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شكر كتقدير
أتقدـ بالشكر الجزيل للسيد كزير الزراعة الدكتور صالح الحسني كللسادة أعضػا ىيةػة
الرأم لتبنيهم طبع ىذا الكتاب إيمانان منهم لبلرتقػا بالبحػا العلمػي الرصػي كبمػا يعػزز
تقدـ القطاع الزراعي كأىميتو في تطوير االقتصاد الوطني .

شكرم كتقديرم لؤلخػوة الػزمبل فػي دائػرة الثػركة الحيوانيػة لتشػجيعهم لػي ك ػثهم علػى

مواصلة إنجاز ىذا المجهود  ,كما كأشكر المهندس الزراعي األقدـ السيد أ مد ىاشم
العبيدم لما بذلو م جهد كمشقة في طبع كتنضيد مسودة الكتاب جزاه اهلل خيران .
نسألو تعالى السداد كالتوفيق .

د .مصدؽ دلفي على
مدير عاـ دائرة الثركة الحيوانية
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ادلمذيخ
تعتبر الثركة السمكية كا دة م أىم المصادر الطبيعية التي استغلها اإلنساف منذ القدـ
يػػا يبلػػن اإلنتػػاج العػػالمي مػ األسػػماؾ ػػوالي  75مليػػوف طػ فػػي كػػل عػػاـ  ,تسػػهم
الدكؿ النامية فيو بحوالي . % 48

تعتبر األسماؾ مصدر ىاـ للغذا كللبركتي بصفة خاصػة  ,يػا يحصػل اإلنسػاف علػى
 % 14م البركتي الحيواني مػ األسػماؾ  ,كمػا كتشػكل مصػدر ىػاـ للػدخل الػوطني
في العديد م الدكؿ كتسهم في تحقيق األم الغذائي .
في الدكؿ العربية عمومان  ,انتشرت عملية تربيػػة أسماؾ الكارب كالتيبلبيا  ,كالتي تتمتػع
اليػان بشػػعبية عاليػػة بػػي المػػربي كالمسػػتهلكي علػى ػػد سػػوا  ,نتيجػػة للنكهػػة الجيػػدة

للحومها  ,ككفا ة التحويل الغذائي العالية مقارنػةن باألسػماؾ المحليػة فػي البلػداف العربيػة

فضبلن ع تكػيفها مػػع الظركؼ البيةية المختلفة .
فػػي العػراؽ بػػدأ االىتمػػاـ فػػي السػػنوات االخيػػرة بشػػكل متزايػػد كجػػاد فػػي تربيػػة األسػػماؾ
فػػي األ ػػواض الترابيػػة كاألقفػػاص كالتػػي بات ػ تسػػهم فػػي تغطي ػة جػػز كبيػػر م ػ اللحػػوـ
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رخيصة الثم كبالتالي تعزيز االم الغػذائي باعتبارىػا ركيػزة أساسػية للغػذا كمصػدر مهػم
للبركتي .
تبلن المسا ة المائية لؤل واض الترابية بحدكد  22الف دكنم كبطاقة إنتاجية تتراكح مػا
بػػي  15 – 10ألػػف ط ػ سػػنويان  ,فػػي ػػي تبلػػن المسػػا ة المائيػػة لؤلقفػػاص العائمػػة

بحدكد  208ألف متر مربع بطاقة إنتاجية مقاربة لؤل واض الترابية .

إف جهػػل غالبيػػة المػػربي بػػادارة ىػػذه المشػػاريع بػػات يعراػػها إلػػى الكثيػػر م ػ المشػػاكل

خاصػةن ظػػاىرة تفشػػي األمػػراض كالتػي أصػػبح المعضػػلة الكبػػرل فػي مواجهػػة تقػػدـ ىػػذا
النشاط كتطويره .

تتعرض أسػماؾ الكػارب إلػى العديػد مػ األمػراض التػي تسػبر خسػائر اقتصػادية فاد ػة
في مزارع التربية كاألقفاص العائمة نستعراها فػي ىػذا المنشػور بطريقػة مبسػطة كسلسػة
معػػززة بصػػور تواػػيحية ع ػ كػػل الػػة مراػػية كطػػرؽ تشخيصػػها كعبلجهػػا كاإلج ػرا ات
الوقائية للحد م انتشارىا .
إف إع ػػداد ى ػػذا الكت ػػاب كجعل ػػو ف ػػي متن ػػاكؿ ال ػػزمبل األطب ػػا البيط ػػريي كالمهندس ػػي
الػػزراعيي كالعػػاملي فػػي قطػػاع األسػػماؾ مػػا ىػػي إال مسػػاىمة بسػػيطة تهػػدؼ إلػػى تطػػوير
مشاريع تربية األسماؾ  ,لمػا لهػا مػ دكر إيجػابي فػي تنميػة اقتصػادنا الػوطني كبػاألخ
في مر لة كالتي يمر بها بلدنا العزيز .

د .مصدؽ دلفي علي
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الفصل االول :
إَٔاع أمسبن انكبرة ادلزثبح يف األحٕاع
 .1سمكة الكارب العادم : Common carp

اسمها العلمي  Cyprinus carpio Lتنتمي إلى عائلة الشبوطيات .

تعيش ىذه السمكة في مياه مختلفة الخصػوبة كتتحمػل ػرارة مػا بػي 38 - 5
مةوية  .تتوقف ع تناكؿ العلف بدرجة رارة  7 – 5مةويػة  ,كلهػا القػدرة علػى

تحم ػل أقػػل كميػػة م ػ األككسػػجي المػػذاب بحػػد أدنػػى  2ملغػػم  /لتػػر  .تتعػػرض
لبلختناؽ كالنفوؽ عند انخفاض األككسجي إلى  0.3ملغم  /لتر .

سمكة الكارب العادم
 .2سمكة الكارب الفضي : Silver carp

اسػػمها العلمػػي  Hypophthalmichthys molitrixتنتمػػي إلػػى

عائلة الشبوطيات  .تفضل الطبقة السطحية مػ مػا الحػوض لوجػود الببلنكتػوف
تعيش فػي درجػة ػرارة مػا بػي  38 – 5مةويػة كالحػرارة المثاليػة لهػا35 – 25
مةويػػة  .تتعػػرض للنفػػوؽ بدرجػػة ػػرارة أقػػل مػ  5كأكثػػر مػ  40درجػػة مةويػػة .

تع ػػيش ف ػػي تركي ػػز أككس ػػجي م ػػذاب م ػػا ب ػػي  5.5 – 2ملغ ػػم  /لت ػػر كيح ػػدث
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االختناؽ كالنفوؽ عنػد تركيػز  0.8ملغػم  /لتػر  .سػمكة الكػارب الفضػي سػمكة
نافعػػة فػػي االسػػتزراع بػػاأل واض الترابيػػة ككػػذل فػػي األقفػػاص  .ىػػذه السػػمكة
تعمل كفلتر لؤلغذية التي تتناكلها م الما ( نباتات ك يدة الخلية كبكتريا ) .

سمكة الكارب الفضي
 .3سمكة الكارب العشبي : Grass carp

اسػػمها العلمػػي  Ctenopharyngodon idellusتنتمػػي إلػػى عائلػػة
الشػػبوطيات  .تبحػػا ع ػ الغػػذا فػػي طبقػػة الميػػاه العليػػا كالوسػػطى القريبػػة م ػ
جانػػر الحػػوض يػػا تكثػػر الحشػػائش  .تتحمػػل ىػػذه السػػمكة الحػػرارة مػػا بػػي

 38 – 5مةويػ ػػة كالحػ ػػرارة المثاليػ ػػة لهػ ػػا  32 – 25مةويػ ػػة كيحصػ ػػل االختنػ ػػاؽ
كالنفوؽ عند أقل م  5كأعلى م  40درجة مةوية  .تعيش في تركيز أككسػجي
مػػذاب مػػا بػػي  5 – 2ملغػػم  /لتػػر كيحصػػل االختنػػاؽ عنػػد  0.4ملغػػم  /لتػػر .

تفضل العيش في المياه القلوية قلػيبلن  . PH 8.8 – 7.5تنمػو ىػذه السػمكة
فػػي ميػػاه األ ػػواض التػػي بهػػا األعشػػاب كالنباتػػات  .فهػػي تسػػتهل النباتػػات
المائية كتقدـ البراز المحلل لدرجة دنيا صغيرة جػدان السػتفادة األسػماؾ األخػرل

مثل الكارب الفضي كالكارب كبير الرأس .
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سمكة الكارب العشبي
 .4سمكة الكارب كبير الرأس : Big head

اسػػمها العلمػػي  Aristichthys nobilisتنتمػػي إلػػى عائلػػة الشػػبوطيات .

ىػػي سػػمكة عشػػبية جزئي ػان تسػػتهل الطحالػػر أك المسػػتعمرات م ػ الطحالػػر

الزرقػػا كغ ػذائها الػػرئيا الهائمػػات الحيوانيػػة  Zooplanktonتعػػيش ىػػذه
السػػمكة فػػي درجػػة ػػرارة مػػا بػػي  38 – 5مةويػػة كالدرجػػة المثاليػػة 35 – 25

مةويػة كيحصػػل النفػػوؽ عنػػد أقػل مػ  5كأكثػػر مػ  40درجػة مةويػػة  .تعػػيش فػػي
تركيز أككسجي مذاب ما بي  5 – 2ملغػم  /لتػر كيحصػل االختنػاؽ عنػد 0.4
ملغم  /لتر كتفضل المياه القلوية . PH 8.5 – 7.5

سمكة الكارب كبير الراس
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عزق رزثٍخ األمسبن :

انرتثٍخ يف احٕاع رزاثٍخ يفزٕحخ

نظران للتطور الحاصل في قطاع إنشا مزارع تربية األسماؾ  ,كألىمية ىذه المشاريع في

توفير الغػذا السػمكي الػذم يسػهم بشػكل فاعػل فػي تػوفير األمػ الغػذائي  ,نشػير إلػى

تطبيقات السيطرة النوعية في مزارع تربية األسماؾ في اال واض الترابية .

تشمل تل

التطبيقات :

 تهيةة األ واض  :التجفيف  ,التعشػير  ,صػيانة األ ػواض  ,التعقػيم  ,التسػميد
 ,مل األ واض بالما .
 االختبارات الطبيعية للما  :لوف الما  ,شفافية الما  ,درجة رارة الما .

االختبارات الكيماوية للماء :قياس الملوحة  ,قياس غاز األوكسجين  ,قياس غاز ثاني أوكسيد الكاربون ,قياس أالس
الهيدروجيني ).( PH

 زراعة االصبعيات ك النها الصحية .
 تغذية كتعليف األسماؾ كمتابعة نموىا .
رٍٓئخ األحٕاع :

انزجفٍف

تػػتم العمليػػة بتفريػػن األ ػػواض م ػ المػػا بعػػد انتهػػا موسػػم التربيػػة كتسػػويق األس ػماؾ ,
كتترؾ األ واض لتجف بواسطة أشعة الشما .
الفائدة م عملية التجفيف ىي :
 تسهيل عمليات الصيانة .
 تقض ػػي أش ػػعة الش ػػما عل ػػى الطفيلي ػػات كاأل ي ػػا المجهري ػػة كأع ػػدا األس ػػماؾ
األخرل المتواجدة في الحوض .
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 تساعد عملية التجفيف في القضا على النباتات المائية التي تنمو بصورة كثيفة
كػػذل تسػػاعد علػػى جفافهػػا كتحليلهػػا مػػع زيػػادة خصػػوبة تربػػة الحػػوض كشػػدة
تماسكها .

تفرين وض تربية أسماؾ لتهيةة للتعقيم في مفقا أسماؾ الصويرة
انزؼشٍت

يقصػػد بػػو إزالػػة كقلػػع النباتػػات التػػي تظهػػر فػػي الحػػوض كتنمػػو بصػػورة كثيفػػة بعػػد السػػنة

األكلى كالثانية م إنشا الحوض كىي على مجموعتي :

 .1النباتػػات المائيػػة التػػي تنمػػو بصػػورة كثيفػػة كتكػػوف مغمػػورة كال تظهػػر فػػوؽ سػػطح
الما .
 .2نباتػػات تكػػوف جػػذكرىا فػػي قعػػر الحػػوض كلهػػا تفرعػػات فػػوؽ سػػطح المػػا  ,مثػػل
القصر كالبردم .
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لهذه المجموعتي م النباتػات كخاصػة عنػد نموىػا بصػورة كثيفػة أاػرار متعػددة
يمك تلخيصها باآلتي :
 تعتب ػػر ى ػػذه النبات ػػات ملج ػػأ ألع ػػدا األس ػػماؾ مػ ػ األف ػػاعي كالض ػػفادع
كأسماؾ أخرل كالحشرات .
 نمو ىذه النباتات يقلل مػ فائػدة إاػافة األسػمدة  ,يػا تسػتفيد ىػذه
النباتات م األسمدة المضافة على ساب تقليل نمو الهائمات النباتيػة
( األ يا النباتية المجهرية الطافية ) التػي تعتبػر الحلقػة األساسػية لزيػادة

القاعدة الغذائية للحوض .
 عرقلة عملية صيد األسماؾ .

يتم التخل

م ىذه النباتات بالطرؽ التالية :

أ.النباتػػات المغمػػورة يػػتم تركهػػا لتجػػف بواسػػطة أشػػعة الشػػما أك تقلػػع كيعمػػل منهػػا
زـ أك أكواـ كخاصة النباتات الطرية منها يا تواع فػي جوانػر الحػوض كعنػد

تحللها تكوف سمادان جيدان يرفع م القاعدة الغذائية للحوض .

إزالة القصر وض تربي مفقا اسماؾ الصويرة
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ب.نباتات المجموعة الثانية مثل القصر كالبردم يمك قلعها ميكانيكيػان أك يػدكيان
كيفضل إجرا عملية القلع قبل تكوي البذكر أك في بداية الربيع قبل نموىا كيفضل
قلعها كىي جافة كفي الة ظهػور التفرعػات الجديػدة يػتم قلعهػا أيضػا ثػم يػتم غمػر
األ واض بالما لمنعها م النمو .
انظٍبَخ

تحػػدث نتيج ػػة عملي ػػة التعريػػة خاص ػػة ف ػػي مواس ػػم األمطػػار كالفيض ػػانات كت ػػراكم الط ػػي
كالطمى في قعر األ واض  ,مما تسبر في تقليل عمق الحوض كما لذل م مخػاطر
على ياة األسماؾ  ,يا تجرل عملية كشف لؤل واض مع مبل ظة جوانر الحوض

كالتأكد م سبلمة السدكد كالنواظم كالشبكات كمتانتها  .باإلاػافة إلػى صػيانة المبػازؿ
كتطهيرىػػا مػػع صػػيانة قعػػر الحػػوض كالتأكػػد مػ عػػدـ كجػػود الحفػػر  ,يػػا إف كجودىػػا
يؤدم إلى تجميع أعدا األسماؾ  ,ككذل الديداف كالطفيليات كذل إخفػا األسػماؾ
الضػػارة فيهػػا  ,مػػع عػػدـ إمكانيػػة بػػزؿ الحػػوض بصػػورة جيػػدة ممػػا يعرقػػل صػػيد األسػػماؾ
بصورة كاملة  ,كتجفيف الحوض نهائيان .

إجرا صيانة أل د األ واض الترابية في مفقا أسماؾ الصويرة
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انزؼمٍى

يقصػػد بػػو تقليػػل أك القضػػا علػػى النباتػػات الضػػارة كاأل يػػا المجهريػػة كالمراػػية التػػي
تسبر مشاكل كثيرة لؤلسماؾ كتجرم ىذه العملية كالتالي :

 بواسطة الشما  ,يا إف عملية تجفيف األ واض تقضي على بعض النباتات
كاأل يا األخرل الضارة كيفضل إف تكػوف مػ (  ) 14 – 10يػوـ مػع مبل ظػة
جفاؼ قعر الحوض بصورة جيدة .
 استخداـ الجير الحي ( النػورة الحػارة )  :يػتم نثػر مػا يقػارب  1.5طػ  /ىكتػار
م ػ مػػادة الجيػػر الحػػي فػػي قعػػر الحػػوض بعػػد عمليػػة التجفيػػف التػػاـ للحػػوض
للقضا على األ يا المراية  ,كذل قبل أسػبوعي مػ مػل الحػوض بالمػا ,
كيجر أخذ الحذر م قبػل العػاملي لػدل نثػر أك إاػافة ىػذه المػادة لؤل ػواض
بعدـ مبلمستها باليد أك تطايرىا في الهوا لتبلما الوجو أك العيوف  ,ألنها مادة
ارقة .
انزظًٍذ

يستفاد م تسميد األ واض لرفػع إنتاجيػة الحػوض مػ األسػماؾ كذلػ بزيػادة القاعػدة
الغذائي ػػة الطبيعي ػػة  ,إف إا ػػافة األس ػػمدة تعم ػػل عل ػػى نم ػػو األ ي ػػا النباتي ػػة كالحيواني ػػة
الصغيرة كالتي تعتبر م األغذية الطبيعية في الحوض  ,كىذه األ يا النباتية كالحيوانيػة
الصػػغيرة تمثػػل غػػذا ان مهمػػان لؤلسػػماؾ ( كال سػػيما األسػػماؾ الصػػغيرة – االصػػبعيات )
باإلاافة إلى األعبلؼ المركزة األخرل المضافة  ,كتبدأ عملية تسميد األ ػواض عنػدما

تكوف درجة رارة الما دكف  20مةوية .
أىم األسمدة التي تستخدـ ىي :

أكالن  :األسمدة العضوية  :كتشمل المخلفات الحيوانية الجافة  .يفضل إاػافتها اصػة
لؤل ػػواض ديثػػة االنشػػا كبمعػػدؿ (  ) 125 – 100كغػػم  /دكنػػم خاصػػة لؤل ػػواض
ديثة اإلنشا  ,يتم توزيعها في الحوض على دفعة كا دة أك ثبلثة دفعات متساكية في
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بداية كمنتصف كنهاية الموسم كقد يتم كاع األسمدة في فر مع تغطيتها بالتراب قبل
مل الحوض بالما أك فػي الػة إاػافاتها كالحػوض مملػو بالمػا فانػو يػتم كاػعها فػي
فر على جوانر الحوض قريبة م سطح الما مع تغطيتها بالتراب .
فوائد األسمدة العضوية :
 تزيػػد م ػ خصػػوبة التربػػة كزيػػادة تماسػػكها ممػػا يسػػاعد فػػي زيػػادة تثبي ػ عنصػػر
النتركجي  ,كذل تقليل تسرب الما م قعر الحوض .

 تساعد في زيادة إنتاج القاعدة الغذائية الطبيعية في األ واض كباألخ

ديثػة

اإلنشا مما تساعد في تغذية صغار األسماؾ بصورة جيدة .
 تمتاز األسمدة العضوية ببطي تحللها  ,لذل ال تؤثر على زيادة تركيز العناصػر
الغذائية في ما الحوض كال يكوف لها تأثير سمي على األسماؾ  .كيعاب عليهػا
علػػى أنه ػػا ق ػػد تك ػػوف كاس ػػطة لنق ػػل األم ػػراض  ,ل ػػذل يج ػػر التأك ػػد مػ ػ خل ػػو
مصادرىا م األمراض  .كعليو يجر تركها إلى أف تجف تمامان بواسػطة الشػما
قبل توزيعها في الحوض .

ثانيػ ػان  :األس ػػمدة الكيمياكي ػػة  :كتش ػػمل األس ػػمدة النيتركجيني ػػة كالفس ػػفورية كالمركبػ ػة .

استعمالها يجر إف يتم بعناية فائقة .
فوائد األسمدة الكيمياكية :

 تمتاز بسرعة تحللها كبذل توفر العناصر الغذائية في الما كتساعد على سػرعة
نمو الهائمات النباتية كالحيوانية .

 يمك التحكم بنوع العنصر الذم يفتقػر إليػو المػا  .فػي ػاؿ انخفػاض عنصػر
النيتركجي في ما الحوض مثبل ,يمك إاافة األسمدة النيتركجينيػة كذلػ بعػد
إجرا تحليل للما كتحديد الكمية المطلوبة كىكذا لبقية المركبات. .
 يعػػاب عل ػى ىػػذه االسػػمدة بانهػػا ال تتحمػػل أم خطػػأ فػػي زيػػادة الكميػػات ع ػ
المطلوب كونها سامة لؤلسماؾ .
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األسمدة الكيمياكية الشائع استخدامها في أ واض تربية األسماؾ :
 سماد اليوريا  :يضاؼ إلى األ واض التي يقل فيها عنصر النيتركجي .
 سػػماد السػػوبر فوسػػفات  :فوسػػفات األمونيػػوـ  ,يضػػاؼ إلػػى األ ػػواض الفقيػػرة
بعنصر الفسفور .
 السػػماد المركػػر  :كيضػػاؼ إلػػى األ ػػواض لزيػػادة عنصػػر النيتػػركجي كالفسػػفور
كالبوتاسػ ػ ػػيوـ  ,كتضػ ػ ػػاؼ ىػ ػ ػػذه األسػ ػ ػػمدة بشػ ػ ػػكل دفعػ ػ ػػات متسػ ػ ػػاكية بمعػ ػ ػػدؿ

(  ) 20 – 15كغم  /دكنم  ,بعد إذابتها بالما كرشها في الحوض .
مبل ظػػات ىامػػة يجػػر التأكػػد منهػػا  ,قبػػل كأثنػػا إج ػرا عمليػػة التسػػميد خػػبلؿ موسػػم
التربية :
 معرفة تركيز عنصر النيتركجي كالفسفور في الما بعد إجرا التحلػيبلت الدكريػة
لما األ واض مع االستعانة بالبيانات الواردة في الجدكؿ أدناه .
 عنػػدما يكػػوف المػػا يسػػر يفضػػل إاػػافة األسػػمدة التػػي تحتػػوم علػػى قليػػل م ػ
النتركجي ككثير م الفسفور ( الفوسفاتية ) سوبر فوسفات كغيرىا .
 عندما يكوف الما عسر يفضل إاافة األسمدة النيتركجينية ( اليوريا ) .
 عدـ إاافة األسمدة في األ واض التػي يكػوف ماؤىػا امضػي  ,أم يػنخفض ال ػ
 PHع ػ  5.5بػػل يجػػر معالجػػة الحمواػػة بواسػػطة الجيػػر الحػػي ثػػم تجػػرم
عملية التسميد .

 معرفة شفافية الما .
 معرفة لوف الما في فصل االختبارات الطبيعية المضافة .
 ال ينصح تسميد األ واض في الحاالت التالية :
 .1األ واض التي يبدؿ مائها باستمرار .
 .2األ ػػواض التػػي تنمػػو فيهػػا النباتػػات المائيػػة بكثافػػة عاليػػة  ,يػػا تنػػافا
ىذه النباتات األ يا النباتية كالحيوانية الهائمة على العناصر المضافة .
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العنصر
النتركجي

المبل ظات

التركيز
أقل م  0.5ملغم  /لتر

الما فقير يجر إاافة األسمدة ( اليوريا )

م  1 – 0.5ملغم  /لتر

مقبوؿ .

اقل م  2ملغم  /لتر

غير مقبوؿ .

أكثر م  2ملغم  /لتر

يػ ػػؤدم إلػ ػػى ػ ػػدكث تلػ ػػوث فػ ػػي مػ ػػا الحػ ػػوض
باإلاػػافة إلػػى زيػػادة نمػػو النباتػػات المائيػػة بصػػورة
كثيفة .

الفسفور

اقل م 0.5

الما فقير يجر إاافة األسمدة الفوسفاتية .

0.5

األمثل االمتناع ع إاافة االسمدة .

أكثر م 0.5

اإلمتناع ع إاافة األسمدة

جدكؿ يبي التركيز المناسر لعنصرم النتركجي كالفسفور في أ واض تربية األسماؾ
يمء احلٕع ثبدلبء

قبػػل البػػد بعمليػػة مػػل الحػػوض بالمػػا  ,يجػػر كاػػع مقيػػاس ثاب ػ فػػي الحػػوض مػػع
تحديػػد عبلم ػػة ت ػػدؿ عل ػػى مس ػػتول الم ػػا الػػذم يفت ػػرض أف يبق ػػى ثابتػ ػان باس ػػتمرار بع ػػد

ساب معدؿ الرشح كالتبخر  ,يا تجرم عملية مبل ظة مستول الما فػي الحػوض

يوميػان  .يمكػ إاػػافة المػػا كػػل  5أيػػاـ لؤل ػػواض التػػي تقػػل مسػػا تها عػ  10دكنػػم ,
ككػػل  10أيػػاـ فػػي األ ػػواض التػػي تزيػػد مسػػا تها عػ 10دكنػػم  ,مػع مبل ظػػة الظػػركؼ

الجويػػة األخػػرل  .باإلاػػافة إلػػى مبل ظػػة اسػػتمرار تبػػديل مػػا الحػػوض فػػي الػػة تػػوفر
كميات كبيرة م الما يؤدم إلى زيادة تهوية المػا كزيػادة ذكبػاف األككسػجي فيػو  ,إال
انػػو يعػػاب عليهػػا بأنهػػا تػػؤدم إلػػى تقليػػل اثػػر إاػػافة األسػػمدة ك فقػػد كميػػات كبيػػرة م ػ

القاعدة الغذائية ( الهائمات النباتية كالحيوانية ) التي تتغذل عليها األسماؾ .
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عمق الحوض األمثل كمعدؿ أل واض تربيػة اسػماؾ الكػارب مػثبلن ىػو متػر كنصػف مػع
مبل ظة أف تكوف نسبة م  % 15 – 10م مسا ة الحوض ال تقل أعماقهػا عػ 2
متر كخاصة في األ واض الصغيرة  ,لغرض ماية األسماؾ م

رارة الصيف الشػديدة

كبركدة الشتا مع مبل ظة انحػدار قػاع الحػوض بمعػدؿ  45 – 30سػم لكػل  30متػر
باتجاه انبوب التصريف .
مساكئ عدـ انتظاـ مستول الما في الحوض :

 .1في الة زيادة عمق الحوض ع  2متر يسبر :
 عدـ مقدرة األسػماؾ علػى النػزكؿ إلػى المنػاطق العميقػة أكثػر مػ  2متػر
خاصػة فػػي بدايػػة موسػػم التربيػػة  ,يػػا تكػػوف األسػػماؾ صػػغيرة لػػذل ال
تسػتطيع التغػػذم علػى العلػػف النػازؿ إلػػى القػاع أك الغػػذا الطبيعػي  ,ممػػا
يسبر ىدر في العلف  ,باإلاػافة إلػى اػعف نمػو األسػماؾ بػالرغم مػ
إاافة العلف بالكميات المطلوبة كالمحسوبة .
 زيادة عمق الحوض يؤدم إلى صعوبة نفاذ أشعة الشما إلى القاع  ,مع
قلة دكث عمليػة التركيػر الضػوئي كزيػادة ثػاني أككسػيد الكػاربوف كقلػة
األككسػػجي  ,أم ػػدكث منطقػػة ميتػػة فػػي القػػاع يصػػعر علػػى األسػػماؾ
العيش فيها .
 .2فػػي الػػة انخفػػاض مسػػتول مػػا الحػػوض ( العمػػق ) عػ الحػػد المطلػػوب يػػؤدم
إلى :

 نمػػو النباتػػات المائيػػة الضػػارة مثػػل القصػػر كالبػػردم بغػػزارة  ,ممػػا يعيػػق
عملي ػػات الب ػػزؿ كص ػػيد األس ػػماؾ  ,م ػػع تقلي ػػل فائ ػػدة إا ػػافة األس ػػمدة
الستهبلكها م قبل ىذه النباتات .
 تسػػاعد الميػػاه الضػػحلة علػػى زيػػادة تكػػاثر أعػػدا األسػػماؾ م ػ الضػػفادع
كاألفاعي كغيرىا .
 تكوف األسماؾ عراة للمخاطر لتغير درجة رارة الما بسرعة في الػة
انخفػػاض مسػػتول مػػا الحػػوض ( قلػػة العمػػق ) ممػػا يػػؤدم إلػػى تعػػرض
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األسػػماؾ للحػػرارة أك البػػركدة الشػػديدة كالتػػي ت ػؤثر علػػى طبيعػػة تغػػذيتها
كسهولة إصابتها باألمراض .
االخزجبراد انغجٍؼٍخ نهًبء

 .1لػػوف الم ػ ػ ػ ػ ػ ػا  :م ػ معرفػػة لػػوف المػػا يمك ػ االطمةنػػاف علػػى الػػة األسػػماؾ ,
كىناؾ بعض األدلة يمك م خبللها معرفة نوع الما ككػوف البيةػة جيػدة أـ غيػر
ذل م خبلؿ المراقبة اليومية للوف الما ىي :
 لوف الما األمثل أخضر إلى أخضر مػزرؽ ك يػدؿ علػى إف مػا الحػوض
طبيعػػي كإف البيةػػة جيػػدة لنمػػو األسػػماؾ  ,كبالتػػالي يجػػر االمتنػػاع ع ػ
إاافة األسمدة .
 عندما يكوف لوف الما شفاؼ أك أصفر(يحدث غالبان في فصل الشػتا )

يػػدؿ علػػى إف مػػا الحػػوض فقيػػر فػػي القاعػػدة الغذائيػػة  ,لػػذل يجػػر

إاافة األسمدة .

 عن ػػدما يك ػػوف ل ػػوف الم ػػا أخض ػػر ق ػػاتم أك بن ػػي  ,فه ػػذا دلي ػػل عل ػػى نم ػػو
األ يػػا المائيػػة بكثافػػة عاليػػة مػػع كجػػود مػػواد عضػػوية متحللػػة  ,كىػػذا
العامل يؤدم إلى نق

غاز األككسجي  ,كيهدد يػاة األسػماؾ بػالخطر

 ,كيحػػدث ذل ػ فػػي فصػػل الصػػيف بسػػبر ارتفػػاع درجػػة ػػرارة المػػا
كمػػوت بعػػض النباتػػات كتفسػػخها فػػي مػػا الحػػوض لػػذل يجػػر االمتنػػاع
ع ػ ػ ػ إاػ ػ ػػافة األسػ ػ ػػمدة مػ ػ ػػع إاػ ػ ػػافة  2.5كغػ ػ ػػم  /دكنػ ػ ػػم م ػ ػ ػ الجيػ ػ ػػر
الحي  CaOلتقليل األ يا المستهلكة لؤلككسجي .
 .2شفافية الما  :يقصد بشفافية الما ىو مقدار نفاذية أشعة الشمػا (اإلاػا ة )
فػػي مػػا الحػػوض  ,كاف مراقبػػة ذلػ يعتب ػر مػ األمػػور المهمػػة للمربػػي  ,كتقػػاس
الشفافية عادة بقرص خاص يعرؼ بقرص ( سػكي ) كتحػدد الشػفافية بالسػنتمتر
عمق ػان  .لقيػػاس الشػػفافية يػػتم إنػػزاؿ القػػرص فػػي الحػػوض عمودي ػان لحػػي اختفػػا
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القرص كتسجل القرا ة ( طوؿ الحبل المغمور )  ,يترؾ القرص إلى القػاع  ,ثػم
يسحر الحبػل إلػى األعلػى كتسػجل القػرا ة ( طػوؿ الحبػل المغمػور ) مػرة ثانيػة
عند ظهور القرص كيتم أخذ المعدؿ لتعطي درجة الشفافية  .يتكوف قرص سكي
 Secchiمػ جػزئي  :قػرص مسػطح دائػرم بقطػر  25 - 20سػم  ,عػادةن مػػا

يكػػوف مصػػنوعا مػ المعػػدف مصػػبوغ بػػاللوف األبػػيض كاألسػػود كمقسػػم إلػػى أربعػػة
أربػػاع متبادلػػة بػػاللوني أعػػبله  ,كالجػػز الثػػاني ىػو الحبػػل أك عمػػود يعلػػق القػػرص

منو  .كيمك تعليق ثقل م أسفل القرص لتسهيل عملية إنزاؿ القرص في الما
نصائح وؿ استعماؿ القرص :

 ي ػ ػ ػػتم إن ػ ػ ػػزاؿ الق ػ ػ ػػرص ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػدريجيان إل ػ ػ ػػى أف ي ػ ػ ػػتم اختف ػ ػ ػػا األل ػ ػ ػػواف
( األس ػػود كاألبػػػيض )  .يسػ ػػجل العم ػػق  .يرف ػػع الق ػػرص ت ػػدريجيان إلػػػى األعل ػػى
كيسجل العمق الذم يظهر فيو اللوف األبيض كاألسود بواوح .

 نأخذ متوسط القرا تي كالذم ىو مقياس لشفافية ما الحوض .
 يمك ػ صػػنع قػػرص محلػػي أك مػػوقعي فػػي المزرعػػة بػػدالن م ػ قػػرص سػػكي بصػػبن
القرص المصنوع باللوني األبػيض كاألسػود كيمكػ اسػتخدامو فػي قػرا ة شػفافية
ما الحوض .
 مقياس الشفافية يبي نمو كازدىار العوالػق كلػيا للمػواد الصػلبة العالقػة فػي مػا
الحوض .

 القرص أداة مهمة في استخدامو كمؤشر لمعرفة الوقػ المناسػر للتسػميد كىػو
األكثر مبلئمةن لمعرفػة تػوفر العوالػق عنػدما تكػوف ىػي المصػدر الرئيسػي للعكػارة
في الحوض  .المواد الصلبة العالقة ىي أيضػان مصػدر للعكػارة لػذا يجػر التأكػد
م أف قرا ة القرص ال ترجع إلى المواد الصلبة العالقة كإنما بسبر لوف العوالق

المتوفرة في الحوض .
 مػ المستحسػ القيػػاـ بتسػػميد الحػػوض لتحقيػػق قػػرا ة القػػرص مػ 40 - 30
سم كالذم يعود لنمو العوالق للمحافظة على خصوبة األ واض .
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مبل ظػػة  :عنػػد كجػػود العكػػارة ( الطػػي كالطمػػى ) فػػي مػػا الحػػوض  ,فانهػػا تػػؤدم إلػػى
اآلتي :
 عدـ كصوؿ الضو إلى القػاع  ,كبالتػالي يسػبر كجػود منطقػة ميتػة فػي القػاع مػع
انخفػػاض نسػػبة األككسػػجي  ,كال تسػػتطيع األسػػماؾ النػػزكؿ كالتغػػذم بحريػػة فػػي
منطقة القاع .
 نفػػوؽ كثيػػر م ػ األسػػماؾ كخاصػػة اإلصػػبعيات  ,بسػػبر االختنػػاؽ الػػذم يسػػببو
الطمى عند التصاقو بالخياشيم .

 امتصاص الطي لعنصر الفسفور  ,مما يسبر تقليل اثر إاافة األسمدة  ,لذل
يجر التخل

مػ العكػارة بػامرار المػا فػي أ ػواض ترسػير أك الحصػوؿ علػى

الما م مصدر ال يحتوم على الطمى .
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الشفافية

الدرجة

اقل م (  ) 10سم

غير مقبولة

(  ) 15 – 10سم

جيدة

(  ) 40 – 20سم

متوسطة

(  ) 50 - 40سم

فقيرة

المبل ظات
كثاف ػػة عالي ػػة مػ ػ النبات ػػات م ػػع كج ػػود م ػػواد عض ػػوية
متحللػػة ,إاػػافة  2.5كغػػم  /دكنػػم جيػػر ػػي لتقليػػل
األ يا المستهلكة لؤلككسجي .
ال تضاؼ أم أسمدة .
إاافة قليل م األسػمدة بعػد معرفػة تركيػز النتػركجي
كالفسفور في ما الحوض .
بيةػػة فقيػػرة جػػدان  ,يجػػر إاػػافة األسػػمدة للمسػػاعدة

عل ػػى نم ػػو األ ي ػػا النباتي ػػة كالحيواني ػػة بع ػػد س ػػاب
تركيز النتركجي كالفسفور في ما الحوض .

جدكؿ يبي شفافية الما المثلى في العملية اإلنتاجية لتربية األسماؾ
 .3درجة رارة الما  :م أىم العوامل التي يعتمد على معرفتها كقياسها في إجػرا

العمليػػات الحقليػػة  ,إف معرفػػة درجػػة ػػرارة المػػا يتوقػػف علهػػا معػػدؿ إاػػافة

الغػػذا لؤلسػػماؾ مػػع تحديػػد كجبػػات التغذيػػة  ,كىنػػاؾ بعػػض المؤشػػرات إلنجػػاز
العمليات الحقلية بعد معرفة درجة الحرارة .
تقاس درجة الحرارة باستخداـ المحارير الزئبقية أك الكحولية يوميان كبمعدؿ 3 – 2

مرات كيفضل استخداـ محارير مدرجة م صفر  160 -مةوية أك صفر  40 -مةوية
لقياس درجة رارة الما .
كما تقاس درجة الحرارة باستخداـ جهاز فح
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الما .

درجة الحرارة (ـ)
اقل م 10

المبل ظات
ػرارة منخفضػػة /تنػػزؿ األسػػماؾ إل ػى الق ػاع /تتوقػػف ع ػ التغذيػػة  /يفضػػل
إاافة (  ) % 2 – 1م كزف األسماؾ علف للمحافظة عليهام الهزاؿ

13

تبدأ أسماؾ الكارب بالتغذية الطبيعية .

18

تبدأ أسماؾ الكارب بالتكاثر .

28 - 23

الحرارة المثلى لنمو سمكة الكارب .

اكثر م 30

تفقػػد أسػػماؾ الكػػارب الشػػهية فػػي تنػػاكؿ العلػػف لػػذل يجػػر تقليػػل إاػػافة
العلػػف أك عػػدـ إعطػػا األسػػماؾ علػػف فػػي الػة ارتفػػاع درجػػة الحػرارة إلػػى
(  ) 36ـ أك أكثر .

بعض المؤشرات المهمة إلنجاز العمليات الحقلية بعد معرفة درجة الحرارة
االخزجبراد انكًٍٍبٌٔخ نهًبء

( ادلهٕحخ  ,األٔكظجني  ,ثبًَ أٔكظٍذ انكزثٌٕ  ,أالص اذلٍذرٔجًٍُ ) PH

 .1الملو ػ ػ ػة  :توجد األمػبلح المعدنيػة فػي الميػاه الطبيعيػة بشػكل ذائػر فػي المػا

متأتيػػة م ػ ذكبػػاف أمػػبلح التربػػة فػػي الميػػاه  ,كتقػػاس كميػػة األمػػبلح كجػػز فػػي
المليوف م اللتر الوا د م الما  ,أك ملغم  /لتر  ,كتحتوم مياه أ واض تربية

األسماؾ المملو ة ػديثنان علػى نفػا أمػبلح الميػاه مػ المصػدر المػائي  ,إال إف
نسػػبتها ترتفػػع تػػدريجيان نتيجػػة لعمليػػة الرشػػح كالتبخػػر كعلػػى األخ ػ

فػػي موسػػم

الصيف  ,كعليو البد م اخذ اإلجرا ات للتقليل م أثػر زيادتهػا كمػا لػذل مػ
تأثير على معيشة األسماؾ في الحوض  ,يا تجرم عملية تبديل جز م ما
الحوض بي فترة كأخرل للمحافظة على نسبة ملو ة منخفضة  ,كلػذل يفضػل

قياس الملو ة الكلية لمصدر المػا قبػل مػل األ ػواض  ,مػع إجػرا فحوصػات
دكرية كتحليل عينات م ما الحوض بػي فتػرة كأخػرل  ,بػالرغم مػ إف أسػماؾ
الكارب لها قابلية تأقلم جيدة  .تقاس الملو ة بالطرؽ التالية :
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 استخداـ المكثاؼ .
 جهاز قياس الملو ة الحقلي .
 طرؽ كزنية .
 طرؽ كيمياكية لقياس نوعية األمبلح األخرل .
.

جهاز فح

الملو ة في أ واض تربية األسماؾ

تحتػػوم ميػػاه األنهػػار علػػى ملو ػػة قػػدرىا  1غػػم  /لتػػر مػػا ( دجلػػة كالفػرات ) أمػػا ميػػاه البحػػار تصػػل
إلى أكثر م  34 - 28غم  /لتر

الملو ة

الدرجة

المبل ظات

 2 - 1غم  /لتر

مثلى

ملو ػػة جيػػدة لتغذيػػة كنمػػو تكػػاثر أسػػماؾ

أقل م  4غم  /لتر

مقبولة

أكثر م  5غم  /لتر

غير مقبولة

الكارب .
متوسطة .
خاصة لليرقػات ال تتحمػل أكثػر مػ ىػذه
الدرج ػػة  ,كعمومػ ػان ف ػػاف أس ػػماؾ الك ػػارب

له ػػا القابلي ػػة عل ػػى الت ػػأقلم إل ػػى درج ػػات
أعلػ ػػى م ػ ػ ذل ػ ػ إال أف نموىػ ػػا كتربيتهػ ػػا
تكوف غير اقتصادية للمربي .

جدكؿ يواح درجات الملو ة المثلى في ا واض تربية االسماؾ
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 .2قيػػاس األككسػػجي المػػذاب فػػي المػػا  :كفػػرة غػػاز األككسػػجي اػػركرم لمعيشػػة
األسماؾ بصورة جيدة في األ واض  ,لذل يجر مراقبة األككسجي في المػا
يوميان كخاصػة فػي موسػم ارتفػاع درجػة الحػرارة كسػطوع الشػما الشػديد لفتػرات
طويلة .

