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   ١١   ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

     
دراسات على تربية أسماك البلطى النيلى لتقيم تأثير إضافة المنشط الحيوى باسيلس سبتلس 

  على أداء النمو وبعض المعامالت الفسيولوجية
  

  نجاه عبد العزيز سليم
  مصر -مى لعلوم البحار والمصايد المعھد القو

  
ا  دائى لھ وزن الب ى صغيرة الحجم حيث ال ى أسماك البلطى النيل جم ٣.٥أجربت ھذه الدراسة عل

  وطولھا
وزن ٣.٧ ط ال ث متوس م حي رة الحج ى كبي ماك البلط م وأس ا ١٥.٣س م وطولھ ى ١٣.٥.ج م ف س

موعة من األسماك م تروى بمياه جوفية كل مج) ١×٢×٤( ٣م٨أحواض اسمنتية مساحه الحوض 
ا  ٤،  ٣،  ٢، ١معامالت  ٤الكبيرة أو الصغيرة مقسمة إلى  % ٣٠تغذى جميعھا بعليقة أساسية بھ

دل  دافع للنمو بمع وى ك ا المنشط الحي جرام ١٠٠/ مل ١٥،  ١٠،  ٥،  ٠بروتين خام مضافاً إليھ
أيام فى  ٦سماك من وزن األ% ٦عليقة من محلول البكتريا باسيلس سبتلس واألسماك تغذى بنسبة 

  .٣م / أسماك  ٧األسبوع مرتين فى اليوم ومعدل التخزين لألسماك 
  

  : وكانت النتائج كاالتى 
ادة فى  .١ وزن ، الزي اده فى ال دل الزي ائى ، مع تحسنت معامالت النمو فكان متوسط الوزن النھ

اده ملحوظه فى األسماك ال ا أظھرت زي وعى كلھ ة اليوم الواحد وكذلك معدل النمو الن معامل
ول  ز للمحل بة تركي ى نس وى أعل ى تحت ى الت امالت ھ ن المع ت أحس يلس وكان ل ١٥بالباس م

 .جم عليقة مقارنة بمعامله الكنترول فى كل من األسماك الصغيره والكبيرة على السواء١٠٠/
م  .٢ ة رق ى المعامل نھا ف دة وأحس بة جي ت نس ذانى كان ل الغ دل التحوي ى أعطت أحسن  ٤مع الت

ل غذائى النتائج مما يقل ل من الغذاء المستھلك مقارنة بالكنترول التى أعطت أكبر معدل تحوي
اج  ذاء إلنت رة من الغ ياً مع  ١أى أنھا تستھلك كمية كبي ا تتناسب عكس و أسماك وأنھ كجم نم

 .تركيز المنشط الحيوى فى العليقة 
ادة م .٣ ولين زادت زي ومين ، والجلوبي روتن ، االلبي دم من الب لحوظة فى محتوى المصل فى ال

ة  ى  ٤تناسب طردى مع نسبة تركيز المنشط الحيوى فى العليقه فاألسماك فى المعامل ھى الت
 .اعطت أعلى نسبة مقارنة بأسماك الكنترول التى اعطت أقل النتائج 

نسبة االلبيومين إلى الجلوبيولين تقل وتتناسب عكسياً مع الزياده فى كمية المنشط الحيوى فى  .٤
م العليقة حيث أن عل ة رق ى التحسن فى ) ٤(يق ا وعل ى جودتھ دل عل ا ي ل نسبه مم أعطت أق

 .صحة األسماك وجودتھا
ادة  .٥ امالت النمو بالزي ة تتحسن مع وى فى العليق تبين أنه كلما زادت نسبة إضافة المنشط الحي

زارع ويوصى البحث  ادة دخل الم ة وزي وكذلك صحة األسماك مما يقلل من استھالك العليق
زارع  بضرورة استخدام ى نطاق تجارى واسع فى الم بتليس عل وى باسيلس س المنشط الحي

  .السمكية 
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       ٢٥  ) ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

    
  )بلطى أوريا Xبلطى نيلى ( الغذاء و اإلدارة الغذائية لمزارع البلطى الھجين

   
  ومحمد إبراھيم وفا والھام أمانى واصف ل إبراھيم الحمادىأحمد كام

   راقى فخرى عطا
 )مصر –القاھرة  –شارع القصر العينى  ١٠١(المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد 

  

ي (أسماك بلطي النيل الھجين  ىعل ،فيكتوريا ؛أجريت تجربتان بإستخدام نظام التحليل اإلحصائي بلطي نيل
ا × د  .)بلطي أوري ه أوق اطر الخيري منتيه بمحطه بحوث األسماك بالقن ي احواض أس ان ف جريت التجربت

  .التابعه للمعھد القومي لعلوم البحار و المصايد
اه  ٣م١٠وكان حجم كل حوض حوالي  ه . مي ره زمني ا خالل فت ان أجريت لكل ، أسبوعا ٢٠وكال التجربت

  . تجربه على التوالي 
  .للثانيه تقريبا   ٣١¸٧٦،    جم لألولى  ٣٠¸٢٤تدائيه متوسطه إستخدمت أسماك ذات أوزان إب

ه  ي العليق روتين ف به الب ين نس ه ب ه العالق ى دراس ى ال ه األول دف التجرب الث %) ٣٠أو  ٢٥(وتھ ع ث م
ه   ن الطاق تويات م ك   ١٨¸٨٤،   ١٦¸٧٤،      ١٥¸٧مس اھزه وذل ه الج ن العليق رام م ل ج ول لك و ج كيل

  .ائى للبلطى الھجيناللنمالتقدير  األداء 
ه  ن التغذي دالت م الث مع ه ث ه الثاني تخدمت بالتجرب ديم % ٦،٤،٢و ا س ع تق ماك م وزن الحي لالس ن ال م

ه .علي فترتين  أو ثالث فترات يومياالوجبات  ه عددي دل كثاف ا استخدام مع سمكه  ٥٠أو ٢٥وتم فى كالھم
  .فى االسماك التجربه فى المتر المكعب وذلك لدراسه تاثيرھما على األداء اإلنمائى

ى على آداء انمائى فى البلطى أوقد اوضحت النتائج فى التجربه األولى أن  الھجين كان مع تلك االسماك الت
  .جم/كيلوجول  ١٦¸٧٤بروتين مع % ٢٥ذت على عليقه تغ

دم % ٤بينما اوضحت نتائج التجربه الثانيه ان افضل معدل أداء انمائى تم التوصل اليه مع معدل التغذيه  تق
 .   ٣م/ سمكه  ٢٥ عدديةعلى وجبتان يوميا مع كثافه 
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          ٣٩   ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  – الثاني عشر المجلد  –والمصايد  المائيةلبيولوجيا ل المجلة المصرية
  

دراسات على أداء النمو ومكونات الجسم فى سمكة البلطي النيلي والمبروك العادي المعاملة بإضافة 
  )بيوجين إلى العليقة(شط الحيوى المن

  
  نجاه عبد العزيز سليم

  مصر –معمل تربية وانتاج األسماك المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد 
  

