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 الممدمة

 
ضهى خطة ضهى خطة الهدٌرٌة العاهة للتعلٌم الههنً فً تحدٌث الهناهج, واٌهاناً تأههٌة وضع هادة اِسهان 

تدرٌس طلتتنا اِعزاء فً الفرع الزراعً, وحٌث تطورت الحاجة الى علوم اِسهان فً الولت الحاضر 

تطوراً كتٌراً ْرتتاطها تحٌاة الهجتهعات والتصاد التٕد وخاصة تعد أنفجار السكانً وازدٌاد الحاجة الى 

توفره الٌاتسة اتجهت اِنظار نحو الهٌاه هصادر هتجددة للؽذاء. وتانظر لهحدودٌة الؽذاء الذي ٌهكى اى 

لكونها تزخر تطالات هائلة خٕلة هى هصادر الؽذاء الهختلفة. وإزاء هذا التوجه فمد تطورت وسائل الصٌد 

وطرائك استزراع اِسهان وظهور العدٌد هى التمانات الحدٌثة فً هجأت الترتٌة والتكثٌر أصطناعً 

هكتتاتنا العرتٌة الى الكثٌر هى الكتب الهختصة تترتٌة اِسهان وطرائك  لٕسهان. اضافة الى ذلن تفتمر

انتاجه على نطاق تجاري. ظهر هذا الكتاب تإذى هللا تعالى لٌكوى فً هتناول الهستوٌات العلهٌة والفنٌة 

الهختلفة هراعٌى سهولة اللؽة وتساطة عرض الهادة العلهٌة هع التركٌز على هواضٌع هعٌنة دوى اخرى 

 ههٌتها العلهٌة والعهلٌة.ِ

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

والتخصص فً احد جوانتها هستمتًٕ. ٌشتهل الفصل اِول والثانً على تعرٌؾ عام ِنواع واشكال أسهان  

ثالث طرق تمدٌر  العهر والنهو فً اِسهان تٌنها ٌتناول الفصل الراتع وصفاتها الهظرٌة ٌشرح الفصل ال

التشرٌح الداخلً لٕسهان ووصؾ ِجهزة الجسم , اها الفصلٌى الخاهس والسادس ٌتناؤى هوضوعً نوعٌة 

فً الهاء وطرائك التكاثر الطتٌعً والصناعً فً اِسهان وٌختتم الكتاب فصوله الثٕثة اِخٌرة على التوالً 

 هوضوعات اهراض اِسهان وطرائك هعالجتها وطرائك ووسائل صٌد اِسهان وجنً الهحصول السهكً.

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

 ٌسٌراً هى النمص الذي تعانً هنه هكتتتنا العرتٌة فً هواضٌع اِسهان.

 

                                        

 

 المإلفون                                                                                                
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 محتوٌات الكتاب

 

 

 

 رلم الصفحة أسم الموضوع

 3 الممدمة

 9-5 الفصل األول

 16-10 الفصل الثانً

 26-17 الفصل الثالث

 35-27 الفصل الرابع

 45-36 الفصل الخامس

 71-46 الفصل السادس

 91-72 الفصل السابع

 114-92 الفصل الثامن

 151-115 الفصل التاسع

 162-152 الفصل العاشر

 172-163 الفصل الحادي عشر 
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 الفصل األول

 

 تؤرٌخ األسمان

 

 الهدف العام

 رٌف الطالب بمجامٌع األسمان الرئٌسة وممٌزاتها.ٌهدف هذا الفصل الى تع        

 

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

 نبذة مختصرة عن تؤرٌخ نشوء األسمان. -1

 المجامٌع الرئٌسة لالسمان. -2
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 الفصل االول 

 تارٌخ االسمان
هنذ هٌٌٕى السنٌى وتطورت وتنوعت تاشكال هختلفةة وتكٌفةت للعةٌي فةً تٌئةات هختلفةة  عاشت أسهان     

هها ٌصعب تصنٌفها . تنتهً أسهان الى الفمرٌات وتعد اكثرها انتشارآ فً الكرة أرضٌة وهً تشؽل انواع 

اء وٌنتهةً الةى التٌئات الهائٌة كلها تل واى لسها هنها ٌمضةً جةزءآ هةى حٌاتةه اى لةم ٌكةى هعظههةا خةار  الهة

الةةؾ نةةوع هعضةةهها تعةةود الةةى  30صةةنؾ أسةةهان العدٌةةد هةةى أنةةواع لةةد ٌصةةل عةةددها حالٌةةا الةةى اكثةةر هةةى 

أسهان العظهٌة وللٌل هنها ٌعود الى أسهان الؽضروفٌة وأسهان الٕفكٌة . لذا تختلةؾ اراء التةاحثٌى فةً 

ٌفها الى هجاهٌع هختلفة إٔ انه ٌهكى أستنتا  وتصناعتهاد الصفات الهظهرٌة فمط فً دراسة تطور أسهان 

 Gnathaوأسهان الفكٌة  Agnathaٌى لٕسهان هها أسهان الٕفكٌة الى وجود هجهوعتٌى رئٌسٌت

 (Agnatha). االسّبن اٌالفى١خ  1
 ٌة :أسهان تدائٌة ٔتهتلن فكوكاً لذا فهً تلجأ الى أهتصاص او الشفط فً تؽفذٌتها وهى صفاتها الرئٌس

 . انعدام الزعانؾ الحوضٌة والكتفٌة ) الزوجٌة (  أ

 ب . انعدام الحراشؾ التً تؽطً الجسم 

   . الفم تطنً لرصً او دائري الشكل هزوداً تاسناى لرنٌة ولساى ثالب 

 د . هٌكل الجسم ؼضرفً وفمرات الجسم ؼٌر كاهلة النهو 

 ئل جسهها ه . اؼلتها هتطفلة تعٌي على اهتصاص دم أسهان وسوا

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

ز. عدم وجود الؽطاء الؽلصهً وألواص الؽلصهٌة تل توجد الؽٕصم فً أكٌاس تفتح للخار  تستع فتحات 

 دائرٌة تمع خلؾ العٌى فً كل جانب هى جانتً الجسم 

 ح . أخصاب خارجً 

 تً تنتهً الى هذه الهجهوعة هً اسهان الجلكً وهى اهثلة أسهان ال

 (petromyzon   ( والجرٌث )hagfish  ) (1.1) شكل. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةً البحري وهً من االسمان الالفكٌسمكة الجرٌث الجلك 1-1 شكل
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 ( Gnatha. االسّبن اٌفى١خ )2
حوضةٌة وتهثةل اؼلةب انةواع أسةهان فكوكاً حمٌمٌة وتهتاز توجود الزعانؾ الزوجٌة الكتفٌةة وال تهتلناسهان 

( Chondrichthyesالهوجودة . وتنمسم أسهان الفكٌة على صةنفٌى رئٌسةٌٌى ههةا أسةهان الؽضةروفٌة )

 ( . Osteichthyesوأسهان العظهٌة )

 chondrichthyes: اوال : االسمان الغضروفٌة

ا تحرٌة أ اى تعض انواعها لها المدرة ( نوع هى الكواسج والمواتع ) اللخم ( جهٌعه 800وتضم حوالً )  

 على دخول الهٌاه العذتة 

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

 هٌكل الجسم الداخلً ؼضرفً أ .  

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

 ؼلصهٌة ؼضروفٌة تسند الؽٕصم 

   . 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 

ً ز . أخصاب   ؼالتاً هاٌكوى داخلٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهكة المري هى أسهان الؽضروفٌة 2-1شكل                                        
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 : ثانٌاً : االسمان العظمٌة

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

 عظهً أ . هٌكل الجسم الداخلً 

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

 cloid (cy( او لرصٌة  )  ctenoid  . ٌؽطً الجسم حراشؾ عظهٌة اها شعاعٌة ٔهعة ) 

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

 ( , والحواجز الؽلصهٌة هؽتزلة  operculumؽلصهً ) ٌدعى تالؽطاء ال

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

 الطول 

 ( على جانتً الرأس  nostrilو . وجود الفتحٌتٌى الهنخرٌتٌى ) 

 ارجٌاً وفً تعض أنواع داخلً ز . أخصاب ؼالتاً هاٌكوى خ

                                 

 
 

 )الكارب أعتٌادي( ( اِسهان العظهٌة 3-1)الشكل
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 أسئلة الفصل األول

 

 

 :  ها هً  صفات اِسهان الٕفكٌة؟  1س

 : عرؾ اِسهان الفكٌة وها هً أهم  أصنافها؟ 2س

 ً تهتاز تها اِسهان العظهٌة. : عدد الصفات الرئٌسة الت 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

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

 اٌّظٙش اٌخبسجٟ ٌالسّبن. -1

 ِٕبؽك اٌجسُ اٌّخزٍفخ -2
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 الفصل الثانً

 االسمان العظمٌة

 
تطورت أسهان العظهٌة خٕل هٌٕةٌى السةنٌى لتحةدث فٌهةا العدٌةد هةى التؽٌٌةرات فةً الشةكل والتركٌةب ههةا 

السةائد لٕسةٕؾ هةو الشةكل الهؽزلةً أنسةٌاتً الشةتٌه  ٌصعب اعطاء تعرٌةؾ هحةدد للشةكل ولةد كةاى الشةكل

تالزورق , ولد حافضت العدٌد هى أسهان على هذا الشكل الى ٌوهنا هذا الى اى انواعاً هتعددة اخذت اشكأً 

( تؽٌرت تتعاً لماتلٌة السهكة على التكٌؾ هع الهحٌط الذي تعةٌي فٌةه كأعهةاق الهختلفةة 1.2هختلفة ) الشكل 

 .جرٌاى الهاء هها ادى الى تنٌة جسم خارجٌة تناسب الظروؾ الهحٌطة تها  وسرعة

 

 اٌّظٙش اٌخبسجٟ ) ِٕبؽك اٌجسُ (

 
تتهٌز اؼلب أسهان وخاصة العظهٌة تشكها الهتناظر . وتصورة عاهة ٌهكى تمسٌم الجسم علةى ثٕثةة اجةزاء 

 رئٌسٌة هً : 

هاٌة الؽطاء الؽلصهً . تمع العٌناى فةً جةانتً الةرأس : وٌوجد هى هنطمة الخطم الى ن ( headأ . الراس ) 

( , وٌحتةوي الةرأس علةى  Sola solaن )ٍلوأحٌاناً تمع كٕهها فً جانب واحد هى الرأس كها فً سهكة الهز

 سٌةالفهٌة ولد توجد الزوائد الله(  nostrilالفتحتٌى الهنخرٌٌتٌى ) 

  (barbells فً تعض أنواع ).  

: ٌحدد هى نهاٌة الؽطاء الؽلصهً الى فتحة الهخةر  أو تداٌةة الزعنفةة الذنتٌةة . توجةد  ( trunk)ب . الجذع 

فً الجذع الزعنفة الظهرٌة ولد تكوى زعنفتٌى ظهرٌتٌى أو اكثر فضةًٕ عةى الةزعنفتٌى الكتفٌتةٌى والةزعنفتٌى 

حسٌاً هتصةل تةالرأس  الحوضٌتٌى . وٌهتد على طول الجذع فً جانتً السهكة الخط الجانتً الذي ٌهثل جهازاً 

وهو عتارة عى سلسلة هى النتوءات او الحفر الوالعة اسفل الجلد تفتح للخار  تفتحات عدٌدة . اى وظٌفة الخط 

 الجانتً هً نمل التذتذتات الحاصلة فً الهاء وتؽٌرات الضؽط الهٌدروستاتً عتر لنوات هتعددة وهتنوعة .

تةةٌى نهاٌةةة الجةةذع الةةى نهاٌةةة السةةهكة الخلفٌةةة وٌحهةةل الةةذنب  : وهةةً الهسةةافة الهحصةةورة ( tailذنب ) ج . ال  

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

 

 أشىبي اٌجسُ :

 

تالنظر لٕختٕفات الكثٌرة فً أشكال أسهان والتً حدثت خٕل سنٌى طوٌلةة هةى التطةور فانةه هةى الصةعب 

( . إٔ اى شكل السهكة أصلً هو شكل أسٕؾ وهو الهؽزلةً  1-2لٕسهان ) شكل جداً تحدٌد شكل هعٌى 

أنسٌاتً الزورلً الشكل . تطور هذا الشكل لٌكةوى اشةكأً هتتاٌنةة اعتهةاداً علةى طتٌعةة حٌةاة السةهكة نفسةها  

 وسلوكها وهعٌشتها وتؽذٌتها . 
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 ناألسماالشكال أجسام شكال المختلفة اال 1-2الشكل 

  ٠ّٚىٓ رمس١ُ اشىبي اجسبَ االسّبن ػٍٝ ٚفك االرٟ :

( : الجسم انسٌاتً والرأس حاد وتكةوى لاتلٌةة السةهكة علةى Torpido-shapedالشكل الزورلً )   .1

ًً وهى اهثاتها الكوسج والتٌاح والشتوط وؼٌر ذلن .   الستاحة والحركة العال

( :ٌكةةوى الجسةةم هضةةؽوطاً هةةى الجةةانتٌى  compressed- shapedانتٌةةاً ) الشةةكل الهضةةؽوط ج  .2

 وؼالتاً ها تعٌي أسهان التً تأخذ هذا الشكل لرب الماع , وهى اهثلتها الزتٌدي والصافً والشانن .

(: ٌكةوى الجسةم هضةؽوطن هةى أعلةى الةى أسةفل أي هةى Flatenned-shaped]الشكل هفلطةح) .3

ها تكوى العٌنٌى فً جهة و احدة هى الراس كها فً اسهان الهزلن و المواتع  الظهر الى التطى و ؼالتن

. 

(: ٌكوى الجسم هنتفخن هستدٌرآ كلكرة هها ٌجعل الزعنفة الذنتٌة صؽٌرة globiformالشكل الكروي ) .4

 ( .Lactoria cornutaو ضعٌفة التطور و هى اهثلتها أسهان الصائدة و تمرةالتحر)

(: الجسم ٌشته السهم ههتةد هةع الةراس و هضةؽوط هةى الجةانتٌى . Arrow-shapedالشكل السههً)ِ .5

 (Esoxy lusicusتناص فرائسها و هى اهثلتها سهكة )هذه أسهان سرٌعة الستاحة و هاهرة فً ال

  

(: اجسةةام هةةذه أسةةهان هضةةؽوطة هةةى الجةةانتٌى و moony_shapeالشةةكل المهةةري) المرصةةً( ) .6

 oceanالمهر او الشةهس و هةى اهثلتهةا سةهكة شةهس الهحةٌط )تعٌي لرب الماع و هً تشتة لرص 

sunfish( )Mola mola ) 

(: ٌهتد الجسم على شكل شةرٌط و تكةوى حركةة هةذه أسةهان تطٌئةة tapeniformالشكل الشرٌطً) .7

 (.Lepidopus.)تستب تملص عضٕت الجسم تشكل هتهو  و هى اهثلتها سهكة الخؾ وسهكة 

5 
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لد ٌكوى شتٌه تلشكل السههً أ انه ٌاخذ شكل الهخٌط او أتةرة و هةى  ( : filiformالشكل الخٌطً ) .8

 (Syngnathus acusاهثلتها سهكة المنترور)

( : لد ٌكوى لرٌتن هةى الشةكل الشةرٌطً أ انةة انتةوتً الشةكل و snake shapedالشكل الثعتانً ) .9

( Petromyzonجلكً )الجسم ههتد و هستدٌر فً همطعة العرضً و طوٌل . و هى اهثلتها سهكة ال

 (Anguillaو سهكة أنملٌس )ِ

( : ٌكوى الجسم هكسوآ تأشوان تشكل ٌشته المنفذ كها فً سهكة spiny_shapedالشكل الشائن ) .10

 (porcupine fishدجاجة التحر )

 

 _ اشىبي اٌفُ ٚ ِٛالؼٗ:2
ى اسلوب ألتهام او المنص ٌختلؾ شكل فم أسهان و هولعه تأختٕؾ نوع أسهان و طتٌعتها و تؽذٌتها اذ ا

 او الشفط سٌؤدي الى تحدٌد هولع الفم و شكله . و فٌها ٌأتً اهم اشكال الفم فً أسهان 

 

: حٌث ٌتساوى الفكاى العلةوي و السةفلً فةً الطةول , و ٌكةوى الفةم فةً همدهةة  (terminalطرفً ) .1

                        شائعالرأس كها فً سهكة الكارب ال

 

 rutilusهنا ٌكوى الفم تمرٌتن لرب همدهة الرأس هى نحو سهكة ) (:Sub - terrnnalفً )شته طر .2

rutilus) 

: ٌكةةوى الفةةم فةةً جهةةة التطنٌةةة او السةةفلٌة لخةةط الجسةةم الوسةةطً , حٌةةث ٌهتةةد الفةةن  (inferiorسةةفلً) .3

 العلوي للٌٕ , و هثال ذلن الكواسج والجري والمواتع .

العةوي هثةل  َ هةى الفةنى الراس و ٌكوى الفةن السةفلً اكثةر طةوً : ٌكوى الفم اعل (superiorعلوي) .4

 سهكة المنترور 

ً و لد ٌاخذ الفم اشكاًَ او طتٌعٌةا ٌةن و لةد تؽلةظ الشةفاه او ٌكةوى فهةن عاداو انتوتٌةن  رتا هتعددة فمد ٌكوى هنما

 دائرٌن .

 

 ( : fins_ اٌضػبٔف )3
( هتفرعةة . و fin raysو اشةعة زعنفٌةة )( لوٌةة spinesهً عتارة عى طٌات جلدٌة هدعهةة تأشةوان )

ٌعد عدد أشوان أشعاعات الزعنفٌة صة تصنٌفٌة ٔنواع أسهان حٌث تختلؾ اعدادها هى نوع ٔخةر 

ثاتةةت ٌكتةةب فٌهةةا الحةةرؾ الةةدال علةةى الزعنفةةة  ضةةعت هعادلةةة الزعةةانؾ تتركٌةةب عةةالهً , و لةةذا فمةةد و

ان تألرلم الٕتٌنً ثم عدد أشعة الزعنفٌة تأرلام العرتٌة الهمصودة تاللؽة أنكلٌزٌة ثم ٌكتب عدد أشو

( هختصرها  التً تحتوي ثٕث اشوان و ثهانٌة اشعة زعنفٌة تكتب dorsal finُ الزعنفة الظهرٌة )فهثً 

 D:1118 تلشكل أتً :

 

تمسةةم  تةةؤدي الزعةةانؾ دورآ هههةةن فةةً حركةةة السةةهكة و توجٌةةه جسةةهها و الةةدوراى و أتةةزاى فةةً الهةةاء .

 الزعانؾ على زوجٌة و فردٌة :
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 : و تشمل الزعانف الزوجٌة . أ

و تمع تعد فتحة ؼطاء   pو ٌرهز لها تالرهز  (pectoral finsالزعانف الكتفٌة ) الصدرٌة ( ) .1

 الؽٕصم فً الجهة التطنٌة هى الجسم . 

جهة التطنٌة و توجد فً ال vو ٌرهز لها تالرهز  (pelvic finsالزعانف الحوضٌة) البطنٌة( ) .2

 السفلٌة . 

 و تشمل ::  الزعانف الفردٌةب_

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

 anteriorتمسم الزعنفة الظهرٌة على اكثر هى لسم واحد فتكتب الزعنفة الظهرٌة أهاهٌة )

dorsal finخلفٌة ( و الزعنفة الظهرٌة الposterior dorsal fin  

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

  C( : توجد فً هؤخرة الجسم فً الهنطمة الذنتٌة و ٌرهز لها تالرهزcaudal finالزعنفة الذنتٌة) .3

 وظٌفتها أساسٌة تؽٌٌر اتجاه السهكة فً اثناء ستاحتها .

 

 وتمسم سم الزعنفة الذنتٌة على ثٕث السام رئٌسة اعتهادآ على تناظر الفصٌى و تم

 heterocercalفصٌى الهختلفة او هتتاٌنة   .أ

 homocercalهتشاتهة الفصٌى  .ب

 diphycercalهتحدة الفصٌى  . 

 

 (2-2)الشكل الى عدة ألساموتناء على شكل  نهاٌة الزعنفة او فصً الزعنفة الذنتٌة لمد لسهت 

 pointedأ_هدتتات النهاٌة 

 emarginateب_هسننة النهاٌة 

 lunate _هٕلٌة النهاٌة 

 roundedد_هدورة النهاٌة 

 forkedه_هتشعتة النهاٌة 

 truncateو_همطوعة النهاٌة 

 

وهً زعنفة ظهرٌةة الهولةع علةى هنطمةة لرٌتةة هةى الةذٌل وتهتلكهةا  : adipose finالزعنفة الدهنٌة  . 4 

ولةم ٌعةرؾ اههٌةة  Salmonidaeوهً صفة تصنٌفٌة توجد وفً اسةهان العائلةة السةالهونٌة  تعض أسهان

 دورها حتى أى .

تمع تٌى الزعنفة الدهنٌة والذنتٌة او تٌى الزعنفة الظهرٌة و  finletsوتوجد تعض الزعانؾ أضافٌة وتسهى 

 . الذنتٌة

 

هاٌةةة الةةرأس الةةى نهاٌةةة الجةةذع هؽطةةى خةةط ٌهتةةد هةةى ن : وهةةو ( lateral line) الخ  ط الج  انبً  _ 4

-2جزء هةى جهةاز الحةس )الشةكل  تحراشؾ هتهٌزة ذات ثموب تنفذ هنها فراؼات عصتٌة وٌعد الخط الجانتً

 هاٌضا صفة تصنٌفة هى حٌث عدد الحراشؾ التً تمةع علٌةه وعةدد الصةفوؾ الطولٌةة للحراشةؾ تٌنة (.وهو3

 :  لن على ذهثال خرجٌة او الحوضٌة عدة الزعنفة الهوتٌى لاعدة الزعنفة الظهرٌة ولا
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3/4 21- 33L.l.   وعةدد  33و 21وٌمصد تها اى عدد الحراشؾ الهوجودة على الخط الجانتً ٌتةراوح تةٌى

الصفوؾ الطولٌة للحراشؾ تٌى الخط الجانتً ولاعدة الزعنفة الظهرٌة ارتعة صفوؾ أي اعلى الخط الجانتً 

 حوضٌة او الهخرجٌة ثٕثة صفوؾ أي اسفل الخط الجانتً ., وتٌى الخط الجانتً ولاعدة الزعنفة ال

 

 (scales)الحراشف _5

علهةاً تةاى لسةهاً هةى أسةهان ٔ ٌؽطةً  , تؽطً الحراشؾ جلد أسهان لتحهٌه هى الهؤاثرات الخارجٌة      

خةرى ء و هةواد اجلدها الحراشؾ  تل تهتلن جلدآ لوٌاً كها فً الجري .ٌموم الجلد تعهلٌات تتادل أهٕح والها

 . فً ضهى عهلٌة التنظٌم أروائً

 

 
 

 هٕلٌة       هسننة         همطوعة      هدورة      هتشعتة      هدتتة                          Sشكل     

 أنواع الزعانؾ الذنتٌة 2-2الشكل                                           

 

                

 

 

 

 

 

 -أ-    
 

 

 

 

 _ب_   
 

 

 

 

 الخط الجانبً بوصفه جهازة حسٌآ  -أ.التفرعات العصبٌة للخط الجانبً    ب 3-2الشكل                 
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وٌتكةةةةوى جلةةةةد أسةةةةهان هةةةةى  وظةةةةائؾ حسةةةةٌة. وي الجلةةةةد علةةةةى النهاٌةةةةات العصةةةةتٌة ههةةةةا ٌهنحةةةةهٌحتةةةة     

تتكةوى هةى   dermicطتمة داخلٌة و   epithelialهتكونة هى خٌٕة طٕئٌة   epidermicطتمتٌى:خارجٌة

. و تفةرز طتمةات الجلةد الخارجٌةة هةادة هخاطٌةة تعهةل علةى  connective tissueخٌٕا أنسجة الراتطة 

الةى داخةل الجسةم و ت ع نفةوذ التكترٌةا و الطفٌلٌةانةهه و تها فٌللهاء و تسهل انزٔاتملٌل احتكان جسم السهكة ت

 ٌة الهاء واِهٕح خٕل الجسم .الدم . كها انها تعهل على تنظٌم نفاذ

تهتلةةن اؼلةةب أسةةهان العظهٌةةة حراشةةؾ عظهٌةةة هختلفةةة أنةةواع و أشةةكال تةةأختٕؾ انةةواع أسةةهان       

.عهوهن تعد الحراشؾ الؽطاء الوالً الخارجً لجلد أسهان ولد تكوى الحراشؾ كتٌرة الى حد حجم كؾ الٌد 

الحجةةم تحٌةةث ٔ تةةرى أ تحةةت الهجهةةر كهةةا فةةً اسةةهان  ولةةد تكةةوى صةةؽٌر ة  masheerكهةةا فةةً اسةةهان 

. اى الحراشةةؾ عتةةارة عةةى نهةةوات عظهٌةةة خارجٌةةة هةةى جلةةد السةةهكة تتكةةوى هةةى طتمةةة عظهٌةةة eelأنملةةٌس 

تةأرٌ  تكتةر الحراشةؾ هةع نهةو السةهكة تهثاتةة لوحةة تسةجٌل  .( 3-2) شةكل خارجٌة و صفٌحة لٌفٌة داخلٌةة 

 تستخدم فً تمدٌر نهو  أسهان و عهرها . ات النهو وعلٌه فهًٍ مالسهكة و عهرها هى خٕل تكوى حل

 
 

 

 أسئلة الفصل الثانً
 

 

 هنها جسم السهكة التً ٌتكوى: ها هً اِجزاء الرئٌسٌة 1س

 : عدد اشكال الفم فً اِسهان.2س

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

 

 والنمو عند األسمان تمدٌر العمر

 
 

 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 هلهاً تها ٌلً:                     

 

 تمدٌر عهر اِسهان. -1

 ل سرعة نهو اِسهان.تمدٌر هعد -2
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 الفصل الثالث                        
 

       Determination of age and growth in fishتقذيش الؼوش و النوى في االسوبك : 

                                                               

 

ات العهةر و النهةو فةً أسةهان هههةة جةدآ و هفٌةدة الةى حةد كتٌةر هةى تعد الهعلوهات الهسجلة عةى دراسة     

الناحٌة التاٌولوجٌة و أدارٌة . فهً تعطً الهؤشرات الواضحة عى هجهةل الهخةزوى السةهكً فةً تٌئةة هةا , 

كها انها هى الدراسات التطتٌمة التً ٌهكى تأجرائها التعرؾ على الكثٌر هى الجوانةب الحٌاتٌةة لٕسةهان و هةى 

م التةةدخل و اتخةةاذ و المةةرارات أدارٌةةة الكفٌلةةة تتحسةةٌى او تؽٌٌةةر جانةةب او اكثةةر . وهةةى اهةةم الجوانةةب التةةً ثةة

تتعرض لها دراسات العهر و النهو هً التعرؾ علةى هراحةل النضةج الجنسةً لٕسةهان  و تحدٌةد  هواعٌةدها 

رنةة هعةدل نهةو أسةهان تةٌى لٌتم فً ضوء ذلن اجراء التنظٌهةات الخاصةة تمةوانٌٌى الصةٌد . وهةى خةٕل هما

ٌهكى هعرفة الظروؾ التٌئٌة  الهٕئهة او ؼٌر الهٕئهةة ههةا ٌتةٌح الفرصةة للتةدخل و   هسطحات هائٌة هختلفة

 اجراء الهحاؤت و أختتارات العهلٌة لتحسٌى الظروؾ التٌئة .

 

  Methods of age and growth studyingؽشائك دساسخ اٌؼّش ٚ إٌّٛ 

 

 

ٌمظ١شح بثد اٌجحٛس ٚ اٌذساسبد حٛي ِٛػٛع اٌؼّش ٚ إٌّٛ فٟ االسّبن ِٕز ِذح ١ٌسذ ثذأ     

 رجبٚصد اٌمش١ٔٓ . ٚ ٠ّىٓ رٍخ١ض اُ٘ اٌطشائك اٌّزجؼخ فٟ دساسخ اٌؼّش ٚ إٌّٛ ػٍٝ ٚفك االرٟ :

 

 known age methodطشيقت الؼوش الوؼلىم  -1

 

ة الفمس فً احواض الترتٌة وتركها لهدة هوسم فكرة هذه الطرٌمة تعتهد على وضع اسهان حدٌث       

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 لٕسهان ولذلن ٌفضل 

(  taggingالطتٌعٌة تعد وضع عٕهات علٌها ) التعلٌم  هالهٌا حدٌثة الفمس ( الى سهان )اطٕق هذه أ

اها هرلهة او ذات اشكال هختلفة تعتهد على نوع أسهان والهكاى الذي ستثتت فٌه هى جسم السهكة ) 

. (  2-3) الشكل جروح لٕسهان او تعرلل حركتها اى ٔتستب هذه العٕهات أي  ( . وٌجب1-3الشكل 

ٌهكى حساب النهو الذي سجلته خٕل هدة ها تٌى تعلٌم السهكة وصٌدها . اى  لهعلهةوعند صٌد أسهان ا

 . تٌعٌةالنهو الهسجل ٌهثل نهو السهكة فً الهٌاه الط
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 أمثلة للعالمات المستعملة فً تعلٌم األسمان   1-3الشكل            

 

             
 

 طرٌمة تعلٌم األسمان 2-3الشكل 

 

 lengths replication methodالؽٛاي  ؽش٠مخ رىشاس ا

 

و ٌعتهد  Petersen method و سهٌت تاسهه  1891اول هى اتتكر هذه الطرٌمة التاحث تترسى عام     

اساس هذه الطرٌمة على انه عند تحلٌل افراد نوع هعٌى هى أسهان فاى احتهالٌة وجود فروق حول هعةدٔت 

. تسةتند طرٌمةة (  normal) distributionالتوزٌةع الطتٌعةً أطوال عى كل هجهوعة عهر تنشأ تهوجب 

و تتكرر هذه العهلٌة فً  خٕل هوسم او فصل هعٌى هى السنة ,تترسى على اى هعظم أسهان تضع تٌوضها 

( تةٌى  الولت نفسة هى السنة و تذلن ستكوى هنان فرولات فً أطوال و أوزاى هةا تةٌى أفةراد ) أسةهان

و تالنظر لوجود فروق فً هعدٔت أطوال عند كل هجهوعة عهر فةأى أعهةار سةتتكتل فةً سنة و اخرى . 

هى الناحٌة النظرٌة فأى هذه تل ٌهثل هعدل الطول عند هعٌى . وهجاهٌع هنفصلة اذ اى هعدل الطول عند كل تك

تزداد كلها تمدهت  تعد صحٌحة تهاهن و لكى عند تطتٌمها عهلٌن نلحظ اى الفروق فً هعدٔت أطوال الطرٌمة

أسهان تالعهر و لذلن فهى الهحتهل اى تسجل اسهاكن اكتر عهرآ و لكنها اصؽر حجم هى اسهان اصؽر هنها 

سهان ذات أعهار الكتٌرة أ عند  ةو تحصل خاص(   (overlappingعهرآ و هذه الحالة تسهى تالتداخل 

 على أطوال تأستثناء أسهان الصؽٌرة تالعهر  و لذلن ٌصعب فصل أعهار الى هجاهٌع اعتهادآ نستٌن ,
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( . و علٌه فأى هذه الطرٌمة تكوى صالحة فً حالة كوى الهجتهع او العٌنةة ههثلةة ٔفةراد  سنوات 3هى  ) الل

هةةى طرٌمةةة تترسةةى ٌجةةب اى تكةةوى العٌنةةة النتةةائج تأعهةةار صةةؽٌرة تشةةكل رئٌسةةً . و للحصةةول علةةى افضةةل 

ى ٕعهار و أحجام فً الهجتهةع و اى تكةوى تأعةداد كتٌةرة هةازة , أي ههثلة لو ؼٌر هنح الهدروسة عشوائٌة

 .هثٕ  و اى ٌتم تثتٌت عاهل الزهى فً اخذ العٌنات . أي اى تجهع العٌنات فً ٌوم واحد أفراد ,

 

  otolith methodاالرْ  ح. ؽش٠مخ طخش3
ت و أشةةوان هةةى التراكٌةةب الهناسةةتة تعةةد صةةخرة أذى و عظةةام اخةةرى هثةةل الؽٕصةةم و اجسةةام الفمةةرا     

للهادة العظهٌة . و لد اسةتخدهت  لدراسات العهر و النهو فً أسهان و ذلن لظهور هناطك نهو جدٌدة تضاؾ

رة أذى و تنجةةاح كتٌةةر فةةً دراسةةة العدٌةةد هةةى أنةةواع هةةى خةةٕل تتتةةع التؽٌةةرات الحاصةةلة فةةً الهحةةٌط خصةة

ٌز التجهعات الهختلفة للنةوع الواحةد ٌهوجب ذلن كها استخدهت فً تهالخارجً لها و عزل الهجاهٌع العهرٌة ت

 . 

رة أذى تعد لطع السهكة توساطة سكٌى حادة او هنشار عند هنطمة نهاٌة الرأس هتاشةرة . و   صختستخر   

لدراسةة   sagittaٌذكر اى هنان ثٕث صخرات لٕذى فةً كةل جانةب . حٌةث ٌةتم اختٌةار اكترهةا و الهسةهاة 

و النهو . و لد تكوى حلمات النهو فً تعض أذى واضحة فٕ تحتا  الى تنظٌؾ او تحضٌر و اذا كانت العهر 

ؼٌةةر واضةةحة فانهةةا تحتةةا  الةةى التنظٌةةؾ ٔزالةةة الهةةواد العالمةةة تهةةا توسةةاطة تعةةض الهةةواد هثةةل الكلسةةرٌى و 

فحصةها وضةعها فةً  . ثم تحفظ فً هةادة حافظةة كةً تفحةص و ٌفضةل لتةل( 3-3 ) الشكلالزاٌلول و ؼٌرها 

الةى حةن  لمات السنوٌة و هنةان هةى ٌلجةأزجاجة ساعة على اى تكوى خلفٌة زجا  الساعة سوداء لتوضٌح الح

رة أذى الةى لهةب هةاد  خصةب لزٌادة الوضوح فً حلمات النهةو , او الةى تعةرٌض الصخرة هى احد الجوان

 فاوتة فٌزٌد ذلن هى وضوحها . كً تتعرض الهناطك الشفافة و الهعتهة الى أحتراق تدراجات هت

 

 
 

 حلمات النمو على صخرة األذن 3-3الشكل 
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  scales methodؽش٠مخ اٌحشاشف  . 4
ٌؽطةةً جسةةم هعظةةم أسةةهان ؼطةةاء هةةى الحراشةةؾ و هةةً تراكٌةةب تةةارزة عةةى الجلةةد ناشةةئة هةةى أدهةةة       

dermis  ي ً تعض أسهان كها فً اسهان الجر. لد تكوى الحراشؾ هعدوة فCatfish   او هتحةورة الةى

اخرى حسب نوع أسهان أشكأ او تأخذ   Sturgeonصفائح عظهٌة او لشور كها فً اسهان أسترجوى 

 وٌهكى تمسٌم الحراشؾ حسب اشكالها على ارتعة انواع هً :  .(  4-3 ) الشكل

و هً ؼٌر  كوسجعتارة عى صفائح تحهل لرونن صؽٌرة كها فً ال :  placoidالحراشف االدرعٌة .آ 

  . النهوصالحة لدراسة العهر و
هً تراكٌب هعٌنٌة الشةكل تشةته الهاسةة لهاعةة و :   ganoidاو الالمعة rhombicالحراشف الماسٌة .ب

 الهظهر كها فً اسهان المصب و التشٌر . 

ً هعظةم و تتهٌز تشكلها المرصً او الدائري و هً شائعة فة  cycloid) الدائرٌة(   الحراشف المرصٌة . 

 أسهان العرالٌة و تعض انواع الكارب .

ى ٌحتوي تةروزات او اسةناى طؽلحراشؾ المرصٌة أ اى الجزء الهتشته ا ctenoid الحراشف المشطٌة .د

 .   Perchتشته 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:

  

. لعكس اوزى هى خٕل تحوٌل الوزى الى طول و تٌهكى الحصول على عٕلة تطتٌمٌة ترتط الطول تال    

                                      لتوضٌح عٕلة الطول تالوزى :  cubic parabolaولد استخدهت هعادلة المطع التكعٌتً الهكافئ 

 w = cL 3                     3و= م ل
 

 ( = الوزى w)و ( أو )  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 النتائج التطتٌمٌة 

 general parabolaلتوضٌح العٕلة تٌى الطول والوزى وهً هعادلة المطع الهخروطً الهكافًء العام ) 

 ل تالهعادلة أتٌة :( وتتهث

 

 ⁿ          w = clⁿو = م ل

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

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

  .(  5.3هو شكل هنحى ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 فتصتح الهعادلة تالشكل أتً 

 

og a + b log LLog w = l 

 وتالتعرٌب تكوى الهعادلة :

 

 و لـــــو أ + ب لـــــــو و = لــــــل

 

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

Log a   فهو نمطة تماطع الخط الهستمٌم هع أحداثً الصادي وتختلؾ لٌهة b  وlog a  تاختٕؾ انواع

ولد تختلؾ عٕلة الطول تالوزى تٌى الجنسٌى ) . أسهان تل وحتى داخل التجهعات الهختلفة للنوع نفسه 

او خٕل دورة النضج تل وحتى فً ضهى اولات الٌوم الواحد  أنثى ( او لد تختلؾ خٕل الهوسمالذكر و

 . وٌعتهد ذلن كله على درجة اهتٕء الهعدة
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على تعد تمسٌم اِسهان الى هجاهٌع أعتهاداً نتاط اكثر هى عٕلة واحدة للطول والوزى وذلن ولذلن ٌفضل است

 الطول والجنس . 

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

ٌح الحصول على نتائج جٌدة وهعمولة جداً . فً كثٌر هى اِحٌاى عى وجوب حساب أكثر هى عٕلة هها ٌت

 وتعد أخذ الهعدٔت تكوى الهعادلة كأتً :

 
Log w

-
 = log a

-
 + b

-
 ( log L

- 
)                          

 

 لـــو ل  ( لـــــــــــو  و  = لــــــــو أ   + ب  )                  

 

 : كٌفٌة حساب عاللة الطول بالوزن

 

حصول على لٌهة الوزى تدٔلة الطول او تالعكس تواسطة الهعادلة اللوؼارٌتهٌة للعٕلة تٌى الطول ٌهكى ال    

( ونمطة التماطع هع اْحداثً  bوالوزى , وعلى هذا اِساس ٌتوجب حساب كل هى هعاهل اْرتداد ) 

ول ٌتضهى  ٌم جد( . وٌهكى حساب خط اْرتداد تطرٌمة الهرتعات الصؽرى , إذ ٌتم تنظ log aالصادي ) 

 أتً : 

 

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

 ــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــ     ـــــــ      ــــــــــــ     ـــــ       

 

زى أؤً ثم ٌضرب أحدهها تاَخر , كها ٌُرتع لوؼارٌتم الطول . إذ ٌستخر  لوؼارٌتم كل هى الطول والو   

 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 aوتإستخرا  لٌهة 

      

 لـــو أ ( X هجهوع لــو و _ ) ى              

 ب = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجهوع لـــو ل                   

 

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

ً الهعادلة اللوؼارٌتهٌة للعٕلة تٌى الطول والوزى ٌهكى ) ب ( ف bو   Log aهجاهٌع ( . وتتعوٌض لٌهة 
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استخرا  لٌم اِوزاى الهحسوتة وذلن تالتعوٌض عى اِطوال الهختلفة وهى ثم حساب الهمارنة هع اِوزاى 

 الهشاهدة .

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

Isometric    أي هنتظم او هتناظر وٌمصد ته اى أتعاد الجسم والوزى النوعً للسهكة ٌٔتؽٌراى أثناء الحٌاة

ألل أو أكثر هى    b. تٌنها ٌصاحب النهو تؽٌٌرات هختلفة فً اِتعاد فً هعظم اِسهان , وعلٌه تكوى لٌهة  

 ؼٌر هنتظهاً . أي انه نهواً   Allometric. وٌسهى النهو فً هذه الحالة الوهتري   3

 

 

 :  Condition  factor(   Kمعامل  الحالة  ) 

 

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

 تكوى اِفراد اِثمل وزناً فً حاٍل أحسى وصحٍة أفضل .

  Fultons condition factorى  ٌُحسب هعاهل الحالة هى هعادلة هعاهل الحالة لفولت     

 

                                                                 

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

L 
3
ل                                                      

3
 

 

 ) و ( تهثل الوزى الهشاهد  Wإذ اى 

       L  ) الطول الكلً الهشاهد  ) ل 

 

فً الهعادلة أعٕه هنطمٌة هها ٌتٌح الحصول   3واذا كاى النهو هنتظهاً ) اٌزوهتري ( تمرٌتاً كانت لٌهة اِس 

على نتائج هعمولة . وحتى عندها ٌكوى النهو الوهتري ) ؼٌر هنتظهاً ( فإى النتائج تتمى هعمولة فً حالة كوى 

ً . أها اذا كانت الفرولات فً اِطوال كتٌرة فاى اِسهان الهمارنة ذات أطوال هت مارتة أو هتشاتهة تمرٌتا

 الهعادلة ستكوى تالشكل اَتً :

 

                                         100 WK =               

 L
b 
                     

 التً ستك ذكرها آنفاً .هى الهعادلة اللوؼارٌتهٌة للعٕلة تٌى الطول والوزى و bوتستخر  لٌهة 

 

تتأثر لٌم هعاهل الحالة تالعواهل التٌئٌة والحٌاتٌة الهؤثرة على الوزى . إى اْرتفاع التدرٌجً لمٌم هعاهل     

الحالة لنوع هعٌى هى اِسهان ) خاصةً اْناث ( أثناء هوسم التكاثر ستته زٌادة الوزى الناتج عى نهو الهناسل 

ً ( فً لٌهة هعاهل الحالة . وٌعود   gonads) الؽدد التناسلٌة  ً ) لٌس تدرٌجٌا ( , ثم ٌتتعه إنخفاضاً هفاجئا

 ذلن الى فمداى اِسهان لنستة كتٌرة هى وزنها تعد وضع السرء وعهلٌة وضع التٌض .
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 فً األسمان :  Longivityطول العمر  

 

 

ل ألصى عهر تصل الٌه اِسهان ٌصعب على التاحث التاٌولوجً الهتخصص فً حٌاتٌة اِسهان تسجٌ     

وذلن تستب كثرة اِنواع وتوزٌعها تشكل ؼٌر هنتظم فً تٌئات عدٌدة هى العالم , واختٕؾ الظروؾ التٌئٌة 

الهحٌطة تها . ورؼم ذلن فاى هنان آراًء ؼٌر ثاتتة تحدد أعهاراً هعٌنة تصل الٌها اِسهان . فهذا رأي ٌمول 

سنة . تٌنها  400سنة تل وتجاوزت ذلن الى  200ات وصلت عهر تأى تعض أسهان الكارب فً التحٌر

سنة  50تشٌر سجٕت اِعهار لّسهان فً أحواض الترتٌة ) فً اِسر ( اى ألصى عهر للكارب ٌٔتجاوز 

 . 

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

حاوٌات الترتٌة الخاصة فانها ٔتتجاوز الثٕثٌى عاهاً . وتصورة عاهة فاى اِنواع كتٌرة  والعناٌة لها فً

الحجم تعٌي هدة أطول هى اِنواع الصؽٌرة . كها اى أسهان الهناطك التاردة تتلػ أعهاراً أطول هى تلن التً 

. وهنا تجدر اْشارة الى اى   speciesتعٌي فً الهناطك الهعتدلة واْستوائٌة ولو كانت تاتعة لنفس النوع 

 سنوات . 4 – 5حٌاة ٌتراوح تٌى دى لها ه 30cmاِسهان التً تنهو الى أطوال تزٌد عى 

 

 فً األسمان :    Senescenceالشٌخوخة  

 

ٌمصد تالشٌخوخة فً اِحٌاء تانها الهرحلة الهتأخرة هى العهر , أو انها هرحلة كتر السى فً حٌاة       

هاٌرافمها هى تدهور فً الصفات الظاهرٌة والفسلجٌة . وفً اِسهان تتهٌز هذه الهرحلة تتطء الكائى الحً و

والفمداى التدرٌجً لماتلٌة التكاثر وحدوث ظاهرة   mortality rate  النهو فً الطول وتزاٌد هعدّل الهٕن 

  وتهوت فً سى أصؽر اِفراد الشاذة ؼٌر الطتٌعٌة ضهى النسل , وتصورة عاهة فاى ذكور اِسهان تشٌ

 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

 
 اِسهان.: عدد الطرق الهتتعة فً دراسة عهر 1س

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

 ؟: كٌؾ ٌتم تهٌٌز هرحلة الشٌخوخة فً اِسهان3س

 

 

 



27 

 

 

 الفصل الرابع                      

 

 الداخلً لألسمان التشرٌح              

 

 الهدؾ العام:
 اخلٌة وأجزاءهاعرٌؾ الطالب تأجهزة السهكة الدتٌهدؾ هذا الفصل الى               

 

 

 :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

 .أجزاء الجهاز التولً والتناسلً والدوراى عند اِسهان -4
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  الفصل الرابع

 
 اٌزشش٠ح اٌذاخٍٟ ٌالسّبن

 

 (Digestive system . اٌجٙبص اٌٙؼّٟ )  1

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

 عشتٌة التؽذٌة اسهان  إلىونوعٌته ولهذا لسهت حسب نوع الؽذاء الذي تتناوله 

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

Omnivorous ولارته هتؽذٌة على الهواد العضوٌة الهتفسخة ) 

  (Detritivorous  لمد اعطت هذه أختٕفات فً طتٌعة الؽذاء تأثٌرات واضحة وهتتاٌنة فً شكل )

الهضهً فً أسهان حٌث تتحور اعضاء الجهاز الهضهً هى تداٌته الى نهاٌته لتٕئم طتٌعة الؽذاء الجهاز 

 ( 1-4ة الفم وٌنتهً تفتحة الهخر  )شكللهضهً تفتحونوعٌته وٌتدأ الجهاز ا

التشرٌح الداخلً و الجهاز الهضهً فً اِسهان -  -الشكل •

                

 ( :Mouthأٚالً : اٌفُ )
 

 ( : lipsأ . الشفاه ) 

 ت شفاه أسهان لتاخذ اشكأً هختلفة تنٌة الحصول على الطعام تسهولة وهى هذه التحورات تحول

 

( : ٌكةوى الفةم ههتةداً الةى أهةام علةى شةكل انتةوب حٌةث تلةتحم الشةفتاى العلٌةا  Tubular. شفاه انتوتٌةة )  1

 ( Hippocampusوالسفلى وهثال ذلن سهكة حصاى التحر ) 

( : تهتد الشفتاى العلٌةا والسةفلى نفسةه تةالطول تحٌةث ٌشةكٕى هنمةاراً ةهثةال  beaked. الشفاه الهنمارٌة )  2

 ذلن سهكة هخٌط النتً 

( : هوه اهتداد احدى الشفتٌى العلٌا والسةفلى تشةكل أطةول هةى  Half beaked. الشفاه نصؾ الهنمارٌة )  3

 أهام الشفة أخرى هثال ذلكسهكة المنترور الذ تهتد شفة فهه السفلى الى 

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

 (  Tetradonالفهمة وسهكة التتؽاء ) 

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

 أسناى على ثٕث انواع ولد لسهت ٌختلؾ عدد أسناى وشكلها فً فم السهكة اعتهادا على هولعها,

 ( : 2-4) الشكل 

 (villiform)أسناى الفكٌة:وهً أسناى الوالعة علةى الفكةون وتأخةذ اشةكأ هختلفةة هنها:الزؼاتٌةة   -1

 ( (molariforms( والطاحنة canine( والناتٌة )incisors( والماطعة )cardiforms) والهدتتة

( فةً Gill) arch( : وهً أسناى تنتشر على المةوس الؽلصةهً ( Gill rackersأسناى الؽلصهٌة  -2

الجهة الداخلٌة الهمعرة . تتأخذ أشكأ وأحجاها وأعدادا هختلفة حسب طتٌعة تؽةذي السةهكة والتةً اهةا 

اى تكوى تؽذٌة ترشٌحٌة فتكوى أسناى طوٌلة وهتداخلة وكثٌرة العدد تعكةس أسةهان لحهٌةة التؽذٌةة 

 ة والهسافة تٌنهاهتتاعدةأي الهفترسة والتً تهتاز اسنانها تملة عددها وتكوى اشكالها عرٌض

( : أسناى تمع أسةفل الصةفٌحة الؽلصةهٌة اِخٌةرة. نأخةذ   Pharyngeal teethأسناى التلعوهٌة ) -3

أشكأ وأعدادا هختلفة تأختٕؾ طتٌعة تؽذي اِسهان ونوع الؽذاء وهنها الهشطٌة والساحمة والههزلة 

 والماتضة أو الهاسكة

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

 

 

 
 أسناى تلعوهٌة

 االسنان الغلصمٌة و البلعومٌة فً االسمان 2-4الشكل           

  

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

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

 .السهكة وتأختٕؾ 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  

                                                                           تموم الهعدة تسحك الطعام وهضهه هى خٕل  أفرازات ٔشكال عدٌدة. 
 أنزٌهٌة داخلٌة . تتخذ الهعدة اِشكال التالٌة :   

 

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

 هان اللحهٌة والمارتة هثل الجري .كتٌرة . عادة ها تتواجد فً اِس

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

 أنها هتطاولة وتتواجد فً أسهان لحهٌة التؽذٌة هثل الشلن والتز   

  Pyloricٌتحور جزء هى الهعدة لٌصتح الجزء التواتً   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   

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

 ا تتواجد هذه الهعد فً أسهان ذات التؽذٌة العشتٌة هثل سهكة الكاربالهضهً . وعادة ه   

 العشتً والحهري .    

 

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

هساحة السحٌة الزوائد التواتٌة أو اِعاور التواتٌة عند هنطمة ألتماء الهعدة تاِهعاء وفائدتها زٌادة ال

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

الؽذائٌة . تأخذ الهواد العشتٌة النتاتٌة فترة أطول لهضهها لذا فأى اِسهان عشتٌة التؽذٌة تتهتاز تأهعاء طوٌلة 

هً وٌصعب تهٌٌزها عى الهعدة هثل الكارب العشتً والتنً . هرات تهلئ الجوؾ الجس( عدة  (coiledهلتفة 

تٌنها ٌتم هضم الهواد اللحهٌة فً الهعدة لذا ٔ تحتا  أسهان لحهٌة التؽذٌة الى أهعاء طوٌلة تل ٌكفً أى 

 ( هتهٌزة عى الهعدة كها فً سهكة التز straightتكوى اِهعاء هستمٌهة لصٌرة )

 

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

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

هنطمة أتصال الهعدة هع اِهعاء . كذلن ٌتم أفراز عصارات هى الصفراء الهتواجدة فً الكتد حٌث تعهل هذه 

 دلة حهوضة الؽذاء المادم هى الهعدة وأستحٕب الدهوىالعصارات على هعا

 

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

نوع التؽذٌة الهرتتط تنوع أسناى الهتواجدة فً الفم . عهوها ٌتدا أهضم تتحلٌل الؽذاء فٌزٌائٌا تتكسٌر و 

طعام و سحمه تواسطة أسناى الهختلفة أنواع و هرور هذا الؽذاء الى الهريء الذي ٌنتهً تانفاخ تجزيء ال

اها اى ٌكوى هعدة حمٌمٌة كها فً اللواحم و الهفترسات او اى ٌكوى كٌس عضلً لوي و هو المانصة كها فً 

. تختلؾ هٌكانٌكٌة الهضم الخشنً او اى ٌكوى انتوتً كهعدة ؼٌر حمٌمٌة كها فً اسهان نتاتٌة التؽذٌة 

 تاختٕؾ نوع التؽذي الهرتتط توجود الهعدة الحمٌمٌة هى عدهه 
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ٌفرز النسٌج الهخاطً لهعد أسهان الهفترسة و ذات التؽذٌة الحٌوانٌة انزٌهات التروتٌز هثل التتسٌى لهضم 

ٔس الهٌدروجٌنً التروتٌنات و كذلن ٌفرز هذا النسٌج حاهض الهٌدروكلورٌن الذي ٌعهل على خفض ا

تؽٌة توفٌر تٌئة صالحة لعهل انزٌم التتسٌى . ٌفرز التنكرٌاس و اناتٌب 2-4لهحٌط الهعدة الداخلً الى هستوى 

أعورٌة انزٌم الترتسٌى فً الهعد ؼٌر الحمٌمٌة و فً وسط لاعدي خفٌؾ كها فً أسهان المارتة و فً 

التروتٌز على تكسٌر التروتٌنات الى هركتات اتسط و  ٌهاتأسهان المارتة و النتاتٌة التؽذٌة . تعهل انز

تحللها الى احهاض اهٌنٌة لاتلة لٕهتصاص و التهثٌل تعد ذلن . ٌتم افراز انزٌم الٌٕتٌز لهضم الدهوى فً 

الكارتوهٌدرات الى أهعاء و كذلن افراز انزٌم الكارتوهاٌدرٌز لهضم الكارتوهٌدرات . تتحلل الدهوى و 

احهاض دهنٌة و كلوكوز على التوالً ( لٌتم اهتصاصها فً أهعاء هع أحهاض أهٌنٌة ثم تسط )هركتات ا

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

أنزٌهات تؽٌة توفر و كها هً الحال فً الحٌوانات أخرى فاى التحؤت الكٌهٌاحٌوٌة للؽذاء تتم تفعل 

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 كاؾ فً الجسم . لذا 

ات و أهٕح الهعدنٌة . ٌؤدي نمص الفٌتاهٌنات و أهٕح تختلؾ انواع أسهان فً هتطلتاتها هى الفٌتاهٌن

    الهعدنٌة فً ؼذاء أسهان الى حدوث اضطراتات فسلجٌة و هرضٌة هؤثرة على حٌاة و نهو أسهان .

 (   Respiratory system. اٌجٙبص اٌزٕفسٟ )  2

اذ هى خٕلها ٌتشةتع الةدم تأوكسةجٌى  ( gillsٌتم التتادل الؽازي فً عهلٌة تنفس أسهان فً الؽٕصم )     

وٌتم طرد ثانً اوكسٌد الكرتوى وتخار الهاء . ٌهةر الهةاء عةى طرٌةك الفةم الةى الؽٕصةم وٌخةر  عةى طرٌةك 

 الفتحة الؽلصهٌة الى الخار  وهى اهم اعضاء الجهاز التنفسً فً أسهان :

 

 : ( gillsأ . الغالصم ) 

 

و تسةهى  هوهدعوهةة هنة(3.4)شةكل    لجهةة الهحدتةة للمةوس الؽلصةمتتكوى هى اهتدادات ضٌمة تخةر  هةى ا 

الخٌوط الؽلصهٌة تٌنها تحتوي الجهة الهمعرة للموس الؽلصهً على نتوءات صؽٌرة تسهى أسناى الؽلصةهٌة 

. وتأخةةذ الخٌةةوط الؽلصةةهٌة شةةكًٕ شةةعرٌاً فةةً أسةةهان العضةةهٌة تٌنهةةا تكةةوى تشةةكل صةةفائح فةةً أسةةهان 

هذه الخٌوط على شتكة كثٌفة هى أوعٌة الدهوٌة الشعرٌة ٌتم خٕلها تتادل الؽازات تةٌى  الؽضروفٌة وتحتوي

الدم والهاء ٔنجاز عهلٌة التنفس وتتجهةع ألةواس الؽلصةهٌة فةً ردهةة ؼلصةهٌة تتؽطةى هةى الخةار  تؽطةاء 

 مذلن ٌستخدم فً تمدٌر عهر أسعظهً ٌعرؾ تالؽطاء الؽلصهً الذي ٌنهو هع نهو السهكة ول
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                                 A  

 

 

 

 

 

A                                                                       B 

                                                                       B 

 

 

 

 

 
 جهاز الغالصم عند االسمان 3-4ل الشك                                            

 

A  .الشكل العام للجهاز الغلصمً للسمكة العظمٌة 

B   .الصفائح الغلصمٌة 

 

                    

 : ( as bladderGب . المثانة الغازٌة )

 

وهو عضو كٌسً الشكل ٌستمر فً الجهة الظهرٌة هى تجوٌةؾ الجسةم وٌمةوم توظةائؾ هتعةددة هنهةا التةنفس . 

لهثانة الؽازٌة جهاز تنظٌم عهلٌة صعود السهكة وهتوطها فً عهود الهاء فضةًٕ علةى تنظٌهةة لهحتةوى وتعد ا

الؽةةازات وتراكٌزهةةا فةةً الةةدم وتاخةةذ الهثانةةة الؽازٌةةة اشةةكأً هختلفةةة فةةً هعظةةم أسةةهان العظهٌةةة ٔنةةه ٌنعةةدم 

للهثانة الؽازٌةة فةً أسةهان هةو ( . اى العهل الرئٌسً 4-4وجودها فً أسهاء الؽضروفٌة والٕفكٌة )الشكل

 حفظ التوازى داخل عهود الهاء والتنفس فضًٕ عى كونها هصدراً ٔنتا  الصوت او تسلهه .
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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 

                     

 

                     

 ى الهؽلك فً اِسهانجهاز الدورا5.4الشكل 
 

 ( Circulatory systemجٙبص اٌذٚساْ )  .3
ٌتكوى جهاز الدوراى فً أسهان هى الملب وأوعٌة الدهوٌة , حٌث تكوى وظٌفته أساسٌة هً نمل       

الهواد الؽذائٌة وأوكسجٌى داخل الجسم ونمل الهواد الضارة الى اعضاء تعهل على طرحها خار  الجسم . 

