسهاكآ اكتر عهرآ و لكنها اصؽر حجم 

 ةو تحصىل خاصى(   (overlappingهى اسهان اصؽر هنها عهرآ و هذه الحالة تسىهى تالتىداخل 

و لذلن ٌصعب فصل أعهار الى هجاهٌع اعتهادآ على  سهان ذات أعهار الكتٌرة نستٌآ ,أ عند 
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( . و علٌه فؤى هذه الطرٌمة تكىوى  سنوات 3هى  أطوال تؤستثناء أسهان الصؽٌرة تالعهر ) الل

صالحة فً حالة كوى الهجتهع او العٌنة ههثلة ٔفراد تؤعهار صىؽٌرة تشىكل رئٌسىً . و للحصىول 

و ؼٌر هنحازة , أي  اى تكوى العٌنة الهدروسة عشوائٌة هى طرٌمة تترسى ٌجبالنتائج على افضل 

و اى ٌتم تثتٌت عاهىل  ى أفراد ,ٕعهار و أحجام فً الهجتهع و اى تكوى تؤعداد كتٌرة هههثلة ل

 .هثٕ  الزهى فً اخذ العٌنات . أي اى تجهع العٌنات فً ٌوم واحد

 

  otolith methodاالرْ  ح. ؽش٠مخ طخش3
ذى و عظىىام اخىرى هثىل الؽٕصىىم و اجسىام الفمىرات و أشىىوان هىى التراكٌىىب تعىد صىخرة أ     

للهىىادة  الهناسىىتة لدراسىىات العهىىر و النهىىو فىىً أسىىهان و ذلىىن لظهىىور هنىىاطك نهىىو جدٌىىدة تضىىاؾ

رة أذى و تنجاح كتٌر فً دراسة العدٌد هى أنواع هى خٕل تتتىع خصالعظهٌة . و لد استخدهت 

لهحٌط الخارجً لها و عزل الهجاهٌع العهرٌة تهوجىب ذلىن كهىا اسىتخدهت التؽٌرات الحاصلة فً ا

 ٌز التجهعات الهختلفة للنوع الواحد . ٌفً ته

رة أذى تعد لطع السهكة توساطة سكٌى حادة او هنشار عند هنطمىة نهاٌىة الىرأس ج صختستخر   

ار اكترها و الهسهاة هتاشرة . و ٌذكر اى هنان ثٕث صخرات لٕذى فً كل جانب . حٌث ٌتم اختٌ

sagitta   لدراسة العهر و النهو . و لد تكوى حلمات النهو فً تعض أذى واضحة فٕ تحتاج الى

تنظٌؾ او تحضىٌر و اذا كانىت ؼٌىر واضىحة فانهىا تحتىاج الىى التنظٌىؾ ٔزالىة الهىواد العالمىة تهىا 

. ثم تحفظ فً هادة حافظة ( 3-3 ) الشكلتوساطة تعض الهواد هثل الكلسرٌى و الزاٌلول و ؼٌرها 

كً تفحص و ٌفضل لتل فحصىها وضىعها فىً زجاجىة سىاعة علىى اى تكىوى خلفٌىة زجىاج السىاعة 

ب لزٌىىادة الىىى حىىن الصىىخرة هىىى احىىد الجوانىى لمىىات السىىنوٌة و هنىىان هىىى ٌلجىىؤسىىوداء لتوضىىٌح الح

 رة أذى الىى لهىب هىادي كىً تتعىرض الهنىاطكخصىالوضوح فً حلمات النهو , او الىى تعىرٌض 

 الشفافة و الهعتهة الى أحتراق تدراجات هتفاوتة فٌزٌد ذلن هى وضوحها . 

 

 
 

 حلمات النمو على صخرة األذن 3-3الشكل 
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  scales methodؽش٠مخ اٌذشاشف  . 4
ٌؽطً جسم هعظم أسهان ؼطاء هىى الحراشىؾ و هىً تراكٌىب تىارزة عىى الجلىد ناشىئة هىى       

  Catfishً تعض أسهان كها فً اسهان الجري شؾ هعدوة ف. لد تكوى الحرا  dermisأدهة 

أشىكأ او تؤخىذ   Sturgeonاو هتحورة الى صفائح عظهٌة او لشور كها فً اسهان أسترجوى 

وٌهكىى تمسىٌم الحراشىؾ حسىب اشىكالها علىى ارتعىة  .(  4-3 اخرى حسب نوع أسهان ) الشىكل

 انواع هً : 

و هً  عتارة عى صفائح تحهل لرونآ صؽٌرة كها فً الكوسج :  placoidالحراشف االدرعٌة .آ 

  . النهوؼٌر صالحة لدراسة العهر و
هىىً تراكٌىىب هعٌنٌىىة الشىىكل تشىىته و :   ganoidاو الالمعذذة rhombicالحراشذذف الماسذذٌة .ب

 الهاسة لهاعة الهظهر كها فً اسهان المصب و التشٌر . 

هٌز تشكلها المرصً او الدائري و هً شائعة و تت  cycloid) الدائرٌة(   الحراشف المرصٌة .ج

 فً هعظم أسهان العرالٌة و تعض انواع الكارب .

ى ٌحتوي تروزات طؽلحراشؾ المرصٌة أ اى الجزء الهتشته ا ctenoid الحراشف المشطٌة .د

 .   Perchاو اسناى تشته الهشط كها فً اسهان الفرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٕهعة او الهاسٌة     الدرعٌة                                                                  

 

 
 

 الهشطٌة                                               المرصٌة                         

 أنواع الحراشؾ فً اِسهان 4-3 الشكل                             
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 ػاللخ اٌطٛي ثبٌٛصْ:

  

الحصول على عٕلة تطتٌمٌة ترتط الطول تالوزى هى خٕل تحوٌل الوزى الى طول و ٌهكى     

لتوضٌح عٕلة   cubic parabolaولد استخدهت هعادلة المطع التكعٌتً الهكافئ . لعكس ات

                                      الطول تالوزى :

 w = cL 3                     3و= م ل
 

 ( = الوزى wأو )  )و ( إذ اى : 

 ( = الطول  L) ل ( أو )           

 ( = همدار ثاتت C) م ( او )           

 

وعندها وجد اى الهعادلة اعٕه لم تعط النتائج الهرجوة استتدلت تهعادلة أفضل هنها هى ناحٌة 

هكافًء العام النتائج التطتٌمٌة لتوضٌح العٕلة تٌى الطول والوزى وهً هعادلة المطع الهخروطً ال

 (general parabola : وتتهثل تالهعادلة أتٌة ) 

 

 ⁿ          w = clⁿو = م ل

 .(  4 – 2فً هذه الهعادلة تٌى ) ( n) حٌث تتراوح لٌهة  

اثً حدوتها اى الشكل الهتولع للعٕلة تٌى الطول الذي ٌهثل أحداثً السٌنً والوزى الذي ٌهثل أ

  .(  13شكل الصادي هو شكل هنحى ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل منحٍن ٌوضح العاللة بٌن الطول والوزن ألسمان المارلٌن 5-3الشكل 
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 ( .6-3تحوٌل الهعادلة اللوؼارتٌهٌة الى هعادلة خط هستمٌم شكل ) لذلن سٌتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anguillaالثعبان العٕلة الخطٌة تٌى الطول والوزى ِسهان  6-3الشكل 

 

 

 صتح الهعادلة تالشكل أتً فت

 

Log w = log a + b log L 

 وتالتعرٌب تكوى الهعادلة :

 

 و لـــــو أ + ب لـــــــو و = لــــــل

 

وٌهثل هٌل  Regression coefficientأنحدار  ء( هعاهل أرتداد او هكافً bاذ اى )       

 logو  b حداثً الصادي وتختلؾ لٌهة فهو نمطة تماطع الخط الهستمٌم هع أ  Log aاها  الخط ,

a  ولد تختلؾ عٕلة . تاختٕؾ انواع أسهان تل وحتى داخل التجهعات الهختلفة للنوع نفسه

او خٕل دورة النضج تل  أنثى ( او لد تختلؾ خٕل الهوسمالطول تالوزى تٌى الجنسٌى ) الذكر و

ولذلن ٌفضل  . ى درجة اهتٕء الهعدةوحتى فً ضهى اولات الٌوم الواحد وٌعتهد ذلن كله عل
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على تعد تمسٌم اِسهان الى هجاهٌع أعتهادا  استنتاط اكثر هى عٕلة واحدة للطول والوزى وذلن 

 الطول والجنس . 

للهجاهٌع الهختلفة وهعاهلتها على انها  L   ,Wأّ اى استخدام هعدٔت اِطوال واِوزاى          

ٌاى عى وجوب حساب أكثر هى عٕلة هها ٌتٌح الحصول على نتائج أفراد ٌؽنً فً كثٌر هى اِح

 جٌدة وهعمولة جدا  . وتعد أخذ الهعدٔت تكوى الهعادلة كأتً :

 
Log w

-
 = log a

-
 + b

-
 ( log L

- 
)                          

 

 لـــو ل  ( لـــــــــــو  و  = لــــــــو أ   + ب  )                  

 

 : ساب عاللة الطول بالوزنكٌفٌة ح

 

ٌهكى الحصول على لٌهة الوزى تدٔلة الطول او تالعكس تواسطة الهعادلة اللوؼارٌتهٌة للعٕلة     

( ونمطة  bتٌى الطول والوزى , وعلى هذا اِساس ٌتوجب حساب كل هى هعاهل اْرتداد ) 

د تطرٌمة الهرتعات الصؽرى ( . وٌهكى حساب خط اْرتدا log aالتماطع هع اْحداثً الصادي ) 

 ول ٌتضهى أتً :  , إذ ٌتم تنظٌم جد

 

l       Log l       w       Log w       Log l x Log w       ( Log l ) 2 

 ــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــ     ـــــــ      ــــــــــــ     ـــــ       

 

إذ ٌستخرج لوؼارٌتم كل هى الطول والوزى أؤ  ثم ٌضرب أحدهها تاَخر , كها ٌُرتع    

 لوؼارٌتم الطول . تجهع اِعهدة فً الجدول أعٕه وٌعّوض عنها تالهعادلة اَتٌة :

          

 لو و ( Xهجهوع ) لو ل  X_ هجهوع لو ل   2 هجهوع ) لو ل ( Xهجهوع لو و                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ألــو 

 2 _ )هجهوع لو ل ( 2هجهوع ) لو ل (   Xى                                

 

 ( تعّوض فً الهعادلة : أ) لــو   Log aوتإستخراج لٌهة 

      

 لـــو أ ( Xهجهوع لــو و _ ) ى               

 ب = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجهوع لـــو ل                   

 

إذ تهثل ى فً كٕ الهعادلتٌى أعٕه عدد اِفراد ) او هعدٔت هجاهٌع أسهان فً حالة تمسٌم     

) ب ( فً الهعادلة اللوؼارٌتهٌة للعٕلة  bو   Log aع ( . وتتعوٌض لٌهة اِسهان الى هجاهٌ
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تٌى الطول والوزى ٌهكى استخراج لٌم اِوزاى الهحسوتة وذلن تالتعوٌض عى اِطوال الهختلفة 

 وهى ثم حساب الهمارنة هع اِوزاى الهشاهدة .

فإى نهو اِسهان سٌكوى  3( عندها تكوى هساوٌة للمٌهة  bاى لٌهة هعاهل اْرتداد )     

أي هنتظم او هتناظر وٌمصد ته اى أتعاد الجسم والوزى النوعً للسهكة    Isometricآٌزوهتري 

ٌٔتؽٌراى أثناء الحٌاة . تٌنها ٌصاحب النهو تؽٌٌرات هختلفة فً اِتعاد فً هعظم اِسهان , وعلٌه 

أي انه   Allometricلحالة الوهتري . وٌسهى النهو فً هذه ا  3ألل أو أكثر هى    bتكوى لٌهة  

 نهوا  ؼٌر هنتظها  .

 

 

 :  Condition  factor(   Kمعامل  الحالة  ) 

 

وهو عتارة عى هإشر لصحة أو سهنة السهكة , وٌعتهد على إفتراض ٌمود الى انه عند طول       

 هعٌى تكوى اِفراد اِثمل وزنا  فً حاٍل أحسى وصحٍة أفضل .

  Fultons condition factorل الحالة هى هعادلة هعاهل الحالة لفولتى  ٌُحسب هعاه     

 

                                                                 

100 W    = K                = و 100............  ن 

L 
3
ل                                                      

3
 

 

 ( تهثل الوزى الهشاهد ) و  Wإذ اى 

       L   ل ( الطول الكلً الهشاهد ( 

 

فً الهعادلة أعٕه هنطمٌة هها   3واذا كاى النهو هنتظها  ) اٌزوهتري ( تمرٌتا  كانت لٌهة اِس 

ٌتٌح الحصول على نتائج هعمولة . وحتى عندها ٌكوى النهو الوهتري ) ؼٌر هنتظها  ( فإى النتائج 

الة كوى اِسهان الهمارنة ذات أطوال هتمارتة أو هتشاتهة تمرٌتا  . أها اذا كانت تتمى هعمولة فً ح

 الفرولات فً اِطوال كتٌرة فاى الهعادلة ستكوى تالشكل اَتً :

 

                                         100 WK =               

 L
b 
                     

 لوؼارٌتهٌة للعٕلة تٌى الطول والوزى والتً ستك ذكرها آنفا  .هى الهعادلة ال bوتستخرج لٌهة 

 

تتؤثر لٌم هعاهل الحالة تالعواهل التٌئٌة والحٌاتٌة الهإثرة على الوزى . إى اْرتفاع التدرٌجً     

لمٌم هعاهل الحالة لنوع هعٌى هى اِسهان ) خاصة  اْناث ( أثناء هوسم التكاثر ستته زٌادة الوزى 

( , ثم ٌتتعه إنخفاضا  هفاجئا  ) لٌس تدرٌجٌا  (   gonadsى نهو الهناسل ) الؽدد التناسلٌة الناتج ع

فً لٌهة هعاهل الحالة . وٌعود ذلن الى فمداى اِسهان لنستة كتٌرة هى وزنها تعد وضع السرء 

 وعهلٌة وضع التٌض .
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 فً األسمان :  Longivityطول العمر  

 

 

لوجً الهتخصص فً حٌاتٌة اِسهان تسجٌل ألصى عهر تصل الٌه ٌصعب على التاحث التاٌو     

اِسهان وذلن تستب كثرة اِنواع وتوزٌعها تشكل ؼٌر هنتظم فً تٌئات عدٌدة هى العالم , 

واختٕؾ الظروؾ التٌئٌة الهحٌطة تها . ورؼم ذلن فاى هنان آراء  ؼٌر ثاتتة تحدد أعهارا  هعٌنة 

 200ٌمول تؤى تعض أسهان الكارب فً التحٌرات وصلت عهر تصل الٌها اِسهان . فهذا رأي 

سنة . تٌنها تشٌر سجٕت اِعهار لّسهان فً أحواض الترتٌة )  400سنة تل وتجاوزت ذلن الى 

 سنة .  50فً اِسر ( اى ألصى عهر للكارب ٌٔتجاوز 

حالة توفٌر  سنة , وحتى فً 15 – 20اى هعظم اِسهان فً التٌئة الطتٌعٌة ٔتعٌ  اكثر هى 

الحهاٌة والعناٌة لها فً حاوٌات الترتٌة الخاصة فانها ٔتتجاوز الثٕثٌى عاها  . وتصورة عاهة فاى 

اِنواع كتٌرة الحجم تعٌ  هدة أطول هى اِنواع الصؽٌرة . كها اى أسهان الهناطك التاردة تتلػ 

ولو كانت تاتعة لنفس النوع  أعهارا  أطول هى تلن التً تعٌ  فً الهناطك الهعتدلة واْستوائٌة

species   30. وهنا تجدر اْشارة الى اى اِسهان التً تنهو الى أطوال تزٌد عىcm  لها هدى

 سنوات . 4 – 5حٌاة ٌتراوح تٌى 

 

 فً األسمان :    Senescenceالشٌخوخة  

 

رحلة كتر السى فً ٌمصد تالشٌخوخة فً اِحٌاء تانها الهرحلة الهتؤخرة هى العهر , أو انها ه      

حٌاة الكائى الحً وهاٌرافمها هى تدهور فً الصفات الظاهرٌة والفسلجٌة . وفً اِسهان تتهٌز هذه 

والفمداى التدرٌجً لماتلٌة   mortality  الهرحلة تتطء النهو فً الطول وتزاٌد هعدّل الهٕن 

صورة عاهة فاى ذكور التكاثر وحدوث ظاهرة اِفراد الشاذة ؼٌر الطتٌعٌة ضهى النسل , وت

 اِسهان تشٌخ وتهوت فً سى أصؽر هى اْناث . 

وٌهكى التعرؾ تسهولة على اِسهان الهسنّة هى خٕل التؽٌرات الحاصلة فً شكلها الخارجً      

 ) تظهر علٌها هعالم الشٌخوخة ( وسلون تؽذٌتها اضافة الى تطء حركتها وللة نشاطها . 

 

 

 أسئلة الفصل الثالث

 
 دد الطرق الهتتعة فً دراسة عهر اِسهان.: ع1س

 : أشرح طرٌمة صخرة اِذى فً دراسة عهر اِسهان.2س

 : كٌؾ ٌتم تهٌٌز هرحلة الشٌخوخة فً اِسهان3س

 

 



27 

 

 

 

 الفصل الرابع                      

 

 الداخلً لألسمان التشرٌح              

 

 الهدؾ العام:
 عرٌؾ الطالب تؤجهزة السهكة الداخلٌة وأجزاءهاٌهدؾ هذا الفصل الى ن              

 

 

 :اِهداؾ التفصٌلٌة
ٌتولع هى الطالب تعد اِنتهاء هى دراسة هذا الفصل اى ٌكوى على هعرفة تها         

 ٌلً:

 أجزاء الجهاز الهضهً لّسهان. -1

 عند اِسهان. أنواع اِسناى -2

 كٌؾ تتنفس السهكة. -3

 .لتناسلً والدوراى عند اِسهانأجزاء الجهاز التولً وا -4
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  الفصل الرابع

 
 اٌزشش٠خ اٌذاخٍٟ ٌالسّبن

 

 Digestive system . اٌجٙبص اٌٙؼّٟ )  1

تختلؾ انواع أسهان فٌها تٌنها هى حٌث كهٌة الؽذاء الذي تحتاجه تافعالها الحٌوٌة الهختلفة      

 اسهان عشتٌة التؽذٌة  إلىاء الذي تتناوله كافة والتكاثر ونوعٌته ولهذا لسهت حسب نوع الؽذ

 (Herbivorous  ( وحٌوانٌة التؽذٌة )Carnivorous  وهختلطة التؽذٌة نتاتٌة وحٌوانٌة )      

  (Omnivorous ولارته هتؽذٌة على الهواد العضوٌة الهتفسخة ) 

  (Detritivorous لمد اعطت هذه أختٕفات فً طتٌعة الؽذاء تؤثٌرات واض ) ًحة وهتتاٌنة ف

شكل الجهاز الهضهً فً أسهان حٌث تتحور اعضاء الجهاز الهضهً هى تداٌته الى نهاٌته 

 ( 1-4ة الفم وٌنتهً تفتحة الهخرج )شكللهضهً تفتحلتٕئم طتٌعة الؽذاء ونوعٌته وٌتدأ الجهاز ا

التشرٌح الداخلً و الجهاز الهضهً فً اِسهان -  -الشكل •

                

 ( :Mouthأٚالً : اٌفُ )
 

 ( : lipsأ . الشفاه ) 

 تحولت شفاه أسهان لتاخذ اشكأ  هختلفة تنٌة الحصول على الطعام تسهولة وهى هذه التحورات 

 

( : ٌكوى الفم ههتدا  الى أهام على شكل انتوب حٌث تلتحم الشفتاى  Tubular. شفاه انتوتٌة )  1

 ( Hippocampusالعلٌا والسفلى وهثال ذلن سهكة حصاى التحر ) 

( : تهتىىد الشىىفتاى العلٌىىا والسىىفلى نفسىىه تىىالطول تحٌىىث ٌشىىكٕى  beaked. الشىىفاه الهنمارٌىىة )  2

 هنمارا  ةهثال ذلن سهكة هخٌط النتً 

( : هوه اهتداد احدى الشفتٌى العلٌىا والسىفلى تشىكل  Half beaked. الشفاه نصؾ الهنمارٌة )  3

 ذ تهتد شفة فهه السفلى الى أهام أطول هى الشفة أخرى هثال ذلكسهكة المنترور ال

( : حٌث تتثخى الشفاه وتصتح لوٌة , ولد تكوى لاطعة وهثال  Thickened. الشفة الؽلٌضة )  4

 (  Tetradonذلن سهكة الفهمة وسهكة التتؽاء ) 

 التششيح الذاخلي والجهبص الهضوي في األسوبك 1-4الشكل 
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 (teath)ب: االسنان 

علىى ثىٕث أسىناى ولىد لسىهت ٌختلؾ عدد أسناى وشىكلها فىً فىم السىهكة اعتهىادا علىى هولعها,

 ( : 2-4انواع ) الشكل 

أسىىناى الفكٌىىة:وهً أسىىناى الوالعىىة علىىى الفكىىون وتؤخىىذ اشىىكأ هختلفىىة هنها:الزؼاتٌىىة   -1

(villiform) والهدتتىىىىىة (cardiforms( والماطعىىىىىة )incisors( والناتٌىىىىىة )canine )

 ( (molariformsوالطاحنة 

 (Gillشىر علىى المىوس الؽلصىهً ( : وهً أسناى تنت( Gill rackersأسناى الؽلصهٌة  -2

arch فً الجهة الداخلٌة الهمعرة . تتؤخىذ أشىكأ وأحجاهىا وأعىدادا هختلفىة حسىب طتٌعىة )

تؽذي السهكة والتً اها اى تكوى تؽذٌة ترشىٌحٌة فتكىوى أسىناى طوٌلىة وهتداخلىة وكثٌىرة 

عىددها وتكىوى  العدد تعكس أسهان لحهٌة التؽذٌة أي الهفترسىة والتىً تهتىاز اسىنانها تملىة

 اشكالها عرٌضة والهسافة تٌنهاهتتاعدة

( : أسىىناى تمىىع أسىىفل الصىىفٌحة الؽلصىىهٌة   Pharyngeal teethأسىىناى التلعوهٌىىة ) -3

اِخٌرة. نؤخذ أشكأ وأعدادا هختلفة تىؤختٕؾ طتٌعىة تؽىذي اِسىهان ونىوع الؽىذاء وهنهىا 

 الهشطٌة والساحمة والههزلة والماتضة أو الهاسكة

 الفهٌة : وهً أسناى لصٌرة دلٌمة تنتشر على تطانة الفم اِسناى -4

 

 

 
 أسناى تلعوهٌة

 االسنان الغلصمٌة و البلعومٌة فً االسمان 2-4الشكل           

  

 ٌرتط تٌى تجوٌؾ الفم والهري وٌعتتر جزء هى المناة الهضهٌة :  ثانٌا البلعوم

 تؽذي  عرٌضة حسب نوع وطتٌعة وهو أنتوتة عضلٌة لصٌرة أو طوٌلة أو ثالثا المرئ : 

 السهكة وتؤختٕؾ نوع السهكة                 
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 دلٌك او عرٌض كٌسً الشكل حٌث ٌختلؾ ‘ : عتارة عى انتوب لصٌر او طوٌل  رابعا المعدة

 الهعدة تؽذي السهكة ونوع ؼذائها. وتتحورشكل الهعدة حسب طتٌعة  

                                                                           ه هى خٕل  أفرازاتتموم الهعدة تسحك الطعام وهضه ٔشكال عدٌدة. 
 أنزٌهٌة داخلٌة . تتخذ الهعدة اِشكال التالٌة :   

 

وهً هعدة واسعة وههٌزة عى الجهاز الهضهً وتكوى                             saccutar shapeالهعدة الكٌسٌة -1

 عادة ها تتواجد فً اِسهان اللحهٌة والمارتة هثل الجري .كتٌرة . 

 واسعة وهتهٌزة عى تمٌة أعضاء الجهاز الهضهً أ     Elongated shapeالهعدة الهتطاولة -2

 أنها هتطاولة وتتواجد فً أسهان لحهٌة التؽذٌة هثل الشلن والتز   

  Pyloricلٌصتح الجزء التواتً  ٌتحور جزء هى الهعدة  Gizzard shapeالهعدة المانصة -3

 سهٌن حتى تهكى السهكة هى سحك حتٌتات الرهل والطٌى وجدراى الدٌاتوهات فً ؼذاء السهكة   

 وعادة ها تتواجد هذه الهعد فً أسهان لاعٌة التؽذٌة هثل الخشنً   

 ز وهً هعدة لصٌرة ؼٌر ههٌزة عى تمٌة أعضاء الجها Tubular shapeالهعدة أنتوتٌة -4

 الهضهً . وعادة ها تتواجد هذه الهعد فً أسهان ذات التؽذٌة العشتٌة هثل سهكة الكارب   

 العشتً والحهري .    

 

 تمسٌم أهعاء فً أسهان الى هعً أهاهٌة وهعً خلفٌة . تتواجد  ٌهكىخامسا األمعاء :

هعاء وفائدتها زٌادة الهساحة السحٌة الزوائد التواتٌة أو اِعاور التواتٌة عند هنطمة ألتماء الهعدة تاِ

طوٌل أو لصٌر أعتهادا على ههضوهة . تحتاج عهلٌة الهضم لولت ِهتصاص الهواد الؽذائٌة ال

نوعٌة الهواد الؽذائٌة . تؤخذ الهواد العشتٌة النتاتٌة فترة أطول لهضهها لذا فؤى اِسهان عشتٌة 

هرات تهلئ الجوؾ الجسهً وٌصعب تهٌٌزها ة ( عد (coiledالتؽذٌة تتهتاز تؤهعاء طوٌلة هلتفة 

عى الهعدة هثل الكارب العشتً والتنً . تٌنها ٌتم هضم الهواد اللحهٌة فً الهعدة لذا ٔ تحتاج 

(  straightأسهان لحهٌة التؽذٌة الى أهعاء طوٌلة تل ٌكفً أى تكوى اِهعاء هستمٌهة لصٌرة )

 هتهٌزة عى الهعدة كها فً سهكة التز

 

 : ٌتحد التنكرٌاس هع الكتد لٌكونا ها ٌسهى تالتنكرٌاس الكتدي  والكبد البنكرٌاس سادسا

 (  Hepatopancrease) ٌفرز التنكرٌاس عصارات هاضهة لهضم الهواد الؽذائٌة فً الهعدة .

أو فً هنطمة أتصال الهعدة هع اِهعاء . كذلن ٌتم أفراز عصارات هى الصفراء الهتواجدة فً 

 ل هذه العصارات على هعادلة حهوضة الؽذاء المادم هى الهعدة وأستحٕب الدهوىالكتد حٌث تعه

 

ٌتدا هضم الؽذاء هى الفم هى خٕل عهلٌة تكسٌر الؽذاء الى اجزاء و طحنه  :سابعا الهضم 

اعتهادا على نوع التؽذٌة الهرتتط تنوع أسناى الهتواجدة فً الفم . عهوها ٌتدا أهضم تتحلٌل 

ائٌا تتكسٌر و تجزيء الطعام و سحمه تواسطة أسناى الهختلفة أنواع و هرور هذا الؽذاء فٌزٌ

الؽذاء الى الهريء الذي ٌنتهً تانفاخ اها اى ٌكوى هعدة حمٌمٌة كها فً اللواحم و الهفترسات او اى 

ٌكوى كٌس عضلً لوي و هو المانصة كها فً الخشنً او اى ٌكوى انتوتً كهعدة ؼٌر حمٌمٌة كها 

اسهان نتاتٌة التؽذٌة . تختلؾ هٌكانٌكٌة الهضم تاختٕؾ نوع التؽذي الهرتتط توجود الهعدة  فً

 الحمٌمٌة هى عدهه 
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ٌفرز النسٌج الهخاطً لهعد أسهان الهفترسة و ذات التؽذٌة الحٌوانٌة انزٌهات التروتٌز هثل 

الذي ٌعهل على خفض  التتسٌى لهضم التروتٌنات و كذلن ٌفرز هذا النسٌج حاهض الهٌدروكلورٌن

تؽٌة توفٌر تٌئة صالحة لعهل انزٌم 2-4أس الهٌدروجٌنً لهحٌط الهعدة الداخلً الى هستوى 

التتسٌى . ٌفرز التنكرٌاس و اناتٌب أعورٌة انزٌم الترتسٌى فً الهعد ؼٌر الحمٌمٌة و فً وسط 

 ة التؽذٌة . تعهل انزٌهاتلاعدي خفٌؾ كها فً أسهان المارتة و فً أسهان المارتة و النتاتٌ
التروتٌز على تكسٌر التروتٌنات الى هركتات اتسط و تحللها الى احهاض اهٌنٌة لاتلة لٕهتصاص 

و التهثٌل تعد ذلن . ٌتم افراز انزٌم الٌٕتٌز لهضم الدهوى فً أهعاء و كذلن افراز انزٌم 

وهٌدرات الى هركتات اتسط ) الكارتوهاٌدرٌز لهضم الكارتوهٌدرات . تتحلل الدهوى و الكارت

احهاض دهنٌة و كلوكوز على التوالً ( لٌتم اهتصاصها فً أهعاء هع أحهاض أهٌنٌة ثم 

 تهثٌل هذه الهواد لتزوٌد الجسم تالطالة الٕزهة لٕفعال الحٌوٌة و التماء و النهو والتكاثر . 

ٌوٌة للؽذاء تتم تفعل أنزٌهات تؽٌة و كها هً الحال فً الحٌوانات أخرى فاى التحؤت الكٌهٌاح

توفر الطالة او تصنٌع هركتات اخرى هعمدة ٌحتاجها الجسم هثل أنزٌهات و الهرهونات . تتطلب 

تلن العهلٌات الكٌهوحٌوٌة الى عواهل هساعدة هثل أهٕح و الفٌتاهٌنات التً لد ٔ تتوفر تشكل 

تطلتاتها هى الفٌتاهٌنات و أهٕح الهعدنٌة . كاؾ فً الجسم . لذا تختلؾ انواع أسهان فً ه

ٌإدي نمص الفٌتاهٌنات و أهٕح الهعدنٌة فً ؼذاء أسهان الى حدوث اضطراتات فسلجٌة و 

 هرضٌة هإثرة على حٌاة و نهو أسهان .

     

 (   Respiratory system. اٌجٙبص اٌزٕفسٟ )  2
( اذ هىى خٕلهىا ٌتشىتع الىدم  gillsان فىً الؽٕصىم ) ٌتم التتادل الؽازي فً عهلٌة تىنفس أسىه    

تأوكسجٌى وٌتم طرد ثانً اوكسٌد الكرتوى وتخار الهاء . ٌهر الهاء عى طرٌك الفم الى الؽٕصم 

 وٌخرج عى طرٌك الفتحة الؽلصهٌة الى الخارج وهى اهم اعضاء الجهاز التنفسً فً أسهان :

     دادات ضىٌمة تخىرج هىى الجهىة الهحدتىة للمىوس الؽلصىهً : تتكىوى هىى اهتى ( gillsأ . الغالصم ) 

و تسىىهى الخٌىىوط الؽلصىىهٌة تٌنهىىا تحتىىوي الجهىىة الهمعىىرة للمىىوس  ه( وهدعوهىىة هنىى 17) شىىكل 

الؽلصهً على نتوءات صؽٌرة تسهى أسىناى الؽلصىهٌة . وتؤخىذ الخٌىوط الؽلصىهٌة شىكٕ  شىعرٌا  

ً أسهان الؽضروفٌة وتحتوي هذه الخٌوط على فً أسهان العضهٌة تٌنها تكوى تشكل صفائح ف

شتكة كثٌفة هى أوعٌة الدهوٌة الشعرٌة ٌتم خٕلها تتىادل الؽىازات تىٌى الىدم والهىاء ٔنجىاز عهلٌىة 

التنفس وتتجهع ألواس الؽلصهٌة فىً ردهىة ؼلصىهٌة تتؽطىى هىى الخىارج تؽطىاء عظهىً ٌعىرؾ 

 ن ٌستخدم فً تمدٌر عهر أسهان تالؽطاء الؽلصهً الذي ٌنهو هع نهو السهكة ولذل

 

 : ( as bladderGب . المثانة الغازٌة )

وهو عضو كٌسً الشكل ٌستمر فً الجهة الظهرٌة هى تجوٌؾ الجسم وٌموم توظىائؾ هتعىددة هنهىا 

التنفس . وتعد الهثانة الؽازٌة جهاز تنظٌم عهلٌىة صىعود السىهكة وهتوطهىا فىً عهىود الهىاء فضىٕ  

الؽازات وتراكٌزها فً الىدم وتاخىذ الهثانىة الؽازٌىة اشىكأ  هختلفىة فىً هعظىم على تنظٌهة لهحتوى 

( . اى العهىل 3-4أسهان العظهٌة ٔنه ٌنعدم وجودهىا فىً أسىهاء الؽضىروفٌة والٕفكٌىة )الشىكل

الرئٌسً للهثانة الؽازٌة فً أسهان هو حفظ التوازى داخل عهود الهاء والتنفس فضىٕ  عىى كونهىا 

 نتاج الصوت او تسلهه .هصدرا  ٔ
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ز

انواع الهثانة الؽازٌة فً اِسهان -  -شكل •

هفتوحة الهثانة الؽازٌة -أ        •

هؽلولة الهثانة الؽازٌة -ب       •

 
 

 

 

 

 

 

 
 جهاز الدوران المغلك فً االسمان 4-4الشكل 

                    A  

 

                                                                       B 

 

 

 

    

 

 

 
 جهاز الغالصم عند االسمان 5-4الشكل 

A  .للسمكة العظمٌةلشكل العام للجهاز الغلصمً ا 

B   .الصفائح الغلصمٌةة 

 أٛاع اٌّضبٔخ اٌغبص٠خ فٟ األسّبن  3-4اٌشىً 
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 ( Circulatory systemجٙبص اٌذٚساْ )  .3
ٌتكوى جهاز الدوراى فً أسهان هى الملب وأوعٌة الدهوٌة , حٌث تكوى وظٌفته أساسٌة       

الى اعضاء تعهل على هً نمل الهواد الؽذائٌة وأوكسجٌى داخل الجسم ونمل الهواد الضارة 

( الملب  4-4طرحها خارج الجسم . ٌعد نظام جهاز الدوراى فً أسهان هى النوع الهؽلك )الشكل 

فضٕ  على الكٌس  Auricle وأذٌى  ventricleهكوى هى ردهتٌى رئٌسٌتٌى هها التطٌى 

ٌخرج   ( .  6-4 ) شكلالورٌدي الذي ٌمع خلؾ أذٌى والهخروط الشرٌانً الذي ٌمع أهام التطٌى 

فً أوعٌة  تفرٌؽهلٌنمله الى الؽٕصم لٌتم  Ventral aorta الدم هى الملب الى أتهر التطنً 

الدهوٌة الشعرٌة وتنمٌته هى ؼاز ثانً اوكسٌد الكرتوى وتخار الهاء وتشتعه تأوكسجٌى . ٌتجهع 

صهة ثم ٌتجهع الدم الدم تعد ذلن توساطة شراٌٌى عدٌدة تصب فً الوعاء الصادر هى كل ؼل

الذي تدورة ٌوزع الدم على تمة اعضاء الجسم هثل  Dorsal aorta وٌصب فً أتهر الظهري 

الكتد والكلٌتٌى وأهعاء والهعدة وأعضاء التناسلٌة وؼٌرها هى أعضاء . ٌمع أتهر الظهري 

فً أسهان , اذ  عضو انتاج الدم Spleenتحت العهود الفمري فً الجزء الذٌلً وٌعد الطحال 

تتكوى كرٌاى الدم الحهراء فً الطحال تالنستة لٕسهان تٌنها تتكوى فً نخاع العضام فً الفمرٌات 

أخرى كها تتكوى كرٌات الدم التٌضاء فً الطحال اٌضا  , اها هولع الطحال فٌكوى خلؾ الهعدة 

 عادة فً الجزء الهتحرن هى أهعاء .

 الدم الى الؽٕصم                                                                       

 

 

 

 تصلة شرٌانٌة                                                               

           

 

 تطٌى                                                                 

 

 

 

 أذٌى                                                                 

 

 

 الكٌس الورٌدي                                                            

 

                                                         تجهع الدم هى أجزاء الجسم                                                                                                                  

 

 الملب فً أسهان كاهلة التعظم الحدٌث 6-4الشكل                 
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 ((Urogenital system.  اٌجٙبص اٌجٌٟٛ اٌزٕبسٍٟ  4

 

ى ( عتىارة عى  Kidny( والكلٌة )  7-4تعد الكلٌتاى اساس الجهاز التولً فً أسهان ) شكل      

الؽازٌة ٌتصل تكل كلٌىة  ةشرٌط لحهً رلٌك ذي لوى احهر داكى تمع الى الجهة الظهرٌة هى الهثان

 ل سوٌةانتوب تولً ٌلتمً تانتوب الكلٌة أخرى فً الهثانة التولٌة حٌث تمع الهثانة فً هجرى التو

انثوٌىة ولنىاة ناللىة هع الفتحة التناسلٌة . اها الجهاز التناسلً فٌتكىوى هىى اعضىاء تناسىلٌة ذكرٌىة او 

اعضاء التناسل وتمع فً الجهة الظهرٌة فً الجسم  ( هً Ovariesوفً أناث تكوى الهتاٌض ) 

وهً تنتج التٌىوض التىً تنمىل عتىر اوعٌىة ناللىة الىى خىارج التجوٌىؾ الجسىهً عىى طرٌىك الفتحىة 

كىىوى جهازهىىا التناسىىلٌة حٌىىث ٌكىىوى أخصىىاب خارجٌىىا  فىىً اؼلىىب أسىىهان العظهٌىىة أهىىا الىىذكر فٌت

تٌضىاء اللىوى تشىؽل الجىزء الظهىري هىى الجىوؾ الجسىهً  Testes ) التناسلً هى خصٌتٌى  )  

عىىادة هىىا تختلىىؾ حجىىم . والسىىائل الهنىىوي الىىى الخىىارج عىىى طرٌىىك اوعٌىىة ناللىىة  ىحٌىىاهالتصىىب ل

الهتاٌض والخصى فً أسىهان تىاختٕؾ اشىهر السىنة اعتهىادا  علىى هوسىم التكىاثر . ٌفىتح الجهىاز 

فىىً اى واحىىد فىىً الىىذكور لىىذا سىىهً تالجهىىاز التىىولً وتىىولتً التناسىىلً الىىى الخىىارج تفتحىىة واحىىد ال

    التناسلً, تٌنها ٌفتح الجهازاى تصورة هنفردة فً أناث .
                                                    

 

     

 

           

 

                             

 أ
 ننتال  

 ٔ                                    أأ                                             

 

 

 

 

 

 

 ب
 

 

 

 

 

 

 التناسلً فً االسمان العظمٌة -ولً و ب الجهاز الب -أ  7-4الشكل 
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 أسئلة الفصل الرابع

 

 

 

 : عرؾ هاٌلً:1س

 

 الهعدة الكٌسٌة. الؽٕصم  , الهتاٌض  ,

 

 ان.: عددأجزاء فم اِسه2س

 

 : عرؾ الهثاتة  الؽازٌة فً اِسهان وها هً فائدتها.3س

 

 : عدد أجزاء الملب عند السهكة.4س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 الفصل الخامس

 

 نوعٌة الهاء

 

 الهدؾ العام:

ٌهدؾ هذا الفصل إلى تعرٌؾ الطالب تنوعٌة الهٌاه التً تعٌ  تها اِسهان         

 وصفاتها الفٌزٌاوٌة.

 

 

 : التفصٌلٌةاِهداؾ 

 ها ٌلً:ٌتولع هى الطالب تعد دراسة هذا الفصل أى ٌكوى لادرا  على هعرفة           

 صفات الهٌاه الصالحة لترتٌة اِسهان. -1

 تؤثٌر درجات الحرارة والهلوحة والضوء على اِسهان. -2

 اِوكسجٌى وثانً أوكسٌد الكارتوى على اِسهان.-3
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      لخامسا الفصل

                          

 

 (water qualityٔٛػ١خ اٌّبء ) 
 

 

ٌعد الهاء الوسط الذي ٌعىٌ  فٌىه أسىهان وأحٌىاء الهائٌىة أخىرى وتؽطىً الهٌىاه حىوالً         

علىىى الهٌىىاه  والتحىىار والتحٌىىرات وأنهىىار فضىىٕ رة أرضىىٌة هتهثلىىة تالهحٌطىىاتالكىىثٕثىىة ارتىىاع 

 هها : هصادر الهٌاه على نوعٌى رئٌسٌٌى تلسهفٌة الهتهثلة تالعٌوى وأتار . وأرضٌة والج

 

 ( ٚرزّضً ثبالٔٛاع االر١خ :  surface watersا١ٌّبٖ اٌسطذ١خ ) 

 
 :  البحار والمحٌطاتأ . 

وتهثل الحجم أكتر هى هٌاه الكرة أرضٌة وتهتاز هٌاهها تهلوحتها العالٌة , تستخدم هٌاه       

ٔؼىراض تترٌىد هعىدات انتىاج ور والهحٌطات ٔؼراض عدة هثل انتاج الطالة الكهرتائٌىة التحا

الطالة النووٌة وهعاهل اخرى هتعددة ذات اؼراض هختلفة , كها ٌهكى استخداهها كهٌىاه شىرب 

علهىا  اى هٌىاه  تعد تحلٌتها عى طرٌك التتخٌر والتكثٌؾ . تعىٌ  اؼلىب أسىهان فىً هىذه الهٌىاه

تحار تنتج اؼلب ها ٌحتاجه أنساى هى أسهان نوعا  وكها  . تستخدم هٌاه التحار الهحٌطات وال

والهحٌطات فىً ترتٌىة أسىهان التحرٌىة وتطرائىك هتعىددة وهختلفىة هنهىا التحىاوٌط وألفىاص 

وأحواض , على اى تكوى هذه الهٌاه خالٌة هى التلوث الكٌهٌاوي او الحٌوي او النفطىً الىذي 

 أسهان  وأحٌاء الهائٌة وهعٌشتها ونهوها ٌإثر فً حٌاة 

 

 : نهار والجداولاالب . 

وهً هى اهم هصادر الهٌاه السطحٌة الهسىتخدهة كهٌىاه للشىرب وفىً الزراعىة فضىٕ  علىى     

اسىتخداهاتها الصىناعٌة وانتىاج الطالىة وترتٌىة أسىهان . اى اؼلىب انىواع اسىهان الهٌىاه العذتىىة 

اول دئك الترتٌىة الهختلمىة فىً هىذه الهٌىاه ههىا جعىل هٌىاه االنهىار والجىانتاجا  هً هنتجة هى طرا

ر كهٌىات تلىن الهٌىاه ٌتشكل اههٌة كتٌرة فً هشارٌع ترتٌة أسهان والاهتها خاصة هشكلة تىوف

للترتٌىىة وخلوهىىا هىىى الهلوثىىات الكٌهٌاوٌىىة والزراعٌىىة والصىىناعٌة  فضىىٕ  علىىى هٌىىاه الصىىرؾ 

 الصحً  والفضٕت أخرى .

 

 وتتؽٌركهٌة هٌاه أنهار والجداول خٕل السنة اعتهادا  على كهٌة هٌاه أهطار والطمس لذا      

خٕل السنة هها ٌتطلب لٌاس كهٌة الهٌاه فً النهر خٕل العام  فاى تراكٌز الهلوثات اٌضا تتؽٌر

لجىداول تإدي سرعة جرٌاى هٌىاه أنهىار وا ز الهلوثات الهتؽٌرة خٕل السنة . هع لٌاس تراكٌ

هستتة هستوٌات عالٌة هى الهواد الطٌتٌة والؽرٌنٌىة والحصىى عالمىة الى حدوث عهلٌات تعرٌة 

عنىد اسىتخدام هىذه الهٌىاه  (والرهلٌة والحصىى)الطٌنٌة والؽرٌنٌة الهواد فً الهاء . تترسب تلن 
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 اكل كثٌرة هنها تملٌل أعهاق أحواض وهىٕن أسىهانهسستة هش أسهان فً احواض ترتٌة

ٌصىهم  ٌجىب عهىل خىزاى كتٌىر لترسىٌب الهىواد العالمىة وتصىفٌة الهىاء هٌكانٌكٌىا  . لذا,  أختنالا

 الخزاى تحجم ٌتناسب وحجم احواض أسهان الهستخدهة واعدادها وحاجتها للهاء 

 

 :  مٌاه االمطارج . 

صىدر تختلؾ هٌاه أهطار كهىا  ونوعىا  حسىب اخىتٕؾ الهنىاطك الجؽرافٌىة وهىً تعىد اله      

الرئٌسىً لهٌىاه أنهىار والجىداول. لىىد تسىتخدم هٌىاه أهطىار فىىً ترتٌىة أسىهان وانتاجهىا عىىى 

والجتىىىال او علىىىى طرٌىىىك حجىىىز الهٌىىىاه لتؽذٌىىىة احىىىواض ترتٌىىىة اِسىىىهان الهنشىىىؤة تىىىٌى الىىىتٕل 

أنتاج عند استخدام هٌاه أهطار ها لم تكى  ها تكوى ترتٌة اِسهان هحدودة عادةالهنحدرات . 

 وافرة على هدار السنة .هت

 

 : الخزانات المائٌة والبحٌراتد . 

تعىىد الخزانىىات الهائٌىىة والتحٌىىرات الطتٌعٌىىة وأهىىوار والهسىىتنمعات اجسىىاها  هائٌىىة عذتىىة       

 الهناخٌىة الهختلفىة وهالحة كتٌرة وواسعة هتؽٌرة فً هستوٌات الهاء تستب تعرضىها للضىروؾ
هىوار كهٌىات كتٌىرة هىى أسىهان وأحٌىاء الهائٌىة نتٌجىة هذه الخزانات والتحٌىرات وأ وتنتج

 لفعالٌات الصٌد والترتٌة 

 

 ( Ground waters. ا١ٌّبٖ االسػ١خ )  2
 

 :  ( Springsالٌنابٌع )  أ .

تتهٌز هٌىاه الٌنىاتٌع تانخفىاض .  عادة ها تكوى فً الهناطك الجتلٌة وتكثر فً شهال العراق     

ٌة جٌدة هى حٌث الصفات الكٌهٌاوٌة هها ٌجعلها صالحة لهعٌشة درجة حرارتها وهً ذات نوع

أسىىهان وأحٌىىاء الهائٌىىة وؼٌرهىىا خاصىىة انىىواع اسىىهان الهٌىىاه التىىاردة وٌهكىىى اسىىتخدام هٌىىاه 

الٌناتٌع لترتٌة أسهان تتؽٌٌر هجىرى هىاء الٌنتىوع هىى نمطىة هعٌنىة لٌىدخل لنىاة رئٌسىٌة تجهىز 

ء وٌخرج هى أحىواض الىى هجىرى هىاء الٌنتىوع هىرة اخىرى احواض الترتٌة تالهاء لٌعاد الها

 عند نمطة اخرى على هنحدرات الجتل او التل 

 

 :  (  Wellsاالبار )ب .

شىة ٌهكى استخدام هٌاه أتار ٔؼراض ترتٌة أسهان علىى شىرط اى تكىوى صىالحة لهعٌ      

كهٌات الهٌىاه الهتىوافرة فىً تحالٌل كٌهٌاوٌة علٌها وحساب  أسهاء وحٌاتها ونهوها تعد اجراء

التئر . لىذا فهىى الضىروري حسىاب احتٌىاج هشىروع ترتٌىة أسىهان هىى الهٌىاه الٕزهىة وعلىى 

سىطح أي الاساس هعدٔت الدفك هعترا  عنها تاللتر / دلٌمىة . عىادة هىا تكىوى الهٌىاه المرٌتىة هىى 

دة الكٌهٌاوٌة التً لد تكوى هٌاه أتار ؼٌر العهٌمة هلوثة تالفضٕت والهتٌدات الزراعٌة وأسه

درجىىة حرارتهىىا  ٔوكسىىجٌى وهىىا تكىىوى فمٌىىرة تا ن اهىىا هٌىىاه أتىىار العهٌمىىة ؼالتىىاسىىاهة لٕسىىها

ٌفضل ترتٌة اسهان الهٌاه الدافئة فٌها . اى هٌاه أتار ؼالتا  ها تعد هها ٌتطلب تهوٌتها وهرتفعة 

كٌز الٕوكسجٌى فٌها انخفاض ترٔ تخدهت تصورة هتاشرة ؼٌر صالحة لترتٌة أسهان اذا اس

ولد تحتوي احٌانا على تعض الؽازات الذائتة هثىل ثنىائً اوكسىٌد الكرتىوى والنتىروجٌى واحٌانىا  
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كتٌرٌتٌد الهٌدروجٌى السام لٕسهان وأحٌاء الهائٌة أخرى . لذا ٌتطلب تهوٌة هٌاه أتار لتل 

ٌىه اى هٌىاه أتىار ؼالتىا هىا تحتىوي علىى استخداهها فً ترتٌة أسىهان .وههىا تجىدر أشىارة ال

وأكسىىىدة  تراكٌىىىز عالٌىىىة هىىىى الحدٌىىىد علىىىى هٌئىىىة هٌدروكسىىىٌدات ههىىىا ٌتطلىىىب تهوٌىىىة الهىىىاء

  الهٌدروكسٌدات لتترسب اسفل حوض الترسٌب .

 

 (Water charactersطفبد اٌّبء )
ة هعٌنىة تهكىى الهاء تصفات خاصىة تجعلىه هختلفىا عىى تمٌىة السىوائل لٌكىوى ذا نوعٌى ٌتهٌٌز        

سىهان فعىال الحٌوٌىة .ؤنجىاح أي هشىروع ترتٌىة أالعٌ  والنهو فٌه والمٌام تأ أحٌاء الهائٌة هى

ٌجب هعرفة ودراسة العواهل الهسإلة عى تنظٌم حٌاة أحٌىاء الهائٌىة فىً التٌئىة الهائٌىة وهوازنتهىا 

اض تصىورة صىحٌحة ى الهرتىً هىى ادراة أحىوٌهكىخىٕل هعرفىة خصىاص الهىاء ونوعٌتىه لتهى 

 والحصول على اعلى هستوى انتاج .

  

 (  Physical charactersاٌظفبد اٌف١ض٠ب٠ٚخ ) 
.  ههىىا ٌجعلهىا ثنائٌىة أسىىتمطاب درجىة   105اصىىرة جزٌئٌىة تزاوٌىة  تتحىد جزٌئىات الهىاء ت      

د للهىىاء تعىىض الصىىفات الفٌزٌاوٌىىة الهختلفىىة عىىى تمٌىىة السىىوائل كدرجىىة التجهىىأعطىىت هىىذه الصىىفة 

والؽلٌىىاى والكثافىىة حٌىىث ٌنجهىىد الهىىاء تدرجىىة الصىىفر الهئىىوي تٌنهىىا تنجهىىد السىىوائل أخىىرى تحىىت 

علهىا  اى حىىرارة تتخىىر الهىىاء تكىىوى عالٌىىة همارنىىة  C˚100ثٌىىر كهىىا ٌؽلىىً الهىىاء تدرجىىة  الصىفر تك

وهىى الخصىائص الفٌزٌاوٌىة تالتركٌىب الجزٌئىً للهىاء هىً شىذوذ لٌهىة  .  تالهركتات الهٌدروجٌنٌىة

لكثافة و اللزوجة وثاتت ثنائً الكهرتائٌة فهى الهعلىوم اى كثافىة الهىاء العظهىى تكىوى تحىت درجىة ا

 هذه الكثافة اههٌةلالسوائل واى  وهو هازال سائٕ  ولٌس فً حالته الصلتة كها فً تمٌة C˚4حرارة 
فىاى   C˚4دة الىى  عظٌهة فً النظام التٌئىً فعنىد انخفىاض درجىة حىرارة الهىاء فىً الهنىاطك التىار

ٌتجهد على الرؼم هى اى سىطح التحٌىرة ٌكىوى لىد  الهاء سٌنزل الى اسفل التحٌرة ولعرها دوى اى 

سىٌتمى طافٌىا هكونىا  طتمىة عازلىة هنجهىد الهئىوي وتجهىد . اى الهىاء الؽٌىر وصل الى درجة الصفر 

الصفة  وهذهارة الجو الهنخفضة تحت الصفر تٌى الهاء أسفل أكثر كثافة وتٌى درجة حر حرارٌا

. أهىا تتمً الهاء سائٕ  ولىٌس هنجهىدا  اسىفل الجلٌىد ههىا ٌتمىً علىى حٌىاة أسىهان وأحٌىاء الهائٌىة 

واتمائها عالمىة فىً عهىود الهىاء هىى والهائهات النتاتٌة الطحالب  لزوجة الهاء فلها تؤثٌر هتاشر على

طفو فىً عهىود هى ال ) العوالك (والهائهات النتاتٌة دوى اى تسمط الى المعر وتذلن تتهكى الطحالب 

ضىهى هنطمىة التهثٌىل الضىوئً . اى هىذه الصىفات الههٌىزة للهىاء تتؽٌىر هىع  الهاء حسىب لزوجتهىا 

ا ٌتكىوى الهنحىدر الحىراري فضىٕ  علىى خاصة فً فصل الصىٌؾ والشىتاء وعنىده درجات الحرارة

ا ٌجعىىل الهىىاء هىىذٌتا  جٌىىدا ذلىن ٌعىىد ثاتىىت ثنىىائً الكهرتائٌىىة للهىىاء اعلىىى تكثٌىىر هىىى تمٌىىة السىىوائل ههىى

لٕهىىىىٕح التىىىىً تفككىىىىت الىىىىى اٌونىىىىات وهىىىىذه الصىىىىفة لهىىىىا اههٌىىىىة كتٌىىىىرة فىىىىً عهلٌىىىىة التعىىىىدٌى ) 

Mineralization  ) 
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 ِٚٓ اُ٘ اٌظفبد اٌف١ض٠ب٠ٚخ ٌٍّبء ٟ٘ : 

  :  (  Temperatureدرجة الحرارة ) أ . 

 poikilothermalالحرارة )  درجة هى الحٌوانات ذات الدم الهتؽٌر  اِسهان تعد         

animals  لرٌتة هى درجة حرارة الوسط الذي تعٌ  فٌه ولذا تعد  أجساهها رةدرجة حرا إى( أي

 اِسهانالعواهل الهإثرة فً الفعالٌات الحٌوٌة . ونتٌجة لذلن فاى  أهمدرجة حرارة الهاء هى 

,  أخرىالهناخ هى هنطمة الى  اختٕؾ ة تستبرتختلؾ فٌها تٌنها فً احتٌاجاتها هى درجات الحرا

( هثل  cold- water fishلسهت اِسهان على اسهان الهٌاه التاردة )  اِساسوعلى هذا 

درجة 20و10 رٌة الهثلى لنهوها وهعٌشتها تٌى السالهونٌات حٌث ٌتراوح هدى الدرجات الحرا

ٌتراوح هدى  ( هثل الشتوطٌات  warm- water fish , واسهان الهٌاه الدافئة ) سلٌزٌة

  .درجة سلٌزٌة 20و  30ٌة الهثلى لنهوها وهعٌشتها تٌى الدرجات الحرار

 

ههىا ٌزٌىد  إدي الى زٌىادة الفعالٌىات الحٌوٌىةسٌ الهثلًٌات ى ارتفاع درجات الحرارة عى الهدا     

هىىو اِسىىهان وحٌاتهىا ونهوهىىا اهىا اسىىتهرار  ارتفىىاع و الطالىىة الٕزهىة لن اِوكسىجٌىهىى هتطلتىىات 

.  اى ارتفىاع درجىات الفعالٌات الحٌوٌة وفعالٌات التؽذٌىة  جات الحرارة فمد ٌإدي الى انخفاض در

فىً  اِوكسىجٌىوانخفاض طالة حهىل  تاِوكسجٌى ى أحتفاظٌملل هى لاتلٌة الهاء علحرارة الهاء 

 .وهو ها ٌعرؾ تالهوت الحراريالى هوت اِسهان  الهاء هإدٌا

 

فً احواض ترتٌة اِسهان تخضع لتؽٌرات حرارٌة لٌس حسب فصول اى درجة حرارة الهاء      

حىىرارة هٌىىاه  ترتفىىع درجىىة.  اِحىىواضواشىىهر السىىنة تىىل علىىى هىىدار الٌىىوم نتٌجىىة لضىىحالة هٌىىاه 

خٕل النهار لتنخفض خٕل ساعات اللٌل وخاصة ساعات الفجر هذه التؽٌىرات لىد تىإثر  اِحواض

وتالتالً نهو اِسهان وانتاجهىا . ٌتطلىب هىى الهرتىً نظىام  وتؽذٌتها لّسهانفً الفعالٌات الحٌوٌة 

تحٌث ٌسخر هذه التؽٌرات لصالح نهو اِسهان  وزٌادة أنتاج . عادة ها ٌموم  ادارة عالً الكفؤءة 

عنىد ارتفىاع او انخفىاض درجىة  ى اِسىهانهى وز %  1ى تخفض نستة التؽذٌة لتصل الى الهرتو

اِسىهان  تسىتب عىدم اسىتفادةالتؽذٌىة  أعتٌادٌة واحٌانا أٌماؾت حرارة الهاء عى هستوٌات الدرجا

ت الحٌوٌىة درجة حرارة الهىاء وانخفىاض هسىتوى الفعالٌىاهى الؽذاء خاصة عند أٔنخفاض الشدٌد ل

  لٕسهان 

  

  ( Lightالضوء ) ب . 

