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تقدير تركيزات العناصر الثقيلة في العضالت الصالحة لألكل لبعض الكائنات البحرية من الخليج 
  المملكة العربية السعودية- العربي

  
  ھالة علي عبد السالم

  جمھورية مصر العربية –جامعة القاھرة  –ية العلوم كل –قسم علم الحيوان 
  

ز  هتم في ھذ ادميوم و الرصاص والمنجني الدراسة تقدير مستوى النحاس والكروم والك
ريات منة القش ة متض ات بحري ي كائن ق ف ك والزئب يوم والزن ا(  والماغنس ري و الكابوري ) الجمب

عنصر  ءتركيزات المعادن الثقيلة باستثنا وقد تبين من الدراسة أن متوسط) الحبار(والرأسقدميات 
ز ، التناقصي األتي االحبار  بالكادميوم  اخذ الترتي ى تركي ري حيث سجل أعل الكابوريا ثم الجمب

ا وة للكابوري ي األنسجة الرخ ادميوم ف ل . للك ى اق وي عل ري يحت ا أوضحت الدراسة ان الجمب كم
ذ تثنا هالتركيزات لھ روم والرصا ءه العناصر باس ذالك ر  هص حيث تتركز ھ ادن بدرجة أكب المع

و أنسجتھم من عنصر  ا تخل ري والكابوري وحظ أن كال من الجمب عنھا في أنسجة الكابوريا كما ل
ا  هالزئبق كما أوضحت النتائج بأن تركيز ھذ ه مم د عن الحد األقصى المسموح ب ادن ال يزي المع

ة  المنطقة من مياه الخليج خالية من التلوث هيدل على أن ھذ ذكورة أمن ة الم و لحوم أحيائھا البحري
  .لالستھالك اآلدمي
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دراسات فوق مجھرية لطبقة اإلھاب و الجھاز اإلخراجي للدودة الشريطية نيماتوتينيا 
  ة الرقطاء في مصركشميرنسس التي تصيب الضفدع

  
  أميرة إبراھيم القباني

  مصر  -جامعة الزقازيق - كلية العلوم -قسم علم الحيوان
  

أظھر التركيب الدقيق لطبقة اإلھاب لقطعة لسانية ناضجه للدودة الشريطية نيماتوتينيا 
  -:كشميرنسس أنھا تتركب من 

 .ة زوائد سيتوبالزميةسيتوبالزم خارجي متصله بالخاليا المكونة لطبقة اإلھاب بواسط 
اء  • ن العصالت الملس ان م ه طبقت دي ياي اء قاع ى غش ارجي عل يتوبالزم الخ ز الس يرتك

 .الدائرية و الطولية
دريا  • ه وحويصالت ، يحتوي السيتوبالزم الخارجي على ميتوكون ه داكن ام إلكتروني أجس

 .مختلفه األحجام و األشكال و الكثافة
ن  • واع م الث أن اب ث ة اإلھ ل طبق مى  Microtrichesتحم ،  Filiformتس

 ٍ◌Spiniform,. 
، بوظائف متعددة مثل زيادة مساحة سطح الھضم و اإلمتصاص  Microtrichesتقوم  •

راج  ة ، األخ ل ، الحرك ة للعائ ة المعدي ة الطالئي ة ، اإللتصاق بالطبق ة الخارجي والحماي
 .للطفيل

ن  • ون م ه يتك ل أن ي للطفي از اإلخراج دقيق للجھ ب ال ر التركي ا يظھ ن الخالي د م العدي
 .اللھيبية

ة من  • يتوبالزم بواشطة  ٥٤تحمل كل خلية لھيبية حزمه مكون د في الس ي تنغم ھدب الت
 .أجسام قاعدية ذات أعرف مستقيمه

ا بواسط • ة وقنواتھ ا الھيبي ن الخالي ل م ن \تتصل ك ة عصوية تنفصل ع وات داخلي ة قن
 .بعضھا بواسطة غالف ليفي

 .الداخلية و الخارجية Leptotrichesتحتوي الخاليا اللھيبية على  •
ا ومزود بخمالت  • ة يكون ملتوي السطح القمي للسيتوبالزم المبطن لقنوات الخاليا اللھيبي

 .دقيقة التي تزيد من مساحة سطحه الداخلي
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الدودة (دراسات بالمجھر الضوئي والمجھر االلكتروني الماسح على ابالكتنا ماكينتوشي 
  التي تصيب الضفدعة بوفورجيوالريس في مصر) الخيطية

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

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

  
احدي الديدان الخيطية التي تصيب االمعاء للضفادع المصرية  ھى  ابالكتنا ماكينتوشي

من خالل فحص ھذة الديدان مجھريا بالميكروسكوب الضوئي والمجھر االلكتروني الماسح 
  :اوضحت نتائج الدراسة ما يلي

يمكن تمييز الذكور عن االناث  ابالكتنا ماكينتوشي ديدان ثنائية الشق حيث 
 .بصغر حجمھا والجزء الخلفي المنبعج المدبب للجسم

الحلقات  هيتميز جسم كل من الجنسين بوجود حلقات دائرية و حليمات و ھذ 
 .تمتد بطول الجسم ما عدا مقدمة الجسم و منطقة الذيل

  يتينكيتينية و كل شفة تحمل حلمتين حس هفتحة الفم صغيرة تحاط بثالثة شفا 
الذي ينقسم ( ويؤدي الفم الي القناة الھضمية االنبوبية التي تتكون من المرئ 

و االمعاء ثم المستقيم الذي ينتھي في الذكر بفتحة المذرق ) بدورة الي جزئين
 .اما في االنثي بفتحة الشرج

المناسل انبوبية حيث يتكون الجھاز التناسلي في االنثي من مبيضين و قناتين   
رحمين يتحدان معا ليكونا المھبل الذي يفتح في الجزء االمامي بيض و 
 .للجسم

اما في الذكر فيتكون الجھاز التناسلي من انبوبة واحدة تتمثل بخصية و  
  .حويصلة منوية تفتح للخارج عن طريق القناة التناسلية الذكرية في المذرق
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نھر   ، عادات التغذية والغذاء لثالثة أنواع من أسماك عائلة السيكليدى القاطنة  فرع دمياط
  مصرالنيل 

 
    ١، مدحت عبد الفتاح الكاشف٢محمد محمود نبيه عثمان، ١كريمان أحمد شوقى شلوف

  . مصر  -ة بحوث األسماك بالقناطر الخيرية محط -المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد  -١
  .مصر - الجيزة  - ١٢٦٢٢الدقي  -المركز القومي للبحوث  - قسم بحوث األحياء المائية   –٢

  
ة م دراس يكليدى  ت ة الس ماك عائل ن أس واع م ة أن ذاء لثالث ة الغ ة ونوعي ادات التغذي ع

اليلى واألخضر( ى والج ل) البلطى النيل ة نھر الني رع  -القاطن اطف ات . مصر - دمي م جمع العين ت
من ستة محطات تغطى فرع دمياط   ٢٠٠٦وحتى صيف  ٢٠٠٥موسميا خالل الفترة من خريف 

اط  ا ودمي ورة وطلخ ا والمنص ة وبنھ اطر الخيري ى القن ان(وھ باك  )محطت طة الش ك بواس وذل
ة( التجارية ى). المحير والرداخة والنقاري م فحص معى األسماك محل الدراسة بطريقت النسبة  ت

ى .المئوية لوجود كل مكون غذائى وكذا طريقة التحليل العددى كما تم حساب كثافة كمية الغذاء الت
دات الفارغة (feeding intensity) تتناولھا تلك األنواع  ة نسبة المع ك من معرف ؛ موسميا وذل

ة موسميا لكل مكون غذائى لألسماك محل الدراسة ، م  وأيضا تم حساب معامل األختياري ا ت كم
ك الدراسة أن األسماك محل الدراسة . (IRI) حساب معامل التفضيل النسبى ائج تل وأظھرت نت

ة  ق النباتي ى كال من العوال ا تتغذى  عل ة وأنھ اء المواسم المختلف ذائيا أثن ا وتفضيال غ أبدت تنوع
ة  ة النباتي ذاء ذو الطبيع ل للغ ت تمي ة وان كان بتة  ( والحيواني دت نس ذى تع ة م% ٦٠وال ن جمل

كما لوحظ ان كثافة كمية الطعام تتغير موسميا حيث .عنه ذو الطبيعة الحيوانية) المكونات الغذائية
واع  ة أن ك للثالث تاء وذل ا فى فصل  الش سجلت أكبر كمية من  الطعام فى فصل الصيف بينما أقلھ

يفضالن ) ن سالمعي( وقد أظھر معامل التفضيل النسبى أن البلطى النيلى والجاليلى. محل الدراسة
ودلت النتائج أيضا أن أسماك البلطى فى نھر . الطعام ذو الطبيعة الحيوانية عن البلطى األخضر

ار  –النيل  ى اختي درة عل ك الق ا تمتل اح ولكنھ ام مت ذائھا عشوائيا ألى طع اول غ اط التتن رع دمي ف
اختالف الفصول ى ب ذائھا حت ات غ اختال .مكون ة ب واع المختلف وع لألن ذا التن ا ھ ف الفصول ربم

 .يجعل التنافس على الغذاء بين تلك األنواع ضعيفا
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  العوامل المؤثرة على توزيع بعض العناصر الثقيلة فى مياه بحيرة ناصر، مصر
  

  ديق فؤاد توفيقمحمد الص -مصطفى أمين كريم  
  ، مصر) شعبة المياه العذبة والبحيرات( المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد 

  

