
  تربية األسماك

  

، عطبائعهيا Ichthyology  هي  حديف ويرعل  ايس األسيماك  Fish Culture  تربية األسماك
عتهييييفى الييييظ المىاوليييية  اييييظ المتييييتعس النييييم   المرتايييي  عتىنيييي        يييي  ويييي  الم ييييا ف 

عإ  يياا األسييماك عاسيي  فا ها ويي  صييتا ل تافيية رهييا ل يي و ر رييرعت   د يي ا    ييال   ،الطبيعييية
  الفم  ضرع ي لغذاء اإل ناس.  القيمة الى  ية  تيص

 لمىة تا يتية 

صي  الايرعل اليفةمية ل ربيية الى ي اس، عأيف ريفح ال ي ب  س ر طبييهيا وي   صي   تربية األسيماكُتعف 
ق. ، عا  ياييم صيي  ال يي   الييظ راييفاس حتيير  ويي   2000ص غييف ويي  اليييف  ةعييت  الييظ صييا أبييف 

جب ب شرأ  آسيا. عُيل  حس هيذ  ال ربيية رهيري وي   صي  حأيف  صي  مليق وي  صبطيية ال يرق 
ق. . عأيف تيسأ حع   2500ة وي  األدي اا النيم ية وي  ص ير  ىي  األد ظ. كميا ريفحي ال ربيي

سييماك ال ييا ب بال ييب تش ويي  ت ي  سييا وا يا ح  تأسيييأ حديي اا ل ربييية 1358صييرف ويي   ييا  
 اصة و  حع بة. عأف ة  س الراهي  دع  ر ب  ي س   ربية األسماكسابيًا عال   حفبىم صبطايًا ل

Dom Pinchon   صي   لمبي ي النيائف ا  باسي تص  الب ي ا ع 1420حع  صي  أيا  وي   يا
 . Zygoteالباضجة جبنيًا عمك    عتاطها لاى     اظ الب  ا المايىة  ال رعيما اث 

م ية وي  ال ف ير صي  رايفاس ال يرق ليف شا م تربية ال يا ب بال يب تش حساسيًا وي  الميتا ل الني
األأ ظ عحع بة و  صب  ي  الييرس النيادش   ير لامييصد، ل ي  ت يا ياي ال ربيية وي  حدي اا 

  صييييي  أبيييييف الهبغيييييا ي بالمجيييييريش ي.دعبييييييي  1860ال ايييييرير ُطييييي  ي حع  صيييييرف وييييي   ييييييا  
T.Dubischريييا . عتييسأ ميمييا بعييف، تىنيي   ت يا يية ا فييا  حسييماك ال ييا ب عالييفعل الييذهب  عال يص

 R.V.Iheringطييي   البرا ياييي   .ى. ا ريبييي    صييي  أبيييف آتيييري . وييييف ال رعييييمبالم يييوش ع 
عببجيييار طرييييية تىا يييت   يييا الب ييي ا وييي  األسيييماك افيييطباديًا بىيبهيييا رهرص  ييياي الغيييفف 
البتاصية المب طة لاغفف ال باساية. عار  ر صرب  األسيماك وي  حصري ية المارتياي بالىاضيبايش 

افيطباديًا عتىني   عسيائف   النم ية الس تفاصها و  األبىاث العاميية  ايظ ا فيا  األسيماك
   راد ييييي  « النييييي و   »  تم ييييي  1960لميييييتا ل ال جا يييييية. عوييييي   يييييا  ا  ييييياا  رأاتهيييييا وييييي  ا

A.G.Konradt   صيي  جهيية عال يي بياس هييي. ع.  ييH.W.Ku   ع ص ايي   .ُتُ ييبL.Chung 
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 افطباديًا. Chineses Carpsص  جهة حتر  ص  ا فا  ال ا بياي ال  بية 

 

 تربييية األسييماك  عدييف م ويي  العييي د اليصئييف األت ييرف صيي  اليييرس الع ييري  تطيي  اي صهميية ويي
بارع هييا المت اايية. وهبييياك تربييية ُص فاييية ليسييماك وييي  الميييا  الفاودييية عويي  المييييا  البييا دف وييي  

عغ رهيييا وييي  تطييي    ال رعييييمال ا بيييياي عال يصرييييا ع ال ف ييير صييي  رايييفاس العيييالس. كميييا حس صيييتا ل 
صن مر ص  صرع  التص . وا  الف ما ك عالياباس  ي س الى ي    ايظ غاية سيم ية تياليية تييف  

الي ش أتد  اليذي  ربيظ وي  حدي اا فيغ رف  ال رعيمط /ه  ا  سب يًا ص   150عسطيًا ري 
تربيييية المنيييادة عب فاوييية صرتاعييية. حصيييا وييي  ال ييي   وييييف ُريييفي وييي  النيييب اي األت يييرف ر  فيييي  

 10-6سيييييم   صييييييفا   عسيييييطيًا  ال ا بيييييية عال يصرييييييا عالى ييييي   صبهيييييا  ايييييظ  ييييياتا األسيييييماك
  ط /ه  ا  سب يًا.

، عاد اييم ص ا يية صهميية ويي  ال بمييية االأ  ييادةة 1956ويي  سيي  ية  ييا   تربييية األسييماكرييفحي 
ا هييا ويي  ، عهيي  الم سنيية ال يي  ُةعيي    1974بعييف ادييفاث الم سنيية العاصيية ليسييماك  ييا  

  تط ير الفرعف النم ية و  س  ية بم اد ها كاوة.

 اتجاهاي تربية األسماك: 

   عه  ت مف صا ةأت 

 ار  األسماكش:و  الم ا ف الطبيعية بَصرَ  تربية األسماكي  1
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تهييفى هييذ  ال ربييية الييظ تبا ييذ صجم  يية صيي  اإلجييراءاي الهادويية الييظ تىنيي   عسييو األسييماك  
الب د  عص ا اة المتتعس النم   عتىن          و  الم ا ف الطبيعية الفاتايية عالبىريية 

 عمليييق باأل هييا ، البى ييراي، تتا ييياي النييفعد المائيييية، الم ييائح، األهيي ا ، البىيييا  عغ رهيياش،
  بإتبال الطرائح ال الية:

 ،ي اس تفا  المتتعس النم   اسي تفاصًا  يص ييًا وي  الم يا ف الطبيعيية ر بلييس  مايية ال ي ف
  عتىف ف صيفا   ص  األسماك االأ  ادةة عال تاص ص  األ  ال غ ر المرغ ب و ها بالت بةش.

كإضيياوة الُمت ييباي ييي القيييا  بمييا  اييت  صيي   ماييياي االس  ييصر المباسيي  ويي  هييذ  الم ييا ف 
  الت ادية عال تاص ص  األ  اب المائية الاائ ة .

   ي تىن   ال رك   الب    ليسماك بما  باس  كف تجم  صائ .

  ي دماةة الم ا ف الطبيعية ص  ال ا     ال با   عالب ري.

إجراء ي دماةة حص بة ال ارير الطبيع ، عته دة ال رعت المباسبة ل  ا ر األسيماك االأ  يادةة بي
المعييارر »  ماييياي االس  ييصر المصئميية عأييم ال ييرع ف، كإأاصيية صمييراي العبيي   بالنييصلسش 

عال جه ييتاي التافيية بىماةيية األسييماك ويي  المب يي ي « النيياأمية حع المعييارر معاي ال ييبأا اي
  المائية عإ الة الع ائح ال بعية عالطبيعية ال   تى   دعس عف لها الظ صباطح ال ارير.

حص بة تافة  ار ة حع  ائمة ل ارير األسماك افطباديًا و  دا   يف  تي اور ص اضي   ي ته دة
صباسيييبة لا ايييرير الطبيعييي ، حع ا  ييياء صرا يييت تايييرير افيييطبادية ل اقيييي  الب ييي ا افيييطباديًا 
عد ييا  ها وييي  المارتيياي، عصييي   ييس الى ييي    ايييظ وييرال األسيييماك إلطصأهييا وييي  الم يييا ف 

  ايًا    ال اري  الطبيع  ليسماك.الطبيعية لصس غباء جتئيًا حع ك

المرغي ب و هيا، عاالس عاضية  ي  األسيماك الت يبة بيأ  ال   ي حأامة ح ي ال جف يفف صي  األسيماك
الىيي  الم يي اور ويي  الم ييا ف اسيي هص ًا حو ييف صيي  اسيي هص ك  ءالغييذاسييريعة البميي  تنيي هاق 

الييي ش  ال رعيييماأل يي ال المىاييية. عأييف تييس ربجييار ويي  سيي  ية حأاميية ال ييا ب العييادي عالم ييو ع 
    عال ا ب العاش  و  الميا  الفاتاية.أتد
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الىيي  بالطبيعييي ش عاأل ييصى المباسيييبة وييي   الغيييذاءييي تىنييي   شييرعت تغيييذي األسييماك ر ييي و ر 
  الم ا ف الطبيعية.

و  بعض رافاس د ا البىر الم  سو  لا  الم ا ف الطبيعية الذي  اجأ مي  الظ  عين تف 
تنم   ورال بافبعيايش األ  ال ال   ت ىمف تغ راٍي عاسعة و  صا دة الميا  بالبي  ي عغ ير ش 
و  صنطىاي صائية ُصَنيأجة عتعاياها جتئييًا، حع داتيف األشيراك د ي  تعيي  األسيماك دي يًة 

الطبيع . عُيعرى هذا البلا ، كغ ر  ص  الم ا ف الطبيعيية،  الغذاء اظ  شب  عد ية صع مففً 
  بأ   مع كفاوة سم ية صبتا ة عيعط  ا  اجًا صبتا ًا.

 و  المتا ل النم ية:  تربية األسماك

و  الم ا ف الطبيعية ب  س جمي  العماياي اإل  اجية و ها، رفءًا  تربية األسماكعتت ا     
صيي  طيي   البي يية عد ييظ الى يي    اييظ حسييماك ال نيي يح بحسييماك المائييففش، تيي س كاهييا تىييم 
اشيييراى اإل نييياس، عبأ هيييا ماي كفاوييية سيييم ية  اليييية عتعطييي  ا  اجيييًا صرتاعيييًا، وييي  دييي   ت ييي س 

وييي  الم يييا ف الطبيعيييية، عالسييييما ال ب يييرف صبهيييا،  تربيييية األسيييماكيييية تيييفتف اإل نييياس وييي  اص ا 
األسيماك، حصيا تيفتف  صىفعدف جفًا عاأ  ري د ظ ال     اظ ت و ر ال يرعت المباسيبة ل  يا ر

  اإل ناس و  صجا  تىن   حد الها الغذائية وما  تا  ضعياًا.

عي س و  هذ  المتا ل تربية باس ت الش األ  ال النم ية النريعة البم  و  حد اا برركش صائية 
  ترارية عإسمب ية ماي صنادة ع مح صباسب   تب أ لهذ  الغاةة حع ُتعفأ  ألجاها.

م ية الييييظ صييييتا ل ماي صيييييا  داوديييية بال ا بيييييةش، عصييييتا ل ماي صيييييا  بييييا دف عتينييييس المييييتا ل النيييي
بال رعي ييييةش. عُيربأيييظ وييي  الميييتا ل ال ا بيييية حساسيييًا ال يييا ب العيييادي، عكيييذلق ال يييا ب العاشييي  
عال يا ب الا يي  عال ييا ب ال ب يير الييرحش بالُمييبيوش عال يصرييا عالنييا   عغ رهييا. ويي  ديي    ربييظ 

  البهري . ال رعيمالي ش أتد  ع  ال رعيمال ص  النام  ياي حهمها و  المتا ل ال رعي ية ح   

عتييا  األدي اا النيم ية وي  الميتا ل ال ا بيية  ايظ ح اٍا صرجيية حع صني بيعية،  ي س اصييفادها 
 ،  بيعيًا عفيياًا، عت ي س صي  ص ياد  صت ااية °20بمياٍ  داودة  نبيًا تتيف د جة درا تها  ايظ 

مائيييية عصييييا  تبريييييف المىطييياي ال هربائييييية  األ هيييا  عالبى يييراي عالميييييا  الج ميييية عالتتا يييياي ال
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عغ رهييا. حصييا النييام  ياي و ربييظ ويي  حديي اا فييغ رف المنييادة  نييبيًا تيييا   اييظ ح ٍا فييابة 
وي ييرف بيييالم اد الع يي ية،  ييي س تغييذ  ها بمييييا   ليايية ص يييبعًة باأل نييج   عبيييا دف ال تتيييف د جييية 

بمب يييي ي تافيييية ش. عُتجهييييت األديييي اا ا لنييييم ية  ييييادف °20 - 15درا تهييييا فييييياًا  اييييظ
 تربيية األسيماكل غذ  ها بالميا  عفروها صبها بال اصف عأم ال رع ف. عيم ي  حس ةني تف  وي  

حع جتئيييًا صيي  الميييا  أل هييا تنيي تف  ويي  ح مييا  األديي اا المائييية ال يي  ال ةم يي  تاريغهييا كايييًا 
الييري حع ألهييفاى حتيير ، شييريطة اجييراء ال عييفةصي المباسييبة ل ييماس فيي ف األسييماك فيي فًا 

    اصًص.

عيا ف حس ت س تغذةة األد اا النم ية بالماء عفرو  صبها بمجري   صن يف كف صبهما  ي  
اي ال رارييييية حع اإلسييييمب ية حع اآلتيييير. عيم يييي  اة ييييا  الميييييا  الييييظ األديييي اا ر سيييياطة اليبيييي  

األ ار يييي  المعف ييييية حع البصسييييي ي ية. عتىاشيييييًا لهييييرعب األسيييييماك صيييي  األديييي اا، عليييييفت   
األسييماك عالى  ا يياي الغريبيية ال هييا ُترتيي  ديي اجت شييب ية تافيية  اييظ صأتييذ ال غذةيية المائييية 

  عصبطاياي ال رى و ها.

تا ل النييم ية الييظ صييتا ل ص  اصايية عغ يير عتبعييًا لابلييا  اإل  يياج  الم بيي  ويي  ال ربييية تينييس الميي
ص  اصايية. وايي  المييتا ل الم  اصايية تربييظ األسييماك رييفءًا صيي  طيي   البي يية د ييظ عفيي لها الييظ 

ال نيييي يي  المباسيييي . عت  ييييم  هييييذ  المييييتا ل حديييي اا األصهيييياي عحديييي اا ال اييييرير  اليييي  س 
الم  اصايية و ينييس  عالى ييا ة عال بمييية بال ربيييةش عال نييم   عال نيي يح عغ رهييا. حصييا المييتا ل غ يير

عصتا ل ال نم  . عت  م  صتا ل ا  اا الت يعة حد اا األصهاي « الت يعة»الظ صتا ل ا  اا 
عال ايرير عالى ييا ة عال بميية، ويي  دي   ت يي مف صييتا ل ال نيم   با  يياا حسيماك ال نيي يحش  اييظ 

 ل غ ير حد اا ال نم   ويو ال     س و ها تنم   الت يعة ال   ُةى يف  ا هيا اصيا صي  الميتا
الم  اصاة حع المتا ل الم  اصاة. عُيطبح و  الميتا ل النيم ية  ليا  اليفع ف اإل  اجيية، حي الميفف 

نيي ييها. وييإما تييس جميي  المى يي   النييم   ويي  د ييظ ت تربييية األسييماكالتصبييية ال يي  تنيي غرأها 
د يظ تني ييها  تربيية األسيماكسبة عادفف وإس الفع ف اإل  اجية ت  س سب ية، حصا اما اسي غرأم 

   وإس الفع ف اإل  اجية تنمظ  بائية حع  ص ية. سب    حع  ص اً 

  عتبعًا لا فاوة النم ية و  عدفف المنادة ُةم ت:

 ي المتا ل ال اسعة: 
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الطبيعيي  ويييو ي و هييا أا ايية عتعطيي  ا  اجييًا  الغييذاءعت يي س كفاويية األسييماك ي المع مييفف  اييظ 
  عال ةم    يادت  ااّل رتيادف صنادة المت  ة. صبتا ًا،

 ي المتا ل الم فاة: 

ا صرتاعيية. عتى يياا هييذ  الطريييية صيي  ال ربييية الييظ تتعيييف األديي اا عت يي س كفاويية األسييماك و هيي
النم ية باأل صى عالُمت باي با  لا  ص  التا ا، عكذلق ادتا  ال ىن باي الص صة  ا ها 
 ال ه ية عغ رها، صما ةم   بم جبها ص يا اة البياتا النيم    يفف صيراي صيا  يًة صي  الميتا ل 

  ال اسعة.

 ي المتا ل     الم فاة:

تى ف ص  د   كفاوة األسماك عإ  اجها ص أعًا عسطًا ر   الب     النابي  . عي س و ها تتعيف  
  .النمادع   العااألد اا النم ية ص  د   الظ آتر، ب مياي أا اة ص  

الم يار، عالسييما الطبيعي ، ُ اجيأ اليظ  الغيذاءعو  سب ف  يادف الباتا النم    اظ دناب كف 
ال ربيييية الم ييي ركة الم تاصبييية وييي  الىييي ا ماتييي  اصيييا ألسيييماٍك صييي  البييي ل ماتييي ، عل ييي  ح ما هيييا 
صت ااييية بحي ال ربيييية المت اطيييةش، حع ألسيييماٍك صييي   ييي     صت ااييي   ريييبمو تغيييذ  هما، حديييفهما 

ل ربيييية الجا بييييةش، حع صييي  ح ييي ال سيييم ية ص عيييفدف ص با بييية ريييبمو حساسييي  عاآلتييير جيييا ب  بحي ا
  تغذ  ها بحي ال ربية المركبةش.

ويو، حع ص عيفدف  تربية األسماكعأف ت  س المتا ل النم ية حدادةة اإل  اا حي ص ت  ة و  
اإل  ييياا، ال ييي  تبييي ا األسيييماك صى ييي اًل  ئينيييًا حع  ا  ييييًا، اضييياوة اليييظ ا  ييياا صى ييي   آتييير 

  عغ ر ش. األ  د  ا   ب البو صفًصش حع  بات  ب 

 و  األأاا : تربية األسماك

عه  ص  الطرائح ال ائعة ال    و  ال ربية النم ية الم فاة، ام تربظ األسماك وي  األأايا   
ضم  ر داتها الطبيعية سي اء ح ا يم بى يراي ح  سيفعدًا صائيية كب يرف ح  بىيا ًا. ت ي س األأايا  
 ييادف ص ييب  ة صيي  شييباٍك معاي و ىيياٍي صباسييبٍة ل ييماس ال جف ييف المييائ  المطايي ب و هييا صيي  
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ار ليسماك بيالمرع   برهيا، عُتَفُبيُم وي  المييا  الجا يية  ايظ أي ائس  ار ية حع جني   دعس النم
 ائميية، حصييا ويي  الميييا  الرا ييفف و نيي تف  األأاييا  العائميية ال يي  تفبييم و هييا ر سيياطة ط اويياي 

ال يبا   بغييتا ف ليسيماك ال يي   العايي تافية. عتع ميف هييذ  الطرييية صيي  ال ربيية  اييظ تييفةس 
  تربظ ب فاوة كب رف.

  ح  ال حسماك ال ربية

 :Cyprinus Carpioال ا ب بال ب تش 

صيي  األسييماك البم مجييية المىبيية لاييفىء ال ييائعة ويي  جمييي  صييتا ل الميييا  الفاوديية ويي  العييالس،  
 ، سيييهف ال يييأأاس  نيييبيًا، غيييذا   ص عيييفد °20د جييية الىيييرا ف المفاليييية لبمييي   عت يييا ر  ح ايييظ صييي  

Polyphageص يييرش،  2-1، ع مييي   سيييري . عهييي   ربيييظ وييي  حدييي اا ص منييية غ ييير  مييييية ب
   صيا  يًة صيي  األ ي ال األتيير . ة يب  ال يا ب بالغييًا جبنييًا ويي  عيم بي  تىّميف  يييص األ نيج

سيب اي، وي  دي    ي س مليق وي  البايفاس الفاودية وي   6-4المباطح ال يمالية صي  العيالس ع مير  
العييا  الفييا   حع الفاليي  صيي  العميير. عيجييري ت ييا ر  ويي  المبيياطح ال ييىاة صيي  ال جميي  المييائ  

حةييا .  6-3 ضيي  الفبييية طيي ا  صييفف د ييا  ها عهيي  الغبييية باأل  يياب ال يي  تا  ييح  ا هييا ر 
 . كميييا ةم ييي  تايييرير ال يييا ب °20-17عي يييتاص  ال  يييا ر صييي  ا تايييال د جييية ديييرا ف المييياء صييي  

افييطباديًا بمنييا فف الىييي  الهرصيي   ، ع ييفد الب يي ا ال يي  ت ييعها األ فييظ بحي الت يي بة 
 صا  س سب يًا. 1.5-0.6ال ايةش 
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ويي  المييفف األعلييظ صيي  دياتهييا بال غييذي بييالع الح البباتييية عالى  ا ييية،  ييس  تبييفح فييغا  ال ييا ب
تب يييف، صيي  تيييف  العميير الييظ ال غييذي بى  ا يياي اليييال الصويا ييية، عبعييفها ويي  الترييي  تباشيير 

  عبمى ي   °28-20ةصدظ البم  األ لم  لا ا ب و  د جية ديرا ف  بال ها  البباتاي حة ًا.
  ص /ل  ر ش اًء. 4 ر صاء فياًا، عال ةيف    ص /ل  7 -5ح نج ب  صيفا   

صيي  ا تايياا د جيية الىييرا ف ليم بيي   هائيييًا  يي  تباعليي ،  الغييذاءعييييف   ييات ال ييا ب ويي  تبيياع  
 . علرو  اإل  اا النيم   °2-1عت ب  درك   ضعياة  بفصا ت ف د جة درا ف الميا  د ظ 

اإلضاو  لي   ايظ شي ف  ج بية حع ص يغ طاي  العا ُةعمف الظ ت في  تربية ال ا ب عتيفةس 
جاوييية ص   ييية صييي  ح ييي ال الُ ُنييي  المت ااييية بصيييا  بييييظ صييي  ُ ُايييف بعيييف   ييير البيييذع  الفهبييييةش 

  عالمركتاي العافية عغ رها. المتاااي الت اديةعالبتالة عطى   و   ال  يا ع  الىب بع 

حليييي   5-4فييييبعيايش، حع حليييي  ورل/اي  ييييا  لا يييييفياي باإل 80-60ع بييييف ترب  يييي  ب فاويييية 
ورل/اي  ا  لفبائية ال ي  بالنبة الفا ية ص  العمرش  را ظ عج ب اد  اء األ صى الجاهتف 

% ص اد ال آ عتية، عحأف ص  40% ده س، ع4-3% ررعت   تا ، ع30 -26 اظ ح فر ص  
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% حليييياى  باتيييية. عوييي  ديييا  ترب  ييي  وييي  األأايييا  حع األدييي اا اإلسيييمب ية ةجييي  تييي و ر 10
  عت   التا  بالسيما الى  ا  ش عصىاتاي البم  ربنبة صرتاعة و  غذاء سمق ال ا ب.البر 

علا ا ب سصالي كف رف، حهمها: ال ا ب الىرشا  بجنيم  صني    كاييًا بالىراشي ش، عال يا ب 
المرآتييي  بالىراشييي  صبعفيييرف  ايييظ الجنيييسش، عال يييا ب التطييي  بالىراشييي  ص  ضيييعة وييييو وييي  

   ش.5ال ا ب العا ي ب فةس الىراش ش، بال  ف التط   الجا ب    لاجنسش ع 

غ لاايييرل، عوييي  العيييا  800-500اس اليي  س ال نييي يي  لا يييا ب ويي  العيييا  الفيييا   صييي  العميير  
غ. عي يف المى يي   صبي  ويي  ال ربيية الم فايية د يظ   ييرف 1500-1200الفالي  صي  العميير 

األديي اا بإدتييا   عيم يي   يييادف البيياتا النييم   عتب يعيي  ويي   حطبيياس حع ح فيير ويي  اله  ييا .
  األسماك ال  بية حع ال يصريا و  تربية صركبة حع جا بية ص  ال ا ب.