اه ع وءة بمي أثر اضافة ذأجريت الدراسه لمدة ثالثه أشھر في أحواض أسمنتية ممل ه ت ة لمعرف ب
م  ات الجس و ومكون دالت النم ى مع وى عل وجين كمنشط حي دخل الصافي البي ائي وال اج النھ ق االنت وتحقي

ادى روك الع مكة المب ى وس ي النيل ماك البلط ي أس ل حوض ف ي ك تفادة ف به االس وجين  .ونس تخدم البي اس
  . كجم عليقة / جرام لكل  ٤،  ٣،  ٢،  ٠بمعدالت أربعة ھى 

  ). م ١× ٤× ٤(  ٣م١٦أربعه معامالت مساحه الحوض في كل معاملة  الىقسمت األسماك 
ى  :)١(عاملة رقم م ة عل يه المحتوي ه األساس ى العليق ة األسماك عل م تغذي ام و % ٣٠ت روتين خ ك ٤٦٩٠ب

  ) . معاملة الكنترول(كالورى لكل كجم عليقه 
م  ة رق وجين  : )٢(معامل ا البي ية مضافاً إلھ ة األساس ى العليق اً عل روك مع ة األسماك البلطى والمب م تغذي ت

  . كجم عليقة/ جرام ٢بمعدل 
  . كجم عليقة/ جرام ٣تغذت األسماك على عليقه أساسية مضافاً لھا البيوجين بمعدل  : )٣(املة رقم مع

  . كجم عليقة/ جرام ٤تغذت االسماك على عليقه أساسية مضافاً لھا البيوجين بمعدل  : )٤(معاملنأ رقم 
دل  ماك بمع ة األس م تغذي م % ٥ت ن وزن الجس اً  ٦م رتين يومي بوعيا م ام أس دل            وض -أي ماك بمع عت األس

ر/ سمكة٦ روك٣من أسماك البلطي و٣،  ٣مت ان  .٣م / أسماك مب دل ك دائي الوزن المع البلطي  سماكألب
  . سم طول  ١٣.٣جرام و ١٥.٣سم طول وأسماك المبروك بمعدل وزن بدائى ١٣.٥جرام و ١٣.٨

  : وكانت النتائج كاالتى 

ادة  -معدل النمو اليومي  -النھائيالبيوجين إلى تحسين الوزن  استخدام ىأد .١ معدل النمو النسبي وكانت الزي
دل  -معنوية فى كال من أسماك البلطى والمبروك على السواء  جرام ٣المعاملة المستخدم فيھا البيوجين بمع

 .لكل كجم عليقة أعطت أحسن النتائج
أ تحسنت كفاءة االستفادة من الغذاء مثل معدل التحويل الغذائي وكفاءة اال .٢ نا معنوي روتين تحس ستفادة من الب

 .كجم عليقة مقارنة بمعاملة الكنترول/ جرام يبوجين ٣ ىالتي تحتو ٣وخاصة في المعاملة 
ة و خاصة  .٣ ادة معنوي اد وزي حدثت زيادة معنوية ملحوظة في محتوي الجسم من البروتين وزيادة نسبة الرم

 .مقارنة بمعاملة إلكنترول٣في المعاملة رقم 
اتج الصافي ھناك زيا .٤ تفادة . دة معنوية واضحة فى اإلنتاج الكلى للحوض وكذلك الن دل االس ادة فى مع وزي

 . مقارنة بالمعاملة الكنترول  ٣من استخدام البيوجين وخاصة في معاملة 
اج في كل من  .٥ من المالحظ أن استخدام البيوجين كدافع نمو ومنشط حيوي يؤدى إلى تحسين مستوى االنت

 .وك البلطي والمبر
ى  .٦ معدل االستفادة من استخدام البيوجين في النمو والدخل الصافي وتحسين جودة مكونات الجسم كانت أعل

  .وأفضل في سمكة البلطي أكثر منھا في حالة سمكة المبروك المستخدم في التربية
ية للجسم وت      ات األساس دل في النھاية وبعد ھذه الزيادة في النمو والتحسين في صفات المكون حسين مع

ي نطاق  ،التحويل الغذائي في األسماك و عل ع للنم وي وداف وجين كمنشط حي     نوصي باستخدام مركب البي
اج  و اسع في االستزراع السمكي وكذلك زيادة الدخل للمزارعين الناتج عن تقليل كمية النفقات الالزمة إلنت

 . كجم نمو فى أسماك البلطى والمبروك  ١
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       ٦١  ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  – الثاني عشر المجلد  –والمصايد  المائيةبيولوجيا لل المجلة المصرية
  

تأثير احالل بذور فول الصويا المعامله بالغليان مع الطحالب الجافه محل مسحوق السمك على   
  أداء النمو و تحويل مركبات الغذاء و بعض مقاييس الدم فى أسماك البلطى النيلى

  
 ٢ميخائيلو ساميه كامل  ١راقى فخرى عطا

  محطة بحوث القناطر الخيريه -المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد -١
  باى - فرع االسكندريه قايد -المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد  -٢

  
ى  ماك ف حوق االس ى لمس ى و الجزئ الل الكل أثير االح ه ت ى دراس ذا البحث ال دف ھ يھ

ا عالئق صغار البلطى النيلى يط بينھم ه او خل د  ،باستخدام فول الصويا المغلى و الطحالب الجاف فق
ديل ونسبة االحالل وع الب ه من حيث ن ق مختلف روتين  تم عمل ستة عالئ ا من الب دير محتواھ وتق

رول  ى كنت ه االول داد العليق م اع ه وت دھون والرطوب يه وال ه االساس اض االميني % ١٠٠واالحم
در  مك كمص يالج  الس حوق و س ه مس ه الثاني روتين و العليق ى  للب ويا % ٥٠رئيس الل بالص اح

ه  ه % ٥٠والثالث ه والرابع ب الجاف ويا والطحال ن الص يط م الل بخل حوق % ٧٥اح الل المس اح
ي % ١٠٠السمكي بالخليط والخامسه بنسبه احالل  وي عل الخليط والسادسه تحت لمسحوق السمك ب

  .ك محاولة منا لتحديد نسبة االحالل المثلىالصويا المغليه كمصدر اساسي للبروتين  وذل% ١٠٠
ى االشباع الظاھرى  دل (وقد تم تغذية االسماك حت ام اسبوعيا ) من وزن السمك% ٥بمع ستة اي

  .م ٥  ٢٩الى  ٢٦اسبوعا تراوحت درجة الحراره خاللھا من   ٢٠لمدة 
لنمو حيث كانت معايير قياس ا% ٥٠,٧٥أظھرت النتائج أنه أفضل نسبة احالل بالخليط 

  .و الكفائه المستفاده من الغذاء السمكي ال تختلف معنويا عن  مثيالتھا السماك الكنترول
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  الكفاءة االقتصادية الستخدام أسطول الصيد البحري المصري
  ٣أحمد إبراھيم الدميري  – ٢نبيل فھمي عبد الحكيم  – ١ء محمد والـينجال