تركيز األككسجي

القبوؿ

المبل ظات

 7 - 5ملغم  /لتر كأكثر

المثلى

الدرج ػ ػػة الجي ػ ػػدة لمعيش ػ ػػة األس ػ ػػماؾ بص ػ ػػورة

 4 - 2ملغم  /لتر

متوسطة

طبيعية .
درجة مقبولة لنمو كتكاثر األسماؾ .
ىػػذا التركيػػز يجعػػل األسػػماؾ فػػي الػػة قلػػق
غير مقبولة

أقل م  2ملغم  /لتر

مسػ ػػتمر مػ ػػع عػ ػػدـ تغػ ػػذيتها بصػ ػػورة صػ ػػحيحة
كيكػ ػػوف نموىػ ػػا بطية ػ ػان مػ ػػع تعراػ ػػها لئلصػ ػػابة
باألمراض بسهولة .

جدكؿ يبي كمية األككسجي المثلى في أ واض تربية األسماؾ
للحد م خطر نق

غاز األككسجي  ,يمك إتباع التالي :

 تقليل كمية األعبلؼ المعطاة مع مبل ظة درجة الحرارة .
 تبديل جز م ما الحوض في الة توفر كميات ما كافية .
 زيػػادة ركػػة المػػا  ,كزيػػادة المسػػا ة السػػطحية المعراػػة للهػػوا  ,باسػػتخداـ
مضػػخة ماصػػة كابسػػة لجعػػل المػػا بشػػكل رذاذ أك بطريقػػة النػػافورة أك اسػػتخداـ

الزكارؽ اآللية .

يثم قياس األككسجي بالطرؽ اآلتية :
 باستخداـ جهاز فح

الما المتنقل .

 استخداـ طريقة كيمياكية .
 .3قياس ثاني أككسيد الكاربوف  :يوفر غاز ثاني أككسيد الكاربوف الذائر في الما
مصدر الكربوف الذم تعتمد عليو النباتات لتحضير المواد العضػوية كلػذل فهػو
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يؤثر تأثيران مباشران على إنتاجية أ واض تربيػة األسػماؾ  .يتولػد غػاز ثػاني أككسػيد

الكربػػوف م ػ عمليػػات التػػنفا كالتمثيػػل الغػػذائي فػػي األسػػماؾ كتحلػػل المػػواد
العضوية  .يػزداد تركيػز ىػذا الغػاز فػي سػاعات الصػباح األكلػى كلػذل يصػل فيػو
تركيػػز األككسػػجي إلػػى أقػػل مسػػتول كتػػنخفض قيمػػة األس الهيػػدركجيني أيض ػان .

ينصػػح أف ال تزيػػد نسػػبة ثػػاني أككسػػيد الكربػػوف ع ػ  10ملغػػم  /لتػػر كقػػد يبػػدأ
التػػأثير الضػػار لػػو بارتفػػاع مس ػتواه ع ػ  40ملغػػم  /لتػػر كتفقػػد األسػػماؾ الػػوعي
عندما يزداد التركيز ع ذل  ,غير أف نفوؽ األسماؾ يحصل إذا كصػل التركيػز

إلى والي  100ملغم  /لتر  ,بارتفاع تركيز ثاني أككسيد الكربوف تنخفض قيمة
األس الهيدركجيني كتػزداد امضػية المػا كتقػل قػدرة األسػماؾ علػى اسػتخبلص
األككسجي م الما .
 .4قياس األس الهيدركجيني الػ  ( PHالقاعدية كالحامضػية ) فػي المػا  :يعتبػر ال ػ
 PHمػ ػ المؤشػ ػرات المهم ػػة لمعرف ػػة ص ػػبل ية بية ػػة الح ػػوض لتربي ػػة األس ػػماؾ
كمبلئمتو لمعيشة األسماؾ كتغذيتها كنموىا كتكاثرىا .

األس الهيدركجيني
 4.5 – 4كأقل

المبل ظات
يكػػوف قاتػػل بسػػبر زيػػادة كميػػة غػػاز ثػػاني أككسػػيد الكػػاربوف ,
كتكػػوي

9 – 6.5

 11 - 9.5كأكثر

ػػامض الكاربوني ػ  ,مػػع انخفػػاض كميػػة األككسػػجي

الضركرم لمعيشة األسماؾ بصورة طبيعية .
األمثل لتغذية كنمو األسماؾ كتكاثرىا بصورة جيدة كطبيعية .
يكػ ػػوف قاتػ ػػل لؤلسػ ػػماؾ بسػ ػػبر انخفػ ػػاض غػ ػػاز ثػ ػػاني أككسػ ػػيد
الكػػاربوف الضػػركرم لعمليػػة التركيػػر الضػػوئي مػػع كجػػود منطقػػة
ميتة في قاع الحوض ال تسمح بتغذية كتنفا األسماؾ فيهػا مػع
اركرة االمتناع ع إاافة األسمدة .

جدكؿ بي الدرجة المثلى لبلس الهيدركجيني في ا واض تربية االسماؾ
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•يجر مراقبة كقياس األس الهيدركجيني (  ) PHمرتي في اليوـ بي الساعة - 6
 7صبا ان كالساعة  4 - 3مسا ان .

•يجر أف تؤخذ القرا ات م عمق  0.5متر م تح سطح ما الحوض .
•تؤخذ القرا ات م جانر الحوض .
•استخداـ أكراؽ األس الهيدركجيني طريقة سهلة كأقل تكلفة م استخداـ األجهزة .
•إذا كاف مستول األس الهيدركجيني متقلر أكثر م  0.5خبلؿ اليوـ أك ينخفض
أقل م  7.5يجر أخذ التدابير التصحيحية م خبلؿ توفير أفضل طريقة لدكراف

الما .

يقاس األس الهيدركجيني بالطرؽ التالية :
 .1بواسطة كرؽ عباد الشما ذك تدريج م . 11 – 4.5 , 9.5 – 5.5
 .2اسػتخداـ الكواشػػف  :تعطػي بعػػض الكواشػف ( األدلػػة ) عنػد اسػػتخدامها الػػواف
تختلف باختبلؼ ال ػ  , PHلػذل يمكػ اسػتخدامها لمعرفػة ال ػ  PHبصػورة
تقريبية  ,كفي الة توفرىا يمك االستدالؿ ع الػ  PHككالتالي :

اللوف

نوع الدليل
المثيل األ مر

يعطي اللوف األ مر

المثيل األ مر

اصفر

الكريزكؿ األ مر

اصفر

الفينولفثالي

عديم اللوف

الفينولفثالي

أ مر

ال ػ

PH

4,8
6
7
8

9,5

كواشف يمك استخدامها لبلستدالؿ على الػ PH
 .3بواسطة جهاز ال ػ  PH – meterالحقلػي أك جهػاز فحػ
الثاب .
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المػا المتنقػل أك

جهاز فح

الحرارة كاألككسجي كاألس الهيدركجيني للما
سراػخ اإلطجؼٍبد

يتوقف عدد اإلصبعيات التػي يجػر زراعتهػا علػى نػوع التربيػة كالمسػا ة مػع التأكػد مػ
التالي :
 .1مطابقة اإلصػبعيات للنػوع  :يجػر التأكػد مػ نػوع اإلصػبعيات التػي يػتم زراعتهػا
بأنها م نفا النوع كاألكزاف المراد زراعتها .
 .2ابط عدد االصبعيات التي يتم زراعتها  ,كذلػ بحسػاب عػدد اإلصػبعيات فػي
كيلة قياسية ثم يتم العد بواسطة الكيلة .

 .3ابط كزف اإلصبعيات كيكوف كالتالي :

 إصبعيات بعمر  28يوـ  ,معدؿ كزنها  1.5 – 1غراـ .
 إصبعيات بعمر  60 - 40يوـ  ,معدؿ كزنها  5غراـ .
 إصبعيات ائلة  10 - 9أشهر  ,معدؿ كزنها  50 - 30غراـ .
 .4الحالة الصحية لئلصبعيات  :يجػر إف تكػوف اإلصػبعيات خاليػة مػ التشػوىات
كالك ػػدمات أك أم عبلم ػػات مرا ػػية أخ ػػرل  ,م ػػع اختي ػػار اإلص ػػبعيات الممتلة ػػة
كدليل على الحالة الصحية لها .
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كما تجرم عملية تعقيم لئلصبعيات قبل الزرع بأ د المحاليل التالية :
 محلوؿ ملحي ( ملح طعاـ ) تركيز  % 5 - 2لمدة  10 – 5دقائق .
 محلوؿ البرمنكنات تركيز  10ملغم  /لتر لمدة نصف ساعة .
أك أم أدكية مسموح باسػتخدامها تحػ إشػراؼ األخصػائي  ,مػع مبل ظػة عػدـ
إجػػرا التعقػػيم فػػي الػػة ارتفػػاع درجػػة ػػرارة الم ػا ع ػ  18مةويػػة ألنهػػا تسػػبر
نفوؽ عالي في االسماؾ .

يختلف عدد اإلصبعيات التي يتم زرعها في الدكنم الوا د سر نوع التربية  ,كعمومػان
يوا ػػع الع ػػدد المناس ػػر ف ػػي ال ػػدكنم  ,الس ػػتغبلؿ القاع ػػدة الغذائي ػػة الطبيعي ػػة كاألغذي ػػة
المركزة كالتسميد .

زرع اإلصبعيات في أ د أ واض مفقا أسماؾ الصويرة
في التربية المفردة  :يفضل زراعة  1000 - 750إصبعية ليعطي إنتاج بمعدؿ
 900 - 850كغم في نهاية موسم التربية  ,في الة اتباع الشركط كاإلرشادات
الفنية بصورة مضبوطة .
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في التربية المختلطة  :يفضل زراعة  1000 - 750كارب اعتيادم 125 – 100 ,
كارب فضي  150 - 100 ,كارب عشبي  ,ليعطي إنتاج بمعدؿ 1200 - 950
كغم .
انرتثٍخ يف أحٕاع كَٕكزٌزٍخ يفزٕحخ

يتم بنػا أ ػواض كونكريتيػة بأبعػاد  20 x 5ـ كبعمػق  2.5ـ كمسػتول المػا فيهػا  2ـ
كبأع ػػداد  10أ ػػواض مفتو ػػة مػ ػ الج ػػانبي م ػػزكدة بأس ػػبلؾ مش ػػبكة ف ػػي كس ػػط م ػػائي
مسا تو ال تقل ع ىكتاري  .يتم جز األسماؾ في األ واض الكونكريتيػة للتربيػة أمػا
بقيػػة الحػػوض يسػػتغل لواػػع نباتػػات مائيػػة لتنقيػػة الميػػاه م ػ األمونيػػا كأسػػماؾ السػػلفر
كالك ػػارب كبي ػػر الػ ػرأس لتص ػػفية المي ػػاه مػ ػ الفض ػػبلت  .ت ػػزكد األ ػػواض الكونكريتي ػػة
بمضخات ىوا لزيادة نسبة األككسجي  .يواع في كل متر مكعر  50سمكة بحيا
يكوف إنتاج الحوض الكونكريتي الوا د  10ط سم .

مجموعة م األ واض الكونكريتية داخل وض طيني
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صورة تواح أبعاد األ واض الكونكريتية

مقطع أمامي لؤل واض الكونكريتية يستعمل لتنظيف الفضبلت
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أنابير اخ الهوا لؤل واض الكونكريتية

زراعة النباتات في األ واض الترابية
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انرتثٍخ يف أحٕاع كَٕكزٌزٍخ شجّ يغهمخ

تنصػػر أك تؤسػػا أ ػػواض كونكريتيػػة داخػػل قاعػػة بأبع ػاد  80 x 60ـ  .فػػي داخػػل

القاعة  15وض بأبعاد  8 x 8ـ كبعمق  1ـ  .تزكد ىذه األ واض بالما م

ػوض

ترابػي مسػا تو ال تقػل عػ ىكتػار كبعمػق  2ـ  .تػزرع فػي الحػوض الترابػي نباتػات مائيػػة
كأسػػماؾ السػػلفر كالكػػارب ذك راس كبيػػر بأعػػداد محػػدكدة  ,أمػػا أسػػماؾ الكػػارب تواػػع
فػػي األ ػػواض الكونكريتيػػة كتػػزكد بالمػػا كػػل  24سػػاعة مػ الحػػوض الترابػػي فػػي فصػػل
الصيف ككػل ثبلثػة أيػاـ فػي فصػل الشػتا علمػان بػأف األ ػواض الكونكريتيػة تبػزؿ مياىهػا

إلى الحوض الترابي  .األ واض الكونكريتية مجهزة بمضػخات ىػوا عاملػة أثنػا التربيػة

لم ػػدة  24س ػػاعة يوميػ ػان كبأنابي ػػر مي ػػاه ػػارة أثن ػػا التربي ػػة ف ػػي فص ػػل الش ػػتا  .تض ػػاؼ

لؤل ػػواض الكونكريتيػػة مػػادة فعالػػة  Effective Microbبمقػػدار  250مػػل /
وض عند كل تبديل لما الحوض لخفض كمية األمونيا في األ واض الكونكريتية .

وض ترابي يزكد األ واض الكونكريتية بالما
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قاعة مغلقة تضم عدد م األ واض الكونكريتية

وض كونكريتي مزكد بأنابير الهوا
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مادة فعالة للتخل

مادة تزيد م ىضم العلف

انرتثٍخ يف انُظبو ادلغهك

م األمونيا

كىػػو مػػا متبػػع الي ػان فػػي مفقػػا أسػػماؾ الصػػويرة  .تػػم تحػػديا ىػػذا النظػػاـ فػػي العػػالم
باالعتمػػاد علػػى فلتػػر رملػػي كإلغػػا الفلتػػر البيولػػوجي كالتعػػويض عنػػو بااػػافة مػػادة فعالػػة

 Effective Microbبمقدار  1لتر مباشرة إلى الحوض كل  15يوـ .

فلتر رملي في النظاـ المغلق
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انرتثٍخ يف األلفبص انؼبئًخ

ىي إ دل كسائل تربية األسػماؾ فػي بيةتهػا الطبيعيػة كيسػتخدـ فيهػا قفػ

عػائم يتكػوف

م ػ إطػػار خشػػبي أك معػػدني كشػػباؾ يحتػػوم علػػى الزريعػػة المناسػػبة  ,يػػا يػػتم تقػػديم
التغذيػة المناسػػبة بشػػكل مسػػتمر كتكػوف تربيػػة األسػػماؾ فػػي ىػذا النظػػاـ بحيػػز مغلػػق مػ
جميع الجوانر بحيا يسمح لهذا الحيز بحركة المياه م كإلى األقفاص .

قف

عائم للقطاع الخاص في نهر الفرات

ممٍشاد انرتثٍخ يف األلفبص انؼبئًخ

 ال تحتاج إلى أرااي إلقامتها .
 تتػػيح االسػػتخداـ األمثػػل للميػػاه يػػا تواػػع األقفػػاص فػػي المجػػارم المائيػػة أك
البحي ػػرات  ,كم ػػا تس ػػاعد عل ػػى تقلي ػػل الض ػػغط عل ػػى األراا ػػي البلزم ػػة إلنش ػػا
المزارع السمكية .
 االقتصاد في استخداـ المياه يا ال يتطلر استعماؿ مضخات .
 انخف ػػاض الكل ػػف البلزم ػػة إلنش ػػا األقف ػػاص بالمقارن ػػة بتلػ ػ المطلوب ػػة إلنش ػػا
األ واض الترابية .
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 ارتفػػاع معػػدؿ اإلنتػػاج فػػي ك ػػدة المسػػا ة المائيػػة بالمقارنػػة باألسػػالير التقليديػػة
بانتاجية األ واض الترابية كتربيػة أعػداد مػ األسػماؾ تصػل إلػى  50مػرة بالقػدر
الذم يربى في نفا األ واض الترابية .
 تمتاز بامكانية تغيير مواعها كنقلها م مكاف آلخر .
 تتيح سهولة مبل ظة كرعاية كتغذية األسماؾ .


ماية األسماؾ م األعدا الطبيعية مثل الطيور كاألسماؾ المفترسة .

 سهولة جمع األسماؾ كتسويقها بأقل التكاليف كبيعها طازجة للمستهل .
يشبكم انرتثٍخ يف األلفبص انؼبئًخ

م مشاكل تربية األسماؾ في األقفاص العائمة :
 سهولة سرقة األسماؾ .
 فػػي الػػة عػػدـ سػرياف المػػا فػػي المجػػرل المػػائي بالكميػػات المناسػػبة يمكػ إف
تتأثر األسماؾ بانخفاض نسبة األككسجي المذاب في الما .
اخزٍبر يٕلغ األلفبص

يجر مراعاة التالي عند اختيار موقع األقفاص :
 .1أف تكوف سرعة تيار المػا مناسػبة لتسػمح بتغيػر الميػاه داخػل القفػ

كالػتخل

م ػ المػػواد العضػػوية الغيػػر مرغوبػػة مػػع الحفػػاظ علػػى معػػدؿ تركيػػز األككسػػجي
الػػذائر للميػػاه بحيػػا يكػػوف كافيػان لنمػػو األسػػماؾ كمبل ظػػة إف شػػدة تيػػار المػػا
تعرض األسماؾ لئلجهاد كتزيد نسبة الفقد في العليقة .

 .2درجػػة ػػرارة المػػا تعتبػػر م ػ العوامػػل الهامػػة فػػي موقػػع اختيػػار األقفػػاص لػػذل
يجر إف تكوف مناسبة .
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كقاع المجرل المائي

 .3يفضل المجرل العميق كأف تكوف المسافة بي قاع القف

ال تقل ع متر أك أكثر للسماح بتيار الما بابعاد المخلفػات العضػوية المترسػبة
كعدـ تراكمها تح األقفاص .
 .4يستحس إف يكوف قاع المجرل المائي رملػي أك طمػا كأف ال يحتػوم علػى مػواد
عضوية بتركيز عالي.
كٍفٍخ إَشبء األلفبص

يمك تصنيع األقفاص بأشكاؿ كأ جاـ تتناسر مع طبيعة المجرل المائي  ,فقد تكوف
األقفػػاص مربعػػة أك مسػػتطيلة أك متعػػددة األاػػبلع أك دائريػػة  ,كيختلػػف جػػم كعمػػق
القف

سر اتساع العمق كالمجرل المائي يا تتػراكح أبعػاد األقفػاص مػا بػي – 4

 10متر كالعمق م  3 – 1متر كيصنع جسم القف

مػ الخشػر أك المعػدف المثبػ

بها طوافات .
كللحفاظ علػى القفػ

طافيػان فػوؽ سػطح الميػاه تسػتخدـ مػواد للطفػو كتسػتخدـ لػذل

مادة الفلي أك البراميل الببلستيكية أك المعدنيػة  ,كيثبػ القفػ

بالحبػاؿ إلػى الشػاط

م جهة كيثب م الجهة األخرل بواسطة ثقاالت ديدية في قاع المجرل المائي .
يفضل إف يصنع القفػ

مػ طبقتػي مػ الشػباؾ كتكػوف الطبقػة الخارجيػة ذات فتحػات

أكسع م الطبقة الداخلية كذل للحفاظ على األسماؾ داخل القف

في الة ػدكث

قطع في إ دل الطبقتي .
يتػراكح جػم الفتحػات أك عيػوف الشػباؾ مػا بػي  20 – 8ملػم سػر جػم األسػػماؾ
كتثب ػ ىػػذه الشػػباؾ فػػي إطػػار القف ػ

كيػػتم ربػػط األركػػاف األربعػػة م ػ الشػػباؾ أك كاػػع

أثقاؿ في األركاف األربعة للحفاظ على الشباؾ مفتو ة معطيان شػكل الصػندكؽ مػع عمػل
غطا م الشب كذل لمنع ىركب األسماؾ منو كم الطيور م أكل األسماؾ .

يجػػر أف تكػػوف المػػواد المسػػتخدمة فػػي تصػػنيع األقفػػاص قويػػة كخفيفػػة الػػوزف كمقاكمػػة
للظ ػػركؼ الجوي ػػة كتق ػػاكـ نم ػػو الطحال ػػر كتك ػػوف ناعم ػػة كال توج ػػد فيه ػػا ػػواؼ ػػادة
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كرخيصة الثم كمقاكمتهػا قليلػة للتيػارات المائيػة لتقليػل االنحرافػات كذات قابليػة عاليػة
للش ػػد  ,كتس ػػتخدـ األخش ػػاب المدعم ػػة بزكاي ػػا ديدي ػػة أك مواس ػػير ف ػػي تص ػػنيع جس ػػم
القف

.

مخطط قف

عائم كملحقاتو

الشػباؾ التػػي تسػتخدـ فػػي تصػنيع األقفػػاص علػػى نػوعي شػػباؾ بػدكف عقػػد كشػػباؾ ذات
عقد كتكوف مكلفة كأثقل كأاخم .
م مساكئ الشباؾ بدكف عقد بأنها ال تعود إلى كاػعها الصػحيح بسػرعة مقارنػةن بشػباؾ

ذات العقد كإذا ما تضررت الشبكة أك تمزق في مكاف معي سػوؼ يمتػد التمػزؽ إلػى
مسا ة أكبر .أما الشباؾ ذات العقد فاف التمزؽ ل ينتشر أك يستمر إلى مسػا ة أكبػر

كما أنها تسبر أارار كا تكاؾ لؤلسماؾ عند عملية الصيد كتحمل فضبلت أكثر .
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أنواع الشباؾ المستخدمة في األقفاص العائمة
كٍفٍخ اطزخذاو األلفبص انؼبئًخ

يشترط في تربية األسماؾ باستخداـ األقفاص العائمػة إف تكػوف فػي درجػة ػرارة تتػراكح
م  40 – 20مةوية كأف تكوف بعيدة ع التيارات المائية الشديدة كتثب الشباؾ في
الشػػاط أك فػػي المسػػطح المػػائي كتواػػع فػػي أمػػاك بهػػا ميػػاه جاريػػة خاليػػة م ػ التلػػوث
بش ػػرط إف ال تعي ػػق مج ػػرل الم ػػا  ,كخاص ػػة ف ػػي الت ػػرع المس ػػتخدمة ف ػػي رم األراا ػػي
الزراعية .

تواع األقفاص في المياه بحيا تكوف على ارتفاع م  15 – 10سم م سطح الما
يػػا يسػػهل متابعػػة األسػػماؾ دكف السػػماح لهػػا بػػالقفز خػػارج األقفػػاص كأف تكػػوف علػػى

عمق ال يقل ع  1.5ـ .
يتم تغطية األقفاص عند سطحها بشباؾ م النػايلوف كتػرؾ فتحػة لواػع الغػذا منهػا مػع
الحرص على الشباؾ م التمزؽ تى ال تتسرب األسماؾ منها .
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ينبغػػي تنظيػػف األقفػػاص بشػػكل دكرم بازالػػة العوالػػق التػػي تعلػػق بهػػا سػػوا ان كان ػ م ػ
النباتػػات المائيػػة أك الطحالػػر التػػي تعػػيش فػػي المػػا كم ػ المعػػركؼ إف ىػػذه العوال ػػق
تتسبر في إعاقة جرياف الما كاألككسجي .
ضٕاثظ ٔضغ انشرٌؼخ يف األلفبص

تػػتم عمليػػة كاػػع الزريعػػة باألقفػػاص فػػي شػػهر حذار أك نيسػػاف يػػا تسػػتمر فتػػرة النمػػو
لغاية شهر تشري األكؿ أك تشري الثاني كذل

سر ظركؼ المكاف كدرجة الحرارة ,

كتختلف كثافة الزريعة بحسر نوع السم كجودة المياه  ,يا تتػراكح مػا بػي – 25

 50سمكة لكل متر مكعر  .يراعى في اختيار األسػماؾ المربػاة إف تكػوف ذات معػدؿ
نمو عالي كقادرة على تناكؿ العبلئق الصناعية المقدمة لها كاالستفادة منها كقػادرة علػى

المعيشػػة فػػي كثافػػات عاليػػة .كتفضػػل األكزاف فػػي بدايػػة التربيػػة مػػا بػػي  50 – 25غػػراـ
كحد أدنى  .يقدر ا تياج القف

م األسماؾ بػالمتر المكعػر غالبػان كتختلػف الكثافػة

سػػر نػػوع السػػم كمسػػتول األككسػػجي المػػذاب فػػي المػػا كسػػرعة التيػػار كالحجػػم
المػػراد الوصػػوؿ إليػػو كنوعيػػة األعػػبلؼ المسػػتخدمة  .يفضػػل نقػػل الكفيػػات فػػي الصػػباح
البػػاكر أك عنػػد انخفػػاض الحػػرارة بعػػد الظهيػػرة  ,كيجػػر إجػرا عمليػػة األقلمػػة للكفيػػات
قبل إنزالها لؤلقفػاص للتقليػل مػ معػدؿ الوفيػات كالحفػاظ علػى األسػماؾ بػأعلى يويػة
ممكنة .
رػبٌخ األلفبص

تعتبر رعاية األسماؾ في األقفاص خبلؿ فترة التربية مػ العوامػل الهامػة التػي تػؤدم إلػى
زيادة اإلنتاج كلذل يجر مراعاة التالي خبلؿ فترة التربية :
 .1االطمةناف على الة الشباؾ كسبلمتها كإصبلح أم قطع فيها .
 .2التخل

م األسماؾ النافقة أك المريضة باستمرار .

 .3متابعة ركة األسماؾ ك يويتها كمعدؿ نموىا .
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 .4نظاف ػػة الش ػػباؾ باس ػػتمرار كال ػػتخل

مػ ػ الطحال ػػر الت ػػي تتجم ػػع عليه ػػا كتس ػػد

فتحاتها .
 .5إزالة النباتات المائية التي قد تتجمع وؿ األقفاص .
 .6تقديم العليقة المناسبة في مواعيدىا كمتابعة األسماؾ أثنا التعليف .
 .7تواجد العمالة المدربة كالحراسة باستمرار لمنع السرقة .
 .8اال تفاظ بسجبلت لكل قف

إلمكاف المتابعة الجيدة .

ىذا كتعتبر تربية األسػماؾ فػي األقفػاص مػ المشػاريع الهامػة كذلػ لمػا لهػذه األسػماؾ
م قيمة غذائية عالية كلكونها بديبلن جيدان للحوـ الحمرا بجانر رخ
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أسعارىا .

الفصل الثاني :
رغذٌخ األمسبن
يض ػػاؼ الغ ػػذا لديموم ػػة ي ػػاة األس ػػماؾ  ,كإدام ػػة فعالياته ػػا الحيوي ػػة  ,كلتحقي ػػق زي ػػادة
معدالت اكزانها خبلؿ موسم التربية  .إف قػدرة المػواد العلفيػة المقدمػة لؤلسػماؾ إلنتػاج
اللحم كزيادة في الوزف ىػي كفػا ة نسػبية كليسػ مطلقػة كيعبػر عنهػا بػالرقم الػذم يمثػل
كزف المػػادة المطلوبػػة لزيػػادة كزف األسػػماؾ كيلػػو غ ػراـ كا ػػد كيطلػػق عليهػػا فػػي التغذيػػة

الكفا ة التحويلية  .يؤثر على إمكانية اإلستفادة م المواد العلفية كتحويلهػا إلػى كسػر
بالوزف الحي عدة عوامل منها :
 .1نػػوع المػػادة العلفيػػة كدرجػػة جودتهػػا  :تختلػػف قػػدرة المػػواد علػػى إنتػػاج اللحػػم
كبالتالي زيادة الوزف كذل لتفاكت مكوناتها الكيمياكية ( بركتي كأ ماض أمينية
 ,دىػػوف  ,أليػػاؼ  ,كاربوىيػػدرات  ,رطوبػػة  ,أمػػبلح كفيتامينػػات ) ألف األسػػماؾ
كغيرىا م الكائنات الحية تحتاج لهذه المركبات الضركرية لؤلستمرار بواائفها
الفسػػيولوجية كالحيػػاة كالنمػػو كالتكػػاثر كأف لجػػودة المػػادة العلفيػػة أثػػر كبيػػر فػػي
زيػػادة مردكدىػػا  ,لػػذل لزام ػان علػػى منتجػػي األسػػماؾ العنايػػة بتخػػزي األعػػبلؼ

ك فظها بعيدان ع تأثيرات الطبيعة كالرياح كأشعة الشما كالرطوبة إلخ ..
 .2قابلية األسماؾ لتناكؿ المواد العلفية  :األسماؾ كغيرىا م الكائنات الحية تقبل
على التقاط بعض المواد بشػراىة كتحجػم عػ تنػاكؿ بعضػها اآلخػر كقػد صػنف

أسماؾ الكارب سر نظاـ تغذيتها كنوعية المواد التي تفضلها إلى :
 أسماؾ عاشبة مثل سم الكارب العشبي كالفضي .
 أسماؾ عاشبة ال مة كيمثلها سم الكارب العادم .

ل ػػذل يتوج ػػر عل ػػى الم ػػربي تعوي ػػد األس ػػماؾ ت ػػدريجيان عل ػػى األع ػػبلؼ

الجديدة لمػدة  15يػوـ فػي الػة الرغبػة بتبػديلها أك ادخػاؿ أنػواع علفيػة
جديدة قبل اعطائها بكميات كبيرة .
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 .3شكل المادة العلفية  :يمك تقديم األعػبلؼ بأشػكاؿ مختلفػة كعلػى المربػي أف
يميػػز الشػػكل المناسػػر ألسػػماكو كيػػوازف بػػي عمػػر األسػػماؾ كشػػكل العلػػف (
محبر  ,مجركش  ,منقوع  ,مستحلر ) فمثبلن يرقات األسػماؾ يجػر أف يقػدـ

لها العلف ( صفار البيض  ,طحي اللحم أك السػم ) بشػكل مسػتحلر  ,أمػا

أس ػػماؾ التربي ػػة فبامكانه ػػا أف تل ػػتقط الحب ػػوب كاملػ ػةن كلكػ ػ تفض ػػلها مجركش ػػة

فالشعير يزيد مردكده  % 20في الة الجرش .

 .4جنا األسماؾ ك جمها  :تختلف قدرة األسػماؾ علػى االسػتفادة مػ األعػبلؼ
فمػػثبلن سػػم الكػػارب يحػػوؿ كػػل  4كغػػم بػػوب إلػػى  1كغػػم لحػػم  ,علم ػان بػػأف
جػػم السػػمكة يحػػدد إمكانيػػة إسػػتفادتها م ػ األعػػبلؼ فاليرقػػات تتغػػذل علػػى
الغذا الطبيعي الببلنكتوف كتفػتش عنػو بنوعيػو النبػاتي كالحيػواني تلػ الكائنػات
السابحة التي تتكوف في الحوض بتأثير أشعة الشػما علػى المػا بوجػود المػواد
المتحلل ػػة كالعالق ػػة كالمترس ػػبة ف ػػي ق ػػاع الح ػػوض كجدران ػػو  .ال تس ػػتطيع يرق ػػات
األسماؾ االستفادة م

بيبات العلف  0.5ملم بينمػا تتغػذل األسػماؾ الكبيػرة

عل ػػى الغ ػػذا الق ػػاعي ال ػػذم يحت ػػوم عل ػػى ( الدي ػػداف  ,اليرق ػػات الحشػ ػرات ,
األص ػػداؼ  ,الحلزكني ػػات  ,ذات المفاص ػػل كاألع ػػبلؼ ) فس ػػمكة ك ػػارب ب ػػوزف
 150غػػم تسػػتطيع التقػػاط بػػات القمػػح كأخػػرل بػػوزف  300غػػم تلػػتقط بػػات
الذرة .

 .5درجة رارة الوسط المائي  :ىنال عبلقة كثيقة بي درجة الحرارة ككمية العلف
الواجػػر إاػػافتها لكػػل كيلػػو غ ػراـ م ػ كزف األسػػماؾ  ,حخػػذي بنظػػر االعتبػػار
القابلية الهضمية لمادة العلػف المعطػاة  ,كفػي الػة ارتفػاع درجػة الحػرارة تػؤدم
إلى اعف شػهية األسػماؾ كبالتػالي عػدـ تناكلهػا للعلػف بصػورة كاملػة ممػا يقلػل
مػ ػ االس ػػتفادة مػ ػ األع ػػبلؼ المض ػػافة  .عن ػػد انخف ػػاض درج ػػة الح ػػرارة ت ػػدخل
األسػػماؾ فػػي سػػبات مػػع نزكلهػػا إلػػى منػػاطق الحػػوض العميقػػة لتجنػػر البػػركدة
الشػػديدة كلػػذل تقلػػل كميػػة العلػػف إلػػى  % 2 -1مػ الػػوزف الكلػػي لؤلسػػماؾ
للمحافظ ػػة عليه ػػا مػ ػ اله ػػزاؿ  .ت ػػؤثر درج ػػة ػػرارة الوس ػػط الم ػػائي عل ػػى ق ػػدرة
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األسػػماؾ للقيػػاـ بالوظػػائف الحيويػػة الضػػركرية السػػتمرار ياتهػػا كنموىػػا كخاص ػةن
عمليػػة الهضػػم كالتمثيػػل الغػػذائي تحتػػاج سػػمكة الكػػارب إلػػى  9سػػاعات للهضػػم
ف ػػي كس ػػط م ػػائي درج ػػة رارت ػػو  16مةوي ػػة بينم ػػا تس ػػتطيع ى ػػذه الس ػػمكة القي ػػاـ
بالعملي ػة ذاتهػػا خػػبلؿ  5سػػاعات فػػي كسػػط مػػائي درجػػة رارتػػو  23مةويػػة كم ػ
الجػػدير بالػػذكر تعتبػػر أسػػماؾ الكػػارب أسػػماؾ محبػػة للحػػرارة تسػػتطيع العػػيش
كالنمو كالتكاثر في التجمعات المائية التي رارتها ما بي  30 - 16مةوية .

 .6كمية العليقة اليومية  :م الضركرم جػدان للمربػي معرفػة العليقػة اليوميػة للوصػوؿ
إل ػػى الػػػرقم اإلنتػػػاجي المخطػػػط كالمحافظػ ػػة علػ ػػى الريعيػ ػػة اإلقتص ػػادية لئلنتػػػاج

كلتحديد كمية العليقة اليومية يؤخذ بعي االعتبار إ دل الطرؽ التالية :
 تحديد كمية اإلنتاج المخطط كم ثػم العليقػة اإلجماليػة فالشػهرية كمنهػا
اليومية .
 تقػػديم العليقػػة اليوميػػة تبع ػان لػػوزف األسػػماؾ فػػي كػػل ػػوض كتتػػراكح ىػػذه

العليقػػة مػػا بػػي  % 5 - 2م ػ كزف األسػػماؾ الػػذم يمك ػ تقػػديره كػػل

 15يػػوـ مػػرة كا ػػدة بقيػػاس عينػػات عشػػوائية للوصػػوؿ إلػػى كزف كسػػطي
للسمكة الوا دة كمػ ثػم كزف األسػماؾ فػي كػل ػوض  ,كيبقػى تحديػد
العليقة اليومية أمران نسبيان كلػيا مطلقػان إذ باإلمكػاف زيػادة العليقػة اليوميػة

أك تخفيضها بنا ان على المراقبة الحقلية .

 .7عدد مرات التعليف  :يجر تقسيم كمية العلف الواجػر إعطائهػا لؤلسػماؾ إلػى
عدة كجبات كذلػ ألف أسػماؾ الكػارب تتغػذل ببطػ كال يمكنهػا التهػاـ جميػع
العلف الذم يعطى إليها يا أف إعطػا العلػف بوجبػة كا ػدة يػؤدم إلػى تنػاكؿ
األسػماؾ اجتهػا مػع اػياع بػاقي العلػػف كتحللػو قػد يسػبر مشػكلة أخػرل ىػػي
تلوث ما الحوض .يتوقف عدد مرات التعليف على طريقة التربية كنوعها فمػثبلن
فػػي التربيػػة الواسػػعة يكػػوف التعليػػف م ػ  2 - 1مػػرة يومي ػان  ,كيفضػػل إف تكػػوف

األعػػبلؼ فػػي صػػورة بيبػػات يتناسػػر جمهػػا مػػع كزف األسػػماؾ لتقليػػل الفاقػػد
منهػػا كيكػػوف لهػػا القػػدرة علػػى التماس ػ كالطفػػو كأف تكػػوف لهػػا كفػػا ة تحويليػػة
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عاليػػة كيراعػػى توفرىػػا علػػى النطػػاؽ المحلػػي كأف تكػػوف قليلػػة التكلفػػة  ,كمػػا أنػػو
البد م استخداـ نظاـ المعالف لتقليػل الفاقػد للعليقػة يػا يخصػ

معلػف /

 250س ػػمكة كمػ ػ الج ػػدير بال ػػذكر معرف ػػة إف  % 60مػ ػ المص ػػاريف تش ػػمل
التغذيػػة  .تقسػػم العليقػػة المقػػررة علػػى عػػدة مػرات فػػي اليػػوـ الوا ػػد  ,كتحتسػػر
كمي ػػة العليق ػػة المطلوب ػػة عل ػػى أس ػػاس  % 5 – 3مػ ػ ال ػػوزف الكل ػػي لؤلس ػػماؾ
كالػػذم يمكػ معرفتػػو بأخػػذ عينػػة مػ القفػ

ككزنهػػا مػ  3 - 2أسػػابيع .تقػػدـ

العليقة بنا ان على عدة عوامل مثل درجة الحرارة  ,نسبة األككسجي فػي المػا ,

عمػػر السػػم ككزف السػػم  .فػػي الػػة التغذيػػة اليدكيػػة ينبغػػي تحديػػد موعػػدي

لتق ػػديم العليق ػػة لؤلس ػػماؾ ف ػػي األ ػػواض أك األقف ػػاص ت ػػى تتع ػػود عل ػػى مك ػػاف
كميعاد ثاب لتقديم الغذا  ,على إف يكوف األكؿ في الصباح الباكر كالثاني بعد
الظهػػر كيجػػر تحديػػد الكميػػة المضػػافة بشػػكل دقيػػق كيفضػػل إف يكػػوف ذل ػ
سر متوسط كزف األسماؾ .
األػالف اخلبو

كسبة القط  :ال تزاؿ في المرتبة األكلى في مجاؿ تربية األسػماؾ لمػا تحويػو مػ نسػبة
مرتفعة م البركتي تختلف سر طريقة استخراج الزي م بذكر القطػ المقشػورة أك
البػػذكر ذات القشػػرة يػػا تظهػػر األسػػماؾ إقبػػاالن جيػػدان علػػى ىػػذه المػػادة يػػا تبلػػن
كفائتها التحويلية  3.5كغم  /كغم سم .

القم ػ ػح  :أفضػػل أنػػواع الحبػػوب للكػػارب سػػيما كأنهػػا تحتػػوم علػػى  % 14 - 11مػ
كزنها بركتي خاـ فضبلن ع أنها تعطي لحػم األسػماؾ تماسػكان جيػدان كطعمػان مقبػوالن كإذا
ما استعمل مخلوطةن بالػذرة أمكػ زيػادة مردكدىػا تػى  % 5كفػي اآلكنػة األخيػرة قػل
استعمالها في تغذية األسماؾ  ,كاقتصر على األصناؼ الرديةة غير الصالحة لبلسػتهبلؾ
البشرم  .تستطيع اسماؾ الكارب تحويل كل  4كغم م القمح إلى  1كغم كزف ي .
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الشعير  :يعتمػد اسػتعمالو فػي تغذيػة األسػماؾ علػى مػدل تأمينػو بأسػعار رخيصػة الرتفػاع
نسبة األلياؼ فيو لذل يجر تقديمو لؤلسماؾ مجركشان كمشاركان مع غيره م األعبلؼ
ألف في ذل زيادة لمردكده بمعدؿ . % 30

النخالػػة  :تحتػػوم علػػى قشػػور الحبػػوب الداخلػػة فػػي عمليػػة تحضػػير الطحػػي كغالب ػان مػػا

تستعمل في تحضير األعبلؼ المحببة إل توائها على نسبة عالية م الفسػفور كالحديػد

كالمنغنيز ككذل فيتامي  Bالمركر  .معامل التحويل الغذائي للنخالػة تبلػن  5.5كغػم
 1 /كغم كزف ي .
الذرة  :تقبل األسماؾ على التقاطها إال أف ارتفاع اسػعارىا المحليػة كعػدـ تػوازف تركيبهػا
الكيمي ػ ػ ػ ػ ػػاكم لقل ػ ػ ػ ػ ػػة الب ػ ػ ػ ػ ػػركتي كاأل م ػ ػ ػ ػ ػػاض األميني ػ ػ ػ ػ ػػة كخاصػ ػ ػ ػ ػ ػةن ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ , lysine

Tryptophanككذل لقلة الكلا كالفيتامينات جعلها م األعبلؼ الثانوية سػيما
كأنها تعطي لحم األسماؾ طعمان خاصان كطراكة غير مقبولة لدرجة اللي كمعامػل التحويػل
الغذائي لها مشابو كباقي أنواع الحبوب .