الملب هكوى هى ردهتٌى رئٌسٌتٌى هها  ,(5-4ظام جهاز الدوراى فً أسهان هى النوع الهؽلك )الشكل ٌعد ن

فضٕ  على الكٌس الورٌدي الذي ٌمع خلؾ أذٌى والهخروط  Auricle وأذٌى  ventricleالتطٌى 

 Ventral aorta تطنً ٌخر  الدم هى الملب الى أتهر ال  ( .  6-4) شكل الشرٌانً الذي ٌمع أهام التطٌى 

فً أوعٌة الدهوٌة الشعرٌة وتنمٌته هى ؼاز ثانً اوكسٌد الكرتوى وتخار  تفرٌؽهلٌنمله الى الؽٕصم لٌتم 

الهاء وتشتعه تأوكسجٌى . ٌتجهع الدم تعد ذلن توساطة شراٌٌى عدٌدة تصب فً الوعاء الصادر هى كل 

الذي تدورة ٌوزع الدم على تمة اعضاء  Dorsal aorta ؼلصهة ثم ٌتجهع الدم وٌصب فً أتهر الظهري 

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

عضو انتا  الدم فً أسهان , اذ تتكوى كرٌاى  Spleenتحت العهود الفمري فً الجزء الذٌلً وٌعد الطحال 

ً الطحال تالنستة لٕسهان تٌنها تتكوى فً نخاع العضام فً الفمرٌات أخرى كها تتكوى الدم الحهراء ف

دة فً الجزء الهتحرن هى كرٌات الدم التٌضاء فً الطحال اٌضاً , اها هولع الطحال فٌكوى خلؾ الهعدة عا

 .أهعاء 

 أٛاع اٌّضبٔخ اٌغبص٠خ فٟ األسّبن  4-4اٌشىً 
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 الدم الى الؽٕصم                                                                              

 

 

 

 تصلة شرٌانٌة                                                               

           

 

 تطٌى                                                                 

 

 

 

 أذٌى                                                                 

 

 

 الكٌس الورٌدي                                                            

 

                                تجهع الدم هى أجزاء الجسم                                                                                                                                                    

 الملب فً أسهان كاهلة التعظم الحدٌث 6-4الشكل                 

 

 ((Urogenital system.  اٌجٙبص اٌجٌٟٛ اٌزٕبسٍٟ  4

 

( عتةارة عةى شةرٌط   Kidny( والكلٌةة )  7-4تعةد الكلٌتةاى اسةاس الجهةاز التةولً فةً أسةهان ) شةكل      

الؽازٌة ٌتصل تكل كلٌة انتوب تولً ٌلتمً  ةحهر داكى تمع الى الجهة الظهرٌة هى الهثانلحهً رلٌك ذي لوى ا

هةع الفتحةة التناسةلٌة . اهةا  ل سةوٌةتانتوب الكلٌة أخرى فً الهثانة التولٌة حٌةث تمةع الهثانةة فةً هجةرى التةو

نةةاث تكةةوى الهتةةاٌض ) الجهةةاز التناسةةلً فٌتكةةوى هةةى اعضةةاء تناسةةلٌة ذكرٌةةة او انثوٌةةة ولنةةاة ناللةةة وفةةً أ

Ovaries ًاعضاء التناسل وتمع فً الجهة الظهرٌة فً الجسم وهً تنتج التٌوض التً تنمل عتر اوعٌة  ( ه

ناللةةة الةةى خةةار  التجوٌةةؾ الجسةةهً عةةى طرٌةةك الفتحةةة التناسةةلٌة حٌةةث ٌكةةوى أخصةةاب خارجٌةةاً فةةً اؼلةةب 

تٌضاء اللوى تشؽل الجةزء  Testes ) ٌتٌى  )  كوى جهازها التناسلً هى خصأسهان العظهٌة أها الذكر فٌت

عةادة هةا . والسائل الهنوي الى الخار  عةى طرٌةك اوعٌةة ناللةة  ىحٌاهالتصب لالظهري هى الجوؾ الجسهً 

تختلؾ حجم الهتاٌض والخصى فً أسهان تاختٕؾ اشهر السنة اعتهاداً علةى هوسةم التكةاثر . ٌفةتح الجهةاز 

فً اى واحةد فةً الةذكور لةذا سةهً تالجهةاز التةولً التناسةلً, تٌنهةا وتفتحة واحد  التولتً التناسلً الى الخار 

    ٌفتح الجهازاى تصورة هنفردة فً أناث .
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 أ
 ننتال  

 ٔ                                    أأ                                             

 

 

 

 

 

 

 ب
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الرابع

 

  : عرؾ هاٌلً:1س

 الهعدة الكٌسٌة. الؽٕصم  , الهتاٌض  ,

 : عددأجزاء فم اِسهان.2س

 زٌة فً اِسهان وها هً فائدتها.الؽا الهثانة: عرؾ 3س

 : عدد أجزاء الملب عند السهكة4س
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 الفصل الخامس

 

 نوعٌة الهاء

 

 الهدؾ العام:

ٌهدؾ هذا الفصل إلى تعرٌؾ الطالب تنوعٌة الهٌاه التً تعٌي تها اِسهان وصفاتها         

 الفٌزٌاوٌة.

 

 

 : اِهداؾ التفصٌلٌة

 ها ٌلً:ة هذا الفصل أى ٌكوى لادراً على هعرفة ٌتولع هى الطالب تعد دراس          

 صفات الهٌاه الصالحة لترتٌة اِسهان. -1

 تأثٌر درجات الحرارة والهلوحة والضوء على اِسهان. -2

 اِوكسجٌى وثانً أوكسٌد الكارتوى على اِسهان.-3
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      الخامس الفصل

                          

 

 (water qualityبء ) ٔٛػ١خ اٌّ
 

 

ٌعد الهاء الوسط الذي ٌعٌي فٌه أسهان وأحٌاء الهائٌة أخةرى وتؽطةً الهٌةاه حةوالً ثٕثةة ارتةاع         

فٌةة الهتهثلةة على الهٌاه أرضةٌة والجو والتحار والتحٌرات وأنهار فضٕ رة أرضٌة هتهثلة تالهحٌطاتالك

 هها : اه على نوعٌى رئٌسٌٌىهصادر الهٌ تلسهتالعٌوى وأتار . 

 

 ( ٚرزّضً ثبالٔٛاع االر١خ :  surface watersا١ٌّبٖ اٌسطح١خ ) 

 
 :  البحار والمحٌطاتأ . 

وتهثل الحجم أكتر هى هٌاه الكرة أرضةٌة وتهتةاز هٌاههةا تهلوحتهةا العالٌةة , تسةتخدم هٌةاه التحةار      

ٔؼةراض تترٌةد هعةدات انتةا  الطالةة النووٌةة وئٌةة والهحٌطات ٔؼةراض عةدة هثةل انتةا  الطالةة الكهرتا

وهعاهل اخرى هتعددة ذات اؼراض هختلفة , كها ٌهكةى اسةتخداهها كهٌةاه شةرب تعةد تحلٌتهةا عةى طرٌةك 

علهةاً اى هٌةاه الهحٌطةات والتحةار تنةتج اؼلةب هةا  التتخٌر والتكثٌؾ . تعٌي اؼلب أسهان فً هةذه الهٌةاه

اً وكهةاً . تسةتخدم هٌةاه التحةار والهحٌطةات فةً ترتٌةة أسةهان التحرٌةة ٌحتاجه أنساى هى أسةهان نوعة

وتطرائةةك هتعةةددة وهختلفةةة هنهةةا التحةةاوٌط وألفةةاص وأحةةواض , علةةى اى تكةةوى هةةذه الهٌةةاه خالٌةةة هةةى 

 التلوث الكٌهٌاوي او الحٌوي او النفطً الذي ٌؤثر فً حٌاة أسهان  وأحٌاء الهائٌة وهعٌشتها ونهوها 

 

 : نهار والجداولاال ب .

وهً هى اهم هصادر الهٌاه السطحٌة الهستخدهة كهٌاه للشرب وفً الزراعةة فضةًٕ علةى اسةتخداهاتها     

الصةةناعٌة وانتةةا  الطالةةة وترتٌةةة أسةةهان . اى اؼلةةب انةةواع اسةةهان الهٌةةاه العذتةةة انتاجةةاً هةةً هنتجةةة هةةى 

اول تشةكل اههٌةة كتٌةرة فةً هشةارٌع داالنهةار والجةطرائك الترتٌة الهختلمة فً هةذه الهٌةاه ههةا جعةل هٌةاه 

ر كهٌةات تلةن الهٌةاه للترتٌةة وخلوهةا هةى الهلوثةات الكٌهٌاوٌةة ٌترتٌة أسهان والاهتها خاصة هشةكلة تةوف

 والزراعٌة والصناعٌة  فضًٕ على هٌاه الصرؾ الصحً  والفضٕت أخرى .

فةةاى  عتهةةاداً علةةى كهٌةةة هٌةةاه أهطةةار والطمةةس لةةذاوتتؽٌركهٌةةة هٌةةاه أنهةةار والجةةداول خةةٕل السةةنة ا     

خٕل السةنة ههةا ٌتطلةب لٌةاس كهٌةة الهٌةاه فةً النهةر خةٕل العةام هةع لٌةاس  تراكٌز الهلوثات اٌضا تتؽٌر

تؤدي سرعة جرٌاى هٌاه أنهار والجةداول الةى حةدوث عهلٌةات  ز الهلوثات الهتؽٌرة خٕل السنة . تراكٌ

الهةواد هى الهواد الطٌتٌة والؽرٌنٌة والحصى عالمة فةً الهةاء . تترسةب تلةن  هستتة هستوٌات عالٌةتعرٌة 

اكل هسستة هشة أسهان عند استخدام هذه الهٌاه فً احواض ترتٌة (والرهلٌة والحصى)الطٌنٌة والؽرٌنٌة 

ٌجةب عهةل خةزاى كتٌةر لترسةٌب الهةواد  لةذا,  كثٌرة هنها تملٌل أعهاق أحواض وهٕن أسهان أختنالةا

ٌصةةهم الخةةزاى تحجةةم ٌتناسةةب وحجةةم احةةواض أسةةهان الهسةةتخدهة  لعالمةةة وتصةةفٌة الهةةاء هٌكانٌكٌةةاً .ا

 واعدادها وحاجتها للهاء 
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 :  مٌاه االمطارج . 

تختلؾ هٌاه أهطار كهاً ونوعاً حسب اختٕؾ الهناطك الجؽرافٌة وهً تعد الهصدر الرئٌسً لهٌةاه       

اه أهطةار فةً ترتٌةة أسةهان وانتاجهةا عةى طرٌةك حجةز الهٌةاه لتؽذٌةة أنهار والجداول. لد تسةتخدم هٌة

هةا تكةوى ترتٌةة اِسةهان  عةادةوالجتةال او علةى الهنحةدرات . احواض ترتٌة اِسهان الهنشأة تٌى الةتٕل 

 أنتا  عند استخدام هٌاه أهطار ها لم تكى هتوافرة على هدار السنة . هحدودة

 

 : بحٌراتالخزانات المائٌة والد . 

تعد الخزانات الهائٌة والتحٌرات الطتٌعٌة وأهوار والهستنمعات اجسةاهاً هائٌةة عذتةة وهالحةة كتٌةرة       

هةةذه الخزانةةات  وتنةةتج الهناخٌةةة الهختلفةةة وواسةعة هتؽٌةةرة فةةً هسةةتوٌات الهةةاء تسةةتب تعرضةةها للضةةروؾ

 ٌجة لفعالٌات الصٌد والترتٌة والتحٌرات وأهوار كهٌات كتٌرة هى أسهان وأحٌاء الهائٌة نت

 

 ( Ground waters. ا١ٌّبٖ االسػ١خ )  2
 

 :  ( Springsالٌنابٌع )  أ .

تتهٌةز هٌةاه الٌنةاتٌع تانخفةاض درجةة .  عادة هةا تكةوى فةً الهنةاطك الجتلٌةة وتكثةر فةً شةهال العةراق     

ة لهعٌشةةة أسةةهان حرارتهةةا وهةةً ذات نوعٌةةة جٌةةدة هةةى حٌةةث الصةةفات الكٌهٌاوٌةةة ههةةا ٌجعلهةةا صةةالح

وأحٌاء الهائٌة وؼٌرها خاصة انواع اسهان الهٌاه التاردة وٌهكةى اسةتخدام هٌةاه الٌنةاتٌع لترتٌةة أسةهان 

تتؽٌٌر هجرى هاء الٌنتوع هى نمطةة هعٌنةة لٌةدخل لنةاة رئٌسةٌة تجهةز احةواض الترتٌةة تالهةاء لٌعةاد الهةاء 

 عند نمطة اخرى على هنحدرات الجتل او التل  وٌخر  هى أحواض الى هجرى هاء الٌنتوع هرة اخرى

 

 :  (  Wellsاالبار )ب .

شة أسهاء ٌهكى استخدام هٌاه أتار ٔؼراض ترتٌة أسهان على شرط اى تكوى صالحة لهعٌ      

تحالٌل كٌهٌاوٌة علٌها وحساب كهٌات الهٌاه الهتوافرة فً التئر . لذا فهى  وحٌاتها ونهوها تعد اجراء

ي حساب احتٌا  هشروع ترتٌة أسهان هى الهٌاه الٕزهة وعلى اساس هعدٔت الدفك هعتراً الضرور

سطح أي هٌاه أتار ؼٌر العهٌمة هلوثة تالفضٕت العنها تاللتر / دلٌمة . عادة ها تكوى الهٌاه المرٌتة هى 

ها تكوى  أتار العهٌمة ؼالتا ن اها هٌاهوالهتٌدات الزراعٌة وأسهدة الكٌهٌاوٌة التً لد تكوى ساهة لٕسها

ٌفضل ترتٌة اسهان الهٌاه الدافئة فٌها . هها ٌتطلب تهوٌتها ودرجة حرارتها هرتفعة  ٔوكسجٌى وفمٌرة تا

كٌز أنخفاض تر تخدهت تصورة هتاشرة اى هٌاه أتار ؼالتاً ها تعد ؼٌر صالحة لترتٌة أسهان اذا اس

لى تعض الؽازات الذائتة هثل ثنائً اوكسٌد الكرتوى والنتروجٌى الٕوكسجٌى فٌها ولد تحتوي احٌاناًع

ً كتٌرٌتٌد الهٌدروجٌى السام لٕسهان وأحٌاء الهائٌة أخرى . لذا ٌتطلب تهوٌة هٌاه أتار لتل  واحٌانا

ة استخداهها فً ترتٌة أسهان .وهها تجدر أشارة الٌه اى هٌاه أتار ؼالتا ها تحتوي على تراكٌز عالٌ

وأكسدة الهٌدروكسٌدات لتترسب اسفل حوض  هى الحدٌد على هٌئة هٌدروكسٌدات هها ٌتطلب تهوٌة الهاء

  الترسٌب .
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 (Water charactersطفبد اٌّبء )
الهاء تصفات خاصة تجعله هختلفا عى تمٌة السوائل لٌكوى ذا نوعٌة هعٌنة تهكى أحٌاء الهائٌة  ٌتهٌٌز        

سهان ٌجب هعرفة ودراسة فعال الحٌوٌة .ؤنجاح أي هشروع ترتٌة أٌه والمٌام تأالعٌي والنهو ف هى

خٕل هعرفة خصاص الهاء العواهل الهسؤلة عى تنظٌم حٌاة أحٌاء الهائٌة فً التٌئة الهائٌة وهوازنتها هى 

 ى الهرتً هى ادراة أحواض تصورة صحٌحة والحصول على اعلى هستوى انتا  .ٌهكونوعٌته لت

  

 (  Physical charactersاٌظفبد اٌف١ض٠ب٠ٚخ ) 
. أعطت هذه  هها ٌجعلها ثنائٌة أستمطاب درجة   105اصرة جزٌئٌة تزاوٌة  تتحد جزٌئات الهاء ت      

للهاء تعض الصفات الفٌزٌاوٌة الهختلفة عى تمٌة السوائل كدرجة التجهد والؽلٌاى والكثافة حٌث ٌنجهد الصفة 

 C˚100ثٌر كها ٌؽلً الهاء تدرجة  ر الهئوي تٌنها تنجهد السوائل أخرى تحت الصفر تكالهاء تدرجة الصف

ً اى حرارة تتخر الهاء تكوى عالٌة همارنة تالهركتات الهٌدروجٌنٌة وهى الخصائص الفٌزٌاوٌة  .  علها

هعلوم اى كثافة الهاء تالتركٌب الجزٌئً للهاء هً شذوذ لٌهة الكثافة و اللزوجة وثاتت ثنائً الكهرتائٌة فهى ال

السوائل واى  وهو هازال سائًٕ ولٌس فً حالته الصلتة كها فً تمٌة C˚4العظهى تكوى تحت درجة حرارة 

  C˚4دة الى  عظٌهة فً النظام التٌئً فعند انخفاض درجة حرارة الهاء فً الهناطك التار هذه الكثافة اههٌةل

ٌتجهد على الرؼم هى اى سطح التحٌرة ٌكوى لد وصل  ى اى فاى الهاء سٌنزل الى اسفل التحٌرة ولعرها دو

ً طتمة عازلة حرارٌاهنجهد الهئوي وتجهد . اى الهاء الؽٌر الى درجة الصفر  تٌى الهاء  سٌتمى طافٌا هكونا

الصفة تتمً الهاء سائًٕ ولٌس  ارة الجو الهنخفضة تحت الصفر وهذهأسفل أكثر كثافة وتٌى درجة حر

 . أها لزوجة الهاء فلها تأثٌر هتاشر علىالجلٌد هها ٌتمً على حٌاة أسهان وأحٌاء الهائٌة  هنجهداً اسفل

واتمائها عالمة فً عهود الهاء هى دوى اى تسمط الى المعر وتذلن تتهكى الطحالب والهائهات النتاتٌة الطحالب 

ضهى هنطمة التهثٌل الضوئً . اى   طفو فً عهود الهاء حسب لزوجتهاهى ال والهائهات النتاتٌة ) العوالك (

ا ٌتكوى خاصة فً فصل الصٌؾ والشتاء وعنده هذه الصفات الههٌزة للهاء تتؽٌر هع درجات الحرارة

الهنحدر الحراري فضًٕ على ذلن ٌعد ثاتت ثنائً الكهرتائٌة للهاء اعلى تكثٌر هى تمٌة السوائل هها ٌجعل 

 ى اٌونات وهذه الصفة لها اههٌة كتٌرة فً عهلٌة التعدٌى الهاء هذٌتاً جٌدا لٕهٕح التً تفككت ال

 (Mineralization  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 ِٚٓ اُ٘ اٌظفبد اٌف١ض٠ب٠ٚخ ٌٍّبء ٟ٘ : 

  :  (  Temperatureدرجة الحرارة ) أ . 

(  poikilothermal animalsدرجة الحرارة )  هى الحٌوانات ذات الدم الهتؽٌر  اِسهان تعد         

لرٌتة هى درجة حرارة الوسط الذي تعٌي فٌه ولذا تعد درجة حرارة الهاء هى  أجساهها رةدرجة حرا إىأي 

تختلؾ فٌها تٌنها فً احتٌاجاتها هى  اِسهانالعواهل الهؤثرة فً الفعالٌات الحٌوٌة . ونتٌجة لذلن فاى  أهم

لسهت اِسهان على اسهان  اِساس , وعلى هذا أخرىاختٕؾ الهناخ هى هنطمة الى  ة تستبردرجات الحرا

رٌة الهثلى لنهوها ( هثل السالهونٌات حٌث ٌتراوح هدى الدرجات الحرا cold- water fishالهٌاه التاردة ) 

 ( هثل الشتوطٌات  warm- water fish , واسهان الهٌاه الدافئة ) درجة سلٌزٌة20و10 وهعٌشتها تٌى 

  .درجة سلٌزٌة 20و  30نهوها وهعٌشتها تٌى ٌة الهثلى لٌتراوح هدى الدرجات الحرار

 

هها ٌزٌد هى هتطلتات  ؤدي الى زٌادة الفعالٌات الحٌوٌةسٌ الهثلًٌات ى ارتفاع درجات الحرارة عى الهدا      

هو اِسهان وحٌاتها ونهوها اها استهرار  ارتفةاع درجةات الحةرارة فمةد ٌةؤدي و الطالة الٕزهة لن اِوكسجٌى

ى ٌملل هى لاتلٌة الهةاء علة.  اى ارتفاع درجات حرارة الهاء عالٌات الحٌوٌة وفعالٌات التؽذٌة الف الى انخفاض 

وهةو هةا ٌعةرؾ الةى هةوت اِسةهان  فةً الهةاء هؤدٌةا اِوكسةجٌىوانخفاض طالة حهةل  تاِوكسجٌى أحتفاظ

 .تالهوت الحراري

 

حرارٌةة لةٌس حسةب فصةول واشةهر اى درجة حرارة الهاء فً احواض ترتٌة اِسةهان تخضةع لتؽٌةرات      

خةٕل النهةار  اِحةواضحةرارة هٌةاه  ترتفةع درجةة.  اِحةواضالسنة تل على هدار الٌوم نتٌجة لضةحالة هٌةاه 

 لّسةهانلتنخفض خٕل ساعات اللٌةل وخاصةة سةاعات الفجةر هةذه التؽٌةرات لةد تةؤثر فةً الفعالٌةات الحٌوٌةة 

تحٌةةث ٌسةةخر هةةذه  ادارة عةةالً الكفةةأءة لةةب هةةى الهرتةً نظةةام وتؽةذٌتها وتالتةةالً نهةةو اِسةةهان وانتاجهةةا . ٌتط

 %  1ى تخفض نستة التؽذٌةة لتصةل الةى التؽٌرات لصالح نهو اِسهان  وزٌادة أنتا  . عادة ها ٌموم الهرتو

 أعتٌادٌة واحٌانا أٌماؾعند ارتفاع او انخفاض درجة حرارة الهاء عى هستوٌات الدرجات  ى اِسهانهى وز

درجةة حةرارة الهةاء وانخفةاض اِسهان هى الؽةذاء خاصةة عنةد أٔنخفةاض الشةدٌد ل ستب عدم استفادةتالتؽذٌة 

  ت الحٌوٌة لٕسهان هستوى الفعالٌا

  

  ( Lightالضوء ) ب . 

( الهتؽٌرة خٕل فصول السنة وكهٌة الضةوء وشةدته هةى العواهةل  photoperiodة ) تعد هدة أضاء       

ؤداء فعالٌاتهةا الحٌوٌةة تصةورة هتاشةرة او ؼٌةر هتاشةرة . ٌةؤثر الضةوء فةً النتاتةات الهههة لحٌاة اِسةهان 

الهائٌة والعوالك النتاتٌة هى حٌث نهوها وانتشارها فً عهةود الهةاء وهةذا ٌةوثر فةً توزٌةع اِسةهان والعوالةك 

وشدتها تؤثر فةً التطةور ة ءالهائٌة فضًٕ على اى هدة أضا هتؽذٌة على العوالك النتاتٌة والنتاتاتالالحٌوانٌة 

ٌةة التهثٌةل ل كتٌر هى خٕل تاثٌر الضوء فً عهل. تظهر اههٌة الضوء فً التٌئة الهائٌة تشك الجنسً لّسهان

( حٌث تتضةح اههٌةة هةذه العهلٌةة هةى خةٕل نهةو العوالةك والنتاتةات الهائٌةة  photosynthesisالضوئً ) 

كةذلن دور التهثٌةل الضةوئً فةً انتةا  أوكسةجٌى الةذي ٌعةد . هائٌةة وتالتالً رفع أنتاجٌةة الطتٌعٌةة للتٌئةة ال

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

كؽةم هةى الهةاء وٌعتةر  1خةر تعرؾ الهلوحة تانها وزى الهواد الصلتة الذائتة تالؽراهات والهتخلفة هةى تت      

ع هختلفة حسةب الهلوحةة كهةا هةو جزء هى الهاء . لسهت الهٌاه على انوا 1000عنها تجزء هى أهٕح لكل 

اسةهان تحرٌةة واسةهان هصةتات لةادرة علةى  وتناءاً على ذلن لسةهت اِسةهان ألةى(  1.5فً الجدول )  هتٌى

 عذتة تحهل التؽٌرات الهلحٌة تشكل كتٌر واسهان الهٌاه ال

 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         brackishwaterهٌاه هتوسطة الهلوحة 

 polyhalineكثٌرة الهلوحة 

 marine waterهٌاه تحرٌة 

  

ء تختلؾ هلوحة الهاء تاختٕؾ نوع الهسطح اى كاى تحراً او نهراً حسب التعد عى الشةاطًء وعهةك الهةا     

فةً ترتةة السةائدة هةٕح ٔتؽلب اهٕح الكلورٌد على هٌاه التحر تٌنهةا تؽلةب افضًٕ على نوع أهٕح الذائتة . 

ة خاصةة هٌةاه ٌةحطحً اوأرضةً هةى الهٌةاه  الهلتعةد هصةادر الهةاء السةلهنطمة على هلوحة الهٌاه العذتةة  . ا

أتةار الهلحٌةةة وهٌةةاه تعةةض التحٌةةرات الهلحٌةةة والهسةةتنمعات حٌةث تةةزداد فٌهةةا نسةةتة الهلوحةةة تزٌةةادة هعةةدٔت 

 التتخر سنوٌاً . 

حةة هٌةاه الترتٌةة حٌةث ترتةى اِسةهان التحرٌةة فةً الهٌةاه التحرٌةة تختلؾ انواع اِسهان الهرتاة تاختٕؾ هلو

 والهٌاه ذات الهلوحة الملٌلة او الهتوسطة تٌنها ترتى اسهان الهٌاه العذتة فً الهٌاه العذتة فمط 

 ( suspended materialsالهواد العالمة ) د . 

وهً عتارة عى دلائك هواد رسوتٌة وؼرٌى عادة ٌحهل الهاء هواد عالمة تتحرن فٌه تتحرن تٌارات الهاء       

وهائهات ) عوالك ( نتاتٌة وكائنات حٌة دلٌمة اخرى وهواد عضوٌة تهثل الهواد النتاتٌة والحٌوانٌةة الهتفسةخة 

) عكةارة ( الهةاء التةً تةزداد      ودلائك فضةٕت أحٌةاء الهائٌةة . اى وجةود هةذه الهةواد العالمةة ٌهثةل كةدرة 

للهسةطح الهةائً نتٌجةة  اِولٌةة اْنتاجٌةةاد العالمة فٌه وزٌادة كدرة الهاء تؤدي الةى خفةض تزٌادة تراكٌز الهو

 اْنتاجٌةةةلتملٌةةل نفاذٌةةة الضةةوء فةةً عهةةود الهةةاء وتالتةةالً انخفةةاض هعةةدٔت التهثٌةةل الضةةوئً فةةً الهةةاء وللةةة 

 الطتٌعٌة .

 

فةً الهةاء والهتكونةة اساسةاً هةى الؽةرٌى تةاختٕؾ كهٌةات الةدلائك الرسةوتٌة تختلؾ تراكٌز الهةواد العالمةة      

خةٕل  اِراضةًوجرٌةاى الهةاء وؼسةل لفعةل التٌةارات الهائٌةة  والطٌى والرهل وتعلةك فةً عهةود الهةاء نتٌجةة

هةةٕن اِسةةهان وخاصةةة تلةةن الهسةةتزرعة فةةً  إلةةى. اى ارتفةةاع تراكٌةةز تلةةن الهةةواد ٌةةؤدي  اِهطةةارهواسةةم 

م اِسةةهان وانسةةدادها عةةٕوة علةةى ترسةةب هةةذه الهةةواد فةةً تسةةتب ترسةةب هةةذه الهةةواد علةةى خٌاشةةٌ اِحةةواض

 .اِحواضالترتٌة هؤدٌة الى للة عهك  أحواض
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 (  Chemical charactersاٌظفبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ ) 

   (  Oxygenأوكسجٌى ) أ . 

 

حٌةاء الهائٌةة ٌعد أوكسجٌى الهذاب فً الهاء هى أهم عواهةل التٌئةة الهائٌةة تةأثٌراً فةً حٌةاة اِسةهان وأ     

ونهوها وهعٌشتها . اى انخفاض هستوٌات أوكسجٌى الهذاب عى الحةدود الهسةهوح تهةا سةٌؤدي الةى تعةرض 

اِسةةهان الةةى أجهةةاد وتةةالتً تعرضةةها لٕصةةاتة تةةأهراض والطفٌلٌةةات وأهتنةةاع عةةى التؽذٌةةة وانخفةةاض 

تراكٌةز أوكسةجٌى الهةذاب فةً الهةاء هعدٔت النهو وأفعال الحٌوٌةة ثةم الهةٕن والهةوت لةذلن ٌجةب هعرفةة 

أوكسةجٌى واتخةاذ التةداتٌر  دي أي هشاكل تنجم عى انخفةاض تركٌةزوخاصة فً احواض ترتٌة اِسهان لتفا

أوكسةةجٌى الهةةذاب عةةى طرٌةةك هرالتةةة صةةعود  لهعالجةةة ذلةةن وٌهكةةى هٕحظةةة أنخفةةاضالٕزهةةة والسةةرٌعة 

خذ اكتر كهٌة هى الهواء . تختلؾ انواع اِسهان فً لاتلٌتها اِسهان الى السطح وفتح فهها فً هحاولة هنها ٔ

اسهان الهٌاه التاردة الةى هسةتوٌات عالٌةة هةى  أوكسجٌى الهذاب وعادة هاتحتا  على تحهل الحدود الدنٌا هى

تٌاجهةا هةى أوكسةجٌى الهةذاب الةى  أوكسجٌى الهذاب كها فً عائلة السالهونٌات حٌث ٌصل الحد أدنى ٔح

الهةذاب هثةل عائلةة تٌنها ٌصل الحد أدنى هى احتٌاجات اسةهان الهٌةاه الدافئةة هةى أوكسةجٌى  لؽم / لتر ه 5

هلؽةم 1تها فً تراكٌز اوطأ هى ذلن تصل   وهً تستطٌع العٌي ٔولات ٔتاس هلؽم / لتر 3الشتوطٌات الى  

لتهثٌةةل الضةةوئً للعوالةةك النتاتٌةةة . اى اؼلةةب كهٌةةات أوكسةةجٌى الهةةذاب فةةً الهةةاء تةةاتً هةةى عهلٌةةات ا / لتةةر 

 الهائٌة وحسب الهعادلة أتٌة : توالنتاتا

 

6CO2  + 6H2O                                 C6H12O6 + 6O2  

 

وٌٕحظ هى الهعادلة اعٕه كهٌات أوكسجٌى الكتٌرة الهنتجة لتذوب فً الهاء وتكوى جةاهزة ٔسةتهٕكها هةى 

 ذوتاى أوكسجٌى الجوي فً الهاء تفعل أنتشار ٌة أخرى  ضهى عهلٌة التنفس . ٌتمسهان وأحٌاء الهائاِ

الهةةذاب  لّوكسةةجٌىتةةٌى الهةةواء الجةةوي وسةةطح الهةةاء هةةو الهصةةدر الثةةانوي فةةً اثنةةاء عهلٌةةة التتةةادل الؽةةازي 

ٌةة اِسةهان ترت أحةواضفةً  إضةافٌةهذاب  أوكسجٌىكهٌات  إدخالالهائٌة وٌهكى  واِحٌاء لّسهانالهتوافر 

الهذاب فً الهاء هى خٕل  اِوكسجٌىٌستهلن  ووسائل هختلفة للتهوٌة الصناعٌة . أجهزةعى طرٌك استخدام 

كهةا تسةتنفذ عهلٌةات  اِسةاستالدرجةة  لةكاوالهائٌة هى حٌوانات ونتاتةات وع واِحٌاءعهلٌات تنفس اِسهان 

الهةذاب تسةهى عهلٌةة  اِوكسةجٌىهٌات كتٌرة هةى تال كوالد اِحٌاءالهٌتة وفضٕت  لّجسامالتحلل العضوي 

 او الهتطلب الحٌوي لٕوكسجٌى لّوكسجٌىأستهٕن هذه تالحاجة الحٌوٌة 

 

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

وهى جانب اخر تستهلن كهٌات اخرى هى أوكسجٌى الهذاب فً تفعٕت كٌهٌاوٌة ؼٌةر عضةوٌة تجةرى      

 Chemical Oxygenلّوكسةةجٌى     الهائٌةةة وٌعةةرؾ هةةذا الهسةةتهلن تالهتطلةةب الكٌهٌةةاوي فةةً التٌئةةة

Demand)   ) وٌرهةز لةهD.O.Cأوكسةجٌى الهةذاب فةً احةواض ترتٌةة  . تعةد عهلٌةة انخفةاض  تراكٌةز

واى   الهههة فً هشارٌع ترتٌةة اِسةهان ٔسةٌها واْدارٌةالفنٌة  اِهورهى  اِخرىالهائٌة  واِحٌاءاِسهان 

ههةا  إنتةا دونهةا ً سةٌكوى هنةان اسةتهٕن لٕوكسةجٌى عهلٌات التهثل الضوئً تتولؾ فةً اثنةاء اللٌةل وتالتةال

الهةةذاب الةةى  اِوكسةةجٌىتراكٌةةز  انخفةةاضفةةً هٌةةاه احةةواض الترتٌةةة هؤدٌةةن الةةى  ًٌعرلةةل التةةوازى أوكسةةجٌن

الفجةر  عنةد الهةوت خنمةن ٔسةٌهالً تةاجهةاد وانخفةاض هعةدل التةنفس وتالت الدنٌا وتعرض اِسةهان لٕٔالهعد

 اٌّبدح اٌخؼشاءٚػٛء   
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ساعة كها 24الهذاب فً الهاء ؼٌر ثاتتة خٕل ال اِوكسجٌىاى تراكٌز  آخرعنى هارتفاع درجات الحرارة تو

 (.1-5هو هوضح تالشكل)

 
 (تغٌرات تركٌز االوكسجٌن المذاب1-5الشكل)

 ةساع24فً الماء فً حوض تربٌة اسمان خالل

 

هعدٔت الفعالٌات  فٌه اكل نضوب أوكسجٌى ؼالتن ها تحدث فً فصل الصٌؾ الذي ترتفعاى هش     

ٌؤدي . كهٌات كتٌرة هى الؽذاء الذي ٌعهل على زٌادة هعدل طرح الفضٕت وأستهٕن الحٌوٌة لٕحٌاء 

وكسجٌى وهعدٔت تحلل اكٌزعالٌة هى أالحرارة الى انخفاض لدرة الهاء على أحتفاظ تتردرجات ارتفاع 

سهان فاى الحاجة للهتطلب تجري فً حوض ترتٌة اِ العا لٌة ونتٌجة لتلن العهلٌات التً الهواد العضوٌة

ٌزداد لتحلٌل الفضٕت والؽذاء ؼٌر الهستهلن  D.O.B Bio-oxygen Demandٔوكسجً.الحٌوي  ا

الضوئً فاى هستوى أوكسجٌى هلٌة التهثٌل   خٕل اللٌل وتولؾ ع وتا ستهرار عهلٌة التنفس للكائنات الحٌة

 لذا ٌجب على الهرتٌى  ٌنخفض الى ادنى هستوٌاته عند الفجر .

أثناء فصل  هان خٕل ساعات الفجر ؤ سٌها لهاء احواض ترتٌة اِسلٌاس تركٌز أوكسجٌى الهذاب 

 الصٌؾ 

 2CO( Carbon Dioxide)ثانً اوكسٌد الكرتوى ب.

هكونن كارتونات هتحد هع تعض الهركتات أخرى  واوكسٌد الكرتوى فً الهاء آها حر آنً ٌوجد ؼاز ثا      

CO3   او تٌكرتوناتHCO3  وؼالتةاً هةاٌكوى تركٌةزCO2  هلؽةم/ لتةر  2هنخفضةاً فةً الهةاء وٌكةوى تحةدود 

لهٌهوكلوتٌى تةا اِوكسةجٌىاض سةعة ارتتةاط فةانخ اِسهان تسةتب علهاً اى التراكٌز العالٌة هنه تؤثر فً شهٌة

عةادة  تاِوكسةجٌىفانه ٌكوى ساهاً لٕسهان اها الهٌاه الؽنٌةة  هلؽم / لتر  15الى   CO2وعند وصول تركٌز 

ههةا ٌةؤدي الةى  CO2ها تنخفض فٌها تراكٌز ثانً اوكسٌد الكرتوى . تهتاز هٌاه الهسةتنمعات تارتفةاع تراكٌةز 

ى فٌهةا ففةً الهٌةاه الحاهضةٌة التةً ٌكةو.  (  pH) زٌادة حهوضةة الهةاء وانخفةاض لةٌم أسةس الهٌدروجٌنٌةة 

هةا ٌكةوى اؼلتةه علةى هٌئةة تٌن ظم ثانً اوكسٌد الكرتةوى تشةكل حةر ,ٌكوى هع  7أس الهٌدروجٌنً الل هى  

رتفعةةةت لٌهةةةة أس ( أهةةةا اذا ا 7 هةةةا أس الهٌةةةدروجٌنً نمطةةةة التعةةةادل التةةةً ٌكةةةوى فٌ)تٌكرتونةةةات اٌونةةةات 

لهةةاء ٌصةةتح لاعةةدٌاً وٌكةةوى اؼلةةب ثةةانً اوكسةةٌد الكرتةةوى علةةى هٌئةةة كارتونةةات فةةاى ا  7الهٌةةدروجٌنً عةةى  
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وٌفضل اضافة الجٌر وخاصة الجٌر الحً الى الهٌاه ذات التراكٌةز العالٌةة هةى ثةانً اوكسةٌد الكرتةوى لتكةوٌى 

 التٌكارتونات وحسب الهعادلة التالٌة :

 

CaO +2 CO2  + H2O                           Ca(HCO3 )2  

  Hp  أس الهٌدروجٌنً جـ . 

هاداً على التركٌةب الكٌهٌةاوي اعت  9و  4 دروجٌنً للهٌاه الطتٌعٌة ها تٌى عادة ها تتراوح لٌم أس الهٌ      

,   6.7 -  8.2ٌاه احواض ترتٌةة اِسةهان هةا تةٌى تتراوح لٌم أس الهٌدروجٌنً لهلهاء الحوض وارضه . 

ولكةى ٌجةب الحةذر  إنتاجٌةة أكثةر ِنهةاماعدٌة هً أكثر هٕئهة لترتٌة اِسةهان وحٌث عادة ها تكوى الهٌاه ال

 هى تراكٌز أهونٌا 

 3NHأهونٌا  د .

حٌةث تتةأٌى فةً   NH3م هعظم الفضٕت النتروجٌنٌة على شكل اهونٌةا ٌتفرز اِسهان عى طرٌك الخٌاش     

حتةى اذا وجةدت  لّسةهانأهونٌةا الحةرة سةاهة  تعةداو تتمى اهونٌا حةرة .   +NH4 الهاء على شكل اهونٌوم 

وتالتالً الهوت . ٌةرتتط شةكل أهونٌةا  لٓجهادتتراكٌز واطئة فهً تؤثر فً هعدٔت النهو وتعرض اِسهان 

الهٌةةدروجٌنً ودرجةةة حةةرارة الهةةاء وحسةةب  اِسالحةةرة الهةةؤثرة فةةً اِسةةهان وهعٌشةةتها فةةً الهةةاء هةةع لةةٌم 

 : اَتٌةالهعادلة 

 

NH4
+
  + OH

-
                                         H2O  + NH3 

لٕهونٌةا علةى  اِؼلةبأي فً الهٌاه الحاهضٌة ستكوى النسةتة    7الهٌدروجٌنً عى   اِسعند انخفاض لٌهة 

فانه ٌجعل الهاء   7الهٌدروجٌنً عى   اِسارتفاع لٌهة  أها.  تاِسهانشكل اٌوى أهونٌوم وهو ؼٌر هضر 

اً وهو الهفضل فً ترتٌة اِسهان حٌث ترتفع نستة وجود أهونٌا الحرة وتزداد تارتفاع درجةة الحةرارة لاعدٌ

 ( هها ٌؤدي على زٌادة التحلل العضوي  2-5) 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 .

اهونٌا  إلىتات النتروجٌنٌة هى التحلل التكتٌري للهواد العضوٌة النتاتٌة والحٌوانٌة ثم تتحول تتحرر الهرك      

النترنتةة  أو خةٕل عهلٌةة النترجةة -NO3نترات  إلىالذي ٌتحول تدوره  NO2نترٌت . تتحول أهوانٌا الى 

Nitrification  اَتٌةحسب الهعادلة : 

NH3+                          NO2-                            NO3- 

تتحوٌةةل  Nitrosomonasٌةا هةى الجةنس رتةتم عهلٌةة النترجةة توسةاطة تكترٌةا هوائٌةةة حٌةث تمةوم التكت     

أهونٌا الى نترٌت وهو هركب كٌهٌةاوي وسةطً ؼٌةر هسةتمر وسةام جةداً  لٕسةهان وٌتحةد هةع الهٌهوكلةوتٌى 

وناً لهوائٌاً هستتاً هوت اِسهان . ٌتحول النترٌت الى نترات توساطة هوكلوتٌى الذي ٌعطً الدم لوههكوناً الهٌث

 و Pseudomonasنتةةةروجٌى توسةةةاطة تكترٌةةةا  إلةةةىٌتحةةةول  يالةةةذNitrobacterتكترٌةةةا هةةةى الجةةةنس 

Achromobacter  لنهوها  أولٌة. تستهلن العوالك النتاتٌة والنتاتات الهائٌة النترات كهواد 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الخامس                                     

 .عدد هصادر الهٌاه السطحٌة: 1س

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

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

 

 إستزراع األسمان

 

 الهدؾ العام:

 ل إلى تعرٌؾ الطالب تإنظهة أستزراع وأنواع أحواض الهزرعة.ٌهدؾ هذا الفص        

 

 اِهداؾ التفصٌلٌة:

 ٌتولع هى الطالب تعد اِنتهاء هى دراسة هذا الفصل أى ٌكوى لادراً على هعرفة هاٌلً: 

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

 واِنتا . أحواض التكاثر والتسهٌى -2

  طرٌمة الترتٌة تاِلفاص. -3
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 الفصل السادس

 

  

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

ؼٌر الدهنٌة  واِحهاضة هى الدهوى الجسم تهثٌلها , وعلى نسب عالٌ ٔ ٌستطٌعالتً  اِساسٌةتها فٌها 

اى ازدٌاد العدد السكانً .  لٓنساى اِساسٌةالصحٌة فضًٕ على الهعادى والفٌتاهٌنات  اِههٌةالهشتعة ذات 

استؽٕل اِسهان لٌسد حاجته تلن هى خٕل  إلى تاْنساى أدىلد دة الحاجة الى التروتٌى الحٌوانٌة للعالم وزٌا

ت كهٌات حدودها المصوى حٌث تعد إلى وإنتاجهال تمنٌات عهلٌة الصٌد الصٌد . ونتٌجة لوصو

 واِحٌاءطى سنوٌاً فانه ٌصتح هى الضروري اعتهاد استزراع اِسهان  هلٌوى100التجاري العالهً  دالصٌ

 الهائٌة على وفك التمنٌات الحدٌثة .

ً أحتجاز تحت ظروؾ هسٌطر علٌها كلٌالهائٌة ت واِحٌاءترتٌة اِسهان  تأنهوٌعرؾ أستزراع الهائً       ا

الهسةطحات الهائٌةة  إنتاجٌةٌشهل أستزراع ترتٌة اسهان الهائدة والزٌنة واسهان الطعوم وزٌادة  جزئٌاً .  أو

هنةذ المةدم , فمةد  اِهةر تةادي هواٌةة الصةٌد . ولةد اسةتزرعت اِسةهان فةً وإشةتاع والٕفمارٌةاتهى اِسهان 

 2000  هةى أكثةرهنةذ  اِسةهانوالتاتلٌوى العرالٌوى والصةٌنٌوى ههنةة اسةتزراع هارس الفراعنة الهصرٌوى 

الروهانٌةة فةً أدٌةرة , ولةد تطةورت  اْهتراطورٌةهنذ عهد  اِسهان اِورتٌوىاستزرع سنة  لتل الهٌٕد . 

راكةز العدٌد هى الهزارع وه وأنشأتفً الوطى العرتً والعراق هنذ هنتصؾ المرى الهاضً زراعة اِسهان 

الهائٌةة تهراحةل انتمالٌةة فةً طرائةك أسةتزراع الهختلفةة  واِحٌةاء. وٌهر استزراع اِسهان تحوث اِسهان 

طرائةةك ذات تمنٌةةات هتمةةدة هةةى خةةٕل تحةةوٌرات وتصةةاهٌم الهةةواد الهسةةتعهلة فةةً إنشةةاء وحةةدات  إلةةىالتملٌدٌةةة 

ؽذائٌةة الهختلفةة اِنةواع وإدخةال أنةواع أستزراع الهختلفة هى ألفاص وتحاوٌط وحاوٌات وإنتا  اِلةراص ال

 جدٌدة هى اِسهان فً عهلٌات الترتٌة . 

 

الهائٌة فً العالم تشكل سرٌع وكتٌر نتٌجةة لعواهةل اجتهاعٌةة  واِحٌاءهشارٌع استزراع اِسهان تنتشر       

 لهٌزات هً : اِسهان هى دوى ؼٌرها هى حٌوانات الهزرعة . وهذه ا تهاوالتصادٌة وهٌزات هههة تنفرد 

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

 توجه الطالة نحو النهو .

نظراً لكوى اِسةهان هةى ذوات الةدم هتؽٌةر الحةرارة فتكةوى درجةة حةرارة جسةهها لرٌتةة هةى درجةة   .2

زٌةادة  إلةىهؤدٌةاً  أجسةاههالةة لتنظةٌم درجةة حةرارة ٔ تصرؾ طا فإنهاحرارة الوسط الذي تعٌي فٌه 

  اِخرىهمارنة تحٌوانات الهزرعة  أعلىهعدٔت النهو تدرجة 

 . أعلىة وزى تكفاء إلىتهتلن اِسهان المدرة على تحوٌل الطالة الههثلة هى التروتٌى الؽذائً   .3

اع أنةةواع هختلفةةة ك( ٔسةةتزرعهةة× عةةرض × ) طةةول  أتعةةاداسةةتؽٕل الحةةوض كلةةه تكونةةه ذا ثٕثةةة   .4

همارنةة تالهسةاحة نفسةها  الهسةتزرعة تحٌوانةات  أعلةى إنتةا لحصةول علةى وافً عهود الهةاء  التؽذي

 . اِخرىالهزرعة 
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فةً ترتٌةة والهالحةة ؼٌر الصالحة للزراعة واسةتثهار الهٌةاه ذات الهلوحةة  اِراضًاستؽٕل  إهكانٌة  .5

 اَتةاراستؽٕل هٌاه  إهكانٌةترتٌة هنتجة هع  أحواض إلىالتور  اِراضًاِسهان حٌث ٌهكى تحوٌل 

 والتلطًماوهة للهلوحة هثل الكارب الشائع الهالحة والهستنمعات وأهوار لترتٌة , وإنتا  , اسهان ه

 حٌث تعد هى الحٌوانات الكاسحة . والنتاتٌةالحٌوانٌة  اِؼذٌةاِسهان على أنواع هختلفة هى  تؽذي  .6

 

 والعةراقالتةً تواجةه هشةارٌع ترتٌةة اِسةهان فةً العةالم عاهةة وفةً الةدول الناهٌةة  ةاِساسٌالهشكلة  إى      

 تةأعلىالهزارع السهكٌة  وإدارةالعاهلة الفنٌة الهاهرة والهؤهلة لترتٌة اِسهان  اٌِديتشكل خاص هً نمص 

نشةاط الهؤسسةات سةهان إلةى رفةع هسةتوى ختةرة الهةرتٌى وتحتا  زٌادة إنتاجٌة الدونم هى اِ وكفاءة .   لدرة

التحثٌة العلهٌة الهتخصصة تترتٌة اِسهان وتؽةذٌتها وانشةاء هفةالس ذات تمنٌةات حدٌثةة ٔنتةا  ضةروب ذات 

انتاجٌة ونهو عالٌٌى فضًٕ على رفع الهستوى ألتصادي للهجتهع هع توفٌر اِراضً والهٌاه الٕزهة ٔنشاء 

ى الؾ نوع هى اِسهان أ اى اِنواع التً ترتى تشكل تلن الهشارٌع . وعلى الرؼم هى وجود أكثر هى ثٕثٌ

 تجاري للٌلة وذلن لوجوب توافر صفات هعٌنة فً النوع الهٕئم للترتٌة تجارٌاً . وهى أهم هذه الصفات :

 

ة الهةراد ترتٌتةه فٌهةا اذ ٔ ٌهكةى ترتٌةة اسةهان هٌةاه مةللهنطع على تحهل الظةروؾ الهناخٌةة لدرة النو .1

 اض درجات الحرارة فالتاردة او الجتلٌة تستب انخدافئة فً الهناطك 

و  هاو إهكانٌةة الحصةول علةى صةؽار  سهولة تكثٌر النوع الهراد ترتٌته طتٌعٌاً تالترؼٌب او صةناعٌا .2

( او سةةهن الخنةةى )    Mugil cephalusالطتٌعٌةةة هثةةل التٌةةاح )  أفراخةةه تسةةهولة هةةى الهٌةةاه

Chanos chanos . ) 

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

 تمتل  النوع الهستزرع للؽذاء الهصنع وألراص والحتٌتات . .4

ٌجب اى ٌكوى النوع ذا لدرة عالٌة على هماوهة الظروؾ التٌئٌة ؼٌر الهٕئهة هثل نمص أوكسةجٌى  .5

 او ارتفاع تراكٌز تعض الهواد الهلوثة .

 نوع ذا هماوهة عالٌة لٕهراض والطفٌلٌات .ٌجب اى ٌكوى ال .6

 إهكانٌة ترتٌة النوع تكثافة عالٌة فً أحتجاز وأسر ..    7      

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

 

 انظوت االستضساع 

وتحت ظروؾ هتنوعة وهتعددة ٌؤدي  أسهان وترتٌتها هتعددة لفعالٌات استزراعاى اتتاع نظم واسالٌب      

الى زٌةادة أنتةا  وتحسةٌى نوعٌتةه . وتعةد عهلٌةة اختٌةار النظةام الهناسةب ٔي هشةروع ترتٌةة اسةهان عةاهًٕ 

حرجاً فً عهلٌة أنتا  أهثل وأستؽٕل الهٕئم لٕرض الهتاحة والحصة الهائٌة الهحددة . وهةى هنةا ٌجةب 

 أرض الهتاحة ٔلاهة الهشروع وتحمٌك اهداؾ ترتٌة اِسهان .دراسة الخصائص التٌئٌة للهاء و

 

  : ا٘ذاف رشث١خ األسّبن

                                                                          هةةى اِسةةةهان الهحلٌةةة وتطةةةوٌره فةةً الهسةةةطحات    Natural stock . دعةةم أحتٌةةاطً الطتٌعةةةً 1

 الهائٌة الهختلفة .

 . انتا  اسهان هائدة تحجم التسوٌك لٕسواق الهحلٌة .2

 الهائدةأسهان أنتا  . انتا  صؽار اِسهان وافراخها واصتعٌاتها لتزوٌد هزارع 3
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 . انتا  اسهان الزٌنة وترتٌتها .4

 صناعٌة كصناعة أعٕؾ وأسهدة وؼٌرها .. انتا  اسهان ٔؼراض  5

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

 هعٌنة       

 . انتا  اسهان طعوم لرٌاضة الصٌد . 7

تهارس فعالٌات ترتٌةة اِسةهان تصةورة عاهةة تطرائةك كثٌةرة وتعةد أحةواض أكثةر الطرائةك شةٌوعاً         

تالتفصةٌل ٔحمةاً . وٌمسةم اسةتزراع اِسةهان والتً لد تكوى تراتٌة او تٕستٌكٌة او كونكرٌتٌة وسةٌتم شةرحها 

 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 . 

ِسةهان ا     وعةدد  ٌث تكوى هساحة الحوض كتٌرة ح   (Extensive culture ). أستزراع الواسع  1

 هى دوى انهائه .  لحوض ها هو هتوافر هى ؼذاء طتٌعً فً    الهستزرعة للٌل وٌعتهد نهو اِسهان على

زٌةادة عةدد اِسةهان الهسةتزرعة فةً  اي  Semi- Intensive culture  )). أسةتزراع شةته الكثٌةؾ  2

على انهاء الؽذاء الطتٌعةً فةً الحةوض عةى طرٌةك تسةهٌد الحةوض هةع هان ٌعتهد نهو اِس.  وحدة الهساحة 

لةد ٌصةل انتةا  اِسةهان فةً أحةواض هةذا  إهكانٌة تمدٌم ؼذاء اظافً هكوى هى هواد علفٌة حٌوانٌة او نتاتٌةة.

طى/هكتار عند ترتٌة نوع واحد هى السهان فً الحوض . ٌرتفع هذا اِنتةا  الةى  2النوع هى اِستزراع الى 

 طى/هكتار عند أتتاع نظام اِستزراع الهتعدد اِنواع وتمدٌم الؽذاء اِضافً تجانب التسهٌد . 9.7

وهو استزراع اِسهان تكثافات عالٌة فً وحةدة الهسةاحة (  Intensive culture) . أستزراع الكثٌؾ  3

م . ٌعتهةد نهةو اِسةهان علةى او الحجم للهاء همارنة تتلن فً أستزراع شته الكثٌؾ وعند اسةتخدام هةذا النظةا

اههةال دور  الؽذاء أصطناعً هى الراص ذات هحتوى تروتٌنً عال وعلى أعٕؾ الحٌوانٌة والنتاتٌةة هةع

الؽذاء الطتٌعةً الهوجةود فةً الحةوض وفعالٌةات التسةهٌد . وٌحتةا  هةذا النظةام الةى ختةرات فنٌةة عالٌةة أداء 

 طةى/ هكتةار  هةةى اسةهان الكةارب الشةةائع 2000لٌةاً جةداً ولةةد ٌصةل لنظةام عاٌعةد انتةا  هةةذا ا. وادارة همتةدرة 

وٌهكى زٌادة أنتا  تاستخدام هتاه جارٌةة هةع تمةدٌم اِلةراص الؽذائٌةة ذات الهحتةوى التروتٌنةً العةالً وهةى 

 <أهثلة على أستزراع الكثٌؾ ترتٌة اِسهان فً اِلفاص واستخدام انظهة الهٌاه الدوارة الهؽلك

  

   ب أنواع اِسهان الهستزرعةحس.   

 

 (  reonocultuMاالستزراع االحادي ).  1

الحوض اذ تتؽذى اِسهان على انواع هعٌنة هةى الؽةذاء الطتٌعةً وهنا ٌرتى نوع واحد هى اِسهان فً       

لكةارب ئةة , وهثةال ذلةن سةهن اهتوافر والهٕئم لها وتةرن الهةواد الؽذائٌةة الطتٌعٌةة أخةرى الهتاحةة فةً التٌال

الؽذائٌةة  اِنةواع فةً الحةوض تاركةا Detritus الذي ٌتؽةذى علةى أحٌةاء الماعٌةة والفتةات العضةوٌة  الشائع

وعادة هةا ٌكةوى هات الحٌوانٌة ئٌة والهائالها ن هثل الهاهات النتاتٌة والنتاتاتاستهٕ الهتعددة أخرى هى دوى

 .وتسهٌد وتؽذٌة اظافٌة واصطناعٌة  على الرؼم هى ادارة أحواض الجٌدة انتا  الحوض هحدد
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 ( : (Polycultureاالستزراع المتعدد .  2

اد عةى تنةافس ها فةً الحةوض الواحةد تؽٌةة أتتعةترتى أنواع عدٌدة هى اِسةهان تختلةؾ فةً طتٌعةة تؽةذٌ     

اؼلةب  ام فةًاِنةواع الهختلفةة وٌطتةك هةذا النظةلتةل عادة ها ٌستؽل عهود الهاء كله هةى اِنواع على الؽذاء . 

الؽذاء الهتةوافر  تلداى العالم تستب زٌادة انتا  الحوض الواحد حٌث ٌعهل هذا النظام على زٌادة لدرة استؽٕل

والكةارب الفضةً والتلطةً انتاجةاً عالٌةاً هةى خةٕل تحفٌةز الكةارب  .وٌعطً خلٌط الكارب الشةائعفً الحوض 

( وٌهكةى زٌةادة  1-6لحوض هى الفضةٕت ) جةدول الفضً على زٌادة استجاتة اِنواع أخرى على تسهٌد ا

أنتا  تشكل اكتر عند اظافة الكارب العشتً الى الحوض حٌث ٌستهلن النتاتات الهائٌة والحشائي الخضةراء 

  فً الحوضوالناهٌة الهمدهة 

 

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

 األنواع

ثافة ك

 االستزراع

سمكة / 

 هكتار

 معاملة الحوض

الزٌادة الوزنٌة 

الٌومٌة 

 /هكتارمكغ

موسم النمو 

 عدد االٌام

 االنتاج الكلً 

 / هكتارمكغ

ك   ارب ش   ائع   ك   ارب 

 لطًفضً   ب
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16.1 187 2980 

  كارب  كارب شائع

 فضً   بلطً
 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 20.9 شعٌر 4500

  كارب  كارب شائع

 فضً    بلطً
ألةةةةةةةةةةةةةةةةراص  8500

 ؼذائٌة

44.1 223 9710 

     

  حسب التنظٌم أداريد . 

 ٌمسم التنظٌم أداري لٕستزراع على لسهٌى رئٌسٌٌى هها.

  انتا  اسهان فمط.  1

تمةاً للؽةرض هةى وفً هذه الحالة ٌنشأ الهشروع فمط ٔستزراع اِسهان وانتاجها وتختلؾ وحدات الهشروع ط

 أنتا  اى كاى انتا  اصتعٌات او اهات او ٌافعات او احجام تسوٌمٌة للهائدة .

