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   ١٥  ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

  تربية أسماك البلطى النيلى فى نظام إعادة تدوير المياه باستخدام مستويات مختلفة من البروتين
  

  ٢نبيل فھمى عبد الحكيم  - ١أحمد السيد الغباشى-١محمد حامد بھنساوى
  .جامعة المنصورة –كلية العلوم بدمياط  –م الحيوان قسم عل -١
  .القاھرة  – جامعة األزھر –كلية الزراعة  -قسم األنتاج الحيوانى  -٢

  
حيث أدى التوسع ، نظراً لندرة المياه المتاحة لالستزراع السمكي في الوقت الحاضر

ترشيد استھالكھا األفقي في استصالح األراضي الصحراوية إلى ضرورة توفير المياه العذبة و
فقد أصبحت ھناك حاجة ملحة إلى زيادة اإلنتاج ، الستخدامھا فى إنتاج المحاصيل الزراعية

لذلك اھتم ھذا البحث بدراسة تأثير مستويات مختلفة من البروتين . السمكي من وحدة المساحة
ً نظام إعادة تدوير  يتكونو. المياه على أداء النمو وتركيب الجسم ألسماك البلطى النيلى مستخدما

ن نيوخزا، إلى خزان تحت أرضى للترسيبباإلضافة ، النظام من ثمانية أحواض أسمنتيةذلك 
استخدمت في ھذه التجربة قد . تم إمداد النظام بدورة كاملة من المياه والھواءحيث . ن للتنقيةيعلوي

ھا بأربع عالئق تمت تغذيت،  ٣م/سمكة ٦٠ تخزينأصبعيات البلطى النيلى وحيد الجنس بمعدل 
ً  ١٨٠بروتين خام لمدة % ٣٥، %٣٠، %٢٥، %٢٠تحتوى على    .يوما

لمستويات البروتين على أداء نمو  دال أحصائياأظھرت النتائج وجود تأثير وقد 
بروتين على أعلى معدل نمو وأفضل % ٣٠حصلت األسماك التي غذيت على حيث . األسماك

لمستويات البروتين على  ملحوظائج وجود تأثير كما أوضحت النت). ٢.٠٥(معدل تحول غذائي 
ميائى يوأظھرت نتائج التحليل الك. معامل كفاءة البروتين حيث نقص بزيادة مستوى البروتين

سجلت زيادة كما . لمستويات البروتين على محتويات البروتين والدھون واضحللجسم وجود تأثير 
وعلى العكس كان لمستوى ، في الغذاءلمحتوى البروتين بزيادة مستوى البروتين لحوظة م

  .صت نسبة الدھون بزيادة نسبة البروتين في الغذاءلالبروتين تأثيراً عكسياً على الدھون حيث نق
مما سبق يتضح أن االستزراع السمكي باستخدام إعادة تدوير المياه نظام ناجح ومناسب لتربية 

كما . في المناطق الصحراوية أسماك البلطي ويجب التوسع في استخدامه في مصر وخاصة
بروتين خام يعتبر عليقة اقتصادية مناسبة % ٣٠المحتوى على  الغذاء يتضح من ھذه الدراسة أن

  .لتربية أصبعيات البلطي النيلى
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  ٣٤    ) ٢٠٠٩( العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

تغيرات المكانية والزمنية للعوامل الفيزيائية لمياه منطقتي المكس والميناء الغربى دراسة ال
  باالسكندرية، مصر

  
  فرج محمد مجدى

  جامعة اإلسكندرية ، مصر –كلية العلوم 
  

. األرضِ  من صرف مختلفة بمصادر مدينة األسكندرية بغرب الساحلية المياه تتأثر 
الرفع  ومحطة النوبارية ف الزراعى العذبة من قناةالصر مياه المنطقة ھذه حيث تَستقبل
   .الغربي والميناء المكس والصرف الصناعى عند منطقة المجاري بالمكس ومياه

ميناء المكس ومياه منطقتى الةَ لزمنيالتغييرات المكانيةَ وال ةسارإلى د بحثھدف الي
ً ،ملية عمقبولدقة بو رصد مسارات الملوثات المختلفة غربي ال طريقة  بتَطبيقذلك و ا

 و حرارةالدرجة (البحر على بعض القياسات لخواص مياه  تحليل المركبات األساسية
   ).واألكسجين المذاب فى الماء كثافةو ال ملوحةال

التوزيع ( الطبقات أظھرت النتائج الخاصة بتحليل المركبات األساسية لمختلف
 فقد وجدت الكتلة المائية األولى دائمةكتل مائية  لتلك المتغيرات ثالثة )والرأسى األفقي
ً بعيداً  الغربي ، الميناءِ  داخل الماء عمود أغلب وتغطّى الشاطئ من قريبة  وأمتدت أيضا
 منطقة السطحية ، بينما رصدت الكتلة الثانية في الطبقة أغلب الشاطئ لتغطي خطّ  عن