دته هى ( الهتؽٌرة خٕل فصول السنة وكهٌة الضوء وش photoperiodة ) تعد هدة أضاء       

العواهىىل الهههىىة لحٌىىاة اِسىىهان ؤداء فعالٌاتهىىا الحٌوٌىىة تصىىورة هتاشىىرة او ؼٌىىر هتاشىىرة . ٌىىإثر 

الضوء فً النتاتات الهائٌة والعوالك النتاتٌة هى حٌث نهوها وانتشارها فً عهىود الهىاء وهىذا ٌىوثر 

الهائٌىة فضىٕ  علىى  تاتىاتهتؽذٌة على العوالىك النتاتٌىة والنالفً توزٌع اِسهان والعوالك الحٌوانٌة 

. تظهر اههٌة الضوء فىً التٌئىة الهائٌىة  وشدتها تإثر فً التطور الجنسً لّسهانة اى هدة أضاء

( حٌىىث  photosynthesisٌىىة التهثٌىىل الضىىوئً ) ل كتٌىىر هىىى خىىٕل تىىاثٌر الضىىوء فىىً عهلتشىىك

الً رفىع أنتاجٌىة الطتٌعٌىة تتضح اههٌة هذه العهلٌة هى خٕل نهو العوالك والنتاتىات الهائٌىة وتالتى

كىىذلن دور التهثٌىىل الضىىوئً فىىً انتىىاج أوكسىىجٌى الىىذي ٌعىىد الهصىىدر الرئٌسىىً . للتٌئىىة الهائٌىىة 

 لٕوكسجٌى الهذاب فً الهاء والضروري لتنفس اِسهان وأحٌاء الهائٌة أخرى 
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   ( tyliniaSالهلوحة ) جـ . 

كؽىم هىى  1لذائتىة تالؽراهىات والهتخلفىة هىى تتخىر تعرؾ الهلوحة تانهىا وزى الهىواد الصىلتة ا      

ع هختلفىة جزء هى الهاء . لسهت الهٌىاه علىى انىوا 1000الهاء وٌعتر عنها تجزء هى أهٕح لكل 

اسىهان تحرٌىة  وتناءا  على ذلن لسهت اِسهان ألىى(  1فً الجدول )  حسب الهلوحة كها هو هتٌى

 حٌة تشكل كتٌر واسهان الهٌاه العذتة واسهان هصتات لادرة على تحهل التؽٌرات الهل

 تمسٌهات الهٌاه فً الطتٌعة حسب تركٌز الهلوحة ) جزء تاِلؾ ((  5-1جدول ) 

درجة الهلوحة 

o% 
 نوع الهٌاه

 0.5الل هى 

5.0 – 0.5 

18.0 – 5.0 

30.0 – 18.0 

 30.0اكثر هى 

 freshwaterهٌاه عذتة 

 oligohalineهٌاه للٌلة الهلوحة 

  mesohaline         brackishwaterة الهلوحة هٌاه هتوسط

 polyhalineكثٌرة الهلوحة 

 marine waterهٌاه تحرٌة 

  

تختلؾ هلوحة الهاء تاختٕؾ نوع الهسىطح اى كىاى تحىرا  او نهىرا  حسىب التعىد عىى الشىاطًء      

حىر تٌنهىا تؽلىب تؽلىب اهىٕح الكلورٌىد علىى هٌىاه التء فضٕ  على نوع أهٕح الذائتىة . وعهك الها

طحً اوأرضً تعد هصادر الهاء السلهنطمة على هلوحة الهٌاه العذتة  . االسائدة فً ترتة هٕح ٔا

ة خاصىة هٌىاه أتىار الهلحٌىة وهٌىاه تعىض التحٌىرات الهلحٌىة والهسىتنمعات حٌىث ٌىحهى الهٌاه  الهل

 تزداد فٌها نستة الهلوحة تزٌادة هعدٔت التتخر سنوٌا  . 

اع اِسهان الهرتاة تاختٕؾ هلوحة هٌاه الترتٌة حٌث ترتى اِسىهان التحرٌىة فىً الهٌىاه تختلؾ انو

التحرٌة والهٌاه ذات الهلوحة الملٌلة او الهتوسطة تٌنها ترتى اسىهان الهٌىاه العذتىة فىً الهٌىاه العذتىة 

 فمط 

 ( suspended materialsالهواد العالمة ) د . 

تتحىرن فٌىه تتحىرن تٌىارات الهىاء وهىً عتىارة عىى دلىائك هىواد  عادة ٌحهل الهاء هىواد عالمىة     

رسوتٌة وؼرٌى وهائهات ) عوالك ( نتاتٌة وكائنات حٌة دلٌمة اخرى وهىواد عضىوٌة تهثىل الهىواد 

النتاتٌة والحٌوانٌىة الهتفسىخة ودلىائك فضىٕت أحٌىاء الهائٌىة . اى وجىود هىذه الهىواد العالمىة ٌهثىل 

التً تزداد تزٌادة تراكٌز الهواد العالمة فٌه وزٌادة كدرة الهاء تإدي الى  ) عكارة ( الهاء     كدرة 

للهسطح الهائً نتٌجة لتملٌل نفاذٌة الضوء فً عهود الهاء وتالتالً انخفاض  اِولٌة اْنتاجٌةخفض 

 الطتٌعٌة . اْنتاجٌةهعدٔت التهثٌل الضوئً فً الهاء وللة 

 

اختٕؾ كهٌات الدلائك الرسوتٌة فً الهىاء والهتكونىة اساسىا  هىى تتختلؾ تراكٌز الهواد العالمة      

وجرٌىاى الهىاء وؼسىل لفعىل التٌىارات الهائٌىة  الؽرٌى والطٌى والرهل وتعلك فً عهود الهىاء نتٌجىة

هىٕن اِسىهان وخاصىة  إلى. اى ارتفاع تراكٌز تلن الهواد ٌإدي  اِهطارخٕل هواسم  اِراضً

تسىتب ترسىب هىذه الهىواد علىى خٌاشىٌم اِسىهان وانسىدادها عىٕوة  اِحىواضتلن الهستزرعة فً 

   اِحواضالترتٌة هإدٌة الى للة عهك  أحواضعلى ترسب هذه الهواد فً 
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 (  Chemical charactersاٌظفبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ ) 

   (  Oxygenأوكسجٌى ) أ . 

 

تؤثٌرا  فً حٌاة اِسهان وأحٌاء ٌعد أوكسجٌى الهذاب فً الهاء هى أهم عواهل التٌئة الهائٌة      

الهائٌىىة ونهوهىىا وهعٌشىىتها . اى انخفىىاض هسىىتوٌات أوكسىىجٌى الهىىذاب عىىى الحىىدود الهسىىهوح تهىىا 

سىىٌإدي الىىىى تعىىرض اِسىىىهان الىىىى أجهىىاد وتىىىالتً تعرضىىىها لٕصىىاتة تىىىأهراض والطفٌلٌىىىات 

لهىٕن والهىوت لىذلن ٌجىب وأهتناع عىى التؽذٌىة وانخفىاض هعىدٔت النهىو وأفعىال الحٌوٌىة ثىم ا

دي أي هشىاكل هعرفة تراكٌز أوكسجٌى الهذاب فً الهاء وخاصة فً احواض ترتٌة اِسهان لتفىا

لهعالجىىة ذلىىن وٌهكىىى أوكسىىجٌى واتخىىاذ التىىداتٌر الٕزهىىة والسىىرٌعة  تىىنجم عىىى انخفىىاض تركٌىىز

وفتح فهها فىً  أوكسجٌى الهذاب عى طرٌك هرالتة صعود اِسهان الى السطح هٕحظة أنخفاض

هحاولة هنها ٔخذ اكتر كهٌىة هىى الهىواء . تختلىؾ انىواع اِسىهان فىً لاتلٌتهىا علىى تحهىل الحىدود 

اسىىهان الهٌىىاه التىىاردة الىىى هسىىتوٌات عالٌىىة هىىى  أوكسىىجٌى الهىىذاب وعىىادة هاتحتىىاج الىىدنٌا هىىى

هىى أوكسىجٌى تٌاجهىا أوكسجٌى الهذاب كها فً عائلة السالهونٌات حٌىث ٌصىل الحىد أدنىى ٔح

تٌنهىىا ٌصىىل الحىىد أدنىىى هىىى احتٌاجىىات اسىىهان الهٌىىاه الدافئىىة هىىى  هلؽىىم / لتىىر  5الهىىذاب الىىى  

 وهىً تسىتطٌع العىٌ  ٔولىات ٔتىاس هلؽم / لتىر 3الهذاب هثل عائلة الشتوطٌات الى  أوكسجٌى 

اب فىً الهىاء . اى اؼلب كهٌىات أوكسىجٌى الهىذ هلؽم / لتر 1تها فً تراكٌز اوطؤ هى ذلن تصل  

 الهائٌة وحسب الهعادلة أتٌة : تتاتً هى عهلٌات التهثٌل الضوئً للعوالك النتاتٌة والنتاتا

 

6CO2  + 6H2O                                 C6H12O6 + 6O2  

 

وٌٕحىىظ هىىى الهعادلىىة اعىىٕه كهٌىىات أوكسىىجٌى الكتٌىىرة الهنتجىىة لتىىذوب فىىً الهىىاء وتكىىوى جىىاهزة 

ذوتىاى أوكسىجٌى  سهان وأحٌىاء الهائٌىة أخىرى  ضىهى عهلٌىة التىنفس . ٌىتمها هى أِستهٕك

تٌى الهواء الجىوي وسىطح الهىاء هىو فً اثناء عهلٌة التتادل الؽازي  الجوي فً الهاء تفعل أنتشار

كهٌىىات  إدخىىالالهائٌىىة وٌهكىىى  واِحٌىىاء لّسىىهانالهىىذاب الهتىىوافر  لّوكسىىجٌىالهصىىدر الثىىانوي 

ووسىائل هختلفىة  أجهىزةترتٌىة اِسىهان عىى طرٌىك اسىتخدام  أحىواضفىً  إضافٌةهذاب  جٌىأوكس

 واِحٌاءالهذاب فً الهاء هى خٕل عهلٌات تنفس اِسهان  اِوكسجٌىٌستهلن  للتهوٌة الصناعٌة .

 لّجسامكها تستنفذ عهلٌات التحلل العضوي  اِساستالدرجة  لكاوالهائٌة هى حٌوانات ونتاتات وع

الهذاب تسهى عهلٌىة أسىتهٕن هىذه  اِوكسجٌىتال كهٌات كتٌرة هى والد اِحٌاءٌتة وفضٕت اله

 او الهتطلب الحٌوي لٕوكسجٌى لّوكسجٌىتالحاجة الحٌوٌة 

  (Biological Oxygen Demand  وٌرهز له )B.O.D  

 

وٌىىة ؼٌىىر وهىىى جانىىب اخىىر تسىىتهلن كهٌىىات اخىىرى هىىى أوكسىىجٌى الهىىذاب فىىً تفعىىٕت كٌهٌا     

     عضىىىىىىوٌة تجىىىىىىرى فىىىىىىً التٌئىىىىىىة الهائٌىىىىىىة وٌعىىىىىىرؾ هىىىىىىذا الهسىىىىىىتهلن تالهتطلىىىىىىب الكٌهٌىىىىىىاوي

. تعىد عهلٌىة انخفىاض  D.O.Cوٌرهىز لىه (   (Chemical Oxygen Demandلّوكسىجٌى

الفنٌىة  اِهىورهىى  اِخىرىالهائٌة  واِحٌاءأوكسجٌى الهذاب فً احواض ترتٌة اِسهان  تراكٌز

هشارٌع ترتٌة اِسهان ٔسٌها  واى عهلٌات التهثل الضوئً تتولىؾ فىً اثنىاء  الهههة فً واْدارٌة

 اٌّبدح اٌخؼشاءٚػٛء   
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فىً  ًههىا ٌعرلىل التىوازى أوكسىجٌن إنتاجدونها ً سٌكوى هنان استهٕن لٕوكسجٌى اللٌل وتالتال

ت الىدنٌا وتعىرض ٔالهىذاب الىى الهعىد اِوكسجٌىتراكٌز  انخفاضهٌاه احواض الترتٌة هإدٌآ الى 

ارتفىاع درجىات الفجىر و عنىد الهوت خنمآ ٔسٌهالً هاد وانخفاض هعدل التنفس وتالتاجاِسهان لٕ

سىاعة كهىا هىو 24الهذاب فً الهاء ؼٌىر ثاتتىة خىٕل ال اِوكسجٌىاى تراكٌز  آخرعنى هالحرارة ت

 (.1-5هوضح تالشكل)

0

5

10

06:00 AM10:00 AM02:00 PM06:00 PM10:00 PM02:00 AM

D…

 
 (تغٌرات تركٌز االوكسجٌن المذاب1-5الشكل)

 ساعة24فً حوض تربٌة اسمان خاللفً الماء 

 

هعىىدٔت  فٌىىه اكل نضىىوب أوكسىىجٌى ؼالتىىآ هىىا تحىىدث فىىً فصىىل الصىىٌؾ الىىذي ترتفىىعاى هشىى     

كهٌات كتٌىرة هىى الؽىذاء الىذي ٌعهىل علىى زٌىادة هعىدل طىرح وأستهٕن الفعالٌات الحٌوٌة لٕحٌاء 

اكٌزعالٌة هىى أحتفاظ تتر الحرارة الى انخفاض لدرة الهاء علىدرجات ٌإدي ارتفاع . الفضٕت 

تجىري فىً حىوض  العا لٌة ونتٌجة لتلن العهلٌىات التىً أوكسجٌى وهعدٔت تحلل الهواد العضوٌة

ٌىزداد لتحلٌىل الفضىٕت والؽىذاء  D.O.Bٔوكسجً.سهان فاى الحاجة للهتطلب الحٌوي  اترتٌة اِ

ٌىىل وتولىىؾ عهلٌىىة التهثٌىىل   خىىٕل الل ؼٌىىر الهسىىتهلن وتىىا سىىتهرار عهلٌىىة التىىنفس للكائنىىات الحٌىىة

 لذا ٌجب على الهرتٌى  الضوئً فاى هستوى أوكسجٌى ٌنخفض الى ادنى هستوٌاته عند الفجر .

أثنىاء  هان خٕل ساعات الفجىر ؤ سىٌها لهاء احواض ترتٌة اِسلٌاس تركٌز أوكسجٌى الهذاب 

 فصل الصٌؾ 

 

 2CO( Carbon Dioxide)ثانً اوكسٌد الكرتوى ب.

هكونآ هتحد هع تعض الهركتات أخرى  واوكسٌد الكرتوى فً الهاء آها حر آٌوجد ؼاز ثانً       

هنخفضىا  فىً الهىاء وٌكىوى  CO2وؼالتا  هىاٌكوى تركٌىز  HCO3او تٌكرتونات   CO3كارتونات 

اض سىعة فىانخ اِسىهان تسىتب علهىا  اى التراكٌىز العالٌىة هنىه تىإثر فىً شىهٌة هلؽم/ لتر  2تحدود 

فانه ٌكوى ساها   هلؽم / لتر  15الى   CO2تالهٌهوكلوتٌى وعند وصول تركٌز  ِوكسجٌىاارتتاط 

عادة ها تنخفض فٌها تراكٌىز ثىانً اوكسىٌد الكرتىوى . تهتىاز  تاِوكسجٌىلٕسهان اها الهٌاه الؽنٌة 

هها ٌإدي الى زٌىادة حهوضىة الهىاء وانخفىاض لىٌم أسىس  CO2هٌاه الهستنمعات تارتفاع تراكٌز 

  7ى فٌهىىا أس الهٌىىدروجٌنً الىىل هىىى  ففىىً الهٌىىاه الحاهضىىٌة التىىً ٌكىىو.  (  pHهٌدروجٌنٌىىة ) ال

تٌكرتونىات هىا ٌكىوى اؼلتىه علىى هٌئىة اٌونىات تٌن ظىم ثىانً اوكسىٌد الكرتىوى تشىكل حىر ,ٌكوى هع
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ى  رتفعت لٌهة أس الهٌدروجٌنً ع( أها اذا ا 7 ها أس الهٌدروجٌنً نمطة التعادل التً ٌكوى فٌ)

فاى الهاء ٌصتح لاعدٌا  وٌكوى اؼلب ثانً اوكسٌد الكرتوى على هٌئة كارتونات وٌفضل اضافة   7

الجٌىىر وخاصىىة الجٌىىر الحىىً الىىى الهٌىىاه ذات التراكٌىىز العالٌىىة هىىى ثىىانً اوكسىىٌد الكرتىىوى لتكىىوٌى 

 التٌكارتونات وحسب الهعادلة التالٌة :

 

CaO +2 CO2  + H2O                           Ca(HCO3 )2  

  Hp  أس الهٌدروجٌنً جـ . 

هادا  على التركٌىب اعت  9و  4 دروجٌنً للهٌاه الطتٌعٌة ها تٌى عادة ها تتراوح لٌم أس الهٌ      

ٌاه احواض ترتٌة اِسىهان هىا تتراوح لٌم أس الهٌدروجٌنً لهالكٌهٌاوي لهاء الحوض وارضه . 

 ِنهىاى الهٌاه الماعدٌة هً أكثىر هٕئهىة لترتٌىة اِسىهان , وحٌث عادة ها تكو  6.7 -  8.2تٌى 

 ولكى ٌجب الحذر هى تراكٌز أهونٌا  إنتاجٌة أكثر

 NH3أهونٌا  د .

حٌث   NH3م هعظم الفضٕت النتروجٌنٌة على شكل اهونٌا ٌتفرز اِسهان عى طرٌك الخٌاش      

تعىىد أهونٌىىا الحىىرة سىىاهة ا حىىرة . او تتمىىى اهونٌىى  +NH4 تتىؤٌى فىىً الهىىاء علىىى شىىكل اهونٌىىوم 

 لٓجهىادحتى اذا وجدت تتراكٌز واطئة فهىً تىإثر فىً هعىدٔت النهىو وتعىرض اِسىهان  لّسهان

 اِسوتالتالً الهوت . ٌرتتط شكل أهونٌا الحرة الهإثرة فً اِسهان وهعٌشتها فً الهاء هىع لىٌم 

 : اَتٌةالهٌدروجٌنً ودرجة حرارة الهاء وحسب الهعادلة 

 

NH4
+
  + OH

-
                                         H2O  + NH3 

 اِؼلىىبأي فىً الهٌىاه الحاهضىٌة سىتكوى النسىتة    7الهٌىدروجٌنً عىى   اِسعنىد انخفىاض لٌهىة 

الهٌىدروجٌنً  اِسارتفاع لٌهة  أها.  تاِسهانلٕهونٌا على شكل اٌوى أهونٌوم وهو ؼٌر هضر 

الهاء لاعدٌا  وهو الهفضل فً ترتٌة اِسهان حٌث ترتفىع نسىتة وجىود أهونٌىا فانه ٌجعل   7عى  

 ( هها ٌإدي على زٌادة التحلل العضوي  2-5الحرة وتزداد تارتفاع درجة الحرارة ) الجدول 

 

 ( فً الهاء فً درجات حرارٌة هختلفة . NH3%( النسب الهئوٌة لٕهونٌا الحرة )  2-5جدول ) 

 

PH      

 الحرارة
6.0 7.0 7.5 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 10.0 11.0 

5 0.01 

 

0.12 

 

0.37 

 

1.2 1.8 2.9 4.5 6.9 10.5 

 

54.1 

 

62.2 

 

15 

 

0.03 

 

0.26 

 

0.8 2.5 

 

3.9 

 

6.1 

 

9.2 

 

14.0 

 

20.5 

 

72.0 

 

86.3 

 

25 0.05 

 

0.53 1.7 5.1 7.8 11.9 17.6 25.3 34.8 84.5 96.2 
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 3NO-النترات  هـ .

حرر الهركتات النتروجٌنٌة هى التحلل التكتٌري للهواد العضوٌة النتاتٌة والحٌوانٌة ثم تتحول تت      

خٕل عهلٌة  -NO3نترات  إلىالذي ٌتحول تدوره  NO2نترٌت اهونٌا . تتحول أهوانٌا الى  إلى

 : اَتٌةحسب الهعادلة  Nitrificationالنترنتة  أو النترجة

NH3+                          NO2-                            NO3- 

 Nitrosomonasٌىا هىى الجىنس رتتم عهلٌة النترجة توساطة تكترٌا هوائٌة حٌىث تمىوم التكت     

تتحوٌل أهونٌا الى نترٌت وهو هركب كٌهٌاوي وسطً ؼٌىر هسىتمر وسىام جىدا   لٕسىهان وٌتحىد 

طً الدم لونا  لهوائٌا  هستتا  هوت اِسهان . ٌتحول هوكلوتٌى الذي ٌعوههع الهٌهوكلوتٌى هكونا  الهٌث

نتىروجٌى توسىاطة  إلىىٌتحىول  يالذNitrobacterالنترٌت الى نترات توساطة تكترٌا هى الجنس 

. تسىىتهلن العوالىىك النتاتٌىىة والنتاتىىات الهائٌىىة  Achromobacter و Pseudomonasتكترٌىىا 

 لنهوها  أولٌةالنترات كهواد 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الخامس                                     

 .عدد هصادر الهٌاه السطحٌة: 1س

 : كٌؾ تإثر درجة حر ارة الهٌاه على نهو اِسهان؟2س

 : ها هو تؤثٌر أوكسجٌى الهذاب على حٌاة اِسهان؟ وضح ذلن.3س
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 الفصل السادس

 

 إستزراع األسمان

 

 الهدؾ العام:

هذا الفصل إلى تعرٌؾ الطالب تإنظهة أستزراع وأنواع أحواض  ٌهدؾ        

 الهزرعة.

 

 اِهداؾ التفصٌلٌة:

ٌتولع هى الطالب تعد اِنتهاء هى دراسة هذا الفصل أى ٌكوى لادرا  على هعرفة  

 هاٌلً:

كل  طرق استزراع اِسهان وترتٌتها فً احواض صؽٌرة وكتٌرة وههٌزات -1

 طرٌمة.

 والتسهٌى واِنتاج. أحواض التكاثر -2

  طرٌمة الترتٌة تاِلفاص. -3
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 الفصل السادس

 

 استزراع االسمان  
ة ؼذائٌة عالٌة ٔحتوائها على نسب عالٌة هى التروتٌنات تعد لحوم اِسهان ذات لٌه    

عالٌة هى الجسم تهثٌلها , وعلى نسب  ٔ ٌستطٌعالتً  اِساسٌةوأحهاض أهٌنٌة تها فٌها 

الصحٌة فضٕ  على الهعادى والفٌتاهٌنات  اِههٌةؼٌر الهشتعة ذات الدهنٌة  واِحهاضالدهوى 

 أدىلد دة الحاجة الى التروتٌى الحٌوانٌة اى ازدٌاد العدد السكانً للعالم وزٌا.  لٓنساى اِساسٌة

لوصول تمنٌات عهلٌة استؽٕل اِسهان لٌسد حاجته تلن هى خٕل الصٌد . ونتٌجة  إلى تاْنساى

 هلٌوى100ت كهٌات الصٌد التجاري العالهً  حدودها المصوى حٌث تعد إلى وإنتاجهاالصٌد 

 الهائٌة على وفك  واِحٌاءطى سنوٌا  فانه ٌصتح هى الضروري اعتهاد استزراع اِسهان 

 التمنٌات الحدٌثة .

ائٌة تأحتجاز تحت ظروؾ هسٌطر اله واِحٌاءترتٌة اِسهان  تؤنهوٌعرؾ أستزراع الهائً     

ٌشىىهل أسىىتزراع ترتٌىىة اسىىهان الهائىىدة والزٌنىىة واسىىهان الطعىىوم وزٌىىادة  جزئٌىىا  .  أو ا  علٌهىىا كلٌىى

هواٌىىة الصىىٌد . ولىىد اسىىتزرعت  وإشىىتاع والٕفمارٌىىاتالهسىىطحات الهائٌىىة هىىى اِسىىهان  إنتاجٌىىة

صىىىرٌوى والتىىىاتلٌوى العرالٌىىىوى هنىىىذ المىىىدم , فمىىىد هىىىارس الفراعنىىىة اله اِهىىىر تىىىادي اِسىىىهان فىىىً

 اِورتٌىوىاسىتزرع سىنة  لتىل الهىٌٕد .  2000  هى أكثرهنذ  اِسهانوالصٌنٌوى ههنة استزراع 

فىً الىوطى الروهانٌة فً أدٌرة , ولىد تطىورت زراعىة اِسىهان  اْهتراطورٌةهنذ عهد  اِسهان

ارع وهراكىز تحىوث اِسىهان العدٌد هى الهز وأنشؤتالعرتً والعراق هنذ هنتصؾ المرى الهاضً 

الهائٌة تهراحل انتمالٌة فً طرائك أستزراع الهختلفة التملٌدٌة  واِحٌاء. وٌهر استزراع اِسهان 

طرائك ذات تمنٌات هتمىدة هىى خىٕل تحىوٌرات وتصىاهٌم الهىواد الهسىتعهلة فىً إنشىاء وحىدات  إلى

راص الؽذائٌىىة الهختلفىىة اِنىىواع أسىىتزراع الهختلفىىة هىىى ألفىىاص وتحىىاوٌط وحاوٌىىات وإنتىىاج اِلىى

 وإدخال أنواع جدٌدة هى اِسهان فً عهلٌات الترتٌة . 

الهائٌة فً العالم تشكل سرٌع وكتٌر نتٌجة لعواهل  واِحٌاءهشارٌع استزراع اِسهان تنتشر       

اِسىهان هىى دوى ؼٌرهىا هىى حٌوانىات الهزرعىة .  تهىااجتهاعٌة والتصادٌة وهٌزات هههىة تنفىرد 

 هذه الهٌزات هً : و

جسهها فً الهىاء  ْسنادالتراب كثافة جسم السهكة هى كثافة الهٌاه ٌجعلها ٔ تصرؾ طالة  .1

 هها ٌجعلها توجه الطالة نحو النهو .

نظرا  لكوى اِسهان هى ذوات الدم هتؽٌر الحرارة فتكوى درجة حرارة جسهها لرٌتىة هىى   .2

 أجسىاههارؾ طالىة لتنظىٌم درجىة حىرارة ٔ تص فإنهادرجة حرارة الوسط الذي تعٌ  فٌه 

  اِخرىهمارنة تحٌوانات الهزرعة  أعلىزٌادة هعدٔت النهو تدرجة  إلىهإدٌا  

ة وزى تكفىاء إلىىتهتلن اِسهان المدرة على تحوٌىل الطالىة الههثلىة هىى التىروتٌى الؽىذائً   .3

 . أعلى

سىتزراع أنىواع ك( ٔعهى× عىرض × ) طىول  أتعىاداستؽٕل الحوض كله تكونه ذا ثٕثىة   .4

همارنىىة تالهسىىاحة نفسىىها   أعلىىى إنتىىاجلحصىىول علىىى وافىىً عهىىود الهىىاء  هختلفىىة التؽىىذي

 . اِخرىالهستزرعة تحٌوانات الهزرعة 
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والهالحىة ؼٌر الصالحة للزراعة واستثهار الهٌىاه ذات الهلوحىة  اِراضًاستؽٕل  إهكانٌة  .5

 إهكانٌةترتٌة هنتجة هع  أحواض إلىالتور  اِراضًفً ترتٌة اِسهان حٌث ٌهكى تحوٌل 

ماوهىىة الهالحىىة والهسىىتنمعات وأهىىوار لترتٌىىة , وإنتىىاج , اسىىهان ه اَتىىاراسىىتؽٕل هٌىىاه 

 والتلطًللهلوحة هثل الكارب الشائع 

حٌث تعىد هىى الحٌوانىات  والنتاتٌةالحٌوانٌة  اِؼذٌةاِسهان على أنواع هختلفة هى  تؽذي  .6

 الكاسحة .

 

التً تواجه هشارٌع ترتٌىة اِسىهان فىً العىالم عاهىة وفىً الىدول الناهٌىة  ساسٌةاِالهشكلة  إى      

 وإدارةالعاهلىىة الفنٌىىة الهىاهرة والهإهلىىة لترتٌىىة اِسىىهان  اٌِىىديتشىىكل خىىاص هىىً نمىص  والعىراق

سهان إلىى رفىع هسىتوى تحتاج زٌادة إنتاجٌة الدونم هى اِ وكفاءة .   لدرة تؤعلىالهزارع السهكٌة 

تٌى ونشىىاط الهإسسىىات التحثٌىىة العلهٌىىة الهتخصصىىة تترتٌىىة اِسىىهان وتؽىىذٌتها وانشىىاء ختىىرة الهىىر

هفىىالس ذات تمنٌىىات حدٌثىىة ٔنتىىاج ضىىروب ذات انتاجٌىىة ونهىىو عىىالٌٌى فضىىٕ  علىىى رفىىع الهسىىتوى 

ألتصادي للهجتهع هع توفٌر اِراضً والهٌاه الٕزهة ٔنشىاء تلىن الهشىارٌع . وعلىى الىرؼم هىى 

ثٕثٌى الؾ نوع هى اِسىهان أ اى اِنىواع التىً ترتىى تشىكل تجىاري للٌلىة وذلىن وجود أكثر هى 

 لوجوب توافر صفات هعٌنة فً النوع الهٕئم للترتٌة تجارٌا  . وهى أهم هذه الصفات :

 

ة الهىىراد ترتٌتىىه فٌهىىا اذ ٔ ٌهكىىى ترتٌىىة مىىللهنطع علىىى تحهىىل الظىىروؾ الهناخٌىىة لىدرة النىىو .1

 اض درجات الحرارة فناطك التاردة او الجتلٌة تستب انخاسهان هٌاه دافئة فً اله

او إهكانٌىة الحصىول علىى   سهولة تكثٌر النوع الهراد ترتٌته طتٌعٌا  تالترؼٌب او صىناعٌا .2

( او    Mugil cephalusالطتٌعٌىة هثىل التٌىاح )  و أفراخىه تسىهولة هىى الهٌىاه هصىؽار

 ( . Chanos chanosسهن الخنى ) 

 زهنٌة لصٌرة فترة عدٔت العالٌة النهو للحصول على اوزاى كتٌرة فً ٌفضل النوع ذو اله .3

 تمتل  النوع الهستزرع للؽذاء الهصنع وألراص والحتٌتات . .4

ٌجب اى ٌكوى النوع ذا لدرة عالٌة على هماوهة الظروؾ التٌئٌة ؼٌىر الهٕئهىة هثىل نمىص  .5

 أوكسجٌى او ارتفاع تراكٌز تعض الهواد الهلوثة .

 وى النوع ذا هماوهة عالٌة لٕهراض والطفٌلٌات .ٌجب اى ٌك .6

 إهكانٌة ترتٌة النوع تكثافة عالٌة فً أحتجاز وأسر ..    7      

 ٌجب اى ٌكوى النوع هى اِسهان الهرؼوتة لدى الهستهلكٌى .. 8      

 انظوت االستضساع 

تهىا وتحىت ظىروؾ هتنوعىة أسىهان وترتٌ هتعىددة لفعالٌىات اسىتزراعاى اتتاع نظىم واسىالٌب      

وهتعددة ٌإدي الى زٌادة أنتاج وتحسٌى نوعٌته . وتعد عهلٌة اختٌار النظام الهناسب ٔي هشروع 

ترتٌة اسهان عاهٕ  حرجا  فً عهلٌة أنتاج أهثىل وأسىتؽٕل الهٕئىم لىٕرض الهتاحىة والحصىة 

ء وأرض الهتاحىة ٔلاهىة الهشىروع الهائٌة الهحددة . وهى هنا ٌجب دراسة الخصائص التٌئٌة للها

 وتحمٌك اهداؾ ترتٌة اِسهان .

  : ا٘ذاف رشث١خ األسّبن

                                                                          هى اِسىهان الهحلٌىة وتطىوٌره فىً الهسىطحات    Natural stock . دعم أحتٌاطً الطتٌعً 1

 .الهائٌة الهختلفة 
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 . انتاج اسهان هائدة تحجم التسوٌك لٕسواق الهحلٌة .2

 الهائدةأسهان أنتاج . انتاج صؽار اِسهان وافراخها واصتعٌاتها لتزوٌد هزارع 3

 . انتاج اسهان الزٌنة وترتٌتها .4

 صناعٌة كصناعة أعٕؾ وأسهدة وؼٌرها .. انتاج اسهان ٔؼراض  5

 لههارسة هواٌة الصٌد هماتل اجور       ة الصٌدوجهعٌات رٌاضهان فً تحٌرات نواد . ترتٌة اس 6

 هعٌنة       

 . انتاج اسهان طعوم لرٌاضة الصٌد . 7

تهارس فعالٌات ترتٌة اِسهان تصورة عاهة تطرائك كثٌرة وتعد أحىواض أكثىر الطرائىك         

ا تالتفصىٌل ٔحمىا  . وٌمسىم شٌوعا  والتً لد تكوى تراتٌىة او تٕسىتٌكٌة او كونكرٌتٌىة وسىٌتم شىرحه

 استزراع اِسهان تاختٕؾ اسس التمسٌم : 

  حسب هلوحة الهاءأ . 

 . ترتٌة اسهان الهٌاه العذتة  1

 . ترتٌة اِسهان التحرٌة  2

 . ترتٌة اسهان هٌاه الهصتات للٌلة الهلوحة  3

   حسب كثافة أستزراعب . 

     وعىدد  حٌىث تكىوى هسىاحة الحىوض كتٌىرة    (Extesive culture ). أسىتزراع الواسىع  1

  لحىوض ها هو هتوافر هىى ؼىذاء طتٌعىً فىً    ِسهان الهستزرعة للٌل وٌعتهد نهو اِسهان علىا

 هى دوى انهائه .

زٌىىادة عىىدد اِسىىهان  اي  Semi- Intensive culture  )). أسىىتزراع شىىته الكثٌىىؾ  2

علىى انهىاء الؽىذاء الطتٌعىً فىً الحىوض عىى سهان ٌعتهد نهو اِ.  الهستزرعة فً وحدة الهساحة 

لىد  طرٌك تسهٌد الحوض هع إهكانٌة تمىدٌم ؼىذاء اظىافً هكىوى هىى هىواد علفٌىة حٌوانٌىة او نتاتٌىة.

طى/هكتار عند ترتٌة نىوع واحىد  2ٌصل انتاج اِسهان فً أحواض هذا النوع هى اِستزراع الى 

طى/هكتار عند أتتاع نظام اِستزراع الهتعدد  9.7هى السهان فً الحوض . ٌرتفع هذا اِنتاج الى 

 اِنواع وتمدٌم الؽذاء اِضافً تجانب التسهٌد .

وهىىو اسىىتزراع اِسىىهان تكثافىىات عالٌىىة فىىً (  Intensive culture) . أسىىتزراع الكثٌىىؾ  3

ام . وحدة الهساحة او الحجم للهاء همارنة تتلن فً أستزراع شته الكثٌؾ وعنىد اسىتخدام هىذا النظى

ٌعتهد نهو اِسهان على الؽذاء أصطناعً هى الراص ذات هحتوى تروتٌنً عال وعلى أعٕؾ 

اههال دور الؽذاء الطتٌعً الهوجود فً الحوض وفعالٌات التسهٌد . وٌحتىاج  الحٌوانٌة والنتاتٌة هع

الٌىا  جىدا  ولىد ٌصىل لنظام عٌعد انتاج هذا ا. هذا النظام الى خترات فنٌة عالٌة أداء وادارة همتدرة 

وٌهكى زٌادة أنتاج تاستخدام هتاه جارٌة هع تمىدٌم  طى/ هكتار  هى اسهان الكارب الشائع 2000

اِلىىراص الؽذائٌىىة ذات الهحتىىوى التروتٌنىىً العىىالً وهىىى أهثلىىة علىىى أسىىتزراع الكثٌىىؾ ترتٌىىة 

 اِسهان فً اِلفاص واستخدام انظهة الهٌاه الدوارة الهؽلمة 

   ب أنواع اِسهان الهستزرعةحس.  ج

 (  reonocultuMاالستزراع االحادي ).  1

الحوض اذ تتؽذى اِسهان على انواع هعٌنة هى الؽذاء وهنا ٌرتى نوع واحد هى اِسهان فً        

ئىة , وهثىال هتوافر والهٕئم لها وتىرن الهىواد الؽذائٌىة الطتٌعٌىة أخىرى الهتاحىة فىً التٌالطتٌعً ال

فىىً  Detritus الىىذي ٌتؽىىذى علىى أحٌىىاء الماعٌىىة والفتىىات العضىوٌة  كىىارب الشىائعذلىن سىىهن ال



 

50 

 

 ن هثىل الهاهىات النتاتٌىة والنتاتىاتاسىتهٕ الؽذائٌة الهتعددة أخرى هى دوى اِنواع الحوض تاركا

علىى الىرؼم هىى ادارة أحىواض  وعادة ها ٌكوى انتىاج الحىوض هحىددهات الحٌوانٌة ئٌة والهائالها

 وتسهٌد وتؽذٌة اظافٌة واصطناعٌة الجٌدة 

 

 ( : (Polycultureاالستزراع المتعدد .  2

اد عىى ها فً الحوض الواحد تؽٌىة أتتعىترتى أنواع عدٌدة هى اِسهان تختلؾ فً طتٌعة تؽذٌ     

اِنىواع الهختلفىة وٌطتىك هىذا لتىل عادة ها ٌستؽل عهود الهاء كلىه هىى تنافس اِنواع على الؽذاء . 

اؼلب تلداى العالم تستب زٌادة انتاج الحوض الواحد حٌىث ٌعهىل هىذا النظىام علىى زٌىادة  فً النظام

والكارب الفضً والتلطىً  .وٌعطً خلٌط الكارب الشائعالؽذاء الهتوافر فً الحوض  لدرة استؽٕل

انتاجىىا  عالٌىىا  هىىى خىىٕل تحفٌىىز الكىىارب الفضىىً علىىى زٌىىادة اسىىتجاتة اِنىىواع أخىىرى علىىى تسىىهٌد 

( وٌهكى زٌادة أنتاج تشكل اكتر عند اظافة الكىارب العشىتً  1-6وض هى الفضٕت ) جدول الح

  فً الحوضوالناهٌة الى الحوض حٌث ٌستهلن النتاتات الهائٌة والحشائ  الخضراء الهمدهة 

 

 والفضً والسهن التلطً عى طرٌك أستزراع الهتعدد  لشائعانتاج سهن الكارب ا 1-6جدول 

 األنواع

فة كثا

 االستزراع

سمكة / 

 هكتار

 معاملة الحوض

الزٌادة الوزنٌة 

الٌومٌة 

 /هكتارمكغ

موسم النمو 

 عدد االٌام

 االنتاج الكلً 

 / هكتارمكغ

كذذذارب شذذذائع   كذذذارب 

 لطًفضً   ب
سىىىىىهاد ؼٌىىىىىر  4000

 عضوي

16.1 187 2980 

  كارب  كارب شائع

 فضً   بلطً
 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 20.9 شعٌر 4500

  كارب  كارب شائع

 فضً    بلطً
ألىىىىىىىىىىىىىىىىراص  8500

 ؼذائٌة

44.1 223 9710 

     

  حسب التنظٌم أداريد . 

 ٌمسم التنظٌم أداري لٕستزراع على لسهٌى رئٌسٌٌى هها.

  انتاج اسهان فمط.  1

ا  وفً هذه الحالة ٌنشؤ الهشروع فمط ٔسىتزراع اِسىهان وانتاجهىا وتختلىؾ وحىدات الهشىروع طتمى

 للؽرض هى أنتاج اى كاى انتاج اصتعٌات او اهات او ٌافعات او احجام تسوٌمٌة للهائدة .

 أستزراع الهتكاهل.  2

ٌوانات على انتاج حتوب زراعٌة او انتاج تروتٌى حٌوانً لح وٌمصد ته هنا انتاج اسهان فضٕ      

 :الهزرعة أخرى وهى اهم انواعه 

i. رزاستزراع اِسهان فً حمول ال 

ولد هورست استزراع اِسهان فً حمول الرز هنذ لروى عدٌدة فً جنىوب شىرق اسىٌا        

 ثم انتشرت فً الهانٌا وهنكارٌا والٌاتاى خٕل الحرب العالهٌة الثانٌة . أ انها انحسرتوالهند 

 تعد ذلن لتتدأ تالتوسع فً الؤٌىات الهتحىدة أهرٌكٌىة . وتسىتزرع اِسىهان هىع الىرز فىً اى
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رز هىو النىاتج الرئٌسىً وأسىهان ناتجىا  واحد او تالتعالب فً الحمل نفسه وعىادة هىا ٌكىوى أ

السهكة الرئٌسة التً ترتى فً حمول الىرز فىً تعىض دول  ٌا  . وتعد سهكة الكارب الشائعثانو

ا ٌعىىد التلطىىً السىىهكة فىىً اورتىىا هثىىل اٌطالٌىىا والهانٌىىا تٌنهىىوجنىىوب شىىرق اسىىٌا هثىىل اندونسىىٌا 

 انتاج حمول الرز فً تاٌواى .  سة فً الرئٌ

 

وٌىىتم تهٌئىىة حمىىول الىىرز تحفىىر لنىىاة عرٌضىىة وعهٌمىىة حىىول حمىىل الىىرز وتهحىىاذاة الحافىىة      

تختلىؾ سىعة هىذه المنىاة روؾ ( التً ٌحافظ على الهاء فٌىه . الداخلٌة للمناة الهحٌطة للحمل ) ال

تٌىىرة فٌكىىوى انتىىاج اسىىهان ك دؾ لهىىدؾ الترتٌىىة وحجىىم السىىهن الهنىىتج . اذا كىىاى الهىىطتمىىا  ههه

. وعادة هاتكوى هذه المناة   90cm-60 هاتٌى  وعهمها  cm120-160عرض المناة هاتٌى 

الرز  اولات حصاد هلجؤ لٕسهان عند ارتفاع درجات الحرارة وصرؾ هٌاه الحمل خاصة فً

تتواتىات  ت ٌىة . تىزود المنىواولناة صرؾ اخىرى لتىرتتط تالمنىاة الهحٌط لناة ري للحمل . تنشؤ

أسهان ؼرٌتة او هىروب اسىهان الحمىل وٌمىد ل وخروج الهاء وهشتن لهنع دخول سٌطرة دخو

سىنة فىً / دونىم /  kg  50/دونم /سىنةو kg 25انتاج اِسهان فً حمول الرز ها تٌى  ٌصل 

/ دونىىم / سىىنة عنىىد تمىىدٌم العلىىؾ  kg  250 – /دونم/سىىنةkg180 حالىىة التؽذٌىىة الطتٌعٌىىة و 

 الصناعً .

ii. ستزراع اِسهان هع ترتٌة التط والوزا 

ٌطتىىك هىىذا النظىىام فىىً الكثٌىىر هىىى دول  جنىىوب شىىرق اسىىٌا والصىىٌى وهالٌزٌىىا والهانٌىىا            

 وهنكارٌا وؼٌرها هى الدول . ٌهنح هذا النظام الفوائد أتٌة : 

 . انتاج تروتٌى حٌوانً هتنوع وتكلؾ هنخفضة 1

 ى فضٕت حٌوانات الهزرعة. وسٌلة جٌدة والتصادٌة للتخلص ه 2

حىىواض اِسىىهان وزٌىىادة أنتاجٌىىة الطتٌعٌىىة ة هىىى فضىىٕت الىىتط والىىوز فىىً تسىىهٌد أ. أسىىتفاد 3

 وتوفٌر ؼذاء  لٕسهان هها ٌزٌد الهحصول السهكً 

. زٌادة انتاج التط والوز الهرتى فً احواض اِسهان هى خٕل تؽذٌة الوز والتط على النتاتىات  4

 ٌة فً الحوض .والحشائ  الهائ

تالهضىادات . زٌادة هماوهة الوز والتط لٕهراض والتخلص هى الطفٌلٌات خاصىة عنىد هعاهلتهىا  5

 الحٌوٌة لتل نملها الى ظلة التسهٌى 

 

وعند ترتٌة التط هع اِسهان ٌخصىص هولىع هىى حىوض ترتٌىة اِسىهان ٔنشىاء ظلىة ترتٌىة       

تنىى ارضىٌة الظلىة هىى الهشىتن الهعىدنً ٔسىماط وت 75m2الىى  18m تٌى  التط تتراوح هساحتها

ذرق التط فً حوض ترتٌة اِسهان . ولىذا ٌخصىص جىزء هىى حىوض ترتٌىة اِسىهان ٌىرتتط هىع 

ظلة ترتٌة التط هسٌجا  تالهشتن الهعدنً او الخشب لحجز التط وهنعه هى تخرٌب سادا الحىوض او 

وعادة ها تستوعب ظلة تهسىاحة   ض .التؽذي على صؽار اِسهان وهنحه فرصة الستاحة فً الحو

20m2  تطىة / هكتىار / سىنة .   3500تطىة وتهعىدل ترتٌىة ٌزٌىد علىى   350 – 400 ها ٌمارب

وٌمدم الرز  ٌوها    75تسهٌى الهستؽرلة  تؽذي افراخ التط على ثٕث هراحل خٕل هدة الترتٌة وال

ى ثىم تمىدم اِلىراص الؽذائٌىة ذات ٔفراخ الىتط تهعىدل ثىٕث هىرات ٌوهٌىا  ولهىدة ثٕثىة أٌىام أولى

ٌوهىا  .   20الى  12 ولحد أشتاع لهدة  %24و %22تٌى الهحتوى اللتروتٌنً العالً ٌتراوح ها

لكل تطة فىً الٌىوم  200gالى  140g وتمدم تهعدل   %16تنخفض نستة تروتٌى العلفٌة الى   ثم
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ة ٌمدم خلٌط هى تاديء افراخ فىروج ٌوها  وعلى وجتتٌى . فً الهرحلة الثالث  45 – 41 ولهدة هى 

( وجته  13 – 15على التوالً ولـ ) 1:3الى  5: 6عٌر وكسر الذرة وكسر الرز تنستة والشاللحم 

/ تطىىة والزٌىىادة تىىدرٌجٌا  وٌوهٌىىا  حتىىى ٌصىىل وزى الوجتىىة g 150خىىٕل سىىتعة اٌىىام تىىدءا  تكهٌىىة 

تنسىتة تمىاء للىتط   1:5و  1:4الىى    حوٌل الؽذائً فً هذا النظىام. ترتفع لدرة الت g 300أخٌرة

. ٌنصىىح تىىاى ترتىىى اِسىىهان تنظىىام أسىىتزراع الهتعىىدد لعىىدم   %90و  %70ٌتىىراوح تىىٌى هىىى  

 إهكانٌة نوع واحد هى اى ٌستهلن الؽذاء الطتٌعً كله الهتنوع فً الحوض . لذلن ٌنصح تاسىتزراع
كارب ذي الراس الكتٌىر و سهكة   250سهكة كارب فضً و   200هختلط ) هتعدد ( هكوى هى  

/ هكتىار / سىنة  هىى  طىى  200ل هكتار لٌصل انتاج اِسهان الى  لك ( سهكة كارب شائع  500

 دونها تمدٌم ؼذاء اظافً .

 

 ؽشائك االسزضساع 

ؾ هشارٌع ترتٌة اِسهان وانتاجه الى تحمٌك ارتاح هجزٌة وهردود التصادي جٌد ٌتم عى دته     

ٔنتاج هذا ٌتطلب كلؾ اولٌة تشؽٌلٌة عالٌىة وادارة همتىدرة ذات ختىرة فنٌىة طرٌك تكثٌؾ الترتٌة وا

كتٌىىرة اذا هىىا لىىورى تىىنظم الترتٌىىة الواسىىعة وشىىته الكثٌفىىة وطرائمهىىا . وهىىى هنىىا ٌنصىىح تضىىرورة 

التكثٌؾ التدرٌجً فً الترتٌة وحسىب اكتسىاب الختىرة وتىوافر الهسىتلزهات ٔنجىاح تكثٌىؾ الترتٌىة 

ترتٌة اِسهان وفعالٌتها هو اٌجاد الهولع الهناسب المرٌب هىى   خطوات ى اولىوإنتاج اِسهان . ا

 الترتٌىة فىىً ريهٌىىاه  هسىاكى الهىزارعٌى المىىائهٌى علىى ترتٌىىة اِسىهان هىىع إهكانٌىة أسىىتفادة هىى 

اِراضً الزراعٌة لها تحتوٌه هى هؽذٌات هفٌدة لنهو اِسهان حسب الهٌاه الٕزهة ٔلاهة هشارٌع 

ِسهان هع تحدٌىد نوعٌتهىا وصىٕحٌتها لنهىو اِسىهان الهرتىاة وهعاٌشىتها فهىً هىى أهىور ترتٌة ا

أكثىىر اههٌىىة فىىً اختٌىىار الهولىىع وافضىىلٌة الهشىىروع هىىى عدهىىه وٌهكىىى تمسىىٌم طرائىىك أسىىتزراع 

 حسب لدهها وحداثتها على تملٌدٌة وحدٌثة : 

 اٚال: ٔظُ االسزضساع اٌزم١ٍذ٠خ  

 Pondsالدٛاع ا

ً العىالم .لىد تكىوى واههٌىة وشىٌوعا  فى ِحىواض أكثىر أنظهىة لىدها  د ترتٌىة اِسىهان فىً اتع      

أحىىىواض تراتٌىىىة او هتنٌىىىة هىىىى الكونكرٌىىىت او التٕسىىىتٌن او الهعىىىدى او الصىىىوؾ الزجىىىاجً ) 

ٌتركٕس ( وٌهكى ترتٌة اسهان هٌاه عذتة او تحرٌة فً أحىواض وكىذلن ٌهكىى اتتىاع اسىلوب االف

واسع او شته الكثٌؾ او الكثٌؾ هع إهكانٌة اعتهاد نهو اِسىهان علىى الؽىذاء الطتٌعىً أستزراع ال

 او الؽذاء التكهٌلً او الؽذاء الهصنع تاستخدام اِلراص الهركزة .

 : أعتتارات الواجب هراعاتها عى اختٌار الهولع

ة ٔنجىاح الهشىروع فٌىه دراسىة جوانىب عدٌىد تٌار الهولع الهزهع إنشاء أحواضٌتطلب اخ        

 وتحمٌك اهدافة وتشؽٌلها تالل كلفة واهم هذه الجوانب :

نوعٌتىىه  هىىا ٌؽطىىً احتٌاجىىات أحىىواض هىىع تمىىاءتىىوفر الهىىاء الىىٕزم لتشىىؽٌل الهشىىروع ت  .1

صالحة لنهو اِسهان ولعٌشها ولتكاثرها طٌلة اشهر السىنة او فىً ألىل طٌلىة هىدة الترتٌىة 

الطالىىة وهٌىىز أحىىواض لخفىىض تكىىالٌؾ الهضىىخات وعىىادة هىىا ٌفضىىل الهصىىدر السىىٌح تتج

 ؽرٌى والطٌى.ٌٔحتوي الهاء نستة عالٌة هى ال ٌلها وٌفضل اىؽأزهة لتش

تهىا وعىادة تفضىل حنسىجتها وتركٌتهىا الكٌهٌىاوي وهلودراسة نوعٌة ترتة الهولع هى حٌث  .2

ِنشىاء احىواض  .التىرب الجٌىدةتالهىاء  الترب ؼٌر النافذة للهاء والتً لهىا لاتلٌىة أحتفىاظ 



53 

 

 

  %25رهلٌة الحاوٌة على نستة عالٌة هى الطٌى تحدود الترب الطٌنٌة ال ترتٌة اِسهان هً

رهىىل وللٌىىل هىىى الؽىىرٌى .تفضىىل التىىرب الحاوٌىىة علىىى نسىىتة عالٌىىة هىىى الهىىواد %70هىىع

ٔنها ستإدي الى نهو الطحالىب  العضوٌة والدتال ؤ تفضل الترب الؽنٌة تالهواد العضوٌة

خاصة فً أٌىام  ٌستب تسهم اِسهان واختنالها فجراالنتاتٌة تكثافة عالٌة هها لد  والعوالك

الحىىارة الؽائهىىة فضىىٕ علىىى ذالىىن ٔ تفضىىل التىىرب الفمٌىىرة تىىالهواد العضىىوٌة ٔنهىىا تنىىتج 

 احواضآ فمٌرة تالهواد الؽذائٌة الطتٌعٌة الهفٌدة لٕسهان 

رؾ الهٌىاه تحٌىث هٌل للٌل تؤتجاه صالحوض هنتسطآ او ذا ٌجب اى تكوى أرض او لاع  .3

اى . عهلٌىىة إنشىىاء أحىىواض هكلفىىة  تحىىوٌرات كتٌىىرة فىىً شىىكل أرض جىىاعٕٔتتطلىىب 

رض هرتفعىة هىى تىؤ التً تنحدر تدرٌجٌآ وهحاطة فضل طتوؼرافٌة ٔنشاء أحواض هًا

أحىىواض فىىً  عىىادة هىىا تنشىىؤ . ثىىٕث جهىىات هىىع وجىىود ههىىر ضىىٌك فىىً الجانىىب الراتىىع

 نخفضة هثل الودٌاى تٌى التٕل هأرضً ال

تفضل اِراضً ذات الؽطاء العشتً النتاتً ٔنها ترب ذات انتاجٌة عالٌة للؽىذاء الطتٌعىً  .4

 تعد ؼهرها تالهاء. 

الشىىكل  عىىادة هىىا تؤخىىذ احىىواض ترتٌىىة أسىىهاند شىىكل الحىىوض وحجهىىة  , وٌجىىب تحدٌىى .5

ٌعىة أرض وهٌلهىا واذا علىى طت اعً وعادة ها ٌكوى هستطٌٕ  . ٌعتهد حجىم الحىوضالرت

الهساحة  تكتر ر هساحة الحوض , واذا كاى للٌٕ صؽتكاى أنحدار والهٌل الطولً كتٌرا  

 (  6-1الهائٌة للحوض ) الشكل 

ٌجىىب هعالجىىة الترتىىة تاحىىدى رهلٌىىة عنىىد إنشىىاء أحىىواض فىىً تىىرب نفىىاذة للهىىاء كىىالترب ال .6

 الطرق التالٌة 

                او   2mlة الهصىىىنوعة هىىىى التىىىولً اثلىىىٌى سىىىهن  التٕستسىىىكٌ أ . اسىىىتخدام أؼطٌىىىة             

ق تسىىتب نهىىو النتاتىىات وأدؼىىال فىىً لىىاع زهىىالهطىىاط . اى هىىذه الهىىواد عرضىىة للتهصىىنوعة هىىى 

تفعىىل اشىىعة والتلىىؾ الحىىوض او نتٌجىىة عهلٌىىات صىىٌد اِسىىهان وعهىىل العهىىال او تعرضىىها للتحلىىل 

 25cmوعهمىىه    cm30طرٌىىك دفنهىىا فىىً خنىىدق عرضىىه  حافىىات التطانىىة عىىى الشىىهس . تثتىىت 

 هى الؽرٌى . 25cmحجار الثمٌلة علٌه وتؽطٌة التطانة تطتمة   ووضع أ

م g/m2  (40-170  )ب . اسىىتخدام هوانىىع التسىىرب الكٌهٌىىاوي هثىىل كلورٌىىد الصىىودٌوم تهعىىدل

ع ترتة الحىوض حٌث تخلط هذه الهواد هg/m2 (10 – 20  )وفوسفات الصودٌوم الثٕثٌة تهعدل 

 .حسب عهك الحوض  30cmو  15cm على  شكل طتمة سهكها ٌتراوح  تٌى ثم تضؽط الترتة

ج . استخدام هادة التنتوناٌت وهً طٌى ؼروي ذو حتٌتات ناعهة جدا  شتٌه تالطٌى خاوة . ٌسىتخدم 

( هىرة  20 – 8التنتوناٌت فً عهلٌات حفر الصناعة النفطٌة . تهتىاز هىذه الهىادة تالتهىدد تهمىدار ) 

رهل . تستخدم تمدر حجهها أصلً عند هٕهستها للهاء هها ٌعهل على سد الهساهات تٌى حتٌتات ال

فىً kg/m2  12.5الترتىة الملٌلىة النفاذٌىة وتهعىدل  عند هعالجىة   kg/m20.5هذه الهادة تهمدار   

المىاع  ٌىك حىرثتنتوناٌت على سطح ترتة الماع وٌخلط هعها عىى طرالحالة التسرب الكثٌر . ٌر  

حدل وٌر  تالهاء . وعنىد جفىاؾ الحىوض ٌهكىى اى ٌتشىمك الحىوض ٌتالهحراث المرصً وهى ثم 

 فٌفضل هلًء الشموق تالتتى والدرٌس لتل حدل الماع .

 

د . نمىىل طىىٌى هىىى هكانىىه الىىى الحىىوض وٌىىوزع علىىى لىىاع الحىىوض وحدلىىه وضىىؽطه لٌكىىوى طتمىىة 

 30cmالى  15cm كل طتمة هى . ٌتراوح سهن هتهاسكة هع الترطٌب فً اثناء عهلٌة الحدل  
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 إٔشبء االدٛاع :
إنشاء حوض ترتٌة اِسهان تعد اختٌار الهولع وهصدر الهاء واهىم  دهنان هنهج عهل ٌتتع عن     

 نماط هذا الهنهج هً : 

 . تسوٌة أرض وازالة أعشاب وأدؼال هى لاع الحوض  1

لتىرتتط    1000:2تسىهى المنىاة الرئٌسىٌة تانحىدار   ع . حفر لناة طولٌة تطول الحوض على لا 2

وتىىرتتط نهاٌىىة الثنىىاة الرئٌسىىٌة  25mوتهسىىافة تٌنٌىىة   1000:5تٌىىة فرعٌىىة تانحىىدار   تمنىىوات جان

هىى هسىاحة الحىوض    %10هى هساحة الحوض الصىؽٌر و   %5ة هساحتها تتراوح هاتٌى تحفر

هىاء الحىوض كلٌىا  . ٌىع اِسىهان عنىد صىرؾ ٌر وتكوى الحفرة اعهك هىى المنىاة الرئٌسىٌة لتجهالكت

تحدد احواض الهزرعة تالسىداد و ٌجىب .  ( 6-2 ) شكل  تعرؾ هذه الحفرة تحفرة جهع اِسهان 

سىداد أحىواض اعلىى هىى هسىتوٌات  اء اثنىاء الفٌضىانات لٌكىوى ارتفىاعهعرفة هستوى ارتفىاع الهى

نىاء الفٌضىانات هىى خىٕل دوائىر وزارة فىً اثٌهكى هعرفىة  تٌانىات ارتفىاع هناسىٌب الهىاء  .  الهاء

الري و الزراعة او الكشؾ عىى اثىار الفٌضىانات السىاتمة علىى العىوارض الطتٌعٌىة و الجسىور فىً 

 الهنطمة و لعشر سنوات ساتمة فً ألل .

