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معدالت النمو لنوعين من المرجان الباني للشعاب أكروبورا ھيوميليس و ميليبورا بالتيفيال
بالغردقة -البحر األحمر – مصر
تامر منير عطاﷲ  ،محمود حسن حنفي و ماھر عبد العزيز أعمر
قسم علوم البحار – كلية العلوم – جامعة قناة السويس ٤١٥٥٢ ،اإلسماعيلية – مصر
تن اول ھ ذا البح ث دراس ة مع دالت النم و الط ولي لن وعين م ن الش عاب المرجاني ة ھم ا

أكروبورا ھيوميليس وميليبورا بالتيفيال وكذلك دراسة معدل استشفاء الجرح الي دوي ف ي ميليب ورا
بالتيفيال سنويا .وقد اختلفت معدالت النمو الطولي بالنس بة ل ـ أكروب ورا ھي وميليس اختالف ا ً م ؤثراً
عل ي مع دالت الكش ف والحماي ة ،وتراوح ت م ابين ٨.٨٩و ٦.٩٨م م/س نة ف ي المواق ع المكش وفة
والمحمي ة م ن التي ارات ،عل ي الترتي ب .كم ا ت م تس جيل أعل ي مع دل للنم و الط ولي ل ـ أكروب ورا
ھيوميليس في قطعة أبو رمادا وھ ي موق ع مكش وف للتي ارات حي ث بل غ ٩.١٧م م/س نة ،بينم ا أق ل
معدل نمو طولي تم تسجيله بشعاب الفنادير وھو موقع محمي من التيارات وبلغ ٦.٦١مم/سنة .أما
بالنسبة لمعدالت النمو الطولي السنوي ف ي ميليب ورا بالتيف يال فق د أظھ رت اخ تالف م ؤثر بالنس بة
لعوامل الكشف والحماية م ن التي ارات ولك ن ل م يك ن ھن اك اخ تالف م ؤثر بالنس بة لتغي ر الموس م.
بلغت معدالت النمو الطولي الس نوي ف ي المواق ع المكش وفة للتي ارات ١٥.٦٤م م/س نة وھ ي أعل ي
منھا في المواقع المحمية من التيارات والتي بلغت ١١.٢٨مم/سنة .سجل أعل ي مع دل ط ولي لنم و
ميليبورا بالتيفيال خالل فصل الربيع وكان ٣.٧٢مم/موسم ،بينما كان أقل معدل نم و ط ولي خ الل
فصل الخريف وكان ٣.٠٦مم/موسم.
ً
ً
كم ا أختل ف مع دل االستش فاء القط ري ف ي ميليب ورا بالتيف يال اختالف ا م ؤثرا م ع تغي ر
المواس م واخ تالف غي ر م ؤثر م ع عوام ل الكش ف والحماي ة م ن التي ارات .وك ان أس رع استش فاء
للجرح خالل الصيف وذلك في الموقعين ،بينما أق ل مع دل استش فاء س جل خ الل الش تاء ،حي ث أن
مساحة الجرح والتي بلغ ت ٣٨٤٧م م ٢ت م استش فاؤھا كلي ا ف ي س تة أس ابيع خ الل فص ل الص يف،
بينما نفس المساحة لم تستشفي كليا بعد  ١٢أسبوع خالل فصل الشتاء.
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تأثير احالل مسحوق السمك بكسب القطن على اداء النمو والكفاءة الغذائية ألسماك البلطى النيلى
٣