المكس  خليجِ  مياه في فى حين ظھرت الكتلة الثالثة. والشرق منتشرة إلى الشمال الدخيلة
أما الكتل . الشاطئ عن بعيدا وتنتشر حتى المياه العميقة مياه الطبقة تحت السطحية لتغطى

   .المائية األخرى فقد وجدت معتمدة على التغيرات المكانية
وقد أمكن من تحليل المركبات األساسية توضيح الكتل المائية ودوران المياه داخل 

وكذلك رصد مسار الملوثات المختلفة التى  ج المكس بشكل مميز،الميناء الغربى وفى خلي
  .واضح بشكل تصب فى مياه البحر
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  ٥٢    ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

األنتاجى على أداء  ).Medicago sativa L (البرسيم المجفف  بستبدال كسب فول الصويا تأثير ا
  .المرباه فى أحواض  Oreochromis niloticus)(إلصبعيات البلطى النيلى  

  
  حسنين عبد العال عبد الحليم، محسن صالح حسين ، نبيل فھمى عبد الحكيم 

  .مصر -القاھرة  –مدينة نصر  –جامعة األزھر  –كلية الزراعة  –قسم اإلنتاج الحيوانى 
  

ذ ت ھ ةالتجر هأجري ة  ب مكية البحثي ة الس ى المزرع ة لف ة نصر التابع ر  مدين ة األزھ ة جامع ة الزراع اھرة  –كلي  الق
يم الحجازي المجفف بغرض دراسة  ة من البرس ، % ٢٥تأثير استبدال جزء من كسب فول الصويا بمستويات مختلف

  . وذلك على األداء اإلنتاجي والتركيب الكيماوي للجسم % ٧٥، % ٥٠
ان متوسط وزن الجسم تم تقسيم األ ى ثالث مكررات وك وى عل حواض الى أربع مجاميع تجريبية كل مجموعة تحت

بغ دائي لالص دود ياالبت ى ح وض ). ١.٢١ ± ٢٧.٥٠(ات ف ل ح ة ك ت كثاف مكة  ٥٠وكان ى  ٣م/ س م الكل ن الحج م
ى وي% ٣وتم تغذية االصبغيات بمعدل . أسبوع ١٦استمرت التجربة فترة . للحوض م من الحجم الكل مكن تلخيص أھ

   -:كاآلتيالنتائج المتحصل عليھا 
  .انخفض معنويا وزن الجسم بزيادة نسبة إحالل مسحوق البرسيم الحجازى فى الغذاء - ١
دل ، انخفاض معنوي فى كال من وزن الجسم المكتسب، والزيادة اليومية فى وزن الجسم لوحظ أيضا - ٢ ومع

 %.٧٥الى % ٢٥فى العالئق من نسبة اإلحالل نمو النوعي ومعامل الحالة بزيادة ال
ةأيضاً  - ٣ روتين والطاق اءة استخدام الب ائي، كف ة ، انخفض معنوياً كل من طول الجسم النھ ة البيولوجي القيم

يم الحجازى فى الغذاء المأكول الكلي، وا، للبروتين بة إحالل البرس ة نس ة األكول لبروتين المأكول والطاق
 .الغذاء

بينما المعامالت المغذاة % ٢٥عاملة الكنترول ثم للمعاملة المغذاة على غذائي للمكان أحسن معامل تحويل  - ٤
 .سجلت معامل تحويل غذائي سيئ% ٧٠، % ٥٠على 

            الوفيات معنوية فى نسبة تالحظ ھناك اختالفات لم  - ٥
ول الصويا جزئياً  ْستِْبدالاإلدفْت ھذه الدراسِة لتَقييم تأثيراِت استھ روتين كسب ف تويلب ْن بالمس ِة ِم روتين ات الُمْختَلِف ب

ِل ال السمك جسمِ ل تركيب الكيميائيِ الغذاِء، ك هعلى أداِء النمو، إستخدامالعالئق المجھزة  البرسيِم الُمَجفَّفِة فيكسب  كام
ِم متوسط ب، إلصبعيات ذكور البلطى النيلى المستزرعة فى تنكات  اإلقتصاديةِ  )الكفاءة(  والفعالية دائىوزِن جس  اإلبت
ذاء ، خامّ بروتين % ٢٥يت على عليقة َغذّ جرام  ١.٢١± ٢٧.٥٠ ة الغ اءة طاق ي  isoenergetic كف وييالت ى حت  عل

يم المجفف مستويات مختلفةَ  ى(% ٠.٠({ من بروتين كسب البرس ة األول ة( %٢٥، )المعامل ة الثاني  %٥٠، )المعامل
ة( ة الثالث ة% ( ٧٥و) المعامل ة الرابع رة  ل} )المعامل بو ١٦فت ةإس د بداي ةِ  ع بع ى .  التجرب وى عل ذى اليحت ذاء ال الغ