كسبة فوؿ الصويا  :م المواد الغنيػة بػالبركتي كلكػ عػدـ توفرىػا فػي أسػواقنا المحليػة
كارتفاع أسعارىا العالمية صر استعمالها فػي صػناعة األعػبلؼ الجػاىزة كلكػ فػي ػاؿ

توفرىػػا بكميػػات ال تصػػلح للتصػػنيع كالتخػػزي فػػيمك االسػػتفادة منهػػا كغػػذا ألسػػماؾ
الكارب التي بمقدكرىا تحويل كل  2كغم م ىذه المادة إلى  1كغم لحم .
ال ػػرز  :اسػػتعمالو فػػي تغذيػػة األسػػماؾ يقتصػػر علػػى تػػوفره بحالػػة ال يمك ػ معهػػا السػػماح
باستعماالتو البشرية الرتفاع أسعاره .
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مخلفات المطا

 :أرخ

المواد العلفية المستخدمة في تربيػة األسػماؾ تحتػوم علػى

الكسر كالحبوب صغيرة الحجم كبذكر النباتات كالشوائر األخرل .
ف ػػوؿ الص ػػويا  :مػ ػ العس ػػير الحص ػػوؿ عليه ػػا الس ػػتخداـ األن ػػواع الجي ػػدة ف ػػي ص ػػناعة
األع ػػبلؼ الج ػػاىزة  ,كتظه ػػر اس ػػماؾ الك ػػارب القابلي ػػة الجي ػػدة عليه ػػا كنس ػػبة التحوي ػػل
الغذائي  4.5كغم  1 /كغم كزف ي .
مخلف ػػات المط ػػاعم  :تحت ػػوم عل ػػى فت ػػات الخب ػػز كاألرز كالعظ ػػاـ كاللح ػػوـ كالخض ػػار
كالفواكػػو  ,تقبػػل األسػػماؾ علػػى تناكلهػػا كذل ػ لتعػػدد المػػواد الداخلػػة فيهػػا كال بػػد قبػػل
توزيعهػػا علػػى األ ػػواض ال بػػد م ػ التأكػػد علػػى خلوىػػا م ػ المػػواد التػػي تضػػر كالزجػػاج
كالقطع المعدنية القاطعة .
يالحظبد ٔاجت يزاػبرٓب ػُذ رغذٌخ األمسبن

 .1معرفة التركير الكيمياكم لعليقة التغذية م المصدر المجهز ككاالتي :

المكونات

 3 - 1شهر

 12 - 3شهر

أكثر م  12شهر

بركتي

% 46 - 40

30

% 28 - 26

دى

%2

ال تقل ع % 5

ال تقل ع % 5

ألياؼ

ال تزيد ع % 10

ال تزيد ع % 10

ال تزيد ع % 10

جم

 2 - 1ملم

 4 - 2ملم

 6 - 4ملم

الحبيبات

 .2التأكد م خلو العلف م أم ركائح كريهة غير مرغوبة  ,أك ارتفاع الرطوبػة ممػا
يػػؤدم إلػػى نمػػو األعفػػاف التػػي تسػػبر بعػػض األاػػرار فػػي العلػػف ممػػا يػػؤدم إلػػى
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عػدـ رغبػة األسػماؾ فػػي تنػاكؿ األعػبلؼ كاػعف نموىػػا مػع صػوؿ زيػادة كزنيػػة
طفيفة في الوزف بالرغم م إاافة العلف سر الكميات المحسوبة .
 .3طريق ػػة إعط ػػا العل ػػف  :يج ػػر تخص ػػي

أم ػػاك لوا ػػع العل ػػف س ػػر ع ػػدد

األسػػماؾ الموجػػودة فػػي الحػػوض ممػػا يػػؤدم إلػػى إعطػػا فرصػػة كافيػػة لؤلسػػماؾ

بالتغذيػػة الصػػحيحة كيفضػػل تحديػػد منطقػػة لواػػع العلػػف لكػػل 600 - 500
سمكة في الحوض  ,مثبلن دكنم كا د مزركع بألف سمكة يختار موقعي كىكػذا

.

درجة الحرارة

عدد مرات التعليف

األكقات

المبل ظات

المنخفضة

2

 6صبا ان
ك

 9سػ ػ ػ ػػاعات فرصػ ػ ػ ػػة لهضػ ػ ػ ػػم
العلػ ػ ػػف الػ ػ ػػذم تناكلت ػ ػ ػو فػ ػ ػػي

 3مسا ان

الصػ ػػباح مػ ػػع فرصػ ػػة للتغذيػ ػػة

بع ػ ػ ػد سػ ػ ػػاب كميػ ػ ػػة العلػ ػ ػػف
المطلوب ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػػاس كزف
األس ػ ػ ػ ػػماؾ كقابلي ػ ػ ػ ػػة الهض ػ ػ ػ ػػم
للمادة العلفية .

المعتدلة

3

 6صبا ان
ك
10.30

الطبيعية .
 5س ػ ػ ػػاعات لهض ػ ػ ػػم العل ػ ػ ػػف
كالتغذية الطبيعية .

صبا ان
ك
 3مسا ان

 .4األعبلؼ الخضرا ( في الة التربية المختلطة )  :يحتػاج الكػارب العشػبي إلػى
أع ػػبلؼ خضػ ػرا بمع ػػدؿ  30كغ ػػم  /كغ ػػم مػ ػ كزف اس ػػماؾ الك ػػارب العش ػػبي ,
كيفضػػل أف تكػػوف متنوعػػة م ػ الج ػ كالبرسػػيم كغيرى ػا م ػ األعػػبلؼ الخضػػرا

المتوفرة في الحقل مع كاعها في إطارات خشبية ثابتة .
 .5يجػػر مبل ظػػة إعطػػا حخػػر كجبػػة علػػف قبػػل غػػركب الشػػما بحػػدكد  2سػػاعة
إلعطا األسماؾ فرصة كافية لتناكؿ العلف .
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يفضػػل فػػع األعػػبلؼ فػػي مخػػازف مهيػػأة لػػذل  ,يػػا إف خػػزف العلػػف تحػ ظػػركؼ
جيدة يؤدم إلى الحفاظ علػى قيمتػو الغذائيػة ألطػوؿ فتػرة ممكنػة  ,كبالتػالي فػاف إعطػا
الكمية البلزمة للتغذية تحقق أفضل النتائج  ,أما فػي الػة تخػزي العلػف تحػ ظػركؼ
غير جيدة يؤدم إلى انخفاض قيمة العلف الغذائية مما يقلل م اإلنتاج كيعرض المربػي
الستخداـ كميات اكبر للحصوؿ على النمو المثػالي ممػا يشػكل ذلػ ىػدر فػي العلػف
كالمػػردكد االقتصػػادم لمشػػركع تربيػػة األسػػماؾ  ,لػػذل يقػػع علػػى عػػاتق المربػػي بعػػض

األمور المهمة كىي :

 توفير مخزف للعلف في المزرعة يفي بالغرض كيتناسر مع جم المزرعة .
 العمل على توفير مخزكف م العلف يتناسر مع جم اإلنتاج  ,مع األخذ بنظر
االعتبػػار إف العلػػف يجػػر إف يخػػزف فػػي أمػػاك جافػػة كبػػاردة تحميػػو مػ الرطوبػػة
كاألمطار كأشعة الشما كالقوارض  ,مع كاع عازؿ م الخشر تحػ أكيػاس
األع ػػبلؼ لك ػػي تس ػػاعد عل ػػى التهوي ػػة الس ػػليمة كيح ػػافع علي ػػو مػ ػ الحشػ ػرات
كالقوارض .
 يمك ػ ػ نقػ ػػل األعػ ػػبلؼ بوسػ ػػائط نقػ ػػل نظيفػ ػػة غيػ ػػر مسػ ػػتخدمة لنقػ ػػل الػ ػػدىوف
كالمنتجػات النفطيػة كالمػػواد الكيمياكيػة ألنهػػا تسػبر تلػوث العلػػف بهػذه المػػواد
كيؤدم إلى امتناع األسػماؾ مػ تناكلػو أك قػد يػؤدم إلػى مػوت أعػداد كبيػرة منهػا

في الة تلوثو ببعض المواد الكيمياكية .
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الفصل الثالث :
أيزاع األمسبن
العوامل المشجعة لحصوؿ األمراض في األ واض الترابية :
تساعد بيةػة األ ػواض المحػدكدة كمياىهػا الراكػدة علػى ظهػور العديػد مػ األمػراض فػي
مزارع تربية األسماؾ بسبر :
 تفسخ الكثير م المواد العضوية الضارة الناتجة ع تراكم المواد العلفية غير
المسػػتهلكة كالفعاليػػات الحيويػػة لؤلسػػماؾ نفسػػها كالتػػي تسػػبر فػػي تلػػوث بيةػػة
الحوض كانخفاض األككسجي كتكاثر الجراثيم .
 افتػقار االعبلؼ لمكوناتهػا االساسػية مػ بركتينػات كدىػوف كاليػاؼ كللمركبػات
المعدني ػػة كالفيتامين ػػات بالش ػػكل المطل ػػوب كا يان ػػا ع ػػدـ كفايته ػػا ف ػػي تغطي ػػة
ا تياجات االسماؾ.
 تػػدني مقاكمػػة االسػػماؾ لؤلمػػراض فػػي الػػة اختيػػار االنػػواع الرديةػػة كراثيػػا فػػي
التربية .

العوامل المشجعة لحصوؿ األمراض في األقفاص العائمة :
 اختيار المواقع غير المناسبة في نصر االقفاص المعراة للتيارات المائية كالتي
تسبر تأثيرات مؤذية لؤلسماؾ كاجهادىا ثم نفوقها .
 تجمع النفايات على الشباؾ كعدـ ازالتها .
 عػػذـ اتخػػاذ المعػػايير الفيزياكيػػة كالكيمياكيػػة للميػػاه فػػي المنطقػػة بحيػػا تكػػوف
مناسبة كخالية م كافة أنواع الملوثات المسببة لؤلمراض أك النفوؽ .
 نص ػػر االقف ػػاص ف ػػي عم ػػق غي ػػر مناس ػػر في ػػؤدم ذلػ ػ ال ػػى تجم ػػع الفض ػػبلت
كنضوب األككسجي بسبر إنبعاث المركبات السامة .
 نصر األقفاص في مناطق معركفة بتكرار دكث االمراض فيها .
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 نصر األقفاص في مناطق معركفة لتجمع النفايات كالفضبلت يا تؤدم ىػذه
المواد إلى تقليل التبادؿ المائي في األقفاص كاستنزاؼ األككسجي .


نصػر األقفػاص فػي مواقػع معركفػة بتواجػد كثيػف للطحالػر يػا يمكػ لهػػذه
الطحالر إف تموت كتسبر ىبوط في نسبة األككسجي في مياه االقفاص .

رظٍُف األيزاع حظت يظججبرٓب :

 األمراض الفيركسية كالبكتيرية كالفطرية كالى د ما الطحالر .

 األمػػراض الطفيليػػة  :كتسػػببها أعػػداد كبيػػرة م ػ الطفيليػػات الخارجيػػة كالداخليػػة
كىذه المجاميع تضم العديد م األنواع .
 أمػ ػػراض سػ ػػو التغذيػ ػػة كااػ ػػطراباتها  ,بسػ ػػبر عػ ػػدـ كفايػ ػػة األعػ ػػبلؼ كنق ػ ػ
الفيتامينات كالمركبات المعدنية فيها .
 األمراض الناتجة ع عوامل بيةية كالتلوث  ,كترسر األمػبلح بكثػرة كالتػي تػؤثر
س ػػلبيان كبص ػػورة مباش ػػرة عل ػػى ش ػػهية األس ػػماؾ  ,فيت ػػأخر نموى ػػا كتق ػػل مقاكمته ػػا

لؤلمراض  ,ىذا فضبلن ع حثارىا الضارة على الغبلصم .
 األمػ ػػراض السػ ػػرطانية  :يػ ػػا تصػ ػػاب األسػ ػػماؾ بهػ ػػذه األمػ ػػراض شػ ػػأنها شػ ػػأف
الحيوانات األخرل .
كيف حيصل املرض :

تتواجد مسببات العديد م األمراض المعدية في معظم أ واض تربيػة األسػماؾ  ,إال إف
ذل ػ ال يعنػػي صػػوؿ مػػرض مػػا  ..دكف تػػوفر العوامػػل كالظػػركؼ المبلئمػػة لنشػػاطها ,
كالتي تتمثل بػ :
 .1الم ػ ػ ػ ػ ػػا  :يجػر مبل ظػة كميػة كنوعيػة المػا المتػوفر للمزرعػة كعػدـ كجػود أم
تلوث  .إف كمية المواد الصلبة العالقة ككذل األمونيا كقلة األككسػجي تسػبر
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إجهادان لؤلسماؾ كقد تؤدم بصورة مباشرة إلػى اإلقػبلؿ أك إيقػاؼ النمػو تمامػان ,

عبلكة على أنها م الممهدات لحدكث أمراض ثانوية متسػببة عػ جػراثيم معينػة
.إف فح

الما اركرم للتأكد م نسر المعادف الثقيلة المذابة مثل النحػاس

كالحديػػد كالرصػػاص كالزن ػ  ,يػػا إف أمػػبلح ىػػذه المعػػادف قػػد تكػػوف سػػببان
ألمراض الغبلصػم .مػ النا يػة األخػرل فػأف فقػداف المعػادف يػؤدم إلػى ػدكث
عبلمات مراية معينة في الة عدـ إاػافتها إلػى المػادة الغذائيػة المعمولػة  .إف

مرض الفقاعة الغازية  Gas bubble diseaseيعتبر مػ األمػراض المهمػة
التي تنشأ بسبر تركيز الغازات الشديدة خصوصان النتركجي في المػا كىػذا قػد
يحصل بسبر الضغط العالي فػي بػاط األرض أك بسػبر خلػل فػي األنابيػر أك
المضخات المسػتعملة لهػذا الغػرض أك تحػ السػدكد  .تحصػل ىػذه المشػاكل
في الة استعماؿ اآلبار االرتوازية كمصدر للما  ,لذل يفضل استعماؿ طػرؽ
لتهويػػة المػػا قبػػل اسػػتعمالو فػػي مثػػل ىػػذه الظػػركؼ دكف تعريضػػو إلػػى أم اػػغط
.ألج ػػل الحف ػػاظ عل ػػى نس ػػبة عالي ػػة مػ ػ النم ػػو يج ػػر إف تؤخ ػػذ بنظ ػػر االعتب ػػار
اال تياج ػػات البيولوجي ػػة المختلف ػػة س ػػر ن ػػوع األس ػػماؾ المرب ػػاة طيل ػػة فتػ ػرات
مرا ل النمو فاف تعراػ ىػذه المرا ػل إلػى ظػركؼ غيػر مناسػبة بسػبر التربيػة
أك ردا ة المػػا فسػػتكوف الخسػػارة كبيػػرة كقػػد تحصػػل إصػػابات ثانويػػة فػػي نفػػا
الوق .

 .2الحػ ػػرارة  :إف لحرارة الما دكر مهم في ظهور الكثير م ىذه األمراض  ,فهي
تؤثر على نشاط الكائنات المسبػػبة لتػػل

األمراض المتواجدة في الما نفسو

أك في أنسجة كأعضا المضيف ( السمكة ) يا تحتاج ىذه المسببات إلى
درجػػة رارة مبلئ ػػمة للنم ػػو (  ) Optimumيبدأ عندىا النشاط البيولوجي
بأسرع ما يمك كبأقصى إنتاج علمان إف لنمو تل المسببات دكدان قصول
(  ) Maximumكدنيا (  ) Minimumم الحرارة  ,تزداد فيها
عملياتها البيولوجية بارتفاعها أك تقل بانخفااها .
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تصنف المسببػ ػ ػ ػ ػات المراية البكتيرية كالطفيلية في األسماؾ سر تقبلها للحرارة
إلػى :
 مسببات مراية محبة للحرارة  :تحبذ مسببات ىذه المجموعة الحرارة التي ال
تقل ع

 20ـ , 0كتعتبر خطرة في الة تواجدىا بمزارع تربية األسماؾ كم

أنواعها  :الدكدة الكبلبية  ,المثقوبات  ,الكوستيا .
 مسببات مراية محبة للبركدة  :تحبذ مسببات ىذه المجموعة الحرارة التي
تتراكح م  15 – 10ـ , 0مثل الجيلودنيبل .

ال يمك للحرارة ك دىا أف تؤثر دكف االعتماد على عوامل أخرل تشجع على ظهور
المرض  ,ىي :
 تربية أعداد كبيرة م األسماؾ في مسا ات مائية ايقة .
 كجود أعمار كأكزاف مختلفة م األسماؾ بكثافة في ك دة المسا ة المائية .
 نق

في كمية األككسجي المذاب .

 ردا ة المواد .
 أك ارتفاع األس الهيدركجيني للما ( . ) PH
 .3عمر كنوع السم

في المزرعة  :يجر عزؿ األمهات ع االصبعيات فعلى

األغلر األسماؾ الصغيرة تكتسر األمراض م األسماؾ الكبيرة في العمر
كم نفا النوع  .ككذل عزؿ البيوض ع األمهات في عملية التكثير .

 .4طريقػػة التربي ػ ػ ػ ػػة  :الحرص على التربية المختلطة بتواجد أنواع كأجناس مختلفة
كا د  ,كبذل

م األسماؾ في وض أك قف

تقل شدة انتشار بعض

األمراض بسبر انخفاض بعض األنواع المختلفة في ك دة المسا ة .
يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ أيزاع يشارع األمسبن :

 تتواجد أنواع عديدة م الطفيليات فػي مػزارع تربيػة األسػماؾ كىػي تشػكل نسػبة
ا ػػةيلة مقارن ػػة ب ػػاألنواع المتواج ػػدة ف ػػي المي ػػاه المفتو ػػة كاألنه ػػار كالس ػػدكد ,
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كيعػػود السػػبر إلػػى اعتمػػاد التربيػػة علػػى أنػػواع معينػػة م ػ األسػػماؾ فػػي الم ػزارع
مقارنة باألنواع الكثيرة المتواجدة في األنهار إاافة إلػى افتقػار المػزارع إلػى كػل
أنواع المضػائف الوسػطية للطفليػات مثػل القواقػع كالقشػريات كالديػداف األنبوبيػة
 Oligochaetsلػ ػػذل فػ ػػاف الغالبيػ ػػة العظمػ ػػى م ػ ػ الطفيليػ ػػات فػ ػػي م ػ ػزارع
األسػػماؾ ال تحتػػاج إلػػى مضػػائف كسػػطية كمػػا إف محدكديػػة مسػػا ة الم ػزارع ال
تسمح بتواجد أنواع مختلفة م الطيور المائية التي تعتبر مضائف للطفيليات .

 المسببات المراية في المػزارع ليسػ كثيػرة كلكػ اػراكتها تكػوف شػديدة فػي
الة صولها .
 تربيػػة أعػػداد كبيػػرة مػ األسػػماؾ فػػي مسػػا ات مائيػػة اػػيقة تشػػكل بيةػػة مبلئمػػة
النتشار المرض .
 ىنالػ بعػػض الطفيليػػات تمتػػاز بخصوصػػية اإلصػػابة فهػػي تصػػير نػػوع معػػي م ػ
األسماؾ دكف غيرىا .
 تحصل األمراض بسبر التػأثير المعػاكا للبيةػة  ,كعػدـ كفايػة األعػبلؼ كردا ة
الصفات الوراثية لؤلسماؾ .
 للحرارة تأثير كبير في التفاعبلت الكيمياكية كالفيزيائية فػي البيةػة المائيػة كعلػى
فعالية كنشاط األسماؾ ككذل المسببات المراية المتواجدة .
 تجفيف األ واض ال يقتل الطفيليات فقط بل مهػم فػي الػتخل
المراية األخرل .

مػ المسػببات

 األككسػػجي كالمركبػػات العضػػوية كاألس الهيػػدركجيني لهػػا تػػأثير كبيػػر فػػي تفعيػػل
اإلصابات المراية .
 يفتػػرض عػػزؿ األسػػماؾ الصػػغير ع ػ األمهػػات خاصػػة فػػي األسػػماؾ م ػ نفػػا
النوع.
 دخػػوؿ اسػػماؾ غريبػػة إلػػى المزرعػػة ع ػ طريػػق تغذيػػة األ ػػواض بالمػػا قػػد تكػػوف
ناقبلن لبعض األمراض .

 التغذية يجر إف تكوف كافية لصغار األسماؾ كاسماؾ التربية كاألمهات.
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األػزاع انظبْزٌخ نأليزاع :

نػػادران مػػا يحػػدث مػػرض مػػا دكف إف يصػػا ر بػػأعراض معينػػة  ,فالسػػمكة المريضػػة يتغيػػر
تصرفها بالمقارنةن مع السمكة السليمة .

 ترتفع إلى السطح أك تقترب م مصدر الما كتمت

الهوا .

 تسػػتجير ببطػػي للمػػؤثرات الخارجيػػة  ,مػػع إمكانيػػة مسػػكها بسػػهوؿ دكف أم
مقاكمة .
 تفقػػد توازنهػػا أثنػػا السػػبا ة بحيػػا تكػػوف منبطحػػة علػػى أ ػػد جوانبهػػا أك تسػػبح
بشكل دائرم أك متموج أك يكوف رأسها متدؿ إلى األسفل .

 يستدؿ م ا تقاف كتقػرح كتبػدؿ لػوف الجلػد كتآكػل الزعػانف عػ

الػة مراػية

غالبان ما تكوف مصحوبة بافراز مواد مخاطية كثيفة كانبعػاث ركائػح كريهػة منهػا ,

كقد يصا ر ذل نمو بقع بيضا أك سودا أك قهوائية  ,كأ يانان قد تنمو بعض

الفطريات .

 شحوب الغبلصم أك ا تقانها  ,مع كجود بقع بيضا أك تلػف بعػض األجػزا مػ
األلياؼ الغلصمية أك كجود أكياس طفيلية .


ػػدكث تقر ػػات ناجمػػة ع ػ

ػ األسػػماؾ ألجسػػامها بجػػدراف األ ػػواض أك

الحصػػى الموجػػودة فػػي القػػاع ككػػذل النباتػػات المائيػػة  ,كىػػذه تحصػػل بسػػبر
الدكدة الكبلبية كقمل السػم كاإلكثوفثريػا  ,ككػذل فػي الطػور المػزم لمػرض
مى الربيع .
 جحوظ العيني كسقوط الحراشف كانتفاخ الػبط كا تقػاف فتحػة المخػرج تػنجم

عاد نة عػ إصػابة األعضػا الداخليػة بػأمراض معديػة كػالطور الحػاد لمػرض مػى
الربيع أك التعرض لحاالت تسمم كأمراض الجهاز الهضمي أك اإلصابة بالديػداف
المعويػػة رغػػم إف التهػػاب العػػي كتورمهػػا أك اصػػابتها بالعتمػػة قػػد تتولػػد م ػ نق ػ

بعض أنواع الفيتامينات أك بعض اإلصابات البكتيرية كالطفيلية .
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 مشاىدة بعض الطفيليات بالعي المجػردة علػى الجلػد كالزعػانف ككػذل أليػاؼ
تشبو القط تغطي األقواس الغلصمية كقواعد الزعانف .
 ااػػطرب عمليػػة التػػنفا كاصػػابة األليػػاؼ الغلصػػمية بالشػػحوب  ,كقػػد تشػػاىد
عليها بقع دموية مرا أك موت بعض أنسجتها أك انتفاخها في معظػم األمػراض
التي تصير الغبلصم  ,كبفعل بعض األمراض المعدية المؤثرة على تمثيل عنصر
الكالسػػيوـ فػػي الجسػػم أك بسػػبر اإلصػػابات الطفيليػػة التػػي تمػػر بعػػض مرا ػػل

نموىا في العظاـ أك الغضاريف أك االاطرابات التي تحدث أثنا النمو الجنيني

تصػػاب علػػى إثرىػػا بعػػض األسػػماؾ بتشػػوىات فػػي عمودىػػا الفقػػرم  ,أك عظػػاـ
القحف .
األػزاع انزشزحيٍخ نأليزاع :

لغػػرض الحصػػوؿ علػػى معلومػػات كافيػػة ع ػ المػػرض المسػػبر  ,يػػتم تشػػريح السػػمكة
المصػػػابة  ,يػ ػػا تفح ػ ػ

الحجػػػرة الخيشػ ػػومية كالغبلصػػػم كتجويػ ػػف الفػػػم  ,ككػ ػػذل

األ شا الداخلية كجدار البط .

 تعػػزل التغيػرات المراػػية فػػي األنسػػجة الغلصػػمية إلػػى عػػدة عوامػػل  ,كلكنهػػا فػػي
الغالر مرتبطة باألمراض الطفيلية  ,كيستدؿ م شحوب الغبلصم أك كجود بقع
بيضا ميتة أك أكياس لبعض أنواع الطفيليات فيها على إف اإلصابة مبكرة .
 كجػػود تقر ػػات جلديػػة أك تآكػػل الزعػػانف أك كجػػود بقػػع سػػودا تشػػير عػػادةن إلػػى
إصابات طفيلية في الغالر .

 ا تقاف األمعا أك تمزؽ أنسجتها الطبلئية تنتج ع اإلصابة بالطفيليات المعويػة
( الديػػداف الخيطيػػة كالشػػريطية ) أك تعػػرض األسػػماؾ إللتهػػاب األمعػػا البكتيػػرم
أك التسمم .
 التهػػاب كػػيا الهػػوا نتيجػػة اإلصػػابة بػػبعض أنػػواع البكتريػػا كالطفيليػػات  ,كربمػػا
تتواجد أجساـ مدكرة للمثقوبات أك الديداف الشريطية في جدار الكيا  ,تسفر
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أ يانػان بتجمػػع صػػبغات سػػودا فػػي جػػدار الجػػز األمػػامي مػ الكػػيا كذلػ فػػي
المرا ػػل األكلػػى م ػ اإلصػػابة كغالب ػان مػػا تنتهػػي بتمػػزؽ الجػػز المصػػاب أك كػػبل

الجزئي كعندىا تتجمع محتوياتو الغازية في الجز الخلفي م التجويف البطني
 ا تقاف األعضا الداخلية ( الكبد كالكلى ) كتجمع السوائل في تجويف الػبط
 ,غالبان ما تكوف أسبابها فيركسية أك بكتيرية أك طفيليات .
اإلجزاءاد انٕلبئٍخ نهحذ يٍ األيزاع :

 يش ػػترط ف ػػي مص ػػدر الم ػػا إف يك ػػوف خاليػ ػان مػ ػ الطفيلي ػػات كاألم ػػراض كالم ػػواد
الضارة .

 تهيةػػة الظػػركؼ الصػػحية الجيػػدة داخػػل الحػػوض  ,كػػأف يكػػوف عػػدد األسػػماؾ
مبلئمان مع جم الحوض  ,ككذل إزالة األدغاؿ كالنباتات الضارة النامية داخل
القاع كباستمرار .
 استعماؿ األعبلؼ بصورة صحيحة  ,بحيا تكوف اكية علػى معظػم المكونػات
الغذائية الرئيسية كغنية بالبركتي .

 إدخػػاؿ العلػػف الجػػاؼ المعمػػوؿ علػػى شػػكل كبسػػوالت صػػغيرة ذا أىميػػة كبيػػرة
ف ػػي تغذي ػػة األس ػػماؾ  .لق ػػد درسػ ػ اال تياج ػػات الغذائي ػػة ألن ػػواع عدي ػػدة مػ ػ
األسماؾ كباإلاافة إلى ذل سػجل األعػراض المراػية التػي تصػا ر الػنق
في بعض المواد الغذائية .
 م ػ المستحس ػ فحػػ
كخلوىا م األمراض .

األ ػػواض  4 – 3مػػرات سػػنويان للتأكػػد م ػ سػػبلمتها

 تجفيػػف كتنظيػػف األ ػػواض بعػػد كػػل كجبػػة تربيػػة للتخلػ ػ
التػػي تترسػػر باسػػتمرار ككػػذل الػػتخل

م ػ المػػواد العضػػوية

م ػ الكثيػػر م ػ البلفقريػػات كاألسػػماؾ

الغريبة التي تكوف عامبلن كسيطان لنقل األمراض خاصةن الطفيلية منها .
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 فح

كسائط كمعدات نقل األسماؾ للتأكػد مػ خلوىػا مػ األمػراض كتعقيمهػا

بم ػ ػػواد مطه ػ ػػرة قب ػ ػػل كبع ػ ػػد نق ػ ػػل ك ػ ػػل كجب ػ ػػة باس ػ ػػتعماؿ المس ػ ػػحوؽ الجي ػ ػػرم
(  ) Slakedٍlimeبمقدار . % 20
 أف تكػ ػػوف درجػ ػػة ػ ػػرارة المػ ػػا أثنػ ػػا نقػ ػػل األسػ ػػماؾ فػ ػػي فصػ ػػل الصػ ػػيف م ػ ػ
 12 – 10درجة مةوية .
 رش قػػاع الحػػوض بعػػد تجفيفػػو بػػالجير الحػػي كمػػادة مطهػػرة بمقػػدار 1.5 – 1
ط  /ىكتار.

 استعماؿ ماـ ملحي لجميع أسماؾ المزرعػة لمكافحػة الطفيليػات كلمػرتي فػي
السػنة  ,كيسػػتعمل لهػػذا الغػػرض ملػح الطعػػاـ بمقػػدار  % 5 – 2بحيػػا تعػػرض
األسماؾ لهذا المحلوؿ  10 – 5دقائق .
 الػػػتخل

مػ ػ القواقػ ػػع كالقشػػػريات لمنػ ػػع انتشػػػار المثقوبػ ػػات ثنائي ػػة المضػ ػػيف

كالديداف الشريطية  ,يا تنتقػل ىػذه الطفيليػات إلػى األسػماؾ عػ طريػق ىػذه
المضائف المتواجدة في أ واض التربية .
 يمكػ ػ اس ػػتعماؿ كس ػػائل مناس ػػبة لل ػػتخل مػ ػ كثي ػػر مػ ػ األم ػػراض خصوصػ ػان
األمراض الطفيلية كذل يجر إف يراعى عدـ إدخاؿ األسػماؾ الغريبػة التػي قػد
تكوف املة للجراثيم إلى أ واض التربية كذل باستعماؿ الشباؾ المناسبة عنػد
مدخل الما إلى الحوض .

 عنػػد محاكلػػة إدخػػاؿ أسػػماؾ جديػػدة إلػػى أ ػػواض التربيػػة يجػػر إف تفحػ

ىػػذه

األسماؾ جيدان للتأكد م خلوىا م األمراض .

 في بعض الحاالت يلجأ إلى الحجػر قبػل إدخػاؿ ىػذه األسػماؾ الجديػدة أك قػد
يلجأ إلى العبلج في بعض الحاالت .
 يفضػػل اإلبقػػا علػػى األسػػماؾ الصػػغيرة كالكبيػػرة منفصػػلة عػ بعضػػها  .األسػػماؾ
الكبيػػرة قػػد تكػػوف املػػة للطفيليػػات الضػػارة خصوصػػا لؤلسػػماؾ الصػػغيرة كم ػ

األمثلة على ىذه الطفيليات ىي  Dactylogyrusك . Lernaea
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 تعتبػػر بع ػػض الطيػػور مص ػػدر خط ػػر كبيػػر عل ػػى األس ػػماؾ كذل ػ لكونه ػػا إ ػػدل
العوامل الخاصة بنقل بيػوض الطفيليػات لػذل يجػر العمػل علػى طردىػا بشػتى
الوسائل .
 فػػي الػػة نقػػل األسػػماؾ مػ مكػػاف إلػػى حخػػر يجػػر العنايػػة الزائػػدة بػػذل كعػػادة
يلجأ إلى تجويع األسػماؾ قبػل ىػذه العمليػة كذلػ لمنػع ػدكث أم إجهػاد قػد
يؤثر على صحة األسماؾ .

 تحصػل بعػػض المشػاكل الغذائيػػة بسػبر الخػػزف غيػر الجيػػد ألعػبلؼ األسػػماؾ ,
كلقػػد لػػو ع تلػػوث ىػػذه المػػواد الغذائيػػة بعفػ الخبػػز ممػػا يػػؤثر علػػى طبيعػػة ىػػذه
المواد مما لو م تأثير ساـ بفعل السموـ التي يفرزىا ىذا العف .

نقل اصبعيات أسماؾ في اكيات لزرعها في أ واض مفقا الصويرة
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األيٍ احلٍٕي

تربية األسماؾ في األ واض الطينية ىي أكثر شيوعان في أغلر دكؿ العالم  .تتميز ىػذه

األ ػواض بطبيعتهػا المفتو ػػة التػي تتػػيح تػداخل عػدد كبيػػر مػ العوامػػل البيولوجيػة التػػي
تؤثر على األسماؾ المستزرعة خبلؿ فترة اإلنتاج .
تعػػد الطيػػور المهػػاجرة كالبرمائيػػات كالزكا ػػف البريػػة أمثلػػة لتل ػ المػػؤثرات البيولوجيػػة
كالتي تفرض حثارىا الضارة على األسماؾ مما يؤثر سلبان على عملية االستزراع .
إف الطبيعػػة النشػػطة كاالنتشػػار الواسػػع لتلػ األنػػواع فػػي البيةػػة المائيػػة المسػػتزرعة تػؤدم
فػػي النهايػػة إلػػى انتهػػاؾ نظػػم تربيػػة كاسػػتزراع األسػػماؾ كذل ػ م ػ خػػبلؿ نمػػو كانتشػػار
العوامل الممراة بالطرؽ الميكانيكية كالبيولوجية المباشرة كغير المباشرة .
إاافة إلػى مػا سػبق فػأف اإلدخػاؿ المتكػرر لؤلمهػات مػ مصػادر غيػر موثوقػة كمسػحوؽ

السػػم الغيػػر معامػػل راريػان كإعػػادة اسػػتخداـ ميػػاه البػػزؿ كاالسػػتعماؿ الخػػاط للسػػماد
الحيػػواني فػػي تسػػميد األ ػػواض الطينيػػة  ,ككػػذل نقػػل األسػػماؾ م ػ منػػاطق جغرافيػػة

مختلف ػػة ت ػػؤدم إل ػػى دخ ػػوؿ العوام ػػل الممرا ػػة إل ػػى المزرع ػػة أثن ػػا مرا ػػل االس ػػتزراع
المختلفة كالذم قد ينشأ انتشار كاسع للعوامػل الممراػة فػي أنظمػة التشػغيل المختلفػة
للمزرعة مما قد يؤدم إلى انهيار كامل في إنتاجية المزرعة أك مفاجةة م األمراض التي
تؤثر سلبان على اإلنتاجية النهائية للمزرعة .
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الفصل الرابع :
األيزاع انفرئطٍخ :
تشير األبحاث العلمية الحديثة إف ما يػقارب أكثر م  30نوعػان م الفيركسػات تصػير
مختلػ ػػف األسػ ػػماؾ فػ ػػي العػ ػػالم  ,منهػ ػػا عػ ػػدة أنػ ػػواع لػه ػ ػػا أىمي ػ ػ ػػة بمواوعن ػ ػ ػػا  ,كذل ػ ػ

الستهدافها أسماؾ الكارب في أ واض التربية كاالقفاص .
يزع محى انزثٍغ

Spring viremia
يحصػػل المػػرض عػ فيػػركس  Rhabdovirus carpioيصػػير عػػدد مػ أنػػواع
الك ػػارب كت ػػتم اإلص ػػابة عػ ػ طري ػػق الغبلص ػػم ث ػػم ينتش ػػر إل ػػى الكب ػػد كالكل ػػى كالطح ػػاؿ

كالجهػػاز الهضػػمي  ,للفيػػركس القابليػػة علػػى البقػػا نشػػطان خػػارج جسػػم المضػػيف لمػػدة

خمسة أسابيع في مياه األنهار عند درجة رارة  15مةوية كأكثر م  6أسػابيع فػي تربػة

كأطياف األ واض عند درجة رارة  4مةوية كتقل إلى  4أياـ عند درجة رارة  10مةوية
 .تتأثر اإلصابة بدرجة رارة الما كعمر السم ك الػة األسػماؾ ككثافتهػا فػي الحػوض
اك القف ػ

كعوامػػل اإلجهػػاد كتعتبػػر الحالػػة المناعيػػة لؤلسػػماؾ مهمػػة أيض ػان  .تحصػػل

اإلصابة في الغالر فػي فصػل الربيػع بػدرجات الحػرارة مػا بػي  17 - 11مةويػة  ,كمػ
النادر أف تحصل عند درجة رارة أقل م  10مةوية .
األعراض  :اد كمزم .

الحػػاد  :توسػػع الػػبط  ,جحػػوظ العػػي  ,شح ػػوب الغبلصػػم  ,نػػزؼ دمػػوم علػػى الجلػػد
ك وؿ المخرج  ,كعند تشريح السمكػة يبل ع تجمػع سػائل مخاطػػي ممػزكج بالػدـ فػي
التجويػػف البطنػػي  ,مػػع تضػػخم كا تقػػاف الكلػػى كالطحػػاؿ كنػػزؼ فػػي األمعػػا كشػػحوب

الكبد  .النفوؽ ما بي  % 90 – 80تقريبان .
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الطور الحاد لمرض مى الربيع ( االستسقا )
المزم  :ظهور بقع مرا في مناطق مختلفة م الجسم تتحوؿ فيما بعد إلى تقر ات
جلدية مدكرة  ,ثم تبدأ باالختفا كتحاط بأنسجة جديدة بحيا تأخذ المنطقة المتقر ة
اللوف األ مر الغامق كتتلوف افاتها باللوف األزرؽ المخضر كىي عبلمة لهذا المرض .

الطور المزم لمرض مى الربيع ( االستسقا
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الوقايػ ػ ػ ػ ػة :
 ت ػػعريض األسػػماؾ لحمػػاـ م ػ المثيػػل األزرؽ بتركيػػز  900 – 50ملغػػم  /لتػػر )
لمػدة  11 - 2سػاعة سػر تركيػز المحلػوؿ أك يمػزج مػع العلػف ب ػمقدار 2
ملغم  /كغم عند دكث اإلصابة في المنطقة أك المناطق المجاكرة .
 ع ػػزؿ األس ػػماؾ المص ػػابة مػ ػ الحق ػػل كبي ػػع المجموع ػػة األخ ػػرل غي ػػر المص ػػابة
لبلستهبلؾ البشرم .

 االمتناع ع نقل اسماؾ م أ واض اك اقفاص أك مناطق مصابة إلى أخػرل غيػر
مصابة .
 تجفي ػػف األ ػػواض المص ػػابة كتعقيمه ػػا ب ػػالجير الح ػػي بمق ػػدار  1,5طػ ػ لك ػػل
ىكتار.
العػ ػبلج :
باإلمكاف معالجة األسماؾ المريضة باستعماؿ المثيػل األزرؽ ممزكجػان مػع العلػف  ,كيػتم

ذل بتنقيع العلف في المثيل لمدة  24ساعة قبػل تقديمػو لؤلسػماؾ كيعطػى بمقػدار 1
غم  /كغم علف  ,بواقع  3مرات يوميان  ,كلمدة  7أياـ غير متتالية (  4 – 3أياـ ) بي

كل عبلج كحخر .

يزع كٕي

) koi ( KHV disease
ٌٔظًى أٌضب مبزع

Carp interstitial nephritis and gill necrosis

مرض كبائي خطيػر يحصػل بسػبر اإلصػابة بفيػركس ىػربا Koi herpes virus
يصير أسماؾ الكارب العادم م مختلف األعمار كاأل جاـ ممػا يسػبر فػي كثيػر مػ
األ ياف نفوؽ يصل ما بي  % 100 - 80عنػدما تتػراكح درجػة ػرارة المػا بػي 16
–  25مةويػػة  ,قػػد يبقػػى فيػػركس المػػرض فػػي األسػػماؾ المصػػابة مػػدل الحيػػاة  ,لػػذل
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ينبغي اعتبار األسماؾ التي تتعافى م ىذا المػرض بأنهػا املػة كناقلػة للفيػركس  .نسػبة
النفوؽ تكوف عالية بعد  48 – 24ساعة مػ ظهػور األعػراض  .يػدخل الفيػركس جسػم
السمكة ع طريق الغبلصم كيتجمع في األمعا كالكلى .

ا تقاف كتآكل األلياؼ الغلصمية
األعراض :
 تسػػبح األسػػماؾ بػػالقرب م ػ سػػطح المػػا كبشػػكل عشػػوائي مػػع فقػػداف التػػوازف
كصعوبة في التنفا .
 تقر ات ػادة فػي الغبلصػم كظهػور بقػع مػرا أك بيضػا فيهػا مػع نػزؼ ػاد ,
كىي أكثر العبلمات السريرية شيوعان في األسماؾ المصابة .

 العيوف تكوف غائرة .

 كجود بقع بيضا في مناطق مختلفة م الجلد ك ا تقاف كتضخم األعضا
الداخلية .
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تآكل كتنخر األلياؼ الغلصمية
العبلج :
ال يوجد عبلج فعاؿ للمرض  .ينصح إتباع اإلجرا ات الوقائيػة التاليػة للحػد مػ انتشػار
المرض :
 إاافة الثوـ بنسبة  % 4إلى العليقة لزيادة مقاكمة األسماؾ للمرض .
 التخل


م األسماؾ المصابة كذل بحرقها كدفنها .

جر األسماؾ التي لم تظهر عليهػا األعػراض فػي ػوض جديػد كمراقبتهػا لمػدة

ال تقل ع شهري للتأكد م سبلمتها .

جـذري انكبرة

Carp pox

يصػػير أسػػماؾ الكػػارب كيعتبػػر م ػ أقػػدـ األمػػراض المكتشػػفة فػػي األسػػماؾ كيحصػػل

بسػبر االصػابة بفيػركس  Herpes virus cypriniيسػبر ىػذا المػرض اػعفان
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عامان مع تقر ات جلدية تكوف عراة لؤلصابات البكتيرية الثانوية  ,تصاب األسماؾ في
الغالػػر بعمػػر سػػنة أك أكثػػر  ,م ػ العوامػػل المسػػاعدة النتشػػار المػػرض ارتفػػاع مواػػة
الما كزيادة التلوث كنق الفيتامينات في األعبلؼ  ,كتظهر أعراض ىذا المرض عادةن
في فصلي الخريف كالصيف .
األعراض :
نمػػو أكراـ مفلطحػػة علػػى سػػطح الجسػػم كالزعػػانف  ,كفػػي الػػة اإلصػػابة الشػػديدة تتحػػد

خبليا ىذه األكراـ مكونة بذل طبقات منتشرة تغطي أجزا كاسػعة مػ الجسػم  ,تكػوف
األكراـ لينػػة التركيػػر فػػي بدايػػة نموىػػا  ,كلكنهػػا تتماسػ فيمػػا بعػػد لتعطػػي شػػكبلن شػػبيهان
بقطرات البػرافي كقػد يبل ػع علػى السػمكة المصػابة تلػي عظامهػا كتشػوه فػي عمودىػا
الفقرم  ,كذل في المرا ل األخيرة م المرض .
الوقاي ػ ػ ػة :
 تطبيق كافة اإلجرا ات الصحية الوقائية .
 تربية األعداد المبلئمة م األسماؾ بما يتناسر مع جم الحوض .
 إاافة الكلا بانتظاـ لؤل واض التي تفتقر تربتها كمياىها للكالسيوـ .
العبلج :

ق األسماؾ المصابة بجرعة مقدارىا 1سم 3م محلوؿ الػ . Arycil

سمكة مصابة بالجدرم
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يزع رُخز انجُكزٌبص انفرئطً ادلؼذي

Infectious pancreatic necrosis
يحصل المرض ع فيركس م عائلة البيرنا  ,يصير أسماؾ البلطي المػوزمبيقي النيلػي
كالك ػػارب ف ػػي األعمػ ػػار الص ػػغيرة  ,ينتشػػػر الفي ػػركس ف ػػي األعض ػػا الداخلي ػػة ( الكبػػػد
كالبنكريػػاس ) مسػػببان اػػمور ىػػذه األعضػػا  ,كااػػطراب فػػي التمثيػػل الغػػذائي  .يسػػبر

نفوؽ . % 100 – 70ينتقل المرض م األمهات إلى المفقا ع طريق البيض .
األعراض :
 جحوظ العي .