مجدى عبدالحميد سلطان - ١أحمد فاروق فتح الباب - ٢عبدالناصر محمد سعودى
 -١كلية الزراعة – جامعة بنھا ،مصر
 -٢المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة  -وزارة الزراعة ،مصر
 -٣ھيئة الرقابة والبحوث الدوائية ،ﻤﺼﺭ
كان الھدف من ھذه الدراسة ھو إظھار تأثير االحالل الجزئى والكلى لمسحوق السمك بكسب بذرة القطن
فى عالئق أسماك البلطى فى خفض تكاليف العليقة ،وقد أستخدم فى ھذه التجربة خمسة عالئق تحتوى على:
صفر ٧٥ ،٥٠ ،٢٥ ،و %١٠٠كسب بذرة القطن كبديل لمسحوق السمك )على أساس محتواھا من البروتين
الخام( وھى عليقة ) (١ال تحتوى على كسب بذرة القطن )كنترول( وعليقة ) (٢تحتوى على  %٢٥كسب بذرة
القطن وعليقة ) (٣تحتوى على  %٥٠كسب بذرة القطن وعليقة ) (٤تحتوى على  %٧٥كسب بذرة القطن وعليقة
) (٥تحتوى على  %١٠٠كسب بذرة القطن كمصدر للبرتين فى العليقة .استمرت التجربة لمدة  ٩٠يوم.
وقد أظھرت النتائج تناقص وزن الجسم النھائى بزيادة مستوى إحالل كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك
فى عالئق أسماك البلطى .كما أظھرت النتائج أن إحالل  %٢٥كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك فى العالئق
)على أساس المحتوى من البروتين الخام( لم يكن له تأثير معنوى على وزن الجسم النھائى ألسماك البلطى ،بينما
أدى إحالل النسب األعلى من كسب بذرة القطن ) (%١٠٠ ،٧٥ ،٥٠إلى نقص معنوى ) (٠.٠٥فى وزن الجسم
النھائى ألسماك البلطى .وقد سجلت نفس النتائج بالنسبة لصفات طول الجسم ،الزيادة فى وزن الجسم  ،معدل النمو
النسبى  ،كمية الغذاء المستھلك  ،معامل تحويل الغذاء وكفاءة البروتين.
أظھرت النتائج عند نھاية التجربة أن أعلى قيمة لمعامل الحالة قد سجل لالسماك التى تغذت على العليقة )(٢
والتى تحتوى على  %٢٥كسب بذرة القطن وتال ذلك فى ترتيب تنازلى القيم التى سجلت لألسماك التى تغذت على
العليقة ) (١عليقة المقارنة والتى تحتوى على صفر  %كسب بذرة القطن ،ثم العليقة ) (٥وتحتوى على % ١٠٠
كسب بذرة القطن ،ثم العليقة رقم ) (٣وتحتوى على  % ٥٠كسب بذرة القطن ،وأخيرا العليقة ) (٤وتحتوى على ٧٥
 %كسب بذرة القطن ،وعموما فإنه لم بكن ھناك تأثير معنوى على معامل الحالة نتيجة إستخدام مستويات مختلفة من
كسب بذرة القطن لتحل محل مسحوق السمك فى عالئق أسماك البلطى.
أظھرت النتائج أن محتوى الدم من كل من الھيماتوكريت والھيمجلوبين كان يتناقص عموما بزيادة
مستوى إحالل كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك فى العالئق ،ومقارنة باألسماك التى تغذت على عليقة
المقارنة فإن جميع مستويات إحالل كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك فى عالئق أسماك البلطى أدت إلى
خفض معنوى ) (٠.٠٥لكل من الھيماتوكريت والھيموجلوبين وقد لوحظ أن اإلنخفاض األكبر كان بالنسبة
لألسماك التى تغذت على عالئق تحتوى من  ٥٠إلى  % ١٠٠كسب بذرة القطن.
أوضحت النتائج أن مستوى أنزيمات سيرم الدم ) (ALT، ASTكانت غالبا تزداد بزيادة نسبة إحالل كسب
بذرة القطن محل مسحوق السمك فى عالئق أسماك البلطى ،وعموما فإن مستوى أنزيم  )ASTمقارنة بمستواه عند
التغذية على عليقة المقارنة( لم يتأثر معنويا عند إحالل  ٢٥أو %١٠٠كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك ،بينما
أدت نسبة اإلحالل  %٧٥ ،٥٠كسب بذرة القطن إلى زيادة مستوى األنزيم معنويا ) ،(٠.٠٥و بالنسبة ألنزيم ALT
فإن نسب األحالل حتى  %٧٥كسب بذرة القطن لم يكن له تأثير معنوى على مستوى األنزيم فى حين أن زيادة
مستوى األحالل إلى  %١٠٠كسب بذرة القطن أدى إلى نقص مستوى األنزيم.
أظھرت نتائج التحليل الكيماوى ألجسام السمك ككل أن نسبة البروتين الخام فى جسم األسماك تقل
) (٠.٠٥بزيادة نسبة إحالل كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك فى عالئق أسماك البلطى مقارنة باألسماك
التى تغذت على عليقة المقارنة )عليقة  ،(١بينما أظھرت نسبة الدھن نتيجة عكسية حيث أدت زيادة نسبة إحالل
كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك إلى زيادة نسبة الدھن معنويا ) (٠.٠٥فى جسم األسماك ،فى حين لم
يكن لنسبة اإلحالل  % ٢٥كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك أى تأثير معنوي على نسبة الرماد فى جسم
األسماك ،بينما أدت زيادة نسبة اإلحالل ) %٧٥،٥٠أو  %١٠٠كسب بذرة القطن محل مسحوق السمك إلى
خفض معنوي لنسبة الرماد فى جسم األسماك(.
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التوزيعات الموسمية للقاعيات الشاطئية البينية الصغيرة في شمال البحراألحمر – مصر
محمود حسن حنفي ،ضياء الدين عبدالرحمن محمد ،أشرف ابراھيم أحمد
قسم علوم البحار -كلية العلوم -جامعة قناة السويس -االسماعيلية ،مصر
تمت دراسة كل من التركيب النوعي وتوزيع وكذا الكثافات الموسمية للقاعيات الشاطئية
البينية الصغيرة القاطنة للجزء المصري من البحر األحمر في الفترة ما بين ربيع  ٢٠٠٦وش تاء
 ٢٠٠٧ووجد أن ھناك اختالفات موسمية ملحوظة في الكثافة العددي ة تراوح ت م ا ب ين متوس ط
قدره  ١٠٠و ١٣٠حي وان ١٠/س م .٢س جل تن وع ع ال بمحط ات الدراس ة حي ث بل غ  ١٤١نوع ا،
كان من ابرزھا من حيث الكم كل م ن مجموع ات الدي دان الخيطي ة )(%٦٨ومج دافيات األرج ل
السھمية )(%١٢والديدان عديدة األھالب )(%١٠والقشريات الكيسية ) .(%٤أوضحت الدراس ة
أن طبيعة المحطات من حيث عرضة شواطئھا لألمواج وكذا طبيعة الرس وبيات كان ا بالغ ا األث ر
في تركيب ھذه المجتمعات.
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تأثير بعض النباتات الطبية في عالئق أسماك البلطي النيلي على اداء النمو وكفاءة األستفادة من الغذاء
وبعض المعايير الفسيولوجية.
2