ة  َغّذى الذى السمكُ .  )معاملة أولى ( عليقة ضابطة  أي بروتين كسب البرسيم المجفف ة الضابطة والعليق على العليق
ة(بروتين كسب البرسيم المجفف %  ٢٥التى تحتوى على  ة الثاني ادةأظھرت ) المعامل وزن فى زي ائى ال أفضل  النھ

رام٤.٢٢± ٨٤.٦٠و ٥.٠٣± ٨٥.١٦( ذاء) ج ِل غ بة تحوي لِ  ونس ق ). ٠.٩٦± ٢.٦٤و ٠.٧٥± ٢.٤٧( أفض العالئ
روتين كسب ى ب ة عل يِم  المحتوي ىأالبرس ن عل آ %  ٢٥ م تخداِم الأداء  )P<0.05(خفض معنوي و وإس ذاءنم ي  الغ ف

يمِ برال بروتين كسببدون  المعاملة األولى(العليقة الضابطة  السمِك بالمقارنة مع  اضا). س طَ  إلنخف و ُربِ في أداِء النم
 عاملِ مفي  ظھرت َكانْت على أية حال) P<0.05(المعنوية  ختالفاتاإل .كسب البرسيم  فى العليقة بشكل خطّي بزيادةِ 

ا الذى ِمْن السمكِ ) K( الحالة ّذى أّم ى َغ ْن %  ٧٥أَو %  ٥٠ عل يمِ  كسبِم ى ةعليقال. البرس وي الت ى تَحت %  ٥٠ عل
على أالبرسيِم  كسبمستويات  إدراج.للغذاءأداء نمو وإستخداِم ) P<0.05(أفقر أوضحت البرسيِم  كسبْن مِ %  ٧٥و

ِل  بشكل ملحوظ العليقة خفضتفي %  ٢٥من  بةَ تحوي ذاِء النس ى  ةقَارنمفي السمِك ) FCR(غ ة الضابطة              إل العليق
يِم في ال كسب مستوى زاد عندماكعالقة وثيقة متبادلة  اءِ نَقص كفاءةُ إستخداِم الغذو. ) المعاملة األولى (  ةالبرس  عليق

%  ٧٥أَو  ٥٠ على حتويت العليقة التىِمْن ) FCR(في نسبِة تحويِل الغذاَء ملحوظة  إختالفات توجد ال . % ٢٥على 
بة) PER(نسبِة كفاءِة البروتيِن  فى قيم النَتائِج المماثلة لوحظتْ . البرسيمِ  كسبِمْن  ةِ  ونس اءِة طاق  يوجد ، )EER( كف
   .بروتين كسب فول الصويا الغذائى بدآل من.العليقةالبرسيِم في  كسببشكل ملحوظ في كل مستويات إدراِج  فَ ختالاإل

كسب ِمْن بروتيِن %  ٢٥ حتىالبرسيَم يُْمِكُن أَْن يُتضّمَن في مستويات  كسبْت بأّن بروتيَن دافنَتائِج الدراسِة الحاليِة أ 
 . عالئق البلطى النيلى وحيد الجنس المستزرع فى تنكات الصويا الغذائِي في  فول
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  ٦٧    ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

كارنيفيرا فى بحيره التمساح  ثايسالمناسل فى نوع من البطنقدميات  تطور تكاثر ومراحل
  السويس مصر قناة

  
  ٤احمد عيسى يس - ٣سعد زكريا محمد  - ٢ساميه حسين محمد  -  ١نانسى ابوفندود رضوان

 العريش ، مصر –جامعة قناة السويس  –كلية التربية  –العلوم البيولوجية والجيولوجية  قسم - ١
  بورسعيد، مصر –جامعة قناة السويس  –كلية العلوم  – قسم الحيوان -٢

  ،مصر االسماعيلية –جامعة قناة السويس   –كلية العلوم   –حارقسم علوم الب -٣
  ، مصرالسويس –جامعة قناة السويس  –كلية العلوم  – قسم الحيوان -٤

  
ل ودور   ور المناس ه تط ت دراس اثر و ةتم بالالتك خرى  يةالجنس هنس ع الص ايس للقوق ث

تولوجيا  ن خالل فحص المناسل ھيس ك م ارنيفيرا وذل ع و. ك م تجمي د ت ع خالل ق ات القواق عين
ايو  ٢٠٠٧الفتره من فبراير  ر ٢٠٠٨الى م ى التمساح ةمن بحي ا عل فى و. مصر ،السويس ةقن

ع اث القوق ايير تطور المناسل فى ذكور و ان يتكون المبيض  حيث .ھذه الدراسه تم وصف مع
والى د ،  والخصيه من عدد من الحويصالت البيضيه والعديد من الحويصالت المنويه على الت وق

