المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الثاني عشر – العدد الثاني ) ( ٢٠٠٨

١٦

تأثير إحالل مسحوق السمك بمخلوط بروتين نباتى على أداء النمو ،وبعض معايير الدم ألسماك
البلطى النيلى
مجدى عبدالحميد سلطان - ١أحمد فاروق فتح الباب

٢

 -١قسم اإلنتاج الحيوانى -كلية الزراعة – جامعة بنھا
 -٢قسم اإلستزراع السمكى  -المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة – وزارة الزراعة
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺤﻼل ﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺒـﺭﻭﺘﻴﻥ
ﻨﺒﺎﺘﻰ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻰ ﺒﺨﻠﻁ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻫﻰ ﻜﺴﺏ ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁـﻥ ،
ﻜﺴﺏ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ  ،ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻨﻭﻻ  ،ﻜﺴﺏ ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺴﻡ ﻭﻜﺴﺏ ﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗـﺩ ﺘـﻡ ﺇﺤـﻼل
ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻓﻰ ﻋﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒـﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺘﻰ ﺒﻨﺴـﺏ ٩٠ ،٧٥ ،٦٠ ،٤٥ ،٣٠ ،١٥
ﻭ %١٠٠ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻼﺌﻕ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ .ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ٤٨٠ﺴﻤﻜﺔ ﻋﻠـﻰ  ٢٤ﺤـﻭﺽ )ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ،ﺜﻼﺙ ﻤﻜﺭﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ(.
ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ )ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﺘﻤﺭﺕ  ١٢ﺃﺴﺒﻭﻉ( ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺤﻼل  ٣٠ ،١٥ﺃﻭ  %٤٥ﻤﻥ
ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭﻤﻌـﺩل ﺘﺤﻭﻴـل

ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻬﻀﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻡ

ﻭﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ) (%١٠٠ ،٩٠ ، ٧٥ ،٦٠ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤﻌﻨـﻭﻯ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ،ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﻭﻴـل
ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺤﻼل ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻰ ﺤﺘـﻰ  %٤٥ﻟـﻡ ﻴـﺅﺜﺭ
ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ.
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺤﻼل ﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺒﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒـﺎﺘﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ
ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﺠﻠﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺭﻴﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ .ﻜﻤﺎ
ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺨﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻰ ﻓﻰ ﻋﻼﺌﻕ ﺍﻟﺒﻠﻁﻰ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ .
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺇﺤﻼل  %٤٥ﻤﻥ ﻤﺴﺤﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﺒﻤﺨﻠـﻭﻁ ﺍﻟﺒـﺭﻭﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺠﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴـﻡ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٤٠ﺭ٧٤ ، ١١ﺭ %٦ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ.
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كثافة و تنوع يرقات أسماك الشعاب المرجانية بالغردقة – البحر األحمر – مصر
محمد أحمد أبو الرجال1؛ أشرف ابراھيم أحمد٢؛ صالح غريب االتربى 2؛ محمد الكومى
3
مايك إليوت