ھيام دسوقى تونسى  ، ١سامى حسنى محمود  ، ١إيمان حلمى لبيب  ، ١محمد عبد ﷲ زكى
 -١معھد بحوث األنتاج الحيوانى – مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة -الدقى  -الجيزة – مصر
 -٢كلية الزراعة – الشاطبى  -جامعة األسكندرية -مصر.
تم دراسة تأثير إضافة عدد ستة نباتات طبية مختلفة )بذور نبات الحلبة المجففة  ،وبذور نبات
الحلبة المنبتة )براعم الحلبة( ؛ أوراق الكافور الجافة؛ مسحوق الفلفل الحار؛ وبذور نبات الزعتر
ومسحوق زھرة نبات البابونج( عند ثالثة مستويات مختلفة ) (٪٢ ، ١ ،٠لتوضيح أثر ذلك على كفاءات
النمو والتركيب الكيماوي والمعايير الغذائية والفسيولوجية ليرقات أسماك البلطي النيلى .وتم رعاية
األسماك في ٢٦حوض زجاجي سعة  ١٠٠لتر للحوض بواقع مكررتين لكل معاملة لمدة  ١١٢يوم  .وتم
وضع عشرة أصبعيات من أسماك البلطي بمتوسط وزن  ٠.٨٢جرام /سمكة .وتم تكوين ثالثة عشر عليقة
لتحتوي على  ٪ ٣٠بروتين خام وطاقة إجمالية  ٤٣٨.٠٩كيلو كالوري  ١٠٠ /جرام .
وتتلخص نتائج البحث في األتي -:
 -١بغض النظر عن المستويات  ،فإن قيم متوسطات أداء النمو والمعايير الغذائية ليرقات أسماك البلطي
النيلى  ،تأثرت بمصادر النباتات الطبية وكانت أفضل القيم عند تغذية األسماك على العالئق المحتوية
على بذور نبات الحلبة المنبتة ،تليھا في ترتيب االنخفاض العالئق المحتوية على بذور نبات الحلبة
المجففة؛ أوراق الكافور الجافة؛ مسحوق الفلفل الحار وبذور نبات الزعتر ومسحوق زھرة نبات
البابونج  ،على التوالي.
 -٢بغض النظر عن مصادر النباتات الطبية ،فإن قيم متوسطات أداء النمو والمعايير الغذائية ليرقات
أسماك البلطي النيلى ،تأثرت بمستويات اإلضافة ،وكانت أفضل القيم عند تغذية األسماك على العالئق
لمحتوية على مستوى  ، % ١تليھا في ترتيب االنخفاض العالئق المحتوية على العليقة القياسية
) بدون مستوى ( والمحتوية على  % ٢على التوالي.
 -٣وفيما يتعلق بتأثير التداخل بين مصادر النباتات الطبية ومستويتھا على قيم متوسطات كفاءات النمو
والمعاير الغذائية ليرقات أسماك البلطى النيلى فإن النتائج أظھرت أن العليقة المحتوية على  % ١من
بذور نبات الحلبة المنبتة )عليقة  (٤أعطت أفضل القيم  ،بينما أقل القيم كانت للعليقة المحتوية على ٢
 %من بذور نبات الزعتر )عليقة .(١١
 -٤ولتوضيح أثر أستخدام النباتات الطبية ومستوياتھا على المعاير الفسيولوجية فقد أظھرت النتائج أن
مجموعة األسماك المغذه على  % ١من بذور نبات الحلبة المنبتة تسببت فى أنخفاض بروتينات
ودھون البالزما ،واليھموجلوبين وانزيمات الكبد وتركيز حمض اليوريك بينما زاد تركيز كل من
جلكوز البالزما والكلسترول الكلى مقارنة بالعالئق األخرى المستخدمة.
بوجه عام  ،واستنادا إلى النتائج المتحصل عليھا يمكن التوصية بأنه يمكن أستخدام بذور نبات الحلبة
المنبتة بمستوى  % ١فى عالئق أسماك البلطى دون أي تأثير سلبي على صحة األسماك.
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الجزء الغير متبقي للعناصر الثقيلة في رواسب بحيرة ناصر ،مصر
محسن محمود يسري
باحث بالمركز القومي لبحوث المياه  -معھد بحوث النيل  -القناطر الخيرية -مصر.
الجزء الغير متبقي )الذائب( للعناصر الثقيلة في الرواسب ھي كمية العنصر الغير
مرتبطة بالسليكات وھي إما أن تكون ممتزة علي حبيبات الرواسب أو على المواد العضوية في
صورة متراكبه أو في صورة ذائبة .تعتمد سمية العناصر علي التركيب الكيميائي وحركتھا
والمتاح منھا حيويا والذي يسمح للعنصر بالدخول في السلسلة الغذائية وتراكم ھذه العناصر حيويا
بواسطة الكائنات الحية والنباتات والحيوانات يؤثر بشكل فعال على صحة االنسان .ھذا البحث
يھدف إلي تقدير تركيز العناصر في الجزء الغير متبقي في رواسب بحيرة ناصر ومقارنتھا
بالتركيز الكلي للعناصر الثقيلة لمعرفة مدي خطورتھا بيئيا على مياه البحيرة .ولتحقيق ھذا الھدف
تم جمع عينات رسوبيات من  ٨مواقع بالبحيرة موزعة بين كل من المنطقة النھرية والمنطقة
األنتقالية للبحيرة .باإلضافة إلي ذلك تم تحليل المحتوي العضوي لعينات الرسوبيات لدراسة
تأثيرھا على تراكم العناصر في الرواسب.
أوضحت النتائج أن الجزء الغير متبقي للعناصر الثقيلة يمثل حوالي ،%٢٠,٤
 %٤١,١ ،%٤٩,٣ ،%٥٧,٦ ،%٣٨,٦ ،%٢٥,٢ ،%١٩,٩و  %٤٥,٨من التركيز الكلي
لعناصر الكادميوم ،الكروم ،الرصاص ،النيكل ،النحاس ،الخارصين ،الحديد والمنجنيز على
الترتيب .وأظھرت نتائج العمليات اإلحصائية أن أكاسيد الحديد والمنجنيز والمواد العضوية تعتبر
ھي الحامل الرئيسي للعناصر الموجودة في الصورة الغير متبقية )الذائبة(.
وقد تم في ھذه الدراسة عمل تقييم بيئي لنوعية رسوبيات قاع بحيرة ناصر بحساب
معامل تلوث الرسوبيات ومعامل التلوث بالعناصر والمقارنة بالمعايير الدولية وتبين من ھذا
التقييم أن تركيز العناصر أقل من الحدود المسموح بھا لذا فإن تأثيرھا السام علي الكائنات الحية
نادرا مايحدث كما يمكن إستخدام ھذه الرسوبيات في إستصالح األراضي الزراعية .وبناءا على
ذلك إقترحت الدراسة عمل مشروع ريادي لتقييم تأثير الرسوبيات على انتاجية المحاصيل عند
إستخدامھا في تحسين األراضي الزراعية.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٠٤ ( ٢٠١١