 :Salmo gairdneriالي ش أتد   ال رعيم 

ش ص  حهيس النيام  ياي المربياف وي  صيتا ل األسيماك، عُحدتايم ترب  ي  اليظ حع بية صي  6بال  ف  
. عشا م ترب    و  بصد كف رف ص  العيالس 1964حصري ة ال مالية. كما ُحدتف الظ س  ية  ا  

 العايييي با ييييف تم ييييت  بال ييييااي اإل  اجييييية المرغيييي ب و هييييا، وهيييي  ص  ييييي  ج ييييفًا السيييي هصك 
ال ييبا   عال ربييية الم فايية، ع ميي   سييري ، عالسيييما ويي  النييب اي الييفصث األعلييظ صيي   ميير ، 

  علىم  شه  مع قيمة غذائية  الية.

وييي  ح بييياء ترب  ييي  اليييظ صييييا  جا يييية عفيييامية ص يييبعة باأل نيييج   بح فييير صييي   ال رعييييمةى ييياا 
صايي /ل  ر صيياءش تالييية صيي  الما  يياي، عيربييظ ويي  األديي اا عالمنيياب  الترسييا ية ال ييغ رف 7

  عباس تفا   ا  افطبا   جاى غب  بالبرعت   الى  ا  .المنادة بالطريية الم فاة 

عبغيييض البلييير  ييي  العبافييير الغذائيييية الفاتاييية وييي  ترك ييي  العصئيييح ال رعي يييية ويييإس  نيييب ها 
% 30- 5% ررعت بيياي، ع60- 28المد ييية ي ال يي  تت ايي  بىنيي   ميير األسييماك ي هيي  

  % ده  ًا.10-3 رب ه ف اي، ع

-6  افييطباديًا بى يي  ر  ضيي  المت ييبة ويي  حجهييتف ال اييرير رف جيية دييرا ف ال رعيييمُةَ فأيير 
  لمييفف شييهر حع شييهري ، عصيي   ييس تغييذ  فييغا   بييأ صى افييطبادية د ييظ ت ييف ويي  10°
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غ. عُطبيح ديف فًا  ليا  200-125الظ ال  س ال يريب  ال ن يي  عهي   النبة الفا ية ص  العمر
  تا  ل رب    ضم  حأاا  شب ية و  الميا  الطبيعية العذبة عالبىرية.

 ال ا بياي ال  بية: 

عهيي  ال ييا ب العاشيي ، عال ييا ب الا يي ، عال ييا ب المييبيو المب  يير طبيعيييًا ويي   هيير آصيي   
 Ctenopharinfodonب هييييا، وال ييييا ب العاشيييي  عح هييييا  صت اايييية ويييي  حعاسييييو ال يييي   عجب  

كيييي ، ت غييييذ   32سييييس، عع  هييييا د ييييظ  120ش سييييم ة سييييريعة البميييي ،  بايييي  ط لهييييا 7بال يييي ف
   .البباتاي المائيةب  حساساً 

عه  ص  األسماك االأ  ادةة المرغي ب و هيا غيذاًء، عتميم حأام ي  عإ فيا   افيطباديًا ربجيار 
و  ال ف ر صي  رايفاس العيالس، عيم ي  ترب  ي  بالطرييية المركبية صي  ال يا ب العيادي عغ ير ، كميا 
 ربظ ت ي ًا و  أب اي اليري عص يا وها رهيفى تطه رهيا صي  األ  ياب. عي يف الايرل وي  

  غش. 1000  العمر الظ ال  س ال ن يي  بد ظ النبة الفا ية ص

 ش8بال  ف Hypophthalmichthys molitrixحصا حسماك ال ا ب الا   

 

ش مي يف طيي   9بال ي ف Aristichthys nobilisعحسيماك ال يا ب الميبيو بال ب يير اليرحشش 
عال ربيية ال ا ييفف،  ال ي فكي ، عهي  صيي  ح ي ال  35ي  20  عع  هيا د ييظ 1جنيمها  يادف د يظ 

عُتَ فأر افطباديًا  اظ  طاق عاس  و  الميا  العذبة الفاودة، د    باي  صعيف   م هيا النيب ي 
ا حسييما ًا لا ربييية. عي م ييت ال ييا ب غ، كمييا تنيي تف  الهجيي  الباتجيية صيي  تتاعجهميي 300عسييطيًا 

  و  البادية البطبية ص  الجنس.« َأَ رف»الا   ص  ال ا ب المبيو را    األو   عب ج د 

 ب الا ي  صي  الع اليح البباتيية، وي  دي     غيذ  ال يا ب ال ب ير الرئيني  لا يا الغيذاء    س 
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  الرحش بالع الح الى  ا ية حساسًا عبالع الح البباتية رف جة  ا  بة.

ت  اب  ال ا بياي ال  بية و  ت ائص ت ا رها، و اها ت  ا ر و  الربي  عال ي  وي  د جية 
ويي  الب يي ا عهيي  صىم ليية صيي   ، عتيي س  ماييية اإلليييار عال طيي   °20-18دييرا ف التيييف  يي  

ال يييا  المييائ  ويي  المجيير   ىيي  سيياواة البهيير عيييراعر الت يي  ال ايي  لهييذ  األسييماك صييا ريي   
 صا  س ري ة. 1حل  عد ظ  490

 :Tilapiaبالم وش   ال يصريا

ا   يييا ًا عحهمييييًة اأ  يييادةة،  Cichlidae  سيييمق  هيييري صييي  ح فييير حجبييياش الا ييي اة الُبُاطيييية 
   ًا تت ا  ميميا ر بهيا  70ص ئا  الطبيع  اوريقية عشرأ  البىر الم  سو، عيب م  الي   ى  

بال يي ف التييا ج  عالنييا ك عطريييية ال  ييا ر ع مييو ال غييذي عت ييائص البميي ، عل بهييا جميعييًا 
- 42ع  10- 9تنيي طي  الىييياف ويي  صيييا  ص با بيية ويي  صا د هييا عد جيية درا تهييا تييراعر ريي   

 . عغالب  هييا صييي  األسييماك اآل اييية كيييف شيي ء، بع يييها   غيييذ  بييالم اد الرصيييية عاأل  ييياب 45ْ
المائيييية عصييي   يييس وهييي  ال تى ييياا وييي  ح بييياء ترب  هيييا وييي  األدييي اا عاألأايييا  اليييظ ح يييصى 

  فبادية ُص ااة.

 6-3 حشيهر، عي  يا ر  يفف صيراي وي  النيبة ب يف 4-3ة ب  ال يصريا بالغًا جبنيًا و   مير 
عيت ايي  ت ييب  بىنيي  البيي ل عالعميير عالىجييس، عهيي  سييري  البميي  ة ييف ويي   هاةيية  حسيياري ش.

 غ.800 - 300النبة األعلظ ص  ديات  د ظ ع س 



 

ع لرًا لقيم   االأ  يادةة العاليية، ام ا ي  صرغي ب ميي  جيفًا غيذاًء، وييف ا   يري ترب  ي  ا   يا ًا 
ر صي  حأطيا  حصري ية الجب بيية عحع بية عغ رهيا عاسعًا و  اوريقية عجبي ب شيرأ  آسييا عوي  كف ي

د   ُ ربظ تربيًة صركبة ص  حسماك الب  ي عال ا ب عاألسيماك ال ي بية، كميا ةم ي  اسي ت ا   
  عد فًا و  األأاا  المائية.

صييي  الم يييا ف ال ييي  تعييي ق تربيييية ال يصرييييا فيييع بة الييي ى س وييي  كفاوييية ال ربيييية بنيييب    يييج  
راي سيب يًا، صميا  ي دي اليظ ا  لياو الىي ا عتاياأس المتادمية الجبن  المب ر عت ا ر   يفف صي

عصيي   ييس ضييع   ميي   عا تايياا ا  اجيي . عُياجييأ، تصميييًا لييذلق، الييظ تربييية هيييذا  الغييذاء اييظ 
حع تطب يييح طرييييية ال ربيييية  Clarias lazeraاصيييا صييي  األسيييماك الما رسييية كالنيييا    النيييمق

صرييا ال ي  ت ي س  قيمية ال د فف الجبأ، حع تربيية الهجي  الباتجية صي  تيتاعا ح ي ال صت ااية لا ي
  حع مك  ًا ويو.

 Oreochromisاس ح فر األ  ال ش   ًا وي  ال ربيية الم فاية هي  تيصرييا جياعا بالم  صبيقييةش 

mossambica ش عال يصريا الب اية 10بال  فO.nilotica عال يصريا الت أاء ،O.aurea.  
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 حسماك الب  ي:

وي  البىيا  االسي  ائية عشيب  االسي  ائية، عهي   Mugilidaeتب  ر حسيماك الا ي اة الب  يية  
 يي ل،   جييف  100حجبيياش ع ىيي   10سييريعة البميي ، عصرغيي ب و هييا جييفًا غييذاًء.  ب نيي  ال هييا 

 Mugil cephalusصبهييا ويي  سييي  ية سيي ة ح يي ال، عل ييي  حهمهييا صيي   اديييية ال ربييية البيي  ي 
صي  األسييماك البىريية، ل  ا رهييا ويي   عصي  حس الب  ييياي M.capito «عالط بييا ف»ش 11بال ي ف

  البىر أريبًا ص  ال اطئ، وإ ها سريعة ال أأاس ص  الميا  اليا اة الما دة عد ظ الميا  العذبة.

صا ي س  14-4  س ال ارير الطبيع  لاب  ياي رفءًا ص  حةا  عد ظ حعاسو شيهر آب، عت يبها 
ليح البباتيية، عالطىالي  الما  يية  ايظ ري ة. ت غذ  حورادها البالغية بالبياةيا الع ي ية، عالع ا

  الىجا ف عالصويا ياي ال غ رف اليف.

ع نيي ت ل فييغا  البيي  ي ويي  األديي اا د يي  ت ييف ويي  النييبة الفا ييية صيي  العميير الييظ ع س 
غ. عتجمييي  ال يييغا  صييي  البىيييا  وييي  حشيييهر ال يييي  عوييي  التريييي  حع ُةى يييف 400-500

  ا ها افطباديًا.

 

 :Cat Fishحسماك النا   باليوش 



ش ع 12بال ييي ف Ictalurus punctatusعيربيييظ صبهيييا  ص ييية ح ييي ال هييي : سيييا   اليبييي اي  
، C.batrachus« اليرصيي ت»، ع Clarias macrocephalusال ب يير الييرحش « اليرصيي ت»

ل يي  النييا   هيي  ح فرهييا شيي   ًا ويي  المييتا ل النييم ية. عصيي  حس النييا   صىيي  لاييفىء بد جيية 
 ش وإ     ىمف ا تااا د جة الىرا ف د ظ ال ار صد ية °30 - 25الىرا ف الُا اظ لىيات  

صفًف ط ياة و  ال ي اء. عهي   ب  ير طبيعييًا وي  صييا  األ هيا  عالبى يراي وي  ال الةياي الم ىيفف 
%. عأييف تمييم حأام يي  2.1األصري ييية عالم نيييق، كمييا ةنيي طي  الىييياف ويي  صيييا  صا د هييا د ييظ 

صيي  حأطييا  العييالس، ام ا يي  شييف ف ال ىمييف لا ييرعت عترب  يي  ربجييار بالطريييية الم فايية ويي  كف يير 
الب ديية النيي دة، عص يّبييف لاىيياف ويي  الميييا  الييذ ف الاي ييرف الييظ األ نيج  ، عي ييب  النييا   بالغييًا 
جبنيًا و  النبة الفالفة حع الرابعية صي  العمير، عي  يا ر طبيعييًا وي  حةيا  عدتييراس  بيفصا تتييف 

ا ةم ي  تاريتي  افيطباديًا. عيييف  ت يب  ربىي  سي ة  ، كم30ْي  25د جة درا ف الميا   اظ 
 . 13ْآالى ري ية. ُتني ت ل األدي اا باألسيماك  بيعيًا  بييفصا تتييف د جية ديرا ف المييا   اييظ 

عت غيييذ   رأييياي النيييا   عوراتييي  بيييالع الح الى  ا يييية، حصيييا األسيييماك البالغييية و أ يييف كيييف شييي ء 
 صى افيطبادية، ال تييف  نيبة بد راي، أ رياي، حسماك فغ رفش. كيذلق تم ي  تغذ  ي  بيأ

%  ايظ حس ة ي س   يا  صي  ص يف  د ي ا  ، حع بياأل صى التافية 30البرعت   و هيا  ي  
  .ال رعيمب

النا   سمق  فةس الىراش ، لىم  شه ،  م   سري ، ام ة ف ع    و  النبة الفا يية د يظ 
 غ.1000 - 800غ، عو  النبة الفالفة ص  العمر د ظ  500- 400
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 : Sparus auratusالف يأ 

المب  رف و  البىير الم  سيو  Sparidaeش حسماك بىرية ص  الا  اة النبا يفةة 13 بال  ف
سييس، تا ييف الىييياف  ايييظ  70ت غييذ  بالرت ييياي عالي ييرياي عاألسييماك، ة ييف ط لهييا د ييظ 

 ، 24.6ْ-0.6ص يييرًا وييي  الميييا  الُمع يييبة ماي الييييال الرصايي ، ال ييي  د جييية درا تهيييا  30 مييح 
األع   جتءًا بياألل . ت  يا ر األسيماك البالغية وي  ت يري  األع  ي كيا  س  39-30.4عصا د ها 

المهميية، عتيي س ترب  هييا بالطرييييية  ال يي فص يير. عهيي  صيي  حسييماك 150 اييظ  مييح ة ييف الييظ 
صيييي  اسيييي ت ا ها ويييي  شييييهرًا  16غ بعييييف  350الم فايييية عشييييب  الم فاييييةه ام ة ييييف ع  هييييا الييييظ 

  األأاا  البىرية.

 :Dicentrarchus tabraxاليا ع  

ش صييي  األسيييماك البىريييية الما رسييية المب  يييرف وييي  البىييير الم  سيييو تب مييي  اليييظ 14بال ييي ف  
، غيييذا ها ص ييي س صييي  األسيييماك عالى  ا ييياي الصويا يييية،  باييي  Serranidaeالا ييي اة الُيُ يييرية 

 ييا ر ويي  ص ييباي األ هييا  رييفءًا صيي  حةييا  د يييظ آب. كيي . ت  12ط لهييا ص ييرًا عادييفًا عع  هييا 
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شيهرًا صي   18غ بعيف  300تن ج   لا ربية و  األدي اا عاألأايا  د يظ ة يف ع  هيا اليظ 
  تغذ  ها افطباديًا.

 Epinephelus gigasالهاص   

ش سيييمق صا ييييرش صييي  الا يييي اة الُيُ يييرية صب  يييير وييي  البىيييير الم  سيييو   غييييذ  15: بال ييي ف 
 -10عالي يرياي، ة يادى  ايظ الييا    الىجيري عالرصاي   ايظ  ميح  باألسماك عالرت يياي

  عال  ف ر الااترف. ال  فص ر. عه  ص  حسماك  200

 ييي ال البىريييية الفص ييية األت يييرف بالطرييييية الم فاييية عشيييب  ُشيييرل وييي  النيييب اي األت يييرف ر ربيييية األ
باةطالييييية، ور نيييية، تيييي  أ، المغييييرب،   الم فايييية ويييي  بعييييض راييييفاس ديييي ا البىيييير الم  سييييو

عغ رهيياشه ال تاييال قيم هييا ال  ييف رية ع يييادف الطايي   ا هييا رف جيية وائييية، ام ُةن ى ييف  اييظ 
 1.5  وي  حدي اا تراريية بعميح   يع ها ص  الم اد  الطبيعية حع بال ارير ال با   عُتنيم

اي  ا اي، عي س تغذ  ها بالميا  البىريية ال ي  ت يرى حع ُتجيفد كاميا  4ص ر  اظ صنادة تبا  
لت  األصر لا غا   اظ ص  اة ا تاال الما دة و  الميا  رب يجية ال بتير. عتييا  األدي اا وي  

ت اب  األد اا و  صيتا ل  صبطية المف عالجت  حع و  المبطية الفائمة اال غما  بالميا ، عه 
  الميا  العذبة ص  د   المب  ي المائية، عتت ا   بها و  بعض الب اد .

 ، و  دلائر بىريية 8عتربظ هذ  األسماك حة ًا، و  المباطح ال ىاة ص  ال  اطئ بعمح 
صنيأجة ص  جمي  الج ا   ب باك صباسبة، حع وي  حأايا  تييا  وي  حص بية صىميية صي  الرييار 

  ا البىرية.عاألص ا

طي  حع ح فير وي  اله  يا  ال اديف وي  دالية ال ربيية  10ع  2 راعر ا  ياا الميتا ل البىريية ري   
  ك  ص  األسماك و  الم ر الم ع  ص  األأاا  العائمة. 20-10و  األد اا، عب   

  ا  اا األسماك  الميًا ع ربياً 

ت ييييالي    ُتعيييف األسييييماك ص ييييف ًا صهمييييًا لابييييرعت   العييييال  القيميييية الى  ييييية ل  نيييياس، كمييييا حس
الى يي    اييظ البييرعت   الى يي ا   صيي  األسييماك حأييف ب ف يير صيي  ت ييالي  الى يي    اييي  صيي  

األتييير ، ليييذا ويييإس دع  العيييالس أاطبيييًة تييي ل  اه ماصيييًا ص تا يييفًا ل بميييية ص ييياد   رعتهيييا  الاىييي  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161872&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160905&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160905&vid=15


  النم ية.

عت  ر اإلد ائياي الم  اورف الظ حس اإل  ياا النيم   وي  العيالس بم ياد   المت ااية راي   يا  
  صص    ط . 106 ى   1964

 ش.1لبافاس المب جة ليسماك بالجفع  عُتعف ال    عالب رع عت  ا  ص  حهس ا

 الفعلة
 العا 

1992 1993 1994 

 19.5 17.6 15.0 ال    

 11.6 8.5 6.9 الب رع

 7.8 6.0 6.5 ت  ا  

 7.3 8.1 8.5 الياباس

 5.9 5.9 5.6 ال الةاي الم ىفف األصري ية 

 4.3 4.3 4.2 الهبف 

 3.5 4.5 5.6  ابطة الفع  المن ياة

 46.2 46.5 46.5 دع  حتر  

 106.1 101.4 98.2 المجم ل

 ش1995 ا   FAOش ي اإل  اا العالم  ص  األسماك بالم ف  1الجفع  ب

  

ت ييي ر اليييظ تيييف   ص  سيييو  مييي  اإل  ييياا   FAO  غ ييير حس تييييا ير صبلمييية األغذةييية عالتا  ييية
الجيييائر  ال ييي فالنيييم   وييي  النييي  باي عالفما  بييياي عال نيييع باي صييي  الييييرس الع يييري  رب يجييية 

تربييية عال يابياي الب دييية عتايي ث الميييا . ليذا، عويي  سييب ف تيي و ر صبي ا ررعت بيي  اضيياو ، شييهفي 
صا  س طي   6.9تط  ًا صاى رًا ام ت ا ف اإل  اا النم   و  المتا ل النم ية ص   األسماك

%. عكيياس اسييها  الييفع  9بمعييف   يييادف سييب ية صيييفا ها  1993 ييا   15.8الييظ  1984 ييا  
صييي  صجمييي ل اإل  ييياا العيييالم  صييي   1992 سييياطة ترب  هيييا لعيييا  الرئينيييية المب جييية ليسيييماك ر

  .2األدياء المائية كما ه  ص ض  و  الجفع   أس 

 البنبة المد ية ال مية بحل  ط ش الفعلة
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 49.25 6856 ال    

 9.88 1375 الهبف

 5.88 818 الياباس 

 4.02 560 ا فع ينية

 2.97 414 ال الةاي الم ىفف األصري ية 

 2.79 338 الا اب  

 258 359 تا ابف

 1.80 251 ور نة 

 1.65 230 ربغصدش

 14.71 2048 بقية دع  العالس

ش ي اسها  الفع  الرئينية المب جة ليسماك    طريح ترب  ها لعا  2الجفع  ب
بالبنبة المد ية ص  صجم ل ا  اا العالس ص  تربية األدياء المائية  1992

 ش1995 ا   FAOبالم ف  

  

صا ي س طي ، جياء صعلمي   2 ىي   1993را  اإل  اا ال ا  ليسماك و  ال ط  العرب   يا  
 71.3ص  الم ا ف الطبيعية، و  د   را  ا  اا األسماك المن ت  ة وي  المييا  العذبية  ىي  

  ش.3حل  ط ، عو  الميا  البىرية حل  ط  بالجفع   أس 

 الميا  البىرية بحل  ط ش الميا  العذبة بحل  ط ش الفعلة

   60.0 ص ر 

   4.5 س  ية 

   4.0 العراق 

   2.6 النع دةة

   0.1 لبباس 

   0.1 الن داس

 0.6   ت  أ 

 0.4   المغرب



 1 71.3 اإلجمال 

ش ي اسها  الفع  العربية المب جة ليسماك    طريح االس ت ال 3الجفع  ب
 ش1994لا بمية الت ادية لعا  النم   بالم ف  المبلمة العربية 

الييظ  1976طيي   ييا   3246شييهف ا  يياا األسييماك ويي  سيي  ية تطيي  ًا صاى رييًا، وييا تا  صيي  
. عُيصديييظ حس ا  ييياا األسيييماك وييي  الميييتا ل النيييم ية معاي المييييا  1994طييي   يييا   10041

%  ييا  10العذبية  ي دي دع ًا ص باصيييًا ام ا تاعيم  نيب   ويي  اإل  ياا النيم   ال ايي  صي   ىي  
. عتعييي د هيييذ  التييييادف وييي  اإل  ييياا حساسيييًا اليييظ ال طييي   1994%  يييا  45اليييظ  ىييي   1976

  الىافف و  تربية حسماك ال ا ب العادي عالم و و  صناصق س  ية الى  صية عالتافة.

