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 امراض األسماك



تعتبر الثروة السمكية ركناً أساسياً من مقومات 

، حيث توفر األسماك إستراتيجيات األمن الغذائى

البروتين نسبة عالية من إحتياجات العالم من 

 .الحيوانى بأقل التكاليف

كما تحتوى لحوم األسماك على نسبة أعلى من  

لذا سهلة الهضم البروتين مقارنة بالثدييات، وألنها 

 .  ينصح بتناول األسماك

   



   

ولقد أثبتت األبحاث العلمية والدراسات أن البروتين السمكى 

األحماض األمينية الرئيسية يحتوى على كميات وفيرة من 

والتى يحتاجها اإلنسان فى غذائه نظراً لعدم مقدرة جسمه 

 .  على تكوينها

وهو من " 3أوميجا "بالحمض الدهنى كما أن األسماك غنية 

األحماض الدهنية األساسية التى يجب أن تحتوى عليها 

 .اإلنسان  غذاء

 



  
تظهر عليه الصحة ويتعرض كائن حى إن األسماك 

تكثيف بمزارع وفى األونة األخيرة انتشرت ظاهرة . لألمراض

 األسماك، 

ومنذ ذلك الحين وبدا المربى يسترعى إنتباهه األمراض 

الخطيرة التى تصيب هذه األسماك حيث انه مع التكثيف 

تزيد ونسبة النافق تكثر مما سرعة انتشار األمراض فإن 

 .من هذه المزارعالعائد اإلقتصادى يؤثر على 



  
   

  البد من وجود النوع الخاص من األسماك التى تصيبها نوع  المرضولكن حتى يظهر 

 معين من الميكروبات فى بيئة مناسبة وعلى ذلك فإنه لكى يظهر مرض معين البد   

 

 :من وجود ثالثة عوامل وهى 

 

 نوع األسماك: العامل األول 

 .(أى أن الميكروب الذى يصيب سمك المبروك ليس بالضرورة أن يصيب سمك البلطى)نوع السمك 

 

 الميكروب: العامل الثانى 

  مثال ذلك ميكروب السالمونيال  –ليس كل الميكروبات يمكن أن تصيب األسماك )الميكروب الخاص 

 (.يصيب الدواجن والحيوان ولكن ال يؤثر على األسماك الحية                            

 

 البيئة: العامل الثالث 

  لنمو وتكاثر الميكروب مثل درجة الحرارة، حموضة المياه، ونسبة البد من توافر البيئة الصالحة 

 .األكسجين، واأليدروجين وكذا المواد العضوية                                         



  
   

 

  :عالمات وجود المرض
 

   ، كأن تكون الحركة البرق، وهذه الظاهرة تسمى بالحركة غير العادية لألسماك*
  سريعة وعصبية، أو تقوم بحركات دائرية داخل المياه مع حركتها العادية وقد   
  .الحركة حلزونية مع اتجاه الرأس أو الذيل ألعلى تكون  

 
 .سباحة األسماك ببطء شديد وترنحها يمينا و يسارا أثناء السباحة*

 
 .سباحة األسماك وزعانفها مقفلة وليست مفتوحة*

 
 سطحالمحاولة األسماك للقفز من الماء وخارج األحواض، أو السباحة على *
 

  . تجمعات مع فتح الفم الستنشاق الهواء الجوي*

 
   (  عامودي)السباحة غير المألوفة لألسماك، بحيث يكون الرأس ألعلى أو ألسفل *
  . أو في وضع مائل أو على القاع  

   



  
   

  :عالمات وجود المرض

  .عزوف األسماك عن تناول الطعام*

  . ارتفاع معدالت العكارة في مياه بالحوض عن الطبيعي مع حدوث تغيير في الرائحة*

  . زيادة أعداد الطيور المائية حول األحواض*

    زيادة معدل التنفس بشكل ملحوظ، وذلك بأن تطفو السمكة على السطح وتقوم *

 .بفتح وغلق الفم والغطاء الخيشومي بمعدالت سريعة  

 .فقدان السمكة لتوازنها*

 .عدم محاولة السمكة الهروب عند االقتراب منها أو محاولة إثارتها*

 .حك السمكة جسمها مع األحجار واألجسام الصلبة الموجودة بالحوض أو على جانيه*

تغير ألوان األسماك وخاصة أثناء النهار*   



  
   

   :فحص األسماك ظاهريا

بعد متابعة تلك العالمات التي تشير إلى وجود حاالت مرضية بالحوض يجب التأكد 

في حوض أو إناء زجاجي  باصطياد عدد من األسماك ومراقبتهاعن قرب  من ذلك

  لمتابعة العالمات الظاهرية على األسماك، مثل

:  