التباين فى نوعية المياه والھائمات النباتية للمناطق المختلفة بخزان السد العالى بأسوان
طلعت عبدالغفار على سالم
المركز القومى لبحوث المياه -معھد بحوث النيل – القناطر الخيرية  -مصر
لدراسة التباين المكانى فى نوعية المياه والھائمات النباتي ة بالمن اطق المختلف ة لخ زان الس د
العالى ،تم جم ع عين ات الدراس ة م رتين خ الل ع امى  ٢٠٠٧و ٢٠٠٨م ن  ١٨موق ع عل ى ط ول
مجرى الخزان بواقع سته مواقع لتمثل كل من الجزء النھرى ،الج زء االنتق الى والج زء البحي رى.
أوضحت النتائج وجود تباين واضح فى تركيز عناصر نوعي ة المي اه بالمن اطق المختلف ة ب الخزان.
وأظھ رت النت ائج انخف اض تركي ز الكلوروفي ل )أ( بالمنطق ة البحيري ة ع ن المنطق ة النھري ة عل ى
الرغم م ن ت وافر البيئ ة المثالي ة م ن ارتف اع ش فافية المي اه وانخف اض عكارتھ ا بالمنطق ة البحيري ة.
ويعزى زيادة تركيز الكلوروفيل )أ( بالمنطقة النھرية إلى قدرة بعض الھائمات النباتية على تحم ل
الظروف المضطربة وكذا توافر بعض العناصر المغذي ة الت ى ت ؤدى إل ى نم و ھ ذه الھائم ات .وق د
تب ين م ن حس اب معام ل األنتاجي ة أن ك ل م ن الج زء النھ رى واالنتق الى يص نف عل ى أن ه ع الى
اإلنتاجية فى حين كان الجزء البحيرى متوسط اإلنتاجية.
وسجلت الھائمات النباتية  ٣٩نوعا تنتمى ال ى الطحال ب الخض راء ) ١٩نوع ا( ،الطحال ب
الخضراء المزرقة ) ١٠أنواع( ،الطحالب العصوية أو الدياتومات ) ٧أن واع( م ن األن واع الن ادرة
والت ى تش مل الطحال ب ثنائي ة األس واط )نوع ان( والطحال ب اليوجليني ه )ن وع واح د( .وكان ت
مجموعة الطحالب الخضراء المزرقة ھى السائدة بكل من المنطق ة البحيري ة واالنتقالي ة وذل ك ألن
ھذه المجموعة تفضل البيئة المائي ه ذات الش فافية العالي ة والقليل ة ف ى س رعة المي اه والمغ ذيات ف ى
ح ين كان ت مجموع ة ال دياتومات س ائدة بالمنطق ة النھري ة والت ى تفض ل المي اه الغني ة بالمغ ذيات
والعالية فى السرعة.
وق د تب ين م ن التحلي ل اإلحص ائى للنت ائج أن بع ض العناص ر الفيزوكيميائي ة ت ؤثر بش كل
ملح وظ عل ى نم و الھائم ات النباتي ة بخ زان الس د الع الى .وبتطبي ق تحلي ل التب اين أح ادى التغيي ر
) (ANOVAعلى نتائج بعض العناصر الفيزوكيميائي ة والھائم ات النباتي ة تب ين أن ھن اك اخ تالف
ذا داللة احصائية معن وى ب ين المن اطق الثالث ة بخ زان الس د الع الى ) (p <0.05مم ا يؤك د اخ تالف
نوعية المياه والھائمات النباتية للمناطق المختلفة للخزان.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٢٤ ( ٢٠١١