رانش: ھى  مراحل ةالى خمس ذلك القوقعالتكاثر فى  ةكن تصنيف دورأم اخرانش ،ط مبك  ،ط مت
اخرانش ،ط مبكرانش. )فى الذكور(ى لالمشاج جزئي وتفريغ ،جدا ناضج ،ناضج  ،ناضجه، ط مت
 .    السائده كانتوالذكور  ١:  ١حادت نسبه الجنس عن  ،و)فى االناث ( مرحله مستھلكه ،تبويض
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  ٨٠    ) ٢٠٠٩(   الثانىالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

أثر الوزن األولى و كثافة التسكين على اداء النمو السماك البلطى النيلى وحيد الجنس 
  المكثف هفى نظام االستزراع الشب

  
  أيمن أنور عمار

مركز البحوث الزراعية، . المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية قسم نظم اإلستزراع،
  .جمھورية مصر العربية

  
بغرض دراسة   جمھورية مصر العربية،، ھذا البحث بمنطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم ىأجري

ى ة ألسماك البلطى النيل ة الكلي ى مظاھر النمو واإلنتاجي . تأثير الوزن األولى وكثافة االسماك عل
ى  ة ف دان ١٢تمت التجرب ا ف ل منھ احة ك ة، مس ن األحواض الترابي تة . حوض م ل س ك لتمث وذل

ررين ى مك ة ف ل معامل ت ك امالت تمثل ين . مع ين اول امالت وزن ت المع بعيات (مثل م ٩.٦اص ج
داخل كل وزن وھى ) جم٠.٣وزريعة  ات تسكين ب ة كثاف الف  ٥٠، ٤٠، ٣٠حيث تم دراسة ثالث
  .  اسبوعا ٢٦لمدة فدان على التوالى و/سمكة

  :وقد تم تلخيص النتائج كالتالى
  .كانت فى الحدود المناسبة لنمو اسماك البلطى النيلى) والكميائية الطبيعية(  هجودة الميا -١
رق معنوى اأعلى وزن نھائى كان بالمعاملة الرابعة ثم المعاملة األولى ثم المعاملة الثانية يليه بف-٢

  .عة ثم المعاملة السادسة على التوالىالمعاملة الخامسة ثم الراب
واومعدل نمو نسبى كان بف، ومعدل نمو يومى، أعلى معدل نمو خاص  -٣ ادة وزن رق معن ى بزي

  .البداية والكثافة
فدان ثم المعاملة الثانية /الف ٥٠اعلى انتاج نھائى كان لالصبعيات للمعاملة الثالثة عند الكثافة  -٤ 

  .لى التوالىفدان ع/الف ٤٠عند الكثافة 
ة  ،فدان/الف اصبعية ٣٠كان لكثافة ) ربح(اعلى عائد  -٥ دان،  ٤٠ثم تلتھا للكثاف الف اصبعية للف

دائى  الوزن الب ة ب د الحصاد بالمقارن ى عن وھذا نتيجة ارتفاع نسبة االسماك السوبر والدرجة االول
 .والكثافات االخرى
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  ١٠٠    ) ٢٠٠٩( العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –لمصايد المجلة المصرية للبيولوجيا المائية وا
 

 -األصيل البورى(التغيرات الموسمية لتركيزات العناصر الثقيلة فى أسماك من العائلة البورية 
  من بحيرة المنزلة بمصر) الطوبارة

  
  نادية عبد الرحمن دھينة -عبد العزيز عبد الرزاق خضر  -محمد حامد بھنساوى 

  مصر - جامعة المنصورة –كلية العلوم بدمياط الجديدة  –علم الحيوان  قسم
  

 فى ھذه الدراسة تم تقدير التغيرات الموسمية لتركيزات أربعة من العناصر الثقيلة
فى خياشيم وجلد وعضالت أسماك البورى والطوبارة من ) كادميوم ، رصاص، نحاس، زنك(

سطات تركيزات العناصر فى أنسجة األسماك أظھرت متو. خمسة مواقع فى بحيرة المنزلة
  : الترتيب اآلتى

  .كادميوم> رصاص > نحاس > زنك  
لكل من المواسم والمواقع  معنوىكشفت التحاليل اإلحصائية عن وجود تأثيركما 

سجلت أعلى قيمة للعناصر فى أنسجة  حيث ،وأنسجة األسماك وذلك لكل العناصر المقاسة
ة وھى الصيف والربيع بينما وجد أقل تركيز لھذه العناصر فى فصل األسماك فى الفصول الدافئ

  . الشتاء
 حيث .أظھرت أسماك موقع بحر البقر أعلى تركيز للعناصر فى أنسجتھا المختلفةكما 

وجدت أعلى تركيزات العناصر فى أنسجة الخياشيم لكل من أسماك البورى والطوبارة بينما 
  .التسجلت أقل التركيزات فى أنسجة العض
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           بيولوجيا مصيد أسماك البلطى فى بحيرات  إلى شارة إلومعدالت النمو، مع ا تقدير العمر
  مصر -أبو زعبل
  

