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صدق اهلل العظيم

أخى منتج األمساك :
بالبالد  السمكية  الثروة  ... وتنمية  •تعترب األمساك من األغذية اهلامة لإلنسان  	

هى اهلدف السريع واألكيد للخروج من أزمة نقص الربوتني احليوانى .

•ونضع أمامك هذا اجملهود املتواضع ... لعلك جتد فيه ما يعينك على تنمية ثروتك  	

من  إنتاجنا  زيادة  فى  للتعاون  وبينك  بيننا  خري  بداية  ولتكون   ... السمكية 

األمساك .

للتطوير  العامة  اإلدارة  فى  )ممثلة  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  •واهليئة  	

واإلرشاد( تضع كل خربة أبنائها فى خدمتك . 

واهلل وىل التوفيق ،،،   

أ . د  / حممد فتحي عثمان       

رئيس جملس اإلدارة             





التفريخ النصف صناعي ألمساك البلطي وإنتـاج األسـماك  وحـيدة اجلـنس

5

تشتمل هذه النشرة على :
•مقدمة . 	

•مميزات التفريخ النصف صناعى . 	

•مراحــل إعــــــداد املفــــــــرخ   : 	

أواًل : مرحلة جتهيز أحواض األمهات . 

ثانيًا : مرحلة تركيب اهلابات  .

ثالثًا : تسكني قطيع  أمساك البلطى النيلي  .

رابًعا: مجع البيض من قطيع األمهـات 

•أوعية الفقس إما أن تكون فى أقماع أو فى برطمانات. 	

•إنتـــاج البلطي وحــــيد اجلنـــس . 	

•مرحلة العد والتقدير لعدد الزريعة . 	

•طريقة عد وحساب األمساك املنقولة . 	

•مرحلة نقل الزريعة من املفرخات للمزارع السمكية . 	

•فسيولوجيا عملية التفريخ . 	

•مراقبة نوعية املياه فى املفرخات. 	

•التحكـــم فى األمــــراض . 	

•املعاجلـــــة.  	
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مقدمــة
العامل ، وهى من األمساك  أنواع األمساك االقتصادية فى  البلطى واحدة من أهم  تعترب مسكة 

األفريقية املوطن  .

وأمسـاك البلطي النيلي هلا مميزات عديدة جتعلها تستخدم كنموذج لالستزراع السمكي فى 

املياه العذبة الدافئة ،  ومن أهم هذه  املميزات : النمو السريع  ، والقدرة علي التناسل حتت الظروف 

املختلفة ،  وانتماؤها  إىل  عائلة cichlidae  التى يتبعها أجناس خمتلفة أكثرها انتشارًا يف مصر 

، واخنفاض األكسجني فى  نسبيًا  املرتفعة  احلرارة  ، وحتملها درجات   Oreochromis هو جنس 

املياه ,  وقدرتها على التعايش فى ظل التزاحم  الشديد كما أنها متنوعة فى غذائها,  وعلى وجه 

العموم   فهى تتأقلم مع  الظروف البيئية املختلفة.

 ومن أهم  مشكالت  أمساك البلطي النيلى  أن خصوبتها عالية ، حيث ينتج عند  الصيد أحجام 

عديدة من األمساك نتيجة التفرخيات املختلفة لألمساك ، لذلك كانت احلاجة ملحة إلجياد طرق 

جديدة يتم من خالهلا التغلب علي هذه املشكلة ، وكان من أبرز هذه احللول  هو : إنتاج أمساك 

وحيدة اجلنس )ذكور( ، وذلك نظًرا لتفوق الذكور على اإلناث فى معدالت النمو ، وهذه العملية 

تسمى بــ : التفريخ النصف صناعى .
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مميزات التفريخ النصف صناعى 

التحكم فيه يكون أكثر ، والزريعة الناجتة منه تكون متقاربة  ،  ومتناسقة فى احلجم,  1 .

وهذا التناسق  من العوامل الضرورية  فى جمال االستزراع السمكي ، ألنه ينتج عنه التناسق فى 

أحجام األمساك عند احلصاد مما يزيد من القيمة اإلنتاجية مع ارتفاع السعر عند البيع  .

هو الطريقة اليت ميكن من خالهلا إنتاج أمساك ذات جنس موحد بعدة طرق أشهرها  تغذية  2 .

الريقات  فى بداية حياتها بعلف مضاف إليه هرمون 17 ألفا ميثيل تستيسرتون . 