التركيب النوعى لعشائر األسماك فى مرسى أبو دباب ،البحر األحمر ،مصر
مجدى عبدالمجيد العلوانى
قسم علوم البحار  ،كلية العلوم  ،جامعة قناة السويس  ،اإلسماعيلية  ،مصر
تم فى ھذه الدراسة التعرف على التركيب النوعى لعشائر األسماك فى بيئات مختلفة فى
مرسى أبو دباب بإستخدام طرق التعداد البصرى .فقد تم تقدير المجتمعات السمكية لكل من
البيئات التى تم دراستھا )بيئة الحشائش البحرية وبيئة الشعاب المرجانية والتى قسمت لثالثة
قطاعات( .قطاع أ )فى الشمال( وقطاع ج )فى الجنوب( وھما يمثالن بيئة الشعاب المرجانية،
بينما القطاع ب )فى الوسط( يمثل بيئة الحشائش البحرية .تم تسجيل  ١٧٢نوعا من األسماك تمثل
 ٩٤جنسا بمنطقة مرسى أبو دباب .وكانت بيئة الشعاب المرجانية تضم أعلى عدد من األنواع
) ١٦٢نوعا( ،بينما ضمت بيئة الحشائش البحرية أقل عدد من األنواع ) ٩٠نوعا( .كما سجل
أعلى متوسط لوفرة األسماك فى القطاع )ج( فى بيئة الحائط المرجانى ) ١١١٩سمكة لكل ١٠٠٠
متر مكعب( ،بينما تم تسجيل أقل متوسط لتلك الوفرة فى القطاع )ب( فى بيئة الحشائش البحرية
) ٢٤٠سمكة لكل  ١٠٠٠متر مكعب( .وقد إتضح من ھذه الدراسة أن بعض األنواع من األسماك
توجد محصورة فى بيئات الحشائش البحرية أو الشعاب المرجانية ،بينما األنواع اآلخرى تتوزع
بشكل عشوائى متدرج .وبمتابعة نماذج التوزيع السمكى ،وجد أن ھناك خمسة عائالت تظھر
زيادة عددية فى بيئة الشعاب المرجانية )بوماسنتريدى  ،البريدى  ،أكنثوريدى  ،كيتودونتيدى ،
سرانيدى( ،بينما وجد أن ھناك ثالثة عائالت تظھر زيادة عددية فى بيئة الحشائش البحرية
)سيجانيدى  ،سباريدى  ،ميوليدى( .وقد وجد أن الخمسة عائالت السابقة تظھر زيادة على الحائط
المرجانى أكثر منه على المسطح المرجانى فيما عدا عائلة أكنثوريدى.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٤٤ ( ٢٠١١

تقدير العناصر الثقيله فى المياه و الرسوبيات و األسماك من محافظة الشرقيه بمصر
١

السيد على السيد -١محمد صالح العياط -٢السيد نصر - ١زينب زھرى كامل خاطر
 -١قسم علم الحيوان -كلية العلوم -جامعة الزقازيق  ،مصر
 -٢قسم االنتاج الحيوانى -كلية الزراعه -جامعة الزقازيق ،مصر

يعتبر تلوث النظام البيئى المائى بالعناصر الثقيله أھم مشكله بيئيه تواجھنا اليوم وذلك ألنھا من
أعظم المواد الخطيره التى يمكنھا التراكم فى النظام البيئى مسببه تھديداً لصحة اإلنسان ،لذلك تمت ھذه
الدراسه لمعرفة مدى مالءمة ھذه المياه لتربية األسماك من ناحية الكم والجوده وتأثيرھا على صحة
اإلنسان )المستھلك( .وقد أجريت ھذه الدراسه على خمس مناطق تستقبل مصادر مختلفه من المياه حيث
تستقبل األولى )ترعة كفر الحصر( مياه صرف صحى والثانيه والثالثه )قناة بلبيس و قناة العباسه( مياه
صرف زراعى والرابعه )قناة صان الحجر( مياه صرف صحى أما الخامسه )قناة مويس( فتستقبل مياه
صرف صناعى.
وقد أسفرت الدراسه عن النتائج التاليه:
 -١العناصر الثقيله )الزنك ،النحاس ،الرصاص،الكادميوم ،الكروم ،األلومنيوم ،المنجنيز ،النيكل و
الكوبلت( فى المياه ،وجد أعلى تركيز لھا فى المناطق ذات الصرف الصناعى )خاصه بالنسبه للزنك و
الكروم حيث يتم استخدامھم فى صناعة الزيوت و الصابون( يليھا المناطق ذات الصرف الصحى ،بينما
وجد أقل تركيز فى المناطق ذات الصرف الزراعى .و لقد وجد الرصاص ،الكادميوم ،الكروم ،األلومنيوم
والكوبلت بتركيز أعلى من النسب المسموح به عالميا فى كل المناطق فيما كان تركيز العناصر المتبقيه فى
المعدل المصرح به.
 -٢العناصر الثقيله فى التربه كانت األعلى تركيزاً فى المناطق ذات الصرف الصناعى )خاصه بالنسبه
للزنك ،النحاس ،الكروم ،المنجنيز ،النيكل و الكوبلت( يليھا المناطق ذات الصرف الصحى و أخيرا
المناطق ذات الصرف الزراعى ،بينما سجلت نسب فى نطاق المعدل المصرح به عالميا فى كل مناطق
الدراسه.
 -٣فى العضالت وجد إختالف بين المناطق الخمسه فى تركيز العناصر الثقيله ،و كانت األسماك
الموجوده فى مناطق الصرف الزراعى األقل تركيزاً فى جميع العناصرو كذلك وجد أن سمك القرموط و
البلطى ھما األكثرتخزينا ً للعناصر الثقيله عن سمك البياض و كانت نسب الرصاص ،الكادميوم ،الكروم،
األلومنيوم والكوبلت فى كل المناطق أعلى من المسموح بھا عالميا بينما وجدت نسب الزنك ،النحاس،
المنجنيز و النيكل داخل المعدل المصرح به.
 -٤فى خياشيم و كلى و كبد األسماك الموجوده فى الخمس مناطق كان تركيز جميع العناصر أعلى من
المسموح به عالميا بإستثناء الزنك ،النحاس ،المنجنيز و النيكل فى بعض األنسجه و بعض المناطق.
من ھذه الدراسه يتضح أن مياه الصرف الصناعى و مياه الصرف الصحى و مياه الصرف
الزراعى غير مناسبه من ناحية الجوده واألستھالك اآلدمى بسبب احتوائھا على تركيزات للعناصر الثقيله
أعلى من المصرح بھا عالميا  ،لذلك ينصح بعدم استخدام تلك المياه إال بعد التأكد من معالجتھا لضمان
سالمة اإلنسان المستھلك من خطورة تلوثھا بتلك المعادن الثقيله.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٥٨ ( ٢٠١١