ع بعض  فى ھذا البحث تم تحليل ودراسة تأثير العناصر الفيزيائية والكيميائية على توزي
ز -النحاس( العناصر الثقيلة   ادميوم -النيكل -الكوبلت -المنجني اه) الرصاص -الك ات مي  فى عين

بحيرة ناصر بداية من محطة كالبشة وحتى محطة أركين على الحدود المصرية السودانية بطول 
  .كم جنوب السد العالى ٣٣٠

ويعزى  ،وقد وجد أن تركيزات معظم العناصر الثقيلة فى المياه تزيد فى فصل الصيف
ات ذائب فى طبق ز األكسجين ال ى نقص تركي ؤدى ال ا ي اع درجات الحرارة مم ك ألرتف اه  ذل المي

ر رة ناص ن بحي مالى م زء الش ى الج ة ف فلى وخاص ة . الس ر الفيزيائي ع العناص ان جمي ذلك ف ل
. والكيميائية فى الطبقة السطحية للمياه تختلف اختالفا كبيراً عن الطبقة السفلى فى فصل الصيف 
تاء  ى فصل الش فلى ف ة السطحية والس ين الطبق ة ب زات نفس العناصر متقارب ون تركي ا تك . بينم

وبى  ة فى الجزء الجن وعلى جانب آخر فأن تركيزات العناصر الثقيلة السابق ذكرھا تكون مرتفع
رة نظراً  ى الجزء الشمالى من البحي زات نفس العناصر ف رة ناصر إذا ماقورنت بتركي من بحي

وب  ة مع الخواص . لقدوم الفيضان من الجن ين العناصر الثقيل اط ب م دراسة معامل األرتب ا ت كم
ة سبب الفيز ذه الخواص لمعرف ة مع ھ ين كل عنصر من العناصر الثقيل يائية والكيميائية وذلك ب

ة السابق . ذوبان العنصر أو ترسيبه بناء اً على ھذه العالقة  زات العناصر الثقيل وقد وجد أن تركي
ادميوم  دا عنصرى الك ا ع ة فيم ة الصحة العالمي اً لمنظم ه طبق دى المسموح ب ى الم ع ف ا تق ذكرھ

  .رصاص أثناء فصل الصيف خاصة فى الجزء الجنوبى من بحيرة ناصروال
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الصبعيات البلطي النيلي المغذاه علي العليقه التقليدبه  النمو والنشاط الفسيولوجي أداء
  ب الزنجبيل كحافز للنموالمضاف اليھا  أعشا

  
 راقي فخرى عطاهللا

  .القاھره.لعلوم البحار والمصايد  قوميالمعھد ال
    
ل    ات الزنجبي يم تأثيراضافة نبات ينال (أجريت تجربة لتقي ر أوفيس ى آداء) زينجيب النمو  عل

ت النضج و القياسات البيولوجيه والفسيولوجيه ومعدال، وكفاءِة الغذاءِ . اإلعاشة المثلى  ومعدالت 
اءة  ي كف ذلك عل ي وك للُوُصول إلى معدل النمو القصوِي بكلفِة الغذاِء الدنياِ ألصبعيات البلطي النيل

ى .مكونات العليقه أثناء التخزين خالل فترة التجربه و قد تم عمل أربعة معامالت متماثله ُغّذيْت إل
ونترول(ة بدون الماده المضافة المجموعة القياسي، اإلشباِع مّرتين في اليوم طوال فترة التقييم ) الك

ا (والمجموعات األخرى الثالث  مسحوق أعشاب الزنجبيل والزيت المستخرج منھا والخليط بينھم
بة  رة  ، )١:١بنس ق المختب ق العالئ م تطبي األحواضوت اطر  ب ماك بالقن ة األس منتيه بمزرع األس

ا وم البحار والمصايد الق ومي لعل د الق ه للمعھ ه بمتوسطات وزن . ھرةالخيريه التابع دأت التجرب ب
 . أسبوعا١٢سم واستمرت لمدة  ١٠جرام وطول  ١٧.١
د وقد كان أفضل أداء للنمو وأعلي معدالت تحول الغذاء وكفاءة تمثيل البروتين         في لحم و كب

ى  األسماك المرباه ى تغذت عل ك المجموعات  الت اة كانت لتل د الحي ى قي مع أعلى معدل البقاء عل
  .الئق المضاف اليھا األعشاب بالمقارنة بمجموعة األسماك التى غذيت على عليقة الكنترولالع

يتيك         الو أس زيم جلوتاميك أوكس ل ان دم مث ارامترات ال آ فى ب أيضآ فقد حدث انخفاضا معنوي
ز رانس أمينيي ك ت ك بيروفي زيم جلوتامي ز و ان رانس أميني دھون . ت وز  و ال بة الجلوك ا نس وأيض

ة مع الثال ِة بالمقارن اِت الُمَعالَج ك المجموع اه  في تل ثيه وقِيَم الكوليستيرول في دم االسماك المرب
  .مثيالتھا  بمجموعة الكونترول

ذلك         ومين وك اروتين وااللب روتين والك ا في نسبة الب ا ملحوظ تج ارتفاع د ن وعلي النقيض فق
ي غذي ك االسماك الت دم لتل ا ال ي الجلوبيولين في بالزم ا الت ا بمثيالتھ ي االضافات بمقارنتھ ت عل

ل  ه من الزنجبي ه الخالي ونترول(تغذت علي العليق زات المناعة  ).الك ا يظھر التحسن في محف مم
  . بتللك االسماك

وت المستخلصه         وقد خلص البحث الي أن اضافة خليط  من مسحوق الزنجبيل الجاف والزي
البلطي النيلي ، يمكن أن ترفع من معدالت النمو وتعطي   منه بنسبه متساويه في عليقة أصبعيات

ي  اه الت ماك المرب ه لالاس ات المناع بولوجي و مقوم اط الفس ن النش ك يحس اء  وذل دل بق ى مع أعل
رة .تناولت الوجبات المحتويه علي ھذاالخليط  ه طوال فت ات العليق اءة مكون ي كف وأيضا بحافظ عل

ة ولذلك  فينبغي زيادة الجھو. التخزين ذه األعشاب في مجال تغذي د البحثية في تطوير استخدام ھ
ة  االسماك  للتحقيق من ھذه الناحية العلمية ، والتي تم استخدامھا في العليقه التقليدية لتحسين نوعي

ماك حية لألس ة الص ن . الرعاي د م زم المزي ده ويل ادات االكس دة كمض ادر جي ا مص واعتبارھ
ى الدراسات الھمية الزنجبيل ومكونا ق االسماك عل ته، وعلى اآلثار الناجمة عن اضافته في عالئ

  . مدى فترة طويلة من الزمن
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فرع  العوامل الدفاعية المضادة لألكسدة و االستجابات الفسيولوجية لالسماك  نتيجة لتلوث
   .مصر، رشيد بنھر النيل

  
  أمل محمد يعقوب - ناھد شفيق جاد

  .مصر -القاھرة -محطة بحوث األسماك بالقناطر الخيرية -المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد
  

رة من الصرف الزراعي والصحي    ات كبي يد لكمي رع رش يتعرض نھر النيل  ف
اس .ية مثل األسماكوالمخلفات الصناعية التي تؤثر على الكائنات الح فى ھذا البحث  تم قي

اء وفي ) الحديد والزنك والرصاص والكادميوم والنحاس(تركيزات المعادن الثقيلة  في الم
راميط  ى والق ماك البلطي النيل جة أس يم والعضالت(أنس د والخياش يد )  الكب رع رش ن ف م

  .٢٠٠٨خالل موسم صيف 
رع   ى ف ة  ف ادن الثقيل أثير المع ة ت م دراس ا ت ات  كم اط  االنزيم ى نش يد   عل رش

ل   دة  مث اليز(المضادة لالكس وتيز وكت يد ديزمي ة ) سوبرأوكس د  ومصادر الطاق ي الكب ف
في مصل كال ) الترانس أمينيز(ونشاط أنزيمات الكبد  ) الجلوكوز وھرمون الكورتيزون(

: التاليأظھرت الدراسة وجود المعادن في مياه فرع رشيد بالترتيب . النوعين من األسماك
د . الكادميوم> النحاس > الزنك > الرصاص > الحديد  سجل أعلى تراكم للمعادن في الكب

ا في العضالت ه. وأقلھ د والرصاص عن الحد المسموح ب زات الحدي كانت . زادت تركي
ادميوم ذلك الك ه وك د المسموح ب ي الح ك والرصاص ف زات الزن دا عضالت  ،تركي ا ع م

زاد نشاط االنزيمات  المضادة لالكسدة . حطة كفر الزياتأسماك القراميط المصيدة من م
اليز( وتيز والكت يد ديزمي ة) سوبرأوكس ادة معنوي وز . زي ز الجلوك ا تركي ا زاد أيض كم

وث . والكورتيزون بمصل الدم وكذلك أنزيمات الترانس أمينيز ائج  تل ذه النت ى ھ اءاً  عل بن
وأنزيمات الترانس أمينيز وينتج عنه فرع رشيد بنھر النيل يؤثر بشدة على مصادر الطاقة 

  . عوامل دفاعية مضادة لألكسدة
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تقييم بعض متبقيات الھرمونات والعناصر الثقيلة فى أنسجة أسماك القراميط المصرية 
  .والمستوردة

  
   نشوى أحمد حسن - ھناء محمود سلطان - عبير سعيد عبد الرحمن -حمد تاج الدينحنان ا

  .مصر - الجيزة –الدقى  -معھد بحوث صحة الحيوان  - قسم الكيمياء  - معمل الھرمونات 
  

ة  ات الھرموني ض المتبقي توى بع يم مس تراديول(لتقي ترون  ١٧-األس ا والبروجيس بيت
تيرون ة) والتستوس ادن الثقيل ز( وبعض المع ك والمنجني اس والزن ادميوم والنح ) الرصاص والك