  عالء محمود الفار -كريمان أحمد شوقى شلوف 
  سماك بالقناطر الخيريةألمحطة بحوث ا -د القومى لعلوم البحار والمصايدالمعھ

  .، مصرمعمل بيولوجيا المصايد
  

ل  و زعب رات أب ى بحي ة عل ذه الدراس ع  -مصر -تمت ھ ن  ربي رة م  ٢٠٠٨خالل الفت
تاء  ى ش ان الھدف من الدراسة ٢٠٠٩وحت ة  بحث ؛ وك رات كمزرع ك البحي تخدام تل ة ٳس ٳمكاني
ن ن مكية م ة س ماك البلطى  المختلف واع  أس ة أن رات ودراس ك البحي ى مصيد تل رف عل ة التع احي

  :لى ٳمن الناحية البيولوجية ؛ وقد خلصت تلك الدراسة ) خضر والعين سالمألالنيلى والحسانى وا(
  .أعلى نسبة فى كمية المصيد  كماً ووزنا) ورياألا(سجل البلطى الحسانى* 
  .ة الصحية للبلطى األخضر ُسجلت أعلى قيمة لمعامل الحال* 
ار ا*  ت أعم ين ألتراوح ة ب ل الدراس ماك مح ى ؛    ٤-١س نوات للنيل نوات ٣ -١س س
 ). عين سالم(سنوات للبلطى الجاليلى ٣-٠&  خضر ألللحسانى وا

و ا*  دل نم ة لمع ى من أللوحظ أن أعلى قيم سماك محل الدراسة تكون فى السنة االول
ك العمر ثم تقل تدريجيا مع زيادة الع واً فى تل ى أسماك البلطى نم مر؛ وكان البلطى النيلى ھو أعل

 .البحيرات
سم ٣٤.٥٩ليه أسماك البلطى فى تلك البحيرة ھو ٳكان أقصى طول إفتراضى وصلت * 

سم ٣٠.٦٥و) خضر ألللبلطى ا( سم  ٣٩.٨٨و  ) للبلطى الحسانى(سم  ٤٥.٢٣و ) للبلطى النيلى(
 .ستُخدمت البحيرة كمزرعة لألسماكٳذا ٳم تسويقية جيدة ؛ وھى بال شك أحجا)للبلطى عين سالم( 

ماك *  ك األس ة لتل ادات الغذائي ة والع ة التغذي د دراس ة  ،عن ى طبيع ر ف وع كبي د تن وج
وانى و ل ٳغذائھا مابين طعام ذو طبيعة نباتية وآخر ذو مصدر حي اتى ٳن كانت تمي ذاء النب ى الغ ل

ة فى عن الغذاء ذو الطبيعة الحيوانية؛ وھذا التن ا صالحة لالستزراع والتربي ذاء يجعلھ وع فى الغ
  .تلك البحيرات

ابقة ائج الس ه يمكن يتضح ومن النت واع من أسماك البلطى محل ألا ماستخدا أن ة أن ربع
ا  إلخذ فى األالدراسة لالستزراع والتربية فى ھذه البحيرات ؛ مع ا عتبار وجود آلية للمحافظة عليھ

  .شتراك مع الجھات المعنيةإلاوحمايتھا من التلوث وتنميتھا ب
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  مصر –تقدير تركيز العناصر الثقيلة فى مياه وھائمات وأسماك بحيرة المنزلة 

  
  عبد الرحمن دھينةنادية - عبد العزيز عبد الرزاق خضر-محمد حامد بھنساوى

  كلية العلوم بدمياط –قسم علم الحيوان 
 

كادميوم ، زنك، نحاس(فى ھذه الدراسة تم قياس مستوى بعض العناصر الثقيلة 
أظھرت . فى مياه وھائمات وأسماك ُجمعت من خمس مناطق فى بحيرة المنزلة) ورصاص

قت أعلى قيمة لھا خالل فصل العناصر الثقيلة اختالفات معنوية بين المواسم والمواقع حيث حق
ولقد أخذ تراكم العناصر المختلفة . الصيف بينما وجدت أقل قيمة لھذه العناصر خالل فصل الشتاء

وكان . الكادميوم>الرصاص>النحاس>الزنك: فى المياه والھائمات وأنسجة األسماك التتابع اآلتى
) ٠.٠٢٠(كادميوم ، ) ٠.٣١١(زنك ، ) ٠.٠٥٥(نحاس : تركيز العناصر فى المياه كاآلتى

وكان مستوى الكادميوم فى المياه أعلى من الحد الدولى المسموح . لتر/مجم) ٠.٠٢٢(ورصاص 
كما كان تركيز العناصر فى الھائمات أعلى بكثير من تركيزھا فى المياه وأنسجة . به لمياه الشرب