   ، وقد يظهر رشح دموي على تغير في لون السمكةالبحث عن حدوث *

   الجلد في شكل بقع حمراء، وأحياناً تكون بيضاء أو حتى سوداء أو في شكل قرح   

  . سطحية أو بقع قطنية الشكل   

  . في مناطق البطن أو العينين أو فتحة الشرج تورمحدوث *

   على سطح السمكة مع وجود قرح مكانها بين خالية من القشور ظهور أماكن *

  . المسامات التي لم تسقط قشورها   

  . بين القشور أو الزعانف أو داخل العضالتظهور ديدان *

  . إلى اللون الطينيلون البراز تغير  *

 



  
   

 

  . في جسم السمكة تشوهاتظهور *    

  ، وفى حالة حدوث كسر يمكن اعتبار الضغط على ضلوع السمكةمحاولة *

  . مؤشراً للمرض، نظرا لضعفها  

     المنتفخة، وفى حالة وجدت يدك تغوص فيها الضغط على بطن السمكة محاولة *

   لرخاوتها وطراوتها، هذا يعنى وجود ارتشاحات مائية تمأل التجويف البطني، وهو   

  .مؤشر لإلصابة بمرض كبير  

   ، وفى حالة لو شعرت بوجود يدك في اتجاه القشور من األمام للخلف يمكنك إمرار *

  خشونة لبعض النتوءات المنتشرة على جسم السمكة يعد ذلك مؤشراً لبعض  

  . األمراض البكتيرية أو الفطرية 

  التي ظهرت عليها بعض من هذه األعراض فتح إحدى هذه األسماك كما يمكن *

  . السابقة لمزيد من الفحص، واالقتراب أكثر من تشخيص المرض 



  
   

  :تشريح السمكة 

لتشريح السمكة، قم بفتحها بداية من فتحة الشرج مع االتجاه لألمام وصوالً للبلعوم 
باستخدام مقص، ثم قص حول التجويف البطني للسمكة بداية من فتحة الشرج 

  . ألعلى ولألمام وألسفل مرة أخرى

 
   :المشاهدات

   داكنة اللون وليست شفافة، فهذا السوائل الموجودة بالتجويف البطني إذا كانت •
 يعد إشارة على وجود مرض ما، كما يمكن تفحص وجود ديدان من عدمه ؟   

 
  من البني إلى الفاتح أو األخضر أو حتى وجود بثور لونها تغير لون الكبد في حالة * 
   رمادي، كما يلزم فحص مدى امتالء الحويصلة المرارية بالسائل المراري، فإن كل ما   
  . سبق يعد مؤشراً جيدا للتعرف على طبيعة المرض  

 
  من لونهما الطبيعي األحمر، بحيث يبدو بهما أي تغير لون الكلى والطحال في حالة * 
  على وجود المرض شحوب في اللون أو امتالئهما بالبثور الرمادية اللون فهذا دليل  

  

 

 





  
   

  

   وتأكد من امتالئها بالهواء ولونها األبيض وأي لون وشكل الحويصلة الهوائية افحص * 

  اختالف أو تشوهات كظهور بقع حمراء أو بنية اللون أو امتالئها بالسوائل،    

  . فتعتبر في هذه الحالة مريضة   

 

   بعمل قطع طولي وعرضي خاللها والبحث بداخلها عن وجود بثرات  العضالتافحص *

  .بنية أو وجود حويصالت في حجم حبة الفول أو فجوات ممتلئة بالسوائل   

 

   وأي لون مخالف فيعتبر دليال ألمراض بني داكن وتأكد أن لونها  الخياشيمافحص *

    . كثيرة تصيب األسماك وتؤثر على مظهر ولون الخياشيم  

 

   لمشاهدة أي احتقانات عليها تشير للمرض، وافحصها من  الخارجمن األمعاء افحص *

  .إذا كانت منتفخة للبحث عن الطفيليات المرضية الداخل  

 



  
   

  

  :أسباب انتشار األمراض فى األسماك المستزرعة  

      اإلجهاد■ 

         نقل األسماك■  

        دخول أسماك جديدة مستوردة■  

     كثافة التخزين ■ 

 تواجد أسماك محلية حاملة للمرض■ 

    ضعف المناعة■ 



  
   

 : أمراض األسماكتصنيف  ●

 :األمراض غير المعدية  - 1

 أمراض النقص الغذائى ■  أمراض بيئية  ■

 أورام ■   أمراض وراثية  ■     

 :األمراض المعدية  - 2

  األمراض الفطرية ■   األمراض البكتيرية ■

 األمراض الفيروسية ■  األمراض الطفيلية ■ 

  

http://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/tags/5837/posts


  
بعض أمراض 

األسماك 
الشائعات في 

 مصر
 



 األمراض البكترية 
  

  



  
   

  

   أوال : مرض التسمم الدموي األيرومونوسي
(motile aeromonas septicaemia) 

