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دراسات وبائيه عن العدوى بطفيلي الميكروسبوريديا فى أسماك الوقار بالبحر المتوسط ،
مطروح  ،مصر
محمد سيد مرزوق - ١ألفت محمد عنتر - ١محمد محمد علي - ١أماني محمد قناوي
١
محمود عبد ﷲ محمود
 -١كلية الطب البيطري – جامعة القاھرة
 -٢المركز القومي للبحوث – دقي – جيزة -مصر

٢

أجريت ھذه الدراسة على عدد  ٤٧٦من أسماك الوقار البرية )ابينفلس جوزى( الت ى ت م
اص طيادھا قبال ة الس احل الش مالى الغرب ى للبح ر المتوس ط ف ى محافظ ة مط روح ف ى الفت رة م ن
س بتمبر٢٠٠٥م إل ى س بتمبر٢٠٠٦م وق د ت م فح ص ھ ذه األس ماك لإلص ابة بم رض
الميكروسبوريديوزس ،و قد كانت أھم النتائج ھي:
 -١كانت شدة اإلصابة ف ى الق وس الخيش ومى تت راوح م ن ) ) (٥ -١حوص له( والت ى ظھ رت ف ى
عقيدات أشباه السرطانات.
 -٢تم تحديد الطفيل األولى المسبب وتصنيفه من جنس الجوليا ونوع األنوميال .
 -٣وجد أن معدل انتشار جوليا أنوميال ألس ماك الوق ار ك ان ف ى الربي ع ) (%٥٨.٧وف ى الخري ف
) (%٧١.٤وأق ل إص ابة كان ت ف ى الش تاء ) (%٣٠.٣٣وأعل ى إص ابة كان ت ف ى الص يف
). (%٨٢.٩
 -٤كان معدل انتشار جوليا أنوميال فى أسماك الوقار البرى على مدار العام ). (%٦٣.٢
 -٥كان ھناك تناسب طردى بين معدل انتشار المرض و وزن جسم السمكة حيث كان أعلى معدل
) (%٨٨.٨فى وزن  ٢٥٠-٢٠٠جم يليه ) (%٥٠.٥فى وزن  ٢٠٠-١٥٠ج م وأخي راً )(%٤٣.٣
فى وزن  ١٥٠-١٠٠جم .
 -٦وج د أن أھ م التغيي رات النس يجية ف ى الخياش يم المص ابة ك ان ت دمير األش عة الخيش ومية م ع
تغيرات تحلليه وأرتشاح لخاليا الدم البيضاء وحيدة النواة .
 -٧أعلى درجة تركيز لألس الھيدروجينى كانت  ٧.٣فى الصيف وأقل نسبه كانت  ٥.٧فى الشتاء
وأعلى نسبة للكلوريد كانت  ٢٤٠ملجم  /لتر فى الصيف بينما أقل قيمه كانت  ١٢٢ملجم /لت ر ف ى
الخريف وأعلى قيمة لعسر الماء كانت فى الص يف  ٢٩٠ملج م  /لت ر وأق ل قيم ة كان ت ف ى الش تاء
 ٢١٧ملجم  /لتر .

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الرابع عشر – العدد األول ) ٢٦ ( ٢٠١٠

أثر إستبدال بروتين كسب فول الصويا ببروتين كسب بذور الجوجوبا على أداء النمو
واألستفادة من مركبات الغذاء فى اسماك البلطى النيلى وحيد الجنس
نبيل فھمى عبد الحكيم - ١محمد السعيد الشين - ١ھيام دسوقى تونسى -٢سامي حسني محمود
٢
و مصطفى قرنى السيد