قاسة بينما احتوت وقد احتوت خياشيم األسماك على أعلى التركيزات للعناصر الم. األسماك
وأوضحت الدراسة أنه برغم تلوث بحيرة المنزلة بالعناصر . العضالت على اقل التركيزات لھا

الثقيلة إال أن مستوى ھذه العناصر فى عضالت األسماك لم يتعد الحد المسموح به دوليا ولذا فھى 
  .تعتبر آمنة الستھالك اإلنسان
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  ١٤٨  ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –مصايد المجلة المصرية للبيولوجيا المائية وال
  
  

  دراسات على بعض الطفيليات السائدة فى إصبعيات أسماك البلطى النيلى مع محاولة العالج
  

           ١ابتسام عبدالغنى احمد طنطاوى،  ٢عبدالتواب فھمى غريب ، ١عباس أحمد يونس
 الجيزة ،الدقى ،الحيوانقسم أمراض األسماك معھد بحوث صحة  -١

  الدقى ،معمل الجيزة الفرعى معھد بحوث صحة الحيوان -٢
  

ى ذا البحث عل راء ھ م إج ابتھا  ٣٥٠ت ين إص ى  وتب ماك البلطى  النيل ن إصبعيات أس مكة م س
ات  ذه الطفيلي رودكتيلس(ببعض الطفيليات الخارجية وقد تم عزل ھ ودونيال والجي ا والكيلي من ) التريكودين

ماك بمع ابة  األس ماك %  ٤٠، ٦٠،  ٧١.٣دل إص يم  األس ابة خياش ين إص ذلك تب ب وك ى الترتي عل
تم تسجيل العالمات المرضية الناتجة عن إصابة األسماك %. ٦٦.٦بحويصالت الميتا سيركاريا بنسبة   

ذه ال ل ھ ة و تتمث ات الخارجي ذه الطفيلي ة عبھ ط نزفي ود نق ع وج ة م رازات المخاطي ادة األف ى زي ات ف الم
  . شرة على الجلد مع مالحظة تساقط بعض القشور والعوم قرب سطح الماءمنت

بة      ون٢(تم إستخدام كال من الفورمالين وبرمنجانات البوتاسيوم بنس جزء ٢٠(و) جزء فى الملي
درجة ١± ٢٣.٢ساعة  مع ضبط درجة الحرارة عند  ٤٨على الترتيب  فى صورة حمام لمدة ) فى المليون

ة بأسماك ، جربةمئوية فى بداية الت ة مقارن ات الخارجي أثير إيجابى فى عالج الطفيلي ا ذو ت د وجد أنھم وق
  . المجموعة الضابطة

بة  ى إنخفاض فى نس ؤدى إل ات البوتاسيوم ي وقد وجد أن إستخدام أى من الفورمالين أوبرمنجان
ة الفو د إنخفض فى حال دروجينى فق ا األس الھي الين وارتفعت األكسجين وإرتفاع فى نسبة النيتريت أم رم

  .نسبته فى حالة برمنجانات البوتاسيوم
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 التغيرات الھستولوجية والھستوكيميائية الناتجة عن تعرض صغار البلطى األزرق
 للفينول) أوريوكرومس أورويوس(

  الصيرفي  ـ   نصر اللة عبد الحميد  ـ   آمال الدالىصبري 
 جامعة بنھا –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان 

   
لذلك يھتم ھذا البحث بدراسة األثار . الفينول ھو احد الملوثات الشائعة فى البيئة المائية

ضاء الحيوية الضارة للفينول على التركيب الھستولوجى و المكونات الھستوكيميائية فى بعض األع
وتم تعريض األسماك محل . لصغار سمكة الباطى األزرق شائغة األنتشار فى مياة نھر النيل

وذللك لمدة ) من التركيز نصف المميت %  ٨٠و ٤٠و ٢٠(الدراسة لتركيزات نصف مميتة 
 .أسبوع

وتم فحص قطاعات شمعية مصبوغة بصبغات ھستولوجية وھستوكيميائية وللكبد 
وقد أسفرت النتائج عن وجود تحطم خلوي ونووى وإرتشاح دموي احتقان . حالوالخياشيم والط

كما أوضح الفحص المجھرى إنفصال طالئية . في األوعية الدموية لكل من الكبد والطحال
.  الصفائح الخيشومية الثانوية وإلتحامھا  مما يؤدى إلى إعاقة عملية التنفس نتيجة للتعرض للفينول

 .زيادة فى محتوي ألياف األنسجة محل الدراسة كما أوضحت القطاعات
وأوضحت الدراسة الھستوكيميائية عن نقص ملحوظ فى محتوى الكربوھيدرات 

كما أوضحت الدراسة زيادة فى أفراز  . لألنسجة محل الدراسة وكان معدل النقصان أعالة فى الكبد
 .الكربوھيدرات المخاطية فى خياشيم األسماك المعرضة للفينول