1

 -١المعھد القومى لعلوم البحار و المصايد– مصر
 -٢قسم علوم البحار -كلية العلوم – جامعة قناة السويس
 -٣معھد الدراسات الساحلية – قسم العلوم البيولوجية – جامعة ھل  -المملكة المتحدة
تمت دراسة يرقات أسماك الشعاب المرجانية بالغردقة على الساحل المصرى للبحر االحم ر ف ى
المناطق المكشوفة و المحمية من الشعاب المرجاني ة ف ى من اطق س احلية و أخ رى بعي دة ع ن الش اطىء .ت م
جمع عينات الھائمات السمكية باستخدام شبكة بالنكتون فتحاتھا  ٠.٥مم بصورة شھرية فى الفترة من يناير
حتى ديسمبر  .٢٠٠٥و قد تم جمع  ١٧٩٩يرقة تمثل  ٦٣وحدة تصنيفية مختلفة و تنتمى إلى  ٤٤فص يلة و
 ١٦رتب ة م ن األس ماك .كان ت الكثاف ة الكلي ة لليرق ات  ١٩٩٣لك ل  ١٠٠٠مت ر مكع ب .و ق د أوض حت
االختبارات االحصائية وجود فروق احصائية بين كثافة اليرقات بين المواقع و بين الشھور .احتوى الموق ع
الساحلى المحمى ) (H3على أعلى كثافة لليرقات بينما احتوى الموقع الساحلى المكشوف ) (ASعلى أق ل
كثافة لليرقات .كما سجلت فروق احصائية بين المواقع الشاطئية و البعيدة عن الشاطىء بالنسبة لعدد أن واع
االسماك.
مثلت األنواع التالية أعلى كثافة حيث كونت مجتمعة نسبة تصل إلى  %82.5من عدد اليرقات
التى تم جمعھا على مدى الدراسة:
Atherinomorus lacunosus (Atherinidae), Spratelloides delicatulus
(Clupeidae), Gerres oyena (Gerreidae), Hypoatherina temmincki
(Atherinidae), Petroscirtes mitratus (Blennidae), Vinciguerria mabahiss
(Phosichthyidae),
Enneapterygius
sp.
(Triptrygiidae),
Mulloides
flavolineatus (Mullidae), Benthosema pterotum (Myctophidae) and
Gobiidae,
و قد مثل النوع االول فقط نسبة  %١٩من مجموع اليرقات التى تم جمعھ ا ط وال فت رة الدراس ة
بكثاف ة  ١١٣يرق ة لك ل  ١٠٠٠مت ر مكع ب بينم ا كان ت فص يلة  Soleidaeو فص يلة  Siganidaeاق ل
المجموعات كثافة.
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تأثير الخصائص البيئية على توزيع يرقات االسماك بالقرب من الشعاب المرجانية بالغردقة -
البحر األحمر-مصر
2

محمد أحمد أبو الرجال1؛ صالح غريب االتربى2؛ محمد الكومى1؛ أشرف ابراھيم أحمد
3
مايك إليوت
 1المعھد القومى لعلوم البحار و المصايد– مصر
2قسم علوم البحار -كلية العلوم – جامعة قناة السويس
3معھد الدراسات الساحلية – قسم العلوم البيولوجية – جامعة ھل  -المملكة المتحدة

يتأثر توزيع يرقات األسماك فى مناطق الشعاب المرجانية بالعوامل البيولوجية و الفيزيائية و
يھدف ھذاالبحث إلى دراسة تأثير الخصائص البيئية المختلفة لألسماك البالغة على توزيع يرقات
األسماك فى المناطق القريبة من الشاطىء و أخرى بعيدة عن الشاطىء بمنطقة الغردقة على
الساحل المصرى للبحر األحمر .تم جمع اليرقات بالقرب من الشعاب المرجانية شھريا فى
الفترة من يناير إلى ديسمبر عام  ٢٠٠٥باستخدام شبكة بالنكتون فتحاتھا  0.5مم و قد تم
اختيار ثالث خصائص بيئية ھى نوع التكاثر و البيئات و األعماق التى تعيش عليھا األطوار
البالغة الختبار تأثيرھاعلى توزيع اليرقات قرب الشعاب المرجانية .و قد تم تقسيم اليرقات حسب
طريقة التكاثر إلى اربعة أنواع ھى األسماك التى تضع بيض سابح و التى تضع بيض قاعى
و الحاضنات و حامالت اليرقات  -و تم تقسيمھا حسب بيئة الطور البالغ إلى أسماك قاطنة
للشعاب و اسماك غير قاطنة للشعاب و أسماك المياه المفتوحة و حسب العمق إلى أسماك سابحة
و اسماك قاعية ترتبط بعض أنشطة حياتھا بالقاع و اسماك قاعية ترتبط كل أنشطتھا بالقاع.
أظھرت الدراسات االحصائية باستخدام اختبار  Chi squareأن طريقة التكاثر و ليس العمق
أو البيئة يلعب دورا ھاما فى توزيع اليرقات .كما أظھرت االختبارات االحصائية باستخدام
 ANOVAأن يرقات األسماك التى تنتج من بيض سابح يختلف توزيعھا كثيرا بين المواقع
الشاطئية و البعيدة عن الشاطىء.
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ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻻﺴﻤﺎﻙ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﻪ ) ﺴﻭﻟﻴﺎ ﻓﻭﻟﺠﺎﺭﺱ( ،ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،
ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ ،ﻤﺼﺭ