الزريعة  كمية  متوسط  تقدر  حيث  األخرى  بالطرق  مقارنة  الزريعة  من  كبرية  أعداد  إنتاج  3 .

الناجتة من اهلابة الواحدة خالل موسم التفريخ حبواىل 100 ألف وحدة زريعة  . 
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مراحـل إعـداد املفـرخ  
يشتمل املفرخ على عدة مراحل أهمها :     

جتهيز أحواض األمهات  . 1 .

تركيب اهلابات .  2 .

تسكني قطيع أمساك البلطى النيلى .     3 .

مجع البيض من قطيع األمهات  .  4 .

وضع البيض فى وحدات الفقس  .  5 .

تعبئة الزريعة فى األكياس أو التنكات .  6 .

نقل الزريعة إىل املزارع  ,  وسنتحدث عن كل مرحلة بشىء من التفصيل  .  7 .

أواًل : مرحلة جتهيز أحواض األمهات :
– نتيجة تعرضها  يشرتط يف أرضية احلوض املراد جتهيزه لألمهات : أن تكون قد جفت متامًا 

السطحية من  الطبقة  بأمان  خلربشة  أن يسري عليها اجلرار  – حتى ميكن  املباشر  الشمس  لضوء 

الرتبة ، وهذه العملية تؤدى إىل التخلص جزئيًا من بعض املسببات املرضية ، ثم يتم إنزال املاء  إلي 

احلوض حبيث ال يزيد عمود املاء عن 50 سم حتى تكون درجة حرارة املاء  مناسبة للتفريخ فى وقت 

قصري  ) 25 – 30 (  .

أرضية حوض جافة
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ثانيًا : مرحلة تركيب اهلابات :
يتم تثبيت اهلابات من أركانها األربع فى احلضانة بواسطة غرايز خشبية  مع مالحظة الشد 

اجليد للهابة من مجيع األركان ،  و تتوفر  اهلابة مبقاسات خمتلفة x 4 6 أو x 5 7 م  .

ثالثًا : تسكني قطيع  أمساك البلطى  النيلى   
لتسكني قطيع األمساك  هناك عدة خطوات جيب مراعاتها من أهمها : 

أ - اختيار قطيع اآلباء واألمهات  

يعترب اختيار قطيع اآلباء  واألمهات ألمساك البلطى النيلى من أهم الدعامات التى يعتمد عليها 

املفرخ  , ويتم احلصول عليها إما من مصادرها الطبيعية ،  أو من خالل تربيتها يف أحواض الرتبية فى 

املزارع السمكية ,  وهى األفضل حيث يتم انتخابها على أساس الشكل الظاهري حبيث تكون أقرب 

للنقاوة , وبذلك جيب األخذ فى االعتبار اآلتى :-

أن يكون قطيع اآلباء واألمهات صغرًيا يف العمر  ؛إلعطاء  أطول فرتة ممكنة للتفريخ , حبيث  1 .

اليقل عمرها عن ستة شهور ،  وال يقل متوســط وزنهـــا عن 200 جـــرام  ، وجيب أال تزيد عن 

250 جرام  ، ) بزيادة األم فى العمر تقل كفاءتها التناسلية وإنتاجها من البيض والزريعة( ، مع 

مراعاة أن يكون وزن الذكر واألنثى متقاربًا  .

جيب أن يفحص قطيع األمهات فحًصا جيًدا قبل وضعها فى اهلابات ، حبيث تكون ذات حيوية  2 .

عالية ،  وأن تكون خالية من األمراض والتشوهات .

االنتهاء من تركيب اهلاباتبداية تركيب اهلابات
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أن أهم ما مييز قطيع أمهات البلطى النيلى ظاهريًا  : وجود خطوط عرضية داكنة على الزعنفة   3 .

الذيلية ، وطولية على الزعنفة الظهرية ، فلو انعدمت هذه اخلطوط قل احتمال نقاوتها ، وجيب 

جتنبها .

ب - جتهيز قطيع اآلباء واألمهات   

متهيًدا للوصول بقطيع اآلباء واألمهات إىل أفضل حالة قبل جتنيسها , ووضعها فى هابات التفريخ  

يراعي أن يتم  تغذية  األمهات على عليقة حمتواها من الربوتني ال يقل عن 30 % حتى تكون األمهات 

ناضجة جنسيًا ، وقادرة على إنتاج كمية كبرية من البيض خالل مرحلة التفريخ .