٢

 -١قسم اإلنتاج الحيوانى -كلية الزراعة  -جامعة األزھر – مصر.
 -٢معھد اإلنتاج الحيوانى  -مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة -الدقى – جيزه – مصر.
ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى تق دير أث ر إس تبدال ب روتين كس ب ف ول الص ويا بب روتين كس ب ب ذور
الجوجوبا المعامل حراريا والمستخلص بالمذيبات العضوبة ف ي عالئ ق أص بعيات البلط ي النيل ي عل ى أداء
النمو واإلستفادة م ن مركب ات الغ ذاء وتركي ب الجس م الكيم ائي ومع دالت الھض م لھ ذه األس ماك الت ي تم ت
تربيتھا في أحواض من الفيبرجالس المزود بنظام إعادة تدوير المياه مع حجم الحوض الكلى١م.٣
تمت تغذية األسماك على ثالث معامالت :االولى عليقة ضابطة  ،والثاني ة والثالث ة احت وت عل ى
كسب بذور الجوجوبا بنسبة استبدال  %٥٠ ، ٢٥من بروتين كسب فول الصويا .وقد ت م تس كين  ٥٠س مكة
فى الحوض الواحد فى بداية التجربة التى استمرت  ١٨اسبوع من بدايتھا.كان وزن االصبعيات ف ى البداي ة
يت راوح م ا ب ين  ٧.٥-٧.٢ج م ٠.٠٨ ±ج م وذل ك داخ ل ح وض التجرب ة وت م تك وين عالئ ق تحت وى عل ى
 %٣٠بروتين  ٤٥٠٠ ،كيلو كلورى طاقة كلية /كجم عليقة .ويتم تغذية االسماك  ٦ايام فى االسبوع بمعدل
 %٣من وزن الحوض مرتين يوميا )الساعة  ٨صباحا والساعة الثالثة مساءا(.
وقد اوضحت النتائج ان اعلى وزن نھائى ومع دل نم و نس بى م ع كف اءة االس تفادة م ن الب روتين
والغ ذاء ك ان للمعامل ة  %٢٥كس ب ب ذور الجوجوب ا يلي ه المجموع ة الض ابطة ث م المعامل ة الثالث ة وك ذلك
معامالت الھضم.
مما سبق يمكن التوصية باستبدال بروتين كس ب ف ول الص ويا حت ى  %٢٥بب روتين كس ب ب ذور
الجوجوب ا ف ى عالئ ق اص بعيات البلط ى النيل ى دون اى ت اثيرات عكس ية عل ى اداء النم و واالس تفادة م ن
البروتين والغذاء ومكونات جسم االسماك ومعامالت الھضم.
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الخصائص البيوكيميائية والبكتريولوجية للرأسقدميات الطازجة والمجمدة التي تباع في السوق
المصرية
ھويدا رشدي جبر
قسم علوم البحار -كلية العلوم -جامعة قناة السويس  -االسماعيلية  -مصر
الرأسقدميات المتاحة لمستھلكى المأكوالت البحرية في منطقة قناة السويس إما ان يتم صيدھا
من قناة السويس وتحفظ في الثلج أثناء النقل والتسويق وتباع على انھا طازجة فى السوق المحلى لألسماك،
أو يتم استيرادھا وتباع مجمدة في السوبر ماركت .يقبل مستھلكو المأكوالت البحرية على االنواع المجمدة
منھا نظرًا لالنخفاض الملموس فى أسعارھا عن تلك المتوفرة فى صورة طازجة.ويھدف ھذا البحث الى
تقييم مدى جودة وسالمة االنواع المختلفة للرأسقدميات االكثر استھال ًكا فى منطقة قناة السويس متمثلة فى
نوعى الكاليمارى  Uroteuthis duvauceliوالحبار  Sepia pharaonisومقارنتھا باالنواع
المستوردة المجمدة من الكاليمارى من خالل دراسة خصائصھا الكيميائية والبيوكيميائية والمحتوى
البكتيرى بھا .كشف التحليل الكيميائي لكل من معامل  PH, TMA, VBAفى األنسجة والتى تستخدم
كمقياس لحالة االسماك ارتفاع قيمھا بصورة ملحوظة فى االنواع المجمدة عنھا فى تلك الطازجة.
وقد أظھرت التحاليل البيوكيميائية أن محتوى البروتين الخام ) ٪من الوزن الجاف( كان أقل
بكثير ) (٪ ٠.٧٣ ± ١٤.٢في عينات الكاليمارى المجمدة من ذلك في الكاليمارى والحبار الطازج
) ٪ ٠.٤١ ± ١٧.٢٥و  ٪ ٠.٥٥ ± ١٩.٩٥على التوالي( كما اظھرت انخفاض نسبة الدھون فى كل من
االنواع المجمدة والطازجة بشكل عام حيث تراوحت بين  ٪ ١.٧٧ - ٠.٣٩في جميع العينات .تمثلت معظم
محتوى االحماض الدھنية المشبعة من العينات الثالث فى  ،C16 : 0الدھنية غير المشبعة االحادية فى 0
 C18:واألحماض الدھنية غير المشبعة فى ) (DHA, C22:6n-3) ،(EPA, C20:5n-3وكان محتوى
األحماض الدھنية غير المشبعة أقل بكثير في الكاليمارى المجمد من الكاليمارى والحبار الطازج .أھم
األحماض األمينية األساسية في العينات الثالثة ھى  lysine, arginine and leucineوأھم األحماض
األمينية غير األساسية  glutamic acid, aspartic acid and glycineوكانت جميع قيم األحماض
األمينية غير األساسية و األساسية أقل بكثير في الكاليمارى المجمد من الكاليمارى والحبار الطازج .كما
كشفت نتائج التحليل الميكروبى لبكتريا  (H2S) producingالتى تستخدم كمقياس لفساد االغذية المجمدة
على ارتفاع قيمھا بالنسبة الجمالى المحتوى البكتيرى المسبب للفساد فى الكاليمارى المجمد مقارنة بارتفاع
نسبة Pseudomonasبنسب اعلى فى االنواع الطازجة.
وبايجاز النتائج فان الكاليمارى المجمد قد يشكل خطرًا على صحة المستھلك فضالً عن انخفاض
قيمتة الغذائية مقارنة باالنواع الطازجة.
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الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه جونة السويس خالل عام ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦
٢