ومستوى الدھون فى أنسجة أسماك القراميط المصرية والمستوردة، تم تجميع عينات عشوائية من 
-وقد أظھرت النتائج زيادة معنوية فى مستوى ھرمون األستراديول. األسواق فى القاھرة والجيزة

توى ھرمون البروجيسترون فى أنسجة أسماك بيتا والتستوستيرون مع نقص معنوى فى مس ١٧
كما أوضحت النتائج أن ھناك زيادة . القراميط المستوردة عند مقارنتھا باسماك القراميط المصرية

راميط المستوردة  معنوية فى مستوى الدھون الكلية والكوليسترول والدھون الثالثية فى أنسجة الق
ذ. عند مقارنتھا بأنسجة القراميط المصرية ة من الرصاص وك ائج وجود نسبة عالي لك أكدت النت

راميط  جة الق ائج أن أنس رت النت ا أظھ توردة ، بينم راميط المس ماك الق جة أس ى أنس ادميوم ف والك
ة والنسب  ايير الدولي ا بالمع د مقارنتھ ط عن ادميوم فق ن الك ة م بة عالي ى نس وى عل المصرية تحت

  .المسموح بھا



   ١٦٠)  ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –ية والمصايد المجلة المصرية للبيولوجيا المائ
  
  من البروتين والطاقة -المرباه في تنكات  -  دراسات على احتياجات أسماك البلطي النيلي

  
  نبيل فھمي عبد الحكيم ،  محمد السعيد الشين ، عبد الوھاب عبد المعز عبد الوارث 

  سعد محمود الصياد
 مصر -القاھرة  -كلية الزراعة -قسم اإلنتاج  الحيواني  -جامعة األزھر  

  
روتين  ر مستوى الب يم أث ة %) ٣٠،  ٢٥،  ٢٠(أجريت ھذه الدراسة بھدف تقي ،  ٣٥٠٠والطاق

على أداء النمو واالستفادة من مركبات الغذاء وتحليل أجسام أسماك ) كجم/كيلوا كالورى طاقة كلية ٤٠٠٠
  . جم والمرباه فى تنكات ٢٥.٢٣لبداية البلطى النيلى بمتوسط وزن فى ا

للحوض   ٣م ١وقد تمت ھذه الدراسة فى ستة أحواض من الفيبرجالس مستطيلة الشكل وبحجم 
ذائى  تفى نظام مغلق لتدوير المياه ، حيث مثل روتين الغ  ٢٠(ستة معامالت غذائية ثالثة مستويات من الب

م % ) ٣٠،  ٢٥،  روتين ت ن الب توى م ل مس داخل ك ة ، وب تويين للطاق ار مس و  ٤٠٠٠،  ٣٥٠٠(إختي كيل
  ). كجم/ كالورى طاقة كلية 

دل  ق  ٥٠تم تسكين األسماك فى األحواض بمع ى العالئ سمكة للحوض، وغذيت األسماك عل
دل  ة بمع ى % ٣التجريبي ة عل وم ، تمت التغذي ى الي ات ف ة وجب ى ثالث ة للحوض عل ة الحي ن وزن الكتل م

دة  ة لم ق التجريبي بوعأي ٧العالئ ى األس واء . ام ف الل مضخة ھ ن خ تمرار م واض باس ة األح ت تھوي تم
  .خاصة

وفمبر  ١٤أسبوع من بدايتھا خالل الفترة من  ١٦استمرت التجربة لمدة  يوليو حتى الثالث من ن
ام  ة  ٢٠٠٤ع ة الطاق روتين منخفض ة الب ة منخفض ى عليق رة ھ ة المختب امالت الغذائي ، ) LPLE(، المع

ة ) LPHE(تين مرتفعة الطاقة عليقة منخفضة البرو روتين منخفضة الطاق ) MPLE(، عليقة متوسطة الب
ة ) MPHE(، عليقة متوسطة البروتين مرتفعة الطاقة  ) HPLE(، عليقة مرتفعة البروتين منخفضة الطاق
  ) . HPHE(والعليقة مرتفعة البروتين مرتفعة الطاقة 

  : وتتلخص النتائج التى تم التحصل عليھا فى اآلتى 
وزن  -١ مقاييس أداء النمو متضمنة وزن الجسم النھائى وطول الجسم النھائى والزيادة الكلية فى ال

أثرت  ة ت وعى ومعامل الحال و الن دل النم و النسبى ومع دل النم وزن ومع والزيادة اليومية فى ال
ة ى عليق ذاه عل ائج أن المجموعة المغ ة، حيث أوضحت النت  معنوياً بالمعامالت الغذائية المطبق

ى  وى عل روتين و % ٣٠تحت ة  ٣٥٠٠ب ة كلي الورى طاق و ك ى /كيل ة إل بة الطاق م ، ونس كج
  . تفوقت معنوياً عن بقية المجاميع  ١:  ١١٦البروتين تبلغ 

ى  -٢ ة عل ة المحتوي ى العليق ذاة عل ة المغ رت المجموع روتين % ٣٠أظھ الورى  ٣٥٠٠ب و ك كيل
ة  ة كلي ل ا/وطاق ذاء وتحوي ل الغ ل لتحوي ل معام م أفض ذلك كج ة ، ك ل الطاق روتين وتحوي لب

ة تحسنت  ل الطاق روتين وتحوي ل الب اءة تحوي ذائى وكف ل الغ أوضحت النتائج أن معامل التحوي
ل  معنوياً مع زيادة مستوى البروتين، بغض النظر عن مستوى الطاقة، فى حين أن معامل تحوي

ة أثر بمستوى الطاق م يت ذاء ل روتين و. الغ تفادة من الب ا معامل االس اً أم أثرا معنوي د ت ة فق الطاق
 . بمستوى الطاقة بالعليقة بغض النظر عن مستوى البروتين

د والعظام  -٣ ة والكب خصائص الذبيحة متضمنة النسبة المئوية لكال من الزعانف واألحشاء الداخلي
اً  أثروا معنوي د ت م بالجل ذلك وزن اللح ة ، وك ر مأكول زاء الغي وع األج رأس ومجم والقشور وال

ة المدروسة  بالمعامالت ذا البحث  .الغذائي تھا بھ ائج أخرى تمت مناقش اك نت ى .وھن اءاً عل وبن
روتين و % ٣٠النتائج التى تم التحصل عليھا فإن العليقة المحتوية على  الورى  ٣٥٠٠ب و ك كيل

ة  ة كلي روتين /طاق ى ب ة إل بة طاق م بنس ل  ١: ١١٦كج و األمث ى النم ة للحصول عل ر كافي تعتب
  . األفضل فى أسماك البلطى النيلى وحيد الجنس المرباه فى تنكات والكفاءة الغذائية
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  محاوالت لمعالجة أستاكوزا المياه العذبة من بعض الملوثات الضارة  
  وأختبار صآلحيتھا لألستھالك 

  
  خالد محمد الخواص - أمل محمد حسنى  - عيد عبد الرحمن عبير س
  .الجيزة- الدقى- معھد بحوث صحة الحيوان، قسم صحة األغذية، قسم الكيمياء

  
الي  روتيِن الع ِة ذات الب ِة المغّذي أكوالت البحري ة  من أحد الم اه العذب تاكوزا المي د أس تع

بّعةً ، ُكّل األحماض األمينية الضرو ىالنوعيِة والذي يَحتوي عل ر المش ة غي رية، األحماض الدھني
وان اَ لكل من اإلنسان والحي ذاَء ثمين ر غ ي تَعتب اِت الت ادِن والفيتامين ادة . والعديد ِمْن المع ر م تعتب

اه تاكوزا المي رة أس ُي لقش ون الرئيس ين المك وى  الكيت ق الحي ة للتواف ا قابلي وى،ولھ  ذات نشاط حي
افة وس باألض ل  ملم ھلة التحل ا س ات لكونھ دا للتطبيق ة ج ادة جذاب ا م ا يجعلھ ا مم حيوي
التى تلقى فى  أن المخلفات التى تحتوى على تركيزات عاليةُ من المعادِن الثقيلةِ . األنتاجيةالمتنوعة

ةِ  ِة المائي اديةِ  البيئ اِت إقتص حيِة ومعوق اَر ص بّبُة أخط ة  ُمس اه العذب تاكوزا المي ي أس راكم ف . تُت
ذ ي ھ تخدمت أحواض السمك ف ادة  اس ي م وي عل ي تحت ة والت ز  EDTAه الدراس  ٥ – ١٠بتركي

ا حامِض الخليك   ذلك أحواض مضاف لھ اري  ١.٣٣عياري لغمِر أستاكوزا المياه العذبة،وك عي
ة أَو تَخفيض المستويات ٦ = pH)(ذو األس الھيدروجيني ذِب إلزال اء الع ومعالجة أخيرة من الم

ذلك ا ادِن الثقيلِة،وك ن المع ِة م وي المتراكم يِج الحي ي النس ة ف ات الجرثومي أَو )  العضالت(لكائن
ات  أَو  ويِن متراكب ارن لتك تقرار المق امالت االس ي مع د عل القشرة وذلك من خالل معالجات تعتم

طحي اص الس ي االدمص درِة عل ايير الق ِر، األس . مع ِت الغم ى وق ةَ عل اءة اإلزال د كف تعتم
ّوة ا ذلك الق ل الغمر،وك دروجيني لمحالي ة الھي اِت الدخيل را اآليون ا واخي ل ذاتھ ة للمحالي أليوني