  .جامعة بنھا –كلية الزراعة –أستاذ متفرع بقسم االقتصاد الزراعي -١
  .جامعة األزھر –كلية الزراعة  –أستاذ متفرغ بقسم اإلنتاج الحيواني والسمكي  -٢

  .بنك االستثمار القومي  –وكيل وزارة  -٣
  

داد م ي زادت أع ذلك ف يض المتوسط المصرية وك ي مصايد البحر األب ة ف راكب الصيد العامل
ذول  د الصيد المب مصايد البحر األحمر بما ال يتناسب مع إمكانية ھذه المصايد األمر الذي تسبب في أن جھ
مكية  وارد س اء كم ي العط تمرارية ف ن االس اجزة ع ا ع ة ويجعلھ مكية المتاح وارد الس ات الم وق إمكاني يف

ى جانب الية متجددة وترتب على ذلك عدم كفاءة التشغيل البيو اطبيع وارد وأسطول الصيد إل قتصادي للم
دة عن حاجة . استنزاف الموارد السمكية البحرية المصرية وقد قدر عدد مراكب الصيد اآللية القياسية الزائ

ام  مكية ع ة الس وارد المائي والي  ٢٠٠٠الم ي  ٦٤٨، ٨٢٥بح ي ف ي قياس يد آل ب ص يض مرك ر األب البح
ا المتوسط والبحر تثمارات فيھ ة االس غ حوالي  األحمر على الترتيب، ويقدر إجمالي قيم ون  ٣٢٤.٣مبل ملي

  .جنيه
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ر الفسيولوجية لھا نتيجة تأثير إضافة قاء ونمو أسماك البلطى النيلى وبعض المعاييب
  .فى العالئق  فيتامين جـ 

  
  نجاة عبد العزيز سليم

  مصر   –المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد 

دائي  ط وزن ب ى بمتوس ي النيل ماك البلط ى أس ة عل ذه الدراس ت ھ ول ٢٠. ٣أجري رام وط ج
ة من ح١٣.٥ ،  ٣٠٠مض االسكوربيك ھي صفر ، سم فى أحواض أسمنية لدراسة تأثير مستويات مختلف
ا / مليجرام  ١٢٠٠، ٩٠٠، ٦٠٠ ية وبھ روتين % ٣٠كجم عليقه وقد تغذت األسماك على العالئق األساس ب

دل  من % ٥خام مضافه لھا المستويات السابقة من حمض االسكورييك في خمس عالئق تقدم لألسماك بمع
  .مكررات ٣التجربة في وتمت  –أيام في األسبوع مرتين في اليوم  ٦وزن الجسم 

ابقة  ٥وقد قسمت التجربة إلى  ى أحدى المستويات الس ة تغذي األسماك عل امالت كل معامل مع
  : من الفيتامين مضافه للعليقة األساسية 

  .تغذى األسماك على عليقة أساسية فقط وھى معاملة الكنترول) ١معاملة 
  .م عليقةكج/ مليجرام ٣٠ ٠عليقه أساسية مضافا ًلھا ) ٢معاملة 
  .كجم عليقة/ مليجرام  ٦٠٠بھا عالئق أساسية مضافاً لھا ) ٣معاملة 
  .كجم عليقة/ مليجرام ٩٠ ٠مضافأ لعليقه األساسية ) ٤معاملة 
  . يوم  ٩٠مدة التجربة   .كجم عليقه /مليجرام  ١٢٠٠بھا العليقه مضافا لھا ) ٥معاملة 

  : وكانت النتائح كما يلى 

ه الوزن النھائى وصلت أقص )١ يم ل ى ) جرام ٩٧.٢(ى ق ة عل ة الحتوي ى العليق ذاة عل فى األسماك المغ
 ) . جرام ٧٥.٤(كم عليقة مقارنة بالمعادلة الكنترول التى كانت قيم الوزن النھائى بھا / مليجرام ٩٠٠

م ) ٣٨٠(و ) ١.٢٠(كانت % معدل الوزن النوعى والزيادة النسبية  )٢ ة رق والى فى معامل ) ٤( على الت
ى / ليجرام م ٩٠٠بھا  ا يل ا كم ى كانت نتائجھ رول الت ى ) ٢٤٤) (٠.٩١( كم مقارنة بمعاملة الكنت عل

 .التوالي 
ا  )٣ ه لھ ذائي وصلت أقصي قيم ول الغ ل التح م ) ٢.٤٤(معام ه رق ي المعامل ت ف ه ) ١(تحقق ا العليق بھ

 .األساسية بدون أضافه 
ا  )٤ ه لھ لت أقصي قيم روتين وص تيفاء الب دل اس ي ال) ١.٨٩(مع ت ف م تحقق ة رق ا ) ٤(معامل ى بھ الت

 ) .١.٣٠(كجم عليقه بالمقارنة بالمعاملة الكنترول التى كانت نتائجھا / مليجرام ٩٠٠
ة  )٥ امالت البيولوجي د(من ناحية القيمة للمع ائج     ) المعي -المناسل  -معامل الكب ا أعطت أفضل النت كلھ

ا ) ١٢.٨،  ٦.٢، ٥.٩( يس بھ ى ل ، ٤.٤( إضافة لحمض االسكورييك بالمقارنة بمعاملة الكنترول الت
١١.٥،  ٩.٤ . ( 

دان   )٦ اب الف ن حس وض وم ن الح ة م ة نھائي ي إنتاجي ه ) ١١٩٠،  ٣.٠٨(أعل ي معامل ت ف ) ٤(تحقق
 .على التوالي) ٥٢٥،  ١.٨(كجم عليقه مقارنه بمعاملة الكنترول التى أعطت / مليجرام ٩٠٠

ة لوحظ تحسن في صحة األسماك وحيويتھا في أسماك المعام  )٧ ا) ٤(ل ى بھ ه /مليجرام ٩٠٠الت م عليق ك
ة  ى أقصي قيم ائي للعضالت وصلت إل و كيمي ه والتركيب البي حيث أن المعامالت والقياسات الدموي

   .لھا
ده  )٨ ق األسماك حيث أن إلضافتھا فائ يوصى الباحث بضرورة استخدام حمض االسكورييك فى عالئ

 .المنتجة ماكاألسكبيرة في تحسن صفات النمو والناتج النھائي من 
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       ١١٨   ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  – الثاني عشر المجلد  –والمصايد  المائيةلبيولوجيا ل المجلة المصرية
  

ثالث قرى سياحية على الساحل الغربى  ياهم فيالنباتية  الھائمات مجموعة تركيبتغيرات في ال
  .اإلسكندرية ءالشاطى

  
 د الحليمأحمد محمد عب -نھال جالل شمس الدين 

 مصر ، اإلسكندرية لعلوم البحار و المصايد،  القوميالمعھد 
  

اتتم دراسة  ل الھائم وع، كلوروفي دد والن ة من حيث الع اين خالل دورة -النباتي أ  والتب
ياحية وھي رى الس ة، والق المھندسين، : كاملة في مياه البحر غرب اإلسكندرية في منطقة النوباري