. تناء شتكة تجهٌز أحواض تالهىاء و هىً عتىارة عىى لنىاة رئٌسىٌة ثىم لنىوات فرعٌىة او اناتٌىب 3

. فىىً هىىذه النمطىىة ٌجىىب تحدٌىىد كهٌىىات الهٌىىاه الهسىىهوح تؤسىىتخداهها هىىى  حىىوضتجهٌىىز الهىىاء لكىىل 

الجهات الهختصة ولد تجهز أحواض تالهاء هى أنهر او الجداول او خزانىات الهٌىاه او تحٌىرات 

طرٌىىك هضىىخات .  خزانىىات او اناتٌىب او لنىىوات سىىٌحآ او عىىىاو اتىار او هٌىىاه اهطىىار عىىى طرٌىىك 

لتر/ثانٌىة/هكتار طٌلىة السىنة او علىى ألىل فتىرة  5 هٌىز أحىواض عىىتج  هٌىاهٌٔمل هعدل كهٌىة 

 10لنستة الهمتولة للهصىدر تتىراوح تىٌى الترتٌة . اذ كاى هصدر الهاء هى أهطار الهخزونة فؤى ا

لتر/هكتىىار هىىى هسىىاحة أحىىواض . ٌجىىب دراسىىة الهوازنىىة تىىٌى كهٌىىات الهىىاء  15لتر/هكتىىار و 

اى . ع كهٌىىات الهىىاه الهصىىروفة )تىىزل, نضىىح , رشىىح , تتخىىر( الهتىىوافرة لتجهٌىىز أحىىواض هىى

الناتجىة هعلوهات الصفات أروائٌة للهنطمة تستحصل هى هٌئة الري و التزل وتثتٌىت كهٌىة الهٌىاه 

, الفٌضانات )ارتفاع هناسٌتها و اولاتها الهتولعة ( و ارتفاع الهٌاه فً أنهر و خىٕل والهصروفة 

 ة.لتحر و السواحل خٕل السنفً ا ظاهرة الهد و الجزر

 
 

 ( الشكل الهستطٌل ِحواض ترتٌة اِسهان 6-1الشكل )               
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 ( المناة الرئٌسٌة وحفرة جهع أسهان فً حوض الترتٌة6-2الشكل )    

 

شىؤ اناتٌىب صىرؾ هىاء كىل حىوض تناء شتكة صرؾ الهٌاه فً أحواض و الهزرعة حٌىث تن . 4

 ت الصىرؾ و الهىواد الهسىتخدهة شىكل شىتكا. ٌعتهىد هاٌة الهنخفضىة هىى الحىوض عند النعلى حدا 

تعانة تههندسىىٌٌى هتخصصىىٌى سىىانشىىاء الهزرعىىة . هنىىا ٌجىىب أ علىىى رؼتىىة الهرتىىً و رأسىىهال

تتصاهٌم شتكات الصرؾ خاصة اذا كانت الهزرعىة كتٌىرة و هتعىددة أحىواض هىع إنشىاء تواتىات 

سىىاعة . و ٌىىتم صىىرؾ الهىىاء تؤحىىد الطرائىىك  24الكاهىىل خىىٕل هناسىىتة لكهٌىىات الهٌىىاه الهصىىروفة ت

 -أتٌة:

تطرٌمة الصرؾ الفنتوري حٌىث ٌوضىع انتىوب تمطىر  استخدام انتوب ناتًء تصرؾ الهاء . أ

فىً لىاع الحىوض لىرب أكثىر ننمطىة انخفاضىآ و ٌهىر ( اعتهادآ على حجم الحوض ) هعٌى 

تىة الصىرؾ علىى اى تتصىل أنوب عتر السدة الى خىارج الحىوض الحىوض لٌفىتح فىً توا

نهاٌىة العهىودي علٌىه و كىذلن داخىل الحىوض فىً هتصىل تىه ونهاٌة أنتوب تىؤنتوب اخىر 

أنتىوب العهىودي  ٌتم التحكم تكهٌات الهٌاه الهصروفة عى طرٌىك خفىض ذراع . أخرى

 الى أسفل لٌصرؾ الهاء حسب همدار خفض أنتوب 
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  monkاٌسهى خاتور الصرؾ التواتة او ه . ب

تعد التواتات هى أكثر طرائك صرؾ الهٌاه استخداهآ فً احواض ترتٌة اِسىهان لهمىدرتها          

فً السٌطرة على كهٌات الهاء الهصروفة تصورة هنتظهة و الىتحكم تهسىتوى الهىاء فىً الحىوض . 

( هىى لاعىدة كونكرٌتٌىة او تصنع التواتة هى الخشب او الكونكرٌت و ٌنشآ خاتور الصىرؾ )التواتىة

الطىىاتوق ٌمىىام علٌهاجىىدراى جانتٌىىاى هتىىوازٌلى تتخللههىىا اخادٌىىد  ثٕثىىة فىىً كىىل هنهىىا و تكىىوى هىىذه 

أخادٌد هتماتلة و هتوازٌة فً الجىدار. و ٌنشىآ جىدار ثالىث خلفهىا لٌىرتط الجىدارٌٌى الهتمىاتلٌٌى فٌىه 

تد عترها الى التواتة او الخاتور لٌهر او لمطر انتوب الصرؾ الذي ٌهفتحة خلفٌة دائرٌة لطرها هس

( ٌسىتخدم أخىدود 6-3عتر سدة الحوض خلؾ الخىاتور الىى لنىاة صىرؾ الهٌىاه او التىزل ) الشىكل

أول الهوجىىة لىىداخل الحىىوض لتثتٌىىت الحىىاجز الهنخلىىً الىىذي ٌهنىىع خىىروج اِسىىهان و ٌثتىىت فىىً 

ى عىىرض كىىل اخىىدود تحىىدود أخىىدودٌى التىىالٌٌى الىىواح خشىىتٌة لىىتحكم تالهىىاء الهصىىروؾ . ٌكىىو

توصة. و لتركٌب انتوب الصرؾ الخلفً ٌجب عهل لناة هسىتمٌهة خىٕل السىدة الترتٌىة  1.2_1.5

لتسهٌل عهلٌة الصرؾ حٌث ٌوضع أنتوب فىً المنىاة لتثتٌىت فىً خىاتور  100:1الخلفٌة  تؤنحدار

 الصرؾ داخل الحوض و اهام السدة التراتٌة تهسافة 

2-3m. 

تعاد تواتة او خاتور الصرؾ حسب حجم الحوض . فً أحىواض الصىؽٌرة ٌكىوى تحدد ا          

هتىر و m 0.4هتىر و عىرض الجىدار العرضىً 0.5mو العىرض  1.5mارتفاع خاتور الصىرؾ 

 2mتٌنها فً أحواض الكتٌرة ٌكوى أرتفاع  0.1mسهن الجداراى الهتماتلة الهتوازٌة و الخلفً 

. و فً الوالع ٌجب اى 0.1mو سهكه 0.5mالعرضً  و عرض الجدار0.7mو عرض الخاتور 

تحدد ولت تفرٌػ الحوض و احواض الهزرعىة جهٌعهىا لحسىاب كهٌىات الهىاء الٕزهىة للهزرعىة و 

الولىىت الىىٕزم لٕهىىٕء و كهٌىىات الهٌىىاه الهصىىروفة . و عهوهىىآ فىىؤى هعىىدل الولىىت الىىٕزم ٔهىىٕء 

 اِحىىواضهكتىار اعتهىادآ علىىى نىوع (  25-5 ) ٌوهىآ لهسىىاحة( 30-6)الهزرعىة تحىىدود  أحىواض

وعددها فً الهزرعة . اى اختٕؾ الولت الٕزم لٕهٕء ٌإدي الى تذتذب فً الولت الٕزم لتفرٌىػ 

هىىو الهعىىدل الجٌىىد لصىىرؾ  هٌىىاه  ٌوهىىآ(  25-5) أحىىواض و صىىرؾ الهىىاء و عهوهىىآ فىىؤى هىىدة 

رٌىػ حىوض ترتٌىة اسىهان هكتىار . و لحسىاب الولىت الىٕزم لتف ( 25-5) هزرعة هعدل هسىاحتها 

         -تستخدم الهعادلة أتٌة :

 

 (    -   )          0.75ن = 

 

 ى : الولت الٕزم لتفرغ الحوض تالثوانً   حٌث اى 

 : هعدل هساحة همطع الحوض تأهتار الهرتعة 1م              

 تأهتار الهرتعة رؾ: هساحة همطع انتوب الص 2م             

 : هعدل عهك الهاء تالحوض فً تداٌة صرؾ الهاء 1ع             

                        : هعىىىىدل عهىىىىك الهىىىىاء الهىىىىراد الوصىىىىول الٌىىىىه تعىىىىد صىىىىرؾ الهىىىىاء ٌكىىىىوى صىىىىفرا  2ع            

 ٌا  . لعند تفرٌػ الحوض ك

اذا كىاى لطىر  1.5mهىك الهىاء هكتىار وع 2: احسىب الولىت الىٕزم لتفرٌىػ حىوض هسىاحته  مثال

  45cmانتوب الصرؾ 
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 ط×  ²ق( ×  2/1: هساحة همطع انتوب الصرؾ =  )  الحل

 

                                               (  =2/1  (×)   × )3.14 

     )     )  cmحٌث اى نك أنتوب = 

 

   )  او   )     3.14ط =                       

  m20.159هساحة همطع نتوب الصرؾ = اذى

 

 هكتار 2هساحة الحوض = 

  2500m2دونم  والدونم = 4كل هكتار = 

 

  10000m2=   2500×  4=  هكتاراذى  هساحة ال

 20000m2= 10000×2اذى هساحة الحوض = 

 (    -   )          0.75الولت الٕزم    ى = 

 

 = صفر ٔى الحوض ٌفرغ 2,  ع   هتر 1.5=   1ع

 

   )   -  × )       ×   0.75ى     =  

 ثانٌة    115542 0=       

 

 ساعة 32=        =             

 

 ثانٌة 60دلٌمة والدلٌمة =  60اعة حٌث اى الس
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 هان واجزائه .خاتور الصرؾ فً أحواض ترتٌة اِس أنشاء  6-3شكل ال   

 

 . ثٕبء اٌسذٚد  5
تعد السدود هى اهم اجزاء حوض الترتٌة كونها تموم تحصر وحجز الهاء وتعهل على        

تراتط اِحواض هع تعضها . ٌجب اى تتنى سدود اِحواض تعناٌة فائمة وعلى اساس عهلٌة 

ؼٌر نفاذة وأ صحٌحة خاصة نوعٌة الترب الهستخدهة فً إنشاء السدود حٌث ٌجب اى تكوى 

ٌجب هعالجة كها شرح ساتما  فضٕ  على وجوب اى تكوى هناستة لتحهل ضؽط الهاء علٌها 

ؼٌر جٌدة أنشاء والضعٌفة ٌصعب اداهتها تعد ذلن او تصلٌحها  داخل الحوض اذ اى السدود

هٌلها او ودرجة  وعرضها عند حدوث كسر وعند تحدٌد ترتة السدود ٌهكى تحدٌد ارتفاعها

دارها اعتهادا  على حجم الحوض ونوعه ونوع الترتة والهواد الهكونة لها والفعالٌات التً انح

ستمام على السد . فعند استخدام الرهل فً عهل السد فٌجب هضاعفة عرضه وعهل لاطع هى 

-3( وٌفضل اى ٌكوى عرض لهتها تٌى )  50cm-40الطٌى عند هنتصؾ السد تعرض ) 

4m تات والسٌارات , اها عرض لاعدة السد فٌعتهد على هٌله ( فً حالة استعهال العر

 وانحداره الهعتهد على نوع الترتة وتحدٌد درجات الهٌل حسب الجدول أتً : 

 

 

 



59 

 

 

 المٌل نوع التربة

 عمودي -افمً 

 1:2 -  1:1 طٌنٌة

 1:2 -  1:1.5 طٌنٌة خفٌفة

 1:4 -  1:3 هزٌجٌة او ؼرٌنٌة

 1:4أكثر هى  ردٌئة او رهلٌة

 

ولؽرض المٌام تذلن توضع وتفر  الترتة تعد تحدٌد  1:2ولنفرض اى أنحدار الهطلوب 

( . تثتت اوتاد على  35cm-30تضؽط جٌدا  تسهن ) . هكاى سدة الحوض على أرض 

ة لتضؽط وهكذا حتى الوصول ت( وتفر  التر 70cm-60الجزء الهضؽوط وعلى هسافة ) 

 تناء السدة ٌجب هراعاة النماط أتٌة :الى أرتفاع الهطلوب . لذا فعند 

اى ٌكىىوى هولىىع اسىىاس السىىد خىىالً تهاهىىا  هىىى أدخىىال والجىىذور وأشىىجار كونهىىا تتىىرن  .1

فراؼات عند اهٕء الحوض تالهاء وتعهل على تسرب وانكسار السد لذا ٌفضل لشط الترتة 

 وازلة النتاتات وأعشاب .

عى هتىر واحىد ( فىً اٌىة حىال هىى  ل عرضهٔ ٌمل عرض  لهة السد  عى ارتفاعه ) ٌٔم  .2

 كافٌا  لتحهل فعالٌات العهل علٌه  عرضهأحوال وٌكوى 

لٕحىواض  30cmٌجب ترن هسافة تٌى لهة السد وهستوى سطح الهاء تهسافة ٔتمل عىى  .3

لٕحىواض الكتٌىرة وتىدعى هىذه الهسىافة تحىد أهىاى او فضىلة العهىك  50cmالصىؽٌرة و 

او انهٌىىار السىىد تفعىىل حركىىة  ة السىىد واهكانٌىىة خىىروج أسىىهانء هىىى لهىىلتهنىىع خىىروج الهىىا

 أهواج 

 او رصىفه تىالحجر عنىد أنتهىاء هىى انشىائها تؽٌىة تموٌتهىاتالحشائ  ٌفضل زراعة السداد  .4

 تستب فعل الرٌاح وأهواج  اوتآكله اوهحاولة الحد هى تعرٌته

 دجُ األدٛاع ٚشىٍٙب :
والهسىاحة ,  د ى عواهىل عىدة اهههىا انحىدار السىداعلىٌتولؾ حجىم الحىوض وهسىاحته          

ولىٌس  أحىواض ترتٌىة اِسىهان ناجحىة احجىام . تعىد جهٌىع  الهتوافرة والؽرض هىى الحىوض 

هنان حجم افضىل هىى أخىر ولكىى ٌفتىرض اى ٔ ٌكىوى الحىوض كتٌىرا  جىدا  فٌصىعب حصىاد 

لً ٌكىوى ؼٌىر التصىادي اِسهان هنه . وٌصعب تفرٌؽه واهٕئه ؤ ٌكىوى صىؽٌرا  جىدا  وتالتىا

وعهوها  على الهرتً اى ٌدرس هشروعه تشىكل جٌىد لٌمىرر حجىم احواضىه هىى خىٕل دراسىته 

 هزاٌا اِحواض الصؽٌرة والكتٌرة .

 ِضا٠ب األدٛاع اٌظغ١شح :

 . سهولة اجراء عهلٌة صٌد اِسهان الهتناوتة الهنتظهة وسهولة الحصاد النهائً 1

 رعة وتسهولة. إهكانٌة تفرٌؽه واهٕئه تس 2

 . سهولة هعالجة اِسهان الهصاتة تأهراض والطفٌلٌات . 3

 . اذا حدث نفوق لّسهان الهرتاة ٔي ستب كاى فاى الخسارة تكوى للٌلة 4

 . للة تؤثٌر عواهل التعرٌة والتآكل فً سداد اِحواض. 5

 اِب ِضا٠ب األدٛاع اٌىج١شح فٟٙ :
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 هى الهاء . انخفاض كلفة أنشاء لكل وحدة حجم   1

. تكىىوى أكثىىر عرضىىة لتىىاثٌرات الرٌىىاح ههىىا ٌعهىىل علىىى تزوٌىىد هٌىىاه الحىىوض تكهٌىىات   2

 اوكسجٌى عالٌة وتخلٌص اسهان الحوض هى هشاكل نمص أوكسجٌى 

 . تعد أكثر تطتٌمٌة فً هجال استؽٕل الحوض فً زراعة الرز هع ترتٌة اِسهان 3

 

رؼم هى إهكانٌة اتخاذ أي شىكل هنىتظم وؼٌىر اها شكل الحوض فعادة ها ٌكوى هستطٌٕ  على ال

ة  المٌىىام لوسىىهكىىوى أكثىىر سىىٌطرة وأكفىىؤ ادارة وهنىىتظم . اى اِحىىواض الهسىىتطٌلة او الهرتعىىة ت

ٌفضل اى ٌكوى الضلع الطوٌل فً اِحىواض الهسىتطٌلة هتعاهىدا  هىع اتجىاه لصٌد  . اتعهلٌا ت 

 هتوب الرٌاح لتملٌل تعرٌة السدود

  أٔٛاع أدٛاع اٌّضسػخ
(  ً الحجىىم هىىى حٌىىث الهسىىاحة ) الطىىول والعىىرضتختلىىؾ أحىىواض ترتٌىىة اِسىىهان فىى        

ختٕؾ هراحىىل حٌىىاة السىىهكة الهرتىىاة فىىً لحىىوض تىىؤوالعهىىك حسىىب الؽىىرض هىىى اسىىتزراع ا

واعتهادا  على اسس أنتاج الجٌد لٕسهان هى وجهة النظر ألتصادٌة فاى هساحة .  الحوض 

 ٔصىىتعٌات ذاتٌىىا  وات ض هختلفىىة الؽىىرض عنىىد تجهٌىىز الهزرعىىة  تمسىىم ٔنشىىاء أحىىواالهزرعىة 

 كأتً : 

 هى هساحة الهزرعة .  %0.25أحواض تكاثر تشؽل تنستة 

 هى هساحة الهزرعة  %4.75أحواض حضانة تشؽل تنستة 

 هى هساحة الهزرعة %94.0أحواض تسهٌى وإنتاج تشؽل تنستة 

 عة هى هساحة الهزر %1.0أحواض الحفظ تشؽل تنستة 

وعلى العهوم فاى هزارع الترتٌة فً العراق عادة ها تمسم احواضها على نوعٌى رئٌسٌٌى       

. اها اى ٌكوناى أحواض حضانة ورعاٌة فمط تؽٌة انتاج أصىتعٌات او الكفٌىات وتٌعهىا او اى 

تكوى أحواض رعاٌة وتسهٌى تؽٌة انتاج اسهان حجم تسوٌمً تجاري . اها الهزرعة الهتكاهلىة 

 :لتً تنتج اصتعٌات هى هفمسها وترتى تلن أصتعٌات الى الحجم التسوٌمً فتحتوي على ا

 اثرسٌتم شرحة فً فصل التك المفمس.  1

  10و  2ٌرة الهسىاحة تتىراوح اعىدادها تىٌى  : ـ أحواض صؽأحواض التكاثر او التفمٌس .  2

اثر والتزاوج وطرح ( تسهل عهلٌة التك 1000m2-100هساحتها تتراوح هاتٌى ) ,  أحواض 

أتىىاء  الىىذكور وعهلٌىىة جهىىع الٌرلىىات وصىىٌدلتىىل  التىىٌض هىىى أنىىاث وسىىهولة تخصىىٌته هىىى 

فىىً اهىىاكى تتىىوافر فٌهىىا الحهاٌىىة هىىى الرٌىىاح وارتفىىاع درجىىات  وأههىىات . وٌفضىىل اى تنشىىؤ 

 م  وهىوفر وسىٌتالتكىاثر ههىا دوتىتالحرارة او انخفاضها وهنان نوعاى رئٌسٌاى هى أحىواض 

 التكاثر .فصل ها فً شرحه

: وهىىً أحىىواض تختلىىؾ هسىىاحتها حسىىب هسىىاحة الهزرعىىة واهىىداؾ أحذذواض الحضذذانة .  2

( وعهىك الهىاء 2500m2( دونىم ) الىدونم =  10-1تشؽٌلها وعادة ها تتراوح الهساحة تىٌى ) 

ٌٔزٌد علىى هتىر واحىد . تىزود هىذه اِحىواض تهٌىاه نظٌفىة خالٌىة هىى الطىٌى والؽىرٌى وؼنٌىة 

 (  Daphnia جٌى والهائهات الحٌوانٌة الصؽٌرة خاصة تراؼٌث الهاء ) تأوكس

 

ة ٌفضل اى تكوى اِحواض لرب أحواض التكاثر والتفمٌس او لرب الهفمس وٌجب تهٌئى       

ٌىتم تجفٌىؾ الحىوض تجفٌفىا  تاهىا  هذه اِحواض لتل استوعٌى هىى ولىت التكىاثر علىى ألىل  . 
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تمىات الترتىة تؽٌىة تحلىل الهىواد العضىوٌة فىً ط ه لتملٌىبٔشعة الشهس ثم ٌحرث لاع وٌعرض

/  kg 50( تهمىدار   Caoفة الجٌىر الحىً ) الماع وزٌادة تهوٌة الترتة .  ٌنشىؤ الحىوض تاضىا

ٌسىهد الحىوض تأسىهدة .  30cmو20cmّ الحوض تالهاء الى عهك ٌتراوح تىٌىهدونم ثم ٌ

 50cmالىى  40cmالهاء لعهىك هىى م ٌهلئ تث (  افة فضٕت الدواجى) ٌفضل اض العضوٌة 

 ذائٌة للحىوض . ٌوضىع تعىد ذلىن هتٌىد حشىري  اختٌىاري  اء الماعدة الؽرن هدة استوعٌى ِنهتٌ

( ( Gammaxaneتئٌة هى دوى لتل الهائهات وٌستعهل هادة الجاهاكسٌى لمتل الحشرات الها

جىىزء واحىىد ( تتركٌىىز  Flypool جىىزء تىىالهلٌوى او هىىادة فٌٕتىىول ) ( 1.0-0.6تتركٌىىز ) 

 ( اساتٌع  6-4تالهلٌوى ثم نطلك الٌرلات تعد اتهام هلًء الحوض وتتمى الٌرلات هدة هى ) 

       أحواض التنمٌة او الرعاٌة .  3

( التً تعهر حوالً شهرٌى وترتى هذه  Fryتنتمل الٌها أفراخ او ها ٌسهى تالزرٌعات )       

( او ها ٌسهى تالكفٌات او لحٌى وصولها الى  Juvenileِسهان لحٌى وصولها الى ٌافعات )ا

 دونها    40تراوح هساحة هذه اِحواض تٌى دونم واحد و عادة ها ت.  اوزاى تسوٌمٌة 

 أحواض التسمٌن او االنتاج .  4

لكفٌات الىى حجىم التسىوٌك التجىاري . عىادة هىا تكىوى هىذه تستخدم هذه اِحواض لترتٌة ا      

. ٌمىىدم الؽىىذاء  4mو  1.5mهىىا ٌتىىراوح تىىٌى مدونىىم و عه 200كتٌىىرة تصىىل الىىى اِحىىواض 

 .  سهان تؽٌة رفع هعدٔت النهوأصطناعً و الحتوب لٕ

 أحواض اخرى   .5

هنان أنواع أحواض اخرى فً هزارع اِسهان و خاصة الهتطورة هنها تكوى هتخصصة         

 ٔؼراض و اهداؾ هعٌنة تشهل 

 أحواض أتاء و أهات -أ

 العزل و الهعالجةأحواض  -ب

 اثناء فصل الشتاء اطك التاردة لوضع اِسهان فٌها التشتٌة فً الهنأحواض  -ج

 أحواض تنمٌة الهٌاه و ترسٌب الطٌى و الؽرٌى  -د

 

 -ٔظُ االسزضساع اٌذذ٠ضخ ٚ رشًّ :-صب١ٔآ:

 االلفاص . 1

سٌا و لد تطورت ا ٌعد اصل ترتٌة اِسهان فً ألفاص الى الشرق ألصى و جنوب شرق       

و الؤٌىىات  ة تشىكل سىىرٌع خىٕل السىنوات أخٌىرة خاصىىة فىً الٌاتىاى و اورتىاو نهىت هىذه الترتٌى

دة او ألفاص الى حصر اِسىهان فىً أألفىاص هسىتن تعتهد طرٌمة الترتٌة فً الهتحدة أهرٌكٌة . 

التىىردي او  شىىجار او المصىىب وتصىىنع هىىذه ألفىىاص هىىى خشىىب أ .  هعلمىىة فىىً الهسىىطح الهىىائً 

هصنوعة هى اعهدة شىختٌة  لكلهعدى الهثتت على هٌان الناٌلوى او االتاهتو )الخٌزراى( او هى شتا

أنهىىر او التحٌىىرات او ً ألفىىاص فىى ( . توضىىع 6-4شىىكل ) او تٕسىىتٌكٌة تولٌثٌنٌىىة او هعدنٌىىة 

سىىهان فىىً اى اهىىم هىىاٌهٌز ترتٌىىة اِ . أهىىوار او الهسىىتنمعات وفىىً شىىواطئ التحىىر والهصىىتات 

ألفاص هو اعتهاد نهو وهعٌشة وإنتاج اِسهان على الؽذاء أصطناعً تشكل كلً او تام وتهتاز 

 فً ألفاص تهزاٌا عدٌدة اههها  ترتٌة اِسهان

 الهرونة العالٌة فً عهلٌات تؽذٌة اِسهان وسهولة الحصاد  -1

 سهولة السٌطرة على اِسهان وهرالتتها  -2
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 ستثهار وللة أٌدي العاهلة انخفاض كلؾ أ -3

 استؽٕل الهسطحات الهائٌة كافة هى دوى اى ٌإثر فً الزراعة  -4

 استؽٕل الهصدر الهائً نفسه لطرائك ترتٌة هختلفة  -5

 عدم الحاجة الى اراضً واسعة ٔنشاء الهزارع وإنتاج اِسهان  -6

 جها أستخدام أهثل للؽذاء أصطناعً لنهو اِسهان وانتا -7

 سهولة السٌطرة على التكاثر  -8

 السٌطرة على تنافس اِسهان وظاهر أفتراس  -9

 إهكانٌة السٌطرة على اهراض وطفٌلٌات اِسهان  -10

 وعواهل هحددة تتلخص تأتً : تلن الهزاٌا فهً ٔتخلو هى هساوي وعلى الرؼم هى

 الٌة صعوتة استخدام ألفاص الترتٌة فً الهناطك ذات أهواج الع -1

الهد والجزر ٔتعاد الحاجة الى حركة هاء هستهرة هى خٕل جرٌاى الهاء او ظاهرة  -2

 ٕت عى ألفاص وتجهٌز اِسهان تأوكسجٌى الفض

صعوتة استخدام أجراءات الولائٌة والعٕجات الهرضٌة هثل حهاهات التعمٌم وعٕج  -3

 أهراض 

توساطة ٌة تفعل الرٌاح والتعفى وتاكلها التلؾ السرٌع لٕلفاص خاصة الخشتٌة والتٕستٌك -4

 العواهل أحٌائٌة هثل الفئراى وثعلب الهاء 

تعرض شتان ألفاص الى المطع تفعل اِسهان الهفترسة واِحٌاء الهائٌة أخرى هثل  -5

  الموالع  

 أوكسجٌى الذائب تستب كثافة أستزراع العالٌة  أزدٌاد حساسٌة اسهان ألفاص لنمص  -6

 هكانٌة السٌطرة على درجة حرارة الهاء تها ٌٕئم ترتٌة نوع هعٌى هى اِسهان . عدم إ -7

 .سهولة سرلة اِسهان  -8

 اخز١بس ِٛلغ االلفبص:
اى اختٌار الهولع الهناسب والهٕئم لٕلفاص ٌتم عى طرٌك تحدٌد أهاكى الهنتختة لتل         

اول هذه الظروؾ ذان النوع . وٌنة هناستة لترتٌة التدء تالهشروع تحت ظروؾ تٌئٌة هع

الى الؽاء ذلن على أوكسجٌى حٌث ٌإدي انخفاض تراكٌز أوكسجٌى فً هسطح هائً هعٌى 

هذا التركٌز على نوع السهن الهراد ترتٌته . وٌنطتك ذلن على هعدٔت درجات  الرؼم هى اعتهاد

الاهة الهشروع هى عدهه عاهل شدة التٌار ٌحدد  الحرارة للهسطح الهائً . فضٕ  على ذلن فاى

ألتصادٌة .  حٌث عادة ها ٌتطلب التٌار الموي الفاصا  لوٌة واثمأ  لتثتٌتها هها ٌزٌد هى الكلفة

فاى التٌار الضعٌؾ سٌإدي الى تراكم الهواد الؽذائٌة ؼٌر الهستهلكة وفضٕت  العكس وعلى

وحوله . وهى هنا فاى النجاح  اِسهان فً الماع تحت المفص هإدٌا  الى تلوث الهاء لرب المفص

لفاص ٌماس تانخفاض هعدٔت الهٕن وارتفاع هعدٔت النهو وهنان ثٕثة أالحٌوي للترتٌة فً أ

 انواع هشهورة هى ألفاص تستخدم فً ترتٌة اِسهان 

 ألفاص السطحٌة الهستمرة على الماع .1

 ألفاص الطافٌة .2

 اص الؽاطسة العالمة فً عهود الهاءألف .3
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 اناع هختلفة هى ألفاص ترتٌة اِسهأشكال وأنو  6-4الشكل 

  Race way. المنوات الجارٌة  2

ذات اتعاد لد تصل الى  شكلٌعتهد هذا النظام على ترتٌة لطٌع اِسهان فً لنوات كونكرٌتٌة ال     

وتعهك ٌٔزٌد عى هتر واحد هها ٌفضل  30mطؤ  ؤ ٌتجاوز عرضها على  100mأكثر هى 

تكهٌة الؽذاء والهاء التً تجهز ٌهكى التحكم ( .  6-5)شكل ترتٌة أصتعٌات فً لنوات عرٌضة 

اء أصطناعً تشكل تام ٌعتهد نهو اِسهان على الؽذاع . تها المنوات تناءا  على كثافة أستزر

ٌا  . وٌعد تجرتة الٌاتانٌوى لترتٌة أسهان الكارب الشائع فً والذي ٌمدم لٕسهان اوتوهاتٌكٌا  او ٌدو

تهعدل وزى  اصتعٌة كارب شائع 8500استزرع  مدالمنوات الجارٌة هى أكثر التجارب استنادا  . ف

طى تعد  10.3ٔنتاج وكاى ا 1.4mوعهك  47m2فً لناة كونكرٌتٌة تهساحة  85gالواحدة 

ؼالوى / ثانٌة وؼذٌت اِسهان على  120و  24تراوح تٌى هاء فً المناة عدل دفك هت هرور سنة 

اص الؽذائٌة الهركزة ) تحتوي عذاري دودة المز ) الحرٌر ( والمهح الهسلوق وألر

 خٕل هدة الترتٌة  c˚18هسحوق سهن ( . كاى هعدل درجة الحرارة %50على
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 ترتٌة اِسهان فً المنوات الجارٌة 6-5الشكل                     

 

 Enclosureاٌزذب٠ٚؾ اٚ اٌّس١جبد .3

 
شاع استخدام التحاوٌط فً جنوب شرق اسٌا والٌاتاى وانتشرت هإخرا  فً الؤٌات          

تاهتو فً جنوب شرق اسٌا او الهتحدة واورتا . تصنع الهسٌجات او التحاوٌط عادة هى المصب وال

أعهدة الخشتٌة او الهعدنٌة ؼٌر الماتلة للصدأ حٌث تثتت فً لاع التحٌرات او أهوار او 

تحاط  هذه أعهدة تشتان هى الناٌلوى او الهعدى . لد تصنع  الهستنمعات او شواطًء التحار

حاجز سد ٌشته  التحاوٌط هى المصب الهرصوص وٌرتط هذا المصب هع تعضه لٌكوى نسٌجا  

فوق سطح  20cmالتساط وارتفاعه ٌتناسب هع عهك الهاء تحٌث ٌترز هنه هسافة ٔ تمل عى 

الهاء فً حالة اعلى ارتفاع الهاء الهسطح . لٌس هى الضروري اى ٌكوى شكل التحوٌط هنتظها  

رتٌة وعهلٌة ولكى ٌفضل الشكل الهستطٌل والدائري وكلفة الدائري الل إٔ اى اجراءات فعالٌات الت

 ( . 6-6الحصاد فً التحاوٌط الهستطٌلة الشكل ٌكوى أسهل ) الشكل 

هكتار وهعدل التحوٌطة الهستملة تكوى تحدود  200وتتراوح هساحة التحاوٌط ها تٌى هكتار و      

دونم ( لنمل  0.5هكتار وتحتوي على تحوٌطة حضانة هإلتة صؽٌرة الهساحة ) ها ٌمارب  6

عادة ها تترن التحاوٌط خالٌة ها هستملة فً التحوٌطة الكتٌرة  . عٌات إلٌها ٔطٕلأفراخ او أصت

الهواد العضوٌة الهترستة تؽٌة تحلل  خراج اِسهان الهوجودة كلها اصٕهى اِسهان تعد اى ٌتم ا

ستزرع التحاوٌط تأصتعٌات او الكفٌات ولد تترن وأعهدة . تفٌها واجراء أداهة على الشتان 

لتتؽذى على الهتوافر هى الؽذاء الطتٌعً فً الهسطح او تتمدٌم أؼذٌة أظافٌة . تشكل عام 
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الحجم  اصتعٌة فً الهكتار هدة ٔتمل عى ستة اشهر لتصل الى 36000ٌستزرع ها ٌمارب 

 التسوٌمً وٌتم جنً وحصاد اسهان التحاوٌط تاستخدام الشتان السٌنٌة او الخٌشوهٌة

 

 
 

 تٌة أسهان فً التحاوٌط والهسٌجاتتر 6-6الشكل 
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 Closed Recirculating Water.أنظمة المٌاه الدوارة المغلمة 4

System 

تعد انظهة الهٌاه الدوارة الهؽلمة احدى أسالٌب الحدٌثة فً هجال ترتٌة اِسهان حٌث ٌستند       

ى أحواض الترتٌة ووحدة تٌال الهتكرر للهاء هى خٕل تدوٌره  عهل هذه أنظهة على أستعه

الهاء واستؽٕل هساحة  سى عدٌدة فً همدهتها ترشٌد استعهالالتنمٌة . ولهذا النهط هى الترتٌة هحا

لٕسهان فً وحدة الهساحة  ى أرض فضٕ  على هٌزة هههة جدا هً ضهاى انتاج عالًصؽٌرة ه

هات الهٌاه الدوارة الهؽلمة فً د هى هنظوٌشهدت السنوات الملٌلة الهاضٌة إنشاء العد   . والحجم 

تعض تلداى العالم لتستخدم فً هجأت ترتٌة اِسهان على نطاق تجاري وفً هجال التحث العلهً 

 وكذلن فً ترتٌة الٌرلات فً الهفالس وتكثٌر أسهان التالؽة .

اعلى طرٌك أنظهة الدوارة الهؽلمة هً  هعدٔت أنتاج التً تم التوصل الٌها عى  تعد     

اذ تلػ أنتاج هى اسهان  ة فً ترتٌة اِسهان على أطٕق ,الهستوٌات همارنة تتمٌة أسالٌب الهتتع

فً  تهت ترتٌة الكارب الشائع  .  kg  /m3 400فً الٌاتاى   Cyprinus carpio لكارب الشائعا

اجرٌت فً الهانٌا الى هاء . واشارت نتائج دراسة  kg   /3L 1تكثافات عالٌة جدا  تصل الى ألهانٌا 

اى هذه الهستوٌات هى أنتاج لكل هتر هكعب هى الهاء  هى الكارب الشائع  50kgانتاج إهكانٌة 

 ضعؾ أنتاج الهستحصل هى اِحواض هرة  600-500تهثل 

 

 ممٌزات النظام المغلك ومساوئه : 

 ٌتهٌز النظام الهؽلك تعدد هى الهزاٌا واههها :

 وهساحة أرض الهستؽلة .الهستعهل . تملٌل حجم الهاء  1

 .اهكانٌة السٌطرة التاهة على العواهل التٌئٌة الهحٌطة تأسهان2

 وجنٌها. . سهولة استزراع أسهان 3

 ة طٌلة اٌام السنة. أهكانٌة  انتاج اسهاك 4

 . الحصول على اسهان خالٌة هى الهواد الهلوثة 5

 أعداء الطتٌعٌٌى .. للة هصادر أهراض والطفٌلٌات وانعدام 6

 

 إٔ انه فً الولت نفسه ٌٔخلو النظام هى الهساويء والهعولات التً ٌهكى تلخٌصها تأتً : 

اولٌة عالٌة ٌهكى اى ٌؽطٌها أنتاج لٌتدأ النظام فً تحمٌك  إنشاء النظام ٌتطلب كلؾ هالٌة .1

 الرتح فً العام الثالث للتشؽٌل .

 ٌة عالٌة .جٌدة وتمنوكفاءة ٌحتاج الى خترة  .2

 

 مكونات النظام :

 

 :هها ( 6-7) الشكل تٌة اِسهان هى جزئٌى رئٌسٌٌى ٌتكوى النظام الهؽلك لتر

 . ؼرؾ أستزراع او أحواض الترتٌة 1

  . وحدة التنمٌة 2
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 ؼرؾ أستزراع :.  1

تستعهل فً أنظهة الدوارة الهؽلمة عادة ؼرؾ او  أحىواض اسىتزراع صىؽٌرة هصىنوعة هىى      

ع اِسىهان الهسىتزرعة وهواد هختلفة وذلن اعتهادا  على توافر هذه الهواد فً السوق واسعارها ونى

ورؼتة الهرتً . وهى أكثر الهواد شٌوعا  فً أستخدام هً الهواد التٕستٌكٌة والزجاجٌة وصىفائح 

اع فٌفضىل ألهنٌوم والفؤذ الهماوم للصدا والخشب والزجاج اللٌفً . اهىا شىكل أحىواض أسىتزر

اى ٌكوى تٌضوٌا  او دائرٌا  ؼٌر حاو علىى زواٌىا تتجهىع فٌهىا الفضىٕت التىً تسىتب تىدهور نوعٌىة 

 الهاء . 

 :وحدة التنمٌة .  2

التً ٌهكى استخداهها فً تصىفٌة الهٌىاه فىً أنظهىة الهؽلمىة ولكىى  هنان العدٌد هى الهرشحات     

 حٌوي والهرشح الفٌزٌوكٌهٌائً:اكثرها شٌوعا هً:الهرشح الهٌكانٌكً ,الهرشح ال

 أ.الترشٌح المٌكانٌكً :

اى عهل الهرشح الهٌكانٌكً هو ترشٌح الهىاء هىى الهىواد الصىلتة العالمىة تىه او الهىواد الؽروٌىة     

اى تراكم هثل هذه الهىواد فىً اِحىواض  هان وأفعال الحٌوٌة أخرى , اذ الناتجة هى تؽذٌة اِس

 وؼٌر صالحا لترتٌة اِسهان .الهؽلمة ٌجعل الهاء عكرا 

حٌث ٌكوى ترج تاحجام هختلفة هى الرهل والحصى ٌحتوي الهرشح الهٌكانٌكً على طتمات تتد    

حركىة الهىواد هىرور تعهىل هىذه الهىواد علىى اعالىة  حجها فً الطتمىة السىفلى هىى الهرشىح . ااكتره

 وتدرجة نماوة عالٌة . ث ٌصل الهاء الى أسفل وهو خال هنها تمرٌتاهاء تحٌالعالمة تال

 ب.الترشٌح الحٌوي :

الهرشح الذي ٌكوى عىادة هسىتعهرا هىى كائنىات حٌىة دلٌمىة فىً تنمٌىة الهىاء هىى تعىض  ٌستعهل     

م أنىواع هعٌنىة تمو م تها اِسهان ٔداهة حٌاتها .الهواد الضارة الناتجة هى أفعال الحٌوٌة التً تمو

ٌىىتم خٕلهىىا  (denitrification)وضىىد النترتىىة  (nitrification)فعالٌىىات النترتىىة هىىى التكترٌىىا ت

تحوٌل الهواد الساهة الهوجودة فً الهاء كأهونٌا الى هواد الل سهٌة وضىررا كالنترٌىت والنتىرات 

او الى هواد ٌسهل ازالتها هى الهاء تسىهولة كؽىاز النتىروجٌى وتتضىهى عهلٌىات النترتىة التفىاعٕت 

 أتٌة: الكٌهٌائٌة

2NH3  +  3.5O2                                   2NO2  +  3H2  

 

2NO2  +  O2                                  2NO3 
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 هرشح هٌكاتٌكً عادي                          هرشح هٌكاانٌكً حٌوي        

 

 

 ج

 

 ( هنظهوهة هاء دوار هؽلمة:6-7) الشكل 

 ( . وحدة التصفٌة      أ . أحواض الترتٌة       ) ب

 ٌكانٌكٌة وحٌوٌة) ج ( هرشحات ه                                      
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وذاتٌىة التؽذٌىة  (  aerobic)اى التكترٌا التً تموم تالتفاعلٌى أول والثانً هً تكترٌا هوائٌة      

autotrophic)  ) أي تعتهد على الهواء الحر فً انجاز فعالٌاتهىا الحٌوٌىة وتصىنع ؼىذائها تنفسىها

لتىىوال . اهىىا التفاعىىل الثالىىث علىىى ا Nitrobacterو  Nitrosomonas وتعىىود الىىى الجنسىىٌى 

وتعرؾ (  Denitrification)وأخٌر فً عهلٌة الترشٌح الحٌوي فٌهثل عهلٌة انتزاع النتروجٌى 

تانها أختزال الحٌوي للنتراى او النترٌت الى اوكسٌد النتروجٌى او النتروجٌى الحر وتتم توسىاطة 

كها فً الهعادلىة  Bacillusو  Pseudomonasالتكترٌا الذاتٌة والٕذاتٌة التؽذٌة هثل أجناس 

 أتٌة :

 

2NO3  +  2H                               N2O  +  2O2  +  H2O 

 

ولكً تستهر التكترٌا الهرشىح الحٌىوي ٔداء عهلٌىات التصىفٌة الحٌوٌىة ٔتىد هىى تىوفٌر اسىطح      

 Teflonمىات التفلىوى وهىواد خاصىة تتحهىل طتمىات الهرشىح الحٌىوي هثىل الحصىى النىاعم او حل

rings  ًأو هخلفات هعاهل التٕستٌن او اٌة هادة تهتلىن سىطحا  ثاتتىا  لزٌىادة الهسىاحة السىطحٌة التى

 ٌهكى للتكترٌا اى تلتصك علٌها .

 

 جـ . الترشٌح الفٌزٌوكٌمٌاوي .

 

ٔ ٌهكىى  اى الهدؾ الرئٌس هى استخدام هذه الهعالجة هو ازالة الهىواد العضىوٌة الذائتىة التىً       

ازالتها تالترشٌحٌى الهٌكانٌكً والحٌوي ٔى وجود هىذه الهىواد ولىو تكهٌىات للٌلىة تىالحوض ٌسىتب 

استهٕن أوكسجٌى وتالتالً جعل الهاء ؼٌر صالح لترتٌة اِسهان . وتسىتخدم لهىذا الؽىرض عىدة 

(  Characoal)ههىثٕ  فىً فحىم الكىون (  Activated Carbon ) هواد هثل الكرتىوى الهنشىط

كهىا (  Adsorption)وهً هواد هساهٌة ذات هساحة سطحٌة عالٌة لها الماتلٌة علىى أهتصىاص 

ٌهكى استخدام أوكسجٌى الثٕثً ) أوزوى ( وهو هادة هعمهىة لهىا لاتلٌىة كتٌىرة علىى أكسىدة اذ 

والنترٌت فضٕ  والهواد النتروجٌنٌة الٕعضوٌة كأهونٌا تملل هى الهواد العضوٌة الذائتة فً الهاء 

وفٌهىا تلتصىك الهىواد (  foam separation)على ذلىن ٌهكىى اسىتخدام ظىاهرة الفصىل الؽىروي 

العضوٌة الذائتة فً الهاء علىى سىطح فماعىة الهىواء الهتكونىة هىى ضىخ الهىواء داخىل هىاء الترشىٌح 

 الحٌوي هتركزة فً رؼوة ٌهكى ازالتها تسهولة هى السطح .

 

 ّخ اٌّغٍمخ وضبفخ االسزضساع فٟ االٔظ
و العاهىىل  ا هنىىان هسىىاحة كافٌىىة لحركىىة أسىىهاناى حجىىم الحىىوض ٌٔهثىىل دورا  هههىىا  طالهىى      

الهحدد فً النظام الهؽلك هو استهرارٌة جرٌاى الهاء وحجهه وسرعة تدفمىه . اهىا النسىتة تىٌى وزى 

د سىىجلها التاحىىث ) السىىهكة ( الىىى الحجىىم الكلىىً للهىىاء الهتىىداور فىىً النظىىام الهؽلىىك فمىى     الجسىىم 

Meske  30أي اى لكىل كٌلىو ؼىرام هىى السىهن ٌتطلىب وجىود  30:1وكانىت  1973عىامL  هىى

نتىائج افضىل فكانىت نسىتة أسىتزراع  1995الهاء . تٌنها سجلت دراسة اجرٌىت فىً العىراق عىام 

1kg  : 20سهنL . هى الهاء وتاستخدام الحصى كوسٌط للترشٌح الحٌوي 
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 أسئلة الفصل السادس

 

 

 : هاهً أهداؾ ترتٌة اِسهان؟1س

 : أذكر ههٌزات هشارٌع إستزراع اِسهان.2س

 : هاهً صفات النوع الهٕئم للترتٌة تجارٌا ؟3س

 : عدد ههٌزات ترتٌة اِسهان فً اِلفاص.4س
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 الفصل السابع                               

 

 تغذٌة األسمان                                

 

 

 الهدؾ العام:

ٌهىىدؾ هىىذا الفصىىل الىىى تعرٌىىؾ الطالىىب تتىىؤثٌر التسىىهٌد علىىى أحىىواض ترتٌىىة        

 اِسهان وكٌفٌة تصنٌع العٕئك الجافة.

 

 

 

 اِهداؾ التفصٌلٌة:

ٌتولع هى الطالىب تعىد أنتهىاء هىى در اسىة هىذا الفصىل أى ٌكىوى لىادر ا  علىى          

 :هعرفة ها ٌلً

 

 تصنٌؾ اِسهان حسب تؽذٌتها. -1

 العٕئك وهكوناتها اِساسٌة وكٌفٌة تصنٌع العٕئك الجافة. -2
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 الفصل السابع

 

 تغذٌة  األسمان
  

ٌعد توافر العلٌمة الهناستة للنوع السهكً الهرتى الهشكلة أساسٌة فً ترتٌة اِسهان وارتفاع       

ترتٌىة اِسىهان هى الرأسهال التشؽٌلً لهشروع  %70لتكالٌؾ الى تكالٌؾ تشؽٌلها فمد تصل تلن ا

تستب ارتفاع نسب التروتٌى فً عٕشع اِسهان . لذا تشكل تؽذٌة اِسهان العاهل الهحىدد لتوسىٌع 

صناعة ترتٌة اِسهان على الهستوى العالهً وفً الدول الناهٌة على وجه الخصوص تستب هعاناة 

 ٌى الحٌوانً .تلن الدول هى هصادر التروت

 

علىى تعىرؾ الختىرة هرتىً اِسىهان تؽٌىة  تعد دراسة العادات الؽذائٌىة لٕسىهان هىى اساسىٌات     

تختلىىؾ أنىىواع اِسىىهان فىىً عاداتهىىا الؽذائٌىىة تىىل ؽذائٌىىة ٔنىىواع اِسىىهان الهختلفىىة  . أحتٌاجىىات ال

العىادات الؽذائٌىة تهكونىات  تىرتتطلعهرٌة الهختلفة للنوع الواحد . للهراحل انفسها وتختلؾ العادات 

ى حٌث وجود أو تحور أو أندثار عضىو هىى أعضىاء الجهىاز الهضىهً الجهاز الهضهً لٕسهان ه

حمٌمٌىة ( فً اسهان التٌىاح والخشىنً وعىدم وجىود هعىد  Gizzardثل وجود المانصة ) لّسهان ه

فات ٌىىة تىىتعض الصىىعىىادات الؽذائؼٌىىر ذلىىن . تىىرتتط  الوالعشىىتً و ....  فىىً اسىىهان الكىىارب الشىىائع

فراز انزٌهات هعٌنة ٔ تفرزها أنواع اخىرى تنىاءا  أعلى اهعٌنة سهان الفسلجٌة للسهكة حٌث تعهل ا

 وٌهكى تمسٌم اِسهان حسب تؽذٌتها على  لعادات الؽذائٌة . على شكل المناة الهضهٌة وا

 

تاتٌىىة و والتىىً تعتهىىد فىىً تؽىىذٌتهاعلى الهائهىىات الن(   ( Herbivorousنتاتٌىىة التؽذٌىىة .1

 الطحالب و الحشائ  و النتاتات الهائٌة هثل الكارب العشتً و التنً.

فً تؽذٌتها على الهائهىات الحٌوانٌىة و و التً تعتهد    ( Carnivorous )حٌوانٌة التؽذٌة .2

 . الرخوٌات وٌرلات الّفمرٌات واِسهان وٌرلاتها وهثال ذلن اسهان الجري والتز

( والتىىىً تعتهىىىد فىىىً تؽىىىذٌتها علىىىى الكائنىىىات النتاتٌىىىة Omnivorousهختلطىىىة التؽذٌىىىة )  .3

 والحٌوانٌة هعا وهثال ذلن اسهان المطاى

و هً التً تعتهد فً تؽذٌتها على الهواد  (detritivorous)هتؽذٌة على الفتات العضوي  .4

 العضوٌة الهوجودة فً الماع . 

 

احد هى اِسهان طٌلة حٌاتها تالذكر اى التمسٌم الساتك احٌانآ ؼٌر ثاتت لنوع وو هى الجدٌر    

سىهان تختلىؾ حٌث تؽٌر السهكة هى عاداتها الؽذائٌة خٕل هراحل حٌاتهىا . فضىٕ علىى اى اِ

حٌوانٌىة  سىهانهىة ٔفعالهىا لحٌوٌىة .  فّهى الؽىذاء ٔنتىاج الطالىة الٕز فٌها تٌنها فً استفادتها

ى تٌنهىىا التىىروتٌى و الىىدهو التؽذٌىة ؼالتىىآ هىىا تحصىل علىىى الطالىىة الٕزهىة عىىى طرٌىىك اسىتهٕن

 للحصول على الطالة التً تحتاجهااؤ رات ٌدالكارتوهاِسهان نتاتٌة التؽذٌة ؼالتآ ها تستهلن 

 فً افعالها الحٌوٌة
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 الغذاء الطبٌعً
عادة ها تحتوي التٌئة الهائٌة على العدٌد هى أحٌاء الهائٌة, نتاتٌة و حٌوانٌة تهثل فً هجهىوع 

هى النوع أخر فىً نهىوه  هاٌسهى تالسلسلة الؽذائٌة حٌث كل نوع ٌستفاد وجودها هع اِسهان

لتىىً تعتهىىد فىىً تؽىىذٌتها و ( ا(phytoplankton. تتىىدأ السلسىىلة تالهائهىىات او العوالىىك النتاتٌىىة 

نهوها على الهؽذٌات هى فسفور و ناٌتروجٌى و توتاسٌوم و هواد هعدنٌة اخرى تحصىل علٌهىا 

فىً  ) هوت و تفسخ أحٌاء نتاتٌة وحٌوانٌىةهى تحلل الهواد العضوٌة  ذاتة اهٕح الترتة وأهى 

و هىىادة الكلورفٌىىل  ((CO2الهىىاء ( فضىىٕ علىىى وجىىود الضىىوء و ؼىىاز ثنىىائً اكسىىٌد الكىىارتوى 

)التٕستٌدات الخضىراء ( لتحوٌىل تلىن أهىٕح الهعدنٌىة الىى هىواد سىكرٌة ) كرتوهٌىدرات( و 

حسىب هعادلىة التهثٌىل الضىوئً السىاتمة الىذكر فىً  وكسجٌىتروتٌنٌة و دهنٌة و اطٕق ؼاز أ

             الفصل الخاهس .

    

الهواد جاهزة للعوالك النتاتٌة و النتاتات  هواد العضوٌة )الؽذائٌة(لتكوى تلنال تحلل التكترٌا      

دة تخزنها فً موم تتحوٌل العناصر الؽذائٌة التسٌطة الى هواد ؼذائٌة هعموالطحالب وكذلن ت الهائٌة

الحلمة الثانٌة هى السلسلة ( zooplankton)وهكذا تعد العوالك او الهائهات الحٌوانٌة . اجساهها 

الؽذائٌة حٌث تتؽذى على العوالك النتاتٌة والحلمة الثالثة هى السلسلة الؽذائٌة هً الكائنات الحٌوانٌة 

هجهوعات الكائنات الحٌوانٌة فً تعمٌدها لعوالك الحٌوانٌة تتدرج الهفترسة والماعٌة الهتؽذٌة على ا

ل الٕفمرٌات وٌرلاتها وٌرلات اِسهان لتصل الى اِسهان الهفترسة الهتؽذٌة على اِسهان  لتشهٍ 

 الصؽٌرة وٌرلات اِسهان وٌهكى توضٌح السلسلة تالتخطٌط أتً :
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ئٌة الطتٌعٌة تسطٌع اى تنهو ح اى اِسهان فً تٌتها الهاوهى دراسة السلسلة الؽذائٌة ٌتض      

( ستب تنوع الؽذاء الطتٌعً واحتوائها على العناصر الؽذائٌة )نتاتٌة وحٌوانٌة نفٌٌة ذاتٌا تكهو

وعلى هذا أساس ٌتضح كفاٌة الؽذاء الطتٌعً لترتٌة . فضٕ على أهٕح الهعدنٌة والفٌتاهٌنات

الؽذاء الطتٌعً لترتٌة  ٌكفًهل نفسه هون تنظام أستزراع الواسع. والسإال الذي ٌطرح اِسها

 ؟ اِسهان فً أنظهة الشته كثٌفة والكثٌفة ونحوها

 

 

ٌزٌد هى ,  تأحواض او وزنآ تستب نهوها او كتر حجهها  ا اى زٌادة كثافة اِسهان عدد      

ى خاصة و ا طلب تلن اِسهان للؽذاء الطتٌعً الذي تدوره ؼٌر كافً لسد هتتطالتات اِسهان

ً ف الهدؾ الرئٌس هى استزراع اِسهان هو الحصول على انتاج عالً هى خٕل النهو السرٌع

 الى حدوده عهل على زٌادة الؽذاء الطتٌعً كها ونوعالذا على الهرتً اى ٌ.  و تكالٌؾ الل  زهى 

 -:المصوى وٌهكى تحمٌك ذالن هى خٕل 

 

 زٌادة خصوبة التربة : اوال

حىواض الترتٌىة هىى ً المٌام تهىا تؽٌىة زٌىادة خصىوتة ترتىة أارٌة على الهرتهنان اعهال اد         

اى عهلٌىىة التجفٌىىؾ تىىإدي الىىى تحلىىل الهىىواد العضىىوٌة  خىىٕل عهلٌىىة تجفٌىىؾ اِحىىواض وحراثتهىىا .