ة  فى العضالِت . المتواجدة في المحاليل وقَت الغمرِ  ادن الثقيل ِة المع وسجلت أعلي معدالت إلزال
 EDTAلمعالجة بمادة اعند َغْمر أستاكوزا المياه العذبة في أحواِض ) وھو الجزء الصالح لألكل(
ي( ادم%  ٧٦.٤٤و ١٠٠، ٩٦.٥٩وھ واليللك ى الت د؛ عل اص والحدي الج ) يوم، الرص م المع ث

ه  ك ومعدالت امِض الخلي ى %  ٥٩.١٩و ٩٩.٣، ٩٥.٦٦(بح د؛ عل ادميوم، الرصاص والحدي للك
والي ذب ) الت اء الع ة بالم دالت المعالج اص  ٤٧.٥و ٩٤.٤٤، ٩٣.٣٩(ومع ادميوم، الرص للك

والي ى الت د؛ عل اض) والحدي د أدت النخف ات ق ّل المعالج ث أن ُك دوِد  حي ى الح ة إل ادن الثقيل المع
ة  ة والزراع ة األغذي ا ھيئ ي أوصْت بھ ِة الت ائزِة اآلمن او(الج اس ) ف ة المصرية للقي ذلك الھيئ وك

ذِب  . والرقابة علي الجودة اء الع الغمر في الم ة  ب اه العذب تاكوزا المي كما سجلت طريقة معالجة أس
ادِن ال ْن المع ة ِم ز العالي ِة التراكي ِة في القشربمعدالت كفاءةُ إلزال %  ٦٦.٨٥و ٩٨، ٩٣.٩٧(ثقيل
والي ى الت د؛ عل ادميوم، الرصاص والحدي دالتھا ) للك ك ومع امِض الخلي الج بح ه المع ، ٩١.٣(يلي

والي%  ٤٠.٨٢و ٩٧.٦ ى الت د؛ عل اص والحدي ادميوم، الرص الج ) للك را المع  EDTAوأخي
بالرغم ). ديد؛ على التواليللكادميوم، الرصاص والح% %  ٢٤.٦١و ٩٧.٢، ٨٠.١٤(ومعدالته 

ين ، من ذلك ال يوجد فارق معنوى بين المعامالت و بعضھا البعض  وى ب اك أختالف معن لكن ھن
اَر األوَل يكما .  الثالث معامالت و بداية التجربة ه حامض الخليك ُ اإلختي عتَبَر الماِء المضاف الي

مّ  ة  ث اه العذب تاكوزا المي رى فى أس ادة  لتقليل التلوث البكتي الجُ  بم اء المع يء في   EDTAالم يَج
  .المركز الثاني

 



   ١٩٣)  ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

النيلي وحيد  االحالل الجزئي لمسحوق السمك بمخلوط من مصادر بروتينية فى عالئق البلطى
  .الجنس
  

                            ٣سامح حسن سيد -٢مصطفي عبدالمنعم الجارحي - ١كيمنبيل فھمي عبد الح
  ٢فايزة عبد الحى سالمه

  مصر –جامعة االزھر  –كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  -١
  مصر –جيزة  –الدقي  –معھد بحوث االنتاج الحيواني  –قسم بحوث استخدام المخلفات  -٢

  مصر –شرقية  - ابوحماد –العباسة  -وث االسماك المعمل المركزي لبح -٣
 

يوم تم تقييم احالل خليط من مصادر بروتينية من جلوتين الذرة،  ٩٠فى تجربة استمرت
دواجن  ات مجازر ال ى  ١:١:١:١بنسبةكسب الكتان ، كسب الكانوال  ومخلف ي أو كل أحالل جزئ ك

و ي نم ك عل أثير ذل أخوذ من مسحوق السمك وت د الجنس بمتوسط  محل لبروتين الم البلطي وحي
  جم  ١٠.٣٠وزن 

روتين    ة في الب ق متماثل ة  % ٣٠استخدمت خسمة عالئ ة فى الطاق ام ومتماثل روتين خ ب
ة  4.817 ة كلي الوري طاق و ك ل / كيل ة لتحل مح ة الخمس ق التجريبي م تصنيع العالئ ة ث م عليق ج

فر،  متويات ص مك بس حوق الس أخوذ% ١٠٠و٧٥،٥٠،٢٥مس روتين الم ن الب حوق  م ن مس م
  .السمك

اءة عل ة ذو كف وط المصادر البروتني ة ان مخل ائج التجرب ي  ىأثبتت نت و البلطي النيل نم
تو ي مس روتين مسحوق % ٢٥ ىحت ي لب احالل جزئ ة ك ى العليق احالل محل مسحوق السمك ف

دل  يم مع ت ق رول وكان ه الكنت ى العليق ي مسحوق السمك ف ة عل العالئق المحتوي ه ب السمك مقارن
ين الوزن  رول وتراوحت ب ه بالمجموعة الكنت ق مقارن النوعي بدون فروق معنوية في كل العالئ
  . اليوم%/ ١،٥٤ ىإل ١،١٣

ائج أن  وفي نھاية التجربة   روتين اثبتت النت روتين مسحوق السمك بمصادر الب إحالل ب
ل جسم األ ىلعالئق البلطي النيلي كانت ذات داللة أحصائية عل ائي وتحلي سماك وزن الجسم النھ

ان مستو ىفي كل المعامالت خاصة في مستو ذلك ك ة ك ة الثالث دھن  ىالبروتين مقارنة بالمعامل ال
  .أكثر داللة في المجموعة الكنترول

ه     ادر البروتيني وط المص تخدام لمخل ل اس إن أفض ادي  ف ل االقتص ائج التحلي ن نت وم
ة %٢٠ ىمستو ىكمصدر بروتيني فى عالئق اصبعيات البلطي النيلي حت من %١٠٠(في العليق

ق  )بروتين مسحوق السمك و جرام من األسماك في العالئ اج كيل دة اقتصادية إلنت ر فائ وكان أكث
  .المختبرة
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  مصر –طى النيلى من بحيرة البرلسالعمر والنمو ألسماك البلطى الحسانى والبل
  

  ٢ياسر سنجق  – ٢عبدة السايس  – ١األحمدي الّذھبى 
  جامعة الزقازيق –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان   -١
  اإلسكندرية –المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد  -٢

  
وعين من أسماك البلطى        ين الطول والقشور لن ىالبلطى الحسانى و(العالقة ب ) البلطى النيل

ة  ا يعكس العالق تقيمة مم ذه الدراسة بخطوط مس م توضيحھا فى ھ رلس ت رة الب المصادة من بحي
 ٣و٤٠٧٢لكال الجنسين من  نوع البلطى الحسانى ھي  ( a ) الخطية ، وكانت قيمة نقطة التقاطع 

دم فى النمو  ٣و٢١٤٤وللبلطى النيلى  للبلطى  ٢و٤١مساوى  (ФL)، كما كان مقدار معامل التق
وعين مع . للبلطى الحسانى ٢و٢٣النيلى و  وكان مقدار الزيادة السنوية فى الطول متناقص فى الن

ا اتضح من . زيادة العمر ، بينما كانت قيمة الزيادة السنوية فى الوزن متزايدة مع زيادة العمر كم
ا وع ع ر ن ى يعتب ة األطوال المحسوبة لكل سنة من سنوات العمر أن البلطى النيل لى النمو مقارن

ة  ق معادل ا بتطبي م الحصول عليھ ى ت ة الت ا أن األطوال واألوزان المتوقع انى ، كم البلطى الحس ب
د عكس  ق الحساب العكسى ، وق ديرھا عن طري م تق ى ت يم الت فون برتالنفى للنمو مقاربة جدا للق

اميع  ين مج ا ب ة التركب الواضح فيم ة المختلف ةتوزيع األطوال للمجاميع العمري ار المتتالي .  األعم
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  تركيز العناصر الثقيلة فى مياه ورواسب القاع وأسماك سواحل البحر المتوسط بليبيا
  

  ٢فائزة ابراھيم البكوش - ١محمد حامد بھنساوى
  مصر -  جامعة المنصورة –كلية العلوم بدمياط  –قسم علم الحيوان   -١
  ليبيا -جامعة المرقب  –كلية العلوم  –قسم األحياء   -٢

  

فى ھذه الدراسة تم قياس تركيز النحاس والزنك والرصاص والكادميوم والزئبق فى مياه 
ورواسب القاع وأسماك البورى والقراقوز التى جمعت من ثالث مناطق فى سواحل البحر 

، المنطقة األولى ھى مصب مجارى الصرف الصحى. وسط المقابلة لمدينة الخمس بليبياالمت
  .والمنطقة الثانية ھى ميناء الخمس البحرى والمنطقة الثالثة ھى مصب نفايات محطة تحلية المياه

  : أوضحت النتائج اآلتى
  :أخذ تركيز العناصر الثقيلة الترتيب التنازلي اآلتى، فى المياه -١

وجد أقصى تركيز لعنصرى النحاس والرصاص . الزنك>الكادميوم>الرصاص>نحاسال>زنك
فى منطقة الميناء البحرى بينما سجلت عناصر الزنك والكادميوم والزئبق أعلى مستوى له 

والنحاس من  ٠.٦١إلى  ٠.٣٣تراوح تركيز الزنك من . فى منطقة مصب الصرف الصحى
 ٠.٠٧٤إلى  ٠.٠٤٣والكادميوم من  ٠.٥٩إلى  ٠.٢٧والرصاص من  ٠.٦٠إلى  ٠.٣٦

ولقد فاقت تركيزات الرصاص . جزء فى المليون ٠.٠٨٩إلى  ٠.٠٣١والزئبق من 
 ً   .والكادميوم والزئبق فى المياه الحد األقصى المسموح به دوليا