ج - عملية متييز الذكر عن األنثى   

األوىل من  أن   ، حيث  لألنثى  البطنى  اجلانب  األنثى بفحص فتحات  الذكر عن  ميكن متييز 

جهة الذيل هي الفتحة البولية ، والثانية الفتحة التناسلية بينما الثالثة الفتحة الشرجية ، ويوجد 

فتحتان فقط يف الذكر : الفتحة التناسلية , باإلضافة إىل الفتحة الشرجية . 

د  - كثافة التخزين ونسبة الذكور لإلناث :

كثافة التخزين لألمهات فى اهلابات عادًة هي 1 ذكر إلي 2 أنثى  أو 1 ذكر إلي 3 أنثى لكل 

مرت مربع  ، وبذلك يكون  متوسط عدد األمهات يف اهلابة الواحدة حواىل  120 مسكة  )30 ذكر   إىل 

90 أنثى ( .

مع مالحظة أنه : جيب التأكد متامًا من عملية التجنيس ، وكذلك مراعاة تقارب األمساك فى 

احلجم داخل اهلابة الواحدة ، وذلك للحصول على أعلى إنتاجية من البيض والفقس . 
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هـ - تغذية قطيع اآلباء واألمهات فى اهلابات :   

لآلباء  التجنيس  عملية  إجــراء  بعد 
تقل  ال  فرتة  اهلابات  يف  ووضعها   ، واألمهات 
أعـــالف   على  تغذيتهــا  يتم   ، يوم   12 عن 
حيت   ،  %  30 إىل   الربوتني  من  حمتواها  يصل 
وتزيد   ، لألمهات  التفريخ  معـدالت  تتحسن 
كمية البيض ، ومعدالت الفقس ، و إنتــاجية 
الزريعة ، حيث يتم التغذية  مبعدل 1,5% من 

وزن األمهات .
ويراعى تغيري املياه ، وزيادة مصدر التهوية - إن أمكن - مع مالحظة عدم زيادة كمية األعالف 
عن هذا املعدل إال فى فرتة الراحة  بني التفرخيتني الثالثة ، والرابعة ، مع مالحظة أن تكون التغذية 
بعد مجع البيض - إن لزم األمر - حتى ال تتكون دهون حول مناسل اإلناث ، وبالتالي تقل كمية 

البيض والفقس الناتج من التفريخ . 
رابًعا: مجع البيض من قطيع األمهـات :   

تعتمد هـذه الطريقة على مجع البيض املخصب من فم األنثى  بعد 12 ،  أو 15  يوم من تسكينها 
معمل  داخل  غســله  يتم  نظيــف  وعاء  فى  البيض  ويوضع   ، مدربني  عمال  بواسطة   ، اهلابات  فى 

التفريخ ، للتخلص من الشوائب التى معه ، ويكون البيض الناتج له أربع مراحل .
•األولي : يكون البيض فيها لونه أبيض ، وهو غري خمصب . 	

•الثانية : يكون البيض فيها لونه أصفر بعد اإلخصاب . 	
•الثالثة : يكون البيض لونه بين.  	

•الرابعة : مرحلة الفقس  ، ثم بعد ذلك يوزن البيض ، وُيَعّد ، وُينقل إىل إناء الفقس . 	

تغذية األمهات ىف اهلابات

مراحل مجع  البيض املخصب من فم األنثى
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أوعية الفقس إما أن تكون فى أقماع أو فى برطمانات ,  وهى كالتاىل:
إناء الفقس القمعى  : 1 .

وإناء الفقس الشفاف هو : عبارة عن وعاء قمعى القاعدة ، شفاف اجلدار ،  ذو حجم 3 لرت . وعادة ما 
يكون من الزجاج ، أو من البالستيك واستخدام هاتني املادتني يسِهل لنا معرفة وقت فقس البيض ، 
ويتصل من قاع الوعاء خرطوم مائى يؤدى إىل دفع تيار مائى بسيط من أسفل الوعاء ، هذا التيار يقوم 
بتحريك البيض ، لتزويده بالكمية الالزمة من األكسجني , ويوقف التصاقه ببعضه ، وخيرج املاء 
الزائد من الوعاء بواسطة فتحة علوية متصلة خبرطوم مائى مناسب تؤدى إىل حوض مجع الريقات , 

وهذا االتصال يعمل على نقل الريقات بعد الفقس من وعاء الفقس إىل حوض مجع الريقات .
إناء الفقس فى برطمانات بالستيكية : 2 .