عصيي  تطيي   ا  يياا األسييماك ويي  سيي  ية عاليي ط  العربيي  ويي  النييب اي األت ييرف وييإس اإل  يياا ال 
رد النييب ي صييي  األسييماك  يييا  ة ايي  ل غطييية االسييي هصك المىايي ، ام اس ص  سيييو   يي   الاييي

ك  و  س  ية، صا ا  ص يف يًا اما صيا  0.7ك  و  ال ط  العرب  ع 7، الذي ةيف  ربى  1993
 يي ، عهييذا صييا   طايي  تطيي ير 13أيي  س بم  سييو االسيي هصك الاييردي النييب ي ويي  العييالس عهيي  

وييي  صيييتا ل المييييا  العذبييية  تربيييية األسيييماكاإل  ييياا النيييم   وييي  الم يييا ف الطبيعيييية، عت فيييي  
عالبىرية، عال  س  و هيا باسي تفا  ال  يا ياي الم طي  ف عتي و ر المني اتصاي المطا بية السي غص  

، ام ةم اييق اليي ط  العربيي  سيي ادف بىرييية الميي ا د المائييية الم اديية سييم يًا عهيي   ليميية جييفاً 
صا ي س ه  يا ،  10حل  كس اضاوة الظ صنيطىاي صييا   ذبية تتييف  ايظ  22.7صم فف صناوة 

  حل  ه  ا . 120  جف صبها و  س  ية  ى  

  و  س  ية تربية األسماك

  و  س  ية ه :  ربية األسماكهباك  صث طرائح ص بعة ل

 ي ال ربية ال اسعة:  1

النييفعد النيطىية لميييا  األصطيا  عالنيي    بوي  سييفعد الرسيي   ُت بي  هييذ  الطرييية ويي  تتا ياي 
عاإلفيييصر الت ا ييي  ر يييأج ر  الت ا يييةعصىييردف عال رصييي كش، عتيييي   الجهييية المت  ييية ويي  ع ا ف 

 غصلها اليييظ المنييي فمري  بعيييي د تيييفع  تميييأ سيييب اي، و نييي ت ل وييي  العيييا  األع  ديييي ق اسييي
بإفيبعياي ال ييا ب عبعييض حصهيياي ال اييرير، عي  اييف الُمنيي فمر بىما  هييا ويي  العييا  األع ،  ييس 
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ريفءًا صي  العيا  الفيا  . عأيف ُت ير   مايية   ل هيذ  التتا ياي  ا يية عأيم  ال ي ف باشر ح ما  
آالى  8 ىي   1991ال رع ف. عباغم صنادة النيفعد النيطىية عشيب  الفائمية المي جرف  يا  

ه  ييا ، حي صييا ةعيياد   افيي  المنييادة ال اييية لتتا يياي النييفعد النييطىية ويي  سيي  ية. عيييراعر 
حشيييهر  ايييظ األأيييف، د ييي  ال تنييي تف   4ا النيييم   وييي   هاةييية الم سيييس، اليييذي ةنييي مر البيييات

ك /ه  ا . عأف را  اإل  اا ال ا  ليسماك و  هيذ  التتا ياي  800-200األ صى، صا ر   
  ط . 209بىن  تيف راي ع ا ف التا  ة عاإلفصر الت ا  ،  ى   1992 ا  

 ي ال ربية     الُم فاة:  2

 ،ل األسييماك ماي األديي اا ال رارييية ال ابعيية ل دييفت  النيي  بالم يي  ي الببيي شُ  بيي  ويي  صييتا  
عالغاب ب    الطاأة ي شطىة ي أاعية الم ي ح ي اليرعاش، علايرل دص يح بسيف اليرع  ي المتيريي  
الرعيى بييييية ويييي  اليبيطييييرفش، عتبايييي  صنيييياد ها ويييي  سيييي  ية  ىيييي  حليييي  ه  ييييا   يييي س اسيييي ت ا ها 

-20األ بعيية باأل  ق، التيايي ، الب ايي  عالجا ايي ش ريي  س  بإفييبعياي ال ييا ب عالم ييو بأ  ا يي 
آالى افيييييب /ه  ا . عَتنييييي تف  صيييييتا ل الفعلييييية ع يييييفدها  مييييياس  8-7غ افيييييب  بمعيييييف  50

ه  ييا ًا ح صوييًا سييم ية ُص ييبعة صيي  صيي اد صىاييية، حصييا صييتا ل اليطيييال  220عصنيياد ها ال اييية 
ة بدميا  ي داي  ي د يير صت  ية صب  يرف وي  جميي  المىاوليياي الني  ي 491التيا  ع يفدها 

تيف    التع  ي ادل  ي دمص ي  ي  دص ح ي د  ا ي الصمقية ي طرط شش  اظ صنادة اجمالية
 ايظ المي اد العافيية األعليية التيا  اضياوة اليظ  سيماكتربيية األه  ا ًا، و ع ميف وي   656ربى  

حطبيياس  4حطبياس ويي  صيتا ل الفعلية، ع 5-3بعيض المتااياي الى  ا يية. عتييراعر اإل  اجيية ري   
  و  اله  ا  و  صتا ل اليطال التا .

 ي ال ربية الُم فاة و  األأاا :  3

غ/افب ش  60-40 نبيًا ب عتن تف  إل  اا حسماك ال ا ب ال   تربظ افبعياتها ر  س صرتا 
افب  و  الم ر الم عي  ال اديف صي  األأايا  العائمية ، وي  بى يرف األسيف  50 -30عبمعف  

حلي  ص ير  69ُةيف  دجمها ال اي  ربىي    ت ري  بالصمقيةش ع حش الع   بالىن ةش، 16عسف 
طيي   303ت يري   ىي   16عسيف  ص عي . عباي  ا  ياا األأايا  صيي  ال يا ب وي  بى يرف األسييف

  .1993 ا  
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تط   اإل  ياا النيم   بطي ش وي  الميتا ل النيم ية لايطا ياي المت ااية وي   4عيب   الجفع  
 .1995الظ  1976س  ية و  المفف ص  

 اليطال  العا اليطال  النبة 
 ال عاع   

 اليطال
 التا  

 اليطال
 الم  رك 

 المجم ل

1976 290 - 50 - 340 

1980 913 - 232 - 1145 

1985 1000 50 1760 - 2810 

1990 870 10 1830 46 2756 

1991 1236 43 1840 50 3169 

1992 1165 65 3868 38 5116 

1993 1155 70 3378 32 4635 

1994 947 140 3434 - 4521 

1995 1426 75 4356 - 5857 

المت ااة و   لايطا اي النم يةش ي تط   اإل  اا بط ش و  المتا ل 4الجفع  ب      
بالم ف : اد ائياي أنس األسماك و  ع ا ف  1995الظ  1976س  ية و  المفف ص  

 ش1997عاإلفصر الت ا    ا   الت ا ة

صايييا  ص يير ص عيي ، عيم يي  لم ييرع اي الييري  9.4صائييية  ذبيية تيييف  ربىيي  ويي  سيي  ية صيي ا د 
صايا  ص ر ص ع  حتر ، كما ةم   اس غص   هر الاراي عغ ر  ص  المييا   13.4و ها اضاوة 

كييس، ويي  االسيي ت ال النييم    183الجا ييية عكييذلق الميييا  اإلأايمييية البىرييية، المم ييفف لمنيياوة 
 ا .عتافة لا ربية الُم فاة و  األأا

 صصدلاي  المنادة  المنط  المائ  

البى راي بص ا فش  -1
 الطبيعية عاالفطبادية 

/ حل  109.470
 ه  ا 

ص ا ف طبيعية ببى رف األسف، بى رف 
أط بة ي سف الرس   ي سف البع  ي سف 

ت ري  ي سف صىردف ي التات  ية ي  16
 7آما  ي  8جب   ي صتيري  ي الع  بة ي 

  يناس ي صنعففش. 

   حل / 10.79بى راي النفعد  -2
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 ه  ا   النطىية

/ حل  120.449 المجم ل 
 ه  ا 

  

ط   األ ها   -3
ضم  األ اض  

 الن  ية 

     س2194

 1991المنطىاي المائية و  س  ية بىن  المجم  ة اإلد ائية لعا  

  

وي   تربية األسيماكعلم ا اة الباتا النم   و  س  ية الرف ص  ال  س  الرحس  عاألوي  و  
  المتا ل ا  مادًا  اظ البيات ال الية:

عصبىهيييا الاييير  لا يييف ي  المنييي مر عتبييياد    يييي تييي و ر األطييير ال طبيييية الم هاييية وبييييًا ع امييييًا،
  .تربية األسماكبراي عاس يعاب ال  يا اي الم يفصة عالمباسبة و  الت

ييي عضيي  تطيية اسيي فما ية تنيي بف الييظ اسيي راتيجية صبهجييية ت ضيي  األسييأ الابييية عالب  ل جيييية 
عاالج مادييية عاالأ  ييادةة السيي تفا  الم يياد  المائييية ويي  سيي  ية عتىف ييف  يي ل االسيي فما اي 

  .تربية األسماكالمطا بة عدجمها و  

ي اس دالة الميا  العذبة عتعفد صجاالي اس تفاصها تارا البى   ي  فييغة صباسيبة لا  اصيف 
تربيييية رييي    ليييس اليييري عاأل  يييطة الت اديييية األتييير  عاإل  ييياا النيييم  ، عكيييذلق ال  سييي  وييي  

  و  المتا ل البىرية عصيا  ال رى ال ى  الُمعاَلَجة. األسماك

يييي اةجييياد ص ييياد  ال م ييييف عال يييما اي الم يييرمية الُمينيييرف لم يييا ي  الميييتا ل النيييم ية ال ييي   
  ت طا  ت الي  اس فما ية ضتمة.

ناي ال عايس عالبى  العام  ماي العصأة بالمن اتصاي المطا بية ل با يذ ص يا يعها ي اصفاد ص س
  التافة ر ط ير تربية األسماك، عإأاصة صتا ل سم ية  م مجية ا شادةة.

ي ال بن ح عال عاعس عتبياد  التبيراي ري   صرا يت البىي ث وي  الجاصعياي عالي  ا اي المعبيية وي  
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    ة.اطا  الم ا ف الطبيعية حع المن ت 

ييي عضيي  ت ييريعاي دا صيية تييبلس اسيي تفاصاي ص يياد  الميييا ، عالىماةيية صيي  ال ايي ث، عصا ييية 
المييي ا د النيييم ية، عكيييذلق الي ا يييف الُمبلمييية لم يييا ي  االسييي ت ال النيييم  ، عاسييي  راد األسيييماك 

  الىية رهفى حأام ها و  المتا ل، عتطب ح األسأ العامية عالم رع ة ل  ف األسماك.

  اي المتا ل النم ية ص  تجه تاي عح صى ع  يعة بأسعا  اأ  ادةة.ي ت و ر صن اتص

  ي ادفاث ه دة ادا ية عادفف ت رى  اظ أطال االس ت ال النم   دعس س اها.

  ي اةجاد النبف الباجىة ل ن يح األسماك عت بيعها عبما ة م  لامب ا  ائفًا ُص جعًا.

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ecthologyمبادئ علم االسماك 

 المقدمة : 

األسماك حيوانات فقرية , من ذوات الدم البارد , تتنفس بواسطة الغالصم وتتحرك بمساعدة الزعانف 

وهناك أكثر من  Scalesمعظم أنواعها قشور   وتعتمد كليا على الماء لمعيشتها .يغطي جسم

 من األسماك .   Speciesألف نوع   20

التي   Gambusia  تختلف انواع االسماك في احجامها واشكالها والوانها مثل اسماك الكمبوزيا

 Whaleاليزيد طولها عن بضع سنتمترات وهي اكلة للبعوض واخرى عمالقة مثل الكوسج الحوتي 

shark   متر .  21الذي يصل طولة الى اكثر من 

 هناك عدة علوم متخصصة في دراسة االسماك اهمها :

/ يعني بدراسة االسماك ككائن حي وعالقته بالظروف الحيوية    Ichthyologyعلم االسماك     -1

 والبيئية المحيطة بها .

الحياء المائية ومن ضمنها االسماك / يهتم بدراسة ا   Hydrobiology  علم االحياء الما ئية    -2

 وعالقتها بالماء من حيث الغذاء وتنظيم بيئتها .

/ يعني هذا العلم بدراسة الماء وخصائصة الكيميائية والفيزيائية والحيوية    Hydrology  الماء علم    -3

. 

/ يعني بتشريح االسماك ومقارنتة مع    Comparative anatomy   علم التشريح المقارن    -4

 الفقريات واالسماك االخرى .

 فهي :  اما اهم العلوم المتفرعة من دراسة علم االسماك

علم تصنيف االسماك : أي تقسيم المجاميع السمكية الى رتب وعوائل واجناس وانواع     -1

 وذلك لتسهيل دراستها ومعرفتها .

 علم تشريح االسماك : أي دراسة تركيب جسم السمكة الخارجي والداخلي     -2



االنتخاب النواع بعلم الوراثة والتطور : يشمل دراسة وراثة االسماك وطريقة تحسين ا    -3

 واحداث الطفرات الوراثية .

علم البيئة : يشمل عالقة االسماك بالبيئة وطرق معيشتها وتاثير هذه العوامل على حياتها     -4

 ونموها وتكاثرها وهجرتها .

   Physiology and Biochemistry  علم وظائف االعضاء والكيمياء الحياتية    -5

 علم تربية االسماك : أي نمو السمكة وتغذيتها وتكاثرها للوصول الى مرحلة االنتاج     -6

   Fish taxonomyتصنيف االسماك : 

   Animal : Kingdum      المملكة الحيوانية

   Phylum : chordata    شعبة الحبليات

   sub phylum : vertebrata   شعبة الفقريات الثانوية

   super class  : Pisces             فوق صنف االسماك

 يقسم فوق صنف االسماك الى ثالثة اصناف هي :

مثل سمك الجلكي وتمتاز هذة     class  cyclostomata    صنف االسماك عديمة الفكوك – 1

 المجموعة ب :

 الحبل الظهري غير محدد       - أ

 عديمة الفكوك   - ب

 الهيكل الجسمي غضروفي   - ت

 الزعانف الزوجية ) الصدرية والبطنية ( مفقودة   - ث

 لها منخر واحد وسطي     - ج



 ليس لها اقواس غلصمية     - ح

 ليس لها غطاء غلصمي بل شقوق غلصمية يخرج منها الماء في عملية التنفس     - خ

 لها فم ماص ولسان مسنن       - د

ويضم الكواسح والرعادات    class  chondrichthyes   صنف االسماك الغضروفية – 2

 وشياطين البحر , ويمتاز ب :

 الحبل الشوكي محدد بالفقرات        - أ

 يكون لها فكان   - ب

 الهيكل الجسمي غضروفيا   - ت

 الزعانف الزوجية موجودة   - ث

 لها زوج من الفتحات المنخرية     - ج

 لها اقواس غلصمية غضروفية     - ح

 غلصمي بل شقوق غلصمية  ليس لها غطاء    - خ

 يمكن تصنيف االسماك الغضروفية الى رتبتين :

 رتبة الكواسج او القروش , ومن اهم االسماك التي تقع ضمن هذة الرتبة     -1

 الكوسج الحوت الضخم        - أ

 الكوسج القاتل   - ب

 كلب السمك   - ت

الرعاد ) الذي يحوي جسمة على عضو خاص يحدث  رتبة القوبعيات , ومن اهمها القوابع    -2

 رعشة كهربائية قوية عند لمسة الي شيء ( 



  

   class  osteochthyes   صنف االسماك العظمية    -3

 % من االسماك المعروفة في العالم , ومن اهم مميزات هذة المجموعة : 90ويكون اكثر من 

 محددالحبل الظهري يكون محددا او غير        - أ

 يكون لها فكان   - ب

 الهيكل الجسمي عظميا   - ت

 الزعانف الزوجية موجودة   - ث

 لها زوج من الفتحات المنخرية     - ج

 لها اقواس غلصمية     - ح

 لها غطاء غلصمي     - خ

يمكن تقسيم صنف االسماك العظمية الى مجاميع عديدة اهمها هو ) صنف األسماك الشعاعية الزعانف 

نوي ( يضم هذا الصنف غالبية االسماك التي تعيش في المياه العذبة والمالحة واهم رتب هذا الثا

 الصنف هي :

رتبة الشبوطيات / مثل سمك الشبوط والبني والكطان والبز والكارب وغالبا ما تفتقد هذه األسماك     -1

 ن القوس الغلصمي االخير التي تتحور م  إلى االسنان الفكية وتحتوي عادة على االسنان البلعومية

رتبة الجري / مثل سمك الجري وابو الحكم وتتميز هذه الرتبة بجلدها االملس الخالي من الحراشف     -2

 وبوجود لوامس فمية طويلة وتعيش في المياه العذبة والمالحة 

يطات مثل اسماك رتبة السلمون / تعيش هذه االسماك في المياه العذبة الباردة ومياه البحار والمح    -3

 السلمون والتراوت 

 رتبة الصابوغيات / مثل الصبور واسماك السردين     -4



 رتبة البياح / وتضم اسماك البياح والخشني     -5

  

                    skeletal systemالجهاز الهيكلي : 

العظمي والعضلي . ان شكل الجسم والحركة في االسماك يحددها الترابط والتداخل بين الجهازين 

والحراشف واالسنان واالشعة   فالجهاز الهيكلي يحتوي على العظام والغضاريف واالنسجة الرابطة

 الزعنفية , هذه المكونات العديدة مرتبة لتكوين الهيكلين الخارجي والداخلي للسمكة .

 الهيكل الخارجي للسمكة :

ؤيتة بدون تشريح , مثل الحراشف واالشعة يقصد به الهيكل المرئي من جسم السمكة والذي يمكن ر

 الزعنفية واالنسجة الرابطة التي تقوي الجلد وتربطة بالعضالت التي تقع اسفلة .

 الهيكل الداخلي للسمكة :

يتكون الهيكل الداخلي للسمكة من الجمجمة والعمود الفقري واالضالع والعظام التي تقع بين العضالت 

 والعظام التي تسند الزعانف .

عظم ( توصل بينهما غضاريف  45الجمجمة // وتتكون من عدد كبير من العظام ) حوالي     -1

 اهم هذه العظام عظام الفكين والجبهة وعظام الغطاء الغلصمي .

العمود الفقري واالضالع // يتكون العمود الفقري في االسماك من سلسلة من الفقرات , جميع     -2

ة تقريبا حيث تتكون من جزء وسطي مقعر الوجهين يدعى بجسم الفقرات ذات تراكيب متشابه

اال ان لها بعض التحويرات في موقعها من الجسم , فالفقرتان االماميتان   centrumالفقرة 

تعمالن على العمود الفقري بالجمجمة    atlas  , axisاالولى والثانية هما االطلس والمحور 

اما الفقرات الجذعية فلكل منها زائدتان جانبيتان طويلتان والتحويان على زوائد عظمية جانبية .

تقع في الجزء العلوي من جسم الفقرة تدعى باالقواس العصبية تلتحم مع بعضها مكونة القوس 

فوق القوس   neural spinالعصبي الذي يمر من خاللة الحبل الشوكي وتوجد الشوكة العصبية 

انها تشابه الفقرات الجذعية فيما يتعلق بالقناه العصبية العصبي . اما فقرات المنطقة الذنبية ف

ولكنها تختلف عنها بكونها التحتوي على اضالع بل على زوائد تدعى باالقواس الدموية 



hemal canal   التي يمر من خاللها الوعاء الدموي المحوي الرئيسي .وتختلف الفقرة الذنبية

 . hemal spineاالولى بعدم وجود الشوكة الدموية 

العظام التي تقع بين العضالت // هناك اشكال عديدة من العظام الصغيرة تعرف بعظام     -3

حيث تمتد هذه  Cتقع بين العضالت , فقسم منها يكون بشكل حرف   splint bonesالشظية 

 Yالعظام بين العضالت الى الشوكة العصبية في الفقرات , وهناك شكل من العظام يشبة حرف 

ل ذراع من هذه العظام برباط الى الشوكة العصبية في الفقرات بينما تنغمر الذراع حيث تتص

 االخرى للعظمة وقاعدتها بالعضالت .

العظام التي تسند الزعانف // ان العظام التي تسند الزعانف الزوجية ) الكتفية والحوضية (     -4

تسند بقية الزعانف فال تكون اي تكون مايعرف بالحزامين الكتفي والحوضي . اما العظام التي 

حزام . ان الفائدة االساسية للجهاز العظمي هوالسناد الجسم واعطاءه الصالبة والشكل 

الضروري لحياة الكائن الحي , فضال عن ذلك فان للهيكل العظمي فوائد اخرى اهمها تكوين 

ع من االسماك التي الدم وان بعض التحويرات للهيكل العظمي تؤدي دورا في تلقيح بعض االنوا

 تتلقح داخليا .