لتل هى  هالتكوى جاهزة لٕذاتة تالهاء عند هلئ الحوض واهتصاص(  (mineralizationوتعدٌنها 

تنهو هذه . تٌةوالطحالب والنتاتات الهائٌة )الحلمة أولى فً السلسلة الؽذائٌة (التكترٌا والعوالك النتا

كثٌىر هىى العوالىك الحٌوانٌىة والٕفمرٌىات لنتاتىات تؤعىداد هائلىة لتىوفر ؼىذاءا لالعوالك والطحالىب وا
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وهىى  اهىالؽذائٌىة وازدهاروأسهان نتاتٌة وهختلطة التؽذٌة وتالتالً نهو الحلمة الثانٌة هىى السلسىلة 

وفضىىُ علىىى ذلىىن فىىؤى تجفٌىىؾ ترتىىة اِحىىواض وحرثهىىا .  تمٌىىة الحلمىىات تتاعىىآ  ثىىم تنهىىو وتزدهىىر

ها ٌساعد فً تنشٌط عهل التكترٌا خاصىة التكترٌىا أزوتٌىة التىً تعهىل سٌإدي الى ىتهوٌة الترتة ه

 علىىى تثتٌىىت النىىاٌتروجٌى فىىً الترتىىة  والمضىىاء علىىى الطفٌلٌىىات وأهىىراض التىىً تخفىىض هعىىدٔت

التؽذٌة ونهو اِسهان والتخلص هى أدؼال والنتاتات والحشائ  التً تعد هلجؤ لهسىتتات الهىرض 

عىىٕج هشىىكلة ٌىىإدي  تجفٌىىؾ ترتىىة الحىىوض الىىى اهكانٌىىة  . واخٌىىرآ وأجهىىاد وأفتىىراس لٕسىىهان

 ا  هى خٕل  اضافة تعض أسهدة الكلسٌةحهوضة الترتة او للوٌته

 

  يتأحىاض التشب تسويذ ثبنيب :

تشكل اعٕؾ اِسهان فىً الترتٌىة هعظىم الكلىؾ ألتصىادٌة الهعروفىة فىً ترتٌىة       

ء ى عهلٌات تسهٌد اِحواض تؽٌة انهىااِسهان ال ا وتاِسهان . ولتملٌل تلن الكلؾ ٌتجه هعظم هر

 ا  تتؽٌىىر درجىىات الحىىرارة والظىىروؾ التٌئٌىىةً وتنوعىىه خىىٕل دورة الترتٌىىة هتزاهنىىالؽىىذاء الطتٌعىى

أنتىاج السىهكً وتحسىٌى تٌئىة ولىاع الحىوض , وٌتعىد خطىر  خرى , ٌعهىل التسىهٌد علىى زٌىادةأ

اهىىراض الىىنمص الؽىىذائً هىىى خىىٕل تنهٌىىة الؽىىذاء الطتٌعىىً فىىً الحىىوض تىىدءا  تالهائهىىات النتاتٌىىة 

والنتاتىىات الهائٌىىة ثىىم الهائهىىات الحٌوانٌىىة . وانتهىىاءا  تزٌىىادة هعىىدٔت نهىىو اِسىىهان وزٌىىادة كثافىىة 

 ستزراع فً الحوض .أ

 

تعد عهلٌة تسهٌد اِحواض عهلٌة توازى كٌهٌىائً هىائً ارضىً هعمىد هىى خىٕل العدٌىد هىى        

افة الهؽذٌات الهعدنٌة وزٌادة تراكٌزها عى والفٌزٌاوٌة التً تحدث نتٌجة ٔض التفاعٕت الكٌهٌاوٌة

 ة اِسهان هها : طرٌك اظافة أسهدة , وٌستخدم نوعاى هى أسهدة فً أحواض ترتٌ

 :  االسمدة الكٌمٌاوٌة .1

تستخدم ٔنهاء الؽذاء الطتٌعً فً أحواض الترتٌة وخاصة فىً اِحىواض الهسىتزرعة          

اِسهان لٕسىراع تنهوهىا . ٌحىذر اسىتخدام أسىهدة الكٌهٌاوٌىة تكثافات عالٌة تٌرلات وٌافعات 

ات الهعدنٌىىة . ٌنصىىح تاسىىتعهالها فىىً هىىا تالهؽىىذٌاض حدٌثىىة أنشىىاء وذلىىن لؽنىىى ترتتفىىً اِحىىو

اِحواض ذات الترتة الفمٌىرة او اِحىواض المدٌهىة أنشىاء او اِحىواض الكونكرٌتٌىة . ٌجىب 

ِحىواض وسىفات وتوتاسىٌوم فىً هٌىاه اوفتنىرات  ٌز الهؽذٌات الهعدنٌة أساسٌة هىلٌاس تراك

افضل ت والتحوث اتضح اى افتها . هى خٕل الدراساتؽٌة احتساب كهٌات أسهدة الواجب اض

أعلىى نهىو هائهىات والتوتاسٌوم فىً هٌىاه اِحىواض للحصىول علىى  تركٌز للفوسفات والنترات

) علىى التىوالً تنسىتة   mg/L (0.5  ٚ5  ٚ1.7)   وٌعطىً نهىو و انتىاج اسىهان جٌىد هىو جٌد

N:P ) 4:1.  النترات الكلٌةهٌاه جنوب العراق ووسطه تانخفاض تراكٌز  تتهٌز mµ/l  (0.4 

فة ههىىىا ٌسىىىتدعً عىىىدم أضىىىا mg/L  (2.75 – 2.85 )وارتفىىىاع تراكٌىىىز التوتاسىىىٌوم  ( 3.9 –

hours /m للهٌىىاه العرالٌىىة فمىىد تراوحىىت تىىٌىالطتٌعٌىىة أنتاجٌىىة  أسىىهدة التوتاسىىٌة . اهىىا
2

 /

 .mg (12.2 – 407.1)وبسثْٛ 

 

وهعىدل ( P2O5) ا على الفسفور هنن العدٌد هى أسهدة الفوسفاتٌة تختلؾ فً نسب احتوائه        

ٌعىىد السىىهاد الفوسىىفاتً  تانىىه فىىً الهىىاء الىىذي ٌعتهىىد علىىى لاعدٌىىة الهىىاء وعسىىرته . اسىىتهٕكه وذو

فوسىىفات دٌىىة والعسىىرة العىىالٌتٌى , تٌنهىىا ٌعىىد سىىهاد أهونٌىىوهً فعىىأ  جىىدا  فىىً الهٌىىاه ذات الماعد
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اتضىىح اى هنىىان عٕلىىة وثٌمىىة تىىٌى كهٌىىات الكالسىىٌوم فعىىأ  فىىً الهٌىىاه ذات الملوٌىىة الواطئىىة . ولمىىد 

العٕلىىة هىىع  افة الىىى أحىىواض ترتٌىىة اِسىىهان وهعىىٕت انتىىاج اِسىىهان وتىىرتتط هىىذهالفسىىفور الهضىى

عنىد هعدٔت أٌض الؽذائً وهعدٔت نهو اِسهان  و تزداد أنتاجٌة أولٌةدرجة حرارة الهاء . 

 فسفور .وتالتالً ٌزداد الطلب على الأرتفاع درجات الحرارة 

 

افتها الى أحواض ترتٌة اِسىهان تسىتب تحلىل كهٌات النتروجٌى الواجب اض لٌس هى السهل تحدٌد

تىروجٌى . كىذلن فىؤى كهٌىات هىى كثٌر هى الهواد العضوٌة الهترسىتة فىً لىاع الحىوض واطىٕق الن

ه احواض النتروجٌى الجوي ٌذوب فً هٌاه أهطار السالطة هإدٌا الى زٌادة تراكٌزه فً ترتة وهٌا

 اختزال النترٌت وأهونٌا الى نترات توسىاطة التكترٌىة أزونٌىة اضافة الى ذلن, ترتٌة أسهان .

افة أسىهدة النتروجٌنٌىة اتضىح هىى خىٕل الدراسىات الهحلٌىة , اى اضى . أ انىه فً ترتىة الحىوض

تٌة وخاصىىة فىىً انتىىاج أسىىهدة الفوسىىفافىىة فىىً انتىىاج اِسىىهان اذا هىىا لىىورى تٌىىإدي الىىى زٌىىادة طفٌ

زرلىة وتلىن اِنىواع التكتٌرٌىة اَنفىة الىذكر هأحواض الترتٌة الهحتوٌىة علىى الطحالىب الخضىراء ال

 التً تموم تتثتٌت النتروجٌى الحٌوي .

 

افة النترات الى جهلة هتؽٌرات فىً تٌئىة أحىواض ترتٌىة اِسىهان . إٔ اى العهىل ستإدي عهلٌة اض

( فىىً أحىىواض mg/l 0.5  لهسىىتوٌات السىىهٌة ) الىىل هىىىعلىىى عىىدم وصىىول تراكٌىىز النترٌىىت الىىى ا

ٔى النترٌىىت  لاتىىل لٕسىىهان فىىً تراكٌىىزه العالٌىىة. وتعىىد  ,الترتٌىىة هىىو هىىى أهىىور الهههىىة اتتىىدءا  

وجٌنٌة علها  تىاى أهونٌا هى العواهل الكٌهٌاوٌة الهائٌة الواجب هٕحظتها عند إضافة أسهدة النتر

أسىىىهدة  إثراِسىىىهان النتروجٌنٌىىىة . تشىىىكل عىىىام تىىىفضىىىٕت هىىىى  90 60-% % لأهونٌىىىا تهثىىى

هىرة  2 - 1.5 لطتٌعٌة لٕحواض وتزٌدها تهمدارأنتاجٌة اعلى افة الى اِحواض الكٌهٌاوٌة الهض

 ولذلن ٌهكى تملٌل كهٌات أعٕؾ الهمدهة الى اِسهان .

 

 تٌة : عند استخدام االسمدة فً أحواض تربٌة األسمان ٌجب اتباع النماط اآل

 

 اؾ أسهدة الى اِحواض عند انخفاض درجات حرارة الهاء , فٌجب اى ٔ تمل عىٔتض .1

˚60 . 

ٌجب هعرفة تراكٌز الهؽذٌات اِساسٌة فً هاء الحوض لتل اضافة أسهدة وحساب  .2

 . mg/L 2 والنترات الى mg/L 0.5  كهٌاتها لرفع تراكٌز الفسفور الى

عدٌة الهاء وعسرته لتحدٌد نوع السهاد الفوسفاتً اِس الهٌدروجٌنً ولا درجة لٌاس .3

 والسهاد النتروجٌنً الهضاؾ .

أسهدة فً حالة ازدهار الهائهات النتاتٌة فً الحوض او وجود كثافة  أضافة ٌهنع هنعا  تاتا   .4

 عالٌة هى النتاتات الهائٌة و أدؼال فً حوض الترتٌة .

ادة الهادة العضوٌة فً الحوض او للة فً اِحواض فً حالة زٌ أٌماؾ عهلٌات التسهٌد .5

 تراكٌز أوكسجٌى الهذاب فً هٌاه اِحواض .

 

دة ٌورٌىة وهىً هىا NH4NO3اى اؼلب أسىهدة النتروجٌنٌىة الهتىوافرة هىً نتىرات أهونٌىوم      

وهىىو هسىىحوق  2SO4(NH4)وكترٌتىىات أهونٌىىوم  نتىىروجٌى   35 %عدٌهىىة اللىىوى تحتىىوي علىىى 
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هىىى كترٌتىىات  ton 1.7 . نتىىروجٌى   21 % وتاى فىىً الهىىاء ٌحتىىوي علىىىسىىهل الىىذتلىىوري اتىىٌض 

أهونٌوم , ٌعادل طنا  واحدا  هى نترات أهونٌوم والٌورٌا . أها أسهدة الفسىفورٌة أكثىر شىٌوعا  

ثىة اشىكال أعتٌىادي و ٌوجىد تجارٌىا على ثٕ  Ca3(H2PO4)2هو سهاد سوتر فوسفات الكالسىٌوم  

فسىىفور, الحتٌتىىً وٌحتىىوي علىىى   27 % والىىذي ٌطلىىك هنىىه حىىوالً P2O5  16 %وٌحتىىوي علىىى 

18.72 % P2O5  45  %هنه فسفور والثنائً ٌحتوي على  28.2  %وٌطلك  P2O5  وٌطلك هنىه

 فسفور وٌعد السهاد ؼٌر الحتٌتً هو أفضل ٔرتفاع نستة ذوتانه فً الهاء .   %19.6حوالً  

 

 ها فً أحواض ترتٌة اِسهان نستخدم الهعادلة أتٌة : ولحساب كهٌات أسهدة الواجب اوضع

 

  2ت – 1ت                  

 1000× ع × ن =      ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ى                       

 حٌث اى 

 ن : كهٌة السهاد الهضاؾ تالكؽم / هكتار 

 لحوض هلؽم / لتر: التركٌز المٌاسً للعنصر والواجب توافره فً هاء ا 1ت

 افة هلؽم / لترن العنصر فً هاء الحوض لتل أض: تركٌز ذل 2ت

 ى : النستة الهئوٌة للعنصر فً الهركب السهادي ) ٌكتب على حاوٌة السهاد (

 ع : هتوسط ارتفاع هاء الحوض.

 

فع تؽٌة ر hectare  50ها كهٌة نترات أهونٌوم الواجب اضافتها لتسهٌد حوض هساحته -هثال : 

وهتوسط عهك  mg/L 0.4 تاى نستة تركٌز النتروجٌى فً هاء الحوض تركٌز النتروجٌى علها  

نتروجٌى .علها  اى تركٌز النتروجٌى  35 %تحوي نترات أهونٌوم على   .m 0.8هاء الحوض 

  mg/L 0.5وتركٌز الفسفور المٌاسً  mg/L 2  المٌاسً فً الهاء ٌساوي

 

  -الحل : 

  2ت – 1ت                  

 1000×  0.8× ن =        ـــــــــــــــــــــــــــ  

                        0.35 

 

                  2 – 0.4   

 1000×  0.8× ن =      ــــــــــــــــــــــــــــ 

                   0.35 

 

     =kg/hectare 36.6 

                                                                                        )kg 1830  =36.6  ×50  (كهٌة نترات أهونٌوم للحوض 
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توضع أكٌاس السهاد عند هداخل , او لنوات تزوٌد الحوض تالهاء ٌهرور الهاء على السهاد . تتم 

 10 اء و  هى اله L 10-15هى نترات أهونٌوم تحتاج الى  kg 1اذاتته تدرٌجٌا  . عهوها  فاى 

kg20-25 تحتاج الى  هى كترٌتات أهونٌوم L  . هاء ٔذاتتها 

 

وهى أهم  Limingهنان اسهدة كٌهٌاوٌة اخرى تعرؾ تأسهدة الجٌرٌة وعهلٌة اضافتها تعرؾ تـ 

 فوائد أسهدة الجٌرٌة هً : 

 

 على لتل الطفٌلٌات ة فً أحواض الترتٌة أي تعهلاعطاء الفعل الهضاد للطفٌلٌات الهوجود .1

 والجراثٌم وتعهل أسهدة الجٌرٌة على تعمٌم ترتة الماع وهٌاه اِحواض .

وجعل الوسط  pHتأسهدة الجٌرٌة لرفع لٌم الـ  pH تسهد اِحواض الهنخفضة لٌم الـ .2

 الذي ٌعهل على نهو الهائهات النتاتٌة والحٌوانٌة لاعدٌا  أي زٌادة أنتاجٌة الطتٌعٌة .

طتٌعة لاع الحوض وخاصة اِحواض ذات الهحتوى العالً هى الهواد العضوٌة تحسٌى  .3

 حٌث تعهل أسهدة الجٌرٌة على زٌادة تحلل الهواد العضوٌة .

 تعهل أسهدة الجٌرٌة على ترسٌب الهواد العالمة فً هٌاه اِحواض . .4

ات أهونٌوم هركتٌل عهلٌة النترجة وأسراع تها .خاصة على تسهتعهل أسهدة الجٌرٌة  .5

 لتتحول الى نترات . وهنان ثٕثة أنواع هى أسهدة الجٌرٌة . 

 

    كرتونات الكالسٌوم (  %90-95) تحتوي على  Powder limeأ . هادة 

 وٌستخدم للتعمٌم . Quick lime  (CaO )ب . الجٌر الحً 

 الجٌر الحً .وتحتوي على نستة هتوسطة هى  Caustic lime (Ca(OH)2 )ج . الجٌر الهطفؤ 

توضع أسهدة الجٌرٌة فً هداخل الهاء للحوض او تر  على هاء الحوض او توضع وتىر       

هىرات خىٕل هوسىم الترتٌىة تكهٌىة  3-4 على لاع الحوض تعد تجفٌفه ولتل اهٕئه تالهىاء . ٌضىاؾ

 حىوض لهىاءالهٌىدروجٌنً  عتهىادا  علىى لٌهىة أس/hectarekg  1800-300 kg/ تتىراوح تىٌى 

وتخلط العٌنات وٌاخذ  عٌنة لحوض هساحته هكتار( 12وترتة الماع . تاخذ عٌنات هى ترتة الماع )

هىل هحلىول ثاتىت ٌع.  ml 0.85وى تنخل تهنخل ذي فتحىة تجفؾ تالهواء. تسحك تالها g 20هنها  

 p-nitrophenol ,15          هى g 20وذلن تتخفٌؾ  (  pH ±0.1 = 0.8 )الهدروجٌى  اِس.

g 74ى حاهض الٌورٌن و ه g  10.5كلورٌد التوتاسٌوم و g  هٌدروكسٌد التوتاسٌوم . أي فً لتىر

 ml 20تٌكىر وٌضىاؾ الٌهىا  ml 10فً  ( g 20) ع عٌنة اترتة الماع الجافه واحد هاء همطر توض

س ٔلراشح . ٌمارى لىٌم اس اِس  الهٌدروجٌنً لطر وترج لهدة ساعة واحدة . ثم ٌماهى الهاء الهم

لهٌدروجٌنً لهحلولٌى وهنان جداول لحساب كهٌة أسهدة الجٌرٌىة الواجىب اضىافتها عنىد همارنىة ا

-kg/hectareg 600ٌضىاؾ  7.87المىاع pH لٌم اِس الهٌدروجٌنً للهحلولٌى . عهوها  اذا كاى 

 لهرتٌى أولى فً تداٌة الهوسم , والثانٌة فً الهنتصؾ .و 300

 

 االسّذح اٌؼؼ٠ٛخ :  

 

هصىىادر أسىىهدة العضىىوٌة عدٌىىدة تىىدءا  تفضىىٕت الهاشىىٌة والىىدواجى وهخلفىىات الهعاهىىل  اى     

الهادة العضوٌة والهعىاهٕت . تحدد  الهختلفة وهخلفات الحتوب والزراعة وهٌاه الهجاري الطتٌعٌة 
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. اى أرتفىىاع هسىىتوى أسىىهدة العضىىوٌة هىىى الهؽىىذٌات الهعدنٌىىة  لتىىً تتعىىرض لهىىا لتىىل أسىىتخدام ا

فىىً أسىىهدة العضىىوٌة للٌلىىة جىىدا  لىىذا تتطلىىب نسىىب الهؽىىذٌات الهعدنٌىىة ى الرطىىوتً ٌجعىىل الهحتىىو

اضىىافتها تكهٌىىات كتٌىىرة فىىً أحىىواض ترتٌىىة اِسىىهان لزٌىىادة تراكٌىىز تلىىن الهؽىىذٌات وانهىىاء الؽىىذاء 

رٌىىات ا ؼىىذاءا  هتاشىىرا  لكثٌىىر هىىى الٕفمالطتٌعىىً فىىً الحىىوض . تسىىتهلن أسىىهدة العضىىوٌة توصىىفه

تعهل أسهدة  ل اسهان التٌاح والكارب الشائع .الحوض وكذلن تعض أنواع اِسهان هث الناهٌة فً

العضوٌة تعد تحللها على زٌادة الؽذاء الطتٌعً فً أحواض ترتٌة اِسهان أكثر هها تعهله أسىهدة 

(   7-1اى أكثىىار هىىى أسىىهدة العضىىوٌة ٌىىإدي الىىى تلىىوث هٌىىاه اِحىىواض ) الشىىكل . الكٌهٌاوٌىىة 

الهاء خاصىة فىً أٌىام هرتفعىة درجىة الحىرارة عنىد الصىتاح ض تراكٌز أكسجٌى الذائب فً وخف

الهىىواد العضىوٌة )السىىهاد ( وتحللهىا وهىىذٌى فىىً أكسىدة الىذائب التىاكر وذلىىن ٔسىتهٕن أوكسىىجٌى 

 العىىىاهلٌى سىىىٌإدٌاى الىىىى ارتفىىىاع هعىىىدل أجهىىىاد علىىىى اِسىىىهان ههىىىا ٌسىىىهل اصىىىاتتها تىىىأهراض

اذا ها اضفنا اى أسهدة العضوٌة تعد وسطا  لنهو الكثٌر هى الطفٌلٌىات والجىراثٌم التىً والطفٌلٌات 

ٌهكى اى تصٌب اِسهان . لذا فعند استخدام أسهدة العضوٌة تصورة هستهرة خٕل هوسم الترتٌة 

 4 ٌستهر التسهٌد تالهواد العضوٌة تشكل عام هرة كللى ادارة جٌدة ودراٌة وخترة عالٌة.  تحتاج ا

ىشكل دفعات تصورة هستهرة خٕل هوسم الترتٌة . تحدد نوعٌة السهاد ى سنة او استخداهه عل2  –

د فضىٕت الىدواجى افضىل العضوي حسب نوع ؼذاء اِسهان الهىراد انهائىه داخىل الحىوض . وتعى

 لتعطً انتاج سهكً عال . kg/hectareg 250وٌهكى اضافتها تهعدل   أنواع أسهدة العضوٌة ,

 

تٌنهىا ٌىتم تسىهٌد أحىواض  ٌتم تسهٌد أحواض التسهٌى فً الرتٌىع تعىد ارتفىاع درجىات الحىرارة     

اسىاتٌع هىى أسىتزراعه تالرلاتىة وٌسىتخدم التسىهٌد فىً  3 – 4الرعاٌة لتل استزراع اِحواض و 

السٌطرة على نهو أدؼال وأعشاب الهائٌة والنتاتات الهائٌة فً الحوض وخاصة الؽاطسىة هنىا . 

عند نهو الطحالب وخاصة الخٌطٌة هنها فاى ذلن ٌإثر فً انتاجٌة الحوض وٌملل هى نهو اِسىهان 

 وٌعهل على تثتٌط نهو النتاتات فٌعهل على تسهٌد الحوض لزٌادة نهوالهائهات النتاتٌة .     

 

 ثالثا : تربٌة العوالك ) الهائمات (
لمٌام تتعض اْجراءات التً هى شىؤنها زٌىادة ٌحاول المائهوى على إدارة الهزارع السهكٌة ا      

  ائهىات  النتاتٌىة والحٌوانٌىة وتعىضهعدٔت التؽذٌة الطتٌعٌة هثل إنشىاء أحىواض خاصىة لترتٌىة اله

 ٌىتم إضىافة هىذه  .  Chironomidسىهان وإنهائهىا هثىل ٌرلىات حشىرات ألأحٌاء الماع الهفضىلة لّ

 اض الصىىىىوؾ الزجىىىاجً واِحىىىىواض الكائنىىىات إلىىىىى أحىىىواض ترتٌىىىىة اِسىىىهان وخاصىىىىة  أحىىىو

 هىا لتىل إطٕلهىا إلىى اِحىواض الكتٌىرة نظىرا ترتً فٌها ٌرلات اِسىهان  وافراخ الكونكرٌتٌة التً

السىىهان   ٔحتىىواء هىىذه الكائنىىات علىىى نسىىتة عالٌىىة هىىى التىىروتٌى الحٌىىوانً الضىىروري لنهىىو ٌرلىىات

 ع ترتٌىة الطحالىب التحرٌىة فضٕ على ذلن تنتشىر علىى سىواحل جنىوب شىرق أسىٌا والٌاتىاى هىزار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وإنهائها لتؽذٌة اِسهان وْؼراض صناعٌة هثل صناعة الزٌوت واْصتاغ واِدوٌة وؼٌرها.
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 الغزء الوصنغ

فً عند زٌادة كثافات استزراع اِسهان )تعرؾ كثافة أستزراع تؤنها عدد أو وزى اِسهان       

فىً أحىواض الترتٌىة ٌصىتح هىى الصىعب إنتىاج ؼىذاء طتٌعىً وحدة هساحة أو حجم هى الحوض(  

 الىذا ٌلجىؤ هرتىو الهرتاة وهعٌشتها وسد احتٌاجاتها هى الهىواد الؽذائٌىة .ٌلتً هتطلتات نهو اِسهان 

اِسهان  إلى اِؼذٌة الهصنعة وإضىافتها إلىى اِحىواض لزٌىادة هعىدٔت النهىو وتسىهٌى اِسىهان 

 زهنٌة . ٌطلك على اِؼذٌة الهصنعة تعٕئك اِسهان. صول على ألصى إنتاج ههكى تؤلل فترةللح

 \لؼالئق األسوبك: الوكىنبث األسبسيت

لتحمٌك الهدؾ الهنشود هى ترتٌة اِسهان ٌجب تىوفٌر ؼىذاء هتكىاهٕ ٌلتىً احتٌاجىات اِسىهان     

 ولتحمٌك هذا الهدؾ ٌجب أى ٌحتوي الؽذاء على الهتطلتات اِساسٌة لؽرض نهوها تشكل سرٌع .

 -للهعٌشة والنهو وهً:

 Proteinsالتروتٌنات   -1

تختلىؾ التروتٌنىات فٌهىا تٌنهىا تنىاءا اِساسً  لتناء أنسجة الحٌواى .  لعنصرتعد التروتٌنات ا      

على نوع اِحهاض اِهٌنٌة الهكونة لها والتً تهثل وحدة التناء اِولٌة للتروتٌنات وطرٌمة ارتتاط 

 تلن اِحهاض .

ً هعظىىم فىى ة هىىو النٌتىىروجٌى الىىذي تتلىىػ نسىىتة تواجىىدهإى وحىىدة التنىىاء اِساسىىٌة لّحهىىاض اِهٌنٌىى

ٌعتىر عىى الهحتىوى ألتروتٌنىً للهىواد  . %16تروتٌنات الحٌواى والتذور الزٌتٌة والحتوب تحدود 

 \-العلفٌة تالهعادلة اَتٌة :

 6.25×كهٌة أو نستة النتروجٌى فً التروتٌى  التروتٌى الخام =

ة وتهىا إى اِحهىاض اِهٌنٌى 6.25 =16 /100  %16هىى النسىتة  6.25حٌث تم حساب الرلم  

 حاهضا اهٌنٌا هى التروتٌنات الطتٌعٌة . 23هً وحدة تناءا لتروتٌنات فمد تم عزل 

تحتاج اِسهان إلى عشرة أحهاض اهٌنٌة أساسٌة فً ؼذائها حٌث ٔ ٌستطٌع الجسم تخلٌمها هى    

ٌى, لٌوسىىٌى , ٌٔسىىٌى , هٌثىىاٌونٌى ,فٌناٌىىل ( وهىىً آرجنٌى,هسىىتد7-1أخىىرى ) الجىىدول هركتىىات 

تمٌىة اِحهىاض أهٌنٌىة فهىً ؼٌىر أساسىٌة  وفاى وفالٌى أٌزولٌوسٌى. أهىا رٌونٌى , ترتتث , آٔنٌى

 ها إذا لم تكى هتوافرة فً ؼذائه وٌهكى لجسم اِسهان تخلٌمها عند احتٌاجه ل

 ( احتٌاجات تعض اِسهان لّحهاض أهٌنٌة اِساسٌة ؼم /كؽم ؼذاء7-1جدول )        

 

 الجري السالهوى اربسهكة الك الحاهض أهٌنً

 10. 3  24 17 أرجنٌى

 3.7   7 8 ٌىالهستد

 6.2   9 10 أٌزولٌوسٌى

 8.4  16 13 اللٌوسٌى

 1.2 2 3 الترتتوفاى                           

 7.1 13 14 الفالٌى                              

 12.3  20 22 الٌٕسٌى

 ** 5.6  * 16 12 الهٌثاٌونٌى

 12.0   21 25 الفٌناٌل اِنٌى

 5.3  9 15 ونٌىٌالثر
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 * توجود السستٌى -هٕحظة:

 ** توجود التاٌروسٌى

 وٌهكى تمسٌم التروتٌنات على لسهٌى رئٌسٌى حسب نوع اِحهاض أهٌنٌة الداخلة فً تركٌته

 : البشوتين الحيىاني -أوال:

اِحهاض أهٌنٌة اِساسٌة حٌث ٌدخل فً وهو تروتٌى حٌوانً الهصدر ٌهتاز تاحتوائه على        

عٕئىىك اِسىىهان وٌهكىىى الحصىىول علٌىىه هىىى عىىدة هصىىادر هثىىل هسىىحوق السىىهن وهسىىحوق اللحىىم 

  تحسب كهٌة التروتٌى الحٌوانً الداخلة فً وهخلفات الهجازر وهسحوق الدم والدٌداى وؼٌرها .

مىه اِسىهان , ولىد ٌىإدي إلىى عٕئك اِسهان تدلة نظىرا ٔرتفىاع أسىعاره ههىا ٌىإثر فىً سىعر علٌ

 خسائر التصادٌة .

 البروتٌن النباتً: -ثانٌا:

ٌهتىاز ض اِحهاض أهٌنٌة  اِساسٌة . ٌتم الحصول علٌه هى هصادر نتاتٌة وهو ٌفتمر إلى تع   

التروتٌى النتاتً تانخفاض أسىعاره ههىا ٌسىاعد علىى وضىعه فىً عٕئىك اِسىهان وٌملىل هىى نسىب 

ٌىىوانً خاصىىة تالنسىىتة لّسىىهان النتاتٌىىة وهختلطىىة التؽذٌىىة وعىىادة هىىا ٌتىىوافر إضىىافة التىىروتٌى الح

الزٌتٌة والتمولٌات والطحالب التحرٌة . وٌنصح تالحذر  روتٌى النتاتً فً كسب تذور الهحاصٌلالت

تعض الشًء هى إضافة التروتٌى النتاتً تستب احتواء تعض هصادره على هواد ضارة تاِسىهان 

ثتط إنزٌم الترتسٌى , وكستة تذور المطى الهحتوٌة على ٌا التً تحتوي على هكستة فول الصوهثل 

 هادة  الجوسٌتول ذات التؤثٌر على عهل العدٌد هى اْنزٌهات الهاضهة .

وتصورة عاهة تختلؾ اِسهان فً احتٌاجاتها هى التروتٌى فً عٕئمهىا وهنىان عواهىل تحىدد هىذه 

 أحتٌاجات أههها:

 ة إذ تحتاج اِسهان حٌوانٌة التؽذٌة على نسب تروتٌى اعلً فً عٕئمها .العادات الؽذائٌ -ا

    لتىىىروتٌى, الىىىذي ٌختلىىىؾ تىىىاختٕؾ نىىىوع اِسىىىهان هىىىى حٌىىىث المىىىدرة علىىىى هضىىىهه ا نىىىوع  -ب

 واهتصاصه

ن فىىً هراحىىل عهرهىىا اِولىىى إلىىى نسىىب عهىىر اِسىىهان ,حٌىىث عىىادة هىىا تحتىىاج صىىؽار اِسىىها -ج

 كتر عهرا.تروتٌى أعلى هى اِسهان اِ

تركٌب العلٌمة هى  حٌث نسب الدهوى  والكرتوهٌدرات كهصادر طالة , إذ تختلؾ هىذه النسىب  -د

 حسب نوع اِسهان .

 عواهل تٌئٌة هثل درجة حرارة الهاء والهلوحة . -ـ ه

 fatsالدهون  -2

 ت هثلواى أو النتات والتً ٌهكى استخٕصها تالهذٌتاتعرؾ الدهوى تؤنها جزء هى نسٌج الحٌ   

 توجد تنوعٌى : لدهنٌة هً أساس تكوٌى الدهوى  وإى اِحهاض االكلوروفورم واٌِثر والتنزٌى . 

 .الهشتعة وهً الدهوى الصلتة والشحوم 

 .ؼٌر الهشتعة وهً الزٌوت السائلة 

وتمسم اِحهاض الدهنٌة على أساسٌة ٔ ٌستطٌع الجسم تخلٌمها , وؼٌر أساسٌة ٌستطٌع الجسىم     

هان  وؼىذاء تمٌىة الحٌوانىات وتعد الدهوى الهصدر اِساسىً للطالىة فىً عٕئىك اِسى ها .أى ٌصنع

طالىىة ؼىىرام واحىىد هىىى الكرتوهٌىىدرات . تتهٌىىز  ضىىعؾ طىىً  الؽىىرام الواحىىد هىىى الىىدهىحٌىىث ٌع

اِحهاض الدهنٌة توجود هجهوعتٌى أساسٌتٌى تختلفاى حسب نىوع الىرواتط التىً تىرتط اِحهىاض 
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ٌى وهى أهثلتها حاهض أولٌن وحاهض توتشتهل على راتطتٌى ثنائٌ 6هٌجا هجهوعة أو الدهنٌة.

وهو هسىإول عىى تكىوٌى الكلٌسىترول 6w 2 :18 (18:2W6   )اللٌنولٌن الذي ٌرهز له تالرهز 

وتشتهل على ثٕثة رواتط ثنائٌة هثل حاهض اللٌنو  3 هجهوعة أوهٌجا الضار تاِوعٌة الدهوٌة .

عىدد ذرات الكرتىوى فىً 18حٌث ٌهثل الرلم  w :18 (18:3W3 ) 3 3 لٌنٌن وٌرهز له تالرهز

 w 6الهزدوجة تٌنها ٌهثل  فً الحاهضٌى أعٕه عدد اَواصر 3و 2 الحاهض الدهنً وٌهثل الرلم

 أول أصرة هزدوجة فً الحاهضٌى . رلم ذرة الكارتوى لهولع 3wو

نٌىة وتشىكل عىام تحتىاج اسىهان تختلؾ اِسهان فً احتٌاجاتهىا هىى هجهىوعتً اِحهىاض الده     

الهٌاه العذتة  اِحهاض الدهنٌة العائدة للهجهوعتٌى الهذكورتٌى , تٌنها تحتاج اسهان الهٌاه التحرٌة 

 %8إلى دهوى الهجهوعة الثانٌىة .وعهوهىا ٌفضىل أى ٔتتجىاوز نسىتة الىدهى فىً عٕئىك اِسىهان 

دهى وتعطىً نهىوا عالٌىا ولكنهىا الى %10وتستطٌع اسهان الكارب اسىتهٕن عٕئىك تحتىوي علىى  

 تنتج أسهاكا ذات هحتوى دهنً عال هها ٌجعلها ؼٌر هرؼوتة هى لتل الهستهلن .

عنىىد تصىىنٌع عٕئىىك ذات  ِكسىىدة الىىدهوى )التىىزنخ (كهىىادة هانعىىة  Eضىىاؾ فٌتىىاهٌى ٌراعىىى أ    

 هحتىىوى دهنىىً عىىال خاصىىة عنىىد تخىىزٌى العٕئىىك فىىً درجىىات حرارٌىىة عالٌىىة ,حٌىىث تعىىد العٕئىىك

 الهزنخة ساهة لّسهان .

 Carbohydratesالكربوهٌدرات -3

كرٌات سىىتعىىرؾ الكرتوهٌىىدرات تؤنهىىا أتسىىط هجىىاهٌع الؽىىذاء الحاوٌىىة علىىى طالىىة هتهثلىىة تال     

والنشوٌات وهً ارخص هصادر الطالة فً أؼذٌة اِسهان وخاصة اِسهان ذات التؽذٌة النتاتٌة . 

اِسىىىهان حسىىىب العىىىادات الؽذائٌىىىة وهعاهىىىل هضىىىم  ٌتحىىىدد اسىىىتخدام الكرتوهٌىىىدرات فىىىً عٕئىىىك

الكرتوهٌدرات ولدرة اِسىهان علىى هضىهها واهتصاصىها . فاِسىهان حٌوانٌىة التؽذٌىة ٔتسىتطٌع 

أستفادة هى كهٌىات كتٌىرة هىى الكرتوهٌىدرات فىً العٕئىك تسىتب عىدم إفرازأنزٌهىات الهاضىهة 

لكىارب العشىتً  والتنىً لهىا المىدرة علىى هضىم للكرتوهٌدرات, تٌنها اِسىهان نتاتٌىة التؽذٌىة هثىل ا

هضىم الكرتوهٌىدرات ٌهلن المدرة على  ات الهعمدة , علها تاى الكارب الشائعالنتاتات والكرتوهٌدر

 .ولكى تحدود 

 vitaminsالفٌتامٌنات  -4

على الرؼم هى احتٌاجه لها تكهٌىات الحً الفٌتاهٌنات هركتات عضوٌة هههة جدا لحٌاة الكائى      

فً عٕئىك اِسىهان   . إى نمص أحد الفٌتاهٌنات أو تعضها  لٌلة للحفاظ على الصحة العاهة والنهول

 ا وإصاتتها تإهراض النمص الؽىذائً .ٌستب اضطراتات فً عهلٌات التهثٌل الحٌوي داخل أجساهه

 تعهل الفٌتاهٌنات كهساعد إنزٌهً للكثٌر  هى إنزٌهات  الجسم        .

 -هٌنات التً ٌحتاجها الجسم على هجهوعتٌى رئٌسٌتٌى هها:ٌهكى تمسٌم الفٌتا

 الفٌتاهٌنات الذائتة فً الهاء وتهثل اؼلب الفٌتاهٌنات وتوجد فً الكثٌر هى الهواد نتاتٌة اِصل. -

 وتتوافر فً الهواد الدهنٌة . K , E , D , Aالذائتة فً الدهوى وهً فٌتاهٌنات الفٌتاهٌنات  -

فمىر  عٌى  أو هجهوعة فٌتاهٌنات ٌإدي إلى أعراض هرضٌة هتعددة أهههىا إى نمص فٌتاهٌى ه     

 (   7-2هراض هتعددة ) جدول تها تؤاتالدم وضعؾ الحالة الصحٌة للسهكة وتالتالً إص
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 اْعراض الهرضٌة لنمص تعض الفٌتاهٌنات فً عٕئك اِسهان 7-2جدول          

 اْعراض الهرضٌة نمص العنصر

B 12 

 

 لنهو,فمداى الشهٌةضعؾ ا

         D خهول فً الحركة, تملصات عضلٌة 

A ضعؾ النهو,جحوظ العٌنٌى 

حاهض 

 الفولٌن

ظهور اللوى الداكى على اِسهان 

 ,سهولة كسر الزعنفة الذٌلٌة

 تلوى العٌوى راٌتوفٕفٌنً

 حركات عصتٌة تٌرودكسٌى

E  جحوظ العٌنٌى, ضعؾ النهو, عدم

 تجلط الدم

حاهض 

 سكوتٌنأ

ضعؾ النهو, فمداى الشهٌة,جحوظ 

 العٌنٌى,تشوهات فً العهود الفمري

 

 mineralاألمالح المعدنٌة  -5

الهعىىادى هىىً أهىىٕح ؼٌىىر عضىىوٌة ذات عٕلىىة وثٌمىىة توظىىائؾ حٌوٌىىة عدٌىىدة أهههىىا التنظىىٌم       

ائٌىة التىً تعىٌ  الذي تموم ته اِسهان لهعادلة تراكٌزسوائل الجسم هع تراكٌز التٌئة اله أزهوزي

وتسهم اِهٕح الهعدنٌىة فىً تنىاء الهٌكىل العظهىً لّسىهان وتهثىل جىزءا  ٌىدخل فىً تركٌىب  فٌها.

العدٌد هى اْنزٌهات والهرهونات, إى نمص اِهٕح الهعدنٌة فً ؼذاء اِسهان ٌإدي إلى اْخٕل 

لىذا  أزهىوزي وؼٌرهىا.فً كثٌر هى اِفعال الحٌوٌة كالتنفس والهضم والتكىاثر والنهىو والتىوازى 

فاى إضافة اِهىٕح الهعدنٌىة إلىى عٕئىك اِسىهان ٌىإدي إلىى هعىدٔت نهىو جٌىدة علىى الىرؼم هىى 

 حصول اِسهان على كهٌات كتٌرة هى تلن اِهٕح هى التٌئة الهائٌة .

 -ػالئك األسّبن :
واختٕؾ أسالٌب  تختلؾ عٕئك اِسهان هى حٌث هكوناتها وأشكالها تاختٕؾ أنواع اِسهان     

وتشكل عام فىاى   . العهر والهدؾ هى الترتٌة هكونات العلٌمة للنوع الواحد حسب وتختلؾ الترتٌة.

ذلىن لّسىهان الهرتىاة   الهحتوى ألتروتٌنً لعٕئك اِسهان الهرتاة فً أحواض تراتٌة هو الل هىى

عالٌىىة هىىى الؽىىذاء  فىىً أحىىواض كونكرٌتٌىىة تسىىتب احتىىواء اِحىىواض التراتٌىىة علىىى نسىىتة تىىروتٌى

الطتٌعً . كذلن فؤى اِسهان الصؽٌرة تحتاج إلىى نسىب تىروتٌى أعلىى فىً عٕئمهىا ههىا لىو كانىت 

كتٌرة . وعهوهىا فىاى عٕئىك اِسىهان هىً عتىارة عىى هىواد ؼذائٌىة حٌوانٌىة ونتاتٌىة هخلوطىة هىع 

تعىىد  تعضىىها تعىىد جرشىىها وطحنهىىا لتكىىوى تشىىكل هسىىحوق أو أى تصىىنع علىىى هٌئىىة ألىىراص ؼذائٌىىة

 إضافة الهواد الراتطة لها .

تشىىتهل الهىىواد العلفٌىىة نتاتٌىىة اِصىىل علىىى الحتىىوب )ذرة , شىىعٌر ( والتمولٌىىات )تىىرهس, تىىالٕء, 

فاصولٌا( والكسىب) كسىب فىول الصىوٌا, تىذور المطىى(. أهىا الهىواد العلفٌىة الحٌوانٌىة اِصىل فهىً 

 اللحم , السهن , العظام( وهخلفات الهجازر وهنتجات اِلتاى والمشرٌات.الهساحٌك )هسحوق 
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( حٌىث هنىان هىواد ذات لٌهىة ؼذائٌىة عالٌىة 7-3وتختلؾ الهواد العلفٌة فً لٌهتها الؽذائٌىة )جىدول 

وتكوى أسعارها هرتفعة جدا هثل هسحوق السهن  وفول الصوٌا, وأخرى رخٌصة الثهى هثل نخالة 

 جازر.الحنطة وهخلفات اله

 تركٌب الكٌهٌاوي لتعض الهواد العلفٌة الهستخدهة فً عٕئك اِسهان 7-3جدول
 

 الهادة الؽذائٌة
هادة 

 جافة%

تروتٌى 

 خام %

هستخلص 

 آٌثر%

ألٌاؾ خام 

% 

 رهاد

% 

 كربوهٌدرات

 ذائتة %

 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  شعٌر اسود

 69.53     1.71 2.67 1.52 12.18 87.61 حنطة

 4.35 8.49 3.89 15.41 89.91 نخالة حنطة
    57.87 

 

كسرروٌطة 

 حنطة
93.04 13.60 2.96 4.82 13.68      57.98 

 45.22      9.53 9.36 15.17 10.32 89.60 سحالة رز

* كستة 

 المطى
93.70 39.50 5.60 10.70 7.00 30.90 

*كستة فول 

 سودانً
94.80 53.17 5.98 5,14 6.36      24.15 

كستة فول 

 الصوٌا
93.45 45.64 1.05 3.58 6.14 36.04 

كستة عتاد 

 الشهس
93.99 32.65 0.97 23.65 7.15 29.57 

هؤس 

 لصب السكر
81.49 3.12 --------- 0.32 10.76 67.29 

هسحوق 

 سهن
92.41 62.58 5.68 1.03 17.06 6.06 

 

 

لٌس هى الضروري إى تكوى عٕئك اِسهان كاهلة هى حٌث احتوائهىا علىى العناصىر الؽذائٌىة     

كلها فً حالة أسىتزراع فىً أحىواض تراتٌىة وتحىت نظىام شىته الكثٌىؾ . إهىا إذا كىاى أسىتزراع 

ع الهرتىى تحت نظام الترتٌة الكثٌفة فٌجب إى تكوى العٕئىك هركىزة وتحتىوي علىى احتٌاجىات النىو

جهٌعها لسد هتطلتاته هى النهىو واِفعىال الحٌوٌىة . تصىورة عاهىة تحتىوي العٕئىك اْضىافٌة علىى 

% وحسب عهر السهكة )ٌفضل اسىتخدام هىذه النسىتة عنىدها 30 -%20تٌى نستة تروتٌى تتراوح 

عىض العٕئىك ٌوضىح تركٌىب ت(  7-4ر هىى طىى /هكتىار ( والجىدول ) تكوى كثافة أستزراع أكث

 .هستخدهة فً العراق  ال
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 هكونات تعض العٕئك الهستخدهة فً هزارع العراق7-4جدول          

 

*أنهوذج  ا لهادة الؽذائٌة

(1) 

 أنهوذج

(2) 

أنهوذج 

(3) 

 12 1 5 هسحوق سهن

 20 15 _ كستة فول الصوٌا

 6.5 _ _ هركز تروتٌى هستورد

 _ _ 25 كستة المطى

 20 20 10 ذرة صفراء

 20 25 19  شعٌر هجرو

 _ _ 10 سحالة رز

 20 _ _ نخالة حنطة

 _ _ 25 كسر حنطة

 1.5   فٌتاهٌنات وهعادى

 26.43 14.45 20.37 الهحتوى التر وتٌنً

 

 3.40 3.5 5.34 الهحتوى الدهنً

 

 

 تثل التهر %5و   %1تضاؾ إلٌها خهٌرة  *

 

 : تصنيغ الؼالئق الجبفت
تة هحددة هى التروتٌى والىدهوى والكرتوهٌىدرات فضىٕ علىى تحتوي العٕئك الجافة على نس       

اِهٕح الهعدنٌة  والفٌتاهٌنات هع تهٌزها تما تلٌة  خزى لهدة طوٌلة . عادة ها تصىنع هىذه العٕئىك 

وتمىىدم علىىى شىىكل هسىىحوق نىىاعم إذا لىىدهت إلىىى الٌرلىىات واِفىىراخ ,أو هسىىحوق خشىىى إذا لىىدهت 

اص وحتٌتات تختلؾ إحجاهها تتعا لحجم فم اِسهان الذي للصؽار وأصتعٌات ,أو على شكل الر

 ٌختلؾ تدوره هى حٌث الحجم تاختٕؾ عهر السهكة ونوعها .

 تصنع العٕئك عاهة فً هعاهل إنتاج اِعٕؾ والعٕئك الهنتشرة فً أرجاء العراق.     

العٕئىك حٌىث وٌهكى إنشىاء هعهىل صىؽٌر ْنتىاج العٕئىك فىً الهىزارع الكتٌىرة  لسىد حاجتهىا هىى 

 -تراعى النماط اَتٌة:

 ٌجب أى تكوى الهكونات اِولٌة للعلٌمة جافة تهاها. -1

    طحى الهكونات اِولٌة جٌدا وؼرتلتها هى الهواد الصلتة ,أها المطع الكتٌىرة فٌعىاد طحنهىا هىرة  -2

 أخرى .

 ٌتم وزى كل هكوى على حدة لتحدٌد النستة الهئوٌة فً خلطة العلٌمة . -3

 ٌتم خلط الهكونات الهطحونة جٌدا  للحصول على خلطة هتجانسة . -4

ٌضاؾ الزٌت تتطء هع تملٌب الهكونات تشكل هسىتهر للتؤكىد هىى توزٌىع الزٌىت علىى هكونىات  -5

 العلٌمة.
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تدرٌجٌا هع التملٌب الهستهر حتى  (  C˚50-40ٌضاؾ هاء دافئ)ذود رجة حرارة تتراوح تٌى  -6

 تهاسكة .لحصول على عجٌنة هرنة ها

توضع العجٌنة داخل هاكنة تصنٌع اِلراص أو هثرهة لحم إذا كاى اْنتاج للٌٕ ثم تجهىع علىى  -7

 ألواح كارتونٌة أو خشتٌة .

 عة هع تملٌتها .سا 48-24هكاى تهوٌة وهشهس لهدة  تجفؾ العٕئك فً -8

لوى لتخىزى فىً هخىازى وتعتىؤ فىً أكٌىاس نىاٌاو ألٌىا فىً الهعهىل ٌتم تكسٌر خٌوط العلٌمة ٌدوٌا  -9

 خاصة .

 

 -اٌغزاء ِٚٛسُ إٌّٛ:
 

ادا علىى اٌمدم الؽذاء ٌوهٌا لّسهان كنستة هئوٌة هى وزنها حٌث تزداد هذه النستة اوتمىل اعتهى     

. هى الهعلوم إى هوسم نهو ( 7-5 ) جدول درجات حرارة الهاء التً تختلؾ تاختٕؾ أشهر السنة 

أٌىار  وٌسىتهر إلىى نهاٌىة شىهر تشىرٌى اِول فىً حالىة  -نٌسىاى  اسهان الكارب هثٕ ٌتدأ فً شىهر

نظام الترتٌة الكثٌؾ وتاستخدام الؽذاء الؽنً تالتروتٌى , تٌنها تهتد هدة النهو فً أنظهة الترتٌة ؼٌر 

ٌجىىب خفىىض تلىىن  عهوهىىا ٌمىىدم الؽىىذاء حسىىب النسىىتة الهئوٌىىة لىىوزى الجسىىم . الكثٌفىىة لهىىدة عىىاهٌى .

الجسىم  هىى وزى %1ل إلىى نسىتة عند انخفاض درجات الحرارة حٌىث تمى نٌاالنسب إلى الحدود الد

ٌسىتخدم الؽىذاء ْؼىراض اْداهىة واِفعىال الحٌوٌىة أعتٌادٌىة فمىط ل ,C˚10عند درجىات حىرارة 

ة التحوٌىل الؽىذائً الهئوٌىة للؽىذاء ههىا ٌرفىع هىى كفىاء .وعند ارتفاع درجات الحرارة تىزداد النسىتة

 لّسهان  .

 

تحدٌد هوالع لتمدٌم الؽذاء لّسهان فً أحواض الترتٌة كها ٌفضىل إى ٌمىدم الؽىذاء علىى  ٌفضل     

شكل وجتات تحٌث توزع على ثٕث وجتات تكوى اِولى عند الصتاح والثانٌة عند الظهر والثالثة 

لتىل ؼىروب الشىهس . إى عهلٌىة توزٌىع الؽىذاء أٌضىا تىإثر فىً هعىدٔت النهىو حٌىث ٌىوزع  هساءا

 اِحواض تثٕث طرائك وهً :الؽذاء فً 

 

 الحوض وهنا تكوى كهٌة العلؾ الضائع كتٌرة .هوالع هعٌنة هى ٌدوٌا فً  .نثر العٕئك 1

 .استخدام الهؽذٌات )الهعا لؾ (الهٌكانٌكٌة هها ٌملل هى كهٌة العلؾ ؼٌر الهستهلن . 2

 . استخدام الهؽذٌات اِوتوهاتٌكٌة  التً تعهل تالتولٌت . 3

 
 ث الكفبيت الغزائيت :قيبط هؼذال

هنان هعاٌٌر عدة لمٌاس هعدٔت الكفاٌة الؽذائٌة هى خٕل لٌاس أوزاى اِسهان كل                   

أستوعٌى أو فً اِلل شهرٌا تؽٌة التعرؾ على هعدٔت النهو وحسىاب كهٌىات الؽىذاء الجدٌىدة تعىد 

 زٌادة اِوزاى .  

 

             -التحوٌل الؽذائً وٌحسب كاِتً: .وهى أهم الهعاٌٌر الهستخدهة هو هعاهل

 

 كهٌة الؽذاء الهمدم )كؽم(                                              
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 ----------------------------------------------هعاهل التحوٌل الؽذائً =   -1

 سهان )كؽم(الزٌادة الوزنٌة الحاصلة فً اِ                                    

 

 الوزى عند أستزراع –الزٌادة الوزنٌة الحاصلة فً اِسهان = الوزى النهائً  -2

 

 100 ]الوزى أتتدائً( / الوزى أتتدائً -الوزى النهائً[(هعدل النهو )الزٌادة( النستً =  -3

 

ادة فىً وزى نستة كفىاءة التىروتٌى وهىو تعتٌىر عىى تىؤثٌر كهٌىة التىروتٌى فىً العلٌمىة علىى الزٌى -4

 اِسهان خٕل فترة زهنٌة هعٌنة . كلها كانت النستة كتٌرة كانت كفاءة التروتٌى عالٌة .

 نستة كفاءة التروتٌى = الزٌادة فً وزى السهكة)ؼم( / كهٌة التروتٌى فً العلٌمة)ؼم(  

 

 

              دلٌىىل التؽذٌىىة الٌىىوهً ِسىىهان الكىىارب كنسىىتة هئوٌىىة هىىى وزى الجسىىم حسىىب درجىىة    7-5جىىدول 

 حرارة الهاء والفئة الوزنٌة

 

 حجم المرص هلم            

  الفئة الوزنٌة  درجة     

 ˚Cحرارةالهاء 

     1,5 

الى - 

 ؼم5

      1,5 

 ؼم20 -5 

     2,7 

 20-

 ؼم50

     4,0 

50-100 

 ؼم

    5,0 

100-

 ؼم 300

     5,0 

300-

 ؼم 1000

 1.5    2      3      4      5      6         17الل هى 

  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 هى   
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 -بي :ِض
 

هكتار  1.5 حسب هعاهل التحوٌل الؽذائً لعلٌمه ؼذٌت ِسهان الكارب الهرتاة فً حوض هساحتهأ

ووزنهىا  100gدونىم  وكىاى هعىدل وزى السىهكة عنىد أسىتزراع  / سىهكة1000تكثافة اسىتزراع 

 هى العلؾ ؟  16200kgوتم تؽذٌتها ب  1000gعند الحصاد

 

 

 -اٌذً :
 

 10000m2=   دونم 4 الهكتار=

 دونم X 4 = 6 1.5هساحة الحوض تالدونم= 

           هساحة الحوض Xعدد اِسهان الكلً الهستزرع = كثافة أستزراع   

                                         =               1000ْ   X6 = 6000  سهكة 

  x 100  =g600000 6000وزى اِسهان الكلً فً الحوض عند أستزراع = 

                                                                    600000    

                                                               ---------------- = kg600  

                                    1000 

 لسهكةاعدل وزى ه xوزى اِسهان الكلً عند الحصاد = عدد اِسهان 

                                                 6000   x  1000   =g000 6000   

                                                   kg  6000 = 6 طى 

 هعاهل التحوٌل الؽذائً = كهٌة العلؾ الهمدم ) الهستهلن ( / الزٌادة الوزنٌة الحاصلة

                               =16200  /6000- 600   =16200  /5400  =3 
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 اسئلت الفصل السببغ

 ؟ هباهن أنىاع األسوذة التي تستخذم في احىاض تشبيت االسوبك: 1ط

  .اركش فؤاد االسوذة الجبشيت: 2ط

 ؟ هب الوكىنبث االسبسيت لؼالئق االسوبك: 3ط

  .بتهب ػنذ انشبء هصنغ صغيش النتبج الؼالئق الجبفتاركش النقبط الىاجب هشاػ: 4ط
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  الفصل الثامن

 تكاثر االسمان

 الهدؾ العام :

ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب تالتكاثر الطتٌعً والتكاثر 

  أصطناعً لٕسهان .

 ة هذاٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هى دراساالهداف التفصٌلٌة :

 الفصل اى ٌكوى هلها تها ٌلً :

 . تكاثر أسهان فً الطتٌعة -1

 صٌد أسهان وعدها ونملها . -2

 التلمٌح أصطناعً للتٌوض . -3
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 الفصل الثامن

 

 Fish reproductionرىبصش األسّبن  

 
ى الحىً , وتىوارث اِجٌىال ٌعرؾ التكاثر تؤنه وسٌلة ٔستهرار الوجىود ودٌهوهىة النىوع للكىائ     

الهختلفىىة للصىىفات الههٌىىزة عىىى طرٌىىك انتمىىال العواهىىل الوراثٌىىة هىىى جٌىىل ِخىىر . إى الماتلٌىىة علىىى 

التكىىاثر تتىىدأ عنىىدها تتلىىػ السىىهكة هرحلىىة النضىىج الجنسىىً. وتختلىىؾ أنىىواع اِسىىهان فٌهىىا تٌنهىىا فىىً 

اِسهان كها فىً أسىهان  الوصول إلى سى التلوغ الجنسً , فمد ٌستؽرق ذلن عدة شهور فً تعض

( , تٌنهىىا تنضىىج 6 - 4الزٌنىىة أسىىتوائٌة , أو تضىىع سىىنوات كهىىا فىىً أسىىهان الشىىتوط والكطىىاى )

 سنة . 14 -10اِسهان الثعتانٌة تعهر 

 

تحدث العهلٌة التكاثرٌة فً اِسهان تصورة دورٌة وتستهر ٌشكل هنتظم , وٌتفاوت عدد هرات     

عواهل التٌئٌة الهحٌطة تها . فمد تحدث فً تعض أنواع اِسهان هرة حدوثها تتعا لنوع اِسهان وال

حٌىث تحىدث  Atlantic salmonكل تضع سنوات كها فىً نىوع هىى أسىهان السىلهوى اِطلسىً 

عهلٌة التكاثر هرة كل خهس سنوات , تٌنها تتكاثر تعض اِسهان أكثر هىى هىرة واحىدة فىً السىنة 

 كىىاثر كىىل أرتعىىة أسىىاتٌع وكىىذلن أسىىهان التلطىىً التىىً تتGuppy هثىىل اسىىهان الزٌنىىة كىىوتً 

Tilapia. التً تتكاثر عدة هرات فً السنة الواحدة 

 

 Natural reproductionاٌزىبصش اٌطج١ؼٟ 

 
ٌحصل التكاثر الطتٌعً لّسهان فً الهٌاه الطتٌعٌة فً أهاكى هعٌنة وأولات هناستة هى السنة      

تٌئٌة هثل درجىة الحىرارة , طىول الفتىرة الضىوئٌة , تىوفر . وتعد التؽٌٌرات الحاصلة فً العواهل ال

الؽذاء , الهلوحة والفٌضىاى وؼٌرهىا تهثاتىة اْشىارات التٌئٌىة لنظىام الؽىدد الصىهاء لتحفٌزهىا علىى 

إفراز الهرهونات التناسلٌة الهسإولة عى التكاثر. حٌث ٌتحفز النشىاط التناسىلً فىً أنىواع اِسىهان 

تارتفىىاع درجىىة حىىرارة الهىىاء وطىىول الهىىدة Carp أسىىهان الكىىارب التىىً تتكىىاثر فىىً الرتٌىىع هثىىل 

وعلى العكس هى ذلن فؤى النشاط فً اِسهان التً تضع التىٌض فىً الخرٌىؾ أو تداٌىة  الضوئٌة .

 الشتاء ٌتحفز تانخفاض درجة الحرارة ولصر الهدة الضوئٌة .

ً أو سىٌطرة خارجٌىة هىى ٌحدث التكاثر الطتٌعً فً الهٌاه الهفتوحة هى دوى أي تىدخل خىارج    

. ولد تكٌفت اِسهان تعدة طرائك لتسهٌل عهلٌة اْخصاب واتحاد الحٌاهى  تالتٌوض التً  اْنساى

تتم إها خارجٌا فً الهحٌط الهائً كها فً ؼالتٌة اِسهان أو داخلٌا فً الجسم كها فً تعضها .ففً 

على شكل أزواج ) ذكر وأنثىى (  هوسم التكاثر تستح اِسهان التً ٌحصل فٌها اْخصاب خارجٌا

وٌحصىل التصىاق تىٌى جىانتً جسىهٌهها  , وٌحىدث عىادة تىؤى ٌمتىرب الىذكر و اِنثىى هىى تعضىهها

 تعدها تطلك اِنثى التٌوض وٌلٌها إطٕق الذكر للحٌاهى .