ال ك ب رابيال وذل ا وم و مراقي ي بعض الخواص الفيزيق ة المحيطة  -رجوع إل د سجلت . كميائي ولق
ة أنوع والتي اتسمت ب ٢٠٨منطقة الدراسة  واع ال توجد إال في البيئ ختالف طبيعتھا ابتداءاً من أن

اين في الملوحة ) نوع  ١٠٧(البحرية  وع ١٠١(إلي أنواع تعيش في المياه العذبة وتتحمل التب ). ن
ياحية ) نوع ١٧٦(وبارية األكثر تنوعاً ولقد كانت منطقة الن ة المھندسين الس ة قري  ٩٠(يليھا منطق

وع ياحية )ن ا الس ة مراقي ة قري وع ٨٣(، منطق م  )ن ياحية ث رابيال الس ة وم وع ٥٤(منطق د ). ن ولق
ب  ادت الطحال ث س رابيال حي ة م دا قري ا ع ي م ة ف ة الدراس دياتومات منطق ة ال ادت مجموع س

ولقد كانت أنواع قليلة ھي المسئولة عن قمم . ك خالل شھر سبتمبروذل% ٩٩.٥٣الخضراء بنسبة 
وذلك خالل شھر  Cyclotella kütziginiana   ،Rhizosolenia fragellissimaاالزدھار، 

و  ة،   Skeletonema costatumيولي ة النوباري وفمبر في منطق  Skeletonemaخالل شھر ن
costatum وفمب ة المھندسين خالل شھر ن ة  Rhizosolenia setigeraر، في منطق في منطق

بتمبر و  بتمبر .Carteria spمراقيا خالل شھر س رابيال خالل شھر س ة م اين . في منطق د تب ولق
ل ط -كلوروفي ن متوس راً م اً كبي رام ٠.٧٧أ تباين ي /ميكروج رابيال إل ة م ي منطق ر ف  ٢.٦٦لت
ة النوباري/ميكروجرام ذلك منطق ة مصنفاً ب ة النوباري ين متوسطة لتر في منطق ا ب ة والمھندسين م

اين . التغذية وفقيرة التغذية ومصنفاً منطقة مراقيا ومرابيال من المناطق الفقيرة التغذية ولقد أثر التب
ناتس في  ٢.٩٩و  ٠.٥٣النباتية فلقد ترواحت القيم بين  الھائماتفي األنواع تأثيراً سلبياً على عدد 

ين نات ٢.٣٩و  ٠.١٣منطقة النورباية، وبين  ة المھندسين وب اتس في  ٢.٥٤، ٠.٥٦س في منطق ن
  .ناتس في منطقة مرابيال ٢.٧٩، ٠.٠٣منطقة مراقيا وبين 

اين في ظل و يم منخفضة للتب ائدة مصحوباً بق ة الس واع القليل لقد أدى ازدھار بعض األن
ة النوب ة، الظروف البيئية المحيطة إلي ظھور تأثير مياه الصرف المتدفقة التي تصب في منطق اري

وث .المھندسين ومرابيال ع التل ة لمن اطق تحت المراقب ا . لذلك البد من وضع ھذه المن  أشارت بينم
ا إل ة مراقي ة قري ي منطق ذيات ف زات منخفضة للمغ دة مصحوبة بتركي واع عدي يادة أن ود  ىس وج

 .ظروف بيئية مالئمة وخالية من التلوث
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       ١٤١   ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  – الثاني عشر المجلد  –يد والمصا المائيةلبيولوجيا ل المجلة المصرية

  
من عائلتي ميجالونيدي ومالدينيدي  ألول مرة بالمياه الساحلية من الديدان عديدة األشواك تسجيل أنواع 

  المصرية بالبحر المتوسط
  

  على عبد النبي فايزة
  اإلسكندرية –المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد 

  
ت ھ ر تم رقي للبح مالي الش اطئ الش اع الش وبيات ق ن رس ت م ات جمع ي عين ة عل ذه الدراس

ة للمركب  ة البحري ي للرحل المتوسط، من منطقة سھل الطين وقد جمعت العينات في إطار المشروع البحث
  . ٢٠٠٨سلسبيل خال شھر يونيو 

دى  ائلتي ميحالوني ة تكون، وقد تناول البحث دراسة كل من ع دان انبوي ات وھي دي ا من حبيب ھ
ة  ي أسس ھام ة عل د كل عائل ة في الشكل والحجم وتعتم ع وھي مختلف ة القواق الطمي والرمل وكسر أغلف

ديثاً في يللتم وأساسية ة ح اع األسس المتبع يز بين أجناس وأنواع كل عائلة مع مراعاة تحديث األسماء واتب
ة، التصنيف  ى كل عقل ع األشواك عل ى توزي د ل. وھي التركيز عل ة وق دى وحظ أن عائل جنس  –ميجالوني

ى شكل  ز عل د مع التركي ا من ذوائ ا يتصل بھ ى شكل األرجل وم ميجالونا يعتمد اساساً في التصنيف عل
واع اين األن ي تب ؤدي ال ى أخر ي وع ال ن ن ا م عة واختالفھ ة التاس د العقل واك عن دي . األش ة مالدني ا عائل أم

بطن وشكل فالتصنيف يعتمد على عدة عوامل ؛ أھمھا شكل ا ة ال ع األشواك في منطق راس وشكل وتوزي ل
منھم إحدى ، ومن نتائج ھذه الدراسة التعرف على أثنتا عشر نوع . الجزء األخير من الجسم ويشمل الشرج

  وتنتمي ھذه األنواع الي ثمانية أجناس ھي. عشر نوع يسجل ألول مرة بالمياه المصرية
Magelona, Praxillella, Micromaldane, Axiothella, Clymenura, Lumbriclymene, 
Johnstonia and Euclymene      

ل متصلة  " تم وصف كل نوع وصفاً تفصيلياً وتم رسم وتصوير كل عينة بواسطة كامير اديجيت
ي مقارنت. بالميكروسكوب ان أخر مع ذكر االختالف  هبمثيل هإضافة ال ي ، المتواجد في أى مك إضافة ال

اه البحر المتوسط والمحيط . كل منھمالتوزيع الجغرافي ل د سبق رصدھا في مي واع ق وقد وجد أن كل األن
   األطلنطي  
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     ١٦٣ ) ٢٠٠٨(  الرابع العدد  – الثاني عشر المجلد  –والمصايد  المائيةلبيولوجيا ل المجلة المصرية

  
  القرموط اإلفريقي الكالسيوم ضد سمية الزرنيخ ألسماك بوناترلكالتأثير الوقائي 

  
  نصر هللا حسن عبد الحميد

  مصر  – جامعة بنھا –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان 
  

ات الكالسيوم ضد السمية  ائي لكربون أثير الوق ة الت ار فاعلي تھدف الدراسة الحالية الختب
ى  ماك إل وحظ أن تعرض األس ث ل زرنيخ، حي ي لل وط اإلفريق ماك القرم ة عن تعرض أس الناتج