 أستزراع الهتكاهل.  2

ٌوانةات الهزرعةة على انتا  حتوب زراعٌة او انتا  تروتٌى حٌةوانً لح وٌمصد ته هنا انتا  اسهان فضًٕ     

 :أخرى وهى اهم انواعه 

i.  الرزاستزراع اِسهان فً حمول 

ثةم ولد هورست استزراع اِسهان فً حمول الرز هنذ لروى عدٌدة فةً جنةوب شةرق اسةٌا والهنةد        

تعةةد ذلةةن لتتةةدأ  انتشةةرت فةةً الهانٌةةا وهنكارٌةةا والٌاتةةاى خةةٕل الحةةرب العالهٌةةة الثانٌةةة . أ انهةةا انحسةةرت

اى واحد او تالتعالب فً الحمل تالتوسع فً الؤٌات الهتحدة أهرٌكٌة . وتستزرع اِسهان هع الرز فً 

السهكة  ٌاً . وتعد سهكة الكارب الشائعرز هو الناتج الرئٌسً وأسهان ناتجاً ثانونفسه وعادة ها ٌكوى أ

فً اورتا هثل اٌطالٌةا والرئٌسة التً ترتى فً حمول الرز فً تعض دول جنوب شرق اسٌا هثل اندونسٌا 

 انتا  حمول الرز فً تاٌواى .  ئٌسة فً ا ٌعد التلطً السهكة الروالهانٌا تٌنه
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وٌتم تهٌئة حمول الرز تحفر لنةاة عرٌضةة وعهٌمةة حةول حمةل الةرز وتهحةاذاة الحافةة الداخلٌةة للمنةاة      

لهةدؾ الترتٌةة وحجةم تختلؾ سعة هذه المناة طتماً روؾ ( التً ٌحافظ على الهاء فٌه . الهحٌطة للحمل ) ال

 وعهمهةا  cm120-160تٌرة فٌكوى عرض المنةاة هةاتٌى انتا  اسهان ك ؾ السهن الهنتج . اذا كاى الهد
. وعادة هاتكوى هذه المناة هلجأ لٕسهان عند ارتفاع درجات الحرارة وصرؾ هٌاه   90cm-60 هاتٌى 

ٌة . ولناة صرؾ اخرى لترتتط تالمناة الهحٌط لناة ري للحمل . تنشأالرز  اولات حصاد الحمل خاصة فً

أسهان ؼرٌتة او هةروب اسةهان ل وخرو  الهاء وهشتن لهنع دخول تتواتات سٌطرة دخو  تزود المنوات

سنة فةً دونم / كؽم /  50دونم /سنةو كؽم / 25انتا  اِسهان فً حمول الرز ها تٌى  الحمل وٌمد ٌصل 

 .دونم / سنة عند تمدٌم العلؾ الصناعً  كؽم/  250 – دونم/سنةكؽم /180 حالة التؽذٌة الطتٌعٌة و 

ii. استزراع اِسهان هع ترتٌة التط والوز 

ٌطتك هذا النظام فً الكثٌر هى دول  جنوب شرق اسٌا والصٌى وهالٌزٌا والهانٌا وهنكارٌا وؼٌرهةا            

 هى الدول . ٌهنح هذا النظام الفوائد أتٌة : 

 . انتا  تروتٌى حٌوانً هتنوع وتكلؾ هنخفضة 1

 ص هى فضٕت حٌوانات الهزرعة. وسٌلة جٌدة والتصادٌة للتخل 2

حةواض اِسةهان وزٌةادة أنتاجٌةة الطتٌعٌةة وتةوفٌر ؼةذاء  ة هى فضٕت الةتط والةوز فةً تسةهٌد أ. أستفاد 3

 لٕسهان هها ٌزٌد الهحصول السهكً 

. زٌادة انتا  التط والوز الهرتى فً احواض اِسهان هى خٕل تؽذٌة الوز والتط على النتاتات والحشائي  4

 هائٌة فً الحوض .ال

تالهضادات الحٌوٌة لتل . زٌادة هماوهة الوز والتط لٕهراض والتخلص هى الطفٌلٌات خاصة عند هعاهلتها  5

 .نملها الى ظلة التسهٌى

  

 

وعند ترتٌة التط هع اِسهان ٌخصص هولع هى حوض ترتٌة اِسهان ٔنشاء ظلةة ترتٌةة الةتط تتةراوح       

وتتنةى ارضةٌة الظلةة هةى الهشةتن الهعةدنً ٔسةماط ذرق الةتط فةً حةوض  75m2الةى  218m تٌى  هساحتها

ترتٌة اِسهان . ولذا ٌخصص جزء هةى حةوض ترتٌةة اِسةهان ٌةرتتط هةع ظلةة ترتٌةة الةتط هسةٌجاً تالهشةتن 

الهعدنً او الخشب لحجز التط وهنعه هى تخرٌب سادا الحوض او التؽذي على صؽار اِسهان وهنحه فرصة 

تطة وتهعدل ترتٌة  350 – 400 ها ٌمارب  20m2ض . وعادة ها تستوعب ظلة تهساحة  لحوالستاحة فً ا

تسةهٌى تطة / هكتار / سنة . تؽذي افةراخ الةتط علةى ثةٕث هراحةل خةٕل هةدة الترتٌةة وال  3500ٌزٌد على  

أولةى ثةم تمةدم  وٌمدم الرز ٔفراخ التط تهعةدل ثةٕث هةرات ٌوهٌةاً ولهةدة ثٕثةة أٌةام ٌوهاً   75الهستؽرلة  

الةى  12 ولحد أشتاع لهةدة  %24و %22تٌى اِلراص الؽذائٌة ذات الهحتوى اللتروتٌنً العالً ٌتراوح ها

لكل تطةة فةً الٌةوم  200gالى  140 وتمدم تهعدل   %16تنخفض نستة تروتٌى العلفٌة الى   ٌوهاً . ثم  20

لثالثةة ٌمةدم خلةٌط هةى تةاديء افةراخ فةرو  اللحةم ٌوهةاً وعلةى وجتتةٌى . فةً الهرحلةة ا  45 – 41 ولهدة هى 

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

. ترتفةةع لةةدرة  g 300/ تطةةة والزٌةةادة تةةدرٌجٌاً وٌوهٌةةاً حتةةى ٌصةةل وزى الوجتةةة أخٌةةرةg 150تةةدءاً تكهٌةةة 

. ٌنصح   %90و  %70تنستة تماء للتط ٌتراوح تٌى هى    1:5و  1:4لنظام الى   حوٌل الؽذائً فً هذا االت

تةةاى ترتةةى اِسةةهان تنظةةام أسةةتزراع الهتعةةدد لعةةدم إهكانٌةةة نةةوع واحةةد هةةى اى ٌسةةتهلن الؽةةذاء الطتٌعةةً كلةةه 

  250سهكة كارب فضً و   200هختلط ) هتعدد ( هكوى هى   الهتنوع فً الحوض . لذلن ٌنصح تاستزراع
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 طى  200ل هكتار لٌصل انتا  اِسهان الى  لك ( سهكة كارب شائع  500سهكة كارب ذي الراس الكتٌر و 

 / هكتار / سنة  هى دونها تمدٌم ؼذاء اظافً .

 

 ؽشائك االسزضساع 

ؾ هشارٌع ترتٌة اِسهان وانتاجه الى تحمٌةك ارتةاح هجزٌةة وهةردود التصةادي جٌةد ٌةتم عةى طرٌةك دته     

ٌة وأنتا  هذا ٌتطلب كلؾ اولٌة تشؽٌلٌة عالٌة وادارة همتدرة ذات خترة فنٌة كتٌرة اذا هةا لةورى تكثٌؾ الترت

تنظم الترتٌة الواسعة وشته الكثٌفة وطرائمها . وهى هنا ٌنصح تضرورة التكثٌؾ التدرٌجً فً الترتٌة وحسب 

ترتٌة اِسهان   خطوات ن . اى اولىاكتساب الخترة وتوافر الهستلزهات ٔنجاح تكثٌؾ الترتٌة وإنتا  اِسها

وفعالٌتها هو اٌجاد الهولع الهناسب المرٌب هةى هسةاكى الهةزارعٌى المةائهٌى علةى ترتٌةة اِسةهان هةع إهكانٌةة 

اِراضً الزراعٌة لها تحتوٌه هى هؽذٌات هفٌدة لنهو اِسهان حسب الهٌاه  الترتٌة فً ريهٌاه  أستفادة هى 

تٌة اِسهان هع تحدٌد نوعٌتها وصٕحٌتها لنهو اِسهان الهرتاة وهعاٌشتها فهً هى الٕزهة ٔلاهة هشارٌع تر

أهور أكثر اههٌة فً اختٌار الهولع وافضلٌة الهشروع هى عدهةه وٌهكةى تمسةٌم طرائةك أسةتزراع حسةب 

 لدهها وحداثتها على تملٌدٌة وحدٌثة : 

 

 اٚال: ٔظُ االسزضساع اٌزم١ٍذ٠خ  

 Pondsالحٛاع ا

ً تعد ترتٌةة اِسةهان فةً ا       ً العةالم .لةد تكةوى أحةواض واههٌةة وشةٌوعاً فة ِحةواض أكثةر أنظهةة لةدها

ٌتركٕس ( وٌهكةى ترتٌةة اتراتٌة او هتنٌة هى الكونكرٌت او التٕسةتٌن او الهعةدى او الصةوؾ الزجةاجً ) الفة

راع الواسةع او شةته الكثٌةؾ او اسهان هٌاه عذتة او تحرٌة فةً أحةواض وكةذلن ٌهكةى اتتةاع اسةلوب أسةتز

الكثٌؾ هع إهكانٌة اعتهاد نهو اِسةهان علةى الؽةذاء الطتٌعةً او الؽةذاء التكهٌلةً او الؽةذاء الهصةنع تاسةتخدام 

 اِلراص الهركزة .

 

 : أعتتارات الواجب هراعاتها عى اختٌار الهولع

نةب عدٌةدة ٔنجةاح الهشةروع وتحمٌةك فٌةه دراسةة جوا تٌةار الهولةع الهزهةع إنشةاء أحةواضٌتطلب اخ        

 اهدافة وتشؽٌلها تالل كلفة واهم هذه الجوانب :

نوعٌتةه صةالحة لنهةو  هةا ٌؽطةً احتٌاجةات أحةواض هةع تمةاءتوفر الهاء الٕزم لتشةؽٌل الهشةروع ت  .1

اِسهان ولعٌشها ولتكاثرها طٌلة اشهر السنة او فً ألل طٌلة هدة الترتٌة وعادة ها ٌفضةل الهصةدر 

ٌٔحتةةوي  ٌلها وٌفضةةل اىؽالطالةةة أزهةةة لتشةةوسةٌح تتجهٌةةز أحةةواض لخفةةض تكةةالٌؾ الهضةةخات ال

 ؽرٌى والطٌى.الهاء نستة عالٌة هى ال

تها وعةادة تفضةل التةرب ؼٌةر حنسجتها وتركٌتها الكٌهٌاوي وهلودراسة نوعٌة ترتة الهولع هى حٌث  .2

ترب ال الجٌدة ِنشاء احواض ترتٌة اِسهان هً .التربتالهاء  النافذة للهاء والتً لها لاتلٌة أحتفاظ 

رهةل وللٌةل هةى الؽةرٌى %70هةع  %25رهلٌة الحاوٌة على نستة عالٌة هةى الطةٌى تحةدود الالطٌنٌة 

.تفضل الترب الحاوٌة على نستة عالٌة هى الهواد العضوٌة والةدتال ؤ تفضةل التةرب الؽنٌةة تةالهواد 

ٌسةتب تسةهم اِسةهان العوالك النتاتٌة تكثافة عالٌةة ههةا لةد ٔنها ستؤدي الى نهو الطحالب و العضوٌة

خاصةةة فةةً أٌةةام الحةةارة الؽائهةةة فضةةٕ علةةى ذالةةن ٔ تفضةةل التةةرب الفمٌةةرة تةةالهواد  واختنالهةةا فجةةرا

 العضوٌة ٔنها تنتج احواضن فمٌرة تالهواد الؽذائٌة الطتٌعٌة الهفٌدة لٕسهان 
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رؾ الهٌةاه تحٌةث ٔتتطلةب او ذا هٌةل للٌةل تأتجةاه صة الحوض هنتسطنٌجب اى تكوى أرض او لاع  .3

فضل طتوؼرافٌة ٔنشاء اى ا. عهلٌة إنشاء أحواض هكلفة  تحوٌرات كتٌرة فً شكل أرض جاعٕ

رض هرتفعة هى ثٕث جهات هع وجود ههر ضٌك فً تأ التً تنحدر تدرٌجٌن وهحاطة أحواض هً

 نخفضة هثل الودٌاى تٌى التٕل هرضً الأحواض فً أ عادة ها تنشأ . الجانب الراتع

تفضل اِراضً ذات الؽطاء العشتً النتاتً ٔنها ترب ذات انتاجٌة عالٌة للؽذاء الطتٌعً تعد ؼهرها  .4

 تالهاء. 

اعً وعادة ها الشكل الرت عادة ها تأخذ احواض ترتٌة أسهاند شكل الحوض وحجهة  , وٌجب تحدٌ .5

على طتٌعةة أرض وهٌلهةا واذا كةاى أنحةدار والهٌةل الطةولً  ٌكوى هستطًٌٕ . ٌعتهد حجم الحوض

 (  6-1الهساحة الهائٌة للحوض ) الشكل  تكتر ر هساحة الحوض , واذا كاى للٌٕ صؽتكتٌراً 

 ٌجب هعالجة الترتة تاحدى الطرق التالٌة رهلٌة عند إنشاء أحواض فً ترب نفاذة للهاء كالترب ال .6

                او   2mlة الهصةةةةةةةنوعة هةةةةةةةى التةةةةةةةولً اثلةةةةةةةٌى سةةةةةةةهن  أؼطٌةةةةةةةة التٕستسةةةةةةةكٌأ . اسةةةةةةةتخدام              

ق تستب نهو النتاتات وأدؼال فً لاع الحةوض او نتٌجةة زهالهطاط . اى هذه الهواد عرضة للتهصنوعة هى 

انة عى حافات التطتفعل اشعة الشهس . تثتت والتلؾ عهلٌات صٌد اِسهان وعهل العهال او تعرضها للتحلل 

حجار الثمٌلة علٌه وتؽطٌة التطانة تطتمة   ووضع أ 25cmوعهمه    cm30طرٌك دفنها فً خندق عرضه  

25cm . هى الؽرٌى 

وفوسةةفات م g/m2  (40-170  )ب . اسةةتخدام هوانةةع التسةةرب الكٌهٌةةاوي هثةةل كلورٌةةد الصةةودٌوم تهعةةدل

على  لهواد هع ترتة الحوض ثم تضؽط الترتةةحٌث تخلط هذه اg/m2 (10 – 20  )الصودٌوم الثٕثٌة تهعدل 

 .حسب عهك الحوض  30cmو  15cm شكل طتمة سهكها ٌتراوح  تٌى 

  . استخدام هادة التنتوناٌت وهً طٌى ؼروي ذو حتٌتات ناعهة جداً شتٌه تالطٌى خاوة . ٌسةتخدم التنتوناٌةت 

( هةرة تمةدر حجههةا أصةلً  20 – 8ر ) فً عهلٌات حفر الصناعة النفطٌة . تهتاز هذه الهادة تالتهةدد تهمةدا

رهةةةل . تسةةةتخدم هةةةذه الهةةةادة تهمةةةدار   عنةةةد هٕهسةةةتها للهةةةاء ههةةةا ٌعهةةةل علةةةى سةةةد الهسةةةاهات تةةةٌى حتٌتةةةات ال

kg/m20.5   الترتةةة الملٌلةةة النفاذٌةةة وتهعةةدل  عنةةد هعالجةةةkg/m2  12.5 فةةً حالةةة التسةةرب الكثٌةةر . ٌةةري

حدل وٌري ٌالماع تالهحراث المرصً وهى ثم  ا عى طرٌك حرثتنتوناٌت على سطح ترتة الماع وٌخلط هعهال

 تالهاء . وعند جفاؾ الحوض ٌهكى اى ٌتشمك الحوض فٌفضل هلًء الشموق تالتتى والدرٌس لتل حدل الماع .

 

د . نمل طٌى هةى هكانةه الةى الحةوض وٌةوزع علةى لةاع الحةوض وحدلةه وضةؽطه لٌكةوى طتمةة هتهاسةكة هةع 

 30cmالى  15cm كل طتمة هى الحدل  . ٌتراوح سهن الترطٌب فً اثناء عهلٌة 

 إٔشبء االحٛاع :
إنشاء حوض ترتٌة اِسهان تعد اختٌار الهولع وهصةدر الهةاء واهةم نمةاط هةذا  دهنان هنهج عهل ٌتتع عن     

 الهنهج هً : 

 . تسوٌة أرض وازالة أعشاب وأدؼال هى لاع الحوض  1

لتةرتتط تمنةوات    1000:2ع تسةهى المنةاة الرئٌسةٌة تانحةدار   لةى لةا. حفر لنةاة طولٌةة تطةول الحةوض ع 2

ة هساحتها تتراوح وترتتط نهاٌة الثناة الرئٌسٌة تحفر 25mوتهسافة تٌنٌة   1000:5تٌة فرعٌة تانحدار   جان

ٌةر وتكةوى الحفةرة اعهةك هةى هةى هسةاحة الحةوض الكت   %10هى هسةاحة الحةوض الصةؽٌر و   %5هاتٌى 

)  هةاء الحةوض كلٌةاً . تعةرؾ هةذه الحفةرة تحفةرة جهةع اِسةهان ٌة لتجهٌع اِسهان عند صةرؾ المناة الرئٌس

اء اثنةاء الفٌضةانات لٌكةوى تحدد احواض الهزرعة تالسداد و ٌجب هعرفةة هسةتوى ارتفةاع الهة.  ( 6-2 شكل 

فةةً اثنةةاء ء ٌهكةةى هعرفةةة  تٌانةةات ارتفةةاع هناسةةٌب الهةةا .  سةةداد أحةةواض اعلةةى هةةى هسةةتوٌات الهةةاء ارتفةةاع
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الفٌضانات هى خٕل دوائر وزارة الةري و الزراعةة او الكشةؾ عةى اثةار الفٌضةانات السةاتمة علةى العةوارض 

 الطتٌعٌة و الجسور فً الهنطمة و لعشر سنوات ساتمة فً ألل .

اء . تناء شتكة تجهٌز أحواض تالهاء و هً عتارة عى لناة رئٌسٌة ثةم لنةوات فرعٌةة او اناتٌةب تجهٌةز الهة3

. فً هذه النمطة ٌجب تحدٌد كهٌات الهٌاه الهسهوح تأستخداهها هى الجهةات الهختصةة ولةد تجهةز  لكل حوض

أحةةواض تالهةةاء هةةى أنهةةر او الجةةداول او خزانةةات الهٌةةاه او تحٌةةرات او اتةةار او هٌةةاه اهطةةار عةةى طرٌةةك 

 5 تجهٌةز أحةواض عةى  ٌةاههطرٌك هضخات . ٌٔمل هعدل كهٌة  خزانات او اناتٌب او لنوات سٌحن او عى

لنستة لتر/ثانٌة/هكتار طٌلة السنة او على ألل فترة الترتٌة . اذ كاى هصدر الهاء هى أهطار الهخزونة فأى ا

لتر/هكتار هى هساحة أحةواض . ٌجةب دراسةة الهوازنةة  15لتر/هكتار و  10الهمتولة للهصدر تتراوح تٌى 

اى . حواض هع كهٌات الهةاه الهصةروفة )تةزل, نضةح , رشةح , تتخةر( تٌى كهٌات الهاء الهتوافرة لتجهٌز أ

الناتجة والهصروفة هعلوهات الصفات أروائٌة للهنطمة تستحصل هى هٌئة الري و التزل وتثتٌت كهٌة الهٌاه 

 زر, الفٌضانات )ارتفاع هناسٌتها و اولاتها الهتولعة ( و ارتفاع الهٌاه فةً أنهةر و خةٕل ظةاهرة الهةد و الجة

 ة.فً التحر و السواحل خٕل السن

 

 
 

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

 

عند  شأ اناتٌب صرؾ هاء كل حوض على حداتناء شتكة صرؾ الهٌاه فً أحواض و الهزرعة حٌث تن . 4

علةةى رؼتةةة الهرتةةً و  ت الصةةرؾ و الهةةواد الهسةةتخدهة شةةكل شةةتكا. ٌعتهةةد النهاٌةةة الهنخفضةةة هةةى الحةةوض 

تعانة تههندسةٌٌى هتخصصةٌى تتصةاهٌم شةتكات الصةرؾ خاصةة اذا سةانشاء الهزرعة . هنةا ٌجةب أ رأسهال

هصةروفة تالكاهةل خةٕل كانت الهزرعة كتٌرة و هتعددة أحواض هع إنشةاء تواتةات هناسةتة لكهٌةات الهٌةاه ال

 -ساعة . و ٌتم صرؾ الهاء تأحد الطرائك أتٌة: 24

) تطرٌمةة الصةرؾ الفنتةوري حٌةث ٌوضةع انتةوب تمطةر هعةٌى  استخدام انتةوب نةاتًء تصةرؾ الهةاء . أ

فً لاع الحوض لةرب أكثةر ننمطةة انخفاضةن و ٌهةر أنةوب عتةر السةدة ( اعتهادآ على حجم الحوض 

ح فةةً تواتةةة الصةةرؾ علةةى اى تتصةةل نهاٌةةة أنتةةوب تةةأنتوب اخةةر الةةى خةةار  الحةةوض الحةةوض لٌفةةت

ٌةةتم الةةتحكم تكهٌةةات الهٌةةاه  . نهاٌةةة أخةةرىالعهةةودي علٌةةه و كةةذلن داخةةل الحةةوض فةةً هتصةةل تةةه و

أنتوب العهودي الى أسفل لٌصرؾ الهةاء حسةب همةدار خفةض  الهصروفة عى طرٌك خفض ذراع

 .أنتوب
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  monkلتواتة او هاٌسهى خاتور الصرؾ ا . ب

تعةةد التواتةةات هةةى أكثةةر طرائةةك صةةرؾ الهٌةةاه اسةةتخداهن فةةً احةةواض ترتٌةةة اِسةةهان لهمةةدرتها فةةً          

السٌطرة على كهٌات الهاء الهصروفة تصورة هنتظهة و الةتحكم تهسةتوى الهةاء فةً الحةوض . تصةنع التواتةة 

رؾ )التواتة( هى لاعدة كونكرٌتٌة او الطاتوق ٌمام علٌهاجةدراى هى الخشب او الكونكرٌت و ٌنشن خاتور الص

جانتٌاى هتوازٌلى تتخللهها اخادٌد  ثٕثة فً كل هنهةا و تكةوى هةذه أخادٌةد هتماتلةة و هتوازٌةة فةً الجةدار. و 

صةرؾ او لمطةر انتةوب الٌنشن جدار ثالث خلفها لٌرتط الجدارٌٌى الهتماتلٌٌى فٌه فتحة خلفٌة دائرٌة لطرها هسة

الذي ٌهتد عترها الى التواتة او الخاتور لٌهر عتر سدة الحوض خلؾ الخاتور الى لناة صرؾ الهٌاه او التةزل 

( ٌسةةتخدم أخةةدود أول الهوجةةة لةةداخل الحةةوض لتثتٌةةت الحةةاجز الهنخلةةً الةةذي ٌهنةةع خةةرو  6-3) الشةةكل

هصةةروؾ . ٌكةةوى عةةرض كةةل اخةةدود اِسةةهان و ٌثتةةت فةةً أخةةدودٌى التةةالٌٌى الةةواح خشةةتٌة لةةتحكم تالهةةاء ال

توصةةة. و لتركٌةةب انتةةوب الصةةرؾ الخلفةةً ٌجةب عهةةل لنةةاة هسةةتمٌهة خةةٕل السةةدة الترتٌةةة  1.2_1.5تحةدود 

لتسهٌل عهلٌة الصرؾ حٌةث ٌوضةع أنتةوب فةً المنةاة لتثتٌةت فةً خةاتور الصةرؾ  100:1الخلفٌة  تأنحدار

 داخل الحوض و اهام السدة التراتٌة تهسافة 

2-3m. 

تحدد اتعاد تواتةة او خةاتور الصةرؾ حسةب حجةم الحةوض . فةً أحةواض الصةؽٌرة ٌكةوى ارتفةاع           

هتةةر و سةةهن الجةةداراى m 0.4هتةةر و عةةرض الجةةدار العرضةةً 0.5mو العةةرض  1.5mخةةاتور الصةةرؾ 

و عةةرض الخةةاتور  2mتٌنهةةا فةةً أحةةواض الكتٌةةرة ٌكةةوى أرتفةةاع  0.1mالهتماتلةةة الهتوازٌةةة و الخلفةةً 

0.7m0.5عرض الجدار العرضً  وm 0.1و سهكهm و فً الوالع ٌجب اى تحدد ولت تفرٌػ الحةوض و .

احةواض الهزرعةة جهٌعهةا لحسةاب كهٌةات الهةاء الٕزهةةة للهزرعةة و الولةت الةٕزم لٕهةٕء و كهٌةات الهٌةةاه 

-5 ) ةٌوهةن لهسةاح( 30-6)الهزرعةة تحةدود  أحواضالهصروفة . و عهوهن فأى هعدل الولت الٕزم ٔهٕء 

وعددها فً الهزرعة . اى اختٕؾ الولت الٕزم لٕهٕء ٌةؤدي الةى  اِحواضهكتار اعتهادآ على نوع (  25

هو الهعةدل الجٌةد  ٌوهن(  25-5) تذتذب فً الولت الٕزم لتفرٌػ أحواض و صرؾ الهاء و عهوهن فأى هدة 

الٕزم لتفرٌػ حوض ترتٌة اسةهان  هكتار . و لحساب الولت ( 25-5) لصرؾ  هٌاه هزرعة هعدل هساحتها 

         -تستخدم الهعادلة أتٌة :

 

 (    -   )          0.75ن = 

 

 ى : الولت الٕزم لتفرغ الحوض تالثوانً   حٌث اى 

 : هعدل هساحة همطع الحوض تأهتار الهرتعة 1م              

 تأهتار الهرتعة ع انتوب الصرؾ: هساحة همط 2م             

 : هعدل عهك الهاء تالحوض فً تداٌة صرؾ الهاء 1ع             

عند                         : هعدل عهك الهاء الهراد الوصول الٌه تعد صرؾ الهاء ٌكوى صفراً 2ع            

 ٌاً . لتفرٌػ الحوض ك

اذا كاى لطر انتوب الصرؾ  1.5mهكتار وعهك الهاء  2 : احسب الولت الٕزم لتفرٌػ حوض هساحته مثال

45cm  

 

 ط×  ²ق( ×  2/1: هساحة همطع انتوب الصرؾ =  )  الحل
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                                               (  =2/1  (×)   × )3.14 

     )     )  cmحٌث اى نك أنتوب = 

 

   )   او   )    3.14ط =                       

  m20.159اذى هساحة همطع نتوب الصرؾ =

 

 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 2هتر   ,  ع 1.5=   1ع

 

   )   -  × )       ×   0.75ى     =  

 ثانٌة    115542 0=       

 

 ساعة 32=        =             

 

 .ثانٌة 60دلٌمة والدلٌمة =  60اعة حٌث اى الس
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 ض ترتٌة اِسهان واجزائه .خاتور الصرؾ فً أحوا 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 صحٌحة خاصة 

ٌجب اى تكوى ؼٌر نفاذة وأ ٌجب هعالجة كها شرح نوعٌة الترب الهستخدهة فً إنشاء السدود حٌث 

ؼٌر جٌدة  ساتماً فضًٕ على وجوب اى تكوى هناستة لتحهل ضؽط الهاء علٌها داخل الحوض اذ اى السدود

أنشاء والضعٌفة ٌصعب اداهتها تعد ذلن او تصلٌحها عند حدوث كسر وعند تحدٌد ترتة السدود ٌهكى 

هٌلها او انحدارها اعتهاداً على حجم الحوض ونوعه ونوع الترتة ودرجة  وعرضها تحدٌد ارتفاعها

والهواد الهكونة لها والفعالٌات التً ستمام على السد . فعند استخدام الرهل فً عهل السد فٌجب هضاعفة 

( وٌفضل اى ٌكوى عرض  50cm-40عرضه وعهل لاطع هى الطٌى عند هنتصؾ السد تعرض ) 

استعهال العرتات والسٌارات , اها عرض لاعدة السد فٌعتهد على هٌله ( فً حالة  4m-3لهتها تٌى ) 

 وانحداره الهعتهد على نوع الترتة وتحدٌد درجات الهٌل حسب الجدول أتً : 
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 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 وتفري الترتة تعد تحدٌد هكاى سدة  1:2ولنفرض اى أنحدار الهطلوب 

( . تثتت اوتاد على الجزء الهضؽوط وعلى  35cm-30تضؽط جٌداً تسهن ) . الحوض على أرض 

ب . لذا فعند تناء ة لتضؽط وهكذا حتى الوصول الى أرتفاع الهطلوت( وتفري التر 70cm-60هسافة ) 

 السدة ٌجب هراعاة النماط أتٌة :

اى ٌكوى هولع اسةاس السةد خةالً تهاهةاً هةى أدخةال والجةذور وأشةجار كونهةا تتةرن فراؼةات عنةد  .1

اهةةٕء الحةةوض تالهةةاء وتعهةةل علةةى تسةةرب وانكسةةار السةةد لةةذا ٌفضةةل لشةةط الترتةةة وازلةةة النتاتةةات 

 وأعشاب .

عةى هتةر واحةد ( فةً اٌةة حةال هةى أحةوال  رتفاعةه ) ٌٔمةل عرضةهٔ ٌمل عرض  لهة السد  عى ا  .2

 كافٌاً لتحهل فعالٌات العهل علٌه  عرضهوٌكوى 

لٕحواض الصؽٌرة و  30cmٌجب ترن هسافة تٌى لهة السد وهستوى سطح الهاء تهسافة ٔتمل عى  .3

50cm ء هى لهة   الهالٕحواض الكتٌرة وتدعى هذه الهسافة تحد أهاى او فضلة العهك لتهنع خرو

 او انهٌار السد تفعل حركة أهوا   السد واهكانٌة خرو  أسهان

وهحاولة الحد  او رصفه تالحجر عند أنتهاء هى انشائها تؽٌة تموٌتهاتالحشائي ٌفضل زراعة السداد  .4

 تستب فعل الرٌاح وأهوا   اوتنكله اهى تعرٌته

 حجُ األحٛاع ٚشىٍٙب :
والهسةةاحة الهتةةوافرة ,  د علةةى عواهةةل عةةدة اهههةةا انحةةدار السةةداوض وهسةةاحته ٌتولةةؾ حجةةم الحةة         

ولةٌس هنةان حجةم افضةل هةى  أحواض ترتٌة اِسةهان ناجحةة احجام . تعد جهٌع  والؽرض هى الحوض 

أخةر ولكةةى ٌفتةةرض اى ٔ ٌكةةوى الحةةوض كتٌةةراً جةةداً فٌصةةعب حصةةاد اِسةةهان هنةةه . وٌصةةعب تفرٌؽةةه 

جداً وتالتةالً ٌكةوى ؼٌةر التصةادي وعهوهةاً علةى الهرتةً اى ٌةدرس هشةروعه  واهٕئه ؤ ٌكوى صؽٌراً 

 تشكل جٌد لٌمرر حجم احواضه هى خٕل دراسته هزاٌا اِحواض الصؽٌرة والكتٌرة .

 ِضا٠ب األحٛاع اٌظغ١شح :

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

 ؽه واهٕئه تسرعة وتسهولة. إهكانٌة تفرٌ 2

 . سهولة هعالجة اِسهان الهصاتة تأهراض والطفٌلٌات . 3

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

 . للة تأثٌر عواهل التعرٌة والتنكل فً سداد اِحواض. 5

 اِب ِضا٠ب األحٛاع اٌىج١شح فٟٙ :
 كل وحدة حجم  هى الهاء . انخفاض كلفة أنشاء ل 1
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. تكوى أكثر عرضة لتاثٌرات الرٌاح هها ٌعهةل علةى تزوٌةد هٌةاه الحةوض تكهٌةات اوكسةجٌى عالٌةة   2

 وتخلٌص اسهان الحوض هى هشاكل نمص أوكسجٌى 

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

 

تطًٌٕ على الرؼم هى إهكانٌة اتخاذ أي شكل هنتظم وؼٌر هنتظم . اى اها شكل الحوض فعادة ها ٌكوى هس

ٌفضةل لصةٌد  . اة  المٌام تعهلٌةا ت لوسهكوى أكثر سٌطرة وأكفأ ادارة واِحواض الهستطٌلة او الهرتعة ت

 اى ٌكوى الضلع الطوٌل فً اِحواض الهستطٌلة هتعاهداً هع اتجاه هتوب الرٌاح لتملٌل تعرٌة السدود

 أحٛاع اٌّضسػخ أٔٛاع 
والعهةك حسةب (  ً الحجم هى حٌةث الهسةاحة ) الطةول والعةرضتختلؾ أحواض ترتٌة اِسهان ف        

واعتهةاداً علةى اسةس .  ختٕؾ هراحل حٌاة السهكة الهرتاة فً الحةوض لحوض تأالؽرض هى استزراع ا

م ٔنشةاء أحةواض هختلفةة تمسةأنتا  الجٌد لٕسهان هةى وجهةة النظةر ألتصةادٌة فةاى هسةاحة الهزرعةة 

 كأتً :  ٔصتعٌات ذاتٌاً وات الؽرض عند تجهٌز الهزرعة  

 هى هساحة الهزرعة .  %0.25أحواض تكاثر تشؽل تنستة 

 هى هساحة الهزرعة  %4.75أحواض حضانة تشؽل تنستة 

 هى هساحة الهزرعة %94.0أحواض تسهٌى وإنتا  تشؽل تنستة 

 ى هساحة الهزرعة ه %1.0أحواض الحفظ تشؽل تنستة 

وعلى العهوم فاى هزارع الترتٌة فً العراق عادة ها تمسم احواضها علةى نةوعٌى رئٌسةٌٌى . اهةا اى       

ٌكونةةاى أحةةواض حضةةانة ورعاٌةةة فمةةط تؽٌةةة انتةةا  أصةةتعٌات او الكفٌةةات وتٌعهةةا او اى تكةةوى أحةةواض 

ة الهتكاهلةة التةً تنةتج اصةتعٌات هةى رعاٌة وتسهٌى تؽٌة انتا  اسهان حجم تسوٌمً تجاري . اها الهزرع

 :هفمسها وترتى تلن أصتعٌات الى الحجم التسوٌمً فتحتوي على 

 اثرسٌتم شرحة فً فصل التك المفمس.  1

,  أحواض   10و  2ٌرة الهساحة تتراوح اعدادها تٌى  : ـ أحواض صؽأحواض التكاثر او التفمٌس .  2

هل عهلٌةة التكةاثر والتةزاو  وطةرح التةٌض هةى أنةاث ( تسة 1000m2-100هساحتها تتراوح هةاتٌى ) 

فةً  أتةاء وأههةات . وٌفضةل اى تنشةأ  الذكور وعهلٌة جهةع الٌرلةات وصةٌدلتل  وسهولة تخصٌته هى 

اهاكى تتوافر فٌها الحهاٌة هى الرٌاح وارتفاع درجات الحرارة او انخفاضةها وهنةان نوعةاى رئٌسةٌاى هةى 

 التكاثر .فصل شرحهها فً  مفر وسٌتي وهوالتكاثر هها دوتتأحواض 

: وهً أحواض تختلؾ هساحتها حسب هساحة الهزرعة واهداؾ تشؽٌلها وعادة ها أحواض الحضانة .  2

( وعهك الهاء ٌٔزٌد على هتر واحةد . تةزود 2500m2( دونم ) الدونم =  10-1تتراوح الهساحة تٌى ) 

وؼنٌةة تأوكسةجٌى والهائهةات الحٌوانٌةة الصةؽٌرة هذه اِحواض تهٌاه نظٌفة خالٌةة هةى الطةٌى والؽةرٌى 

 (  Daphnia خاصة تراؼٌث الهاء ) 

 

ة هةةذه ٌفضةةل اى تكةةوى اِحةةواض لةةرب أحةةواض التكةةاثر والتفمةةٌس او لةةرب الهفمةةس وٌجةةب تهٌئةة       

ٔشةعة  ٌةتم تجفٌةؾ الحةوض تجفٌفةاً تاهةاً وٌعةرضاِحواض لتل استوعٌى هى ولت التكاثر على ألل  . 

تمةات المةاع وزٌةادة تهوٌةة الترتةة .  الترتة تؽٌة تحلل الهواد العضةوٌة فةً ط س ثم ٌحرث لاعه لتملٌبالشه

ّ الحةوض تالهةاء الةى عهةك هة/ دونةم ثةم ٌ kg 50( تهمةدار   Caoفة الجٌةر الحةً ) ٌنشأ الحوض تاضا

م ثة (  افة فضٕت الةدواجى) ٌفضل اض ٌسهد الحوض تأسهدة العضوٌة .  30cmو20cmٌتراوح تٌى

ذائٌةة للحةوض . ٌوضةع اء الماعةدة الؽرن هدة استوعٌى ِنهتٌ 50cmالى  40cmٌهلئ تالهاء لعهك هى 
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تئٌة هى دوى لتل الهائهةات وٌسةتعهل هةادة الجاهاكسةٌى لمتل الحشرات الها تعد ذلن هتٌد حشري  اختٌاريً 

Gammaxane ) ( تتركٌز )1.0-0.6 ) ( جزء تالهلٌوى او هةادة فٌٕتةول Flypool  تتركٌةز جةزء )

 ( اساتٌع  6-4واحد تالهلٌوى ثم نطلك الٌرلات تعد اتهام هلًء الحوض وتتمى الٌرلات هدة هى ) 

       أحواض التنمٌة او الرعاٌة .  3

ِسةهان ( التً تعهر حوالً شهرٌى وترتةى هةذه ا Fryتنتمل الٌها أفراخ او ها ٌسهى تالزرٌعات )       

.  ( او ها ٌسهى تالكفٌات او لحةٌى وصةولها الةى اوزاى تسةوٌمٌة  Juvenileات )لحٌى وصولها الى ٌافع

 دونهاً   40تراوح هساحة هذه اِحواض تٌى دونم واحد و عادة ها ت

 أحواض التسمٌن او االنتاج .  4

لكفٌات الى حجةم التسةوٌك التجةاري . عةادة هةا تكةوى هةذه اِحةواض تستخدم هذه اِحواض لترتٌة ا      

. ٌمةدم الؽةذاء أصةطناعً و الحتةوب  4mو  1.5mهةا ٌتةراوح تةٌى مدونةم و عه 200رة تصل الةى كتٌ

 .  سهان تؽٌة رفع هعدٔت النهولٕ

 أحواض اخرى   .5

هنان أنواع أحواض اخرى فً هزارع اِسهان و خاصة الهتطورة هنها تكوى هتخصصة ٔؼراض و         

 اهداؾ هعٌنة تشهل 

 هاتأحواض أتاء و أ -أ

 أحواض العزل و الهعالجة -ب

 اثناء فصل الشتاء اطك التاردة لوضع اِسهان فٌها التشتٌة فً الهنأحواض  - 

 أحواض تنمٌة الهٌاه و ترسٌب الطٌى و الؽرٌى  -د

 

 -ٔظُ االسزضساع اٌحذ٠ضخ ٚ رشًّ :-صب١ٔآ:

 االلفاص . 1

اسةٌا و لةد تطةورت و نهةت  و جنةوب شةرق ٌعد اصل ترتٌة اِسهان فً ألفاص الى الشةرق ألصةى       

 و الؤٌةات الهتحةدة أهرٌكٌةة .  ة تشكل سرٌع خٕل السةنوات أخٌةرة خاصةة فةً الٌاتةاى و اورتةاهذه الترتٌ

 .  دة او هعلمةة فةً الهسةطح الهةائً ألفةاص الةى حصةر اِسةهان فةً أألفةاص هسةتن تعتهد طرٌمة الترتٌةة فةً

ن النةاٌلوى او ار او المصب و التردي او التاهتو )الخٌةزراى( او هةى شةتاشجتصنع هذه ألفاص هى خشب أ

( .  6-4شةةكل ) هصةةنوعة هةةى اعهةةدة شةةختٌة او تٕسةةتٌكٌة تولٌثٌنٌةةة او هعدنٌةةة  لكةةلهعةةدى الهثتةةت علةةى هٌاا

اى اهةم  . أنهر او التحٌرات او أهوار او الهستنمعات وفً شةواطئ التحةر والهصةتات ً ألفاص ف توضع

ٌهٌز ترتٌة اِسهان فً ألفاص هو اعتهاد نهةو وهعٌشةة وإنتةا  اِسةهان علةى الؽةذاء أصةطناعً تشةكل ها

 فً ألفاص تهزاٌا عدٌدة اههها  كلً او تام وتهتاز ترتٌة اِسهان

 الهرونة العالٌة فً عهلٌات تؽذٌة اِسهان وسهولة الحصاد  -1

 سهولة السٌطرة على اِسهان وهرالتتها  -2

 انخفاض كلؾ أستثهار وللة أٌدي العاهلة  -3

 استؽٕل الهسطحات الهائٌة كافة هى دوى اى ٌؤثر فً الزراعة  -4

 استؽٕل الهصدر الهائً نفسه لطرائك ترتٌة هختلفة  -5

 عدم الحاجة الى اراضً واسعة ٔنشاء الهزارع وإنتا  اِسهان  -6

 اِسهان وانتاجها أستخدام أهثل للؽذاء أصطناعً لنهو  -7

 سهولة السٌطرة على التكاثر  -8
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 السٌطرة على تنافس اِسهان وظاهر أفتراس  -9

 إهكانٌة السٌطرة على اهراض وطفٌلٌات اِسهان  -10

 وعواهل هحددة تتلخص تأتً : تلن الهزاٌا فهً ٔتخلو هى هساو  وعلى الرؼم هى

 

 ات أهوا  العالٌة صعوتة استخدام ألفاص الترتٌة فً الهناطك ذ -1

ٕت عى الهد والجزر ٔتعاد الفضالحاجة الى حركة هاء هستهرة هى خٕل جرٌاى الهاء او ظاهرة  -2

 ألفاص وتجهٌز اِسهان تأوكسجٌى 

 صعوتة استخدام أجراءات الولائٌة والعٕجات الهرضٌة هثل حهاهات التعمٌم وعٕ  أهراض  -3

توساطة العواهل تٌة والتٕستٌكٌة تفعل الرٌاح والتعفى وتاكلها التلؾ السرٌع لٕلفاص خاصة الخش -4

 أحٌائٌة هثل الفئراى وثعلب الهاء 

  تعرض شتان ألفاص الى المطع تفعل اِسهان الهفترسة واِحٌاء الهائٌة أخرى هثل الموالع   -5

 العالٌة أوكسجٌى الذائب تستب كثافة أستزراع  أزدٌاد حساسٌة اسهان ألفاص لنمص  -6

 عدم إهكانٌة السٌطرة على درجة حرارة الهاء تها ٌٕئم ترتٌة نوع هعٌى هى اِسهان .  -7

 .سهولة سرلة اِسهان  -8

9-  

 اخز١بس ِٛلغ االلفبص:
اى اختٌار الهولع الهناسب والهٕئم لٕلفاص ٌتم عى طرٌك تحدٌد أهاكى الهنتختة لتل التدء         

اول هذه الظروؾ أوكسجٌى حٌث ٌؤدي هناستة لترتٌة ذان النوع . و ٌنةتالهشروع تحت ظروؾ تٌئٌة هع

هذا التركٌز على  الى الؽاء ذلن على الرؼم هى اعتهادانخفاض تراكٌز أوكسجٌى فً هسطح هائً هعٌى 

 نوع السهن الهراد ترتٌته . وٌنطتك ذلن على هعدٔت درجات الحرارة للهسطح الهائً . فضًٕ على ذلن فاى
دة التٌار ٌحدد الاهة الهشروع هى عدهه حٌث عادة ها ٌتطلب التٌار الموي الفاصاً لوٌة واثمأً لتثتٌتها عاهل ش

فاى التٌار الضعٌؾ سٌؤدي الى تراكم الهواد الؽذائٌة ؼٌر  العكس ألتصادٌة . وعلى هها ٌزٌد هى الكلفة

الهاء لرب المفص وحوله . وهى هنا فاى الهستهلكة وفضٕت اِسهان فً الماع تحت المفص هؤدٌاً الى تلوث 

لفاص ٌماس تانخفاض هعدٔت الهٕن وارتفاع هعدٔت النهو وهنان ثٕثة انواع أالنجاح الحٌوي للترتٌة فً أ

 هشهورة هى ألفاص تستخدم فً ترتٌة اِسهان 

 ألفاص السطحٌة الهستمرة على الماع .1

 ألفاص الطافٌة .2

 هود الهاءاص الؽاطسة العالمة فً عألف .3
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 اناع هختلفة هى ألفاص ترتٌة اِسهأشكال وأنو  6-4الشكل 

  Race way. المنوات الجارٌة  2

ذات اتعاد لد تصل الى أكثر هى  ات كونكرٌتٌة الشكلٌعتهد هذا النظام على ترتٌة لطٌع اِسهان فً لنو     

100m  30طؤً ؤ ٌتجاوز عرضها علىm  ًوتعهك ٌٔزٌد عى هتر واحد هها ٌفضل ترتٌة أصتعٌات ف

تكهٌة الؽذاء والهاء التً تجهز تها المنوات تناءاً على كثافة ٌهكى التحكم ( .  6-5)شكل لنوات عرٌضة 

ٌاً . ِسهان على الؽذاء أصطناعً تشكل تام والذي ٌمدم لٕسهان اوتوهاتٌكٌاً او ٌدوٌعتهد نهو ااع . أستزر

 مدوٌعد تجرتة الٌاتانٌوى لترتٌة أسهان الكارب الشائع فً المنوات الجارٌة هى أكثر التجارب استناداً . ف

وعهك  47m2فً لناة كونكرٌتٌة تهساحة  85gتهعدل وزى الواحدة  اصتعٌة كارب شائع 8500استزرع 

1.4m ؼالوى /  120و  24تراوح تٌى هاء فً المناة عدل دفك هت طى تعد هرور سنة  10.3ٔنتا  وكاى ا

اص الؽذائٌة الهركزة ) ثانٌة وؼذٌت اِسهان على عذاري دودة المز ) الحرٌر ( والمهح الهسلوق وألر

 الترتٌة  خٕل هدة c˚18هسحوق سهن ( . كاى هعدل درجة الحرارة %50تحتوي على
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 ترتٌة اِسهان فً المنوات الجارٌة 6-5الشكل                     

 

 Enclosuresاٌزحب٠ٚؾ اٚ اٌّس١جبد .3

 
شاع استخدام التحاوٌط فً جنوب شرق اسٌا والٌاتاى وانتشرت هؤخراً فً الؤٌات الهتحدة واورتا .          

ادة هى المصب والتاهتو فً جنوب شرق اسٌا او أعهدة الخشتٌة او الهعدنٌة تصنع الهسٌجات او التحاوٌط ع

تحاط  هذه  ؼٌر الماتلة للصدأ حٌث تثتت فً لاع التحٌرات او أهوار او الهستنمعات او شواطًء التحار

أعهدة تشتان هى الناٌلوى او الهعدى . لد تصنع التحاوٌط هى المصب الهرصوص وٌرتط هذا المصب هع 

تعضه لٌكوى نسٌجاً حاجز سد ٌشته التساط وارتفاعه ٌتناسب هع عهك الهاء تحٌث ٌترز هنه هسافة ٔ تمل عى 

20cm  فوق سطح الهاء فً حالة اعلى ارتفاع الهاء الهسطح . لٌس هى الضروري اى ٌكوى شكل التحوٌط

ً ولكى ٌفضل الشكل الهستطٌل والدائري وكلفة الدائري الل إٔ اى اجر اءات فعالٌات الترتٌة وعهلٌة هنتظها

 ( . 6-6الحصاد فً التحاوٌط الهستطٌلة الشكل ٌكوى أسهل ) الشكل 

هكتار  6هكتار وهعدل التحوٌطة الهستملة تكوى تحدود  200وتتراوح هساحة التحاوٌط ها تٌى هكتار و      

أفراخ او أصتعٌات دونم ( لنمل  0.5وتحتوي على تحوٌطة حضانة هؤلتة صؽٌرة الهساحة ) ها ٌمارب 

خرا  عادة ها تترن التحاوٌط خالٌة هى اِسهان تعد اى ٌتم اها هستملة فً التحوٌطة الكتٌرة  . إلٌها ٔطٕل

وأعهدة الهواد العضوٌة الهترستة فٌها واجراء أداهة على الشتان تؽٌة تحلل  اِسهان الهوجودة كلها اصٕ

لكفٌات ولد تترن لتتؽذى على الهتوافر هى الؽذاء الطتٌعً فً الهسطح ستزرع التحاوٌط تأصتعٌات او ا. ت

اصتعٌة فً الهكتار هدة ٔتمل عى ستة  36000او تتمدٌم أؼذٌة أظافٌة . تشكل عام ٌستزرع ها ٌمارب 

 الحجم التسوٌمً وٌتم جنً وحصاد اسهان التحاوٌط تاستخدام الشتان السٌنٌة او الخٌشوهٌة اشهر لتصل الى
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 ترتٌة أسهان فً التحاوٌط والهسٌجات 6-6الشكل 
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 Closed Recirculating Water System.أنظمة المٌاه الدوارة المغلمة 4

تعد انظهة الهٌاه الدوارة الهؽلمة احدى أسالٌب الحدٌثة فً هجال ترتٌة اِسهان حٌث ٌستند عهل هذه       

تٌى أحواض الترتٌة ووحدة التنمٌة . ولهذا النهط هى هى خٕل تدوٌره  ال الهتكرر للهاء أنظهة على أستعه

ى أرض فضًٕ على الهاء واستؽٕل هساحة صؽٌرة ه سى عدٌدة فً همدهتها ترشٌد استعهالالترتٌة هحا

شهدت السنوات الملٌلة    . والحجم لٕسهان فً وحدة الهساحة  هٌزة هههة جدا هً ضهاى انتا  عالً

د هى هنظوهات الهٌاه الدوارة الهؽلمة فً تعض تلداى العالم لتستخدم فً هجأت ترتٌة ٌشاء العدالهاضٌة إن

اِسهان على نطاق تجاري وفً هجال التحث العلهً وكذلن فً ترتٌة الٌرلات فً الهفالس وتكثٌر أسهان 

 التالؽة .

الهستوٌات همارنة دوارة الهؽلمة هً  اعلى طرٌك أنظهة الهعدٔت أنتا  التً تم التوصل الٌها عى  تعد     

 Cyprinus لكارب الشائعاذ تلػ أنتا  هى اسهان ا ة فً ترتٌة اِسهان على أطٕق ,تتمٌة أسالٌب الهتتع

carpio   400فً الٌاتاى kg  /m3  .  1تكثافات عالٌة جداً تصل الى فً ألهانٌا  تهت ترتٌة الكارب الشائع 

kg   /3L 50انتا  اشارت نتائج دراسة اجرٌت فً الهانٌا الى إهكانٌة هاء . وkg  لكل هتر  هى الكارب الشائع

 ضعؾ أنتا  الهستحصل هى اِحواض هرة  600-500اى هذه الهستوٌات هى أنتا  تهثل هكعب هى الهاء 

 

 ممٌزات النظام المغلك ومساوئه : 

 ٌتهٌز النظام الهؽلك تعدد هى الهزاٌا واههها :

 وهساحة أرض الهستؽلة .. تملٌل حجم الهاء الهستعهل  1

 .اهكانٌة السٌطرة التاهة على العواهل التٌئٌة الهحٌطة تأسهان2

 وجنٌها. . سهولة استزراع أسهان 3

 ة طٌلة اٌام السنة. أهكانٌة  انتا  اسهاك 4

 . الحصول على اسهان خالٌة هى الهواد الهلوثة 5

 الطفٌلٌات وانعدام أعداء الطتٌعٌٌى .. للة هصادر أهراض و6

 

 إٔ انه فً الولت نفسه ٌٔخلو النظام هى الهساويء والهعولات التً ٌهكى تلخٌصها تأتً : 

اولٌة عالٌة ٌهكى اى ٌؽطٌها أنتا  لٌتدأ النظام فً تحمٌك الرتح فً  إنشاء النظام ٌتطلب كلؾ هالٌة .1

 العام الثالث للتشؽٌل .

 جٌدة وتمنٌة عالٌة .وكفاءة ة ٌحتا  الى ختر .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

تزراع صؽٌرة هصنوعة هى هواد هختلفة تستعهل فً أنظهة الدوارة الهؽلمة عادة ؼرؾ او  أحواض اس     

ع اِسةهان الهسةتزرعة ورؼتةة الهرتةً . وهةى ووذلن اعتهاداً على توافر هذه الهواد فً السوق واسعارها ونة

أكثر الهواد شٌوعاً فً أستخدام هً الهواد التٕستٌكٌة والزجاجٌة وصفائح ألهنٌوم والفةؤذ الهمةاوم للصةدا 

اها شكل أحواض أسةتزراع فٌفضةل اى ٌكةوى تٌضةوٌاً او دائرٌةاً ؼٌةر حةاو علةى  والخشب والزجا  اللٌفً .

 زواٌا تتجهع فٌها الفضٕت التً تستب تدهور نوعٌة الهاء . 

 :وحدة التنمٌة .  2

التةً ٌهكةى اسةتخداهها فةً تصةفٌة الهٌةاه فةً أنظهةة الهؽلمةة ولكةى اكثرهةا  هنان العدٌةد هةى الهرشةحات     

 الهٌكانٌكً ,الهرشح الحٌوي والهرشح الفٌزٌوكٌهٌائً: شٌوعا هً:الهرشح

 أ.الترشٌح المٌكانٌكً :

اى عهل الهرشح الهٌكانٌكً هو ترشٌح الهاء هى الهواد الصةلتة العالمةة تةه او الهةواد الؽروٌةة الناتجةة هةى     

هؽلمةة ٌجعةل الهةاء اى تةراكم هثةل هةذه الهةواد فةً اِحةواض ال هان وأفعال الحٌوٌة أخةرى , اذ تؽذٌة اِس

 عكرا وؼٌر صالحا لترتٌة اِسهان .

 احٌةث ٌكةوى اكترهةتر  تاحجةام هختلفةة هةى الرهةل والحصةى ٌحتوي الهرشح الهٌكانٌكً على طتمات تتةد    

ث هةاء تحٌةحركةة الهةواد العالمةة تالهةرور تعهل هذه الهواد علةى اعالةة  حجها فً الطتمة السفلى هى الهرشح .

 فل وهو خال هنها تمرٌتا وتدرجة نماوة عالٌة .ٌصل الهاء الى أس

 ب.الترشٌح الحٌوي :

الهرشح الذي ٌكوى عادة هستعهرا هى كائنات حٌة دلٌمة فً تنمٌة الهاء هى تعض الهواد الضةارة  ٌستعهل     

فعالٌةات م أنةواع هعٌنةة هةى التكترٌةا تتمةو م تهةا اِسةهان ٔداهةة حٌاتهةا .الناتجة هى أفعال الحٌوٌةة التةً تمةو

ٌتم خٕلهةا تحوٌةل الهةواد السةاهة الهوجةودة فةً  (denitrification)وضد النترتة  (nitrification)النترتة 

الهاء كأهونٌا الى هواد الل سهٌة وضررا كالنترٌت والنتةرات او الةى هةواد ٌسةهل ازالتهةا هةى الهةاء تسةهولة 

 أتٌة: ٌائٌةكؽاز النتروجٌى وتتضهى عهلٌات النترتة التفاعٕت الكٌه

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

 )   ( هرشحات هٌكانٌكٌة وحٌوٌة                                      
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وذاتٌةةةة التؽذٌةةةة  (  aerobic)اى التكترٌةةةا التةةةً تمةةةوم تالتفةةةاعلٌى أول والثةةةانً هةةةً تكترٌةةةا هوائٌةةةة      

autotrophic)  ) وتعةود الةى أي تعتهد على الهواء الحر فً انجاز فعالٌاتها الحٌوٌة وتصةنع ؼةذائها تنفسةها

على التوال . اها التفاعل الثالث وأخٌر فً عهلٌة الترشٌح  Nitrobacterو  Nitrosomonas الجنسٌى 

وتعةةرؾ تانهةةا أختةةزال الحٌةةوي للنتةةراى او (  Denitrification)الحٌةةوي فٌهثةةل عهلٌةةة انتةةزاع النتةةروجٌى 

ة التؽذٌةةة هثةةل النترٌةةت الةةى اوكسةةٌد النتةةروجٌى او النتةةروجٌى الحةةر وتةةتم توسةةاطة التكترٌةةا الذاتٌةةة والٕذاتٌةة

 كها فً الهعادلة أتٌة : Bacillusو  Pseudomonasأجناس 

 

2NO3  +  2H                               N2O  +  2O2  +  H2O 

 

ولكً تستهر التكترٌا الهرشح الحٌوي ٔداء عهلٌات التصفٌة الحٌوٌة ٔتد هى توفٌر اسطح وهواد خاصةة      

أو هخلفةات هعاهةل  Teflon ringsوي هثةل الحصةى النةاعم او حلمةات التفلةوى تتحهةل طتمةات الهرشةح الحٌة

 التٕستٌن او اٌة هادة تهتلن سطحاً ثاتتاً لزٌادة الهساحة السطحٌة التً ٌهكى للتكترٌا اى تلتصك علٌها .

 

 جـ . الترشٌح الفٌزٌوكٌمٌاوي .

 

هةواد العضةوٌة الذائتةة التةً ٔ ٌهكةى ازالتهةةا اى الهةدؾ الةرئٌس هةى اسةتخدام هةذه الهعالجةة هةةو ازالةة ال       

تالترشٌحٌى الهٌكانٌكً والحٌوي ٔى وجود هذه الهواد ولو تكهٌات للٌلة تالحوض ٌستب استهٕن أوكسجٌى 

 ) وتالتالً جعل الهاء ؼٌر صةالح لترتٌةة اِسةهان . وتسةتخدم لهةذا الؽةرض عةدة هةواد هثةل الكرتةوى الهنشةط

Activated Carbon  ) ًٕفً فحم الكةون ههث (Characoal  ) وهةً هةواد هسةاهٌة ذات هسةاحة سةطحٌة

كهةا ٌهكةةى اسةتخدام أوكسةةجٌى الثٕثةةً ) أوزوى ( (  Adsorption)عالٌةة لهةةا الماتلٌةة علةةى أهتصةةاص 

ٌنٌة والهواد النتروجوهو هادة هعمهة لها لاتلٌة كتٌرة على أكسدة اذ تملل هى الهواد العضوٌة الذائتة فً الهاء 

 foam)الٕعضةةةوٌة كأهونٌةةةا والنترٌةةةت فضةةةًٕ علةةةى ذلةةةن ٌهكةةةى اسةةةتخدام ظةةةاهرة الفصةةةل الؽةةةروي 

separation  )  وفٌها تلتصك الهواد العضوٌة الذائتة فً الهاء علةى سةطح فماعةة الهةواء الهتكونةة هةى ضة

 الهواء داخل هاء الترشٌح الحٌوي هتركزة فً رؼوة ٌهكى ازالتها تسهولة هى السطح .