محمد عبد الفتاح حامد - ١يسرى عبد العزيز سليمان -١احمد خضير - ٢عايدة حامد سليمان
٣
نادية عبد ﷲ العجرودى - ١فاطمة حسين على مصطفى
 -١معھد علوم البحار ،مصر
 -٢كلية العلوم -جامعة قناة السويس  ،مصر
 -٣مديرية الشئون الصحية -مركز الصفا الطبى  ،مصر

تم جمع عينات مياه سطحية وقاعيه من ثمانية مواقع مختلفة م ن جون ة الس ويس موس ميا ً
بداي ة م ن ربي ع  ٢٠٠٦وحت ي ش تاء  ،٢٠٠٧وت م قي اس درج ة الح رارة ،األس الھي دروجين،
الملوحة ،األكسجين ال ذائب ،النيتري ت ،النت رات ،األموني ا ،والفوس فات ال ذائب غي ر العض وي ف ي
مياه جونه السويس .وتشير النتائج إلى أن المتوسط السنوي لھذه المتغيرات في مياه السطح للجونه
ھ ي  ١٠,١٧ – ٨,٧٦ ،% ٤٢,٢٢ – ٤١,١٦ ،٨,٢٨ – ٨,١٠ ،٢٣,٠٠ -٢٢,٠٠ميللج رام
أكس جين/لت ر ٣,٢٣ – ١,٥٤ ،ميكروم ول/لت ر ١٧,٨٥ – ٦,٧٧ ،ميكروم ول/لت ر – ٣,٥٩ ،
 ١٢,١٣ميكروم ول/لت ر  ٢,٥٦ – ٠,٤٤ ،ميكروم ول/لترعل ى الترتي ب.بينم ا متوس ط الق يم لھ ذه
المتغي رات ف ي مي اه الق اع ھ ي ٨,٥٨ ،%٤١,٨٦ –٤١,١١ ،٨,١٩ – ٨,١٢ ،٢٢,٣٨ – ٢١,٥٠
– ٩,٥٣ملليج رام أكس جين/لت ر ٣,٢٣ –١,٧٢ ،ميكروم ول/لت ر١٦,٣٢–٥,٢٥،ميكروم ول/لت ر،
 ٨,٨٩ – ٢,٧٩ميكروم ول/لت ر٢,١٢–٠,٣٥ ،ميكروم ول/لترعل ي الترتي ب .وبص فه عام ه تش ير
النتائج في الدراسة الحالية إلى أن تركي ز ھ ذه المتغي رات تك ون عالي ة نس بيا ً ف ي المنطق ة الش مالية
الغربية للجونه وتقل تدرجيا ً في الناحية الشرقية )ناحية سيناء( ربما يرجع ذلك الى زيادة الصرف
الصحي والصناعي الملقي في الناحية الغربية والشمالية الغربية للجونه.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الرابع عشر – العدد األول ) ٧٤ ( ٢٠١٠

انتاج أسماك بلطى نيلى مقاومة للملوحة من خالل طرق التربية التقليدية والحديثة:
 -١تطبيق طريقة التربية بالتھجين مع أسماك البلطى االزرق كطريقة تربية تقليدية
سامى يحيى الزعيم - ١محمد السيد سالمة - ١حمد عبد الرازق المريمى