 يتم نقل البيض ووضعه فى برطمانات داخل املعمل حتت تيار ضعيف من املاء ، حيث يتم تقليب 
البيض عن طريق تيار من املاء بنفس الطريقة السابقة  ، ولكن يدفع التيار املائى من أعلي ويراعي 
أن تكون درجة حرارة املاء يف حضانات الفقس 25 : 30 درجة مئوية ، ثم ينقل بعدها الفقس الناتج 

إلي األطباق حلني امتصاص الريقات  لكيس امُلّح .
ويراعى فى هذه املرحلة اآلتى :

الغسيل اجليد للربطمان باملاء ، للتأكد من القضاء على امليكروبات التى  تضر بالفقس . 1 .
تنظيف البيض من الشوائب العالقة به ، وكذلك التخلص من البيض الغري خمصب ، وذلك عن  2 .

طريق دخول وخروج املاء على البيض  داخل الطبق وتصفيته .

 غسيل البيض وتنقيته من الشوائب
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يوضع فى الربطمان حوالي 250. 3 جرام بيض ، مع مراعاة التقليب اجليد للربطمان .
عدم انقطاع املاء عن البيض فى أى  وقت ، حتى ال ميوت البيض داخل الربطمان ، وحتدث هذه  4 .
التيار الكهربائى ، لذلك البد من وجود مولد كهرباء احتياطى داخل  املشكلة عند انقطاع 

املفرخ .

مرحلة الوزن :
طبق  داخل  جرام  كيلو   5 سعة  ميزان  على  وزنها  يتم  املح  كيس  من  الريقات  تتخلص  أن  بعد 
بالستيك ، حيث يزن الكيلوجرام الواحد حواىل : من 80 – 90 ألف يرقة ، وجيب التعامل مع الريقات 

فى هذه املرحلة حبرص ، وعناية شديدة ، حتى ال تزيد نسبة الفاقد .
نقل الريقات :

اهلابات  أو   , اخلرسانية  احلضانة   أحواض  إىل  الريقات  تنقل  الوزن   عملية  من  االنتهاء  عند 
باستخدام جرادل بالستيكية بها ماء ، حيث توضع هذه الريقات بأعداد مناسبة ، وإذا كانت مسافة 

مناذج خمتلفة ألوعية فقس الريقات
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النقل طويلة ، فيجب استخدام جهاز التهوية ، أو إسطوانة األكسجني ، ويراعى السرعة فى عملية 
النقل  وأال تتم  فى فرتة الظهرية .

•إنتاج البلطى وحــيد اجلنـس : 	
تبدأ عملية التغذية الصناعية بعد نقل الريقات إىل اهلابات ) يراعى  : عدم التغذية فى الساعات  
األوىل من النقل ( ، حتى تتعود تدرجييًا على األعالف الصناعية اخلاصة بالريقات ، واملضاف إليها 
هرمون 17 ألفا ميثيل تستيسرتون مبعدل 60 ملجم / كجم علف ، والذى يتم احلصول عليه فقط من 

مصانع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، حيث 
العناصر  كافة  على  باحتوائها  األعالف  هذه  تتميز 
منو  ألفضل  والالزمة   ، املثلى  مبستوياتها  الغذائية 
فى  الريقات  رعاية  فى  النجاح  ويعتمد   ، للريقات 
الغذائى  الربنامج  على  كبرية  بنسبة  احلضانة  فرتة 

املستخدم مبا فى ذلك نوعية الغذاء .
 والريقات تستطيع أن تبدأ  التغذية على العلف 
الفم  ، حتى يالئم فتحة  الدقيق   الذى يشبه  الناعم 
 %  40  –  35 على  واحملتوى   ، العمر  هذا  فى  للريقة 
:20 % من   18 يرتاوح من    تغذية  بروتني  مبعـــدل 
اليوم  ملدة   ، وتغذى مبعدل 6 مرات فى  وزن اجلسم  
ال تقل عن  28  يوم ، وتكون بعدها الزريعة جاهزة  

لالستزراع   املباشر يف نفس العام  . 

عد ووزن ونقل الريقات

 تغذية يرقات البلطى بالعلف
 املضاف إليه اهلرمون
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•بعض القواعد العامة الواجب مراعاتها أثناء عملية التفريخ : 	
املياه  داخل  لتغيري  ، وذلك  التفريخ  أثناء موسم  األمهات  واملستمر هلابات  الغسيل اجليد  جيب  1 .

اهلابات ، حتى تكون البيئة املائية مناسبة للتكاثر .  

املياه  منسوب  خفض  جيب  2 .