 انتفاخ البط ( استسقا ) .
 بقع نزفية في مختلف مناطق الجسم .
 ا تقاف في قواعد الزعانف الحواية .
 عدـ االتزاف أثنا السبا ة .
العبلج :
باتباع اإلجرا ات الوقائية التالية :
 التخل


م األسماؾ المصابة كذل بحرقها كدفنها .

جر األسماؾ التي لم تظهر عليهػا األعػراض فػي ػوض جديػد كمراقبتهػا لمػدة
ال تقل ع شهري للتأكد م سبلمتها .
انزٓبة كٍض اذلٕاء

Inflammation of swim bladder
ىناؾ تضارب في اآلرا

وؿ العامل المسبر  ,لك الفيركس المسبر بصورة عامػة لػو

نفػػا خػػواص الفيػػركس المسػػبر لمػػرض مػػى الربيػػع فػػي الكػػارب  .ال تعػػرؼ بالضػػبط
طريقة انتقاؿ ىذا المرض لك في الة دكثو في منطقة معينة فانو ينتشر بسرعة .
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األعراض :
يحػػدث المػػرض فػػي األسػػماؾ الصػػغيرة فػػي بدايػػة فصػػل الصػػيف  ,كقػػد يسػػتمر 4 - 3
أشهر  .في بداية األمر تكوف نسبة النفوؽ قليلة ثم تزداد بشػكل كبيػر  .تفقػد األسػماؾ
المصػػابة كزنهػػا كقػػد تهل ػ بعػػد فتػػرة كجيػػزة كعػػادةن تفقػػد األسػػماؾ التػػوازف قبػػل النفػػوؽ
كتصبح غامقة اللوف  .للمرض طوري

اد كمزم .

الحاد  :عدـ االسػتجابة للمػؤثرات الخارجيػة  ,فقػداف التػوازف  ,تسػبح السػمكة كرأسػها

متػػدؿ لؤلسػػفل أك قػػد تشػػاىد منبطحػػة جانب ػان بػػالقرب م ػ سػػطح المػػا  ,انتفػػاخ الػػبط
باألخ

بالقرب م فتحة المخػرج كالتػي بػدكرىا تحػتق مػع جحػوظ العينػي فػي بعػض

األ ياف .
يشاىد عند فتح السمكة النافقة تمزؽ الجز الخلفي م الكػيا الهػوائي كتقػرح جزئػي
للكيا مع ا توا الجز األمامي على سوائل ذات كثافات مختلفة ككتل شمعية صفرا
كمواد مخاطية متقيحة أك شفافة مع ا تقاف معظم األعضا الداخلية .
المػػزم  :نح ػوؿ كاصػػفرار الجسػػم مػػع التهػػاب األمعػػا كمػػا يحصػػل تشػػوه فػػي العمػػود
الفقرم أ يانان .

الوقاية :

مػ أىػم الطػرؽ للسػيطرة علػى ىػذا المػرض العنايػة الزائػدة بالتغذيػة كقػد تفيػد فػي بعػض
الحػػاالت اسػػتعماؿ المضػػادات الحيويػػة للػػتخل

مػ اإلصػػابات الثانويػػة بالبكتريػػا لكػ

مث ػػل ى ػػذا الع ػػبلج ال يقل ػػل مػ ػ اإلص ػػابة م ػػع األخ ػػذ باالعتب ػػار ع ػػزؿ الم ػػزارع المص ػػابة
كتجفيف األ واض كتركها لمدة عاـ كامل قبل استغبللها مرة ثانية .
العبلج :
إعطا األسػماؾ المصػابة غػذا ان مشػبعان بالمثيػل األزرؽ بنسػبة  3غػم  /كغػم علػف لمػدة

خمسة عشر يومان  ,بحيا يعطى العلف خاليان م المثيػل ليػوميي متتػالي بعػد كػل ثبلثػة
أياـ متعاقبة م العبلج  ,كباإلمكاف أيضان ق األسماؾ بمضادات ياتية .
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التهاب كيا الهوا
انظٍغزح ػهى األيزاع انفرئطٍخ

 عدـ إعادة األسماؾ المصابة باألمراض الفيركسية إلى الحوض مرة أخرل .
 إتبلؼ األسماؾ المصابة بحرقها أك دفنها .

 نقل األسماؾ التي لم تظهر عليها عبلمات المرض ككاػعها فػي ػوض جديػد .
كال يمكػ اعتبارىػػا سػػليمة مػػا لػػم تمػػض عليهػػا مػػدة شػػهري علػػى األقػػل دكف أف
تظهر عليها عبلمات المرض .


جر األسماؾ المنقولة م المػزارع فػي أ ػواض الحجػر الصػحي البيطػرم تػى
يتم التأكد م سبلمتها .

 تفرين األ واض كاالقفاص التي ظهرت فيها اإلصابة كم ثم تطهيرىا كمػا يجػر
كتطهير الشباؾ كاألدكات األخرل المستخدمة .
 في الة نق

الكالسيوـ في التربة أك الما يوصى بأاافة مسحوؽ الكلا مػع

العلف .
 تخفيف كجبات العلف المقدمة لؤلسماؾ كتأمي كفاية م األككسجي .
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الفصل الخامس :
األيزاع انجكزريٌخ :
بين المصادر إف أغلر أنواع البكتريا المراية لؤلسماؾ ىي م النوع السػالر لصػبغة
كراـ  .تقوـ البكتريا بمهاجمة األسماؾ الضعيفة كالجريحة عاد نة كأ يانان السليمة منهػا ,
بوجود عوامل مشجعة .
يزع انجمؼخ احلًزاء

Red spot disease
ىنػػاؾ التػػاف تح ػ ىػػذا الوصػػف فػػي أسػػماؾ الكػػارب أ ػػدىم يحػػدث إنتنػػاف دمػػوم
( نزؼ ) كالثػاني يحػدث تقر ػات جلديػة كتعتبػر الحالػة األكلػى أكثػر شػيوعان  ,المسػبر

للمػػرض بكتيري ػا  Pseudomonas flurescensكىػػي بكتريػػا سػػالبة لصػػبغة
كراـ كمتحركة .

األعراض  :نزفي كتقر ي .
النزفي :
ا تقػػاف الجلػػد كتسػػاقط الحراشػػف كخاصػػة فػػي منطقػػة الػػبط كتخثػػر بقػػع دمويػػة فػػي
األنسجة الزعنفية ككجود نزؼ دموم وؿ الفم .
التقر ي :
التهػػاب الجلػػد كاألنسػػجة العضػػلية كا توائهػػا علػػى مػػواد قيحيػػة تنفجػػر فيمػػا بعػػد مكونػػة
تقر ػات جلديػة كيبل ػػع أيضػان التهػاب األنسػػجة الزعنفيػة كعػزكؼ األسػػماؾ عػ األكػػل

كتصبح خاملة .
الوقاية :

 تجفيف األ واض كتعقيمها دكريان كبشكل منتظم .

 استعماؿ األعبلؼ الجيدة الحاكية على معظم المواد الغذائية الضركرية .
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ا تقاف كنزؼ الغطا الغلصمي كالجلد

العبلج :
استعماؿ المضػادات الحياتيػة ( أككسػي تتػرا سػايكلي ) بمقػدار  1.5كغػم  /طػ علػف
لمدة ال تقل ع سبعة أياـ .
انزٓبة األيؼبء انجكزريي

Bacterial enteritis

م األمراض التي تصير سم الكراس كالكارب العادم كغالبان األسماؾ الكبيرة بعمػر
سنة فأكثر كتصل نسبة النفوؽ إلى والي . % 90

يتسػبر المػرض عػ بكتيريػا  Pseudomonas f.intestinalisكىػي بكتريػا

سالبة لصبغة كراـ كمتحركة .
األعراض :

 تمتنع األسماؾ المصابة ع تناكؿ العلف .
 تسبح بالقرب م جوانر الحوض .
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 عن ػػد فحػ ػ

الس ػػمكة المص ػػابة يبل ػػع ا م ػػرار المنطق ػػة المحاط ػػة ب ػػالمخرج

كتورمها .
 فػػي الػػة الضػػغط باليػػد علػػى ىػػذه المنطقػػة تخػػرج م ػ المخػػرج مػػواد مخاطيػػة
صفرا متقيحة ممزكجة بالدـ .
 يشػػاىد عنػػد تشػػريح السػػمكة تجمػػع سػػوائل التجويػػف البطنػػي بكثػػرة مػػع التهػػاب
األمعا .

صورة ع التهاب األمعا البكتيرم
الوقاية :
يوصػى بااػػافة الثػػوـ أك البصػل كأكراؽ اليوكػػالبتوس بمقػػدار  4 - 2غػػم /كغػػم سػػم
ألى االعبلؼ ,مرة كا دة يوميان كلمدة ثبلثة أياـ .

العبلج :

ينصػػح بااػػافة السػػلفا كوانػػدي  Sulfaquandineمػػع العليقػػة لسػػتة أيػػاـ متعاقبػػة
كبتركيػػز  2غػػم  10 /كغػػم سػػم فػػي اليػػوـ األكؿ ثػػم  1غػػم فػػي األيػػاـ الخمػػا التاليػػة
كباإلمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماؿ , Streptomycin , Auromycine
 Terramycineأيضان .
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يزع اثٍضبع اجلهذ

White skin disease
يحصػػل المػػرض ع ػ بكتيري ػا  Pseudomonas dermoalbaكىػػي سػػالبو
لصبغة كراـ كمتحركة كيظهر عاد نة في شهر مايا كلغاية حب كيكوف النفوؽ عاليان خػبلؿ
الي ػػوـ الث ػػاني كالثال ػػا مػ ػ ب ػػد االص ػػابة  .يص ػػير الم ػػرض اس ػػماؾ الس ػػلفر كالكػ ػراس

كالكارب ذك رأس الكبير كالتي بأعمار دكف السنة .
األعراض :
ابيضاض الجلد في منطقة الزعنفة الظهرية كالذنر ثػم ينتشػر ليشػمل الجػز الواقػع بػي
الزعنفتي الظهرية كالمخرجية  ,كم ثم تنفق السمكة بعد أف تسبح بشكل يكػوف ذنبهػا
لؤلعلى .
العبلج :
باستخداـ ماـ م محلوؿ أسػيتات الزئبػق أك نتػرات الزئبػق بمقػدار  2ملغػم  /لتػر مػا
تعرض األسماؾ م  5 - 2ساعات  ,كينصح بتعػرض األسػماؾ لحمػاـ مػ المضػادات
الحياتية  Aureomycineبمقدار  12.5ملغم  /لتر لمدة نصف ساعة .
يزع كٕنًٍُبر

Columnaris disease
يحصػل عػ بكتيريػا  Flexibacter columnarisكىػي مػ العصػيات الهوائيػة
السالبة لصبغة كراـ  .ينتقل المػرض بسػبر االزد ػاـ الشػديد فػي محػيط مػائي اػيق أك
ع طريق التبلما أك استعماؿ األدكات الحقليػة الملوثػة كتػزداد شػدة دكثػو فػي الػة

ارتفػػاع درجػػة ػػرارة المػػا ع ػ  25مةويػػة  ,تعتبػػر األسػػماؾ الصػػغيرة فػػي العمػػر أكثػػر
ساسية لئلصابة بالمقارنة مع األسماؾ الكبيرة .
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األعراض :
في البداية كبعد دخوؿ البكتيريا األنسجة العضلية ع طريق الجركح  ,تظهر بقع بيضا
رمادية اللوف على أجزا معينة م الرأس أك الغبلصم أك الزعػانف  ,كالتػي تحػاط بحلقػة
مػرا كااػػحة  ,يبػػدك مػ المظهػػر الخػػارجي أف اإلصػػابة تكػػوف شػػبيهة بالسػػابركلجنيا ,
كعنػػد الفحػ

الػػدقيق يبل ػػع أنهػػا تفتقػػر إلػػى األليػػاؼ كالخيػػوط الشػػبيهة بػػالقط كالتػػي

عػػادة تظهػػر عنػػد اإلصػػابة بالفطريػػات  ,تبػػدأ اإلصػػابة غالب ػان فػػي الزعػػانف بحيػػا تأخػػذ
افػػات الزعنفػػة اللػػوف الباىػ  ,ثػػم تبػػدأ ىػػذه المنطقػػة الباىتػػة باالنتشػػار تػػدريجيان نحػػو

قاعدة الزعنفة كالتي تتآكل كتتكسر بالنهاية .

تظهر تقر ات جلدية في أماك تواجد الجركح  ,ثم تنتشر م ذل المكػاف إلػى أجػزا
الجسم المختلفة كقد يحصل م جرا اإلصابة تهرئ كتآكل األلياؼ الغلصػمية أيضػان .

تسهل عملية نقل المرض بسبر االزد اـ الشديد لؤلسماؾ في ك دة المسا ة المائيػة

ككػػذل عنػػد ارتفػػاع درجػػة ػػرارة المػػا ع ػ  25درجػػة مةويػػة  ,أك ع ػ طريػػق اللػػوازـ
المستعملة في الحقل .
إف عمػػر األس ػػماؾ يعتب ػػر عػػامبلن مهمػ ػان ف ػػي تفش ػػي المػػرض  ,كتعتب ػػر األس ػػماؾ الص ػػغيرة

كخاصةن خبلؿ الشهر األكؿ م ياتها ساسة جدان لئلصابة أمػا األسػماؾ البالغػة فغالبػان
ما تكوف أكثر مقاكمة أك أنها تكتسر مناعة فعالة اد البكتريا المسببة .

الوقاية :

زيػػادة نسػػبة األككسػػجي فػػي المػػا كالسػػيطرة علػػى المػػواد العضػػوية مػ األمػػور الواجػػر

مراعاتهػػا ليكػػوف العػػبلج مػػؤثران  ,كاسػػتعماؿ برمنكنػػات البوتاسػػيوـ بتركيػػز 50000 : 1
لمػػدة  15 - 10دقيقػػة أك مػػاـ م ػ محلػػوؿ كبريتػػات النحػػاس بتركيػػز 30000 : 1

لمدة  20دقيقة عند نقل السم .
العبلج :
تحسي الظػركؼ المحيطػة التػي تعػيش بهػا األسػماؾ كخصوصػان زيػادة نسػبة األككسػجي
في الما كالتخل

م المواد العضوية كالعمل على اإلقبلؿ م درجة رارة الما .
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يمك ػ اسػػتعماؿ برمنكنػػات البوتاس ػػيوـ ككبريتػػات النحػػاس كونهػػا م ػ المػػواد الرخيصػػة
كالمتوفرة كذل بتغطيسها كفق التراكيز المشار اليها في الوقاية مػ المػرض ,بشػرط أف
يسػػتعمل ىػػذا العػػبلج فػػي المرا ػػل األكلػػى كقبػػل أف يسػػتفحل  .لعػػل أ سػ عػػبلج ىػػو
إعطػػا مضػػادات يويػػة مثػػل أككسػػي تتػػرا سػػايكلي بمقػػدار  2كغػػم  /طػ علػػف كلمػػدة
 10أياـ أك استعماؿ الكلورامفنيكوؿ مػع العلػف بمقػدار  1.5كغػم  /طػ علػف لمػدة
 10أياـ .

يزع انغهظًخ انجكزريي

Bacterial gill necrosis
يح ػ ػ ػػدث المػػ ػ ػػرض بس ػ ػ ػػبر مجموعػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ اليبكتري ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػدعى البكتريػ ػ ػ ػػا المخاطيػ ػ ػ ػػة
 Myxobacteriaكبسبر االختبلؼ بالخواص الظاىرية لهذه البكتريا يػرل أغلػر
البا ثي بأف ىناؾ أكثر م نوع كا ػد مػ البكتريػا تشػترؾ فػي صػوؿ الحالػة المراػية
كبػػالرغم م ػ كجػػود ىػػذه األنػػواع إال أنهػػا تشػػترؾ جميع ػان بػػنفا الصػػفات فهػػي عصػػيات

طويلة نحيفة سالبة لصبغة كراـ .كتساعد مجموعة م العوامػل غيػر المبلئمػة مثػل تػراكم
الم ػػواد العض ػػوية ف ػػي الح ػػوض كارتف ػػاع نس ػػبة الحموا ػػة كك ػػذل نقص ػػاف بع ػػض الم ػػواد

الغذائيػػة مثػػل ػامض البانتوثنػ علػػى ػػدكث المػػرض  .كيشػػتد المػػرض تحػ

ػػاالت

اإلجهاد كالز اـ الذم قد يحصل في األ واض .
ينتقل المرض بصورة اعتيادية في المياه أك تربة األ واض كلذل يحدث انتقاؿ البكتريا
م الما إلى األسماؾ في بداية دكث اإلصابة ثم م األسماؾ المصابة إلى السليمة
األعراض :
إف أكلػػى األعػػراض المراػػية ىػػي فقػػداف الشػػهية للطعػػاـ كتجمػػع األسػػماؾ المصػػابة عنػػد
منطقػػة دخ ػوؿ المػػا بػػالقرب م ػ السػػطح  ,زيػػادة كميػػة المػػواد المخاطيػػة المفػػرزة م ػ
الغبلصػػم كتضػػخم األليػػاؼ الغلصػػمية بحيػػا تبػػدك أكثػػر ا مػػراران مػ المعتػػاد مػػع تآكػػل
كتفسخ األلياؼ الغلصمية كتساقطها كشحوب أطرافها مع ا تقاف األغطية الغلصمية .
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الوقاية :
يحصػػل المػػرض عنػػدما تكػػوف الظػػركؼ المحيطػػة غيػػر مبلئمػػة لػػذل فػػاف الحفػػاظ علػػى
نوعية جيدة للما ككذل تفادم الز اـ الشديد بي األسماؾ تعتبر م األمور الضركرية
لمنع صوؿ المػرض  .كػذل فػاف اإلجهػاد الػذم يصػير األسػماؾ بسػبر الػنق

فػي

كميػػة األككسػػجي المػػذاب كزيػػادة المػػواد العضػػوية تعتبػػر مػ األمػػور الممهػػدة لحصػػوؿ
المرض .

العبلج :

تبديل الما باستمرار ككاع أعداد مناسبة م األسماؾ بما يػتبلئم مػع مسػا ة الحػوض
كإاافة مسحوؽ الكلا لؤل واض بمقدار  150كغػم  /ىكتػار مػع اسػتعماؿ األككسػي
تتراسايكلي مع العلف بمقدار  1.5كغم  /ط لمدة سبعة أياـ .

تآكل كتعف األلياؼ الغلصمية
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يزع االطزظمبء ادلؼذي

Motile Aeromonas Septicaemia
يتسػبر المػرض عػ بكتريػا األيركمونػاس  Aeromomas hydrophilaسػالبة

لصػػبغة ك ػراـ كمتحركػػة  .ينتشػػر المػػرض فػػي نهايػػة الربيػػع كتسػػتمر اإلصػػابة خػػبلؿ فتػػرة
الصيف  ,كيساعد في ذل ارتفػاع درجػة ػرارة المػا  ,يػا إف ارتفػاع الحػرارة يكػوف
مسؤكؿ ع

دكث المرض نتيجة تعػرض األسػماؾ لئلجهػاد بسػبر ارتفػاع اك انخفػاض

مواػػة المػػا ككثػػرة المػواد العضػػوية فػػي األ ػػواض  ,كالتػػي تنػػتج مػػواد سػػامة بسػػبر
تحللها  .يصير ىذا المرض اسماؾ الكارب كانواع اخرل م االسماؾ .
األعراض :
 تجمع االسماؾ في اركاف الحوض كبالقرب م مصدر الما .
 عدـ استجابتها للمؤثرات الخارجية كفقداف الشهية كامتناعها ع العلف.
 اسمرار لوف الجلد كتساقط الحراشف ككجود بقع نزفية على الجلد كالزعانف .
 تقر ات عند قواعد الزعانف خاصة الزعنفة الذيلية مع تقرح عضبلت الجسم.

 جحوظ العيني كامتبل البط بالسوائل ( استسقا ) كا تقاف فتحة المخرج .
 ا تقاف االمعا ككجود سوائل لزجة تميل إلى اللوف األصفر ممزكجة بالدـ .
 تضخم األعضا الداخلية كالطحاؿ كالكبد يميل إلى اللوف األخضر المصفر .

تقر ات كنزؼ دموم لسمكة مصابة باالستسقا
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تضخم كتنخر كشحوب الكبد

تضخم كا تقاف الحجرة الخلفية لكيا الهوا
العبلج :
يض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ  4غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم  /كغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػفCiprofloxأك اككس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تتراس ػ ػ ػ ػ ػ ػػايكلي
 Oxytetracyclineأك السػ ػ ػػلفاميرازي  Sulfamerazineبمقػ ػ ػػدار 250
ملغم  /كغم علف لمدة  10أياـ .

اإلصابة ببكرتيا املكورات العقدية

Streptococcus

يضم ىذا الجنا مجموعة م األنواع تسبر أمػراض خطػرة لعػدد كبيػر مػ المضػائف
بضمنها األسماؾ  ,ىذه الجراثيم موجبة لصبغة كػراـ يػا تظهػر لػوف أرجػواني  /مػزرؽ
بالصبغة .
78

اإلصػابة بهػػذه البكتريػا فػػي األسػماؾ ليسػ شػائعة كلكػ فيمػا لػػو تحصػل تسػػبر نفػػوؽ
عػ ػػالي  .توجػ ػػد أنػ ػػواع اخػ ػػرل م ػ ػ البكتريػ ػػا تسػ ػػبر أمػ ػػراض لؤلسػ ػػماؾ مشػ ػػابهة لحالػ ػػة
 Streptococcusمثل بكتريا . Enterococcus

العوامل المشجعة لئلصػابة  :ارتفػاع كثافػة األسػماؾ فػي ك ػدة المسػا ة  ,ارتفػاع درجػة
الحػػرارة كنق ػ

االككسػػجي كردا ة الوسػػط المػػائي  ,ارتفػػاع نسػػبة األمونيػػا أك النتراي ػ

 Nitriteكتعرض األسماؾ لئلجهاد .

األعراض :

عدـ السيطرة أثنا السبا ة  ,يا تسبح السمكة المصابة بشكل دائرم أك لزكني ,
تعيش في سبات  ,تلوف الجسم بلوف داك  ,جحوظ أ دل العيني أك كبلىمػا  ,عتمػة
القرنيػػة كابيضااػػها  ,نػػزؼ ػػوؿ العينػػي كفػػي الغبلصػػم ك ػػوؿ الفػػم كالشػػرج كقواعػػد
الزعانف كتضخم الطحاؿ ك الكبد كتلونو بلوف بني داك .

ا تقاف كشحوب الكبد كتلونو باللوف البني الداك لسمكة مصابة بالمكورات العقدية
الوقاية :
 اتخاذ االجرا ات الصحية كبخاصة االعبلؼ كإجرا ات التعقيم .
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 المحافظة على نوعية الما كسرعة جريانو داخل األ واض لزيادة األككسجي
كانخفاض الحرارة .
 تحاشي ازد اـ األسماؾ في ك دة المسا ة .
العبلج :
يمزج أرثركمايسي بمقدار  1.5عم  /كغم علف لمدة  14 - 10يوـ .
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الفصل السادس :
األيزاع انفغزٌخ ٔانغحبنت :
تتعرض األسماؾ في أ واض التربية إلى عدة أنواع م الفطريات بوجود عوامل مشجعة
ككجد إف أكثر الفطريات انتشاران ىي السابركلجنيا .

يزع انفغبر ( انظبثزٔجلٍُب )

Saprolegniasis

يص ػ ػػير ى ػ ػػذا الم ػ ػػرض الغبلص ػ ػػم كالجل ػ ػػد كيحص ػ ػػل عػ ػ ػ عفػ ػ ػ م ػ ػػائي مػ ػ ػ ص ػ ػػنف
 Oomycetesيسمى Saprolegnia parasiticaااافة الى انػواع اخػرل.
يتميز بخيوط غيػر مقسػمة كيظهػر بشػكل الصػوؼ أك القطػ المنػدكؼ  .ىنالػ الكثيػر
مػ العوامػػل التػػي تلعػػر دكران مهمػان فػػي ػػدكث اإلصػػابة  ,فهػػي تحصػػل عقػػر اإلصػػابة
بػػالجركح أك الخػػدكش فػػي الجلػػد أك الغبلصػػم ككػػذل بػػي األسػػماؾ المزد مػػة كفػػي
االت التلوث كاإلصابات البكتيرية كالفيركسية .

لقد كجػد بػأف لدرجػة الحػرارة أثػر كبيػر فػي ػدكث اإلصػابة يػا تحػدث عنػدما تكػوف
درجة رارة الما منخفضة كىناؾ بعػض التقػارير تشػير إلػى أف زيػادة درجػة الحػرارة عػ
 18مةوية تؤدم إلى عػدـ ػدكث المػرض كفػي الػة تعػرض األسػماؾ لئلجهػاد يحصػل
المرض عند ىذه الدرجة م الحرارة .

سبورات السابركلجنيا
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األعراض :
تشػػاىد أليػػاؼ شػػبيهة بػػالقط تغطػػي الجسػػم كالزعػػانف كالغبلصػػم  ,تقػػوـ ىػػذه األليػػاؼ
بغلػػق المسػػامات الجلديػػة كتقلػػل مػ عمليػػة التبػػادؿ الغػػازم  ,فيحصػػل م ػ جػرا ذل ػ
تلف الخبليا الجلدية كاختراؽ الفطر لؤلنسجة العضلية كاألعضا الداخلية للسمكة .
يبدأ الفطر باالنتشار م خبلؿ تحطم خبليا البشرة كاختراقو لؤلغشية المبطنػة لهػا  ,ثػم
يصػػل إلػػى بػػاط الجلػػد كفػػي بعػػض الحػػاالت يسػػتمر انتشػػاره فػػي النسػػيج الضػػاـ

 Hypodermaكاألنس ػػجة العض ػػلية  .تس ػػبر اإلص ػػابات الش ػػديدة به ػػذا الم ػػرض
بعض النفوؽ .
الوقاية :
 عزؿ األسماؾ الجريحة كالضعيفة م الحوض .
 معالجة الجركح بسرعة عند دكثها .
 غسػػل البيػػوض جيػػدان  ,للػػتخل

م ػ المػػواد العضػػوية التػػي تسػػاعد علػػى تكتلهػػا

داخل الحاانة .

 يشػػترط أف يكػػوف المػػا المسػػتعمل فػػي أجهػػزة التف ػريخ نظيفػان كخالي ػان مػ المػػواد
العالقة التي تسبر تخدش في غبلؼ البيض .

العبلج :
استعماؿ ماـ م محلوؿ برمنكنات البوتاسػيوـ بتركيػز  1غػم  100 /لتػر مػا كتعػرض
األسػ ػ ػػماؾ للمحلػ ػ ػػوؿ م ػ ػ ػ  1.5 - 1سػ ػ ػػاعة أك تعريضػ ػ ػػها لمحلػ ػ ػػوؿ ملحػ ػ ػػي بتركيػ ػ ػػز

 10غ ػػم  /لت ػػر م ػػا لم ػػدة  20دقيق ػػة  ,أك اس ػػتعماؿ محل ػػوؿ  Virkon®Sبتركي ػػز
 75ملغػػم  /لتػػر  ,تعػػرض األسػػماؾ للمحلػػوؿ لمػػدة  10دقػػائق كيتكػػرر العػػبلج لمػػدة 5
أياـ متتالية .
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مرض الفطار ( السابركلجنيا )
يزع ػفٍ انغالطى

Branchiomycosis
يحدث المرض بسبر اإلصابة بفطريات مائية تنمو في داخل األكعية الدموية لؤلنسػجة
الغلصمية تعرؼ :

Branchiomyces sanguinis
Branchiomyces demigrans

,

تصير أنسجة الغبلصم لمعظم أسماؾ المياه العذبة كتػؤدم إلػى نخػر الغبلصػم كفقػداف
الشهية  ,كتنمو عند درجة رارة  35 – 14مةوية .
تنتقل السبورات ع طريػق المػا إلػى الغبلصػم كتلتصػق بهػا  ,ثػم تنػتج الخيػوط الفطريػة
يا تخترؽ األغشية المخاطية للخيوط الغلصمية أك األكعية الدموية للغبلصم سػر
نوع الفطر .
تحصل اإلصابة بسرعة خبلؿ  4 – 3يوـ تح ظركؼ الحرارة المبلئمة .
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العوامل المشجعة لحصوؿ اإلصابة :
 ارتفاع درجة رارة الما أكثر م  20مةوية .
 انخفاض نسبة األككسجي المذاب .
 االزد اـ ككاع أعداد كبيرة م األسماؾ في ك دة المسا ة .
 ارتفاع نسبة المواد العضوية المترسبة كنمو الهائمات النباتية .
األعراض :

كجود ىذه الفطريات داخل األكعية الدموية يؤدم إلى تخثر دموم في األجزا المصػابة

م الغبلصم بسبر توقف الدـ في تل المنطقة كتحطيم نسيج الغبلصم .

أنسجة غلصمية مصابة بفطر عفونة الغبلصم
 األسػػماؾ المصػػابة تكػػوف بطيةػػة أك اػػعيفة الحركػػة تسػػبح بشػػكل مجػػاميع عنػػد
مصر الما .
 ال تستجير للمؤثرات الخارجية أك االقتراب منها كباإلمكاف مسكها بسهولة .
 صػػعوبة التػػنفا إال أنهػػا ال تمػػت
الغلصمية .

الهػػوا مػ الجػػو مػػع تنخػػر كا تقػػاف األنسػػجة

 اإلصػػابة يمكػ أف تصػػل إلػػى  % 100كالنفػػوؽ قػػد تصػػل إلػػى % 50 – 30
كغالبان ما تحصل في فصل الصيف .
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الوقاية :
تتركز بصورة رئيسية على تحسي كافػة الظػركؼ المحيطػة كإزالػة األسػماؾ النافقػة كعػدـ
السماح بتراكم المواد العضوية في األ واض خاصةن عنػد ارتفػاع درجػة الحػرارة  ,كػذل

العمل على زيادة المػا الػداخل إلػى األ ػواض قػد يحسػ الواػع كيمكػ كػذل تعقػيم

األ واض ككذل تجفيف األ واض كإاافة الجير الحي قبل مؤلىا بالما .
العبلج :

استعماؿ المطهػرات لؤل ػواض المصػابة كعػزؿ األسػماؾ النافقػة يوميػان ك رقهػا كدفنهػا ,
كيستعمل أككسيد الكالسيوـ للتعقيم أك  3 – 2كغم م كبريتات النحاس لكل ىكتار

كيمكػ ػ معالج ػػة األس ػػماؾ المص ػػابة بالملكايػ ػ األخض ػػر بتركي ػػز  0.1لك ػػل لت ػػر لم ػػدة
 12ساعة .
يمنع انتقاؿ األسماؾ المصابة إلى مناطق أخرل كزيادة جرياف الما النقي لؤل واض .

صورة تواح تعف الغبلصم
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يزع يٍكٕفهض

Mucophilosis
مرض نادر يصير الغبلصم  .مسبر المرض طحلر أ ػادم الخليػة دائػرم أك بيضػوم

الشكل يسمى . Mucophilus cyprini

يتطفػػل علػػى األغشػػية الطبلئيػػة للغبلصػػم  .فػػي المرا ػػل األكلػػى يكػػوف الطفيلػػي شػػفافان
كيكوف الغشا كالجسػيمات البركتوببلزميػة كااػحة  ,مػ خػبلؿ نمػوه تكبػر الجسػيمات
كتتلوف باللوف البني أك األصفر  ,كعند انفجػار الغشػا تنتشػر ىػذه الجسػيمات كتختػرؽ

أنسػػجة األليػػاؼ الغلصػػمية كينتشػػر المػػرض .يصػػير المػػرض األسػػماؾ الصػػغيرة بعمػػر
 15يوـ  .يحصل المػرض فػي فصػل الربيػع عنػدما تكػوف درجػة المػا  26مةويػة كيشػتد
فػػي نهايػػة شػػهر زيػػراف كبدايػػة شػػهر تمػػوز كيسػػتمر لمػػدة  10 – 7أيػػاـ ثػػم يتوقػػف ,
كيساعد في انتشار المرض تجمع المواد العضوية في الحوض .
األعراض :
تجمع األسماؾ بكثافة بالقرب مػ مصػر المػا كتقػل اإلسػتجابة للمػؤثرات الخارجيػة .

عند فحػ

األسػماؾ مباشػرنة باإلمكػاف مشػاىدة ا تقػاف األليػاؼ الغلصػمية أك شػحوبها

بسبر منع تدفق الدـ .
الوقاية كالعبلج :

ال يوج ػػد ع ػػبلج للم ػػرض كباإلمك ػػاف فق ػػط تب ػػديل م ػػا الح ػػوض كإا ػػافة الجي ػػر الح ػػي
بمقدار  200 – 100كغم  /ىكتار .

صورة الطحلر Mucophilus
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يزع كهٕرٔجبرزو

Chlorochytrium

تحصل اإلصابة بنوع م الطحالر الخضرا أ ادم الخلية Chlorochytrium
 piscicolensكتبل ع اإلصػابة مػ خػبلؿ التهػاب أنسػجة الجسػم ك صػوؿ إصػابة
ثانوية بالفطريات كتكوي

ويصبلت مع تأخر نمو األسماؾ كىزالها .

يخترؽ الطفيلي األغشية المخاطية للغبلصم كالجلػد بعمػق ليصػل إلػى األنسػجة الرابطػة
عنػػدىا يتكػػيا  .الطفيلػػي دائػػرم أك بيضػػوم الشػػكل يبلػػن جمػػو  120 - 9مػػايكرك
ملػػم .األ جػػاـ الكبيػػرة يمك ػ مشػػاىدتها فػػي األسػػماؾ الحيػػة علػػى شػػكل بقػػع صػػغيرة

داكنة عندما تعرض للضو  .للطفيلي صبغة خضرا تغطي الجهة الداخليػة لكػل الغشػا

المحػػيط كيحتػػوم علػػى العديػػد م ػ  pyrenoidsالتػػي تعنػػي بتكػػوي النشػػأ  ,يػػا
تتلوف باللوف األزرؽ بصبغة اليود .يتكاثر الكلوركجاترـ بتكوي سػبورات متماثلػة بيضػوية
الشػػكل تحمػػل سػػوطي فهػػي تتحػػرر م ػ خليػػة نااػػجة داخػػل كبسػػولة غركيػػة يػػتم فيهػػا
االخصاب  .األبواغ التي تطلق تحمل أربع أسواط تسبح في الما لبعض الوق لحي
التصاقها بجسم السمكة .تتولد جػركح صػغيرة نتيجػة تحػرر الطفيلػي مػ الجسػم لغػرض
التكاثر  ,يا تكوف عراة لئلصابة البكتيرية أك الفطرية .

صورة للطحلر Chlorochytrium
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الفصل السابع :
األيزاع انغفٍهٍخ :
تسبر الطفيليات المتمثلة بالحيوانػات االبتدائيػة كالقشػريات ككذل ػ الديػػداف بأنواعهػا
الخيطية كالشريطية كالمثقوبات خسائر كبيرة في مزارع تربية األسماؾ .
تتك ػػاثر الحيوان ػػات االبتدائي ػػة كالقش ػػريات المتطفل ػػة دكف الحاج ػػة إل ػػى مض ػػيف كس ػػطي
إلكمػػاؿ دكرة ياتهػػا  ,كيشػػار لػػبعض األ يػػا البلفقريػػة كونهػػا مضػػائف كسػػطية لمعظػػم
تل الطفيليات .

تتواجد أنواع عديدة م الحيوانػات االبتدائيػة بمػزارع تربيػة األسػماؾ كىػي السػوطيات ,
الهدبيات كالبوغيات .
احلٍٕاَبد األثزذائٍخ :

انظٕعٍبد

Flagellata

 Costia necatrixك . Cryptobia branchialis
تعتبػػر الكوسػػتيا شػػديدة اإلمرااػػية إلصػػبعيات األسػػماؾ كبػػاألخ

فػػي أ ػػواض الرعايػػة

كأ واض التكاثر  ,يبلن طوؿ الطفيلي  15 - 8ميكركف  ,يشبو الكمثرل كيمتل نػواة
في كسطو  ,طرفو األمامي مدبر كيوجد بو سػوطاف  ,يلتصػق الطفيلػي بجسػم المضػيف
كيخترؽ الجلد بنهايتو المدببة كيقوـ بامتصاص محتويات الخلية .

يتكػػاثر الطفيلػػي باالنشػػطار الطػػولي  ,كيمػػوت بسػػرعة عنػػدما يتػػرؾ المضػػيف  ,يعػػيش
الطفيلي في درجات رارة تتراكح م  30 -2مةوية  ,تكاثره يكػوف سػريعان فػي درجػات

الحػ ػػرارة العاليػ ػػة مػ ػػا بػ ػػي  28 – 25مةويػ ػػة  ,كفػ ػػي البيةػ ػػة الحامضػ ػػية للوسػ ػػط المػ ػػائي
. PH 5.5 – 4.5
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أم ػػا الكربتوبي ػػا ف ػػاف جس ػػم الطفيل ػػي اس ػػطواني مس ػػتعرض مػ ػ األم ػػاـ  ,يبل ػػن طول ػػو مػ ػ
 23 –14مايكركف  ,كل طرؼ م أطرافو يمتل سوطان  ,كخبلؿ التكاثر فاف الطفيلي
ال يبدؿ المضيف  ,كيبقى ملتصػقا بػو كيتكػاثر باالنشػطار الطػولي بعيػدان عػ المضػيف ,
يسبح بحرية لمدة  2 -1يوـ .

معظم اسماؾ المزارع عراة لئلصابة  ,كفي الة انتشاره في المػزارع ممكػ إف يسػبر
نفوؽ جميع إصبعيات األسماؾ  ,بعض أنواع األسماؾ تقاكـ الطفيلػي كاف كانػ مصػابة

مثل الكارب الفضي كالكارب ذك الرأس الكبير .

الكوستيا
األعراض :
الكوستيا  :تشاىد بقع باىتة على جوانر الجسم ثم تبدأ ىذه البقع بااللتحاـ مكونةن
طبقة رمادية مغطاة بافرازات مخاطية  ,كيبل ع أيضان تكسر األنسجة الزعنفية  ,أما

الغبلصم المصابة فتبدك شا بة كمغطاة بمادة مخاطية غزيرة تعرقل صوؿ األسماؾ
المصابة على األككسجي  ,مما يدفعها للصعود الى سطح الما .
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الكربتوبيا

الكربتوبيا  :ا مرار الغبلصم بشكل غير طبيعي كتهت األلياؼ الغلصمية  ,أما الجسػم
فيكوف مغطى بمواد مخاطية كثيفة  ,كيبدك داك اللوف  ,باإلاػافة إلػى األعػراض أعػبله
 ..تسبر تجمع سوائل في التجويف البطني في أسماؾ الكارب العشبي .
الوقاية :
 تعقيم األ واض بمسحوؽ الجير الحي بعد تجفيفها .
 تزكيػػد األسػػماؾ بػػالمواد العلفيػػة البلزمػػة كبشػػكل مسػػتمر ألجػػل المحافظػػة علػػى
معدالت نموىا .
العبلج :
اسػػتعماؿ مبيػػدات شػػرية زراعيػػة السػػامثيوف أك المػػالثيوف  % 50أك الػػدبتركا بتركيػػز
 250سم / 3دكنم كلمرة كا دة .
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اذلذثٍبد

Infusoria

Apiosoma ,Trichodina ,Ichthyophthiria ,Chilodonella
الجيلػودنيبل  Chilodonella cyprini :طفيلػي أ ػادم الخليػة  ,مسػطح مػ

الجهتػػػي الظهريػػػة كالبطنيػػػة  ,طولػ ػػو بحػػػدكد  70 - 45م ػػايكركف مغطػ ػػى باألىػ ػػداب

كيمتل نواة بيضوية كبيرة كفجوتي متقلصتي كعدد م النويات الصغيرة  ,يتغذم على
األنسػػجة الطبلئيػػة فػػي جلػػد المضػػيف  ,يتكػػاثر باالنشػػطار العراػػي  ,بأقصػػى ػػد فػػي
درجػػات الحػػرارة المنخفضػػة  10 – 5مةويػػة  ,كيمػػوت فػػي درجػػات الحػػرارة التػػي تزيػػد
ع  20مةوية  ,يصير األسماؾ الضعيقة التي تكوف تغذيتها غير جيدة .