٢

 -١قسم االنتاج الحيوانى والسمكى  -كلية الزراعة )سابا باشا( -جامعة االسكندرية – مصر
 -٢قسم االنتاج الحيوانى  -كلية الزراعة -جامعة عمر المختار -البيضا -الجماھيرية الليبية

تھدف تلك الدراسة الى انتاج اسماك بلطى نيلى مقاومة للملوحة من خالل طريقة التربية
بالتھجين مع اسماك البلطى االزرق .تم دراسة تاثير طريقة التربية بالتھجين مع اختالف درجة
الملوحة على دالئل النمو واالستفادة من الغذاء ومحتوى الجسم من العناصر الغذائية واالحماض
االمينية وكذلك بعض الخصائص المتعلقة بالتكاثر تحت مستويات ملوحة مختلفة .وقد أظھرت
النتائج المتحصل عليھا من تلك الدراسة ان معظم صفات االداء االنتاجى للھجن )♀ البلطى النيلى
♂  Xالبلطى االزرق( و )♀ البلطى االزرق  ♂ Xالبلطى النيلى( قد تفوقت على كل من
ساللة االسماك المنفردة من البلطى النيلى أوالبلطى االزرق المرباه تحت مستويات ملوحة
مختلفة .معظم صفات االداء االنتاجى السماك البلطى النيلى والھجن )♀البلطى النيلى ♂ X
البلطى االزرق( و)♀ البلطى االزرق  ♂ Xالبلطى النيلى( حدث لھا انخفاض بزيادة مستوى
الملوحة .اسماك البلطى االزرق اظھرت اعلى مقاومة للملوحة بالنسبة لمعدالت االعاشة
واالستفادة من الغذاء عند مستوى ملوحة  ٣٢جزء فى االلف مقارنة بساللة أسماك البلطى النيلى
أوالھجن )♀ البلطى النيلى  ♂ Xالبلطى االزرق( و )♀البلطى االزرق  ♂ Xالبلطى النيلى(
عند نفس مستوى الملوحة.
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أثر التغير فى مناسيب المياه على نوعية وخصوبة مياه بحيرة ناصر وأخوارھا
محمود توفيق ھيكل
المركز القومى لبحوث المياه  -معھد بحوث النيل– القناطر الخيريه -مصر
يلعب الشكل المورفولوجى للبحيرات أو الخزانات دورا ھاما فى تغير نوعي ة المي اه بھ ا.
ويتميز شكل بحيرة ناصر بوجود العديد من الزوائد الجانبية والتى تعرف ب األخوار .ويعتم د ش كل
وعمق ومساحة ھذه األخ وار عل ى مس توى منس وب المي اه أم ام الس د الع الى .وف ى العش ر س نوات
األخيرة حدث تذبذب فى مناسيب المياه بالبحيرة من حوالى ١٨١م فوق منسوب س طح البح ر س نة
 ٢٠٠١الى حوالى ١٧٤م فوق منسوب سطح البحر سنة  ٢٠٠٥وھ ذا التذب ذب ف ى مناس يب المي اه
م ن س نه ال ى أخ رى ي نعكس عل ى حال ة نوعي ة المي اه ب البحيرة وأخوارھ ا نتيج ه لتغي ر التركي ب
المورفولوجى لھا .ولدراسة أثر ھذا التذب ذب ف ى مناس يب المي اه ،ت م أختي ار أربع ة أخ وار رئيس ية
ذات أشكال ومساحات مختلف ة وق اع رمل ى مت درج .وھ ذه األخ وار ھ ى كالبش ة ،العالق ى ،توش كا
وساره والتى تقع على أبعاد  ٢٤٧ ،٩١ ،٤١و  ٣٢٥كيلو متر من السد العالى على التوالى .وك ان
الھدف الرئيسى ھ و تقي يم نوعي ة المي اه ف ى ھ ذه األخ وار والمج رى الرئيس ى للبحي رة خ الل فت رة
المناسيب العالية والمنخقضة ) ٢٠٠٥ ،٢٠٠١على التوالى( لكى يتضح خط ر التل وث الك امن ف ى
ھذة األخوار عل ى البحي ره بأكملھ ا .ولتحقي ق ھ ذا الھ دف ت م أس تخدام البيان ات الناتج ة م ن تحالي ل
عينات المياه فى ھذه األخوار والمجرى الرئيسى للبحيرة خ الل المناس يب العالي ة والمنخفض ة ف ى