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭ -ﺃﺸﺭﻑ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ
ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ -ﺍﻻﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ -ﻤﺼﺭ.
تم ت دراس ة الع ادات الغذائي ة الس ماك موس ى الش ائعة ،س وليا فولج ارس،
على  ٥٥٠عينه مجمعه شھريا في الفت رة م ن ين اير وحت ى ديس مبر  ٢٠٠٥بواس طة
شباك الجر التي تعمل بمحاذاة ساحل منطقة بورسعيد ،البحر المتوسط .و تم دراس ة
العناصر الغذائية وتغيراتھا الموسمية والتغيرات الملحوظة فى نوعي ة وكمي ة الغ ذاء
بالنسبة للطول وشدة االغتذاء  ،وقد أظھرت الدراسة أن شدة االغتذاء منخفض ة ج دا
فى أسماك النوع المس تھدف و تزي د ش دة االغت ذاء ف ي الربي ع و الخري ف .وق د وج د
أنھا تتغذى على الديدان عديدة األشواك ،و القشريات مجدافي ة األرج ل و الرخوي ات
و األعشاب البحرية و الطحالب ورس وبيات الق اع .كم ا أظھ رت الدراس ة أن عدي دة
األش واك ،مجدافي ة األرج ل ھ ى الغ ذاء األساس ي خ الل ش ھور الدراس ة وف ى ك ل
األطوال .و قد تبين أن نسبة عدي دة األش واك ،مجدافي ة األرج ل تق ل بزي ادة األط وال
كما تزيد نسبة األعشاب البحرية والطحالب بزيادة األطوال.
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ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒل ﻜﺈﻀﺎﻓﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺃﺴﻤﺎﻙ
ﺍﻟﺒﻠﻁﻰ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ
مجدى عبدالحميد سلطان - ١سعيد محمد الليثى