تأثير التلوث البترولي على ھرمون النمو وھستولوجية العضالت وتركيبھا الدقيق في سمكة
البلطي النيلي
٢

عبد ﷲ عبد المجيد الشبلى – ١ھبة ﷲ محمد عبد المجيد جاد
 -١المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد -اإلسكندرية -مصر
 -٢جامعة المنصورة -كلية العلوم -قسم علم الحيوان -مصر

يعد تلوث البيئة المائية مشكلة عالمية ومشتركة في كل من البلدان المتقدمة فضال عن
البلدان النامية ويعرف بأنه وجود واحد أو أكثر من الملوثات في البيئة المائية التي تؤدى إلى
تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية بحيث تصبح ضارة على صحة الحيوان
والنبات وبالتالي على اإلنسان في نھاية المطاف .ويعتبر نھر النيل المورد الرئيسي للمياه العذبة
الصالحة للشرب والري في مصر وھو يتعرض ألشكال عديدة من التلوث مما يشكل تھديدا
مستمرا لھذا المصدر المھم كما انه على وشك أن يستخدم للنقل النھري من ميناء دمياط حتى
أسوان مما يسبب ارتفاع نسبة المواد الزيتية الصادرة من محركات السفن .ولذلك استھدف ھذا
البحث دراسة تأثير التلوث الناتج من تسرب الجازولين كأحد المشتقات البترولية من القوارب
على مستوى ھرمون النمو في اسماك البلطي النيلي وأيضا على التركيب النسيجي والدقيق
للعضالت لتسليط الضوء على التغيرات التي قد تحدثھا ھذه الملوثات في مياه نھر النيل .في ھذه
الدراسة تم تقسيم األسماك إلى أربع مجموعات وفقا لتركيز الجازولين في الماء وھي :ا-
المجموعة الضابطة؛ ب -مجموعة  ١٠٠جزء من المليون من الجازولين؛ ج ٢٠٠ -جزءا من
المليون من الجازولين ؛ د ٥٠٠ -جزء في المليون من الجازولين وذلك لمدة  ٣٠يوما .وقد لوحظ
تناسب عكسي بين تركيز الجازولين ومستوى ھرمون النمو حيث تناقصت معدالت ھرمون النمو
تناقصا ملحوظا مع زيادة تركيز الجازولين مما يؤكد األثر الضار الواضح للتلوث بالجازولين
على نمو وإنتاج األسماك .وقد أسفرت أيضا نتائج ھذه الدراسة أن مادة الجازولين قد أدت إلى
حدوث بعض التشوھات المرضية الخطيرة فى العضالت وذلك على مستوى التحليل النسيجي و
الدقيق .وتوصى النتائج بضرورة مراجعة المشروع المقرر تطبيقه على النقل بطول نھر النيل
قبل أن نواجه إخطاره الداھمة على األسماك النيلية وغيرھا من األحياء المائية.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٧٧ ( ٢٠١١