. رات من تركيزاتھا فى المياهفى رواسب القاع كانت تركيزات العناصر الثقيلة أعلى عدة م -٢
وجد أقصى تركيز لعنصرى النحاس والرصاص فى منطقة الميناء البحرى بينما سجلت 

  .أعلى مستويات الزنك والكادميوم والزئبق فى منطقة الصرف الصحى
فى األسماك احتوى الكبد على أعلى التركيزات لكل العناصر المقاسة بينما احتوت العضالت  -٣

  .ركيزات من ھذه العناصرعلى أقل الت
  :أخذت تركيزات العناصر فى عضالت سمكة البورى الترتيب التالى

الكادميوم>)٠.٤٧إلى٠.١٣(الرصاص>)١.٢١إلى٠.١٤(النحاس>)١٠.١٣٨على٧.٧٥٧(الزنك
  .جزء فى المليون) ٠.١٢٦إلى  ٠.٠١٧(الزئبق>)٠.٣٦إلى  ٠.١٤(

  : على النحو التالى أما عضالت سمكة القراقوز فقد كانت تركيزات العناصر
إلى ٠.٠٩(الرصاص>)٠.٥٨إلى  ٠.١٢(النحاس >)٧.٣٢على  ٣.٩٤(الزنك

  .جزء فى المليون) ٠.١٠٢إلى  ٠.٠١(الزئبق>)٠.٢٨إلى  ٠.٠٩(الكادميوم>)٠.٣٥٨
. احتوت أعضاء سمكة البورى على أعلى تركيزات العناصر مقارنة بأعضاء سمكة القراقوز

صر الثقيلة نسبياً فى أعضاء األسماك المدروسة إال أنه الزال أقل بالرغم من ارتفاع مستوى العنا
 ً   .من الحد األقص المسموح به دوليا



  ٢٥٠)  ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

  مصر ، توزيع بعض العناصر الخفيفه والثقيله بترعه االسماعيليه 
  

   – ٢محمد عبد الفتاح حامد - ١عايده عبد العال سالمان - ١عبد العليم الشافعيزينب 
   – ٢يسري عبد العزيز سليمان  – ٣علي مصطفي حسن - ٢ھدي عبد العظيم محمد 

    ٤غاده يحيي زغلول
  

  جامعه االزھربنات - كليه العلوم - قسم الكيمياء -١
 معھد علوم البحار السويس -٢

 جامعه االزھر بنين - كليه العلوم - قسم الكيمياء -٣
  الشركه المصريه للمستحضرات الحيويه واللقاحات -٤

 

  
من  ٢٠٠٦موسميا خالل عام  ،عينات من المياه السطحيةتناولت الدراسه جمع 

محطة على طول ترعه اإلسماعيلية من القاھرة الى السويس للكشف عن بعض  ١٢
وبعض المعادن ) ٢+نسيوم ، ماغ ٢+، الكالسيوم  +، البوتاسيوم +الصوديوم(الكاتيونات 

باستخدام جھاز ) الحديدو المنجنيزو النحاس والزنك والكادميوم والرصاص(الثقيلة 
وتتناول الدراسة الحالية المكونات المعدنية وخاصة المعادن الثقيلة . الذري االمتصاص

  .والتي أصبحت مشكلة تثير قلقا متزايدا حول المياه المحليه لترعة االسماعيلية
كميات ضئيلة من بعض المعادن في ھذه المياه غير ضارة في حين أن وان 

وخاصة الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم  بعض المعادن ضرورية الستمرار الحياة
الكوبالت والنحاس والحديد والمنجنيز والموليبدينوم  والصوديوم وعالوة على ذلك

المياه ف.نزيمية عند مستويات منخفضةة األوالسيلينيوم والزنك والتي تستخدم كحافز ألنشط
المعادن مثل و ھذه المعادن األساسيةالصالحة للشرب تحتوي على مستويات عالية من 

الكادميوم والكروم والرصاص والزئبق والسيلينيوم و الباريوم واأللومنيوم والزرنيخ 
  . خطرة على الصحة التي تكونوالفضة 

المعادن الثقيلة تقع ضمن الحد الطبيعي من والنتائج الحالية كشفت أن قيم معظم 
الصوديوم والبوتاسيوم (تشير النتائج إلى أن الكاتيونات الرئيسية كما . المياه العذبة

النحاس والزنك والكادميوم والرصاص (والمعادن الثقيلة ) غنيسيوماوالكالسيوم والم
 -  ١٤.٤٠،  ٦.١٦ - ١.٠٧ ، ٣٨.٨٦ - ٤.١١بين ما تراوحت ) نيز والحديدجوالمن

 - ٠.١٤،  ٣٣.٤٤ - ٠.٩٩،  ١٤.١٦ - ٠.١٧لتر ، /  جممل ٢٤.٠٥ - ٨.٠٥و  ١٧٩.٧٠
لتر على / ميكروجرام  ٩٢.٤٣ - ٥.٦١،  ١١.٤٢ - ٠.٠٧،  ٤.٤٦ - ٠.٠٨، ٢.٤٧
ضمن  مستويات العناصر الثقيله والعناصراالساسيهالنتائج الحالية أظھرت أن و. التوالي

منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة ، واالتحاد الحدود المسموح بھا وفقا ل
 . األوروبي والمعايير الكيماوية المصرية
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رينا و على تأثير المغنطة على فاعلية بعض مبيدات القواقع ضد قواقع بيومفالريا الكسند
  عدواھا بشيستوسوما مانسونى 

  
  ناھد محمد محمد اسماعيل 

 امبابة  -وراق الحضر - معھد تيودور بلھارس لالبحاث - قسم بحوث البيئة والرخويات الطبية 
  .مصر  -جيزة

  
د  تبين من ھذه الدراسة ندرينا ق ا الكس ع بيومفالري ادى ضد قواق أن نشاط كبريتات النحاس  االب

اء )  من القواقع% ٥٠( لحوظة عندما تعرضت القواقع للتركيز النصف قاتل زاد زيادة م من المبيد فى الم
مقارنة بالمجموعة الضابطة التى سجلت % ٧٥سجلت نسبة وفيات القواقع المعالجة نسبة وفيات . الممغنط

ة %.  ٦١ ع المعالج ات القواق ى وفي ر ف اض كبي اك انخف د أن ھن د وج س ، فق ى العك دما عن%) ١٩(وعل
ة ب  نط مقارن اء الممغ ى الم اميد ف ن النيكلوس ل م ز النصف قات ة % ٤٢تعرضت للتركي ات للمجموع وفي

  . الضابطة
بوع  دة اس نط لم اء ممغ ى م ا ف بق حفظھ ى س ع الت ات القواق دل وفي ائج أن مع رت النت ا اظھ كم

والى% ٧٠و % ٨٠واربعة اسابيع تبعھا تعرضھا للتركيز النصف قاتل لكبريتات النحاس كانت  ى الت ، عل
ع المجموعة الضابطة  ة عن قواق ادة عالي ك بزي والى% ٥٩و % ٥٠(وذل ى الت د انخفض النشاط ). عل وق

ابيع حيث سجلت  ة اس دة اسبوع واربع نط لم االبادى للنيكلوساميد ضد القواقع سابقة الحفظ فى الماء الممغ
% ٤٠و % ٥٠لمبيدمقارنة ب وفيات على التوالى بعد تعرضھا للتركيز النصف قاتل من ا% ٢٥و % ١٠

والى  ى الت ابطة عل ة الض جلت ، للمجموع ة  % ٧٦و % ٤٠وس ة القاتل تخدام الجرع والى باس ى الت عل
  .  للمجموعة الضابطة على التوالى% ٩١و % ٩٠من القواقع مقارنة ب % ٩٠ل

ة  ت الدراس ة تح ر البيوكيمائي ع العناص ث أن جمي ح البح ا اوض روتين و (كم وز و الب الجلوك
اتينينال ا  و الكري ريض ) دھون و اليوري ة للتع ع كنتيج جة القواق ن ھيموليمف و انس ل م ى ك رت ف د تغي ق

  . اسبوع ١٤و ١٠و ٦المتتالى للمغنطة لمدة 
فى AlkP, ALT, AST كذلك اظھر البحث أن ھناك انخفاض ملحوظ فى تركيزات انزيمات  

  . المجموعة الضابطة ھيموليمف و انسجة قواقع بيومفالريا الكسندرينا عنھا فى
كما اوضحت النتائج أن الميراسديم تتأثر تأثرا كبيرا بتعرضھا للمغنطة بصرف النظرعن  حجم 

د جرعات ، دقيقة ٦٠فبعد تعرضھا للمغنطة لمدة . الماء المستخدم  ١٠٠٠وجد أن معدل بقاء الميرسديم عن
ديم  ٥٠٠٠و  ابى  ٥٠/ميراس دل ايج ا بمع ان عالي ل ك ة ب % ٢٩٫٢٥و %  ٤٧٫٧٥م و % ٩٠٫٥مقارن

  .للمجموعة الضابطة على التوالى% ٨٨٫٣٥
ة     د كثاف ركاريا فعن بة للس ركاريا٥٠٠٠و ٥٠٠و بالنس اء  ٥٠/ س دل بق د أن مع اء ، وج ل م م

والى% ١٤٫٦و % ٣٣٫٢٦( السركاريا كان عاليا بمعدل ايجابى ى الت ة بالمجموعة الضابطة ) عل بالمقارن
جلت  ى س ى ا% ٧٢٫٥و % ١٠٠الت والىعل ة . لت ركاريا نتيج يم والس تھالك الميراس ان اس ك ف ى ذل وعل