حس اب ك ل م ن دالئ ل نوعي ة المي اه والخص وبة للبحي رة باألض افة ال ى تعي ين المحص ول الق ائم
للھائمات النباتية و العامل الغذائى المحدد للنموھا.
وق د أش ارت نت ائج دلي ل نوعي ة المي اه أن أنخف اض مناس يب المي اه أدى ال ى أنخف اض
مس توى نوعي ة المي اه ف ى البحي رة وأخوارھ ا م ن الحال ة الجي دة ال ى الحال ة المتوس طة .كم ا أن
حسابات دليل خصوبة المياه كشفت عن زيادة أنتاجية البحيرة حيث تحولت من متوسطة األنتاجي ة
فى المناسيب العالية الى عالية األنتاجية فى المناسيب المنخفضة .وقد أتفقت ھذه النتائج مع الزيادة
الملحوظة للھائمات النباتية فى فترة المناس يب المنخفض ة .كم ا أش ارات النت ائج أن الفوس فور ك ان
العام ل المح دد للنم و ف ى فت رة المناس يب العالي ة بينم ا ك ان الفوس فور أو النيت روجين ھ و العام ل
المحدد للنمو فى فترة المناسيب المنخفضة.
وأعتمادا على ھذه النت ائج الت ى أظھرتھ ا الدراس ة يمك ن أس تنتاج أن أنخف اض المناس يب
بالبحيرة له تأثير س لبى عل ى نوعي ة مي اه األخ وار وھ ذا ب دوره ي ؤثر عل ى البحي رة بأكملھ ا نتيج ة
أرتداد مياه ھذه األخوار الى المجرى الرئيسى للبحيرة .ولھذا يمكن أعتبار األخوار مصادر كامن ة
للتلوث فى فترات المناسيب المنخفضة.
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دراسات تشريحية وھستولوجية على الجھاز التناسلي الذكري لروبيان المستنقع األحمر
بروكامبارس كالركي.
عبد الحليم عبد سعد  -منتصر محمد حسن
قسم علم الحيوان -كلية العلوم -جامعة عين شمس  -القاھرة  -مصر.
أوض حت الدراس ة التش ريحية ان الجھ از التناس لي ال ذكرى لروبي ان المس تنقع األحم ر
بروكامبارس كالركي يتكون من خصيتين بيض اللون؛ كل واحدة تتكون م ن ج زء أم امي واخ ر
لخلفي .تظل الخصيتين حرتين من األمام بينما تتحدان من الخل ف مكون ة منس ل عل ى ش كل ح رف
.Yي رتبط الج زءآن األمامي ان و الج زء الخلف ي بمجموع ة م ن األنيبب ات المجمع ة .وتلتق ي ھ ذه
األنيببات معا في نقط ة ب ين الج زء األم امي والخلف ي ويمت د م ن ھ ذه النقط ة وع اء ناق ل عل ى ك ال
الج انبين .والوع اء الناق ل االيم ن أب يض طوي ل و ملت ف بينم ا االيس ر ھ و أقص ر وش فاف وغي ر
ملف وف ويمت د الوع اء الناق ل ال ى اس فل ليف تح بالفتح ة الذكري ة عل ى منش أ الزائ دتان الص دريتان
الثامنتان .وأوضحت الدراسة الھستولوجية أن الخصية تتكون م ن مجموع ة م ن الجي وب الت ى ت تم
فيھا مراحل تكون المني .وتمر خاليا الطالئع المنوية فى األنيببات إل ى أن تص بح حيوان ات منوي ة
ناضجة .تتجمع فى تكوين ات عص وية الش كل يفرزھ ا ج دار الوع اء الناق ل تس مي ح امالت المن ي.
يتك ون ج دار األنيبب ات المجمع ة م ن طبق ة م ن خالي ا مكعب ة .ينقس م ج دار الوع اء الناق ل إل ى
منطقت ين ،مف رزة وقاذف ة األول ى تبطنھ ا خالي ا عمودي ة بس يطة وتح يط بھ ا طبق ة م ن عض الت
الدائرية ،بينما الثانية الجدار العضلي مكونة من العض الت طولي ة ودائري ة و تبطن ه طبق ة واح دة
من خاليا عمودية مھدبة.