٢

 -١قسم اإلنتاج الحيوانى -كلية الزراعة – جامعة بنھا
 -٢قسم الصحة وسلوكيات ورعاية الحيوان – كلية الطب البيطرى  -جامعة بنھا
تم تصميم ھذه التجربة لدراسة تأثير إدخال بكتريا الباسيالس والبيوجين وكذلك الث وم والش مر
منفرداً أو مضافا ً اليه بكتريا الباسيالس وتأثير ذلك على أداء وسلوكيات أسماك البلطى النيلى .وقد
أجريت ھذه الدراسة على  ٤٢٠سمكة تم توزيعھا على سبعة معامالت وتم تك رار ك ل معامل ة ف ى
ثالثة مكررات )احواض( وقد أستمرت التجرب ة  ٩٠يوم ا ً وك ان م ن أھ م النت ائج المتحص ل عليھ ا
فى ھذه الدراسة مايلى:
أظھ رت النت ائج أن إض افة بكتري ا الباس يالس أو البي وجين أو التواب ل ق د أدى إل ى تحس ن ف ى
نسبة حيوية األس ماك كم ا أدى إض افة بكتري ا الباس يالس إل ى الش مر فٮعليق ة واح دة إل ى الحص ول
على أعلى نسبة حيوية وإن كان تأثير ھذه اإلضافة غي ر معن وى مقارن ة بإس تخدام التواب ل منف ردة
فى العليقة.
أعطت العالئق التى أس تخدمت فيھ ا اإلض افات الغذائي ة أعل ى مقي اس لكمي ة الغ ذاء الم أكول،
معامل تحويل الغذاء  ،كفاءة تحويل البروتين ،وزن وطول الجسم ،الزيادة فى وزن الجسم ومع دل
النمو وكانت الفروق بين المعامالت المختلفة والمجموعة الضابطة لھذه الصفات فروقا ً معنوية.
أظھرت النتائج أن أفضل سلوك غذائى لألس ماك تم ت مالحظت ه ف ى مجموع ة األس ماك الت ى
تغذت على المعاملة السابعة التى تم فيھا إضافة بكتريا الباسيالس م ع الش مر ف ى العليق ة األساس ية
بينما أظھرت األسماك التى تغذت عل ى العليق ة اإلساس ية )ب دون إض افات( أق ل س لوك غ ذائى ول م
يتأثر السلوك العدوانى لألسماك معنويا ً بھذه اإلضافات.
أدت إضافة محفزات النمو الحيوية والتوابل إلى إنخفاض معن وى للھيماتوكري ت ول م يت أثر
الھيموجلوبين كثيراً بھذه المعامالت كما أدى إستخدام محفزات النموالحيويه والتوابل إلى إنخفاض
معنوى فى مستوى إنزيمات الكبد الناقلة لمجموعة األمين .وأظھرت النتائج كذلك أن محتوى جسم
األسماك من المادة الجافة والبروتين الخ ام ق د ت أثرت معنوي ا ً بإدخ ال محف زات النم و والتواب ل ف ى
عالئق أسماك البلطى النيلى فى حين لم تتأثر نسبة الرماد فى جسم السمكة بھذه اإلضافات.
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التركيب الديموجرافى لمصيد األخطبوط  Octopus defilippiفى خليج السويس
عزة عبد الحميد الجناينى و رفيق رياض
المعھد القومى لعلوم البحار و المصايد
يعتبر األخطبوط  Octopus defilippiمن االنواع االقتصادية الش ائعة الت ي تس توطن
المياه المصرية في البحر األحمر ،وقد كان األخطب وط م ن األن واع المھمل ة الت ى يع اد إلقاؤھ ا ف ى
البحر حتى بداية التسعينات حيث اصبح له اھمية اقتص ادية ف ى األس واق المص رية .و يتن اول ھ ذا
البحث دراسة التركيب الديموجرافى و معدل استغالل ھذا النوع من األخطبوط فى خل يج الس ويس
باس تخدام الت ردد الط ولى لعين ات ت م جمعھ ا خ الل موس م  .٢٠٠٤و ق د اوض ح الت ردد الط ولى ان
األخطبوط يتميز بمعدل نمو سريع حي ث تص ل األن اث ال ى اط وال اكب ر م ن ال ذكور .كم ا امك ن
فصل التردد الطولى لألناث الى ثالث مجاميع عمريه بينما ت م فص ل الت ردد الط ولى لل ذكور ال ى
مجم وعتين فق ط .واتض ح ان األخطب وط يص ل ال ى اقص ى ط ول نظ رى ) ٩.٠س م( بمع دل نم و
 ٠.٩٤فى السنة لكال الجنسين معا .وقد وجد ان اعداد الذكور تفوق اعداد األناث حيث كان ت نس بة
ال ذكور ال ى األن اث  . ٠.٥ :١واثبت ت الدراس ة ان مع دالت نف وق األخطب وط عالي ة حي ث وص ل
مع دل النف وق الطبيع ى ال ى  ١.٤٣ف ى الس نة بينم ا ك ان مع دل النف وق الكل ى  ٣.٣٤١ف ى الس نة.
و اوضحت نتائج معدل األستغالل لألخطبوط ف ى خل يج الس ويس )  (E = 0.57ان المخ زون م ن
األخطب وط مع رض لص يد ج ائر و للحف اظ عل ى ھ ذا المخ زون يج ب تطبي ق بع ض األج راءات
التنظيمية لمصيد الجر فى خليج السويس.
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التنوع والتوزيع الكمى ألسماك الجراح )عائلة :أكانسيوريدى( بطول خليج العقبة،
البحر األحمر  ،مصر .

مجدى عبدالمجيد العلوانى
قسم علوم البحار  ،كلية العلوم  ،جامعة قناة السويس  ،اإلسماعيلية  ،مصر
تم ت ھ ذه الدراس ة للتع رف عل ى تن وع وتوزي ع ووف رة أس ماك الج راح )عائل ة:
أكانسيوريدى( على الشعاب المرجاني ة المس طحة والمائل ة بط ول الش اطئ المص رى لخل يج العقب ة
بالبحر األحمر .دلت الدراسة أن الشعاب المسطحة الخلفية لخليج العقبة تتمي ز بقل ة الكائن ات الحي ة
البحري ة عليھ ا ،بينم ا تتمت ع الش عاب المس طحة الوس طى بق در أكب ر م ن الكائن ات الحي ة البحري ة.
الش عاب المس طحة األمامي ة والش عاب المائل ة تتمي زان بتك وين جي د م ن مس تعمرات الش عاب
المرجانية .عدد األنواع المسجلة فى ھذه الدراس ة بل غ ثماني ة أن واع )أكنثي ورس جھ ام ،أكنثي ورس