وأوضحت النتائج زيادة ) DNA(بغ الحامض النووى الديؤكسى ريبوزى وبص
ملحوظة فى محتواة فى كبد وطحال األسماك المعرضة للفينول وكان ھذا دليال على التأثير      

  .المسرطن للفينول
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  ي القرموط االفريقىف اإلكلينيكية والبيوكيميائية المصاحبة للتسمم بالديازينون بعض الفحوصات

  ١حامدھبة صالح   ٢مجدي إبراھيم حنا،  ٢محمد سيد مرزوق،  ١المنعم بخشوان دصافيناز عب
  .شمس  جامعة عين، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،قسم علم الحيوان  -١
   .جامعة القاھرة، كلية الطب البيطري ، قسم أمراض األسماك ورعايتھا  -٢
  

ي  ى الحشرات الت يستخدم الديازينون كمبيد حشري واسع المدى في الزراعة للقضاء عل
ام ونظرا  تصيب المحاصيل والفاكھة والخضروات وكذلك الطفيليات الخارجية التي تصيب األغن

ى الستخدامه الواسع فكان م أثيره عل د مدى ت ديازينون لتحدي ام لل أثير الس ن الضروري دراسة الت
ة ز النصف مميت . األحياء المائية وأھميته كأحد الملوثات البيئي دير التركي م تق ذه الدراسة ت في ھ

كما تم تقييم التأثير السام للديازينون في ھذه األسماك . ساعة  ٩٦ألسماك القرموط االفريقى خالل 
دة أسبوع و خالل التعرض ز النصف مميت لم اد والمزمن باستخدام نصف وعشر التركي  ٦الح

 ٥‚٩٨ساعة ھو  ٩٦وقد أوضحت النتائج أن التركيز النصف مميت خالل . أسابيع على التوالي 
اد والمزمن في صورة  بينما ظھرت التغيرات، جزء في المليون  اإلكلينيكية خالل التعريض الح

ي ال ة أعراض عصبية وصعوبة ف ة دائري وم بطريق وم أو الع ي نمط الع ل ف نفس مصحوبة بخل ت
د  ون الجل ان ل ع بھت يم م ائي الخياش ريعة لغط ات س توى . وحرك ي مس ادة ف جيل زي م تس ذلك ت ك

الكورتيزول والجلوكوز والكالسيوم باإلضافة إلى تثبيط الكولين استريز ونقص في البروتين الكلى 
ومين ولين في مصل األسماك مع نقص في األلبي ة . والجلوبي ادة في كمي ديازينون زي د أحدث ال وق

كما حدثت زيادة معنوية في إنزيمات الكبد مثل االسبرتات . اليوريا وحمض اليوريك والكرياتينين 
ز رانس فيري و ت ين أمين ز واآلالن رانس فيري و ت د . أمين يم وكب ي خياش د ف ا المبي جيل بقاي م تس ت

د شديد السمية للقرموط  أوضحت ھذه، وعضالت األسماك المعرضة  ديازينون مبي الدراسة أن ال
لذا البد وأن تتبع ، االفريقى واستخدامه الغير سليم سيؤدى إلى التلوث البيئي والتأثير على الصحة 

دوري  د من الفحص ال ذلك الب االحتياطات الصارمة أثناء استخدامه لمنع وصوله للبيئة المائية وك
  .     ة في االستزراع السمكي لمياه الصرف الزراعي المستخدم
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التركيب الدقيق لجدار جسم الدودة الخيطية ابالكتنا ماكينتوشي التي تصيب الضفدعة 
  بوفورجيوالريس في مصر

  
  ٢ھالة عبد السالم -١محمود شرف ھشام -  ١القباني إبراھيم أميرة

  جامعة الزقازيق –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان  -١
  جامعة القاھرة –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان  -٢

  
ابالكتنا ماكينتوشي احدي الديدان الخيطية التي تصيب االمعاء للضفادع المصرية ومن 

ذ الديدان مجھريا بواسطة المجھر االلكتروني ا هخالل فحص ھذ ي الناف لماسح و المجھر االلكترون
  :اوضحت نتائج الدراسة ما يلي

ة   د و طبق ة الجلي ا ماكينتوشي من طبق دان االبالكتن يتركب جدار الجسم في دي
 .تحت االدمة ثم طبقة من العضالت الطولية

ة الوسطي   م الطبق ة القشرة ث د و طبق وق الجلي ة ف تتركب طبقة الجليد من طبق
 .دية وأخيرا الطبقة القاع

 .سطح الجسم مخطط عرضيا بحلقات القشرة المزودة بالحلمات العضلية 
طبقة تحت االدمة تتكون من أحبال سميكة متصلة بالتجاويف الكاذبة لقطاعات  

 .الجسم االربعة المليئة بالخاليا العضلية
 .الغشاء البالزمي لطبقة تحت االدمة تكون انثناءات دائمة 
ة   ان طبق ك ف ي ذل كل باالضافة ال ي الش وي حبل دمج خل ون م ة تك تحت االدم