توزيع وتنوع الديدان الخيطية البينية ذات المعيشة الحرة في شمال البحر األحمر ،مصر
أشرف ابراھيم أحمد ،ضياء الدين عبدالرحمن محمد ،محمود حسن حنفي
قسم علوم البحار  ،كلية العلوم  ،جامعة قناة السويس  ،اإلسماعيلية ،مصر.
الديدان الخيطية ذات المعيشة الحره كانت أھم المجموعات البينية القاعية الصغيرة في
منطقة الدراسة ،حيث تراوحت نسبة تواجدھا مابين  ٣٨و  % ١٠٠من اجمالي الكثافة العددية
للقاعيات البينية الصغيرة .تمت دراسة كل من توزيعات وتواجد والتركيب النوعي للديدان
الخيطية في رسوبيات الشاطئء المصري من البحر األحمر خالل شتاء عام  .٢٠٠٦وقد
تراوحت كثافات الديدان الخيطية مابين  ٨و  ١٦٣حيوان ١٠ /سم  .٢كما تمت دراسة تواجدھا في
مناطق المد والجزر المختلفة لتظھر زيادة في الكثافة العددية نحو المنطقة السفلى للمد والجزر.
كما تم تسجيل  ٧٩جنسا/نوعا من الديدان الخيطية ينتمون إلى  ٢٩عائلة و ٥رتب و كانت عائلتا
زياليدي و أونكوالميدي ھي األكثر توافرا حيث مثلتا بـ  %١٢لكل منھما .وقد تأثرت الكثافة
العددية بحجم الرسوبيات وكمية المادة العضوية و جھد األكسدة واآلختزال كما كان للملوثات
والردم األثر البالغ في توافر ھذه المجموعة من الحيوانات من حيث التنوع والتعداد.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد الثانى ) ١٩٣ ( ٢٠١١
تأثير درجة الحرارة ووزن أالناث على الكفاءه التناسليه لعشيرتين من البلطى اللنيلى
أحمد فاروق فتح الباب  -محمد السيد فرج  -أشرف عبد الرحمن رمضان  -أمل سيد حسن
المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ،العباسة ،أبو حماد ،شرقية ،مصر.
تھ دف ھ ذه التجرب ة ال ى دراس ة ت أثير ك ال م ن درج ة الح رارة ووزن االن اث عل ى مع دالت التف ريخ
والخصوبة للبلطى النيل ى المجم ع م ن منطقت ين مختلفت ين )العباس ة وكف ر الش يخ( خ الل ش ھر م ايو ويوني ه
ويوليه م ن موس م التف ريخ وك ذلك تقي يم مع دالت النم و للجي ل االول م ن الزريع ه .وق د ت م تجمي ع  ٧٥ذك ر
)٣٠٠.١٤٨،٣٠٠.٢٥و ٣٠٠.٣ح م( و  ٥٠أنث ى  ٢٩١.٩ج م و  ٥٠أنث ى  ٣٨٥.٧ج م و  ٥٠أنث ى ٤٥٥.٧
جم من العباس ة ابوحم اد ش رقية وك ذلك نف س الع دد ومتوس ط االحج ام م ن مرك ز س يدى س الم بكف ر الش يخ
ووزع ت التجرب ة ف ى  ٦ھاب ات )١x٨x٣م( ك ل ھاب ة تحت وى عل ى  ٢٥ذك ر و  ٥٠انث ى مثبت ة ف ى اثن ين
ح وض خراس نى ١x٢٥x٣م وعم ود مي اة متوس ط  ٠.٧م وجمع ت الزريع ة ك ل ش ھر لحس اب مع دالت
التفريخ والفقس والخصوبة لكل عش يره عل ى ح دة ووزع ت الزريع ة منفص لة ف ى  ١٨ھاب ه  ١x١x١م ف ى
ك ل ھاب ة  ١٠٠زريع ة لم دة  ٣٠ي وم لحس اب مع دالت النم و وكان ت النت ائج ك االتى -:ب دئت االمھ ات ف ى
التفريخ فى ش ھر م ايو عن د درج ة ح رارة  ٣.٦±٢٦.٢هم واعل ى مع دل خص وبة عش يره العباس ة واعط ت
االمھات متوسط  ٠.٥٩±٣.٠٣زريعة لكل جم من وزن االناث و عشيره كفر الش يخ  ٠.٩٤±٢.٩٩زريع ة
لكل جم من وزن االناث فى شھر يونية .ومعدل التبويض اعلى فى شھر مايو عش يره العباس ة وكف ر الش يخ
وكان ت  ٠.٠٣±٩١.٦٣و  % ٢.٥±٩١.٣٤عل ى الت والى .واالمھ ات متوس طة الحج م )٤٠٠ج م( لعش يره
العباسة اعطت  ١٦.٢٩±١٠٢٥زريعة خالل شھر مايو بينما االمھات ٣٠٠جم عشيره كفر الشيخ اعط ت
 ٦٥.٢٨±١٠٢١زريع ة ف ى ش ھر يوني ة .واعل ى خص وبة نس بية كان ت الص غر امھ ات وزن ا )٣٠٠ج م(
وكان ت  ٠.٢١٣+٥.٣٢زريع ة لك ل ج م وزن ام عش يره كف ر الش يخ ف ى يولي ة والعباس ة ٠.٠٠١+٥.٢٤
زريع ة لك ل ج م م ن وزن االم ف ى م ايو .واق ل خص وبة نس بية لالمھ ات  ٥٠٠ج م وكان ت ٠.٤٢+١.٤٤
زريعة /جم ام في يولية لعشيره العباسة وكذلك عش يره كف ر الش يخ ) ٥٠٠ج م( اق ل خص وبة نس بية وكان ت
 ٠.٢٢+٢.٣٤زريعة لكل جم من وزن االم فى يولية .وكان ت الزريع ة اكب ر حجم ا بع د  ٣٠ي وم تربي ة ف ى
ھابات لالمھ ات االكب ر حجم ا ) ٤٠٠و ٥٠٠ج م( لعش يره العباس ة وكان ت  ٠.٤٤و  ٠.٤٣ج م لك ل زريع ة
وامھات عشيره كفر الشيخ الكبر حجما الجيل االول بعد  ٣٠يوم كانت الزريعة متوسط وزن ٠.٤٣جم.
م ن ھ ذة الدراس ة يتض ح ان افض ل درج ة ح رارة  ٢٩-٢٦ه م للتف ريخ واالمھ ات  ٣٠٠ج م اعل ى
خصوبة ولكن االمھات  ٥٠٠جم تعطى افل زريعه فى معدالت النمو و عشيره العباسة افضل ف ى مع دالت
التفريخ عن كفر الشيخ.
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أثر األحالل الجزئي لمخلفات التمور الجافة والرطبة و نوى التمور بدال من الذرة الصفراء
المضاف إليھا بعض األضافات النباتية على كفاءة النمو في أسماك البلطي النيلي.
٢