نجروفيوس كس ،أكنثي ورس س حل ،كتينوك اتس س تراتوتس ،ناس و لت وراتس ،ناس و ينيك ورنس،
زبراسوما دج اردينى و زبراس وما زانثي ورم( عل ى الش عاب المص رية لخل يج العقب ة ،حي ث س جال
النوعان أكنثيورس نجروفيوسكس و كتينوكاتس ستراتوتس أعلى كثافة فى معظ م المواق ع العش رة

التى تمت بھا الدراسة .كذلك ظھر أن المواقع الجنوبية تمتل ك ع دد أعل ى م ن أن واع س مك الج راح
عن تلك األنواع المسجلة فى المواقع الشمالية للخليج.
إعتمادا على ع دد األن واع المس جلة ،وج د أن نم وذج تفض يل البيئ ات واض ح تمام ا ف ى
توزيع أسماك الج راح .حي ث يفض ل بع ض أس ماك ھ ذه المجموع ة بيئ ة الش عاب المس طحة ،بينم ا
اآلخرون يفضلون بيئة المسطحات المائلة .معظم أنواع سمك الجراح تمتلك مناطق نف وذ أو نط اق
للتواجد فى بيئات الشعاب المرجانية .أكنثيورس سحل يمتلك منطق ة نف وذ عل ى الش عاب المس طحة
األمامية ،حيث تؤكد ھذه الدراسة بالتحليل الكمى للتجمع ات الس مكية بط ول خل يج العقب ة أن ھن اك
إختالفات ما بين األجزاء الشمالية والجنوبية فى الخليج من حيث البيئات واألسماك التى تقطن تلك
البيئات.
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ﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻼﺜﻴﻭﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﺯﻴﻡ ﺍﻷﺴﺘﻴل ﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﻴﺯ ﻓﻰ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺴﻤﺎﻙ
ﻤﺒﺭﻭﻙ ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ
ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  ،ﻤﺼﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻼﺜﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻴﻀﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ  ،ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ )  (LC50ﻟﻤﺩﺓ  ٢٤ﻭ  ٤٨ﻭ  ٧٢ﻭ  ٩٦ﺴـﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻤﺎﻙ
ﻤﺒﺭﻭﻙ ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻵﻤﻥ ﻟﻠﻤﺒﻴﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ.96h LC50
ﻭﻗﺩ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﻟﺘﺭﻜﻴـﺯﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻼﺜﻴﻭﻥ  ،ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ  ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ...ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺜﻴـﻭﻥ ﻴﺒﻠـﻎ
) ١.٠ﻤﻠﺠﻡ /ﻟﺘﺭ( ﻜﻤﺎ ﺍﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻨﺯﻴﻡ ﺍﻷﺴﻴﺘﻴل ﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺦ
ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺸﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﺨﻼل  ٩٦ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻗﺼﻰ ﺘﺜﺒﻴﻁ ﻟﻼﻨﺯﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻓـﻲ  ٢٤ﻭ ٤٨
ﺴﺎﻋﺔ  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜـﺔ ﺒﻬـﺫﻩ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ.
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البيئة الفيزيائية والكيميائية لبحيرة ادكو – مصر.
مجدي توفيق خليل – ١صفوت حنا شاكر – ٢عبد الحليم عبده سعد
١
جمال محمد الشبراوي ٣منتصر محمد حسن