على  حتتوى  التى  باحلضانات 

للحصول  وذلك   ، األمهات  هابات 

على درجة حرارة مناسبة لعملية 

التفريخ ) 25 – 30 درجة مئوية (.

البيض  مجع  عملية  تتم  أن  جيب  3 .

الصباح  فى  األمهـــات  مــن 

أشعة  تؤثر  ال  حتى   ، الباكر 

الشمس على حيوية البيض .

التأكد من عدم ترك أى كمية من البيض على أرضية اهلابة أثناء اجلمع من األمهات حتى ال  4 .

يؤثر على التفرخيات الالحقة .

جيب  الغسيل اجليد واملستمر هلابات الزريعة ، وذلك لتجديد املياه داخل اهلابات ، وعدم تكوين  5 .

يرقات  ، ألن  اهلرمونية  املعاملة  ، حتى التؤثر على  اهلائمات   أو   ، الطحالب  أنواع  نوع من  أي 

األمساك فى هذا العمر تفضل الغذاء الطبيعى فى املاء ، وترتك العلف الصناعى .

فرز الريقات واالصبعيات :   تأتى أهمية فرز ، وتصنيف الريقات ،  واالصبعيات ، لوجود االختالفات  6 .

الفردية ، كما أنه وجد أن للريقات  الكبرية ميواًل الفرتاس الريقات  الصغرية  فى حالة عدم 

 ، املعتاد فى اهلابة  الفرز يقلل من عدد األمساك األكربمن  الغذاء ، باإلضافة إىل أن  كفاية 

ويتم الفصل برتك األمساك تعرب خالل مصفاة ، وعادة ما يتم  صنع هذه املصفاة من البالستيك ، 

أو من هياكل شبكية مصنعة من مواد أخرى ، والريقات  الكبرية  سوف تبقى داخل املصفاة فى 

حني أن الريقات  الصغرية سوف متر وتعرب خالله ، وتكرر هذه العملية باستخدام مصايف أخرى 

ذات مقاسات خمتلفة . 

كيفية غسيل اهلابة
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يتم وضع بعض من كسر الطوب األمحر فى كل هابة لتثبيتها  ، وحتى ال تتأثر بالرياح ، والتى  7 .
تضر باألمساك .

األمهات من  ، حتى ال خترج  أى قطوع  بها  وليس   ، اهلابة سليمة  أن  التــاكد متامًا من   يتم  8 .
اهلابة . 

•مرحلة العد والتقدير لعدد الزريعة :  	
هذه املرحلة يتعرض هلا كل أصحاب املزارع السمكية ، فغالبًا ما يكون عدد األمساك املستلمة  
بعيدة كل البعد عن العدد احلقيقى ، وهذا يؤثر بالسلب على املخزون  السمكى باألحواض ، ويسبب 
لإلحتياجات  احلقيقى  التقدير  يكون  حيث   ، الزريعة  هذه  حتضني  مصروفات  فى  كبريًا  إهالكًا 

الغذائية من العالئق - على سبيل املثال -أكرب من الذى مت تنفيذه . 
•طريقة عّد  وحساب األمساك املنقولة : 	

لألمساك  بالنسبة  أما   ، حمدودة  كمية  كانت  إذا  بالواحدة  عدها  يتم  الكبرية  األمســاك 
الصغرية ،  و اإلصباعيات يتم بأحد الطريقتني :

. 1 الطريقة احلجمية :
وهى األكثر شيوعًا ، وتعتمد أساسًا على استخدام معيار ثابت تتم املعايرة به ، ولتكن مصفاة 
رقم 8 أو 10 أو 12 و يتم عد حمتوى عدد من املصافى ، وأخذ متوسط عام ، وحساب عدد املصافى ، 
ومبعلومية املتوسط ميكن حساب ما مت مكياله ويراعى فى املصفاة املستخدمة أن تكون ملساء ، 

وال تضر الزريعة .
طريقة الوزن : 2 .