ولد تكٌفت التٌوض توسائل عدٌدة لضهاى عدم فمدانها فً الهاء . فهثٕ تطلىك تعىض اِسىهان      

, وأسىهان تكىوى تٌوضىها هىزودة   Codتٌوضىها علىى شىكل هجىاهٌع هثىل أسىهان الكىود  التحرٌىة
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وأسىهان أخىرى  Turbotتهادة زٌتٌة هها ٌجعلها تطفو على سىطح الهىاء هثىل اِسىهان الهسىطحة 

تحتوي تٌوضها على سائل ذي كثافة للٌلة ألىل هىى كثافىة الهىاء فتصىعد إلىى اِعلىى كهىا فىً سىهن 

 . Plaiceهوسى 

 

 

فتلتصك تٌوضها على النتاتات الهائٌة أو  Common carp أها أسهان الكارب الشائع      

 ( .  1 - 8الصخور تستب احتوائها على هادة ٔصمة ) الشكل 

 

 
 

 

 ( بٌوض الكارب ملتصمة على النباتات 1- 8 -) الشكل                   

 

تتنً أعشاشا لتٌوضها ثم تعتنً  نواعأ اْخصاب خارجٌا هنان وهى  اِسهان التً ٌتم فٌها    

تالتٌوض والٌرلات إلى أى تصتح لادرة على الستاحة لوحدها , وعادة ها ٌموم الذكر تتناء الع  

التً ٌتنً الذكر فٌها عشا هى سٌماى  Sticklebackوالعناٌة تالصؽار كها فً سهكة أتو شوكة 

دة هخاطٌة هكونا عشا هتهاسكا .أها اِسهان النتاتات الهائٌة وأورالها وٌلصمها ٌتعضها تإفرازه ها

التً ٌتم فٌها اْخصاب داخلٌا فمد تطورت فٌها عدة وسائل تساعدها فً إٌصال الحٌاهى هى جسم 

الذكر الى جسم اِنثى . فهثٕ  تحورت الزعنفة الحوضٌة لذكور الكواسج التالؽة إلى عضو جهاع 

clasper ٌة الجهاع . وتحورت الزعنفة الهخرجٌة ِسهان تنؽرز فً هجهع اِنثى فً أثناء عهل

 لتساعدها فً عهلٌة اْخصاب الداخلً . Minnowالهٌنو 

 

كها تحورت الفتحة التناسلٌة لتموم تعهل عضو تناسلً فً أسهان الكهوؾ العهٌاء . وؼالتا ها      

ها فً ٌتم اْخصاب  تعد هدة ؼزل , حٌث ٌإدي الصوت واِلواى وطرٌمة الستاحة دورا هه

عهلٌة العرض واْؼراء التً ٌإدٌها أحد الجنسٌى ٔجتذاب الجنس اِخر , وعندها ٌكوى الذكر 
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أكثر فعالٌة فً أثناء الؽزل سٌكوى هو الذي ٌعتنً تالصؽار فٌها تعد . إى العناٌة تالتٌوض 

تً الهخصتة هى اِتوٌى هً إحدى الوسائل الطتٌعٌة للحفاظ على النوع , وإى عدد التٌوض ال

تطلمها اِنثى الواحدة فً الهرة الواحدة ٌتراوح تٌى تضعة عشرات إلى تضعة هٌٌٕى تٌضة حسب 

 عدد الهرات التً تطلك فٌها التٌوض أثناء حٌاتها وحسب حجم التٌضة وحجم وعهر اِنثى .

هٌاه الداخلٌة إى ها ذكر أنفا ٌشٌر إلى التكاثر الطتٌعً لّسهان فً التٌئة الهائٌة الطتٌعٌة أو ال      

. أها عند ترتٌة اِسهان فً أحواض أو تٌئة هائٌة اصطناعٌة فاى التكاثر ٌإدي دورا  رئٌسا  فً 

إنجاح عهلٌة الترتٌة واستهرارها . وعند أعتهاد على التكاثر الطتٌعً ْنتاج اِجٌال الجدٌدة 

 تستخدم أحدى الطرق اَتٌة :

 .التكاثر الطتٌعً ؼٌر الهسٌطر علٌه  -1

 التكاثر الطتٌعً شتة الهسٌطر علٌه . -2

 التكاثر الطتٌعً الهسٌطر علٌه . -3

 

 وفٌها ٌلً توضٌح لكل هنها :

 : التكاثر الطبٌعً غٌر المسٌطر علٌه -1

فىىً هىىذه الطرٌمىىة ٔ ٌتىىدخل هرتىىً اِسىىهان فىىً عهلٌىىة التكىىاثر تىىل ٌنتظىىر إلىىى هىىا تعىىد      

د الٌرلىىات شىىتان دلٌمىىة الفتحىىات وٌىىتم تىىدرج اْخصىىاب لٌمىىوم تجنىىً الٌرلىىات . وتسىىتخدم لصىىٌ

الٌرلات حسب الحجم , واستتعاد اِنواع الؽرٌتة أو ؼٌر الهرؼوب فٌها . تعىدها تنمىل الٌرلىات 

 إلى أحواض الترتٌة .

 : التكاثر الطبٌعً شبه المسٌطر علٌه -2

 فىً هىذه الطرٌمىة ٌوضىع لطٌىىع التكىاثر فىً حىوض كتٌىر وفىىً حالىة ترتٌىة أسىهان الكىىارب    

توضع خهسة أطمم لكل هكتار حٌث ٌتكوى الطمم هى ذكرٌى وأنثى واحىده . ثىم تتىرن اِههىات 

والصؽار فً الحىوض نفسىه . ٌهكىى اِشىراؾ علىى عهلٌىة التكىاثر فىً هىذه الطرٌمىة هىى دوى 

التدخل أو السٌطرة علٌها تشكل هتاشر, وأحٌانا ٌتم تفرٌػ اِحواض تعد ولت التزاوج تحىوالً 

 مل اِصتعٌات إلى أحواض الترتٌة وتترن هنان إلى ها تعد فصل الشتاء .شهرٌى . ثم تن

 : التكاثر الطبٌعً المسٌطر علٌه -3

فىىً هىىذه الطرٌمىىة تسىىتعهل أحىىواض خاصىىة تىىتم فٌهىىا عهلٌىىة التىىزاوج واْخصىىاب وتتىىدخل      

هتاشر هى هرتً اِسهان . وٌراعً عند إنشاء هذه اِحواض توافر الشىروط الٕزهىة ْنجىاح 

 . هلٌة التكاثرع

 

 

 

 : وهى هذه اِحواض

 Dubisch  method  أدٛاع ؽش٠مخ دٚثش -أ

 

فً المرى التاسىع عشىر الىذي  Dubischاستخدهت هذه الطرٌمة ِول هرة هى هرتً اِسهان     

تكاثر )  أتتكرها وصههها فسهٌت تاسهه , وهً ٔ تزال شائعة فً العدٌد هى تلداى العالم فً هجال

ان الكىىارب . تهتىىاز أحىىواض دوتىى  تكونهىىا هرتعىىة الشىىكل أو هسىىتطٌلة ٔ تتجىىاوز تفىىرٌخ ( أسىىه
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إذا  6m×15إذا كانىىت هرتعىىة ,  10m×10أو  8m×8وأتعادهىىا فىىً الؽالىىب100m2هسىىاحتها 

تهتىىد علىىى طىىول  50cm-40كانىىت هسىىتطٌلة . ٌحتىىوي الحىىوض علىىى لنىىاة ٌتىىراوح عهمهىىا تىىٌى 

تخدم هىىذه المنىىاة كهلجىىؤ لُتىىاء تعىىد عهلٌىىة وضىىع ( . تسىى 2- 8شىىكل الجوانىىب الداخلٌىىة للحىىوض ) 

التٌض وإخصاته كها تسهل عهلٌة صٌد اِسهان وكىذلن الٌرلىات )اِفىراخ ( الصىؽٌرة تعىد الفمىس 

وذلن عى طرٌك تصرٌؾ الهاء هى الحوض . تحٌط المنىاة تىالجزء الوسىطً الهرتفىع هىى الحىوض 

ض . وٌكوى ارتفاع عهود الهاء فً والذي ٌزرع تالحشائ  واِعشاب وٌدعى تهصطتة وضع التٌ

 .  15: 1وتانحدار  30cmهذه الهصطتة تحدود 

ٌجب أى تتنى هذه اِحواض فً الهوالع الهشهسة وأى تكوى هحهٌة هى الرٌاح , ولىد ٌسىتخدم      

 . 2mلهذا الؽرض سٌاج هى المصب ٔ ٌمل ارتفاعه عى 

 

حواض تالهاء . وٌفضل أى تتم عهلٌة هْل تهّ اِ ˚16Cوعندها تصل درجة حرارة الهاء إلى      

أحواض التكىاثر ظهىرا وذلىن  ٌسىهح لمىاع الحىوض تاكتسىاب الحىرارة تفعىل أشىعة الشىهس . وفىً 

الولت نفسه تىتم عهلٌىة تهٌئىة اْنىاث والىذكور الهىراد تكثٌرهىا فىً أهىاكى هنفصىلة لحىٌى نملهىا إلىى 

استدارة التطى وتروز فتحة الهخىرج ,  أحواض التزاوج . وٌهكى تهٌٌز اِنثى هى الذكر هى خٕل

ووجود نتوءات هخروطٌة الشكل حهراء اللوى على الفتحة التناسلٌة وعلى الرأس فً حالة اِنثى . 

تٌنها ٌتهٌز الذكر تكونه أنحىؾ وأطىول للىٌٕ هىى اِنثىى , وأنىه عنىد الضىؽط الخفٌىؾ علىى هنطمىة 

 التطى ٌتحرر السائل الهنوي هنه .

-3كؽم , أها الذكور فتكوى تعهر  7-3سنوات أو توزى  10 -5ى اْناث تعهر .ٌفضل أى تكو    

سنوات على أى  تكوى كاهلة التلوغ . ولتل وضع اِسهان فً أحواض التزاوج ٌجب التؤكد هى  4

خلىىو اِسىىهان هىىى الطفٌلٌىىات الخارجٌىىة , وٌفضىىل هعاهلتهىىا تحهىىام هلحىىً ) كلورٌىىد الصىىودٌوم ( 

ة أو لحٌى ظهور عٕهات اْجهاد علٌها ْزالة الطفٌلٌات الخارجٌة هى دلٌم 15% ولهدة 3تتركٌز

الجلىد والؽٕصىىم والزعىانؾ. لىىد ٌوضىىع زوج هىى اِسىىهان ) ذكىر وأنثىىى ( فىىً كىل حىىوض ولكىىى 

طمم هى اِسهان فً كىل حىوض وعنىدها تصىل درجىة حىرارة الهىاء تحىدود  3 -1ٌستحسى وضع 

ِسىىهان السىىلون الجنسىىً الهتهٌىىز حٌىىث تتىىادر ْم والتىىراب ولىىت وضىىع التىىٌض ٌٕحىىظ علىىى ا 18

الذكور تهطاردة اْناث حىول جوانىب الحىوض وتىٌى اِعشىاب والنتاتىات فىً إشىارة سىلوكٌة تىدلل 

على أسىتعداد لوضىع التىٌض . تضىع اْنىاث تٌوضىها علىى النتاتىات الهائٌىة لٌىتم تلمٌحهىا هتاشىرة 

سىم  50 - 45الؽىة التىً ٌصىل طولهىا تحىدود توساطة الحٌاهى التً تطلمها الىذكور . إى اِنثىى الت

 65 – 60تٌضة فً الهرة الواحىدة . أهىا اِنثىى التىً ٌصىل طولهىا إلىى 310000تضع ها ٌمارب

تٌضة لكل واحد كؽىم  100 .000تٌضة فً الهرة الواحدة وتهعدل  750000.1سم فتضع حوالً

لٌىة علىى ألتصىاق تىؤي جسىم هى وزنها . وتتصؾ التٌوض تكونها شفافة ولزجة ولهىا الماتلٌىة العا

 . تٕهسه . تتمى التٌوض هلتصمة على النتاتات أو اِجسام اِخرى ولحٌى فمسها

 

تترن اِسهان هدة لضهاى إتهام عهلٌة اْخصاب , وهنا سٌكوى الهرتً أهام خٌارٌى أها اِول     

واْتمىاء اِههىات  فهو نمل التٌوض إلى أحواض التفمٌس وعدم صٌد اِههات وأها اِخر فهىو نمىل

 على التٌوض لحٌى فمسها .
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  حوض دوبش (2- 8) الشكل                                  

 

 

 Hofer methodأدٛاع أٚ ؽش٠مخ ٘ٛفش  -ة

 

تعتهد هذه الطرٌمة على استخدام أحواض تشىته أحىواض دوتى  تىالحجم إٔ إنهىا تختلىؾ عنهىا      

 تشتهل على خندق أو لناة هحٌطٌىة داخلٌىة . ٌنحىدر المعىر فىً هى حٌث التصهٌم واْنشاء كونها ٔ

 30cmأحىىواض هىىوفر تىىدرٌجٌا هىىى جهىىة أنتىىوب تجهٌىىز الهىىاء, حٌىىث ٌكىىوى عهىىك الهىىاء حىىوالً 

(  3 - 8الشكل ) 75cmوٌستهر أنحدار تاتجاه فتحة التصرٌؾ لٌصتح عندها عهك الهاء تحدود 

تتطلب زراعة اِعشاب لوضع التٌض علٌها هىى  وتتهٌز أحواض هوفر تتساطة اْنشاء وهً ٔ. 

اِسهان , وتستخدم تدٔ هى ذلن حزم هى النتاتات أوأؼصاى الشجٌرات . وكها فً أحواض دوت  

 أو نمل أتىاءتعد إتهام عهلٌة اْخصاب ٌهكى نمل الحزم النتاتٌة هع التٌوض إلى أحواض التفمٌس 

 أساتٌع تعد التفمٌس . 3 -2الى أحواضها وترن التٌوض فً اِحواض لهدة 
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 ( ٌوضح تصمٌم احواض هوفر للتكاثر الطبٌعً 3- 8 –)الشكل 

 

وهنىىان طرائىىك أخىىرى ٌهكىىى إتتاعهىىا للسىىٌطرة علىىى التكىىاثر الطتٌعىىً وذلىىن هىىى دوى الحاجىىة     

 -ْنشاء أحواض خاصة . وهى هذه الطرائك :

 kakabans methodطرٌمة المفرخات  -أ 

 

رائىىك الشىىائعة وٌهكىىى اسىىتعهالها فىىً أي حىىوض هىىى أحىىواض ترتٌىىة اِسىىهان . وهىىً هىىى الط     

وتستند هذه الطرٌمة على استخدام الهفرخات لجهع التٌوض ونملها إلى أحواض هخصصة للتفمىٌس 

. والهفرخات على شكل حصراى هصنوعة هىى حىزم ألٌىاؾ النخٌىل أوالسىعؾ هثتتىة تمطىع خشىتٌة 

ات فىً أحىواض الترتٌىة وتثتىت فىً أهىاكى هعٌنىة وتطرٌمىة توساطة هساهٌر . توضىع هىذه الهفرخى

 وذلن عى طرٌك رتطها تاْثمال . 8cmتحٌث تكوى هؽهورة تالهاء تحدود 

تعىد إلىى أحىواض  ٌتم فحص هذه الهفرخىات ٌوهٌىا للتؤكىد هىى وضىع التىٌض علٌهىا لنملهىا فٌهىا     

 . التفمٌس

أنها تعد أسهل طرائك التكاثر وأنستها كونها وتهتاز طرٌمة الهفرخات تعدد هى الههٌزات أههها     

ٔ تتطلب إنشاء أحواض خاصة كها هو الحال فً أحىواض دوتى  أو هىوفر, حٌىث ٌهكىى وضىعها 

 فً أي حوض وحسب رؼتة الهرتً وترناهج الهزرعة.
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كها ٌهكى استخدام الهفرخات لعىدة هىرات تعىد تنظٌفهىا وتعمٌههىا فضىٕ علىى إهكانٌىة الحصىول     

فً هزرعة  1958تفمٌس عالٌة . ولد تم استخدام الهفرخات ِول هرة فً العراق عام   على نستة

أسهان الزعفرانٌة , ثم تم اعتهادها فً هزرعتً أسهان أللطٌفٌة والرٌاض , وهً تختلؾ للٌٕ عى 

الهفرخات العالهٌة الهذكورة أنفا هى ناحٌة التصهٌم إٔ إنها تإدي الؽىرض نفسىه حٌىث تتكىوى هىذه 

طىا علٌهىا لٌىؾ النخٌىل تعىدة فىً وسىطه أسىٕن هرتو 1.5m×1 فرخات هى إطار خشتً تؤتعىاداله

. توضع الهفرخات فً جوانب أحواض التزاوج تؤعداد هختلفىة وحسىب هسىاحة الحىوض ,  طتمات

وذلن لضىهاى عىدم تعىرض التٌىوض  10cm-5وتثمل تثمأت كً تؽطس تحت سطح الهاء تعهك 

تفمٌس التٌوض تالدرجة اِساسٌة على درجة حرارة الهاء . وتالنستة  الهلتصمة تها للجفاؾ . ٌعتهد

 ٌوم . 5-4ِسهان الكارب ٌتراوح الولت الٕزم لحصول التفمٌس تٌى 

 yolk sacعلى كٌس الهح  6ml-5تتؽذى صؽار اِسهان حدٌثة التفمٌس والتً ٌتلػ طولها      

. وتالنظر ِههٌىة هىذه zooplankton حٌوانٌة  أٌام , ثم تتدأ تالتؽذٌة على الهائهات ال 4-2لهدة 

الكائنىىات الحٌىىة كؽىىذاء أساسىىً للهراحىىل اِولىىى هىىى حٌىىاة اِسىىهان لىىذلن ٌجىىب التؤكىىد هىىى توافرهىىا 

 وتالكهٌات الهناستة للٌرلات حدٌثة التفمٌس .

 

 s methodeapanJ  الطرٌمة الٌاتانٌة -ب

 

عم فً زاوٌة أو جزء هى أي حىوض فىً ٌهكى تلخٌص هذه الطرٌمة توضع حاجز هى سلن نا     

أي  الهزرعة السهكٌة . وتوضع أسىهان التكىاثر فىً الجىزء الهخصىص هىع تعىض الحىزم النتاتٌىة )

 لوضع التٌض علٌها . نوع هى النتاتات ذات السٌماى الرفٌعة (

 Indian method  لطرٌمة الهندٌة ا -ج

 

فً أحواض  هى لها  ) ٌشته الهلهل(فً هذه الطرٌمة ٌتم وضع أحواض هستطٌلة هصنوعة       

 الترتٌة وٌكوى عهك هذه اِحواض هترا واحدا وهثتة هىى الجوانىب توسىاطة أعهىدة هىى الخٌىزراى 

 .(  4 - 8) الشكل   Hapaوتعرؾ تالهاتا  
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 الهندٌة لوضع البٌض  الهابا hapaاحواض (  4- 8-) الشكل

 

وفً الهساء توضع اِههات فً أحواض المها  ثم  ئٌة فً هذه اِحواض ,توضع نتاتات ها      

إكهال  تؽطى تشتان لهنع اِسهان هى المفز هنها . تترن اِسهان فً اِحواض لهدة ساعة لضهاى

أها  , ض الهلتصمة علٌها وتنمل  إلى أحواض التفمٌسوعهلٌة اْخصاب , ثم ترفع النتاتات والتٌ

ٌوضح كهٌة النتاتات الهائٌة (  9-1)والجدول .حواض الترتٌة أو الخزى تعاد إلى أاِههات ف

 . hapaووزى اِسهان التً ٌهكى وضعها فً أحجام هختلفة هى أحواض 

 

كهٌىىة      و( أتعىىاد احىىواض الهاتىىا وعىىدد انىىاث وذكىىور أسىىهان الكىىارب  9-1الجىىدول )     

 دٌةزهة ٔتهام عهلٌة التكاثر تالطرٌمة الهنٕالنتاتات ال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

أتعاد 

الحوض 

(m) 

 اْناث

 عددها

 اْناث

 (kgوزنها)

 

 الذكور

 عددها

 

 

 الذكور

 kgوزنها

 

وزى 

 النتاتات

(kg) 

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 
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 -طرائك صٌد الٌرلات وعدها ونملها :

 

فً الحوض تىدرٌجٌا تحٌىث ٌهكىى رإٌىة الٌرلىات ٌتم صٌد الٌرلات عادة تتملٌل هستوى الهاء       

لتل صٌدها . وتستخدم فً عهلٌة الصٌد شتكات ذات فتحات دلٌمة ٔ تسهح تهرور الٌرلات خٕلهىا 

 . وتجهع الٌرلات فً حاوٌات أو صنادٌك خاصة لؽرض إجراء عهلٌة العدّ .

الٌرلات فٌه ثم سكب الهىاء  تعدّ الٌرلات تصورة تمرٌتٌة وذلن تؤخذ حجم هعٌى هى الهاء وعد      

تدرٌجٌا إلى ترهٌل وتؤخذ عدد هى هذه العٌنات  وتتكرار العهلٌة ٌهكىى تمىدٌر عىدد الٌرلىات حسىب 

( . وهنىىان طرائىىك أكثىىر دلىىة ٌهكىىى اسىىتخداهها فىىً عىىدّ  5- 8حجىىم الهىىاء فىىً الحىىوض ) الشىىكل 

اِسهان وتمىدر كثافتهىا الٌرلات هثل الصنادٌك الهمسهة , حٌث توزع الٌرلات على أحواض ترتٌة 

 العددٌة اِولٌة حسب هساحة الحوض أو حجهه .

ٌفضل تعىض الهتخصصىٌى فىً ترتٌىة اِسىهان اسىتعهال الهفرخىات لٓخصىاب وذلىن لتجنىب      

هسن الصؽار وصٌدها , حٌث ٌتم رفع الهفرخات تعد عهلٌة اْخصاب ونملها إلى أحواض الترتٌة 

هلتصىمة تالهفرخىات تاسىتعهال عدسىات هكتىرة . كهىا ٌهكىى  لتفمس هنان وٌهكى عدّ التٌىوض وهىً

 تهذه الطرٌمة رفع التٌوض ؼٌر الهخصتة أو الهٌتة والتخلص هنها لتل نمل الهفرخات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌة عد ٌرلات االسمان فً احواض التربٌة  5 - 8شكل 
 

 Selectionاالٔزخبة 
ن الترتٌة إحدى وسائل تحسىٌى اْنتاجٌىة وزٌادتهىا تعد عهلٌة أنتخاب ِسهان التكاثر أو أسها    

إذ إنىىه تانتخىىاب اِفىىراد ذات الهظهىىر الجٌىىد والصىىفات الهرؼوتىىة ٌهكىىى الحصىىول علىىى جٌىىل هىىى 

اِسهان ذات المٌهة والهواصفات العالٌة . لمد جرت عهلٌة أنتخىاب فىً أورتىا علىى نطىاق واسىع 

 الكارب وإنتاج أجٌال أعرضوحثٌث لسنوات طوٌلة ونتج عى ذلن تحسٌى سٕٔت 

هً اِسهان التً هى النوع نفسه والتً تعىٌ    raceوأسهن      ) أثخى( . والهمصود تالسٕلة  

فً الهنطمة نفسها ولكنها تهتلن تعض الخصائص الوراثٌة الههٌزة هثل أتعاد الجسىم كحجىم الىرأس 

ت رئٌسىٌة هىىى رتىع سىىٕٔوعىرض الجسىم وؼٌرهىىا . وتالنسىتة إلىى الهظهىىر الخىارجً فىىؤى هنىان أ
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همسهة اعتهادا على شكل الحراشؾ التىً تؽطىً أجسىاهها  ( 6 - 8) الشكل  أسهان الكارب الشائع

 وعددها .

 وهذه السٕٔت :

 

 . وٌكوى جسهه هؽطى كلٌا تالحراشؾ  Fully scaled carpالكارب كاهل الحراشؾ . 1

وعىادة  ختلفىة علىى جىانتً الجسىم .لىه حراشىؾ تإحجىام ه:   mirror Carpالكارب ألهرآتً  . 2

 ٌوجد صؾ واحد هى الحراشؾ على الهنطمة الظهرٌة للجسم .

 Carp with single rowالكارب ذو الصؾ الواحد هى الحراشؾ . 3

ولىىد ٌكىىوى الصىىؾ  ٌحتىىوي علىىى صىىؾ هىىى الحراشىىؾ الهتناسىىمة الحجىىم علىىى احىىد جىىانتً الجسىىم .

 او لىد ٌحتىوي الجسىم حراشىؾ هتنىاثرة هنىا وهنىان على طول الجسم او ٌشؽل جزءا هنه , هتكاهٕ 

 على لاعدة الزعانؾ هثٕ او فً ا لهنطمة الظهرٌة للجسم .

 Leather Carpالكارب الجلدي  . 4

 ٌحتوي على عدد للٌل هى الحراشؾ تتركز تصورة رئٌسة لرب لاعدة الزعانؾ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أ , ب , ج , د انوع مختلفة 6 - 8 -)شكل

 :  من الكارب 

 ) أ ( الكارب كامل الحراشف

 ) ب ( الكارب المرآتً

 ) ج ( الكارب ذو الصف الواحد 

 من الحراشف

 )  د ( الكارب الجلدي 
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إى الهدؾ هى أنتخاب هو إنتاج سٕلة هىى اِسىهان لهىا صىفات هحسىنة ٔتتىوافر فىً السىٕلة     

وهى أهم هذه الصفات  ع لعهلٌة أنتخاب .اِصلٌة التً أنتجت عى التزاوج أعتٌادي ؼٌر الخاض

سرعة النهو وثخى الجسىم حٌىث تشىٌر الصىفة اِخٌىرة إلىى وجىود كهٌىة اكتىر هىى اللحىم نسىتة إلىى 

 .(  7- 8) الشكل الطول 

إى الهستهلن فً أورتا وشرلً آسٌا وهناطك أخرى هى العالم ٌفضل اِسهان للٌلىة الحراشىؾ      

إهىا فىً العىراق فٌحصىل العكىس إذ إى  هذه اِنواع فً تلىن الهنىاطك . ولذلن ٌتم التركٌز فً إنتاج

ولد أظهرت الدراسات الخاصىة  ؼالتٌة الهستهلكٌى ٌفضلوى اِسهان التً تحتوي على الحراشؾ .

تانتخاب اسهان الكارب إى هنان عٕلة تٌى وجىود الحراشىؾ وعىددها وتىٌى الخصىائص الوظٌفٌىة 

فالكىارب كاهىل الحراشىؾ  التحهىل والتمىاء وهماوهىة اْهىراض . للسهكة هثىل سىرعة النهىو ولاتلٌىة

ٌكوى أسرع نهوا وأكثر تحهٕ هى تمٌة سٕٔت الكارب التً لد تعانً هى التشوهات فً الزعىانؾ 

                 وتطء فً النهو .

 

 

 
 

 ( أنتخاب االسمان ذات الصفات المظهرٌة الجٌدة 7 - 8الشكل )                

 

تل استخدهت فً تهجٌى أنواع خاب فً تحسٌى صفات اِسهان فحسب , ؤتنحصر فائدة أنت      

 هختلفة هى اِسهان تمع ضهى الجنس نفسه .

 ةٌرتى تلداى العالم النجاح الهطلك لتلمد أثتتت التجارب العالهٌة التً أجرٌت فً عدد كتٌر ه      

, لذلن  والهماوهة الجٌدة للظروؾ ؼٌر الهٕئهة أسهان الكارب تستب تؤللهها السرٌع وسرعة النهو

الكارب نهوذجىا ِسىهان الهٌىاه الدافئىة . وتىالنظر لمرتىه ووجىود الكثٌىر هىى التشىاته تٌنىه وتىٌى  د  عُ 

 والعائدة لعائلة الشتوطٌات   Barbusاِسهان العرالٌة الهههة التً تنتهً للجنس 

Cyprinidae ى سىىهكة الكىىارب أعتٌىىادي فىىً هوضىىوع نفسىىها فؤنىىه سىىٌتم التحىىدث تالتفصىىٌل عىى

 أنتخاب والتكاثر أصطناعً .
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 فٟ أزخبة أسّبن اٌىبسة اٌشبئغاٌطشائك اٌّزجؼخ 
 

 -توجد طرٌمتاى رئٌسٌتاى ٔنتخاب أسهان الكارب هها :

 :االنتخاب الفردي 

هساوي تتم هذه العهلٌة تانتخاب ذكر وأنثى واحدة ٌوضعاى فً حوض واحد .ولعل هى أهم      

واللجوء إلى طرٌمة  هذه الطرٌمة هً الحاجة إلى أحواض كثٌرة ٔستخداهها فً عهلٌة أنتخاب ,

التعلٌم والترلٌم لّسهان الهنتختة ولّحواض . وهع ذلن فؤى هذه الطرٌمة تعد سهلة هى الناحٌة 

 العهلٌة تستب للة أحتهأت الهتولعة للتزاوج .

 : االنتخاب الجماعً

هذه الطرٌمة ٌرتفع عدد اْناث والذكور الهنتختة لٌصل إلى عشرة,حٌث توضع هذه فً      

اِسهان فً أحواض التكاثر التً ٌجب أى ٌكوى حجهها هٕئها لٓعداد الهتولعة . ففً حالة 

احتهال للتزاوج فٌها تٌنها  100استخدام عشرة ذكور وعشر إناث فؤنه هى الناحٌة النظرٌة وجد 

الناتجة هى تزاوج هذه اِسهان فً حوض واحد إلى الرتٌع المادم حٌث تسجل وتتمى الٌرلات 

التٌانات كافة والخاصة تالجٌل اِول هى ناحٌة الهظهر الخارجً والنهو الفردي لكل هنها وٌحتفظ 

هى الجٌل ٔستكهال التجارب علٌه فً السنٌى المادهة وٌستعهل النصؾ اَخر  %50تحوالً 

 .للترتٌة 

 Artificial reproductionالططٕبػٟ ا زىبصشاٌ

 

أجرٌت تجارب التكاثر أصطناعً أو ها ٌسهى تالتلمٌح أصطناعً على اِسىهان هنىذ حمتىة     

طوٌلىىة هىىى الىىزهى تتجىىاوز المىىرى . ولىىد تطىىورت طرائىىك التكىىاثر أصىىطناعً عتىىر التجىىارب 

اصة ألتصادٌة هنها كالكارب والدراسات العدٌدة  التً تم تطتٌمها على هختلؾ أنواع اِسهان وخ

 والسالهوى لها لهذه اِسهان هى لٌهة وأههٌة التصادٌة عالٌة .

 

وٌمصد تعهلٌة التكاثر أصطناعً اْسراع فً عهلٌة إطٕق التٌوض والحٌاهى وإحداث عهلٌة     

ؾ التلمٌح تحت ظروؾ هسٌطر علٌها فً الهختتر . وتتمى الٌرلىات فىً الهختتىر هىع تىوفٌر الظىرو

الهناستة لها كافة ثم ٌتم إطٕلهىا إلىى أحىواض الترتٌىة تعىد أى تصىل إلىى حجىم هعىٌى ٌسىاعدها فىً 

أعتهاد على نفسها هى ناحٌة الحركة والتؽذٌة . ولعل أهىم أهىداؾ التلمىٌح أصىطناعً هىو تملٌىل 

الخسىىائر الناجهىىة عىىى هىىوت عىىدد كتٌىىر هىىى التٌىىوض , أو عىىدم نجىىاح تلمٌحهىىا , أو هىىوت التٌىىوض 

الهخصتة وفشل عهلٌة التفمٌس أو هوت الٌرلات تعد التفمٌس تسىتب عىدم تىوافر الظىروؾ الهٕئهىة 

 وتعرضها لٕفتراس واْهراض .

إى أولىىى تجىىارب التلمىىٌح أصىىطناعً ِسىىهان عائلىىة الشىىتوطٌات أجرٌىىت فىىً الصىىٌى عىىام        

الؽىىىدة النخاهٌىىىة  حىىىاول أحىىىد العلهىىىاء التىىىرازٌلٌٌى اسىىىتعهال هسىىىتخلص 1934. وفىىىً عىىىام 1930

نجحىىت عهلٌىىة حمىىى هرهىىوى الؽىىدة  1937لٓسىىراع فىىً عهلٌىىة التلمىىٌح أصىىطناعً , وفىىً عىىام 

النخاهٌة ْطٕق التٌوض والحٌاهى ثم تلمٌحها تالهختتر . ثم أجرٌت تجارب أخرى تلتها فً ألهانٌا 

 جدا  . , سوٌسرا, روسٌا , والهند ولد تطورت هذه العهلٌة كثٌرا وكانت نتائجها هشجعة
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 ِضا٠ب اٌزىبصش االططٕبػٟ
 -ٌهكى تلخٌص هزاٌا التكاثر أصطناعً تالنماط اَتٌة :

 .إهكانٌة الحصول على التٌوض والحٌاهى الناضجة فً أي ولت ولٌس فً هوسم التكاثر فمط  -1

سهولة إجراء عهلٌة التهجٌى تٌى أسهان النوع الواحد والتىً تختلىؾ فٌهىا تٌنهىا تهوعىد النضىج  -2

 ً .الجنس

الحصىىىول علىىىى تٌىىىوض وحٌىىىاهى ناضىىىجة فىىىً هواعٌىىىد هتكىىىرة ٔختصىىىار الىىىزهى وأسىىىتفادة                -3

 المصوى هى الظروؾ التٌئٌة الهٕئهة وإستؽٕل هوسم النهو فً الترتٌة .

ارتفىىاع نسىىتة التمىىاء للتٌىىوض الهخصىىتة والٌرلىىات إلىىى ألصىىى حىىد تحىىت الظىىروؾ الهختترٌىىة  -4

ِعداء وللة هصادر اِهراض وإنعدام حىأت أفتىراس التىً لىد الهسٌطر علٌها وعدم وجود ا

 تتعرض لها التٌوض والٌرلات فً التٌئة الطتٌعٌة .

 ٌهكى الحصول على الٌرلات هى أسهان التكاثر ولعدة هرات فً السنة . -5

إهكانٌة تحسٌى المطعاى السهكٌة ونشر الصفات الوراثٌة الجٌدة فً أولات زهنٌة لصىٌرة وذلىن  -6

ٌك انتخاب سٕٔت جٌدة هى أسهان التكاثر ٔستخداهها فً عهلٌة التكاثر أصىطناعً عى طر

. 

تكثٌىىر اِنىىواع النىىادرة هىىى اِسىىهان والتىىً ٔ ٌهكىىى تكاثرهىىا تحىىت ظىىروؾ أحىىواض التكىىاثر  -7

 فً الهزارع السهكٌة . )أحواض دوت  وهوفر (

 

 Artificial reproductionاٌزىبصش االططٕبػٟ ألسّبن اٌىبسة ٚػبئٍخ اٌشجٛؽ١بد :

of Carp and Cyprinidae 
تتضهى عهلٌة التكاثر أصطناعً ِسهان الكارب خهس هراحل هتتاتعىة . ٌىتم فىً الهرحلىة       

اِولى اختٌار لطٌع التكاثر هى ذكور وإناث على أساس الصفات الهرؼوتة كالهظهر الجٌد والحجم 

تم تهٌئة هرهوى الؽدة النخاهٌة حٌىث تحمىى اْنىاث والوزى والعهر الهناسب .وفً الهرحلة الثانٌة ت

 pituitary gland extractوالىىذكور الهختىىارة وؼٌىىر كاهلىىة النضىىج تخٕصىىة الؽىىدة النخاهٌىىة 

والىىذي ٌعهىىل علىىى تحفٌىىز الخٌٕىىا  gonadotropinالحاوٌىىة علىىى الهرهىىوى التناسىىلً الهحىىرض 

فىىً اْنىىاث , وتكىىوٌى الحٌىىاهى ovulation التناسىلٌة علىىى النضىىج النهىىائً . وهىىى ثىىم التتىوٌض  

spermiation  فً الذكور . وٌتم فً الهرحلة الثالثة نزع التٌوض والحٌاهى الناضجة 

milt and eggs stripping  وفىىً الهرحلىىة الراتعىىة تلمىىح التٌىىوض اصىىطناعٌاartificial 

fertilization . توساطة السائل الهنوي للحصول على التٌض الهخصب 

 

وهىى   eggs incubationالهرحلة الخاهسة واِخٌرة فٌتم حضى التٌىوض الهخصىتة أها فً    

ثم تفمٌسها ْنتاج ٌرلات جدٌىدة وتؤعىداد كتٌىرة .إى هىذه الهراحىل كلهىا تجىري هختترٌىا ؤ ٌحتىاج 

 ٔنجازها أحواض أرضٌة كها هو الحال علٌه فً طرائك التكاثر الطتٌعً .

 هذه الهراحل :هفصل لكل هرحلة هى وفٌها ٌلً شرح 

 -اختٌار لطٌع التكاثر : -1

ٌتم اختٌار اِههىات ذات الهظهىر الجٌىد والحجىم الهناسىب ْتهىام عهلٌىة التىزاوج , وٌفضىل أى     

سىىنوات . ٌهكىىى عىىزل هىىذه اِسىىهان فىىً أحىىواض  4-2وتعهىىر 6kg-2ٌتىىراوح وزى اِسىىهان تىىٌى

ا توضىع اِههىات الهنتختىة فىً ( وأحٌانى 8- 8التكاثر لتل تضعة شهور هىى هوسىم التكىاثر) الشىكل
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أحواض التكاثر لهدة ٔ تزٌد على شهر لتل التىدء تعهلٌىة حمىى الهرهىوى . وفىً الوالىع فىؤى الولىت 

الهناسب هى السنة والذي توضع فٌه اِههات فً أحواض التزاوج ٌعتهد على الهنطمىة . فهىثٕ فىً 

ذار أو شهر نٌساى , أو النصىؾ وسط أورتا ٌتم وضع اِههات إها خٕل النصؾ الثانً هى شهر آ

اِول هى شهر آٌار . تٌنها توضع اِههات فً أحواض التكىاثر فىً العىراق خىٕل النصىؾ الثىانً 

 هى آذار .

 

.

اخ ٍار اِههات ذات الو ه  ال ٍ  و ال  ن الو اسة  -39-ال    •

لعولٍة ال  اث 

 

 

 -تهٌئة خٕصة الؽدة النخاهٌة وحمى الهرهوى : -2

ة فً عهلٌات التكاثر أصطناعً , تعد خٕصة الؽدة النخاهٌة ِسهان الكارب ذات أههٌة كتٌر    

لٌس فً تكاثر أسهان الكارب واِنواع المرٌتة هنه فمط , تل وحتى فً تكثٌىر اِنىواع التعٌىدة عنىه 

 cat fishوأسىىهان المىىط  troutوالتىىً ٔ تهىىت للكىىارب تىىؤي صىىلة لراتىىة هثىىل أسىىهان التىىراوت 

ٌىىة ِسىىهان الكىىارب فىىً هفىىالس وؼٌرهىىا هىىى اِنىىواع اِخىىرى . وٌعىىود اسىىتخدام الخٕصىىة النخاه

 اِسهان فً العالم إلى اِستاب التالٌة :

 

 إى الؽدة النخاهٌة ِسهان الكارب تكوى كتٌرة الحجم وسهلة أستئصال هى الدهاغ . - أ

تتمىىى هحتفظىىة تفعالٌتهىىا تعىىد تجفٌفهىىا تاِسىىٌتوى أو تعرضىىها إلىىى عهلٌىىة التجفٌىىد ) تجفٌىىؾ +   - ب

 سنوات . 10على شكل هسحوق ولهدة خزى لد تصل وطحنها   freeze dryingتجهٌد (

 إهكانٌة استخداهها هتاشرة وهً طازجة أو هجهدة .  -ج

   24ٌهكىىى حفىىظ رإوس الكىىارب التىىً سىىتإخذ هنهىىا الؽىىدد النخاهٌىىة وتسىىهولة فىىً الهجهىىدة لهىىدة  -د

 ساعة .

افة ٌهكىىى خىىزى الؽىىدة النخاهٌىىة الطازجىىة والهجففىىة علىىى شىىكل هحلىىول وذلىىن عىىى طرٌىىك إضىى -ه

 . 2:1الكلٌسرٌى إلٌها تنستة 

 

تسىتخرج الؽىدد النخاهٌىة هىى أسىىهان الكىارب الناضىجة جنسىٌا . ولتىىل استئصىال الؽىدة ٌىتم لتىىل     

اِسىىهان تضىىرتة لوٌىىة علىىى الىىرأس عنىىد هنطمىىة العٌنىىٌى والىىى اِعلىىى للىىٌٕ . ثىىم تمطىىع الجهجهىىة 

 تالهنشار وٌفتح الرأس تعناٌة فائمة .

 اخز١بس االِٙبد راد اٌّظٙش اٌج١ذ ٚاٌذجُ إٌّبست ٌؼ١ٍّخ اٌزىبصش 8- 8اٌشىً 
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هٌة فً تجوٌؾ الهخ هى الجهة السفلى , وٌهكى التعرؾ علٌهىا هىى خىٕل شىكلها تمع الؽدة النخا    

 . 3ml-2الهستدٌر ولونها اِحهر الهصفر وٌتراوح لطرها 

 

تحىىذر ولطىىؾ وٌجىىب تجنىىب اسىىتعهال الهلمىىط ِنىىه لىىد   spatulaترفىىع الؽىىدة توسىىاطة الهلىىوق     

رة وٌتم تجهٌدها ٔستعهالها فٌها تعد ٌإدي إلى تلفها . وٌهكى استخداهها وهً طازجة تصورة هتاش

هرات ْزالة  3-2.وٌفضل أى تجفؾ الؽدة النخاهٌة تاِسٌتوى وذلن عى طرٌك الؽسل تهذه الهادة 

الرطوتة والدهوى هنها . ولد تجفؾ أٌضا تالتجفٌؾ وتخزى كاهلة أو على شكل هسىحوق لتسىتعهل 

 عند الحاجة .

 

 نستة إلى كلهة  Hypophysationؽدة النخاهٌة تال  تدعى عهلٌة حمى اِسهان تخٕصة ال    

Hypopysis  والتً تعنىً الؽىدة النخاهٌىة . تحمىى اِسىهان تهرهىوى الؽىدة النخاهٌىة عنىدها تصىل

هرحلىىة هتمدهىىة هىىى النضىىج الجنسىىً , إذ إى الهرهىىوى سٌسىىاعد فىىً الوصىىول إلىىى النضىىج الجنسىىً 

عهلٌة التلمٌح أصطناعً . لتل عهلٌىة الحمىى الكاهل فً الولت الذي ٌرتؤٌه الهرتً للسٌطرة على 

تهدة للٌلة تسىحك الؽىدة النخاهٌىة فىً وعىاء خزفىً )هىاوى( وٌىتم تحضىٌر هحلىول الحمىى هىى خلىط 

3cm3  ًهى الهحلول الفسىلجً أو هىا ٌسىهى تىالهحلول الهلحىsaline  6) ٌحضىر تإضىافةg  هىى

 كلورٌد الصودٌوم النمً فً لتر هى الهاء الهمطر ( .

 

لكىل كٌلىو ؼىرام  4mg-2وزى اِسهان , اذ ٌسىتخدم هسىحوق الؽىدة النخاهٌىة الجافىة تجرعىة ت    

واحد هى وزى السهكة , وٌفضل أى ٌتم الحمى تدفعتٌى . ٌُخلط نصؾ الوزى الهطلوب هى هسحوق 

هكعب هى الهحلىول الهلحىً الهحضىر سىاتما وٌخلىط جٌىدا تحٌىث ٌتجىانس  1cmالؽدة النخاهٌة هع 

الهىىزٌج توسىىاطة حمنىىة هعمهىىة وتحمىىى اْنىىاث فىىً العضىىٕت الوالعىىة تىىٌى الخىىط الهىىزٌج . ٌسىىحب 

وحسىىب حجىىم السىىهكة . وٌهكىىى حمىىى  3cm-2الجىىانتً وأول شىىعاع هىىى الزعنفىىة الظهرٌىىة تعهىىك 

الهرهوى فً التجوٌىؾ الجسىهً ولكىى ذلىن ٌتطلىب الختىرة والههىارة والحىذر . تعىد الحمنىة اِولىى 

ً تحتوي هٌاه هإكسجة جٌدا وتدرجة حىرارة هناسىتة تتىراوح توضع اْناث فً أحواض الحجز الت

سىىاعة , ثىىم تحمىىى تالدفعىىة الثانٌىىة وتالطرٌمىىة اِولىىى نفسىىها. أهىىا  12وتتىىرن لهىىدة  ˚20C-18تىىٌى 

الذكور فتحمى هرة واحدة تالهرهوى فً الولت الذي تحمى فٌه اْناث تالدفعة الثانٌة . هذا فىً حالىة 

 فة .استخدام الؽدة النخاهٌة الجا

 

أها فً حالة استخدام الؽدد النخاهٌة الطازجة أو الهجهدة فتحمى اِسهان الهراد تكثٌرها صناعٌا    

سىم هكعىب هىى الهىاء الهمطىر أو هىى 1تهعدل ؼدة واحدة لكىل كؽىم هىى وزى السىهكة وهنىا ٌسىتخدم

فىً جسىم  هحلول الحمى هع الؽدة النخاهٌة تعد طحنها وذلن لتسىهٌل عهلٌىة زرق الهحلىول النخىاهً

سىاعة تكىوى اْنىاث  20-12السهكة . تعزل اْناث عى الىذكور فىً أحىواض خاصىة وخىٕل هىدة 

والذكور الهعاهلة هستعدة انزع التٌوض والحٌاهى هنها . وهى الجىدٌر تالىذكر هنىا إى تعىض هرتىً 

آٔؾ وحىدة عالهٌىة ) دولٌىة ( هىع الهرهىوى لتجنىب  10اِسهان ٌفضل حمى هىادة التنسىلٌى تكهٌىة 

 إصاتة اِسهان تالتهاتات ثانوٌة .
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 نزع التٌوض والحٌاهى.  3

إى عهلٌة نزع التٌوض هى اْناث والسائل الهنوي هى الذكور ٌحتاج إلىى ختىرة وههىارة عالٌىة     

ٔنجاز العهلٌة تسرعة وتؤلصر ولت ههكى . ؤ ٌهكى إتماى ذلن إٔ هى خٕل الههارسة  الهٌدانٌة 

ً حالة التعاهل هع أسهان كتٌرة الحجم فؤى العهلٌة لد تتطلب استخدام الهخدر والهشاهدة الحٌة . وف

لتفادي حدوث الجروح فً أثناء عهلٌة نزع الخٌٕا التناسلٌة ) التٌىوض والحٌىاهى ( وكىذلن التملٌىل 

 هى اْجهاد .

حٌث ولذلن ٌفضل أى تجري العهلٌة توساطة شخصٌى فً حالة عدم استخدام الهواد الهخدرة ,     

ٌهسن الشخص اِول اِنثى الناضجة هى هنطمة الذنب تٌد , وتالٌد اِخرى ٌهسن هنطمة الزعانؾ 

الكتفٌة ) الصدرٌة ( تحٌث تكوى السهكة هائلة للٌٕ والذٌل لّسفل هع توجٌىه الفتحىة التناسىلٌة إلىى 

 ( .  9 - 8إناء جهع التٌض ) الشكل 

 

 

 
 

 ( عهلٌة نزع التٌوض9- 8ل) الشك                            

 

ٌهسىىن الشىىخص الثىىانً  السىىهكة تالٌىىد الٌسىىرى فىىً هنطمىىة الزعنفىىة الكتفٌىىة ونىىزع التىىٌض تالٌىىد     

الٌهنىىى عىىى طرٌىىك الضىىؽط تالسىىتاتة واْتهىىام ) هسىىاج ( تىىدء  هىىى الهنطمىىة المرٌتىىة هىىى الزعىىانؾ 

ولىد ٌهسىن شىخص ثالىث إنىاء  الحوضٌة ) التطنٌة ( والرجوع إلى الخلؾ تاتجاه الفتحة التناسىلٌة ,

جهع التٌض . أها إذا تطلب إنجاز العهلٌة توساطة شخص واحد فانه ٌموم تهسن هنطمىة الىذنب تٌىد 

تٌنها ٌستخدم الٌد اِخرى لنزع التٌض . ٌتم نزع السائل الهنوي هى الذكر الناضج تالطرٌمة نفسها 

اِنثىى ْجىراء عهلٌىة التلمىٌح  على أى ٌسىمط السىائل الهنىوي هتاشىرة فىوق التٌىوض الهنزوعىة هىى

أصىىطناعً . وٌفضىىل أى ٌرتىىدي الشىىخص المىىائم تعهلٌىىة نىىزع التٌىىوض والحٌىىاهى كفوفىىا صىىوفٌة 

لٌتسنى له هسن السهكة تموة . وٌجب أى تجهع التٌوض فً آنٌة تٕستٌكٌة لتفادي التصاق التٌوض 
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تخدام اِوانىً الزجاجٌىة أو على جدرانها تعد وضع السائل الهنوي فولها هتاشىرة . ؤ ٌنصىح تاسى

الفخارٌة , كها ٌجب هنع وصول لطرات الهاء إلى التٌوض والسائل الهنوي فً اَنٌىة التٕسىتٌكٌة 

 لتل خلطهها تؤي حال هى اِحوال .

 التلمٌح أصطناعً للتٌوض -4

. ولتفىادي فشىل عهلٌىة  هىى حجىم التىٌض %10-5ٌضاؾ السائل الهنوي إلىى التٌىوض توالىع      

اب تسىىتب احتهالٌىىة اسىىتخدام ذكىىر عمىىٌم , ٌُنصىىح تاسىىتخدام السىىائل الهنىىوي تالنسىىتة نفسىىها اْخصىى

الهذكورة ٔثنٌى هى الذكور الناضجة أو أكثر . تعد جهع التٌوض والحٌاهى هتاشرة  ٌُهىزج الخلىٌط 

دلٌمة توساطة رٌ  الطٌور أو فرشاة صؽٌرة , وتعد هدة لصٌرة تضاؾ كهٌة للٌلة  2-1جٌد الهدة 

الهاء إلى الخلٌط كً تىتم عهلٌىة اْخصىاب . إى هىذه الطرٌمىة فىً التلمىٌح أصىطناعً تُعىرؾ  هى

وذلن لعىدم جهىع التىٌض والسىائل الهنىوي فىً إنىاء ٌحتىوي سىاتما  dry methodتالطرٌمة الجافة 

على الهاء كها هو الحال فً الطرٌمىة الرطتىة والتىً كانىت هتتعىة سىاتما وعلىى نطىاق واسىع .وتعىد 

ة الجافة إحدى التمانات الحدٌثة للتلمٌح أصطناعً وتاستخداهها ٌهكى الحصىول علىى نسىتة الطرٌم

 . %95تفمٌس عالٌة لد تصل 

تدخول الحٌهى إلى داخىل التٌضىة وإتحىاده تهىا هكونىا  fertilizationتحدث عهلٌة اْخصاب      

تىر فتحىة هوجىودة فىً . وٌتم اختراق الحٌهى لجسم التٌضىة ع zygotها ٌعرؾ تالتٌضة الهخصتة 

. وحالهىىىا ٌضىىىاؾ الهىىىاء لهىىىزٌج التىىىٌض   micropyleالؽىىىٕؾ الهحىىىٌط تالتٌضىىىة تىىىدعى النمٌىىىر 

والحٌاهى فىاى الهىاء سىوؾ ٌعتىر خىٕل أؼشىٌة التٌضىة شىته النفىاذة تتىؤثٌر عهلٌىة التنافىذ أوالضىؽط 

ى إلى التٌضىة أزهوزي . وتذلن فؤى كل تٌضة ستنتفخ وٌزداد حجهها. ولٌس ثاتتا إى ٌدخل الحٌه

عتر فتحة النمٌر , فمد ٌخفىك فىً ذلىن وتفشىل عهلٌىة اْخصىاب. إى حٌوٌىة ونشىاط الحٌىاهى تكىوى 

عالٌة فً السوائل الهتٌضٌة التً تخرج هع التٌض كها انها تتمى حٌة فً هذه السوائل لهدة تتراوح 

 ٌتا.ثانٌة تمر 30دلائك , فً حٌى تتمى الحٌاهى نشطة فً الهاء لهدة  4-3.5تٌى  

 

وفىىً هفىىالس أسىىهان الكىىارب وعنىىدها تُجىىري عهلٌىىة التلمىىٌح أصىىطناعً لكهٌىىات كتٌىىرة هىىى     

تىىدٔ عىىى الهىىاء . وٌُحضىىر هىىذا  fertilization solutionالتٌىىوض ٌُسىىتخدم هحلىىول اْخصىىاب 

هىى الهىاء  10Lفىً  Naclهى هلح الطعىام النمىً 40gهى الٌورٌا النمٌة و 30gالهحلول هى إذاتة 

 لهعمم .النمً ا

 

( لكل حجم واحىد  10Lِى الحجم الواحد 20Lحجم ) أي  2ٌستخدم هحلول اْخصاب تهعدل     

الىى التىٌض (  L5( . ٌُضىاؾ نصىؾ الحجىم اِول هىى الهحلىول ) cm3150- 200هى التٌض ) 

حجىم 5.1دلائك , ثىم ٌضىاؾ هىا تتمىى هىى الهحلىول ) 5-3هع الهزج الهستهر وتدوى تولؾ ولهدة 

 دلائك وعلى هدى ساعة ونصؾ .  5( تشكل دفعات لكل لتر  15أو

 

وحالها ٌتم اْخصاب فؤى التٌوض الهلمحىة سىوؾ تتىدأ تالتكتىل وألتصىاق تعضىها هىع تعضىها     

كتٌىرة فىً الهٌىاه الطتٌعٌىة إذ ٌكسىتها المىدرة  اِخر . اى لوجود الهادة الٕصمة علىى التٌىوض فائىدة

أها تحت ظروؾ الهختتر فإى وجود الهادة اللزجىة لىد ٌىإدي إلىى على ألتصاق تالنتاتات الهائٌة , 

اختناق التٌوض تستب تٕصمها وتكتلها , كهىا إنهىا تسىهم فىً نهىو الفطرٌىات علىى التٌىوض الهٌتىة 

 نتٌجة التكتل .
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ولذلن ٌجىب تفكٌىن التىٌض وتفرٌمىه وهعالجىة هشىكلة التكتىل وألتصىاق فىً التىٌض الهخصىب     

  tannic  acidأو حاهض التانٌن   tannin solutionل ألتانٌى ) الداتػ ( وذلن تاستخدام هحلو

هاء نمً , حٌث ٌضاؾ توالع  10Lهى هادة الداتػ إلى  15cm3وٌحضر هذا الهحلول هى إضافة 

1.5-2L هنه إلى وعاء تسعةL5  ثىواى فمىط ثىم ٌىتم  10وٌتم هىزج التىٌض فىً هىذا الهحلىول لهىدة

ؽسل التٌوض تالهاء النظٌؾ ثم تعىاد العهلٌىة تاسىتخدام تركٌىز ألىل التخلص هى الهحلول تسرعة وت

هى هحلول التانٌى وٌعمته الؽسل تالهاء النمً ولعدة هرات حٌىث تصىتح التٌىوض الهخصىتة جىاهزة 

 لعهلٌة الحضانة والتفمٌس .

 

 . حضانة التٌوض وتفمٌسه5

 

و زجاجٌة خاصة صنعت ٌتم حضى التٌض الهخصتة ِسهان الكارب فً لنانً تٕستٌكٌة أ    

لحضانة التٌوض فً الهفالس وهً شائعة أستعهال فً العدٌد هى التلداى وخاصة اِورتٌة . 

تؤحجام هختلفة وٌستند عهلها فً  jars  Zougوتتوافر هذه المنانً والتً تسهى تمنانً زون

فه هى اِعلى حضانة التٌض على تجهٌز الهاء تشكل هنتظم هى الفتحة السفلى فً المنٌنة وتصرٌ

 ( .  10 - 8عتر فتحة جانتٌة ) الشكل 

                                              

 -أ -
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 -ب -

 
                                                                        

 zoug jarsلنانً زوغ  -( أ 10 - 8الشكل)                             

 حاضنات التٌض -ب                                            

 

 

وٌهكىىى الىىتحكم تهعىىدل جرٌىىاى الهىىاء توسىىاطة الصىىهاهات تهىىا ٌضىىهى حركىىة التٌىىوض تلطىىؾ     

ألؾ تٌضة هلمحة هى تٌىوض أسىهان الكىارب فىً كىل لتىر  120وانسٌاتٌة وٌهكى وضع ها ٌمارب 

لتىر/ دلٌمىة  2 -1الهىاء تحٌىث ٔ تزٌىد عىى  هى الهاء , ونظرا لرلة التٌوض ٌجىب أى تىنظم حركىة

وهىىى ثىىم تىىزداد تىىدرٌجٌا لضىىهاى الهسىىتوٌات اِهٌنىىة هىىى اِوكسىىجٌى الهىىذاب والٕزهىىة لنهوأجنىىة 

وتطورها ولحٌى الفمس . أها درجات الحرارة فٌفضل أى تكوى ثاتتة , والىدرجات الهثلىى لحضىانة 

 ٌام .أ 5-4وتستؽرق الحضانة  ˚24C-20التٌوض تتراوح تٌى 

 

وخٕل هدة الحضىانة ٌجىب إزالىة التٌىوض الهٌتىة التىً تتهٌىز تلونهىا اِتىٌض كونهىا تهثىل تٌئىة     

خصىىتة لنهىىو الفطرٌىىات والتىىً لىىد تنتمىىل إلىىى التٌىىوض الحٌىىة , حٌىىث ٌىىتم سىىحتها توسىىاطة أنتىىوب 

تٕسىىتٌكً شىىفاؾ عىىى طرٌىىك عهلٌىىة السىىٌفوى وتحضىىى التٌىىوض فىىً أوانىىً أو صىىوانً تٕسىىتٌكٌة 

فً صنادٌك خاصة هصنوعة هٌاكلها هى الخشب وهحاطة هى الجهات كلها تمها  الترلوى توضع 

تاسىىتثناء الجهىىة العلٌىىا وتوضىىع هىىذه الصىىنادٌك ) وتىىداخلها الصىىوانً الحاوٌىىة علىىى التٌىىوض ( فىىً 

أحواض كونكرٌتٌة أو تٕستٌكٌة أوفً لنىوات طوٌلىة هجهىزة تهىاء نظٌىؾ وتدرجىة حىرارة هناسىتة 

 لهخصب .لتفمٌس التٌض  ا

 

تفمس التٌض عى ٌرلات صؽٌرة  تحصل على ؼذائها هى كٌس الهح الذي ٌعد تهثاتة الهخزوى      

أٌىام حٌىث ٌكتهىل اهتصىاص الكىٌس تهاهىا  لتتىدأ الٌرلىات  4-2أحتٌاطً للؽذاء والىذي ٌكفىً لهىدة 
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ا هتاشىرة إلىى هرحلة التحث عى الؽذاء الطتٌعً تنفسها . وٌُفضل نمل الٌرلات أو اِفراخ تعد فمسه

اِحواض الههٌؤة لحضانة الفمس الجدٌد والتً ٌجب أى تتوافر فٌها اِؼذٌة الطتٌعٌة وهً الكائنات 

 الحٌة الدلٌمة وتالكهٌات الكافٌة .

 

إى هذه الهرحلة هى أخطر الهراحل فً عهلٌة التلمٌح أصىطناعً وفىً ترتٌىة اِسىهان عهوهىا    

, وٌعىود السىىتب فىً ذلىن إلىىى  %70ه الهرحلىىة أكثىر هىى وذلىن ٔى نسىتة الهٕكىات تصىىل فىً هىذ

 صعوتة تؤهٌى الؽذاء الطتٌعً تالكهٌات الٕزهة تها ٌتناسب واِعداد الكتٌرة هى الٌرلات .