د   ١/٢٠و  ١/١٠ من التركيز المميت للنصف للزرنيخ قد أدى إلى زيادة ملحوظة في معامل الكب
(HSI)  ل ل المناس ن معام ل م ض ك ا أنخف اء  (GSI)بينم ل األحش ذلك بعض  (ISI)ومعام وك

  . مقاييس الدم التي تم دراستھا
ائف  ات وظ دالت إنزيم د مع ى تزاي زرنيخ إل ماك لل رض األس ا أدى تع بينم

  .في بالزم الدم وكذلك محتوى الصفراء والدھون والسكر والبروتينات (AST,ALT)الكبد
في   LDHو  ALT,ASTكما سجلت النتائج أيضا ارتفاعا واضحا في نشاط إنزيمات 

د والعضالت وى . الكب د و محت ي الكب ة  ف ات الكلي وى البروتين د سجل محت ة أخرى فق ن ناحي وم
ً  الجليكوجين معنوياً نتيجة للتعرض للزرنيخ ، وھذا ربما يكون داللة  في الكبد والعضالت انخفاضا

تھتك في  على استھالك الطاقة الناتجة عن التسمم بالزرنيخ ، ولقد أوضحت الفحوصات المجھرية
ى . أنسجة الكبد والخياشيم ة عل اه المحتوي كما أوضحت الدراسة أن إضافة كربونات الكالسيوم للمي

م  ع معظ ى تراج د أدى إل زرنيخ ق زرنيخ وبصورة ال ة عن التعرض لل رات الضارة الناتج التغيي
ات  ١/٢٠خاصة التعرض إلى  من التركيز المميت للنصف ولذلك فإنه من الممكن استخدام كربون

  .الكالسيوم لحماية أسماك القرموط اإلفريقي من السمية الناتجة عن التعرض للزرنيخ
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وصف الدودة الشريطة الشائعة في سمك القرموط وبيان تأثيرھا  إعادة
  الھستوباثولوجى على معدة ھذا النوع من السمك

  
  النجارمدحت مروة ، ھدى عبد الحليم طه ، عبد هللا محمد إبراھيم 

  مصر  - القاھرة -العباسية -عين شمس جامعة - كلية العلوم -قسم علم الحيوان 
  

دة  ن مع تخرجت م ى اس ريطية  الت دودة الش دف وصف ال ة بھ ذه الدراس قامت ھ
م  الطفيليلھذا  البيولوجيالى التركيب  باإلشارةو ، سمك قرموط مصاب بھا ا من فھ أمكنن

أسماك  و لقد قمنا بأخذ عينات من. السمكة المصابة أمعاءو تحليل التأثير المرضى له على 
الماسح  االلكترونيالقرموط لتشريحھا و البحث عن الدودة الشريطية تحت الميكروسكوب 

ا دة لدراسة التركيب الھستولوجى لھ ات من المع ات ،كما أخذنا عين د لوحظت اختالف و لق
يجوھريه بين معدة سمكة القرموط الصحيحة و تلك المصابة بھذا  حيث وجد ان ،  الطفيل

ى  باإلضافةالمعدة السليمة متصلة و متجانسة مع بعضھا الى حد كبير الطبقة المخاطية ب ال
ة ا الليمفاوي ى النقيض ، تطور القنوات و االنابيب الدقيقة بھا مع انتشار بسيط للخالي و عل

ا ، السمكة المصابة ىف ادة و تضخم الخالي ة مع زي ة المخاطي فقد وجد تدمير عنيف بالطبق
  .يف و زيادة االفرازات المخاطيةالى التل باإلضافةالليمفاوية 
ر  إلزالةھذه الدراسة بھا من البيانات و المالحظات ما يؤھلنا  إن   النقاب عن الكثي

ين  يحول العالقة ب ذا  الطفيل ل لھ ى سمكة القرموط كعائ رات عل ل خصوصا التغي و العائ
  .الطفيلي
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أن تساعد في مكافحة مرضي ) بروكامبارس كالركي ( ھل تستطيع إستاكوزا المياه العذبه 

  البلھارسيا و الفاشيوال في مصر ؟
  

  ٢كارم الحمصاني  -  ١ستيته حسن سليم
  مصر، جامعة عين شمس -كلية العلوم -قسم علم الحيوان -١

           مصر،  جيزه –لألبحاث قسم بحوث البيئه والرخويات الطبيه إمبابه  معھد تيودور بلھارس -٢
  

ه  اة العذب تاكوزا المي أجريت بعض التجارب المعمليه مع المسح الحقلي لدراسة فعالية اس
ي( ارس كالرك ه المصريه -)  بركامب ي البيئ دخيل عل وان القشري ال ع   -الحي ة القواق ي مكافح ف

  .سيا و الفاشيوال في مصرالناقله لمرضي البلھار
ه          ه وسمكة البلطي النيلي اه العذب ع المي استخدمت في التجارب المعمليه أنواع عديده من قواق

وان ذا الحي ذائي لھ ار السلوك الغ ه من اجل إختي ات المائي ذا . وبعض النبات ي لھ م مسح حقل ا ت كم
ة في محا وات مائي ره الحيوان وقواقع المياه العذبه في عدة قن ه واإلسماعيليه والبحي فظات القليوبي

  . والتي تم مسحھا لنفس الغرض خالل التسعينات من القرن الماضي
يا           رض البلھارس ه لم ع الناقل ه ان القواق ارب المعملي ائج التج رت نت ا (أظھ بيومفالري

اتس ولينس ترنك ندرينا و ب تاكو) الكس ھل لإلس ه األس ار األول والفريس ا  اإلختي د كانت ا ق زا وأنھ
كما اشارت نتائج المسح الحقلي . إلتھمت كل األفراد التي قدمت لھا من ھذه القواقع في اليوم األول

ا  ىإل دت فيھ ي وج وات الت م القن ي معظ رض ف ه للم ع الناقل ل للقواق اء كام ر أو إختف نقص كبي
ل مصرف ايف وترعة  اإلستاكوزا بينما سجلت المجاري المائيه التي ال تأوي ھذا الحيوان مث المن

  . كثافه عاليه من تلك القواقع)  غرب قناة السويس(فايد 
ي  ىكما أوضحت ھذه الدراسه المعمليه و الحقليه دالالت مبشرة عل    ة القضاء عل إمكاني

ر يا وغي ه في مصر عن  همرض البلھارس اه العذب ع المي ل بواسطة قواق ي تنتق من  األمراض  الت
ة  هالبيئه المصريه و الذي توسع انتشار ىطريق ھذا الحيوان الدخيل عل في معظم المجاري المائي

  . في مصر
  

  



  

  

  

  

www.esfhd.eg.net 

  ٢٠٢)  ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

توم البحري أكنانسيس لونجيبس تحت اللديمن الكربون والنتروجين  النمو والمحتوى الخلوى
  غير المشترك فى درجات الحرارة والملوحة وفترات الضوءتاثير الت