 

 وضبفخ االسزضساع فٟ االٔظّخ اٌّغٍمخ 
و العاهل الهحدد فً النظام  ا هنان هساحة كافٌة لحركة أسهاناى حجم الحوض ٌٔهثل دوراً هههاً طاله      

) السةهكة ( الةى      الهؽلك هو استهرارٌة جرٌاى الهاء وحجهه وسرعة تدفمةه . اهةا النسةتة تةٌى وزى الجسةم 

أي اى  30:1وكانةت  1973عةام  Meskeتداور فً النظام الهؽلك فمد سةجلها التاحةث الحجم الكلً للهاء اله

 1995هى الهاء . تٌنها سجلت دراسة اجرٌت فً العراق عةام  30Lلكل كٌلو ؼرام هى السهن ٌتطلب وجود 

هى الهاء وتاستخدام الحصى كوسٌط للترشٌح الحٌوي  20Lسهن :  1kgنتائج افضل فكانت نستة أستزراع 

. 
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 أسئلة الفصل السادس

 

 

 : هاهً أهداؾ ترتٌة اِسهان؟1س

 : أذكر ههٌزات هشارٌع إستزراع اِسهان.2س

 : هاهً صفات النوع الهٕئم للترتٌة تجارٌاً؟3س

 : عدد ههٌزات ترتٌة اِسهان فً اِلفاص.4س
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 الفصل السابع                               

 

 تغذٌة األسمان                                

 

 

 الهدؾ العام:

ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب تتأثٌر التسهٌد علةى أحةواض ترتٌةة اِسةهان وكٌفٌةة        

 تصنٌع العٕئك الجافة.

 

 

 

 اِهداؾ التفصٌلٌة:

ادر اً علةى هعرفةة هةا ٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هةى در اسةة هةذا الفصةل أى ٌكةوى لة         

 :ٌلً

 

 تصنٌؾ اِسهان حسب تؽذٌتها. -1

 العٕئك وهكوناتها اِساسٌة وكٌفٌة تصنٌع العٕئك الجافة. -2
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 الفصل السابع

 

 تغذٌة  األسمان
  

تكةالٌؾ  ٌعد توافر العلٌمة الهناستة للنوع السهكً الهرتى الهشةكلة أساسةٌة فةً ترتٌةة اِسةهان وارتفةاع      

ترتٌة اِسهان تستب ارتفاع نسب هى الرأسهال التشؽٌلً لهشروع  %70تشؽٌلها فمد تصل تلن التكالٌؾ الى 

التروتٌى فً عٕشع اِسهان . لذا تشكل تؽذٌة اِسهان العاهةل الهحةدد لتوسةٌع صةناعة ترتٌةة اِسةهان علةى 

نةةاة تلةةن الةةدول هةةى هصةةادر التةةروتٌى الهسةةتوى العةةالهً وفةةً الةةدول الناهٌةةة علةةى وجةةه الخصةةوص تسةةتب هعا

 الحٌوانً .

 

أحتٌاجةات علةى تعةرؾ الختةرة هرتةً اِسةهان تؽٌةة  تعد دراسة العادات الؽذائٌة لٕسهان هى اساسٌات     

نفسةها تختلةؾ أنةواع اِسةهان فةً عاداتهةا الؽذائٌةة تةل وتختلةؾ العةادات ؽذائٌة ٔنواع اِسةهان الهختلفةة  . ال

ى حٌةث ترتتط العادات الؽذائٌة تهكونات الجهاز الهضهً لٕسهان هالهختلفة للنوع الواحد . لعهرٌة للهراحل ا

( فً  Gizzardثل وجود المانصة ) وجود أو تحور أو أندثار عضو هى أعضاء الجهاز الهضهً لّسهان ه

ر ذلةن . تةرتتط  ؼٌةوالعشةتً و ....  حمٌمٌة فً اسهان الكارب الشائعاسهان التٌاح والخشنً وعدم وجود هعد 

فةراز انزٌهةات هعٌنةة ٔ أعلةى اهعٌنةة سةهان فات الفسةلجٌة للسةهكة حٌةث تعهةل اعادات الؽذائٌةة تةتعض الصةال

وٌهكى تمسٌم اِسهان حسب تؽةذٌتها  لعادات الؽذائٌة . تفرزها أنواع اخرى تناءاً على شكل المناة الهضهٌة وا

 على 

 

هةةد فةةً تؽةةذٌتهاعلى الهائهةةات النتاتٌةةة و الطحالةةب و والتةةً تعت(   ( Herbivorousنتاتٌةةة التؽذٌةةة .1

 الحشائي و النتاتات الهائٌة هثل الكارب العشتً و التنً.

فً تؽذٌتها على الهائهات الحٌوانٌةة و الرخوٌةات و التً تعتهد    ( Carnivorous )حٌوانٌة التؽذٌة .2

 . وٌرلات الّفمرٌات واِسهان وٌرلاتها وهثال ذلن اسهان الجري والتز

( والتةً تعتهةد فةً تؽةذٌتها علةى الكائنةات النتاتٌةة والحٌوانٌةة هعةا Omnivorousهختلطة التؽذٌة )  .3

 وهثال ذلن اسهان المطاى

و هً التً تعتهد فً تؽذٌتها علةى الهةواد العضةوٌة  (detritivorous)هتؽذٌة على الفتات العضوي  .4

 الهوجودة فً الماع . 

 

الساتك احٌانن ؼٌر ثاتت لنوع واحد هى اِسهان طٌلة حٌاتها حٌث تؽٌر تالذكر اى التمسٌم و هى الجدٌر     

 سهان تختلؾ فٌها تٌنها فةً اسةتفادتهاالسهكة هى عاداتها الؽذائٌة خٕل هراحل حٌاتها . فضٕ على اى اِ

لطالةة حٌوانٌة التؽذٌة ؼالتن ها تحصةل علةى ا سهانهة ٔفعالها لحٌوٌة .  فّهى الؽذاء ٔنتا  الطالة الٕز

ى تٌنهةةةا اِسةةةهان نتاتٌةةةة التؽذٌةةةة ؼالتةةةن هةةةا تسةةةتهلن الٕزهةةةة عةةةى طرٌةةةك اسةةةتهٕن التةةةروتٌى و الةةةدهو

 فً افعالها الحٌوٌة للحصول على الطالة التً تحتاجهااؤ رات ٌدالكارتوه



 

74 

 

 الغذاء الطبٌعً

 
هثةل فةً هجهةوع وجودهةا عادة ها تحتوي التٌئة الهائٌة على العدٌد هى أحٌاء الهائٌة, نتاتٌةة و حٌوانٌةة ت

هةى النةوع أخةر فةً نهةوه . تتةدأ السلسةلة  هع اِسهان هاٌسةهى تالسلسةلة الؽذائٌةة حٌةث كةل نةوع ٌسةتفاد

لتةً تعتهةد فةً تؽةذٌتها و نهوهةا علةى الهؽةذٌات هةى ( ا(phytoplanktonتالهائهات او العوالك النتاتٌةة 

ذاتةة اهةٕح الترتةة و هةى تحلةل أعلٌهةا هةى  فسفور و ناٌتروجٌى و توتاسٌوم و هواد هعدنٌة اخرى تحصل

فً الهاء ( فضٕ على وجود الضوء و ؼاز ثنائً  ) هوت و تفس  أحٌاء نتاتٌة وحٌوانٌةالهواد العضوٌة 

و هةادة الكلورفٌةل )التٕسةتٌدات الخضةراء ( لتحوٌةل تلةن أهةٕح الهعدنٌةة الةى  ((CO2اكسةٌد الكةارتوى 

حسب هعادلة التهثٌل الضوئً  وتٌنٌة و دهنٌة و اطٕق ؼاز أوكسجٌىهواد سكرٌة ) كرتوهٌدرات( و تر

             الساتمة الذكر فً الفصل الخاهس .

    

 

 الهواد جاهزة للعوالك النتاتٌة و النتاتات الهائٌة هواد العضوٌة )الؽذائٌة(لتكوى تلنال تحلل التكترٌا      

وهكذا . ئٌة التسٌطة الى هواد ؼذائٌة هعمدة تخزنها فً اجساهها موم تتحوٌل العناصر الؽذاوالطحالب وكذلن ت

الحلمة الثانٌة هى السلسلة الؽذائٌة حٌث تتؽذى على ( zooplankton)تعد العوالك او الهائهات الحٌوانٌة 

ٌة على العوالك النتاتٌة والحلمة الثالثة هى السلسلة الؽذائٌة هً الكائنات الحٌوانٌة الهفترسة والماعٌة الهتؽذ

ل الٕفمرٌات وٌرلاتها وٌرلات لعوالك الحٌوانٌة تتدر  هجهوعات الكائنات الحٌوانٌة فً تعمٌدها لتشهٍ ا

اِسهان لتصل الى اِسهان الهفترسة الهتؽذٌة على اِسهان  الصؽٌرة وٌرلات اِسهان وٌهكى توضٌح 

 (1.7)شكلالسلسلة تالتخطٌط أتً 
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 (1.7هخطط )                                        

نفٌٌة ذاتٌا كهح اى اِسهان فً تٌتها الهائٌة الطتٌعٌة تسطٌع اى تنهو ووهى دراسة السلسلة الؽذائٌة ٌتض      

فضٕ على أهٕح الهعدنٌة ( ستب تنوع الؽذاء الطتٌعً واحتوائها على العناصر الؽذائٌة )نتاتٌة وحٌوانٌة ت

ن تنظام أستزراع الواسع. أساس ٌتضح كفاٌة الؽذاء الطتٌعً لترتٌة اِسها وعلى هذا. والفٌتاهٌنات

الؽذاء الطتٌعً لترتٌة اِسهان فً أنظهة الشته كثٌفة والكثٌفة  ٌكفًهل والسؤال الذي ٌطرح نفسه هو

 ؟ ونحوها

 

 

ٌزٌد هى طلب تلن ,  تأحواض او وزنن تستب نهوها او كتر حجهها  ا اى زٌادة كثافة اِسهان عدد      

خاصة و اى الهدؾ الرئٌس هى  اِسهان للؽذاء الطتٌعً الذي تدوره ؼٌر كافً لسد هتتطالتات اِسهان

لذا على .  و تكالٌؾ الل  ً زهى ف استزراع اِسهان هو الحصول على انتا  عالً هى خٕل النهو السرٌع

 -:المصوى وٌهكى تحمٌك ذالن هى خٕل  حدوده الى عهل على زٌادة الؽذاء الطتٌعً كها ونوعاالهرتً اى ٌ

 

 زٌادة خصوبة التربة : اوال

حواض الترتٌةة هةى خةٕل عهلٌةة ً المٌام تها تؽٌة زٌادة خصوتة ترتة أهنان اعهال ادارٌة على الهرت         

اى عهلٌةةةةةة التجفٌةةةةةؾ تةةةةةؤدي الةةةةةى تحلةةةةةل الهةةةةةواد العضةةةةةوٌة وتعةةةةةدٌنها  تجفٌةةةةةؾ اِحةةةةةواض وحراثتهةةةةةا .

mineralization)  )التكترٌةا والعوالةك لتةل هةى  هالتكوى جاهزة لٕذاتة تالهاء عند هلئ الحوض واهتصاصة

لنتاتات تنهو هذه العوالك والطحالب وا. النتاتٌةوالطحالب والنتاتات الهائٌة )الحلمة أولى فً السلسلة الؽذائٌة (

 ات وأسهان نتاتٌة وهختلطة التؽذٌة وتالتالً كثٌر هى العوالك الحٌوانٌة والٕفمرٌتأعداد هائلة لتوفر ؼذاءا ل
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وفضُ على ذلن .  تمٌة الحلمات تتاعن  وهى ثم تنهو وتزدهر هاالؽذائٌة وازدهارنهو الحلمة الثانٌة هى السلسلة 

هةا ٌسةاعد فةً تنشةٌط عهةل التكترٌةا خاصةة سةٌؤدي الةى هتهوٌةة الترتةة هفأى تجفٌؾ ترتة اِحواض وحرثهةا 

ة التةً تعهةل علةى تثتٌةت النةاٌتروجٌى فةً الترتةة  والمضةاء علةى الطفٌلٌةات وأهةراض التةً التكترٌا أزوتٌ

تخفض هعدٔت التؽذٌة ونهو اِسةهان والةتخلص هةى أدؼةال والنتاتةات والحشةائي التةً تعةد هلجةأ لهسةتتات 

هشةةكلة عةةٕ  ٌةةؤدي  تجفٌةةؾ ترتةةة الحةةوض الةةى اهكانٌةةة  . واخٌةةرآ الهةةرض وأجهةةاد وأفتةةراس لٕسةةهان

 ا  هى خٕل  اضافة تعض أسهدة الكلسٌةحهوضة الترتة او للوٌته

 

  أحىاض التشبيت تسويذ ثبنيب :

اِسةهان . تشكل اعٕؾ اِسهان فً الترتٌةة هعظةم الكلةؾ ألتصةادٌة الهعروفةة فةً ترتٌةة       

ً ء الؽةةذاء الطتٌعةةنهةةاى عهلٌةةات تسةةهٌد اِحةةواض تؽٌةةة ااِسةةهان الةة ا وتةةولتملٌةةل تلةةن الكلةةؾ ٌتجةةه هعظةةم هر

أخةرى , ٌعهةل التسةهٌد علةى  اً تتؽٌةر درجةات الحةرارة والظةروؾ التٌئٌةةوتنوعه خٕل دورة الترتٌة هتزاهن

أنتةا  السةهكً وتحسةٌى تٌئةة ولةاع الحةوض , وٌتعةد خطةر اهةراض الةنمص الؽةذائً هةى خةٕل تنهٌةة  زٌادة

النتاتةات الهائٌةة ثةم الهائهةات الحٌوانٌةة . وانتهةاءاً تزٌةادة الؽذاء الطتٌعً فً الحوض تدءاً تالهائهةات النتاتٌةة و

 هعدٔت نهو اِسهان وزٌادة كثافة أستزراع فً الحوض .

 

تعد عهلٌة تسهٌد اِحواض عهلٌة توازى كٌهٌةائً هةائً ارضةً هعمةد هةى خةٕل العدٌةد هةى التفةاعٕت        

ذٌات الهعدنٌة وزٌادة تراكٌزها عى طرٌك اظافة أسهدة افة الهؽوالفٌزٌاوٌة التً تحدث نتٌجة ٔض الكٌهٌاوٌة

 , وٌستخدم نوعاى هى أسهدة فً أحواض ترتٌة اِسهان هها : 

 

 :  االسمدة الكٌمٌاوٌة .1

تستخدم ٔنهاء الؽذاء الطتٌعةً فةً أحةواض الترتٌةة وخاصةة فةً اِحةواض الهسةتزرعة تكثافةات          

اض حدٌثةة اع تنهوها . ٌحذر استخدام أسهدة الكٌهٌاوٌة فً اِحةواِسهان لٕسرعالٌة تٌرلات وٌافعات 

هةا تالهؽةذٌات الهعدنٌةة . ٌنصةح تاسةتعهالها فةً اِحةواض ذات الترتةة الفمٌةرة او أنشاء وذلةن لؽنةى ترتت

 ٌز الهؽذٌات الهعدنٌةة أساسةٌة هةىاِحواض المدٌهة أنشاء او اِحواض الكونكرٌتٌة . ٌجب لٌاس تراك

افتها . هى خٕل ِحواض تؽٌة احتساب كهٌات أسهدة الواجب اضوسفات وتوتاسٌوم فً هٌاه اوف تنرات

والتوتاسٌوم فً هٌاه اِحةواض للحصةول  افضل تركٌز للفوسفات والنتراتالدراسات والتحوث اتضح اى 

التةوالً  على mg/L (0.5  ٚ5  ٚ1.7)   وٌعطً نهو و انتا  اسهان جٌد هو أعلى نهو هائهات جٌدعلى 

 – mµ/l  (0.4 النترات الكلٌةهٌاه جنوب العراق ووسطه تانخفاض تراكٌز  تتهٌز  .4:1 ( N:P) تنستة  

فة أسهدة التوتاسٌة . هها ٌستدعً عدم أضا mg/L  (2.75 – 2.85 )وارتفاع تراكٌز التوتاسٌوم  ( 3.9

hours/ m للهٌاه العرالٌة فمد تراوحت تٌىالطتٌعٌة أنتاجٌة  اها
2

 .mg (12.2 – 407.1)/ وبسثْٛ 

 

وهعدل اسةتهٕكه ( P2O5) العدٌد هى أسهدة الفوسفاتٌة تختلؾ فً نسب احتوائها على الفسفور  هنان        

ٌعةد السةهاد الفوسةفاتً أهونٌةوهً فعةأً جةداً فةً  تانه فً الهاء الذي ٌعتهد على لاعدٌة الهاء وعسةرته . وذو

 لعسرة العالٌتٌى ,دٌة واالهٌاه ذات الماعد
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فوسفات الكالسٌوم فعأً فً الهٌاه ذات الملوٌة الواطئة . ولمد اتضح اى هنان عٕلة وثٌمة تٌى تٌنها ٌعد سهاد  

العٕلةة هةع درجةة  افة الى أحواض ترتٌة اِسهان وهعٕت انتةا  اِسةهان وتةرتتط هةذهالفسفور الهضكهٌات 

عنةد أرتفةاع درجةات هعدٔت أٌض الؽذائً وهعدٔت نهةو اِسةهان  و ةتزداد أنتاجٌة أولٌحرارة الهاء . 

 وتالتالً ٌزداد الطلب على الفسفور .الحرارة 

 

افتها الى أحةواض ترتٌةة اِسةهان تسةتب تحلةل كثٌةر هةى كهٌات النتروجٌى الواجب اض لٌس هى السهل تحدٌد

لن فأى كهٌات هى النتروجٌى الجوي ٌذوب تروجٌى . كذالهواد العضوٌة الهترستة فً لاع الحوض واطٕق الن

 اضةافة الةى ذلةن, فً هٌاه أهطار السالطة هؤدٌا الى زٌادة تراكٌزه فً ترتة وهٌاه احواض ترتٌة أسةهان .

اتضةح هةى خةٕل  . أ انةه فً ترتةة الحةوض اختزال النترٌت وأهونٌا الى نترات توساطة التكترٌة أزونٌة

فةة فةً انتةا  اِسةهان اذا هةا لةورى افة أسةهدة النتروجٌنٌةة ٌةؤدي الةى زٌةادة طفٌضةالدراسات الهحلٌة , اى ا

زرلةةة وتلةةن هانتةةا  أسةةهدة الفوسةةفاتٌة وخاصةةة فةةً أحةةواض الترتٌةةة الهحتوٌةةة علةةى الطحالةةب الخضةةراء الت

 اِنواع التكتٌرٌة اَنفة الذكر التً تموم تتثتٌت النتروجٌى الحٌوي .

 

رات الى جهلة هتؽٌرات فةً تٌئةة أحةواض ترتٌةة اِسةهان . إٔ اى العهةل علةى عةدم افة النتستؤدي عهلٌة اض

( فةً أحةواض الترتٌةة هةو هةى أهةور mg/l 0.5  وصول تراكٌز النترٌت الى الهسةتوٌات السةهٌة ) الةل هةى

ٌاوٌةة الهائٌةة ٔى النترٌت  لاتل لٕسهان فً تراكٌزه العالٌةة. وتعةد أهونٌةا هةى العواهةل الكٌه ,الهههة اتتدءاً 

هةةى فضةةٕت  90 60-% % لوجٌنٌةةة علهةةاً تةةاى أهونٌةةا تهثةةالواجةةب هٕحظتهةةا عنةةد إضةةافة أسةةهدة النتر

لطتٌعٌةة أنتاجٌةة اعلةى افة الةى اِحةواض أسةهدة الكٌهٌاوٌةة الهضة ؤثراِسهان النتروجٌنٌة . تشةكل عةام تة

 ات أعٕؾ الهمدهة الى اِسهان .هرة ولذلن ٌهكى تملٌل كهٌ 2 - 1.5 لٕحواض وتزٌدها تهمدار

 

 

 

 

 عند استخدام االسمدة فً أحواض تربٌة األسمان ٌجب اتباع النماط اآلتٌة : 

 

 . 60˚ اؾ أسهدة الى اِحواض عند انخفاض درجات حرارة الهاء , فٌجب اى ٔ تمل عىٔتض .1

وحساب كهٌاتها لرفع ٌجب هعرفة تراكٌز الهؽذٌات اِساسٌة فً هاء الحوض لتل اضافة أسهدة  .2

 . mg/L 2 والنترات الى mg/L 0.5  تراكٌز الفسفور الى

اِس الهٌدروجٌنً ولاعدٌة الهاء وعسرته لتحدٌد نوع السهاد الفوسفاتً والسهاد  درجة لٌاس .3

 النتروجٌنً الهضاؾ .

4.  ً ثافة عالٌة هى أسهدة فً حالة ازدهار الهائهات النتاتٌة فً الحوض او وجود ك أضافة ٌهنع هنعاً تاتا

 النتاتات الهائٌة و أدؼال فً حوض الترتٌة .

فً اِحواض فً حالة زٌادة الهادة العضوٌة فً الحوض او للة تراكٌز  أٌماؾ عهلٌات التسهٌد .5

 أوكسجٌى الهذاب فً هٌاه اِحواض .

 

ٌورٌةة عدٌهةة اللةوى دة وهً هةا NH4NO3اى اؼلب أسهدة النتروجٌنٌة الهتوافرة هً نترات أهونٌوم      

سهل الةذوتاى وهو هسحوق تلوري اتٌض  2SO4(NH4)وكترٌتات أهونٌوم  نتروجٌى   35 %تحتوي على 
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هةى كترٌتةات أهونٌةوم , ٌعةادل طنةاً واحةداً هةى نتةرات  ton 1.7 . نتروجٌى   21 % فً الهاء ٌحتوي على

  Ca3(H2PO4)2هو سهاد سوتر فوسفات الكالسٌوم  أهونٌوم والٌورٌا . أها أسهدة الفسفورٌة أكثر شٌوعاً 

  27 % والةذي ٌطلةك هنةه حةوالً P2O5  16 %ثة اشةكال أعتٌةادي وٌحتةوي علةى و ٌوجد تجارٌاًعلى ثٕ

  45  %هنه فسفور والثنائً ٌحتوي على  28.2  %وٌطلك  P2O5 % 18.72فسفور, الحتٌتً وٌحتوي على 

P2O5   ًوٌعد السهاد ؼٌر الحتٌتةً هةو أفضةل ٔرتفةاع نسةتة ذوتانةه فةً  فسفور  %19.6وٌطلك هنه حوال

 الهاء . 

 

 ولحساب كهٌات أسهدة الواجب اوضعها فً أحواض ترتٌة اِسهان نستخدم الهعادلة أتٌة : 

 

  2ت – 1ت                  

 1000× ع × ن =      ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ى                       

 حٌث اى 

 ن : كهٌة السهاد الهضاؾ تالكؽم / هكتار 

 : التركٌز المٌاسً للعنصر والواجب توافره فً هاء الحوض هلؽم / لتر 1ت

 افة هلؽم / لترن العنصر فً هاء الحوض لتل أض: تركٌز ذل 2ت

 ى : النستة الهئوٌة للعنصر فً الهركب السهادي ) ٌكتب على حاوٌة السهاد (

 تفاع هاء الحوض.ع : هتوسط ار

 

تؽٌة رفع تركٌز  hectare  50ها كهٌة نترات أهونٌوم الواجب اضافتها لتسهٌد حوض هساحته -هثال : 

 0.8وهتوسط عهك هاء الحوض  mg/L 0.4 تاى نستة تركٌز النتروجٌى فً هاء الحوض النتروجٌى علهاً 

m.   اى تركٌز  35 %تحوي نترات أهونٌوم على ً   النتروجٌى المٌاسً فً الهاء ٌساوينتروجٌى .علها

mg/L 2  ًوتركٌز الفسفور المٌاسmg/L 0.5  

 

  -الحل : 

  2ت – 1ت                  

 1000×  0.8× ن =        ـــــــــــــــــــــــــــ  

                        0.35 

 

                  2 – 0.4   

 1000×  0.8× ــــ ن =      ــــــــــــــــــــــــ

                   0.35 

 

     =kg/hectare 36.6 

                                                                                        )kg 1830  =36.6  ×50  (كهٌة نترات أهونٌوم للحوض 
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لهاء ٌهرور الهاء على السهاد . تتم اذاتته توضع أكٌاس السهاد عند هداخل , او لنوات تزوٌد الحوض تا

ً فاى  ً . عهوها هى كترٌتات kg 10 اء و  هى اله L 10-15هى نترات أهونٌوم تحتا  الى  kg 1تدرٌجٌا

 هاء ٔذاتتها .  L 20-25 تحتا  الى  أهونٌوم

 

وهى أهم فوائد  Limingهنان اسهدة كٌهٌاوٌة اخرى تعرؾ تأسهدة الجٌرٌة وعهلٌة اضافتها تعرؾ تـ 

 أسهدة الجٌرٌة هً : 

 

والجراثٌم  على لتل الطفٌلٌات ة فً أحواض الترتٌة أي تعهلاعطاء الفعل الهضاد للطفٌلٌات الهوجود .1

 وتعهل أسهدة الجٌرٌة على تعمٌم ترتة الماع وهٌاه اِحواض .

عل الوسط الذي ٌعهل وج pHتأسهدة الجٌرٌة لرفع لٌم الـ  pH تسهد اِحواض الهنخفضة لٌم الـ .2

 على نهو الهائهات النتاتٌة والحٌوانٌة لاعدٌاً أي زٌادة أنتاجٌة الطتٌعٌة .

تحسٌى طتٌعة لاع الحوض وخاصة اِحواض ذات الهحتوى العالً هى الهواد العضوٌة حٌث تعهل  .3

 أسهدة الجٌرٌة على زٌادة تحلل الهواد العضوٌة .

 لهواد العالمة فً هٌاه اِحواض .تعهل أسهدة الجٌرٌة على ترسٌب ا .4

هركتات أهونٌوم لتتحول ٌل عهلٌة النترجة وأسراع تها .خاصة على تسهتعهل أسهدة الجٌرٌة  .5

 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 

 وتحتوي على نستة هتوسطة هى الجٌر الحً . Caustic lime (Ca(OH)2 )  . الجٌر الهطفأ 

توضع أسهدة الجٌرٌة فً هداخل الهاء للحوض او تري على هاء الحوض او توضةع وتةري علةى لةاع      

/ ل هوسةةم الترتٌةةة تكهٌةةة تتةةراوح تةةٌى هةةرات خةةٕ 3-4 الحةةوض تعةةد تجفٌفةةه ولتةةل اهٕئةةه تالهةةاء . ٌضةةاؾ

hectarekg  1800-300 kg/حوض وترتةة المةاع . تاخةذ عٌنةات  لهاءالهٌدروجٌنً  عتهاداً على لٌهة أس

تجفةؾ تةالهواء. تسةحك  g 20وتخلط العٌنةات وٌاخةذ هنهةا   عٌنة لحوض هساحته هكتار( 12هى ترتة الماع )

وذلن  (  pH ±0.1 = 0.8 )الهدروجٌى  هل هحلول ثاتت اِس.عٌ.  ml 0.85وى تنخل تهنخل ذي فتحة تالها

 10.5كلورٌد التوتاسٌوم و  g 74هى حاهض الٌورٌن و  p-nitrophenol ,15 g          هى g 20تتخفٌؾ 

g ع عٌنة اترتة المةاع الجافةه هٌدروكسٌد التوتاسٌوم . أي فً لتر واحد هاء همطر توض (20 g )  ً10فة ml 

لراشح . س اِس  الهٌدروجٌنً لطر وتر  لهدة ساعة واحدة . ثم ٌماهى الهاء الهم ml 20ٌها تٌكر وٌضاؾ ال

س الهٌدروجٌنً لهحلةولٌى وهنةان جةداول لحسةاب كهٌةة أسةهدة الجٌرٌةة الواجةب اضةافتها عنةد ٌٔمارى لٌم ا

 kg/hectareg 600-300ٌضاؾ  7.87الماع pH همارنة لٌم اِس الهٌدروجٌنً للهحلولٌى . عهوهاً اذا كاى 

 لهرتٌى أولى فً تداٌة الهوسم , والثانٌة فً الهنتصؾ .و

 

 االسّذح اٌؼؼ٠ٛخ :  

اى هصادر أسهدة العضوٌة عدٌدة تدءاً تفضةٕت الهاشةٌة والةدواجى وهخلفةات الهعاهةل الهختلفةة              

لتةً تتعةرض لهةا ضةوٌة والهعةاهٕت االهةادة الع. تحدد  وهخلفات الحتوب والزراعة وهٌاه الهجاري الطتٌعٌة 

نسةب . اى أرتفةاع الهحتةوى الرطةوتً ٌجعةل هستوى أسهدة العضوٌة هى الهؽذٌات الهعدنٌة  لتل أستخدام 

فةةً أسةةهدة العضةةوٌة للٌلةةة جةةداً لةةذا تتطلةةب اضةةافتها تكهٌةةات كتٌةةرة فةةً أحةةواض ترتٌةةة الهؽةةذٌات الهعدنٌةةة 
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ا انهاء الؽذاء الطتٌعً فً الحوض . تستهلن أسهدة العضةوٌة توصةفهاِسهان لزٌادة تراكٌز تلن الهؽذٌات و

ل اسةةهان التٌةةاح رٌةةات الناهٌةةة فةةً الحةةوض وكةةذلن تعةةض أنةةواع اِسةةهان هثةةؼةةذاءاً هتاشةةراً لكثٌةةر هةةى الٕفم

تعهل أسهدة العضوٌة تعد تحللها على زٌادة الؽةذاء الطتٌعةً فةً أحةواض ترتٌةة اِسةهان  والكارب الشائع .

 اى أكثار هى أسهدة العضوٌة ٌؤدي الى تلوث هٌاه اِحواض . هها تعهله أسهدة الكٌهٌاوٌة  أكثر

الهةاء خاصةة فةً أٌةام هرتفعةة درجةة الحةرارة عنةد وخفةض تراكٌةز أكسةجٌى الةذائب فةً (   2.7) الشكل 

د ( وتحللهةةا وهةةذٌى الهةةواد العضةةوٌة )السةةهافةةً أكسةةدة الةةذائب الصةةتاح التةةاكر وذلةةن ٔسةةتهٕن أوكسةةجٌى 

والطفٌلٌةات اذا هةا  العاهلٌى سٌؤدٌاى الى ارتفاع هعدل أجهةاد علةى اِسةهان ههةا ٌسةهل اصةاتتها تةأهراض

اضفنا اى أسهدة العضوٌة تعد وسطاً لنهو الكثٌر هى الطفٌلٌات والجراثٌم التً ٌهكى اى تصٌب اِسهان . لذا 

لةى ادارة جٌةدة ودراٌةة وختةرة رة خةٕل هوسةم الترتٌةة تحتةا  افعند استخدام أسهدة العضةوٌة تصةورة هسةته

هشةكل دفعةات ى سةنة او اسةتخداهه علة2  – 4ٌسةتهر التسةهٌد تةالهواد العضةوٌة تشةكل عةام هةرة كةل عالٌةة.  

تصورة هستهرة خٕل هوسم الترتٌة . تحدد نوعٌة السهاد العضةوي حسةب نةوع ؼةذاء اِسةهان الهةراد انهائةه 

وٌهكةةةى اضةةةافتها تهعةةةدل   فضةةةٕت الةةةدواجى افضةةةل أنةةةواع أسةةةهدة العضةةةوٌة , دداخةةةل الحةةةوض . وتعةةة

kg/hectareg 250 . لتعطً انتا  سهكً عال 

 

تٌنها ٌةتم تسةهٌد أحةواض الرعاٌةة لتةل  ٌتم تسهٌد أحواض التسهٌى فً الرتٌع تعد ارتفاع درجات الحرارة     

وٌسةةتخدم التسةةهٌد فةةً السةةٌطرة علةةى نهةةو  اسةةاتٌع هةةى أسةةتزراعه تالرلاتةةة 3 – 4اسةةتزراع اِحةةواض و 

ا . عنةد نهةو الطحالةب وخاصةة هةأدؼال وأعشاب الهائٌة والنتاتات الهائٌة فً الحوض وخاصة الؽاطسة هن

الخٌطٌة هنها فاى ذلن ٌؤثر فً انتاجٌة الحوض وٌملل هى نهو اِسهان وٌعهل على تثتٌط نهو النتاتات فٌعهةل 

 الهائهات النتاتٌة .     على تسهٌد الحوض لزٌادة نهو

 

 ثالثا : تربٌة العوالك ) الهائمات (
ٌحاول المائهوى على إدارة الهزارع السهكٌة المٌام تةتعض اْجةراءات التةً هةى شةأنها زٌةادة هعةدٔت       

ة أحٌةاء المةاع الهفضةل  ائهات  النتاتٌة والحٌوانٌة وتعضالتؽذٌة الطتٌعٌة هثل إنشاء أحواض خاصة لترتٌة اله

الكائنةةات إلةةى أحةةواض ترتٌةةة  ٌةةتم إضةةافة هةةذه  .  Chironomidسةةهان وإنهائهةةا هثةةل ٌرلةةات حشةةرات أللّ

ترتةةً فٌهةةا ٌرلةةات اِسةةهان   الكونكرٌتٌةةة التةةً اِسةةهان وخاصةةة  أحةةواض الصةةوؾ الزجةةاجً واِحةةواض 

الٌةةة هةةى التةةروتٌى ٔحتةةواء هةةذه الكائنةةات علةةى نسةةتة ع هةةا لتةةل إطٕلهةةا إلةةى اِحةةواض الكتٌةةرة نظةةرا وافراخ

فضةٕ علةى ذلةن تنتشةر علةى سةواحل جنةوب شةرق أسةٌا والٌاتةاى السةهان   الحٌوانً الضروري لنهو ٌرلةات

وإنهائها لتؽذٌة اِسهان وْؼراض صناعٌة هثل صناعة الزٌوت واْصةتاغ  هزارع ترتٌة الطحالب التحرٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    واِدوٌة وؼٌرها.
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 الغزء الوصنغ

فةً وحةدة عند زٌادة كثافةات اسةتزراع اِسةهان )تعةرؾ كثافةة أسةتزراع تأنهةا عةدد أو وزى اِسةهان       

رتٌة ٌصتح هى الصعب إنتا  ؼذاء طتٌعةً ٌلتةً هتطلتةات نهةو فً أحواض التهساحة أو حجم هى الحوض(  

اِسهان  إلى اِؼذٌة الهصنعة  الذا ٌلجأ هرتو اِسهان الهرتاة وهعٌشتها وسد احتٌاجاتها هى الهواد الؽذائٌة .

 صول على ألصةى إنتةا  ههكةى تألةل فتةرةوإضافتها إلى اِحواض لزٌادة هعدٔت النهو وتسهٌى اِسهان للح

 . ٌطلك على اِؼذٌة الهصنعة تعٕئك اِسهان. زهنٌة

 \الوكىنبث األسبسيت لؼالئق األسوبك:

لتحمٌك الهةدؾ الهنشةود هةى ترتٌةة اِسةهان ٌجةب تةوفٌر ؼةذاء هتكةاهٕ ٌلتةً احتٌاجةات اِسةهان لؽةرض     

 ولتحمٌك هذا الهدؾ ٌجب أى ٌحتوي الؽذاء على الهتطلتات اِساسٌة نهوها تشكل سرٌع .

 -ة والنهو وهً:للهعٌش

 Proteinsالتروتٌنات   -1

تختلةؾ التروتٌنةات فٌهةا تٌنهةا تنةاءا علةى نةوع اِساسً  لتناء أنسجة الحٌواى .  تعد التروتٌنات العنصر      

 اِحهاض اِهٌنٌة الهكونة لها والتً تهثل وحدة التناء اِولٌة للتروتٌنات وطرٌمة ارتتاط تلن اِحهاض .

فةةً هعظةةم تروتٌنةةات  ة هةةو النٌتةةروجٌى الةةذي تتلةةػ نسةةتة تواجةةدهساسةةٌة لّحهةةاض اِهٌنٌةةإى وحةةدة التنةةاء اِ

ٌعتر عى الهحتوى ألتروتٌنً للهواد العلفٌة تالهعادلة اَتٌةة  . %16الحٌواى والتذور الزٌتٌة والحتوب تحدود 

:-\ 

 6.25×كهٌة أو نستة النتروجٌى فً التروتٌى  التروتٌى الخام =

وتهةا إى اِحهةاض اِهٌنٌةة هةً وحةدة  6.25 =16 /100  %16هى النسةتة  6.25لم  حٌث تم حساب الر

 حاهضا اهٌنٌا هى التروتٌنات الطتٌعٌة . 23تناءا لتروتٌنات فمد تم عزل 

تحتا  اِسهان إلى عشرة أحهاض اهٌنٌة أساسٌة فً ؼذائها حٌث ٔ ٌسةتطٌع الجسةم تخلٌمهةا هةى هركتةات    

ثرٌةةونٌى ,  , ٌى, لٌوسةةٌى , ٌٔسةةٌى , هٌثةةاٌونٌى ,فٌناٌةةل آٔنةةٌىآرجنٌى,هسةةتد( وهةةً 7-1أخةةرى ) الجةةدول 

تمٌة اِحهاض أهٌنٌة فهً ؼٌر أساسةٌة  وٌهكةى لجسةم اِسةهان تخلٌمهةا وفاى وفالٌى أٌزولٌوسٌى. أها ترتت

 ها إذا لم تكى هتوافرة فً ؼذائه عند احتٌاجه ل

 حهاض أهٌنٌة اِساسٌة ؼم /كؽم ؼذاء( احتٌاجات تعض اِسهان ل7ّ-1جدول )        

 

 الجري السالهوى سهكة الكارب 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

 : الحيىاني البشوتين -أوال:

وهو تروتٌى حٌوانً الهصدر ٌهتاز تاحتوائه علةى اِحهةاض أهٌنٌةة اِساسةٌة حٌةث ٌةدخل فةً عٕئةك      

اِسةهان وٌهكةةى الحصةول علٌةةه هةى عةةدة هصةةادر هثةل هسةةحوق السةهن وهسةةحوق اللحةم وهخلفةةات الهجةةازر 

  ًتحسب كهٌة التروتٌى الحٌوانً الداخلة ف وهسحوق الدم والدٌداى وؼٌرها .

عٕئةةك اِسةةهان تدلةةة نظةةرا ٔرتفةةاع أسةةعاره ههةةا ٌةةؤثر فةةً سةةعر علٌمةةه اِسةةهان , ولةةد ٌةةؤدي إلةةى خسةةائر 

 التصادٌة .

 البروتٌن النباتً: -ثانٌا:

ٌهتةاز التةروتٌى ض اِحهاض أهٌنٌةة  اِساسةٌة . ٌتم الحصول علٌه هى هصادر نتاتٌة وهو ٌفتمر إلى تع   

اعد علةةى وضةةعه فةةً عٕئةةك اِسةةهان وٌملةةل هةةى نسةةب إضةةافة التةةروتٌى النتةةاتً تانخفةةاض أسةةعاره ههةةا ٌسةة

روتٌى النتةاتً فةً كسةب تةذور الحٌوانً خاصة تالنستة لّسهان النتاتٌة وهختلطة التؽذٌة وعادة ها ٌتةوافر التة

الزٌتٌة والتمولٌات والطحالب التحرٌة . وٌنصح تالحذر تعض الشًء هةى إضةافة التةروتٌى النتةاتً  الهحاصٌل

ثتط إنزٌم كستة فول الصوٌا التً تحتوي على هتب احتواء تعض هصادره على هواد ضارة تاِسهان هثل تس

الترتسٌى , وكستة تذور المطى الهحتوٌة على هادة  الجوسٌتول ذات التةأثٌر علةى عهةل العدٌةد هةى اْنزٌهةات 

 الهاضهة .

مها وهنان عواهل تحدد هةذه أحتٌاجةات وتصورة عاهة تختلؾ اِسهان فً احتٌاجاتها هى التروتٌى فً عٕئ

 أههها:

 العادات الؽذائٌة إذ تحتا  اِسهان حٌوانٌة التؽذٌة على نسب تروتٌى اعلً فً عٕئمها . -ا

 واهتصاصه    لتروتٌى, الذي ٌختلؾ تاختٕؾ نوع اِسهان هى حٌث المدرة على هضهه ا نوع  -ب

تروتٌى أعلى هى ن فً هراحل عهرها اِولى إلى نسب سهاعهر اِسهان ,حٌث عادة ها تحتا  صؽار اِ - 

 اِسهان اِكتر عهرا.

تركٌب العلٌمة هى  حٌث نسب الدهوى  والكرتوهٌدرات كهصادر طالة , إذ تختلؾ هذه النسب حسب نوع  -د

 اِسهان .

 عواهل تٌئٌة هثل درجة حرارة الهاء والهلوحة . -ـ ه

 fatsالدهون  -2

 ت هثلواى أو النتات والتً ٌهكى استخٕصها تالهذٌتاا جزء هى نسٌج الحٌتعرؾ الدهوى تأنه   

 توجد تنوعٌى : لدهنٌة هً أساس تكوٌى الدهوى  وإى اِحهاض االكلوروفورم واٌِثر والتنزٌى . 

 .الهشتعة وهً الدهوى الصلتة والشحوم 

 .ؼٌر الهشتعة وهً الزٌوت السائلة 

ٌة ٔ ٌستطٌع الجسم تخلٌمها , وؼٌر أساسٌة ٌستطٌع الجسم أى ٌصنعها وتمسم اِحهاض الدهنٌة على أساس    

طةةً  الؽةةرام هان  وؼةذاء تمٌةةة الحٌوانةةات حٌةث ٌعوتعةد الةةدهوى الهصةدر اِساسةةً للطالةةة فةً عٕئةةك اِسةة .

طالة ؼرام واحةد هةى الكرتوهٌةدرات . تتهٌةز اِحهةاض الدهنٌةة توجةود هجهةوعتٌى  ضعؾ الواحد هى الدهى

 ختلفاى حسب نوع الرواتط التً ترتط اِحهاض الدهنٌة.أساسٌتٌى ت
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ٌى وهةى أهثلتهةا حةاهض أولٌةن وحةاهض اللٌنولٌةن الةذي توتشتهل على راتطتٌى ثنةائٌ 6هجهوعة أوهٌجا  

 وهو هسؤول عى تكوٌى الكلٌسترول الضار تاِوعٌةة الدهوٌةة .6w 2 :18 (18:2W6   )ٌرهز له تالرهز 

: w 3 3هل على ثٕثة رواتط ثنائٌةة هثةل حةاهض اللٌنةو لٌنٌةن وٌرهةز لةه تةالرهز وتشت 3 هجهوعة أوهٌجا

18 (18:3W3 )  فةةً  3و 2 عةةدد ذرات الكرتةةوى فةةً الحةةاهض الةةدهنً وٌهثةةل الةةرلم18حٌةةث ٌهثةةل الةةرلم

أول أصةةرة  رلةةم ذرة الكةةارتوى لهولةةع 3wو w 6الهزدوجةةة تٌنهةةا ٌهثةةل  الحاهضةةٌى أعةةٕه عةةدد اَواصةةر

 هضٌى .هزدوجة فً الحا

تختلؾ اِسهان فً احتٌاجاتها هى هجهوعتً اِحهاض الدهنٌة وتشكل عةام تحتةا  اسةهان الهٌةاه العذتةة       

اِحهاض الدهنٌة العائدة للهجهوعتٌى الهذكورتٌى , تٌنها تحتا  اسهان الهٌةاه التحرٌةة إلةى دهةوى الهجهوعةة 

وتسةتطٌع اسةهان الكةارب اسةتهٕن  %8اِسهان الثانٌة .وعهوها ٌفضل أى ٔتتجاوز نستة الدهى فً عٕئك 

الدهى وتعطً نهوا عالٌا ولكنها تنتج أسهاكا ذات هحتوى دهنً عال ههةا ٌجعلهةا  %10عٕئك تحتوي على  

 ؼٌر هرؼوتة هى لتل الهستهلن .

عنةد تصةنٌع عٕئةك ذات هحتةوى دهنةً  ِكسةدة الةدهوى )التةزن  (كهادة هانعة  Eضاؾ فٌتاهٌى ٌراعى أ    

 ل خاصة عند تخزٌى العٕئك فً درجات حرارٌة عالٌة ,حٌث تعد العٕئك الهزنخة ساهة لّسهان .عا

 Carbohydratesالكربوهٌدرات -3

كرٌات والنشةوٌات وهةً سةتعرؾ الكرتوهٌدرات تأنها أتسط هجاهٌع الؽذاء الحاوٌة علةى طالةة هتهثلةة تال     

سةةةهان ذات التؽذٌةةةة النتاتٌةةةة . ٌتحةةةدد اسةةةتخدام ارخةةةص هصةةةادر الطالةةةة فةةةً أؼذٌةةةة اِسةةةهان وخاصةةةة اِ

الكرتوهٌدرات فً عٕئك اِسهان حسب العادات الؽذائٌة وهعاهل هضم الكرتوهٌدرات ولدرة اِسةهان علةى 

هضهها واهتصاصها . فاِسهان حٌوانٌة التؽذٌة ٔتستطٌع أستفادة هى كهٌات كتٌرة هى الكرتوهٌةدرات فةً 

نزٌهات الهاضهة للكرتوهٌدرات, تٌنها اِسهان نتاتٌة التؽذٌة هثل الكارب العشتً  العٕئك تستب عدم إفرازأ

ٌهلةن المةدرة علةى  ات الهعمةدة , علهةا تةاى الكةارب الشةائعوالتنً لها المدرة على هضم النتاتةات والكرتوهٌةدر

 .هضم الكرتوهٌدرات ولكى تحدود 

 vitaminsالفٌتامٌنات  -4

علةةى الةةرؼم هةةى احتٌاجةةه لهةةا تكهٌةةات للٌلةةة الحةةً ٌة هههةةة جةةدا لحٌةةاة الكةةائى الفٌتاهٌنةات هركتةةات عضةةو     

فةةً عٕئةةك اِسةةهان  ٌسةةتب  . إى نمةةص أحةةد الفٌتاهٌنةةات أو تعضةةها  للحفةةاظ علةةى الصةةحة العاهةةة والنهةةو

تعهل الفٌتاهٌنةات  ا وإصاتتها تإهراض النمص الؽذائً .اضطراتات فً عهلٌات التهثٌل الحٌوي داخل أجساهه

 اعد إنزٌهً للكثٌر  هى إنزٌهات  الجسم        .كهس

 -ٌهكى تمسٌم الفٌتاهٌنات التً ٌحتاجها الجسم على هجهوعتٌى رئٌسٌتٌى هها:

 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  -

فمةةر الةةدم  إى نمةةص فٌتةةاهٌى هعةةٌى  أو هجهوعةةة فٌتاهٌنةةات ٌةةؤدي إلةةى أعةةراض هرضةةٌة هتعةةددة أهههةةا      

   .( 7-2هراض هتعددة ) جدول تها تأاتوضعؾ الحالة الصحٌة للسهكة وتالتالً إص
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 فٌتاهٌنات فً عٕئك اِسهاناْعراض الهرضٌة لنمص تعض ال 7-2جدول          

 اْعراض الهرضٌة نمص العنصر

B 12 

 

 ضعؾ النهو,فمداى الشهٌة

         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 ٌىتٌرودكس

E  جحوظ العٌنٌى, ضعؾ النهو, عدم

 تجلط الدم

حاهض 

 أسكوتٌن

ضعؾ النهو, فمداى الشهٌة,جحوظ 

 العٌنٌى,تشوهات فً العهود الفمري

 

 mineralاألمالح المعدنٌة  -5

لةذي ا الهعادى هً أهٕح ؼٌر عضوٌة ذات عٕلة وثٌمة توظائؾ حٌوٌة عدٌدة أههها التنظٌم أزهةوزي      

وتسةةهم اِهةةٕح  تمةةوم تةةه اِسةةهان لهعادلةةة تراكٌزسةةوائل الجسةةم هةةع تراكٌةةز التٌئةةة الهائٌةةة التةةً تعةةٌي فٌهةةا.

الهعدنٌة فً تناء الهٌكل العظهً لّسهان وتهثل جزءا  ٌدخل فً تركٌب العدٌد هةى اْنزٌهةات والهرهونةات, 

ً كثٌر هى اِفعال الحٌوٌة كالتنفس والهضم إى نمص اِهٕح الهعدنٌة فً ؼذاء اِسهان ٌؤدي إلى اْخٕل ف

لذا فاى إضافة اِهٕح الهعدنٌة إلى عٕئك اِسهان ٌةؤدي إلةى  والتكاثر والنهو والتوازى أزهوزي وؼٌرها.

 هعدٔت نهو جٌدة على الرؼم هى حصول اِسهان على كهٌات كتٌرة هى تلن اِهٕح هى التٌئة الهائٌة .

 -ػالئك األسّبن :
 تختلؾ عٕئك اِسهان هى حٌث هكوناتها وأشكالها تةاختٕؾ أنةواع اِسةهان واخةتٕؾ أسةالٌب الترتٌةة.     

وتشكل عام فاى الهحتوى ألتروتٌنً   . العهر والهدؾ هى الترتٌة هكونات العلٌمة للنوع الواحد حسب وتختلؾ

رٌتٌةة تسةتب اة فةً أحةواض كونكذلن لّسةهان الهرتة  لعٕئك اِسهان الهرتاة فً أحواض تراتٌة هو الل هى

احتواء اِحواض التراتٌة على نستة تروتٌى عالٌة هى الؽذاء الطتٌعً . كةذلن فةأى اِسةهان الصةؽٌرة تحتةا  

إلى نسب تروتٌى أعلى فً عٕئمها هها لو كانت كتٌرة . وعهوها فةاى عٕئةك اِسةهان هةً عتةارة عةى هةواد 

لتكوى تشكل هسحوق أو أى تصنع على هٌئة  ؼذائٌة حٌوانٌة ونتاتٌة هخلوطة هع تعضها تعد جرشها وطحنها

 ألراص ؼذائٌة تعد إضافة الهواد الراتطة لها .

تشةةتهل الهةةواد العلفٌةةة نتاتٌةةة اِصةةل علةةى الحتةةوب )ذرة , شةةعٌر ( والتمولٌةةات )تةةرهس, تةةالٕء, فاصةةولٌا( 

احٌك )هسحوق اللحم والكسب) كسب فول الصوٌا, تذور المطى(. أها الهواد العلفٌة الحٌوانٌة اِصل فهً الهس

 , السهن , العظام( وهخلفات الهجازر وهنتجات اِلتاى والمشرٌات.
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( حٌةةث هنةةان هةةواد ذات لٌهةةة ؼذائٌةةة عالٌةةة وتكةةوى 7-3وتختلةةؾ الهةةواد العلفٌةةة فةةً لٌهتهةةا الؽذائٌةةة )جةةدول 

طة وهخلفات أسعارها هرتفعة جدا هثل هسحوق السهن  وفول الصوٌا, وأخرى رخٌصة الثهى هثل نخالة الحن

 الهجازر.

 

 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 اِسةهان كاهلةة هةى حٌةث احتوائهةا علةى العناصةر الؽذائٌةة كلهةا فةً     

حالة أستزراع فةً أحةواض تراتٌةة وتحةت نظةام شةته الكثٌةؾ . إهةا إذا كةاى أسةتزراع تحةت نظةام الترتٌةة 

لى احتٌاجات النوع الهرتى جهٌعها لسد هتطلتاتةه هةى النهةو الكثٌفة فٌجب إى تكوى العٕئك هركزة وتحتوي ع

% 30 -%20تةٌى واِفعال الحٌوٌة . تصةورة عاهةة تحتةوي العٕئةك اْضةافٌة علةى نسةتة تةروتٌى تتةراوح 

ر هةةى طةةى /هكتةةار ( وحسةةب عهةةر السةةهكة )ٌفضةةل اسةةتخدام هةةذه النسةةتة عنةةدها تكةةوى كثافةةة أسةةتزراع أكثةة

 .عض العٕئك الهستخدهة فً العراق  ب تٌوضح تركٌ(  7-4والجدول ) 
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 هكونات تعض العٕئك الهستخدهة فً هزارع العراق7-4جدول          

 

*أنهوذ   ا لهادة الؽذائٌة

(1) 

 أنهوذ 

(2) 

أنهوذ  

(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 هجروي

 _ _ 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
ئك الجافة علةى نسةتة هحةددة هةى التةروتٌى والةدهوى والكرتوهٌةدرات فضةٕ علةى اِهةٕح تحتوي العٕ       

الهعدنٌة  والفٌتاهٌنات هع تهٌزها تما تلٌة  خزى لهدة طوٌلةة . عةادة هةا تصةنع هةذه العٕئةك وتمةدم علةى شةكل 

ت ,أو علةى هسحوق ناعم إذا لدهت إلةى الٌرلةات واِفةراخ ,أو هسةحوق خشةى إذا لةدهت للصةؽار وأصةتعٌا

شكل الراص وحتٌتات تختلؾ إحجاهها تتعا لحجم فم اِسهان الذي ٌختلؾ تةدوره هةى حٌةث الحجةم تةاختٕؾ 

 عهر السهكة ونوعها .

 تصنع العٕئك عاهة فً هعاهل إنتا  اِعٕؾ والعٕئك الهنتشرة فً أرجاء العراق.     

ة  لسد حاجتها هةى العٕئةك حٌةث تراعةى النمةاط وٌهكى إنشاء هعهل صؽٌر ْنتا  العٕئك فً الهزارع الكتٌر

 -اَتٌة:

 ٌجب أى تكوى الهكونات اِولٌة للعلٌمة جافة تهاها. -1

 أخرى .    طحى الهكونات اِولٌة جٌدا وؼرتلتها هى الهواد الصلتة ,أها المطع الكتٌرة فٌعاد طحنها هرة  -2

 خلطة العلٌمة .ٌتم وزى كل هكوى على حدة لتحدٌد النستة الهئوٌة فً  -3

 ٌتم خلط الهكونات الهطحونة جٌدا  للحصول على خلطة هتجانسة . -4

 ٌضاؾ الزٌت تتطء هع تملٌب الهكونات تشكل هستهر للتأكد هى توزٌع الزٌت على هكونات العلٌمة. -5
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 لحصولتدرٌجٌا هع التملٌب الهستهر حتى  ا(  C˚50-40ٌضاؾ هاء دافئ)ذود رجة حرارة تتراوح تٌى  -6

 على عجٌنة هرنة هتهاسكة .

توضع العجٌنة داخةل هاكنةة تصةنٌع اِلةراص أو هثرهةة لحةم إذا كةاى اْنتةا  للةٌٕ ثةم تجهةع علةى ألةواح  -7

 كارتونٌة أو خشتٌة .

 عة هع تملٌتها .سا 48-24هكاى تهوٌة وهشهس لهدة  تجفؾ العٕئك فً -8

 تعتأ فً أكٌاس ناٌلوى لتخزى فً هخازى خاصة .واو ألٌا فً الهعهل ٌتم تكسٌر خٌوط العلٌمة ٌدوٌا  -9

 

 -اٌغزاء ِٚٛسُ إٌّٛ:
 

ادا علةى درجةات اٌمدم الؽذاء ٌوهٌا لّسهان كنستة هئوٌة هى وزنهةا حٌةث تةزداد هةذه النسةتة اوتمةل اعتهة     

 . هةى الهعلةوم إى هوسةم نهةو اسةهان الكةارب( 7-5 ) جةدول حرارة الهاء التً تختلؾ تاختٕؾ أشهر السةنة 

أٌةةار  وٌسةةتهر إلةةى نهاٌةةة شةةهر تشةةرٌى اِول فةةً حالةةة نظةةام الترتٌةةة الكثٌةةؾ  -هةةثٕ ٌتةةدأ فةةً شةةهر نٌسةةاى 

عهوهةا  وتاستخدام الؽذاء الؽنً تالتروتٌى , تٌنها تهتد هدة النهو فً أنظهة الترتٌةة ؼٌةر الكثٌفةة لهةدة عةاهٌى .

عنةةد انخفةةاض  سةةب إلةةى الحةةدود الةةدنٌاٌجةةب خفةةض تلةةن الن ٌمةةدم الؽةةذاء حسةةب النسةةتة الهئوٌةةة لةةوزى الجسةةم .

ٌسةةتخدم الؽةةذاء ل ,C˚10الجسةةم عنةةد درجةةات حةةرارة  هةةى وزى %1ل إلةةى نسةةتة درجةةات الحةةرارة حٌةةث تمةة

الهئوٌةة للؽةذاء  ْؼراض اْداهة واِفعال الحٌوٌة أعتٌادٌة فمط .وعند ارتفاع درجات الحرارة تزداد النسةتة

 هان  .ة التحوٌل الؽذائً لّسهها ٌرفع هى كفاء

 

ٌفضةةل تحدٌةةد هوالةةع لتمةةدٌم الؽةةذاء لّسةةهان فةةً أحةةواض الترتٌةةة كهةةا ٌفضةةل إى ٌمةةدم الؽةةذاء علةةى شةةكل      

لتةل  وجتات تحٌث توزع علةى ثةٕث وجتةات تكةوى اِولةى عنةد الصةتاح والثانٌةة عنةد الظهةر والثالثةة هسةاءا

ث ٌوزع الؽذاء فً اِحواض تثٕث ؼروب الشهس . إى عهلٌة توزٌع الؽذاء أٌضا تؤثر فً هعدٔت النهو حٌ

 طرائك وهً :

 

 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

 ولٌت .. استخدام الهؽذٌات اِوتوهاتٌكٌة  التً تعهل تالت 3

 

 قيبط هؼذالث الكفبيت الغزائيت :

 

هنان هعاٌٌر عدة لمٌاس هعدٔت الكفاٌة الؽذائٌة هى خٕل لٌاس أوزاى اِسهان كل أسةتوعٌى                  

 زٌادة اِوزاى .  أو فً اِلل شهرٌا تؽٌة التعرؾ على هعدٔت النهو وحساب كهٌات الؽذاء الجدٌدة تعد 

 

    -الهستخدهة هو هعاهل التحوٌل الؽذائً وٌحسب كاِتً:.وهى أهم الهعاٌٌر 
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 كهٌة الؽذاء الهمدم )كؽم(                                              

 ----------------------------------------------هعاهل التحوٌل الؽذائً =   -1

 الوزنٌة الحاصلة فً اِسهان )كؽم(الزٌادة                                     

 

 الوزى عند أستزراع –الزٌادة الوزنٌة الحاصلة فً اِسهان = الوزى النهائً  -2

 

 100 ]الوزى أتتدائً( / الوزى أتتدائً -الوزى النهائً[(هعدل النهو )الزٌادة( النستً =  -3

 

ى فً العلٌمة على الزٌادة فةً وزى اِسةهان خةٕل نستة كفاءة التروتٌى وهو تعتٌر عى تأثٌر كهٌة التروتٌ -4

 فترة زهنٌة هعٌنة . كلها كانت النستة كتٌرة كانت كفاءة التروتٌى عالٌة .