م  رابط  ويتصل بعضالت الجس م ال ق الجس طة ش د بواس ة الجلي متصل بطبق
 .بواسطة جسيم يشبة الجسم الرابط

العضالت جيدة التكوين و تتكون كل عضلة من جزء متقبض وجزء أخر غير  
 .متقبض محتويا علي أنوية

ين  بي ب ابك العص ة التش ود منطق ظ وج ابالخال يالح لية واالعص ا العض  ي
  .الحركية
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  ٢٢٨  ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

  معدة كل من الضب المصرى والتمساح النيلى دراسات ھـــستولوجـية ل
   
   رجاء محمود أحمد الديب  - سوزان عبد العزيز أحمد نجيب

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

وان ( تتناول الدراسة الحالية مظاھرالتركيب النسيجي لمعدة نوعين من الزواحف، الضب المصرى     حي
دة الضب المصرى والتمساح ). حيوان الحم( و التمساح النيلى) عاشب ذه الدراسة أن مع ولقد أوضحت ھ

ات. الجزء القاعى و الجزء البوابى: من غرفتين  النيلى تتكون ع طبق ة : ويتركب كال الجزئين من أرب الطبق
  . المخاطية و الطبقة تحت المخاطية والطبقة العضلية و الطبقة المصلية

ى تتكون         دة الضب المصرى والتمساح النيل كما أظھرت الدراسة أن الطبقة المخاطية فى كل من مع
كما أن الطبقة المخاطية فى كل من معدة الضب المصرى والتمساح . ة ذات إفراز مخاطيمن خاليا عمادي

ى الجزء  دھا ف ل تواج ا يق اعى، بينم ى الجزء الق وفرة ف د ب ى توج ة والت دد المعدي ود الغ ز بوج ى تتمي النيل
  .كما تبين أن الغدد البوابية تتميز بطبيعة مخاطية. البوابى

لطبقة العضلية فى كل من معدة الضب المصرى والتمساح النيلى تتكون من وقد اتضح من الدراسة أن ا    
ً : طبقتين ا ا طولي تظم أليافھ ة تن اً و أخرى خارجي ا دائري تظم أليافھ ة تن و أوضحت الدراسة أن . طبقة داخلي

ى دة التمساح النيل وابى لمع اعى و الب  الطبقة العضلية فى الجزء القاعى لمعدة الضب المصرى و الجزء الق
ن  ون م دة الضب المصرى تتك وابى لمع ى الجزء الب ودة ف ك الموج ا تل ة، بينم ن عضالت إرادي ون م تتك

  .     عضالت الإرادية
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  ٢٤٠  ) ٢٠٠٩(   العدد الثاني    –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

اللبيس األبيض النيلي وارتباطھا لبة األصـلى والفكـوك فى أســمــاك الش على مقارنة دراسات
  بعاداتھا الغذائية

   
  فوزيه عاشور - رجاء محمود أحمد الديب 

  مصر، جامعة عين شمس - كلية العلوم -قسم علم الحيوان
  

دقيق لفكوك سمكة       تتناول الدراسة الحالية مقارنة التركيب النسيجي والتركيب الماسح ال
يلب مي لبة األصلي ش تسالش وم، س الت اللح ن آك ى م و ، وھ ي البي يض النيل يس األب مكة اللب وس

  . وھى من آكالت النباتات وارتباطه بعادتھا الغذائية، نيلوتيكس
لبة يكون  ـم في سمكة الش و لقد أوضحت الدراسة بالميكروسكوب الماسح الدقيق أن الفـ

بيھ ادة ش م متسعاً و يحوى العديد من صفوف األسنان المتماثلة و الح اب، في حين يكون الف ة األني
  .في سمكة اللبيس صغير و عديم األسنان ولكنه يحوى عديداً من الحلمات الخاصة بالتذوق

وعين يتركب من  نو لقد أوضحت الدراسة النسيجية أ الجدار المبطن للفكوك في كال الن
ة: طبقتين ة . ھما الطبقة المخاطية و الطبقة تحت المخاطي د ُوجد أن الطبق ة في سمكة ولق المخاطي

ا  ة و الخالي ا المخاطي د من الخالي ى العدي الشلبة مكونة من طالئية عديدة الطبقات حيث تحتوى عل
وى  ات تحت دة الطبق ة عدي يس من طالئي ة في سمكة اللب ة المخاطي الصولجانية، بينما تتكون الطبق

  .على العديد من الخاليا المخاطية وبراعم التذوق
ة ولقد أظھرت الدراسة أ ة ماكن ن الطبقة تحت المخاطية في سمكة الشلبة مكونة من طبق

  .    من النسيج الضام ، بينما نظيرتھا في سمكة اللبيس تتكون من نسيج ضام مفكك
      

  