  
   وجدى لبيب جرجس –سامية كامل ميخائيل 

  مصر ، اإلسكندرية –المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد 
  

ورة  " كنانسيس لونجيبسأ "تم عزل خاليا الدياتوم  ة مغم ى شرائح زجاجي راكم عل المت
ا ى مي رقى   هف اء الش كندريةاإلبالمين د أدى .س افة   وق زات   D 600إض  ٢٥و  ١٠بتركي

ول، ذا  ميكروم ز EDTAوك ع  ٠.٠٠٠١بتركي ع التصاق وتجم ى من ول إل ھل الم ا س ا  مم خالي
  .الحصول على عينات متجانسة إلستزراعھا

درجات (لكل من الملوحة ) حالة ٥٢(وتھدف الدراسة إلى التعرف على تأثير المشاركة 
ين  ا ب ى  ٥م رارة ) ٤٠ال ى  ١٠(والح ة ٢٥ال ة مئوي ى ( والضوء ) درج ع عل متواصل و متقط
ا و ) ساعة ضوء ١٢ –ساعة ظالم  ١٢فترات  وى ، أقصى تضاعف للخالي وى الحي ى المحت عل

  : أظھرت النتائج اآلتى. المحتوى الخلوى للكربون والنيتروجين للطحلب موضع الدراسة
د درجة ملوحة  -١ ك مع كل در ٥الطحلب لم يستطع النمو عن جات الحرارة المستخدمة، وذل

 .ملوحة ١٠درجة حرارة مع  ١٥وكذا تحت المشاركة لكل من 
بلغ المحتوى الحيوى خالل المرحلة المتعاظمة للنمو قيما متماثلة تقريبا مع التغير فى فترات  -٢

 .ميلليتر/ ميكروجرام  ١٢قصى أ، وبحد ) متقطع –متواصل (التعرض للضوء 
ن  -٣ ل م اركة لك ت المش ة ٢٠مثل رارة و  درج د األ ٣٠ح ة الح ب ملوح و الطحل ل لنم مث

ت  ا كان تمر ، بينم أثير الضوء المس ا تحت ت رارة و  ٢٠وتضاعف الخالي ا  ٢٥ح ة ھم ملوح
 .مثل تحت تأثير الضوء المتقطعاأل
ى إ ١٥رارة من حرتفاع فى درجات الأدى األ -٤ وى إدرجة  ٢٠ل وى الحي ى تضاعف المحت ل

 .    وءترات  الضفبغض النظر عن التغبر فى 
 .تماثل طرز التغير لكل من المحتوى الحيوى والكربون الخلوى -٥
 . سجل المحتوى الخلوى للكربون قيما أقل عند التعرض للضوء المستمر -٦
ر فى درجات الحرارة  -٧ روجين والتغي وى للنيت غياب طراز محدد للعالقة  بين المحتوى الخل

رتفاع فى درجات الحرارة تحت األ ، بينما كانت الزيادة واضحة مع) ضوء مستمر(والملوحة 
 .  ظالمساعة إ ١٢: ضوء ساعة١٢ دورة

 .٤٠،  ٣٥درجة حرارة وملوحة ما بين  ٢٥نيتروجين عند : قصى معامل كربونأظھور  -٨
و و معامل  -٩ دل النم ى درجات الحرارة وكل من مع ر ف ين التغي زة ب ة ممي د عالق دم تواج ع

 .المحتوى الحيوى: الكربون
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  ٢٢٨  ) ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –لبيولوجيا المائية والمصايد المجلة المصرية ل
  

تأثير العوامل البيئية والتباين الجنسى على االستجابات الفسيولوجية الستاكوزا البرك األحمر 
   فى  مصر)  بروكامباراس كالركى (الغازى 

 
  ى يوسففيكتوريا نيقوال  ، أميمة مصطفى ، سمير بلتاجى ،ھان

 . مصر،  جامعة عين شمس –كلية التربية  - قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية  
  

ى الوضع الفسيولوجي  اين الجنسى عل تم إجراء ھذه الدراسة لبحث تأثير العوامل البيئية والتب
ازى رك األحمرالغ اراس كالركى( الستاكوزا الب ة مواسم )  بروكامب دار أربع ى م فى  مصر عل

م .تم جمع العينات من ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة .متعاقبة  د ت ة  فق اء والترب ات الم أما عين
يتم  ذى س ع ال ا فى الموق ل تلوث اء األق ة الم جمعھا  من ثالث بيئات مائية متباينة بھدف تحديد نوعي

ع ( ھذه المناطق ھى ترعة المنصورية. استخدام العينات المجمعة منه لھذه الدراسة  ،)األولالموق
  ).الموقع الثالث(وترعة بنى مجدول ) الثانيالموقع (مصرف المحيط 

م ة مواس دار أربع ى م رة  عل ى  ٢٠٠٥حالل الفت ة  ٢٠٠٦ال ات الخواص الفيزيائي ت قياس دل
ة  ة(الكيميائي ت ) الفيزيقوكيميائي رات ،والنتري ا ،النت زات األموني اع تركي ى إرتف ة عل اء والترب للم

الم دات ب ى الكلوري افة ال ع .  ٢وقع إض ا الموق د،  ٣أم ن حدي ة م ادن الثقيل ا بالمع ر تلوث ان أكث فك
اس، وم  نح ك واأللومني ز ،زن ع .منجني ى ١الموق ل ف فافية وأق ر ش اه أكث زا بمي ان متمي ذى ك و ال ھ

الموقعين االخرين ه ب ى بمقارنت اني ( خاصية التوصيل الكھرب ث، الث ل درجة حرارة ). الثال إن أق
اك للماء قد تم تسجيلھا خال ل فصل الشتاء وأعلى درجة تم رصدھا فى فصل الصيف  ولم يكن ھن

  .فرقا واضحا فى درجة حرارة  الماء بالمواقع الثالثة لنفس الموسم
ائى  ل البيوكيمي وى(إن التحلي ى ) الكيموحي تاكوزا الت ن االس ل م ى تؤك ية  الت زاء الرئيس لألج

ه ق)   األولالموقع (تقطن ترعة المنصورية  ى أن ائى يدل عل وى الم ذكور أن المحت وحظ فى ال د ل
دھنى  ا ال ه فى محتواھ ى زادت عن بعضالته البطنية ارتفع بزيادة طفيفة طوال العام عن اإلناث الت

ين الجنسين و معظم فترات العام  روتين ب وى الب وحظ أيضا . لم يكن ھناك فرقا واضحا فى محت ل
ة زيادة تراكم الجليكوجين بالعضالت  البطنية لإلناث ع د للدالل ذكور لكن تفتق لى مدار العام عن ال
  .االحصائية فيما عدا التغير الناتج خالل فصل الربيع

ع  ى الربي دھون ف تاء ولل ى الش اء ف جلة للم تويات المس ى المس ت أعل ين ،كان ال الجنس ى ك ف
ف ى الخري وجين ف ف . وللجليك الل الخري دھون خ ت لل د كان جيال فق تويات تس ل المس ا أق أم