  

 :  nervous system  الجهاز العصبي

ان الجهاز العصبي موجود في االسماك ولكنة يكون بدائيا غير متخصص ويتكون من ثالثة اقسام 

 رئيسية هي :

 المخ     -1

 النخاع الشوكي     -2

 االعصاب     -3

مامي للنخاع الشوكي بقع في قحف الجمجة يتالف من المخ في االسماك عبارة عن انتفاخ في الجزء اال

 .  hindbrainالمخ الخلفي  -. ج  midbrainالمخ الوسطي  -. ب  for brainالمخ االمامي  -أ

 smellيتالف المخ االمامي من فصوص الشم ويكون متخصصا الستقبال وايصال الحوافز الشمية 

impulses   ويعتمد حجمة على دور حاسة الشم في التغذية للسمكة فاالسماك التي تعتمد على الشم في



البحث عن غذائها يكون المخ االمامي فيها كبير نسبيا . اما المخ الوسطي فيتكون من فصوص النظر , 

على والمخ الخلفي يتالف من المخيخ والنخاع المستطيل وفصوص السمع . يعمل المخيخ على السيطرة 

. اما   muscular tonus  توازن السمكة اثناء السباحة وتوجية حركتها ويحافظ على توتر العضالت

النخاع المستطيل فيحتوي على مراكز السيطرة على الوظائف الالارادية مثل وظائف االحشاء . اما 

طة بمادة النخاع الشوكي فيحتوي على منطقة وسطية من مادة رمادية تتكون من خاليا عصبية محا

حسب   bundlesبيضاء هي عبارة عن الياف عصبية هذه االلياف تتصل مع بعضها على شكل حزم 

 centralوظيفتها وطريقة اتصالها . اما المنطقة الرمادية من النخاع الشوكي فتقع القناة الوسطية 

canal   التي تشبة حرفX اللياف الحسية بوجود قرون امامية وخلفية حيث تستقبل القرون الخلفية ا

القادمة من االحشاء والجسم اما القرون االمامية فتسيطر على الحركة الحتوائها على مراكز عصبية 

تتصل بالجهاز العضلي . هناك نوعان من االعصاب اولهما الستقبال الحوافز الخارجية المختلفة 

 الحوافز . وايصالها الى الدماغ والثانية الرسال االوامر من الدماغ للرد على تلك

   urinary system  الجهاز البولي

يعمل الجهاز البولي في االسماك على التخلص من الفضالت النتروجينية السائلة فضال عن بعض 

االمالح والماء . تعتبر الكلية عضو تنقية الدم وترشيح الفضالت النيتروجينية منه واطالقها الى الخارج 

الفقري من الجهة الظهرية وتحتوي كل كلية من عدد كبير من . تقع الكليتان على جانبي العمود 

او ما يسمى جسيم مالبيجي   renal corpuscleيتكون من القلنسوه البولية   nephronsالنفرون 

malpigian body ووعاء كلوي  kidney tubule   تتصل االوعية الكلوية مكونة مجرى واحد

ويتحد المجريان    mesonephric duct  لمتوسطيخرج من خلف كل كلية يدعى مجرى الكلية ا

ينتفخ المجرى   common mesonephric duct  الخارجان من الكليتين مكونين المجرى المشترك

 ثم الى الخارج .   urinary bladder  المشترك مكونا المثانة البولية

 االفراز والتنظيم االزموزي لالسماك :

من الفعاليات الحيوية عن طريق القناة الهضمية والجهاز البولي  ان االسماك تفرز الفضالت الناتجة

والغالصم والجلد . فالكلية تفرز الماء واالمالح المعدنية والبول وكذلك الجلد والقناة الهضمية فانة 

 الماء واالمالح بينما الغالصم تفرز االمونيا واليوريا وااليونات من الصوديوم والكالسيوم .   يفرز



النهرية تعيش في محيط ذا تركيز ملحي اقل من سوائلها الجسمية وبذلك فان الماء يدخل الى  االسماك

داخل جسمها من المحيط الخارجي النة ينتقل من المحيط االقل تركيز الى االكثر , ويكون البول في 

بحرية فانها تعيش االسماك النهرية مخففا وتميل االسماك النهرية الى االحتفاظ باالمالح . اما االسماك ال

في بيئة اكثر تركيزا من سوائلها الجسمية وبذلك فان الماء يخرج من جسمها عن طريق الجلد باستمرار 

فاالسماك البحرية هذه تعيش في حرمان من الماء وتكون مهددة بالجفاف وتعادل االسماك البحرية هذه 

يكون مركزا جدا وتميل الى اخراج االمالح  الظاهرة بابتالعها كمياة كبيرة من الماء كما ان البول فيها

المعدنية عن طريق القناة الهضمية ايضا .ان البول في االسماك النهرية يتكون من وبعض االحماض 

االمينية وقليل جدا من اليوريا واالمونيا والماء الذي يكون نسبة عالية والمكونات نفسها توجد في 

الذي يكون عاليا لتعادل االمالح داخل جسم االسماك النهرية .  االسماك البحرية فيما عدا تركيز البول

للمحافظة على الضغط االزموزي فان هناك عملية تبادل ايوني فعال يحدث بين الجسم والمحيط 

 الخارجي عن طريق الغالصم والجلد للتعويض عن الفقدان غير الفعال لاليونات مع الماء .

ن الملحي لالسماك تنظم عن طريق افرازات الغدد الصماء ان السيطرة على كمية البول والتواز

فالهورمونات المفرزة من الغدة النخامية تسيطر على ضغط الدم بحيث تغير من الترشيح في خاليا 

الكلية وبذلك تسيطر على كمية السوائل المفرزة كذلك تسيطر على عمليات الترشيح واالمتصاص في 

 الغالصم .

 الجهاز التناسلي :

الذي يفتح الى  vasdeferensوالوعاء الناقل   testesيتكون الجهاز التناسلي الذكري من الخصيتين 

الخارج عن طريق الفتحة المشتركة . اما الجهاز التناسلي االنثوي فيتكون من المبيضين وقناتي البيض 

ة التكاثر باطالقها ثم الفتحة المشتركة . وان الغدد الصماء تؤدي دورا كبيرا في السيطرة على عملي

الهرمونات المحفزة , ومن اهم هذه الغدد هي الغدة النخامية التي تفرز هرمونات تحفز المبايض او 

الخصى على تكوين واطالق البيوض والحيامن ., ويكون االخصاب في االسماك العظمية خارجيا في 

 فيها داخليا . اغلب االنواع فيما عدا بعض انواع اسماك الزينة التي يكون االخصاب

 االخصاب والتكاثر في االسماك // هناك ثالثة انواع من التكاثر

التكاثر الجنسي / وهو النوع االكثر شيوعا ويتم عن طريق الحيامن والبيوض من الذكور     -1

 واالناث .



ن التكاثر الخنثي / وفية يحدث االخصاب الجنسي بين االعضاء الذكرية واالنثوية في الحيوا    -2

 نفسة ويدعى باالخصاب الذاتي كبعض انواع سمك القط .

التكاثر العذري / وهو تطور الجنين بدون اخصاب ويحدث في بعض انواع االسماك     -3

 االستوائية .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التكاثر الطبيعي واالصطناعي في االسماك :

تعتبر عملية التكاثر احدى اهم حلقات الحياة في االسماك , لكل نوع من انواع االسماك خواصة 

التكاثرية .طبيعة تكاثر االسماك تتحدد بحياة االسماك في الماء . فعند اغلب االسماك تجري عملية 

 االخصاب خارج جسم االمهات عندما تكون الحيامن والبيوض لبعض الوقت قبل لحظة االخصاب

 خارج الجسم .



ان االسماك لها القابلية على التكاثر في مختلف الظروف وحسب طبيعة التكاثر وبالدرجة االولى حسب 

اماكن التعايش التي يجري فيها رمي البيوض واالخصاب والتطور , يمكن تحديد المجاميع البيئية 

 التكاثرية التالية :

 لمون الحصوية /مثل الشبوط والكطان والبز والس    -1

 /مثل سمكة البني والكارب .  النباتية    -2

 / االسماك التي تضع بيوضها على القيعان الرملية قرب الشواطيء .  الرملية    -3

 مجموعة الهائمة التكاثر/ مثل اسماك الشلك والصبور .    -4

قع هناك مجاميع من االسماك وخاصة البحرية تضع بيوضها في جيوب وعلى بعض القوا    -5

 والسرطانات البحرية .

وقت حدوث البلوغ الجنسي لدى مختلف االنواع السمكية يختلف كثيرا , فهناك اسماك تبلغ جنسيا 

يعمر يزيد على العشر سنوات مثل االسماك الغضروفية وسمكة البز في حين ان هناك اسماك تبلغ 

, كما ان البلوغ الجنسي يختلف ايضا في النوع نفسة  جنسيا بعمر عدة شهور مثل التالبيا والكارب

فاالسماك التي تعيش في اعالي االنهار في المناطق الشمالية والباردة تبلغ جنسيا بعمر اكثر من تلك 

التي تعيش في مصبات االنهار في المناطق الحارة بغض النظر عن انها من النوع نفسة , فسمكة 

لدان الحارة في السنة الثانية من عمرها في حين انها في المناطق الكارب مثال تبلغ جنسيا في الب

الشمالية من البلدان االوربية تحتاج الى اكثر من ثالث سنوات لتبلغ جنسيا بسبب الظروف الغذائية 

 ودرجة الحرارة وطول فترة الضوء وغيرها من العوامل البيئية االخرى .

ل محددة في الدورة التكاثرية لالسماك يمكن اتباع لدراسة نضوج االجهزة التناسلية وفصل مراح

 مايلي :

المرحلة االولى // تكون فيها االفراد الفتية غير البالغة جنسيا , تكون االعضاء التناسلية          -

على شكل خيط رفيع شفاف يلتصق بجدران البطن الداخلية , الخاليا التناسلية عند االناث ممثلة 

ة النمو او التنامي البروتوبالزمي, اما الخاليا الذكرية فممثلة هنا بالخاليا ببيوض فتية في مرحل

 الذكرية االولية .

المرحلة الثانية // المبايض نصف شفافة حمراء عادة وعند فحص المبيض تحت العدسة          -

لخصى تظهر جيدا البيوض او الخاليا البيضوية المنفردة ذات مرحلة النمو البروتوبالزمي . ا



ذات شكل خيوط مضغوطة ذات لون وردي مبيض , الخاليا الجنسية الذكرية ممثلة بالخاليا 

 الذكرية االولية في حالة االنقسام او التكاثر .

نسبيا ولكنها بعيدة عن البلوغ , المبايض   المرحلة الثالثة // الغدد التناسلية متنامية جيدا         -

تحوي   طني وذات لون مصفر وانها مملؤة محببة قليالتشغل حوالي ثلث حجم الجوف الب

بيوض صغيرة ذات لون معتم مصفر تظهر دون االستعانة بالعدسات , الخصى كبرت في هذه 

المرحلة بوضوح واصبحت اكثر كثافة وقوية اللمس نسبيا , لونها ابيض وردي او ابيض 

ور تجري عملية التحول في نمو مصفر اليسيل منها السائل المنوي . في هذة المرحلة من التط

الحيمن بسرعة وعند فحص المقطع التشريحي للخصى يمكن مالحظة حيامن الطور االول 

 والثاني والتوجد حيامن متكاملة بعد .

المرحلة الرابعة // الغدد التناسلية وصلت اوتكاد تصل التطور الكامل , اي البلوغ للنواتج          -

نسبيا وتنعزل عن بعضها بسهولة , لون المبيض لدى مختلف االنواع الجنسية . البيوض كبيرة 

غير متشابهة ولكن عادة مصفر او يكون مائال الى الرمادي او البني احيانا كما في سمكة 

الكارب , ويصل الى اللون االسود او الرمادي الغامق لدى االسماك الحمراء . اما الغدد الجنسية 

ون كبيرة الحجم مفصصة عادة مملوءة وذات لون ابيض حليبي الذكرية في هذه المرحلة فتك

وعند قطعها بسكين تشريح حاد فان حافاتها تتحدب بسرعة خارجا منها السائل المنوي ويسقط 

على شكل قطرات كثيفة بيضاء وفي هذه المرحلة تنتهي عملية تكون الحيامن والقنوات 

 الخصوية تحوي على حيامن خارجة من الحويصالت .

المرحلة الخامسة // تسمى االسماك في هذه المرحلة الرائبة اي التي تحمل مواد جنسية          -

جارية او سائلة عادة النها متكاملة وتجري عند اول استفزاز للسمكة او التاثير الفيزياوي عليها 

اما في . البيوض في هذه المرحلة تتخذ شكال اكثر شفافية ويكتمل تهيئتها لعملية االخصاب , 

الخصى فيكون السائل الحيمني والحاوي على نسبة عالية منها في حالة سائلة او الحيمن يكون 

 هنا ايضا متكامال وفي ذروه قوته .

المرحلة السادسة // وهي مرحلة مابعد رمي البيوض والسائل المنوي مباشرة حيث تكون          -

نسية التكاملة بهدف االخصاب والتطور . االناث والذكور قد افرغت مايمكن من نواتجها الج

يمكن تسمية هذه المرحلة بصورة عامة مرحلة الهدوء , المبايض والخصى تصبح صغيرة 

ورخوه الهيكل كالمريضة ومليئة بالسوائل الدموية المظهر . الحويصالت خالية ومجعدة 

حيامن الغير الملقاة والبيوض الغير الملقاه تبدا باالضمحالل المتصاصها من قبل الجسم , وال



تخضع ايضا لعملية ) ابتالعها ( من قبل الحويصالت , وبعد امتصاص الحويصالت البيضوية 

الخالية يتحول المبيض الى المرحلة الثانية مرة اخرى ولدى االسماك التي تتكاثر عدة مرات 

 خالل السنة يتحول المبيض الى المرحلة الثالثة للتطور الجنيني . 

ظام للبلوغ الجنسي العضاء التناسل يصلح لالسماك ذات التكاثر لمرة واحدة خالل السنة التي ان هذا الن

ترمي غالبية نواتجها الجنسية خالل فترة قليلة عادة , وعند االسماك التي ترمي نواتجها الجنسية البالغة 

ض الى المرحلة عدة مرات خالل الموسم التكاثر الواحد فبعد رمي وجبة من البيوض اليتحول المبي

السادسة بل الى المرحلة الرابعة نهاية الثالثة والتي تتصف بوجود حويصالت بيضوية خالية بجانب 

 بيوض صغيرة ذات النمو البروتوبالزمي الحي , تتحول بسرعة الى المرحلة الرابعة مرة اخرى .

  

            التكثير الطبيعي لالسماك :

اثر الطبيعية ترمي االناث عادة بيوضها على القاع او المواد المالئمة عند تهيئة االسماك لعملية التك

لتخصيب وتطور بيوضها , فالكارب مثال يتكاثر في االحواض على النباتات الموجودة فيه وخاصة 

على نباتات الموسم الماضي , ويكون رمي بيوضها عند مالئمة جميع الموثرات البيئية من درجة 

الصباح الباكرحيث تتحرك االناث سابحة قرب سطح الماء على شواطي   يحرارة ومؤثرات اخرى ف

الحوض النباتية والتلبث البيوض ان تخرج الى الماء ,يقوم الذكر بقذف السائل المنوي حيث تتخصب 

 البيوض وتلتصق مباشرة بالنباتات . 

لديهم الى اضافة اعشاش  مد المربو االسماك عندما يرغبون بزيادة فعالية تكاثر االسماك المرباةتيع

خاصة تعمل من النباتات او جريد النخيل وليفة على اطارخشبي وتوضع هذه االعشاش في الماء على 

تحت سطح الماء , تتم عملية التكاثر الطبيعي الموجهة في المزارع السمكية   ان يغمر االطار قليال

مناسبة ) وضع ذكرين او ثالثة لكل انثى بوضع االمهات )االناث والذكور معا ( بعد تحديد االعداد ال

واحدة ( في االحواض المتخصصة لعملية التكاثر وتكون هذه االمهات متغذية جيدا خالل الموسم 

السابق للتكاثر واختيار االناث والذكور نوعا وكما ويتم بعدها التاكد من انتهاء العملية واخراج االمهات 

 و اليرقات وتغذيتها .من الحوض ومالحظة التطور الجنيني ونم

 التكثير االصطناعي لالسماك :



من الطرق الحديثة التي تزيد من فعالية تكاثر االسماك لتربيتها في االحواض بطرق تعتمد على اعداد 

كبيرة من يرقاتها واصبعياتها وهي طرق التربية الفعالة والكثيفة ويمتاز هذا النوع من التكثير بعده 

 امتيازات اهمها :

يلغي مرحلة جمع االمهات واليرقات معا مما يعطي امكانية الحصول على اليرقات خالية من     -1

مصادر التلوث واالمراض المعدية والطفيليات القادمة اليها من االمهات الحاملة لمصادر العدوى 

 هذه .

بشكل  عملية تحضير االمهات وتهيئتها للتكاثر وكذلك الحصول على البيوض وحضنها موجهة    -2

 يقلل بدرجة كبيرة من االعتماد او التاثر بالظروف الهيدرولوجية والمناخية .

امكانية الحصول على يرقات وصغار اسماك مبكرة وتنميتها في حواض التنمية تزيد من انتاجية     -3

 االحواض وتسهل الحصول على اصبعيات كبيرة ومبكرة .

 اقتصادية كبيرة وخاصة على حساب الذكور .يمكن تقليل اعداد االمهات الى درجة     -4

من خالل عملية التكاثر االصطناعي يمكن اجراء عمليات التهجين المختلطة وانتاج االنواع     -5

 المحسنة .

ان اساس طريقة التكثير االصطناعي لالسماك هو حث او تحفيز االمهات على عملية التكاثر المرحلية 

الغدة النخامية, وهنا نلخيص مراحل التكثير  –لجنسية او مصادرها واالنية باستخدام الهورمونات ا

 االصطناعي :

 حفظ االمهات تحت حرارة التكاثر بانتظار الحقن الهرموني وخالل هذه الفترة     -1

ملغم غدة  3-2تعطى حقنة هورمون اولية ) غدة نخامية ( تحت درجة حرارة التكاثر بواقع          -

 كغم . 5 -2لتي تزن نخا مية لالنثى ا

ملغم غدة  8-5ساعة وبواقع  24-12الحفنة النهائية تعطى بعد االولى بفترة تتراوح بين          -

 كغم من وزن الجسم . 1نخامية لكل 

 ملغم للفرد . 10-5الذكور عادة تعطى الحقنة النهائية فقط بواقع          -

ة بمستوى الزعنفة الظهرية العمودي او تحت تعطى الحقنة عادة في العضالت الظهري         -

 الزعنفة الكتفية , في الذنب او بين الزعانف الحوضية .

 حفظ االمهات بعد المعاملة بالهورمونات ) خالل هذه المرحلة (     -2



توضع االمهات المحقونة منفصلة عن الذكور في احواض االنتظار او في اقفاص عائمة          -

 رابية .في االحواض الت

تطول او تقصر المده الالزمة الكتمال تنامي البيوض في اناث وحصول التبيض حسب          -

ساعة  3- 2درجة حرارة الماء وتجري عملية فحص االناث حيث يتم تهيئتها للتبيض عاده كل 

. 

 الحصول على النواتج الجنسية المتكاملة .    -3

وض من اال ناث عند اكتمال تبيضها في اواني او حاويات تجري عملية تحصيل اخراج اليي         -

 مطلية او بالستيكية في الظل وذلك عبر عملية المساج الهاديء وبرفق على بطن االناث .

 0.5يجري اعادة االناث التي لم تعطي كل البيوض الى احواض االنتظار ويتم فحصها كل          -

 ساعة . 1 –

م جمعة في قناني اختبار عريضة عاده وذلك بالضغط الخفيف على منطقة السائل المنوي يت         -

 مابين الزعانف البطنية والفتحه التناسلية .

 عملية االخصاب     -4

ان الوقت الذي يمكن حفظ البيوض خاللة خارج جسم االنثى حتى لحظة االخصاب اليزيد          -

ظلم , اما الوقت الذي يمكن فية حفظ دقيقة بشرط ان تكون محفوظة في مكان م 45-30عن 

 السائل المنوي مع حفظة بفعالية يصل حتى ساعة ونصف .

السائل المنوي الى البيوض وخلطها بواسطة ريشة طائر  تجري عملية االخصاب باضافة         -

دقائق دون اضافة الماء . بعد ذلك الخلط الجيد يضاف الماء وتبدء  3 -2كبير ) مالئمة ( لمدة 

عملية ازالة تكتالت السائل المنوي الزائد وعملية ازالة اللزوجة , ويمكن استخدام المحلول 

 الملحي بدال من الماء .

اضافة المحلول العالق لمادة البودرة المذابة بالماء او الحليب السائل او    غسل البيوض عملية - 5  

مللتر محلول الى لتر واحد من البيوض ويبداء بغسل  200المادة المختارة الى البيوض المخصبة بواقع 

 ب عادة .دقيقة تزول بعدها خاصية اللزوجة التي تتصف بها بيوض الكار 40هذة البيوض لمدة حوالي 

 حضن البيوض في الحاضنات المخروطية الزجاجية ) اجهزة فيسا (  -6 

لتر /  3 -2لتر ويستعمل سرعة تيار الماء فيها  8يكون عادة حجم هذة الحاضنات    -    

 وحسب فترة ادخال البيض , وتكون في البداية حساسة لسرعة التيار .               دقيقة



 نوع السمكة ودرجة حرارة الماء وكما هو مبين في الجدول التالي : تكون مدة الحضن حسب -  

  

 يوم  درجة احرارة م

22 2,5 

20 3,5 

19 4,5 

  

   الفقس -7    

 ساعة . 15- 10بالنسبة للكارب عملية الفقس تجري على مدى          -

والتي تبقى فيها حتى  بعد الفقس مباشرة تحول اليرقات الى اقفاص . الحضانة اليرقية         -

 يكتمل امتصاص كيس المح .

تبقى اليرقات في اقفاص الحضانة الثانوي اي بعد اكتمال امتصاص كيس    حفظ وسالمة اليرقات -8

المح لفترة التقل عن ثالثة ايام داخل المفقس او تحول الى احواض معدنية او بالستيكية تتوفر فيها 

 حركة ماء ودرجة حرارة مناسبة .

تتم عملية النقل الى احواض التنمية بعد تهيأتها وذلك بواسطة اكياس مزودة    نقل اليرقات -9

 باالوكسجين اذا كانت المسافات طويلة او بواسطة اوعية بالستيكية مناسبة اذا كان في المزرعة نفسها .

  

  

   Respiratory systemالجهاز التنفسي     -1

تمتلك السمكة جهازا تنفسيا يقوم بامتصاص االوكسجين المذاب في الماء لذا يعتبر معقدا الختالفة عن 

 بقية االحياء االخرى ويتكون الجهاز التنفسي من 



// وهي عبارة عن اقواس عظمية عددها خمسة في كل جانب   Gill arches  االقواس الغلصمية       - أ

طاء الغلصمي وتتصل االقواس الغلصمية بقحف الجمجمة من االعلى من جانبي الجسم تقع تحت الغ

 وبقاعدة اللسان من االسفل .

مالحظة // يحتوي كل قوس غلصمي ) ما عدا القوس الخامس ( على نتوءات عظمية دقيقة تقع في 

تعمل على تصفية الماء الداخل للغالصم   Gill ralerتدعى باالمشاط الغلصمية   الجهة اال مامية

تقع الخيوط الغلصمية على الجهة الخلفية من القوس   Gill filaments  لحماية الخيوط الغلصمية

 الغلصمي .

// تعمل االمشاط الغلصمية على وقاية الخيوط الغلصمية الدقيقة    Gill raler  االمشاط الغلصمية  - ب

 قة بطبيعة التغذية .من المواد الموجودة في الماءالداخل الى التجويف الغلصمي , ولها عال

// وهي خيوط تقع على االقواس الغلصمية وهي تمثل مركز    Gill filaments  الخيوط الغلصمية  - ت

على اوعية دموية تنقل الدم من الجسم الى   التبادل الغازي في االسماك حيث تحتوي الخيوط الغلصمية

 التبادل الغازي .الغالصم وبالعكس وتكون مزودة بعدد من الطيات لزيادة سطح 

 كيفية حدوث عملية التنفس في االسماك :

يدخل الماء الى التجويف الفمي عن طريق الفم المفتوح ثم تتقلص العضالت الفمية بضمنها العضلة 

الدافعة ويتمدد التجويف الفمي ويؤدي الى دفع الماء , وبعدها يتمدد الغطاء الغلصمي واندفاع الماء من 

الغالصم فتنغمر الغالصم بالماء وتتم عملية التبادل الغازي فياخذ الدم االوكسجين التجويف الفمي الى 

ويطرح ثاني اوكسيد الكاربون الى الماء ثانية ويستمر الماء بالحركة ليخرج من فتحة الغطاء الغلصمي 

 وتعاد العملية نفسها .