ركاريا  يديم و الس داد الميراس ة زادت أع ا زادت الكثاف ث كلم ا، حي اثر بكثافتھ د ت ة ق ھا للمغنط لتعرض
  . المستھلكة

ندرينا ا الكس ع  بيومفالري دوى قواق دل ع ى مع ابى ف اض ايج اك انخف ائج أن ھن ت النت د أثبت              وق
ا( دة س نط لم اء الممغ ى الم اء ف دره )  اسبوع ١٤و  ٧بقة البق بشيستوسوما مانسونى حيث سجلت نقصا ق

     ).      على التوالى% ٥٠و% ٥٧٫١٤(عن المجموعة الضابطة % ١٦٫٧
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  السويس كيميائيه لتقييم وحمايه مياه لترعه االسماعيليه من القاھره الييائية ودراسات فيز

  
   – ٢محمد عبد الفتاح حامد – ٢يسري عبد العزيز سليمان – ١علي مصطفي حسن

    ٤غاده يحيي زغلول  - ٣عايده عبد العال سالمان – ٣زينب عبد العليم الشافعي
 بنينجامعه االزھر  - كليه العلوم - قسم الكيمياء -١

 معھد علوم البحار السويس  -٢
 جامعه االزھر بنات - كليه العلوم - قسم الكيمياء -٣
  الشركه المصريه للمستحضرات الحيويه واللقاحات -٤

 

تم قياس و.ترعة االسماعيليةلمياه تتناول الدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية 
،  الس الھيدروجينيبة ، ا، والمواد الصلبة الذائيل الكھربيوصتحرارة المياه ، وال هدرج

ر، والكبريتات كلووال، عسره المياه ، وواالكسجين الذائب ، واالكسجين الذائب بيولوجيا وكيميائيا
من أجل تحديد  ،٢٠٠٦خالل عام  ،والنيتريت ، والنيترت، واالمونيا،والفوسفات، والسيليكات

  . والمحافظه عليھالحمايتھا وتنميتھا  ترعة االسماعيلية فيطبيعة ونوعية المياه 
الفيزيائية والكيميائية في المياه العذبة معظم قيم الخصائص  ان ـتاثبت النتائج الحاليةو

  . المياه قليلة الملوحة كذلك اقل منالمياه المالحة و تلك التي في من اقل 
، والمواد الصلبة الذائبة  والتوصيل الكھربيتشير النتائج إلى أن درجة الحرارة ، كما 

، واالكسجين الذائب ، واالكسجين الذائب بيولوجيا وكيميائيارجة الحموضة والقلوية ، ود
تراوحت ما  )ر، والكبريتات ،والنيتريت ، والنيترت، واالمونيا ،والفوسفات ، والسيليكاتكلووال

 - ١٣٤.٤٠سم ، / ميكروسيمنز ٨٢٨.٠٠ - ٢٩٥.٠٠درجة مئوية ،  ١٧.٠٠ -  ١٦.٠٠بين 
لتر ، /  ملجم كالسيوم كربونات  ٢٠٧.٠٠ -  ١٤٦.٠٠،  ٨.٥٩ -  ٧.٧٨ر ، لت/ م جمل ٤٠٢.٤٠
 ١١.٦٨ - ٣.٤٧لتر ، / ملجم اكسجين   17.93 -- 5.57،  لتر/ ملجم اكسجين ١٠.٢٠ - ٥.٦٧

 - ٠.٢١لتر ، / م جمل ٤٦.٣٨ - ١١.٢٣لتر ، /  ملجم ٥٤.٧٩   -  ٩.٠٠لتر ، /  ملجم اكسجين
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ضمن الحدود المسموح بھا وفقا لمنظمة الصحة  ھاالنتائج الحالية أظھرت أنو. على التوالي
 . العالمية ووكالة حماية البيئة ، واالتحاد األوروبي والمعايير الكيماوية المصرية



  ٣٠٨ ) ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثجلد الم –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

  األسماكوأداء  لألقفاص السمكية فى بحيرة المنزلة التأثيرات البيئية 
  

  أحمد عبد الفتاح محمود –حسام محمود العجوز  –إبراھيم محمد شاكر 
  شرقية - المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة 

  
اة المنخفضة الجودة ھذة  الدراسة تمت لتقييم إست خدام األقفاص السمكية فى األنتاج السمكى الشبة مكثف فى بحيرة المنزلة ذات المي

واد العضوية راكم الم ة وت اة المختلف ى خواص المي ك األقفاص السمكية عل فى  نتيجة كميات مياة الصرف الزراعى الكثيرة التى تلقى بھا  وأثر تل
  . نزرعة باألقفاصالتربة وكذلك على أداء األسماك الم

رة وان كانت  –المبروك الفضى  –البورى   –أجريت الدراسة على أسماك البلطى النيلى  القراميط وھى االسماك المستزرعة باألقفاص فى البحي
افتين من ا X١.٢   X٥  ٥قفص  ٦استخدم فى الدراسة عدد . الغالبية ألسماك البلطى والمبروك الفضى ى كث ألسماك كل م  موزعة عشوائيا عل

دة ٣٠لكل كثافة ثالث مكررات بمتوسط وزن  ٣م/سمكة  ٨، ٥نوع على حدة ھما  جم لكل األنواع محل الدراسة وذلك على مدار موسمين متتالين م
وفمبر٢٠مارس وينتھى فى ٢٠يوم ، األول يبدأ من  ١٢٠كل موسم  ة ن دأ فى األول من أغسطس وينتھى فى نھاي انى يب ا. يولية والث ان إجم لى وك

روتين فى % ٢٥سمكة للقفص فى الكثافة الثانية وإستخدم فى الدراسة علف صناعى  ٢٤٠سمكة للكثافة األولى ،  ١٥٠عدد األسماك بكل قفص  ب
ذاء  ٥من وزن األسماك على مرتين يوميا لمدة % ٣تغذية األسماك بمعدل  ى  الغ د عل روك الفضى فكانت تعتم أيام فى األسبوع ماعدا أسماك المب

ة أو سماديةالط الى عدد  ٢٤إستخدم فى الدراسة عدد . بيعى الموجود بالمياة فقط  بدون أى أضافات غذائي قفص فى  ٤٨قفص فى الموسم بإجم
اء الدراسة. الموسمين د انتھ . وتم أخذ عينات التربة من الطبقة السطحية قبل األقفاص وداخل األقفاص وبعد األقفاص مرة قبل الدراسة واخرى بع
تثناء درجة الحرارة والكذلك ع رة كل أسبوعين بإس اة   pHينات المياة من نفس المواقع ولكن م ذائب فى المي ا والنتريت واألكسجين ال واألموني

  . كذلك أخذ عينات من األسماك مرة كل أسبوعين لحساب معدالت النمو ولحساب كمية التغذية الصناعية. فكانت تقاس يوم بعد يوم 
  -:المتحصل عليھاوكانت أھم النتائج 

ة  - ١ ة البطيئ ك نتيجة الحرك د األقفاص وذل إرتفاع قيم األكسجين الذائب قبل األقفاص وإنخفاضھا داخل األقفاص وزيادة اإلنخفاض بع
 للمياة 

 زيادة كمية األمونيا داخل األقفاص وبعدھا عن قبل األقفاص - ٢
 إنخفاض قراءة قرص الشفافية بعد األقفاص عن قبلھا - ٣
ة نفس األتجاة با - ٤ لنسبة لكمية الكلوروفيل أ والفيتو والزو تزداد بعد األقفاص ويرجع ذلك الى زيادة كمية المخلفات العضوية فى منطق

 األقفاص ومابعدھا وحركتھا البطيئة مع المياة مما يسبب زيادة فى نموات الفيتو والزو داخل األقفاص وبعدھا
ة ارتفاع نسبة األسماك الحية كلما إنخفضت الكثافة وس - ٥ بة أسماك حي ل نس راميط وأق جلت أعلى  نسبة األسماك الحية فى البلطى والق

 كانت فى أسماك البورى
 أعلى معدل نمو يومى لألسماك كان ألسماك المبروك الفضى ويليھا القراميط - ٦
 أقل معدل نمو يومى لألسماك كان ألسماك البورى - ٧
 القراميط ثم البلطىأعلى انتاجية سمكية للمتر المكعب كانت للمبروك الفضى ثم  - ٨
روك  - ٩ ورى والمب ا فى أسماك الب اة عنھ دة للمي ر جي أثبتت الدراسة القدرة العالية ألسماك القراميط والبلطى على تحمل الخواص الغي

 الفضى
د عن  - ١٠ ا ألسماك  ٨أعلى كثافة سمكية يمكن إستخدمھا ألسماك البورى والمبروك الفضى التزي ر فى حين يمكن زيادتھ سمكات للمت

 لطى والقراميط فى ھذة المياةالب
ات  - ١١ ة المخلف ادة كمي راميط والبلطى لزي زيادة محتوى التربة من المادة العضوية بعد الحصاد بنسبة كبيرة خصوصا اسفل أسماك الق

 من التغذية وإخراج األسماك وإنخفاضھا فى منطقة أقفاص المبروك الفضى لعدم وجود التغذية الصناعية
 عنوية بين الموسمين بعكس الكثافة السمكيةلم تكن ھناك أى فروق م - ١٢

ذائب وخفض نموات الطحالب  ادة األكسجين ال ا زي دة اھداف منھ ة األقفاص لع اة فى منطق ة للمي وتنصح الدراسة بضرورة إحداث حرك
االت القش كم ع ب ة االقفاص وضرورة إستخدام حواجز من الشباك م دا عن منطق ا وتحريك الفضالت بعي ات خصوصا السامة منھ جمع