وفيها يتم تقدير متوسط وزن الزريعة ، ثم وزن الكميات املنقولة ، ومن تلك العالقة ميكن 
حساب عدد الزريعة على النحو التاىل  :

يتم وزن عينة من 100 يرقة أو إصبعية وحيدد متوسط وزن الواحدة ، بعد ذلك يتم وزن كميات 
الزريعة ، ويتم قسمة كل وزن على متوسط الريقة ، أو اإلصبعية الواحدة ، وحيدد من خالل العملية 

األخرية معرفة عدد األمساك . 
•مرحلة نقل الزريعة من املفرخات للمزارع السمكية  	

يالحظ غالباًً أن عملية نقل الزريعة من املفرخات تتم بطريقة غري مالئمة ال يراعى فيها أساليب 
النقل اجليدة من حيث الرعاية ، و نوعية الوعاء املستخدم فى النقل ) أكياس أو تنكات ( ، وكذلك 
نوعية ، وجودة املياه املستخدمة أثناء النقل ، الكثافات العددية للزريعة ، حجم األمساك ، نسبة 



التفريخ النصف صناعي ألمساك البلطي وإنتـاج األسـماك  وحـيدة اجلـنس

17

األكسجني فى املياه ، طول املسافة التى يتم نقل الزريعة إليها . هذه العوامل جمتمعة تؤثر بالسلب 
على حيوية الزريعة ، ومدى تعرضها لإلجهاد . 

هلا  املنقولة  املسافة  مع  املناسب  الوعاء  اختيار  من  اجليدة  النقل  أساليب  مراعـاة  جيب  ولذلك 
الزريعة ، وكذلك العدد املناسب للزريعة  بالوعاء ، واملاء اجليد اخلاىل من الشوائب ، وكذلك مراعاة 

نسبة األكسجني يف املاء . 
سيارات  على  واحململة   ، اجملهزة  التنكات  بواسطة  الزريعة  نقل  أن  هنا  بالذكر  واجلــــدير   
خاصة - والتى متلكها هيئة الثروة السمكية - يعترب من أفضل طرق النقل ، حيث تتوافر وحدات 
التهوية التى تضمن مد األمساك باألكسجني طوال رحلة النقل ، كما أن عمليات األقلمة ميكن 

أن تتم أثناء فرتة النقل مما يقلل الفاقد من الزريعة . 
•أقلمة الزريعة على مياه أحواض املزارع السمكية  	

معظم مربي األمساك املبتدئني يقومون بإلقاء أكياس الزريعة املنقولة من املفرخات السمكية 
إىل احلوض السمكي ، وفتحها ، وإخراج الزريعة لألحواض مباشرة ، وهذا ُيعرِّض األمساك لصدمة 
البارد   عصبية تؤدى إىل نفوق عدد كبري من الزريعة بعد أيام ، وذلك ألن األمساك من ذوات الدم 
Obligate Poiklotherms  أى أن أجسامها متغرية فى درجة احلرارة ، حيث تأخذ درجة حرارة 

الوسط احمليط بها  ، وذلك ألنها ال متلك أى قدرة على التنظيم الداخلى لدرجة حرارة جسمها .   
وال يالحظ ذلك إال فى نهــــاية املوسم عند الصيد,  وللتغلب على هذه املشكلة جيب إتباع  

اآلتى  :
األقلمة على درجة احلرارة :  1 .

ماء  حرارة  درجة  على  الصغرية  األمساك  لتعويد 
احلوض يبقى الكيس كما هو دون أن يفتح ملدة ربع 
داخل  احلرارة  درجة  تتساوى  حتى   ، املاء   فى  ساعة 

وخارج الكيس . 
األقلمة على البيئة :  2 .

ملاء  بالسماح  البيئة  على  األمساك  أقلمة  يتم 
بعمل  إما   ، تدرجييًا  الكيس  إىل  بالدخول  احلوض 

ثقوب فى الكيس  ، أو إضافة ماء للكيس باستخدام كوب بالستيك تدرجييًا ، وعند امتالء الكيس 
ترتك الزريعة خترج وحدها .