الية على حمل الغازات وان ان االسماك كبقية الفقريات يحوي دمها على خاليا حمراء ذات قابلية ع

مرة ما  25-15الوحدة الحجمية الواحدة من الدم يمكن ان تحتوي على كمية من االوكسجين تعادل 

يمكن ان يحمله الحجم نفسة من الماء , بعض انواع االسماك قد تتكيف لتنفس الهواء الحر لمواجهة 

 االسماك الرئوية تتنفس الهواء الحر .نقص االوكسجين المذاب في بيئتها المائية , وهناك انواع من 

   Air sac or gas bladderالمثانة الهوائية او الكيس الهوائي 



وهي عضو متخصص للتوازن ويوجد في االسماك العظمية واليوجد في اال سماك الغضروفية او 

ئد في االسماك العديمة الفكوك وبعض االسماك العظمية مثل االسماك المسطحة , ولهذا العضو فوا

 جسم السمكة منها :

ان غالبية االسماك الرئوية تستعمل المثانة الهوائية عضوا   دور المثانة الهوائية كعضو تنفسي :       - أ

تنفسيا اما وقتيا او اضافيا , الن لها القابلية على العيش في المياه الخالية من االوكسجين البتالعها 

اك قناة تصل البلعوم او المريء بالمثانة الهوائية التي تكون الهواء الحر , حيث توجد في هذه االسم

جدرانها مزودة باوعية دموية تاتي اما من االبهر الظهري او االوعية الغلصمية وقد تتزود المثانة 

 الهوائية باكثر من وعاء دموي ويرجع الدم الى القلب بوساطة احد االوردة الرئيسية .

في بعض االنواع من االسماك تتصل   عملية استقبال وتوليد االصوات : دور المثانة الهوائية في  - ب

الى االذن   المثانة الهوائية باالذن الداخلية واي تغيير في الضغط بسبب الموجات الصوتية يمكن نقلة

الداخلية . ان االسماك التعتبر من الحيوانات الصامتة حيث اثبت جهاز سمع االصوات داخل الماء 

hydrophone    ان غالبية االسماك تنتج اصوات متنوعة , وهناك عدة تراكيب تستخدم في توليد

االصوات منها االسنان البلعومية كما في سمك السنجاب او حركة العضالت . واالصوات التي تنتج 

من المثانة الهوائية ذات تردد خافت بينما التي تنتج من االسنان تكون ذات تردد عال , ان االصوات 

 االسماك لها دور كبير في التناسل والدفاع عن النفس ضمن منطقتها .في 

ان كثافة لحم السمك اكثر من كثافة الماء وماء البحر ,   دور المثانة الهوائية كعضو توازن للجسم :  - ت

االسماك الى داخل الماء تضطر الى تجميع الدهون في لحمها او كبدها للتقليل من كثافة  ولكي التغطس

جسمها او تستخدم الغاز في المثانة الهوائية للتقليل من وزنها الكلي , وفي حالة عدم وجود المثانة 

 11 – 4ي الهوائية فان االسماك تصرف طاقة كبيرة للحفاظ على موقعها . تكون المثانةالهوائية حوال

% من حجم االسماك  11 – 7% من حجم االسماك التي عيش في لمياه العذبة ومايتراوح بين 

االسماك ذات المثانة الهوائية  –البحرية .يمكن تقسيم االسماك الى قسمين حسب ارتباط المثانة الهوائية 

الهوائية بالهواء تعود الى الفترة ان امتالء المثانة   االسماك ذات المثانة الهوائية المفتوحة . -  المغلقة

االولى من حياة السمكة واالسماك تزيد او تقلل من كمية الهواء عن طريق الدم الواصل الى جدران 

الكيس الهوائي .في بعض االسماك تنشاء تراكيب نسيجية بسيطة لتعمل على استالم االكسجين من 

لداخلي للغطاء الغلصمي مكونا كيسا يمتليء الهواء الحر لفترة مؤقتة , فمثال قد ينطوي الجدار ا

باالوعية الدموية , او قد يتحور جزء من االمعاء الى كيس رقيق الجدران يقوم بعملية تنفس الهواء 



الحر , وفي بعض االحيان يعمل الجزء الوسطي واالخير من القناة الهضمية عضوا تنفسيا وهضميا في 

 الوقت نفسة 

  

 جهاز الدوران :    -2

يتكون جهاز الدوران من القلب واالوعية الدموية التي تنقل الدم المؤكسج ) النقي ( واالوعية الدموية 

الدم الغير مؤكسج ) الفاسد ( . يعمل القلب كمضخة ذات صمام يدفع الدم الى الغالصم ليزود   التي تنقل

ؤكسج على االنسجة الجسمية باالوكسجين بعد ان يتخلص من ثاني اوكسيد الكاربون , ثم يوزع الدم الم

 لتزويدها باالوكسجين الضروري لفعاليتها الحيوية .

 القلب :

يقع القلب في الحهة البطنية من الجسم قرب الردهة الغلصمية , يتكون قلب االسماك من مخدعين هما 

. يتصل االذين من االمام بكيس صغير رقيق الجدران يسمى   ventricleوبطين   atriumاذين 

نموذجية لجميع االسماك ابيداء من   تعتبر اقسام القلب هذه   sinus venosكيس الوريدي بال

 conusاالسماك الدائرية الفم , في االسماك الغضروفية يضاف المخروط الشرياني 

arteriosus   عند قاعدة البطين ويكون تركيب جدرانة سميكا وعضليا كتركيب جدار البطين وله

باض , ويحوي صمام عضلي يسمح بمرور الدم باتجاه واحد فقط . اما في االسماك القابلية على االنق

وتكون   balbus arteriosusالعظمية فيتحور المخروط الشرياني الى مايسمى بالمنتفخ الشرياني 

جدرانة رقيقة وليس له حركات انقباضية بل يكون مطاطيا ويتمدد وينقبض حسب ضغط الدم الناتج من 

للقلب . في االسماك الرئوية ينقسم كل من   diastoleواالنبساطية   systoleقباضية الحركة االن

وبذلك فان الدم في الجزء االيمن   septumمخدعي القلب والمنتفخ الشرياني جزئيا بواسطة حاجز 

ا من القلب يذهب الى القوسين الغلصمين االخيرين , اما الجزء االيسر من القلب والكيس الوريدي فانهم

 يستلمان الدم المؤكج الراجع من االوردة الغلصمية .

 االوعية الدموية ودوران الدم :

الذي ينقسم الى قسمين   dorsal aortaيغادر الدم المؤكسج غالصم السمكة الى االبهر الظهري 

 carotidاحدهما يتجة الى االمام فيزود منطقة الراس باالوكسجين ويدعى بالشريان السباتي 



artery   ينقسم هذا الشريان الى شرايين ادق واوعية شعرية لتزويد جميع خاليا الراس باالوكسجين

الضروري , والقسم االخر من االبهر الظهري يتجة الى الخلف ويزود الدم المؤكسج الى االحشاء 

ينقسم   caudal arteryوالعضالت والمنطقة الذيلية من خالل شريان كبير يدعى بالشريان الذنبي 

ذا الشريان الى عدة شرايين اصغر لتوزيع الدم المؤكسج الى الكليتين والكبد واالعضاء التناسلية ه

واالمعاء والعضالت . يتجمع الدم الفاسد من انحاء الجسم بوساطة عدة اوردة تصب في الوريد الجيبي 

اوردة تصب , يتجمع الدم الفاسد من منطقة الراس بواسطة   posterior cardinal vein  الخلفي

ثم يتجمع الدم في الوريد الجيبي العام على   anterior cardinal veinفي الوريدالجيبي االمامي 

كل جانب من جانبي المريء الذي يصب في الكيس الوريدي , يندفع الدم بعد ذلك الى القلب ثم الى 

الذي يتفرع الى اربعة شرايين في كل جهة من الراس تتجة الى   ventral aortaاالبهر البطني 

االقواس الغلصمية تدعى بالشرايين الغلصمية الواردة , يبقى الدم في الغالصم ثم يعود محمال 

 باالوكسجين بواسطة االوردة الغلصمية الصادرة التي تصب في االبهر الظهري .

  

 الدم :

دعى البالزما تسبح فية الخاليا مكونة الجزء الصلب منة . وهناك يتكون الدم من جزئين احدهما سائل ي

والخاليا البيضاء   erythrocytesنوعان من الخاليا الدموية هي الخاليا الدم الحمراء 

leuckocytes   تتميز خاليا الدم الحمراء في االسماك بكونها بيضوية وحاوية على نواة وتعتبر

سجين الى الجسم , اما الخاليا البيضاء ففائدتها الدفاع عن الجسم ضد الكريات الحمر واسطة لنقل االوك

المواد الغريبة مثل الجراثيم والسموم او اية مواد اخرى غريبة . اما البالزما فهي سائل رائق يحتوي 

على االمالح المعدنية والغذاء الممتص والفضالت الجسمية السائلة فضال عن االنزيمات واالجسام 

الغازات اما مكونات البالزما فهي مواد بروتينية اهمها االلبومين والكلوبيولين المضادة و

 والفايبرينوجين وتعمل االخيرة على تخثر الدم .

   Digestive systemالجهاز الهضمي     -3

 يتكون الجهاز الهضمي في االسماك من االجزاء التالية :

 يحدد شكلة وموقعه طبيعة التغذية في االسماك .// وهو مدخل الجهاز الهضمي و  mouthالفم     -1



// هناك ثالثة انواع من االسنان في االسماك العظمية تقسم حسب موقعها وهي   teeth  االسنان    -2

االسنان الفكية والفمية والبلعومية , فالفكية تقع على الفكين وتكون على عدة اشكال اهمها 

, اما االسنان الفمية فعادة توجد في   molarsواالضراس   incisorsوالقواطع   canine  االنياب

سقف التجويف الفمي او على قاعدة الفم او فوق االسنان , واالسنان البلعومية عبارة عن تحور الزوج 

الخامس من االقواس الغلصمية .تختلف اعداد وانواع االسنان في االسماك حسب طبيعة التغذية ونوع 

ترسة تكون اسنانها الفكية حادة وقوية ومتخصصة لمسك الفريسة وتقطيعها . اما الغذاء , فاالسماك المف

االسماك التي تتغذى على الهائمات واالحياء الدقيقة فيكون فمها خاليا من االسنان واالسماك التي تتغذى 

 ذائها .على الديدان والرخويات واالحياء ذات االجسام الصلبة فانها تستعمل االسنان البلعومية لسحق غ

// تعمل االمشاط الغلصمية جهاز مرشح او مصفى يفصل المواد   Gill raler  االمشاج الغلصمية    -3

الداخلة مع الماء حسب حجمها , ان عدد وطول وشكل االمشاط الغلصمية يعتمد على نوعية التغذية , 

ة قليلة العدد وقصيرة , اما فمثال االسماك التي تتغذى على اجزاء غذائية كبيرة تكون االمشاط الغلصمي

االسماك التي تتغذى على الهائمات واالحياء الدقيقة فتكون امشاطها الغلصمية طويلة وكثيرة ومتقاربة , 

 وفي االسماك المختلطة التغذية تكون االمشاط الغلصمية قصيرة وغليضة .

وسع طوليا وعرضيا // هو عضو عضلي قصير له قابلية كبيرة على الت  esophagusالمريء     -4

بسبب تركيبة , يوصل المريء بين البلعوم والمعدة . يمكن للمريء ان يتمدد بحجم الفريسة لذا فنادرا 

 ماتختنق االسماك بسبب ابتالعها لفريسة كبيرة .

// وهي عضو الهضم الرئيسي وتختلف احجامها واشكالها حسب طبيعة ونوعية   stomachالمعدة     -5

ماك المفترسة تكون معدتها متطورة وطويلة كما في اسماك الكراكي , اما االسماك التغذية فاالس

المختلطة التغذية فتكون معدتها كيسية وتشبة معدة اللبائن مثل سمك الجري ويكون شكلها كاسيا وتعمل 

عمل عضو طاحن كما في سمك الخشني . ليس لجميع انواع االسماك معدة حقيقية فمعظم اسماك عائلة 

شبوطيات يتحور الجزء العلوي من االمعاء الى انتفاخ ذي افرازات حامضية . ويختلف التركيب ال

النسيجي لبطانة هذا االنتفاخ عن بقية االمعاء حيث يعمل هذا الجزء عمل المعدة في هذه االنواع من 

 االسماك مثل الشبوط والكارب والكطان وغيرهم .

االمتصاص الرئيسي وتختلف احجامها واشكالها حسب طبيعة // وهي عضو   intestineاالمعاء     -6

ونوعية الغذاء فاالسماك المفترسة يتم معظم الهضم في معدتها لذلك تكون امعائها قصيرة ومستقيمة 



ومتخصصة لالمتصاص فقط .اما االسماك النباتية التغذية فتكون امعائها طويلة وملتفة الن المواد 

 ول للهضم واالمتصاص بسبب احتوائها على المواد السليلوزية .النباتية تحتاج الى فترة اط

// توجد االعاور البوابية في بعض انواع االسماك المفترسة في منطقة   cecum   االعاور البوابية    -7

 اتصال المعدة باالمعاء . وتختلف اعدادها واطوالها حسب نوع السمكة وقد تستعمل احيانا الغراض

تصنيفية , تقوم االعاور البوابية بافراز انزيمات هاضمة تساعد على عملية هضم المواد الغذائية , كما 

 انها تساعد على زيادة المساحة السطحية لالمتصاص .

 عملية الهضم :

يقوم الجهاز الهضمي بعملية هضم المواد الغذائية وتحويلها الى مواد سائلة بسيطة التركيب ليمكن 

بوساطة الدم ونقلها الى انحاء الجسم . اما المواد غير القابلة للهضم فانها تخرج الى  امتصاصها

 ويتخلص منها الجسم بوساطة التقلصات العضلية , ان عملية الهضم تتم بطريقتين هما :  الخارج

مل على الطريقة الميكانيكية / حيث تتقلص جدران القناة الهضمية بوساطة عضالتها الالارادية وتع    -1

 سحق وطحن ومزج الغذاء . 

الطريقة الكيمياوية / حيث تفرز الغدد الملحقة بالقناة الهضمية كالبنكرياس والكبد وبعض االنزيمات     -2

الهاضمة فضال عن االنزيمات الموجودة في جدران القناة الهضمية نفسها وتعمل االنزيمات على تحلل 

وم المعدة بعملية الهضم االولية النة التوجد لالسماك غدد لعابية . المواد الغذائية الى تراكيب ابسط , تق

تفرز جدران المعدة حامض الهيدروليك الذي يعمل عامال مساعدا مع انزيم الببسين على تحلل المواد 

وفي حالة وجود االعاور البوابية فانها   البروتينية وتحويلها الى مركبات ابسط مثل االحماض االمينية

ض االنزيمات الهاضمة مثل الالكتيز الذي يهضم المواد النشوية والبروتييز لهضم البروتينات . تفرز بع

تتم عملية الهضم في بداية االمعاء حيث تفرز امالح المرارة بوساطة قناة من الكبد وتعمل على 

 استحالب الدهنيات وتحويلها الى مركبات ابسط تركيبا كالالحماض الدهنية .

معظم المواد البروتينية يتم هضمها في المعدة وهناك انزيم يدعى بالبروتيز يفرز اما من مالحظة // ان 

االمعاء او البنكرياس او االعاور البوابية يعمل على تكسير بعض االواصر الرابطة بين االحماض 

طة انزيمات االمينية المكونة للبروتينات , اما هضم المواد النشوية فيتم بصورة رئيسية في االمعاء بواس

 تفرز من بطانة المعدة والبنكرياس .



بعد ان يتم هضم المواد الغذائية المختلفة وتحويلها الى مواد ذائبة دقيقة تمتص من جدران االمعاء الى 

 الدم ليتم نقلها الى انحاء الجسم المختلفة الدامة الفعاليات الحيوية الضرورية للحياة والنمو .

 //   skeletal systemالجهاز العضلي -4

 يتكون الجهاز العضلي في االسماك من ثالثة انواع من العضالت هي 

/ وهي العضالت الالارادية التي تكون جداران الجهاز   smooth musclesالعضالت الملساء        - أ

الهضمي واالوعية الدموية والجهازين البولي والتناسلي والعضالت التي تحرك عدسة العين وتتصل 

 العضالت بالجهاز العصبي السمبثاوي . هذة

// وهي عضالت ملساء ولكنها متفرعة ومعقدة التركيب    cardiac musclesعضالت القلب   - ب

 وتكون حركتها الارادية , هذه العضالت تكون القلب ويكون لونها احمر غامقا .

العظام وتقوم بالحركات // وهي العضالت التي تغطي   striated muscles  العضالت المخططة  - ت

االرادية في جسم السمكة كالسباحة . وتتصل هذه العضالت بالجهاز العصبي المركزي . يمكن تقسيم 

العضالت المخططة التي تكون غالبية العضالت الجسمية الى ثالثة مجاميع هي عضالت الراس 

االسماك بيضاء  وعضالت الزعانف وعضالت الجذع . وبصورة عامة تكون االنسجة العضلية في

بسبب احتوائها على نسبة من البروتين اعلى من االنسجة الحمراء كما ان نسبة الدهون في االنسجة 

 البيضاء اقل منها في االنسجة الحمراء .

  

 في االسماك :  الحركة

 تتحرك االسماك داخل الماء بمساعدة الخصائص التالية :

شكل الجسم : الشكل المثالي لجسم السمكة هو الشكل المغزلي مما يقلل من مقاومة الماء لحركة     -1

السمكة وبالتالي يسهل حركة السمكة داخل الوسط المائي الذي تعيش فية فضال عن ذلك فان الطبقة 

ل الجسم المخاطية التي تغطي جسم معظم االسماك يسهل من انزالقها داخل الماء . ان كل تحور في شك

يعتبر نوع من التكيف للبيئة , فاالسماك التي تعيش في المياه الهادئة الغنية باالحياء المائية وعلى 

االعشاب المائية يكون جسمها مضغوطا جانبيا ليساعدها على الحركة بين النباتات الكثيفة حيث ان 



اما االسماك التي تعيش في  االنواع من االسماك تتميز باالستدارة السريعة والقصيرة .  حركة هذه

القعر فغالبا مايكون جسمها مضغوطا من االعلى الى االسفل ليساعدها على ان تنغمر كليا في 

 القعر , ان هذا التحور يساعد االسماك على ان تحتفظ بمكانها لكي التنجرف مع سرعة التيار .  طين

ث تتمكن انواع عديدة من االسماك على الزعانف : تساعد الزعانف بعض االسماك في حركتها حي     -2

على انثناءات جسمها اثناء   تحريك زعانفها لمساعدتها على الحركة ولكن يبقى االعتمادها الرئيسي

الحركة , فللزعنفة الذنبية مثال اهمية كبيرة لسباحة االسماك اثناء السرعة العالية او الفعالية الكبيرة , 

ح في المحافظة على وضع السمكة في وضع منتصب او عمودي ان الزعانف المفردة لها دور واض

فضال عن ذلك فان وجود العضالت على قاعدة الزعانف الفردية والتي تتحكم في حركة كل جزء من 

اجزاء الزعنفة على حده تساهم بدرجة كبيرة من المناورات الحركية للسمكة , أما الزعانف الزوجية 

لحركات التي تحتاجها السمكة أثناء السباحة إلى األعلى أو إلى األسفل فوظائفها األساسية هي في أداء ا

أو في االستدارة والتوقف داخل الماء , وتعتبر الزعانف الكتفية هي األعضاء الرئيسية ألداء هذه 

الحركات أما الزعانف الحوضية فدورها ثانوي . مالحظة // على الرغم من أهمية جميع الزعانف في 

فانه عند إزالة أية زعنفة يستعاض عن عملها بعمل الزعانف األخرى . وقد دلت  توازن السمكة

التجارب أن الزعانف الحوضية اقلها أهمية في عملية التوازن , أما بالنسبة للحركة والسباحة فانه حتى 

 عند إزالة جميع الزعانف تبقى السمكة قادرة على السباحة ولكن بسرعة اقل .

الحركة الرئيسية لألسماك تتم عن طريق العضالت فعند تقلص األلياف العضلية العضالت : أن     -3

تقصر العضلة على احد جانبي جسم السمكة ينحني الرأس والذنب باتجاه ذلك الجانب فان الجانب األخر 

يتمدد. إن هذه السلسلة المتعاقبة من التقلصات والتمددات العضلية لجهتي الجسم تؤدي إلى ثني السمكة 

حركة تموجية وبسبب تشابك األجزاء العضلية في األسماك فان هذه الحركة التموجية تنقل من الرأس ب

إلى الذنب وتؤدي إلى اندفاع السمكة في الماء . هناك نوعان من الحركة يمكن تمييزها في األسماك 

 هما :

في حركة بيوض ويرقات  الحركة السلبية : هي الحركة المتسببة عن التيار المائي كما يحدث       - أ

األسماك بصورة عامة حيث تنقل من أماكن اإلخصاب والتفقيس إلى السواحل عن طريق حركة تيار 

أو قد يكون   plank tonicالماء للتغذي هناك وهذا الطور من حياة األسماك يدعى بالطور الهائم 

 تعلقها أو اتصالها بها .انتقالها إلى أماكن أخرى بوساطة اسماك أو أحياء مائية أخرى وذلك ب



الحركة االيجابية : وهي الحركة التي تقوم بها السمكة نتيجة مجهودها العضلي كالسباحة , تسبح   - ب

يمكن   األسماك بحثا عن غذائها أو للتكاثر أو الهروب من األعداء أو للهجوم أو الهجرة وغيرها .

 تقسيم السرعة التي تستخدمها األسماك للحركة إلى :

: هي السرعة التي تستعملها السمكة في الرحالت اليومية   cruising speed  السرعة االعتيادية    -1

االعتيادية ويمكن إيجادها بواسطة ترقيم مجموعة من األسماك ثم إطالقها في بيئتها الطبيعية ثم يتم 

استغرقته للوصول  صيدها على بعد معين , يمكن معرفة السرعة التي قطعتها بعد معرفة الزمن الذي

 إلى المسافة المقررة .