طفيلي الجيلودنيبل
األعراض :
يغطػػى الجسػػم بمػػادة مخاطيػػة كثيفػػة مزرقػػة كبػػاألخ

فػػي الجانػػر العلػػوم م ػ منطقػػة

الػػراس بس ػػبر التخدشػػات الت ػػي تحػ ػدثها ىػػذه الطفيلي ػػات للجلػػد باس ػػتمرار  ,كتب ػػدم
األسماؾ أيضا ركات غير طبيعية  ,كقد ترتفع إلى سطح الما كتمس بسهولة .
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سمكة مصابة بالطفيلي جيلودنيبل
األكثيوفثريا Ichthyophthirius multifiliis :جسػم الطفيلػي مػدكر مغطػى

باألىداب  ,طولو  1 – 0.5ملم  ,لو نواة تشبو ذكة الفرس كلو العديد مػ الفجػوات
المتقلصة .يتطفل تح األنسجة الطبلئية للجلد كالغبلصم  ,كفي الغالر يسبر نفػوؽ
عػػالي فػػي األسػػماؾ المصػػابة  ,يتكػػاثر خػػارج الجسػػم باالنشػػطار النػػوكم  ,الطفيليػػات
البالغػػة تحطػػم الكػػيا المحػػيط بهػػا كتػػدخل الوسػػط المػػائي  ,فػػتغطا إلػػى قػػاع الحػػوض
كتلتصػػق باألجسػػاـ المغمػػورة م ػ نباتػػات ك صػػى كطػػي .مباشػػرة بعػػد التصػػاقها بهػػذه
األجساـ تبدأ بتكوي غبلؼ جيبلتينػي ػوؿ نفسػها كتتضػاعف .كػل منهػا تولػد 1000
  2000خلية فتية مهدبة تقوـ باذابػة الكػيا المحػيط بهػا فتنطلػق سػابحة با ثػة عػالمضيف  ,كتبقى ية م  3 – 2يوـ كبعدىا تموت إف لم تحع بمضيف .
األعراض :

فػػي ػػاالت اإلصػػابة الخفيفػػة تسػػبح فيهػػا األسػػماؾ بشػػكل مجػػاميع بػػالقرب م ػ سػػطح
المػا أك بػػالقرب مػ مصػػر المػا  ,كتبػػدم ركػػات غيػر طبيعيػػة .كمػع اشػػتداد اإلصػػابة
تبدأ بح أجسامها بجدراف الحوض  ,ثم تظهر درنات صغيرة بيضا اللوف على معظم
أجزا الجسم  ,كقد تحصل خدكش في قرنية العي كتصاب األسماؾ بالعمى .

92

سمكة مصابة بالطفيلي أكثيوفثريا
الترايكودينػػا  :تعػػيش ىػػذه الطفيليػػات علػػى الجلػػد كالغبلصػػم كتشػػبو الصػػح  ,أطوالهػػا
 75 - 25مػػايكركف مهدبػػة كتمتلػػ نػػواة تشػػبو ػػذكة الفػػرس .تتضػػاعف باالنشػػطار
العراي مكونة اثني م الخبليا الفتية المتشابهة  ,كذل

سر أنواعها  ,البعض منها

يتكاثر في الما الػبارد كبعض األنواع تتكاثر في الما الداف .أىم انواعها:

Trichodina domerguei
Trichodina pediculus
Trichodina nigra
Trichodina reticulata
Trichodinella epizootica

األعراض :

يغطػػى جسػػم السػػمكة المصػػابة كخاصػػة منطقػػة الػػرأس كالظهػػر بمػػادة مخاطيػػة تعتمػػد
كثافتها على شدة اإلصػابة  ,كتسػبح األسػماؾ بػالقرب مػ سػطح المػا بشػكل مجػاميع
كأماـ مصر الما  ,كتبدم ركات غير طبيعية ثم تموت بسبر دخوؿ ىػذىالطفيليات
في أنسجة الغبلصم ككصولها لجدراف األكعية الدموية كمنع تدفق الدـ فيها .
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طفيلي الترايكودينا
األبيزكما  :جسم الطفيلي اسطواني يأخذ بالتضييق عند طرفو الذم يلتصق بالمضيف ,
كالطرؼ األمامي يكوف كاسع كيحمػل لقػة مػ األىػداب الطويلػة .النػواة مثلثػة الشػكل
جهتها المدببة اتجاىها نحو القاعدة  ,يتكاثر باالنشطار النوكم  ,لو ع انتشاره بكثافة
في األ واض المسػمدة بػالمواد العضوي ػة.أىػم األنػواع التػي تصػير اسػماؾ الكػارب فػي

األ واض ىي  Apiosoma piscicola :كApiosoma minuata

األعراض :

تتشػػابو مػػع مػػرض الجيلػػودنيبل  ,يػػا تغطػػي المػػواد المخاطيػػة المزرقػػة بكثافػػة معظػػم
أجزا الجسم كالزعانف .كما تشاىد بقع محمرة كسقوط الحراشف بسبر التخدشات
التي تحدثها ىذه الطفيليات للجلد كقد تػودم اإلصػابات الشػديدة إلػى نفػوؽ األسػماؾ
ألنها تسبر أارار للخيوط الغلصمية كااطرابان في التنفا .
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طفيلي أبيزكما
الوقاية :
 تهيةة الظركؼ المناسبة لنمو األسماؾ بصورة تامة كلجميع مرا ل التربية .
 تعريض األسػماؾ لمحلػوؿ ملحػي بتركيػز  % 3لمػدة  15دقيقػة أثنػا نقلهػا مػ
قل إلى حخر .
 عزؿ األسماؾ الكبيرة ع االصبعيات كتحاشي تربيتها معان في وض كا د .
 تجفيف األ واض كتعقيمها قبل استغبللها للتربية مرة ثانية .
العبلج :
استعماؿ مبيػدات شػرية زراعيػة السػامثيوف أك المػالثيوف  % 50أك الػدبتركا بتركيػز
 250سم / 3دكنم مرة كا دة باستثنا األكثيوفثريا يا يتطلر أكالن رفع درجة ػرارة
الما في الحوض لعدة أياـ ثم تعالج بعد ذل .
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انجٕغٍبد

Sporozoa
الكوكسػ ػ ػ ػ ػػيديا  Coccidiaكالمكزكسػ ػ ػ ػ ػػبوريديا  Myxosporidiaمػ ػ ػ ػ ػ أىػػ ػ ػ ػػم
الطفيليػػات البوغيػػة فػػي أسػػماؾ الكػػارب  ,يتطفػػل األكؿ علػػى خبليػػا األغشػػية الطبلئيػػة
لؤلمعا كالكبػد كالكلػى كاألعضػا الداخليػة األخػرل  ,فػي ػي يتواجػد الطفيلػي الثػاني
في األنسجة العضلية كالكلى كالكبد كاأل شا كالغبلصم .
أكثر أنواع الكوكسيديا أنتشارا في مزارع تربية األسماؾ ىي:

Eimeria carpelli
Eimeria subepithelialis
Eimeria sinensis
Eimeria cheni

للكوكسيديا دكرة ياة معقدة  ,كما مبي في الشكل أدناه .

 تنمو األطوار التالية في جسم السمكة :
Schizogony , Gametogony and Sporogony
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 أكياس األبواغ المعدية تتحرر خارج الجسم إلى الما  ,كعندما تدخل جسم
المضيف تترؾ الػ  Sporozoitsالسبورات كتخترؽ جدار األمعا كتكوف
جسم بيضوم أك دائرم يعرؼ بالػ . Schizont
 عنػػدما تنمػػو ال ػ  Schizontإلػػى جػػم معػػي تبػػدأ بالتكػػاثر مكونػػة الكثيػػر مػ
الخبليا الفتية التي تنمو ثم تنقسم فيما بعد مكونة ال ػ  Merozoitesكالتػي
تحترؽ جدار األمعا م جديد .

 تنمو األطوار التالية في جسم السمكة :
Schizogony , Gametogony and Sporogony
 أكيػػاس األبػػواغ المعديػػة تتحػػرر خػػارج الجسػػم إلػػى المػػا  ,كعنػػدما تػػدخل جسػػم
المضػػيف تتػػرؾ الػ ػ  Sporozoitsالسػػبورات كتختػػرؽ جػػدار األمعػػا كتكػػوف
جسم بيضوم أك دائرم يعرؼ بالػ . Schizont
 عنػػدما تنمػػو ال ػ  Schizontإلػػى جػػم معػػي تبػػدأ بالتكػػاثر مكونػػة الكثيػػر مػ
الخبليا الفتية التي تنمو ثم تنقسم فيما بعد مكونة ال ػ  Merozoitesكالتػي
تحترؽ جدار األمعا م جديد .
 بع ػػض ال ػ ػ  Merozoitesتنم ػػو إل ػػى  , Schizontesكأخ ػػرل إل ػػى
Microكك ػ ػػذل  Macrogametesكباتحػ ػ ػاد االثن ػ ػػي تتك ػ ػػوف البيض ػ ػػة
الملقحة . Zygotes

 تقػػوـ الػ ػ  Zygotesبتكػػوي جػػدار سػػمي كتتكػػيا  .المتكيسػػات النااػػجة
 Oocystesتخػػرج خػػارج جسػػم المضػػيف كتنتقػػل إلػػى مضػػيف حخػػر لتعيػػد
الدكرة م جديد .
م الممك القضا على الطفيلػي بتجفيػف األ ػواض كتعراػها لحػرارة الشػما بدرجػة
 29 – 24مةويػ ػػة خػ ػػبلؿ نصػ ػػف سػ ػػاعة  ,غيػ ػػر أنهػ ػػا فػ ػػي درجػ ػػات الحػ ػػرارة مػ ػػا بػ ػػي
 20 – 15ممك إف تبقى ية لمدة  20يوـ .
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دكرة ياة الكوكسيديا
األعراض :

الكوكسػػيديا  :تظهػػر األسػػماؾ المصػػابة ركػػات غيػػر طبيعيػػة  ,كمػػا أنهػػا ال تسػػتجير
للمػػؤثرات الخارجيػػة  ,كتمتنػػع ع ػ تنػػاكؿ العلػػف تمامػػان .كيبل ػػع أيض ػان تلػػي كانتفػػاخ
البط مع خركج مواد مخاطية صفرا .تتميز األعراض التشريحية بالتهاب بطانة األمعػا
كانتفاخها  ,مع ظهور بقع نزفية مغطاة بمادة مخاطية جيبلتينيػة صػفرا .كفػي اإلصػابات
الشديدة يبل ع ا مرار بطانة األمعا باإلاافة لؤلعراض السابقة .

المكزكسػبوريديا  : Myxosporidia cypriniتصػير الغبلصػم كتتكػيا علػى
شػػكل عقػػد تشػػاىد علػػى األليػػاؼ الغلصػػمية  .فػػي الػػة اإلصػػابة بأعػػداد كبيػػرة تسػػبر

إعاقة عملية التنفا لضغطها على األكعية الدموية  ,ثم الخنق كنفوؽ االسػماؾ  .جػم
الكػػيا  2.5ملػػم تقريبػان  ,كعنػػدما تنضػػج السػػبورات فػػي األنسػػجة الغلصػػمية كالعضػػلية
ينفجػر الكػػيا كتطلػػق السػػبورات فػػي الوسػط المػػائي فتصػػير مضػػيف جديػػد  .إف أكثػػر

األنػواع خطػػورة فػػي مػػزارع األسػماؾ كتسػػبر نفػػوؽ عػػالي خاصػة فػػي اصػػبعيات االسػػماؾ

ىي :

Myxobolus cyprini
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Sphaerospora branchialis
Hoferellus cyprini

a - Myxobolus cyprini

b – Sphaeropora brarnchialis

Hoferellus cyprini

: عدة أنواع في مزارع تربية األسماؾ كاألقفاص منها

Myxobilatus legeri
Myxobolus dogieli
Myxobolus mulleri
Myxobolus oviformis
Myxobolus pfeifferi
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في العراؽ تم تشخي

األعراض :
يبل ػػع تخشػ ػ الحراش ػػف كجح ػػوظ العين ػػي  ,كتحط ػػم الخي ػػوط الغلص ػػمية كانس ػػداد
أكعيتهػػا الدمويػػة  ,كػػذل ااػػطراب فػػي تمثيػػل المػػا داخػػل الجسػػم كيعػػزل ذل ػ إلػػى
تمزؽ شديد ألنسجة الكلى كاأل شا الداخلية األخرل المصابة  ,كما يشػاىد شػحوب
في العضبلت كالكلى .
الوقاية :

• تربية االصبعيات مع بعضها كعزلها ع األسماؾ الكبيرة .

• تجفيف األ واض كتعقيمها بمواد مطهرة بي كل كجبة كأخرل .

العبلج :

ألياؼ غلصمية مصابة بالػ Myxobolus

ينصح في الة الكوكسيديا إعطا الفيورازكليػدكف بمقػدار  0.3 – 0.2ملغػم  /سػمكة
ممزكجان مع العلف  ,بحيا تعطى ثبلث جرع منو جرعة كا دة بي كل يوـ كحخر  ,أمػا
في الة المكسوسبوريديا يستعمل  Mepacrine hydrochloride Aterbineبتركيز

 300ملغم  100 /لتر ما على ثبلث مرا ل بي كل مر لة كأخرل  48ساعة .
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انذٌذاٌ ادلزغفهخ

Helmints

المثقوبات  ,الديداف الشريطية  ,كالديداف الخيطية
ادلثمٕثـبد

Trematoda
يضم ىذا الصنف مجموعتي رئيسيتي ىما :
 المثقوبات أ ادية المضيف . Monogenetic
 المثقوبات ثنائية المضيف

. Digenetic

تتطفل األكلى على الغبلصم كالجسم كالزعانف  ,كال تحتاج إلى مضيف كسطي لتكملة
ادكار ياتهػػا  .فػػي ػي تحتػػاج بعػػض انػػواع الثانيػػة إلػػى أكثػػر مػ مضػػيف لتكملػػة ادكار
ياتها .
المثقوبات أ ادية المضيف :

 Diplozoon sp.ك Dactylogyrus sp. , Gyrodactylus sp.

الكايركدكتلا  :تصير األسماؾ عدة أنواع منها :

Gyrodactylus elegans
Gyrodactylus medius
Gyrodactylus cyprini
Gyrodactylus sprostonae

تبلن أطوالها  1ملم كتتطفل على أجساـ األسماؾ كغبلصمها  ,في مقدمة

الجسم توجد فتحة تؤدم إلى البلعوـ  ,كفي مؤخرتو يوجد قرص مزكد بعدد 16
م الكبللير الجانبية كزكج م الكبللير الوسطية تساعده في االلتصاؽ
 .بجسم المضيف
الطفيلي خالي م العيوف  ,كىذه الطفيليات كلودة تتكوف األجنة في داخلها
.كتطلقها في الوسط المائي بعد اكتمالها
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الطفيلي الكايركدكتلا
الداكتيلوكايرس  :توجد عدة أنواع منها في مزارع األسماؾ :

Dactylogyrus extensus
Dactylogyrus anchoratus
Dactylogyrus extensus

يبلن طػوؿ الطفيلػي  1ملػم  ,يقػع البلعػوـ فػي الطػرؼ األمػامي مػ الجسػم كفػي الطػرؼ
الخلفي يوجد قرص مزكد بكبللير عدد  14ك زكج م الكبللير في الوسط  ,يمتلػ
الطفيلي  4عيوف صبغية بمستول البلعوـ .
دكرة الحياة :

ىػػذه الطفيليػػات خنثيػػة  ,عنػػد إطبلقهػػا للبيػػوض تسػػقط فػػي قعػػر الحػػوض  ,تخػػرج منهػػا
يرقات سابحة كل يرقة تمتل اىداب في  3مناطق م جسمها تساعدىا على السبا ة

 ,كمػػا تمتلػ  4عيػػوف صػػبغية  ,كقػػرص مػػزكد بالكبلليػػر تسػػاعد فػػي االلتصػػاؽ بجسػػم
المضيف .
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دكرة ياة الداكتيلوكايرس
األعراض :
تب ػػدم األس ػػماؾ رك ػػات غي ػػر طبيعي ػػة كم ػػا أنه ػػا تتجم ػػع ب ػػالقرب مػ ػ مص ػػر الم ػػا ,
كيبل ع شحوب الغبلصم كتورمها أك تهت الخيوط الغلصمية  ,كظهور تقر ات جلدية
مع تجمع مواد مخاطية غزيرة على سطح الجسم .

ألياؼ غلصمية مصابة الداكتيلوكايرس

113

الدابلوزكف  : Diplozoonتم تشخي

عدة أنواع منو تصير أسماؾ الكارب

المرباة في األ واض منها:

Diplozoon barbi
Diplozoon paradoxum

 ,تتواجػػد بػػي األليػػاؼ الغلصػػمية لؤلسػػماؾ المصػػابة فتعرقػػل عمليػػة التػػنفا  .جسػػم
الطفيلي يأخػذ شػكل  Xذك رأسػي كنهػايتي خلفيتػي  ,تتػراكح أ جػاـ ىػذه الطفيليػات

مػػا بػػي  5 - 4ملػػم كأ يان ػان تصػػل إلػػى  11ملػػم  ,عنػػدىا باإلمكػػاف مشػػاىدتها بػػالعي
المجردة أك بالعدسة المكبرة .

صورة تواح الطفيلي الدابلوزكف
دكرة ياة الطفيلي :

الطفيليات البالغػة تنػتج بيػوض بحجػم  0.2 - 0.1ملػم مػزكدة بخػيط طويػل بواسػطتو

تلتصق بغبلصػم األسػماؾ  .مػ ىػذه البيػوض تفقػا اليرقػات كتصػبح بالغػة كىػي تسػبح
في الما لحي إيجادىا المضيف ( السمكة ) كم ثم كل اثني م اليرقات البالغة غير
النااجة (  ) Diporpaتلتصق مع بعضها م منتصف أجسامها  ,كل منها تمتل
قرص ماص كفي الجهة المقابلة يوجد نتو بػارز  .كػل يرقػة تضػع النتػو البػارز فػي فتحػة
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القرص الماص لآلخر عندىا تنمو كالتوائم السيامية كالتي م غير الممك انفصالهما ,
كعندىا يتكوف الػ  . Diplozoonأما الػ  Diporpaالتي لم تجػد شػري تمػوت
 .يبلن طوؿ الػ  Diporpaوالي  1.2ملم كىي خنثية .

Diplozoon

Diporpa

العبلج :

بيضة

اسػػتعماؿ مبيػػدات شػػرية نبايتػػة السػػامثيوف أك المػػالثيوف  % 50أك الػػدبتركا بتركيػػز
 150سم / 3دكنم مرة كا دة .
المثقوبػػات ثنائيػػة المضػػيف  :تتواجػػد غالبيػػة الديػػداف البالغػػة مػ أنػػواع ىػػذا الجػػنا فػػي
أمعا الطيػور حكلػة األسػماؾ مثػل النػورس  ,خطػاؼ البحػر كمالػ الحػزي  ,أمػا يرقاتهػا
السركاريا كالميتاسركاريا تتطفل على األسماؾ عادة .
األعراض :

الديبلوستوما  :تسببها يرقة ال ػ . D.spatthaceum

تجعل السركاريا ركة األسماؾ المصػابة غيػر طبيعيػة مػع فقػداف توازنهػا كاسػوداد الظهػر
كظهور بقع نزفية في منطقة الػبط  ,كمػا تشػاىد الخيػوط الغلصػمية كىػي مليةػة بأعػداد
كبيرة م السركاريا عديمة الذنر  ,فػي ػي تتطفػل الميتاسػركاريا علػى العػي كتسػبر
العتمػػة فػػي عدسػػتها  .الطفيلػػي بيضػػوم الشػػكل  ,يبلػػن طولػػو ػػوالي  0.5ملػػم .يتكػػوف
الجسم م قطعتي تكوف الخلفية اصػغر مػ األماميػة  ,يوجػد فػي الطػرؼ األمػامي الفػم

الماص كالذم يتفرع منو فرعي م األمعا  ,يوجد محجم بطني في منتصف الجسػم ,
كيحتػػاج الطفيلػػي إلكمػػاؿ دكرة ياتػػو إلػػى مضػػيفي  ,األكؿ القواقػػع كالثػػاني االسػػماؾ
كالنهائي الطيور  ,يا تصاب عند أكلها األسماؾ المصابة  ,كيكتمل فيها الطفيلي .
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اإلصابة بالطفلي ديبلوستوما كدكرة ياتو

مرض البقعة السودا ( بوسثودبلوستوما )  :تسببها يرقة الػ . P. cuticola

م أعرااها كجود صبغات كدرنات سودا على سػطح الجسػم .تصػاب األسػماؾ بيرقػة
الطفيلػػي . Posthodiplostomum cuticolaطػػوؿ اليرقػػة بحػػدكد 1.5
ملم  ,جسمها مقسم إلى جزئي الجز األمامي اعف الجز الخلفػي بػثبلث أك خمسػة
ااعاؼ  ,دكرة ياة الطفيلي مشابهة لدكرة ياة الدايبلستوما

اإلصابة بمرض البقعة السودا كدكرة ياة الطفيلي المسبر
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السانكوينيكوال  :تسبر اإلصابة عدة أنواع :

Sangunicola inermis
Sangunicola armata
Sangunicola intermedia

يحتػػاج الطفيلػػي إلػػى مضػػيف كسػػطي كا ػػد القواقػػع فػػي دكرة ياتػػو  ,كتكػػوف السػػمكة

المضػػيف النهػػائي .جسػػم الطفيلػػي اسػػطواني الشػػكل يبلػػن م ػ الطػػوؿ ػػوالي  1ملػػم
يع ػػيش ف ػػي ال ػػدكرة الدموي ػػة للس ػػمكة ك يض ػػع بيوا ػػو ف ػػي ال ػػدكرة الدموي ػػة كتس ػػتقر ف ػػي
الغبلصػػم كالكلػػى  ,عنػػدىا تنمػػو الميراسػػيديوـ كتنطلػػق فػػي المػػا با ثػػة ع ػ القواقػػع ,
يا تتطور في داخلهػا كتنطلػق علػى ىيةػة سػركاريا تصػير األسػماؾ .يتطلػر الػتخل
مػ القواقػػع لكسػػر دكرة يػػاة ىػػذه الطفليػات يػ يسػػتعمل كبريػ النحػػاس بتركيػػز 5
ملغم  /لتر ما .

األصابة بالطفيلي السانكوينيوكوال كدكرة ياتو
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األعراض .:
أىػم األعػػراض نحػوؿ األسػػماؾ المصػابة مػػع شػػحوب الغبلصػم ك صػػوؿ تخثػر للػػدـ فػػي
أكعيتها الشعرية مما يؤدم إلى نفوقها .
العبلج :
ال يوجػػد عػػبلج فعػػاؿ  ,بػػل يفضػػل إتبػػاع الوسػػائل الوقائيػػة للحػػد م ػ اإلصػػابة  ,كالتػػي
تتض ػػم مكافح ػػة القواق ػػع  ,كذلػ ػ بتجفي ػػف األ ػػواض كاس ػػتعماؿ كبريت ػػات النح ػػاس

لؤل واض المملو ة بمقدار  250غم  /دكنم .

التتراكوتايػػل  :الطفيلػػي كاسػػع االنتشػػار فػػي الميػػاه الطبيعيػػة كفػػي مػػزارع تربيػػة األسػػماؾ .
تحصل االصابة ع يرقة الجنا  Tetracotyleفي ي يعيش الطفيلي البػالن فػي
امعػػا الطيػػور المائيػػة  .تػػم اكتشػػاؼ عػػدة أنػػواع لهػػذا الطفيلػػي تصػػير مختلػػف أنػػواع

األسػػماؾ يضػػمنها سػػمكة الكػػارب  .جسػػم الطفيلػػي بيضػػوم أك كمثػػرم الشػػكل مقعػػر
م الجهة البطنية  ,الطرؼ األمػامي كاسػع كالمحػاجم متطػورة  .يبلػن مػ الطػوؿ ػوالي
 1ملػػم يحػػيط نفسػػو بغشػػا سػػمي ممػػا يسػػهل مشػػاىدتو بػػالعي المجػػردة فػػي األنسػػجة
العضػػلية كاألعضػػا الداخليػػة للمضػػيف ككػػذل فػػي الغشػػا البريتػػوني كالػػدماغ  .يصػػر

األسماؾ بمختلف األعمار لكنو يشكل خطورة على صػغار األسػماؾ .يحتػاج الطفيلػي

لتكملػػة دكرة ياتػػو الػػى مضػػيفي  ,األكؿ القواقػػع كالثػػاني األسػػماؾ  ,فػػي ػػي

تتطور إلى دكدة محجمية بالغػة عنػدما تؤكػل األسػماؾ المصػابة مػ قبػل الطيػور
المائية.
الوقاية :

• مكافحة القواقع كمحاكلة قتل كإبعاد الطيور المائية ع اال واض .
• التخل

م االعشاب المائية باعتبارىا تشكل مكاف مناسر للقواقع كتكاثرىا

العبلج :

ال يوجد عبلج فقط اتباع اإلجرا ات الوقائية لمنع أك الحد م أنتشار المرض .
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Tetracotyle percae-fiuviatilis
انذٌذاٌ انشزٌغٍخ

Cestodes

تصاب األسماؾ في أ واض التربيػة بعػدد مػ الديػداف الشػريطية البالغػة كيرقاتهػا تعػود
إلى عائلة :
Caryophyllaeidae
Triaenophoridae
Cyathocephalidae
Botheriocephalidae
Ligulidae
جميػع الديػػداف الشػػريطية بيضػػا اللػػوف تتكػػوف مػ رأس  Scolexكجسػػم غيػػر مقسػػم
إلى قطع كما في عائلة  , Caryophyllideaفي ي الجسػم يتكػوف مػ العديػد
مػ ػ القط ػػع ف ػػي عائل ػػة ال ػ ػ  Pseudophyllideaف ػػي ال ػػرأس توج ػػد أعض ػػا تعم ػػل

كمحاجم ككبللير كايتينية تساعد على االلتصاؽ بأمعا المضيف  ,دكرة ياة الديداف
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الشػػريطية تتطلػػر مضػػيف كسػػطي كا ػػد أك اثنػػي  ,المضػػيف الوسػػطي األكؿ قػػد تكػػوف
 planktonicأك الدي ػ ػػداف األنبوبي ػ ػػة

الببلكتون ػ ػػات القشػ ػ ػرية crustacean

 Oligochetesكتك ػػوف األس ػػماؾ ع ػػادة المض ػػيف الوس ػػطي الث ػػاني  ,كق ػػد يك ػػوف
المضيف النهائي األسماؾ أك الطيور .

انتقاؿ الديداف الشريطية م األسماؾ المصابة إلى السليمة
األعراض :

إف كجػػود أعػػداد كبيػػرة منهػػا فػػي األمعػػا يػػؤدم إلػػى توسػػع الػػبط  ,باإلاػػافة إلػػى تهػػرئ

جػدار األمعػا كقػد تسػػبر انسػداد األمعػا كااػطرابات فػػي الهضػم  .السػمكة المصػػابة
تصبح نحيفة كاعيفة البنية كما أنها تسبح بعصبية بالقرب م سطح الما كتتوقػف عػ
األكل .
الدكدة الشريطية : Khawia

 Khawias sinensisم ػ عائلػػة . Caryophyllideيتواجػػد فػػي أمعػػا

اسػػماؾ الكػػارب الطفيلػػي غيػػر مقسػػم إلػػى قطػػع  ,يبلػػن طولػػو ػػوالي  170 – 80ملػػم
كعراو  3.5 – 0.5ملم  .الطػرؼ األمػامي مػ الجسػم مسػتعرض يشػبو المرك ػة كال
يوجد عنق .
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الدكدة الشريطية Khawia
دكرة الحياة :
الػػدكدة األنبوبيػػة  Oligochetesالمضػػيف الوسػػطي لهػػذا الطفيلػػي  ,تسػػقط بيػػوض
الطفيلػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػػاع الحػ ػ ػ ػػوض مػ ػ ػ ػػع غػ ػ ػ ػػائط السػ ػ ػ ػػمكة المصػ ػ ػ ػػابة  ,تنمػ ػ ػ ػػو األجنػ ػ ػ ػػة
 Coracidiumداخػ ػػل البػ ػػيض خػ ػػبلؿ 40 – 30يػ ػػوـ  ,كعنػ ػػدما تتغػ ػػذل عليهػ ػػا
الديداف األنبوبية تتطور فػي جوفهػا إلػى طػور  procercoidيػا يسػتغرؽ تكوينهػا

م  3 – 2أشهر .

تػ ػػدخل فػ ػػي أمعػ ػػا السػ ػػمكة عنػ ػػد تغػ ػػذيتها ديػ ػػداف أنبوبيػ ػػة مصػ ػػابة كتتحػ ػػوؿ إلػ ػػى طػ ػػور
 plerocercoidبفتػػرة مػػا بػػي  6 - 5أشػػهر  ,كيسػػتغرؽ النمػػو إلػػى طفيلػػي بػػالن
والي سنة .
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دكرة ياة الدكدة الشريطية Khawia

الدكدة الشريطية : Caryophyllaeus fimbriceps

تعػػيش ىػػذه الػػدكدة فػػي أمعػػا سػػمكة الكػػارب كتسػػبر التهػػاب فػػي األمعػػا مػػع فقػػداف

الوزف كتأخر في النمو  ,جسمها غير مقسم الػى قطػع  ,يبلػن طولهػا مػا بػي 25 – 15
ملم كعراها  1.5 – 1ملم.
دكرة الحياة :
الػ ػ ػػدكرة شػ ػ ػػبيهو لػ ػ ػػدكرة الحيػ ػ ػػاة فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدكدة الشػ ػ ػػريطية  Khawiaتعتبػ ػ ػػر الػ ػ ػػدكدة
األنبوبيػة  Tubifex Tubifexالمضػيف الوسػطي لهػا  .الطػور  Procercoidفػي

جسػػم المضػػيف الوسػػطي يصػػل إل ػػى مر لػػة العػػدكل بحػػدكد  4 - 3.5أشػػهر ي ػػا

يصل طولو بحدكد  1.8 – 1.5ملم كيصل مر لة البلوع في جسم السمكة مػ 1.5
–  2شهر.
الوقاية :
 منع دخوؿ اسماؾ مصابة إلى المزرعة .
 تجفيف اال واض كتعقيمها .
العبلج :
 إاافة الكمػاال  Kamalأك  Phenothiazineللعليقػة بمقػدار  80ملغػم /
سمكة لمدة ثبلثة أياـ بي يومي كحخر .
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الدكدة الشريطية : Botheriocephalus gowkongensis

يعيش الطفيلي في أ معا عدد م أنواع األسماؾ ,جسم الطفيلي يتكوف م العديد مػ

القطػػع  .يبلػػن طولػػو ػػوالي  200 - 150ملػػم كعراػػو  3 – 2.5ملػػم  .رأس الػػدكدة
يشبو القلر مع كجود تقعري جانبيي فيو .
دكرة الحياة :
تعتب ػػر القشػ ػريات مجذافي ػػة األق ػػداـ  Cyclopsمض ػػائف كس ػػطية للطفيل ػػي  ,تخ ػػرج
البيوض مع غائط السمكة فتسقط في قػاع الحػوض  ,تنمػو ال ػ  Coracidiumفػي

البيضػػة خػػبلؿ  5 – 3أيػػاـ باالعتمػػاد علػػى درجػػة ػػرارة المػػا  .جسػػم الكوراسػػيديم
بيض ػػوم مغط ػػى باألى ػػداب تس ػػاعده عل ػػى الس ػػبا ة كيمتلػ ػ  3أزكاج مػ ػ الكبللي ػػر ,
عنػػدما تتغػػذل عليهػػا ال ػ  Cyclopsتتطػػور إلػػى  , procercoidتصػػاب األسػػماؾ
عن ػػد تناكله ػػا  Cyclopsمص ػػابة كتنض ػػج إل ػػى طفيل ػػي ب ػػالن خ ػػبلؿ  30 - 20ي ػػوـ
باالعتماد على درجة الحرارة .

الدكدة الشريطية بوثريوسفالا
يرقة الدكدة الشريطية : Ligula
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تحصػل اإلصػػابة ب ػطور ال ػ  Plecercoidللطفيلػػي  Ligula intestinalisك

 Ligula digramaتعيش اليرقة  Plecercoidفي التجويف البطني للسػمكة

المصابة  ,أما الطفيلي البالن في أمعا الطيور حكلة االسماؾ.

يرقة الدكدة الشريطية لكويبل
دكرة الحياة :
للطفيلي دكرة ياة معقػدة تتضػم مضػيفي كسػطيي  ,تسػقط البيػوض مػع غػائط الطيػر
في الما فتنمو الكوراسيديم فػي البيػوض خػبلؿ  8 – 7أيػاـ بدرجػة ػرارة 19 – 16
مةوية كالدرجة المثلى لنموىا ما بي  25 – 23مةوية  ,تنطلق الكوراسيديم سػابحة فػي
المػػا

يػػا تؤكػػل م ػ قبػػل الػ ػ  , Cyclopsكتتطػػور فػػي تجويفهػػا يػػا تتحػػوؿ إلػػى

الطور المعدم  Procercoidخبلؿ فترة  14 – 12يوـ  ,تصاب األسػماؾ عنػد
تغذيتها على الػ  , Cyclopsتخترؽ الػ  Procercoidأمعا السمكة كتستقر في

التجويف البطني لتتحوؿ إلى طور  Plerocercoidيا تنمو إلى طفيلي بالن في

أمعا الطير عند أكلو سمكة مصابة .
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دكرة ياة الدكدة الشريطية لكويبل
الوقاية :
 عدـ تربية اإلصبعيات مع األسماؾ البالغة في وض كا د لمنع انتشػار المػرض
بينهما .
 تجفي ػػف األ ػػواض المص ػػابة كتعقيمه ػػا بمس ػػحوؽ الجي ػػر الج ػػي لل ػػتخل

مػ ػ

المضائف الوسطية .

العبلج :

يسػتعمل ال ػ  100 / 0.3 Di - N - Butyl Tin Oxideكغػم علػف  ,يسػتمر
العػػبلج لمػػدة خمسػػة أيػػاـ  .كمػػا يسػػتعمل التتراميػػزكؿ بمعػػدؿ  75ملغػػم  /كغػػم مػ كزف
السم  ,ثػبلث جػرع  ,جرعػة كا ػدة بػي كػل يػوـ كحخػر  ,ثػم يعػاد العػبلج مػرة أخػرل
بعد ثبلثة أياـ .
انذٌذاٌ اخلٍغٍخ

Nematodes

ىذه الديداف اسطوانية الشكل مدببػة مػ الطػرفي كيوجػد الفػم فػي الطػرؼ األمػامي مػ
الجسم  ,أجناس ىذه الطفيليات منفصػلة (ذكػور كإنػاث ) .تػأثير ىػذه الديػداف كيرقاتهػا

على المضيف ىو تلف أنسجة األعضا المصابة كتعرض األسماؾ للهزاؿ كالخموؿ .
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دكرة الحياة :
تحتاج الغالبيػة مػ ىػذه الطفليػات إلػى مضػيف كسػطي كالقشػريات مجذافيػة األقػداـ أك
وريػػات الحشػػرات المائيػػة لتكملػػة ياتهػػا  ,يػػا تطلػػق البيػػوض مػػع غػػائط السػػمكة
فتفقا كتلتقط م قبل ىػذه المضػائف  .كتكتمػل الػى دكدة بالغػة ػي تؤكػل مػ قبػل
األسماؾ .البعض م ىذه الديداف تعتبر األسماؾ مضيفان كسطيان لها  ,يا تتواجد فػي
تجويف السمكة كيرقات كتتطور إلى دكدة بالغة ينما تؤكل م قبل الطيور المائية كمػا

ىػػو الحػػاؿ مػػع الكنتراسػػيكم  Contracaecum.تشػػاىد ىػػذه اليرقػػة فػػي أمعػػا

األسماؾ كتجويفها البطنػي كالكبػد كالمبػايض كتتحػوؿ إلػى دكدة بالغػة فػي أمعػا الطيػور
المائيػػة حكلػػة األسػػماؾ  ,تػػم تشػػخي

عػػدد م ػ الديػػداف الخيطيػػة فػػي أمعػػا أسػػماؾ

الكارب في العراؽ ىي :

Contracaecum sp.
Cucullanus cyprini
Rhabdochona hellichi

األعراض :

التأثيرات المراية لهذه الطفيليات كخاصةن يرقة الػ  Contracaecumتأثير كبيػر
على الكبد كالكلى كالمبايض كالدـ كاألكعية الدمويػة يػا تبػي بػأف كجػود ىػذه اليرقػة

المتكيسة تصير ىذه األعضا بتقرح كنزؼ  ,أما بقية الديداف المعوية األخػرل تسػبر

ا تقاف األمعا كتجمػع سػوائل مخاطيػة خاصػةن عنػدما تكػوف اإلصػابة شػديدة مػع اػعف
كىزاؿ األسماؾ كتأخر نموىا

فهـٕيٍرتا

Philometra lusiana
يع ػػيش ى ػػذا الطفيل ػػي ف ػػي التجوي ػػف البطنػ ػي للس ػػمكة المص ػػابة كيس ػػبر فػ ػي الته ػػاب
األعضا الداخلية كاأل شا كتجمع سوائل مخاطية في البط .
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دكرة الحياة :
يختػػرؽ الطػػرؼ الخلفػػي لؤلنثػػى جسػػم السػػمكة م ػ تح ػ الحراشػػف ليبػػرز فػػي المػػا
كبسبر الضغط األسموزم ينفجر جسمها فتتحرر اليرقػات كتلتصػق باألجسػاـ الغاطسػة
كعنػػدما تؤكػػل م ػ قبػػل الػ ػ  Cyclopsتصػػبح معديػػة خػػبلؿ  7 - 6أيػػاـ  .تصػػاب
األسماؾ عند أكلها الػ  Cyclopsيا تختػرؽ جػدار األمعػا لتسػتقر فػي التجويػف
البطني ك وؿ األعضا الداخليػة  ,الكػيا الهػوائي  ,المبػايض كالكلػى  ,كتكػوف األنثػى

كلودة كأكبر م الذكر  ,لونها زىرم أك ا مر بلوف الدـ طولها م  160 – 90ملم

دكرة ياة الدكدة الخيطية فلومترا
األعراض :
تكوف األسماؾ المصابة اعيفة البنية مع تأخر في معدالت نموىػا  ,كمػا تظهػر درنػات
تح الحراشف كتمزؽ األنسجة العضلية باإلاافة إلى تقر ات جلديػة  ,كعنػد تشػريح
السمكة يمك مشاىدة الديداف البالغة داخل التجويف البطني .
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سمكة مصابة بالدكدة الخيطية فلومترا
الوقاية م الديداف الخيطية :
 عدـ تربية االصبعيات مع األسماؾ البالغة في وض كا د لمنع انتشػار المػرض
بينهما .
 تجفيػػف األ ػػواض المصػػابة كتعقيمهػػا بمسػػحوؽ الجيػػر الحػػي قبػػل نقػػل أسػػماؾ
جديدة إليو .
عبلج الديداف الخيطية :
للديداف المعوية يستعمل  Santoninبمعدؿ  0.04غم  /سػمكة تعطػى مػع العلػف
مخلوطػػة مػػع السػػكر بنسػػبة  0.25غػػم  /سػػمكة لمػػدة  3أيػػاـ  ,كفػػي عػػبلج الفلػػومترا
يسػ ػػتعمل  Masotenيػ ػػا يضػ ػػاؼ للمػ ػػا بتركيػ ػػز  2 – 1جػ ػػز بػ ػػالمليوف كلمػ ػػدة

 10أياـ  ,مع اتخاذ االجرا ات الوقائية م تجفيف كتعقيم األ واض .
انذٌذاٌ شٕكٍخ انزاص

Acanthocephala
ىػػي مجموعػػة م ػ الديػػداف ذات أجسػػاـ أسػػطوانية عيػػر مقسػػمة إلػػى قطػػع أك لقػػات ,
كتتمي ػػز بامتبلكه ػػا خط ػػم م ػػزكد باألش ػػواؾ يق ػػع ف ػػي الط ػػرؼ األم ػػامي لجس ػػم ال ػػدكدة .
األجناس منفصلة كاالناث أطوؿ م الذكور  .تشكل ىذه الطفيليات خطػورة بالغػة علػى
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األسػماؾ كونهػا تعػيش فػي األمعػا فتسػبر أاػرار كبيػرة فػي بطانػة األمعػا  ,كقػد يػؤدم
إلى ثقر جدار األمعا بسبر خطمها كبالتالي نفوؽ السمكة .

صورة للدكدة الشوكية
تم تشخي

عدة أنواع منها في أسماؾ الكارب في العراؽ :

دكرة الحياة :

Neochinorhynchus iraqensis
N. agilis
N. rutili

تقوـ المضيفات الوسطية ( القشريات كأ يانان بعض الحشرات المائيػة ) بالتهػاـ البيػوض
الحاكية على البيوض الحاكية على الطور اليرقي المسػمى  Acanthorكعندئػذ كفػي
الجػػوؼ الجس ػػمي له ػػذه المض ػػيفات الوس ػػطية يتحػػوؿ ال ػػدكر اليرق ػػي إل ػػى أدكار أخ ػػرل
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كيصػػبح أخيػػران بطػػور  Acanthellaكىػػو طػػور معػػدم عنػػد التهػػاـ المضػػيف النهػػائي
( السمكة ) للمضيف الوسطي  ,يا يتحوؿ إلى بالن في أمعا السمكة .

األعراض :
تسبر ىذه الطفليات تمزؽ بطانة األمعا كتجمع السوائل فػي التجويػق البطنػي كاػعف
عاـ مع تأخر في النمو  ,كقد تؤدم إلى النفوؽ إف كان اإلصابة شديدة .
الوقاية :

 التخل

م األسماؾ الضعيفة كالتي ظهرت فيها اإلصابة .