 

إى هذه  الطرٌمة الحدٌثة فً التلمٌح أصطناعً تم تطتٌمها فً العراق هنذ هدة لٌست تالمصىٌرة    

هزرعة أسهان الصوٌرة العائدة لوزارة الزراعة والىذي ٌضىم ولد أنشؤ هفمس الوحدة الهركزي فً 

أحد أكتر وأحدث الهختترات الخاصة تالتكثٌر والتلمٌح أصطناعً لّسهان وتؤشراؾ كادر علهً 

 وفنً هتخصص .

 

 رجشثخ اٌزٍم١خ االططٕبػٟ فٟ اٌؼشاق : 
 

العرالٌة اصطناعٌا أُجرٌت العدٌد هى الهحاؤت التجرٌتٌة لتكثٌر اِسهان              

 1974تاستخدام هرهوى الؽدة النخاهٌة . وكانت أول هحاولة لد أجرٌت فً رتٌع عام 

تإشراؾ هٕن عرالً هى دائرة التحوث السهكٌة فً الزعفرانٌة ) هركز تحوث اِسهان ( 

وكاى الهدؾ هى التجرتة هعرفة هدى تمتل اِسهان  العرالٌة وخاصة ألتصادٌة هنها 

ت  الهحفزة على إطٕق التٌوض ولد دلّت نتائج التجارب فً السنوات اِولى لّعوام للهرهونا

على صعوتة التعاهل هع اِسهان العرالٌة وخاصة تلن التً تعود إلى 1977 -75 -74

وهً الشتوط والتنً والكطاى . وهع ذلن فمد نجح الفرٌك التحثً فً   Barbusالجنس

ال الٌرلات إلى هرحلة أصتعٌات وتذلن أعطى اللتنة الحصول على التٌوض وحضانتها وإٌص

اِولى للهعلوهات اِساسٌة حول تكثٌر اِسهان العرالٌة اصطناعٌا وإى لم تعط النتائج 

الهرجوة . ولد تولفت التجارب لتضعة سنٌى لؽرض جهع الهعلوهات الحٌاتٌة الكافٌة عى 

. ولد أعطت التجارب 1985ٌع عام اِسهان الخاضعة للتجارب , وتدأ العهل هجددا فً رت

نتائج ُهشجعة أثتتت إهكانٌة تكثٌر أسهان التنً والكطاى تكثٌرا  اصطناعٌا  وتنجاح  1986لعام 

 ٔ ٌخاهره شن .

ولد تم اختٌار اِههات ِسهان التنً والكطاى على أسىاس الىوزى , حٌىث تٌنىت الدراسىة علىى 

وتلىن  g 2500ق ٌجب أى ٔ ٌمىل وزنهىا عىىأى إناث أسهان التنً الهصطادة هى شهال العرا

وذلىن لضىهاى أفضىل النتىائج . أهىا  g1500الهصطادة هى جنىوب العىراق ٔ ٌمىل وزنهىا عىى 

 .   g2500إناث أسهان الكطاى والهصطادة هى الهناطك كلها فٌجب أى ٔ ٌمل وزنها عى 

 

ة حىرارة الهىاء تىٌى تُحمى أسهان الكطىاى تهرهىوى الؽىدة النخاهٌىة عنىدها تصىل درجى           

20-22C˚  وٌتم زرق الجرعة الهناستة هى الهرهوى تحىت جلىد اِنثىى أو الىذكر فىً الهنطمىة

الجانتٌىىة تحىىت الزعنفىىة الظهرٌىىة وفىىوق الخىىط الجىىانتً . وٌسىىتخدم هرهىىوى الؽىىدة النخاهٌىىة 

الهستخرج هى أسهان الكارب التالؽة جنسٌا والهحضىر سىاتما , أو ٌشىترى جىاهزا  فىً عتىوات 
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سىم 1عمهة . ٌإخىذ الىوزى الهطلىوب هىى الؽىدة النخاهٌىة الجافىة وٌطحىى جٌىدا ثىم ٌضىاؾ الٌىهه

حٌىىث ٌخلىىط جٌىىدا وتحمىىى تىىه اِسىىهان  g/L5 - 6هكعىىب هىىى هحلىىول هلىىح الطعىىام تتركٌىىز 

لكىىل كٌلىىو ؼىىرام واحىىد هىىى وزى السىىهكة وعلىىى دفعتىىٌى تحٌىىث ٔ تتجىىاوز كهٌىىة 4mgتتركٌىىز

ساعة تحمى اِسهان  25-16هلؽم /كؽم . وتعد هرور  mg/kg4الهرهوى  فً الدفعة اِولى 

ساعات ٌتم استخراج التٌوض تعهلٌة الهساج هىى اْنىاث التىً  3تالدفعة الثانٌة , وتعد حوالً  

 تم حمنها .

, وتعهلٌىىة هسىىاج أٌضىىا  mg/kg4أهىىا تالنسىىتة للىىذكور فتعطىىى عىىادة حمنىىة واحىىدة تتركٌىىز     

لىى التٌىوض الهوضىوعة فىً إنىاء تٕسىتٌكً حٌىث ٌىتم ٌستخرج السائل الهنىوي هنهىا لٌضىاؾ إ

دلٌمىة . تعىد ذلىن ٌضىاؾ  15هزج التٌوض هع السىائل الهنىوي  ترفىك تاسىتعهال رٌشىة ولهىدة 

هىاء ( ثىم تسىتعهل هىادة التىانٌى  10Lهلح الطعام فىً  40gٌورٌا +  30gهحلول اْخصاب )

دلٌمىىة هىىع  15لىىول كىىل لتفكٌىىن التٌىىوض وهنعهىىا هىىى ألتصىىاق هىىع تعىىض . ٌىىتم اسىىتتدال هح

التحرٌن الهستهر لهدة ٔ تمل عىى سىاعة إلىى أى تىزال لزوجىة التٌىوض لتصىتح تعىدها جىاهزة 

للنمىىل إلىىى الحاضىىنات الخاصىىة  والهوجىىودة فىىً هختتىىرات هفمىىس الصىىوٌرة ) هفمىىس  الوحىىدة 

. ˚25Cؼىىم هىىى التىىٌض لكىىل حاضىىنة وفىىً درجىىة حىىرارة   g100- 175الهركىىزي ( تنسىىتة 

 4-3أٌام عى ٌرلات تتؽذى على  كىٌس الهىح وتتمىى الٌرلىات لهىدة   4-3خٕل تفمس التٌوض 

 ml 12أٌام فً أحواض التنهٌة اِولى إلى أى تصل أطوالها إلى 
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 أسئلة الفصل الثامن

 

 

 

 التكاثر  –أنتخاب  –ها ٌلً : التكاثر الطتٌعً ؼٌر الهسٌطر علٌه  عرؾ: 1 س

 . الطتٌعً

 .د طرق السٌطرة على التكاثر الطتٌعً: عد2 س

 ؟: ها هً هزاٌا التكاثر أصطناع3ًس 

 : وضح كٌؾ تتم عهلٌة نزع التٌوض والحٌاهى. 4س 
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 الفصل التاسع

 أمراض االسمان 

 الهدف العام : 

الشائعة التً ٌهدؾ هى هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب تؤنواع أهراض 

 ٔسهان وكٌفٌة السٌطرة علٌها .تصٌب ا

: ٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هى دراسة هذا الفصل اى  االهداف التفصٌلٌة

 تكوى له هعرفة تها ٌلً :

 أهم أهراض التً تصٌب أسهان .-1

 . كٌفٌة السٌطرة على أهراض وتملٌل ضررها -2
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 الفصل التاسع

 

 Fish  diseasesأِشاع األسّبن 

 

تتعىىرض اِسىىهان كتمٌىىة الحٌوانىىات اِخىىرى للعدٌىىد هىىى اْهىىراض والطفٌلٌىىات خىىٕل هراحىىل     

حٌاتها الهختلفة , هها ٌإثر سلتٌا فً نهوها وإنتاجها ولد تإدي إلى حدوث هوت جهاعً ههىا ٌىنجم 

 خسائر فادحة وخاصة فً هزارع اِسهان . هعن

ة التىً تعتىىر عىىى أي تىدهور أو تؽٌٌىىر سىلتً فىىً صىىحة تؤنىه الصىىف diseaseٌُعىرؾ الهىىرض     

الحٌىواى وحالتىه الطتٌعٌىىة . وفىً حالىىة اِسىهان فىىؤى أسىهان الترتٌىىة هىً اِكثىىر ُعرضىة لٓصىىاتة 

ِى زٌادة الكثافىة العددٌىة فىً  intensive cultureتاْهراض وخاصة فً حالة الترتٌة الكثٌفة  

تهر لّسهان وٌسهم فً تدهور نوعٌة الهاء هها ٌزٌد الهس  stressوحدة الهساحة ٌستب اْجهاد  

 هى فرص العدوى وانتشار الهرض . 

 -ٌهكى تمسٌم اْهراض التً تصٌب اِسهان حسب العاهل الهستب للهرض على :    

 

 : Infectious  diseasesاإلمراض الُمعدٌة  .1

ت , الفطرٌىات وأتتىدائٌات وهً اِهراض التىً تسىتتها اِحٌىاء الدلٌمىة هثىل التكترٌىا, الفاٌروسىا 

 وؼٌرها .

 diseases  Dietary deficiency orأمراض النمص الغذائً أو تسمى أمذراض التغذٌذة .2

nutitional 

وهىىً اِهىىراض التىىً ٌُسىىتتها عىىدم التىىوازى الؽىىذائً ونمىىص تعىىض الفٌتاهٌنىىات والهعىىادى والهىىواد 

 الضرورٌة اِخرى وحأت التسهم الؽذائً .

 

 : Environmental diseasesٌة األمراض البٌئ .3

وهً اْهراض التً ٌستتها عدم توافىك العواهىل التٌئىة هثىل انخفىاض تركٌىز اِوكسىجٌى الهىذاب , 

ارتفاع حهوضة الهاء , تؽٌٌر درجات الحرارة , زٌادة نستة ثىانً أوكسىٌد الكرتىوى ووجىود الهىواد 

 الساهة .

  Genetical diseasesاألمراض الوراثٌة  .4

 ض الهتستتة عى خلل وراثً أو طفرة جٌنٌة . وهً اِهرا

 

 Infectious diseasesالمعدٌة   األمراض -1

 

تُعىىد اِهىىراض الُهعدٌىىة هىىى أخطىىر اِهىىراض التىىً تصىىٌب اِسىىهان عهوهىىا وأسىىهان الترتٌىىة     

 خصوصا وذلن لسهولة إنتمالها وسرعة انتشارها هها ٌصعب هههة هعالجتها والسٌطرة علٌها .

. ٌُعىىىرؾ التطفىىىل   parasitesاِهىىىراض إحٌىىىاء دلٌمىىىة تىىىدعى تالطفٌلٌىىىات   وتتسىىىتب فىىىً هىىىذه

parasitism  ًتؤنه عٕلىة فسىلجٌة تىٌى حٌىوانٌى هختلفىٌى فىً النىوع ٌعىٌ  أحىدهها وهىو الطفٌلى
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parasite   فً أو على جسم نوع آخر هو الهضٌؾ أو العائلhost   وٌكتسب رزله هنه تصورة

 هإلتة أو دائهة .

هات عدٌدة للطفٌلٌات , إذ ٌهكى أى تمسىم تتعىا لهولعهىا ووجودهىا فىً أو علىى جسىم وهنان تمسٌ   

تعٌ  على السطح الخارجً للجسىم أو فىً   Ectoparasitesالهضٌؾ على : طفٌلٌات خارجٌة 

وهً التىً تعىٌ   Endoparasitesالتجاوٌؾ التً تفتح هتاشرة إلى السطح . وطفٌلٌات داخلٌة 

ؾ الجسهً واِعضاء الداخلٌة والعضٕت . تٌنها تمسم تتعا لطول الولت فً المناة الهضهٌة والجو

وهً التً تىزور الهضىٌؾ  Temporaryالذي تمضٌه فً أوعلى الهضٌؾ على : طفٌلٌات ولتٌة 

هإلتىىىا ِجىىىل الحصىىىول علىىىى الؽىىىذاء فمىىىط وتتركىىىه حىىىال حصىىىولها علىىىى الؽىىىذاء , وطفٌلٌىىىات 

ة هى حٌاتها هع الهضٌؾ ثم تتركىه لتكهىل حٌاتهىا وهً التً تمضً هدة هحدد   Stationaryثاتتة

 حرة , أو تمضً حٌاتها كلها هع الهضٌؾ . 

 

وهنىىان تمسىىٌم آخىىر ٌعتهىىد علىىى طتٌعىىة هعٌشىىة الطفٌلٌىىات فتمسىىم علىىى  : طفٌلٌىىات إجتارٌىىة     

Obligate   وهً التً ٔ ٌهكى أى تعىٌ  إّٔ هتطفلىة , وطفٌلٌىات اختٌارٌىةFaculative  ًوهى

 ل عندها تتهٌؤ لها الفرصة للتطفل , تٌنها تعٌ  حّرة عند عدم توافر الهضٌؾ .التً تتطف

 

إى انتمال اِهراض ٌتطلب وجود عدٍد كاٍؾ هى اِسهان الهعرضة لٓصاتة فً وحدة الهساحة     

وعدد كتٌر هى اِحٌاء الهسىتتة للهىرض . وتىإدي الظىروؾ التٌئٌىة ؼٌىر الهٕئهىة دورا  فىً إجهىاد 

ٌؤتهىىا لٓصىىاتة , فاِسىىهان الهزٌلىىة أو الُهجهىىدة تتعىىرض لٓصىىاتة أكثىىر هىىى ؼٌرهىىا . السىىهكة وته

وٌىإدي ازدحىىام اِسىىهان إلىىى زٌىادة احتهالٌىىة انتمىىال الُهسىىتب الهرضىً تىىٌى اِسىىهان إذا علهنىىا إى 

الوسط النالل للهرض واحد وهو الهاء فضٕ على لاتلٌة الهسىتتات الهرضىٌة علىى التكىاثر تسىرعة 

تٌرة داخىل أو خىارج جسىم اِسىهان . أهىا لاتلٌىة اِسىهان لٓصىاتة تىؤٔ هىراض الهعدٌىة وتؤعداد ك

هصطلح ٌطلك على الحالىة التىً ٌكىوى فٌهىا الحٌىواى  Immunityفتعتهد على هناعتها . والهناعة 

لادرا على هماوهة هىرض هىا إهىا طتٌعٌىا تسىتب تعرضىه السىاتك لعواهىل الهىرض , أو اصىطناعٌا 

هو هادة تحضر هىى الهسىتتات الهرضىٌة نفسىها تعىد إخهىاد  Vaccune.  واللماح توساطة التلمٌح 

الىى  Injectionلوتها تهادة كٌهٌاوٌة هناستة وٌهكى إعطاء اللماح إها هع الؽذاء أو توساطة الحمى 

 الجسم عى طرٌك العضٕت أو التجوٌؾ الجسهً .

 

,  Bacteriaاِسىهان علىى : تكترٌىا  تُمسم الطفٌلٌات الهستتة لّهراض الهعدٌة والتً تصىٌب    

, الدٌىىىداى  Protozoa, إتتىىىدائٌات Fungi , فطرٌىىىات  Virusesفاٌروسىىىات )هرشىىىحات ( 

 ....... وؼٌرها . Flat worms, الدٌداى الهسطحة  Nematodeالخٌطٌة 

 

سٌتم التطرق فً هذا الفصل إلى أهم اِهىراض الشىائعة التىً تُصىٌب اِسىهان عهوهىا وأسىهان    

ترتٌىىة خصوصىىا , وسىىٌتم التعىىرؾ علىىى طتٌعىىة الهىىرض وأعراضىىه , ُهسىىتب الهىىرض , طرائىىك ال

 العدوى ثم السٌطرة على الهرض هى خٕل اْجراءات الولائٌة وطرائك العٕج .
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 -: Bacterial diseasesاألِشاع اٌجىز١ش٠خ 

 

إلى عشرة هاٌكرونات توصؾ التكترٌا تؤنها كائنات صؽٌرة جدا  تتراوح أحجاهها ها تٌى نصؾ     

, وهىىً أحادٌىىة الخلٌىىة وذات تخصىىص خلىىوي تسىىٌط . تتعىىدد أشىىكالها هىىاتٌى الىىدائري وأسىىطوانً 

والعصوي والحلزونً وٌهتلن لسم هنها أسواطا للحركة وتسهى تالهتحركة , تٌنهىا ٔ ٌهتلىن المسىم 

 اَخر أسواطا فتسهى ؼٌر هتحركة .

 ِسهان :وهى أهم اِهراض التكتٌرٌة التً تصٌب ا

 

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

 

فىً ألهانٌىا وهىو  1894وٌُسهى أٌضا تهرض الدهاهل . تم وصؾ هذا الهرض ِول هرة عىام     

وتضىىهنها  Cyprinidaeوعائلىىة الشىىتوطٌات  salmonidaeٌصىىٌب أسىىهان العائلىىة السىىلهونٌة 

لهرض إلى الهوت الجهاعً وهو هنتشر عالهٌا وخاصة فىً أورتىا وأهرٌكىا الكارب . وٌإدي هذا ا

وهىً عصىوٌة الشىكل ,  Aeromonas  salmonicidaالشهالٌة . هستب الهرض هو التكترٌا 

عدٌهة أسواط أي ؼٌىر هتحركىة . وتحصىل العىدوى هىى خىٕل جىروح صىؽٌرة فىً الجلىد أو فىً 

 الؽٕصم أو هى خٕل المناة الهضهٌة .

 

 د هرض الطاعوى اِحهر على شكلٌى :.ٌوج

 الشكل الهعوي والذي ٌتهٌز تالتهاب اِهعاء . - أ

 . ( 1 – 9الشكل  الشكل العضلً والذي ٌتهٌز توجود التمرحات فً العضٕت الهٌكلٌة ) - ب

 

 

 أ      
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 ب 

 
 ( هرض الطاعوى أحهر فً السلهوى  1-9 –) شكل                                

 

ر أولى أعراض الهرض فً اِعضاء الداخلٌة حٌىث تلتهىب اِهعىاء إلتهاتىا  شىدٌدا  وتظهىر تظه    

تلوى أحهر وٌنتفخ الكٌس الهوائً وتظهر تمعا  صؽٌرة ونزفا  فً الكتد ولد تحصل حأت نزؾ فً 

الجىىزء الىىداخلً هىىى ؼطىىاء الؽٕصىىم وفىىً العٌىىوى . تعىىد ذلىىن تظهىىر اهتىىدادات نزفٌىىه دهوٌىىة فىىً 

-pusتد إلى السطح هكونة إنتفاخات أو حروق حاوٌة على هادة دهوٌة شىتٌهة تىالمٌح العضٕت ته

like  هذه الحروق تعد أهم صفة ههٌزة للهرض وهً دائرٌة الشكل وتمع على جوانب الجسم ولد .

إى اِسىىهان التىىً تظهىىر علٌهىىا الحىىروق  ب ( . - 42 -تنفجىىر وتطىىرح هحتوٌاتهىىا للهىىاء ) الشىىكل

ٌوهىا هىى اْصىاتة وتهٌىل إلىى العزلىة عىى تمٌىة اِسىهان  8 -14ة تعىد هىرور تصتح تطٌئة الحرك

  وتنزوي فً أحد أركاى الحوض .

 

 Dropsyمرض االستسماء   2-آ

 

  Bacterial hemorrhagic septicemiaٌُسهى أٌضا تهرض النزؾ الدهوي التكتٌىري     

B.H.S)   وهرض أستسماء التطنً الهعدي )Infectious abdominal dropsy  ُوصىؾ .

وأسم الهرض هشتك هى الصفة الهرضٌة السائدة وهً  1928الهرض وصفا  علهٌا  ِول هرة عام 

أستسماء وانتفاخ الجسم فً الهنطمة التطنٌة . وهذا الهرض ٌعد هىى أسىوأ اِهىراض التىً تصىٌب 

ان , كهىا . ولد ٌتستب فً خسائر فادحة فىً حمىول اِسىه Tenchوالنت   Carpأسهان الكارب 

إنىىه ٌصىىٌب أسىىهان السىىالهوى والسىىردٌى وأسىىهان المىىط . ُهسىىتب الهىىرض هىىو التكترٌىىا العصىىوٌة 

وهنىان هسىتب آخىر إٔ أنىه ألىل  Aeromonas liquefaciens forma ascitaeالهتحركىة 

. تنتمىل العىدوى إلىى  Aeromonas liquefaciens forma typica ضىررا هىى اِول هىو

الهلوث تالتكترٌا والهوجىود فىً لىاع الحىوض , ولىد تحصىل العىدوى هىى أهعاء اِسهان هع الطٌى 

ولهىل  leechesخٕل الجلد هتاشرة , أو توساطة تعض الٕفمرٌات التً تهىاجم اِسىهان كىالعلك 

 .  Gyrodactylusودٌداى   Argulusاِسهان 

 

سىهٌة تحٌىث أهم أعراض الهرض تجّهع سىائل فىً واحىد أو أكثىر هىى اِعضىاء أو اِنسىجة الج   

ٌإثر هذا السائل فىً الىتطى التىً لىد تتوسىع لدرجىة كتٌىرة فتصىتح السىهكة الهصىاتة وكؤنهىا شىتٌهة 
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( , وهع ذلن فؤى السىهكة الهصىاتة ٔ تهىوت لتىل أى  2-9 تالتالوى الهوشن على أنفجار ) الشكل 

 ٌصتح الضؽط كتٌرا وكافٌا لحدوث هذا أنفجار .

 

ٔلتهاب الشدٌد لّهعاء وتؤثر الكتىد والكلىى تهىذا ألتهىاب وفىً وهى أعراض الهرض اِخرى ا   

اِسهان الهرٌضة جدا  تصتح هحتوٌات التطى عتارة عى سائل هائً عدٌم اللىوى . تهتىاز اِسىهان 

الهصاتة تتطء الحركة وؼالتا ها تحاول أنعىزال لىرب جوانىب الحىوض . وعنىدها تصىاب أسىهان 

أخىىرى لىىد تظهىىر علٌهىىا هثىىل تىىروز الحراشىىؾ نتٌجىىة الضىىؽط  الزٌنىىة تهىىذا الهىىرض فىىإى أعراضىىا  

 الحاصل هى داخل الجسم .

 

 
 

 ( Abdominal dropsy( سهكة هصاتة تهرض أستسماء التطنً )  2-9الشكل ـ  )           

 

  

 Tail and fin rot diseaseمرض تعفن الزعنفة والذنب   3-آ

 

و ٌصىىٌب هنطمىىة الزعىىانؾ فىىً العدٌىىد هىىى وهىى 1950تىىم وصىىؾ هىىذا الهىىرض ِول هىىرة عىىام     

أسهان الهٌاه العذتة والهالحة الهرتاة فً ظروؾ الترتٌة أصطناعٌة . تىم عىزل عىدد هىى التكترٌىا 

 ,  Haemophilus piscium الهستتة لهذا الهرض هى اِسهان الهصاتة هثل التكترٌا

Aeromonas salmonicida ,Pseudomonas florescens  ى هىىى , وأنىواع أخىر

ولد دلّت التحلٌٕت الهختترٌة على إنه فً حالىة   Pseudomonas,Aeromonas  الجنسٌى 

 . Myxobacterium حدوث جرح أو خد  فً الزعانؾ فؤنه لد ٌتلوث تتكترٌا هى جنس
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( هرض تعفى الزعنفة والذنب     3-9 ) الشكل       

 

فٌفىة علىى الحافىة الخارجٌىة للزعىانؾ والىذنب ثىم ٌصىؽر أهم أعراض الهرض ظهىور ؼهاهىة خ   

حجم تلن اِجزاء تدرٌجٌا  تستب الهوت الهستهر ِنسىجتها وتآكلهىا والتهىام تلىن اِنسىجة وتهزلهىا 

, وؼالتا ها تظهر إصاتة ثانوٌة تالفطرٌات نتٌجة الهرض .  ( 3-9 ) الشكل  تستب نشاط التكترٌا

تحىىت ظىىروؾ سىىٌئة هىىى أزدحىىام ونمىىص اِوكسىىجٌى  ٌظهىىر الهىىرض فىىً اِسىىهان التىىً تعىىٌ 

ولىد  6Bونمىص فٌتىاهٌى   Aوانخفاض درجة الحرارة و حأت سىوء التؽذٌىة  هثىل زٌىادة فٌتىاهٌى 

  . تتٌى إى اْضاءة الهستفٌضة واِشعة فوق التنفسجٌة ٌحفزاى اْصاتة تالهرض

لهىىاء هتاشىىرة , كهىىا إى تحىىدث العىىدوى وٌنتشىىر الهىىرض تىىٌى اِسىىهان الهصىىاتة عىىى طرٌىىك ا    

السىلون العىدوانً لىىتعض اِسىهان وهىا ٌنىىتج عنىه هىىى أضىرار وجىروح للزعىىانؾ ٌجعلهىا عرضىىة 

 للتعفى وٌساعد فً انتشار الهرض تٌى اِسهان .

 

 Bacterial gill diseaseمرض الغلصمة البكتٌري  4-آ

 

أهىم أعىراض الهىرض فمىداى ٌصٌب هذا الهرض أسهان الهٌاه الحارة ) الدافئة ( والتاردة وهى     

الشهٌة والتولىؾ الهفىاجًء عىى الؽىذاء وسىتاحة اِسىهان لىرب سىطح الهىاء تىتطء وخهىول وزٌىادة 

اْفرازات الهخاطٌة وتكثافة على الؽٕصم , أها الخٌوط الؽلصهٌة فتصتح لههها شتٌهة تالهراوات 

ة الؽٕصىم فىً أداء عهلٌىة ونتٌجىة لعىدم أو للىة فعالٌى. (  4 -9الشىكل هى شدة الىورم وأحتمىاى ) 

, وؼالتا ها تحصل  anoxiaالتنفس فإى ذلن لد ٌإدي إلى هوت اِسهان تستب نمص اِوكسجٌى 

إصاتة ثانوٌة تالفطرٌات . وإذا لم تعالج اِسهان تعد ظهور اْعىراض اِولىى للهىرض فىاى نسىتة 

 أو ٌوهٌى .أو أكثر هى اِسهان تهوت خٕل ٌوم  %50الهٕكات تزداد تسرعة إذ إى 

 

و  Cytophagaتحىىىىىىىدث اْصىىىىىىىاتة تىىىىىىىالهرض توسىىىىىىىاطة التكترٌىىىىىىىا التاتعىىىىىىىة للجنسىىىىىىىٌى     

Sporocytophaga    هى هجهوعة التكترٌا الهخاطٌةMyxobacteria   وٌتم انتمال الهرض

إلى اِسهان عى طرٌك الهاء ثم تحصل تعد ذلن العدوى هى سىهكة إلىى أخىرى , كهىا إى العواهىل 

دحام وسوء التؽذٌة لها تؤثٌر كتٌر فً ظهور الهرض . وهها تجدر اْشارة إلٌىه إى التٌئٌة هثل أز
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 nutritional gill diseaseهىرض الؽلصىهة التكتٌىري ٌختلىؾ عىى هىرض الؽلصىهة الؽىذائً 

فىً الؽىذاء , حٌىث اى فىً الهىرض  pantothenic acidالهتستب هى نمص حاهض التانتوثنٌىن 

عٌد هى الصفائح الؽلصهٌة وإى إتحىاد أطىراؾ هىذه الصىفائح لىد اِول ٌحصل الورم فً الطرؾ الت

 ٌتستب فً تكوٌى تجاوٌؾ .

أها فً حالة  الهرض اَخر فإى الورم ٌحصل فً لاعدة الصفائح الؽلصهٌة هتجها  للخارج ؤ     

 تتكوى تجاوٌؾ .

 

 
 اتج عى هرض الؽلصهة التكتٌري ( همطع فً الؽٕصم ٌتٌى تضخم واتحاد الصفائح الؽلصهٌة الن 4-9الشكل ـ )   
 

 

  The control of bacterial diseases السٌطرة على األمراض البكتٌرٌة

 

وتتضهى كٌفٌة الولاٌة هى اأصاتة تاِهراض التكتٌرٌة وعٕج اِسهان الهصاتة تتلن اِهىراض 

: 

 

 Preventionالولاٌة :   

 

 عاة اْجراءات اَتٌة:للولاٌة هى اْصاتة تاِهراض التكتٌرٌة ٌجب هرا

توفٌر عواهل النظافة الهختلفة وهتاتعىة فحىص الهىاء تاسىتهرار وعىدم تعرضىه للتلىوث تىالهواد  - أ

 العضوٌة .

تحسٌى ظروؾ هعٌشة اِسهان وتجنب حأت نمىص الؽىذاء وأزدحىام ونمىص اِوكسىجٌى ,  - ب

(  pHالهىىاء ) وارتفىاع تركٌىىز أهونٌىا السىىاهة نتٌجىة تجهىىع نىواتج أٌىىض وارتفىاع حهوضىىة 

 وؼٌرها .

 إتٕؾ اِسهان الهٌتة وشدٌدة اْصاتة تالحرق أو الدفى . - ت

تفرٌػ اِحىواض عنىد ظهىور أعىراض الهىرض وتركهىا لتجىؾ طٌلىة هوسىم الشىتاء , وهىى ثىم  - ث

 تطهٌرها تالجٌر الحً .

 ظٌؾ عزل اِسهان الهشكون تإصاتتها فً أحواض عزل خاصة هجهزة تهاء هنفصل تارد ون - ج
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 Treatmentالعٕج : 

 

تسىىتخدم العدٌىىد هىىى الهضىىادات الحٌوٌىىة والهىىواد الكٌهاوٌىىة لهعالجىىة اِسىىهان الهصىىاتة           

 تهختلؾ اِهراض التكتٌرٌة وعلى وفك اَتً :

 

 أوال :المضادات الحٌوٌة وتشمل :

 

 : Tetramycinواسمه التجاري  Oxytetracycline -آ

كىل كٌلىو ؼىرام هىى اِسىهان هىع الؽىذاء الهجهىز ولهىدة تعطى هذه الهىادة تهعىدل ؼىرام واحىد ل     

عشرة أٌام عند هعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الدهاهل أو الطاعوى اِحهىر , أهىا عنىد اْصىاتة 

 هى وزى اِسهان . 400g-150لكل  3mgتهرض أستسماء فتحمى اِسهان تالهادة تجرعة 

 :Chloromycetinواسمه التجاري   Chloromphenicol-ب

 

عند هعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الدهاهل ٌعطى الدواء تالطرٌمة نفسها فً ) آ ( أعٕه . أها    

لكل لتر هى  13mgلعٕج اِسهان الهصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب فٌستعهل الدواء تهمدار 

هىى  1gهىى الىدواء لكىل  1mgهاء الحوض . وفىً حالىة عىٕج اسىهان  الزٌنىة الصىؽٌرة ٌضىاؾ 

لكىل لتىر هىى  50mgفٌجىب زٌىادة الجرعىة إلىى  10gالؽذاء . أها اِسهان التً ٌزٌد وزنهىا عىى 

 ساعة . 24الهاء ولهدة 

 

 :    kanamycin - ح

هاء لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب.  3.1mg/Lٌضاؾ الدواء تهعدل     

 2mgحمى تالهىىادة نفسىىها ولكىىى تهعىىدل أهىىا تالنسىىتة لّسىىهان الكتٌىىرة والتىىً ٌهكىىى هسىىكها تالٌىىد فىىت

/100 g. هى وزى السهكة 

 

   Sulphamerazineوخاصة  Sulpha drugs: استخدام عمالٌر السلفا ثانٌا 

لهعالجىىة اِسىىهان الهصىىاتة تهىىرض الىىدهاهل ٌعطىىى هىىذا الىىدواء هىىع الؽىىذاء تهعىىدل                  

120-200mglkg ( 22-12هى وزى السهكة  )mg  دواء لكلg  ٌوهىا ,  21هى الؽىذاء ( لهىدة

 ٌوها هى تسوٌك اِسهان . 60وٌجب إٌماؾ العٕج لتل 

 

 :  CuSo4ثالثا : كبرٌتات النحاس  

لهعالجة اِسهان الهصىاتة تهىرض الؽلصىهة التكتٌىري وهىرض تعفىى الزعنفىة والىذنب تؽطىس     

ٌسىتعهل العىٕج هىرة دلٌمىة . و 2 -1لهىدة  2000:  1اِسهان تهحلول كترٌتات النحىاس تتركٌىز 

 ساعة وتحذر شدٌد ٔى الهادة ساهة جدا لّسهان . 24-12هرات كل  3-2واحدة أو 
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 :  Acriflavineرابعا: 

تستخدم هذه الهادة لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض تعفىى الزعنفىة والىذنب وذلىن تإذاتىة حتّىة      

 stockالهحلىول الهخىزوى  هىى الهىاء للحصىول علىى 330ml( هىى الهىادة فىً  3mgواحىدة ) 

solution  وتهسح هناطك اْصاتة تفرشاة صؽٌرة تعد تؽطٌسىها تهىذا الهحلىول , وهىى ثىم توضىع

أٌام . تعد  3( ولهدة 3.785Lهى الهحلول الهخزوى لكل ؼالوى هاء ) 8mlالسهكة فً إناء ٌحوي 

 تالجراحة .ذلن ٌتدل الهاء , وإذا لم ٌحصل الشفاء تعد هذه الهدة ستتوجب الهعالجة 

 

 :  Furazolidone or Furaxoneخامسا: 

 75mg/kg-25لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الدهاهل ٌعطى هذا الدواء هع الؽذاء تهعدل     

ٌوها هى تسوٌك  30هى وزى السهكة ٌوهٌا ولهدة أستوعٌى . وٌجب التولؾ عى إعطاء الدواء لتل 

 اِسهان .

 

وأسذذمه  Benzalkonium chlorideالرباعٌذذة مثذذل سادسذذا : بعذذض مركبذذات االمونٌذذوم 

 : Roccalالتجاري 

لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الؽلصىهة التكتٌىري تؽطىس اِسىهان فىً هحلىول هىذه الهىادة     

جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا حتى تتدي اِسهان سلوكا طتٌعٌا . ولؽرض المضىاء 2-1تتركٌز 

 رة كل أستوع أو أستوعٌى .على الهرض نهائٌا ٌعاد العٕج ه

 

واسذذمه  Ethyl mercury phosphateسذذابعا : بعذذض مركبذذات الزئبذذك العضذذوٌة مثذذل 

 Timsanالتجاري 

 2-1لهعالجة اِسهان الهصاتة  تهرض الؽلصهة التكتٌري تؽطس فىً هحلىول الهىادة تتركٌىز      

 جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا .

 

 :Ozoneثامنا  : األوزون 

رض اِسهان الهصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب لّوزوى لهدة ساعة  هع تكرار العهلٌة تع    

 هرات تالٌوم الواحد ولهدة عشرة أٌام .3-4

 

 :  Surgical treatmentتاسعا : المعالجة بالجراحة 

 ٌتم اللجوء إلى الجراحة لهعالجة حالتٌى هها :

ع كهٌىىة كتٌىرة هىىى اْفىرازات السىىائلة فىىً فىً حالىىة اْصىاتة تهىىرض أستسىماء : عنىىدها تتجهى -1

هعمهىة ) تعمىم تالتسىخٌى فىً هىاء هؽلىً  needleالتطى ٌجب إزالة هذه السوائل وذلن تؽرز أتىره 

لهىدة عشىرة دلىائك ( تىىالتطى فىً هوضىع ٌتمىىدم تضىع هلهتىرات أهىام وفىىوق فتحىة الهخىرج وتاتجىىاه 

 توضع فً هاٍء جاٍر . ( . تُعالج اِسهان تالدواء الهناسب ثم5 -9الرأس ) الشكل
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 ( هوضع وخز اْترة فً السهكة 5-9الشكل ـ )                               

 

 

فً حالة اْصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب تُهسن السهكة تالٌىد وتمطىع الزعىانؾ الهصىاتة  -2

. ٌىتم تعمىٌم  تحٌث ٌشهل المطع الهناطك التً لم تتلؾ تعد لضهاى خلو الجزء الهتتمىً هىى اْصىاتة

كً ٔ تحصل إصاتة جدٌىدة  AgNo3هى نترات الفضة %1الجروح تإهرار فرشاة هتللة تهحلول 

تعىدها توضىع  K2Cr2o7هى داٌكروهات التوتاسىٌوم  %1وتالطرٌمة نفسها ٌعمم الجرح تهحلول 

 -7لهىدة  25000:  1السهكة فً هاء نظٌؾ طازج هضاؾ له هادة داٌكروهات التوتاسىٌوم تنسىتة 

 ٌوها حتى تلتئم جروحها . 10

 

عندها ٌجب تتدٌل الهاء وإنهاء العٕج , وهنا تجدر اْشارة إلى إنه فً أثناء عهلٌة العٕج ٌجب     

 تجهٌز اِسهان تكهٌات كافٌة هى اِوكسجٌى وتمدٌم الؽذاء الجٌد لها .

 

 لت .ولكى ذلن ٌستؽرق تعضا  هى الو regenerateإى الزعانؾ الهمطوعة سوؾ تُجدد 

 

  Viral diseasesاألِشاع اٌفب٠شٚس١خ   -ة 

 

الفٌروسات كائنات حٌة دلٌمة جدا تتلػ هى الصؽر تحٌث ٌهكىى أى تهىر خىٕل الهرشىحات التىً     

هٌكىروى  0.3تحتجز التكترٌا وهى هنا جاءت تسىهٌتها تالرواشىح . إى حجىم الفٌروسىات  ألىل هىى 

 ادها أى تحدد إٔ توساطة الهجهر ألكترونً .هلً هاٌكروى ( ؤ ٌهكى ِشكالها وأتع 300)

تتكوى الفٌروسىات كٌهاوٌىا هىى تروتٌنىات نووٌىة , أي هىى إتحىاد تىروتٌى هىع حىاهض نىووي .     

   DNAالهركىىىىىىىب ألتروتٌنىىىىىىىً ٌشىىىىىىىته اِلتىىىىىىىوهٌى , أهىىىىىىىا الحىىىىىىىاهض النىىىىىىىووي فمىىىىىىىد ٌكىىىىىىىوى 

Deoxyribonucleic acid   أو حاهضRNA    Ribonucleic acid  وي دهوى ولد تحت

 أو دهوى تروتٌنٌة .

  

تتكاثر الفٌروسات داخل جسم الكائى الحً تسرعة فائمة هكونة  تروتٌى فاٌروسً جدٌد هشاتها       

لّصل هى حٌث خواصه الفٌزٌاوٌة والكٌهاوٌة . ولد ترتتط الفاٌروسات تعضها هع تعضها اَخر 

 أو تلورات  هكونة خٌوطا  أو شتاكا  
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 -فاٌروسٌة التً تصٌب األسمان :ومن أهم األمراض ال

 -)مرض التكٌس اللمفاوي ( : Lymphocystis  disease. مرض لمفوسٌستس   1 -ب

 

, وهىو ٌصىٌب أسىهان الهٌىاه العذتىة  1874تم وصىؾ هىذا الهىرض ِول هىرة فىً أورتىا عىام     

لهٌىاه العذتىة أو والهالحة فً أجزاء عدٌدة هى العالم , كها انه ٌصٌب أسهان الزٌنة التً تعٌ  فً ا

وٌكتىب   Lymphocystis disease virusالهالحىة أٌضىا  . ُهسىتب الهىرض هىو الفىاٌروس 

هلىً هىاٌكروى . تحصىل العىدوى  300وهو سداسً الشكل ولىد ٌصىل حجهىه  .L .D.Vهختصرا  

عى طرٌك إنسٕخ الجلد والذي ٌحصل تفعل الصٌد تواسطة الشتان او التلؾ الذي تحدثه الطفٌلٌات 

لسىىىىىلون التناسىىىىىلً . إى إنتشىىىىىار الفاٌروسىىىىىات ٌحىىىىىدث عمىىىىىب انفجىىىىىار اِكٌىىىىىاس اللهفاوٌىىىىىة او ا

Lymphocystis .  

تتلخص أعراض الهرض فً ظهور نهوات صؽٌرة تشته حتات أللإلإ ) تشكل هفرد أو هجاهٌع     

 ( . 6 -9( على الجلد أو الزعانؾ والذنب , وأحٌانا على الخٌوط الؽلصهٌة والفم )شكل

 

 
 

 
                            

 ( نهوات هرض لهفوسٌستس 6-9 –الشكل )                           
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تزداد هذه النهوات فً الحجم تصىورة تطٌئىة ولىد تحتىاج لعىدة شىهور حتىى تصىل إلىى ارتفىاع      

0.5cm 2وإذا هىىا اسىىتهرت تىىالنهو فمىىد تصىىل إلىىى ارتفىىاعcm ؾ أو الىىذنب . وتهىىزل علىىى الزعىىان

اِسهان الهصاتة تدرٌجٌا وتكوى عرضه إلى أفتراس تستب خهولها وتىطء حركتهىا . إى نهىوات 

هشاتهة لتلن التً تحصل خارج الجسم لد تتكوى فً اِعضاء الداخلٌة ولكى ٔ ٌهكى هشاهدتها إٔ 

 تعد تشرٌح اِسهان .

 

 Cauliflower disease. مرض المرنبٌط   2 -ب

 

وهو هعروؾ لدى الصٌادٌى هنىذ أهىد تعٌىد . أكثىر  Papillomatosisوٌسهى أٌضا تهرض      

وأسىىىىهه  European eelاِسىىىىهان إصىىىىاتة تهىىىىذا الهىىىىرض هىىىىو سىىىىهن الثعتىىىىاى اِورتىىىىً 

 إٔ إى أسهاكا أخرى لد تصاب ته أٌضا .   Anguilla anguillaالعلهً

 

َى وتتشاته أعراض اْصاتة  تهىذا الهىرض لم ٌتم تحدٌد الفاٌروس الهستب لهذا الهرض لحد أ    

هظهرٌىىا  هىىع أعىىراض  الهىىرض السىىاتك لهفوسٌسىىتس إّٔ إى النهىىوات الخارجٌىىة تظهىىر تصىىورة 

أساسٌة على الرأس وخاصة هنطمة الفم . وٌشته هظهر هذه النهوات هظهر المرنتٌط هها حدا العاِلم 

Schaperclaus اء . تكىوى النهىوات فىً تداٌىة إلى إطىٕق أسىم هىرض المىرنتٌط علىى هىذا الوتى

اْصاتة تٌضاء اللوى ثم تصتح تنٌّة وتالنهاٌىة تكىوى تنٌىة ؼاهمىة ؤ تلتىث أى تكىوى تشىكل تمىع أو 

 ( .  7 -9خطوط حهراء ) الشكل 

 

 

 
 

 ( هرض المرنتٌط 7 -9 – ) الشكل                                

 

الهرض عٕهات التعب واْنهان وتضعؾ تدرٌجٌا وتظهر على اِسهان الشدٌدة اْصاتة تهذا     

تتمدم الهرض لعدم تهكنهىا هىى التؽذٌىة تصىورة طتٌعٌىة , ولىد تهىوت تسىتب الجىوع ٔ ؼٌىر. ٌجىب 

إتٕؾ اِسهان الهصاتة تؤسرع ولت ههكى وعدم إعادتها للهاء عنىد صىٌدها كىً ٔ تنتمىل العىدوى 

 لّسهان السلٌهة .
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 asePox diseمرض الجدري    3 -ب

 

وهىو ٌصىٌب أسىهان  Epithelioma populosumوٌسهى أٌضا تالتورم ألطٕئىً ألحلهىً     

وأسىىهان الكىىارب  Cyprinus carpioالعائلىىة الشىىتوطٌة وخاصىىة أسىىهان الكىىارب  أعتٌىىادي 

ولد ٌصٌب تعض أنواع أسهان الزٌنة   Carassius carassius Prussian carpالتروسً 

سنة إّٔ اى الفىاٌروس الهسىتب للهىرض  400ض هعروؾ هنذ أكثر هى . وتالرؼم هى أى هذا الهر

هلىىً  220-70وهىىو فىىاٌروس كىىروي الشىىكل ٌتىىراوح لطىىره تىىٌى  1952لىىم ٌعىىرؾ إّٔ فىىً عىىام 

هاٌكروى وٌظهر تشكل هجاهٌع .  أهم أعىراض الهىرض ظهىور تمىع تٌضىاء حلٌتٌىة صىؽٌرة تشىته 

, ولد تندهج هع تعضىها لتؽطىً هسىاحة كتٌىرة هىى التمع الشهعٌة ٔ تلتث أى تزداد تالحجم تدرٌجٌا 

 ( . 8-9الشكل جلد السهكة , ولد تظهر على الزعانؾ وحتى على العٌوى ) 

ٌصتح لوى التمع هعتها أحٌانا نتٌجة ظهور خٌوط دلٌمة هى طتمة سوداء ولد ٌصتح لونها أشهتا     

هىى أجىزاء الجسىم الهحٌطىة تهىا ؤ هحهرا  . إى هذه التمع الجلدٌة تكوى صلتة المىوام وأكثىر سىهكا  

فوق سطح الجلىد (  2ml-1 تعد أى تصل سهكا  هعٌنا  )تهمدا ٌهكى إزالتها تالحّن ولكى تلمائٌا تسمط

أسىاتٌع . لىد ٔ تؽطىً اْصىاتة هسىاحة  8-6, ثم تعود للظهور تعد هدة هىى الىزهى تتىراوح هىاتٌى 

ا  وهىع هىذا فإنهىا ستصىاب تحىأت تىطء واسعة هى الجسم ولذلن فؤى السهكة سىوؾ ٔ تعىانً كثٌىر

النهىىو نتٌجىىة الضىىعؾ العىىام وخاصىىة الضىىعؾ الهٌكلىىً نظىىرا  لعىىدم اكتهىىال عهلٌىىة تصىىلب العظىىام 

وخاصة الفمرات. أها فً حالة شفاء اِسهان الهصىاتة تالضىعؾ الهٌكلىً فمىد ٌتمىى العهىود الفمىري 

إٔ إنها لد تهوت نتٌجة اْصىاتة تىه هنحنٌا  . وتالرؼم هى إى هرض الجدري ٔ ٌعد ههٌتا لّسهان 

 فً حأت نادرة .

 

 

 
 

 

 (   سمكة  مصابة بمرض الجدري  8-9 –) الشكل                                    
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 : Infectious pancreatic necrosis ( I - P- N)ِشع ٔخش اٌجٕىش٠بط اٌّؼذٞ   4-ة

 

ا وهىىو هنتشىىر اَى فىىً هعظىىم التلىىداى فىىً كنىىد 1940تىىم وصىىؾ الهىىرض ِول هىىرة عىىام        

اِورتٌة وٌصٌب اسهان السالهوى الهرلط وخاصة الٌرلات الصؽٌرة فً هرحلة التؽذٌة اِولى تعد 

.                           %85-80أسىىىتوعا , وٌسىىىتب لهىىىا الهىىىوت الىىىذي لىىىد تصىىىل نسىىىتته  20الفمىىىس وحتىىىى عهىىىر 

 هلً هاٌكروى . 65ولطره  trough virusأو  I-P-N virusالفٌروس الهستب للهرض اسهه 

أهم اِعراض الخارجٌة للهرض تتهثل تستاحة السهكة الهصاتة تطرٌمة لولتٌة تدور فٌها حول      

هحورها وأحٌانا تستح تطرٌمة شاذة أو جنونٌة ناتجة عى حأت اِلم الشدٌدة , تعمتها أولات هدوء 

ٌرٌة فتتهثىىل فىىً جحىىوظ العىىٌى وتضىىخم الىىتطى حٌىىث تلتجىىئ السىىهكة للمعىىر . أهىىا اِعىىراض السىىر

وتروز الهخرج ودكوى اللوى ونزؾ فً لاعدة الزعانؾ الحوضٌة . أها داخلٌىا فٌشىحب لىوى الكتىد 

والطحىىال وٌٕحىىظ ظهىىور هىىادة هخاطٌىىة كثٌفىىة المىىوام تٌضىىاء أو صىىافٌة عدٌهىىة اللىىوى تهىىٕ الهعىىدة 

 ( . 9-9 ) الشكل واِهعاء

 

 

 
 

 ( هرض نخر التنكرٌاس الهعدي                 9-9) الشكل                     

 

ُسهً الهرض تنخر التنكرٌاس الهعىدي ِى التنكرٌىاس هىو أول اِعضىاء الهصىاتة تىالهرض       

وتتمدم الهرض تحصل حالة نخر شدٌدة فً التنكرٌاس وفً العضٕت الهخططىة ) الهٌكلٌىة ( وفىً 

 كتد .الصفراء وتشهل اْصاتة الكلٌتٌى وال

 

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

 

 Infectious anemiaو  Egtved  disease وٌطلىك علٌىه أٌضىا فمىر الىدم الهعىدي       

. ُسىىّجل الهىىرض ِول هىىرة فىىً  Danish virus diseaseوهىىرض الفىىاٌروس الىىدنهاركً 

فً أنحاء أورتا ولم ٌرد ذكره  troutمول السالهوى الهرلط الدنهارن وهو هرض وتائً ٌستوطى ح

  Rainbow troutخىىارج تلىىن المىىارة .كهىىا أنىىه ٌصىىٌب أسىىهان السىىالهوى الهىىرلط المزحىىً 
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وأنىواع أخىرى . ٌُعىد هىذا الهىرض هىى أهىراض الهٌىاه  Brown trout والسالهوى الهىرلط التنىً 

, كهىا وٌتفشىى خىٕل  ˚15Cالحىرارة عىى التاردة حٌث ٌنتشر خٕل الشتاء عندها تىنخفض درجىة 

الصىىٌؾ فىىً الهىىزارع التىىً تسىىتخدم هٌىىاه الٌنىىاتٌع التىىاردة . ُهسىىتب الهىىرض فٌروسىىا  ذا شىىكل شىىتٌه 

هلً هاٌكروى . تحصىل العىدوى عىى طرٌىك التهىاس الهتاشىر والهىاء  180×70تاْطٕلة , أتعاده

سهان الهجهدة التً ٌصىل عهرهىا الهلوث , أها هدخل العدوى فٌعتمد الؽٕصم . ٌصٌب الهرض اِ

 أساتٌع تعد التؽذٌة وحتى هرحلة النضج الجنسً . 4تحدود 

 

أهم اِعراض التً ٌهكى هٕحظتها على السهكة الهصاتة هً الخهول والستاحة تىتطء تىالمرب     

هى حافات الحوض والهٌاه الضحلة وتحركات ؼٌر هتناسمة , كها إى اِسىهان الهصىاتة لىد ٌصىتح 

ؼاهما هائٕ إلى السواد , ولد تصاب العٌوى تالجحوظ وتتهىرأ الزعىانؾ وتظهىر لىروح علىى لونها 

الجلد . تصاب السهكة تفمر دم واضح ٌهكىى التعىرؾ علٌىه هىى نسىتة الهٌهوكلىوتٌى الهنخفضىة فىً 

الدم وهى هٕحظىة الؽٕصىم ذات اللىوى الشىاحب . تنىتفخ الىتطى وٌظهىر سىائل هصىفر اللىوى عفىى 

 ( .  10 -9 جوؾ الجسهً ولد ٌترز الهخرج خارجا  ) الشكلالرائحة فً ال

 

 
 

   ( هرض النزؾ الدهوي الفاٌروسً 10 -9) الشكل                        

   

لىىد ٌصىىاحب هىىذه اِعىىراض حصىىول نىىزؾ تسىىٌط فىىً العىىٌى أو حولهىىا وفىىً العضىىٕت وعلىىى     

 ِهعاء وإحهرارها .الكٌس الهوائً وانتفاخ الجزء الخلفً هى الكلٌة والتهاب ا

 

 Saprolegninلد تحصل نتٌجة اْصاتة تهذا الهرض حالة إصىاتة ثانوٌىة تفطرٌىات الجىنس     

هى حأت اْصاتة تهذا الهرض هنىان حالىة إصىاتة ثانوٌىة  %50أو التكترٌا ولد وجد أى فً كل 

 . Hixamita truttaeتالحٌواى أتتدائً  
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 The control of viral diseasesخ اٌس١طشح ػٍٝ األِشاع اٌفب٠شٚس١

 

 preventionاٌٛلب٠خ :

 

إذا اصطٌدت اِسهان وتتٌى أنها هصاتة تهرض فاٌروسً ٌجب عدم إعادتها للهاء ثانٌىة , تىل  .1

 ٌجب إتٕفها تحرلها أو دفنها .

إذا ظهر الهرض فً حوض الترتٌة فٌجب نمل اِسهان التً لم تظهر علٌها عٕهىات الهىرض   .2

وض جدٌىد أو فىً أحىواض الحجىر الصىحً . هىذه اِسىهان الهنمولىة ٔ ٌهكىى ووضعها فىً حى

 عدّها سلٌهة ها لم تهضً هدة شهرٌى فً اِلل هى دوى أى تظهر علٌها عٕهات الهرض .

ٌجىىب تفرٌىىػ اِحىىواض التىىً ظهىىرت فٌهىىا اْصىىاتة وهىىى ثىىم تجفٌفهىىا وتعمٌههىىا وتعمىىٌم الشىىتان  .3

 واِدوات الهستعهلة اِخرى .

ٔت أزدحام السهكً فً الترن واِحواض وتهٌئة ظروؾ جدٌدة لّسهان الهصاتة تجنب حا  .4

 هثل الهاء النظٌؾ الحاوي على كهٌة كافٌة هى اِوكسجٌى ودرجة الحرارة الهناستة .

فً حىأت نمىص الكالسىٌوم فىً الترتىة أو اِحىواض ٌوصىى تإضىافة الطتاشىٌر . هىع الطعىام   .5

 الهمدم لّسهان .

ٌجب تملٌل كهٌة الؽذاء الهجهىزة لّسىهان أو حتىى إٌمىاؾ   V-H-S وجود هرضعند الشّن ت  .6

 التؽذٌة هإلتا لحٌى التدخل والسٌطرة على الهرض .

 

 Treatmentاٌؼالط

تتركٌىز  Arycilهللتىر هىى هحلىول 1تتم هعالجة اِسىهان الهصىاتة تهىرض الجىدري تحمنهىا ب    

 . %5م ( هى الهادة نفسها ولكى تتركٌز تعمتها ثٕث حمى )تهعدل حمنة واحدة فً الٌو 1%

أهىىا ؼالتٌىىة اِهىىراض الفٌروسىىٌة فانىىه إلىىى حىىد أَى ٔ توجىىد وسىىٌلة هعٌنىىة لهعالجىىة اِسىىهان    

الهصاتة أو للتخلص هى الفاٌروس أو للتخفٌؾ هى شىدّة الهىرض . ولىذلن فىاى اْجىراءات الولائٌىة 

ة تهىىذه اِهىىراض أو فىىً اِلىىل حصىىر هىىذه الهىىذكورة آنفىىا ٌجىىب إتتاعهىىا وتطتٌمهىىا لتىىولًّ اْصىىات

 اِهراض وعدم انتشارها .

 

 Parasitic diseasesأألِشاع اٌطف١ٍ١خ :--ط

 

 Mycoses or fungal diseasesاألمراض الفطرٌة -أ

 

تؤنها كائنات نتاتٌة تفتمر إلى الهادة الخضراء ) الكلوروفٌل ( ونادرا  ها  funjiتعرؾ الفطرٌات     

ا هنفصىىلة . إى كىىل أسىىهان الهٌىىاه العذتىىة واِسىىهان التحرٌىىة هعرضىىة لٓصىىاتة تكىىوى تشىىكل خٌٕىى

تالفطرٌات ولو إى عاهة الفطرٌات ٔ تهاجم إّٔ اِسهان التىً تعرضىت لجىروح هٌكانٌكٌىة أو تلىن 

التً ضعفت هماوهتها تستب إصاتتها تطفٌلٌىات أخىرى أو تعرضىها لظىروؾ سىٌئة , وتهعنىى آخىر 

 طرٌات تصورة ثانوٌة تعد أى تصاب تالتكترٌا أو الفٌروسات أؤ  .فاى اِسهان تصاب تالف

وتتهٌز اِهراض الفطرٌة تظهور نهوات هى خٌوط رلٌمة ذات لوى شائب على الجلد والزعانؾ    

 وإذا ها نها الفطر تكثافة ٌصتح شتٌها  تخصلة هى النسٌج المطنً .
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 -وهى اِهراض الفطرٌة الشائعة أنتشار اَتً :

 

 Saprolegniasisمرض سابرولكنٌاسس  -1-ج

 

وهو ٌصٌب أسهان الهٌاه العذتىة  Saprolegniaُهستب الهرض هو الفطر الذي ٌعود للجنس     

 brackishوخاصة الشتوطٌات والسىالهونٌات , كهىا ٌصىٌب أسىهان الهصىتات ) الهٌىاه الهوٌلحىة

water  هً أكثىر عرضىة لٓصىاتة تهىذا ( أها أحواض الزٌنة فاى اِسهان ذات الزعانؾ الطوٌلة

( رلٌمىىة هتفرعىىة  hyphaeالفطىىر هىىى ؼٌرهىىا . ٌتىىؤلؾ جسىىم الفطىىر هىىى خٌىىوط فطرٌىىة )هاٌفىىات 

عدٌهة الحواجز تتراوح أطوالها تٌى تضع هلٌهترات إلى ثٕثة سنتهترات . ٌنهو الفطر تشكل ٌشته 

هو علىى التٌىوض الهٌتىة , كها ٌن (  11 -9خصلة المطى على اِسهان الهٌتة  والضعٌفة ) الشكل 

وهنها ٌنتشر تسرعة إلى التٌوض السلٌهة ولتلها حأ  , ولهذا ٌعد الهرض الذي ٌستته هذا الطفٌلىً 

 للتٌوض هى أهم أهراض تٌوض اِسهان وخاصة فً هفالس اِسهان .

 

         
                       

 ( Saprolegniasisابتان بالمرض الفطري )( سمكتان مص 11 -9) الشكل ـ                         

 

                                 

تحصل العدوى تٌى اِسهان عى طرٌك الهاء وٌساعد فً ذلن الجروح الهٌكانٌكٌة الهفتوحة فً     

جسىىم اِسىىهان . ٌهىىاجم الفطىىر الجلىىد والؽٕصىىم والفىىم والعٌىىوى , وفىىً حالىىة اْصىىاتة الشىىدٌدة لىىد 

ة العضلٌة . وفً الشتاء ٌستمر الفطر فً التجوٌؾ اِنفً ِسهان الكارب فٌترز هى ٌخترق اِنسج

نسىتة للعىالم   disease Staff”sالهناخر تشكل حزهة صؽٌرة وٌدعى عندئذ تاسم هرض ستاؾ 

هىى خٌىوط تٌضىاء تتشىعب  . تظهر على السىهكة الهصىاتة خصىل1925التولندي الذي وصفه عام 

ٌكوى الهاء عكرا   فؤى تعض الشوائب والرواسىب تصىتح هعلمىة تىٌى  خارج جسم السهكة , وعندها

خٌوط الفطر وتذلن تتدو الهناطك الهصاتة ذات لىوى تنىً أو أشىهب وعنىدها تصىاب العٌىوى تعهىى 

 السهكة وتكؾ عى التؽذٌة .