: وهي السرعة التي تستخدمها األسماك في الرحالت   maximum speed  السرعة القصوى    -2

 الطويلة وهي أعلى من السرعة االعتيادية واقل من السرعة العليا .

مسافات ليست طويلة األسماك لقطع   : وهي السرعة التي تستخدمها  top speed  السرعة العليا    -3

ولكن بفترة قصيرة جدا , تختلف السرعة التي تتحرك بها االسماك حسب نوع السمكة وحجمها ودرجة 

 حرارة الماء 

  

 /  SKINالجلد 

 يغطي الجلد جسم السمكة كما في الفقريات األخرى ومن أهم فوائد الجلد في األسماك هي :

 والعوامل الميكانيكية الخارجية يعتبر الخط األول للدفاع ضد األمراض     -1

مثل السمع والذوق والشم   sensory receptorsيحتوي الجلد على المستقبالت الحسية     -2

 واإلحساس وغيرها 

 له وظائف تتعلق بتنافذ الماء وااليونات     -3

 له عالقة بالعمليات التنفسية والبرازية في الجسم     -4

 يحتوي الجلد على عوامل التلوين التي تعتبر وسيلة دفاع وإعالن لبعض األسماك     -5



 جلد بعض األسماك يحتوي على أعضاء ذات قابلية كهربائية مثل سمك ثعابين الماء الكهربائية     -6

 بعض األسماك تحتوي على غدد سامة في جلدها كوسيلة دفاعية .    -7

والتي تتكون من عدة   epidermisيتكون جلد األسماك من طبقتين , الطبقة األولى تسمى البشرة 

طبقات من خاليا مسطحة يصبح شكلها اسطوانيا في الطبقات الداخلية وتحتوي هذه الطبقة على خاليا 

الغدد المادة  كاسية الشكل لها قنوات تفتح إلى الخارج وتدعى هذه الخاليا بالغدد المخاطية وتفرز هذه

المخاطية التي تغطي جسم السمكة وتعمل على تسهيل انزالق السمكة داخل الماء , وهذا اإلفراز 

المستمر للمادة المخاطية يعمل على التخلص من الطفيليات التي تكون ضارة لألسماك في حالة تجمعها 

الخاليا االسطوانية الشكل تمتلك على الجلد وتعطي هذه المادة المخاطية الرائحة المميزة لألسماك . أن 

القدرة على االنقسام وبذلك فأنها تعوض عن الخاليا التالفة من البشرة . أما الطبقة الثانية من الجلد 

والتي تقع تحتها وتتكون هذه الطبقة من أنسجة رابطة وأوعية دموية   Dermisفتدعى باألدمة 

ين الحراشف والتراكيب الجلدية األخرى التي وأعصاب حسية وتؤدي األدمة الدور الرئيسي في تكو

 تعمل عمل الحراشف كاألشواك .

  

 مصدر االلوان في االسماك : 

 هناك مصدران للتلون في االسماك 

   chromatophores  الخاليا الصبغات الحقيقية التلون    -1

  irridocytes  خاليا االنعكاسات الفيزياوية    -2

من جلد االسماك وقد توجد   dermis: تقع هذه الخاليا في منطقة االدمة خاليا الصبغات الحقيقية 

احيانا في الغشاء البريتوني وحول الدماغ والحبل الشوكي , ان سايتوبالزم هذه الخاليا يحوي على 

حبيبات صبغية تعتبر المصدر الحقيقي لاللوان وعندما تنتشر هذة الحبيبات خالل الخلية تعطي ظال 

اما اذا تمركزت هذة الحبيبات في الوسط فيصبح اللون غامقا في جهة ومعدوما في جهة فاتح اللون 

اخرى , الن الصبغة الموجوده في هذه الحبيبات تعكس بعض الموجات الضوئية الطويلة ويمتص 

 البعض االخر فالموجات التي تنعكس هي التي تظهر للعين اما تلك التي تمتص فال يمكن رؤيتها .



 يا الصبغية الحقيقية الى عدة الوان منها :تقسم الخال

   Erythrophoresالخاليا الحمراء البرتقالية        - أ

   xanthophoresالخاليا الصفراء   - ب

   melanophores الخاليا السوداء   - ت

   Leucophoresالخاليا البيضاء   - ث

الذي يكون مصدره الرئيسي الغذاء اما  Aان الخاليا الحمراء البرتقالية والصفراء لها عالقة بفيتامين 

 الخاليا السوداء فهي ناتج عرضي من تحطم بعض االحماض االمينية .

 مالحظة // االسماك قد تظهر الوانا اخرى وذلك بسبب مزج بين االلوان الرئيسية من الخاليا الصبغية .

 ا االنعكاسات الفيزياوية :الخالي

وذلك الحتوائها على مواد تمتص الضوء والذي يتكون    Mirror cells  وتدعى احيانا بخاليا المرأه

من االلوان التي نراها , وهذة المادة العاكسة في هذة الخاليا هي مادة الكوانين المتبلورة ) وهي احدى 

يوية ( والتي تكون عبارة عن مادة عاكسة لونها يتراوح الفضالت الناتجة من الدم نتيجة الفعاليات الح

 بين الداكن واالبيض الى الفضي .

 فوائد التلون في االسماك :

 االختباء     -1

 التنكر     -2

 الدعاية     -3

  

  

  



 االختباء :

تنتج من الضوء الساقط من   التغيرات هي مطابقة لون جسم السمكة مع لون البيئة المحيطة , ان هذة

السطوح المجاورة واتي تؤثر على عين السمكة والتي تنقلها بدورها بوساطة االعصاب الى الدماغ 

الذي يامر الخاليا الصبغية بااليعاز المناسب بحيث تتلون السمكة بلون البيئة المحيطة . قد يكون التلون 

دقائق   عا جدا في بعضها االخر بحيث ال يستغرق سوى بضعبطيئا في بعض االسماك بينما يعتبر سري

. ان تغير اللون في االسماك يحدث في مراحل حياة السمكة المختلفة ,   Flounder  كما في سمك

أي يزول بزوال    Reversableوخالل الهجرة والتكاثر وهذا التغيير في اللون يكون رجعي 

 لى حالتها االولى وحسب ماتتطلبة البيئة .المسبب وترجع حبيبات الخاليا الصبغية ا

 التنكر :

وهذة الطريقة تستند على حقيقة ان شكل جسم السمكة تحددة خطوط معينة تميز الشكل وتبرزه , تغطية 

الجسم برقع متلونة بشكل غير منتظم ذي الوان وظالل مختلفة ومتنائرة يؤدي الى جلب اهتمام عين 

وان دون التفات الى شكل الجسم وبالتالي عدم تمييز الجسم ومعرفة المشاهد الى هذه االشكال واالل

 نوعة , حيث تستطيع تغيير لونها بحيث تشابه غصن او ساق نبات مائي .

 الدعاية :

قد تستخدم االسماك االلوان البراقة والزاهية الغراض مختلفة تماما وهي االعالن عن نفسها خصوصا 

 جنس االخر .في موسم التزاوج وذلك الجتذاب ال

 اعضاء االضاءة :

 يمكن تقسيم االسماك المضيئة الى قسمين :

االسماك الحاوية على بكتريا مضيئة تتعاون مع السمكة بطريقة تعايشية ) تتبادالن المنفعة المشتركة        - أ

ي من , تعيش هذة البكتريا في جيوب متعددة في جلد السمكة وهذة البكتريا تعمل عمل المرأة وتحو  (

 الخارج على تراكيب تنظم خروج الضوء مثل سمك القد والباز .

فيها من خالل خاليا خاصة على السمكة تدعى بالخاليا   االسماك التي تنتج االضاءه  - ب

. وهي عبارة عن مجموعة من الخاليا الحاوية على غدد خاصة لتنظيم   Photophores  الضوئية



او الغدد الصم مثل بعض انواع الرعادات والكواسج . يعتقد ان  استخراج الضوء بواسطة عمل الدماغ

فائدة هذة االعضاء الضوئية هي لالعالن عن السمكة وخاصة في االعماق المظلمة وللجنس االخر 

 وايضا في جذب الغذاء او وسيلة دفاعية .

  ظاهرة افراز السموم :  - ت

الذي يسبب الما عند   Venomوتفرز السم ان بعض االسماك تحتوي على غدد سامة تنشأ من الجلد 

 زرقة في جسم االنسان , يعتقد ان له دور في الغذاء والمهاجمة والدفاع عن النفس .

يتكون الجهاز السمي في القوابع الالسعة من الشوكة الذنبية الالسعة المكونة من محور عاجي وعاءي  

تجه نحو قاعدة الشوكة وتقع الشوكة الالسعة مكسو من الخارج بطبقة ميناء . ولهده األشواك أسنان ت

داخل غالف جلدي وتقوم أنسجة البسرة بتكوين المادة السمية في خاليا فجوية هراوية وتطرح المادة 

السمية عبر أخدودين جانبيين في الشوكة وتمتاز الطبقة األدمية .بوفرة األوعية الدموية . أما في 

تقرنة . إن المادة السمية هي مادة بروتينية . يتمثل الجهاز السمي المنطقة السطحية فهناك طبقة كثيفة م

في أسماك من شوكتين من عظم العظاء الغلصمي وأشواك ظهرية وأنسجة الجلد المحيطة باألشواك . 

ويتكون جهاز السم في أسماك من شوكتين ترقويتين تبرزان خلف الحافة العليا لغطاء الغالصم وبداية 

شوكة ظهرية  15ايتها مدببة حادة . يتكون الجهاز السمي في األسماك العقربية من الشوكة مسطحة ونه

 وثالث مخرجية واثنين حوضية

 Poisonous nd Venomous Fishesاألسماك المسممة والسامة 

 إن األسماك التي توجد في أنسجتها مواد سامة هي األسماك المسممة .             �

السموم في خاليا خاصة وتحقنها بواسطة اللسع والعض هي األسماك أما األسماك التي تولد 

 السامة .

 :Poisonous Fishesاألسماك المسممة             �

األسماك سامة اللحوم وهي كافة األسماك التي  -1يقسم التسمم السمكي لألنواع التالية :            �
األسماك السامة البيوض وهي األسماك التي  -2واألمعاء والجلد . تحوي سموم في العصالت

األسماك السامة الدم وهي  -3تولد السموم في الغدد الجنسية وهي من أسماك المياه العذبة .
األسماك السامة الغدد وهي تولد السموم في  -4أسماك ذات دم سام مثل بعض األسماك البحرية .

واألسماك الجردية . تدعى سموم   عى سموم القوابع والسكيتالغدد وليس لها جهاز سمي .تد
 األسماك الكروية والدعلجية والزنادية والصندوقية والمبردية .



 
  

 األسماك السامة :            �

يتكون الجهاز السمي في القوابع الالسعة من الشوكة الذنبية الالسعة المكونة من محور             �
ن الخارج بطبقة ميناء . ولهده األشواك أسنان تتجه نحو قاعدة الشوكة عاجي وعاءي مكسو م

وتقع الشوكة الالسعة داخل غالف جلدي وتقوم أنسجة البشرة بتكوين المادة السمية في خاليا 
فجوية هراوية وتطرح المادة السمية عبر أخدودين جانبيين في الشوكة وتمتاز الطبقة األدمية 

. أما في المنطقة السطحية فهناك طبقة كثيفة متقرنة . إن المادة السمية  .بوفرة األوعية الدموية
هي مادة بروتينية . يتمثل الجهاز السمي في أسماك من شوكتين من عظم الغطاء الغلصمي 

وأسواك ظهرية وأنسجة الجلد المحيطة باألشواك . ويتكون جهاز السم في أسماك من شوكتين 
العليا لغطاء الغالصم وبداية الشوكة مسطحة ونهايتها مدببة حادة ترقويتين تبرزان خلف الحافة 

شوكة ظهرية وثالث مخرجية واثنين  15. يتكون الجهاز السمي في األسماك العقربية من 
  حوضية .

    Examination of fish  فحص االسماك            �

ؤخذ منها الحراشف اوعظمة االذن بعد جمع عينات االسماك تقاس اطوالها واوزانها وت            �

الداخلية لتقدير العمر . وبعد ذلك تفتح البطن ويعرف الجنس ومرحلة النضج الجنسي وفي حالة 

وجود الطفيليات او اعراض مرضية داخلية فانها تسجل , اما القناة الهضمية فتوزن ثم تحفظ 

  بالفورمالين او الكحول .

  Fish Populationالمجتمع السمكي :             �

نوع من االسماك النهرية في مياهنا الداخلية والتي تقسم الى ثالثة 68يوجد حوالي             �

  -مجاميع هي :

والتي تعيش في المياه المفتوحة او الجارية مثل الكطان  White fishesاالسماك البيضاء  -1

B. xanthopterus  والشلكA . vorax  

 

والتي تعيش في المياه الضحلة وقليلة االوكسجين مثل  Black fishesاالسماك السوداء  -2

  A. moselensisوالسمنان  S. triostegusسمك الجري 

 

 .Bالحمري  B. sharpeyiوتضم اسماك البني  Grey fishesاالسماك الرمادية  -3



luteus  والكاربCyprinus Carpio  والتي تتألف منها اغلب التجمعات السمكية في مياهنا

 الداخلية 

 تقدير المخزون السمكي             �

  -هنالك عدة طرق لتقدير اعداد االسماك في المسطحات المائية منها :            �

 الطرق الغير مباشرة وتضم:  -1

 التعليم واعادة الصيد -

ان نسبة االسماك المعلمه في عينة عشوائية من التجمع  يعتمد حساب عدد االسماك على افتراض

 السمكي هي ذاتها في التجمع نفسه والذي تكون فيه معلومة العدد وحسب المعادلة التالية : 

�            N = m (u + r) /r  

  Nاحسن تقدير للمجتمع =             �

  mعدد االسماك المعلمة في المجتمع = 

  uمعلمة في العينة العشوائية =  عدد االسماك الغير

 rعدد االسماك المعلمة المعاد اصطيادها = 

 الطريقة المباشرة :  -2            �

هي طريقة العد المباشر ففي االجسام المائية الصغيرة يمكن صرف الماء ثم عد االسماك 

ند المرور . او الموجودة اما في الجداول والمسطحات المائية ينصب فخاخ لها ثم يتم عدها ع

استغالل الكوارث الطبيعية وقلة والهالكات الحاصلة من تقدير العد الحقيقي لالسماك . وقد 

يستخدم عملية سم لجزء من البحيرة او المستنقع وافتراضه منطقة عشوائية ثم يقدر العدد الكلي 

الغواصين لتغطية للمسطح المائي او استخدام الطائرات او الكاميرات التلفزيونية تحت الماء و

فان  FAOالمساحات المطلوبة وتبعا للبيانات المتوفرة من منظمة الغذاء والزراعة الدولية 

 -5000تراوحت بين  2001-1995معدالت الصيد لالسماك في المياه الداخلية للفترة من 

ثم  1995طن في عام  23000طن حيث ارتفعت النسبة الى اعلى قيمتها البالغة  30000

 -8000ت بسبب تجفيف االهوار وسوء االدارة السمكية في المياه الداخلية لتصل الى انخفض

 .  2001 -1998طن لفترة من  9000



 ظواهر انخفاض االنتاج في االسماك             �

اول عالمات انخفاض االنتاج هو عدم الحصول على متوسط االعمار لالسماك             �

من الحيوانات يكتب لها البقاء من خالل التوازن بين معدالت المصادة حيث أن أي عشيرة 

توالدها ونفوقها واكبر سبب لنفوق االسماك هو االفتراس اذ أن كبيرها يفترس صغيرها . فضال 

عن أن االنسان يستهلك هذه االسماك بعمليات الصيد كذلك فان العوامل البيئية والملوثات وبناء 

 نفوق في االسماك . السدود تعد سببا في زيادة ال

أن عمليات الصيد لدرجة كبيرة وبالطرق التقليدية ال يتسبب في اختفاء االسماك تماما النه كلما 

قلت كمية االسماك اصبحت حرفة الصيد غير مجزية .فيهجرها اهلها مما يعطي الفرصة 

 حياة االسماك هي : لالعداد الباقية بالتزايد والتوالد ولكن العمليات التي تعد حاالت خطيرة على 

استخدام المبيدات في عمليات الصيد حيث يؤدي هالكات كاملة للعشائر صغيرها وكبيرها فضال 

 عن الجوانب السلبية على البيئة والصيادين انفسهم . 

سد قنوات المرور للهجرة المائية لالسماك النتقالها الى اماكن وضع البيض وتكاثرها يولد نقص 

 لتي تعوض النقص الحاصل في الخزين . حاد في الوالدات ا

التركيز على انواع محددة من االسماك اثناء الصيد مما يؤدي الى انقراض الكبار وافتراس 

 بيوض االخيرة من فبل االنواع االكثر عددا لحصول النقص الحاصل في النوع االول . 

يميائية لبيئات االسماك يولد حاالت التلوث البيئي وعكورة الماء وتغير الخصائص الفيزيائية والك

 تناقص اعدادها بشكل حرج وخطير .

 كيفية تنظيم االنتاج             �

  -هنالك عدة طرق لتنظيم االنتاج السمكي من هذه الطرق :            �

 . منع الصيد في مواسم التكاثر : 1

 1991سنة ل 10وتعديالته رقم  1976لسنة  48وقانون  1965لعام  32حيث سن قانون 

شباط  15والذي حدد اوقات منع الصيد في المناطق المختلفة للعراق حيث يمنع الصيد من 

حزيران في المناطق الوسطى  1نيسان ولغاية  1نيسان في المناطق الجنوبية و من  15ولغاية 

 تموز في المناطق الشمالية.  1حزيران الى  1ومن 

  -الل :. منع صيد االعمار السمكية الصغيرة من خ2

 منع الصيد في المناطق التي يكثر فيها صغار االسماك  -



 تحديد احجام االسماك المصادةضمن قوانين  -

 وضع قيود على فتحات وانواع واحجام الشباك المستخدمة  -

. منع استخدام الطرق غير التقليدية لصيد االسماك كالمبيدات , الصعق الكهربائي ,القنابل 3

 الصوتية . 

ير محطات تفقيس وباعداد كافية لرفد المسطحات المائية باالصبعيات لسد النقص . توف4

 الحاصل في المخزون السمكي 

. تشجيع عمليات االستزراع السمكي وتوفير كميات االعالف الالزمة لتزويد االسواق المحلية 5

 باالسماك الالزمة لالستهالك اليومي . 

االثر االقتصادي والصحي الساليب الصيد المتبعة  . القيام بحمالت توعية للمواطنين حول6

 حاليا واسهام المجتمع المدني والجهات ذات العالقة بهذه الحمالت . 

. مراقبة معامل علف الحيوانات ومنع استخدام صغار االسماك كمصدر للبروتين في العالئق 7

 المصنعة .

 

 أوال : وحدة النضج والتبويض :
 

الهدف من هذه الوحدة هو اكتمال نضج األمهات حتى يمكن نقلها بعد ذلك إلي خزانات التبويض ، 

 1×  3×  8أحواض خرسانية بمقاسات )  10والمستلزمات األساسية لهذه المرحلة تتطلب توفير عدد 
 18)  لتر / ثانية 5متر مع تدفق مياه  0.8متر ( ومستوي عمق المياه داخل هذه األحواض في حدود 

/ساعة( وفي البداية يجب تنظيف وتطهير األحواض جيداً،وكذلك األدوات والمعدات واألجهزة 3م
والممرات المحيطة باألحواض مع الغسيل عدة مرات والتجفيف قبل مليء األحواض للتشغيل مرة 

لشطف  Chlorineجزء في المليون من مادة كلورين 10أخري ، ويتم التطهير عن طريق استخدام 

 Calcium hypochloriteألحواض بالمياه العذبة عالوة علي إضافة مادة كالسيوم هيبوكالريت ا

 جرام / طن مياه. 7.5بجرعات في حدود 
 

 طرق الحصول علي األمهات :
 

 من أمهات طبيعية ناضجة يتم الحصول عليها من المصادر الطبيعية .-1

 

ليها من المصادر الطبيعية ويتم وضعها في من أمهات طبيعية غير مكتملة النضج يتم الحصول ع-2

 خزانات حتي إكتمال النضج .
 

 أمهات مستزرعة. -3
 



 الشراء من المفرخات مباشرة )هناك سالالت نقية في مفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(.-4

 
 

 

 
 -الشروط التي يجب مراعاتها عند اختيار األمهات : 

 

 هامة عند اختيار األمهات للتفريخ بخالف درجة النضج وهي كاآلتي :يجب مراعاة بعض الشروط ال
 

 اكتمال الجسم وعدم فقد أي جزء منه . -1
 

 الحالة الصحية الجيدة لألمهات ودرجة حيويتها . -2

 

 جم ويفضل األحجام األكثر من ذلك . 50حجم األمهات اليقل عن  -3

 

يز الذكور بكبر حجم منطقة الرأس صدر نسبياً وضيق ويمكن التميز بين الذكر واألنثي عن طريق تم -4

المسافة بين أرجل المشي ويبلغ عدد أرجل المشي خمس أزواج ويتميز الزوج الثاني في الذكر بأنه 
 أسمك وأكبر ومزود بأشواك عن مثيلة في األنثي .

 

 نقل األمهات إلي المفرخ :
 

ميل بالستيك مختلفة المقاسات بها مياه من بعد اختيار األمهات توضع في خزانات فيبرجالس أو برا

المصدر المنقولة منه ، ويتم تبريد درجة حرارة المياه بقطع من الثلج ، وهناك عدة طرق لنقل األمهات 
 هي :

 

 الطريقة األولي ) النقل في أنابيب بالستيك ( :
 

فل أخري بشباك مناسبة يتم النقل في أنابيب بالستيك بها فتحات علي محورها تفتح احدي الفتحات وتق

أنابيب في كيس بالستيك طول متر  5وتوضع بكل أنبوبة أم واحدة ثم تقفل النهاية الثانية ويتم وضع عدد 

الكيس بالماء والثلثين اآلخرين يتم ملئها باألكسجين النقي وتقفل فتحة  1/3سم بعد مليء  30وعرض 

فوم ويوضع في الكيس بعض من الثلج الكيس جيدا ثم توضع في صندوق كرتون مبطن باإلسترويو
 لتخفيض درجة الحرارة أثناء النقل والتداول.

 

 الطريقة الثانية ) النقل الجاف (
 

وهي عبارة عن نقل األمهات في صندوق من النشارة بعد لفها بورق جرائد ورش كمية من المياه 

صندوق متوسط الحجم أمهات في  6منخفضة درجة الحرارة بين الحين واآلخر،ويمكن نقل حوالي 

 سم (. 30× 50× 50)
 

 عملية األقلمة :



 

عملية أقلمة األمهات علي درجة الحرارة وخواص البيئة المائية داخل وخارج الكيس تتم بوضع األكياس 

معلقة في الخزانات لفترة من الوقت حتى تتساوي درجات الحرارة بين الكيس والخزان ، ثم تفتح 
علي فترات لتتساوي الخواص البيئية ويقل الفرق بين المياه الجديدة ومياه األكياس وتخلط ببعض مياه 

 الخزان .