 نستة كفاءة التروتٌى = الزٌادة فً وزى السهكة)ؼم( / كهٌة التروتٌى فً العلٌمة)ؼم(  

 

 

وزى الجسةةةةم حسةةةةب درجةةةةة                 دلٌةةةةل التؽذٌةةةةة الٌةةةةوهً ِسةةةةهان الكةةةةارب كنسةةةةتة هئوٌةةةةة هةةةةى  7-5جةةةةدول 

 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   

       

 

 

 

 

 

 -ِضبي :
 

تكثافةة هكتةار  1.5 حسب هعاهل التحوٌل الؽذائً لعلٌمه ؼذٌت ِسةهان الكةارب الهرتةاة فةً حةوض هسةاحتهأ

ووزنهةةةةةا عنةةةةةد  100gدونةةةةةم  وكةةةةاى هعةةةةةدل وزى السةةةةةهكة عنةةةةد أسةةةةةتزراع  / سةةةةةهكة1000اسةةةةتزراع 

 هى العلؾ ؟  16200kgوتم تؽذٌتها ب  1000gالحصاد
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 -اٌحً :
 

 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 

 لسهكةاهعدل وزى  xعدد اِسهان  وزى اِسهان الكلً عند الحصاد =

                                                 6000   x  1000   =g000 6000   

                                                   kg  6000 = 6 طى 

 ةهعاهل التحوٌل الؽذائً = كهٌة العلؾ الهمدم ) الهستهلن ( / الزٌادة الوزنٌة الحاصل

                               =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

  .ش النقبط الىاجب هشاػبتهب ػنذ انشبء هصنغ صغيش النتبج الؼالئق الجبفتارك: 4ط
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  الفصل الثامن

 تكاثر االسمان

 الهدؾ العام :

ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب تالتكاثر الطتٌعً والتكاثر أصطناعً 

  لٕسهان .

الفصل اى  تعد أنتهاء هى دراسة هذاٌتولع هى الطالب االهداف التفصٌلٌة :

 ٌ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  

 
ودٌهوهةة النةوع للكةائى الحةً , وتةوارث اِجٌةال الهختلفةة  ٌعرؾ التكةاثر تأنةه وسةٌلة ٔسةتهرار الوجةود     

للصفات الههٌزة عى طرٌك انتمال العواهل الوراثٌة هى جٌل ِخر . إى الماتلٌةة علةى التكةاثر تتةدأ عنةدها تتلةػ 

السهكة هرحلة النضج الجنسً. وتختلؾ أنواع اِسهان فٌها تٌنها فً الوصول إلى سى التلةوغ الجنسةً , فمةد 

ذلن عدة شهور فً تعض اِسهان كها فً أسهان الزٌنة أستوائٌة , أو تضع سنوات كها فً أسهان  ٌستؽرق

 سنة . 14 -10( , تٌنها تنضج اِسهان الثعتانٌة تعهر 6 - 4الشتوط والكطاى )

 

تحدث العهلٌة التكاثرٌة فً اِسهان تصورة دورٌة وتستهر ٌشكل هنةتظم , وٌتفةاوت عةدد هةرات حةدوثها     

تعا لنوع اِسهان والعواهل التٌئٌة الهحٌطة تها . فمد تحدث فً تعض أنواع اِسهان هرة كةل تضةع سةنوات ت

حٌةث تحةدث عهلٌةة التكةاثر هةرة كةل خهةس  Atlantic salmonكها فً نوع هى أسهان السلهوى اِطلسً 

التةً Guppy ة كةوتً سنوات , تٌنها تتكاثر تعض اِسهان أكثر هى هرة واحدة فً السنة هثةل اسةهان الزٌنة

 التً تتكاثر عدة هرات فً السنة الواحدة .Tilapia تتكاثر كل أرتعة أساتٌع وكذلن أسهان التلطً 

 

 Natural reproductionاٌزىبصش اٌطج١ؼٟ 

 
ٌحصل التكاثر الطتٌعً لّسهان فً الهٌاه الطتٌعٌةة فةً أهةاكى هعٌنةة وأولةات هناسةتة هةى السةنة . وتعةد      

لحاصلة فً العواهل التٌئٌة هثل درجةة الحةرارة , طةول الفتةرة الضةوئٌة , تةوفر الؽةذاء , الهلوحةة التؽٌٌرات ا

والفٌضةاى وؼٌرهةةا تهثاتةةة اْشةارات التٌئٌةةة لنظةةام الؽةدد الصةةهاء لتحفٌزهةةا علةى إفةةراز الهرهونةةات التناسةةلٌة 

تكةاثر فةً الرتٌةع هثةل أسةهان الهسؤولة عى التكاثر. حٌةث ٌتحفةز النشةاط التناسةلً فةً أنةواع اِسةهان التةً ت

وعلةى العكةس هةى ذلةن فةأى النشةاط فةً  تارتفاع درجة حرارة الهةاء وطةول الهةدة الضةوئٌة .Carp الكارب 

اِسهان التً تضع التٌض فً الخرٌؾ أو تداٌة الشتاء ٌتحفز تانخفاض درجة الحرارة ولصر الهدة الضةوئٌة 

. 

.  هةى دوى أي تةدخل خةارجً أو سةٌطرة خارجٌةة هةى اْنسةاى ٌحدث التكاثر الطتٌعً فً الهٌاه الهفتوحة    

ولد تكٌفت اِسهان تعدة طرائك لتسهٌل عهلٌة اْخصاب واتحاد الحٌاهى  تالتٌوض التً تتم إهةا خارجٌةا فةً 

الهحٌط الهائً كها فً ؼالتٌة اِسهان أو داخلٌا فً الجسم كها فً تعضها .ففً هوسم التكةاثر تسةتح اِسةهان 

فٌهةا اْخصةاب خارجٌةا علةى شةكل أزوا  ) ذكةر وأنثةى ( , وٌحةدث عةادة تةأى ٌمتةرب الةذكر و  التً ٌحصل

وٌحصل التصاق تٌى جانتً جسةهٌهها تعةدها تطلةك اِنثةى التٌةوض وٌلٌهةا إطةٕق الةذكر  اِنثى هى تعضهها

 للحٌاهى .

تعةض اِسةهان التحرٌةة  ولد تكٌفت التٌوض توسائل عدٌدة لضهاى عةدم فمةدانها فةً الهةاء . فهةثٕ تطلةك     

, وأسهان تكوى تٌوضها هزودة تهادة زٌتٌة ههةا ٌجعلهةا   Codتٌوضها على شكل هجاهٌع هثل أسهان الكود 

وأسهان أخرى تحتوي تٌوضها على سائل ذي كثافة  Turbotتطفو على سطح الهاء هثل اِسهان الهسطحة 

 . Plaiceهوسى للٌلة ألل هى كثافة الهاء فتصعد إلى اِعلى كها فً سهن 
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فتلتصك تٌوضها على النتاتات الهائٌة أو الصخور تستب  Common carp أها أسهان الكارب الشائع      

 ( .  1 - 8احتوائها على هادة ٔصمة ) الشكل 

 

 
 

 

 ( بٌوض الكارب ملتصمة على النباتات 1- 8 -) الشكل                   

 

تتنً أعشاشا لتٌوضها ثم تعتنً تالتٌوض  أنواع ْخصاب خارجٌا هنانا وهى  اِسهان التً ٌتم فٌها    

والٌرلات إلى أى تصتح لادرة على الستاحة لوحدها , وعادة ها ٌموم الذكر تتناء العي والعناٌة تالصؽار كها 

ها التً ٌتنً الذكر فٌها عشا هى سٌماى النتاتات الهائٌة وأورالها وٌلصم Sticklebackفً سهكة أتو شوكة 

ٌتعضها تإفرازه هادة هخاطٌة هكونا عشا هتهاسكا .أها اِسهان التً ٌتم فٌها اْخصاب داخلٌا فمد تطورت 

فٌها عدة وسائل تساعدها فً إٌصال الحٌاهى هى جسم الذكر الى جسم اِنثى . فهثًٕ تحورت الزعنفة 

اِنثى فً أثناء عهلٌة الجهاع تنؽرز فً هجهع  clasperالحوضٌة لذكور الكواسج التالؽة إلى عضو جهاع 

 لتساعدها فً عهلٌة اْخصاب الداخلً . Minnow. وتحورت الزعنفة الهخرجٌة ِسهان الهٌنو 

 

كها تحورت الفتحة التناسلٌة لتموم تعهل عضو تناسلً فً أسهان الكهوؾ العهٌاء . وؼالتا ها ٌتم      

رٌمة الستاحة دورا ههها فً عهلٌة العرض اْخصاب  تعد هدة ؼزل , حٌث ٌؤدي الصوت واِلواى وط

واْؼراء التً ٌؤدٌها أحد الجنسٌى ٔجتذاب الجنس اِخر , وعندها ٌكوى الذكر أكثر فعالٌة فً أثناء الؽزل 

سٌكوى هو الذي ٌعتنً تالصؽار فٌها تعد . إى العناٌة تالتٌوض الهخصتة هى اِتوٌى هً إحدى الوسائل 

, وإى عدد التٌوض التً تطلمها اِنثى الواحدة فً الهرة الواحدة ٌتراوح تٌى  الطتٌعٌة للحفاظ على النوع

تضعة عشرات إلى تضعة هٌٌٕى تٌضة حسب عدد الهرات التً تطلك فٌها التٌوض أثناء حٌاتها وحسب حجم 

 التٌضة وحجم وعهر اِنثى .
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هائٌة الطتٌعٌة أو الهٌاه الداخلٌة . أها عند إى ها ذكر أنفا ٌشٌر إلى التكاثر الطتٌعً لّسهان فً التٌئة ال      

ً فً إنجاح عهلٌة الترتٌة  ترتٌة اِسهان فً أحواض أو تٌئة هائٌة اصطناعٌة فاى التكاثر ٌؤدي دوراً رئٌسا

 واستهرارها . وعند أعتهاد على التكاثر الطتٌعً ْنتا  اِجٌال الجدٌدة تستخدم أحدى الطرق اَتٌة :

 عً ؼٌر الهسٌطر علٌه .التكاثر الطتٌ -1

 التكاثر الطتٌعً شتة الهسٌطر علٌه . -2

 التكاثر الطتٌعً الهسٌطر علٌه . -3

 

 وفٌها ٌلً توضٌح لكل هنها :

 : التكاثر الطبٌعً غٌر المسٌطر علٌه -1

فً هذه الطرٌمة ٔ ٌتدخل هرتً اِسهان فةً عهلٌةة التكةاثر تةل ٌنتظةر إلةى هةا تعةد اْخصةاب لٌمةوم      

لٌرلات . وتستخدم لصٌد الٌرلات شتان دلٌمة الفتحات وٌتم تدر  الٌرلات حسب الحجم , واسةتتعاد تجنً ا

 اِنواع الؽرٌتة أو ؼٌر الهرؼوب فٌها . تعدها تنمل الٌرلات إلى أحواض الترتٌة .

 : التكاثر الطبٌعً شبه المسٌطر علٌه -2

ة ترتٌةة أسةهان الكةارب توضةع خهسةة فً هذه الطرٌمة ٌوضع لطٌع التكاثر فً حوض كتٌر وفً حالة    

أطمم لكل هكتار حٌث ٌتكوى الطمم هةى ذكةرٌى وأنثةى واحةده . ثةم تتةرن اِههةات والصةؽار فةً الحةوض 

نفسةه . ٌهكةةى اِشةةراؾ علةةى عهلٌةةة التكةةاثر فةةً هةةذه الطرٌمةةة هةةى دوى التةةدخل أو السةةٌطرة علٌهةةا تشةةكل 

تحوالً شهرٌى . ثم تنمل اِصتعٌات إلى أحةواض هتاشر, وأحٌانا ٌتم تفرٌػ اِحواض تعد ولت التزاو  

 الترتٌة وتترن هنان إلى ها تعد فصل الشتاء .

 : التكاثر الطبٌعً المسٌطر علٌه -3

فً هةذه الطرٌمةة تسةتعهل أحةواض خاصةة تةتم فٌهةا عهلٌةة التةزاو  واْخصةاب وتتةدخل هتاشةر هةى      

 . روط الٕزهة ْنجاح عهلٌة التكاثرهرتً اِسهان . وٌراعً عند إنشاء هذه اِحواض توافر الش

 

 

 

 : وهى هذه اِحواض

 Dubisch  method  أحٛاع ؽش٠مخ دٚثش -أ

 

فةً المةرى التاسةع عشةر الةذي أتتكرهةا  Dubischاستخدهت هذه الطرٌمة ِول هرة هةى هرتةً اِسةهان     

تكةاثر ) تفةرٌ  ( أسةهان  وصههها فسهٌت تاسهه , وهً ٔ تزال شائعة فً العدٌد هةى تلةداى العةالم فةً هجةال

وأتعادهةا فةً 100m2الكارب . تهتاز أحواض دوتي تكونها هرتعةة الشةكل أو هسةتطٌلة ٔ تتجةاوز هسةاحتها 

إذا كانةت هسةتطٌلة . ٌحتةوي الحةوض علةى لنةاة  6m×15إذا كانت هرتعةة ,  10m×10أو  8m×8الؽالب

( . تستخدم هذه المناة  2- 8شكل وض ) تهتد على طول الجوانب الداخلٌة للح 50cm-40ٌتراوح عهمها تٌى 

كهلجأ لُتاء تعد عهلٌة وضع التٌض وإخصاته كهةا تسةهل عهلٌةة صةٌد اِسةهان وكةذلن الٌرلةات )اِفةراخ ( 

الصؽٌرة تعد الفمس وذلن عى طرٌك تصرٌؾ الهاء هى الحوض . تحٌط المنةاة تةالجزء الوسةطً الهرتفةع هةى 

ٌدعى تهصطتة وضع التٌض . وٌكوى ارتفةاع عهةود الهةاء فةً الحوض والذي ٌزرع تالحشائي واِعشاب و

 .  15: 1وتانحدار  30cmهذه الهصطتة تحدود 
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ٌجةةب أى تتنةةى هةةذه اِحةةواض فةةً الهوالةةع الهشهسةةة وأى تكةةوى هحهٌةةة هةةى الرٌةةاح , ولةةد ٌسةةتخدم لهةةذا      

 . 2mالؽرض سٌا  هى المصب ٔ ٌمل ارتفاعه عى 

 

تهّ اِحواض تالهاء . وٌفضل أى تتم عهلٌةة هةْل أحةواض  ˚16Cهاء إلى وعندها تصل درجة حرارة ال     

التكاثر ظهرا وذلن  ٌسهح لماع الحوض تاكتساب الحرارة تفعل أشعة الشةهس . وفةً الولةت نفسةه تةتم عهلٌةة 

تهٌئة اْنةاث والةذكور الهةراد تكثٌرهةا فةً أهةاكى هنفصةلة لحةٌى نملهةا إلةى أحةواض التةزاو  . وٌهكةى تهٌٌةز 

نثى هى الذكر هى خٕل استدارة التطى وتروز فتحةة الهخةر  , ووجةود نتةوءات هخروطٌةة الشةكل حهةراء اِ

اللوى على الفتحة التناسلٌة وعلى الرأس فً حالة اِنثةى . تٌنهةا ٌتهٌةز الةذكر تكونةه أنحةؾ وأطةول للةٌٕ هةى 

 ه .اِنثى , وأنه عند الضؽط الخفٌؾ على هنطمة التطى ٌتحرر السائل الهنوي هن

سةنوات  4-3كؽم , أها الذكور فتكوى تعهةر  7-3سنوات أو توزى  10 -5.ٌفضل أى تكوى اْناث تعهر     

على أى  تكوى كاهلة التلوغ . ولتل وضع اِسهان فةً أحةواض التةزاو  ٌجةب التأكةد هةى خلةو اِسةهان هةى 

دلٌمةة أو  15% ولهةدة 3ركٌةزالطفٌلٌات الخارجٌة , وٌفضل هعاهلتها تحهةام هلحةً ) كلورٌةد الصةودٌوم ( تت

لحٌى ظهور عٕهات اْجهاد علٌهةا ْزالةة الطفٌلٌةات الخارجٌةة هةى الجلةد والؽٕصةم والزعةانؾ. لةد ٌوضةع 

طمم هى اِسهان فً كل حوض  3 -1زو  هى اِسهان ) ذكر وأنثى ( فً كل حوض ولكى ٌستحسى وضع 

ضةع التةٌض ٌٕحةظ علةى اِسةهان السةلون ْم والتةراب ولةت و 18وعندها تصل درجةة حةرارة الهةاء تحةدود 

الجنسً الهتهٌز حٌث تتادر الذكور تهطاردة اْناث حول جوانب الحوض وتٌى اِعشاب والنتاتات فً إشارة 

سلوكٌة تدلل على أستعداد لوضع التٌض . تضع اْناث تٌوضها علةى النتاتةات الهائٌةة لٌةتم تلمٌحهةا هتاشةرة 

سةم تضةع هةا  50 - 45ذكور . إى اِنثةى التالؽةة التةً ٌصةل طولهةا تحةدود توساطة الحٌةاهى التةً تطلمهةا الة

سةةةم فتضةةةع  65 – 60تٌضةةةة فةةةً الهةةةرة الواحةةةدة . أهةةةا اِنثةةةى التةةةً ٌصةةةل طولهةةةا إلةةةى 310000ٌمةةةارب

تٌضة لكل واحد كؽم هى وزنها . وتتصؾ  100 .000تٌضة فً الهرة الواحدة وتهعدل  750000.1حوالً

ة ولها الماتلٌة العالٌة علةى ألتصةاق تةأي جسةم تٕهسةه . تتمةى التٌةوض هلتصةمة التٌوض تكونها شفافة ولزج

 . على النتاتات أو اِجسام اِخرى ولحٌى فمسها

 

تترن اِسهان هدة لضهاى إتهام عهلٌة اْخصاب , وهنا سٌكوى الهرتً أهام خٌةارٌى أهةا اِول فهةو نمةل     

واْتمةاء علةى التٌةوض لحةٌى ت وأها اِخر فهو نمل اِههات التٌوض إلى أحواض التفمٌس وعدم صٌد اِهها

 فمسها .
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  حوض دوبش (2- 8) الشكل                                  

 

 

 Hofer methodأحٛاع أٚ ؽش٠مخ ٘ٛفش  -ة

 

تعتهد هذه الطرٌمة على استخدام أحةواض تشةته أحةواض دوتةي تةالحجم إٔ إنهةا تختلةؾ عنهةا هةى حٌةث      

هٌم واْنشةةاء كونهةةا ٔ تشةةتهل علةةى خنةةدق أو لنةةاة هحٌطٌةةة داخلٌةةة . ٌنحةةدر المعةةر فةةً أحةةواض هةةوفر التصةة

وٌسةتهر أنحةدار تاتجةاه فتحةة  30cmتدرٌجٌا هى جهة أنتوب تجهٌز الهاء, حٌث ٌكوى عهك الهةاء حةوالً 

تساطة اْنشاء وتتهٌز أحواض هوفر ت. (  3 - 8الشكل ) 75cmالتصرٌؾ لٌصتح عندها عهك الهاء تحدود 

وهً ٔ تتطلب زراعة اِعشاب لوضع التٌض علٌها هى اِسهان , وتستخدم تدٔ هى ذلن حزم هةى النتاتةات 

تعد أوأؼصاى الشجٌرات . وكها فً أحواض دوتي ٌهكى نمل الحزم النتاتٌة هع التٌوض إلى أحواض التفمٌس 

أسةةاتٌع تعةةد  3 -2وض فةةً اِحةةواض لهةةدة الةةى أحواضةةها وتةةرن التٌةة أو نمةةل أتةةاءإتهةةام عهلٌةةة اْخصةةاب 

 التفمٌس .
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 ( ٌوضح تصمٌم احواض هوفر للتكاثر الطبٌعً 3- 8 –)الشكل 

 

وهنان طرائك أخرى ٌهكى إتتاعها للسٌطرة على التكاثر الطتٌعً وذلن هى دوى الحاجةة ْنشةاء أحةواض     

 -خاصة . وهى هذه الطرائك :

 hodkakabans metطرٌمة المفرخات  -أ 

 

وهً هى الطرائك الشةائعة وٌهكةى اسةتعهالها فةً أي حةوض هةى أحةواض ترتٌةة اِسةهان . وتسةتند هةذه      

الطرٌمة على استخدام الهفرخةات لجهةع التٌةوض ونملهةا إلةى أحةواض هخصصةة للتفمةٌس . والهفرخةات علةى 

ٌر . توضةع هةذه شكل حصراى هصنوعة هى حزم ألٌاؾ النخٌل أوالسعؾ هثتتةة تمطةع خشةتٌة توسةاطة هسةاه

 8cmالهفرخات فً أحواض الترتٌة وتثتةت فةً أهةاكى هعٌنةة وتطرٌمةة تحٌةث تكةوى هؽهةورة تالهةاء تحةدود 

 وذلن عى طرٌك رتطها تاْثمال .

 . تعد إلى أحواض التفمٌس ٌتم فحص هذه الهفرخات ٌوهٌا للتأكد هى وضع التٌض علٌها لنملها فٌها     

د هى الههٌزات أههها أنها تعد أسهل طرائك التكاثر وأنستها كونها ٔ تتطلةب وتهتاز طرٌمة الهفرخات تعد    

إنشاء أحواض خاصة كها هو الحال فً أحواض دوتي أو هوفر, حٌث ٌهكى وضعها فً أي حوض وحسةب 

 رؼتة الهرتً وترناهج الهزرعة.
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انٌةة الحصةول علةى نسةتة كها ٌهكى استخدام الهفرخات لعدة هرات تعةد تنظٌفهةا وتعمٌههةا فضةٕ علةى إهك    

فً هزرعة أسةهان الزعفرانٌةة ,  1958تفمٌس عالٌة . ولد تم استخدام الهفرخات ِول هرة فً العراق عام  

ثم تم اعتهادها فً هزرعتً أسهان أللطٌفٌة والرٌاض , وهً تختلؾ للةٌٕ عةى الهفرخةات العالهٌةة الهةذكورة 

 سةه حٌةث تتكةوى هةذه الهفرخةات هةى إطةار خشةتً تأتعةادأنفةا هةى ناحٌةة التصةهٌم إٔ إنهةا تةؤدي الؽةرض نف

1×1.5m توضع الهفرخات فً جوانب أحةواض  طا علٌها لٌؾ النخٌل تعدة طتماتفً وسطه أسٕن هرتو .

-5التةةزاو  تأعةةداد هختلفةةة وحسةةب هسةةاحة الحةةوض , وتثمةةل تثمةةأت كةةً تؽطةةس تحةةت سةةطح الهةةاء تعهةةك 

10cm ة تها للجفاؾ . ٌعتهد تفمةٌس التٌةوض تالدرجةة اِساسةٌة وذلن لضهاى عدم تعرض التٌوض الهلتصم

 ٌوم . 5-4على درجة حرارة الهاء . وتالنستة ِسهان الكارب ٌتراوح الولت الٕزم لحصول التفمٌس تٌى 

 yolk sacعلى كٌس الهح  6ml-5تتؽذى صؽار اِسهان حدٌثة التفمٌس والتً ٌتلػ طولها      

. وتةالنظر ِههٌةة هةذه الكائنةات zooplankton ؽذٌة علةى الهائهةات الحٌوانٌةة  أٌام , ثم تتدأ تالت 4-2لهدة 

الحٌةة كؽةذاء أساسةً للهراحةل اِولةى هةى حٌةاة اِسةةهان لةذلن ٌجةب التأكةد هةى توافرهةا وتالكهٌةات الهناسةةتة 

 للٌرلات حدٌثة التفمٌس .

 

 s methodeapanJ  الطرٌمة الٌاتانٌة -ب

 

توضع حاجز هى سلن ناعم فً زاوٌةة أو جةزء هةى أي حةوض فةً الهزرعةة  ٌهكى تلخٌص هذه الطرٌمة     

أي نةوع هةى النتاتةات ذات  السهكٌة . وتوضع أسهان التكاثر فً الجزء الهخصص هع تعض الحةزم النتاتٌةة )

 لوضع التٌض علٌها . السٌماى الرفٌعة (

 Indian method  لطرٌمة الهندٌة ا - 

 

فةً أحةواض الترتٌةة  حواض هستطٌلة هصةنوعة هةى لهةاي ) ٌشةته الهلهةل(فً هذه الطرٌمة ٌتم وضع أ      

وتعةرؾ تالهاتةا   وٌكوى عهك هذه اِحةواض هتةرا واحةدا وهثتةة هةى الجوانةب توسةاطة أعهةدة هةى الخٌةزراى 

Hapa   (  4 - 8) الشكل. 
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 الهندٌة لوضع البٌض  الهابا hapaاحواض (  4- 8-) الشكل

 

وفً الهساء توضع اِههات فً أحواض المهاي ثم تؽطى  توضع نتاتات هائٌة فً هذه اِحواض ,      

إكهال عهلٌة اْخصاب  تشتان لهنع اِسهان هى المفز هنها . تترن اِسهان فً اِحواض لهدة ساعة لضهاى

تعاد إلى أحواض ا اِههات فأه , ض الهلتصمة علٌها وتنمل  إلى أحواض التفمٌسو, ثم ترفع النتاتات والتٌ

ٌوضح كهٌة النتاتات الهائٌة ووزى اِسهان التً ٌهكى وضعها فً (  1.8)والجدول .الترتٌة أو الخزى 

 . hapaأحجام هختلفة هى أحواض 

 

كهٌةة      النتاتةات و( أتعاد احواض الهاتا وعدد اناث وذكور أسهان الكةارب  1.8الجدول )     

 التكاثر تالطرٌمة الهندٌةزهة ٔتهام عهلٌة ٕ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 :

 

ة تتملٌل هستوى الهاء فً الحوض تدرٌجٌا تحٌث ٌهكى رؤٌة الٌرلات لتل صٌدها . ٌتم صٌد الٌرلات عاد      

وتستخدم فً عهلٌة الصٌد شتكات ذات فتحات دلٌمةة ٔ تسةهح تهةرور الٌرلةات خٕلهةا . وتجهةع الٌرلةات فةً 

 حاوٌات أو صنادٌك خاصة لؽرض إجراء عهلٌة العدّ .

حجم هعٌى هى الهاء وعةد الٌرلةات فٌةه ثةم سةكب الهةاء تةدرٌجٌا تعدّ الٌرلات تصورة تمرٌتٌة وذلن تأخذ       

إلى ترهٌةل وتأخةذ عةدد هةى هةذه العٌنةات  وتتكةرار العهلٌةة ٌهكةى تمةدٌر عةدد الٌرلةات حسةب حجةم الهةاء فةً 

( . وهنان طرائك أكثر دلة ٌهكى استخداهها فً عدّ الٌرلات هثل الصنادٌك الهمسهة ,  5- 8الحوض ) الشكل 

رلات علةى أحةواض ترتٌةة اِسةهان وتمةدر كثافتهةا العددٌةة اِولٌةة حسةب هسةاحة الحةوض أو حٌث توزع الٌ

 حجهه .

ٌفضل تعض الهتخصصٌى فً ترتٌة اِسهان استعهال الهفرخات لٓخصاب وذلن لتجنب هسةن الصةؽار      

وٌهكةى عةدّ  وصٌدها , حٌث ٌتم رفع الهفرخات تعد عهلٌة اْخصاب ونملها إلى أحواض الترتٌة لةتفمس هنةان

التٌةةوض وهةةً هلتصةةمة تالهفرخةةات تاسةةتعهال عدسةةات هكتةةرة . كهةةا ٌهكةةى تهةةذه الطرٌمةةة رفةةع التٌةةوض ؼٌةةر 

 الهخصتة أو الهٌتة والتخلص هنها لتل نمل الهفرخات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌة عد ٌرلات االسمان فً احواض التربٌة  5 - 8شكل 
 

 Selectionاالٔزخبة 
سةةهان التكةةاثر أو أسةةهان الترتٌةةة إحةةدى وسةةائل تحسةةٌى اْنتاجٌةةة وزٌادتهةةا إذ إنةةه تعةةد عهلٌةةة أنتخةةاب ِ    

تانتخاب اِفراد ذات الهظهر الجٌد والصةفات الهرؼوتةة ٌهكةى الحصةول علةى جٌةل هةى اِسةهان ذات المٌهةة 

عةى  والهواصفات العالٌة . لمد جرت عهلٌة أنتخاب فً أورتا على نطاق واسع وحثٌث لسنوات طوٌلة ونتج

 ذلن تحسٌى سٕٔت الكارب وإنتا  أجٌال أعرض

هً اِسةهان التةً هةى النةوع نفسةه والتةً تعةٌي فةً الهنطمةة   race) أثخى( . والهمصود تالسٕلة  وأسهن 

نفسها ولكنها تهتلن تعض الخصائص الوراثٌة الههٌزة هثل أتعاد الجسم كحجم الرأس وعرض الجسم وؼٌرها 

 ( 6 - 8) الشكل  ت رئٌسٌة هى أسهان الكارب الشائعخارجً فأى هنان أرتع سٕٔ. وتالنستة إلى الهظهر ال

 همسهة اعتهادا على شكل الحراشؾ التً تؽطً أجساهها وعددها .
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 وهذه السٕٔت :

 

 . وٌكوى جسهه هؽطى كلٌا تالحراشؾ  Fully scaled carpالكارب كاهل الحراشؾ . 1

وعةادة ٌوجةد صةؾ  ه حراشؾ تإحجام هختلفة على جةانتً الجسةم .ل:   mirror Carpالكارب ألهرآتً  . 2

 واحد هى الحراشؾ على الهنطمة الظهرٌة للجسم .

 Carp with single rowالكارب ذو الصؾ الواحد هى الحراشؾ . 3

علةى ولةد ٌكةوى الصةؾ هتكةاهٕ  ٌحتوي على صؾ هى الحراشؾ الهتناسمة الحجم علةى احةد جةانتً الجسةم .

على لاعدة الزعانؾ هثٕ  او لد ٌحتوي الجسم حراشؾ هتناثرة هنا وهنان ٌشؽل جزءا هنه , طول الجسم او 

 او فً ا لهنطمة الظهرٌة للجسم .

 Leather Carpالكارب الجلدي  . 4

 ٌحتوي على عدد للٌل هى الحراشؾ تتركز تصورة رئٌسة لرب لاعدة الزعانؾ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختلفة( أ , ب , ج , د انوع م 6 - 8 -)شكل

 من الكارب :  

 ) أ ( الكارب كامل الحراشف

 ) ب ( الكارب المرآتً

 ) ج ( الكارب ذو الصف الواحد 

 من الحراشف

 )  د ( الكارب الجلدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

إى الهدؾ هى أنتخاب هو إنتا  سٕلة هى اِسهان لها صفات هحسنة ٔتتوافر فً السٕلة اِصلٌة التةً     

وهةى أهةم هةذه الصةفات سةرعة النهةو وثخةى  عتٌةادي ؼٌةر الخاضةع لعهلٌةة أنتخةاب .أنتجت عى التزاو  أ

 .(  7- 8) الشكل الجسم حٌث تشٌر الصفة اِخٌرة إلى وجود كهٌة اكتر هى اللحم نستة إلى الطول 

 إى الهستهلن فً أورتا وشرلً آسٌا وهناطك أخرى هى العالم ٌفضل اِسهان للٌلةة الحراشةؾ ولةذلن ٌةتم     

إهةا فةً العةراق فٌحصةل العكةس إذ إى ؼالتٌةة الهسةتهلكٌى  التركٌز فً إنتةا  هةذه اِنةواع فةً تلةن الهنةاطك .

ولد أظهرت الدراسةات الخاصةة تانتخةاب اسةهان الكةارب إى  ٌفضلوى اِسهان التً تحتوي على الحراشؾ .

رعة النهو ولاتلٌةة التحهةل هنان عٕلة تٌى وجود الحراشؾ وعددها وتٌى الخصائص الوظٌفٌة للسهكة هثل س

فالكارب كاهل الحراشؾ ٌكوى أسرع نهوا وأكثر تحهٕ هى تمٌة سٕٔت الكارب  والتماء وهماوهة اْهراض .

                 التً لد تعانً هى التشوهات فً الزعانؾ وتطء فً النهو .

 

 

 
 

 هرٌة الجٌدة( أنتخاب االسمان ذات الصفات المظ 7 - 8الشكل )                

 

تةل اسةتخدهت فةً تهجةٌى أنةواع هختلفةة خاب فً تحسٌى صفات اِسهان فحسةب , ؤتنحصر فائدة أنت     

 هى اِسهان تمع ضهى الجنس نفسه .

 ةٌرتى تلداى العالم النجاح الهطلك لتلمد أثتتت التجارب العالهٌة التً أجرٌت فً عدد كتٌر ه      

 د  , لةةذلن ُعةة لسةةرٌع وسةةرعة النهةةو والهماوهةةة الجٌةةدة للظةةروؾ ؼٌةةر الهٕئهةةةأسةةهان الكةةارب تسةةتب تأللههةةا ا

الكارب نهوذجا ِسهان الهٌاه الدافئة . وتالنظر لمرته ووجود الكثٌر هى التشةاته تٌنةه وتةٌى اِسةهان العرالٌةة 

 والعائدة لعائلة الشتوطٌات   Barbusالهههة التً تنتهً للجنس 

Cyprinidae  التحةةدث تالتفصةةٌل عةةى سةةهكة الكةةارب أعتٌةةادي فةةً هوضةةوع أنتخةةاب نفسةةها فأنةةه سةةٌتم

 والتكاثر أصطناعً .
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 فٟ أزخبة أسّبن اٌىبسة اٌشبئغاٌطشائك اٌّزجؼخ 
 

 -توجد طرٌمتاى رئٌسٌتاى ٔنتخاب أسهان الكارب هها :

 :االنتخاب الفردي 

واحد .ولعل هى أهم هساو  هذه الطرٌمة  تتم هذه العهلٌة تانتخاب ذكر وأنثى واحدة ٌوضعاى فً حوض     

واللجوء إلى طرٌمة التعلٌم والترلٌم لّسهان  هً الحاجة إلى أحواض كثٌرة ٔستخداهها فً عهلٌة أنتخاب ,

الهنتختة ولّحواض . وهع ذلن فأى هذه الطرٌمة تعد سهلة هى الناحٌة العهلٌة تستب للة أحتهأت الهتولعة 

 للتزاو  .

 : الجماعً االنتخاب

فً هذه الطرٌمة ٌرتفع عدد اْناث والذكور الهنتختة لٌصل إلى عشرة,حٌث توضع هذه اِسهان فً      

أحواض التكاثر التً ٌجب أى ٌكوى حجهها هٕئها لٓعداد الهتولعة . ففً حالة استخدام عشرة ذكور وعشر 

ٌنها وتتمى الٌرلات الناتجة هى تزاو  هذه احتهال للتزاو  فٌها ت 100إناث فأنه هى الناحٌة النظرٌة وجد 

اِسهان فً حوض واحد إلى الرتٌع المادم حٌث تسجل التٌانات كافة والخاصة تالجٌل اِول هى ناحٌة 

هى الجٌل ٔستكهال التجارب علٌه فً  %50الهظهر الخارجً والنهو الفردي لكل هنها وٌحتفظ تحوالً 

 .للترتٌة السنٌى المادهة وٌستعهل النصؾ اَخر 

 Artificial reproductionاالططٕبػٟ  زىبصشاٌ

 

أجرٌت تجارب التكاثر أصطناعً أو ها ٌسهى تالتلمٌح أصطناعً على اِسهان هنذ حمتةة طوٌلةة هةى     

الزهى تتجاوز المرى . ولد تطورت طرائك التكةاثر أصةطناعً عتةر التجةارب والدراسةات العدٌةدة  التةً تةم 

لؾ أنواع اِسهان وخاصة ألتصادٌة هنها كالكارب والسالهوى لها لهذه اِسهان هةى لٌهةة تطتٌمها على هخت

 وأههٌة التصادٌة عالٌة .

 

وٌمصد تعهلٌة التكاثر أصطناعً اْسراع فةً عهلٌةة إطةٕق التٌةوض والحٌةاهى وإحةداث عهلٌةة التلمةٌح     

ختتر هع توفٌر الظروؾ الهناستة لها كافة ثةم تحت ظروؾ هسٌطر علٌها فً الهختتر . وتتمى الٌرلات فً اله

ٌتم إطٕلها إلى أحواض الترتٌة تعةد أى تصةل إلةى حجةم هعةٌى ٌسةاعدها فةً أعتهةاد علةى نفسةها هةى ناحٌةة 

الحركة والتؽذٌة . ولعل أهم أهداؾ التلمٌح أصطناعً هو تملٌل الخسةائر الناجهةة عةى هةوت عةدد كتٌةر هةى 

هةا , أو هةوت التٌةوض الهخصةتة وفشةل عهلٌةة التفمةٌس أو هةوت الٌرلةات تعةد التٌوض , أو عةدم نجةاح تلمٌح

 التفمٌس تستب عدم توافر الظروؾ الهٕئهة وتعرضها لٕفتراس واْهراض .

. وفةً 1930إى أولى تجارب التلمٌح أصطناعً ِسهان عائلة الشةتوطٌات أجرٌةت فةً الصةٌى عةام        

لٌٌى اسةةتعهال هسةةتخلص الؽةةدة النخاهٌةةة لٓسةةراع فةةً عهلٌةةة التلمةةٌح حةةاول أحةةد العلهةةاء التةةرازٌ 1934عةةام 

نجحةت عهلٌةة حمةةى هرهةوى الؽةةدة النخاهٌةة ْطةٕق التٌةةوض والحٌةاهى ثةةم  1937أصةطناعً , وفةً عةةام 

تلمٌحها تالهختتر . ثم أجرٌت تجةارب أخةرى تلتهةا فةً ألهانٌةا , سوٌسةرا, روسةٌا , والهنةد ولةد تطةورت هةذه 

 وكانت نتائجها هشجعة جداً .العهلٌة كثٌرا 
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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

 ٌنها تهوعد النضج الجنسً .سهولة إجراء عهلٌة التهجٌى تٌى أسهان النوع الواحد والتً تختلؾ فٌها ت -2

الحصةةةةةول علةةةةةى تٌةةةةةوض وحٌةةةةةاهى ناضةةةةةجة فةةةةةً هواعٌةةةةةد هتكةةةةةرة ٔختصةةةةةار الةةةةةزهى وأسةةةةةتفادة                -3

 المصوى هى الظروؾ التٌئٌة الهٕئهة وإستؽٕل هوسم النهو فً الترتٌة .

سةٌطر علٌهةا ارتفاع نستة التماء للتٌوض الهخصتة والٌرلات إلى ألصى حد تحةت الظةروؾ الهختترٌةة اله -4

وعةةدم وجةةود اِعةةداء وللةةة هصةةادر اِهةةراض وإنعةةدام حةةأت أفتةةراس التةةً لةةد تتعةةرض لهةةا التٌةةوض 

 والٌرلات فً التٌئة الطتٌعٌة .

 ٌهكى الحصول على الٌرلات هى أسهان التكاثر ولعدة هرات فً السنة . -5

زهنٌة لصٌرة وذلن عى طرٌةك إهكانٌة تحسٌى المطعاى السهكٌة ونشر الصفات الوراثٌة الجٌدة فً أولات  -6

 انتخاب سٕٔت جٌدة هى أسهان التكاثر ٔستخداهها فً عهلٌة التكاثر أصطناعً .

تكثٌر اِنواع النادرة هى اِسهان والتً ٔ ٌهكى تكاثرها تحت ظروؾ أحواض التكاثر )أحةواض دوتةي  -7

 فً الهزارع السهكٌة . وهوفر (

 

 Artificial reproduction ofئٍخ اٌشجٛؽ١بد :اٌزىبصش االططٕبػٟ ألسّبن اٌىبسة ٚػب

Carp and Cyprinidae 
تتضةهى عهلٌةة التكةاثر أصةطناعً ِسةهان الكةارب خهةس هراحةل هتتاتعةة . ٌةتم فةً الهرحلةة اِولةى       

اختٌار لطٌع التكاثر هى ذكور وإناث على أساس الصفات الهرؼوتة كالهظهر الجٌةد والحجةم والةوزى والعهةر 

.وفً الهرحلة الثانٌة تتم تهٌئة هرهةوى الؽةدة النخاهٌةة حٌةث تحمةى اْنةاث والةذكور الهختةارة وؼٌةر الهناسب 

الحاوٌةةة علةةى الهرهةةوى التناسةةلً  pituitary gland extractكاهلةةة النضةةج تخٕصةةة الؽةةدة النخاهٌةةة 

وهةةى ثةةم والةةذي ٌعهةةل علةةى تحفٌةةز الخٌٕةةا التناسةةلٌة علةةى النضةةج النهةةائً .  gonadotropinالهحةةرض 

فً الذكور . وٌتم فةً الهرحلةة الثالثةة  spermiationفً اْناث , وتكوٌى الحٌاهى ovulation التتوٌض  

 نزع التٌوض والحٌاهى الناضجة 

milt and eggs stripping  وفً الهرحلة الراتعةة تلمةح التٌةوض اصةطناعٌاartificial fertilization 

 ض الهخصب .توساطة السائل الهنوي للحصول على التٌ

 

وهةى ثةم تفمٌسةها   eggs incubationأها فً الهرحلة الخاهسة واِخٌرة فٌتم حضى التٌوض الهخصةتة    

ْنتةةا  ٌرلةةات جدٌةةدة وتأعةةداد كتٌةةرة .إى هةةذه الهراحةةل كلهةةا تجةةري هختترٌةةا ؤ ٌحتةةا  ٔنجازهةةا أحةةواض 

 أرضٌة كها هو الحال علٌه فً طرائك التكاثر الطتٌعً .

 هفصل لكل هرحلة هى هذه الهراحل :شرح وفٌها ٌلً 

 -اختٌار لطٌع التكاثر : -1

ٌتم اختٌار اِههات ذات الهظهر الجٌد والحجم الهناسب ْتهام عهلٌة التةزاو  , وٌفضةل أى ٌتةراوح وزى     

سنوات . ٌهكى عزل هذه اِسهان فً أحواض التكاثر لتل تضعة شهور هى  4-2وتعهر 6kg-2اِسهان تٌى

( وأحٌانا توضع اِههات الهنتختة فً أحواض التكاثر لهدة ٔ تزٌد على شهر لتل  8- 8ثر) الشكلهوسم التكا

التدء تعهلٌة حمى الهرهوى . وفً الوالع فأى الولت الهناسب هى السنة والذي توضع فٌه اِههات فً أحواض 
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النصؾ الثانً هى شةهر آذار  التزاو  ٌعتهد على الهنطمة . فهثٕ فً وسط أورتا ٌتم وضع اِههات إها خٕل

أو شهر نٌساى , أو النصؾ اِول هى شهر آٌار . تٌنها توضع اِههات فً أحواض التكاثر فً العراق خٕل 

 النصؾ الثانً 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

ان الكارب ذات أههٌة كتٌرة فً عهلٌةات التكةاثر أصةطناعً , لةٌس فةً تعد خٕصة الؽدة النخاهٌة ِسه    

تكةاثر أسةةهان الكةةارب واِنةةواع المرٌتةةة هنةه فمةةط , تةةل وحتةةى فةةً تكثٌةر اِنةةواع التعٌةةدة عنةةه والتةةً ٔ تهةةت 

وؼٌرها هةى اِنةواع اِخةرى .  cat fishوأسهان المط  troutللكارب تأي صلة لراتة هثل أسهان التراوت 

 د استخدام الخٕصة النخاهٌة ِسهان الكارب فً هفالس اِسهان فً العالم إلى اِستاب التالٌة :وٌعو

 

 إى الؽدة النخاهٌة ِسهان الكارب تكوى كتٌرة الحجم وسهلة أستئصال هى الدهاغ . - أ

 تتمةةى هحتفظةةة تفعالٌتهةةا تعةةد تجفٌفهةةا تاِسةةٌتوى أو تعرضةةها إلةةى عهلٌةةة التجفٌةةد ) تجفٌةةؾ + تجهٌةةد  - ب

)freeze drying   سنوات . 10وطحنها على شكل هسحوق ولهدة خزى لد تصل 

 إهكانٌة استخداهها هتاشرة وهً طازجة أو هجهدة .  - 

 ساعة .   24ٌهكى حفظ رؤوس الكارب التً ستؤخذ هنها الؽدد النخاهٌة وتسهولة فً الهجهدة لهدة  -د

كل هحلةول وذلةن عةى طرٌةك إضةافة الكلٌسةرٌى إلٌهةا ٌهكى خزى الؽدة النخاهٌة الطازجة والهجففة على ش -ه

 . 2:1تنستة 

 

تسةةتخر  الؽةةدد النخاهٌةةة هةةى أسةةهان الكةةارب الناضةةجة جنسةةٌا . ولتةةل استئصةةال الؽةةدة ٌةةتم لتةةل اِسةةهان     

تضرتة لوٌة على الرأس عند هنطمة العٌنٌى والةى اِعلةى للةٌٕ . ثةم تمطةع الجهجهةة تالهنشةار وٌفةتح الةرأس 

 مة .تعناٌة فائ

 

 

 اخز١بس االِٙبد راد اٌّظٙش اٌج١ذ ٚاٌحجُ إٌّبست ٌؼ١ٍّخ اٌزىبصش 8- 8اٌشىً 
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تمع الؽدة النخاهٌة فً تجوٌؾ اله  هى الجهة السفلى , وٌهكةى التعةرؾ علٌهةا هةى خةٕل شةكلها الهسةتدٌر     

 . 3ml-2ولونها اِحهر الهصفر وٌتراوح لطرها 

 

تحذر ولطؾ وٌجب تجنب استعهال الهلمط ِنه لد ٌؤدي إلى تلفهةا   spatulaترفع الؽدة توساطة الهلوق     

داهها وهً طازجة تصورة هتاشرة وٌتم تجهٌدها ٔستعهالها فٌها تعد .وٌفضةل أى تجفةؾ الؽةدة . وٌهكى استخ

هرات ْزالة الرطوتة والدهوى هنها . ولد تجفؾ  3-2النخاهٌة تاِسٌتوى وذلن عى طرٌك الؽسل تهذه الهادة 

 أٌضا تالتجفٌؾ وتخزى كاهلة أو على شكل هسحوق لتستعهل عند الحاجة .

 

 نستة إلى كلهة  Hypophysationهلٌة حمى اِسهان تخٕصة الؽدة النخاهٌة تال  تدعى ع    

Hypopysis  والتً تعنً الؽدة النخاهٌة . تحمى اِسهان تهرهوى الؽدة النخاهٌة عندها تصل هرحلة هتمدهةة

ٌرتأٌةه هى النضج الجنسً , إذ إى الهرهوى سٌساعد فً الوصول إلى النضج الجنسً الكاهل فً الولت الةذي 

الهرتً للسٌطرة على عهلٌة التلمٌح أصطناعً . لتل عهلٌة الحمى تهدة للٌلة تسحك الؽدة النخاهٌة فً وعةاء 

هةى الهحلةول الفسةلجً أو هةا ٌسةهى تةالهحلول  3cm3خزفً )هةاوى( وٌةتم تحضةٌر هحلةول الحمةى هةى خلةط 

 هى الهاء الهمطر ( .هى كلورٌد الصودٌوم النمً فً لتر  6g) ٌحضر تإضافة  salineالهلحً 

 

 

لكل كٌلو ؼرام واحد هى وزى  4mg-2توزى اِسهان , اذ ٌستخدم هسحوق الؽدة النخاهٌة الجافة تجرعة     

 1cmالسهكة , وٌفضل أى ٌتم الحمى تدفعتٌى . ٌُخلط نصؾ الوزى الهطلوب هى هسحوق الؽدة النخاهٌةة هةع 

تحٌث ٌتجانس الهزٌج . ٌسحب الهزٌج توسةاطة حمنةة  هكعب هى الهحلول الهلحً الهحضر ساتما وٌخلط جٌدا

-2هعمهة وتحمى اْناث فةً العضةٕت الوالعةة تةٌى الخةط الجةانتً وأول شةعاع هةى الزعنفةة الظهرٌةة تعهةك 

3cm  وحسب حجم السهكة . وٌهكى حمى الهرهوى فً التجوٌؾ الجسهً ولكى ذلن ٌتطلةب الختةرة والههةارة

ع اْناث فً أحواض الحجز التً تحتوي هٌاه هؤكسجة جٌدا وتدرجة حرارة والحذر . تعد الحمنة اِولى توض

ساعة , ثم تحمى تالدفعة الثانٌة وتالطرٌمة اِولى نفسها. أهةا  12وتترن لهدة  ˚20C-18هناستة تتراوح تٌى 

اسةتخدام الذكور فتحمى هرة واحدة تالهرهوى فً الولت الذي تحمى فٌه اْنةاث تالدفعةة الثانٌةة . هةذا فةً حالةة 

 الؽدة النخاهٌة الجافة .

 

 

أها فً حالة استخدام الؽدد النخاهٌة الطازجة أو الهجهدة فتحمى اِسهان الهراد تكثٌرها صناعٌا تهعدل ؼدة    

سةم هكعةب هةى الهةاء الهمطةر أو هةى هحلةول الحمةى هةع الؽةدة 1واحدة لكل كؽم هى وزى السهكة وهنا ٌستخدم

ٌل عهلٌة زرق الهحلول النخاهً فً جسم السهكة . تعةزل اْنةاث عةى الةذكور النخاهٌة تعد طحنها وذلن لتسه

ساعة تكوى اْناث والذكور الهعاهلة هستعدة انزع التٌوض والحٌاهى  20-12فً أحواض خاصة وخٕل هدة 

آٔؾ وحةدة  10هنها . وهةى الجةدٌر تالةذكر هنةا إى تعةض هرتةً اِسةهان ٌفضةل حمةى هةادة التنسةلٌى تكهٌةة 

 ) دولٌة ( هع الهرهوى لتجنب إصاتة اِسهان تالتهاتات ثانوٌة . عالهٌة
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 نزع التٌوض والحٌاهى.  3

إى عهلٌة نزع التٌوض هةى اْنةاث والسةائل الهنةوي هةى الةذكور ٌحتةا  إلةى ختةرة وههةارة عالٌةة ٔنجةاز     

ة  الهٌدانٌة والهشاهدة الحٌة . العهلٌة تسرعة وتألصر ولت ههكى . ؤ ٌهكى إتماى ذلن إٔ هى خٕل الههارس

وفً حالة التعاهل هع أسهان كتٌرة الحجم فأى العهلٌة لد تتطلب استخدام الهخةدر لتفةادي حةدوث الجةروح فةً 

 أثناء عهلٌة نزع الخٌٕا التناسلٌة ) التٌوض والحٌاهى ( وكذلن التملٌل هى اْجهاد .

الةة عةدم اسةتخدام الهةواد الهخةدرة , حٌةث ٌهسةن ولذلن ٌفضل أى تجري العهلٌة توسةاطة شخصةٌى فةً ح    

الشةةخص اِول اِنثةةى الناضةةجة هةةى هنطمةةة الةةذنب تٌةةد , وتالٌةةد اِخةةرى ٌهسةةن هنطمةةة الزعةةانؾ الكتفٌةةة ) 

الصدرٌة ( تحٌث تكوى السهكة هائلة للٌٕ والذٌل لّسفل هع توجٌه الفتحةة التناسةلٌة إلةى إنةاء جهةع التةٌض ) 

 ( .  9 - 8الشكل 

 

 

 
 

 ( عهلٌة نزع التٌوض9- 8) الشكل                            

 

ٌهسن الشخص الثةانً  السةهكة تالٌةد الٌسةرى فةً هنطمةة الزعنفةة الكتفٌةة ونةزع التةٌض تالٌةد الٌهنةى عةى     

طرٌةةك الضةةؽط تالسةةتاتة واْتهةةام ) هسةةا  ( تةةدًء هةةى الهنطمةةة المرٌتةةة هةةى الزعةةانؾ الحوضةةٌة ) التطنٌةةة ( 

ى الخلؾ تاتجاه الفتحة التناسلٌة , ولد ٌهسن شخص ثالث إناء جهع التٌض . أها إذا تطلةب إنجةاز والرجوع إل

العهلٌة توساطة شخص واحد فانه ٌموم تهسن هنطمة الذنب تٌد تٌنها ٌستخدم الٌةد اِخةرى لنةزع التةٌض . ٌةتم 

نةوي هتاشةرة فةوق التٌةوض نزع السائل الهنوي هى الةذكر الناضةج تالطرٌمةة نفسةها علةى أى ٌسةمط السةائل اله

الهنزوعةةة هةةى اِنثةةى ْجةةراء عهلٌةةة التلمةةٌح أصةةطناعً . وٌفضةةل أى ٌرتةةدي الشةةخص المةةائم تعهلٌةةة نةةزع 
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التٌوض والحٌاهى كفوفا صوفٌة لٌتسنى له هسن السهكة تمةوة . وٌجةب أى تجهةع التٌةوض فةً آنٌةة تٕسةتٌكٌة 

لهنوي فولها هتاشرة . ؤ ٌنصةح تاسةتخدام اِوانةً لتفادي التصاق التٌوض على جدرانها تعد وضع السائل ا

الزجاجٌةةة أو الفخارٌةةة , كهةةا ٌجةةب هنةةع وصةةول لطةةرات الهةةاء إلةةى التٌةةوض والسةةائل الهنةةوي فةةً اَنٌةةة 

 التٕستٌكٌة لتل خلطهها تأي حال هى اِحوال .

 التلمٌح أصطناعً للتٌوض -4

. ولتفةادي فشةل عهلٌةة اْخصةاب  م التةٌضهةى حجة %10-5ٌضاؾ السائل الهنوي إلى التٌةوض توالةع      

تستب احتهالٌة استخدام ذكر عمٌم , ٌُنصح تاستخدام السائل الهنوي تالنستة نفسها الهذكورة ٔثنٌى هى الةذكور 

دلٌمةة توسةاطة رٌةي  2-1الناضجة أو أكثر . تعد جهع التٌوض والحٌةاهى هتاشةرة  ٌُهةز  الخلةٌط جٌةد الهةدة 

وتعد هدة لصٌرة تضاؾ كهٌة للٌلة هى الهاء إلى الخلٌط كً تتم عهلٌة اْخصاب الطٌور أو فرشاة صؽٌرة , 

وذلةن لعةدم جهةع التةٌض  dry method. إى هذه الطرٌمة فً التلمةٌح أصةطناعً تُعةرؾ تالطرٌمةة الجافةة 

سةاتما والسائل الهنوي فً إناء ٌحتوي ساتما على الهاء كها هو الحال فً الطرٌمةة الرطتةة والتةً كانةت هتتعةة 

وعلةةى نطةةاق واسةةع .وتعةةد الطرٌمةةة الجافةةة إحةةدى التمانةةات الحدٌثةةة للتلمةةٌح أصةةطناعً وتاسةةتخداهها ٌهكةةى 

 . %95الحصول على نستة تفمٌس عالٌة لد تصل 

تدخول الحٌهى إلى داخةل التٌضةة وإتحةاده تهةا هكونةا هةا ٌعةرؾ  fertilizationتحدث عهلٌة اْخصاب      

وٌةةتم اختةةراق الحةةٌهى لجسةةم التٌضةةة عتةةر فتحةةة هوجةةودة فةةً الؽةةٕؾ الهحةةٌط  . zygotتالتٌضةةة الهخصةةتة 

. وحالهةا ٌضةاؾ الهةاء لهةزٌج التةٌض والحٌةاهى فةاى الهةاء سةوؾ ٌعتةر   micropyleتالتٌضة تدعى النمٌر 

خٕل أؼشةٌة التٌضةة شةته النفةاذة تتةأثٌر عهلٌةة التنافةذ أوالضةؽط أزهةوزي . وتةذلن فةأى كةل تٌضةة سةتنتف  

د حجهها. ولٌس ثاتتا إى ٌدخل الحٌهى إلى التٌضة عتر فتحة النمٌر , فمةد ٌخفةك فةً ذلةن وتفشةل عهلٌةة وٌزدا

اْخصاب. إى حٌوٌة ونشاط الحٌاهى تكوى عالٌة فً السوائل الهتٌضٌة التً تخر  هع التٌض كهةا انهةا تتمةى 

ثانٌةة  30ى نشطة فً الهةاء لهةدة دلائك , فً حٌى تتمى الحٌاه 4-3.5حٌة فً هذه السوائل لهدة تتراوح تٌى  

 تمرٌتا.

 

وفً هفالس أسهان الكارب وعندها تُجري عهلٌة التلمٌح أصطناعً لكهٌات كتٌةرة هةى التٌةوض ٌُسةتخدم     

هةى  30gتةدٔ عةى الهةاء . وٌُحضةر هةذا الهحلةول هةى إذاتةة  fertilization solutionهحلةول اْخصةاب 

 هى الهاء النمً الهعمم . 10Lفً  Naclلنمً هى هلح الطعام ا40gالٌورٌا النمٌة و

 

( لكل حجم واحد هى التٌض  10Lِى الحجم الواحد 20Lحجم ) أي  2ٌستخدم هحلول اْخصاب تهعدل     

 (cm3150- 200 ( ٌُضةةاؾ نصةةؾ الحجةةم اِول هةةى الهحلةةول . )L5  ) الةةى التةةٌض هةةع الهةةز  الهسةةتهر

 5لتر ( تشكل دفعات لكل  15حجم أو5.1تتمى هى الهحلول )دلائك , ثم ٌضاؾ ها  5-3وتدوى تولؾ ولهدة 

 دلائك وعلى هدى ساعة ونصؾ . 