 تجفيف األ واض عند التأكد م كجود اإلصابة .
العبلج :
باستعماؿ  Bithionolمع العلف بمعدؿ  0.2غم  /كغم سم .أك استعماؿ
 Di – N – Butyl Tin Oxideبمعدؿ  % 0.3مع العلف لمدة  5أياـ .
انمشزٌبد ادلزغفهخ

Crustacea

الدكدة الكبلبية :

تحصػػل اإلصػػابة بػػالطفيلي . Lernaea cyprinaceaيصػػير الطفيلػػي معظػػم

األسماؾ كتكوف اسماؾ الكػارب أكثػر تقػببلن لئلصػابة خاصػة أسػماؾ الكػارب العشػبي .

األنثى البالغة يبلن طولهػا مػع أكيػاس البػيض مػ  15 - 12ملػم  ,جسػمها غيػر مقسػم
كفػػي الػػرأس نتػػو ات متفرعػػة بواسػػطتها يسػػتطيع الطفيلػػي اختػػراؽ جسػػم المضػػيف مػػع
كج ػ ػػود اس ػ ػػتعراض ف ػ ػػي طرفه ػ ػػا الخلف ػ ػػي  ,كزكج مػ ػ ػ أكي ػ ػػاس الب ػ ػػيض ف ػ ػػي ك ػ ػػل منه ػ ػػا

 700 – 300بيضة .
أما الذكر فيشبو األنثى في مر لة مجذافية األقداـ  Copepodidلكنو غير متطفل
فهو ر المعيشة .
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دكرة الحياة :

سمكة كارب مصابة بالدكدة الكبلبية

ال يحتاج الطفيلي إلى مضيف كسطي  ,بل تتطفل اليرقات السابحة في الما على جلد
كغبلصم السمكة المضيف  ,تمر دكرة الحياة بعػدة أطػوار منهػا  3أطػوار معقػدة تسػمى
النبل ػ ػػوس  Naupliusك 5أط ػ ػػوار تس ػ ػػمى مجذافي ػ ػػة األق ػ ػػداـ , Copepodid
مرا ل نمو النبلوس تستغرؽ  5 - 4أياـ كمرا ل مجذافية األقداـ  10 – 9أياـ  ,في
المر لػة األخيػرة مػ طػور مجذافيػة األقػداـ يتكػوف جسػمها مػ  8قطػع ك  4أزكاج مػ
األرجل كىنا تتميز الذكور ع اإلناث .

مرا ل تطور الدكدة الكبلبية Nauplius
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مرا ل تطور الدكدة الكبلبية Copepodid

الدكدة الكبلبية البالغة
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قمل السم :

يصػػير مػػزارع األسػػماؾ ىػػذي النػػوع فػػي الغالػػر Argulus foliaceus ,
 . Argulus jaonicusتبل ػػن أط ػػواؿ ى ػػذه الطفيلي ػػات م ػػا ب ػػي  8 - 6مل ػػم ,

أجسػػامها بيضػػوية مستعراػػة رماديػػة مخضػػرة اللػػوف  ,الػػرأس ملػػتحم مػػع القطعػػة األكلػػى
للص ػػدر  ,كالقط ػػع  5ك  6ملتحم ػػة م ػػع بعض ػػها مكون ػػو نت ػػو ذنب ػػي

Caudal

processكما تمتل ماصات  Suckersفي الجهة البطنيػة ك 4أزكاج مػ األرجػل
تساعدىا على السبا ة .

سمكة مصابة بقمل السم
دكرة الحياة :
تضػع األنثػػى بيواػػها علػى األجسػػاـ المغمػػورة فػي المػػا مػ

صػى كنباتػػات مائيػػة  ,كػػل

كجبة مػ البيػوض تتكػوف مػ  300 – 250بيضػة  ,تسػتغرؽ فتػرة فقػا البػيض علػى
درجة رارة الما كتتراكح م  55 – 15يومان  ,تنطلق اليرقات سابحة فػي المػا لمػدة

 3 -2يػػوـ  ,بعػػدىا تمػػوت إف لػػم تحػػع بمضػػيف  ,تفضػػل ىػػذه الطفيليػػات درج ػػات
الحرارة ما بي  28 – 20مةوية .
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أنواع قمل السم
اإليركاسلا:
تحص ػػل اإلص ػػابة مػ ػ قب ػػل إن ػػاث ى ػػذه الطفيلي ػػات

Ergasilus sieboldi

ك  Ergasilus braianiيػا تصػير جسػم السػمكة كغبلصػمها  .أجسػاـ ىػذه
الطفيليػػات كمثريػػة الشػػكل  ,أطوالهػػا مػ  1.5 – 1ملػػم  ,مستعراػػة مػ األمػػاـ كتبػػدأ

بالتضييق م جهة الخلػف  ,القطعػة الصػدرية األكلػى ملتحمػة بػالرأس  ,تمتلػ زكج مػ
الكبللير ك 5أزكاج م السيقاف تساعدىا على السبا ة  ,كزكج م أكيػاس البػيض فػي
مؤخرتها .
دكرة الحياة :
تمتل

األنثى النااجة كيسي

م

البيض في مؤخرة جسمها  ,في الػ

 E.sieboldiيحتوم كل كيا بحدكد  110 - 100بيضة  ,ك 20 - 18بيضة
في كيا  , E.brianiتستغرؽ فترة النمو الجنيني والي  6أياـ في درجة رارة

 20مةوية  ,تمر دكرة الحياة بػ  3مرا ل م أطوار النبلوس ك 4مرا ل م أطوار
مجذافية األقداـ  ,تكوف اإلناث معدية تصير األلياؼ الغلصمية للمضيف في الغالر
في ي تموت الذكور بعد أسبوعي .
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طفيلي حركاسيلا
السنركلا :
تحصل اإلصابة بعدة أنواع م ىذا الطفيلي أىمها :

Synergasilus major
Synergilus lieni

جسم األنثى أسطواني  .يبلن طوؿ الطفيلي  S .majorم  3.0 - 2.2ملم ,
كطوؿ  S.lieniم  2.7 – 1.85ملم  .القطع الجسمية ملتصقة كمميزة بواوح
تنهي بزكج م أكياس البيض في مؤخرة الجسم في كل كيا يوجد 400 – 350
بيضة  .كبل النوعي متشابهي إال أف  S. lieniأقصر كالقطعة الجسمية االخيرة
( الجنسية ) تكوف أكبر م القطعة البطنية االكلى .درجة الحرارة المبلئمة لنمو ىذه
الطفيليات  20مةوية .تمر دكرة ياة الطفيلي بمر لتي للػ  Naupilusكأربع
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مرا ل للػ  Copepodidكيحصل األخصاب في المر لة االخيرة عندىا تموت
الذكور كتلتصق اإلناث بجسم السمكة كباألخ

األقوس الغلصمية كألياؼ الغبلصم

كإف أكثر األسماؾ تعراان لئلصابة ىي سمكة الكراس .

ألياؼ غلصمية مصابة بطفيليات حركاسيلا كسنركاسيلا
األعراض :
ال ػػدكدة الكبلبي ػػة  :تش ػػاىد ال ػػدكدة الكبلبي ػػة بوا ػػوح كى ػػي مخترق ػػة األنس ػػجة العض ػػلية
لؤلعضا المصابة ( جوانر الجسم  ,الزعانف  ,األغطية الغلصػمية ) مؤديػةن بػذل إلػى
ػػدكث تقر ػػات جلديػػة كنػػزؼ دمػػوم فػػي منطقػػة اإلصػػابة مػػع التهػػاب الجػػرح كإ اطتػػو
بكتػػل م ػ األنسػػجة الرابطػػة الكثيفػػة مكون ػةن تركيب ػان أ مػػر اللػػوف ( ندبػػة ) علػػى الجسػػم

كالزعانف .

قمل السم  :كجود نزؼ دموم كتقر ات جلدية كتساقط الحراشف  ,مع إفػراز مػواد
مخاطية كتثقر الزعانف كتأكلها كباألخ

الزعانف الكتفية كالذنبية كالظهرية .
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األيركاسػػلا  :تسػػبر ىػػذه الطفيليػػات تهتػ الخيػػوط الغلصػػمية كإعاقػػة الػػدكرة الدمويػػة
كالتنفا .
كما يبل ع أيضان موت األنسجة الغلصمية كشحوبها كتأخر في نمو األسماؾ كىزالها .
السنركلا  :تعاني األسماؾ المصابة مػ الخمػوؿ كتجمعهػا بشػكل كبيػر قػرب مصػر
الم ػػا عن ػػد فحػ ػ

الس ػػمكة يبل ػػع كج ػػود أنس ػػجة ميت ػػة بيض ػػا ف ػػي قواع ػػد األنس ػػجة

الغلصمية مع شحوب كتآكل ىذه االنسجة .
الوقاية :

 تربية االصبعيات في أ واض منفصلة كعدـ اختبلطها باألسماؾ الكبيرة .
 كاػػع األعػػداد المناسػػبة م ػ األسػػماؾ  ,بشػػكل يتناسػػر مػػع المسػػا ة المائيػػة
للحوض.
 إزالة األدغاؿ كالحشػائش الناميػة فػي قيعػاف األ ػواض  ,باعتبارىػا مػأكل لبيػوض
ىذه الطفيليات .
 تزكيد األنابير بمشبكات تمنع دخوؿ األسماؾ الغريبة لؤل واض  ,ألف بعضها
يحمل مثل ىذه الطفيليات مما يساعد على انتشارىا في المزرعة .
 التأكػػد م ػ خلػػو اإلصػػبعيات كاألسػػماؾ م ػ ىػػذه الطفيليػػات قبػػل نقلهػػا لم ػزارع
جديدة كذل بأجرا فحوصات مختبرية عليها .

العبلج  :إستعماؿ مبيدات شرية نباتيػة السػامثيوف أك المػالثيوف  % 50أك الػدبتركا
بتركيز  250سم / 3دكنم ثبلث مرات  ,مرة كا دة أسبوعيان بالنسبة للدكدة الكبلبيػة ,
أما للطفيليات األخرل فتستعمل مرة كا دة فقط .
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انؼهـك

Leech

. Pscicola geometra
طفيلػػي خػػارجي أسػػطواني الشػػكل ,يبلػػن طولػػو  35ملػػم  ,يمل ػ

فػػي الطػػرؼ االمػػامي

قػػرص مػػاص كزكج م ػ العيػػوف كفػػي طرفػػو الخلفػػي يوجػػد قػػرص مػػاص أيض ػان مخطػػط
ك افاتػػو بػػارزة  ,لػػوف الطفيلػػي قهػػوائي أك زيتػػوني مخضػػر  ,ال يحتػػاج دكرة ياتػػو إل ػػى
مضػػيف كسػػطي  ,تضػػع ش ػرنقة البػػيض فػػي قػػاع الحػػوض أك أم جسػػم غػػاطا كتكػػوف
الشرنقة مغلقة با كاـ  ,يخرج منها العلق كيهاجم األسماؾ .

طفيلي العلق
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األعراض :
األس ػػماؾ المص ػػابة تس ػػبح بعص ػػبية كتق ػػوـ بحػ ػ أجس ػػمها بج ػػدراف الح ػػوض  ,تسبػ ػػر
االصابة تقر ات جلدية كنزؼ دموم كاعف عاـ كتكوف ىذه الجركح عراػة إلصػابات
بكتيريػػة أك فطريػػة  .ينتقػػل الطفيلػػي م ػ سػػمكة إلػػى أخػػرل كيتسػػبر فػػي نقػػل الجػػراثيم
كطفيليات الدـ بي األسماؾ .
العبلج  :يتم استعماؿ ماـ ملحػي مػ كلوريػد الصػوديوـ بتركيػز  % 2,5أك اسػتعماؿ

 2 - 1 Quicklimeغم  /لتر لمدة  10ثواني .

سمكة كارب مصابة بطفيلي العلق
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الفصل الثامن :
أيزاع طٕء انزغذٌخ :
دل ػ الدراسػػات الحديثػػة أف م ػ أسػػباب تػػأخر نمػػو األسػػماؾ أك إصػػابتها بااػػطرابات
عصبية أك تشوه ىيكلها العظمػي أك اػمور عضػبلتها ىػي فػي الغالػر ناتجػة عػ نقػ
بعض العناصر الضركرية في عبلئقها كباألخ

البركتينات كالفيتامينات كالمعادف .

كلػػذل فػػاف تهيةػػة عليقػػة مناسػػبة لؤلسػػماؾ يجػػر إف تػػتم علػػى أسػػا علميػػة مدركسػػة ,
كإال فاف افتقػػار أم عنصر فيها سيؤدم إلى مضاعفات ال يمك تبلفيها .
انربٔرٍُبد

إف أفضل أنواع البركتينات ما كان م السم إاافةن إلػى مخلفػات المجػازر كلحومهػا

 ,كتعتبر م أىم المواد األساسية في تغذية األسماؾ  .تختلف المواد البركتينية بقيمتهػا

الغذائي ػػة اعتم ػػادان عل ػػى نوعي ػػة األ م ػػاض األميني ػػة الت ػػي تحتويه ػػا فه ػػي ا ػػركرية للنم ػػو
كللتكاثر كتعويض األنسجة المتهدمة كتستعمل كمصدر للطاقة  .تحصل أ يانػان أعػراض
مراية تدؿ على نق

في بعض األ ماض األمينية في األعػبلؼ مثػل اػعف فػي النمػو

كتشوىات في العمود الفقرم كعتمة عدسة العي .
انذٌْٕ

تعتبػ ػػر األ مػ ػػاض الدىنيػ ػػة المكونػ ػػات األساسػ ػػية فػ ػػي المػ ػػادة الدىنيػ ػػة  ,كىنػ ػػاؾ بعػ ػػض
األ مػاض الدىنيػة األساسػية يجػر توفرىػا فػػي غػذا األسػماؾ لكػي تحصػل علػى غػػذا
متوازف كإف نقصاف ىذه األ ماض قد يؤدم إلى صوؿ أمراض معينة  ,ىذه األ ماض
الدىنية ىي لينولين كلينولي ك الحامض االخيػر اػركرم جػدان للنمػو كقػد تصػل نسػبة
الحاجة إليو  % 1م الغذا .
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م ػ العبلمػػات المراػػية ج ػرا نق ػ

األ مػػاض الدىنيػػة األساسػػية ىػػي فقػػداف الصػػبغة

كتآكػػل الزعػػانف كتجمػػع الػػدىوف فػػي خبليػػا الكبػػد  ,كيػػؤدم ارتفػػاع الػػدىوف فػػي العليقػػة
إلى أعراض غير مرغوبة كالتهاب العضبلت .
انكبرثٍْٕذراد

زيادتهػػا فػػي العبلئػػق غيػػر مرغوبػػة يػػا تػػؤدم إلػػى خفػػض النمػػو كالتشػػوه كبػػركز العػػي ,
كيػػتم عػػبلج ىػػذه األعػػراض بزيػػادة بػػركتي العليقػػة  .تسػػتهل األسػػماؾ الكاربوىيػػدرات
بصورة محدكدة كقػد تػؤدم زيػادة ىػذه المػادة فػي بعػض الحػاالت كتحػ ظػركؼ معينػة

إلى صوؿ تهدـ في خبليا الكبد كزيادة في كمية الكبليكوجي في الخبليا .
انفٍزبيٍُبد ٔادلؼبدٌ

تختلف الحاجة م الفيتامينات باختبلؼ أنػواع األسػماؾ كمػا أنهػا تعتمػد علػى الظػركؼ
البيةية  ,كىناؾ عدد م الفيتامينات ذات أىميػة كىػي فيتػامي , H , D , E , B , A

 Kك  Mيػػا تتواجػػد معظػػم ىػػذه الفيتامينػػات أساسػان فػػي النباتػػات الخضػػرا  ,كيػػؤدم
نقػ

ىػػذه الفيتامينػػات إلػػى صػػوؿ أمػػراض سػػر نػػوع الفيتػػامي  .نق ػ

الفيتامينػػات

في العليقة يسبر فقداف األسماؾ لتوازنها كإصابتها بااطرابات عصبية  ,كمػا كتحصػل
أيضػان العتمػػة فػػي العدسػػات العينيػػة كنزفهػػا كقػػد تصػػاب األسػػماؾ بػػالعمى كتشػػوه عظامهػػا
كتنخ ػػر الزع ػػانف كانخف ػػاض نم ػػو األس ػػماؾ كت ػػدني ق ػػدرتها عل ػػى مقاكم ػػة الظ ػػركؼ غي ػػر
المناسػ ػػبة أك إصػ ػػابتها بمػ ػػرض الغبلصػ ػػم الغػ ػػذائي .عليػ ػػو يوصػ ػػى بااػ ػػافة خلػ ػػيط م ػ ػ

الفيتامينات في العلقة كبمعدؿ  1كغم  /ط علف.

المعلومات الخاصة بالمعػادف كتأثيراتهػا علػى نمػو األسػماؾ قليلػة مقارنػةن مػع الحيوانػات

األخػػرل  .إف دكر الكالسػػيوـ كالفسػػفور البوتاسػػيوـ كالمغنيسػػيوـ فػػي العمليػػات األيضػػية
للعظاـ كالمفاصل يعتبر مػ األمػور المعركفػة كالثابتػة كإف صػوؿ نقػ
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فيهػا يػؤدم إلػى

ع ػػدـ تك ػػوف العم ػػود الفق ػػرم بص ػػورة ص ػػحيحة ك ػػدكث اعوج ػػاج في ػػو .إف ع ػػدـ ت ػػوازف
المعادف في عبلئق األسماؾ إاافةن إلى بعض الظركؼ المحيطة مثل عسرة الما كزيػادة

نسػػبة ثػػاني أككسػػيد الكربػػوف قػػد تػػؤدم إلػػى ظهػػور ػػاالت مراػػية معينػػة مثػػل ترسػػر

الكالسػػيوـ فػػي الكليػػة كالجهػػاز الهضػػمي عػػبلكة علػػى ذلػ يعتبػػر الكالسػػيوـ مهمػان جػػدان
لتنظيم العلمليات األزموزية فػي أغشػية األسػماؾ أمػا بالنسػبة لملػح الطعػاـ فهػو اػركرم
جدان لك الزيادة تكوف اارة كقد تؤدم إلى النفوؽ بسبر صوؿ االستسقا .
رهٕس انؼهف ثبألفالرٕكظني

أظهرت كثير م األبحاث بأف ىناؾ ذيفػاف قػوم ينػتج مػ قبػل الفطػر Aspergillus

 flavusكقد سمي ىذا الذيفاف أفبلتوكسي  .ىنال أربع مكونات لؤلفبلتوكسي ىي
(  ) B1 , B2 , G1 , G2تختلػف ىػذه السػموـ فػي تركيبتهػا الكيمياكيػة كقابليتهػا
السػػمية ككػػذل

قابليته ػػا إل ػػداث كرـ س ػػرطاني فػػي الكب ػػد  ,كيعتبػػر أفبلتوكس ػػي B1

األقول على إ داث سرطاف الكبد  .ينتقل المرض ع طريق العبلئق الملوثػة بوا ػد أك

أكثر م سبلالت أك عتر ىذا الفطر الساـ .

اضغزاة انزًثٍم انغذائً

يحصػػل بسػػبر إعطػػا علػػف مركػػز دكف تػػوفر غػػذا طبيعػػي  ,أك إعطػػا عليقػػة علػػف
تحتػػوم علػػى نسػػر عاليػػة مػ بػػذكر القطػ اك الكربوىيػػدرات  .فػػي االسػػماؾ المصػػابة
يمك مشاىدة انتفاخ ك تورـ البط  ,جحوظ العيني كتخش الحراشػف .عنػد تشػريح
السمكة نبل ع األعضا الداخلية محاطة بكتل كثيفة م الػدىوف الشػحمية اللزجػة مػع
امػػتبل تجويفهػػا البطنػػي بسػػائل جيبلتينػػي اصػػفر شػػا ر .لتحاشػػي ىػػذه الحالػػة ينصػػح

توفر األعبلؼ الطبيعية لؤلسماؾ ك سػر ا تياجاتهػا كتحاشػي إعطػا األعػبلؼ المركػزة
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بكثػػرة أك الحاكيػػة علػػى بػػذكر القط ػ كونهػػا تحتػػوم علػػى مػػواد سػػامو تػػؤدم إلػػى نفػػوؽ
األسماؾ .
يزع انغهظًخ انغذائً

يحصل ع نق

امض البانتوثني في العليقة م أعرااػو امتنػاع األسػماؾ عػ تنػاكؿ

العلف كتشاىد األغطية الغلصمية مفتو ة كالغبلصم مغطػاة بمػادة مخاطيػة كثيفػة  ,عنػد
فح ػ

الخيػػوط الغلص ػػمية يبل ػػع تمػػزؽ الغش ػػا الطبلئػػي للغبلصػػم م ػػع تػػورـ كتغل ػػع

الخيوط كاأللياؼ الغلصمية .
ينص ػػح بأعط ػػا االس ػػماؾ أعبلفػ ػان غني ػػة به ػػذا الفيت ػػامي كالت ػػي تتمث ػػل بنخال ػػة الحب ػػوب

كمسػػحوؽ السػػم كالخميػػرة كإاػػافة الفيتػػامي إلػػى العليقػػة  ,يػػا تشػػفى األسػػماؾ

خبلؿ فترة  4أسابيع .
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الفصل التاسع :
أيزاع انزهٕس انجٍئً :
يقصد بها األمراض الناتجة ع تلوث البيةة المائية بشػكل مباشػر أك غيػر مباشػر بسػبر
فعاليػػات اإلنسػػاف كيعػػد اختيػػار كميػػة المػػا كنوعيتػػو لمػػزارع تربيػػة األسػػماؾ أمػػران اػػركريان
باعتبػػاره الوسػػط البيةػػي الػػذم تعػػيش فيػػو األسػػماؾ  .إف التػػأثيرات الفيزياكيػػة كالتغيي ػرات
المفاجةة للبيةػة المائيػة مػ

يػا محتواىػا الكيميػاكم تعتبػر مػ أىػم األمػور التػي تؤخػذ

فػػي الحسػػباف م ػ قبػػل المختصػػي  ,ألن ػػها فػػي الغالػػر تسػػبر انخفاا ػان ملموس ػان فػػي

اإلنتاج م يا الكم كالنوع فيما لو ترك م دكف اتخػاذ اإلجػرا ات المناسػبة كيقينػان
فػػاف جهػػل المربػػي بقواعػػد التربيػػة الصػػحيحة لؤلسػػماؾ يسػػاعد علػػى ظهػػور العديػػد م ػ
األمراض البيةية .
يهٕثبد ادلٍبِ ٔرأثريارٓب ػهى طحخ األمسبن

المواد العالقػة الخاملػة  :يسػتطيع مػا النهػر أف يحمػل مػواد عالقػة كبيػرة كثقيلػة إذا كػاف
يجرم بسرعة إال أف المواد الصػغيرة كالخفيفػة ال تترسػر تػى فػي الميػاه البطيةػة نسػبيان
لػػذا فانهػػا تضػػفي علػػى الميػػاه عكػػارة دائميػػة أك مؤقتػػة  .تحتػػوم بعػػض ميػػاه المجػػارم
المنزلية ما يقارب  2000 - 1000جز بالمليوف مػ المػواد العالقػة التػي قػد تلقػى إلػى
ميػػاه األنهػػار دكف إجػػرا أم معالجػػة أكليػػة لهػػا  .قػػد تػػؤثر ىػػذه الملوثػػات علػػى الثػػركة
السمكية بصورة غير مباشرة م خبلؿ المواد الرملية التي تحمل بواسػطة تيػارات الميػاه
الموجودة في النهر كإف العكارة المتزايدة في المياه تجعلها معتمة للضػو كبػذل فانهػا
تقلل م عملية التركير الضوئي للنباتات المائية كستجعل عملية إيجاد الغػذا الطبيعػي
لؤلس ػػماؾ أكث ػػر ص ػػعوبة  ,إا ػػافةن إل ػػى ت ػػأثير ى ػػذه الم ػػواد كخاصػ ػةن الم ػػواد الرملي ػػة عل ػػى
األلياؼ الغلصمية كتسبر انسدادىا كخنق األسماؾ .
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المواد السامة الذائبة  :توجد ىذه المواد في فضبلت الكثير مػ المصػانع كتضػم أنػواع
مختلفة م المركبػات الكيمياكيػة كالسػيانيدات كالفينػوؿ كالحػوامض كالقلويػات كأمػبلح
بع ػػض المع ػػادف الذائب ػػة كمركب ػػات النح ػػاس كالرص ػػاص كالزنػ ػ كمض ػػادات الحشػ ػرات
كالمنظفات كالمواد المشعة كقد كجد أف لهذه المػواد تػأثيران كبيػران علػى الثػركة السػمكية

كت ػػؤدم إل ػػى إت ػػبلؼ الغبلص ػػم كاألمع ػػا كالجل ػػد كتص ػػل عػ ػ طري ػػق ال ػػدـ إل ػػى الكب ػػد

كالعضبلت كالمبيض يا تسبر اررىا كتزداد سميتها بارتفاع درجة ػرارة المػا كمػا
أنها تغير بيةػة األسػماؾ كذلػ بتغييػر األس الهيػدركجيني للمػا كتخثػر المػواد المخاطيػة

الموجودة في الخياشم ثم نفوؽ األسماؾ .
النفػط  :تصل ىذه الملوثات إلى المياه بعدة طرؽ  .إف كمية قليلة م النفط يمكػ أف
تغطي مسا ة كبيرة م األجساـ المائية نتيجة النتشارىا  .إف زيادة نسبة التلػوث تػؤدم
إلػى مػػرض األ يػػا المائيػػة كتركيػػز المػػواد الهيدرككاربونيػػة فػػي أجسػػامها كالتػػي تعتبػػر أىػػم
مسػػببات أمػػراض السػػرطاف عنػػد تنػػاكؿ ىػػذه األ يػػا إاػػافة إلػػى تػػأثيره المباشػػر علػػى
الهائمات النباتية كالحيوانية كالطحالر كالتي تشكل قاعدة غذائية لؤلسماؾ .
المػػواد المختزلػػة الػػبل عضػػوية  :يصػػل معظػػم ىػػذه المػػواد بصػػورة طبيعيػػة إلػػى األنهػػار
كتشػػمل أيونػػات الكبريتيػػد كالحديػػدكز  ,قػػد يصػػل قسػػم مػ ىػػذه المػػواد بصػػورة طبيعيػػة
كلك ػ معظمهػػا يػػأتي كملوثػػات كمثػػاؿ علػػى ذل ػ الكبريتي ػ الػػذم يطػػرح مػػع فضػػبلت

مصانع الورؽ كالذم لو تأثير كبير على كمية األككسجي المذاب في الما .
الملوثػػات العضػػوية  :توجػػد ىػػذه المػػواد فػػي فضػػبلت كمجػػارم عمليػػات صػػناعية كبيػػرة
كمختلفػػة مثػػاؿ علػػى ذل ػ صػػناعة األلبػػاف كالعلػػف الحيػػواني الرطػػر كمصػػانع السػػكر
كمصػػانع التعليػػر إال أف أىػػم مصػػادرىا ىػػي فضػػبلت المجػػارم المنزليػػة  ,كمػػع اخػػتبلؼ
ىػػذه الفضػػبلت إال أنهػػا تتشػػابو م ػ

يػػا ا توائهػػا علػػى مػػواد عضػػوية ذائبػػة كعالقػػة .

للملوثات العضوية تػأثير كبيػر علػى تركيػز غػاز ثػاني أككسػيد الكربػوف المػذاب فػي المػا
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ككما ىو معركؼ أف ىذا الغاز ينتج بكميات كبيرة عند تفسح المواد العضوية كبالتالي
يػػؤدم إلػػى اسػػتهبلؾ األسػػماؾ كميػػات مضػػاعفة م ػ األككسػػجي المػػذاب ممػػا يسػػبر
انخفااو في الوسط المائي .
المياه الحارة  :ىناؾ الكثير مػ المصػانع التػي تسػتخدـ المػا للتبريػد كمصػانع الحديػد
كمولػػدات الطاقػػة الكهربائيػػة  .إف المػػا المسػػتخدـ لهػػذه األغػػراض عػػادةن مػػا يكػػوف م ػ

مياه األنهار التي تضخ إلى المصنع كالتي تعاد إلى النهر بعدما ترفع درجة رارتها  .قد

ال يكوف للما الحار تػأثير كيميػاكم علػى مػا النهػر كلكنػو قػد يكػوف ػاران جػدان كيطػرح

بكميػػات كبيػػرة ممػػا يػػؤثر علػػى درجػػة ػػرارة مػػا النهػػر ممػػا يػػؤثر علػػى األ يػػا المائيػػة

كاألسماؾ إما بالنفوؽ أك الضعف كيعراها لئلصابة بمسببات األمراض المختلفة .
احلبيضٍخ ٔانمبػذٌخ

تختل ػػف درج ػػة موا ػػة الم ػػا البلزم ػػة لتربي ػػة األس ػػماؾ مػ ػ ن ػػوع إل ػػى حخ ػػر  ,كزي ػػادة

الحمواػػة تػػؤثر فػػي األسػػماؾ كتػػأثير زيػػادة القلويػػة كتصػػبح مميتػػة عنػػدما تتجػػاكز ػػدكدان
معينة سر نوع السم .
الحامضية :
تحصل عند زيادة تركيزىا في الما كخاصةن على األسماؾ التي تعيش في كسط امضي

معتػػدؿ أك خفيػػف القلويػػة  ,كتظهػػر أعػػراض الحمواػػة يػػا يضػػيق التػػنفا كتحػػاكؿ
األسماؾ ابتبلع الهوا  ,أك تقفز م الما كيمك أف يحصل النفوؽ .
أعراض مواة الما :
 تظهػػر علػػى األسػػماؾ ركػػات سػػريعة كتقػػوـ بالتهػػاـ الهػػوا كمحاكلػػة القفػػز خػػارج
الما .
 تأخذ األسماؾ كاعان مائبلن كيتجو الرأس إلى األعلى ثم تأخذ الواع الجانبي مع
رجفاف .
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 يبل ع مخاط متخثر على الغبلصم كعلى الجلد .
 غطا الغبلصم كالفم مغلقاف بشكل جيد .
 عند صوؿ الحمواة يجر إعادة درجتها إلى الحالة الطبيعية م خػبلؿ تزكيػد
الحوض بالما .
القاعدية :
تحص ػػل عن ػػدما يتج ػػاكز األس الهي ػػدركجيني  9 – 8كخاصػ ػةن عن ػػدما يك ػػوف الم ػػا غنيػ ػان
بالنباتات المائية .
أعراض القاعدية :
رؽ الخبليا الطبلئية لؤللياؼ الغلصمية كالزعانف كيحصل بعد ذل تمزقها .



 يبل ػع عتمػة الجلػد كتغيػرات مراػية فػي الغبلصػم يػػا يتغيػر شػكلها كتتحلػػل
جدراف الشعيرات التنفسية كينتج ع ذل نزؼ دموم .
 الشعيرات الغلصمية تكػوف ممتلةػة بالكريػات الحمػرا كيبل ػع كجػود دـ متخثػر
بي األلياؼ الغلصمية كقد يسبر التصاقها مع بعض .
الوقاية :
 تزكيد األ واض بما جديد كباستمرار .
 التخل

م المواد العضوية المترسبة في قاع الحوض .

 إاػػافة كربونػػات الكالسػػيوـ كبمقػػدار  200كغػػم  /ىكتػار لؤل ػػواض التػػي تعػػاني
م الحمواة .

انزظًى ثبأليٍَٕب ٔكربٌزٍذ اذلٍذرٔجني

أعراض التسمم باألمونيا :

 زيادة اإلفرازات المخاطية كانتفاخ الجلد .
 إ تقػػاف كافػػة األكعيػػة الدمويػػة كا تقػػاف الغبلصػػم كتنخػػر نهاياتهػػا يػػا تصػػبح
فاتحة اللوف مع فقداف الزعانف أللوانها بحيا تصػبح باىتػة كأطرافهػا بيضػا أك
شبو شفافة .
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دكث تهيج في الجهاز العصبي كتشنجات كقفز األسماؾ خارج الما .



 نػػزؼ فػػي الكبػػد كالطحػػاؿ كانتفػػاخ الخبليػػا الجنسػػية كمػػا يبل ػػع كجػػود التهػػاب
كنزؼ على شكل بقع فاتحة .
 مبل ظة أعراض االاطراب كسبا ة غير منتظمة كدكرانية .
أعراض التسمم بكبريتيد الهيدركجي :
تلوف الغبلصم بلوف أ مػر بنفسػجي كنضػوح الػدـ مػ الغبلصػم تنتهػي بنفػوؽ الؤلسػماؾ

اختناقان  ,إف أعراض نق

األككسجي تسبق أعراض التسمم بهذه المادة .

ػذو رٕاسٌ غبس األٔكظجني ٔثبًَ أٔكظٍذ انكزثٌٕ

إف أم خلل أك ااطراب في توازف األككسجي كثاني أككسيد الكربػوف يػؤدم إلػى خلػل
في العملية التنفسية عند األسماؾ .
أعراض نق

األككسجي :

تسػػبح األسػػماؾ بػػالقرب مػ سػػطح المػػا كبشػػكل أسػػرع مػ الطبيعػػي مػػع بػػركز أفواىهػػا

خارج المػا لتمػت

الهػوا  ,أمػا األسػماؾ الميتػة فػيبل ع فمهػا مفتو ػان باتسػاع كيكػوف

غطا غبلصمها مرتفعان .

أعراض التسمم بثاني أككسيد الكربوف :
ظهور عبلمػات الضػيق كعػدـ التػوازف تعقبهػا عبلمػات الخػدر كالتقلػر كانخفػاض معػدؿ

التنفا .
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الفصل العاشر :
األدٌٔخ ٔانؼالجبد
نتطرؽ ألىم المواد الكيمياكية كاألدكيػة التػي تسػتعمل لعػبلج أمػراض األسػماؾ مػع ذكػر
الجرعػػة المقتر ػػة لكػػل منهػػا  ,كالطػػرؽ المتبعػػة فػػي إعطائهػػا  ,كيكػػوف قيػػاس ذلػ عػػاد نة
بالو دة الوزنية أك الو دة الحجمية .
ادلغٓزاد

المطهر
ملح الطعاـ

الغرض م العبلج

الجرعة

الطفيليات الخارجية

 % 3 – 1لمدة  10دقائق

برمنكنات البوتاسيوـ  10ملغم  /لتر ماـ لمدة ساعة
بيرككسيد الهيدركجي
كبريتات النحاس

المثيل األزرؽ
الجير الحي

العبلج

الطفيليات الخارجية

 17سم مكعر تركيز  360 / % 3لتر

الطفيليات الخارجية

لمدة  10دقائق

الطفيليات الخارجية

 30000:1لمدة  20دقيقة

للقضا على القواقع

 250غم  /دكنم

 2كغم  /ىكتار مرة كا دة شهريان

عفونة الغبلصم

 1غم  100 /سم مكعر ما لمدة  7أياـ

األكثيوفتريا

 1غم  /كغم علف لمدة  7اياـ غير متتالية

مى الربيع

 3غم  /كغم علفلمدة  15يوـ غير متتالية

التهاب كيا الهوا

 1.5 - 1ط  /ىكتار بعد تجفيف اال واض

تعقيم الحوض

 150كغم  /ىكتار مرة كا دة

يزكجبد انظهفب

الجرعة

الغلصة البكتيرم

الغرض م العبلج

سلفاكواندي

 250غم /ط علف /ستة اياـ

التهاب األمعا البكتيرم

سلفاميرازي

 250غم  /ط علف  /عشرة أياـ

االستسقا المعدم

فيرازكلدكف

 250غم  /ط علف  /ثبلثة اياـ

الكوكسيديا
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إسم المبيد

ادلجٍذاد

الغرض م العبلج

الجرعة

دبتركا
مالثيوف % 50
سومثيوف % 50

أكتل

 250 - 150سم / 3دكنم

جميع الطفيليات الخارجية

 500 - 250سم / 3دكنم

الدكدة الكبلبية

% 50

إسم الدكا

عبرداد انذٌذاٌ

الجرعة غم  100 /كغم علف

مدة العبلج

كماال

200 – 150

أسبوعي

فينوثيازي

100

 3أياـ

30

 7أياـ

 75ملغم  /كغم سم

 6اياـ

دام  -ف  -بيوتايل ت
أككسايد
تتراميزكؿ

إسم الدكا

ادلضبداد احلٍبرٍخ

الجرعة كغم  /ط علف

المرض

كلورامفنيكوؿ

1,5

جمى الربيع  ,كوليمنار  ,األكثيوفثريا

أككسي تتراسايكلي

2.0

األمراض البكتيرية

األيركمايسي

1,5

األمراض البكتيرية

أككسي تتراسايكلي

2.0

األمراض البكتيرية

األيركمايسي

1,5

األمراض البكتيرية

141

الفصل الحادي عشر :
رشخٍض األيزاع
تعتمػػد عػػادة الطػػرؽ المتبعػػة فػػي علػػوـ الطػػر كالطػػر البيطػػرم فػػي تشػػخي
األس ػػماؾ فه ػػي ال تختل ػػف عػ ػ تلػ ػ العل ػػوـ إال مػ ػ

أم ػراض

ي ػػا خصوص ػػيتها كطبيع ػػة بع ػػض

أمرااها .
يجر أف تتم الفحوصات المختبريػة علػى األسػماؾ الحيػة أك الميتػة تػوان كالتػي لػم يمػض
على موتها زم طويل  ,كباألخ

في الة التعرض لئلصػابات الطفيليػة الخارجيػة ألنهػا

قػػد تتػػرؾ جسػػم السػػمكة  ,كمػػا إف بعػػض األعضػػا الداخليػػة كالعضػػبلت قػػد تتفسػػخ كال
لػػذل يتطلػػر فظهػػا فػػي اكيػػة نظيفػػة محاطػػة بػػالثلج أثنػػا نقلهػػا إلػػى

تصػػلح للفحػ
المختبر للتشخي
تشخي

.

فيركسات األسماؾ :

 .1التشخي

المباشر :

 الكشف بالمجهر اإللكتركني  :مػ الممكػ رؤيػة الفيػركس كمعرفػة نوعػو
ك جمو كالعائلة التي ينتمي إليها بواسطة المجهر اإللكتركني .
 اختبار الفلوريسن المناعي على األنسجة المصابة .
 محاكل ػػة ع ػػزؿ الفي ػػركس مػ ػ خبلي ػػا ال ػػزرع النس ػػيجي كيك ػػوف التش ػػخي
 .2التشخي

النهائي باجرا اإلختبارات السريولوجية .
غير المباشر :

يعتمػػد علػػى إكتشػػاؼ األجسػػاـ المضػػادة للفيػػركس فػػي دـ السػػمكة باسػػتخداـ
فيركس معركؼ كم الممك أيضان الكشف ع الفيركس بواسطة أجساـ مضادة

معركفػ ػػة .فػ ػػي تشػ ػػخي

فيركسػ ػػات األسػ ػػماؾ يسػ ػػتخدـ نوعػ ػػاف أساسػ ػػياف م ػ ػ

اإلختبارات .
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 اختبػػػار التعػ ػػادؿ  :كىػ ػػو أكثػ ػػر االختبػ ػػارات السػ ػريولوجية ساسػ ػػيةن فػ ػػي

الكشػػف ع ػ الفيركسػػات كقيػػاس كميتهػػا ككػػذل األجسػػاـ المضػػادة .

تعتمػػد فكػػرة االختبػػار علػػى أنػػو فػػي ػػاؿ كجػػود األجسػػاـ المضػػادة فػػاف
الفيػػركس يفقػػد قدرتػػو علػػى إ ػػداث العػػدكل فػػي الخبليػػا كفػػي ػػاؿ عػػدـ
كجودىا ال بد م إجرا البحوث التكميلية .
 اختبػػار الفلوريسػػن المنػػاعي المشػػع  :فكػػرة ىػػذا االختبػػار ىػػي إلصػػاؽ
مػػادة فلوريسػػنتية علػػى األجسػػاـ المضػػادة المعلومػػة لفيػػركس معػػي فػػاذا

كجػػدت إاػػا ة داخػػل الخبليػػا المصػػابة بعػػد معاملتهػػا بأجسػػاـ مضػػادة
معلومة كاف ىذا دليبلن على كجود الفيركس المشكوؾ فيو كىػذا االختبػار
يعتبر م االختبارات السريعة كالموثوؽ في صحتها .

تشخي

األمراض البكتيرية كالطفيلية كأمراض الدـ :

يتطل ػػر ذلػ ػ تهية ػػة الل ػػوازـ التالي ػػة  ( :مكرس ػػكوب مرك ػػر  ,مكرس ػػكوب تشػ ػريحي ,
اانة للتعقيم  ,طبق بتػرم  ,أنابيػر اختبػار  ,قسػاطر  , Pipettesأكسػاط زرعيػة ,
شػػرائح زجاجيػػة  ,سػػل معػػدني ناقػػل  ,مق ػ

 ,مبلقػػط  ,سػػكينة تشػػريح  ,سػػلندرت

زجاجية  ,دكارؽ جمية مختلفة  ,ميزاف  ,أكاني فع العينات  ,أغطية شرائح زجاجيػة
 ,زجاجة نثر  ,أقماع مختلفة  ,كرؽ ترشيح  ,محارير ) .
رؼمٍى األدٔاد ادلخزربٌخ

الطريقة

الحرارة  /المدة

المواد

تعقيم رطر

 121مةوية لمدة ال تقل ع  20دقيقة

األكساط الزراعية  ,القط  ,الشاش

تعقيم جاؼ

 170مةوية لمدة ال تقل ع ساعة

جميع األجهزة المختبرية
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حتضري انٕطظ انشرػً

تػػذاب مكونػػات الوسػػط الزرعػػي فػػي مػػا مقطػػر بمسػػاعدة الحػػرارة بعػػد نقلهػػا الػػى دكرؽ
زجػػاجي سػػعة  500سػػم , 3تعقػم بال ػ  Autoclaveثػػم يقػػاس األس الهيػػدركجيني PH
بعد التعقيم بحيا يكوف  . 1 ± 7ينقل  15سم 3م الوسط الزرعي المعقم رارتو 45

مةويػػة فػػي طبػػق زرعػػي  Petredishكيتػػرؾ لحػػي التصػػلر كىنػػا ال بػػد أف نػػذكر بػػأف
االطبػاؽ المحضػرة يجػر أف ال تتػرؾ أكثػر مػ  4سػاعات عنػد درجػة ػرارة الغرفػػة كاف
تحفع في الثبلجة .
تجف ػ ػػف مكون ػ ػػات الطب ػ ػػق قب ػ ػػل االس ػ ػػتعماؿ بوا ػ ػػعها بص ػ ػػورة مقلوب ػ ػػة ف ػ ػػي الحااػ ػ ػ
 Incubatorبدرجة رارة  50مةوية لمدة  30دقيقة .