 

أحواض  10ذكر علي  400أنثي و  2000يتم تجهيز الخزانات بالمياه والهواء ويتم توزيع عدد 

ر مساءاً بالغذاء الصناعي باإلضافة إلي الديدان ولحوم األسماك والحبا 6خرسانية ويتم التغذية يومياً 

 مساءاً إلي الساعة السادسة صباحاً. 8% من وزن األمهات مع إضاءة األحواض من الساعة  5بمعدل 

 
 خصائص البيئة المائية ألحواض األباء واألمهات· 

 

 درجة مئوية 25الحرارة 
 

 / ساعة ( 3م 18لتر / ثانية ) 5معدل تدفق المياه 
 

 جرام للواحدة 50متوسط وزن األمهات 
 

 % تشبع 80ائب أكثر من األكسجين الذ
 

 جزء في المليون 0.5( أقل من  NH3األمونيا )
 

 جزء في المليون 0.2( أقل من  NO2النتريت )

 

 

 

 

 

 

 في التلقيح االصطناعي عند األسماك استخدام الهرمونات

االصطناعي عند األسماكاستخدام الهرمونات في التلقيح   

 

النضج  االسماك بالهرمونات ال تؤدي الى نتيجة اال اذا كانت االمهات في مرحلة مناسبة من ان معاملة

الفيزيولوجية التي تنتهي  الجنسي , فالمعاملة بالهرمونات الجنسية هي استكمال لبعض التطورات

 . بالتبويض

http://gafrd.kenanaonline.com/posts/248870


 

الجنسي , ويختلف العمريعتبر العمر من اهم العوامل المحددة للنضج  الذي تصل فيه االسماك للنضج  

الجنسي بعمر عامين تقريبا في ظروفنا ,  الجنسي , فمثال اسماك الكارب العادي تصل لمرحلة النضج

سنوات 4بينما في اوربا فقد يصل عمرها حتى   . لتنضج جنسيا 

 

خالل بعض الصفات الخارجية , لكنها ال تعتبر عملية  من نضج االسماك جنسيا ويمكن االستدالل على

 .الجنسي اعتمادا على فحص االنسجة الحية للمبايض دقيقة لذلك يتم تحديد النضج

 

 

السنة االولى من نضجها  وقبل عملية الحقن الهرموني يجب التاكد من قطر البيضة الن االسماك في

تميز ببيض غير صالح لعملية التلقيحت  . 

 الجرعة المعطاة بنوع السمك فقط بل يتدخل عمر االنثى وحجمها ووزنها لتحديد كمية ال تتعلق كمية

  . الجرعة المعطاة

وزن السمكة االمر الذي  وعادة ما يتم تقدير الجرعة الالزمة بـ ملغ او الوحدات الدولية لكل كغ من

دقة قبل اجراءات الحقنيستلزم تحديد وزنها ب  . 

% من الجرعة الكلية ووظيفتها حث10الجرعة الكلية الى جزأين تمثل الجرعة االولى  عادة تقسم  

المبيض  البيض للوصول الى مرحلة تمام النضج , بينما الجرعة الثانية فمهمتها تحرير البيض من

 واحداث التبويض

 الهرمونات المستخدمة في التفريخ الصناعي

 

تحت ظروف مسيطر  استخدمت عدة هرمونات لتحفيز األسماك لطرح البيض خاصة تلك التي تربى

عاما , وتعتبر  50من  عليها كاألسماك المستزرعة، ويرجع تاريخ هذه الطرق المستخدمة ألكثر

 : الجونادوتروبين , ومصادرها الهرمونات المستخدمة في التفريخ الصناعي من مجموعة هرمونات

ة النخاميةالغد (1  : 

http://gafrd.kenanaonline.com/tags/178380/posts


 . االسماك يعتبر هذا الهرمون من اكثر الهرمونات انتشارا واستخداما في تفريخ

النخامية ألسماك  و مستخلص الغدة (CPE) ويعتبر مستخلص الغدة النخامية ألسماك الكارب

 (SPE) الدافئة ويستخدم ألسماك المياه (CPE) هما األكثر استخداما , يستخدم (SPE) السالمون

اك المياه الباردةألسم  

 : اوامر الغدة تحت المهاد بافراز هرمونين هما تقوم الغدة النخامية بناء على

1- هذا الهرمون عند االنثى بتنشيط نمو البويضة في المبيض  هرمون تنشيط البويضات :يقوم  ً 

كوين االستروجين . بينما عند الذكر فيساعد على تنشيط نمو الخصية وت ويساعد على افراز هرمون

 . المنوية الحيوانات

االصفر المسؤول عن  هرمون تكوين الجسم االصفر :يقوم بتنشيط نمو البويضة ثم نمو الجسم - 2

الذكر يقوم بتنشيط هرمون  افراز هرمون االستروجين والبروجسترون في االنثى . بينما عند

 . التستوسترون

النوع بينما تستجيب انواع اخرى للغدة الهرمونية لنفس  بعض االنواع ال تستجيب اال للمعاملة

 . وتستخدم الغدة النخامية للكارب العادي في احداث التبويض النواع كثيرة. النخامية من انواع اخرى

 الغدة النخامية من االسماك الناضجة جنسيا عندما تصل لمرحلة السكون الن محتواها من يجب جمع

يبلغ ذروته وهذا الفترة تكون قبل بداية موسم التفريخ مباشرة الجونادوتروبين  . 

 

كلية تقدر  تختلف الجرعة المعطاة بحسب الصنف فاسماك الكارب الصيني تحتاج الى جرعة

90% والثانية 10ملغ/كغ وزن االناث وتعطى على جرعتين الولى 4.5 % 

10,تعطى الجرعة االولى  كغ من وزن االنثى1ملغ/3اسماك الكارب العادي فتحتاج  بينما والثانية  %

90%. 

 . تكفي الجرعة االولى عادة عند الذكور الحداث التاثير المطلوب

بعد االنتهاء لضمان  يتم الحقن تحت الزعنفة الظهرية مع مراعاة البطء في عملية الحقن واجراء تدليك

ية لتجنب حدوث التبويض المفاجئالثان انتشار الهرمون . وقد يتم خياطة الفتحة التناسلية بعد الجرعة  

التبويض )زمن النضوج (بشكل اساسي بدرجة الحرارة ,  ترتبط الفترة التي تفصل بين الحقن وحدوث

 : وفق الجدول التالي فعند اسماك الكارب العادي تكون

 (درجة الحرارة)ْم(____ زمن النضوج)ساعة

 ْْ18  ____13-16 

 ْْ20 ____12-15  

 ْْ22 ____11-14  

23ْ ____11-13 

 ْْ25  ____10-12 

 

 : يتم تحضير محلول حقن الغدة النخامية وفق الخطوات التالية

 . تقدير عدد الغدد النخامية الالزمة -1

 . البورسالن تطحن الغدد النخامية في هاون جاف من -2

غ ملح خالي من اليود مع 7-6الذي سبق تحضيره من  -يضاف المذيب  -3 لتر ماء سبق غليه  

دقيقة 30-10يخلط بمسحوق الغدة النخامية لمدة و –وتبريده   . 

 . يجري طرد مركزي لفصل المحلول عن الرواسب والمتبقيات , ويسخدم المحلول فقط -4

% من اجمالي الغدد المطلوبة لتعويض ما قد يتم فقده اثناء الطحن10عادة يضاف  -5  . واالعداد 

 Human Chorionic Gonadotropin (HCG): هرمون المشيمة(2



كمية الهرمون بين  يوجد هذا الهرمون في بول السيدات الحوامل وتقوم المشيمة بافرازه وتتراوح

الف وحدة دولية /ل من البول في الشهر الثاني والثالث من 30-120  . الحمل 

م، لتحفيز االناث لتطرح بيضها 1930تم استخدامه بشكل واسعة منذ عام  ولزيادة حجم السائل  

 .المنوي ألنواع مختلفة من األسماك المستزرعة

 الهرمون في قلة تكلفته وفعاليته القصوى و تتراوح الجرعة منه ألمهات األسماك من تكمن فوائد هذا

 كجم من وزن السمكة وهذه الجرعة تم وصفها في معظم البحوث (IU) وحدة عالمية 50-2000

هاوالدراسات وقد أثبتت نجاح . 

 

% من اجمالي المحلول6بحيث يشكل الهرمون  يتم تجهيز الهرمون بخلطه مع كلوريد الصوديوم  . 

6/10 تستخدم للحقن ابرة رفيعه قطرها ملم40ملم , وطولها   

 : يتم استخدام هذا الهرمون عند اسماك الدنيس على جرعتين

كغ من وزنها1وحدة دولية / 800االولى :تحقن االنثى بـ  -  . 

ثانيةال - ساعات من الجرعة االولى 6-5بنفسكمية الجرعة , بعد  :   . 

يرتفع مستوى النضج الجنسي لالنثى ويبلغ ذروته يكفي اعطاء جرعة  في بعض االحيان وعندما

وحدة 400-100بمعدل  -75كغ من وزن الوزن , وتعطي عندها معدل اخصاب يصل الى 1دولية / 

90%. 

, بشرط  3م10-ل 500خزانات التبويض والتي يتراوح حجمها بين في  1:1االباء بنسبة  بعدها توضع

م 15ْم   وال نحتاج لعملية حقن اذا ارتفعت الحرارة عن  14ْ-10تكون الحرارة بين  لن  . 

كغ من وزنها1وحدة دولية /  250تكون الجرعة عند اسماك القاروص   . 

كغ من وزنها . توضع بعدها 1/وحدة دولية  1000تكون الحقنة  Siganus ssp اسماك بينما عند

ايام من الحقن7-4. يظهر البيض في الحوض بعد مدة  3ذكور( /م3اناث:  4بنسبة)  االباء  . بالهرمون 

 LHRH-a : الهرمون الصناعي المحرر للهرمون المحث للتبويض(3

Synthetic Luteinising Hormone and Synthetic Release Hormone 

بقية الهرمونات المستخدمة في التفريخ الصناعي هو ما يميز هذا الهرمون عن سعره الزهيد مما يتيح  

 . المجال الستخدامه بشكل واسع

 . كبسوالت )حبيبات( تحمل المادة الفعالة على مادة الكوليسترول يستخدم هذا الهرمون على شكل

مثال توضع الكبسولة في العضالت الظهرية للسمكة في المنطقة المحاطة بين  في اسماك البوري

ميكروغرام200الظهرية والخط الحسي . كمية الجرعة المعطاة  الزعنفة  (LHRH-a)/1كغ من وزن 

 . االنثى

 :Testosterone الهرمون الذكري(4

ضجهوالهرمون المفرز من خصى الذكور , وهو يستخدم لحث الذكور للوصول للن  . الجنسي 

كغ من وزن الذكور1ملغ/ 2.5عند اسماك البوري تكون الجرعة المستخدمة  12.5اوتعطى جرعة  , 

ويستمر اعطائها لمدة ال تقل عن  ملغ من الوزن بخلطها بزيت السمك ثم تخلط مع االعالف المقدمة

تم رشه على % ثم ي95الجرعة في االيثانول  سنة قبل استخدام الذكور في التفريخ . وقد تذاب

 . االعالف المقدمة

سم في العضالت الظهرية للذكر فيكتمل نضجه 2الحقن بوضع كبسولة بطول  وحديثا يستعاض عن

اسابيع 3خالل   . 



 : يمكن الحصول على البيض بثالث طرق هي

 :الطريقة الرطبة .1

العمق به ماء قليل  وفيها يتم ضغط المبايض يدوياَ للحصول على بيض األسماك التي تغمر في حوض

 .قصيرة ومن ثم توضع األمشاج المذكرة والتي تنشط لفترة

 :الطريقة الجافة .2

المذكرة ويجب ضمان  وفيها يتم ضغط المبايض يدوياَ في حوض خال من الماء ثم تضاف األمشاج

 .الماء تغطية كل البيض باألمشاج المذكرة ثم يضاف

 :الطريقة المعدلة .3

األمشاج المذكرة والماء إلى البيض معاَ في آنوفيها يتم إضافة    .واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 (االول الهجرة الجزء

عوامل الحفاظ على حياتها حيث تكون الهجره اما من اجل الغذاء او  تعتبر الهجره فى االسماك من

تقل فيها نسبه الملوثات او لوضع البيض و التكاثر وكذلك للبيات الشتوي و لكن  االنتقال الى مياه

ألالف  من اجل التكاثر تعتبر من االلغاز التى حيرت العلماء حيث تتحرك االسماك لمسافات تصل الهجره

 . الكيلو مترات

ماك فى بيئه ال الشمس حيث تتحرك االس وفى البيئه البحريه ال تعتمد حركه االسماك على النجوم او

المكتسبه من االباء خصوصا فى حاله الموت الجماعى  تظهر بها اى عالمات كما ال تعتمد على الخبره

و لكن وضع العلماء بعض النظريات لتفسير هذة الهجرة ومن هذة  لالباء بعد التناسل كما فى الحنشان

 . النظريات

 :-لالرض نظرية الخرائط المغناطيسيه

هذة المجاالت المغنطيسية من منطقة  كما نعلم جميعا ان الرض مجال مغناطيسى و بالتالى تتفوات شدة

المجاالت المغنطيسية فى االرض و يعتقد العلماء  الى اخرى و لذلك رسم العلماء خرائط لتوضح شدة

مره من امريكا استند العلماء الى حركه اسماك القرش المست ان االسماك المهاجرة تعتمد عليا و قد

 . مسار شبه محدد ذهابا و عوده لتفسير هذة النظرية الجنوبيه الى استراليا فى

هو عمليه االنتحار الجماعى للحيتان حيث تترحك الحيتان فى صوره  ومن ضمن تفسيرات هذه النظريه



تجه قائد فى حاله حدوث خلل فى جهاز تحديد الموقع لقائد المجموعه قد ت مجموعات لكل مجموعه

 المياه الضحله و ال تسطيع اللعوده مره اخرى و الذى يؤكد ذلك هو انه فى حاله انقاذ المجموعه الى

 احد الحيتان تعود مسرعه الى القاع حيث ال تبدى اى رغبه فى االنتحار

  :-الذاكره الوراثيه نظرية

يات كبيره خالل رحلتها فيه االسماك بكم يفسرها تواجد اسماك القرش و الحيتان فى وقت محدد تتواجد

 السلمون مثل اسماك الرنجه و

 :-البحريه نظرية االعتماد على التيارات

 اخرى حيث تقوم التيارات البحريه بنقل االسماك الى مناطق

 اسباب الهجره

 البيض هجره لوضع -1

 هجره للبحث عن الغذاء -2

 الشتوى هجره للبيات -3

 

  :-العوامل التى تدفع االسماك الى الهجرة

 طبيعية تنقسم العوامل التى تدفع االسماك الى الهجرة الى عوامل بيولوجية و عوامل

 

 الهجرة العوامل البيولوجية التى تدفع االسماك الى

 تطور الحاله الجنسيه لالسماك-1

 الجسم مقدار الدهن المخزن فى-2

 االنجذاب نحو الضؤء-3

 الذاكره الوراثيه-4

 االسماك التغيرات فى ضغط دم-5

 

 الطبيعيه العوامل

 الحراره-1

 الضغط الجوى و الحاله الجويه-2

 المائيه التيارات-3

 الخواص الطبيعيه للمياه-4

 

وسائل زياده النوع حيث االسماك التى تهاجر لمسافات اطول تتوافر فى  هذا و تعتبر الهجره من احد

الهجره على حمايه صغار االسماك اكثر من التى تهاجر لمسافات اقل كما تساعد  الطبيعه بصوره

 . اكبر فى اماكن التبويض و توفر لها الغذاء و سرعه النمو بصوره

 (الهجرة الجزءالثاني)

اسباب  من الموضوع السابق ان فى هذا الجزء سوف نقوم بشرح اسباب هجرة االسماك فكما نعلم

 الهجرة

 هجره لوضع البيض -1

 عن الغذاء هجره للبحث -2

 هجره للبيات الشتوى -3

 :-لوضع البيض الهجره

 :تنقسم الهجرة لوضع البيض الى



 البحر هجره من -1

 هجره الى البحر -2

 هجره داخل البحر -3

 العذبه هجره داخل المياه -4

 

 الهجره من البحر1-

 حياتها فى البحر و تهاجر الى االنهار من اجل وضع البيض مثل و هى االسماك التى تعيش فتره

 المونالس

 

 الهجره الى البحر2- 

االنهار و البحيرات وتهاجر الى البحر لوضع البيض مثل البورى و  و هى االسماك التى تعيش فى

 البحر ثعبان

 

 هجره داخل البحر3- 

البحر و لكن تتحرك لمسافات قد تطول او تقصر لوضع البيض مثل  و هى اسماك بحريه ال تخرج من

 والسردين الرنجه

 

 اخل المياه العذبههجره د4- 

 المياه مثل البلطى و المبروك و القرميط و هى حركه االسماك داخل

 

قبل موسم وضع البيض بوقت قصير و لكن البعض يبداء الهجره  هذا و معظم انواع الهجره تبداء

 االسترجن بوضع البيض فى نهايه الشتاء مثل بعض انواع السالمون و للبيات الشتوى اوال ثم يقوم

 

 :- الهجره للبحث عن الغذاء

تنتقل االسماك فى نفس  و هى ليست هجره عشوائيه و لكنها هجره مورثه فى ذاكره االسماك حيث

 للنمو و التكاثر الوقت من العام الى نفس المكان لتوافر الغذاء بصوره كافيه

 ايجابيه و تنقسم هجره الغذاء الى هجره سلبيه و هجرة

 

 :-الهجره السلبيه1- 

التى الزالت فى طور البيضه قبل الفقس حيث تقوم التيارات المائيه بحمل  ى التى تبدائها االسماكو ه

 انواع االسماك و دفعه الى مناطق يكثر فيها التغذيهو قد تكون هذه الهجره هجره افقيه البيض لبعض

 الفقس او رأسيا و قد تحدث لبعض انواع يرقات االسماك بعد

 

 :-الهجره االيجابيه2- 

منطقه الخرى لتوافر الغذاء فى تلك المنطقه و من اوسع انواع الهجره  و هى التى تتحرك االسماك من

الغذاء هى هجره اسماك الرنجه و قد تكون الهجره رأسيا من القاع الى السطح او  الفقيه للبحث عن

 تبعا للضوء و الحراره العكس

 

 :- الشتوى الهجره للبيات

ولذلك ال تحدث هذا النوع من الهجرة لبعض  تبحث االسماك عن الماء الدافئ فى هذا النوع من الهجرة

الكبير فى البحار و المحيطات الذى يساعد على وجود طبقه  انواع االسماك البحريه وذلك لوجود العمق



 . االسماك مائيه دافئه و مناسبه لحياه

النشاط الجسمانى لها و تمضى  يقلو لكن الذى يقوم بها هى معظم انواع أسماك المياه العذبه حيث 

 كميه مناسبه من الدهن فى اجسامها فتره الشتاء فى الطين و يبداء البيات الشتوى بعد تخزين

قد نجد بعض االفراد يمارسون نشاطهم بصوره  هذا وانة نالحظ ان فى النوع الواحد من االسماك

 .الشتوى طبيعه و البعض االخر قد باء فى البيات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلوث المياه

 

 
 نسبة توفر المياه النقية في قارة أفريقيا.

██ 80 - 99 .%██ 58 - 79 .%██ 39 - 57 .%██ 0 - 38.% 



 

 
 ماء ملوث بصدأ الحديد.

، بطريق مباشر أو غير مباشر، يؤثر سلباً المياهفي نوعية  كيميائيأو  فيزيائيهو أي تغير  تلوث المياه

، أو يجعل المياه غير صالحة لالستخدامات المطلوبة.الكائنات الحيةعلى 
[1]

ويؤثر تلوث الماء تأثيراً  

، فالمياه مطلب حيوي لإلنسان وسائر الكائنات الحية، فالماء قد والمجتمع واألسرة الفردكبيراً في حياة 

ً إذا كان  األرضيكون سبباً رئيسيا في إنهاء الحياة على  .ملوثا
[2]

 

ل هو التلوث الطبيعي، ويظهر في تغير درجة حرارة ينقسم التلوث المائي إلى نوعين رئيسيين، األو
الماء، أو زيادة ملوحته، أو ازدياد المواد العالقة. والنوع اآلخر هو التلوث الكيميائي، وتتعدد أشكاله 

والمخصبات  كالمبيدات الحشريةوالتلوث بالمخلفات الزراعية  والتسرب النفطي بمياه الصرفكالتلوث 

 الزراعية.

التالي تتعدد مفاهيم التلوث المائي. فيمكن يأخذ التلوث المائي أشكاالً مختلفة، ويٌحِدث تداعيات مختلفة، وب
، مما يقلل من نظامها البيئي، مما يؤدي إلى حدوث خلل في المياهتعريفه بأنه إحداث تلف أو فساد لنوعية 

، االقتصاديةقدرتها على أداء دورها الطبيعي ويجعلها مؤذية عند استعمالها، أو يفقدها الكثير من قيمتها 

وغيرها من األحياء المائية. بموارده السمكيةوبصفة خاصة ما يتعلق 
[3]

كذلك يُعرف التلوث المائي بأنه  
، مما والمياه الجوفية واآلبار األمطار، باإلضافة إلى مياه والبحيرات والمحيطات األنهارتدنيس لمجاري 

وسائر الكائنات  النباتأو  الحيوانأو  لإلنسانيجعل مياهها غير معالجة وغير قابلة لالستخدام، سواء 

المائية.
[4]

 

 
 

 نفوق األسماك في المجاري المائية أحد نتائج التلوث المائي.

حالة مياهه بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عمل  يعتبر المجرى المائي ملوثاً عندما يتغير تركيب أو

اإلنسان، وبالتالي تصبح مياهه أقل صالحية لالستعماالت في وضح حالتها الطبيعية.
[5]

والتلوث المائي  

أيضاً هو كل تغيير الصفات الطبيعية في الماء من خالل إضافة مواد غريبة تسبب تعكيره أو تكسبه 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-0#cite_note-0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-1#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-2#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-3#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-4#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:IronInRocksMakeRiverRed.jpg&filetimestamp=20050723065658
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Poisson_mort.jpg&filetimestamp=20080831011225


رائحة أو لوناً أو طعماً، وقد تكون الميكروبات مصدراً للتلوث، مما يجعله مصدراً للمضايقة أو 

لإلضرار باالستعماالت المشروعة للحياة.
[6]

وتحتوي المياه الملوثة على مواد غريبة عن مكونها  

أو مواد دقيقية مثل  الطبيعي، قد تكون صلبة ذائبة أو عالقة، أو مواد عضوية أو غير عضوية ذائبة،
البكتيريا أو الطحالب أو الطفيليات، مما يؤدي إلى تغيير خواصه الطبيعية أو الكيميائية أو األحيائية، مما 

يجعل الماء غير مناسب للشرب أو االستهالك المنزلي، كذلك ال يصلح استخدامه في الزراعة أو 

الصناعة.
[7]

 

في معظم دول العالم النامي، ويأخذ األشكال  والوفاة لألمراضويظل تلوث المياه العذبة ُمسبباً رئيسياً 
التالية:

[8]
 

 تنزاف كميات كبيرة من األكسجين الذائب في الماء، نتيجة ما يخلط من صرف صحي اس

 وزراعي وصناعي، مما يؤدي إلى تناقص أعداد األحياء المائية. 