١

 -١قسم علم الحيوان – كلية العلوم – جامعة عين شمس ،مصر
 -٢جامعة تكساس ،الواليات المتحد األمريكية
 -٣المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية ،مصر
تعتبر بحيرة ادكو واحده من البحيرات الشمالية الس احلية ف ي مص ر ،حي ث تق ع غ رب
دلتا النيل .وتعتب ر مص ارف الخي رى والب رزك ھم ا مص در المي اه الرئيس ي لھ ذه البحي رة
وھي تتصل بالبحر األبيض المتوسط من خالل بوغاز المعدية الذي يفتح في خليج أبو قي ر
قبل أن يصب في البحر المتوسط .
ھذه الدراسة تم تحديد سبع محطات تمثل ث الث بيئ ات مختلف ة وھ ي المص ارف نقط ة
التقاء البحيرة بالبحر والبحيرة نفسھا.
وق د ت م قي اس بع ض المتغي رات الفيزيائي ة والكيميائي ة مث ل درج ة الح رارة ،العك ارة
والقلوية  ،الملوحة ،عمق الماء ،األكسجين المستھلك كيميائيا ً وبيولوجيا ،اإلنتاجي ة األولي ة
وذلك خالل الفترة من يناير الي ديسمبر .٢٠٠٤
وق د وج د أن العدي د م ن ھ ذه المتغي رات االيكولوجي ة لھ ا ت أثير موس مي وق د نوقش ت
النتائج في ظل ھذه المتغيرات وتم تحليلھا إحصائيا ً.
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تقييم بعض خصائص نوعية المياه وتعيين بعض العناصر الثقيلة في بحيرة المنزلة – مصر
محمد حمدي حسن علي
المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد – فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية
تم ت دراس ة تركي زات بع ض العناص ر الثقيل ة )الحدي د ،المنجني ز  ،الزن ك  ،النح اس،
الرصاص والكادميوم( وعالقتھا ب بعض خص ائص نوعي ة المي اه ف ي بحي رة المنزل ة الت ي تق ع ف ي
شمال دلتا جمھورية مصر العربية بين فرعي النيل .تم اختي ار  ١٠محط ات ممثل ة لكاف ة المن اطق
المختلفة داخل البحيرة وجمعت العينات اعتبارا من يناير  ٢٠٠٤وحتى ديسمبر .٢٠٠٤
وقد أظھرت النتائج أن كافة الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه بحيرة المنزلة ت أثرت
بشكل كبير بسبب كميات الصرف الھائلة الت ي تُص رف داخ ل البحي رة م ن ع دة مص ارف رئيس ية
أھمھ ا مص رفي بح ر البق ر وح ادوس .وھ ذه المص ارف تحم ل مخلف ات ص رف ص حي وزراع ي
وصناعي من مختلف األماكن الحضرية والريفية وتصب في الجزء الجنوبي الشرقي م ن البحي رة
في منطقة الكنجى .وعلى الرغم من إنشاء مشروع ضخم لمعالج ة أكث ر م ن  ٣٠أل ف مت ر مكع ب
من مياه مصرف بحر البقر لكن حتى اآلن لم يظھر تأثير واضح لعلميات المعالجة على خصائص
نوعية المياه داخل البحيرة حيث ما زالت تعاني من حالة تلوث كبيرة وخصوصا في ھذه المنطق ة.
وقد بينت الدراسة أن قيم األكسجين الذائب تالشت تماما خالل معظم شھور الدراسة أمام مص رف
بحر البقر ولكنھا ظھرت بمعدالت طبيعية ومناسبة للبيئة ف ي ب اقي أج زاء البحي رة .كم ا أوض حت
الدراسة أن تركيزات الملوحة واألنيونات والكاتيونات العظمى في مياه البحيرة أعل ى ف ي المنطق ة
الشمالية الشرقية عند فتحات البواغيز بسبب دخول مياه البحر داخل البحيرة وتركزت ھذه الزي ادة
بصورة واضحة في محطتي  ٢و . ٣
كما أظھ رت الدراس ة أن تركي ز األم الح المغذي ة وك ذلك بع ض العناص ر الثقيل ة زادت
زيادة كبيرة وحادة في منطقة الكنجى بس بب أنھ ا منطق ة التق اء مص بات المص ارف المختلف ة .وق د