للتأكد م صحة التعقيم يحفع طبق اكم على كسط غير مزركع عند درجة رارة 30

مةوية لمدة ثبلثة أياـ .
حتضري انظجغبد

تساعد الصبغات في توايح الصفات الظاىرية للبكتريا المسببة للمرض  ,فمػ خبللهػا
يمك التعرؼ على كجود محفظة  Capsuleأك بػوغ  Sporeأك أسػواط Flagella

أك أم تفصيبلت تركيبية أخرل لها .إف أكثر أنواع األصباغ شيوعان ىي :

صبغة كراـ  Gram stainكصبغة لوفلر . Lofflers methylene blue
طجغخ كزاو

تستعمل في ىذه الصبغة محاليل متعددة ىي :

 صبغة كاربل جنش  :يطحػ  2غػم مػ  Carbal gention violetبالهػاكف
أك  , Crystal violetكيضػػاؼ إليهػػا  10سػػم 3كحػػوؿ ك 100سػػم 3ػػامض
الكاربولي . % 1
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 محلوؿ لوكاؿ  : Lugol solutionيحضر باذابة  2غم أيوديد البوتاسيوـ في
 10 - 5سػػم 3مػػا مقطػػر  ,ثػػم يضػػاؼ  1غػػم يػػود كيكمػػل جػػم المحلػػوؿ إلػػى
 300سم 3كذل بااافة الما المقطر ثم يرشح المحلوؿ قبل االستعماؿ .
 ص ػ ػػبغة زيػ ػ ػػل fuchsion

carbol

 : Ziehlsيطحػ ػ ػ  1غ ػ ػػم مػ ػ ػ

 Basic carbal fuchsinبالهاكف كيضاؼ إليو  3 - 2قطرات كليسػركؿ ثػم
يضاؼ للخليط بالتدرج  100سم 3م الكحوؿ بعد ذل يضاؼ  100سم 3ما
مقطر  .يحفع المحلوؿ بعد ذل في الحاا كيرشح قبل االستعماؿ .

طريقة العمل :
 تثبي اللطخة على الشريحة الزجاجية .
 تضاؼ صبغة كاربل جنش لمدة  1 - 0.5دقيقة على النموذج .
 تزاؿ الصبغة بدكف غسل كتعامل الشريحة بمحلوؿ لوكاؿ لمدة دقيقة كا دة .
 تغما الشريحة في الكحوؿ م  1 - 0.5دقيقة ثم تغسل بالما .
 تضاؼ صبغة زيل لمدة  1 - 0.5دقيقة ثم تغسل كتجفف .
البكتريػػا المحافظػػة علػػى الصػػبغة تعتبػػر موجبػػة لصػػبغة كػػراـ  ,كالتػػي تفقػػد الصػػبغة فهػػي
سالبة .
طجغخ نٕفهز

تواػ ػػح ىػ ػػذه الصػ ػػبغة البكتريػ ػػا البوغيػ ػػة  Sporesأك البكتريػ ػػا التػ ػػي تمتل ػ ػ محفظػ ػػة
. Capsule
بعػد أف تثبػ اللطخػة تصػػبن بصػبغة لػوفلر Lofflers methylene blueكتسػػخ
م ػ  20 - 5ثانيػػة علػػى لهػػر بنػػزف ثػػم تبػػرد كتغسػػل بالمػػا  ,بعػػد ذل ػ تصػػبن بصػػبغة
 Neutral redتركيز  % 1لمدة  30 - 20ثانية .
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عزٌمخ فحض األمسبن ثكرتٌٕنٕجٍب

عندما تصطاد األسػماؾ تكػوف أجسػامها كغبلصػمها مغطػاة بالبكتريػا المتواجػدة فػي مػا
الحػ ػػوض  ,كلتفػ ػػادم التلػ ػػوث ينصػ ػػح بغسػ ػػل األيػ ػػدم بالم ػػا كالصػػػابوف ث ػػم بػ ػػالكحوؿ
كاستعماؿ أكاني معقمة  ,كيفضل نقل األسماؾ الحية إلى المختبر بما الحوض نفسو
أدكات الزرع يجػر أف تكػوف معقمػة  ,كأف يػتم الػزرع بػالقرب مػ اللهػر لمنػع صػوؿ
التل ػػوث كك ػػذل يعق ػػم الس ػػل الناق ػػل  loopكم ػػا تحف ػػع القسػ ػػاطر Pipettes
بمحلػػوؿ الكلورفػػورـ  % 0.5بعػػد اسػػتعمالها .لغػػرض عػػزؿ البكتريػػا المسػػببة للمػػرض
يؤخذ نموذج م العضو المراد فحصو ( الغبلصػم  ,الكبػد  ,الكلػى  ,المػادة المخاطيػة
 ,الػػدـ كالخػػراج ) كيعمػػل منهػػا لطخػػة علػػى شػػريحة زجاجيػػة نظيفػػة كمعقمػػة ثػػم تفح ػ
تح المكركسكوب بعد استعماؿ الصبغات البلزمة .
انشرع

يمرر النموذج المراد فحصو ( غبلصم  ,كبػد  ..إلػخ ) علػى  4 - 3أطبػاؽ بتػرم اكيػة
على الوسط الزرعي المطلوب  .في ي النماذج السائلة ( مػواد مخاطيػة  ,دـ  ,خػراج
) بواسػػطة سػػل ناقػػل  Loopثػػم تنثػػر علػػى ذل ػ الوسػػط بقضػػير زجػػاجي معقػػم .
كيفضػػل اسػػتعماؿ االكسػػاط الزرعيػػة المائلػػة  Slop mediaللنقػػاكة .للكشػػف ع ػ
البكتريا البوغية يسخ النموذج المراد فحصو لمدة  30 - 20دقيقػة بدرجػة ػرارة 80

مةوية ثم يزرع بعد ذل كيحض في الحاا .
دراطخ ٍْئخ ٔخظبئض انجكرتٌب

بعػ ػػد أف تنتهػ ػػي الفتػ ػػرة المقػػػررة لحضػ ػ األكسػ ػػاط الزرعيػ ػػة  48 - 24سػ ػػاعة  ,تبل ػ ػػع
التغيرات التي تطرأ على ىذه األكساط  ,ثم تفح

المستعمرات البكتيرية النامية تح

المجهػر  ,لمعرفػة جػػم البكتريػا  ,قابليتهػػا علػى الحركػػة  ,شػكلها ( مكػػورات Cocci

عصػػيات  Bacilliأك اػػمات  ) Vibrioككػػذل طبيعػػة ترتيبهػػا ( زكجيػػة  ,ثبلثيػػة ..
إلخ ) كتفح

النماذج كذل لمعرفة كجود األبواغ أـ ال .
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فح

الحركة  :ينقل نموذج م المستعمرة النامية بواسطة سل ناقل  Loopكيواػع

على غطا زجاجي شفاؼ  Cover slideيثب مقلوبان على شريحة زجاجية مقعػرة مػ
الوسط ثم يفح

تح المجهر  ,يمك تخفيف النمػوذج السػمي بااػافة مػا مقطػر

معقم إليو لتسهيل الفح
الخصػػائ

.

الكيمياكيػػة  :معظػػم أنػػواع البكتريػػا لهػػا أنشػػطة أنزيميػػة خاصػػة تح ػ ظػػركؼ

معينة  ,لػذل تػؤثر فػي األكسػاط الزرعيػة كتحػدث فيهػا بعػض التغيػرات الظاىريػة يسػهل
م خبللها تشخي

البكتريا ,ك تتمثل ىذه األنشطة بالتالي :

تحل ػػل الب ػػركتي  -تح ػػرر األن ػػدكؿ  -تح ػػرر كبريتي ػػد الهي ػػدركجي  -تح ػػرر األموني ػػا -
اختػػزاؿ النتػػرات  -تخمػػر الكربوىيػػدرات  -األككسػػيديز  -الكتليػػز  -البيرككسػػيديز -
الكوكيوليز . Coagulase
تحلػل البػػركتي  :تمتلػ بعػػض أنػواع البكتريػػا أنزيمػان يسػػاعد فػي تحلػػل المػػواد البركتينيػػة
كالجيبلتينية لذل كلمعرفة ىذه الخاصية يزرع كسط يحتوم على ىذه المواد كليك

(  ) Meat peptone gelatinثم يحفع في درجػة ػرارة الغرفػة لمػدة  6 - 3أيػاـ
أك أكثػػر  .إف امػػتبلؾ البكتريػػا ألن ػزيم الػ ػ (  ) Gelatinaseسػػوؼ يػػؤدم إلػػى تحلػػل
الوسط الزرعي ,كباإلمكاف مبل ظة نفا الحالػة عنػد زرعهػا فػي كسػط مكػوف مػ مصػل

الدـ المتخثر يا يتحوؿ المصل إلى سائل مع صوؿ تقعر في كسطو .

تحػػرر األنػػدكؿ  :تضػػاؼ  2 - 1قطػػرة م ػ اإليثػػر إلػػى كسػػط مػػا الببتػػوف تركيػػز % 1

المزركع م  5 - 2يوـ ثم يمزج الخليط مزجان جيدان يضاؼ بعد ذلػ  2 - 1سػم 3مػ

محلػػوؿ ( . ) Aكمػػا يضػػاؼ أيض ػان  2 -1سػػم 3م ػ محلػػوؿ ( . ) Bفػػي الػػة تواجػػد
األندكؿ يتلوف اإليثر باللوف الوردم ( لقة كردية ) .
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محلوؿ (  : ) Aيتكوف م :
Para-dimethyl amido benzaldehyde

 4غم

ميثانوؿ

 380سم 3

امض الهيدركلي المركز

 80سم3

محلوؿ (  : ) Bيتكوف م :
Heat-saturated solution of potassium persulfate K2S2O2

تحػػرر كبريتيػػد الهيػػدركجي  :تغطػػا قطعػػة صػػغيرة م ػ كرؽ (  ) Filter paperفػػي
محلػػوؿ أسػػيتات الرصػػاص (  ) Lead acetateثػػم تنقػػل إلػػى أنبوبػػة اختبػػار تحتػػوم
كسػط مػزركع مكػوف مػ ال ػ  Meat peptone brothكتحفػع فػي الحااػ  .تتلػوف
الورقة باللوف األسود أك القهوائي عند تحرر كبريتيد الهيدركجي .
تحػػرر األمونيػػا  :تواػػع قطعػػة مػ كرؽ فلتػػر فػػي أنبوبػػة اختبػػار اكيػػة علػػى كسػػط مػػزركع
م  Meat peptone brothثم تغلق بالقط كتحفػع فػي الحااػ لمػدة يػوـ كا ػد
بعػػد ذل ػ تعامػػل الورقػػة مػػع كاشػػف نسػػلر (  ) Nesslerʹs reagentفتتلػػوف الورقػػة
باللوف القهوائي بوجود األمونيا .
اختػزاؿ النتػرات  :تتميػز بعػض البكتريػا بقابليتهػا علػى اختػزاؿ أمػبلح ال ػ  Nitrateإلػػى
أمبلح  Nitritesثم تحويلها إلى أمونيا كنتػركجي  ,كلمعرفػة ذلػ تضػاؼ  0,1نتػرات
البوتاس ػػيوـ  KNO3إل ػػى كس ػػط  Meat peptone brothالم ػػزركع ث ػػم تحف ػػع
األنبوبة في الحااػنة مػع أنبوبػة سػيطرة  .بعػدىا تضػاؼ عػدة قطػرات مػ كاشػف كػريا
 Griess reagentلكػل أنبوبػة يػا يتكػوف اللػوف األ مػر أك البنفسػجي عنػد تحػرر
. Nitrites
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يتركر كاشف كريا م محلولي :
محلوؿ ( : ) A
 0.5غػم ػامض  150 + sulphanilic acidسػم Acetic acid 3تركيػز % 12

.
محلوؿ ( : ) B
 0.1غم  150 + Naphthyl amineسم Acetic acid 3تركيز . % 12
تخم ػػر الكربوىي ػػدرات  :تع ػػرؼ البكتري ػػا أيضػ ػان مػ ػ قابليته ػػا عل ػػى تخم ػػر الس ػػكريات ,
الكحوليػػات كالحػػوامض العضػػوية  ,إف التخمػػر يحػػرر األلديهايػػد كالحػػوامض كالغػػازات
.تحت ػ ػػوم األكسػ ػ ػػاط الزرعي ػ ػػة الكربوىيدراتيػ ػ ػػة عل ػ ػػى دليػ ػ ػػل يتغي ػ ػػر لونػ ػ ػػو عن ػ ػػد تكسػ ػ ػػر
الكربوىيدرات في ي باإلمكاف التعرؼ على الغازات المتحػررة بواسػطة أنابيػر درىػاـ
( ) Durham tubes
 : Oxidaseتضاؼ قطرة م محلوؿ
Dimethyl paraphenylene diamine hydrochloride

بتركيز  % 1 - 0.5إذا كانػ البكتريػا تحمػل أنػزيم األككسػيديز فػاف المسػتعمرة سػوؼ
تتلوف باللوف األسود أك القرنفلي الغامق (  ) pinkخبلؿ عدة دقائق .
 : Catalaseيضػػاؼ 1سػػم 3مػ محلػػوؿ بيرككسػػيد الهيػػدركجي  H2O2علػػى كسػػط
زرعػ ػػي مائػ ػػل  Slant cultureمػ ػػزركع منػ ػػذ  72سػ ػػاعة ( يتركػ ػػر الوسػ ػػط م ػ ػ اؿ
ػ  ) meata peptone agarيدؿ تحرر الفقاعات الغازية على االيجابية .
 : peroxidaseينقل  0.5سم 3م العالق الجرثومي إلى أنبوبة اختبػار تحػوم ( 0.5
سػم 3مػا مقطػر  1 +سػػم 3ملػح فسػيولوجي  0.25 +سػم 3بايرككػػالوؿ Pyrogallol

 0.25 + % 0.5س ػػم 3بيرككس ػػيد الهي ػػدركجي  ) %1إف األس الهي ػػدركجيني له ػػذا
148

الوسػػط ىػػو  7.2بعػػد ذل ػ تغلػػى األنبوبػػة كمحتوياتهػػا فػػي مػػاـ مػػائي لمػػدة  10دقػػائق
فتتلػػوف محتويػػات األنبوبػػة فػػي الػػة تحػػرر أنػػزيم البيرككسػػيديز كباإلمكػػاف التأكػػد م ػ
النتيجػػة بػػاجرا نفػػا االختبػػار بعػػد تبػػديل بيرككسػػيد الهيػػدركجي بالمػػا العػػادم ألجػػل
المقارنة .
 : Coagulaseاالختب ػ ػػار يتطل ػ ػػر خط ػ ػػوتي  )1( :تنم ػ ػػى البكتري ػ ػػا المش ػ ػػكوؾ به ػ ػػا

 Staphylococcusفػي أنبوبػة اختبػار تحػوم علػى Brain - heart infusion

أك مػػرؽ مغػػذم  Nutrient brothلمػػدة  24سػػاعة  )2( ,يحضػػر محلػػوؿ مخفػػف
بنسبة  5 : 1م ببلزما األرانر ثم ينقل  0.5سم 3م ىػذا المحلػوؿ إلػى أنبوبػة اختبػار
معقمو يضاؼ إليها م  4 - 2قطػرة مػ البكتريػا الناميػة فػي ( )1كتحضػ فػي الحااػ
بدرجة رارة  37مةوية  ,يعتبر االختبار موجبػان إذا صػل التخثػر للببلزمػا خػبلؿ 4 - 2

ساعات م الحض .

رشخٍض انجكرتٌب ادلٕججخ نظجغخ كزاو

البكتريػػا الموجبػػة لصػػبغة كػػراـ ال تشػػكل أم أىميػػة تػػذكر فػػي أمػػراض اسػػماؾ الكػػارب ,
كرغػػم ذلػ فػػاف ىنالػ بعػػض الحػػاالت المراػػية قػػد تحصػػل عػ اإلصػػابة بػػبعض أنػػواع
المكػػورات عنػػد تػػوفر الظػػركؼ المناسػػبة لهػػا  ,كىػػي تػػنجم فػػي الغالػػر ع ػ التسػػميد
الخاط بفضبلت الحيوانات كالػدكاج  ,كباإلمكػاف تشػخي ىػذه المكػورات مختبريػان
بواسػػطة المجهػػر .كيعتبػػر الػػدـ الوسػػط الزرعػػي المنتخػػر لهػػا  Blood agarكمػػا أف
ىنال أكساط زرعية أخرل خاصة يمك اإلستعانة بها فيما لو تطلر ذل  ,مثل :
Staphlococcus 110 medium , Glycine tellurite agar .

ي ػػا تتل ػػوف مس ػػتعمرات المك ػػورات العنقودي ػػة النامي ػػة عليه ػػا ب ػػاللوف األس ػػود اللم ػػاع
.كلغرض تمييز ىذه المكورات باإلمكاف الرجوع إلى الجدكؿ التالي :
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االختبار

S. aureus

Micrococcus sp.

Streptococcus sp.

تحلل الدـ

+

-

+

Coagulase

+

-

-

-

-

تخمر المانيتوؿ

+

-

-

تحلل الجيبلتي

+

-

-

+

-

-

الصبغات

تخمر الدكستركز
ال ىوائيان

بيضا  ,ذىبية أك
برتقالية

رشخٍض انجكرتٌب انظبنجخ نظجغخ كزاو

بعد أف تعرؼ البكتريا بأنها سالبة لصبغة كراـ يتم تصنيفها عندئذ إلى عصيات قصيرة
 Short rodsتتراكح أطوالها  2 - 1ميكركف  ,كتضم :
Enterics , Aeromonads , Pseudomonads .

كعصػيات طوليػة  Long – thin rodsمػ مجموعػة ال ػ  Myxobacteriaتتػراكح

أطوالها م  12 - 5ميكركف .

تزرع العصيات القصيرة على األكساط الزرعية التالية :
Trypticase Soya agar , Pseudosel agar .

كيعتب ػػر الوس ػػط الزرع ػػي السيدكس ػػيل كس ػػطان أكلي ػػا لع ػػزؿ ال ػ ػ  Pseudomonadsألن ػػو

يحتوم على الستريمايد  Cetrimdeالمانع لنمو معظػم أنػواع البكتريػا السػالبة لصػبغة
كػراـ  ,كباإلمكػاف عػزؿ البكتريػا  Pseudomonas fluoressensفػي ىػذا الوسػط
بعػػد ضػػنو بدرجػػة ػػرارة  20مةويػػة لمػػدة  48سػػاعة  .للتأكػػد م ػ عػػزؿ جميػػع أنػػواع
البكتري ػ ػ ػ ػػا المحب ػ ػ ػ ػػة للب ػ ػ ػ ػػركدة  Psychrophilicأك المحب ػ ػ ػ ػػة للح ػ ػ ػ ػػرارة المعتدل ػ ػ ػ ػػة
 Mesophilicباإلمكػػاف االسػػتعانة بالوسػػط الزرعػػي

Trypticase Soya

 agarكيرمػػز لػػو بػ ػ  T.S.A.يػػا تحض ػ بعػػض الزركعػػات بدرجػػة ػػرارة  20مةويػػة
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كالػػبعض اآلخػػر بدرجػػة ػػرارة  35مةويػػة إف المسػػتعمرات الناميػػة فػػي ىػػذا الوسػػط يػػتم
اختبارىا لمعرفة اآلتي :
 ىل البكتريا قادرة على الحركة أـ ال ؟
 ىل أنزيم  Cytochrome oxidaseفيها موجر أـ سالر ؟
 ىل تظهر صبغة قهوائية كااحة عند ضنها بدرجة رارة  20مةوية ؟
كباالطبلع على المخطط ( )1يستدؿ م ظهور الصبغة كإيجابية السايتوكركـ أككسػيديز

كعدـ صوؿ الحركة أف البكتريا ىي . Aeromonas sulmonicida
كلزيػادة التأكػد يػتم اختبػار الفحػ

Agglutination with specific serum

في ي يعني ايجابية السايتوكركـ أككسيديز كالحركة أف البكتريا ىي كا دة مػ األنػواع
التالية :
 Vibrio sp. , Aeromonas sp. , Pseudomonas spيػا يػتم التفريػق
بينهما ع طريق ساسيتها للنوفوبايوسػي كقابليتهػا علػى اكسػدة كتخمػر الكلوكػوز كمػا
مواح في الجدكؿ التالي :
Novobiocin

Glucose oxid.

Vibrio sp.

+

F

Aeromonas sp.

-

F

Pseudomonas

+

إسم البكتريا

sp.

No = Non reaction

Fermint

sens.

O or NO

-

O = Oxidative
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CHO gas
+
-

F = fermentative
.

مخطط ( : )1تشخي

البكتريا المراية السالبة لصبغة كراـ في االسماؾ.
رشخٍض انغفٍهٍبد

تؤخػػذ مسػػحة مػ المػػادة المخاطيػػة للجلػػد كالحراشػػف كقطػػع مػ الزعػػانف  ,ثػػم ترطػػر
بواسطة المايكركسكوب التشريحي  ,كمػا تؤخػذ الغبلصػم بعػد أف

قليبلن بالما كتفح
يرفع الغطا الغلصمي كتفح

بنفا الطريقػة للتأكػد مػ كجػود طفيليػات مػ عػدمها ,

بعد ذل تفتح السمكة طوليان بواسطة مق

تشريح  ,كيبدأ التشريح م فتحػة المخػرج

باتجاه الرأس  ,ثم تؤخذ قطع م األعضا الداخلية  ,كتضػغط علػى الشػريحة الزجاجيػة
كتفحػ
التشخي

أكالن بالمايكركسػكوب التشػريحي ثػم بالمايكركسػكوب المركػر  ,كلكػي يكػوف
دقيقػان  ..يجػر أف ال يقػل عػدد األسػماؾ الخااػع للفحػ

عػ  15سػمكة

م ػ كػػل ػػوض  ,كم ػ أمػػاك متفرقػػة  ,كيػػزداد ىػػذا العػػدد إلػػى  25إف كان ػ األسػػماؾ
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صػػغيرة ( إصػػبعيات ) عنػػد صػػوؿ اإلصػػابة تتجمػػع األسػػماؾ فػػي العػػادة بػػالقرب م ػ
مصر الما كبأعداد كبيرة  ,كىنا يفضل أف تصطاد م ىذه المنطقة لغرض فحصها .
إرطبل ػٍُبد األمسبن إىل ادلخزرب

األسماؾ الحية :
 إرساؿ عينة م األسماؾ الحية التي تظهر عليها عبلمات المرض فوران إلى

المختبر كمل الوعا لثلثو بما الحوض الذم توجد فيو األسماؾ المريضة مع

إ كاـ اإلغبلؽ جيدان .

 كاع ثلج مجركش في كيا ببلستيكي وؿ كعا النقل عندما تكوف درجة
رارة الجو عالية كيدكف على الوعا إسم صا ر المزرعة كأىم العبلمات التي
تظهر على األسماؾ .
 إرساؿ عينة م المياه في زجاجة نظيفة كمحكمة اإلغبلؽ .
األسماؾ المبردة ( المثلجة ) :
 أف تكوف ديثة النفوؽ كتلف السمكة بالورؽ لتمنع تأثير الثلج المباشر على
جسمها .
 تواع كل سمكة على دة في كعا م الببلستي ثم تواع األكعية
الببلستيكية في كعا ببلستيكي كبير لحفع البركدة .
األسماؾ المجمدة :

يتم تطبيق اإلجرا ات السابقة مع كاع كل سمكة في كعا م الببلستي كقفل الوعا

جيدان .

التثبي بالفورمالي :
 كاع السمكة بالفورمالي تركيز  % 10داخل كعا ببلستي .
 فتح البط في األسماؾ الكبيرة قبل كاعها في الفورمالي .
ترسل العينات للفحوص المختلفة سر الجدكؿ التالي :
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الفح

طريقة اإلرساؿ

أسماؾ ية

الطفيلي

الفح

الميكركبي

الفح

الفيركسي

الفح

النسيجي

+++

++

++

+++

أسماؾ مثلجة مبردة

+

++

+++

-/+

أسماؾ مجمدة

-

+ / ++

+ / ++

-

-/+

-

-

+++

أسماؾ مثبتة بالفورمالي
 +++ممتاز للفح
 ++جيد للفح

.
.

 +ممك أف تكوف مفيدة .
 - / +العينة ربما ال تكوف صالحة للفح

.

 العينة غير مفيدة .فحض األمسبن

تفح
الفح

األسماؾ فحصان خارجيان أكالن  ,ثم داخليان .
الخارجي  :يكشف الفح

الخارجي أ يانػا كبشػكل مباشػر الطفيلػي المسػبر

للمػػرض ( )1كمػػا يسػػاعد علػػى معرفػػة التغيػػرات التػػي تطػػرأ علػػى لػػوف الجسػػم أك كجػػود
ا مرار  ,أكياس  ,أكراـ أك تشوه في غطا الغبلصم كالفػم أك العمػود الفقػرم  ..إلػخ ,
كمػػا تشػػاىد الطفيليػػات الخارجيػػة الكبيػػرة بػػالعي المجػػردة فػػي ىػػذا الفحػ

مثػػل قمػػل

السم  ,الدكدة الكبلبية اك العلق إف كان متواجدة .
يعمل مسػح لسػطح الجسػم  Scrapingبالمشػرط  ,ثػم تواػع المػادة المخاطيػة علػى
شريحة زجاجية كتفح

تح المجهر التشريحي أكال ثم المركر  ,بعد اخذ المسحة

تػػوزف األسػػماؾ علػػى ػػدة كتؤخػػذ أطوالهػػا لغػػرض معرفػػة معػػدؿ نموىػػا كمعامػػل التهػػا

الصحية  ,يا يتم قياسها م خبلؿ المعادلة التالية :
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معامل الحالة =

الوزن
الطول

100 x

بعػػد ذل ػ تقطػػع الزعػػانف ثػػم ترطػػر كتواػػع فػػي صػػح بتػػرم  ,كمػػا يػػتم جمػػع الػػدـ
كفح
فح

محتويات القلر قبل فح

الزعانف  :تفح

الزعانف .

الزعانف تحػ المجهػر التشػريحي أك بعدسػة مكبػرة  ,يمكػ

أف تشػػاىد الحيوانػػات االبتدائيػػة Ichthyophthira , Chilodonella :

Trichodinaأك المثقوب ػ ػػات أ ادي ػ ػػة المض ػ ػػيف  Gyrodactylusأك القشػ ػ ػريات
المتطفلػة  Argulus ,Lerneaأك أكيػاس أك يرقػات لمثقوبػات ثنائيػة المضػيف أك
لديداف خيطية Philometra

* الزعانف يجر أف تبقى رطبة طيلة الفح
مشاىدتها بسهولة .
الطفيليات الخارجية :
أ .الحيوانات االبتدائية :
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ألف بعػض الطفيليػات قػد تتحػرؾ كيمكػ
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ب .المثقوبات أ ادية المضيف :
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ج .المثقوبات ثنائية المضيف :

د .القشريات المتطفلة :
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ق .العلق :

فحػ

الحراشػػف  :تؤخػػذ ػػوالي مائػػة رشػػفة كمػ أمػػاك مختلفػػة مػ الجسػػم لغػػرض

فحصها كبالطبع يتم الفح
فح

بوجود الما كتح المجهر .

الخياشم  :يزاؿ الغطا الغلصمي باستعماؿ مق

ثم األقواس الغلصمية  ,يػا

يمك ػ مشػػاىدة بعػػض الطفيليػػات مثػػل الػ ػ  Ergasilusبػػالقرب م ػ نهايتهػػا  .تواػػع
الخياشم في صح بترم كترطر ثم تفح
له ػػا كتفحػ ػ

 ,كما تػزاؿ المػادة المخاطيػة بػاجرا مسػح

تحػ ػ المجه ػػر بعناي ػػة أيضػ ػان  .يمكػ ػ مش ػػاىدة بع ػػض أن ػػواع القش ػػريات

المتطفلة أك المثقوبات أ ادية المضيف كالحيوانات االبتدائية كالفطريات .

فح

الدـ  :يؤخذ الدـ مباشرة م القلر بواسطة قنة طبية تحوم مادة مانعة للتخثر

 % 5 Sodium citrateأك بعمػػل قطػػع جػػانبي للػػذنر كاخػػذ الػػدـ م ػ الش ػرياف
الذنبي باستعماؿ قسطرة باستور تحػوم علػى مانعػة تخثػر كبػنفا النسػبة أعػبله  .تواػع
قطرة م الدـ على افة شريحة زجاجيػة نظيفػة ثػم تمسػ شػريحة أخػرل كبزاكيػة ػادة
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لعمل لطخة دموية  ,يا يتم تجفيفها أكالن بالهوا ثم تثب بالميثانوؿ لمدة  10دقائق
أك باس ػػتعماؿ اإليث ػػانوؿ كاإليث ػػر بنس ػػبة  1 : 1لم ػػدة  30 - 20دقيق ػػة كب ػػذل تتل ػػوف
الشريحة الزجاجية كتكوف جاىزة للفح

.

طفيليات الدـ :

الفحػ

الػػداخلي  :يػػتم تشػريح السػػمكة باسػػتعماؿ مقػ

 ,كذلػ بعمػػل قطػػع عراػػي

أماـ فتحو المخرج بقليل  ,بعد ذل يعمل شق طولي باتجاه الرأس  ,ثم يقطع الجانر
األيسػر مػ الجسػم  ,كبهػػذا تكػػوف األعضػا الداخليػػة جميعهػػا مكشػوفة  .ترفػػع األمعػػا
بالكامػػل مػػع جميػػع ملحقاتهػػا كذل ػ بقطعهػػا بػػالمق

ابتػػدا ان م ػ تجويػػف الفػػم كلغايػػة

فتحة المخرج  .يفصل الكبد كالطحاؿ علػى ػدة فػي صػح بتػرم  ,ككػذل األعضػا

األخػػرل القلػػر  ,كػػيا الهػػوا  ,الكلػػى  ,المبػػايض كالػػدماغ يػػا ترطػػر جميعهػػا .
بعد ذل يفح

التجويف البطني فحصان دقيقا للتأكد م خلوه م أم حثار مراية أك

كجود يرقات لديداف شريطية أك خيطية أك مثقوبات ثنائية المضيف .

فحػ الكبػػد  ,الطحػػاؿ  ,المبػػايض  ,الكلػػى كالشػػحوـ  :تفحػ أكالن بػػالعي المجػػردة
ك باإلمكاف مشاىدة بعض أنواع الطفيليػات أك يرقاتهػا أك أم تغيػرات مراػية أخػرل مػ
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يػػا الشػػكل كاللػػوف بعػػد ذل ػ تؤخػػذ قطػػع صػػغيرة م ػ كػػل عضػػو كتفح ػ
المجهر  ,ثم يفح

تح ػ

العضو مجددان بعد اغطو تح شريحتي زجاجيتي .

صورة تواح كيفية تشريح السمكة لغرض فحصها داخليان
فح

األمعا  :تقطع األمعا إلى قطع صغيرة ثم تفتح طوليان  .تنقل محتوياتهػا بواسػطة

مشػػرط إلػػى صػػح نظيػػف  .يفح ػ

جػػدار األمعػػا كمحتوياتػػو بدقػػة تح ػ المجهػػر .

باإلمكاف مشاىدة الكوكسيديا أك المثقوبات ثنائية المضيف كالديداف الخيطية .
طفيليات األمعا :
أ .الحيوانات االبتدائية :
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ب .المثقوبات ثنائية المضيف :
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ج .الديداف الشريطية :
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د .الديداف شوكية الرأس :
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فحػ

العيػػوف  :تػػزاؿ كػػرة العػػي بعنايػػة  ,ثػػم تقطػػع العػي بمقػ

صػػغير  ,يػػا تفصػػل

العدسة ع الما الزجاجي  ,تفح العدسة جيدان تح المجهػر ربمػا تشػاىد يرقػات
الدايبلوستوما  ,كفي الغالر قد تحتوم العدسة كالما الزجاجي علػى يرقػات المثقوبػات
ثنائية المضيف أك يرقات بعض الديداف الخيطية .

طفيلي الديبوستوما :
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فح

المخ  :يفتح القحف باستعماؿ مق

المجه ػػر  ,بع ػػد ذلػ ػ يفحػ ػ

أك مشرط  ,يفحػ

جػز مػ المػخ تحػ

الج ػػز اآلخ ػػر مض ػػغوطان  ,يمكػ ػ مش ػػاىدة أكي ػػاس ال ػ ػ

 Myxosporidiaأك يرقات المثقوبات ثنائية المضيف .
فح

العضػبلت  :يػزاؿ الجلػد كليػان مػ جػانبي الجسػم  ,كباإلمكػاف مشػاىدة الطفيلػي

 posthodiplostomum cuticolaال ػػذم يس ػػبر م ػػرض البقع ػػة الس ػػودا أك
يرقػػات لػػبعض أنػػواع المثقوبػػات ثنائيػػة المضػػيف  ,بعػػد ذل ػ تقطػػع العضػػلة عمودي ػان مػػع
الجسػػم كبمسػػافات قريبػػة ثػػم تفح ػ

العضػػبلت مضػػغوطة تح ػ المجهػػر  ,باإلمكػػاف

مشاىدة الػ  Myxosporidiaكيرقات المثقوبات ثنائية المضيف كالديداف الشريطية
كالخيطية .
مجغ  ,رثجٍذ ٔ ,حفظ انغفٍهٍبد

جمع الطفيليات :
 المثقوب ػػات أ ادي ػػة المض ػػيف  : Monogenetic trematodesتوا ػػع
الغبلصم كالزعانف في صح بترم نظيػف ثػم ترطػر كتفحػ
تجم ػػع المثقوب ػػات أ ادي ػػة المض ػػيف ب ػػابر فحػ ػ

تحػ المجهػر ,

Dissecting needles

كتنقل إلى جفنة نظيفة  ,الطفيليات الكبيرة مثل  Diplozoonتنقل إلى جػار
م ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػػا  ,أم ػ ػ ػ ػ ػػا الطفيلي ػ ػ ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػ ػ ػػغيرة مث ػ ػ ػ ػ ػػل  Gyrodactylusأك
 Dactylogyrusتجمع أيضان بابرة فح

كتنقل إلى جار باستعماؿ قطارة أك

أنبوبػػة ماصػػة  Pipetteكىنػػا يجػػر أف تنقػػل مػػع قليػػل م ػ المػػادة المخاطي ػػة
العالقة بها  ,ألف كثرتها ستعيق اإلجرا ات البل قة لتثبيتها .

 القشػػريات المتطفلػػة  : parasitic crustaceaتجمػػع ىػػذه الطفيليػػات م ػ
على جسم السمكة كالزعانف كالغبلصم باسػتعماؿ إبػرة فحػ
لحي تثبيتها .
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كتبقػى فػي المػا

 الطفيليات المعوية  : Intestinal parasitesالديداف الشريطية  ,المثقوبات
ثنائيػػة المضػػيف  ,الديػػداف الخيطيػػة كالشػػوكية تحفػػع فػػي المػػا لحػػي تثبيتهػػا
.يرقات الطفيليات أعبله يمك مشاىدتها بالعي المجردة كىي محاطػة بأكيػاس
إف إزالػػة اليرقػػة م ػ الكػػيا بالنسػػبة للديػػداف الخيطيػػة كالشػػريطية يعتبػػر سػػهبلن
باستعماؿ إبرة فح  ,أما بالنسبة الى يرقات المثقوبػات ثنائيػة المضػيف فػاف
إزالػػة الكػػيا فيػػو بعػػض الصػػعوبة لوجػػود عػػدة أنبعاجػػات فيػػو  ,كيمكػ فتحػو أمػػا
باستعماؿ إبرة فح

الفح

أك كاعو على شريحة زجاجية مع إجرا اغط بسيط بابرة

.
رثجٍذ انغفٍهٍبد

 .1تثبي ػ الحيوانػػات االبتدائيػػة  : protozoaىنػػاؾ طريقتػػاف لتثبي ػ الحيوانػػات
االبتدائية :
 تثبي ػ المػػادة المخاطيػػة فػػي : Schaudinn's fluidتنتشػػر المػػادة
المخاطيػػة الحاكيػػة علػػى طفيلػػي علػػى شػػريحة زجاجيػػة نظيفػػة كتغطػػا فػػي

سائل  Schaudinn's fluidلمدة  20 - 15دقيقػة بعػد ذلػ تغسػل
باإليثػػانوؿ تركيػػز  % 70ثػػم تنق ػػل إلػػى محلػػوؿ  Iodineالمػػذاب ف ػػي
اإليثانوؿ  ( % 70يجر أف يكوف لوف المحلوؿ كلوف الشام الغػامق )
يبقػػى النمػػوذج فػػي محلػػوؿ اليػػود إلػػى أف يتلػػوف بػػاللوف القهػػوائي الغػػامق
كيغسل بعد ذل بالكحوؿ  % 70إلى أف يصبح لونو فاتح ثػم يلػوف بال ػ
 Iron hematoxylinكيحفع في افظة الشرائح الزجاجية .
لتحضير مسحة جافػة  : Dry smearتنشػر المػادة المخاطيػة الحاكيػة
علػػى الطفيلػػي علػػى شػػريحة زجاجيػػة كتجفػػف بواػػع صػػح بتػػرم فوقهػػا
لمنع تلوثها بالغبار ثم تغطا بمحلوؿ الفضة سر طريقة . Klein
لمشػ ػػاىدة سػ ػػبورات  Myxosporidiaبواػ ػػوح دكف أصػ ػػباغ تواػ ػػع
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريحة الزجاجيػػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  Gelatin-glycerolأك
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 Ammomium picrateثم يرفع الغطا الزجػاجي قلػيبلن Cover

 glassكيقطػ ػػر الكليسػ ػػركؿ – جيبلتػ ػػي أك بيك ػ ػرات األمونيػ ػػوـ تحػػ ػ

الش ػػريحة .مس ػػحة ال ػػدـ الحاكي ػػة عل ػػى س ػػوطيات  flagellatesتثبػ ػ
بتعريضها للميثانوؿ لمدة عشر دقػائق أك مػزيج مػ اإليثػانوؿ  % 96مػع
اإليث ػ ػ ػ ػػر بنس ػ ػ ػ ػػبة  1 : 1لم ػ ػ ػ ػػدة  20دقيق ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػػد ذلػ ػ ػ ػ ػ تص ػ ػ ػ ػػبن ب ػ ػ ػ ػ ػ
. Romanowsky - Giemsa stains
 .2المثقوب ػػات أ ادي ػػة المض ػػيف  : Monogenetic trematodesيوا ػػع
الطفيلي على شػريحة زجاجيػة مػع قطػرة مػ المػا ثػم يػزاؿ المػا باسػتعماؿ كرؽ
فلت ػ ػػر بع ػ ػػد ذلػ ػ ػ

توا ػ ػػع قط ػ ػػرة مػ ػ ػ جيبلت ػ ػػي الكليس ػ ػػركؿ Gelatin-

glycerolالمذاب كتغطى بػ  Cover glassثم يحػاط الغطػا بال ػ Balsam

 varnishلمنع جفاؼ النموذج .
 .3المثقوبات ثنائية المضػيف كالديػداف الشػريطية trematodes.Cestods

 :Digeneticتثب ػ باإليثػػانوؿ  % 70يػػا يواػػع الطفيلػػي بػػي ش ػريحتي
زجػػاجيتي  ,ثػػم يحفػػع بع ػػد ذلػػ فػػي الكح ػػوؿ بتركيػػز  % 70لػػبعض الوقػ ػ
كلحػي التثبيػ لمنػع جفػاؼ الطفيلػي  ,أمػا يرقػات المثقوبػات ثنائيػة المضػيف
تثب بنفا الطريقة المتبعة للديداف الشريطية كالمثقوبات البالغة .