حافظ عبد الحميد مبروك - ١محمد أحمد عبدﷲ زكي - ٢عبد العزيز موسى نور
٣
إيمان محمد حلمي لبيب
 -١المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد األنفوشى األسكندرية
 -٢كلية الزراعة  -جامعة األسكندرية
 -٣معھد بحوث اإلنتاج الحيواني ـ مركز البحوث الزراعية ـ وزارة الزراعة ـ الجيزة ـ مصر
اجرى البحث بھ دف دراس ة امكاني ة االس تفادة م ن التم ور الض امرة )جاف ة أو رطب ة( أو
ن وى ال بلح ف ى تك وين عالئ ق لتغذي ة أس ماك البلط ى النيل ى حي ث ت م تركي ب  ١٢عليق ة تجريبي ة
محتوية على  %٣٠بروتين خام لتحل فيھا التمور الضامرة )جافة أو رطب ة( أو ن وى ال بلح بنس بة
 % ٣٠على أساس جاف ب دال م ن اأذرة الص فراء )العليق ة القياس ية( ب دون أو م ع أض افة ك ل م ن
مستخلص أوراق البردقوش أو مادة الديجستروم بنسبة  % ٠.٠٣كأض افات غذائي ة بھ دف تأثيرھ ا
على كفاءات أسماك البلطى النيلى  .وت م تربي ة األس ماك ف ى ٢٤ح وض زج اجى س عة ك ل ح وض
 ١٠٠لتر بواقع )٢حوض  /معمل ة( لك ل معامل ة لم دة  ٨٤ي وم  .وت م وض ع عش رة أص بعيات م ن
أسماك البلطى بمتوسط وزن  ٠.٣ ±١٠.٥٥جرام /سمكة .وغذيت األسماك م رتين يومي ا ) ٦أي ام(
بمعدل % ٣من وزن جسم األسماك على أس اس ال وزن الج اف .وت م دراس ة المع اير التالي ة )ج ودة
المياه ،معدل األعاشة ،معدالت النمو ،كفاءة األستفادة من الغذاء ،وأقتصاديات األنتاج(.
وأشارت النتائج ال ى أن العآلئ ق المحتوي ة عل ى % ٣٠تم ور رطب ة م ع أو ب دون أض افة
مستخلص أوراق البردق وش أو م ادة الديجس تروم بنس بة  % ٠.٠٣كأض افات علفي ة ل م تك ن ت ؤثر
معنوي ا عل ى كف اءات أس ماك البلط ى النيل ى بالمقارن ة بالعليق ة القياس ية  .وم ع ذل ك فأن ه ق د ح دث
أنخفاض فى كفاءات األسماك بوضوح عند أح الل ك ل م ن التم ور الجاف ة الض امرة ون وى التم ور
عل ى الت والى .األض افات الغذائي ة )مس تخلص أوراق البردق وش أو م ادة الديجس تروم( أدت ال ى
تحسين كفاءات أسماك البلطى النيلى ،ولھذا فأن التمور ومخلفاتھا يمكن أحاللھا ف ى عآلئ ق أس ماك
البلطى النيلى بدال من األذرة الصفراء لتقلي ل تك اليف التغذي ة وب دون أى ت أثير عكس ى عل ى ص حة
األسماك.
ويستخلص مما سبق امكاني ة اس تخدام مخلف ات التم ور ف ى عالئ ق اس ماك البلط ى النيل ى
بنسبة  % ٣٠وأن أضافة أوراق البردقوش أو مادة الديجستروم بنس بة  % ٠.٠٣كأض افات علفي ة
أعطى أفضل النتائج مما يساھم فى الحد من استيراد الخامات العلفي ة م ن الخ ارج وخف ض تك اليف
التغذية ألسماك البلطى.
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الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمعادن الثقيلة لمياه بحيرات وادي الريان  -الصحراء
الغربية  -مصر.
سيد أحمد عبد العزيز ،١محمد الشريف محمد جوھر ،٢محمد حسن عبده
٣
سامي مصطفى خيال ،٣أيمن عبد ﷲ أحمد
 -١كلية العلوم  -جامعة بنھا
 -٢المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد
 -٣الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

٢

يقع منخفض بحيرات وادى الريان فى الصحراء الغربية عل ى بع د ٤٠ك م جن وب غ رب
محافظة الفيوم ،مصر .ويتك ون الم نخفض م ن بحيرت ان ص ناعيتان تربطھم ا قن اه طولھ ا ح والي
٥كم حيث تعد بحيرات وادي الريان كخزان لتصريف مياه الصرف الزراعي لمحافظة الفيوم ع ن
طري ق مص رف ال وادي وتھ دف ھ ذه الدراس ة إل ى تق يم خص ائص الفيزيائي ة والكيميائي ة لمي اه
بحيرات وادي الريان باإلض افة إل ى قي اس تركي زات بع ض العناص ر الثقيل ة ) الحدي د ،المنجني ز،
النحاس ،الرصاص ،النيكل ،الكوبالت ،الكروم والكادميوم( لتحديد مدى ت أثر مي اه البحي رات بمي اه
الصرف التي تلقى إليھا عن طريق مصرف الوادي والمحملة بالعديد من المعادن الثقيلة واألم الح
المغذية بتركيزات عالية .وقد تمت الدراسة خالل الفترة من صيف ٢٠٠٩م إلى ربيع ٢٠١٠م.
وق د أوض حت النت ائج زي ادة نس بة الملوح ة )الم واد الص لبة الذائب ة( ف ي البحي رة الثاني ة
بصورة واضحة ومتوالية خاصة في العقد الماضي والتي قد تتسسب في تحول البحيرة إلى بحي رة
مالحة خالل وقت قصير مما سيكون ل ه كبي ر األث ر عل ى الطبيع ة البيئي ة للبحي رة وعل ى الھائم ات
النباتية والحيواني ة بھ ا .كم ا تب ين ارتف اع تركي ز األم الح المغذي ة والمع ادن الثقيل ة ف ى المحط ة ١
)امام مصرف الوادي( فى البحي رة االول ى ع ن ب اقي قطاع ات البحي رتين مم ا يؤك د أث ر الص رف
الزراعي عل ى نس بة تركي ز ھ ذه الم واد ف ي البحي رتين .وك ان الترتي ب التن ازلي لتركي ز العناص ر
الثقيل ة ف ي البحي رتين ك اآلتي الحدي د< المنجني ز< النح اس< النيك ل < الك روم < الكوبال ت<
الرصاص< الكادميوم.