  تؤدي زيادة نسبة المواد الكيميائية في المياه إلى تسميم األحياء، فتكاد تخلو أنهار من مظاهر
 يميائية فيها. الحياة بسبب ارتفاع تركيز الملوثات الك

  ازدهار ونمو البكتيريا والطفيليات واألحياء الدقيقة في المياه، مما يقلل من قيمتها كمصدر للشرب

 أو للري أو حتى للسباحة والترفيه. 
  قلة الضوء الذي يخترق المياه لطوف الملوثات على سطح المياه، والضوء يعتبر ضرورياً لنمو

 . والعوالق كالطحالباألحياء النباتية المائية 

 أنواع التلوث المائي

 

 
، وهو ملوث بكافة أشكال التلوث المائي، نهر النيليُعد بحر شبين امتداداً للرياح المنوفي الخارج من 

 .محافظة المنوفيةوتوابعها والكثير من قرى  لمدينة شبين الكوم والري مياه الشربويوزع 

 .بمدينة شبين الكومملتقطة الصورة  ملحوظة:

يمكن تصنيف التلوث المائي إلى:
[9]

 

 تلوث طبيعي

، اآلدميالذي يغير من الخصائص الطبيعية للماء، فيجعله غير مستساغ لالستعمال  التلوثويقصد به 
وذلك عن طريق تغير درجة حرارته أو ملوحته، أو ازدياد المواد العالقة به، سواء كانت من أصل 

غير عضوي. وينتج ازدياد ملوحة الماء في الغالب الزدياد كمية البخر لماء البحيرة أو عضوي أو 

النهر،
[10]

تجديد لها، ويؤدي ذلك أيضاً الكتسابه الرائحة الكريهة أو خصوصاً في األماكن الجافة دون  
.مذاقهأو  لونهتغير 

[11]
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-5#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-6#cite_note-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-7#cite_note-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-8#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-9#cite_note-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-10#cite_note-10
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Bahr_Shebin_Rubbish-Shebin_El-Kom.jpg&filetimestamp=20110721013917


 تلوث كيميائي

يعتبر التلوث الكيميائي للماء واحد من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه اإلنسان المعاصر،
[12]

حيث  

تأثير سام نتيجة وجود مواد كيميائية خطرة فيه، مثل مركبات  -أي اإلنسان-يصبح للماء بسببه 

. والتي يمكن تقسيمها إلى نوع قابل والمبيدات الحشرية، والزرنيخ، والكاديوم، والزئبق، الرصاص
لكائنات الحيّة التي تعيش في الماء، مما يمثل خطراً لالنحالل، ونوع آخر قابل للتراكم والتجمع في ا

 بسبب تلوثها. األسماككبيراً عليها، كذلك على متناولي 

 التلوث بمياه الصرف

 

 
 الصحي.تلويث المسطحات المائية بالصرف 

)المجاري( من أكبر المشكالت التي تواجه العالم  الصرف الصحيأصبحت قضية التخلص من مياه 

بأسره، لما يترتب على ذلك من أخطار صحية واقتصادية جمة. فهذا النوع من المياه الملوثة يشتمل على 

العديد من الملوثات الخطرة، سواء كانت عضوية أو مواد كيماوية )كالصابون والمنظفات الصناعية(، 
والمواد إلى المعادن الثقيلة السامة  الضارة، إضافة والميكروبات البكتيرياوبعض أنواع 

.الكربوهيدراتية
[13]

 

تحتوي مياه الصرف الصحي على بكتيريا كثيرة جداً تسبب أمراضاً عديدة، فمثالً في الجرام الواحد من 

مليون فيروس، باإلضافة إلى مليون من  10مخرجات الجسر )عرق أو بول أو براز( يحتوي على 
البكتيريا.

[14]
والنزالت  التيفوئيدالتي تؤدي إلى اإلصابة بمرض حمى  السالمونيالمثال ذلك بكتيريا  

 القيءيا كوالي المعوية. وتسبب بكتيريا الشيجال أمراض اإلسهال، كما تسبب بكتيريا اإلسشيرش

بكتيريا اللبتوسبيرا فيترتب عليها أمراض ، وقد تؤدي إلى الجفاف خاصةً عند األطفال. أما واإلسهال
.مرض الكوليرافتسبب  الفيبريو، أما بكتيريا والجهاز العصبي المركزي والكلى التهابات الكبد

[15]
 

وتسبب تلك أنواع البكتيريا وغيرها األمراض المختلفة نتيجة للتعامل مع المياه الملوثة بالصرف 

التي تم اصطيادها من هذه المياه، عوضاً  األسماكلصحي، سواء بالشرب أو االستحمام أو حتى تناول ا

والحمى  شلل األطفالإلى أمراض عن اإلقامة بالقرب من المسطحات المائية الملوثة، فإنه يمكن اإلشارة 
.والمالريا والجرب الصفراء

[16]
 

 [ الملوثات النفطيةعدل]

 تلويث السفنو  تسرب نفطي: مقاالت تفصيلية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-11#cite_note-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 .1978عام  فرنساغرق ناقلة بترول بالقرب من سواحل 

 
 

 .2007عام  خليج سان فرانسيسكوتيجة انسكابه في مغطاة بالنفط ن بطة

تعتبر الملوثات النفطية من أكبر مصادر التلوث المائي انتشاراً وتأثيراً رغم حداثتها، ويحدث التلوث 

والتي لم تقتصر على  -خاصةً البحرية منها-بالنفط عندما تتسرب المواد النفطية إلى المسطحات المائية 
لمحيطات وطبقات المياه العميقة.المناطق الساحلية فقط، بل تمتد لتصل إلى سطح مياه ا

[17]
 

ج النفط من تتعدد أسباب التلوث النفطي للمياه، لتتضمن حوادث ناقالت النفط ومنتجاته، وحوادث استخرا

اآلبار البحرية، خاصةً أثناء عملية فصل الماء عن الزيت فصالً كامالً، أو نتيجة تسرب النفط من اآلبار 

المجاورة للشواطئ البحرية،
[18]

أو بسبب تلف أنابيب نقل النفط من آباره البحرية للشواطئ، وأيضاً  
حوادث إلقاء النفايات والمخلفات النفطية في البحر من ناقالت النفط أثناء سيرها؛ خاصةً تلك المخلوطة 

بالمياه التي استخدمت في غسيل خزاناتها؛ وخاصةً تلك المصاحبة لتفريغ مياه توازن السفن.
[19]

أو غرق  

لة بالنفط أو اصطدامها بالسفن األخرى. الناقالت النفطية المحمَّ
[20]

يحدث التلوث بالنفط كذلك عند التدمير  
 حربي الخليج األولىالعمدي آلبار النفط البرية والبحرية، كما في 

[21]
،الثانيةو 

[22]
مما أدى لتلوث مياه  

مرة التلوث  47الخليج العربي بالبترول، وقد دلت دراسات أن التلوث بالنفط في الخليج يبلغ أكثر من 

% من التلوث من عمليات اإلنتاج البحري 77على المستوى العالمي بالنسبة إلى وحدة المساحة. ويأتي 
والناقالت.

[23]
 

 ومن أضرار التلوث النفطي نجد اآلتي:

 نة للنفط تأثير سام على الكائنات البحرية عندما تمتصه، فتتجمع المواد الهيدروكربونية المكو

للنفط في األنسجة الدهنية وكبد وبنكرياس األسماك، والتي تقتل بدورها اإلنسان بعد إصابته 

محار والثدييات والطيور البحرية والعوالق وال الالفقارياتبالسرطان. كما تؤثر سلباً على 
والشعاب المرجانية.

[24]
  

 .يمتد تأثير التلوث السلبي على المنتجات السياحية الشاطئية
[25]

  

  تزداد كلفة الحد من التأثيرات السلبية للنفط، أو ما تدفعه الشركات المالحية من تعويضات نتيجة
للتلوث.

[26]
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 المخلفات الزراعية

 

 
 .نيوزيلنداتلوث مجرى مائي بالمخلفات الزراعية في 

المخلفات الزراعية هي األسمدة والمبيدات التي يجري تصريفها إلى المجاري المائية إذا ما تركت دون 

تدوير،
[27][28]

والتي تؤدي إلى تلويث المياه باألحماض والقلويات واألصباغ والمركبات  

الهيدروكربونية، واألمالح السامة والدهون والدم والبكتيريا، وبالتالي يضم هذا النوع من المخلفات 
 خليطاً من الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية.

 [ تلوث الماء بالمبيداتعدل]

للقضاء على اآلفات والحشرات، الصحة العامةو الزراعةفي مجاالت  المبيدات الحشريةتستخدم 
[29]

 

وبصفة عامة يؤدي استخدام المبيدات إلى اختالل التوازن البيئي من خالل تلويث عناصر البيئة المختلفة 

من تربة وماء ونبات وحيوان بشكل يصعب إعادة توازنها. وتشمل المواقع المعرضة للتلوث بالمبيدات، 
الجوفية  عن طريق المياه

[30]
واآلبار والينابيع واألنهار والبحيرات والخزانات المائية والبرك. 

[31]
 

وتتلوث مياه الشرب بالمبيدات بأكثر من وسيلة، منها االنتقال العرضي من المناطق المجاورة أثناء 

التزامن مع حركة الماء، أو عملية الرش، أو من جراء التسرب من األراضي التي تتعامل مع مبيدات ب
مثالً الذي ينتشر على صفحة  ورد النيليحدث التلوث المباشر باستخدام المبيدات في القضاء على نبات 

، وبالتالي تمثل مخلفات المبيدات مشكلة خطيرة سواء بالنسبة لصحة اإلنسان؛ من مصرفي  نهر النيل

على الجهاز التنفسي والجلد والعين، حيث تأثيره
[32]

أو باعتباره مهلك لألسماك وضار بالزراعات؛  
امل معها بتلك المبيدات في حالة القضاء على ورد النيل مثالً. خاصةً نبات القطن عند ريه بمياه تم التع

كما أنه ضار بالحيوانات المنتجة للبن عند شربها لمياه ملوثة.
[33]

 

هناك تأثيرات صحية ضارة للمبيدات المذابة في المياه التي قد تنتقل إلى التربة وينتج عنها زراعة نباتات 

ملوثة أو نتيجة تناول الحيوانات لنباتات تمت سقايتها بالماء الملوث أو شربها من الماء الملوث 
مباشرةً،

[34]
 وهي: 

 وظهور أعراض تصلب الشرايينو الربوظهور أعراض مظاهر الحساسية الصدرية و ،

.السرطان
[35]

  

 .تضخم الكبد، وظهور األمراض الجلدية وأمراض العيون، وحدوث اضطرابات في المعدة
[36]
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 .فقدان الذاكرة وبعد مظاهر التبلد والخمول
[37]

  

 .تدمير العناصر الوراثية في الخاليا، وتكوين أجنة مشوهة
[38]

  

سي التي تحيط بالتعامل مع المبيدات، إال أنه ال يمكن االستغناء عنها كليّة، ألن ذلك يعني ورغم المآ

 10انتشار الحشرات واآلفات بصورة مخيفة. ويمكن االمتناع عن استخدام بعض المبيدات ألكثر من 
 سنوات في بعض األراضي، إال أن أي نبات يزرع في هذه األراضي ما زال يحتوي علي بقايا هذه

المبيدات.
[39]

 

 [ التلوث المائي بالمخصبات الزراعيةعدل]

مخصبات الزراعية، سواء كانت آزوتية أو فوسفاتية أو بوتاسية، والتي أما بالنسبة للتلوث المائي بال

يتزايد استخدامها نظراً لمحدودية التربة الصالحة للزراعة،
[40]

واالتجاه نحو التوسع في الزراعة الكثيفة  
لزيادة إنتاجية الزراعة من الغذاء مع النمو المضطرد للسكان.

[41]
التلوث المائي بالمخصبات  فمثالً ينشأ 

الزراعية في حال استخدامها بطريقة غير محسوبة، مما يؤدي إلى زيادتها عن حاجة النبات، فتذوب في 

مياه الري التي يتم التخلص منها في المصارف، أو تتراكم بمرور الزمن لتصل إلى المياه الجوفية التي 
تلعب األمطار دوراً في حمل ما تبقى منها في التربة ترتفع فيها نسبة مركبات النترات والفوسفات، كما 

ونقلها إلى المجاري المائية المجاورة.
[42]

 

هم الملوثات المائية، حيث يترتب على زيادة نسبتها في المياه إلى اإلضرار تعد المركبات الفوسفاتية من أ

بحياة كثير من الكائنات الحية التي تعيش في المياه، وينجم عن اإلفراط في المركبات الفوسفاتية آثاراً 
 ضارة، منها:

 طويلة،  يتصف هذا النوع من المخصبات بثباته الكيميائي، يبحث يجعله يستمر في التربة لفترة

فالنباتات والمحاصيل ال تستطيع أن تمتص كل ما يضاف منها إلى التربة.
[43]

فضالً عما تتصف  

االة في استخدامها ضراراً على كل من يتعامل من المياه شرباً به من سمية يجعلها من المغ
وزراعة )اإلنسان والحيوان(، مما يستوجب عدم زيادة مركبات الفوسفات في مياه الشرب عن 

 حدود معينة تقررها السلطات المحلية المعنية باألمر. 
 مائية في المسطحات تعمل المركبات الفوسفاتية على النمو الزائد للطحالب وبعض النباتات ال

مياه الصرف الصحي، حتى تصل  -في أغلب األحيان-المائية المغلقة كالبحيرات، والتي تستقبل 

لحالة تشبع غذائي يؤدي بمرور الزمن إلى خلوها من األكسجين، وبالتالي القضاء على ما بها من 
أسماك وكائنات بحرية أخرى.

[44]
  

تسهم مياه الصرف الزراعي ومياه األمطار والمياه الجوفية بنسبة مركبات فوسفورية إلى المجاري 

ي تحمله مياه الصرف الصحي والملوثات الصناعية.المائية تفوق بكثير تلك الت
[45]

 

ي العالم، ويأخذ أحد عدة أما التلوث المائي بمركبات النترات يعتبر من أكبر وأخطر مشكالت التلوث ف

 أشكال:

  يؤدي اإلسراف في استخدام الحمضيات النيتروجينية في التربة إلى زيادة تركيزها في المجاري
المائية لودود فائض عن حاجة النباتات، وتتسرب مع مرور الوقت إلى المياه الجوفية، أو تجرفها 

اإلنسان.مياه األمطار معها إلى المجاري المائية التي يستخدمها 
[46]

  

  .وجود نسبة عالية من النترات في عديد من النباتات التي تستخدم في تحضير طعام اإلنسان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-36#cite_note-36
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-37#cite_note-37
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-38#cite_note-38
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87&action=edit&section=6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-39#cite_note-39
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-40#cite_note-40
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-41#cite_note-41
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-42#cite_note-42
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-43#cite_note-43
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-44#cite_note-44
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-45#cite_note-45


والنيتريت المختزمة في أنسخة خضراوات مختارةكميات النيترات 
[47]

. 

              

نباتات 

 مختارة

النيترات 

 ملج/كجم

النيتريت 

 ملج/كجم
           

            3.3 2134 البنجر

            1.5 183 الجزر

            8.7 1361 الخس

            8.0 156 الخيار

            3.2 442 السبانخ

 الفاصولياء
 الخضراء

153 5.3            

            7.3 2600 الفجل

            0.7 1321 الكرفس

            2.3 330 الكرنب

 كمادة حافظة، سواء في المعلبات الغذائية، أو في  التوسع في استخدام مركبات النترات والنيتريت

بعض أنواع اللحوم المملحة والمحفوظة، انطالقاً مما تتصف به من خواص مضادة للجراثيم 
وإضافتها لوناً خاصاً ورائحة مميزة.

[48]
  

  نتيجة شمول جزء الجعةتوجد مركبات النيترات بنسبة عالية في بعض أنواع المشروبات مثل ،

كبير من أيون النترات المستخلص من الشعير إلى أيون النيتريت السام، أثناء تحضير الشراب 
.التخمرعن طريق 

[49]
  

 التلوث المائي بالمخلفات الصناعية

، خاصةً الصناعات الكيميائية ألنشطة الصناعيةايُقصد بالمخلفات الصناعية كافة المخلفات المتخلفة عن 

الذي  البيئةوالتصنيع الغذائي. وتمثل مخلفات الصناعة خطراً حقيقياً على على كافة عناصر  التعدينو

. وتعتبر كل القرن العشرينيعد الماء أهم عناصره، وقد ظهر هذا النوع من التلوث بوضوح في سبعينات 
الثقيلة  بالفلزاتمن الصناعات التحويلية والصناعات التعدينية المصدران الرئيسيان لملوثات المياه 

تستخدم في الصناعة بصفة رئيسية في تبريد وتنظيف اآلالت  فالمياهوالكيماويات والمنظفات الصناعية. 

وغيرها من العمليات التصنيعية المختلفة، مما ينجم عنه ذلك تلويث  الطعامأو  المواد الخامومعالجة 
يتم تصريف كميات هائلة من المياه الصناعية يومياً.المياه بمستويات متباينة، و

[50]
 

والكاديوم  الرصاصو كالزئبق-ة يمثل التلوث بالصناعات التعدينية ذات العالقة بإنتاج الفلزات الثقيل

مشكلة كبرى، نظراً لقدرتها على التراكم في األنسجة الحية، -الزنكو
[51]

ي يعد أكثرها خاصةً الزئبق الذ 

انتشاراً وأشدها سميّة وقدرة على التراكم باألنسجة، فضالً عن دورها في استهالك قدر كبير من 
أمثال ما تستهلكه مخلفات الصرف الصحي، وهذا بدوره يؤدي لمزيد من قتل الكائنات  4األكسجين يزيد 

 الحية بالمياه التي تلقى فيها هذه المخلفات.

، تسهم عديد من الصناعات التحويلية األخرى في التلوث المائي، مثل الصناعات أسوة بالفلزات الثقيلة

الكيميائية وعامل تكرير النفط، والصناعات الدوائية وصناعة الحديد والصلب، والصناعات الورقية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-46#cite_note-46
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-47#cite_note-47
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-48#cite_note-48
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-49#cite_note-49
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-50#cite_note-50


والصناعات الغذائية، بجانب محطات توليد الكهرباء. وما يترتب على ذلك من اإلضرار بسلسلة الغذاء، 

خالل إصابة األحياء المائية من األسماك والثدييات المائية بالسرطان، الذي بدوره ينتقل إلى اإلنسان، من 

فضالً عن التأثير السلبي لهذا التلوث على إنتاجية المسطحات المائية من األسماك.
[52]

وبصفة عامة  
تتضح سلبيات التلوث المائي بمخلفات الصناعات التحويلية في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية،

[53]
 

وخاصةً الصناعات التعدينية، باإلضافة إلى المناطق المتقدمة صناعياً مثل دول شرق آسيا.
[54][55]

 

كذلك تؤدي إلقاء المواد بالستيكية في المسطحات المائية إلى قتل األسماك والطيور والثدييات البحرية، 

تلتهم األكياس البالستيكية العائمة ظناً  -على سبيل المثال-أو إلحاق ضرر بها. فصغار السالحف البحرية 
وجبات لذيذة لها، ومن ثم تموت نتيجة انسداد أمعائها بهذه األكياس منها إنها قناديل البحر التي تُشكل 

بالخيوط البالستيكية المستعملة في  -عن طريق الخطأ-التي ال تهضم. كما أن الطيور البحرية تصطدم 

أدوات صيد األسماك، مما يتسبب في موتها شنقاً.
[56]

 

 [ إجراءات وقاية المياه من التلوثعدل]

الحازمة لمحاولة الحد من تلوث  التشريعاتو القوانينيتطلب الحفاظ على المياه الطبيعة سن الكثير من 
،النفاياتو المخلفاتالمياه، بجانب بناء الحكومات محطات لتنقية المياه ومعالجتها من 

[57]
كذلك وضع  

حد أعلى لتركيز الملوثات في المياه ليضمن حد أدنى لسالمة المياه.
[58]

وسائل كل هذا بجانب التوعية في  

وفي دور العبادة بأهمية المحافظة على المياه. شبكة المعلومات الدوليةالمختلفة و اإلعالم
[59]

 

 ومن بعض الحلول األخرى لمعالجة هذا التلوث مايلي:

  سرعة معالجة مياه الصرف الصحى قبل وصولها للتربة أو للمسطحات المائية األخرى، والتي
أخرى في رى األراضى الزراعية لكن بدون تلوث للتربة والنباتات يمكن إعادة استخدامها مرة 

 التي يأكلها اإلنسان والحيوان. 

  التخلص من نشاط النقل البحرى، وما حدث من تسرب للبترول أو النفط في مياه البحار من خالل
 الحرق أو الشفط. 

  محاولة دفن النفايات المشعة في بعض الصحارى المحددة، ألنها تتسرب وتهدد سالمة المياه
 الجوفية. 

  فرض احتياطات على نطاق واسع من أجل المحافظة على سالمة المياه الجوفية كمصدر آمن من

مصادر مياه الشرب، وذلك بمنع الزراعة أو البناء أو قيام أى نشاط صناعي قد يضر بسالمة 
 لمياه. ا

  محاولة إعادة تدوير بعض نفايات المصانع بدالً من إلقائها في المصارف ووصولها إلى المياه

 الجوفية بالمثل طالما ال يوجد ضرر من إعادة استخدامها مرة أخرى. 
  التحليل الدورى الكيميائى والحيوى للماء بواسطة مختبرات متخصصة، لضمان المعايير التي

 ياه وعدم تلوثها. تتحقق بها جودة الم

  الحد من تلوث الهواء الذي يساهم في تلوث مياه األمطار، وتحولها إلى ماء حمضى يثير الكثير
 من المشاكل المتداخلة. 

  والخطوة الجادة الحقيقية هو توافر الوعى البشرى الذي يؤمن بضرورة محافظته على المياه من

 التلوث. 

 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-51#cite_note-51
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-52#cite_note-52
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-53#cite_note-53
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-53#cite_note-53
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-55#cite_note-55
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87&action=edit&section=8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-56#cite_note-56
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87#cite_note-57#cite_note-57
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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