ل فً العراق أحد أنواع الفطر جنس         Mugilهىى سىهكة ألخشىنً  .Saprolegnia  spُسّجِ

abu  لتاحىث هىى اHerzog  أهىا خلٌفىة وجهاعتىه  1969عىام .khalifa  et  al   فمىد سىجلوا

والتنىىىً  Barbus luteusوالحهىىىري  Aspius voraxالفطىىىر نفسىىىه فىىىً أسىىىهان الشىىىلن 

B.sharpeyi  والسىىهكة الذهتٌىىةCarassius  auratus   والكىىارب العىىاديCyprinus 

carpio . 
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 Branchiomycosisمرض برانكٌوماٌكوسس     - 2-ج

. ُهسىتب الهىرض هىو الفطىر الىذي  Gill rot diseaseوٌطلك علٌىه هىرض تعفىى الؽٕصىم      

وٌصىىٌب  B. sanguinis, وهنىىان نوعىىاى هنىىه : اِول  Branchiomycesٌعىىود للجىىنس 

   sticklebackوسهن أتً شىوكة   gold fishوالسهن الذهتً    carpؼٕصم أسهان الكارب 

فىً اِوعٌىىة الدهوٌىة للمىوس الؽلصىىهً وفىً الخٌىىوط الؽلصىهٌة لهىىذه حٌىث ٌوجىىد  tenchوالتىن  

وٌصىٌب الؽٕصىم وٌوجىد B.demigrans   ( . أها النوع اَخر فهىو 12 -9  ) الشكلاِسهان 

 والتن  أحٌانا .   pikeفً الخٌوط الؽلصهٌة ِسهان الكراكً 

 

 
 

 صم            ( هرض تعفى الؽٕ 12 -9 –) الشكل                           

 

تتشاته اِعراض التً ٌستتها كٕ الفطرٌى والتً تتهٌز تظهور عٕهات أختناق وأضطجاع      

عند سطح الهاء والتولؾ عى التؽذٌة . أها الؽٕصم فتظهر علٌها تمىع هنخىورة وكىدهات هىع تكىوى 

هادٌىا  هصىفرا  . تىزداد ؼشاء كاذب هها ٌجعلها شىاحتة , وؼالتىا هىا ٌكىوى لونهىا اتىٌض هشىوتا  أو ر

 اْصاتة تهذا الهرض صٌفا  تستب ارتفاع درجة الحرارة .

وهى العواهل الهساعدة فً ظهور الهىرض تىراكم كهٌىات كتٌىرة هىى الهىواد العضىوٌة فىً الهٌىاه    

 وكذلن وفرة الهائهات النتاتٌة .

 The control of fungal diseasesاٌفطش٠خ اٌس١طشح ػٍٝ األِشاع  

طرة على اِهراض الفطرٌة التً تصٌب اِسهان ٌجب تحدٌىد هىا إذا كانىت إصىاتة السىهكة للسٌ   

تالفطر أساسٌة أم ثانوٌة , وفً حالة اِخٌرة ٌجب السٌطرة على الطفٌلً اِولً لتل هعالجة الفطر 

. وهنان حمٌمة ثاتتة فً هىذا الهجىال هىً أى اِسىهان ٔ تصىاب تىاِهراض الفطرٌىة طالهىا كانىت 

 ة وؼٌر هجروحة ولو تجرح تسٌط .سلٌه

 

 preventionاٌٛلب٠خ: 

 

ٌجب أى تعمم اِسهان الهستخدهة كؽىذاء لّسىهان اِخىرى تصىورة جٌىدة وذلىن تتسىخٌنها  -1

 إلى درجة حرارة تضهى لتل أكٌاس الفطرٌات .
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ٌجب عزل اِسهان الهصاتة حأ  وٌفضل لتلها. أها اِسهان الهٌتة فٌجب رفعهىا وإتٕفهىا  -2

 حال تحرلها أو دفنها وإّٔ انتشر الهرض إلى اِسهان السلٌهة .فً ال

 15فحىىص اِسىىهان الهجلوتىىة هىىى هصىىدر هىىا فحصىىا  دلٌمىىا  وذلىىن تتشىىرٌح هىىا ٌٔمىىل عىىى  -3

 أنهوذجا  هى كل وجتة للكشؾ عى احتهالٌة وجود الفطرٌات .

 هنع تلوث اِحواض والترن تالهواد العضوٌة هى حمول ترتٌة الهواشً وؼٌرها . -4

عدم إضافة الؽذاء تكثرة فً اِولات الحارة هى السنة وزٌادة كهٌة الهاء الداخلة لّحواض  -5

 فً هذه اِولات .

هنع تراكم اِوساخ والشوائب على تٌوض اِسهان ورفع التٌوض الهٌتة تحذر وتاستهرار  -6

 للحٌلولة دوى نهو الفطر علٌها .

 Ttreatmentاٌؼالط :   

 : لمعالجة بٌوض األسمان -1

 
 %5. تؽطس التٌوض تعد رفعها هى الحوض أو الحاضنات فً هحلول هى الفورهالٌى تتركٌز  1

 دلٌمة فمط . 30ولهدة     

تتركٌىىز  malachite greenثىىواى تهحلىىول الهلكٌىىت اِخضىىر  10.  تؽطىس التٌىىوض لهىىدة  2

لحوض لهدة ساعة    أجزاء تالهلٌوى إلى هاء ا 5جزء تالهلٌوى أو تإضافة هذه الهادة تتركٌز  1500

 ٌوهٌا .

أجىىزاء تىىالهلٌوى إلىىى هىىاء الحىىوض لهىىدة سىىاعة       5تتركٌىىز CuSo4. إضىىافة كترٌتىىات النحىىاس  3

 ٌوهٌا.

 لمعالجة االسمان : -2

 

 %:حتى تظهر علٌها عٕهات اْجهاد .3تؽطس اِسهان فً هحلول هلح الطعام تتركٌز  - أ

ثانٌىىة  30-10جىىزءا تىىالهلٌوى لهىىدة  66تؽطىىس اِسىىهان فىىً هىىادة الهلكٌىىت اِخضىىر تتركٌىىز  - ب

 تالهلٌوى الى هاء ولهدة ساعة واحدة .  0.1أوإضافة الهحلول تتركٌز

هىى الهىاء ولهىدة دلٌمىة  2000Lلكىل  1gتؽطس اِسهان فً هحلول كترٌتات النحىاس تهعىدل  -ج

 واحدة .

                            100L لكىل 10gتتركٌىز  KMno4جـ .  توضع اِسهان فىً حهىام هىى ترهنؽنىات التوتاسىٌوم  

 دلٌمة . 15هاء ولهدة 

هىى هىاء الحىوض  38Lلكل   mg 3.8تتركٌز  Furanaceإضافة كتسولة واحدة هى هادة   . د

 على أى تكرر هذه العهلٌة كل ثٕثة أٌام .

 

 Protozoan diseasesاألِشاع االثزذائ١خ    -ة

 

تمىىىوم   uni-cellularخلٌىىىة واحىىىدة فمىىىط  أتتىىىدائٌات حٌوانىىىات صىىىؽٌرة ٌتكىىىوى جسىىىهها هىىىى    

حٌث تتؤلؾ  coloniesتالفعالٌات الحٌوٌة كلها . تعٌ  تعض أنواع أتتدائٌات تشكل هستعهرات 

هى أعداد هتتاٌنة هى اِفراد وتتكاثر أتتدائٌات إها جنسىٌا تطرٌمىة ألتىراى أو  الهستعهرة الواحدة
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) تكوٌى أتواغ ( شطار الثنائً , أنشطار الهضاعؾنٔجنسٌا تطرٌمة أ أو اْخصاب الهتتادل ,

 , التترعم أو تأنمسام .

 

تعض أتتدائٌات ٌعٌ  حرا  فً الترتة أو فً الهٌاه العذتىة أو الهالحىة وتعضىها اَخىر هىتطفٕ     

  فً أو أعلى أجسام الحٌوانات الهختلفة وهنها اِسهان .

 

اِسىىهان تسىىتتها الحٌوانىىات أتتدائٌىىة فهىىً تصىىٌب  إى أؼلىىب اِهىىراض التىىً تصىىٌب هىىزارع    

اِجزاء الخارجٌة هى جسم السهكة وخاصة الجلىد والؽٕصىم والزعىانؾ , كهىا إى تعضىها ٌصىٌب 

اِعضاء الداخلٌة . أها أهم التؽٌرات الهرضٌة التً تلحمها أتتدائٌات تهضٌفاتها هى اِسهان فهً 

جىم الخٌٕىا , أو تكىوى نسىٌجا  جدٌىدا  ٌتىؤلؾ هىى خٌٕىا ٔ اِورام الناجهة عىى زٌىادة فىً عىدد أو ح

 تدخل فً تكوٌنه أصٕ . فضٕ  على ظهور حأت ألتهاب والنزؾ .

 

 -تمسم االبتدائٌات على أساس وساطة الحركة على أربع مجامٌع هً :

 

a.  اللحهٌىىاتSarcodina    أو جذرٌىىة المىىىدمRhizopoda   وتتحىىرن توسىىىاطة :

 .اِلدام الكاذتة 

b.   السوطٌاتFlagellata . وتتحرن توساطة اِوساط : 

c.  الهدتٌاتCiliata  أوالههصٌاتSuctoria   وتتحرن توساطة أهداب طٌلة هدة

حٌاتها ) كها فً الهدتٌات ( , أو تتحرن توساطة اِهداب خىٕل الهراحىل اِولىى 

 هى حٌاتها ثم تالهجسات ) كها  فً الههصٌات( .

d.  التوؼٌات الحٌوانٌةSporozoa . وهذه ٔ تهتلن أي وساطة للحركة : 

 

وسٌتم التطرق إلى الهجاهٌع أعٕه تالتفصٌل هع وصؾ ِنهوذج أو أكثر هنها وتؤثٌراتىه الهرضىٌة 

 هى اِسهان :

 Sarcodinaاللحمٌات  -1-ب

وهً حٌوانات تتحرن توساطة اهتدادات ساٌتوتٕزهٌة تنشؤ هى أي هكاى فً الجسم وهى ثم ٌتم     

ها واختفاإها , وهذا هو ستب تسهٌتها تاِلدام الكاذتة أو الوههٌىة , كهىا وتسىتخدم هىذه اِلىدام سحت

وهىً شىائعة   Schizamoeba  salmonisفً التؽذٌة . هثال على هذه الهجهوعة هً أهٌتا 

التً تتواجد   sp.  Thecamoebaالوجود فً السلهوى الهرلط . وهى أهٌتات الهتطفلة الجنس

 . Coho salmonلصفائح الؽلصهٌة ِحد انواع أسهان السالهوى  تٌى ا

لمد توصل أؼلب التاحثٌى الهختصٌى تدراسة هذه الطفٌلٌات تؤنها ؼٌر هرضٌة , وهىع ذلىن فمىد     

 ُسجلت حالة هرضٌة واحدة . Tilapia حالة إصاتة فً أسهان التلطً 13وجد تؤى هى هجهوع 

 Flagellataالسوطٌات  - 2-ب

أو أكثىىر تعضىىها ٌتنىىاول ؼىىذاءه عىىى  Flagellumتلىىن أحٌىىاء هىىذه الهجهوعىىة سىىوطا واحىىدا ته    

, وتعضىها اِخىر ٌهىتص الهحلىول  Cytostomeطرٌك فتحة تشته فتحة الفم تسهى الفم الخلىوي 

وهىىً تتكىىاثر تأنشىىطار . وهىىى أهىىم اِهثلىىة علىىى هىىذه   Pellicleالؽىىذائً عىىى طرٌىىك الُجلٌىىد 

 لٌة :الهجهوعة اِجناس التا
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 Costiaكوستٌا 

وهو هرض خطر وشائع تٌى  Costiasisٌسهى الهرض الناشئ عى حٌوانات هذا الجنس ب      

 25أسهان الهٌاه العذتة وخاصة فً فصل الشتاء ِى الطفٌلً ٔ ٌفضل درجة الحرارة اِعلى هى 

ٌىىواى . ٌظهىىر الح  C. necatrixوأشىىهر أنىىواع هىىذا الجىىنس هىىو  ˚30Cْم  وٌهىىوت عنىىد درجىىة 

كطفٌلً خارجً على الجلد والؽٕصم والزعانؾ والذنب حٌث تظهر طتمة تٌضاء هشىوتة تالزرلىة 

على هذه اِجزاء , أها الهناطك الهصاتة تصورة كثٌفة فٌظهر علٌها النزؾ لتصىتح حهىراء نتٌجىة 

( . وهىى الناحٌىة السىلوكٌة فىؤى اِسىهان تمىوم تحركىات هضىطرتة ؼٌىر  13 -9ألتهاب ) الشكل 

هتناسمة وتلجؤ إلى طً زعانفها وضهها إلى الجسم , كها تموم تحن جسىهها تالنتاتىات أو الصىخور 

 وهذا ٌفسح الهجال لٓصاتة الثانوٌة تالتكترٌا أو الفطرٌات.

 

ٌتكاثر الطفٌلً تأنشطار التسٌط تصورة سرٌعة وله الماتلٌة على الستاحة الحرة لتعض الولىت     

سىاعة علىى تركىه الهضىٌؾ , ولكنىه إذا وجىد هضىٌفا  جدٌىدا  إسىتوطنه  وعادة هىا ٌهىوت تعىد هىرور

 وهكذا تنتمل اْصاتة هى سهكة ِخرى .

 

 

 
 

 ( الهرض الناشًء عى اْصاتة تالطفٌلً كوستٌا13 -9-) الشكل                

 

 Trypanosoma and Cryptobiaترٌتانوسوها  و كرٌتتوتٌا 

رض النوم عند اِسهان , حٌث تصاب ته أسهان الهٌاه العذتىة تستب طفٌلٌات هذٌى الجنسٌى ه    

والهالحىىة . وهنىىان رأٌىىاى تخصىىوص هىىذٌى الجنسىىٌى , ٌشىىٌر الىىرأي اِول إلىىى أى الجنسىىٌى ههىىا 

هرادفاى لتعضهها ؤ فاصل تٌنهها , تٌنها ٌرى الرأي اِخر وهو الهرجح تؤنهها جنسٌى هختلفىٌى 

هىاٌكروى ولهىىا سىوط واحىىد فىً حالىىة  50ة وهعىدل أطوالهىىا . أجسىام هىذه الطفٌلٌىىات طوٌلىة ونحٌفىى

. ٌوجىد الجنسىاى فىً دم اِسىهان  Cryptobiaوسىوطاى فىً الجىنس  Trypanosomaالجنس 

 ولد ٌوجد تعض أنواع الكرٌتتوتٌا فً اِعضاء التناسلٌة للنواعم وتعض الفمرٌات .
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سهان الهصاتة وتؽور العٌوى أهم أعراض هرض النوم هو شحوب لوى الجلد والؽٕصم فً اِ    

فىً الهحىىاجر وؼالتىا هىىا تضىىطجع السىهكة علىىى أحىد جوانتهىىا ِسىىاتٌع . وإذا هىا اسىىتعادت وضىىعها 

الطتٌعً فؤنها تسىتح لهىرة ثىم تسىمط علىى جانتهىا ثانٌىة  وتتىنفس اِسىهان الهصىاتة تصىعوتة وتىطء 

وها ٔ ٌستب ضررا كتٌرا وتضعؾ تستب عدم تناول الطعام  وأخٌرا  تهوت . إى طفٌلً الترٌتانوس

لّسهان الهصاتة , أها اِضرار الكتٌرة فٌستتها طفٌلً الكرٌتتوتٌىا حٌىث ٌملىل هىى لٌهىة الهحتىوى 

الهٌهوكلوتٌنً فىً الىدم وٌخفىض عىدد الكرٌىات الدهوٌىة الحهىراء فىً اِسىهان الهصىاتة . تىتلخص 

وتسىتؽرق هىدة النهىو  Leechesدورة حٌاة هذه الطفٌلٌات تؤنها تتدأ نهوها فً هعدة دٌىداى العلىك 

عشرة أٌام , تعدها تزداد الطفٌلٌات حجها وتهاجر إلى ؼهد الههص فً هذه الدٌداى حٌث تصل فً 

 أثناء العضة إلى دم اِسهان وتنضج هنان .

 

تنمل اْصاتة تٌى اسىهان الهٌىاه   Pisicola و  Hemiclepsisتموم دٌداى العلك هى الجنس     

تنمىل اْصىاتة   Trachobdellaو   Pontobdellaم دٌداى العلك هى الجنس العذتة . تٌنها تمو

 تٌى اِسهان التحرٌة . أها العدوى الهتاشرة هى سهكة ِخرى فٕ تحصل .

 Ciliataالهدبٌات -3-ب

حٌوانات هذه الهجهوعة لها شكل ثاتت ٔ ٌتؽٌر كها هو الحال فً اللحهٌات , وتتهٌىز تانتشىار      

ِهداب على السطح الخارجً للجسم تستخدم وساطة للحركة . لها فم خلوي وتلعوم عدد كتٌر هى ا

 خلوي وفً تعض هنها هخرج خلوي . تتكاثر ٔ جنسٌا تأنشطار التسٌط أو جنسٌا تألتراى .

 هى أهم اِهثلة علٌها الجنس :

 Ichthyophirius إكثٌو فثٌرتٌس

وهىىو ٌحىىدث  White spot diseaseء ٌسىىتب طفٌلىىً هىىذا الجىىنس هىىرض التمعىىة التٌضىىا    

أضرارا كتٌرة لّسهان أكثر هى أي طفٌلً آخر وٌتطفل علٌها فً كىل تٌئىات العىالم . فهىو ٌصىٌب 

وأسىهان  Anadromousأسهان الهٌاه العذتة ٌضهنها اِسهان التً تهاجر هى التحر إلىى النهىر 

وٌحتهل وجوده فً كل لطر جىرى  الهصتات ) الهٌاه الهوٌلحة ( واِسهان التحرٌة وأسهان الزٌنة

 فٌه تتادل أسهان هع لطر آخر .

 .Iفىً فرنسىا . أهىا أشىهر أنىواع هىذا الجىنس فهىو  1967تم وصؾ الهىرض ِول هىرة عىام      

multifilii   هاٌكروى ,  1000-100هاتٌى  وٌوصؾ تؤنه هدور أو كهثري الشكل وٌتراوح طوله

تشر هذا الطفٌلً فً الهٌاه عندها تصل درجة حرارة الهاء أهداته هتشاتهة وتحٌط الجسم تؤكهله . ٌن

. تىىتلخص أعىىراض الهىىرض ˚28Cوٌهىىوت عنىىدها ترتفىىع درجىىة الحىىرارة عىىى  ˚22C-20تىىٌى 

تظهور تمع أوتثىرات تٌضىاء علىى جلىد السىهكة الهصىاتة وزعانفهىا وؼٕصىهها , )هىى هنىا جىاءت 

هكونة هساحة هى لوى أتٌض ٔ تلتث تسهٌة الهرض ( وتهرور الزهى لد ترتتط هذه التمع تتعضها 

أى تسمط تعد ذلن على شكل شرائط هى الجلد . تضم السهكة الهصىاتة زعانفهىا إلىى الجسىم وتسىتح  

( . تٌنهىىا تمىىوم أسىىهان الزٌنىىة  14 -9تعنىىؾ هحاولىىة الىىتخلص هىىى هىىذا التهىىٌج الهىىزعج ) الشىىكل 

 الهصاتة تحّن أجساهها تالصخور أو الحصى الهوجود فً الحوض .

 

ولتل أى تهوت اِسهان تنملب تٌضاء وتهٌل للتماء لرب ضفاؾ الحوض حتىى ٌصىتح تاْهكىاى    

 أخذها تالٌد , وإذا ها وصلت اْصاتة إلى عٌوى اِسهان فإنها تعهى .
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 ( مرض البمعة البٌضاء14 -9-) الشكل                           

  Sporozoaالبوغٌات الحٌوانٌة -4-ب

وؼٌات الحٌوانٌة كلها تكونها حٌوانات هتطفلة وتتؽذى تطرٌمة التنافذ , وتنعدم وساطة تشترن الت   

 الحركة فهً ٔ تحتوي على أسواط أو اِهداب أو اِلدام الكاذتة . هى اِهثلة علٌها الجنس :

 Myxosomaهٌكسوسوها 

 Whirlingهان الذي ٌستب هرض الدوراى لّس M. cerebralisأهم أنواع هذا الجنس هو      

disease   أو هرض ألتواءTwist disease  فىً  1903. وصىؾ الهىرض ِول هىرة عىام

 وخاصة الٌافعة هنها . Salmonidaeألهانٌا , وهو ٌصٌب أسهان العائلة السلهونٌة 

أتواغ الطفٌلً كروٌة الشكل تمرٌتا وهً هضؽوطة نستٌا وتتكوى هى هصراعٌى . تظهىر علىى     

ة أولى أعراض الهرض وهً الحركىة الدورانٌىة , حٌىث تىدور السىهكة فىً أتجىاه السهكة الهصات

نفسىىه عىىدة هىىرات ثىىم تهىىوى للمىىاع تىىأنمٕب رأسىىا  علىىى عمىىب , وتعىىد هىىدة تصىىعد لّعلىىى وتسىىتح 

تصىىورة طتٌعٌىىة ثىىم ٔ تلتىىث أى تتىىدأ تالىىدوراى ثانٌىىة . وهكىىذا تسىىتهر الحالىىة عىىدة أسىىاتٌع , تصىىتح 

 زء الخلفً هى الجسم سوداء تستب تلؾ اِعصاب وإصاتة العهود الفمريالهنطمة الذنتٌة والج

( . تصىىاب اِسىىهان التىىً تشىىفى هىىى الهىىرض تتشىىوه الؽطىىاء الؽلصىىهً والفىىن 14 -9الشىىكل) 

والعهود الفمري  وإنخفاض المحؾ وخاصة خلؾ العٌنٌى , وهذا كله ناجم عىى تحطىٌم الؽضىروؾ 

 فً أثناء اْصاتة .

 
    

 ( سهكة هصاتة تهرض اْلتواء14 -9) الشكل 
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تحدث اْصاتة توساطة التوغ الذي ٌوجد تالطٌى فً لاع الحوض . هذا التوغ له الماتلٌة على       

سىىنة ( . ٌختىىرق التىىوغ أهعىىاء  15هماوهىىة الجفىىاؾ والتىىرودة وأنجهىىاد لعىىدة سىىنوات ) لىىد تصىىل 

الىىدم ثىىم ٌختىىرق  الهضىىٌؾ لٌصىىل إلىىى ؼضىىروؾ الىىرأس والعهىىود الفمىىري وٌحهىىل هىىع هجىىرى

الؽضروؾ وٌحطم ألنٌة نصؾ الهٕلٌة فً عضو التوازى والسهع , حٌث ٌتكاثر الطفٌلً هنان , 

ولىىذلن تفمىىد السىىهكة توازنهىىا وتظهىىر علٌهىىا الحركىىة الدورانٌىىة . عنىىدها تهىىوت اِسىىهان الهصىىاتة 

, ولكنهىا تسىترد  ستلوث الماع تأتواغ , وعندها تعزل هذه أتواغ هى اِسهان تكوى ؼٌىر هعدٌىة

 لاتلٌتها على العدوى تعد أرتعة شهور .

 

 The control of protozoan  السٌطرة على األمراض االبتدائٌة

diseases 

 

   : preventionالولاٌة 

 

 تحطٌم دٌداى العلك ِنها تنمل اْصاتة تطفٌلٌات الدم هى سهكة ِخرى . -1

عدم انتظار نزولها إلى الماع وتحلىل جهع اِسهان الهٌتة وحرلها أو دفنها فً الحال و -2

 أجساهها فتكوى هصدرا لنمل الهرض إلى اِسهان السلٌهة .

على اِسهان الهنمولىة هىى هصىدر ؼٌىر  Quarantineٌجب إجراء الحجز الصحً  -3

 هعروؾ .

استخدام الهواد الهطهرة ِحواض التفمٌس واِدوات الهسىتخدهة وذلىن تاسىتخدام هىادة  -4

( وهىىىادة 4050m2 = Acreى واحىىىد / آكىىىر ) اَكىىىرالجٌىىىر الجىىىً وتهعىىىدل طىىى

 /آكر . kg 202تهعدل   Ca(OCl)2هاٌتوكلورات الكالسٌوم

 

فً حالة ظهور هرض الدوراى أو ألتواء ٌجب إنشاء أحواض جدٌدة فىً أرٍض تكىر  -5

هجهزة تهاء نظٌؾ هضهوى خلوه هى أتواغ الهستتة لهذا الهرض ولد وجد أى ترتٌة 

هنتٌة تمٌها هى اْصاتة شرط أى تتمى لهدة زهنٌة تحٌث تصل الصؽار فً أحواض إس

درجىىة تصىىلب هٌكلىىً هناسىىب لتحاشىىً اْصىىاتة تىىالهرض , وهىىى ثىىم تنمىىل اِحىىواض 

 التراتٌة .

 

  Treatmentالعالج :  -

 / لعٕج اِسهان الهصاتة تالطفٌلٌات أتتدائٌة الخارجٌة : أؤ

جزء تالهلٌوى , وٌضاؾ إلى هاء الحىوض كىل  0.15-0.1ٌستخدم الهلكٌت اِخضر تتركٌز   -1

 ٌوم . 3-4

 ٌستخدم الفورهالٌى حسب التراكٌز التالٌة : -2

  جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجة حرارة                                                                250ٌضاؾ  تهعدل

 أوألل . ˚10Cالهاء 

 جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجة حرارة الهىاء  200دل ٌضاؾ تهع

 . ˚15C-10هاتٌى
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  جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجة حرارة الهىاء  160تضاؾ تهعدل

 . ˚15Cأكثر هى 

  جزء تالهلٌوى إلى اِحواض تٌى ٌوم وآخر حتى تتم السٌطرة على  25-15ٌضاؾ تهعدل

لٌات الخارجٌة , هع أنتتىاه علىى أحتهالٌىة نضىوب اِوكسىجٌى خاصىة عنىدها ٌكىوى الطفٌ

 الجو حار .

هىى الهلكٌىىت  g3.07جىزء تىىالهلٌوى هىى خلىىٌط الهلكٌىت اِخضىر والفورهىىالٌى )  25ٌسىتخدم  -3

 ساعات ٌوهٌا فً اِحواض أو لنوات تؽذٌة الهٌاه . 6الخضر لكل لتر هى الفورهالٌى ( لهدة 

 هادة كترٌتات النحاس وحسب التراكٌز اَتٌة : تستخدم -4

 تضاؾ تتركٌز ألل هىى جىزء واحىد تىالهلٌوى عنىدها ٌكىوى هسىتوى كرتونىات الكالسىٌوم  -أ

 جزء تالهلٌوى . 50تالهاء ألل هى 

 جزء تالهلٌوى عندها ٌكوى هسىتوى كرتونىات الكالسىٌوم تالهىاء هىا 2-1تضاؾ تتركٌز  -ب

 جزء تالهلٌوى .  200-50تٌى 

 جىزء تىالهلٌوى هىى حىاهض أللٌهونٌىن  3جزء تالهلٌوى هخلوطىا  هىع  2تضاؾ تتركٌز  -ج

Citric acid  جىىزء  200عنىىدها ٌكىىوى هسىىتوى كرتونىىات الكالسىىٌوم تالهىىاء أكثىىر هىىى

 تالهلٌوى .

الهعالجة تالحرارة : ٌهكى استخدام الحرارة فً هعالجة اِسهان الهصاتة تتعض طفٌلٌات الجلد  -5

وخاصىة اِسىهان أسىتوائٌة التىً تتحهىل درجىات الحىرارة العالٌىة وذلىن   Costia أتتدائٌة هثل

 أٌام . 5-3ساعات ٌوهٌا ولهدة  6لهدة   ˚32Cترفع درجة حرارة الهاء إلى 

 

 /لعٕج اِسهان الهصاتة تالطفٌلٌات أتتدائٌة الداخلٌة : ثانٌا

 

 ٌا  ولهدة ثٕث أٌام .هى الؽذاء ٌوه  %0.15تنستة  Dimetridazoleتستخدم هادة  -1

 هى الؽذاء ٌوهٌا  ولهدة ثٕث أٌام .%0.2تنستة   Enheptinتستخدم هادة  -  2      

هىىى وزى  mg/kg25- 75تهعىىدل Furoxone (Furazolidone)تسىىتخدم هىىادة  - 3 

ٌىىوم هىىى  30السىىهكة ٌوهٌىىا  هىىع الؽىىذاء ولهىىدة أسىىتوعٌى وٌتولىىؾ عىىى أعطىىاء هىىذه الهىىادة لتىىل 

 ن .تسوٌك اِسها

 

   Nematodaالدٌدان الخٌطٌة   -د

 

حٌوانات ذات أجسام هتطاولة , أسطوانٌة الهمطع , ؼٌر همسهة , تناظرها جانتً ونهاٌتا الجسم     

هىىدتتتاى عىىادة . ٌحىىاط الجسىىم تطتمىىة كٌوتكىىل ناعهىىة ولهاعىىة . جهازهىىا الهضىىهً عتىىارة عىىى لنىىاة 

ٕت والؽدد . تهتلن جهاز أترازي ؤ تهتلن هستمٌهة تتدأ تالفم وتنتهً تالهخرج وهً عدٌهة العض

 جهاز تنفس أو دوراى .

 

اِجناس هنفصلة عادة أي توجد ذكور وإناث , وٌفىتح الجهىاز التناسىلً اِنثىوي تفتحىة هسىتملة     

فً حٌى ٌشترن الجهاز التناسلً الذكري هىع جهىاز الهضىم تفتحىة هجهىع . أؼلىب الدٌىداى الخٌطٌىة 

 . تٌوضة ولسم هنها ولوده
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تعٌ  تعض أنواع الدٌداى الخٌطٌة حرة فً الهٌاه العذتة والهالحة أو فً الترتة تٌنها تعٌ  تعض    

أنواعها هتطفلة على الحٌوانات والنتاتات , وفٌها أهىا أى ٌتطفىل الىدور التىالػ ) الىدودة الكاهلىة ( أو 

ٌداى التالؽة فىً اِؼلىب فىً أحد اِدوار الٌرلٌة على الكائنات الحٌة . وفً حالة اِسهان تعٌ  الد

المناة الهضهٌة , أها ٌرلاتها فٌهكى أى توجد فىً أي عضىو ولكنهىا شىائعة الوجىود فىً الهسىارٌك , 

 الكتد والعضٕت . 

تكوى دورة حٌاة الدٌداى الخٌطٌة اها هتاشرة ٔتحتاج فٌها الى هضٌؾ وسطً , او ؼٌر هتاشرة     

وسىطٌٌى , وفىً الحالىة اِخٌىرة ؼالتىا  هىاٌكوى  وتتضهى وجود هضٌؾ وسىطً واحىد او هضىٌفٌى

أو   Copepoda الهضىٌؾ الوسىىطً اِول عتىىارة عىى حٌىىواى ٔفمىىري كؤحىد هجذافٌىىة اِلىىدام 

حورٌة احدى الحشرات . وعند تؽذٌىة اِسىهان علىى هىذا الهضىٌؾ سىتنتمل الٌهىا اْصىاتة فتصىتح 

لحالىة اِخٌىرة ٌكىوى الهضىٌؾ اِسهان هنا إها كهضٌؾ نهائً او كهضىٌؾ وسىطً ثىانً , وفىً ا

 النهائً اها أسهان آكلة أسهان أو طٌور او لتائى .

إى الضرر الذي تستته الدٌىداى الخٌطٌىة التالؽىة الهوجىودة فىً المنىاة الهضىهٌة لّسىهان هىو ألىل    

تكثٌر هها تحدثه ٌرلاتها , فالٌرلات تإدي الى تملٌل الهحتوى الدهنً فىً اِسىهان الهصىاتة , واذا 

وصلت اْصاتة للعضىٕت فانهىا تسىتب ضىعؾ اِسىهان وخهولهىا وعىدم لىدرتها علىى اصىطٌاد ها

ؼذاءها هها ٌُسهل ولوعها فرٌسة سهلة للهفترسات . أها أهم أجنىاس الدٌىداى الخٌطٌىة التىً تصىٌب 

 , Anisakia , Contracaecum , Terranova , Cucullanus اِسىهان فهىً : 

Philometra  . 

 

 The control of Nematodaألمراض الناشئة عن الدٌدان الخٌطٌة  السٌطرة على ا

diseases 

 

 :    preventionالولاٌة  

   

ٔتوجد هعلوهات وافٌة حول تولً اْصاتة تالدٌداى الخٌطٌة اَّ هاذكر تخصوص السٌطرة على    

سهان اِكتر وذلن تهنع ترتٌة اِسهان تعهر ألل هى سنة هع اِ   Philometraطفٌلٌات الجنس 

هنها عهرا  ْحتهالٌة انتمال الهرض هى اِسهان الكتٌرة للصؽٌرة . كها ٌجىب تىزل اِحىواض فىً 

 فصلً الرتٌع والخرٌؾ وعدم إتماء اِسهان فٌها حتى الفصل التالً .

 

 :    Treatmentالعالج  

 

 تستخدم الهادتٌى الكٌهٌاوٌتٌى اَتٌتٌى :    

1. Masoten  جزء تالهلٌوى وتحتىاج الهىادة عشىرة  2-1ى تصتح تتركٌز : تضاؾ للهاء الى ا

  . Philometraأٌام لكً تكوى هإثرة فً المضاء على الطفٌلً  

هى السكر الهؽطى تالىدهى  g0.25لكل سهكة هخلوطة هع g 0.04تهعدل  Santoninحتة  .2

وى هنىان الحٌوانً . حٌث تُعطى هع الؽذاء فً الفم تواسطة هلمط وتتتلعهىا اِسىهان , ولىد تكى

 حاجة الى حتة ثانٌة خٕل الٌوم الثالث .
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  Platyhelminthes or Flat wormsالدٌدان المسطحة   -و

 

سهٌت تالدٌداى الهسطحة كونها ذات اجسام هضؽوطة هى الناحٌتٌى الظهرٌة والتطنٌة , التناظر     

الهخىرج . أهىا الجهىاز  جانتً , الجهاز الهضهً إى وجد فإنه ٌنتهً تنهاٌة هؽلمة أي ٔوجود لفتحة

, ٌٔوجىد جهىاز للتىنفس ؤ للىدوراى . ٌتىؤلؾ   flame cellsاْترازي فٌتكوى هى خٌٕىا لهتٌىة  

الجهاز العصتً هى عمدة عصتٌة تهثل الىدهاغ تمىع فىً همدهىة جسىم الىدودة وهنهىا ٌتفىرع عىدد هىى 

 اِعصاب الى همدهة وهإخرة الجسم .

اي توجىد اِعضىاء التناسىلٌة اِنثوٌىة   hermaphroditic  أؼلىب الدٌىداى الهسىطحة خنثٌىة     

والذكرٌىىة فىىً نفىىس الحٌىىواى . تعىىض الدٌىىداى الهسىىطحة ٌعىىٌ  حىىرا  كهىىا فىىً صىىنؾ الهعكىىرات  

Tubellaria   ولكىىى الؽالتٌىىة العظهىىى هنهىىا هتطفلىىة داخلٌىىا  أو خارجٌىىا  كهىىا فىىً صىىنؾ الهثموتىىات

Trematoda   وصنؾ الدٌداى الشرٌطٌةCestoda  : 

  

 صنف المثموبات :   

وتلصىىك جسىىهها تؤنسىىجة الهضىىٌؾ توسىىاطة  3mlهىىاٌكروى الىىى  50تتىىراوح أحجاههىىا هىىاتٌى     

أو الهحاجم . ٌتكوى جسهها هى لطعة واحدة ولها جهاز  hooksأعضاء هتخصصة تشته الكٕلٌب 

 هضهً . ٌضم صنؾ الهثموتات هجهوعتٌى رئٌستٌى لسهت على أساس دورة الحٌاة الى :

وهً حٌوانات ذات دورة حٌاة هتاشرة , هتطفلة خارجٌا  :   Monogenea. أُحادٌة المضٌف 1  

وعىىدد هىىى   haptorوتهتلىىن عضىىوا  فىىً هىىإخرة الجسىىم ٌسىىتخدم للتثتٌىىت ٌسىىهى المىىرص الخلفىىً 

  Gyrodactylusالكٕلٌب الصىؽٌرة . وهىى اِهثلىة الشىائعة التىً تتطفىل علىى اِسىهان الجىنس 

الىىذي ٌؽىىزو هنطمىىة الؽٕصىىم  Dactylogyrusجلىىد والزعىىانؾ . والجىىنس الىىذي ٌعىىٌ  علىىى ال

 وتحدٌدا  الخٌوط الؽلصهٌة .

وهً حٌوانات ذات دورة حٌاة ؼٌر هتاشرة اي لها عىدة أدوار :  Digeneaثنائٌة المضٌف   .2

ٌرلٌة فتحتاج أكثر هى هضىٌؾ ْتهىام دورة حٌاتهىا . هتطفلىة داخلٌىا  وتهتلىن هحجهىا  أهاهٌىا  أو 

وآخرا  تطنٌا  لد ٌمع عند هإخرة الجسم . عندها تصىاب السىهان تٌرلىات هىذه الدٌىداى فانهىا  فهٌا  

تكوى هضٌفا  وسطٌا  , أها اذا أُصٌتت تالدٌداى التالؽة فانها تكوى هضٌفا  نهائٌا  وفً هذه الحالىة 

.  ٌكوى ضرر اْصاتة ألىل وطىؤة  علىى اِسىهان هىى الضىرر الىذي تلحمىه تهىا اِدوار الٌرلٌىة

الىذي ٌحفىر فىً جلىد   Clinostomumوهى اِهثلة الشائعة التً تتطفل فً اِسهان الجىنس 

الىذي ٌسىتب هىرض    Diplostomumرأس السهكة وزعانفها وتحت الحراشىؾ , والجىنس 

حٌىىث تظهىىر تمىىع سىىوداء أو تنٌىىة صىىؽٌرة علىىى   Black spot diseaseالتمعىىة السىىوداء 

    .الزعانؾ , العٌوى , الفم والؽٕصم 

 Cestoda or tape wormsصنف الدٌدان الشرٌطٌة : 

تثتت نفسها تجسم الهضىٌؾ توسىاطة كٕلٌىب أو هحىاجم أو كلٌههىا تُحهىل علىى الىرأس . ٌتىؤلؾ     

 Proglottidesجسم الدودة التالؽة التً لد ٌصل طولها إلى عشرة أهتار هى عدد المطع الجسهٌة 

ا أعضىىاء التكىىاثر الخنثٌىىة . ٌكىىوى الجهىىاز الهضىىهً الحاوٌىىة علىىى كىىل اِعضىىاء الجسىىهٌة تضىىهنه

هعدوها  وتحصل على ؼذائها هى جسم الهضٌؾ هتاشرة عتر تشرة الجلد النفاذة , دورة الحٌاة ؼٌر 

هتاشرة . توضع الدٌىداى الشىرٌطٌة التىً تصىٌب اِسىهان فىً أرتىع هجىاهٌع حسىب أطىوار حٌاتهىا 

 -وأهاكى وجودها وهً :
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م الدٌداى التً تعٌ  كدٌداى تالؽة فً اِهعاء أي أى اِسهان هنا :  وتضالمجموعة األولى -1

وتصىىٌب أهعىىاء اِسىىهان  Caryophyllaeusتهثىىل الهضىىٌؾ النهىىائً للدٌىىداى وهثالهىىا 

 ( . 16 -9) الشكل  3cmوٌصل طولها 

: وهىىً التىىً تعىىٌ  كٌرلىىات فىىً جىىوؾ اِسىىهان , أهىىا الدٌىىداى التالؽىىة  المجموعذذة الثانٌذذة -2

 15cmالتً لد ٌصل طولها  Triaenophorusء أسهان أخرى وهثالها فتعٌ  فً أهعا

. 

وهىىً التىىً تعىىٌ  كٌرلىىات فىىً جىىوؾ اِسىىهان , أهىىا الدٌىىداى التالؽىىة  : المجموعذذة الثالثذذة -3

 . 2mالتً لد ٌصل طولها  Ligulaفتعٌ  فً أهعاء الطٌور وهثالها 

ا الدٌىىداى التالؽىىة : وهىىً التىىً تعىىٌ  كٌرلىىات فىىً جىىوؾ اِسىىهان ,أهىى المجموعذة الرابعذذة  -4

وتسىىهى تالىىدودة الشىىرٌطٌة السىىهكٌة    Diphyllobothriumفتعىىٌ  فىىً اللتىىائى وهثالهىىا

 .12m-10وهً تصٌب اْنساى ولد تعٌ  فً أهعائه هدة أرتعٌى عاها ولد ٌصل طولها 

 

 
 ( الدودة الشرٌطٌة 16 -9 ) الشكل                            

 

 The control ofة عن الدٌدان المسطحة :السٌطرة على األمراض الناشئ

platyhelminthiases 

 

 : Preventionاٌٛلب٠خ   

لولاٌة اِسهان هى اْصاتة تالدٌداى الهسىطحة ٌجىب التركٌىز فىً نمطىة هههىة جىدا وهىً لطىع     

دورة حٌاة الطفٌلً الهستب للهرض وهذه تفٌد فً حالة الدٌداى ثنائٌة الهضٌؾ والدٌىداى الشىرٌطٌة 

دورة حٌاتههىىا ؼٌىىر هتاشىىرة . تٌنهىىا ٔ تنفىىع أؼلىىب الطرائىىك الولائٌىىة هىىع الحٌوانىىات أحادٌىىة  ٔى

 الهضٌؾ .
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 : وفٌما ٌلً أهم اإلجراءات الولائٌة المتبعة

ترشىىٌح الهىىاء الهجهىىز لّسىىهان هىىى خىىٕل إهىىراره علىىى هرشىىحات هىىى الرهىىل والحصىىى لهنىىع  .1

 سطٌة كالموالع والمشرٌات .تسرب ٌرلات الدٌداى وكذلن هنع دخول الهضٌفات الو

 تحطٌم أعشا  الطٌور وهنعها هى ألتراب هى هزارع اِسهان . .2

أٌىىام فىىً عدسىىات عٌىىوى  10رفىىع اِسىىهان الهٌتىىة حىىأ  ِى تعىىض الٌرلىىات تتمىىى حٌىىة لهىىدة  .3

وأى عهلٌة رفع تلن اِسهان ٌمطىع  Diplostomum اِسهان كها فً حالة اْصاتة تالجنس

 ؽذي الطٌور الهائٌة علٌها .دورة الحٌاة تعدم ت

 

 Tubifexٌجىىب تحطىىٌم الدٌىىداى الحلمٌىىة  Caryophyllaeus عنىىد ظهىىور اْصىىاتة تدٌىىداى .4

 كونها تهثل الهضٌؾ الوسطً لتلن الدٌداى .

 

السٌطرة على الموالىع التىً تعىد هضىٌفا وسىطٌا للعدٌىد هىى الدٌىداى التىً تصىٌب اِسىهان ٔى   .5

الهرض . وتتم السٌطرة على الموالع هى خٕل عدة وسائل ؼٌاب هذه الموالع هعناه عدم ظهور 

 هنها : 

 تزل وتجفٌؾ اِحواض كلٌا  هرة واحدة تالسنة ثم إزالة التراب تالهجارؾ . -

كٌهٌاوٌا  ٌهكى استخدام هادة كترٌتات النحاس تإضافتها تهعدل ألل هى جزء تالهلٌوى أو اسىتخدام  -

 0.01تتركٌىز  Fresconهلٌوى , أو اسىتخدام هىادة جزء تىال1-0.5تهعدل    Bayluscideهادة

 جزء تالهلٌوى وهً تمتل الموالع هى دوى اِسهان .  0.1 –

 

 Treatmentاٌؼالط : 

 

 الطفٌلٌات الخارجٌة : –أوال / لعالج األسمان المصابة بالدٌدان المسطحة أحادٌة المضٌف 

 تستخدم المواد اآلتٌة :

فً الهعالجة تهىا لهىرة واحىدة للمضىاء علىى الطفٌلىً وحسىب تاستعهال هادة الفورهالٌى حٌث تك .1

 الحأت اَتٌة :

 

  جىىزء تىىالهلٌوى ولهىىدة سىىاعة ٌوهٌىىا إذا كانىىت درجىىة حىىرارة الهىىاء  250تسىىتخدم تتركٌىىز

10C˚ . أو ألل 

  جزء تالهلٌوى ولهدة سىاعة ٌوهٌىا إذا كانىت درجىة حىرارة الهىاء تىٌى  200تستخدم تتركٌز

10-15C˚ . 

 جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا إذا كانت درجىة حىرارة الهىاء أكثىر  166ٌز تستخدم تترك

 . ˚15Cهى 

جىزء تىالهلٌوى فىً أحىواض  0.25تتركٌىز  Dipterexوتسهى أٌضا  Dyloxتاستعهال هادة  .2

 الترتٌة وأحواض الزٌنة .

 جزء تالهلٌوى فً أحواض الترتٌة . 0.18تتركٌز Bromex-50تاستعهال هادة  .3
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جزء تالهلٌوى فً أحواض الترتٌة وأحىواض  5-3ترهنؽنات التوتاسٌوم تتركٌز  تاستعهال هادة .4

 الزٌنة .

لطىرة هىى 12دلىائك )  9تاستعهال هحلول الدٌتول حٌث تؽطس فٌه اِسهان لهدة ٔ تزٌد عىى  .5

 لتر هى الهاء ( .  4.56الدٌتول لكل 

 لٌمة .د 2-1حٌث تؽطس فٌه اِسهان لهدة  500-1استعهال حاهض ألخلٌن تنستة  .6

دلىائك  5إذ أى تؽطىٌس اِسىهان فٌىه لهىدة  Naclهى هحلول كلورٌد الصودٌوم  %5استعهال  .7

 ٌكفً ْزالة الطفٌلً كلٌا  .

 

 الطفٌلٌات الداخلٌة : –ثانٌا/ لعالج األسمان المصابة بالدٌدان المسطحة ثنائٌة المضٌف 

 تستخدم المواد اآلتٌة: 

لهدة خهسة أٌىام حٌىث تضىهى %0.3ِسهان تنستة  إلى ؼذاء ا Di-n-butyltinتإضافة هادة  .1

هذه الهعالجة لتل الدٌداى الهسىطحة الهوجىودة فىً المنىاة الهضىهٌة هىى دوى اِعضىاء الداخلٌىة 

 اِخرى .

 وتالطرٌمة نفسها الهذكورة أعٕه . Dibutyiltin dilaurateتاستعهال هادة  .2

لهدة أستوع ْزالة الدٌداى  إلى الؽذاء%2-1.5حٌث تضاؾ تهعدل  Kamalaتاستعهال هادة  .3

 الشرٌطٌة هى اِهعاء .

 

إذ  Picric acidلهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض التمعة السوداء ٌسىتخدم حىاهض التكرٌىن   .4

لهىدة سىاعة . ٌحضىر هىذا  100000:  7-2توضع اِسهان فً حّهام هى هىذه الهىادة تتركٌىز 

 7cm3-2, وٌإخىىذ هىىى الهحلىىول هىىاء  100cm3الهحلىىول تإذاتىىة ؼىىرام واحىىد هىىى الهىىادة فىىً 

 هى الهاء . 11cm3وٌضاؾ له 

 

 Dietary deficiencyأِشاع إٌمض اٌغزائٟ  -2

تحدث أهراض النمص الؽذائً نتٌجة أعطاء اِسهان عٕئك ؼذائٌة ؼٌر هتوازنة وخاصة فىً      

رعة فىىً التىىً تىىزداد فٌهىىا كثافىىة اِسىىهان الهسىىتز culture   Intensiveحىأت الترتٌىىة الكثٌفىىة

وحدة الهساحة , حٌث ٔ وجود للؽذاء الطتٌعً هطلما . وهع ذلن فمد تحصل أهراض نمص التؽذٌة 

لً التٌئة الطتٌعٌة وتحت الظروؾ أعتٌادٌة وذلن عندها تكوى اِسهان ضعٌفة وؼٌر لادرة على 

ت ظىروؾ تٌئٌىة التحث عى ؼذائها , أو عندها تعٌ  فً تٌئة هائٌة فمٌرة تالهوارد الؽذائٌة , أو تحى

 تهنعها عى تناول الؽذاء . وتمسم أهراض النمص الؽذائً حسب العاهل الهستب على لسهٌى :

 

اِهراض الهتستتة عى نمص تعض الهكونات الؽذائٌة الهههة كاِحهاض اِهٌنٌة اِساسٌة  - أ

والىدهوى والفٌتاهٌنىات والهعىادى . وعىادة هىا ٌىإدي نمىص هىا ٌىإدي نمىص التروتٌنىات أو 

نوعٌتها إلى تىطء النهىو وتملٌىل فىرص التكىاثر وزٌىادة إهكانٌىة التعىرض لّهىراض  رداءة

الُهعدٌة . كها أى نمص اِحهىاض الدهنٌىة تدرجىة كتٌىرة ٌسىتب ضىعؾ النهىو وتؽٌىر لىوى 

الجلد , تٌنها ٌستب نمص الفٌتاهٌنات تعض التشوهات الهٌكلٌة وتؽٌر لوى الجلد , والهزال 

الهعادى وخاصة الٌود فٌهكى التعرؾ علٌه هظهرٌىا  حٌىث  العام وضعؾ النهو . أها نمص

 تتضخم الهناطك الوالعة خلؾ الفن العلوي للسهكة .
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حٌىث ٌهكىى أى توجىد  Toxinsاِهراض الهتسىتتة عىى تنىاول تعىض الهركتىات السىاهة   - ب

تعض أنواع السهوم فً علٌمه اِسهان نتٌجة تلوثها تتعض اِحٌاء الدلٌمة التً تعهل على 

الهكونات الؽذائٌة . كها أى سوء خزى العٕئك ولهدة طوٌلة هى دوى استخدام هىواد  تحلٌل

حافظة أو استخدام وسائل الحفظ كالتترٌد والتجهٌد ٌعطً الفرصة لوجىود اِحٌىاء الدلٌمىة 

 والتكاثر وإفراز السهوم .

 وهى أهم أهراض النمص الؽذائً التً تصٌب اِسهان :   

 Anemiaمرض فمر الدم  -1

ٌهكى التعرؾ على هذا الهرض هى خٕل الكشؾ عى ؼٕصم اِسهان الهصاتة تفمر الدم حٌث    

تكوى وردٌة شاحتة أو حتى تٌضىاء هشىهتة وٌعىود السىتب فىً ذلىن إلىى أختىزال الشىدٌد فىً عىدد 

  (  17 -9 ) الشكلالكرٌات الدهوٌة الحهراء , وؼالتا ها تهوت اِسهان هى شدة اْصاتة 

 

 
 

 هرض فمر الدمت اسهان هصاتة ( 17 -9 ) الشكل                     

 

 Bone degenerationمرض تنكس العظام  -2

ٌحدث هذا الهرض نتٌجة اضطراب اٌضً أو هرهونً أو ٌتستب هى اختٕل النشاط اِنزٌهىً     

صىم ولىد . تصتح العظام هّشة ورخوة نتٌجة فمد الكالسٌوم ولد تتكسر عظىام الفكىون وأؼطٌىة الؽٕ

 ٌتشوه العهود الفمري .

 

 Gastritis and enteritisالتهاب المعدة واألمعاء  -3

هذا الهرض شائع فً اِسهان أستوائٌة نتٌجة تؽذٌتها توتٌرة واحدة على ؼذاء جىاؾ أو طعىام    

. أى نمىىىص الفٌتاهٌنىىات ونمىىىص أحىىد الهىىىواد الؽذائٌىىة اِساسىىىٌة  Tubifexسىىهل الهضىىىم كدٌىىداى 

ت , دهىوى , كارتوهىدرات ( ٌىإدي إلىى التهىاب الهعىدة واِهعىاء , وإذا هىا ضىؽطنا علىىى   )تروتٌنىا

التطى تصورة خفٌفة فؤى سىائٕ اصىفرا هحهىرا ٌنطلىك هىى الهخىرج . وعنىد تؽذٌىة اِسىهان تؽىذاء 

ٌٔؽطىىً احتٌاجاتهىىا اللؽذائٌىىة سىىوؾ تظهىىر أعىىراض تتضىىهى انتفىىاخ الىىتطى واْسىىهال . لهعالجىىة 

ة تهرض التهاب الهعدة واِهعاء ٌجب إٌماؾ تؽذٌتها لفترة عشرة أٌام , وتعد ذلىن اِسهان الهصات

 ٌمدم لها ؼذاء  حٌا  نظٌفا  وتكهٌات للٌلة .
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 Environmental diseasesاألِشاع اٌج١ئ١خ  

ٌمصىىد تىىاِهراض التٌئٌىىة هىىً تلىىن اِهىىراض الهتسىىتتة عىىى اخىىتٕل العواهىىل التٌئٌىىة الهحٌطىىة     

عنى أخر هً اِهراض الناشئة عىى حىدوث خلىل فىً الصىفات الفٌزٌاوٌىة والكٌهاوٌىة تاِسهان وته

للهاء والتً تإثر تؤثٌرا  هتاشرا  فً اِسهان هثل تركٌز اِوكسجٌى والؽازات اِخرى الهذاتة  فىً 

( , درجىة حىرارة الهىاء الملوٌىة ووجىود الهىواد  pHالهاء , درجة اِس الهٌىدروجٌنً )الحهوضىة 

 ٔهونٌا وؼٌرها .الساهة كا

وٌعىىد اِوكسىىجٌى الهىىذاب فىىً الهىىاء هىىى العواهىىل الهحىىددة فىىً عهلٌىىة ترتٌىىة اِسىىهان وإنتاجهىىا     

هلؽىىم / لتىر كحىىد أدنىى هىىى  5وٌهكىى لّسىىهان عهوهىا  أى تتؽىىذى وتنهىو تصىىورة جٌىدة عنىىد هعىدل 

تحتىىوي  تركٌىىز اِوكسىىجٌى الهىىذاب . وتىىالرؼم هىىى إى اِسىىهان التىىً تسىىتطٌع العىىٌ  فىىً هٌىىاه

أوكسىجٌى تهعىدٔت ألىل هىىى هىذا التركٌىز , إٔ أى اِسىىهان التىً تعىٌ  فىىً تراكٌىز هنخفضىة هىىى 

 اِوكسجٌى الهذاب عادة ها تصاب تخهول وتضعؾ هماوهتها لّهراض وتزداد حركاتها التنفسٌة .

الذي ٌحدث  Gas bubble diseaseوهى اِهراض التٌئٌة الهههة : هرض الفماعة الؽازٌة     

تستب أنخفاض الهفاجئ فً الضؽط الؽازي للهاء نتٌجة استهٕن اِوكسىجٌى أو انخفىاض درجىة 

الحرارة أو إضافة هاء جدٌد ذي ضؽط ؼىازي للٌىل . وتسىتب هتىوط ضىؽط ؼىاز اِوكسىجٌى فىاى 

الؽىىازات الهذاتىىة فىىً الىىدم سىىتتحرر كفماعىىات تتكىىوى أساسىىا هىىى النتىىروجٌى هسىىتتة انسىىداد اِوعٌىىة 

 ( .  18 -9 ) الشكلالتالً هوت اِسهان الدهوٌة وت

 

 

 
 

 ( هرض الفماعة الؽازٌة وتتدو الفماعات فوق الرأس    18 -9) الشكل                 

                            

وهى عٕهات الهرض ستاحة اِسهان الهرٌضىة لىرب السىطح وهحاولتهىا اتىتٕع الهىواء الحىر     

نفسٌة وظهور حأت الهوت الهفاجئ . لد ٌستب الهىرض حىدوث نىزؾ وزٌادة سرعة الحركات الت

فً هنطمة الزعانؾ وظهور فماعات هوائٌة تحت الجلد . أها تالنستة إلى درجة اِس الهٌدروجٌنً 

ووجىىود الهىىواد السىىاهة فمىىد لىىوحظ إى أختٕفىىات الهفاجئىىة فىىً درجىىة اِس الهٌىىدروجٌنً تسىىتب 

ات التؤثٌر السام على اِسهان هثل هركتات الحدٌىد , أهونٌىا , تؽٌٌرات فً تراكٌز تعض الهواد ذ

 . (19 -9–) الشكل  السٌانٌد وتالتالً تإثر سلتٌا فً حٌاة اِسهان
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 ( سهكة هصاتة تالتسهم تاِهونٌا19 -9– ) الشكل                          

 

ت والتٌكارتونىات تكىوى ذات لاتلٌىة عهوها فاى الهٌاه التً تحتوي كهٌات هناسىتة هىى الكارتونىا    

جٌدة فً السٌطرة علىى تركٌىز آٌىوى الهٌىدروجٌى فىً الهىاء . أهىا التؽٌٌىرات الحاصىلة فىً تراكٌىز 

الهواد الساهة فً الهاء فإنها تستب ظهور أعىراض عدٌىدة علىى اِسىهان تشىته حىأت أختنىاق . 

وٌة الهههىة وتصىورة دورٌىة علىى هٌىاه وهذه الحأت ٌهكى تجنتها هى خٕل إجراء التحالٌل الكٌها

 أحواض الترتٌة وهعالجتها فً الولت الهناسب .

 

تُعال ج اِهراض التٌئٌىة هىى خىٕل تهٌئىة الظىروؾ التٌئٌىة الهناسىتة للسىهكة تحٌىث تكىوى ألىرب     

 للظروؾ الطتٌعٌة , وهعالجة الخلل فً الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌهٌاوٌة للهاء. 

 

 Genetical diseases    اٌٛساص١خ األِشاع  -2

أو نتٌجىىة عهلٌىىات  genesهىىً تلىىن اِهىىراض التىىً تحىىدث نتٌجىىة خلىىل فىىً العواهىىل الوراثٌىىة     

التهجٌى عند هحاولة اْنساى التدخل للحصول على أسهان ذات صفات ؼٌر هؤلوفة كصفات اللىوى 

 والشكل . 