 

وحالها ٌتم اْخصاب فأى التٌوض الهلمحة سوؾ تتدأ تالتكتةل وألتصةاق تعضةها هةع تعضةها اِخةر . اى     

علةى ألتصةاق تالنتاتةات كتٌرة فً الهٌاه الطتٌعٌة إذ ٌكستها المةدرة  لوجود الهادة الٕصمة على التٌوض فائدة

الهائٌة , أها تحت ظروؾ الهختتةر فةإى وجةود الهةادة اللزجةة لةد ٌةؤدي إلةى اختنةاق التٌةوض تسةتب تٕصةمها 

 وتكتلها , كها إنها تسهم فً نهو الفطرٌات على التٌوض الهٌتة نتٌجة التكتل .
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ً التٌض الهخصب وذلن تاستخدام ولذلن ٌجب تفكٌن التٌض وتفرٌمه وهعالجة هشكلة التكتل وألتصاق ف    

وٌحضر هذا الهحلول هى   tannic  acidأو حاهض التانٌن   tannin solutionهحلول ألتانٌى ) الداتػ ( 

 L5هنةه إلةى وعةاء تسةعة 2L-1.5هاء نمً , حٌةث ٌضةاؾ توالةع  10Lهى هادة الداتػ إلى  15cm3إضافة 

ثم ٌةتم الةتخلص هةى الهحلةول تسةرعة وتؽسةل التٌةوض ثواى فمط  10وٌتم هز  التٌض فً هذا الهحلول لهدة 

تالهاء النظٌؾ ثم تعاد العهلٌة تاستخدام تركٌز ألل هى هحلول التانٌى وٌعمته الؽسل تالهاء النمةً ولعةدة هةرات 

 حٌث تصتح التٌوض الهخصتة جاهزة لعهلٌة الحضانة والتفمٌس .

 

 . حضانة التٌوض وتفمٌسه5

 

سهان الكارب فً لنانً تٕستٌكٌة أو زجاجٌة خاصة صنعت لحضانة ٌتم حضى التٌض الهخصتة ِ    

التٌوض فً الهفالس وهً شائعة أستعهال فً العدٌد هى التلداى وخاصة اِورتٌة . وتتوافر هذه المنانً 

تأحجام هختلفة وٌستند عهلها فً حضانة التٌض على تجهٌز الهاء  jars  Zougوالتً تسهى تمنانً زون

 ( .  10 - 8هى الفتحة السفلى فً المنٌنة وتصرٌفه هى اِعلى عتر فتحة جانتٌة ) الشكل تشكل هنتظم 

                                              

 -أ -
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 -ب -

 
                                                                        

 zoug jarsلنانً زوغ  -( أ 10 - 8الشكل)                             

 حاضنات التٌض -ب                                            

 

وٌهكى التحكم تهعدل جرٌاى الهاء توساطة الصهاهات تها ٌضهى حركة التٌوض تلطؾ وانسةٌاتٌة وٌهكةى     

ونظةرا لرلةةة  ألةؾ تٌضةة هلمحةة هةى تٌةوض أسةةهان الكةارب فةً كةل لتةر هةى الهةاء , 120وضةع هةا ٌمةارب 

لتةةر/ دلٌمةةة وهةةى ثةةم تةةزداد تةةدرٌجٌا لضةةهاى  2 -1التٌةةوض ٌجةةب أى تةةنظم حركةةة الهةةاء تحٌةةث ٔ تزٌةةد عةةى 

الهستوٌات اِهٌنة هى اِوكسجٌى الهذاب والٕزهة لنهوأجنة وتطورها ولحٌى الفمس . أها درجات الحةرارة 

 5-4وتستؽرق الحضانة  ˚24C-20ح تٌى فٌفضل أى تكوى ثاتتة , والدرجات الهثلى لحضانة التٌوض تتراو

 أٌام .

وخٕل هدة الحضانة ٌجب إزالة التٌوض الهٌتة التً تتهٌةز تلونهةا اِتةٌض كونهةا تهثةل تٌئةة خصةتة لنهةو     

الفطرٌات والتً لد تنتمل إلى التٌوض الحٌة , حٌث ٌةتم سةحتها توسةاطة أنتةوب تٕسةتٌكً شةفاؾ عةى طرٌةك 

فً أوانً أو صوانً تٕستٌكٌة توضع فً صنادٌك خاصة هصنوعة هٌاكلها  عهلٌة السٌفوى وتحضى التٌوض

هى الخشب وهحاطة هى الجهات كلها تمهاي الترلوى تاستثناء الجهة العلٌا وتوضع هذه الصةنادٌك ) وتةداخلها 

الصوانً الحاوٌة على التٌوض ( فً أحواض كونكرٌتٌة أو تٕستٌكٌة أوفً لنوات طوٌلة هجهزة تهاء نظٌؾ 

 تدرجة حرارة هناستة لتفمٌس التٌض  الهخصب .و

 

تفمس التٌض عى ٌرلات صؽٌرة  تحصل على ؼذائها هى كٌس الهح الذي ٌعد تهثاتة الهخزوى أحتٌاطً      

أٌام حٌث ٌكتهل اهتصاص الكٌس تهاهاً لتتدأ الٌرلات هرحلة التحةث عةى الؽةذاء  4-2للؽذاء والذي ٌكفً لهدة 
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ضل نمل الٌرلات أو اِفةراخ تعةد فمسةها هتاشةرة إلةى اِحةواض الههٌةأة لحضةانة الفمةس الطتٌعً تنفسها . وٌُف

 الجدٌد والتً ٌجب أى تتوافر فٌها اِؼذٌة الطتٌعٌة وهً الكائنات الحٌة الدلٌمة وتالكهٌات الكافٌة .

 

ا وذلةن ٔى إى هذه الهرحلة هى أخطر الهراحل فً عهلٌة التلمٌح أصةطناعً وفةً ترتٌةة اِسةهان عهوهة   

, وٌعةود السةتب فةً ذلةن إلةى صةعوتة تةأهٌى الؽةذاء  %70نستة الهٕكات تصةل فةً هةذه الهرحلةة أكثةر هةى 

 الطتٌعً تالكهٌات الٕزهة تها ٌتناسب واِعداد الكتٌرة هى الٌرلات .

 

ة ولةد أنشةأ إى هذه  الطرٌمة الحدٌثة فً التلمٌح أصطناعً تم تطتٌمها فً العراق هنذ هةدة لٌسةت تالمصةٌر   

هفمس الوحدة الهركزي فً هزرعة أسهان الصوٌرة العائةدة لةوزارة الزراعةة والةذي ٌضةم أحةد أكتةر وأحةدث 

 الهختترات الخاصة تالتكثٌر والتلمٌح أصطناعً لّسهان وتأشراؾ كادر علهً وفنً هتخصص .

 

 رجشثخ اٌزٍم١ح االططٕبػٟ فٟ اٌؼشاق : 
 

لهحاؤت التجرٌتٌة لتكثٌر اِسهان العرالٌة اصطناعٌا تاستخدام هرهوى أُجرٌت العدٌد هى ا             

تإشراؾ هٕن عرالً هى دائرة  1974الؽدة النخاهٌة . وكانت أول هحاولة لد أجرٌت فً رتٌع عام 

التحوث السهكٌة فً الزعفرانٌة ) هركز تحوث اِسهان ( وكاى الهدؾ هى التجرتة هعرفة هدى تمتل 

لٌة وخاصة ألتصادٌة هنها للهرهونات  الهحفزة على إطٕق التٌوض ولد دلّت نتائج اِسهان  العرا

على صعوتة التعاهل هع اِسهان العرالٌة 1977 -75 -74التجارب فً السنوات اِولى لّعوام 

وهً الشتوط والتنً والكطاى . وهع ذلن فمد نجح الفرٌك   Barbusوخاصة تلن التً تعود إلى الجنس

فً الحصول على التٌوض وحضانتها وإٌصال الٌرلات إلى هرحلة أصتعٌات وتذلن أعطى التحثً 

اللتنة اِولى للهعلوهات اِساسٌة حول تكثٌر اِسهان العرالٌة اصطناعٌا وإى لم تعط النتائج الهرجوة . 

ة ولد تولفت التجارب لتضعة سنٌى لؽرض جهع الهعلوهات الحٌاتٌة الكافٌة عى اِسهان الخاضع

نتائج ُهشجعة أثتتت  1986. ولد أعطت التجارب لعام 1985للتجارب , وتدأ العهل هجددا فً رتٌع عام 

 إهكانٌة تكثٌر أسهان التنً والكطاى تكثٌراً اصطناعٌاً وتنجاح ٔ ٌخاهره شن .

ولد تم اختٌار اِههات ِسةهان التنةً والكطةاى علةى أسةاس الةوزى , حٌةث تٌنةت الدراسةة علةى أى إنةاث 

وتلن الهصطادة هى جنوب  g 2500أسهان التنً الهصطادة هى شهال العراق ٌجب أى ٔ ٌمل وزنها عى

وذلن لضهاى أفضل النتائج . أها إناث أسهان الكطاى والهصطادة هى  g1500العراق ٔ ٌمل وزنها عى 

 .   g2500الهناطك كلها فٌجب أى ٔ ٌمل وزنها عى 

 

 ˚22C-20هرهوى الؽدة النخاهٌة عنةدها تصةل درجةة حةرارة الهةاء تةٌى تُحمى أسهان الكطاى ت           

وٌتم زرق الجرعة الهناستة هى الهرهوى تحةت جلةد اِنثةى أو الةذكر فةً الهنطمةة الجانتٌةة تحةت الزعنفةة 

الظهرٌة وفةوق الخةط الجةانتً . وٌسةتخدم هرهةوى الؽةدة النخاهٌةة الهسةتخر  هةى أسةهان الكةارب التالؽةة 

ساتما , أو ٌشترى جاهزاً فً عتوات هعمهة . ٌؤخذ الوزى الهطلوب هةى الؽةدة النخاهٌةة جنسٌا والهحضر 

حٌةث ٌخلةط  g/L5 - 6سةم هكعةب هةى هحلةول هلةح الطعةام تتركٌةز 1الجافة وٌطحى جٌدا ثم ٌضاؾ الٌةه

لكةةل كٌلةةو ؼةةرام واحةةد هةةى وزى السةةهكة وعلةةى دفعتةةٌى تحٌةةث ٔ 4mgجٌةةدا وتحمةةى تةةه اِسةةهان تتركٌةةز

سةةاعة تحمةةى  25-16هلؽةةم /كؽةةم . وتعةةد هةةرور  mg/kg4ة الهرهةةوى  فةةً الدفعةةة اِولةةى تتجةةاوز كهٌةة
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ساعات ٌتم استخرا  التٌوض تعهلٌة الهسا  هى اْناث التً تم  3اِسهان تالدفعة الثانٌة , وتعد حوالً  

 حمنها .

ٌستخر  السائل  , وتعهلٌة هسا  أٌضا mg/kg4أها تالنستة للذكور فتعطى عادة حمنة واحدة تتركٌز     

الهنةةوي هنهةةا لٌضةةاؾ إلةةى التٌةةوض الهوضةةوعة فةةً إنةةاء تٕسةةتٌكً حٌةةث ٌةةتم هةةز  التٌةةوض هةةع السةةائل 

ٌورٌةةا +  30gدلٌمةةة . تعةةد ذلةةن ٌضةةاؾ هحلةةول اْخصةةاب ) 15الهنةةوي  ترفةةك تاسةةتعهال رٌشةةة ولهةةدة 

40g  ً10هلح الطعام فL ى ألتصاق هع تعض هاء ( ثم تستعهل هادة التانٌى لتفكٌن التٌوض وهنعها ه

دلٌمةة هةع التحرٌةن الهسةتهر لهةدة ٔ تمةل عةى سةاعة إلةى أى تةزال لزوجةة  15. ٌتم اسةتتدال هحلةول كةل 

التٌوض لتصتح تعدها جاهزة للنمل إلى الحاضنات الخاصة  والهوجودة فةً هختتةرات هفمةس الصةوٌرة ) 

. ˚25Cوفً درجةة حةرارة  ؼم هى التٌض لكل حاضنة  g100- 175هفمس  الوحدة الهركزي ( تنستة 

أٌةام فةً  4-3أٌةام عةى ٌرلةات تتؽةذى علةى  كةٌس الهةح وتتمةى الٌرلةات لهةدة   4-3تفمس التٌوض خٕل 

 ml 12أحواض 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

 .: عدد طرق السٌطرة على التكاثر الطتٌع2ً 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 تصٌب لطالب تأنواع أهراض ٌهدؾ هى هذا الفصل الى تعرٌؾ ا

 أسهان وكٌفٌة السٌطرة علٌها .

: ٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هى دراسة هذا الفصل اى تكوى له  االهداف التفصٌلٌة

 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 

 

تتعرض اِسهان كتمٌة الحٌوانات اِخرى للعدٌد هى اْهراض والطفٌلٌات خٕل هراحل حٌاتهةا الهختلفةة     

خسائر فادحة وخاصة  ه, هها ٌؤثر سلتٌا فً نهوها وإنتاجها ولد تؤدي إلى حدوث هوت جهاعً هها ٌنجم عن

 سهان .فً هزارع اِ

تأنه الصفة التً تعتر عى أي تدهور أو تؽٌٌر سلتً فً صحة الحٌواى وحالته  diseaseٌُعرؾ الهرض     

الطتٌعٌة . وفً حالة اِسهان فأى أسهان الترتٌة هةً اِكثةر ُعرضةة لٓصةاتة تةاْهراض وخاصةة فةً حالةة 

  stressوحدة الهساحة ٌسةتب اْجهةاد   ِى زٌادة الكثافة العددٌة فً intensive cultureالترتٌة الكثٌفة  

 الهستهر لّسهان وٌسهم فً تدهور نوعٌة الهاء هها ٌزٌد هى فرص العدوى وانتشار الهرض . 

 -ٌهكى تمسٌم اْهراض التً تصٌب اِسهان حسب العاهل الهستب للهرض على :    

 

 : Infectious  diseasesاإلمراض الُمعدٌة  .1

 اِحٌاء الدلٌمة هثل التكترٌا, الفاٌروسات , الفطرٌات وأتتدائٌات وؼٌرها . وهً اِهراض التً تستتها 

 diseases  Dietary deficiency orأم  راض ال  نمص الغ  ذائً أو تس  مى أم  راض التغذٌ  ة .2

nutitional 

وهةةً اِهةةراض التةةً ٌُسةةتتها عةةدم التةةوازى الؽةةذائً ونمةةص تعةةض الفٌتاهٌنةةات والهعةةادى والهةةواد الضةةرورٌة 

 ى وحأت التسهم الؽذائً .اِخر

 

 : Environmental diseasesاألمراض البٌئٌة  .3

وهةةً اْهةةراض التةةً ٌسةةتتها عةةدم توافةةك العواهةةل التٌئةةة هثةةل انخفةةاض تركٌةةز اِوكسةةجٌى الهةةذاب , ارتفةةاع 

 حهوضة الهاء , تؽٌٌر درجات الحرارة , زٌادة نستة ثانً أوكسٌد الكرتوى ووجود الهواد الساهة .

  Genetical diseasesالوراثٌة  األمراض .4

 وهً اِهراض الهتستتة عى خلل وراثً أو طفرة جٌنٌة . 

 

 Infectious diseasesالمعدٌة   األمراض -1

 

تُعد اِهراض الُهعدٌة هى أخطر اِهراض التً تصٌب اِسهان عهوها وأسةهان الترتٌةة خصوصةا وذلةن     

 هعالجتها والسٌطرة علٌها . لسهولة إنتمالها وسرعة انتشارها هها ٌصعب هههة

تأنةه  parasitism. ٌُعرؾ التطفةل   parasitesوتتستب فً هذه اِهراض إحٌاء دلٌمة تدعى تالطفٌلٌات  

فً أو على جسم نوع   parasiteعٕلة فسلجٌة تٌى حٌوانٌى هختلفٌى فً النوع ٌعٌي أحدهها وهو الطفٌلً 

 هنه تصورة هؤلتة أو دائهة .وٌكتسب رزله   hostآخر هو الهضٌؾ أو العائل 
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وهنان تمسٌهات عدٌدة للطفٌلٌات , إذ ٌهكى أى تمسم تتعا لهولعها ووجودها فً أو على جسم الهضٌؾ على    

تعةةٌي علةةى السةةطح الخةةارجً للجسةةم أو فةةً التجةةاوٌؾ التةةً تفةةتح   Ectoparasites: طفٌلٌةةات خارجٌةةة 

وهةً التةً تعةٌي فةً المنةاة الهضةهٌة والجةوؾ  Endoparasitesهتاشرة إلى السةطح . وطفٌلٌةات داخلٌةة 

الجسهً واِعضاء الداخلٌة والعضٕت . تٌنها تمسم تتعا لطول الولت الذي تمضٌه فً أوعلى الهضٌؾ علةى 

وهً التةً تةزور الهضةٌؾ هؤلتةا ِجةل الحصةول علةى الؽةذاء فمةط وتتركةه  Temporary: طفٌلٌات ولتٌة 

وهةً التةً تمضةً هةدة هحةددة هةى حٌاتهةا هةع    Stationaryثاتتةةحةال حصةولها علةى الؽةذاء , وطفٌلٌةات 

 الهضٌؾ ثم تتركه لتكهل حٌاتها حرة , أو تمضً حٌاتها كلها هع الهضٌؾ . 

 

وهةً  Obligateوهنان تمسٌم آخر ٌعتهد على طتٌعة هعٌشة الطفٌلٌات فتمسةم علةى  : طفٌلٌةات إجتارٌةة     

وهةً التةً تتطفةل عنةدها تتهٌةأ لهةا  Faculativeٌلٌةات اختٌارٌةة  التً ٔ ٌهكةى أى تعةٌي إّٔ هتطفلةة , وطف

 الفرصة للتطفل , تٌنها تعٌي حّرة عند عدم توافر الهضٌؾ .

 

إى انتمال اِهراض ٌتطلب وجود عدٍد كاٍؾ هى اِسهان الهعرضة لٓصاتة فً وحدة الهساحة وعدد كتٌر     

ة ؼٌر الهٕئهة دوراً فً إجهاد السهكة وتهٌأتها لٓصةاتة هى اِحٌاء الهستتة للهرض . وتؤدي الظروؾ التٌئٌ

, فاِسةةهان الهزٌلةةة أو الُهجهةةدة تتعةةرض لٓصةةاتة أكثةةر هةةى ؼٌرهةةا . وٌةةؤدي ازدحةةام اِسةةهان إلةةى زٌةةادة 

احتهالٌة انتمال الُهستب الهرضً تٌى اِسهان إذا علهنا إى الوسط النالل للهرض واحد وهو الهاء فضٕ علةى 

تتات الهرضةةٌة علةةى التكةةاثر تسةةرعة وتأعةةداد كتٌةةرة داخةةل أو خةةار  جسةةم اِسةةهان . أهةةا لاتلٌةةة لاتلٌةةة الهسةة

هصةةطلح ٌطلةةك علةةى  Immunityاِسةةهان لٓصةةاتة تةةأٔ هةةراض الهعدٌةةة فتعتهةةد علةةى هناعتهةةا . والهناعةةة 

واهل الهةرض الحالة التً ٌكوى فٌها الحٌواى لادرا على هماوهة هرض ها إها طتٌعٌا تستب تعرضه الساتك لع

هةو هةادة تحضةر هةى الهسةتتات الهرضةٌة نفسةها تعةد  Vaccine, أو اصةطناعٌا توسةاطة التلمةٌح .  واللمةاح 

الةى  Injectionإخهاد لوتها تهةادة كٌهٌاوٌةة هناسةتة وٌهكةى إعطةاء اللمةاح إهةا هةع الؽةذاء أو توسةاطة الحمةى 

 الجسم عى طرٌك العضٕت أو التجوٌؾ الجسهً .

 

, فاٌروسةات  Bacteriaٌلٌات الهستتة لّهراض الهعدٌة والتً تصٌب اِسهان علةى : تكترٌةا تُمسم الطف    

,  Nematode, الدٌةةداى الخٌطٌةةة  Protozoa, إتتةةدائٌات Fungi , فطرٌةةات  Viruses)هرشةةحات ( 

 ....... وؼٌرها . Flat wormsالدٌداى الهسطحة 

 

شةةائعة التةةً تُصةةٌب اِسةةهان عهوهةةا وأسةةهان الترتٌةةة سةةٌتم التطةةرق فةةً هةةذا الفصةةل إلةةى أهةةم اِهةةراض ال   

خصوصا , وسٌتم التعرؾ على طتٌعةة الهةرض وأعراضةه , ُهسةتب الهةرض , طرائةك العةدوى ثةم السةٌطرة 

 على الهرض هى خٕل اْجراءات الولائٌة وطرائك العٕ  .
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 -: Bacterial diseasesاألِشاع اٌجىز١ش٠خ 

 

كائنات صؽٌرة جداً تتراوح أحجاهها ها تةٌى نصةؾ إلةى عشةرة هاٌكرونةات , وهةً توصؾ التكترٌا تأنها     

أحادٌة الخلٌة وذات تخصص خلوي تسٌط . تتعدد أشكالها هاتٌى الدائري وأسطوانً والعصةوي والحلزونةً 

حركة وٌهتلن لسم هنها أسواطا للحركة وتسهى تالهتحركة , تٌنها ٔ ٌهتلن المسم اَخر أسواطا فتسهى ؼٌر هت

. 

 وهى أهم اِهراض التكتٌرٌة التً تصٌب اِسهان :

 

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

 

فةً ألهانٌةا وهةو ٌصةٌب  1894وٌُسهى أٌضا تهةرض الةدهاهل . تةم وصةؾ هةذا الهةرض ِول هةرة عةام     

وتضهنها الكارب . وٌةؤدي هةذا  Cyprinidaeطٌات وعائلة الشتو salmonidaeأسهان العائلة السلهونٌة 

الهرض إلى الهوت الجهاعً وهو هنتشةر عالهٌةا وخاصةة فةً أورتةا وأهرٌكةا الشةهالٌة . هسةتب الهةرض هةو 

وهةةً عصةةوٌة الشةةكل , عدٌهةةة أسةةواط أي ؼٌةةر هتحركةةة .  Aeromonas  salmonicidaالتكترٌةةا 

 فً الؽٕصم أو هى خٕل المناة الهضهٌة .وتحصل العدوى هى خٕل جروح صؽٌرة فً الجلد أو 

 

 .ٌوجد هرض الطاعوى اِحهر على شكلٌى :

 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                                

 

تظهر أولى أعراض الهرض فً اِعضاء الداخلٌة حٌث تلتهب اِهعاء إلتهاتاً شةدٌداً وتظهةر تلةوى أحهةر     

وٌنتف  الكٌس الهوائً وتظهر تمعاً صؽٌرة ونزفاً فً الكتد ولةد تحصةل حةأت نةزؾ فةً الجةزء الةداخلً هةى 

ذلةن تظهةر اهتةدادات نزفٌةه دهوٌةة فةً العضةٕت تهتةد إلةى السةطح هكونةة  ؼطاء الؽٕصم وفً العٌوى . تعد

. هةذه الحةروق تعةد أهةم صةفة ههٌةزة  pus-likeإنتفاخات أو حروق حاوٌةة علةى هةادة دهوٌةة شةتٌهة تةالمٌح 

 ( . ب -1.9للهرض وهً دائرٌة الشكل وتمع على جوانب الجسم ولد تنفجر وتطرح هحتوٌاتها للهاء ) الشكل

ٌوها هةى اْصةاتة وتهٌةل إلةى  8 -14ان التً تظهر علٌها الحروق تصتح تطٌئة الحركة تعد هرور إى اِسه

  العزلة عى تمٌة اِسهان وتنزوي فً أحد أركاى الحوض .

 

 Dropsyمرض االستسماء   2-آ

 

(  (Bacterial hemorrhagic septicemia  B.H.Sٌُسهى أٌضا تهرض النزؾ الةدهوي التكتٌةري   

. ُوصةؾ الهةرض وصةفاً علهٌةاً  Infectious abdominal dropsyستسماء التطنةً الهعةدي  وهرض أ

وأسم الهرض هشتك هى الصةفة الهرضةٌة السةائدة وهةً أستسةماء وانتفةاخ الجسةم فةً  1928ِول هرة عام 

 Tenchوالنةتي  Carpالهنطمة التطنٌة . وهذا الهرض ٌعد هى أسوأ اِهراض التً تصٌب أسهان الكةارب 

. ولد ٌتستب فً خسائر فادحة فً حمول اِسهان , كها إنه ٌصٌب أسهان السالهوى والسردٌى وأسهان المط . 

وهنان  Aeromonas liquefaciens forma ascitaeُهستب الهرض هو التكترٌا العصوٌة الهتحركة 

تنتمةل .  Aeromonas liquefaciens forma typica هسةتب آخةر إٔ أنةه ألةل ضةررا هةى اِول هةو

العدوى إلى أهعاء اِسهان هع الطٌى الهلوث تالتكترٌا والهوجود فً لاع الحةوض , ولةد تحصةل العةدوى هةى 

ولهةل اِسةهان  leechesخٕل الجلد هتاشرة , أو توسةاطة تعةض الٕفمرٌةات التةً تهةاجم اِسةهان كةالعلك 

Argulus   ودٌداىGyrodactylus  . 

 

ً واحةد أو أكثةر هةى اِعضةاء أو اِنسةجة الجسةهٌة تحٌةث ٌةؤثر هةذا أهم أعراض الهرض تجّهةع سةائل فة   

السائل فً التطى التً لد تتوسع لدرجة كتٌرة فتصةتح السةهكة الهصةاتة وكأنهةا شةتٌهة تالتةالوى الهوشةن علةى 

( , وهةةع ذلةةن فةةأى السةةهكة الهصةةاتة ٔ تهةةوت لتةةل أى ٌصةةتح الضةةؽط كتٌةةرا وكافٌةةا  2-9 أنفجةةار ) الشةةكل 

 أنفجار . لحدوث هذا
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وهى أعراض الهرض اِخرى ألتهةاب الشةدٌد لّهعةاء وتةأثر الكتةد والكلةى تهةذا ألتهةاب وفةً اِسةهان    

الهرٌضةة جةةداً تصةتح هحتوٌةةات الةةتطى عتةارة عةةى سةائل هةةائً عةةدٌم اللةوى . تهتةةاز اِسةهان الهصةةاتة تةةتطء 

تصةاب أسةهان الزٌنةة تهةذا الهةرض فةإى الحركة وؼالتا ها تحاول أنعزال لةرب جوانةب الحةوض . وعنةدها 

 أعراضاً أخرى لد تظهر علٌها هثل تروز الحراشؾ نتٌجة الضؽط الحاصل هى داخل الجسم .

 

 
 

 ( Abdominal dropsy( سهكة هصاتة تهرض أستسماء التطنً )  2-9الشكل ـ  )           

 

  

 Tail and fin rot diseaseمرض تعفن الزعنفة والذنب   3-آ

 

وهو ٌصةٌب هنطمةة الزعةانؾ فةً العدٌةد هةى أسةهان الهٌةاه  1950تم وصؾ هذا الهرض ِول هرة عام     

العذتة والهالحة الهرتاة فً ظروؾ الترتٌة أصطناعٌة . تم عزل عدد هى التكترٌا الهستتة لهةذا الهةرض هةى 

 ,  Haemophilus piscium اِسهان الهصاتة هثل التكترٌا

Aeromonas salmonicida ,Pseudomonas florescens   وأنةواع أخةرى هةى الجنسةٌى ,  

Pseudomonas,Aeromonas   ولةةد دلّةةت التحلةةٌٕت الهختترٌةةة علةةى إنةةه فةةً حالةةة حةةدوث جةةرح أو

 . Myxobacterium خدي فً الزعانؾ فأنه لد ٌتلوث تتكترٌا هى جنس
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نب     ( هرض تعفى الزعنفة والذ3-9 ) الشكل       

 

أهم أعراض الهةرض ظهةور ؼهاهةة خفٌفةة علةى الحافةة الخارجٌةة للزعةانؾ والةذنب ثةم ٌصةؽر حجةم تلةن    

)  اِجزاء تدرٌجٌاً تستب الهوت الهستهر ِنسجتها وتنكلها والتهام تلن اِنسجة وتهزلها تستب نشاط التكترٌةا

الهرض . ٌظهر الهرض فً اِسةهان التةً  , وؼالتا ها تظهر إصاتة ثانوٌة تالفطرٌات نتٌجة ( 3-9 الشكل 

تعٌي تحت ظروؾ سٌئة هى أزدحام ونمص اِوكسجٌى وانخفةاض درجةة الحةرارة و حةأت سةوء التؽذٌةة  

ولد تتٌى إى اْضاءة الهستفٌضةة واِشةعة فةوق التنفسةجٌة ٌحفةزاى  6Bونمص فٌتاهٌى   Aهثل زٌادة فٌتاهٌى 

  . اْصاتة تالهرض

نتشر الهرض تٌى اِسهان الهصاتة عى طرٌك الهاء هتاشرة , كها إى السةلون العةدوانً تحدث العدوى وٌ    

لةةتعض اِسةةهان وهةةا ٌنةةتج عنةةه هةةى أضةةرار وجةةروح للزعةةانؾ ٌجعلهةةا عرضةةة للةةتعفى وٌسةةاعد فةةً انتشةةار 

 الهرض تٌى اِسهان .

 

 Bacterial gill diseaseمرض الغلصمة البكتٌري  4-آ

 

الهٌةاه الحةارة ) الدافئةة ( والتةاردة وهةى أهةم أعةراض الهةرض فمةداى الشةهٌة  ٌصٌب هةذا الهةرض أسةهان    

والتولؾ الهفاجًء عى الؽذاء وستاحة اِسهان لرب سطح الهاء تةتطء وخهةول وزٌةادة اْفةرازات الهخاطٌةة 

 وتكثافة على الؽٕصم , أها الخٌةوط الؽلصةهٌة فتصةتح لهههةا شةتٌهة تةالهراوات هةى شةدة الةورم وأحتمةاى )

ونتٌجةةة لعةةدم أو للةةة فعالٌةةة الؽٕصةةم فةةً أداء عهلٌةةة التةةنفس فةةإى ذلةةن لةةد ٌةةؤدي إلةةى هةةوت . (  4 -9الشةةكل 

, وؼالتةةا هةةا تحصةةل إصةةاتة ثانوٌةةة تالفطرٌةةات . وإذا لةةم تعةةالج  anoxiaاِسةةهان تسةةتب نمةةص اِوكسةةجٌى 

أو أكثةر هةى  %50إى اِسهان تعد ظهور اْعةراض اِولةى للهةرض فةاى نسةتة الهٕكةات تةزداد تسةرعة إذ 

 اِسهان تهوت خٕل ٌوم أو ٌوهٌى .

 

هى   Sporocytophagaو  Cytophagaتحدث اْصاتة تالهرض توساطة التكترٌا التاتعة للجنسٌى     

وٌتم انتمال الهرض إلى اِسهان عى طرٌك الهاء ثم تحصل   Myxobacteriaهجهوعة التكترٌا الهخاطٌة  

ى أخرى , كها إى العواهل التٌئٌة هثل أزدحام وسوء التؽذٌة لها تأثٌر كتٌر فةً تعد ذلن العدوى هى سهكة إل

ظهور الهرض . وهها تجدر اْشارة إلٌه إى هرض الؽلصهة التكتٌري ٌختلةؾ عةى هةرض الؽلصةهة الؽةذائً 



 

122 

 

nutritional gill disease  الهتسةتب هةى نمةص حةاهض التانتوثنٌةنpantothenic acid  , فةً الؽةذاء

ى فً الهرض اِول ٌحصل الورم فً الطةرؾ التعٌةد هةى الصةفائح الؽلصةهٌة وإى إتحةاد أطةراؾ هةذه حٌث ا

 الصفائح لد ٌتستب فً تكوٌى تجاوٌؾ .

أها فً حالة  الهرض اَخر فةإى الةورم ٌحصةل فةً لاعةدة الصةفائح الؽلصةهٌة هتجهةاً للخةار  ؤ تتكةوى     

 تجاوٌؾ .

 

 
 صم ٌتٌى تضخم واتحاد الصفائح الؽلصهٌة الناتج عى هرض الؽلصهة التكتٌري ( همطع فً الؽٕ 4-9الشكل ـ )   
 

 

  The control of bacterial diseases السٌطرة على األمراض البكتٌرٌة

 

 وتتضهى كٌفٌة الولاٌة هى اأصاتة تاِهراض التكتٌرٌة وعٕ  اِسهان الهصاتة تتلن اِهراض :

 

 Preventionالولاٌة :   

 

 ٌة هى اْصاتة تاِهراض التكتٌرٌة ٌجب هراعاة اْجراءات اَتٌة:للولا

 توفٌر عواهل النظافة الهختلفة وهتاتعة فحص الهاء تاستهرار وعدم تعرضه للتلوث تالهواد العضوٌة . - أ

تحسٌى ظروؾ هعٌشةة اِسةهان وتجنةب حةأت نمةص الؽةذاء وأزدحةام ونمةص اِوكسةجٌى , وارتفةاع  - ب

 ( وؼٌرها . pHهة نتٌجة تجهع نواتج أٌض وارتفاع حهوضة الهاء ) تركٌز أهونٌا السا

 إتٕؾ اِسهان الهٌتة وشدٌدة اْصاتة تالحرق أو الدفى . - ت

تفرٌػ اِحواض عند ظهور أعراض الهرض وتركها لتجؾ طٌلة هوسم الشتاء , وهى ثم تطهٌرها تالجٌر  - ث

 الحً .

 ظٌؾ ة هجهزة تهاء هنفصل تارد ونعزل اِسهان الهشكون تإصاتتها فً أحواض عزل خاص -  
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 Treatmentالعٕ  : 

 

تستخدم العدٌد هى الهضادات الحٌوٌة والهواد الكٌهاوٌة لهعالجة اِسهان الهصاتة تهختلؾ اِهراض            

 التكتٌرٌة وعلى وفك اَتً :

 

 أوال :المضادات الحٌوٌة وتشمل :

 

 : ycinTetramواسمه التجاري  Oxytetracycline -آ

تعطى هذه الهادة تهعدل ؼرام واحد لكل كٌلو ؼرام هى اِسهان هع الؽذاء الهجهز ولهدة عشرة أٌام عنةد      

هعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الدهاهل أو الطاعوى اِحهر , أهةا عنةد اْصةاتة تهةرض أستسةماء فةتحمى 

 هى وزى اِسهان . 400g-150لكل  3mgاِسهان تالهادة تجرعة 

 :Chloromycetinواسمه التجاري   Chloromphenicol-ب

 

عند هعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الةدهاهل ٌعطةى الةدواء تالطرٌمةة نفسةها فةً ) آ ( أعةٕه . أهةا لعةٕ     

لكةل لتةر هةى هةاء الحةوض .  13mgاِسهان الهصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب فٌستعهل الدواء تهمةدار 

هةى الؽةذاء . أهةا اِسةهان التةً  1gهةى الةدواء لكةل  1mgالزٌنة الصةؽٌرة ٌضةاؾ  وفً حالة عٕ  اسهان 

 ساعة . 24لكل لتر هى الهاء ولهدة  50mgفٌجب زٌادة الجرعة إلى  10gٌزٌد وزنها عى 

 

 :    kanamycin - ح

ستة هاء لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب. أها تالن 3.1mg/Lٌضاؾ الدواء تهعدل     

 هى وزى السهكة .2mg /100 gلّسهان الكتٌرة والتً ٌهكى هسكها تالٌد فتحمى تالهادة نفسها ولكى تهعدل 

 

   Sulphamerazineوخاصة  Sulpha drugs: استخدام عمالٌر السلفا ثانٌا 

-120لهعالجةةةة اِسةةةهان الهصةةةاتة تهةةةرض الةةةدهاهل ٌعطةةةى هةةةذا الةةةدواء هةةةع الؽةةةذاء تهعةةةدل                  

200mglkg ( 22-12هةةى وزى السةةهكة  )mg  دواء لكةةلg  ٌوهةةا , وٌجةةب إٌمةةاؾ  21هةةى الؽةةذاء  لهةةدة

 ٌوها هى تسوٌك اِسهان . 60العٕ  لتل 

 

 :  CuSo4ثالثا : كبرٌتات النحاس  

لهعالجةةة اِسةةهان الهصةةاتة تهةةرض الؽلصةةهة التكتٌةةري وهةةرض تعفةةى الزعنفةةة والةةذنب تؽطةةس اِسةةهان     

هةرات  3-2دلٌمة . وٌستعهل العٕ  هرة واحةدة أو  2 -1لهدة  2000:  1ت النحاس تتركٌز تهحلول كترٌتا

 ساعة وتحذر شدٌد ٔى الهادة ساهة جدا لّسهان . 24-12كل 
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 :  Acriflavineرابعا: 

) تستخدم هذه الهادة لهعالجةة اِسةهان الهصةاتة تهةرض تعفةى الزعنفةة والةذنب وذلةن تإذاتةة حتّةة واحةدة      

3mg  ً330( هةةى الهةةادة فةةml  هةةى الهةةاء للحصةةول علةةى الهحلةةول الهخةةزوىstock solution  وتهسةةح

هةى  8mlهناطك اْصاتة تفرشاة صؽٌرة تعد تؽطٌسها تهذا الهحلول , وهى ثم توضع السهكة فً إناء ٌحوي 

لم ٌحصل الشفاء تعد  أٌام . تعد ذلن ٌتدل الهاء , وإذا 3( ولهدة 3.785Lالهحلول الهخزوى لكل ؼالوى هاء )

 هذه الهدة ستتوجب الهعالجة تالجراحة .

 

 :  Furazolidone or Furaxoneخامسا: 

هةى وزى  75mg/kg-25لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الدهاهل ٌعطى هذا الدواء هع الؽذاء تهعةدل     

 تسوٌك اِسهان .ٌوها هى  30السهكة ٌوهٌا ولهدة أستوعٌى . وٌجب التولؾ عى إعطاء الدواء لتل 

 

وأس  مه التج  اري  Benzalkonium chlorideسادس  ا : بع  ض مركب  ات االمونٌ  وم الرباعٌ  ة مث  ل 

Roccal : 

-1لهعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الؽلصهة التكتٌري تؽطس اِسةهان فةً هحلةول هةذه الهةادة تتركٌةز     

. ولؽةرض المضةاء علةى الهةرض نهائٌةا  جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا حتى تتدي اِسهان سلوكا طتٌعٌا2

 ٌعاد العٕ  هرة كل أستوع أو أستوعٌى .

 

واس  مه التج  اري  Ethyl mercury phosphateس  ابعا : بع  ض مركب  ات الزئب  ك العض  وٌة مث  ل 

Timsan 

جةةزء  2-1لهعالجةةة اِسةةهان الهصةةاتة  تهةةرض الؽلصةةهة التكتٌةةري تؽطةةس فةةً هحلةةول الهةةادة تتركٌةةز      

 ة ساعة ٌوهٌا .تالهلٌوى ولهد

 

 :Ozoneثامنا  : األوزون 

-3تعةةرض اِسةةهان الهصةةاتة تهةةرض تعفةةى الزعنفةةة والةةذنب لةةّوزوى لهةةدة سةةاعة  هةةع تكةةرار العهلٌةةة     

 هرات تالٌوم الواحد ولهدة عشرة أٌام .4

 

 :  Surgical treatmentتاسعا : المعالجة بالجراحة 

 : ٌتم اللجوء إلى الجراحة لهعالجة حالتٌى هها

فً حالة اْصاتة تهرض أستسماء : عندها تتجهةع كهٌةة كتٌةرة هةى اْفةرازات السةائلة فةً الةتطى ٌجةب  -1

هعمهةة ) تعمةم تالتسةةخٌى فةً هةاء هؽلةةً لهةدة عشةرة دلةةائك (  needleإزالةة هةذه السةةوائل وذلةن تؽةرز أتةةره 

( . تُعةةالج 5 -9الشةةكلتةالتطى فةةً هوضةةع ٌتمةةدم تضةةع هلهتةةرات أهةةام وفةةوق فتحةةة الهخةةر  وتاتجةةاه الةةرأس ) 

 اِسهان تالدواء الهناسب ثم توضع فً هاٍء جاٍر .
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 ( هوضع وخز اْترة فً السهكة 5-9الشكل ـ )                               

 

 

فً حالة اْصاتة تهرض تعفى الزعنفة والذنب تُهسن السهكة تالٌد وتمطع الزعانؾ الهصاتة تحٌث ٌشهل  -2

لم تتلؾ تعد لضهاى خلو الجزء الهتتمً هى اْصةاتة . ٌةتم تعمةٌم الجةروح تةإهرار فرشةاة المطع الهناطك التً 

كةً ٔ تحصةل إصةاتة جدٌةدة وتالطرٌمةة نفسةها ٌعمةم الجةرح  AgNo3هةى نتةرات الفضةة %1هتللة تهحلةول 

تعدها توضع السهكة فً هاء نظٌؾ طةاز  هضةاؾ لةه  K2Cr2o7هى داٌكروهات التوتاسٌوم  %1تهحلول 

 ٌوها حتى تلتئم جروحها . 10 -7لهدة  25000:  1اٌكروهات التوتاسٌوم تنستة هادة د

 

عندها ٌجب تتدٌل الهاء وإنهاء العٕ  , وهنا تجدر اْشارة إلى إنةه فةً أثنةاء عهلٌةة العةٕ  ٌجةب تجهٌةز     

 اِسهان تكهٌات كافٌة هى اِوكسجٌى وتمدٌم الؽذاء الجٌد لها .

 

 ولكى ذلن ٌستؽرق تعضاً هى الولت . regenerateتُجدد  إى الزعانؾ الهمطوعة سوؾ

 

  Viral diseasesاألِشاع اٌفب٠شٚس١خ   -ة 

 

الفٌروسات كائنات حٌةة دلٌمةة جةدا تتلةػ هةى الصةؽر تحٌةث ٌهكةى أى تهةر خةٕل الهرشةحات التةً تحتجةز     

هلً هاٌكروى  300كروى )هٌ 0.3التكترٌا وهى هنا جاءت تسهٌتها تالرواشح . إى حجم الفٌروسات  ألل هى 

 ( ؤ ٌهكى ِشكالها وأتعادها أى تحدد إٔ توساطة الهجهر ألكترونً .

تتكةةوى الفٌروسةةات كٌهاوٌةةا هةةى تروتٌنةةات نووٌةةة , أي هةةى إتحةةاد تةةروتٌى هةةع حةةاهض نةةووي . الهركةةب     

أو   DNA   Deoxyribonucleic acidألتروتٌنةةً ٌشةةته اِلتةةوهٌى , أهةةا الحةةاهض النةةووي فمةةد ٌكةةوى 

 ولد تحتوي دهوى أو دهوى تروتٌنٌة .  RNA    Ribonucleic acidحاهض 

  

تتكاثر الفٌروسات داخل جسم الكائى الحً تسرعة فائمة هكونةة  تةروتٌى فاٌروسةً جدٌةد هشةاتهاً لّصةل      

خٌوطةاً أو هى حٌث خواصه الفٌزٌاوٌة والكٌهاوٌة . ولد ترتتط الفاٌروسات تعضها هع تعضةها اَخةر هكونةة 

 ً  أو تلورات  شتاكا
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 -ومن أهم األمراض الفاٌروسٌة التً تصٌب األسمان :

 -)مرض التكٌس اللمفاوي ( : Lymphocystis  disease. مرض لمفوسٌستس   1 -ب

 

, وهةو ٌصةٌب أسةهان الهٌةاه العذتةة والهالحةة فةً  1874تم وصؾ هذا الهرض ِول هرة فً أورتا عام     

لعالم , كها انه ٌصٌب أسهان الزٌنة التً تعٌي فً الهٌةاه العذتةة أو الهالحةة أٌضةاً . ُهسةتب أجزاء عدٌدة هى ا

وهةو سداسةً  .L .D.Vوٌكتةب هختصةراً   Lymphocystis disease virusالهةرض هةو الفةاٌروس 

هلً هاٌكروى . تحصل العدوى عى طرٌةك إنسةٕخ الجلةد والةذي ٌحصةل تفعةل  300الشكل ولد ٌصل حجهه 

تواسطة الشةتان او التلةؾ الةذي تحدثةه الطفٌلٌةات او السةلون التناسةلً . إى إنتشةار الفاٌروسةات ٌحةدث الصٌد 

  . Lymphocystisعمب انفجار اِكٌاس اللهفاوٌة 

تتلخص أعراض الهرض فً ظهور نهوات صؽٌرة تشةته حتةات أللؤلةؤ ) تشةكل هفةرد أو هجةاهٌع ( علةى     

 ( . 6 -9على الخٌوط الؽلصهٌة والفم )شكل الجلد أو الزعانؾ والذنب , وأحٌانا

 

 
 

 
                            

 ( نهوات هرض لهفوسٌستس 6-9 –الشكل )                           
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وإذا 0.5cmتزداد هذه النهوات فً الحجم تصورة تطٌئة ولد تحتا  لعدة شهور حتةى تصةل إلةى ارتفةاع      

على الزعةانؾ أو الةذنب . وتهةزل اِسةهان الهصةاتة تةدرٌجٌا  2cmاستهرت تالنهو فمد تصل إلى ارتفاع  ها

وتكوى عرضه إلى أفتراس تستب خهولها وتطء حركتها . إى نهوات هشاتهة لتلن التً تحصل خار  الجسم 

 .لد تتكوى فً اِعضاء الداخلٌة ولكى ٔ ٌهكى هشاهدتها إٔ تعد تشرٌح اِسهان 

 

 Cauliflower disease. مرض المرنبٌط   2 -ب

 

وهو هعةروؾ لةدى الصةٌادٌى هنةذ أهةد تعٌةد . أكثةر اِسةهان  Papillomatosisوٌسهى أٌضا تهرض      

إٔ    Anguilla anguillaوأسهه العلهً European eelإصاتة تهذا الهرض هو سهن الثعتاى اِورتً 

 إى أسهاكا أخرى لد تصاب ته أٌضا .

 

لم ٌتم تحدٌد الفاٌروس الهستب لهذا الهةرض لحةد أَى وتتشةاته أعةراض اْصةاتة  تهةذا الهةرض هظهرٌةا      

هةةع أعةةراض  الهةةرض السةةاتك لهفوسٌسةةتس إّٔ إى النهةةوات الخارجٌةةة تظهةةر تصةةورة أساسةةٌة علةةى الةةرأس 

إلةةى  Schaperclausوخاصةةة هنطمةةة الفةةم . وٌشةةته هظهةةر هةةذه النهةةوات هظهةةر المةةرنتٌط ههةةا حةةدا العةةاِلم 

إطٕق أسم هرض المرنتٌط على هذا الوتاء . تكوى النهةوات فةً تداٌةة اْصةاتة تٌضةاء اللةوى ثةم تصةتح تنٌّةة 

 ( .  7 -9وتالنهاٌة تكوى تنٌة ؼاهمة ؤ تلتث أى تكوى تشكل تمع أو خطوط حهراء ) الشكل 

 

 

 
 

 تٌط( هرض المرن 7 -9 – ) الشكل                                

 

وتظهةر علةةى اِسةهان الشةةدٌدة اْصةةاتة تهةذا الهةةرض عٕهةات التعةةب واْنهةةان وتضةعؾ تةةدرٌجٌا تتمةةدم     

الهرض لعدم تهكنها هةى التؽذٌةة تصةورة طتٌعٌةة , ولةد تهةوت تسةتب الجةوع ٔ ؼٌةر. ٌجةب إتةٕؾ اِسةهان 

 لّسهان السلٌهة . الهصاتة تأسرع ولت ههكى وعدم إعادتها للهاء عند صٌدها كً ٔ تنتمل العدوى
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 Pox diseaseمرض الجدري    3 -ب

 

وهةةو ٌصةةٌب أسةةهان العائلةةة  Epithelioma populosumوٌسةةهى أٌضةةا تةةالتورم ألطٕئةةً ألحلهةةً     

وأسةةةةهان الكةةةةارب التروسةةةةً  Cyprinus carpioالشةةةةتوطٌة وخاصةةةةة أسةةةةهان الكةةةةارب  أعتٌةةةةادي 

Carassius carassius Prussian carp  ٌ صٌب تعض أنواع أسةهان الزٌنةة . وتةالرؼم هةى أى ولد

 1952سنة إّٔ اى الفاٌروس الهستب للهرض لم ٌعرؾ إّٔ فةً عةام  400هذا الهرض هعروؾ هنذ أكثر هى 

هلً هاٌكروى وٌظهر تشكل هجاهٌع .  أهم أعراض  220-70وهو فاٌروس كروي الشكل ٌتراوح لطره تٌى 

تشته التمع الشهعٌة ٔ تلتث أى تةزداد تةالحجم تةدرٌجٌا , ولةد تنةدهج الهرض ظهور تمع تٌضاء حلٌتٌة صؽٌرة 

 8-9الشكل هع تعضها لتؽطً هساحة كتٌرة هى جلد السهكة , ولد تظهر على الزعانؾ وحتى على العٌوى ) 

. ) 

 ٌصتح لوى التمع هعتها أحٌانا نتٌجة ظهور خٌوط دلٌمة هى طتمة سوداء ولد ٌصةتح لونهةا أشةهتا هحهةراً .    

إى هذه التمع الجلدٌة تكوى صلتة الموام وأكثر سهكاً هةى أجةزاء الجسةم الهحٌطةة تهةا ؤ ٌهكةى إزالتهةا تالحةّن 

فوق سطح الجلد ( , ثم تعود للظهور تعد هةدة هةى  2ml-1 تعد أى تصل سهكاً هعٌناً )تهمدا ولكى تلمائٌا تسمط

ة واسعة هى الجسم ولذلن فأى السهكة سوؾ ٔ أساتٌع . لد ٔ تؽطً اْصاتة هساح 8-6الزهى تتراوح هاتٌى 

تعانً كثٌراً وهع هذا فإنها ستصاب تحأت تطء النهو نتٌجةة الضةعؾ العةام وخاصةة الضةعؾ الهٌكلةً نظةراً 

لعدم اكتهال عهلٌة تصلب العظام وخاصة الفمرات. أها فً حالة شفاء اِسهان الهصاتة تالضعؾ الهٌكلً فمةد 

اً . وتالرؼم هى إى هرض الجةدري ٔ ٌعةد ههٌتةا لّسةهان إٔ إنهةا لةد تهةوت نتٌجةة ٌتمى العهود الفمري هنحنٌ

 اْصاتة ته 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

 

فً كندا وهو هنتشر اَى فً هعظم التلداى اِورتٌة وٌصةٌب  1940تم وصؾ الهرض ِول هرة عام        

 20اسهان السالهوى الهةرلط وخاصةة الٌرلةات الصةؽٌرة فةً هرحلةة التؽذٌةة اِولةى تعةد الفمةس وحتةى عهةر 

الفٌةةروس الهسةةتب           .                 %85-80أسةةتوعا , وٌسةةتب لهةةا الهةةوت الةةذي لةةد تصةةل نسةةتته 

 هلً هاٌكروى . 65ولطره  trough virusأو  I-P-N virusللهرض اسهه 

أهم اِعراض الخارجٌة للهرض تتهثل تستاحة السهكة الهصاتة تطرٌمة لولتٌة تدور فٌهةا حةول هحورهةا      

ولات هدوء حٌث تلتجئ السهكة وأحٌانا تستح تطرٌمة شاذة أو جنونٌة ناتجة عى حأت اِلم الشدٌدة , تعمتها أ

للمعر . أها اِعراض السرٌرٌة فتتهثل فً جحوظ العٌى وتضخم التطى وتروز الهخر  ودكوى اللوى ونةزؾ 

فً لاعدة الزعانؾ الحوضةٌة . أهةا داخلٌةا فٌشةحب لةوى الكتةد والطحةال وٌٕحةظ ظهةور هةادة هخاطٌةة كثٌفةة 

 ( . 9-9 ) الشكل واِهعاء الموام تٌضاء أو صافٌة عدٌهة اللوى تهٕ الهعدة

 

 

 
 

 ( هرض نخر التنكرٌاس الهعدي                 9-9) الشكل                     

 

ُسةةهً الهةةرض تنخةةر التنكرٌةةاس الهعةةدي ِى التنكرٌةةاس هةةو أول اِعضةةاء الهصةةاتة تةةالهرض وتتمةةدم       

) الهٌكلٌةة ( وفةً الصةفراء وتشةهل الهرض تحصل حالة نخر شدٌدة فً التنكرٌاس وفً العضٕت الهخططةة 

 اْصاتة الكلٌتٌى والكتد .

 

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

 

وهةرض  Infectious anemiaو  Egtved  disease وٌطلةك علٌةه أٌضةا فمةر الةدم الهعةدي       

ل الهةرض ِول هةرة فةً الةدنهارن وهةو هةرض . ُسةجّ  Danish virus diseaseالفةاٌروس الةدنهاركً 

فةً أنحةاء أورتةا ولةم ٌةرد ذكةره خةار  تلةن المةارة .كهةا أنةه  troutوتائً ٌسةتوطى حمةول السةالهوى الهةرلط 

 Brown trout والسةالهوى الهةرلط التنةً   Rainbow troutٌصةٌب أسةهان السةالهوى الهةرلط المزحةً 

ٌةاه التةاردة حٌةث ٌنتشةر خةٕل الشةتاء عنةدها تةنخفض درجةة وأنواع أخرى . ٌُعد هذا الهرض هى أهراض اله

, كهةا وٌتفشةى خةٕل الصةٌؾ فةً الهةزارع التةً تسةتخدم هٌةاه الٌنةاتٌع التةاردة . ُهسةتب  ˚15Cالحرارة عةى 
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هلةةً هةةاٌكروى . تحصةةل العةةدوى عةةى طرٌةةك  180×70الهةةرض فٌروسةةاً ذا شةةكل شةةتٌه تاْطٕلةةة , أتعةةاده

ث , أها هدخل العدوى فٌعتمد الؽٕصةم . ٌصةٌب الهةرض اِسةهان الهجهةدة التةً التهاس الهتاشر والهاء الهلو

 أساتٌع تعد التؽذٌة وحتى هرحلة النضج الجنسً . 4ٌصل عهرها تحدود 

 

أهم اِعراض التً ٌهكى هٕحظتها على السهكة الهصاتة هً الخهول والستاحة تتطء تالمرب هةى حافةات     

ؼٌر هتناسمة , كها إى اِسهان الهصاتة لد ٌصتح لونهةا ؼاهمةا هةائٕ إلةى الحوض والهٌاه الضحلة وتحركات 

السواد , ولد تصاب العٌوى تةالجحوظ وتتهةرأ الزعةانؾ وتظهةر لةروح علةى الجلةد . تصةاب السةهكة تفمةر دم 

واضةةح ٌهكةةى التعةةرؾ علٌةةه هةةى نسةةتة الهٌهوكلةةوتٌى الهنخفضةةة فةةً الةةدم وهةةى هٕحظةةة الؽٕصةةم ذات اللةةوى 

تنتف  التطى وٌظهر سائل هصفر اللوى عفى الرائحة فً الجوؾ الجسهً ولد ٌترز الهخر  خارجاً الشاحب . 

 ( .  10 -9 ) الشكل

 

 
 

   ( هرض النزؾ الدهوي الفاٌروسً 10 -9) الشكل                        

   

ٌس الهةوائً لد ٌصاحب هذه اِعراض حصول نزؾ تسٌط فً العٌى أو حولها وفً العضةٕت وعلةى الكة    

 وانتفاخ الجزء الخلفً هى الكلٌة والتهاب اِهعاء وإحهرارها .

 

أو التكترٌةا  Saprolegninلد تحصل نتٌجة اْصاتة تهذا الهرض حالة إصاتة ثانوٌة تفطرٌةات الجةنس     

هةى حةأت اْصةاتة تهةذا الهةرض هنةان حالةة إصةاتة ثانوٌةة تةالحٌواى أتتةدائً   %50ولد وجد أى فً كةل 

Hixamita truttae . 
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 The control of viral diseasesاٌس١طشح ػٍٝ األِشاع اٌفب٠شٚس١خ 

 

 preventionاٌٛلب٠خ :

 

إذا اصةةطٌدت اِسةةهان وتتةةٌى أنهةةا هصةةاتة تهةةرض فاٌروسةةً ٌجةةب عةةدم إعادتهةةا للهةةاء ثانٌةةة , تةةل ٌجةةب  .1

 إتٕفها تحرلها أو دفنها .

مل اِسهان التً لم تظهر علٌها عٕهةات الهةرض  ووضةعها إذا ظهر الهرض فً حوض الترتٌة فٌجب ن .2

فً حوض جدٌد أو فً أحواض الحجر الصحً . هذه اِسهان الهنمولة ٔ ٌهكى عدّها سلٌهة ها لم تهضً 

 هدة شهرٌى فً اِلل هى دوى أى تظهر علٌها عٕهات الهرض .

ٌههةةا وتعمةةٌم الشةةتان واِدوات ٌجةةب تفرٌةةػ اِحةةواض التةةً ظهةةرت فٌهةةا اْصةةاتة وهةةى ثةةم تجفٌفهةةا وتعم .3

 الهستعهلة اِخرى .

تجنب حأت أزدحام السهكً فً الترن واِحواض وتهٌئة ظروؾ جدٌدة لّسهان الهصاتة هثل الهاء   .4

 النظٌؾ الحاوي على كهٌة كافٌة هى اِوكسجٌى ودرجة الحرارة الهناستة .

ضافة الطتاشٌر . هع الطعام الهمدم لّسهان فً حأت نمص الكالسٌوم فً الترتة أو اِحواض ٌوصى تإ  .5

. 

ٌجةب تملٌةل كهٌةة الؽةذاء الهجهةزة لّسةهان أو حتةى إٌمةاؾ التؽذٌةة   V-H-S عنةد الشةّن توجةود هةرض  .6

 هؤلتا لحٌى التدخل والسٌطرة على الهرض .

 

 Treatmentاٌؼالط

تعمتهةا  %1تتركٌةز  Arycilهللتةر هةى هحلةول 1تتم هعالجة اِسهان الهصاتة تهرض الجدري تحمنهةا ب    

 . %5ثٕث حمى )تهعدل حمنة واحدة فً الٌوم ( هى الهادة نفسها ولكى تتركٌز 

أهةةا ؼالتٌةةة اِهةةراض الفٌروسةةٌة فانةةه إلةةى حةةد أَى ٔ توجةةد وسةةٌلة هعٌنةةة لهعالجةةة اِسةةهان الهصةةاتة أو    

ولائٌةة الهةةذكورة آنفةا ٌجةةب للةتخلص هةى الفةةاٌروس أو للتخفٌةؾ هةى شةةدّة الهةرض . ولةذلن فةةاى اْجةراءات ال

 إتتاعها وتطتٌمها لتولًّ اْصاتة تهذه اِهراض أو فً اِلل حصر هذه اِهراض وعدم انتشارها .