ة . ن فى الشتاء وللجليكوجي ات البيوكيميائي رات الموسمية فى المكون تدل ھذه النتائج على أن التغي
ات فسيولوجية ؤلألجزاء التى  ت )الكيموحيوية( د تعكس عملي تاكوزا لكال الجنسين ق كل من االس

ى(مختلفة مرتبطة بالتباين الجنسى كتعبير عن استجابة الحيوان للتكيف  مع ) تكيف فسيولوجى بيئ
  .ية البيئة والظروف البيئية  على مدار أربعة فصول متعاقبة فى مصرنوع
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  ٢٥١)  ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

: بمياه من مصادر صرف متنوعة باإلسكندرية متأثرةديناميكية الھائمات النباتية فى منطقة 
  في ملوحة المياهتأثير التدرج 

  
  سامية كامل ميخائيل 

  اإلسكندرية –المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد 
  

س  يج المك ر خل كندرية(يعتب ادية ) اإلس ة إقتص ددة، ذو قيم ادر متع ن مص اه صرف م أثر بمي المت
ة الخليج .  وإجتماعي ف ب ة المختل درجات الملوح دى ت ى م ى  ٣.٣٠(عل ار ) ٣٩.٦٤إل م إختي ات  ٧ت محط

ذا المدى الواسع من الملوحة أمكن تعريف .  غطي ھذه البيئات المختلفةت ة  ٤من خالل ھ ة؛ كتل ل مائي كت
 ٣٠، كتلة البحر المتوسط المخلوطة وھي تتميز بملوحة بين ٣٨.٥> البحر المتوسط وتتميز بدرجة ملوحة 

ين ٣٨.٥و  ة ب ة المخفف ز بملو ٣٠و  ١٠، الكتل ة المصرف وتتمي را كتل ة وأخي ة ملوح ع . ١٠< ح م تجمي ت
ية اميع أساس الث مج ي ث ة ف ات النباتي ة : الھائم احلية ذات الملوح ة الس ة، المجموع اه العذب ة المي مجموع

  .المنخفضة و مجموعة األنواع ذات القدرة على التعايش في درجات الملوحة المتباينة
ار ضخم في فصل الر وع تميز األنتاج السنوي من الھائمات النباتية بوجود أزدھ ى الن ع، ينسب إل بي

ي ). لتر/ مليون خلية  ٢٢٢.٥أعلى كثافة كانت ( سكيلوتونيما كوستاتم  شاركت الملوحة في الشكل التركيب
ين  راوح ب ا ٣٥و ٣٠للدياتومات السائدة، بمستوى من الملوحة يت ا لنموھ با بيئي دو مناس ار مدى . يب م إعتب ت

ين  ة ب واع ال ٥.١و  ٣.٣الملوح بعض أن ال ل دا فاص اء ح ب الزرق ن الطحال ا م ي أساس ة وھ اه العذب مي
  .١٤.٨تواجدت ثنائية األسواط في درجة ملوحة أعلى من . المخضرة

ين  ا ب ل أ قيم وى كلوروفي جل محت رام  ٤١.٨٤و  ٠.٤٨س دره / ميكروج ط ق ر بمتوس  ١٤.٣٩لت
يم. لتر وقد وصل إلى أعلى قيمة له في منتصف فصل الصيف/ميكروجرام  ل  بناءا على متوسط ق كلوروفي

٪ من كلوروفيل ٦٥أعلى من (ميكرون تشكل الجزء األساسي  ٢٠<أ وجد أن ھذه القيم للخاليا ذات الحجم 
ا ). أ الكلي ام الخالي  ٢٠> و  ٢٠< (خالل فترات األزدھار أظھر توزيع محتوى كلوروفيل أ بالنسبة ألحج
الحجمين سادا في شھر يوليو وبنفس  بينما كال) ٪٦٢.٧٣(سيطرة األحجام الكبيرة في شھر مايو ) ميكرون

اط ). ٪٦٧.٥٢(ميكرون  ٢٠<النسبة تقريبا، أما في شھر سبتمبر فقد سادت أألحجام  اد أي أرتب تم إيج م ي ل
راء  راء والخض ب الخض دياتومات، اليوجلينات،الطحال رة ال ام ووف ل أ وأحج يم كلوروفي ين ق وي ب معن

  .ميكرون ٢٠>األسواط  واألحجام المزرقة، بينما وجد ھذا األرتباط بين ثنائية 
أظھرت نظم توزيع المحتوى الحيوي لكتل المياه المختلفة، وبناءا على قيم المتوسطات، أرتفاع نسبي 

ل أ  رام ١٥.٦٨(لكلوروفي بة /ميكروج ر، بنس ام ٥٨.٧٦لت ة باألحج رون ٢٠<٪ ممثل ذه ). ميك أنخفضت ھ
ي  يم إل رام ٦.١٦الق ر /ميكروج رون>٪، ٥٨.٥( لت رام ٠.٩٩و ) ٢٠ميك ر /ميكروج  ٢٠>٪، ٦٦.٠٦(لت
  .بالترتيب ٣٨.٥> ، و ٣٨.٥-٣٠في درجات الملوحة بين ) ميكرون

وع  ٢.٢٤ناتس في شھر مايو و ٠.٣٤تراوح معامل التباين بين  ا بتن بتمبر، مرتبط اتس في شھر س ن
  .األنواع وأزدھار الھائمات النباتية

 . والملوحة على إنتاجية الھائمات النباتية أظھرت المعادالت اإلحصائية أھمية درجات الحرارة
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  ٢٦٤)  ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

  
  األسماك فيلقنديل البحر  الضوئيالتعبير الجينى لجين البروتين 

  
  ٤در زيلنيناألكسن ، ٣إيناسا األكسندرفنا ، ٢ھوانم سالم،  ١أميمة خفاجى

  .قسم الثروة السمكية كلية العلوم البيئية الزراعية جامعة قناة السويس -١
 .قسم الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة األزھر -٢
 .بروسيا العلميمعھد الوراثة الجزيئية بأكاديمية البحث  -٣
  .بروسيا العلميالبحث  بأكاديميةمعھد الكيمياء العضوية  -٤

ى  أحدثالضوئى الموجود فى قنديل البحر  من يعد البروتين          ة للكشف عل الوسائل العلمي
وتم تحويره وتخليقه معمليا وھندسته . العديد من الصفات الحيوية والخلوية بالنسبة للحيوان والنبات

ه فى .ونسخه  ه وحقن دا للنمو أمكن نقل رة ج وباستخدام طريقة الحقن المجھرى فى المراحل المبك
ى البيض المخصب  ألسماك المبروك ، حيث تم نقل نوعين من جين البروتين الضوئى المحمل عل

 PCRوباستخدام تحليل الـ . الناقل الوراثى لألسماك ، جين ضوئى طبيعى وآخر تم ھندسته وراثيا 
ان   ا ك ر عنھم ا والتعبي ين الطبيعى  والمھندس وراثي أمكن الكشف المبكر عن وجود كل من الجين