  .للطحالب و لمنع أسماك البحيرة من األقتراب من األقفاص ولتقليل الحمل البيولوجى فى منطقة األقفاص



  ٣١٨ ) ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
 

  شرق البحر المتوسط –توزيع الھائمات النباتية فى ميناء دمياط 
  

  ٣و محمد صراوى ٢عمرو السماك - ١أمانى إسماعيل - ١شام منصورھ
  جامعة األسكندرية -كلية العلوم - قسم علوم البحار ١
  الكويت –قسم البيئة  -المعھد الكويتى للبحث العلمى ٢
  جامعة الكويت - قسم البيئةو األرض - كلية العلوم -٣

  

ر . ظروف البيئية المحيطةتم دراسة عشائر الھائمات النباتية من خالل عالقتھا بال ويعتب
اط  اء دمي ى لتوسيع مين ر ،ھذا العمل ضمن تقييم األثر البيئ ات الحف اط بعملي اء دمي اه مين حيث مي

  . مياه الصرف الصحى و مياه الصرف الزراعى، والردم المستمرة
ة من خالل  ة  ٨تم جمع عينات الھائمات النباتي م . ٢٠٠٦محطات فى شھر يوني ا ت كم

امل الفيزيوكيميائية والتى أوضحت أن ميناء دمياط تتمتع بظروف طبيعية ماعدا الجزء قياس العو
  .الجنوبى حيث يوجد وفرة من الھائمات النباتية

نوع يعتبر عدد كبير منھم من  ٤٣وقد وجد إن تنوع الھائمات النباتية مرتفع حيث سجل 
  .ء الجنوبى من الميناءوالذى يسود الجز  Scrippseilla trochoidea الطحالب الضارة 

ى  اط إل اء دمي ة ٣وقد قسمت مين وين الھائمات النباتي ع وتك ا لتوزي اطق تبع ة . من المنطق
بينما تتشارك مع ثنائيات ، األولى تقع فى الجزء الشمالى من الميناءحيث تسود الدياتومات المنطقة

اء ع فى وسط المين ا. األسواط السيادة فى المنطقة الثانية والتى تق ع فى  أم ة فھى تق ة الثالث المنطق
ار للطحالب الضارة ببة إزدھ د وجد أن . الجنوب حيث تسود ثنائيات األسواط ھذة المنطقة مس وق

الفسفور الغير عضوى الذائب ھو العنصر األساسى الذى يتحكم فى توزيع الھائمات النباتية داخل 
  .ميناء دمياط



  ٣٣١ ) ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 
  

تأثير المستويات المختلفه من الخميره الجافه علي معدالت النمو وتركيب جسم اسماك البلطي 
  النيلي
  

  مجدي محمد علي محمد جابر
  ، مصر  القاھره ،المعھد القومي لعلم البحار والمصايد

  
ه اسبوع لدراسه تأثير ١٢في تجربه استمرت  ره الجاف ره البي دال اضافه مسحوق الخمي ب

ي من و اسماك البلطي النيل ي معدالت نم ق عل ول الصويا في العالئ ذات وزن  ٠بروتين كسب ف
  ٠جرام لكل سمكه 5.6ابتدائي 

ي ا يل الل كم دالت االح ت مع د كان ويا % ١٠٠و ٧٥-٥٠-٢٥: وق ول الص ب ف روتين كس ن ب م
روتين  ي الب اويه ف ق متس ل العالئ ت ك ه %)  32.2(وكان ه الكلي ي الطاق اويه ف و  4.4(ومتس كيل

  ٠)كالوري لكل جرام من العليقه
ي  ه في اوزان االسماك ومعدالت النمو وف ات معنوي اك اختالف ائج اظھرت ان ھن والنت

وي  ه تحت ي عليق ره % 50معدل التحويل الغذائي وان االسماك التي غذيت عل من مسحوق الخمي
رول البيره الجافه اظھرت معدالت ن ه الكنت اويه مع العليق وي (مو متس ول % ١٠٠تحت مسحوق ف

اده معدالت االحالل ) الصويا دھون نجد ان زي ه وال روتين والطاق ومن معامل الھضم لكل من الب
الي انخفاض معدالت الھضم لكل من البروتين والطاقه  ىاد% 50بروتين كسب فول الصويا عن 
ي ان ت ع ال ك يرج دھون وذل اضأوال ه عل ثير االحم اده  ىالنووي ر اال بزي م يظھ و ل دالت النم مع

  ٠%50مسحوق الخميره البيره الجافه عن 
% 50بدال من  ھاان مسحوق الخميره البيره الجافه يمكن احالل: نستنتجالنتائج  ومن ھذه

  ٠من بروتين كسب فول الصويا في عالئق اسماك البلطي النيلي
 



  ٣٥٩ ) ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –صايد المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والم
  

فى ) أنومة أم بويز(مراحل تكوين البويضات فى إناث أسماك األنومات النيلية مورميرس كانوم 
  ترعة بحر شبين النيلية ، مصر

  
  

 ٢و محمد محمود نبيه عثمان ١السيد أحمد حسن خالف
 معة المنوفية ، شبين الكوم ، مصرقسم علم الحيوان ،  كلية العلوم ،  جا -١

  ، الجيزة، مصر ١٢٦٢٢قسم بحوث األحياء المائية ، المركز القومى للبحوث ، الدقى  -  ٢ 
  

من األسماك غير الشائعة فى مياه ترعة ) أنومة أم بويز(تعتبر أسماك مورميرس كانوم 
أيسر واحداً مثلث الشكل ولقد تبين أن ألسماك مورميرس كانوم مبيضاً . بحر شبين النيلية، مصر

ويقع في الجانِب الظھرِي للتجويِف البطنِي تحت المثانة الھوائية، وتبين أن المبيض الثانى األيمن 
  .مختزل جداً 

أنومة أم (شمل ھذا البحث دراسة مراحل نضوج المبيض ألسماك مورميرس كانوم 
ين الضوئى واإللكتروني بإستخدام كل من الفحص الظاھرى والتركيب النسيجى بالمجھر) بويز
ووجد أن لھذه األسماك موسم ممتد للتكاثر ويؤكد ذلك أن مبيض ھذه األسماك غير . النافذ

  ).أى أن المراحل المختلفة من البويضات تظھر فى المبيض الواحد(متجانس 
: وتم فى ھذا البحث وصف مراحل تطور المبيض ظاھريا فى ستة مراحل متتابعة ھى

نامية، طور البلوغ، تامة البلوغ، الناضجة و مرحله ما بعد النضوج وھى مرحلة غير البالغة، ال
و أما الدراسة النسيجية فقد أظھرت أن مراحل تكوين البويضات ). األترسيا(ضمور البويضات 

، البويضات عديده النويات، البويضات ذات ) الكروماتين(البويضات األولى : تتم كاآلتى 
  ). األترسيا(بويضات المحية، البويضات الناضجة، ثم ضمور البويضات الحويصالت المحية، ال

تبدأ عملية تكوين البويضات بواحدة من أمھات البيض فى ثنيات شجرية كإمتدادات 
الطبقة الحويصليه الخارجية، الطبقة المحببة : وغشاء البيضة ثالثى الطبقات. لجدار المبيض

يحدث للبويضات ) األترسيا(أيضا أن ضمور البويضات  وقد تبين. الداخلية و الطبقة الشعاعية
كما يعتبر . المحية وغير المحية ولكن تزداد البويضات المحية الضامرة أثناء فترة مابعد التزاوج

وجود بويضات فى المراحل الثالثة األولى للتكوين دليالً على تعدد مرات تزاوج ھذه األسماك 
  . كمالئمة بيئية لصغارھا



  ٣٨٤ ) ٢٠٠٩(   الرابعالعدد  –عشر   الثالثالمجلد  –لمصرية للبيولوجيا المائية والمصايد المجلة ا
  

) أنومة أم بويز(مراحل تكوين الحيوانات المنوية لذكور أسماك األنومات النيلية مورميرس كانوم 
  فى قناة بحر شبين النيلية، الدلتا، مصر )تليوستى، مورميريدى(

  
  ٢و السيد أحمد حسن خالف ١محمد محمود نبيه عثمان

  ، الجيزة، مصر ١٢٦٢٢قسم بحوث األحياء المائية ، المركز القومى للبحوث ، الدقى  - ١

 قسم علم الحيوان ،  كلية العلوم ،  جامعة المنوفية ، شبين الكوم ، مصر -٢
  

من األسماك غير الشائعة فى مياه ترعة ) أنومة أم بويز(تعتبر أسماك مورميرس كانوم 
ولقد تبين أن ألسماك مورميرس كانوم خصية يسرى واحدة في الجانِب . حر شبين النيلية، مصرب

. الظھرِي للتجويِف البطنِي تحت المثانة الھوائية وتبين أن الفص الثانى األيمن مختزل جداً 
ى تشريحياً تتكون الخصية من جزئين الجزء األول الذى تتكون به الحيوانات المنوية والجزء التال

  .له عبارة عن غرفة حفظ لھذه الحيوانات حتى ميعاد التكاثر
وجد أن خصيات ھذه األسماك تنتمى إلى النوع الشعاعى المتفرع ، حيث تلتقى 
تفرعاتھا فى قناة تجمعية واحدة ، وتبدأ عملية التكوين بخلية واحدة من أمھات المنى اإلبتدائية 

ستدير داخل خلية سرتولى فى المنطقة المجاورة التى تنقسم الى أمھات منى ثانوية فى كيس م
لجدر قنوات الخصية، وتم دراسة  تركيب خاليا سرتولى بالمجھراإللكترونى النافذ وتم مناقشة 