 

 Parasitic diseasesأألِشاع اٌطف١ٍ١خ :--ط

 

 Mycoses or fungal diseasesاألمراض الفطرٌة -أ

 

الهةادة الخضةراء ) الكلوروفٌةل ( ونةادراً هةا تكةوى تأنها كائنةات نتاتٌةة تفتمةر إلةى  funjiتعرؾ الفطرٌات     

تشكل خٌٕا هنفصةلة . إى كةل أسةهان الهٌةاه العذتةة واِسةهان التحرٌةة هعرضةة لٓصةاتة تالفطرٌةات ولةو إى 

عاهة الفطرٌات ٔ تهاجم إّٔ اِسهان التً تعرضةت لجةروح هٌكانٌكٌةة أو تلةن التةً ضةعفت هماوهتهةا تسةتب 

أو تعرضها لظروؾ سٌئة , وتهعنى آخر فةاى اِسةهان تصةاب تالفطرٌةات تصةورة إصاتتها تطفٌلٌات أخرى 

 ثانوٌة تعد أى تصاب تالتكترٌا أو الفٌروسات أؤً .

وتتهٌز اِهراض الفطرٌة تظهور نهوات هى خٌوط رلٌمةة ذات لةوى شةائب علةى الجلةد والزعةانؾ وإذا هةا    

 مطنً .نها الفطر تكثافة ٌصتح شتٌهاً تخصلة هى النسٌج ال
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 -وهى اِهراض الفطرٌة الشائعة أنتشار اَتً :

 

 Saprolegniasisمرض سابرولكنٌاسس  -1-ج

 

وهةو ٌصةٌب أسةهان الهٌةاه العذتةة وخاصةة  Saprolegniaُهستب الهرض هو الفطر الذي ٌعود للجنس     

( أها أحواض  brackish waterالشتوطٌات والسالهونٌات , كها ٌصٌب أسهان الهصتات ) الهٌاه الهوٌلحة

الزٌنة فاى اِسهان ذات الزعانؾ الطوٌلة هةً أكثةر عرضةة لٓصةاتة تهةذا الفطةر هةى ؼٌرهةا . ٌتةألؾ جسةم 

( رلٌمةةة هتفرعةةة عدٌهةةة الحةةواجز تتةةراوح أطوالهةةا تةةٌى تضةةع  hyphaeالفطةةر هةةى خٌةةوط فطرٌةةة )هاٌفةةات 

علةى اِسةهان الهٌتةة  والضةةعٌفة )  هلٌهتةرات إلةى ثٕثةة سةنتهترات . ٌنهةو الفطةر تشةكل ٌشةته خصةلة المطةى

, كها ٌنهو علةى التٌةوض الهٌتةة وهنهةا ٌنتشةر تسةرعة إلةى التٌةوض السةلٌهة ولتلهةا حةأً ,  (  11 -9الشكل 

ولهذا ٌعد الهرض الةذي ٌسةتته هةذا الطفٌلةً للتٌةوض هةى أهةم أهةراض تٌةوض اِسةهان وخاصةة فةً هفةالس 

 اِسهان .

 

         
                       

 ( Saprolegniasis( سمكتان مصابتان بالمرض الفطري ) 11 -9) الشكل ـ                         

 

                                 

تحصل العدوى تٌى اِسةهان عةى طرٌةك الهةاء وٌسةاعد فةً ذلةن الجةروح الهٌكانٌكٌةة الهفتوحةة فةً جسةم     

الفةةم والعٌةةوى , وفةةً حالةةة اْصةةاتة الشةةدٌدة لةةد ٌختةةرق اِنسةةجة اِسةةهان . ٌهةةاجم الفطةةر الجلةةد والؽٕصةةم و

العضلٌة . وفً الشةتاء ٌسةتمر الفطةر فةً التجوٌةؾ اِنفةً ِسةهان الكةارب فٌتةرز هةى الهنةاخر تشةكل حزهةة 

نسةةتة للعةةالم التولنةةدي الةةذي وصةةفه عةةام   disease Staff”sصةةؽٌرة وٌةةدعى عندئةةذ تاسةةم هةةرض سةةتاؾ 

هةى خٌةوط تٌضةاء تتشةعب خةار  جسةم السةهكة , وعنةدها ٌكةوى  لهصاتة خصل. تظهر على السهكة ا1925

الهاء عكراً  فأى تعض الشوائب والرواسب تصتح هعلمة تٌى خٌوط الفطر وتذلن تتدو الهنةاطك الهصةاتة ذات 

 لوى تنً أو أشهب وعندها تصاب العٌوى تعهى السهكة وتكؾ عى التؽذٌة .

ل فً العراق أحد أنواع الفط     هةى   Mugil   abuهى سةهكة ألخشةنً  .Saprolegnia  spر جنس ُسّجِ

فمةد سةجلوا الفطةر نفسةه فةً أسةهان   khalifa  et  al. أها خلٌفة وجهاعتةه  1969عام  Herzogالتاحث 

والسةةةةهكة الذهتٌةةةةة  B.sharpeyiوالتنةةةةً  Barbus luteusوالحهةةةةري  Aspius voraxالشةةةةلن 

Carassius  auratus   والكارب العاديCyprinus carpio . 
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 Branchiomycosisمرض برانكٌوماٌكوسس     - 2-ج

. ُهستب الهرض هو الفطةر الةذي ٌعةود للجةنس  Gill rot diseaseوٌطلك علٌه هرض تعفى الؽٕصم      

Branchiomyces  وهنان نوعاى هنه : اِول ,B. sanguinis  وٌصٌب ؼٕصم أسهان الكاربcarp  

حٌةث ٌوجةد فةً اِوعٌةة  tenchوالتني    sticklebackوسهن أتً شوكة   gold fishوالسهن الذهتً  

   ( . أهةا النةوع اَخةر فهةو 12 -9  ) الشكلالدهوٌة للموس الؽلصهً وفً الخٌوط الؽلصهٌة لهذه اِسهان 

B.demigrans ًوٌصٌب الؽٕصم وٌوجد فً الخٌوط الؽلصهٌة ِسهان الكراكpike   . والتني أحٌانا 

 

 
 

 ( هرض تعفى الؽٕصم             12 -9 –) الشكل                           

 

تتشاته اِعراض التً ٌستتها كٕ الفطرٌى والتً تتهٌز تظهور عٕهات أختناق وأضطجاع عند سطح      

هها ٌجعلها  الهاء والتولؾ عى التؽذٌة . أها الؽٕصم فتظهر علٌها تمع هنخورة وكدهات هع تكوى ؼشاء كاذب

شاحتة , وؼالتا ها ٌكوى لونهةا اتةٌض هشةوتاً أو رهادٌةاً هصةفراً . تةزداد اْصةاتة تهةذا الهةرض صةٌفاً تسةتب 

 ارتفاع درجة الحرارة .

وهى العواهل الهساعدة فً ظهور الهرض تراكم كهٌات كتٌرة هى الهواد العضوٌة فةً الهٌةاه وكةذلن وفةرة    

 الهائهات النتاتٌة .

 The control of fungal diseasesاٌفطش٠خ ٝ األِشاع  اٌس١طشح ػٍ

للسةٌطرة علةى اِهةراض الفطرٌةة التةً تصةٌب اِسةةهان ٌجةب تحدٌةد هةا إذا كانةت إصةاتة السةهكة تةةالفطر    

أساسٌة أم ثانوٌة , وفً حالة اِخٌرة ٌجب السٌطرة على الطفٌلً اِولةً لتةل هعالجةة الفطةر . وهنةان حمٌمةة 

ال هً أى اِسهان ٔ تصاب تاِهراض الفطرٌةة طالهةا كانةت سةلٌهة وؼٌةر هجروحةة ولةو ثاتتة فً هذا الهج

 تجرح تسٌط .

 

 preventionاٌٛلب٠خ: 

 

ٌجب أى تعمم اِسهان الهستخدهة كؽذاء لّسةهان اِخةرى تصةورة جٌةدة وذلةن تتسةخٌنها إلةى درجةة  -1

 حرارة تضهى لتل أكٌاس الفطرٌات .
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وٌفضل لتلها. أها اِسهان الهٌتة فٌجب رفعهةا وإتٕفهةا فةً الحةال ٌجب عزل اِسهان الهصاتة حأً  -2

 تحرلها أو دفنها وإّٔ انتشر الهرض إلى اِسهان السلٌهة .

أنهوذجةاً هةى كةل  15فحص اِسهان الهجلوتة هى هصدر ها فحصاً دلٌماً وذلن تتشرٌح ها ٌٔمل عى  -3

 وجتة للكشؾ عى احتهالٌة وجود الفطرٌات .

 واض والترن تالهواد العضوٌة هى حمول ترتٌة الهواشً وؼٌرها .هنع تلوث اِح -4

عدم إضافة الؽذاء تكثرة فً اِولات الحارة هى السنة وزٌادة كهٌةة الهةاء الداخلةة لّحةواض فةً هةذه  -5

 اِولات .

هنع تراكم اِوساخ والشوائب على تٌوض اِسهان ورفع التٌةوض الهٌتةة تحةذر وتاسةتهرار للحٌلولةة  -6

 فطر علٌها .دوى نهو ال

 Ttreatmentاٌؼالط :   

 لمعالجة بٌوض األسمان : -1

 
 %5. تؽطس التٌوض تعد رفعها هى الحوض أو الحاضنات فً هحلول هى الفورهالٌى تتركٌز  1

 دلٌمة فمط . 30ولهدة     

جةزء  1500تتركٌةز  malachite greenثواى تهحلول الهلكٌةت اِخضةر  10.  تؽطس التٌوض لهدة  2

 أجزاء تالهلٌوى إلى هاء الحوض لهدة ساعة    ٌوهٌا . 5وى أو تإضافة هذه الهادة تتركٌز تالهلٌ

 أجزاء تالهلٌوى إلى هاء الحوض لهدة ساعة      ٌوهٌا. 5تتركٌز CuSo4. إضافة كترٌتات النحاس  3

 لمعالجة االسمان : -2

 

 هات اْجهاد .%:حتى تظهر علٌها ع3ٕتؽطس اِسهان فً هحلول هلح الطعام تتركٌز  - أ

ثانٌةةة أوإضةةافة  30-10جةةزءا تةةالهلٌوى لهةةدة  66تؽطةةس اِسةةهان فةةً هةةادة الهلكٌةةت اِخضةةر تتركٌةةز  - ب

 تالهلٌوى الى هاء ولهدة ساعة واحدة .  0.1الهحلول تتركٌز

 هى الهاء ولهدة دلٌمة واحدة . 2000Lلكل  1gتؽطس اِسهان فً هحلول كترٌتات النحاس تهعدل  - 

                            100Lلكةةةةل  10gتتركٌةةةةز  KMno4سةةةةهان فةةةةً حهةةةةام هةةةةى ترهنؽنةةةةات التوتاسةةةةٌوم  جةةةةـ .  توضةةةةع اِ

 دلٌمة . 15هاء ولهدة 

هةى هةاء الحةوض علةى أى  38Lلكةل   mg 3.8تتركٌةز  Furanaceإضافة كتسولة واحةدة هةى هةادة   . د

 تكرر هذه العهلٌة كل ثٕثة أٌام .

 

 Protozoan diseasesاألِشاع االثزذائ١خ    -ة

 

تمةوم تالفعالٌةات الحٌوٌةة   uni-cellularأتتدائٌات حٌوانات صؽٌرة ٌتكوى جسهها هى خلٌة واحدة فمط     

هى أعةداد  حٌث تتألؾ الهستعهرة الواحدة coloniesكلها . تعٌي تعض أنواع أتتدائٌات تشكل هستعهرات 

ٔجنسٌا تطرٌمةة  أو رٌمة ألتراى أو اْخصاب الهتتادل ,هتتاٌنة هى اِفراد وتتكاثر أتتدائٌات إها جنسٌا تط

 ) تكوٌى أتواغ ( , التترعم أو تأنمسام .شطار الثنائً , أنشطار الهضاعؾأن
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تعض أتتدائٌات ٌعٌي حراً فً الترتة أو فً الهٌاه العذتة أو الهالحة وتعضها اَخر هتطفٕ فً أو أعلةى     

  لفة وهنها اِسهان .أجسام الحٌوانات الهخت

 

إى أؼلةةب اِهةةراض التةةً تصةةٌب هةةزارع اِسةةهان تسةةتتها الحٌوانةةات أتتدائٌةةة فهةةً تصةةٌب اِجةةزاء     

الخارجٌة هى جسم السهكة وخاصة الجلد والؽٕصم والزعانؾ , كها إى تعضةها ٌصةٌب اِعضةاء الداخلٌةة . 

فاتها هى اِسهان فهً اِورام الناجهة عى زٌادة فةً أها أهم التؽٌرات الهرضٌة التً تلحمها أتتدائٌات تهضٌ

عدد أو حجم الخٌٕا , أو تكوى نسٌجاً جدٌداً ٌتألؾ هى خٌٕا ٔ تدخل فً تكوٌنةه أصةٕ . فضةًٕ علةى ظهةور 

 حأت ألتهاب والنزؾ .

 

 -تمسم االبتدائٌات على أساس وساطة الحركة على أربع مجامٌع هً :

 

a.  اللحهٌاتSarcodina  جذرٌة المدم    أوRhizopoda   وتتحرن توساطة اِلدام الكاذتةة :

. 

b.   السوطٌاتFlagellata . وتتحرن توساطة اِوساط : 

c.  الهدتٌاتCiliata  أوالههصٌاتSuctoria   ( وتتحرن توسةاطة أهةداب طٌلةة هةدة حٌاتهةا

ا ثةةم كهةةا فةةً الهةةدتٌات ( , أو تتحةةرن توسةةاطة اِهةةداب خةةٕل الهراحةةل اِولةةى هةةى حٌاتهةة

 تالهجسات ) كها  فً الههصٌات( .

d.  التوؼٌات الحٌوانٌةSporozoa . وهذه ٔ تهتلن أي وساطة للحركة : 

 

وسةةٌتم التطةةرق إلةةى الهجةةاهٌع أعةةٕه تالتفصةةٌل هةةع وصةةؾ ِنهةةوذ  أو أكثةةر هنهةةا وتأثٌراتةةه الهرضةةٌة هةةى 

 اِسهان :

 Sarcodinaاللحمٌات  -1-ب

ادات ساٌتوتٕزهٌة تنشأ هةى أي هكةاى فةً الجسةم وهةى ثةم ٌةتم سةحتها وهً حٌوانات تتحرن توساطة اهتد    

واختفاؤها , وهذا هو ستب تسهٌتها تاِلدام الكاذتة أو الوههٌة , كها وتستخدم هذه اِلةدام فةً التؽذٌةة . هثةال 

وهً شائعة الوجود فً السلهوى الهرلط .   Schizamoeba  salmonisعلى هذه الهجهوعة هً أهٌتا 

التةً تتواجةةد تةٌى الصةفائح الؽلصةةهٌة ِحةد انةةواع   sp.  Thecamoebaأهٌتةات الهتطفلةةة الجةنسوهةى 

 . Coho salmonأسهان السالهوى  

لمد توصل أؼلب التاحثٌى الهختصٌى تدراسة هذه الطفٌلٌات تأنها ؼٌةر هرضةٌة , وهةع ذلةن فمةد وجةد تةأى     

 ُسجلت حالة هرضٌة واحدة . Tilapia حالة إصاتة فً أسهان التلطً 13هى هجهوع 

 Flagellataالسوطٌات  - 2-ب

أو أكثةر تعضةها ٌتنةاول ؼةذاءه عةى طرٌةك فتحةة  Flagellumتهتلن أحٌاء هذه الهجهوعة سةوطا واحةدا     

, وتعضها اِخر ٌهتص الهحلول الؽذائً عى طرٌك الُجلٌد  Cytostomeتشته فتحة الفم تسهى الفم الخلوي 

Pellicle   تأنشطار . وهى أهم اِهثلة على هذه الهجهوعة اِجناس التالٌة :وهً تتكاثر 
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 Costiaكوستٌا 

وهةو هةرض خطةر وشةائع تةٌى أسةهان  Costiasisٌسهى الهرض الناشئ عى حٌوانات هذا الجةنس ب      

نةد ْم  وٌهةوت ع 25الهٌاه العذتة وخاصة فً فصل الشتاء ِى الطفٌلً ٔ ٌفضةل درجةة الحةرارة اِعلةى هةى 

. ٌظهةر الحٌةواى كطفٌلةً خةارجً علةى الجلةد   C. necatrixوأشةهر أنةواع هةذا الجةنس هةو  ˚30Cدرجة 

والؽٕصةةم والزعةةانؾ والةةذنب حٌةةث تظهةةر طتمةةة تٌضةةاء هشةةوتة تالزرلةةة علةةى هةةذه اِجةةزاء , أهةةا الهنةةاطك 

( . وهةى الناحٌةة  13 -9الهصاتة تصورة كثٌفة فٌظهر علٌها النزؾ لتصتح حهراء نتٌجة ألتهةاب ) الشةكل 

السلوكٌة فأى اِسهان تموم تحركات هضطرتة ؼٌر هتناسمة وتلجأ إلى طً زعانفها وضهها إلى الجسم , كها 

 تموم تحن جسهها تالنتاتات أو الصخور وهذا ٌفسح الهجال لٓصاتة الثانوٌة تالتكترٌا أو الفطرٌات.

 

الماتلٌة على الستاحة الحرة لةتعض الولةت وعةادة هةا  ٌتكاثر الطفٌلً تأنشطار التسٌط تصورة سرٌعة وله    

ٌهوت تعد هرور ساعة على تركه الهضٌؾ , ولكنه إذا وجد هضٌفاً جدٌداً إستوطنه وهكذا تنتمل اْصةاتة هةى 

 سهكة ِخرى .

 

 

 
 

 ( الهرض الناشًء عى اْصاتة تالطفٌلً كوستٌا13 -9-الشكل )

 

 Trypanosoma and Cryptobiaترٌتانوسوها  و كرٌتتوتٌا 

تستب طفٌلٌات هذٌى الجنسٌى هرض النوم عند اِسهان , حٌث تصاب ته أسهان الهٌاه العذتة والهالحةة .     

وهنةةان رأٌةةاى تخصةةوص هةةذٌى الجنسةةٌى , ٌشةةٌر الةةرأي اِول إلةةى أى الجنسةةٌى ههةةا هرادفةةاى لتعضةةهها ؤ 

سةٌى هختلفةٌى . أجسةام هةذه الطفٌلٌةات طوٌلةة فاصل تٌنهها , تٌنها ٌرى الرأي اِخر وهةو الهةرجح تأنههةا جن

وسةوطاى فةةً  Trypanosomaهةاٌكروى ولهةةا سةوط واحةد فةةً حالةة الجةةنس  50ونحٌفةة وهعةدل أطوالهةةا 

. ٌوجةةد الجنسةةاى فةةً دم اِسةةهان ولةةد ٌوجةةد تعةةض أنةةواع الكرٌتتوتٌةةا فةةً اِعضةةاء  Cryptobiaالجةةنس 

 التناسلٌة للنواعم وتعض الفمرٌات .
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اض هةةرض النةةوم هةةو شةةحوب لةةوى الجلةةد والؽٕصةةم فةةً اِسةةهان الهصةةاتة وتؽةةور العٌةةوى فةةً أهةةم أعةةر    

الهحاجر وؼالتا ها تضطجع السهكة على أحد جوانتها ِساتٌع . وإذا ها استعادت وضعها الطتٌعً فأنها تستح 

اول الطعةام  لهرة ثم تسمط على جانتها ثانٌةً وتتنفس اِسهان الهصاتة تصعوتة وتطء وتضعؾ تسةتب عةدم تنة

وأخٌةراً تهةةوت . إى طفٌلةةً الترٌتانوسةوها ٔ ٌسةةتب ضةةررا كتٌةرا لّسةةهان الهصةةاتة , أهةا اِضةةرار الكتٌةةرة 

فٌستتها طفٌلً الكرٌتتوتٌا حٌث ٌملل هى لٌهة الهحتوى الهٌهوكلوتٌنً فً الدم وٌخفض عدد الكرٌةات الدهوٌةة 

لطفٌلٌةات تأنهةا تتةدأ نهوهةا فةً هعةدة دٌةداى العلةك الحهراء فةً اِسةهان الهصةاتة . تةتلخص دورة حٌةاة هةذه ا

Leeches  وتستؽرق هدة النهو عشرة أٌام , تعدها تزداد الطفٌلٌات حجها وتهاجر إلى ؼهد الههص فً هةذه

 الدٌداى حٌث تصل فً أثناء العضة إلى دم اِسهان وتنضج هنان .

 

مةل اْصةاتة تةٌى اسةهان الهٌةاه العذتةة . تن  Pisicola و  Hemiclepsisتموم دٌداى العلك هةى الجةنس     

تنمةةل اْصةةاتة تةةٌى اِسةةهان   Trachobdellaو   Pontobdellaتٌنهةةا تمةةوم دٌةةداى العلةةك هةةى الجةةنس 

 التحرٌة . أها العدوى الهتاشرة هى سهكة ِخرى فٕ تحصل .

 Ciliataالهدبٌات -3-ب

حال فً اللحهٌات , وتتهٌةز تانتشةار عةدد كتٌةر حٌوانات هذه الهجهوعة لها شكل ثاتت ٔ ٌتؽٌر كها هو ال     

هى اِهداب على السطح الخارجً للجسم تستخدم وساطة للحركة . لها فةم خلةوي وتلعةوم خلةوي وفةً تعةض 

 هنها هخر  خلوي . تتكاثر ٔ جنسٌا تأنشطار التسٌط أو جنسٌا تألتراى .

 هى أهم اِهثلة علٌها الجنس :

 Ichthyophirius إكثٌو فثٌرتٌس

وهةو ٌحةدث أضةرارا كتٌةرة  White spot diseaseٌستب طفٌلً هذا الجةنس هةرض التمعةة التٌضةاء     

لّسهان أكثر هى أي طفٌلً آخر وٌتطفل علٌها فً كل تٌئات العالم . فهو ٌصٌب أسهان الهٌاه العذتة ٌضهنها 

هٌاه الهوٌلحةة ( واِسةهان وأسهان الهصتات ) ال Anadromousاِسهان التً تهاجر هى التحر إلى النهر 

 التحرٌة وأسهان الزٌنة وٌحتهل وجوده فً كل لطر جرى فٌه تتادل أسهان هع لطر آخر .

   I. multifiliiفةً فرنسةا . أهةا أشةهر أنةواع هةذا الجةنس فهةو  1967تم وصؾ الهرض ِول هةرة عةام      

ٌكروى , أهداته هتشاتهة وتحةٌط ها 1000-100هاتٌى  وٌوصؾ تأنه هدور أو كهثري الشكل وٌتراوح طوله

وٌهةوت عنةدها  ˚22C-20الجسم تأكهله . ٌنتشر هذا الطفٌلً فً الهٌاه عندها تصل درجة حةرارة الهةاء تةٌى 

. تتلخص أعراض الهةرض تظهةور تمةع أوتثةرات تٌضةاء علةى جلةد السةهكة ˚28Cترتفع درجة الحرارة عى 

لهرض ( وتهرور الزهى لد ترتتط هذه التمع تتعضها الهصاتة وزعانفها وؼٕصهها , )هى هنا جاءت تسهٌة ا

هكونة هساحة هى لوى أتٌض ٔ تلتث أى تسمط تعد ذلن على شكل شرائط هى الجلةد . تضةم السةهكة الهصةاتة 

( . تٌنهةا تمةوم  14 -9زعانفها إلى الجسم وتستح  تعنؾ هحاولة التخلص هةى هةذا التهةٌج الهةزعج ) الشةكل 

 أجساهها تالصخور أو الحصى الهوجود فً الحوض . أسهان الزٌنة الهصاتة تحنّ 

 

ولتل أى تهوت اِسهان تنملب تٌضاء وتهٌل للتماء لرب ضفاؾ الحوض حتى ٌصتح تاْهكاى أخذها تالٌةد    

 , وإذا ها وصلت اْصاتة إلى عٌوى اِسهان فإنها تعهى .
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 ( مرض البمعة البٌضاء14 -9-) الشكل                           

  Sporozoaالبوغٌات الحٌوانٌة -4-ب

تشترن التوؼٌات الحٌوانٌة كلها تكونها حٌوانات هتطفلة وتتؽةذى تطرٌمةة التنافةذ , وتنعةدم وسةاطة الحركةة    

 فهً ٔ تحتوي على أسواط أو اِهداب أو اِلدام الكاذتة . هى اِهثلة علٌها الجنس :

 Myxosomaهٌكسوسوها 

 Whirlingالةةذي ٌسةةتب هةةرض الةةدوراى لّسةةهان  M. cerebralisس هةةو  أهةةم أنةةواع هةةذا الجةةن    

disease   أو هرض ألتواءTwist disease  فً ألهانٌا , وهو  1903. وصؾ الهرض ِول هرة عام

 وخاصة الٌافعة هنها . Salmonidaeٌصٌب أسهان العائلة السلهونٌة 

تٌا وتتكةوى هةى هصةراعٌى . تظهةر علةى السةهكة أتواغ الطفٌلً كروٌة الشكل تمرٌتةا وهةً هضةؽوطة نسة    

الهصاتة أولى أعراض الهرض وهً الحركة الدورانٌة , حٌث تدور السهكة فً أتجةاه نفسةه عةدة هةرات ثةم 

تهوى للماع تأنمٕب رأساً على عمب , وتعد هدة تصعد لّعلةى وتسةتح تصةورة طتٌعٌةة ثةم ٔ تلتةث أى تتةدأ 

الحالة عدة أساتٌع , تصةتح الهنطمةة الذنتٌةة والجةزء الخلفةً هةى الجسةم سةوداء  تالدوراى ثانٌة . وهكذا تستهر

 تستب تلؾ اِعصاب وإصاتة العهود الفمري

( . تصاب اِسهان التً تشفى هى الهرض تتشةوه الؽطةاء الؽلصةهً والفةن والعهةود الفمةري  15 -9الشكل) 

 الؽضروؾ فً أثناء اْصاتة . وإنخفاض المحؾ وخاصة خلؾ العٌنٌى , وهذا كله ناجم عى تحطٌم

 
    

 ( سهكة هصاتة تهرض اْلتواء15 -9) الشكل 
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تحدث اْصاتة توساطة التوغ الذي ٌوجد تالطٌى فً لاع الحةوض . هةذا التةوغ لةه الماتلٌةة علةى هماوهةة       

ل إلةى سةنة ( . ٌختةرق التةوغ أهعةاء الهضةٌؾ لٌصة 15الجفاؾ والترودة وأنجهةاد لعةدة سةنوات ) لةد تصةل 

ؼضروؾ الرأس والعهود الفمري وٌحهل هع هجرى الدم ثم ٌخترق الؽضروؾ وٌحطم ألنٌة نصؾ الهٕلٌة 

فً عضو التوازى والسهع , حٌث ٌتكاثر الطفٌلً هنان , ولةذلن تفمةد السةهكة توازنهةا وتظهةر علٌهةا الحركةة 

دها تعةزل هةذه أتةواغ هةى اِسةهان الدورانٌة . عندها تهوت اِسهان الهصاتة ستلوث المةاع تةأتواغ , وعنة

 تكوى ؼٌر هعدٌة , ولكنها تسترد لاتلٌتها على العدوى تعد أرتعة شهور .

 

 The control of protozoan diseases  السٌطرة على األمراض االبتدائٌة

 

   : preventionالولاٌة 

 

 تحطٌم دٌداى العلك ِنها تنمل اْصاتة تطفٌلٌات الدم هى سهكة ِخرى . -1

جهع اِسهان الهٌتة وحرلها أو دفنها فً الحال وعدم انتظار نزولهةا إلةى المةاع وتحلةل أجسةاهها  -2

 فتكوى هصدرا لنمل الهرض إلى اِسهان السلٌهة .

 على اِسهان الهنمولة هى هصدر ؼٌر هعروؾ . Quarantineٌجب إجراء الحجز الصحً  -3

هستخدهة وذلن تاستخدام هادة الجٌر الجً استخدام الهواد الهطهرة ِحواض التفمٌس واِدوات ال -4

( وهةةةةةادة هةةةةةاٌتوكلورات 4050m2 = Acreوتهعةةةةةدل طةةةةةى واحةةةةةد / آكةةةةةر ) اَكةةةةةر

 /آكر . kg 202تهعدل   Ca(OCl)2الكالسٌوم

 

فً حالة ظهور هةرض الةدوراى أو ألتةواء ٌجةب إنشةاء أحةواض جدٌةدة فةً أرٍض تكةر هجهةزة  -5

لهةةذا الهةةرض ولةةد وجةةد أى ترتٌةةة الصةةؽار فةةً تهةاء نظٌةةؾ هضةةهوى خلةةوه هةةى أتةةواغ الهسةةتتة 

أحواض إسهنتٌة تمٌها هى اْصاتة شرط أى تتمى لهدة زهنٌة تحٌةث تصةل درجةة تصةلب هٌكلةً 

 هناسب لتحاشً اْصاتة تالهرض , وهى ثم تنمل اِحواض التراتٌة .

 

  Treatmentالعالج :  -

 رجٌة :/ لعٕ  اِسهان الهصاتة تالطفٌلٌات أتتدائٌة الخا أؤ

 ٌوم . 4-3جزء تالهلٌوى , وٌضاؾ إلى هاء الحوض كل  0.15-0.1ٌستخدم الهلكٌت اِخضر تتركٌز   -1

 ٌستخدم الفورهالٌى حسب التراكٌز التالٌة : -2

  جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجة حرارة                                             250ٌضاؾ  تهعدل                   

 أوألل . ˚10Cالهاء 

  10جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجة حرارة الهاء هاتٌى 200ٌضاؾ تهعدل-

15C˚ . 
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  جزء تالهلٌوى لهدة ساعة ٌوهٌا وذلن عندها تكوى درجةة حةرارة الهةاء أكثةر هةى  160تضاؾ تهعدل

15C˚ . 

  إلى اِحواض تٌى ٌوم وآخر حتى تتم السٌطرة على الطفٌلٌةات جزء تالهلٌوى  25-15ٌضاؾ تهعدل

 الخارجٌة , هع أنتتاه على أحتهالٌة نضوب اِوكسجٌى خاصة عندها ٌكوى الجو حار .

هةى الهلكٌةت الخضةر لكةل  g3.07جزء تالهلٌوى هى خلٌط الهلكٌت اِخضر والفورهةالٌى )  25ٌستخدم  -3

 ٌوهٌا فً اِحواض أو لنوات تؽذٌة الهٌاه .ساعات  6لتر هى الفورهالٌى ( لهدة 

 تستخدم هادة كترٌتات النحاس وحسب التراكٌز اَتٌة : -4

 تضاؾ تتركٌز ألل هى جزء واحد تالهلٌوى عندها ٌكوى هستوى كرتونات الكالسٌوم تالهاء ألل هةى  -أ

 جزء تالهلٌوى . 50

 50الكالسةٌوم تالهةاء هةا تةٌى  جزء تالهلٌوى عندها ٌكةوى هسةتوى كرتونةات2-1تضاؾ تتركٌز  -ب-

 جزء تالهلٌوى .  200

  -  جةزء تةالهلٌوى هةى حةاهض أللٌهونٌةن  3جةزء تةالهلٌوى هخلوطةاً هةع  2تضةاؾ تتركٌةزCitric 

acid  جزء تالهلٌوى . 200عندها ٌكوى هستوى كرتونات الكالسٌوم تالهاء أكثر هى 

اِسهان الهصاتة تةتعض طفٌلٌةات الجلةد أتتدائٌةة  الهعالجة تالحرارة : ٌهكى استخدام الحرارة فً هعالجة -5

وخاصة اِسةهان أسةتوائٌة التةً تتحهةل درجةات الحةرارة العالٌةة وذلةن ترفةع درجةة حةرارة   Costiaهثل 

 أٌام . 5-3ساعات ٌوهٌا ولهدة  6لهدة   ˚32Cالهاء إلى 

 

 /لعٕ  اِسهان الهصاتة تالطفٌلٌات أتتدائٌة الداخلٌة : ثانٌا

 

 هى الؽذاء ٌوهٌاً ولهدة ثٕث أٌام .  %0.15تنستة  Dimetridazoleتخدم هادة تس -1

 هى الؽذاء ٌوهٌاً ولهدة ثٕث أٌام .%0.2تنستة   Enheptinتستخدم هادة  -  2      

هةى وزى السةهكة ٌوهٌةاً  mg/kg25- 75تهعةدل Furoxone (Furazolidone)تستخدم هادة  - 3 

 ٌوم هى تسوٌك اِسهان . 30ولؾ عى أعطاء هذه الهادة لتل هع الؽذاء ولهدة أستوعٌى وٌت

 

   Nematodaالدٌدان الخٌطٌة   -د

 

حٌوانات ذات أجسام هتطاولة , أسطوانٌة الهمطع , ؼٌر همسهة , تناظرهةا جةانتً ونهاٌتةا الجسةم هةدتتتاى     

ة هستمٌهة تتدأ تالفم وتنتهً عادة . ٌحاط الجسم تطتمة كٌوتكل ناعهة ولهاعة . جهازها الهضهً عتارة عى لنا

 تالهخر  وهً عدٌهة العضٕت والؽدد . تهتلن جهاز أترازي ؤ تهتلن جهاز تنفس أو دوراى .

 

اِجناس هنفصلة عادة أي توجةد ذكةور وإنةاث , وٌفةتح الجهةاز التناسةلً اِنثةوي تفتحةة هسةتملة فةً حةٌى     

هجهةع . أؼلةب الدٌةداى الخٌطٌةة تٌوضةة ولسةم هنهةا  ٌشترن الجهاز التناسلً الذكري هع جهةاز الهضةم تفتحةة

 ولوده .
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تعٌي تعض أنواع الدٌداى الخٌطٌة حرة فً الهٌاه العذتة والهالحة أو فً الترتةة تٌنهةا تعةٌي تعةض أنواعهةا   

ٌرلٌةة هتطفلة على الحٌوانات والنتاتات , وفٌها أها أى ٌتطفل الدور التالػ ) الةدودة الكاهلةة ( أو أحةد اِدوار ال

على الكائنات الحٌة . وفً حالة اِسهان تعٌي الدٌةداى التالؽةة فةً اِؼلةب فةً المنةاة الهضةهٌة , أهةا ٌرلاتهةا 

 فٌهكى أى توجد فً أي عضو ولكنها شائعة الوجود فً الهسارٌك , الكتد والعضٕت . 

, او ؼٌر هتاشرة وتتضةهى تكوى دورة حٌاة الدٌداى الخٌطٌة اها هتاشرة ٔتحتا  فٌها الى هضٌؾ وسطً     

وجود هضٌؾ وسطً واحد او هضٌفٌى وسطٌٌى , وفً الحالة اِخٌرة ؼالتاً هاٌكوى الهضٌؾ الوسطً اِول 

أو حورٌةة احةدى الحشةرات . وعنةد تؽذٌةة   Copepoda عتارة عى حٌواى ٔفمري كأحةد هجذافٌةة اِلةدام 

سهان هنا إها كهضٌؾ نهائً او كهضٌؾ وسطً اِسهان على هذا الهضٌؾ ستنتمل الٌها اْصاتة فتصتح اِ

 ثانً , وفً الحالة اِخٌرة ٌكوى الهضٌؾ النهائً اها أسهان آكلة أسهان أو طٌور او لتائى .

إى الضرر الذي تستته الدٌداى الخٌطٌةة التالؽةة الهوجةودة فةً المنةاة الهضةهٌة لّسةهان هةو ألةل تكثٌةر ههةا    

لةى تملٌةل الهحتةوى الةدهنً فةً اِسةهان الهصةاتة , واذا هاوصةلت اْصةاتة تحدثه ٌرلاتها , فالٌرلات تؤدي ا

للعضٕت فانها تستب ضعؾ اِسهان وخهولها وعدم لدرتها على اصطٌاد ؼذاءها هها ٌُسهل ولوعها فرٌسةة 

 , Anisakia سةةةهلة للهفترسةةةات . أهةةةا أهةةةم أجنةةةاس الدٌةةةداى الخٌطٌةةةة التةةةً تصةةةٌب اِسةةةهان فهةةةً : 

Contracaecum , Terranova , Cucullanus , Philometra  . 

 

 The control of Nematoda diseasesالسٌطرة على األمراض الناشئة عن الدٌدان الخٌطٌة  

 

 :    preventionالولاٌة  

   

ٔتوجد هعلوهات وافٌة حول تولً اْصاتة تالدٌداى الخٌطٌة اَّ هاذكر تخصةوص السةٌطرة علةى طفٌلٌةات    

وذلةةن تهنةةع ترتٌةةة اِسةةهان تعهةةر ألةةل هةةى سةةنة هةةع اِسةةهان اِكتةةر هنهةةا عهةةراً    Philometraالجةةنس 

ْحتهالٌة انتمال الهرض هى اِسهان الكتٌرة للصؽٌرة . كها ٌجب تزل اِحواض فً فصلً الرتٌع والخرٌؾ 

 وعدم إتماء اِسهان فٌها حتى الفصل التالً .

 

 :    Treatmentالعالج  

 

 الكٌهٌاوٌتٌى اَتٌتٌى : تستخدم الهادتٌى    

1. Masoten   جةزء تةالهلٌوى وتحتةا  الهةادة عشةرة أٌةام لكةً  2-1: تضاؾ للهاء الى اى تصتح تتركٌز

  . Philometraتكوى هؤثرة فً المضاء على الطفٌلً  

هى السكر الهؽطى تالدهى الحٌوانً .  g0.25لكل سهكة هخلوطة هع g 0.04تهعدل  Santoninحتة  .2

الؽذاء فً الفم تواسطة هلمط وتتتلعهةا اِسةهان , ولةد تكةوى هنةان حاجةة الةى حتةة ثانٌةة حٌث تُعطى هع 

 خٕل الٌوم الثالث .
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  Platyhelminthes or Flat wormsالدٌدان المسطحة   -و

 

سهٌت تالدٌداى الهسطحة كونها ذات اجسام هضؽوطة هى الناحٌتٌى الظهرٌة والتطنٌةة , التنةاظر جةانتً ,     

جهاز الهضهً إى وجد فإنه ٌنتهً تنهاٌة هؽلمة أي ٔوجود لفتحة الهخر  . أها الجهاز اْترازي فٌتكوى هى ال

, ٌٔوجد جهاز للتنفس ؤ للدوراى . ٌتألؾ الجهاز العصةتً هةى عمةدة عصةتٌة   flame cellsخٌٕا لهتٌة  

 الى همدهة وهؤخرة الجسم .تهثل الدهاغ تمع فً همدهة جسم الدودة وهنها ٌتفرع عدد هى اِعصاب 

اي توجد اِعضاء التناسلٌة اِنثوٌة والذكرٌةة فةً   hermaphroditic  أؼلب الدٌداى الهسطحة خنثٌة     

ولكةى الؽالتٌةة  Tubellariaنفس الحٌواى . تعض الدٌداى الهسةطحة ٌعةٌي حةراً كهةا فةً صةنؾ الهعكةرات  

وصةنؾ الدٌةداى الشةرٌطٌة   Trematodaصةنؾ الهثموتةات  العظهى هنها هتطفلة داخلٌاً أو خارجٌاً كها فً 

Cestoda  : 

  

 صنف المثموبات :   

وتلصةةك جسةةهها تأنسةةجة الهضةةٌؾ توسةةاطة أعضةةاء  3mlهةةاٌكروى الةةى  50تتةةراوح أحجاههةةا هةةاتٌى     

أو الهحاجم . ٌتكوى جسهها هةى لطعةة واحةدة ولهةا جهةاز هضةهً . ٌضةم  hooksهتخصصة تشته الكٕلٌب 

 هثموتات هجهوعتٌى رئٌستٌى لسهت على أساس دورة الحٌاة الى :صنؾ ال

وهً حٌوانةات ذات دورة حٌةاة هتاشةرة , هتطفلةة خارجٌةاً وتهتلةن :   Monogenea. أُحادٌة المضٌف 1 

وعدد هى الكٕلٌب الصؽٌرة . وهى   haptorعضواً فً هؤخرة الجسم ٌستخدم للتثتٌت ٌسهى المرص الخلفً 

الةذي ٌعةٌي علةى الجلةد والزعةانؾ .   Gyrodactylusلتةً تتطفةل علةى اِسةهان الجةنس اِهثلةة الشةائعة ا

 الذي ٌؽزو هنطمة الؽٕصم وتحدٌداً الخٌوط الؽلصهٌة . Dactylogyrusوالجنس 

وهةةً حٌوانةةات ذات دورة حٌةةاة ؼٌةةر هتاشةةرة اي لهةةا عةةدة أدوار ٌرلٌةةة :  Digeneaثنائٌ  ة المض  ٌف   .2

دورة حٌاتها . هتطفلة داخلٌاً وتهتلن هحجهاً أهاهٌاً أو فهٌاً وآخراً تطنٌاً لد فتحتا  أكثر هى هضٌؾ ْتهام 

ٌمع عند هؤخرة الجسم . عندها تصاب السةهان تٌرلةات هةذه الدٌةداى فانهةا تكةوى هضةٌفاً وسةطٌاً , أهةا اذا 

وطةأةً علةى  أُصٌتت تالدٌداى التالؽة فانها تكوى هضٌفاً نهائٌةاً وفةً هةذه الحالةة ٌكةوى ضةرر اْصةاتة ألةل

اِسهان هى الضرر الذي تلحمه تها اِدوار الٌرلٌة . وهى اِهثلة الشائعة التً تتطفل فً اِسهان الجنس 

Clinostomum   الةةةذي ٌحفةةةر فةةةً جلةةةةد رأس السةةةهكة وزعانفهةةةا وتحةةةت الحراشةةةؾ , والجةةةةنس

Diplostomum    الةذي ٌسةتب هةرض التمعةة السةوداءBlack spot disease  حٌةث تظهةر تمةع 

    سوداء أو تنٌة صؽٌرة على الزعانؾ , العٌوى , الفم والؽٕصم .

 Cestoda or tape wormsصنف الدٌدان الشرٌطٌة : 

تثتت نفسها تجسم الهضٌؾ توساطة كٕلٌب أو هحاجم أو كلٌهها تُحهةل علةى الةرأس . ٌتةألؾ جسةم الةدودة     

الحاوٌةة علةى كةل  Proglottidesالجسةهٌة  التالؽة التةً لةد ٌصةل طولهةا إلةى عشةرة أهتةار هةى عةدد المطةع

اِعضاء الجسهٌة تضهنها أعضاء التكاثر الخنثٌة . ٌكوى الجهاز الهضهً هعدوهاً وتحصل على ؼةذائها هةى 

جسم الهضٌؾ هتاشرة عتةر تشةرة الجلةد النفةاذة , دورة الحٌةاة ؼٌةر هتاشةرة . توضةع الدٌةداى الشةرٌطٌة التةً 

 -ب أطوار حٌاتها وأهاكى وجودها وهً :تصٌب اِسهان فً أرتع هجاهٌع حس
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:  وتضةةم الدٌةةداى التةةً تعةةٌي كدٌةداى تالؽةةة فةةً اِهعةةاء أي أى اِسةةهان هنةةا تهثةةل المجموع ة األول  ى -1

 3cmوتصٌب أهعاء اِسهان وٌصل طولها  Caryophyllaeusالهضٌؾ النهائً للدٌداى وهثالها 

 ( . 16 -9) الشكل 

كٌرلات فً جوؾ اِسهان , أها الدٌداى التالؽة فتعٌي فً أهعاء  : وهً التً تعٌي المجموعة الثانٌة -2

 . 15cmالتً لد ٌصل طولها  Triaenophorusأسهان أخرى وهثالها 

وهً التً تعٌي كٌرلات فً جوؾ اِسهان , أها الدٌداى التالؽة فتعٌي فً أهعاء  : المجموعة الثالثة -3

 . 2mالتً لد ٌصل طولها  Ligulaالطٌور وهثالها 

: وهةً التةً تعةٌي كٌرلةات فةً جةوؾ اِسةهان ,أهةا الدٌةداى التالؽةة فتعةٌي فةً  المجموعة الرابعة  -4

وتسهى تالدودة الشرٌطٌة السهكٌة وهً تصٌب اْنساى ولةد    Diphyllobothriumاللتائى وهثالها

 .12m-10تعٌي فً أهعائه هدة أرتعٌى عاها ولد ٌصل طولها 

 

 
 ( الدودة الشرٌطٌة 16 -9 الشكل )                            

 

 The control ofالسٌطرة على األمراض الناشئة عن الدٌدان المسطحة :

platyhelminthiases 

 

 : Preventionاٌٛلب٠خ   

لولاٌة اِسهان هى اْصاتة تالدٌداى الهسطحة ٌجةب التركٌةز فةً نمطةة هههةة جةدا وهةً لطةع دورة حٌةاة     

ه تفٌد فً حالة الدٌداى ثنائٌة الهضٌؾ والدٌداى الشرٌطٌة ٔى دورة حٌاتهها ؼٌر الطفٌلً الهستب للهرض وهذ

 هتاشرة . تٌنها ٔ تنفع أؼلب الطرائك الولائٌة هع الحٌوانات أحادٌة الهضٌؾ .
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 : وفٌما ٌلً أهم اإلجراءات الولائٌة المتبعة

ل والحصةى لهنةع تسةرب ٌرلةات ترشٌح الهاء الهجهز لّسهان هى خٕل إهراره على هرشحات هى الرهة .1

 الدٌداى وكذلن هنع دخول الهضٌفات الوسطٌة كالموالع والمشرٌات .

 تحطٌم أعشاي الطٌور وهنعها هى ألتراب هى هزارع اِسهان . .2

أٌام فً عدسات عٌةوى اِسةهان كهةا فةً  10رفع اِسهان الهٌتة حأً ِى تعض الٌرلات تتمى حٌة لهدة  .3

وأى عهلٌةةة رفةةع تلةن اِسةةهان ٌمطةةع دورة الحٌةاة تعةةدم تؽةةذي  Diplostomum حالةة اْصةةاتة تةالجنس

 الطٌور الهائٌة علٌها .

 

كونهةا تهثةل  Tubifexٌجةب تحطةٌم الدٌةداى الحلمٌةة  Caryophyllaeus عند ظهةور اْصةاتة تدٌةداى .4

 الهضٌؾ الوسطً لتلن الدٌداى .

 

دٌةداى التةً تصةٌب اِسةهان ٔى ؼٌةاب هةذه السٌطرة على الموالع التً تعةد هضةٌفا وسةطٌا للعدٌةد هةى ال  .5

 الموالع هعناه عدم ظهور الهرض . وتتم السٌطرة على الموالع هى خٕل عدة وسائل هنها : 

 تزل وتجفٌؾ اِحواض كلٌاً هرة واحدة تالسنة ثم إزالة التراب تالهجارؾ . -

جةةةزء تةةةالهلٌوى أو اسةةةتخدام  كٌهٌاوٌةةةاً ٌهكةةةى اسةةةتخدام هةةةادة كترٌتةةةات النحةةةاس تإضةةةافتها تهعةةةدل ألةةةل هةةةى -

  0.1 – 0.01تتركٌةةز  Fresconجةةزء تةةالهلٌوى , أو اسةةتخدام هةةادة 1-0.5تهعةةدل    Bayluscideهةةادة

 جزء تالهلٌوى وهً تمتل الموالع هى دوى اِسهان .

 

 Treatmentاٌؼالط : 

 

 جٌة :الطفٌلٌات الخار –أوال / لعالج األسمان المصابة بالدٌدان المسطحة أحادٌة المضٌف 

 تستخدم المواد اآلتٌة :

تاستعهال هادة الفورهةالٌى حٌةث تكفةً الهعالجةة تهةا لهةرة واحةدة للمضةاء علةى الطفٌلةً وحسةب الحةأت  .1

 اَتٌة :

 

  10جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا إذا كانت درجة حرارة الهاء  250تستخدم تتركٌزC˚ . أو ألل 

  15-10عة ٌوهٌا إذا كانت درجة حرارة الهةاء تةٌى جزء تالهلٌوى ولهدة سا 200تستخدم تتركٌزC˚ 

. 

  15جزء تالهلٌوى ولهدة ساعة ٌوهٌا إذا كانت درجة حرارة الهاء أكثةر هةى  166تستخدم تتركٌزC˚ 

. 

جةةزء تةةالهلٌوى فةةً أحةةواض الترتٌةةة  0.25تتركٌةةز  Dipterexوتسةةهى أٌضةةا  Dyloxتاسةةتعهال هةةادة  .2

 وأحواض الزٌنة .

 جزء تالهلٌوى فً أحواض الترتٌة . 0.18تتركٌز Bromex-50تاستعهال هادة  .3
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 جزء تالهلٌوى فً أحواض الترتٌة وأحواض الزٌنة . 5-3تاستعهال هادة ترهنؽنات التوتاسٌوم تتركٌز  .4

لطرة هى الدٌتول لكل 12دلائك )  9تاستعهال هحلول الدٌتول حٌث تؽطس فٌه اِسهان لهدة ٔ تزٌد عى  .5

 لتر هى الهاء ( .  4.56

 دلٌمة . 2-1حٌث تؽطس فٌه اِسهان لهدة  500-1استعهال حاهض ألخلٌن تنستة  .6

دلائك ٌكفً ْزالةة  5إذ أى تؽطٌس اِسهان فٌه لهدة  Naclهى هحلول كلورٌد الصودٌوم  %5استعهال  .7

 الطفٌلً كلٌاً .

 

 ٌة :الطفٌلٌات الداخل –ثانٌا/ لعالج األسمان المصابة بالدٌدان المسطحة ثنائٌة المضٌف 

 تستخدم المواد اآلتٌة: 

لهةةدة خهسةةة أٌةةام حٌةةث تضةةهى هةةذه %0.3إلةةى ؼةةذاء اِسةةهان تنسةةتة   Di-n-butyltinتإضةةافة هةةادة  .1

 الهعالجة لتل الدٌداى الهسطحة الهوجودة فً المناة الهضهٌة هى دوى اِعضاء الداخلٌة اِخرى .

 ورة أعٕه .وتالطرٌمة نفسها الهذك Dibutyiltin dilaurateتاستعهال هادة  .2

إلى الؽذاء لهدة أستوع ْزالة الدٌةداى الشةرٌطٌة %2-1.5حٌث تضاؾ تهعدل  Kamalaتاستعهال هادة  .3

 هى اِهعاء .

 

إذ توضةع  Picric acidلهعالجةة اِسةهان الهصةاتة تهةرض التمعةة السةوداء ٌسةتخدم حةاهض التكرٌةن   .4

اعة . ٌحضر هذا الهحلول تإذاتة ؼرام لهدة س 100000:  7-2اِسهان فً حّهام هى هذه الهادة تتركٌز 

 هى الهاء . 11cm3وٌضاؾ له  7cm3-2هاء , وٌؤخذ هى الهحلول  100cm3واحد هى الهادة فً 

 

 Dietary deficiencyأِشاع إٌمض اٌغزائٟ  -2

تحدث أهراض النمص الؽذائً نتٌجةة أعطةاء اِسةهان عٕئةك ؼذائٌةة ؼٌةر هتوازنةة وخاصةة فةً حةأت      

التً تزداد فٌها كثافة اِسهان الهستزرعة فً وحدة الهسةاحة , حٌةث  culture   Intensiveالكثٌفة الترتٌة

ٔ وجةةود للؽةةذاء الطتٌعةةً هطلمةةا . وهةةع ذلةةن فمةةد تحصةةل أهةةراض نمةةص التؽذٌةةة لةةً التٌئةةة الطتٌعٌةةة وتحةةت 

ها , أو عندها تعٌي الظروؾ أعتٌادٌة وذلن عندها تكوى اِسهان ضعٌفة وؼٌر لادرة على التحث عى ؼذائ

فً تٌئة هائٌة فمٌرة تالهوارد الؽذائٌة , أو تحت ظروؾ تٌئٌة تهنعها عى تناول الؽذاء . وتمسم أهراض النمص 

 الؽذائً حسب العاهل الهستب على لسهٌى :

 

اِهراض الهتستتة عى نمص تعض الهكونات الؽذائٌة الهههة كاِحهاض اِهٌنٌةة اِساسةٌة والةدهوى  - أ

نات والهعادى . وعادة ها ٌؤدي نمص ها ٌؤدي نمص التروتٌنات أو رداءة نوعٌتها إلى تةطء والفٌتاهٌ

النهو وتملٌةل فةرص التكةاثر وزٌةادة إهكانٌةة التعةرض لّهةراض الُهعدٌةة . كهةا أى نمةص اِحهةاض 

الدهنٌة تدرجة كتٌةرة ٌسةتب ضةعؾ النهةو وتؽٌةر لةوى الجلةد , تٌنهةا ٌسةتب نمةص الفٌتاهٌنةات تعةض 

ات الهٌكلٌة وتؽٌر لوى الجلد , والهزال العام وضعؾ النهو . أها نمص الهعادى وخاصة الٌود التشوه

 فٌهكى التعرؾ علٌه هظهرٌاً حٌث تتضخم الهناطك الوالعة خلؾ الفن العلوي للسهكة .
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حٌةث ٌهكةى أى توجةد تعةض أنةواع  Toxinsاِهراض الهتستتة عى تناول تعض الهركتات الساهة   - ب

علٌمةةه اِسةةهان نتٌجةةة تلوثهةةا تةةتعض اِحٌةةاء الدلٌمةةة التةةً تعهةةل علةةى تحلٌةةل الهكونةةات  السةةهوم فةةً

الؽذائٌة . كها أى سوء خزى العٕئك ولهدة طوٌلة هى دوى استخدام هةواد حافظةة أو اسةتخدام وسةائل 

 الحفظ كالتترٌد والتجهٌد ٌعطً الفرصة لوجود اِحٌاء الدلٌمة والتكاثر وإفراز السهوم .

 أهم أهراض النمص الؽذائً التً تصٌب اِسهان : وهى   

 Anemiaمرض فمر الدم  -1

ٌهكى التعرؾ على هذا الهةرض هةى خةٕل الكشةؾ عةى ؼٕصةم اِسةهان الهصةاتة تفمةر الةدم حٌةث تكةوى    

وردٌة شاحتة أو حتى تٌضاء هشهتة وٌعةود السةتب فةً ذلةن إلةى أختةزال الشةدٌد فةً عةدد الكرٌةات الدهوٌةة 

  (  17 -9 ) الشكل, وؼالتا ها تهوت اِسهان هى شدة اْصاتة الحهراء 

 

 
 

 هرض فمر الدمت اسهان هصاتة ( 17 -9 ) الشكل                     

 

 Bone degenerationمرض تنكس العظام  -2

ٌحدث هذا الهرض نتٌجة اضطراب اٌضً أو هرهونً أو ٌتسةتب هةى اخةتٕل النشةاط اِنزٌهةً . تصةتح     

ام هّشة ورخوة نتٌجة فمد الكالسٌوم ولد تتكسر عظام الفكون وأؼطٌة الؽٕصم ولد ٌتشوه العهود الفمةري العظ

. 

 

 Gastritis and enteritisالتهاب المعدة واألمعاء  -3

هةذا الهةرض شةةائع فةً اِسةهان أسةةتوائٌة نتٌجةة تؽةذٌتها تةةوتٌرة واحةدة علةى ؼةةذاء جةاؾ أو طعةام سةةهل    

. أى نمص الفٌتاهٌنات ونمةص أحةد الهةواد الؽذائٌةة اِساسةٌة )تروتٌنةات , دهةوى ,  Tubifexالهضم كدٌداى 

كارتوهدرات ( ٌؤدي إلى التهاب الهعدة واِهعاء , وإذا هةا ضةؽطنا علةى   الةتطى تصةورة خفٌفةة فةأى سةائٕ 

سةوؾ تظهةر  اصفرا هحهةرا ٌنطلةك هةى الهخةر  . وعنةد تؽذٌةة اِسةهان تؽةذاء ٌٔؽطةً احتٌاجاتهةا اللؽذائٌةة

أعراض تتضهى انتفاخ التطى واْسهال . لهعالجةة اِسةهان الهصةاتة تهةرض التهةاب الهعةدة واِهعةاء ٌجةب 

 إٌماؾ تؽذٌتها لفترة عشرة أٌام , وتعد ذلن ٌمدم لها ؼذاًء حٌاً نظٌفاً وتكهٌات للٌلة .
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 Environmental diseasesاألِشاع اٌج١ئ١خ  

هً تلن اِهراض الهتستتة عى اختٕل العواهل التٌئٌة الهحٌطة تاِسهان وتهعنى ٌمصد تاِهراض التٌئٌة     

أخر هً اِهراض الناشئة عى حدوث خلل فً الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌهاوٌة للهاء والتً تؤثر تأثٌراً هتاشةراً 

روجٌنً فةةً اِسةةهان هثةةل تركٌةةز اِوكسةةجٌى والؽةةازات اِخةةرى الهذاتةةة  فةةً الهةةاء , درجةةة اِس الهٌةةد

 ( , درجة حرارة الهاء الملوٌة ووجود الهواد الساهة كأهونٌا وؼٌرها . pH)الحهوضة 

وٌعد اِوكسجٌى الهذاب فً الهاء هى العواهل الهحددة فً عهلٌة ترتٌة اِسهان وإنتاجها وٌهكى لّسهان     

كٌةز اِوكسةجٌى الهةذاب . هلؽةم / لتةر كحةد أدنةى هةى تر 5عهوهاً أى تتؽذى وتنهو تصةورة جٌةدة عنةد هعةدل 

وتالرؼم هى إى اِسهان التً تستطٌع العٌي فً هٌاه تحتوي أوكسجٌى تهعدٔت ألل هى هذا التركٌز , إٔ أى 

اِسهان التً تعٌي فً تراكٌز هنخفضة هى اِوكسجٌى الهذاب عةادة هةا تصةاب تخهةول وتضةعؾ هماوهتهةا 

 لّهراض وتزداد حركاتها التنفسٌة .