ر فى التتابعات كما ثبت . واضحا ه بشكل أوضح وأكث ر عن م التعبي د ت ا ق أن الجين المھندس وراثي
ـ  ل ال الجين الطبيعى   PCRالناتجة من تحلي ة ب ه . مقارن ة لعزل الجين ونقل ة الحديث ذه الطريق وھ

د  ه يع للكائنات األخرى تعد ھامة فى دراسة بيولوجية الخلية والنظام الجينى وآلية النمو خاصة وان
  . طبيعية ضوئية يمكن إدخالھا بشكل طبيعى فى نسيج الكائن الحى كعالمة
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  ٢٧٣)  ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

  
حول استخدام الطحالب البحرية الجافة والھوائم النباتية المكثفة كوجبات للمحار 

   مصر، ى فينوروبس أورياالبحر
 

  ٣و فيديكار فاضل مدكور ٢و جيھان أحمد الشوبكى ١سامية حسين محمد
 بورسعيد ، مصر -جامعة قناة السويس  -كلية العلوم  -  قسم الحيوان -١
 بورسعيد ، مصر -جامعة قناة السويس  -كلية العلوم  - قسم النبات -٢
 بورسعيد ، مصر -س جامعة قناة السوي - كلية العلوم  - قسم علوم البحار -٣

  
ن  ة م ه بتحضيرات جاف د تمت تغذيت ا فق وروبس أوري ار فين ة لمح ه التجاري را لألھمي نظ

ة  ب البحري ا(الطحال ا الكتيوك تينالس و يولف ا انتيس وائم ) انتيرومورف ن الھ ة م يرات مكثف وتحض
أثير وقد تم قياس الزيادة فى الوزن أى معدل النمو اليومى للمحارات الحية وذ. النباتية ين ت ك لتعي ل

ة ة . الوجبات المختلف ومى لتغذي دل النمو الي ة مع رات المسجلة بمقارن اك بعض التغي ووجد أن ھن
ك  رول وذل ى الكنت ه ف و عن ى النم الى ف جل وزن ع د س رول، فق ع الكنت رعين م ة المص ثنائي

دث  ا الح اس أوري م٦-٣(للفينوروب ة و انتيروم) م ون المكثف ى الفيتوبالنكت ذت عل ى تغ ا والت ورف
دما كانت ٩ -٦.١أما ثنائية المصرعين ذات الحجم . انتيستينالس ا عن و لھ ى نم د أعطت أعل م فق م

ا ا الكتيوك ة المصرعين . تغذيتھا على انتيرومورفا انتيستينالس و يولف ر حجم لثنائي ا أكب -٩.١(أم
ك و. والذى أيضا تغذى على الوجبات السابقة فلم يعطى أى نمو أعلى من الكنترول) مم١٢ على ذل

  . كان االختالف فى النمو معتمدا على حجم المحار وأيضا نوع الوجبة
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  ٣٠٩)  ٢٠٠٨( العدد الرابع   –المجلد الثاني عشر   –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

 اوارتباطھ اللبيس األبيض النيلياألمـــعاء فى أســمــاك الشلبة األصـلى ومقارنة على  هدراس
  بعاداتھا الغذائية

  
  عبد الغفار  فوزيه عاشور، سوزان عبد العزيز أحمد نجيب، فوزى إبراھيم عامر

    جامعة عين شمس - كلية العلوم -قسم علم الحيوان
مكة      اء س دقيق ألمع يجي وال اھري و النس ب الظ ة للتركي ة مقارن ة الحالي اول الدراس تتن

لبة األصلي  تسالش يلب ميس ى، ش وم وھ ن آكالت اللح ي ، م يض النيل يس األب مكة اللب و و س البي
  .بعاداتھا الغذائية اوارتباطھ، العشبوھى من آكالت  ،نيلوتيكس

قصيرة ومقسمة إلي ثالثة أجزاء ؛ ھي  الشلبهو لقد أوضحت الدراسة أن األمعاء في سمكة 
اء في سمكة. اإلثنى عشر و اللفائفى و المستقيم ي  يساللب بينما تكون األمع داً و تنقسم إل ة ج طويل
وعين يتركب من . جزءين ؛ھما اللفائفى و المستقيم ولقد لوحظ أن جدار القناة الھضمية في كال الن

 . و المصلية أربع طبقات؛ ھي الطبقة المخاطية و تحت المخاطية و العضلية
ة من  ا مكون وعين أنھ اء في كال الن ة ولقد أوضحت الدراسة النسيجية لمخاطية األمع طالئي

ا الكأسية . عمودية بسيطة تحتوى علي عدد من الخاليا الكأسية ام أن الخالي ومن المالحظ بشكل ع
  . اللبيسأكثر منھا في مخاطية أمعاء سمكة  الشليه  في مخاطية أمعاء سمكة

لبةأوضحت الدراسة التركيبية الدقيقة لمخاطية اإلثنى عشر و اللفائفى في سمكة  كما      الش
د من الخميالت أن الخال وي بالعدي وي العل ز غشاؤھا الخل يا المعوية تتكون من خاليا عمادية يتمي

  . كما تحتوى على العديد من الميتوكوندريا واألنيبيبات الدقيقة و القطيرات الدھنية، حسنة التكوين
ائفى في سمكة     ة اللف ة لمخاطي يس  ولقد أوضحت الدراسة التركيبية الدقيق ا أن الخالي اللب

نة  يالت حس ن الخم د م وي بالعدي وي العل اؤھا الخل ز غش ة يتمي ا عمادي ن خالي ون م ة تتك المعوي
وين ة ، التك ات الدھني ة و الحبيب ات الدقيق دريا واألنيبيب ن الميتوكون د م ى العدي وى عل ا تحت كم

  .الصغيرة و القليل من قنوات الرشف الخلوي
ا     ة لمخاطي كم ة الدقيق ا أوضحت الدراسة التركيبي وعين أن الخالي ي كال الن تقيم ف ة المس

ل من الخميالت القصيرة وي بالقلي وي العل ز غشاؤھا الخل ة يتمي ، المعوية تتكون من خاليا عمادي
دريا  د من الميتوكون كما تحتوى على نظام غشائي من حويصالت و أنيبيبات حسن التكوين والعدي

تقيم في سمكة كما تتميز الخاليا المعوية لم. واألنيبيبات الدقيقة ة المس بوجود  شيلب ميستسخاطي
  .حويصالت الرشف الخلوي

تو      ذلك بين وعين  ك ال الن ي ك اء ف دار األمع لية لج ة العض ة أن الطبق أوضحت الدراس
ا ، تتكون من ألياف عضلية غير مخططة تنتظم أليافھا في طبقتين د أليافھ الطبقة الداخلية منھما تمت

ً دائرياً و الطبقة الخارجية  ا تقيم في . تمتد أليافھا طولي ة العضلية لجدار المس وحظ  أن الطبق د ل ولق
  .كال النوعين تكون أكثر سمكاً عن مثيلتھا في بقية األمعاء