 وهى اِهراض الوراثٌة الشائعة والتً تصٌب اِسهان :    

 

 Tumorsرام : األو

ٌعرؾ الورم تؤنه نهو تركٌب جدٌد هى نسٌج هوجود أصٕ  , أو أنه عهلٌة تكىوٌى نسىٌج عضىو     

( , وؼٌر ختٌثة  cancer) سرطاى  Malignantأو جزء هى الجسم . وتمسم اِورام إلى ختٌثة 

ر إلى هناطك . عندها ٌنهو الورم الختٌث فانه ٌحطم اِنسجة الهجاورة وٌنتش Benign) حهٌدة (  

الجسم الهختلفة . أها الورم ؼٌىر الختٌىث فٌهتىاز تنهىوه التطىًء وعىدم تحطٌهىه لّنسىجة الهجىاورة 

وعدم انتشاره إلى أجزاء أخرى هى الجسىم . تعىد حالىة أورام الخٌٕىا الصىتؽٌة شىائعة الظهىور فىً 

أورام الكلٌىة  ( , كهىا تظهىر  20 -9 ) الشىكل الجلد والعضٕت وعظام وأعصىاب الهنطمىة الذنتٌىة

 كهرض وراثً فً اِسهان .
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 ( أألورام بشكل بمع سوداء بارزة خلف الرأس   20 -9) الشكل           

 

 Constitutional dropsy of vitellineمرض االستسماء الخلمً لكٌس المح 

ٌتستب هىذا الهىرض عىى عواهىل وراثٌىة , وهىو ٌصىٌب الٌرلىات الناتجىة هىى تضىرٌب أسىهان     

إذ   Brook troutوسىىالهوى التىىرون الهىىرلط   trout  Rainbowسىىالهوى الهىىرلط المزحىىًال

تدرجىة  Yolk sacٌظهر الهرض فً اِسهان التً وضعت التٌض توا  حٌىث ٌتوسىع كىٌس الهىح 

 كتٌرة نتٌجة وجود سائل هائً وتالنتٌجة تهوت اِسهان الٌافعة .

 

 Deformitiesالتشوهات 

 

ِسهان نتٌجة اْصاتة تكائنات حٌة هرضٌة , أو تستب نمص تركٌتً أو تنجم التشوهات فً ا    

فسلحً  وِستاب وراثٌة .وهى أهم التشوهات الوراثٌة التً تظهر على اِسهان هً حالة ضعؾ 

( وتعض التشوهات الخلمٌة والتً ٌعتمد 21 -9الكٌس الهوائً وفمداى الزعانؾ أو تشوهها ) الشكل

 .  Dعهلٌة أٌض فٌتاهٌىأى ستتها خلل هتوارث فً 

 هنان حالة أخرى هى حأت التشوه تحصل عند حدوث اضطراب فً عهلٌة انمسام التٌضة     

Segmentation   تحٌث تإدي إلى إنتاج ها ٌسهى تالتوائم السٌاهٌة وهً عتارة عى توائم

 هتهاثلة هلتصمة تعضها  هع تعضها اَخر .

ورام والتشوهات الخلمٌة فً اِسهان إٔ أى ذلن ٌٔهنع تالرؼم هى عدم وجود عٕج حمٌمً لّ    

 هى اتخاذ تعض اْجراءات التً هى شانها السٌطرة على تعض اِهراض الوراثٌة هثل :

 اختٌار آتاء هعافاة ولوٌة وذات أصول نمٌة .-1

 أى تكوى التؽذٌة وخاصة للٌافعات كافٌة كها ونوعا .-2

 التخلص هى اِسهان الهشوهة . -3
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 سمكة الكارب وتبدو زعنفتها الذٌلٌة مشوهة ( 21 -9) الشكل ـ 
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 اسئلة الفصل التاسع

 

 
االمراض  –مرض الجدري  –مرض االستسماء  –:عرف ما ٌلً : االمراض المعدٌة 1س

 الهدبٌات . –الفاٌروسٌة 

 المراض المعدٌة فً االسمان .: أذكر مجامٌع الطفٌلٌات المسببة ل2س

 ؟ : كٌف ٌتم الولاٌة من االمراض الفطرٌة3س
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 الفصل العاشر 

 طرائك صٌد األسمان فً المٌاه الطبٌعٌة ووسائله

 الهدف العام :

هى هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب طرائك صٌد أسهان ونوع ٌهدؾ 

 أسهان الهراد اصطٌادها .

ٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هى دراسة هذا الفصل اى  هداف التفصٌلٌة :اال

 ٌكوى لادرا على هعرفة ها ٌلً :

 طرائك الصٌد تالشتان  -1

 الصٌد تالسنارة والخٌط . -2

 طرائك الصٌد تالسنارة السائتة ذات الخٌط الطوٌل . -3
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 الفصل العاشر
 

 

 ك ط١ذ األسّبن فٟ ا١ٌّبٖ اٌطج١ؼ١خ ٚٚسبئٍٗؽشائ                

 
واحدة هى ألدم الههى التً هارسها اْنساى . ولد تدأت تاسىتخدام  Fishingههنة صٌدأسهان     

آٔت وهعدات تسىٌطة ثىم تطىورت هىع الىزهى فؤصىتحت تسىتخدم أدوات وأجهىزة هعمىدة ذات كفاٌىة 

 عالٌة.

إلى ترتٌتها على نطاق واسع وكثٌؾ ظهرت هعىدات  وتتحول اهتهام اْنساى هى صٌد اِسهان    

حدٌثة . إى ظهور التمنٌات العالٌىة وتطىور هعىدات ووسىائل الصىٌد وإٌجىاد الطرائىك الهناسىتة لنمىل 

اِسهان إلى الهوانئ أو اِسواق الهحلٌة كلها أسههت فً أى ٌكوى صٌد اِسهان علها  لائها  تنفسه 

ٌىىة وتطتٌمهىىا فىىً هجىىال صىىٌد اِسىىهان  وتاسىىتخدام الحسىىاتات . وتزٌىىادة اِتحىىاث والدراسىىات العله

الرٌاضىىٌة  والطرائىىك اْحصىىائٌة أهكىىى الكشىىؾ عىىى أهىىاكى التجهعىىات واِحٌىىاء الهائٌىىة وتحدٌىىد 

أعهالها وتمدٌر كهٌاتهىا , وتالتىالً تحدٌىد وسىٌلة الصىٌد الهناسىتة وألتصىادٌة فىً ضىهى الهسىطح 

 الهائً الذي تُصطاد هنه اِسهان .

إى اختٌار وسٌلة الصٌد وطرٌمته واستعهالها لجهع اِسهان هى تٌئة ها ٌعتهد علىى عىدة عواهىل    

 أههها :

 نوع اِسهان الهراد اصطٌادها .1

 عهك الهاء .2

 نوع المعر .3

 لٌهة اِسهان الهصطادة .4

 -نوع األسمان المراد اصطٌادها : .1

ح الهائً , ولكل نىوع هىى هىذه توجد اِنواع الهختلفة هى اِسهان فً أهاكى هختلفة هى الهسط    

اِنواع عادات وحركات وردود أفعال هختلفة  فمسم هنها تعىٌ  لىرب المعىر أو هؽهىورة فىً طىٌى 

المعر والمسم اِخر فً وسط عهود الهاء تٌى السطح والمعىر . وهنىان تعىض اِنىواع تعىٌ  لىرب 

لى شكل جهاعات كؤسهان السواحل أو فً الهناطك الضحلة ولد تتجهع تعض اِنواع وتستح هعا  ع

 التونة والرنجة , تٌنها توجد أنواع أخرى فرادى أو فً هجاهٌع صؽٌرة هتعثرة .

تتحكم تحركة اِسهان واِحٌاء الهائٌة وعاداتها عهوها  عواهل عدٌدة هثىل درجىة حىرارة الهىاء    

 والهلوحة وعادات التكاثر والهجرة ووفرة الؽذاء .

 عمك الماء .2

ائل الصٌد للعهل فً أعهاق هعٌنة هى الهاء,سواء كىاى فىً الهنىاطك السىطحٌة تصهم هختلؾ وس   

, فىىً الهنىىاطك  Continental shelvesأو العهٌمىىة أو علىىى لىىاع التحىىر فىىً اِرصىىفة المارٌىىة 

الضحلة أو فً الهنطمة الهحصورة هاتٌى السطح والماع . ولذلن فاى عهك الهاء له تىؤثٌر كتٌىر فىً 

 لهناستة .اختٌار وسٌلة الصٌد ا



 

154 

 

 نوع المعر  .3

تعض أنواع وسائل الصٌد وخاصة تلن التً تعتهد فً فاعلٌتها على حركتهىا فىوق المىاع تكىوى     

عرضىىة للتهىىزق والتلىىؾ تسىىتب لىىاع التحىىر الصىىلب أو الهتعىىرج أو الخشىىى . وعلٌىىه فىىإى هىىى ؼٌىىر 

عتهىىاد علىىى الههكىىى اسىىتخدام شىىتان السىىحب أو الجىىّر فىىً الصىىٌد فىىً هثىىل هىىذه المٌعىىاى وٌفضىىل أ

 الشتان الثاتتة أو شتان النصب .

 

 لٌمة األسمان المصطادة :  .4

هى الناحٌة ألتصادٌة تعتهد لٌهة كل نوع هى اِسهان وأههٌته فٌها إذا كانت عالٌة أو هتوسطة    

أو ردٌئىىىة علىىىى طرٌمىىىة تسىىىوٌمها أو تصىىىنٌعها . فهىىىثٕ  هىىىى اِسىىىهان ذات المٌهىىىة الفردٌىىىة العالٌىىىة 

 هً طازجة أسهان السالهوى والتونة والسردٌى وسهن هوسى .والهرؼوتة و

وهنىىان أنىىواع أخىىرى تُسىىّوق وهىىً هجهىىدة وتىىؤتً تالدرجىىة الثانٌىىة هىىى اِههٌىىة هثىىل أسىىهان    

. وتؤتً فً الهرتتة الثالثىة اِسىهان التىً ٌىتم تصىنٌعها تشىكل  Haddockوالهادون   Codالكود

وأخٌىرا تىؤتً اِسىهان التىً  . Filleteالعظام  أو لطع هنظفة هى Fish finguresأصاتع سهن 

 تستعهل هسحولا  لّعٕؾ أو ؼٌرها هى الصناعات .

وهىىى اِسىىهان هىىا تىىزداد لٌهتىىه ألتصىىادٌة تدرجىىة كتٌىىرة عنىىد تعلٌتىىه هثىىل سىىهكة أنشىىوفة    

Anchovy  والهاٌكرلMackerel . 

 

مىة تسىوٌك كىل نىوع هىى اِسىهان . إى اختٌار وسٌلة الصٌد ٌجب أى ٌؤخىذ تنظىر أعتتىار طرٌ    

    Hook andفهثٕ ٌهكى صٌد أسهان السالهوى ذات اِحجام الكتٌرة  توساطة السنارة والخىٌط 

line  . كونها ذات لٌهة التصادٌة عالٌة تؽطً اِعداد الفردٌة التً ٌهكى صٌدها تهذه الوسٌلة 

ها فاى استخدام السنارة ٌصتح أهرا  أها عندها ٌُراد صٌد كهٌات هى أسهان الهاكرٌل لؽرض تصنٌع

ؼٌر هعمول وعدٌم الجدوى . كها أى الحفاظ على نوعٌة هعٌنة هى اِسىهان الهصىطادة ٌحىدد نىوع 

ووسٌلة الصٌد . فاستعهال تعض وسائل الصىٌد لىد ٌسىتب خدوشىا  أو جروحىا  أو تحطهىا  لجىزء هىى 

 وتصنٌعها .السهكة فً أثناء عهلٌة الصٌد هها ٌإثر سلتا  فً تسوٌمها أ

 

 ؽشائك اٌظ١ذ ٚٚسبئٍٗ

هنان العدٌد هى الطرائك والوسائل الهستخدهة فً صٌد اِسهان , سٌتم التطرق إلىى أرتىع هنهىا    

 فمط لكونها اِكثر شٌوعا وأههٌة وتطتٌما :

 الصٌد تالشتان الفعالة )شتان السلٌة( -1

 الصٌد تالسنارة والخٌط )الشّص( -2

 الصٌد تالكهرتاء -3

 لصٌد تالهواد الهخدرة والسهوما -4

 

 ( Cast  netsاٌظ١ذ ثبٌشجبن ) شجبن اٌس١ٍّخ  

 

, وٌؽلىب علىى هىذه  Persuitالصٌد تشتان  السلٌة ٌُدرج هى ضهى طرائك الصىٌد تالهطىاردة     

الطرٌمىىة اسىىتخدام طىىاتع المىىوة واْكىىراه تؽٌىىة الحصىىول علىىى اِسىىهان وعىىدم اللجىىوء إلىىى إؼراءهىىا 
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الفخىاخ الثاتتىة وهىا شىاته ذلىن . إى الصىٌد تشىتان السىلٌة ) وتسىهى أٌضىا شىتان تالطعوم أو نصب 

( ٌتم ترهً هذه الشتان هى الزورق أو الساحل فتحجز  Falling netsالرهً أو الشتان السالطة  

 اِسهان التً تمع علٌها وتحصرها داخل جٌوب خاصة عند الطرؾ السفلً هنها .

 

وفىً هركزهىا توجىد  6m-5رٌة الشكل ٌتراوح نصؾ لطرها تىٌى والسلٌة عتارة عى شتكة دائ    

 ( . 1- 10هثتتة تحلمة حدٌدٌة ) الشكل  20cm-10فتحة دائرٌة تمطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1- 10 ) الشكل                                                              

 شبان الرمً ) السلٌه (                                                          

 

. ٌتصىل هىذا 5mٌهر هى خٕل هذه الفتحة حتل الحذؾ) الرهً ( السهٌن والذي ٌصل طوله إلىى  

الحتل تهحٌط الشتكة توساطة خٌوط تتفرع هنه . ٌزود هحٌط الشتكة تثمأت هى الرصاص تسىاعد 

 نزولها تسرعة وإنؽهارها تالهاء.فً رهً الشتكة وسموطها تشكل دائرة على سطح الهاء وتسهل 

ٌحتاج استعهال هذه الشتان إلى خترة خاصة وههارة جٌدة حٌث ٌموم الصٌاد تجهع الشتكة علىى    

كتفه هاسكا  تحتل الرهً ثم ٌرهٌها تحٌث تنفتح تشكل دائري على سطح الهاء هطتمة على اِسهان 

هنىىاطك السىىاحلٌة هىىى التحٌىىرات وفىىً التىىً ٔ تسىىتطٌع الهىىرب . تسىىتعهل هىىذه الشىىتكة تكثىىرة فىىً ال

 اِنهار الملٌلة العهك , وهً شائعة أستخدام فً اِنهار وأهوار العرالٌة .
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 Hand and lineاٌظ١ذ ثبٌسٕبسح ٚاٌخ١ؾ ) اٌشض (  

وتموم هذه الطرٌمة على هتدأ إؼىراء   Luringوهً إحدى طرق الصٌد تالترؼٌب وأجتذاب      

ٔتتٕع طعم حمٌمً أو اصطناعً واتىتٕع الشىص الهتخفىً داخلىه وإنؽىرازه اِسهان واستدراجها 

 ( . 3- 10 و 2- 10فً فهها فٕ ٌهكنها اْفٕت هنه ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سنارة الخٌط والشص2-10) الشكل                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انواع الطعوم أصطناعٌة 3- 10) الشكل 

خدهت طرٌمة الصٌد تالسنارة والخىٌط هنىذ هىدة طوٌلىة ؤ ٌىزال هىواة الصىٌد ٌسىتعهلونها است      

لحد اَى , ولد تطورت هذه اِداة وأصتح تاْهكاى استعهالها لصٌد أعداد ٔ تؤس تها هى اِسهان 

 فً الهرة الواحدة واتخذت أشكأ وأنواعا عدٌدة هنها :

 Handlinesالسنارة والخٌط الٌدوٌة : -ا

وتستعهل عادة تهسىاعدة تكىرة خىٌط للوصىول إلىى العهىك الهطلىوب للصىٌد , حٌىث ٌوضىع فىً     

نهاٌة الخٌط الشّص الذي ٌوضىع فٌىه الطعىم , وهىى الجهىة اِخىرى ٌتصىل الخىٌط تمصىتة لٌهسىكها 

( . وتوسىىاطة المصىىتة ٌهكىىى للصىىٌاد اْحسىىاس تثمىىل الخىىٌط عنىىد اتىىتٕع  4- 10الصىىٌاد ) الشىىكل 

لٌموم ترفع المصتة وسحب الخٌط خلفه ثىم ٌعهىل علىى تخلىٌص السىهكة هىى الشىص السهكة للشص 

 ترفك .
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 ( سنارات ٌدوٌة هختلفة 4- 10) الشكل                                 

 

 Mechanical handlinesالسنارة والخٌط المٌكانٌكٌة : -ب

ة الهٌكانٌكٌة وتستعهل هىذه الوسىٌلة ٌهكى استعهال السنارة والخٌط تاستخدام تكرات تعهل تالطال   

 ( . 5- 10عادة للصٌد هى التواخر الكتٌرة ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( السنارة والخٌط الهٌكانٌكٌة5- 10الشكل )                         

 

 Set longlinesالسنارة الثابتة ذات الخٌط الطوٌل :  -ج

لرتىه , وتتكىوى عىادة هىى خىٌط رئٌسىً طوٌىل تنصب هذه السنارة فىً لعىر الهسىطح الهىائً أو    

 ( . 6- 10تتصل ته عدة خٌوط ثانوٌة هزودة تشصوص أو تكوى هثتتة توساطة هرساة ) الشكل 
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 ( السنارة الثاتتة ذات الخٌط الطوٌل6- 10) الشكل                           

 

 Drifting  longlinesالسنارة السائبة ذات الخٌط الطوٌل :  -د

( حٌىث  7- 10وهً تشته فً تصهٌهها السنارة الثاتتة إٔ إنها تعهل لرب سطح الهاء ) الشىكل    

وهً عتارة عى أجسام خفٌفىة ذات أشىكال وأحجىام هختلفىة تصىنع  Floatsتكوى هزودة تطوافات 

لهتوط هى الخشب أو الفلٌى ترتط عند هسافة هعٌنه فً الخٌط لتساعد فً رفعه وعىدم السىهاح لىه تىا

 . لد تكوى هذه السنارة هثتته أفمٌا  , أو تصورة عهودٌة . هسة الماعوهٕ

 

 
 

 (  السنارة الثاتتة ذات الخٌط الطوٌل 7- 10) الشكل                     
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 Trolling  linesسنارات السحب :  -هـ 

ٌىىتم السىىحب هىىى الشصىىوص الحاوٌىىة علىىى طعىىوم هىىى هىىإخرة هركىىب تطىىًء الحركىىة . تُرتىىب     

 خٌوط الحاهلة للشصوص تطرٌمة تهنع تداخلها أثناء عهلٌة السحب .ال

 

 ( 8-10الشكل ) وٌتم أحٌانا تعلٌك الخٌوط هى نهاٌة عدد هى العصً تترز هى هإخرة المارب     

 

 
 

 ( سنارات السحب هثتتة فً نهاٌة المارب8- 10) الشكل                    

 

ٌسىتخدم للؽىرض نفسىه . وفىً اِحىوال كلهىا  gallow وفً أحٌاى أخرى ٌصنع لوس هعدنً كتٌر

ٌىىتم اصىىطٌاد اِسىىهان تعىىد تناولهىىا للطعىىوم حٌىىث ترفىىع الخٌىىوط واِسىىهان الهصىىطادة إلىىى ظهىىر 

 ( . 9- 10كب ) الشكل الهر

 

 
  

 (   سنارات السحب9- 10) الشكل                                     
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 Electric fishingاٌظ١ذ ثبٌىٙشثبء : -3

 

وهً هى وسائل  إفماد الوعً التً تهنىع اِسىهان هىى الهىرب , وٌعىدها التىاحثوى هىى الوسىائل     

الهتطورة جدا  فً صٌد اِسهان . وتالرؼم هى لساوة هذه الوسٌلة إّٔ أنه لد تتىٌ ى إى لتىل اِسىهان 

تهىىذه تالتٌىىار الكهرتىىائً ٌنىىتج عنىىه تحسىىى واضىىح فىىً صىىفات اللحىىم وٌجعىىل اِسىىهان الهصىىطادة 

 الطرٌمة أكثر صٕحٌة للحفظ والتخزٌى وذلن لعدم استنفاد هخزونها هى الكٌٕكوجٌى .

ولىىد أشىىٌع إنهىىا ألىىذك طعهىىا  كونهىىا تهىىوت سىىرٌعا  ؤ تمىىاوم وسىىٌلة الصىىٌد ٔى الهماوهىىة العنٌفىىة    

وأجهاد تستب تراكم حاهض أللتنٌن فً عضٕتها وهذا الحاهض هو الذي ٌملل هى طعم اِسهان 

وٌجعل لحوهها سرٌعة التلؾ . وعلى العهو فاى الفكرة اِساسٌة هى استعهال الصٌد الكهرتائً هً 

أو هنمطىع  alternative currentأو هتنىاوب  direct currentإهىرار تٌىار كهرتىائً هسىتهر 

interrupted  ر إلى الهنطمة الهراد صٌد اِسهان هنها تهدة هحددة ثم إٌمافه . إذ ٌإدي هىذا التٌىا

وحسب لوته ونوعه وهدته إلى إحداث ردود أفعال هختلفة فً اِسهان تتراوح تىٌى الشىلل الهإلىت 

 الى الهوت .

 

وفً حمٌمة اِهىر إى أرتجاجىات الكهرتائٌىة ٔ تىإدي إلىى إحىداث شىلل حمٌمىً تىل تسىتب هىا      

صىلتها فتصىتح ٌشته التحفٌز الشدٌد للجهاز العصتً الهركزي الذي ٌإدي إلى تملىص العضىٕت وت

 السهكة ؼٌر لادرة على الحركة .

 

 هنان عوامل عدٌدة تحدد كفاٌة الصٌد الكهربائً ونجاحه  ٌمكن تمسٌمها كاآلتً :

 

العواهىىل الهتعلمىىة تتىىؤثٌر الكهرتائٌىىة وهنهىىا التٌىىار ) هسىىتهر ,هتنىىاوب, هتمطىىع ( , لىىوة دفىىع  .1

 التٌار , هدته وسرعته .

وتتضهى نوع السهكة , حالتها الفسلجٌة , طولهىا , وزنهىا العواهل الهتعلمة تحٌاتٌة السهكة  .2

 , هدى نضجها الجنسً وحالتها الصحٌة العاهة .

العواهىىل الهتعلمىىة تىىالظروؾ التٌئٌىىة وتشىىهل التركٌىىب الكٌهىىاوي للهىىاء , ودرجىىة حرارتىىه  .3

 ودرجة توصٌله للكهرتائٌة .

 

ل الرهىىاح الهكهرتىىة , السىىنارة توجىىد العدٌىىد هىىى أحهىىزة التىىً تسىىتخدم للصىىٌد الكهرتىىائً هثىى    

الهكهرتىىة , شىىتان الجىىر الهخروطٌىىة الهكهرتىىة , والجرافىىات الهكهرتىىة وؼٌرهىىا . وٌنصىىح تعىىض 

التاحثٌى تاستعهال الطرٌمة الكهرتائٌىة فىً الصىٌد الجهىاعً لتجهعىات اِسىهان ِنهىا تهنىع حىدوث 

رب ولتىدفاع عىى نفسىها .             الجروح والكدهات وفمداى الحراشؾ التً تنتج هىى هحاولىة اِسىهان للهى

تٌنها ٌٔنصح تاستخدام هذه الوسٌلة فً صٌد اِسهان فً أهاكى تكاثرها أو أهاكى تفمىٌس تٌوضىها 

أو فً الهناطك التً تعانً هى نمص كهٌة اِسهان تستب الصٌد الجائر , إذ أى هذه الوسٌلة تىإدي 

ٌىإثر سىلتٌا  علىى الهخىزوى السىهكً فىً تلىن إلى المتل الجهىاعً لٕسىهان وتضىهنها الٌرلىات ههىا 

الهنطمىىة . وتىىالرؼم هىىى ذلىىن فىىاى تعىىض التىىاحثٌى ٌإكىىدوى إى هىىذه الوسىىٌلة ٔ ٌهكىىى أى تىىإثر فىىً 

الهخزوى السهكً ِى أثرها ؼالتا ها ٌكوى فً هنطمة هحددة هىى دوى ؼٌرهىا فىٕ ٌىإثر كثٌىرا فىً 

 لسكانٌة لّسهان فً تلن الهنطمة الهجاهٌع ا
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   Fishing by drugs and poisonsذ ثبٌّٛاد اٌّخذسح ٚ اٌسَّٛ  اٌظ١ -4

هذه الطرٌمة ههنوعة لانونا  فً هعظم تلداى العىالم لهىا تلحمىه هىى أضىرار كتٌىرة لىٌس تاِسىهان    

الكتٌىىرة فمىىط تىىل حتىىى تاِسىىهان الصىىؽٌرة واْحٌىىاء الهائٌىىة اِخىىرى التىىً ٌعىىد تعضىىها ؼىىذاء لتلىىن 

اِسهان واِهالً أعشاتا  أو نتاتات هعٌنة تحتوي على هواد هخىدرة أو  اِسهان . ٌستعهل صٌادوا

ساهة حٌث تسحك هذه النتاتات أو تطحىى وتخلىط هىع الطعىوم ثىم تىر  علىى سىطح الهىاء لتتناولهىا 

اِسهان فتهوت وتصعد إلى سطح الهاء لٌسهل صٌدها واْهسان تها . وعىادة هىا تسىتعهل السىهوم 

سطحات الهائٌىة الصىؽٌرة والتىً ٔ ٌكىوى هجىرى الهىاء فٌهىا سىرٌعا . إى أو الهواد الهخدرة فً اله

تسىتعهل  Lactonsوتعض أنواع الٕكتوى  Saponinالنتاتات التً تحتوي على هادة الساتونٌى 

على نطاق واسع لهذا الؽرض وتعد هذه الهواد سىهوها  لوٌىة وهركىزة تىإثر فىً أعصىاب اِسىهان 

أعراض التشىنجات العضىلٌة وأختنىاق . تتركىز الهىواد الكٌهٌاوٌىة التً تتناولها فتإدي إلى ظهور 

الساهة فً جذور النتاتات وسىٌمانها وأورالهىا وتىذورها وثهارهىا . وهىى النتاتىات هىا ٌعىرؾ تتىذور 

تحتىىىوي تىىىذورها علىىىى هىىىادة   Fish seeds or lice seedsالسىىىهن أو تىىىذور المهىىىل  

 نوب آسٌا وسٌٕى وعلى سواحل التحر اِسود .الساهة وتنهو فً ج Pikrotoxinالتكروتوكسٌى 

وهنان نتات سام آخر ٌسهى عٌى التمرة وآخر ٌعرؾ تجوز المًء الذي ٌنتج هنه هادة التروزٌى     

bruzin  والسىىتراٌكنٌىStrychnine  هىىى الهىىواد الملوٌىىىة  5%. وهىىذه  تحتىىوي تىىذورها علىىى

Aikaloids  كتٌرة فإنها تصتح ساهة جدا .التً تستب التمٌإ , وإذا ها أخذت تكهٌات 

تستعهل السهوم الهحضرة هى النتاتات فً تعض هناطك الصىٌد العرالٌىة وهىو هىا ٌسىهى هحلٌىا      

تالزهر إذ تعهل هنه كرات عجٌنٌة ترهى فً الهاء فتتلمفها اِسهان وتفمد وعٌها تدرٌجٌا ؤ تلتىث 

لسهوم اِخىرى التىً هىً عتىارة عىى أى تطفو عند سطح الهاء تعد هدة هى الزهى . وهنان تعض ا

تسىتخدم فىً العهلٌىات الزراعٌىة ,    Insecticidesهواد كٌهاوٌة هجهزة أصٕ كهتٌدات حشرٌة 

إّٔ إى هنان هى ٌرشها فً الهاء فتمتل اِسهان الصؽٌرة والكتٌرة وحتى اِحٌاء الهائٌة اِخىرى . 

الهسىتخدهة فىً عهلٌىات الصىٌد ٔ تضىّر وهى الجدٌر تالذكر إى السهوم الهستخلصة هىى النتاتىات و

 اْنساى الذي ٌتناول اِسهان الهصطادة تهذه الطرٌمة .
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 اسئلة الفصل العاشر

 

 الصٌد بالكهرباء . –سنارات السحب  –:عرف ما ٌلً : الصٌد  بالشص 1س

 : عدد الطرائك الشائعة فً صٌد االسمان .2س

 الصٌد الكهربائً . : ما العوامل التً تحدد كفاءة3س
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 الفصل الحادي عشر

 جنً المحصول السمكً 

 

 الهدف العام :

صة فً اهدف من هذا الفصل تعرٌف الطالب كٌفٌة أدارة المزارع وخٌ          

 )جمع االسمان ( .مرحلة جنً المحصول 

 

راسة هذا الفصل أن هذا ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من د االهداف اتفصٌلٌة :

 الفصل أن ٌكون لادرا على معرفة ما ٌلً :

 كٌفٌة نمل االسمان . -1

 كٌفٌة نمل االصبعٌات . -2

 كٌفٌة أدارة االنتاج . -3
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 الفصل الحادي عشر

 

 Harvesting of fish cropجٕٟ اٌّذظٛي اٌسّىٟ 

 
عهوهىىا تسىىهولة إنجىىاز عهلٌىىة الحصىىاد أو جنىىً الهحصىىول تتهٌىىز أنظهىىة الترتٌىىة الكثٌفىىة          

السهكً .ففً أنظهة الهٌىاه الىدوارة الهؽلمىة وكىذلن فىً أنظهىة الهٌىاه الهفتوحىة والتىً تسىتخدم فٌهىا 

اِحىىواض الكونكرٌتٌىىة أو التٕسىىتٌكٌة الدائرٌىىة والمنىىوات الصىىؽٌرة التىىً ٌىىتم الحصىىاد عىىى طرٌىىك 

الهحصىول هتاشىرة هىى اِحىواض توسىاطة شىتان الؽىرؾ تفرٌػ هىذه الهخىادع هىى الهىاء وإخىراج 

اِحىىواض اِرضىىٌة الهنتظهىىة الشىىكل وذات ( . وكىىذلن فىىؤى 1- 11)الشىىكل Dip netsالٌدوٌىىة 

هرتتطىة  تحفىرة جهىع اِسىهان فىً عهلٌىة التفرٌىػ ة والتً تحتوي على شىموق أنحدارات الهناست

 ٌسهل تها جنً الهحصول . الكاهل

ٔت لد ٌتم استخدام طرٌمة التفرٌػ الجزئً لّحواض تهدؾ تجهٌع اِسىهان وفً هعظم الحا       

.حٌىىث تسىىحب الشىىتكة هىىى العهىىال فىىً  Seine netأؤ ثىىم صىىٌدها تاسىىتخدام شىىتكة الكرفىىة .

اِحواض الصؽٌرة تٌنها ٌفضل أى ٌكوى السحب توساطة التراكتورات فً اِحواض الكتٌرة .ولد 

لحوض لؽرض جذب اِسهان إلى هكاى الصٌد لتل إلماء الشتكة ٌوضع الؽذاء فً جانب هعٌى هى ا

. 

أها فً اِلفاص لٌهكى إنجاز عهلٌة حصاد اِسهان تسهولة وذلن عى طرٌك رفع المفص إلى      

الشاطئ وهى ثم تفرٌػ اِسهان توساطة شتان الؽرؾ الٌدوٌة أو عىى طرٌىك رفىع المفىص تالكاهىل 

ٌىىػ اِسىىهان هتاشىىرة فىىً أحىىواض النمىىل الهخصصىىة علىىى هىىى الهىىاء توسىىاطة رافعىىات آلٌىىة لتفر

 الشاحنات.

 

وهىً عهلٌىة فىرز  Gradingوتعد حصىاد اِسىهان وتجهٌعهىا ٌفضىل إجىراء عهلٌىة التىدرٌج      

اِسهان التً وصلت إلى حجم التسوٌك وإعادة اِسهان اِخرى التً دوى ذلن الحجم إلى هخىادع 

لهناسب.ثم تجهع اِسهان التً تحجم التسوٌك لؽىرض شىحنها الترتٌة لتؽذٌتها لحٌى تلوؼها الحجم ا

 تؤسرع ولت ههكى إلى أهاكى تسوٌمها لتل هٕكها .

 

 Living fish transport ٔمً األسّبن اٌذ١خ
 

ٌجب أى ٌتم نمل اِسهان الهصطادة تحت ظروؾ صحٌة جٌدة تؽض النظر عىى الجهىة التىً       

صة للنمل الحً .ولد تكوى هذه اِحواض هثتتة تصىورة ستنمل إلٌها وذلن تاستخدام أحواض هخص

دائهٌىىة علىىى واسىىطة النمىىل كهىىا هىىو الحىىال فىىً الشىىاحنات الكتٌىىرة الهخصصىىة لنمىىل اِسىىهان ,أو 

 أحواض هتحركة ٌهكى استخداهها عند الحاجة وسحتها تؤي واسطة نمل هثل ألتٌن آب.

وأتعادهىا الخارجٌىة تناسىب 0.5mحىواض الهخصصىة للنمىل الحىً تحىدود عادة ها ٌكىوى عهىك اِ

ولىد تصىنع هىى الخشىب أو الهعىدى أو الزجىاج اللٌفىً وتفضىل النوعٌىة  حجم الهركتة التً سىتنملها.
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. ٌجىب أى تجهىز اِحىواض تكىل الهسىتلزهات التىً تجعىل الظىروؾ  اِخٌرة لخفة وزنها وهتانتهىا

سهان فىً هىذه اِحىواض تسىتخدم وتستب الكثافة العالٌة لّ التٌئٌة لّسهان هناستة فً أثناء نملها .

أجهىىزة التهوٌىىىة أو لنىىىانً اِوكسىىىجٌى الهضىىىؽوط وذلىىىن ِكسىىجة الهىىىاء طٌلىىىة هىىىدة النمىىىل  . كهىىىا 

إى . شاحنات النمىل الكتٌىرة تهضىخات لتىدوٌر الهٌىاه وتنمٌتىه فضىٕ علىى أجهىزة تترٌىد الهٌىاه تجهز

رات الصىؽٌرة هثىل ألتٌىن آب, عهلٌة التترٌد هذه لىد تكىوى ؼٌىر التصىادٌة فىً حالىة اسىتخدام السىٌا

ا دعىت الحاجىة ولذلن ٌنصح توضع الثلج فً أحىواض النمىل إذا كانىت درجىة الحىرارة عالٌىة وكلهى

 ذلن ـل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1- 11) الشكل ـ 

 الٌدوٌة dip netsشتان الؽرؾ 

 

لد ٌحصل أى تضطرب اِسهان أو تجهد أثنىاء صىٌدها أو عنىد وضىعها فىً حجىم صىؽٌر هىى      

 لهاء وتكثافات عالٌة أو عندها تنمل لهسافات تعٌدة,وٌفضل فً هثل هذه الحأت استخداما

Anesthetic  لتفادي اْجهاد والهٕكات. ولد تضاؾ أٌضا الهضادات الحٌوٌىة إلىى الهىاء للتملٌىل

 ( Tricaine-methanesufonate- 222هى اْصاتة تاِهراض.ٌستخدم الهخدر)

40-80mg/L هان. كها تستخدم هواد هخدرة أخرى هثل وحسب نوع اِسSodium barbital 

 . 7.7mg/L-6.7فً أثناء نمل سهن الكارب تهختلؾ أنواعها وتهعدل 

 

 Fingerling transportنمل االصبعٌات:

 

هى الههكى استخدام أحواض أو حاوٌات النمل الحً لّسهان الهصطادة التً تحجم التسوٌك        

 Polyethylene bagsوكذلن أصتعٌات ولد تستخدم أكٌاس النىاٌلوى فً نمل صؽار اِسهان 

,للؽرض نفسه وذلن عى طرٌك وضع كهٌة هعٌنة هى الهاء تحٌث تؽطً السهان . وهى ثم توضع 

اِسهان فً الهاء وتعتؤ تاِوكسجٌى تإحكام لهنع تسرب أوكسجٌى هنها . لد توضع اِكٌىاس فىً 

هى الصدهات كها ٌفضل استخدام كٌسٌى علىى أى ٌىتم إحكىام كىل صنادٌك كارتوى للهحافظة علٌها 
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كٌس واحد على حدة.وتهذه الطرٌمة ٌهكى نمل أصتعٌات ولهسافات تعٌدة .وعند وصول اِسهان 

الهنمولة إلى الهكاى الهطلوب ٌجب وضع أكٌاس الناٌلوى الحاوٌة على الصىؽار أو أصىتعٌات فىً 

دلٌمىة , وذلىن ِللهتهىا علىى الدرجىة الحرارٌىة  15تمل عى ( ولهدة ٔ  2-11 هاء الحوض)الشكل

الجدٌىدة وتالتىالً تفىادي الصىىدهة الحرارٌىة التىً لىىد تسىتب هىٕن اِسىىهان وصىورة عاهىة وتؽىىض 

النظىىىر عىىىى حجىىىم اِسىىىهان الهنمولىىىة أو الطرٌمىىىة الهتتعىىىة فىىىً النمىىىل فىىىاى علىىىى الهرتىىىً هراعىىىاة 

 و ٌوهٌى وذلن للتملٌل هى نواتج الفعالٌات الحٌوٌةتجوٌع.اِسهان وعدم تؽذٌتها لتل النمل تٌوم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  نمل االصبعٌات2- 11) الشكل 

 

 Ponds management and productionاٌّضسػخ ٚاإلٔزبط:إداسح 

 
إى أي هرتً أسهان عندها ٌفكر فً إنشىاء هزرعىة سىهكٌة فىإى أول هىا ٌتتىادر إلىى ذهنىه هىو       

ٌكوى الرتح هو الهتتمً هىى اِهىوال تعىد طىرح رأس هىال تشىؽٌل الهزرعىة الرتح الوفٌر .عادة ها 

وتىذلن فىاى هرتىو اِسىهان دائهىا . خٕل هوسىم النهىو ونسىتة هئوٌىة هعٌنىة هىى رأس هىال اْنشىاء 

ٌعهلوى على زٌىادة اْنتىاج كهىا ونوعىا تحٌىث ٌكىوى ذا نوعٌىة جٌىدة واسىتزراع كهٌىات كتٌىرة هىى 

أجىل رفىع سىعر الهنتىوج علهىا إى اْنتىاج ٌتؽٌىر تتعىا للظىروؾ أو  اِسهان فً وحدة الهسىاحة هىى

 -: العواهل الحٌاتٌة وؼٌر الحٌاتٌة للهزرعة

 

هنالىىن عىىدة عواهىىل حٌاتٌىىة هرتتطىىة تالسىىهكة نفسىىها وهىىى خىىٕل  : أوال :العوامذذل الحٌاتٌذذة

 إهكانٌة السٌطرة على تلن العواهل ٌهكى زٌادة اْنتاج . وأهم هذه العواهل:
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 : ز١بس إٌٛع إٌّبستخإ .1

إى عىىدد أنىىواع اِسىىهان الهٕئهىىة للترتٌىىة للٌىىل جىىدا همارنىىة تىىؤنواع اِسىىهان الهعروفىىة       

وعهوها فاى الهرتً ٌفضل اختٌار النوع الهرؼىوب هحلٌىا وذي اِسىعار الهرتفعىة,إٔإى هنىان 

 -فات:هواصفات هعٌنة ٌجب توافرها فً النوع لٌكوى صالحا للترتٌة وهى هذه الهواص

 . تتوافك ظروؾ هعٌشته ونهوه هع الظروؾ الهناخٌة السائدة فً هنطمة استزراعه 

  ارتفاع هعدٔت نهوه تحٌث ٌصل إلى الحجم التسىوٌمً الهناسىب فىً أولىات زهنٌىة

 لصٌرة نستٌا

  ٚثٕجبح رذذ ظشٚف ا٢سش ٚاٌزشث١خ أٞ ٠زىابصش إطاطٕبػ١ب أٚ ػٍاٝ ٌتكاثر تسهولة

 علٌه . ِلل تالتحفٌز تشكل هسٌطرا

 أصىىطناعً وخاصىىة نىىوع العلىىؾ الهتىىوافر هحلٌىىا تحٌىىث ٌىىإدي هىىذا  ٌتمتىىل الؽىىذاء

 الؽذاء إلى هعدٔت نهو سرٌعة .

  إهكانٌة استزراعه تكثافات عالٌة فً اِحواض هى دوى أى ٌإثر ذلن فً هعىدٔت

 نهوه أو ٌإدي إلى هٕكه.

 هماوهته لٓهراض والطفٌلٌات وتحهله عهلٌات النمل والتداول . 

 . تحهله الظروؾ التٌئٌة ؼٌر الهٕئهة إلى حد ها 

 . أى ٌكوى هرؼوتا هى لتل الهستهلن 

 

 السزضساعاوضبفخ  -2

ٌىً دٛع رٞ أثؼبد ِؼ١ٕخ ؽبلخ اسز١ؼبة لظٜٛ ِٓ األسّبن ال ٠ّىٓ أْ ٠زجبٚص٘ب ِٓ           

ي األشٙش األوضش ٠زذذد ِٛسُ إٌّٛ خال د١ش ػذد األسّبن أٚ دجّٙب فٟ ػّٓ ِذح ص١ِٕخ ِذذدح .

إٌّٛ ػٍٝ ألظب٘ب ففٟ سج١ً اٌّضبي فٟ اٌؼشاق رؼذ اٌّذح  دفئب ٌألسّبن اٌّشثبح ثذ١ش رىْٛ ِؼذالد

رشش٠ٓ اٌضبٟٔ ٟ٘ ِٛسُ إٌّٛ األِضً ٌألسّبن  –إٌٝ رشش٠ٓ األٚي -آ٠بس –اٌٛالؼخ ِبث١ٓ شٙش ١ٔسبْ 

ٔظبَ اٌزشث١خ اٌّزجغ س١ذذد وضبفبد  ثذ١ش رمً ِؼذالد إٌّٛ فٟ األشٙش اٌجبسدح. فؼال ػٍٝ رٌه فبْ

فمؾ أٚ  االسزضساع فٟ اٌذٛع ِٓ د١ش اسزخذاَ اٌغزاء اٌطج١ؼٟ ) ثؼذ إجشاء ػ١ٍّخ اٌزس١ّذ (

فإْ ِؼذالد إٌّٛ ِظٕغ إػبفخ اٌغزاء اٌظٕبػٟ . فؼٕذِب رضداد وضبفخ االسزضساع ِغ إػطبء غزاء 

أْ ٠زمجً ّٔٛا أوضش ػٕذ٘ب رٕخفغ  رضداد دزٝ رظً األسّبن إٌٝ دجُ ِؼ١ٓ ال ٠سزط١غ اٌذٛع

ِؼذالد ّٔٛ األسّبن ، ٚػٍٗ ٠جت أْ رمًٍ أػذاد األسّبن فٟ اٌذٛع ِٚٓ صُ ٔمٍٙب إٌٝ دٛع آخش 

 أٚ ث١ؼٙب .

 

 اٌغزاء إٌّبست:-3

الحٌوٌة والنهىو كلهىا  طلتات السهكة هى اْداهة واِفعالإى توافر الؽذاء الهناسب الذي ٌلتً هت     

وٌختلؾ تؤثٌر الؽذاء هى حٌث النوعٌة  الهههة الهإثرة فً هعدٔت إنتاج الحوض . ٌعد هى العواهل

.  والكهٌة فً النهو تاختٕؾ نوع اِسهان ., تل وٌختلؾ فً الهراحل العهرٌة الهختلفة للنوع نفسه

ٌىب الكٌهٌىاوي لكىل وتحدد هعرفة التحوٌل الؽذائً للهواد الداخلة فىً عٕئىك اِسىهان تجانىب الترك

 لٌمة اِسهان هعدٔت إنتاج اِسهان .دة علفٌة فً عها
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 :اٌزغ١١شاد اٌج١ئ١خ -4

واِوكسىجٌى   إذا ها استثنٌنا دور الؽذاء فإى التؽٌٌرات فً العواهل التٌئٌة هثىل درجىة الحىرارة    

 والهضم والتهثٌل وؼٌرها. أسهاننهوتإثر فً هعدٔت أنتاج و الهذاب واَس الهٌدروجٌنً

ة الحىىرارة أهىىم العواهىىل التٌئٌىىة هىىى خىىٕل عٕلتهىىا الهتاشىىرة تاسىىتجاتات النهىىو والتؽذٌىىة وتعىىد درجىى

 واٌَض وهعل استهٕن أوكسجٌى حٌث تزداد تلن أستجاتات تارتفاع درجات الحرارة .

لىىذل فىىإى اختٌىىار نىىوع اِسىىهان الهٕئىىم للترتٌىىة ٌجىىب أى ٌكىىوى هعتهىىدا علىىى هعرفىىة هتطلتاتىىه هىىى 

وٌصل إلى وزى كٌلو ؼىرام واحىد خىٕل  ل الهثال ٌنهو الكارب الشائعستٌ . فعلى درجات الحرارة

خٕل هوسم واحد أي سنة واحدة فىً  الوزى نفسفً ظروؾ هناخ ألهانٌا تٌنها ٌصل ثٕث سنوات 

حٌىث تىزداد شىهٌة اِسىهان تارتفىاع  ظروؾ التٌئىة العرالٌىة ) درجىة حىرارة هرتفعىة إلىى هعتدلىة(

رجىة د ˚23Cفهىثٕ تعىد درجىة الحىرارة. حىدود هعٌنىة ثىم تتىدأ تأنخفىاض  درجات الحىرارة حتىى

وتكوى اِسهان جٌدة وتتدأ اِسهان تالتؽذي على كهٌىات أكتىر وٌىزداد  هثلى لتؽذٌة الكارب الشائع

عنىىىدها تتىىىدأ اِسىىىهان تفمىىىداى ˚32C-30النشىىىاط الحٌىىىوي لهىىىا حتىىىى تصىىىل درجىىىة الحىىىرارة إلىىىى 

                                                                                                                                               شىىىىىىىىىىىىىىهٌتها.

ى انخفاض اِس الهٌدروجٌنً ٌعهل على جعل الهاء وسطا حاهضٌا هها ٌإثر فً شىهٌة اِسىهان أ

-pH) =8لهٌىاه الماعدٌىة إلىى حىدود هعٌنىةاوتالتالً على هعدٔت النهىو واْنتاج.وعىادة هىا تكىوى 

فاى ذلن ٌإثر 8.5وإذا ها ارتفعت لٌم اَس الهٌدروجٌنً عى جٌدة لتؽذٌة اِسهان ونهوها . (8.5

فضٕ على ذلن فاى تراكٌز أوكسجٌى .  فً هعدٔت النهو واْنتاج ولد ٌإدي إلى هٕن اِسهان

ن حٌث ٌىنخفض هعىدل تؽذٌىة اِسىهان وكىذلن الهذاب تإثر ٌشكل هتاشر فً هعدٔت تؽذٌة اِسها

 هعدٔت اٌَض والتهثٌل الؽذائً تانخفاض تراكٌز أوكسجٌى ..

ٌهكى للهرتىً أى ٌتىدخل هىى أجىل تؽٌٌىر الظىروؾ التٌئٌىة للحىوض وتحسىٌنها وذلىن هىى خىٕل     

لرفىع  تزوٌد هٌاه الحوض تنظام تهوٌىة هعىٌى لزٌىادة تراكٌىز أوكسىجٌى وإضىافة اِسىهدة الكلسىٌة

 اَس الهٌدروجٌنً وزٌادة عهك الهاء لتملٌل تؤثٌر درجات الحرارة .

 

 

 

 اٌزىبصش ٚاالٔزخبة اٌٛساصٟ: -5

إى اكتشىىاؾ التلمىىٌح أصىىطناعً واسىىتخدام الهرهونىىات الهحفىىزة للتكىىاثر أدى إلىىى زٌىىادة عىىدد      

د العدٌىىد هىىى ؼم هىىى وجىىوروتىىال .أنىىواع اِسىىهان التىىً ٌهكنهىىا إنتىىاج ٌرلىىات وصىىؽار اِسىىهان 

 الصعوتات فً التعاهل هع تعض اِنواع ,إٔ إى التحوث والدراسات ها زالت جارٌة تهذا الشؤى

إى إجراء أنتخاب الوراثً على أسس علهٌة وصحٌحة ٌهكى الهرتً هى الحصول علىى سىٕٔت 

جدٌىىدة ذات هواصىىفات إنتاجٌىىة عالٌىىة وهماوهىىة جٌىىدة لّهىىراض هىىى تىىٌى لطعىىاى اِسىىهان فىىً 

ولد تىم خىٕل العمىود السىاتمة فىرز سىٕٔت هىى أنىواع الكىارب التىً تتهتىع تالهواصىفات  هزرعة.ال

 العالٌة الهذكورة والتً لها هعدٔت نهو كتٌرة

 

 اٌزشث١خ اٌّخزٍطخ: -6

إى استخدام الترتٌة الهختلطة لترتٌة أنواع هختلفة فً عاداتها الؽذائٌة فً حوض واحد ٔحتٕل       

الكىارب وحالٌىا فىً العىراق ٌىتم اسىتزراع  ئً خاص تىه ٌىإدي إلىى زٌىادة اْنتىاج .كل هنها حٌز تٌ
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ً ذي التؽذٌة النتاتٌة حٌث ٌتؽذى على النتاتىات الهائٌىة تذي التؽذٌة الماعٌة هع الكارب العش الشائع

والحشىىائ  هىىع الكىىارب الفضىىً الىىذي ٌتؽىىذى لىىرب السىىطح علىىى العوالىىك النتاتٌىىة هىىع الكىىارب ذي 

 ر الذي ٌتؽذى على العوالك الحٌوانٌة فً عهود الهاء .الرأس الكتٌ

 

 اسزضساع األسّبن ِغ اٌشص أٚ اٌط١ٛس -7

ٌجري حالٌا فً كثٌر هى التلداى استزراع اِسهان فً حمول الرز أو ترتٌة الىتط أو ألىوز فىً      

ذا أحواض ترتٌة اِسىهان علىى نطىاق تجىاري وخاصىة فىً أورتىا الشىرلٌة ..وتكهىى الفائىدة هىى هى

النظام فً تىؤثٌر ذرق الطٌىور علىى إنهىاء الماعىدة الؽذائٌىة لحىوض اِسىهان ههىا ٌىإدي إلىى زٌىادة 

هى الفضٕت خٕل  6kg اْنتاج فً هحصولً اِسهان والطٌور. ولد وجد أى التطة الواحدة تنتج

هىىى  هان تعىىد تٌئىة صىىحٌة للىتط عاهلىىة علىى تخلىىص الىتطٌوهىا علهىىا أى تٌئىة حىىوض اِسى 30-40

فضٕ على توفر اِعشاب والنتاتات الهائٌة كؽذاء جٌد للتط   ٌلٌات واِهراض التً لد تصٌتهاالطف

تىروتٌى فىً %18ٌخفض نسىب التىروتٌى فىً عٕئىك الىتط والىوز )ٌحتىاج الىتط حىوالً  اوالوز هه

نىد ترتٌتىه فىً أحىواض ع %13عٕئمه فً حالة ترتٌته لوحده تٌنها ٌهكىى خفىض هىذه النسىتة إلىى 

 ٌزٌد هى إنتاج اللحوم وٌخفض هى كلفة  اْنتاج هع تحسٌى نوعٌة اللحم و اِسهان( 

 اٌس١طشح ػٍٝ األِشاع ٚاٌطف١ٍ١بد: -8

إى إتتىىاع الطرائىىك العلهٌىىة الصىىحٌحة فىىً عهلٌىىات ترتٌىىة اِسىىهان وفعالٌتهىىا تىىدءا هىىى تكىىاثر      

التسوٌمً وإنتخىاب اِسهان وحضى التٌوض وتفمٌسها وحضانة الٌرلات إلى تلوغ اِسهان الحجم 

فضىىٕ عىىى ذلىىن فىىاى  .  أههىىات واَتىىاء ٌىىإدي إلىىى للىىة إصىىاتة  اِسىىهان تىىاِهراض والطفٌلٌىىات

هٕت العٕجٌىىة إصىىاتات هرضىىٌة هتكىىرا وإجىىراء الهعىىاعىىى  هرالتىىة اِسىىهان تاسىىتهرار للكشىىؾ

 والولائٌة ٌإدي إلى زٌادة اْنتاج.

 

 جٕٟ األسّبن ٚفشص٘ب :ـ 9

و اِسىىهان فىىً الحىىوض الواحىىد تىىوتٌرة واحىىدة تىىل سىىٌكوى هنىىان أعىىداد هىىى عىىادة ٔ ٌكىىوى نهىى    

اِسهان ذات نهو أسرع هى الهعدل العام ,وأخرى ألل وذلن ِستاب وراثٌة وتنافسىٌة تىٌى اِفىراد 

لذا فاى جنىً اِسىهان وفىرز  اِحجىام الكتٌىرة عىى الصىؽٌرة ونملهىا أو تٌعهىا ٌعطىً فرصىة أكتىر 

 شكل أفضل هإدٌا إلى زٌادة اْنتاج .لّسهان اِخرى للنهو ت

 

 

 امل غٌر الحٌاتٌة :عو:الثانٌا
 

 :إداهة اِحواض -1

إى إجىىراء عهلٌىىات إداهىىة اِحىىواض تعىىد كىىل هوسىىم ترتٌىىة ٌىىإدي إلىىى تحسىىٌى الحالىىة الصىىحٌة      

للحوض فضٕ علىى تىرهٌم السىداد هىى أي تشىممات وانهٌىارات ههكىى أى تحىدث هسىتمتٕ.وهى هنىا 

 المٌام تاداهة اِحواض ٌإدي إلى زٌادة اْنتاج. ٌٕحظ تؤى
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  تسهٌد اِحواض-2

ار اِسىهان اٌتدأ التسهٌد أؼلب اِحٌاى تداٌة الرتٌع لؽرض تهٌئة الؽذاء الطتٌعً لٌرلىات صىؽ     

التً ستستزرع فً الحوض .إى إجراء هذه الفعالٌة ٌإدي إلى إنتىاج إصىتعٌات تهتىاز تصىحة جٌىدة 

 ٌعة وهماوهة لّهراض هع ارتفاع هعدٔت التماء.وهعدٔت نهو سر

 

 :الهصنعتمدٌم الؽذاء -3

سىتثناء اِسىهان هان الهستزرعة كلها فً اِحىواض تؤٌمدم حالٌا الؽذاء الهصنع إلى أنواع اِس    

عشىىتٌة التؽذٌىىة والٌرلىىات الفالسىىة حىىدٌثا تعىىد اهتصىىاص كىىٌس الهىىح هتاشىىرة. وٌهكىىى الرجىىوع إلىىى 

لتؽذٌة لهعرفة الجوانىب كافىة الهتعلمىة تالؽىذاء الصىناعً الىذي ٌعهىل علىى زٌىادة هوضوع الؽذاء وا

 اْنتاج

 

.أوكسىىجٌى الهىىذاب فىىً الهىىاء تالحىىدود الهمتولىىة هىىى خىىٕل المٌاسىىات الهحافظىىة علىىى تراكٌز-4

الهستهرة لتركٌز أوكسجٌى الهذاب فً أحواض ترتٌة اِسىهان خاصىة فىً اٌِىام الحىارة الرطتىة 

 ص جدا فً اٌِام ذات السحب الكثٌفة هستتة تعطٌل عهلٌة التهثٌل الضوئً .وتشكل خا

ى تلكإ عهلٌة التهثٌل الضوئً ٌإدي إلى عدم إنتاج أوكسىجٌى واسىتهٕكه هىى اِحٌىاء فىً أثنىاء أ

عهلٌىىة التنفس.وفىىً حالىىة نمىىص أوكسىىجٌى ٌٕحىىظ صىىعود اِسىىهان إلىىى سىىطح الهىىاء وفىىتح فههىىا 

جىوي ههىا لىد ٌىإدي إلىى نفىوق اِسىهان أو فىً اِلىل اهتناعهىا عىى التؽىذي هحاولة شىفط الهىواء ال

وتالتالً للة اْنتاج .إى استخدام التهوٌة أصطناعٌة ٌعد الحل اِهثل لتفادي هىذه الهشىكلة وزٌىادة 

 . اْنتاج

 

 

 أهتهام تالحالة الصحٌة لّسهان:-5

ترتة لاع حوض الترتٌة وتعمٌهه تؤستخدام أى أجراء عهلٌات أداهة هى تجفٌؾ وتملٌب وتهوٌة     

الجٌر الحً وأجراء عهلٌات التسهٌد تإدي الى تحسٌى تٌئىة الحىوض وحالتىه الصىحٌة . عنىدها ٌىتم 

اكتشىىاؾ هىىرض هىىا ٌجىىب تىىذل كافىىة الجهىىود للسىىٌطرة علٌىىه والحىىد هىىى انتشىىاره الىىى تمٌىىة أحىىواض 

سىىتتاته وتعمىىٌم كافىىة أدوات الهزرعىىة هىىع هعالجىىة أسىىهان الهصىىاتة والمضىىاء علىىى الهىىرض وه

اى المٌىام .  وأوانً والشتان الهستخدهة وتجفٌفها للحفاظ على صحة أحواض والتٌئىة وأسىهان

تهذه أجراءات ٌملل هىى أصىاتة أسىهان تىؤٔهراض والحىد هىى أنتشىارها وزٌىادة هعىدٔت عىٌ  

 تاج .اِسهان وجعلها تحالة صحٌة جٌدة هها ٌنعكس ذلن على زٌادة أن

 

 تهوٌة هاء أحواض :-6

كلها كاى الفرق كتٌر تٌى تركٌز أوكسجٌى الهذاب وهستوٌات تشتع الهاء تاِوكشجٌى أعتهادا     

على درجات حرارة الهاء , كلها كاى أحتٌاج هٌاه الحوض الى أجراء عهلٌات تهوٌة أكثر . هنالىن 

هنهىىا الهضىىخات الهاصىىة والعجىىٕت  طرائىىك عدٌىىدة تتتىىع فىىً تهوٌىىة هٌىىاه احىىواض ترتٌىىة أسىىهان

   (  3- 11) الشكل الدوارة والفماعٌة 
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