أقلمة الزريعة
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فسيولوجيا عملية التفريخ 
تبدأ عملية التفريخ عن طريق التنبيه  البيئى )حرارة , إضاءة , تغذية( واليت تنتقل عرب املستقبالت 
العصبية كإشارات عصبية إىل املخ الذى يقوم بإرسال اشارات عصبية مباشرة إىل الغدد التناسلية ، 
كما يرسل إشارات  هرمونية ، لتنبيه الغدة النخامية إلفراز هرموناتها )حيث أن املخ يفرز هرمونات 
منشطة للجنس Gn RH ومثبطة للجنس GRIF ( ، حيث متر اإلشارات عرب الثاالمس التى تستقبل 
مجيــع اإلشارات ، وتنسقها  ، ثم متـــر عرب اهليبــــوثاالمس ، الذى يقــوم بالربــط بني اجلهـــازين 
اجلـــونادوتــروفــني  هـــرمونــات  إلفـــراز   ، النخـــامية  الغــدة  وينبـــه  والغــدى   ، العصــبى 
البيض حتت  لتخليق بروتني صفار   ، الكبد  ، مع سرعة تنبيه  الدم  وانسيابها فى   ،  )LH ،FSH(
تأثري هرمون Vitelloginine حيث ينتقل الصفار عرب تيار الدم ، لتمتصه البويضة ،والذى يشكل 
 ، البينكلويه  الغدة  لتنبيه   ،  ACTH هرمون  النخامية  الغدة  تفرز  كذلك   ، كتلتها  من   %90
الغدد  النخامية  الغدة  تنبه  الوقت  نفس  وفى   ، اجلنسية  االسرتويدية  اهلــرمونات  ختليق  لسرعة 
FSH بتنبيه منو حويصالت جراف  ، حيث يقوم  ، إلفراز هرموناتها  واملبايض   ، التناسلية )اخلصى 
فى املبيض ، والتى تفرز هرمون االسرتوجني  ، الذى يسبب الرغبة فى التناسل كما يؤدى إىل  تورد 
FSH تدرجييًا خباصية  وبروز الفتحة التناسلية ، وبزيادة كمية األسرتوجني فى الدم يثبط إفراز 
LH، والذى بزيادة كميته فى الدم  )Feed Back Mechanism )FBM ، وهنا يفرز هرمون 
الفارغة إىل  ، وتتحول احلويصلة  إفراز األسرتوجني  يتوقف  ، وعندها  انفجار حويصلة جراف  يسبب 
غدة صماء مؤقتة تسمى باجلسم األصفر  Corpus Luteum ، والذى يفرز هرمون الربوجسرتون 
الذى يؤدى إليقاف التبويض ، وبزيادة كميته فى الدم يثبط إفراز LH خباصية ) FBM( ، ثم يفرز 
هرمون الربوستاجالندين ، الذى يؤدى إىل انقباض ، وانبساط العضالت ، وخروج البيض من املبيض 

على هيئة دفعات متتالية .
أنابيب اخلصية لتكوين احليوانات  الساقية فى  بتنشيط اخلاليا   FSH الذكر فيقوم  أما فى 
املنوية ، بينما LH يقوم بتنبيه خاليا Leydig  فى اخلاليا البيئية ، إلفراز هرمون التسرتون املسئول 
عن منو اجلهاز التناسلى الذكرى ، وصفات اجلنس الثانوية ، وهنا يصبح الذكر جاهزًا الستمالة 
االنثى بافراز اجلاذبات اجلنسية  Pheromones  ، ثم يقوم بعمليات الغزل Courtship ، حتى 
الفاسوبرسني ، ويتم  املنوى حتت تأثري هرمون  السائل  تقوم األنثى بالتبويض ، فيقوم الذكر بقذف 

اإلخصاب خارجيًا فى املاء.
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مراقبة نوعية املياه فى املفرخات
األنواع  من  البلطي  أن  من  وبالرغم   ، التفريخ  قسم  عمليات  من  حيوى  جزء  املاء  مراقبة  تعترب 
البيئية األساسية حبيث ينعكس ذلك  للعوامل  التوفري اجليد  أنه حيتاج إىل  إال   ، التحمل  العالية 

على معدالت النمو والنجاة . 
بهدف    ، جارى  نظام  عرب  بتمريرها  وذلك   , املياه   بنوعية  اهلبوط  تفادى  بسهولة  املمكن  ومن 
إعطاء أكرب كمية من املاء للتغري ، وتزداد جودة نوعية املياه كلما ازدادت نسبة الكمية املتغرية 
من املياه, ومن املهم أن تنظف األنابيب ،  واملرشحات املوجودة على مصدر املياه الداخلة للمفرخ حبيث 
متر األوساخ  ، والعوالق بسهولة خالل قنوات التصريف . ولتفادى تراكم األوساخ واملواد العضوية فى 
األحواض ، ينصح   بتنسيق عملية التنظيف , حبيث تكون بصفة دورية  ، حيث إن تراكم هذه املواد 

يسبب حدوث مشاكل فى األكسجني الذائب .

التحكـــم فى األمــــراض
أن  املمكن  من  أنها  إال   ، التحمل  شديدة  احلية  الكائنات  من  البلطى  أمساك  أن  من  بالرغم 
تكون هدفا لإلصابات واليت تسببها الفطريات , أو األوليات , أو البكترييا , وحتصل اإلصابات حني 

يكون الكائن ضعيفا .
النتائج الضارة من جراء كل من التعامل العنيف اليدوى مع األمساك ،   من الضرورى : جتنب 

اخنفاض جودة نوعية املياه والتغذية السيئة . 
وفيما يلى بعض املؤشرات السلوكية ، والتى تدل على ظهور األمراض : 

احلركة الضعيفة والغري منظمة . 1 .
توقف التغذية .  2 .