وتم وصف مراحل تكوين الحيوانات المنوية فى ست . دورھا فى عملية تكوين الحيوانات المنوية
ة، أمھات منى ثانوية، خاليا منوية إبتدائية،  أمھات منى إبتدائي:  وتشمل ھذه المراحل. مراحل

األكياس التى تحتوى على . خاليا منوية ثانوية، طالئع منوية ثم فى النھاية حيوانات منوية
المراحل األولية تتركز فى المنطقة المجاورة لجدر قنوات الخصية، بينما األكياس التى تحتوى 

قَْد تَْظھُر خاليا ليدج في المنطقة . ھذه القنواتعلى المراحل األقدم تتواجد بالقرب من تجويف 
وعندما يصبح الكيس مملوء بالطالئع المنوية ينفجر الكيس وتتحول . الفاصلة بين قنوات الخصية

  .ھذه الطالئع الى حيوانات منوية والتى تتجه من تجويف قنوات الخصية الى قناة المنى الرئيسية
ز دراسة التركيب الدقيق للخاليا الجرث ي تتمي ا أمھات المن ومية الذكرية أوضح أن خالي

واة ُمتَجانسة ون والن ة ذات . بطبقة سيتوبالزمية رقيقة فاتحة الل ة والثانوي ة االبتدائي ا المنوي الخالي
يتوبالزم ة من الس ع . أنوية تحتوى على حبيبات و خيوط كروماتينيه وطبقة رقيق واه فى الطالئ الن

ةالمنوية تحتوى على مواد كروما ة الناضجة أوضح . تينيه كثيف ات المنوي دقيق للحيوان التركيب ال
  .منطقة الرأس، القطعة المتوسطة و الذيل:  أنھا تتكون من ثالث مناطق ھى 

ووجد أن ھذه األسماك تتزاوج عدة مرات فى السنة أو على فترة طويلة لوجود عدد من 
وربما يرجع ذلك الى مالئمة تكاثر . ھذه المراحل قبل النھائية فى خصيات أسماك تزاوجت حديثا

  .ھذه األسماك بحيث تنتج األجيال الجديدة فى األوقات التى تتصف بوفرة الغذاء خالل السنة
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استاكوزا في نسيِج ) إي دي سي(للغدد الصماء  كمشوشاتالثقيلِة  المعادنض بقايا عتقييم بَ 
  اآلدميلإلستھالِك  صالحيتهِ  ومدى  المياه العذبة

  
  حسام عز الدين سيور - ھشام السيد عباس  -حنان أحمد تاج الدين

  .قسم بحوث الكيمياء وأمراض النقص الغذائي -وحدة الكيمياء الطبية -باحث أول بمعمل الھرمونات
  .قسم بحوث الكيمياء وأمراض النقص الغذائي -الطبية باحث بوحدة الكيمياء

  
ِة  بعض تْ يأجر اِر المحتمل يِم األخط ات منبَْعض الملولاإلجراءات الصّحية لتقي دن االمع ث

ادميوم والزئبق( لةالثقي ِل ) الرصاص و الك يِج الصالح لألك ةالعضلة ال(في النس تاكوزا إل) بطني س
ة  اه العذب رالمي اروس ( ةاألمريكيِ اءالحم يبروكامب تھالِك ) كالرك ة لإلس ة آمن أكوالت بحري كم

ْن محافظاِت مصر  ةالمحليّة ةالسابق تالِدراسا معالنَتائِج  وبمقارنة .آلدميِ ا عفي خمسة ِم  الحد وم
منظمة الصحة العالمية /  ةمنظمة األغذية والزراعة لمعايير طبقا االمسموح بھِ  اتِ تركيزللقصى األ
)FAO  /WHO(، مصرية لتوحيِد القياس ومراقبة الجودِة المنظمة لا وكذلك)EOSQC ( ًوأخيرا
  ).FDA(ألغذية واألدوية لدارة األمريكية اإل
امسموح بھا طبقا  للمنظمات الثالثةتَتجاوُز ُكّل الحدود ال رصاصال زإّن مستويات تركي وجد   ، بينم

اخِل تدّ  مِ كادميوالمستويات  ه طبق ة لل في معايير النطاق المسموح ب اس المنظم ِد القي مصرية لتوحي
ودِة و ة الج ة اإلومراقب ة لكنلدارة األمريكي ة واألدوي األغذي موحة ھ ب المس اوزت النس ا تج  طبق

ِق  وعلى النقيض كانت. منظمة الصحة العالمية/  ةمنظمة األغذية والزراع لمعايير مستويات الزئب
  .لثالثةا مسموحة للمنظماتفي الحدوِد اآلمنِة طبقاً للحدوِد ال

ةإ  تنقية تقييم نظامأما بالنسبة ل  اه العذب ا في  ستاكوزا المي اهمبغمرھ صفة ب تتجدد ( ةعذبِ ي
ستاكوزا األساسي يعتمد درجة مئوية وغذاء اإل٢± ٢٥ عندشھِر واحد  لمدة رِ لولكامنزوعة  )يوميةَ 
ة اغمر نظام ال(الجزِر و شرائح الخسَّ علي  د سجلت النس). ةصطناعيفي بيئ ةفق ة  ب المئوي لتنقي

راد يج الج اص نس ن الرص ِق  م ادميوِم والزئب اوالك لملحوظ ارتفاع ى  ا وص ، % ٩٩.٠٦إل
  .على التوالي ،% ٩٨.٠١و% ٨٧.٣٦
ود  ت وج ع  ثب ر المتوق ي غي ةِ  وعل تويات عالي ة مس ات الطبيعي ن الھرمون بيھه  م الش

ة ات الفقري ات الحيون ل لھرمون ترالديول١٧ مث ا اس تي  , بيت ي الورون البروجيس تيرون ف تيستوس
ةإعضلِة  د تكون نتيجة الضغوط الناتجة ستاكوزا المياه العذب ة من نْ ع والتي ق  وجود نسب عالي

ي ُ والمعادِن الثقيلِة  د من الت دد الصماء متع الرغم من ). إي دي سي(شوشات الغ اك هنأب يس ھن  ل
دود موحة ح ا الھورمون مس ةلبقاي ب المئوي ي ات اال أن النس ة نس ا ج اإللتنقي ن بقاي تاكوزا  م س

ات  تراديول١٧( الھرمون ا اس تيرون  بيت تيرونالووالبروجيس جلت) تيستوس د س ا   ق دما مرموق تق
  .، على التوالي% ٦١.٥٧و% ٤٧.٢١، % ٦٠.٩٣ وصل الي

ة    ام تنقي ة نظ د ثبت فعالي را فق ل نسبإ نسيجِ وأخي ة بتقلي اه العذب تاكوزا المي ا بقايمن كال ً س
 .الدميِ ا كآمنةَ لإلستھال لتصبح اتو الھرمون ةدن الثقيلاالمع
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البحر األحمر  –في الشعاب المرجانية في المنطقة الساحلية بالغردقة  التدھورتقدير معدل 

  بإستخدام تقنية اإلستشعار من البعد
  

 ٣إسالم أبوالمجد -  ٢إلھام محمود علي - ١محمود حسين أحمد

  لإلستشعار من البعد وعلوم الفضاءالھيئة القومية  - قسم علوم البحار -١
 جامعة قناة السويس – قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية بالعريش -٢
  لوم الفضاء الھيئة القومية لإلستشعار من البعد وع  – قسم الدراسات البيئية -٣

  

تتعرض المنطقة الساحلية حول منطقة الغردقة لتغيرات وضغوط بيئية شديدة ناتجة عن   
. األنشطة السياحية الغير مرشدة وغيرھا من األنشطة الناجمة عن النمو العمرانى فى المنطقة

ا ونتيجة وعلي الرغم من التأثير اإلقتصادى اإليجابي  لھذه اإلنشطة علي المجتمع المحلي إال أنھ
ونظراً ألھمية الشعاب . تزايدھا المستمر تھدد وبشكل كبير مجتمع الشعاب المرجانية في المنطقة

ھناك حاجة ملحة لتقنية مستمرة لتتبع المرجانية في البيئة البحرية دولياً ومحليا في البحر األحمر ف
خدمت  ھذه الدراسة إست. تقدير معدالت التغير فيھاالشعاب المرجانية وقياسات لبيئة وعمل 

الشعاب المرجانية  وتحديد المناطق األكثر تقنيات اإلستشعار من البعد لتتبع التغير في مجتمع 
يد دتھديداً بالقرب من خط الساحل لمنطفة الغردقة وكذالك  دراسة الظروف البيئية المحيطة وتح

إعتمدت الدراسة في ھذا و. العامل أو مجموعة العوامل األكثر تأثيرا فى ھذا المجتمع الحيوى
باإلضافة إلي   ٢٠٠٦و  ١٩٨٤البحث علي صورالقمر الصناعي األمريكى الندسات في عامى 

موقع وأخذ عينات منھا وتحليلھا  ١٢رحلة حقلية تحت المياه  لذات المنطقة تم خاللھا زيارة 
ماء بطول قكاعات عرضية تحت ال ٥وكذا تم عمل ".  quadrantsالمربعات "بإستخدام تقنية 

لشعاب المرجانية والبيئة المحيطة طبيعة امتر تحت الماء للتعرف على عمل ٤متر وعمق  ٥٠٠
ن ھناك معدل تدھور واضح فى الشعاب المرجانية خالل الفترة ما بين أظھرت النتائج أً وقد . بھا

ف يناقش البحث ايضا العوامل والظروكما  .صورتى القمر الصناعى خالل العقدين الماضيين
البحرى  البيئية المؤثرة على حالة الشعاب المرجانية مع تحديد العوامل األكثر تھديدا لھذا المجتمع

  .الحساس
  