تعدت تركيزات الحديد والمنجنيز والرص اص والك ادميوم المع دالت المس موح بھ ا محلي ا ً وعالمي ا ً
مما يؤدي بدوره تراكم تلك العناص ر م ع الوق ت ف ي مختل ف أعض اء األس ماك األم ر ال ذي يس بب
مشاكل مستقبلية لألسماك ومنھا للصحة العامة اإلنسان بسبب انتقال ھذه المعادن السامة إل ى جس م
اإلنسان.
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التغيرات الموسمية فى بعض النواحى الفسيولوجية الستاكوزا البرك األحمر )بروكامباراس
كالركى ( فى ثالث بيئات مائية متباينة فى مصر
فيكتوريا نيقوال  ،أميمة مصطفى  ،سمير البلتاجى ،ھانى يوسف
قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية  -كلية التربية – جامعة عين شمس .
ف ى البح ث الح الى ت م تجمي ع  ١٩٢عين ة م ن ذك ور وإن اث اس تاكوزا الب رك األحم ر
)بروكامب اراس كالرك ى ( ت زن م ن  ١٣‚٤٠ال ى  ٢١‚١٠ج م م ن ث الث بيئ ات مائي ة مختلف ة
بمحافظة الجيزة  .البيئة األول ى ) (Iبيئ ة نظيف ة نس بيا وھ ى ترع ة المنص ورية ؛البيئ ة الثاني ة )(II
بيئ ة متوس طة التل وث وھ ى مص رف المح يط ؛والبيئ ة الثالث ة ) (IIIأكث ر تلوث ا وھ ى ترع ة بن ى
مجدول  .تم إجراء الدراسة على مدار أربعة مواسم متعاقبة بد ًءا من ديسمبر  ٢٠٠٥حتى ديس مبر
. ٢٠٠٦تھ دف الدراس ة تحدي د التغي رات الموس مية ف ى بع ض الن واحى الفس يولوجية متض منة
المحت وى الم ائى ،ال دھون الكلي ة ،الب روتين الكل ى والمحت وى الجليك وجينى باإلض افة إل ى التفري د
الكھرب ى لبروتين ات العض الت البطني ة لحي وان البروكامب اراس كالرك ى  .ت دل النت ائج عل ى أن
التغي رات الموس مية للمحت وى الم ائى بالعض الت البطني ة أظھ رت اس تجابات متباين ة عل ى م دار
العام ،فقد سجلت ذكور البيئ ة الثالث ة ) (IIIنقص ا عام ا ف ى المحت وى الم ائى أم ا اإلن اث ف ى البيئ ة
الثانية ) (IIفقد أظھرت زيادة عامة فى المحتوى المائى لعضالتھا البطنية .أما من حيث المحتوى
الدھنى والبروتينى  ،فإن كال الجنسين لإلستاكوزا بالبيئ ة الثاني ة ) (IIق د س جل اس تجابات متباين ة
خ الل المواس م األربع ة.أم ا بالنس بة ل ذكور وإن اث اإلس تاكوزا ف ى البيئ ة األكث ر تلوث ا )(IIIف إن
محتوى الدھون الكلية فى األجزاء التى تؤك ل ق د إرتف ع بش دة وب دالالت معنوي ة عالي ة ج دا ط وال
العام .كذلك كان ھناك إنخفاضا عاما فى المحتوى الجليكوجينى لك ل العين ات م ن ال ذكور واإلن اث
فى البيئتين ) (IIو )(IIIعلى مدار األربع فصول.
إن تطبي ق تقني ة التفري د الكھرب ى لبروتين ات العض الت البطني ة أوض حت ظھ ور بع ض الح زم
البروتينية الجديدة فى العين ات المجمع ة م ن من اطق التل وث وق د تغيب ت م ن المجموع ة الض ابطة،
وأيض ا ف ان بع ض الح زم البروتيني ة الموج ودة بالمجموع ة الض ابطة ق د اختف ت ف ى حال ة عين ات
البيئات الملوثة.
إن نت ائج التغي رات الموس مية للمكون ات البيوكيميائي ة إلس تاكوزا الب رك األحم ر )بروكامب اراس
كالركى( قد تعكس الحالة الفسيولوجية الداخلية لكال الجنسين كإحدى عمليات التكيف الفس يولوجية
البيئية )اإليكوفسيولوجية ( تجاه البيئات المائية المتباينة فى مصر طوال المواسم األربعة المتعاقب ة
فى الدراسة الحالية .
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