 .4الدي ػ ػ ػ ػػداف الخيطي ػ ػ ػ ػػة  : Nematodesتثبػ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػػالكحوؿ الح ػ ػ ػ ػػار أك بال ػ ػ ػ ػ ػ
, Barbagallo's fluidىذه الكواشف تسخ لدرجػة الغليػاف ثػم تصػر فػي
جػػار فيػػو النمػػوذج المػػراد تثبيتػػو كيفضػػل أف يكػػوف النمػػوذج نظيفػػان كخالي ػان مػ ػ

العوالػػق قبػػل التثبيػ كفيمػػا يخػ

الطفيليػػات الصػػغيرة تواػػع بػػدكف تثبيػ فػػي

. Glycerol - gelatinإف الطفيلي ػػات المثبتػ ػة ب ػػالكحوؿ الح ػػار أك بال ػ ػ
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 Barbagallo's fluidيجػػر أف تواػػع فػػي  Glycerol - gelatinأك
. Lactic acid
 .5الديداف شوكية الرأس  : Acanthocephalaتثب باإليثانوؿ  % 70بعد أف
يواػػع النمػػوذج بػػي ش ػريحتي زجػػاجيتي كتطبػػق نفػػا اإلجػػرا ات فػػي تثبي ػ
المثقوبػ ػػات ثنائيػ ػػة المضػ ػػيف كالديػ ػػداف الشػ ػػريطية  ,كيفضػ ػػل تنظيػ ػػف الخطػ ػػم
 Proboscisم ػ العوالػػق كالمػػواد المخاطيػػة كإبػػرازه خػػبلؿ عمليػػة التثبي ػ ثػػم
يوا ػ ػ ػ ػ ػ ػػع  Glycerol-gelatinأك يوا ػ ػ ػ ػ ػ ػػع النم ػ ػ ػ ػ ػ ػػوذج ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي محل ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
. Kaletskaya's fluid

 .6الميتاسركاريا  : Metacercariaeتزاؿ م العي كىػي يػة كتواػع فػي الكحػوؿ
تركيػز  % 95لمػدة  10 - 5دقػائق بعػػد ذلػ تػرج كتغسػػل بالمػا المقطػر ثػػم

تنقػػل إلػػى محلػػوؿ نت ػرات الفضػػة تركيػػز  % 0.5كتعػػرض لضػػو شػػديد بحيػػا
تصػػبح الطبقػػة المتقرنػة قهوائيػػة مسػػودة اللػػوف  ,ثػػم تغسػػل بالمػػا السػػاخ لحػػي
إزالػ ػػة العتمػ ػػة منهػ ػػا  ,ثػ ػػم تنقػ ػػل إلػ ػػى محلػ ػػوؿ  Hyposulfite % 3لمػ ػػدة
 5 - 3دقائق  ,تغسل مجددان بالما ثم تثب بالػ . Balsamفي الػة عػدـ
إمكانية تثبيتها في نفا الوق

تحفع في اإليثانوؿ تركيز  % 70لحػي موعػد

تثبيتها .
 .7العلق  : Leechيثب

في  % 4فورمالي .

 .8القشػ ػػريات المتطفلػ ػػة  : Crustaceaتثب ػ ػ فػ ػػي  % 70إيثػ ػػانوؿ أك % 4
فورمالي .
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حفظ انغفٍهٍبد

تحفع الطفيليات في أنبوبة اختبػار تحػوم  % 70إيثػانوؿ  ,كتغلػق غلقػان محكمػان بغطػا

أك بالقط ثم ترقم كيسجل عليها نوع السم  ,اسم الطفيلي  ,موقػع اإلصػابة  ,مكػاف
صيد السمكة كتاريخ الحفع .
رزاكٍت ادلثجزبد

 الكحػػوؿ  : Alcoholsلغػػرض تثبي ػ الطفيليػػات يسػػتعمل الكحػػوؿ بمختلػػف
التراكيػػز  ,يحتػػوم الكحػػوؿ علػػى  % 96إيثػػانوؿ  ,كلتحضػػير تركيػػز  % 70منػػو

يضاؼ  40سم 3م الما إلى  100سم 3إيثانوؿ تركيز . % 96
 الفورمػ ػ ػػالي  : Formalinللحصػ ػ ػػوؿ علػ ػ ػػى فورمػ ػ ػػالي تركيػ ػ ػػز  % 4يخفػ ػ ػػف
الفورمالي التجارم تركيز  % 40كذل

بااافة  1سم 3فورمالي إلػى  10سػم3

ما .
 : Barbagallo's fluid يحتػوم علػى  30سػم 3فورمػالي تركيػز  % 40ك7

غم كلوريد الصوديوـ  ,ثم يكمل إلى لتر بااافة الما المقطر .
 Schaudinn's fluid يتك ػ ػ ػ ػ ػػوف مػ ػ ػ ػ ػ ػ محل ػ ػ ػ ػ ػػوؿ مش ػ ػ ػ ػ ػػبع مػ ػ ػ ػ ػ ػ كلوري ػ ػ ػ ػ ػػد
الزئبق Mercuric chlorideككحوؿ  . % 96يحضر محلوؿ كلوريد الزئبق
المشبع كالتالي :

يذاب  35غػم كلوريػد الزئبػق فػي  500سػم 3مػا

ػار ثػم يتػرؾ المحلػوؿ لحػي

ترسر جزيةات كلوريد الزئبػق فػي قعػر القنينػة  ,بعػد ذلػ يمػزج كػل جػزئي مػ
المحلػػوؿ مػػع جػػز كا ػػد م ػ الكحػػوؿ كيحفػػع فػػي قنينػػة محكمػػة الغلػػق  .إف
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محلوؿ كلوريػد الزئبػق سػاـ جػدان  ,كعنػد التثبيػ يجػر أف ال يبلمػا اليػدي أك
المعادف كباألخ

األلمنيوـ  ,ألنو يفقد خاصيتو .

 : Kaletskaya's fluid يحض ػػر ى ػػذا المحل ػػوؿ لتهية ػػة الدي ػػداف الشػ ػريطية
كشػػوكية الػػرأس كالمثقوبػػات  ,كيتركػػر م ػ  25 ( :سػػم 3مػػا مقطػػر  17 ,غػػم
جيبلتػ ػ ػػي  50 ,غػ ػ ػػم  Chloralhydrateك 10سػ ػ ػػم 3كليس ػ ػ ػركؿ ) يمػ ػ ػػزج
الجيبلتػػي مػػع المػػا كيسػػخ المػزيج فػػي مػػاـ مػػائي  ,ثػػم يضػػاؼ بعػػد ذلػ ال ػ
 Chloralhydrateكالكليسركؿ  .ثم يترؾ المزيج محكػم الغلػق فػي ااػنة

لمدة يومي بدرجة رارة 37 – 36ـ , 0بعد ذل يرشح م خبلؿ األسبستوس
أك الصوؼ الزجاجي .
 : Carmalum يػ ػػذاب  10غ ػ ػم م ػ ػ

potassium

Aluminium

 sulfateفي  200سم 3ما مقطر ك 1غم كارمي مطحوف  ,يغلى الخليط مػ
 15 - 10دقيقة ثم يرشح كيضاؼ إليو الثايموؿ كمادة افظة .
 : Iron Hematoxyline يحضػ ػ ػ ػ ػػر المحلػ ػ ػ ػ ػػوؿ باذابػ ػ ػ ػ ػػة  0.5غػ ػ ػ ػ ػػم م ػ ػ ػ ػ ػ
 Crystalline hematoxylineفػػي  10سػػم 3إيثػػانوؿ  % 96ثػػم يخفػػف
بااػافة  90سػم 3مػا مقطػر  ,ينقػل بعػػد ذلػ إلػى دكرؽ مخركطػي كيتػرؾ لمػػدة
 4 - 3أسابيع يا يصبح مهيػأ لبلسػتعماؿ ,ك يخفػف بنسػبة  1 : 1مػا مقطػر
قبل االستعماؿ .
 : Carmine acetate يػػذاب مسػػحوؽ الكػػارمي المجفػػف فػػي  % 40مػ

 Acetic acidمغلي  ,يترؾ المحلوؿ ليبرد ثم يرشح .
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 : Glycerol – gelatin ترطر  7غم م الجيبلتػي لمػدة  3 - 2سػاعة فػي
 42س ػػم 3م ػػا مقط ػػر ك 50غ ػػم كليس ػػركؿ نق ػػي  ,ث ػػم يض ػػاؼ  0.5غ ػػم ػػامض
الكاربوليػ  Carbolic acidكيسػػخ المػزيج فػػي مػػاـ مػػائي لحػػي تجػػانا
المحلػػوؿ  .يرشػػح بعػػد ذلػ فػػي الحااػػنة كيبػػرد  ,يػػوزع الراشػػح بعػػد ذلػ فػػي
قناني صغيرة كتغلق لمنع تلوثها بالغبار .
 : Ammonium picrate يفيػػد فػػي تحضػػير المثقوبػػات أ اديػػة المضػػيف
كالمكزكسػػبوريديا  ,يحضػػر بمػػزح محلػػوؿ مشػػبع م ػ الػ ػ

Ammonium

 1 ( picrateغم لكل  100سم 3ما ) مع الكليسركؿ كبنسبة . 1:1
حتضري انظجغبد

 Carmalum بعػػد تثبي ػ النمػػوذج فػػي الكحػػوؿ  % 70يحفػػع الطفيلػػي فػػي
الما لعدة ساعات لغػرض إزالػة الكحػوؿ قبػل الصػبن  ,يبقػى الطفيلػي فػي المػا
طػ ػػوؿ الليػ ػػل بحيػ ػػا تبػ ػػدأ عمليػ ػػة الصػ ػػبن صػ ػػبا ان  ,يواػ ػػع الطفيلػ ػػي فػ ػػي الػ ػ ػ

 Carmalumعدة دقائق مػ  5 - 1.5دقيقػة باالعتمػاد علػى جػم الطفيلػي
 ,ثم يغسل بالما كينقل إلػى  Acid alocohlللتفريػق Acid alcohol ( .

يحضػػر بااػػافة  10قط ػرات م ػ  Fuming hydrochloric acidإلػػى
 100س ػػم 3كح ػػوؿ  . ) % 70ي ػػتم التفري ػػق بفحػ ػ

النم ػػوذج تحػ ػ المجه ػػر

 . Binocular microscopeإذا ك ػػاف التحض ػػير جي ػػدان يك ػػوف باإلمك ػػاف

مشاىدة األعضا الداخلية للطفيلي بواوح ككذل أنسجة الجسم تكوف كرديػة
فاتحػػة  .ينقػػل الطفيلػػي بعػػد ذل ػ

لمػػدة  40 - 20دقيقػػة فػػي الكحػػوؿ % 70

كيبدؿ الكحوؿ خبلؿ ىذه الفترة مرتي ثم ينقل إلػى كحػوؿ تركيػز  % 96لمػدة
 60 - 20دقيقػػة  ,بعػػد ذل ػ إلػػى الكحػػوؿ المطلػػق  15 - 10دقيقػػة أك أكثػػر
.كجود العكارة في الكحوؿ المطلػق يعنػي عػدـ اكتمػاؿ سػحر المػا مػ جسػم
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الطفيلي يا يعاد كاع الطفيلي مجددان في الكحوؿ  % 96لػبعض الوقػ ,

ثػػم الكحػػوؿ المطلػػق  ,بعػػد تجفيػػف جسػػم الطفيلػػي م ػ المػػا ينظػػف النمػػوذج

بدى األظافر ثم يثب

بال ػ . Balsam

 : Iron hematoxylin تعم ػ ػ ػػل لطخ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ الطفيل ػ ػ ػػي أ ػ ػ ػػادم الخلي ػ ػ ػػة
 Protozoaكيثب ػ فػػي  Schaudinnثػػم يحفػػع فػػي الكحػػوؿ  % 70بعػػد
ذل يترؾ في الما عدة دقائق لغرض إزالة الكحوؿ  ,تحفع اللطخة بعد ذلػ
في  % 3م محلوؿ  Ammonium ferric sulfateلمػدة  8 - 2سػاعة
 ,يغطػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي المػ ػ ػ ػػا ثػ ػ ػ ػػم يتػ ػ ػ ػػرؾ لمػ ػ ػ ػػدة  24 - 6سػ ػ ػ ػػاعة فػ ػ ػ ػػي محلػ ػ ػ ػػوؿ
 Iron hematoxylinيجر أف تبقى الصبغة طواؿ الليل  ,تغطػا اللطخػة
فػػي المػػا ثػػم يسػػتعمل  % 1محلػػوؿ Ammonium ferric sulfateأك

 . Picric acid % 2.5ثم يفحػ

تحػ المكرسػكوب يػا تشػاىد النػواة

بواػػوح كتلػػوف األنسػػجة المحيطػػة بلػػوف ازرؽ محمػػر  ,بعػػد ذلػ يتػػرؾ النمػػوذج
في الما الجارم لمدة ال تقل ع ساعتي  ,ثم تضاؼ بعػد ذلػ بضػع قطػرات
م األمونيا ثم يغمػا فػي كحػوؿ  % 70ك  % 96كمطلػق  ,ثػم Phenol -

 xyleneث ػػم توا ػػح بال ػ ػ  xyleneكيثبػ ػ بال ػ ػ  , Balsamاللطخ ػػة الجي ػػدة
تتلوف باللوف األزرؽ المسود .
 صػػبن لطخػػة الػػدـ بػ ػ  : Romanowsky – Giemsa stainيخفػػف
المحلػػوؿ المحضػػر بااػػافة  5 - 4قطػػرات لكػػل  1سػػم 3مػػا مقطػػر متعػػادؿ ,
الوق ػ الػػبلزـ إلج ػرا الصػػبغة يعتمػػد علػػى نوعيػػة الصػػبغة كالمػػا المقطػػر  ,إذا
كان ػ الصػػبغة جيػػدة تتلػػوف الكريػػات الحم ػرا بلػػوف قرنفلػػي فػػاتح  ,أمػػا نويػػات
كري ػػات الب ػػيض كاللمفاكي ػػة تتل ػػوف بل ػػوف بنفس ػػجي غ ػػامق  ,بع ػػد ذلػ ػ يغط ػػا
النموذج في الما كيجفف  ,ثم يػتم إاػافة زيػ  Immersion oilكيفحػ
النموذج مباشرة تح المجهر .
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 Impregnation of protozoa with silver after klein تجفػف
اللطخػة فػي الهػوا ثػم تواػػع فػي صػح بتػرم بحيػػا تكػوف اللطخػة فػي الجهػػة
العليا مػ الشػريحة  ,ثػم تضػاؼ  % 2نتػرات الفضػة لمػدة  8 - 6دقػائق  ,بعػد
ذل تغسل بالما المقطر كتعرض للضو والي  10 - 4ساعات لحػي تلونهػا
باللوف األسػود ( يواػع تحتهػا كرؽ فلتػر أبػيض لمعرفػة ذلػ ) بعػد ذلػ تغسػل
كتجفف ثم تثب بالػ . Balsam
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الفصل الثاني عشر :
فحض انذو
سحر الدـ  :تخدر األسماؾ مباشرة بالمخدر  MS222بتركيز  15000 / 1كالوقػ
البلزـ لتخػدير األسػماؾ ػوالي  3 - 2دقيقػة  .تواػع السػمكة علػى ظهرىػا فػي صػح
تشػريح علػى شػكل ػرؼ  Vكيسػحر الػدـ مػ القلػر باسػتعماؿ محقنػة معقمػة جػم
 2سم 3كالمكاف المناسر لدخوؿ اإلبرة ىو خلػف القمػة المتكونػة مػ غطػا الغبلصػم
كعظمة الػ . Isthmus

صورة تواح طريقة سحر الدـ م القلر كالذنر
تسحر كمية م الدـ تقدر بػ  0.5سم 3ك تفرغ في قنينة تحتوم مػانع تخثػر EDTA

كبكمي ػػة مق ػػدارىا  5ملغ ػػم  /س ػػم 3دـ  .ىن ػػاؾ طريق ػػة أخ ػػرل أبس ػػط لس ػػحر ال ػػدـ مػ ػ
األسماؾ كىي قطع ذنر السمكة ثم مسكها بشػكل عمػودم ك بالضػغط علػى طرفهػا ,
تخرج قطرات دـ مػ الشػرياف الػذنبي  ,كيمكػ نقػل ىػذه القطػرات مباشػرة إلػى أنبػوب
اختبار اكم على مانع تخثر .
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جم الدـ  :جم الدـ في األسماؾ بشكل عاـ أصغر م

جمو فػي بقيػة الفقريػات .

يتػػراكح فػػي األسػػماؾ العظميػػة عػػادة بػػي  4 - 2مػػل  100 /غػػم  ,بينمػػا فػػي األسػػماؾ
الغضركفية يتراكح ما بي  8 - 6مل  100/غم .
مكونات الدـ  :تشمل كريػات الػدـ الحمػرا كالكريػات البيضػا  ,كريػات الػدـ الحمػرا
فػػي األسػػماؾ ذات نػػول كبيضػػوية الشػػكل  ,كىنػػاؾ عػػدد قليػػل مػ األنػػواع ذات كريػػات

دائرية تقريبان .

صورة تواح كريات الدـ الحمرا كالبيضا
إف عػػ ػػدد الكريػ ػ ػػات الحمػػ ػػرا فػ ػ ػػي معظػ ػ ػػم األسػ ػ ػػماؾ العظميػ ػ ػػة النهري ػ ػػة يتػ ػ ػػراكح بػ ػ ػػي
 / 610 x 3 - 1مل 3إال أف لبعض األسماؾ البحرية النشطة  / 610 x 6 - 4مل 3في
ي للكواسج أقل م نصف مليوف كرية مرا  /مل. 3
مكداس الدـ (  : ) PCVيعرؼ نسبة الػدـ المكػوف مػ خبليػا مػرا ( نسػبة الخبليػا
المضغوطة ) كىػي مرتبطػة مػع عػدد الكريػات الحمػرا كتكػوف ىػذه النسػبة اقػل مػ 25
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 %فػػي األسػػماؾ الغضػػركفية  ,بينمػػا تتػػراكح النسػػبة فػػي معظػػم األسػػماؾ العظميػػة بػػي
 % 30 - 20مع كجود نسر تصل إلى والي  % 42في بعض األنواع البحرية .
الهيموكلػػوبي  :يتػػراكح تركيػػزه فػػي دـ األسػػماؾ كالمعبػػر عنػػو بػػالغراـ  100/مػػل بػػي
 10 - 7عػ ػػادة كيمك ػ ػ أف تتغيػ ػػر الكريػ ػػات الحم ػ ػرا كبالتػ ػػالي مكػ ػػداس الػ ػػدـ كتركيػ ػػز
الهيموغلوبي مع الموسم كالحرارة ك الة الغذا كالصحة العامة لؤلسماؾ .

الكريػػات البيضػػا  :تضػػم اربعػػة أنػػواع ىػػي  :الخبليػػا الحبيبيػػة , Granulocytes

األقراص الدموية  , Thrombocytesالخبليا اللمفية  Lymphocytesكالخبليػا
ك ي ػػدة الن ػػواة  , Monotytesكتعم ػػل األق ػػراص الدموي ػػة عل ػػى تخث ػػر ال ػػدـ  ,كى ػػذه
األقػػراص أكثػػر عػػددان مػ بقيػػة كريػػات الػػدـ البيضػػا فػػي العديػػد مػ األسػػماؾ البحريػػة ,
يا تؤلف نصف العدد الكلي .
تضم الكريات الحبيبة  3أنواع م الخبليا تسمى سر خصائصها الصبغية كىي :
 المتعادلة  Neutrophilsكىي شائعة .
 الحامضية  Eosinophilsليس موجودة دائمان .

 القاعدية  Basophilsنادران ما توجد في األسماؾ عدا بعض األنواع البحرية .

الكريات الحبيبية ىي التهامية تشترؾ في التصدم لؤلمراض  ,كقد يزداد عددىا عندما
تصاب األسماؾ باألمراض الجرثومية .

الطرؽ الركتينية المستخدمة في معاملة دـ األسػماؾ  :تشػمل تقػدير نسػبة الهيموغلػوبي

 , HBمكػػداس الػػدـ  , PCVمعػػدؿ ترسػػر كريػػات الػػدـ الحم ػرا  , ESRسػػاب
كريػػات الػػدـ الحمػرا  RBCك سػػاب كريػػات الػػدـ البيضػػا  WBCككػػذل

سػػاب

كريات الدـ البيضا التفريقي .
في الكشف ع فقر الدـ تستخدـ الفحوصات التالية % HB & PCV :ك RBC

في ي يفيد  ESRفػي تشػخي

شػدة المػرض كلػيا المػرض نفسػو  ,كللكشػف عػ

األمراض المعدية أك السارية تفح كريات الدـ التفريقي .
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رمذٌز َظجخ اذلًٍٕكهٕثني

Sahli method

المواد كاألجهزة المستخدمة :
 جهاز  Haemometerكيتألف م :
ماصة  Haemometerمعلمة بػ . 20 cmm

أنبػػوب  Haemometerمػػدرج فػػي جه ػػة بنسػػبة مةويػػة (  ) %كفػػي الجهػ ػة
األخرل بػ . 100 ml / gm
المقػ ػػارف  Comparatorيحتػ ػػوم علػ ػػى أنبػ ػػوب أك أنبػ ػػوبي

سػ ػػر الشػ ػػركة

المصنعة كيحتوم على لوف غير قابل للتغير ألجل المقارنة مع النموذج .
قضير زجاجي للرج . Glass rod


امض الهيدرككلوري ( ).HCL N/10

 قطارة Droper

طريقة العمل :
 ينظف جهاز  Haemometerكيجفف .
 يواع امض الهيدرككلوري في األنبوبة المدرجة لغاية العبلمة . % 20
 يسحر الدـ بواسطة  Haemometer pptلغاية العبلمة . 20

 تغمػر  pptمباشػرة فػي داخػػل األنبوبػة المدرجػة الحاكيػػة علػى الحػامض  ,كيفػػرغ
الدـ بداخلها  ,كلمزج الدـ مع الحػامض يسػحر الػدـ داخػل  pptعػدة مػرات
كيفرغ تى يمتزج الدـ مع الحامض تمامان .

 تترؾ األنبوبة لمدة  20دقيقة تى يتم التفاعل بي الدـ كالحامض .
 يضػػاؼ المػػا المقطػػر قطػػرة قطػػرة إلػػى الم ػزيج  ,كبعػػد كػػل إاػػافة يػػرج الم ػزيج
بواس ػػطة القض ػػير الزج ػػاجي  ,كيق ػػارف ل ػػوف المػ ػزيج ف ػػي األنبوب ػػة المدرج ػػة م ػػع
األنابيػػر الجانبيػػة ( المقارنػة ) كيضػػاؼ المػػا المقطػػر إلػػى أف يصػػبح اللػػوف فػػي
األنبوبة المدرجة مماثل تمامان للوف األنبوبتي الجانبيتي .

 تقرأ النتيجة كنسبة مةوية ككذل غم  100 /مللتر م الدـ .
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حظبة ػذد كزٌبد انذو احلًزاء

المواد كاألجهزة المستعملة :
 جهاز  Haemocytometerيتألف م :
ماصػ ػػة خاصػ ػػة بالكريػ ػػات الحمػ ػػرا  :كىػ ػػي أنبوبػ ػػة شػ ػػعرية مدرجػ ػػة بالعبلمػ ػػات
 101 , 1 , 0.5كتحتوم على انتفاخ مابي العبلمة  101 , 1في ىػذا االنتفػاخ
كرة مرا صغيرة تستخدـ لغرض المزج  ,كمػا تحتػوم مػ طرفهػا القريػر مػ
الرقم  101على أنبوب مطاطي .
شػريحة زجاجيػة خاصػة  Haemocytometer slideتحتػوم علػى أخػدكد
فػػي الوسػػط علػػى كػػل م ػ جػػانبي األخػػدكد يوجػػد سػػطح مقسػػم إلػػى مربعػػات ,

مسػػا ة كػػل منهػػا  1ملػػم . 2المربػػع األكسػػط الكبيػػر مقسػػم إلػػى  25مربػػع  ,كػػل
منهػػا مقسػػم إلػػى  16مربػػع صػػغير  ,بهػػذا يكػػوف مجمػػوع المربعػػات فػػي المربػػع
األكسط ىو  400 = 16 x 25مربع  ,كبما أف مسا ة المربع الكبير  1ملم, 2

إذان مسا ة كل مربع م المربعات الصغيرة ىي  400 / 1ملم. 2
عنػػد كاػػع غطػػا السػػبليد نتػػرؾ مسػػافة قػػدرىا  10 / 1ملػػم كقػػد اعتبػػر ىػػذا ىػػو
االرتفاع  ,إذف جم كل مربع م المربعات الصغيرة ىو :
 4000 / 1 = 10 / 1 x 400 / 1ملم. 3
غطا شربحة زجاجية . Thick cover slide
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شريحة عد كريات الدـ الحمرا كالبيضا كملحقاتها
للتمييػػز بػػي كريػػات الػػدـ البيضػػا كالحمػرا كاالقػػراص الدمويػػة فػػي محلػػوؿ التخفيػػف ,
يستخدـ محلوؿ خاص كىو خليط م محلولي ثابتي يمزجاف بأ جاـ متساكية مباشػرة
قبل االستخداـ :
محلوؿ A

 Nacl 800 mg
 Kcl 40 mg
 40 % neutral 10 ml
 Dextrose 250 mg
 NaHCO3 50 mg
 D. water 40 ml

محلوؿ B
 Methyl violet 15 mg
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 Dyronin B 15 mg
 D. water 50 ml

ف ػػي ى ػػذا المحل ػػوؿ تص ػػطبن الكري ػػات الحمػ ػرا بظ ػػبلؿ مختلف ػػة كيمكػ ػ تمييزى ػػا عػ ػ
الكريػػات البيضػػا بشػػكلها المتجػػانا  ,كالبيضػػا تمتل ػ صػػبغة زرقػػا غامقػػة  ,بينمػػا
الصفائح الدموية ال تصطبن
طريقة العمل :
 ينظػػف جهػػاز  Haemocytometerجيػػدان كيفحػ

تحػ المجهػػر للتعػػرؼ

على المربعات .

 تسحر قطرة دـ بواسطة الماصة إلى العبلمة . 0.5

 يحضػػر محلػػوؿ التخفيػػف فػػي زجاجػػة سػػاعة مباشػػرة بعػػد سػػحر الػػدـ  ,تواػػع
الماصػػة فػػي المحلػػوؿ كيسػػحر إلػػى العبلمػػة  101بعػػدىا تضػػغط قطعػػة المطػػاط
كتمس الماصة بواع أفقي كترج عدة مرات لمزج المحلوؿ مع الدـ .
 يواع الغطا على السبليد كيثب تح المجهر .
 تتػرؾ القطػرات األكلػػى مػ المحلػػوؿ  ,بعػػدىا تحمػػل الماصػػة بزاكيػػة  45كتواػػع
عنػػد افػػة الغطػػا  ,كيسػػمح لقطػػرة أك قطػػرتي بػػالنزكؿ  ,بعػػدىا يتػػرؾ السػػبليد
بػػدكف ركػػة لمػػدة  3دقػػائق كػػي تنتشػػر القطػػرة تحػ الغطػػا بالتسػػاكم .يفحػ
السػػبليد تحػ العدسػػة الصػػغرل أكال للتأكػػد مػ توزيػػع الكريػػات فػػي المربعػػات
بصورة متساكية  ,ثم يحوؿ بعدىا إلى العدسة الكبيرة .
 تحسػػر الكريػػات فػػي  5مربعػػات فقػػط م ػ المربػػع األكسػػط  ,يػػا تختػػار 4

مربعات في الزكايا ككا د في الوسط.

الحسػػاب  :بمػػا أف الحسػػاب تػم فػػي  5مربعػػات مػ المربػػع األكسػػط  ..فعػػدد الكريػػات
في  80مربع صغير يكوف . 80 = 16 x 5
جم المربع الصغير ىو  50 / 1 = 80 x 4000 / 1مل. 3
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نفػػرض أف عػػدد كريػػات الػػدـ الحمػػرا فػػي  80مربػػع كػػاف يسػػاكم ( س ) فيكػػوف عػػدد
الكريات في

 1ملم = 3س 1 x

 = 50 / 1س . 50 x

كبما أف عامل التخفيف = 200

فسيكوف عدد الكريات في  1ملم 3م الدـ = س  = 200 x 50 xس . 10000 x
حظبة ػذد كزٌبد انذو انجٍضبء

تؤخ ػػذ عين ػػة مػ ػ ال ػػدـ كتخف ػػف  20م ػػرة كذلػ ػ باس ػػتخداـ محل ػػوؿ تخفي ػػف كتحس ػػر
الكريات بنفا الجهاز الذم استخدـ لحساب الكريات الحمرا .
المواد كاألجهزة المستعملة :
 جهػػاز  Haemocytometerالػػذم سػػبق كصػػفو عنػػد سػػاب كريػػات الػػدـ
الحمرا

يا نستخدـ نفا األجزا عدا الماصة معلمة بثبلث أرقاـ 1 , 0.5

 11 ,ك على انتفاخ بي  11,1تحتوم على كرة بيضا اللوف .
 محلوؿ للتخفيف يتكوف م :
 Glacial acetic acid 1.5 ml .
 1 % methyle or ( Gentain ) violet in distilled water
1 ml .
 Distilled water 100 ml .

الحامض ىنا يستعمل لتحليل كريات الدـ الحمػرا تاركػان فقػط كريػات الػدـ البيضػا فػي
ي صبغة  Violetتستخدـ لصبن أنوية الكريات  ,مما يسهل عدىا .
 زجاج ساعة .
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طريقة العمل :
 ينظف الجهاز جيدان .

 يسحر دـ إلى العبلمة . 0.5
 تواع الماصة مباشرة في محلوؿ التخفيف المحضر في زجاجة سػاعة كيسػحر
المحلػػوؿ إلػػى العبلمػػة  11مػػع تجنػػر صػػوؿ فقاعػػات ىوائيػػة داخػػل الماصػػة .

بعدىا تضغط قطعة المطاط التي في الماصة  ,كتمس بشكل أفقػي كتػرج عػدة
مرات لمزج الدـ مع المحلوؿ .
 يواع الغطا على السبليد كيثب تح المجهر .
 تهمػػل القط ػرات األكلػػى م ػ المحلػػوؿ  ,بعػػدىا تمس ػ الماصػػة بزاكيػػة  45عنػػد
افة الغطػا كيسػمح لقطػرة أك قطػرتي بػالنزكؿ  ,ثػم يتػرؾ السػبليد بػدكف ركػة
لمدة  3دقائق كي تنتشر القطرة تح الغطا .
 يفحػ ػ

السػػػبليد تحػ ػ العدسػػػة ذات القػ ػػول الص ػػغرل  ,كتحسػػػر الكريػػػات

البيضا الموجودة في المربعػات الكبيػرة التػي تقػع فػي الزكايػا األربعػة مػ المربػع
الوسطي .
الحساب  :بما أف مسا ة المربع الكبيػر =  1ملػم 2كعمػق الخنػدؽ =  10 / 1ملػم ,

إذان جم الدـ الذم يغطي المربع =  10 / 1 = 10 / 1 x 1ملم. 3
فاذا كاف عدد الكريات في المربع الكبير = س  ,سيكوف عدد الكريػات الموجػودة فػي
 1ملػػم 3مػ الػػدـ المخفػػف = س  10 xكبمػػا أف الػػدـ مخفػػف  20مػػرة لػػذل سػػيكوف
العدد الموجود في ملم 3م الدـ = س  = 20 x 10 xس . 200 x
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حظبة َظت إَٔاع كزٌبد انذو انجٍضبء

تؤخػػذ قطػػرة م ػ الػػدـ كتفػػرش علػػى شػػكل مسػػحة رقيقػػة علػػى سػػبليد ,كبعػػد أف تجػػف
المسحة تصبن بصبغة خاصة ( قاعدية ك امضية ) ثم تحسر كريات الدـ البيضا .

المواد كاألجهزة المستعملة :
 سبليد عدد  2نظيفة كجافة .
 قنينػػة تحتػػوم علػػى صػػبغة اللشػػماي ( تتكػػوف ىػػذه الصػػبغة م ػ

Methylen

 ) blue , Eosinيػا يمػزج  0.15غػم مػ ىػذه الصػبغة مػع  100مػل مػ
الكح ػػوؿ المثيل ػػي  .يعم ػػل الكح ػػوؿ المثيل ػػي عل ػػى تثبيػ ػ مس ػػحة ال ػػدـ عل ػػى
السبليد  ,أما المثيل األزرؽ فهي صبغة قاعدية تعمػل علػى صػبن أنويػة الكريػات
الحبيبيػػة القاعديػػة  ,فػػي ػػي صػػبغة األيوسػػي تعمػػل علػػى صػػبن أنويػػة الكريػػات
الحبيبية الحامضية .

 قنينة ما مقطر .


امل سبليدات .

 زي عدسات .
 قط  ,كحوؿ  ,مصباح كحولي .
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طريقة العمل :
 تؤخذ قطرة دـ بواسطة سرنج .
 توا ػػع قط ػػرة ص ػػغيرة مػ ػ ال ػػدـ ق ػػرب اف ػػة الس ػػبليد كبواس ػػطة الس ػػبليد الث ػػاني
تسػػحر قطػػرة الػػدـ كذل ػ بواػػع السػػبليد الثػػاني بزاكيػػة قػػدرىا  45علػػى قطػػرة
الدـ ( يفضل تسخي السبليد قليبلن قبل كاع قطرة الدـ لضماف الحصوؿ على

مسحة خفيفة للدـ ) .

 يجفف السبليد بسرعة كذل بتحريكو عدة مرات في الهوا .
 يواع السبليد على الحامل كيغطى تمامػان بصػبغة اللشػماي كيتػرؾ لمػدة 2 - 1
دقيقة كبعدىا تواع كمية مماثلة للصػبغة مػ المػا المقطػر كتتػرؾ لمػدة 9 - 7

دقيقة  ,يسكر الما كالصبغة م على السبليد ثم يواع في مػا مقطػر لغػرض
غسلو يا يترؾ في المػا المقطػر لحػي اكتسػابو اللػوف الػوردم المحمػر  ,إذا
كاف لوف السبليد غامقان يترؾ فترة أطوؿ في الما المقطػر لحػي الحصػوؿ علػى
اللوف المطلوب  ,بعد ذل يجفف السبليد في الهوا .

 يفح

السبليد تح المجهر للتأكد م انتشار كتوزيع الكريات بانتظاـ كعػدـ

صوؿ ظاىرة الرصي

.

 تواع قطرة صغيرة م الزي على السبليد كيفح

تح العدسة الزيتية .

 تحسر  200كرية بيضا في جميع األنواع كتسػتخرج النسػبة المةويػة لكػل نػوع
.

لٍبص حجى كزٌبد انذو ادلضغٕط

PCV

يمك

ساب جم الخبليا المضغوطة م خبلؿ كاػع الػدـ مػع مػانع تخثػر فػي أنبوبػة

كترسيبو في جهاز الطرد المركػزم  .إف الػدـ سػوؼ ينفصػل إلػى جػزئي  ,األعلػى يمثػل
طبقػػة رائقػػة كىػػي ببلزمػػا الػػدـ  ,كالجػػز األسػػفل مػ الكريػػات الحمػرا المضػػغوطة طبقػػة
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رقيقػػة بيضػػا رماديػػة تفصػػل بػػي الطبقت ػي  ,كىػػي تشػػمل الكريػػات البيضػػا كاألق ػراص
الدموية .
المواد كاالجهزة المستعملة :
 جهاز طرد مركزم دقيق . Micro haematocrite centrifuge
 أنابير شعرية تحتوم على مادة مانعة للتخثر . Heprinized capillary
 طي اصطناعي لغرض سد ا د طرفي األنبوبة الشعرية .

 مسطرة قرا ة دليل القرا ة . Haematocrit reader
 إبرة كخز .
 كحوؿ تعقيم .
طريقة العمل :
 يسػمح بػدخوؿ الػػدـ إلػى األنبوبػػة الشػعرية مػ خػبلؿ الخاصػػية الشػعرية ( يواػػع
األنبوب الشعرم بشكل مائل ) إلى والي  % 70م

جم األنبوبة .

 يسد أ د طرفي األنبوبة الشعرية بواسطة الطي االصطناعي .
 تواع األنابير في جهاز الطرد المركزم لمدة  5دقائق .
 تقرأ النتيجة باستعماؿ مسطرة القرا ة .
يؼذل رزطت كزٌبد انذو احلًزاء

E.S.R

يمزج الدـ مع مادة مانعة للتخثر  ,كيترؾ في أنبوبة ايقة مواوعة بصورة عمودية كبعد
مركر فترة م الزم تترسر كريات الدـ الحمرا نتيجة لظاىرة الرصي
تترسر بو الكريات  ,يطلق عليو . E.S.R
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كالمعدؿ الذم

المواد كاالجهزة المستعملة :
امل كستكري . Westegreen stand



 أنبػ ػػوب كسػ ػػتكري  Westegreen tubeكىػ ػػو أنبػ ػػوب مفتػ ػػوح م ػ ػ الطػ ػػرفي
كمدرج م . 200 – 0

 دـ اسماؾ .
 مادة مانعة للتخثر .

 أككزاالت األمونيوـ  3مل .
 أككزاالت البوتاسيوـ  2مل .
ىذه المواد رغم أنهػا تمنػع تخثػر الػدـ إال إف األكلػى تعمػل علػى جعػل الكريػات منتفخػة
فػػي ػػي تعمػػل الثانيػػة علػػى انكمػػاش الكريػػات كبػػذل تبق ػى الكريػػات محافظػػة علػػى
شكلها .
طريقة العمل :
 يسػ ػػحر الػ ػػدـ بواسػ ػػطة أنبػ ػػوب  Westegreenإلػ ػػى العبلمػ ػػة  200ثػػػم تسػ ػػد
باألصبع أثنا رفعها م إنا الدـ .
 تواع األنبوبة على امل كبواع عامودم .
 تترؾ األنبوبة لمدة ساعة كا دة .

 بعد مركر ساعة يبل ع رقم نزكؿ الدـ كتقرأ النتيجة .
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ادلظبدر انؼزثٍخ
 أ مد ,امد خلف ( .)1989فسلجة أأل يا المائية العملي.جامعة البصػرة -
كلية العلوـ.
 الػػدليمي ,نهػػاد عبػػد المهػػدم ( .)2006تربيػػة كعػػبلج أمػػراض األسػػماؾ .كزارة
اإلعبلـ العراقية .الطبعة االكلى.

 الزبيػػدم ,علػػي بنػػاكم ( .)1998دراسػػات ػػوؿ المجموعػػة الحيوانيػػة المتطفلػػة
علػػى أسػػماؾ الكػػارب االعتيػػادم فػػي مزرعػػة اسػػماؾ الفػػرات فػػي محافظػػة بابػػل /
أطرك ة دكتوراه  /كلية العلوـ .جامعة بابل.
 الطػ ػػائي ,نػ ػػور الهػ ػػدل ثػ ػػائر مهػ ػػدم ( .)2013دراسػ ػػة بعػ ػػض الجوانػ ػػر البيةيػ ػػة
للمجموع ػ ػػة الحيواني ػ ػػة المتطفل ػ ػػة خارجيػ ػ ػان عل ػ ػػى اس ػ ػػماؾ الك ػ ػػارب االعتي ػ ػػادم

 Cyprinns carpio Lالمربػػاة فػػي األقفػػاص كالحػػوض الترابػػي فػػي نا يػػة
السدة  /محافظة بابل  /رسالة ماجستير الكلية /التقنية المسير .
 المػزي  ,أ مػػد عبػػد المػػنعم ( .)2010األقفػػاص السػػمكية .الهيةػػة العامػػة لتنميػػة
الثركة السمكية جمهورية مصر العربية.
 السهبلني ,باسم عاكوؿ علػي ( .)2019دراسػة كبائيػة كبيةيػة لطفيليػات أسػماؾ
الكارب العادم Cyprinns carpio Lالمرباة في األقفاص العائمة فػي نهػر

الفرات في محافظة ذم قار .رسالة ماجستير /جامعة الفرات األكسط التقنية.

 جديد ,يوسف كمنصور ,ياسي ( )1981تغذية األسماؾ (القسم األكؿ) .مجلة
الثركة السمكية .اإلتحاد العربي لمنتجي األسماؾ.
 جػراح ,كمػاؿ ك نصػر الػدي  ,طلعػ ( .)2005عػالم أسػماؾ المبػركؾ .سلسػػلة
النشرات األرشادية .نشرة رقم . 30الهيةة العامة لتنمية الثركة السمكية .األدارة
العامة للتطوير كاألرشاد .جمهورية مصر العربية.
 دعيبػػل ,علػػي عبػػد الزىػػرة ( )1981تػػأثير التلػػوث البيةػػي علػػى الثػػركة السػػمكية.
مجلة الثركة السمكية ,اإلتحاد العربي لمنتجي األسماؾ.
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 دراس ػػة ػػوؿ أم ػػراض األس ػػماؾ ف ػػي ال ػػوط العرب ػػي ( )2005المنظم ػػة العربي ػػة
للتنمية الزراعية – الخرطوـ.


سي  ,سي ثجيػل ;نػايف,طالػر شػمراف ك ىويػدم ,عمػاد امػد (.)2011
دراسػػة مقارنػػة لبلصػػابة بالطفيليػػات الخارجيػػة فػػي اسػػماؾ الكػػارب االعتيػػادم
 Cyprinus carpio Lالمربػػاة فػػي الزراعػػة اال اديػػة كالزراعػػة المتعػػددة.
مجلة جامعة كرببل العلمية – المجلد التاسع -العدد الرابع /علمي.

 محيسػ ػ  ,فر ػػاف ا ػػمد ( )1983أم ػػراض كطفيلي ػػات األس ػػماؾ .كزارة التعل ػػيم
العالي كالبحا العلمي .المديرية العامة للتدرير .مطبعة جامعة البصرة.
 ممدكح ,حية سػعيد ( .)2009الثػركة السػمكية فػي الػوط العربػي .الهيةػة العامػة
لتنمية الثركة السمكية  /جمهورية مصر العربية.
 سيريوردينا ,سونيل .ف .)2012( .الدليل اإلرشػادم لبلسػتزراع كتربيػة األسػماؾ
فػػػي األقفػ ػػاص .جمهوريػػػة الع ػ ػراؽ .كزارة الزراع ػػة .الهيةػ ػػة العامػ ػػة لتنميػ ػػة الثػ ػػركة
السمكية.
 سػػيريوردينا ,سػػونيل .ف .)2012( .الػػدليل اإلرشػػادم لممارسػػة اإلدارة الجيػػدة
أل ػػواض تربيػػة األسػػماؾ .جمهوريػػة الع ػراؽ .كزارة الزراعػػة .الهيةػػة العامػػة لتنميػػة
الثركة السمكية.
 علي ,مصدؽ دلفي ( .)1984أمراض كطفيليات أسماؾ الكارب في األ ػواض
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