البقاء على سطح املاء . 3 .
فقدان القشور . 4 .

إمحرار وتورم العني  . 5 .
اسوداد اللون . 6 .

إحنناء األشواك . 7 .
ولتجنب ظهور األمراض ، من الضرورى جتهيز الغذاء الصحى املالئم وعزل احلاالت املرضية ، ثم 
معاجلتها فى احلال سواء باستعمال املواد الكيميائية للعالج اخلارجى ، أو باضافة املضادات احليوية 

للغذاء .
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املعاجلـــــة 
 ) قياسى   ( ثابت  عالج  اليوجد  حيث   ، الصغرية  األمساك  معاجلة  عند  التام  احلذر  أخذ  جيب 
للريقات الصغرية واإلصبعيات أما بالنسبة لألمهات فإنها متاثل األمساك الكبرية فى تطبيق املعاملة 

العالجية .
و من الضروري  جتنب اإلفراط فى التعامل اليدوى لألمساك ، حيث إنه يعمل على زيادة األضرار  
كربيتات   ، البوتاسيوم  برمنجانات   ، الفورمالني  املستخدمة  العالجية  احملاليل  أشهر  ومن   ، بها 

النحاس.
1-   الفورمالني :

يستخدم حملول خمفف برتكيز 100 جزء فى املليون )2,5 سم3 فورمالني جتارى + 10 لرت ماء(، ثم 
ينشر على سطح مياه األحواض عند عمود مياه ال يزيد عن 5  -  10 سم  , ويرتك ملدة مخسة أيام.

2- كربيتات النحاس :
يستخدم برتكيز 1 : 20 حيث يذاب 1 جم من كربيتات حناس نقية فى 20 لرت ماء وينشر على 

سطح مياه األحواض عند عمود مياه ال  يزيد عن 5 – 10 سم ويرتك ملدة مخسة أيام .
3- برمنجانات البوتاسيوم  : 

يستخدم برتكيز 1 : 20    حيث يذاب 1 جم من برمنجانات  البوتاسيوم  يف  20 لرت ماء , وينشر على 
سطح مياه األحواض عند عمود مياه ال يزيد عن 5 – 10 سم ويرتك ملدة مخسة أيام.

مع مالحظة أنـــه : 
أو   ، خمففة  حيوية  مضادات  محامات  عمل  مع   ، التفريخ  أماكن  من  الزريعة  نقل  عند  جيب 
أحواض  إىل  الزريعة  هذه  نزول  قبل  عليها  امليكروبى  احلمل  نسبة  خلفض   ، مطهرات  محامات 

التحضني ؛ ومن  أكثر هذه املضادات صالحية لألمساك :
من  محامات  يستخدم  وأيضا   ، االسثيزنيوماسني(   – الترتاسيكلني   – )الكلورومفينيكول 
برمنجات  البوتاسيوم والفورمالني ، وتتم إضافة هذه املركبات ، وتقدير اجلرعة املناسبة مبعرفة 
 ، املنقولة  واألعداد   ، الزريعة  باختالف حجم  ، حيث ختتلف اجلرعة  املفرخ  البيطرى داخل  الطبيب 

وحجم املياه ، ودرجة احلرارة ، ومستوى احليوية لألمساك .
وعند االحتفاظ باألمهات بغرض عمليات التفريخ  : جيب العناية الشديدة خبلو هذه األمساك من 

األمراض ، والطفيليات ، وذلك بعمل محام ملحى لألمساك كالتاىل:
حيضر محام ملحى من ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( برتكيز 5% أو حملول برمنجات بوتاسيوم 
برتكيز  1: 20 ، وتوضع األمساك ، أو الزريعة فيه ملدة مخسة دقائق ، بغرض القضاء على الطفيليات ، 
والفطريات ،  وبعض البكرتيا اليت تصيب السطح اخلارجي واخلياشيم ، ثم تنقل األمساك بعد إجراء 
احلمام إىل أحواض بها ماء جارى ذو مواصفات جيدة ، وتراقب حالة األمساك ، ويتم عزل األمساك 

التى يظهر عليها اخنفاض احليوية . 