الةذي ٌحةدث تسةتب  Gas bubble diseaseراض التٌئٌةة الهههةة : هةرض الفماعةة الؽازٌةة وهى اِهة    

أنخفاض الهفاجئ فً الضؽط الؽازي للهاء نتٌجة استهٕن اِوكسجٌى أو انخفاض درجة الحرارة أو إضافة 

تتحرر هاء جدٌد ذي ضؽط ؼازي للٌل . وتستب هتوط ضؽط ؼاز اِوكسجٌى فاى الؽازات الهذاتة فً الدم س

  18 -9 ) الشةكلكفماعات تتكوى أساسا هى النتروجٌى هستتة انسداد اِوعٌة الدهوٌة وتالتالً هةوت اِسةهان 

. ) 

 

 

 
 

 ( هرض الفماعة الؽازٌة وتتدو الفماعات فوق الرأس 18 -9) الشكل 

                            

هحاولتها اتتٕع الهواء الحر وزٌادة سرعة وهى عٕهات الهرض ستاحة اِسهان الهرٌضة لرب السطح و    

الحركةةات التنفسةةٌة وظهةةور حةةأت الهةةوت الهفةةاجئ . لةةد ٌسةةتب الهةةرض حةةدوث نةةزؾ فةةً هنطمةةة الزعةةانؾ 

وظهةور فماعةات هوائٌةة تحةةت الجلةد . أهةا تالنسةةتة إلةى درجةة اِس الهٌةدروجٌنً ووجةةود الهةواد السةاهة فمةةد 

ِس الهٌةدروجٌنً تسةتب تؽٌٌةرات فةً تراكٌةز تعةض الهةواد ذات لوحظ إى أختٕفةات الهفاجئةة فةً درجةة ا

 التأثٌر السام على اِسهان هثل هركتات الحدٌد , أهونٌا , السٌانٌد وتالتالً تؤثر سلتٌا فً حٌاة اِسهان

 . (19 -9) الشكل  
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 ( سهكة هصاتة تالتسهم تاِهونٌا19 -9– ) الشكل

 

كهٌةات هناسةتة هةى الكارتونةات والتٌكارتونةات تكةوى ذات لاتلٌةة جٌةدة فةً عهوها فاى الهٌاه التً تحتةوي     

السٌطرة على تركٌز آٌوى الهٌدروجٌى فً الهاء . أها التؽٌٌرات الحاصلة فً تراكٌز الهةواد السةاهة فةً الهةاء 

ٕل فإنها تستب ظهور أعراض عدٌدة على اِسهان تشته حأت أختناق . وهذه الحأت ٌهكى تجنتها هى خ

 إجراء التحالٌل الكٌهاوٌة الهههة وتصورة دورٌة على هٌاه أحواض الترتٌة وهعالجتها فً الولت الهناسب .

 

تُعةال ج اِهةراض التٌئٌةة هةى خةةٕل تهٌئةة الظةروؾ التٌئٌةة الهناسةتة للسةةهكة تحٌةث تكةوى ألةرب للظةةروؾ     

 لهاء. الطتٌعٌة , وهعالجة الخلل فً الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌهٌاوٌة ل

 

 Genetical diseasesاٌٛساص١خ     األِشاع  -2
أو نتٌجةة عهلٌةات التهجةٌى عنةد  genesهً تلن اِهراض التً تحدث نتٌجة خلل فةً العواهةل الوراثٌةة     

 هحاولة اْنساى التدخل للحصول على أسهان ذات صفات ؼٌر هألوفة كصفات اللوى والشكل . 

 التً تصٌب اِسهان :وهى اِهراض الوراثٌة الشائعة و    

 

 Tumorsاألورام : 

ٌعرؾ الورم تأنه نهو تركٌب جدٌد هى نسٌج هوجود أصًٕ , أو أنه عهلٌة تكوٌى نسٌج عضو أو جزء هى     

 Benign( , وؼٌر ختٌثةة ) حهٌةدة (   cancer) سرطاى  Malignantالجسم . وتمسم اِورام إلى ختٌثة 

طم اِنسجة الهجاورة وٌنتشر إلى هناطك الجسم الهختلفة . أها الورم ؼٌةر . عندها ٌنهو الورم الختٌث فانه ٌح

الختٌث فٌهتاز تنهوه التطًء وعدم تحطٌهه لّنسجة الهجاورة وعدم انتشاره إلةى أجةزاء أخةرى هةى الجسةم . 

)  تعةةد حالةةة أورام الخٌٕةةا الصةةتؽٌة شةةائعة الظهةةور فةةً الجلةةد والعضةةٕت وعظةةام وأعصةةاب الهنطمةةة الذنتٌةةة

 ( , كها تظهر أورام الكلٌة كهرض وراثً فً اِسهان .  20 -9 الشكل
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 ( أألورام بشكل بمع سوداء بارزة خلف الرأس   20 -9) الشكل           

 

 Constitutional dropsy of vitellineمرض االستسماء الخلمً لكٌس المح 

الناتجةةة هةةى تضةةرٌب أسةةهان السةةالهوى ٌتسةةتب هةةذا الهةةرض عةةى عواهةةل وراثٌةةة , وهةةو ٌصةةٌب الٌرلةةات     

إذ ٌظهةةر الهةةرض فةةً   Brook troutوسةةالهوى التةةرون الهةةرلط   trout  Rainbowالهةةرلط المزحةةً

تدرجة كتٌرة نتٌجة وجةود سةائل هةائً  Yolk sacاِسهان التً وضعت التٌض تواً حٌث ٌتوسع كٌس الهح 

 وتالنتٌجة تهوت اِسهان الٌافعة .

 

 sDeformitieالتشوهات 

 

تنجم التشوهات فً اِسهان نتٌجة اْصاتة تكائنات حٌة هرضٌة , أو تستب نمص تركٌتً أو فسلحً      

وِستاب وراثٌة .وهى أهم التشوهات الوراثٌة التً تظهر على اِسهان هً حالة ضعؾ الكٌس الهوائً 

د أى ستتها خلل هتوارث ( وتعض التشوهات الخلمٌة والتً ٌعتم21 -9وفمداى الزعانؾ أو تشوهها ) الشكل

 .  Dفً عهلٌة أٌض فٌتاهٌى

 هنان حالة أخرى هى حأت التشوه تحصل عند حدوث اضطراب فً عهلٌة انمسام التٌضة     

Segmentation   تحٌث تؤدي إلى إنتا  ها ٌسهى تالتوائم السٌاهٌة وهً عتارة عى توائم هتهاثلة هلتصمة

 تعضها  هع تعضها اَخر .

هى عدم وجود عٕ  حمٌمً لّورام والتشوهات الخلمٌة فً اِسهان إٔ أى ذلن ٌٔهنع هى اتخاذ تالرؼم     

 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

 لص هى اِسهان الهشوهة .التخ -3
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 سمكة الكارب وتبدو زعنفتها الذٌلٌة مشوهة ( 21 -9) الشكل ـ 
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 اسئلة الفصل التاسع

 

 
 –االمراض الفاٌروسٌة  –مرض الجدري  –مرض االستسماء  –:عرف ما ٌلً : االمراض المعدٌة 1س

 الهدبٌات .

 جامٌع الطفٌلٌات المسببة لالمراض المعدٌة فً االسمان .: أذكر م2س

 ؟ : كٌف ٌتم الولاٌة من االمراض الفطرٌة3س
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 الفصل العاشر 

 طرائك صٌد األسمان فً المٌاه الطبٌعٌة ووسائله

 الهدف العام :

هان هى هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب طرائك صٌد أسهان ونوع أسٌهدؾ 

 الهراد اصطٌادها .

ٌتولع هى الطالب تعد أنتهاء هى دراسة هذا الفصل اى ٌكوى  االهداف التفصٌلٌة :

 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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 شرالفصل العا
 

 

 ؽشائك ط١ذ األسّبن فٟ ا١ٌّبٖ اٌطج١ؼ١خ ٚٚسبئٍٗ                

 
واحةةدة هةةى ألةةدم الههةةى التةةً هارسةةها اْنسةةاى . ولةةد تةةدأت تاسةةتخدام آٔت  Fishingههنةةة صٌدأسةةهان     

 وهعدات تسٌطة ثم تطورت هع الزهى فأصتحت تستخدم أدوات وأجهزة هعمدة ذات كفاٌة عالٌة.

ام اْنساى هى صٌد اِسهان إلى ترتٌتها على نطاق واسع وكثٌؾ ظهرت هعدات حدٌثة . إى وتتحول اهته    

ظهور التمنٌات العالٌة وتطور هعدات ووسائل الصٌد وإٌجاد الطرائك الهناستة لنمةل اِسةهان إلةى الهةوانئ أو 

ة اِتحةاث والدراسةات اِسواق الهحلٌة كلها أسةههت فةً أى ٌكةوى صةٌد اِسةهان علهةاً لائهةاً تنفسةه . وتزٌةاد

العلهٌة وتطتٌمها فً هجال صٌد اِسهان  وتاستخدام الحساتات الرٌاضٌة  والطرائك اْحصائٌة أهكى الكشؾ 

عى أهاكى التجهعات واِحٌاء الهائٌة وتحدٌد أعهالها وتمدٌر كهٌاتها , وتالتالً تحدٌةد وسةٌلة الصةٌد الهناسةتة 

 ي تُصطاد هنه اِسهان .وألتصادٌة فً ضهى الهسطح الهائً الذ

 إى اختٌار وسٌلة الصٌد وطرٌمته واستعهالها لجهع اِسهان هى تٌئة ها ٌعتهد على عدة عواهل أههها :   

 نوع اِسهان الهراد اصطٌادها .1

 عهك الهاء .2

 نوع المعر .3

 لٌهة اِسهان الهصطادة .4

5.  

 -نوع األسمان المراد اصطٌادها : .1

ن فً أهةاكى هختلفةة هةى الهسةطح الهةائً , ولكةل نةوع هةى هةذه اِنةواع توجد اِنواع الهختلفة هى اِسها    

عادات وحركات وردود أفعال هختلفة  فمسم هنها تعٌي لرب المعر أو هؽهورة فً طةٌى المعةر والمسةم اِخةر 

فً وسط عهود الهاء تٌى السطح والمعر . وهنان تعض اِنواع تعٌي لرب السواحل أو فً الهناطك الضحلة 

ع تعض اِنواع وتستح هعاً على شكل جهاعات كأسهان التونة والرنجةة , تٌنهةا توجةد أنةواع أخةرى ولد تتجه

 فرادى أو فً هجاهٌع صؽٌرة هتعثرة .

تتحكم تحركة اِسهان واِحٌاء الهائٌة وعاداتها عهوهاً عواهةل عدٌةدة هثةل درجةة حةرارة الهةاء والهلوحةة    

 وعادات التكاثر والهجرة ووفرة الؽذاء .

 

 عمك الماء .2

تصهم هختلؾ وسائل الصٌد للعهل فً أعهاق هعٌنة هى الهاء,سواء كاى فةً الهنةاطك السةطحٌة أو العهٌمةة    

, فةً الهنةاطك الضةحلة أو فةً الهنطمةة  Continental shelvesأو على لاع التحر فً اِرصةفة المارٌةة 

 تٌر فً اختٌار وسٌلة الصٌد الهناستة .الهحصورة هاتٌى السطح والماع . ولذلن فاى عهك الهاء له تأثٌر ك
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 نوع المعر  .3

تعض أنواع وسائل الصٌد وخاصة تلةن التةً تعتهةد فةً فاعلٌتهةا علةى حركتهةا فةوق المةاع تكةوى عرضةة     

للتهزق والتلؾ تستب لاع التحر الصلب أو الهتعر  أو الخشى . وعلٌةه فةإى هةى ؼٌةر الههكةى اسةتخدام شةتان 

 د فً هثل هذه المٌعاى وٌفضل أعتهاد على الشتان الثاتتة أو شتان النصب .السحب أو الجّر فً الصٌ

 

 لٌمة األسمان المصطادة :  .4

هى الناحٌة ألتصادٌة تعتهد لٌهة كل نوع هى اِسهان وأههٌته فٌها إذا كانت عالٌةة أو هتوسةطة أو ردٌئةة    

ة الفردٌةة العالٌةة والهرؼوتةة وهةً طازجةة على طرٌمة تسةوٌمها أو تصةنٌعها . فهةثًٕ هةى اِسةهان ذات المٌهة

 أسهان السالهوى والتونة والسردٌى وسهن هوسى .

  Codوهنةةان أنةةواع أخةةرى تُسةةّوق وهةةً هجهةةدة وتةةأتً تالدرجةةة الثانٌةةة هةةى اِههٌةةة هثةةل أسةةهان الكةةود   

 Fish. وتةأتً فةً الهرتتةة الثالثةة اِسةهان التةً ٌةتم تصةنٌعها تشةكل أصةاتع سةهن  Haddockوالهةادون 

fingures  أو لطع هنظفة هى العظةامFillete .  وأخٌةرا تةأتً اِسةهان التةً تسةتعهل هسةحولاً لّعةٕؾ أو

 ؼٌرها هى الصناعات .

 Anchovyوهةةى اِسةةهان هةةا تةةزداد لٌهتةةه ألتصةةادٌة تدرجةةة كتٌةةرة عنةةد تعلٌتةةه هثةةل سةةهكة أنشةةوفة    

 . Mackerelوالهاٌكرل 

 

ٌجب أى ٌأخذ تنظر أعتتار طرٌمة تسةوٌك كةل نةوع هةى اِسةهان . فهةثٕ ٌهكةى إى اختٌار وسٌلة الصٌد     

كونها ذات لٌهة   Hook and    lineصٌد أسهان السالهوى ذات اِحجام الكتٌرة  توساطة السنارة والخٌط 

 التصادٌة عالٌة تؽطً اِعداد الفردٌة التً ٌهكى صٌدها تهذه الوسٌلة .

هةى أسةهان الهاكرٌةل لؽةرض تصةنٌعها فةاى اسةتخدام السةنارة ٌصةتح أهةراً ؼٌةر  أها عندها ٌُةراد صةٌد كهٌةات

هعمول وعدٌم الجدوى . كها أى الحفاظ على نوعٌة هعٌنة هى اِسهان الهصطادة ٌحدد نوع ووسةٌلة الصةٌد . 

د فاستعهال تعض وسائل الصٌد لد ٌستب خدوشاً أو جروحاً أو تحطهاً لجزء هى السهكة فً أثناء عهلٌةة الصةٌ

 هها ٌؤثر سلتاً فً تسوٌمها أوتصنٌعها .

 

 ؽشائك اٌظ١ذ ٚٚسبئٍٗ

هنان العدٌد هى الطرائك والوسائل الهستخدهة فً صٌد اِسهان , سٌتم التطرق إلى أرتع هنها فمط لكونهةا    

 اِكثر شٌوعا وأههٌة وتطتٌما :

 الصٌد تالشتان الفعالة )شتان السلٌة( -1

 لشّص(الصٌد تالسنارة والخٌط )ا -2

 الصٌد تالكهرتاء -3

 الصٌد تالهواد الهخدرة والسهوم -4

 

 ( Cast  netsاٌظ١ذ ثبٌشجبن ) شجبن اٌس١ٍّخ  

 

, وٌؽلةب علةى هةذه الطرٌمةة  Persuitالصٌد تشتان  السةلٌة ٌُةدر  هةى ضةهى طرائةك الصةٌد تالهطةاردة     

ء إلةةى إؼراءهةةا تةةالطعوم أو نصةةب اسةةتخدام طةةاتع المةةوة واْكةةراه تؽٌةةة الحصةةول علةةى اِسةةهان وعةةدم اللجةةو

الفخةةاخ الثاتتةةة وهةةا شةةاته ذلةةن . إى الصةةٌد تشةةتان السةةلٌة ) وتسةةهى أٌضةةا شةةتان الرهةةً أو الشةةتان السةةالطة  
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Falling nets  ٌتم ترهً هذه الشتان هى الزورق أو الساحل فتحجز اِسهان التةً تمةع علٌهةا وتحصةرها )

 داخل جٌوب خاصة عند الطرؾ السفلً هنها .

 

وفً هركزها توجد فتحة دائرٌة  6m-5والسلٌة عتارة عى شتكة دائرٌة الشكل ٌتراوح نصؾ لطرها تٌى     

 ( . 1- 10هثتتة تحلمة حدٌدٌة ) الشكل  20cm-10تمطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1- 10 ) الشكل                                                              

 شبان الرمً ) السلٌه (                                                          

 

. ٌتصةل هةذا الحتةل 5mٌهر هى خٕل هةذه الفتحةة حتةل الحةذؾ) الرهةً ( السةهٌن والةذي ٌصةل طولةه إلةى  

تهحٌط الشتكة توساطة خٌوط تتفرع هنه . ٌزود هحٌط الشتكة تثمأت هى الرصاص تساعد فً رهةً الشةتكة 

 كل دائرة على سطح الهاء وتسهل نزولها تسرعة وإنؽهارها تالهاء.وسموطها تش

ٌحتا  استعهال هذه الشتان إلى خترة خاصة وههارة جٌدة حٌث ٌموم الصٌاد تجهع الشتكة على كتفه هاسكاً    

تحتل الرهً ثم ٌرهٌها تحٌث تنفتح تشكل دائري على سطح الهاء هطتمة على اِسهان التً ٔ تستطٌع الهرب 

تستعهل هةذه الشةتكة تكثةرة فةً الهنةاطك السةاحلٌة هةى التحٌةرات وفةً اِنهةار الملٌلةة العهةك , وهةً شةائعة . 

 أستخدام فً اِنهار وأهوار العرالٌة .
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 Hand and lineاٌظ١ذ ثبٌسٕبسح ٚاٌخ١ؾ ) اٌشض (  

هتةدأ إؼةراء اِسةهان وتموم هةذه الطرٌمةة علةى   Luringوهً إحدى طرق الصٌد تالترؼٌب وأجتذاب      

واستدراجها ٔتتٕع طعم حمٌمً أو اصطناعً واتتٕع الشص الهتخفً داخلةه وإنؽةرازه فةً فههةا فةٕ ٌهكنهةا 

 ( . 3- 10 و 2- 10اْفٕت هنه ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سنارة الخٌط والشص2-10) الشكل                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اع الطعوم أصطناعٌة( انو 3- 10) الشكل 

استخدهت طرٌمة الصٌد تالسنارة والخٌط هنذ هةدة طوٌلةة ؤ ٌةزال هةواة الصةٌد ٌسةتعهلونها لحةد اَى ,       

ولد تطورت هذه اِداة وأصتح تاْهكاى اسةتعهالها لصةٌد أعةداد ٔ تةأس تهةا هةى اِسةهان فةً الهةرة الواحةدة 

 واتخذت أشكأ وأنواعا عدٌدة هنها :

 Handlinesارة والخٌط الٌدوٌة : السن-ا

وتستعهل عادة تهساعدة تكرة خٌط للوصول إلى العهةك الهطلةوب للصةٌد , حٌةث ٌوضةع فةً نهاٌةة الخةٌط     

(  4- 10الشّص الذي ٌوضع فٌه الطعم , وهى الجهة اِخرى ٌتصل الخٌط تمصتة لٌهسكها الصةٌاد ) الشةكل 

الخٌط عند اتتٕع السهكة للشص لٌموم ترفع المصةتة وسةحب  . وتوساطة المصتة ٌهكى للصٌاد اْحساس تثمل

 الخٌط خلفه ثم ٌعهل على تخلٌص السهكة هى الشص ترفك .
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 ( سنارات ٌدوٌة هختلفة 4- 10) الشكل

 

 Mechanical handlinesالسنارة والخٌط المٌكانٌكٌة : -ب

لهٌكانٌكٌة وتستعهل هذه الوسٌلة عادة للصٌد ٌهكى استعهال السنارة والخٌط تاستخدام تكرات تعهل تالطالة ا   

 ( . 5- 10هى التواخر الكتٌرة ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( السنارة والخٌط الهٌكانٌكٌة5- 10الشكل )

 

 Set longlinesالسنارة الثابتة ذات الخٌط الطوٌل :  -ج

ٌسً طوٌل تتصةل تةه عةدة تنصب هذه السنارة فً لعر الهسطح الهائً أو لرته , وتتكوى عادة هى خٌط رئ   

 ( . 6- 10خٌوط 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

( حٌةث تكةةوى  7- 10ب سةةطح الهةاء ) الشةةكل وهةً تشةةته فةً تصةةهٌهها السةنارة الثاتتةةة إٔ إنهةا تعهةةل لةر   

وهً عتةارة عةى أجسةام خفٌفةة ذات أشةكال وأحجةام هختلفةة تصةنع هةى الخشةب أو  Floatsهزودة تطوافات 

. لةد تكةوى  لهتوط وهٕهسة المةاعالفلٌى ترتط عند هسافة هعٌنه فً الخٌط لتساعد فً رفعه وعدم السهاح له تا

 رة عهودٌة .هذه السنارة هثتته أفمٌاً , أو تصو

 

 
 

 (  السنارة الثاتتة ذات الخٌط الطوٌل 7- 10) الشكل                     
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 Trolling  linesسنارات السحب :  -هـ 

ٌتم السحب هى الشصوص الحاوٌة على طعوم هى هؤخرة هركب تطًء الحركة . تُرتةب الخٌةوط الحاهلةة     

 سحب .للشصوص تطرٌمة تهنع تداخلها أثناء عهلٌة ال

 

 ( 8-10الشكل ) وٌتم أحٌانا تعلٌك الخٌوط هى نهاٌة عدد هى العصً تترز هى هؤخرة المارب     

 

 
 

 ( سنارات السحب هثتتة فً نهاٌة المارب8- 10) الشكل                    

 

د ٌستخدم للؽرض نفسه . وفً اِحوال كلها ٌةتم اصةطٌا gallowوفً أحٌاى أخرى ٌصنع لوس هعدنً كتٌر 

 ( . 9- 10كب ) الشكل اِسهان تعد تناولها للطعوم حٌث ترفع الخٌوط واِسهان الهصطادة إلى ظهر الهر

 

 
  

 (   سنارات السحب9- 10) الشكل 

 



 

160 

 

 Electric fishingاٌظ١ذ ثبٌىٙشثبء : -3

 

الهتطورة جداً وهً هى وسائل  إفماد الوعً التً تهنع اِسهان هى الهرب , وٌعدها التاحثوى هى الوسائل     

فً صٌد اِسهان . وتالرؼم هى لساوة هذه الوسٌلة إّٔ أنه لد تتٌ ى إى لتل اِسهان تالتٌار الكهرتائً ٌنتج عنه 

تحسى واضح فً صفات اللحم وٌجعل اِسهان الهصطادة تهذه الطرٌمة أكثر صٕحٌة للحفظ والتخزٌى وذلن 

 لعدم استنفاد هخزونها هى الكٌٕكوجٌى .

أشٌع إنها ألذ! طعهاً كونها تهوت سرٌعاً ؤ تماوم وسةٌلة الصةٌد ٔى الهماوهةة العنٌفةة وأجهةاد تسةتب  ولد   

تراكم حاهض أللتنٌن فً عضٕتها وهذا الحاهض هةو الةذي ٌملةل هةى طعةم اِسةهان وٌجعةل لحوههةا سةرٌعة 

إهةرار تٌةار كهرتةائً هسةتهر فاى الفكرة اِساسةٌة هةى اسةتعهال الصةٌد الكهرتةائً هةً  مالتلؾ . وعلى العهو

direct current  أو هتناوبalternative current  أو هنمطعinterrupted   إلى الهنطمة الهراد صٌد

اِسهان هنها تهدة هحددة ثم إٌمافه . إذ ٌؤدي هذا التٌار وحسةب لوتةه ونوعةه وهدتةه إلةى إحةداث ردود أفعةال 

 لى الهوت .هختلفة فً اِسهان تتراوح تٌى الشلل الهؤلت ا

 

وفً حمٌمة اِهر إى أرتجاجات الكهرتائٌة ٔ تؤدي إلى إحداث شلل حمٌمً تةل تسةتب هةا ٌشةته التحفٌةز      

الشدٌد للجهاز العصتً الهركزي الذي ٌؤدي إلى تملص العضٕت وتصلتها فتصةتح السةهكة ؼٌةر لةادرة علةى 

 الحركة .

 

 نجاحه  ٌمكن تمسٌمها كاآلتً :هنان عوامل عدٌدة تحدد كفاٌة الصٌد الكهربائً و

 

العواهل الهتعلمة تتأثٌر الكهرتائٌة وهنها التٌار ) هستهر ,هتنةاوب, هتمطةع ( , لةوة دفةع التٌةار , هدتةه  .1

 وسرعته .

العواهل الهتعلمةة تحٌاتٌةة السةهكة وتتضةهى نةوع السةهكة , حالتهةا الفسةلجٌة , طولهةا , وزنهةا , هةدى  .2

 عاهة .نضجها الجنسً وحالتها الصحٌة ال

العواهل الهتعلمة تالظروؾ التٌئٌة وتشهل التركٌب الكٌهاوي للهاء , ودرجة حرارته ودرجةة توصةٌله  .3

 للكهرتائٌة .

 

توجد العدٌد هى أحهزة التً تستخدم للصٌد الكهرتائً هثل الرهاح الهكهرتة , السنارة الهكهرتةة , شةتان     

وؼٌرهةةا . وٌنصةةح تعةةض التةةاحثٌى تاسةةتعهال الطرٌمةةة  الجةةر الهخروطٌةةة الهكهرتةةة , والجرافةةات الهكهرتةةة

الكهرتائٌة فً الصٌد الجهاعً لتجهعات اِسهان ِنها تهنع حدوث الجروح والكدهات وفمداى الحراشؾ التً 

تنتج هى هحاولة اِسهان للهرب ولتدفاع عى نفسها .             تٌنها ٌٔنصح تاستخدام هذه الوسٌلة فً صٌد 

اكى تكاثرها أو أهاكى تفمٌس تٌوضها أو فً الهناطك التً تعانً هى نمص كهٌة اِسهان تستب اِسهان فً أه

الصٌد الجائر , إذ أى هذه الوسٌلة تؤدي إلى المتل الجهاعً لٕسهان وتضهنها الٌرلات ههةا ٌةؤثر سةلتٌاً علةى 

ى هذه الوسٌلة ٔ ٌهكى أى الهخزوى السهكً فً تلن الهنطمة . وتالرؼم هى ذلن فاى تعض التاحثٌى ٌؤكدوى إ

تؤثر فً الهخزوى السهكً ِى أثرها ؼالتا هةا ٌكةوى فةً هنطمةة هحةددة هةى دوى ؼٌرهةا فةٕ ٌةؤثر كثٌةرا فةً 

 .لسكانٌة لّسهان فً تلن الهنطمةالهجاهٌع ا
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   Fishing by drugs and poisonsاٌظ١ذ ثبٌّٛاد اٌّخذسح ٚ اٌسَّٛ   -4

اً فً هعظم تلداى العالم لها تلحمه هى أضرار كتٌةرة لةٌس تاِسةهان الكتٌةرة فمةط هذه الطرٌمة ههنوعة لانون   

تل حتى تاِسهان الصؽٌرة واْحٌاء الهائٌة اِخرى التً ٌعد تعضها ؼذاء لتلةن اِسةهان . ٌسةتعهل صةٌادوا 

نتاتةات أو اِسهان واِهالً أعشاتاً أو نتاتةات هعٌنةة تحتةوي علةى هةواد هخةدرة أو سةاهة حٌةث تسةحك هةذه ال

تطحى وتخلط هع الطعوم ثم تري على سطح الهاء لتتناولها اِسهان فتهوت وتصعد إلةى سةطح الهةاء لٌسةهل 

صٌدها واْهسان تها . وعادة ها تستعهل السهوم أو الهواد الهخدرة فً الهسطحات الهائٌة الصؽٌرة والتةً ٔ 

وتعةةض أنةةواع  Saponinهةةادة السةةاتونٌى  ٌكةوى هجةةرى الهةةاء فٌهةةا سةرٌعا . إى النتاتةةات التةةً تحتةةوي علةى

تستعهل على نطاق واسع لهذا الؽرض وتعد هذه الهواد سهوهاً لوٌةة وهركةزة تةؤثر فةً  Lactonsالٕكتوى 

أعصةةاب اِسةةهان التةةً تتناولهةةا فتةةؤدي إلةةى ظهةةور أعةةراض التشةةنجات العضةةلٌة وأختنةةاق . تتركةةز الهةةواد 

مانها وأورالهةا وتةذورها وثهارهةا . وهةى النتاتةات هةا ٌعةرؾ تتةذور الكٌهٌاوٌة الساهة فً جذور النتاتةات وسةٌ

تحتةةوي تةةذورها علةةى هةةادة التكروتوكسةةٌى   Fish seeds or lice seedsالسةةهن أو تةةذور المهةةل  

Pikrotoxin . الساهة وتنهو فً جنوب آسٌا وسٌٕى وعلى سواحل التحر اِسود 

 bruzinٌعرؾ تجوز المًء الذي ٌنتج هنه هادة التةروزٌى وهنان نتات سام آخر ٌسهى عٌى التمرة وآخر     

التةً تسةتب  Aikaloidsهى الهةواد الملوٌةة  5%. وهذه  تحتوي تذورها على  Strychnineوالستراٌكنٌى 

 التمٌؤ , وإذا ها أخذت تكهٌات كتٌرة فإنها تصتح ساهة جدا .

لعرالٌةة وهةو هةا ٌسةهى هحلٌةاً تةالزهر إذ تستعهل السهوم الهحضرة هى النتاتات فً تعض هناطك الصةٌد ا    

تعهل هنه كرات عجٌنٌة ترهى فً الهاء فتتلمفها اِسهان وتفمد وعٌها تدرٌجٌا ؤ تلتةث أى تطفةو عنةد سةطح 

الهاء تعد هدة هى الةزهى . وهنةان تعةض السةهوم اِخةرى التةً هةً عتةارة عةى هةواد كٌهاوٌةة هجهةزة أصةٕ 

خدم فً العهلٌات الزراعٌة , إّٔ إى هنان هى ٌرشةها فةً الهةاء فتمتةل تست   Insecticidesكهتٌدات حشرٌة 

اِسهان الصؽٌرة والكتٌرة وحتى اِحٌاء الهائٌة اِخةرى . وهةى الجةدٌر تالةذكر إى السةهوم الهستخلصةة هةى 

 النتاتات والهستخدهة فً عهلٌات الصٌد ٔ تضّر 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

 : ما العوامل التً تحدد كفاءة الصٌد الكهربائً .3س
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 الفصل الحادي عشر

 جنً المحصول السمكً 

 

 لهدف العام :ا

صة فً مرحلة جنً اهدف من هذا الفصل تعرٌف الطالب كٌفٌة أدارة المزارع وخٌ          

 )جمع االسمان ( .المحصول 

 

ٌتولع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل أن هذا الفصل أن  االهداف اتفصٌلٌة :

 ٌ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 اٌّحظٛي اٌسّىٟ 

 
تتهٌز أنظهة الترتٌة الكثٌفةة عهوهةا تسةهولة إنجةاز عهلٌةة الحصةاد أو جنةً الهحصةول السةهكً .ففةً          

مة وكذلن فةً أنظهةة الهٌةاه الهفتوحةة والتةً تسةتخدم فٌهةا اِحةواض الكونكرٌتٌةة أو أنظهة الهٌاه الدوارة الهؽل

التٕستٌكٌة الدائرٌة والمنوات الصؽٌرة التً ٌةتم الحصةاد عةى طرٌةك تفرٌةػ هةذه الهخةادع هةى الهةاء وإخةرا  

 ( . وكةذلن فةأى1- 11)الشةكل Dip netsالهحصول هتاشرة هةى اِحةواض توسةاطة شةتان الؽةرؾ الٌدوٌةة 

هرتتطةة  تحفةرة ة والتةً تحتةوي علةى شةموق اِحواض اِرضٌة الهنتظهة الشةكل وذات أنحةدارات الهناسةت

 ٌسهل تها جنً الهحصول . جهع اِسهان فً عهلٌة التفرٌػ الكاهل

وفً هعظم الحأت لد ٌتم اسةتخدام طرٌمةة التفرٌةػ الجزئةً لّحةواض تهةدؾ تجهٌةع اِسةهان أؤ ثةم        

.حٌث تسحب الشتكة هةى العهةال فةً اِحةواض الصةؽٌرة تٌنهةا  Seine netخدام شتكة الكرفة .صٌدها تاست

ٌفضل أى ٌكوى السحب توساطة التراكتورات فً اِحواض الكتٌرة .ولد ٌوضةع الؽةذاء فةً جانةب هعةٌى هةى 

 الحوض لؽرض جذب اِسهان إلى هكاى الصٌد لتل إلماء الشتكة .

از عهلٌة حصاد اِسهان تسهولة وذلن عى طرٌةك رفةع المفةص إلةى الشةاطئ أها فً اِلفاص لٌهكى إنج     

وهى ثم تفرٌػ اِسهان توساطة شتان الؽرؾ الٌدوٌة أو عةى طرٌةك رفةع المفةص تالكاهةل هةى الهةاء توسةاطة 

 رافعات آلٌة لتفرٌػ اِسهان هتاشرة فً أحواض النمل الهخصصة على الشاحنات.

 

وهً عهلٌة فةرز اِسةهان التةً  Gradingها ٌفضل إجراء عهلٌة التدرٌج وتعد حصاد اِسهان وتجهٌع     

وصلت إلى حجم التسوٌك وإعادة اِسهان اِخرى التةً دوى ذلةن الحجةم إلةى هخةادع الترتٌةة لتؽةذٌتها لحةٌى 

تلوؼها الحجم الهناسب.ثم تجهع اِسهان التً تحجم التسوٌك لؽةرض شةحنها تأسةرع ولةت ههكةى إلةى أهةاكى 

 لتل هٕكها .تسوٌمها 

 

 Living fish transport ٔمً األسّبن اٌح١خ
 

ٌجب أى ٌتم نمل اِسهان الهصطادة تحت ظروؾ صحٌة جٌدة تؽض النظر عى الجهة التً ستنمل إلٌهةا       

وذلن تاستخدام أحواض هخصصة للنمل الحً .ولد تكةوى هةذه اِحةواض هثتتةة تصةورة دائهٌةة علةى واسةطة 

ً الشاحنات الكتٌرة الهخصصة لنمل اِسهان ,أو أحواض هتحركة ٌهكى استخداهها عند النمل كها هو الحال ف

 الحاجة وسحتها تأي واسطة نمل هثل ألتٌن آب.

وأتعادها الخارجٌة تناسةب حجةم الهركتةة 0.5mحواض الهخصصة للنمل الحً تحدود عادة ها ٌكوى عهك اِ

  جا  اللٌفً وتفضل النوعٌة اِخٌرة لخفة وزنها وهتانتهاولد تصنع هى الخشب أو الهعدى أو الز التً ستنملها.
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 ٌجب أى تجهةز اِحةواض تكةل الهسةتلزهات التةً تجعةل الظةروؾ التٌئٌةة لّسةهان هناسةتة فةً أثنةاء نملهةا . 

أجهةزة التهوٌةة أو لنةانً اِوكسةجٌى الهضةؽوط وتسةتب الكثافةة العالٌةة لّسةهان فةً هةذه اِحةواض تسةتخدم 

شاحنات النمل الكتٌةرة تهضةخات لتةدوٌر الهٌةاه وتنمٌتةه فضةٕ لهاء طٌلة هدة النمل  . كها تجهزوذلن ِكسجة ا

إى عهلٌة التترٌد هذه لد تكوى ؼٌر التصادٌة فً حالة اسةتخدام السةٌارات الصةؽٌرة . على أجهزة تترٌد الهٌاه 

ا دعت الحاجة رة عالٌة وكلههثل ألتٌن آب, ولذلن ٌنصح توضع الثلج فً أحواض النمل إذا كانت درجة الحرا

 ذلن ـل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1- 11) الشكل ـ 

 الٌدوٌة dip netsشتان الؽرؾ 

 

لةةد ٌحصةةل أى تضةةطرب اِسةةهان أو تجهةةد أثنةةاء صةةٌدها أو عنةةد وضةةعها فةةً حجةةم صةةؽٌر هةةى الهةةاء      

 وتكثافات عالٌة أو عندها تنمل لهسافات تعٌدة,وٌفضل فً هثل هذه الحأت استخدام

Anesthetic  لتفادي اْجهاد والهٕكات. ولد تضاؾ أٌضا الهضادات الحٌوٌة إلى الهاء للتملٌل هى اْصاتة

 ( Tricaine-methanesufonate- 222تاِهراض.ٌستخدم الهخدر)

40-80mg/L  وحسب نوع اِسهان. كها تستخدم هواد هخدرة أخةرى هثةلSodium barbital  فةً أثنةاء

 . 7.7mg/L-6.7أنواعها وتهعدل  نمل سهن الكارب تهختلؾ

 

 Fingerling transportنمل االصبعٌات:

 

هى الههكى استخدام أحواض أو حاوٌات النمل الحةً لّسةهان الهصةطادة التةً تحجةم التسةوٌك فةً نمةل        

,للؽةرض نفسةه  Polyethylene bagsصةؽار اِسةهان وكةذلن أصةتعٌات ولةد تسةتخدم أكٌةاس النةاٌلوى 

ٌك وضع كهٌة هعٌنة هى الهاء تحٌث تؽطً السهان . وهى ثم توضةع اِسةهان فةً الهةاء وتعتةأ وذلن عى طر

تاِوكسجٌى تإحكام لهنع تسرب أوكسجٌى هنها . لد توضع اِكٌةاس فةً صةنادٌك كةارتوى للهحافظةة علٌهةا 

مة ٌهكى نمل هى الصدهات كها ٌفضل استخدام كٌسٌى على أى ٌتم إحكام كل كٌس واحد على حدة.وتهذه الطرٌ

أصتعٌات ولهسافات تعٌدة .وعند وصول اِسهان الهنمولة إلى الهكاى الهطلوب ٌجب وضع أكٌاس الناٌلوى 
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دلٌمةة , وذلةن  15( ولهةدة ٔ تمةل عةى  2-11 الحاوٌة على الصةؽار أو أصةتعٌات فةً هةاء الحوض)الشةكل

الحرارٌةةة التةةً لةةد تسةةتب هةةٕن اِسةةهان ِللهتهةةا علةةى الدرجةةة الحرارٌةةة الجدٌةةدة وتالتةةالً تفةةادي الصةةدهة 

وصورة عاهة وتؽض النظر عى حجم اِسهان الهنمولة أو الطرٌمة الهتتعة فً النمل فاى على الهرتً هراعاة 

 تجوٌع.اِسهان وعدم تؽذٌتها لتل النمل تٌوم أو ٌوهٌى وذلن للتملٌل هى نواتج الفعالٌات الحٌوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصبعٌات(  نمل 2- 11) الشكل 

 

 

 Ponds management and productionاٌّضسػخ ٚاإلٔزبط:إداسح 

 
إى أي هرتً أسهان عندها ٌفكر فً إنشاء هزرعة سهكٌة فإى أول ها ٌتتادر إلى ذهنه هةو الةرتح الةوفٌر       

سةتة .عادة ها ٌكوى الرتح هو الهتتمً هى اِهوال تعد طرح رأس هال تشؽٌل الهزرعة خةٕل هوسةم النهةو ون

وتذلن فاى هرتةو اِسةهان دائهةا ٌعهلةوى علةى زٌةادة اْنتةا  كهةا ونوعةا . هئوٌة هعٌنة هى رأس هال اْنشاء 

تحٌةةث ٌكةةوى ذا نوعٌةةة جٌةةدة واسةةتزراع كهٌةةات كتٌةةرة هةةى اِسةةهان فةةً وحةةدة الهسةةاحة هةةى أجةةل رفةةع سةةعر 

 -: لحٌاتٌة للهزرعةالهنتو  علها إى اْنتا  ٌتؽٌر تتعا للظروؾ أو العواهل الحٌاتٌة وؼٌر ا

 

 

هنالن عدة عواهل حٌاتٌة هرتتطة تالسهكة نفسها وهى خٕل إهكانٌة السةٌطرة  : أوال :العوامل الحٌاتٌة

 على تلن العواهل ٌهكى زٌادة اْنتا  . وأهم هذه العواهل:
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 : خز١بس إٌٛع إٌّبستإ .1

نةة تةأنواع اِسةهان الهعروفةة وعهوهةا فةاى إى عدد أنةواع اِسةهان الهٕئهةة للترتٌةة للٌةل جةدا همار      

الهرتً ٌفضل اختٌار النوع الهرؼوب هحلٌةا وذي اِسةعار الهرتفعةة,إٔإى هنةان هواصةفات هعٌنةة ٌجةب 

 -توافرها فً النوع لٌكوى صالحا للترتٌة وهى هذه الهواصفات:

 . تتوافك ظروؾ هعٌشته ونهوه هع الظروؾ الهناخٌة السائدة فً هنطمة استزراعه 

  ارتفاع هعةدٔت نهةوه تحٌةث ٌصةل إلةى الحجةم التسةوٌمً الهناسةب فةً أولةات زهنٌةة لصةٌرة

 نستٌا

  ِلةةل اٚثٕجاابت رحااذ  ااشٚف ا٢سااش ٚاٌزشث١ااخ أٞ ٠زىاابصش إطااطٕبػ١ب أٚ ػٍااٝ ٌتكةةاثر تسةةهولة

 تالتحفٌز تشكل هسٌطر علٌه .

 ؽةذاء إلةى أصةطناعً وخاصةة نةوع العلةؾ الهتةوافر هحلٌةا تحٌةث ٌةؤدي هةذا ال ٌتمتل الؽةذاء

 هعدٔت نهو سرٌعة .

  إهكانٌة استزراعه تكثافات عالٌة فةً اِحةواض هةى دوى أى ٌةؤثر ذلةن فةً هعةدٔت نهةوه أو

 ٌؤدي إلى هٕكه.

 . هماوهته لٓهراض والطفٌلٌات وتحهله عهلٌات النمل والتداول 

 . تحهله الظروؾ التٌئٌة ؼٌر الهٕئهة إلى حد ها 

 ن .أى ٌكوى هرؼوتا هى لتل الهستهل 

 

 السزضساعاوضبفخ  -2

ٌىً حٛع رٞ أثؼبد ِؼ١ٕخ ؽبلخ اسز١ؼبة لظٜٛ ِٓ األسّبن ال ٠ّىٓ أْ ٠زجبٚص٘ب ِٓ ح١ش ػذد           

٠زحذد ِٛسُ إٌّٛ خالي األشٙش األوضش دفئب ٌألسّبن اٌّشثبح  األسّبن أٚ حجّٙب فٟ ػّٓ ِذح ص١ِٕخ ِحذدح .

 –١ً اٌّضبي فٟ اٌؼشاق رؼذ اٌّذح اٌٛالؼخ ِبث١ٓ شٙش ١ٔسبْ إٌّٛ ػٍٝ ألظب٘ب ففٟ سج ثح١ش رىْٛ ِؼذالد

رشش٠ٓ اٌضبٟٔ ٟ٘ ِٛسُ إٌّٛ األِضً ٌألسّبن ثح١ش رمً ِؼذالد إٌّٛ فٟ األشٙش  –إٌٝ رشش٠ٓ األٚي -آ٠بس

اٌجبسدح. فؼال ػٍٝ رٌه فبْ ٔظبَ اٌزشث١خ اٌّزجغ س١حذد وضبفبد االسزضساع فٟ اٌحٛع ِٓ ح١ش اسزخذاَ اٌغزاء 

فمؾ أٚ إػبفخ اٌغزاء اٌظٕبػٟ . فؼٕذِب رضداد وضبفخ االسزضساع ِغ  ج١ؼٟ ) ثؼذ إجشاء ػ١ٍّخ اٌزس١ّذ (اٌط

فإْ ِؼذالد إٌّٛ رضداد حزٝ رظً األسّبن إٌٝ حجُ ِؼ١ٓ ال ٠سزط١غ اٌحٛع أْ ٠زمجً ِظٕغ إػطبء غزاء 

سّبن فٟ اٌحٛع ِٚٓ صُ ٔمٍٙب ّٔٛا أوضش ػٕذ٘ب رٕخفغ ِؼذالد ّٔٛ األسّبن ، ٚػٍٗ ٠جت أْ رمًٍ أػذاد األ

 إٌٝ حٛع آخش أٚ ث١ؼٙب .

 

 اٌغزاء إٌّبست:-3

الحٌوٌةة والنهةو كلهةا ٌعةد هةى  طلتات السةهكة هةى اْداهةة واِفعةالإى توافر الؽذاء الهناسب الذي ٌلتً هت     

كهٌة فً النهةو وٌختلؾ تأثٌر الؽذاء هى حٌث النوعٌة وال العواهل الهههة الهؤثرة فً هعدٔت إنتا  الحوض .

وتحةدد هعرفةة التحوٌةل .  تاختٕؾ نةوع اِسةهان ., تةل وٌختلةؾ فةً الهراحةل العهرٌةة الهختلفةة للنةوع نفسةه

لٌمةةة اِسةةهان ٌةب الكٌهٌةةاوي لكةةل هةةادة علفٌةةة فةةً عالؽةذائً للهةةواد الداخلةةة فةةً عٕئةةك اِسةةهان تجانةةب الترك

 هعدٔت إنتا  اِسهان .
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 :اٌزغ١١شاد اٌج١ئ١خ -4

واِوكسةجٌى الهةذاب   ذا ها اسةتثنٌنا دور الؽةذاء فةإى التؽٌٌةرات فةً العواهةل التٌئٌةة هثةل درجةة الحةرارةإ    

 والهضم والتهثٌل وؼٌرها. أسهاننهوتؤثر فً هعدٔت أنتا  و واَس الهٌدروجٌنً

ة واٌَةض وهعةل وتعد درجة الحرارة أهم العواهل التٌئٌة هى خٕل عٕلتها الهتاشرة تاستجاتات النهو والتؽذٌ

 استهٕن أوكسجٌى حٌث تزداد تلن أستجاتات تارتفاع درجات الحرارة .

لذل فإى اختٌار نوع اِسهان الهٕئم للترتٌة ٌجب أى ٌكوى هعتهدا على هعرفة هتطلتاته هى درجةات الحةرارة 

فةً ظةروؾ نوات وٌصل إلى وزى كٌلةو ؼةرام واحةد خةٕل ثةٕث سة ل الهثال ٌنهو الكارب الشائعستٌ . فعلى

خةٕل هوسةم واحةد أي سةنة واحةدة فةً ظةروؾ التٌئةة العرالٌةة ) درجةة  الةوزى نفةسهناخ ألهانٌا تٌنهةا ٌصةل 

حٌةث تةزداد شةهٌة اِسةهان تارتفةاع درجةات الحةرارة حتةى حةدود هعٌنةة ثةم تتةدأ  حرارة هرتفعة إلى هعتدلةة(

وتكةوى اِسةهان جٌةدة وتتةدأ  كةارب الشةائعرجة هثلى لتؽذٌة الد ˚23Cفهثٕ تعد درجة الحرارة. تأنخفاض 

-30اِسةةهان تالتؽةةةذي علةةى كهٌةةةات أكتةةةر وٌةةزداد النشةةةاط الحٌةةةوي لهةةا حتةةةى تصةةةل درجةةة الحةةةرارة إلةةةى 

32C˚.عنةةةدها تتةةةدأ اِسةةةهان تفمةةةداى شةةةهٌتها                                                                                                                                               

ى انخفاض اِس الهٌدروجٌنً ٌعهل على جعل الهاء وسطا حاهضةٌا ههةا ٌةؤثر فةً شةهٌة اِسةهان وتالتةالً أ

جٌةدة لتؽذٌةة  (pH) =8-8.5الهٌةاه الماعدٌةة إلةى حةدود هعٌنةةعلةى هعةدٔت النهةو واْنتا .وعةادة هةا تكةوى 

فاى ذلةن ٌةؤثر فةً هعةدٔت النهةو واْنتةا  8.5ارتفعت لٌم اَس الهٌدروجٌنً عىوإذا ها  اِسهان ونهوها .

فضٕ على ذلن فاى تراكٌز أوكسجٌى الهذاب تؤثر ٌشكل هتاشر فً هعدٔت .  ولد ٌؤدي إلى هٕن اِسهان

كٌةز تؽذٌة اِسهان حٌث ٌنخفض هعدل تؽذٌة اِسهان وكذلن هعدٔت اٌَض والتهثٌل الؽذائً تانخفةاض ترا

 أوكسجٌى ..

ٌهكى للهرتً أى ٌتدخل هى أجةل تؽٌٌةر الظةروؾ التٌئٌةة للحةوض وتحسةٌنها وذلةن هةى خةٕل تزوٌةد هٌةاه     

الحةةوض تنظةةام تهوٌةةة هعةةٌى لزٌةةادة تراكٌةةز أوكسةةجٌى وإضةةافة اِسةةهدة الكلسةةٌة لرفةةع اَس الهٌةةدروجٌنً 

 وزٌادة عهك الهاء لتملٌل تأثٌر درجات الحرارة .

 

 

 

 ىبصش ٚاالٔزخبة اٌٛساصٟ:اٌز -5

إى اكتشاؾ التلمٌح أصطناعً واستخدام الهرهونات الهحفزة للتكاثر أدى إلى زٌادة عدد أنواع اِسةهان      

ؼم هى وجود العدٌد هةى الصةعوتات فةً التعاهةل هةع تعةض روتال .التً ٌهكنها إنتا  ٌرلات وصؽار اِسهان 

 ت جارٌة تهذا الشأىاِنواع ,إٔ إى التحوث والدراسات ها زال

إى إجراء أنتخاب الوراثً على أسس علهٌة وصحٌحة ٌهكى الهرتً هى الحصول على سٕٔت جدٌةدة ذات 

ولد تةم خةٕل العمةود  هواصفات إنتاجٌة عالٌة وهماوهة جٌدة لّهراض هى تٌى لطعاى اِسهان فً الهزرعة.

 صفات العالٌة الهذكورة والتً لها هعدٔت نهو كتٌرةالساتمة فرز سٕٔت هى أنواع الكارب التً تتهتع تالهوا

 

 اٌزشث١خ اٌّخزٍطخ: -6

إى استخدام الترتٌة الهختلطة لترتٌة أنواع هختلفة فً عاداتها الؽذائٌة فً حوض واحد ٔحةتٕل كةل هنهةا      

ذي التؽذٌةة  الكةارب الشةائعوحالٌةا فةً العةراق ٌةتم اسةتزراع  حٌز تٌئً خةاص تةه ٌةؤدي إلةى زٌةادة اْنتةا  .

ً ذي التؽذٌة النتاتٌة حٌث ٌتؽذى على النتاتات الهائٌة والحشائي هع الكارب الفضً تالماعٌة هع الكارب العش
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الةةذي ٌتؽةةذى لةةرب السةةطح علةةى العوالةةك النتاتٌةةة هةةع الكةةارب ذي الةةرأس الكتٌةةر الةةذي ٌتؽةةذى علةةى العوالةةك 

 الحٌوانٌة فً عهود الهاء .

 

 أٚ اٌط١ٛس اسزضساع األسّبن ِغ اٌشص -7

ٌجري حالٌا فً كثٌر هى التلداى استزراع اِسهان فةً حمةول الةرز أو ترتٌةة الةتط أو ألةوز فةً أحةواض      

ترتٌة اِسهان على نطاق تجاري وخاصة فً أورتا الشرلٌة ..وتكهةى الفائةدة هةى هةذا النظةام فةً تةأثٌر ذرق 

إلةةى زٌةةادة اْنتةةا  فةةً هحصةةولً اِسةةهان  الطٌةةور علةةى إنهةةاء الماعةةدة الؽذائٌةةة لحةةوض اِسةةهان ههةةا ٌةةؤدي

ٌوهةةا علهةةا أى تٌئةةة حةةوض  40-30هةةى الفضةةٕت خةةٕل  6kg والطٌةةور. ولةةد وجةةد أى التطةةة الواحةةدة تنةةتج

فضةٕ علةى   ٌلٌات واِهراض التً لد تصةٌتهاهى الطف هان تعد تٌئة صحٌة للتط عاهلة على تخلص التطاِس

ٌخفةض نسةب التةروتٌى فةً عٕئةك الةتط والةوز  اٌةد للةتط والةوز ههةتوفر اِعشاب والنتاتات الهائٌةة كؽةذاء ج

 %13تروتٌى فً عٕئمه فً حالة ترتٌته لوحده تٌنها ٌهكى خفض هذه النستة إلةى %18)ٌحتا  التط حوالً 

 ٌزٌد هى إنتا  اللحوم وٌخفض هى كلفة  اْنتا  هع تحسٌى نوعٌة اللحم ند ترتٌته فً أحواض اِسهان(  وع

 ػٍٝ األِشاع ٚاٌطف١ٍ١بد: اٌس١طشح -8

إى إتتاع الطرائك العلهٌة الصحٌحة فً عهلٌات ترتٌة اِسهان وفعالٌتها تدءا هى تكاثر اِسهان وحضةى      

التٌوض وتفمٌسها وحضانة الٌرلات إلى تلوغ اِسهان الحجم التسوٌمً وإنتخةاب أههةات واَتةاء ٌةؤدي إلةى 

عةى  فضةٕ عةى ذلةن فةاى هرالتةة اِسةهان تاسةتهرار للكشةؾ .  اتللة إصةاتة  اِسةهان تةاِهراض والطفٌلٌة

 هٕت العٕجٌة والولائٌة ٌؤدي إلى زٌادة اْنتا .إصاتات هرضٌة هتكرا وإجراء الهعا

 

 جٕٟ األسّبن ٚفشص٘ب :ـ 9

عادة ٔ ٌكوى نهو اِسهان فً الحوض الواحد توتٌرة واحدة تل سٌكوى هنان أعداد هى اِسهان ذات نهو     

أسرع هى الهعدل العام ,وأخرى ألل وذلن ِستاب وراثٌة وتنافسٌة تٌى اِفراد لةذا فةاى جنةً اِسةهان وفةرز  

اِحجام الكتٌرة عى الصؽٌرة ونملها أو تٌعها ٌعطً فرصة أكتر لّسهان اِخةرى للنهةو تشةكل أفضةل هؤدٌةا 

 إلى زٌادة اْنتا  .

 

 

 امل غٌر الحٌاتٌة :عو:الثانٌا
 

 :حواضإداهة اِ -1

إى إجراء عهلٌات إداهة اِحواض تعد كل هوسم ترتٌة ٌؤدي إلى تحسٌى الحالة الصةحٌة للحةوض فضةٕ      

علةةى تةةرهٌم السةةداد هةةى أي تشةةممات وانهٌةةارات ههكةةى أى تحةةدث هسةةتمتٕ.وهى هنةةا ٌٕحةةظ تةةأى المٌةةام تاداهةةة 

 اِحواض ٌؤدي إلى زٌادة اْنتا .
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  تسهٌد اِحواض-2

ار اِسةةهان التةةً اأ التسةةهٌد أؼلةةب اِحٌةةاى تداٌةةة الرتٌةةع لؽةةرض تهٌئةةة الؽةةذاء الطتٌعةةً لٌرلةةات صةةؽٌتةةد     

ستستزرع فً الحوض .إى إجراء هذه الفعالٌة ٌؤدي إلةى إنتةا  إصةتعٌات تهتةاز تصةحة جٌةدة وهعةدٔت نهةو 

 سرٌعة وهماوهة لّهراض هع ارتفاع هعدٔت التماء.

 

 :الهصنعتمدٌم الؽذاء -3

سةتثناء اِسةهان عشةتٌة هان الهسةتزرعة كلهةا فةً اِحةواض تأدم حالٌا الؽةذاء الهصةنع إلةى أنةواع اِسةٌم    

التؽذٌةةة والٌرلةةات الفالسةةة حةةدٌثا تعةةد اهتصةةاص كةةٌس الهةةح هتاشةةرة. وٌهكةةى الرجةةوع إلةةى هوضةةوع الؽةةذاء 

 نتا والتؽذٌة لهعرفة الجوانب كافة الهتعلمة تالؽذاء الصناعً الذي ٌعهل على زٌادة اْ

 

.أوكسجٌى الهذاب فً الهاء تالحدود الهمتولة هى خةٕل المٌاسةات الهسةتهرة لتركٌةز الهحافظة على تراكٌز-4

أوكسجٌى الهذاب فً أحواض ترتٌة اِسهان خاصة فً اٌِام الحارة الرطتة وتشةكل خةاص جةدا فةً اٌِةام 

 ذات السحب الكثٌفة هستتة تعطٌل عهلٌة التهثٌل الضوئً .

ؤ عهلٌةةة التهثٌةةل الضةةوئً ٌةةؤدي إلةةى عةةدم إنتةةا  أوكسةةجٌى واسةةتهٕكه هةةى اِحٌةةاء فةةً أثنةةاء عهلٌةةة ى تلكةةأ

التنفس.وفً حالة نمص أوكسجٌى ٌٕحظ صعود اِسهان إلةى سةطح الهةاء وفةتح فههةا هحاولةة شةفط الهةواء 

ة اْنتةا  .إى اسةتخدام الجوي هها لد ٌؤدي إلى نفوق اِسةهان أو فةً اِلةل اهتناعهةا عةى التؽةذي وتالتةالً للة

 . التهوٌة أصطناعٌة ٌعد الحل اِهثل لتفادي هذه الهشكلة وزٌادة اْنتا 

 

 

 أهتهام تالحالة الصحٌة لّسهان:-5

أى أجراء عهلٌات أداهة هى تجفٌؾ وتملٌةب وتهوٌةة ترتةة لةاع حةوض الترتٌةة وتعمٌهةه تأسةتخدام الجٌةر     

الى تحسٌى تٌئة الحوض وحالته الصحٌة . عندها ٌتم اكتشاؾ هةرض هةا  الحً وأجراء عهلٌات التسهٌد تؤدي

ٌجب تةذل كافةة الجهةود للسةٌطرة علٌةه والحةد هةى انتشةاره الةى تمٌةة أحةواض الهزرعةة هةع هعالجةة أسةهان 

الهصاتة والمضاء على الهرض وهستتاته وتعمٌم كافة أدوات وأوانً والشتان الهستخدهة وتجفٌفها للحفةاظ 

اى المٌام تهذه أجراءات ٌملل هى أصاتة أسهان تأٔهراض والحد .  حة أحواض والتٌئة وأسهانعلى ص

 هى أنتشارها وزٌادة هعدٔت عٌي اِسهان وجعلها تحالة صحٌة جٌدة هها ٌنعكس ذلن على زٌادة أنتا  .

 

 تهوٌة هاء أحواض :-6

هةذاب وهسةتوٌات تشةتع الهةاء تاِوكشةجٌى أعتهةادا علةى كلها كةاى الفةرق كتٌةر تةٌى تركٌةز أوكسةجٌى ال    

درجات حرارة الهاء , كلها كاى أحتٌا  هٌاه الحوض الى أجراء عهلٌةات تهوٌةة أكثةر . هنالةن طرائةك عدٌةدة 

 تتتع فً تهوٌة هٌاه احواض ترتٌة أسهان هنها الهضخات الهاصة والعجٕت الدوارة والفماعٌة 

   .(  3- 11) الشكل 
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