 

 ناس المتحركة موويتسبب هذا المرض عن أكثر من نوع من أنواع بكتريا األيرو*

  وإن كان يعزو في معظم األحيان إلي أشد هذه األنواع ضراوة وهو بكتريا  

   األيروناس هيدروفيال 

خالل الصيف وحتى وتستمر اإلصابة به نهاية فصل الربيع وينتشر المرض في *

حيث أن ارتفاع درجة حرارة الماء يالئم نمو الميكروب  أوائل الخريف   

ومن العوامل الرئيسية المسئولة عن حدوث المرض تعرض األسماك ألحد *

وكذلك الزيادة التفاوت والتغير السريع في درجات الحرارة العوامل المجهدة مثل 

هذا باألضافة للتغير في العوامل البيئية النقص المفاجئ في حموضة المياه أو 

في التربية والمياه مما يؤدي لتواجد بعض كزيادة المواد العضوية األخري 

 . المركبات السامة نتيجة تحلل هذه المواد

   



  
   

●  

   األسماك المصابة 

يصاب بهذا المرض معظم أنواع أسماك المياه العذبة 

 . القرموطوالبوري و البلطيو المبروكمثل 

  :األعراض

عدم تجانس توزيع األسماك في األحواض حيث تتجمع  *

في األركان وتميل للسكون وعند إجبارها علي الحركة 

 فأنها تسبح في حركات غير منتظمة 

كذلك فأن األسماك المصابة تتوقف عن تناول الغذاء أو  *

 . تفقد الشهية

  :  



  
   

  

  : العالمات الخارجية للمرض  

 . تساقط القشور واسمرار لون الجلد* 

 . ظهور بقع نزيفية علي أماكن متفرقة من الجسم والزعانف* 

 حدوث تقرحات جلدية خاصة عند قاعدة الزعنفة الذيلية وبتطور المرض قد * 

 . يحدث تقرح في العضالت الجسم    

 ( امتالئها بسائل أوديمي) استسقاء البطن * 

 . جحوظ العينين وبروز واحمرار فتحة اإلخراج* 

 (:     الصفة التشريحية) الفحص الداخلي 

عند فتح البطن يالحظ وجود سائل إرتشاحي لونه أصفر أو أحمر مدمم مع *

 . وجود التصاقات حشوية

 . تضخم الطحال وتلون الكبد باللون األخضر المصفر*

 . احتقان األمعاء و المساريقا*

 وجود سائل أوديمي في محجر العين *













  
   

  

   ثانيا : التسمم الدموي السيدومونوسي   
 

• ميكروب السيدوموناس فلورسنس الذي يعتبر وجوده في المياه مؤشر  ويسببه
 . هام للتلوث

 
• معظم أسماك المياه العذبة وأسماك الزينة: األسماك المصابة *   

. 

األعراض*  : 

تتشابه إلي حد كبير مع أعراض المرض السابق مما يستلزم إجراء التشخيص 
 . المعملي للوقوف علي نوع الميكروب المسبب للمرض وتشمل األعراض

 
 . تساقط القشور وتنكرز طبقة األدمة في الجلد

 . احمرار وتقرحات جلدية قد تصل للعضالت
 . تنكرز حول العين والخياشيم والفم وفتحة الشرج

 
الفحص الداخلي*  : 

احتقان وأنزفة دموية علي األعضاء الداخلية والغشاء البريتوني وعضلة القلب 
  . وقد يحدث تليف للغشاء البريتوني مع استسقاء بطني في المراحل المتقدمة

 



  
   

  

   
     ثالثا : مرض احمرار الفم 

 

 ميكروب إلي رزينياروكري يسببه

  

أسماك الماء العذب وأسماك الزينة كما تم عزلة من أسماك : األسماك المصابة 
 . البوريماء الشرب مثل 

 

 :األعراض

 . احمرار و التهاب حول الفم قواعد الزعانف وغطاء الخياشيم وحول الشرج*

 . وجود أنزفة في عدة أماكن من الجسم*

 عند تقدم المرض قد يالحظ جحوظ إحدى أو كلتا العينين *

 . كذلك تآكل وتقرح الفك السفلي*

 

 : الفحص الداخلي

 . احتقان وبقع نزفية علي األحشاء وتمتلئ األمعاء بمخاط مدمم*

 . تضخم الكلي والكبد*



  
   

  

  :مرض الفيبريوزيس: رابعا    
 

  يسببه
 ميكروب الفيبريو انجيوليرم 

والذي يمثل أحد مكونات البيئة المائية البحرية والعذبة وتنتشر أوبئته خالل 
 . الصيف

 

 : األعراض

 . تقرحات تنكرزية علي الجلد والعضالت البطنية*

 .(ميلزم الفحص المعملي للتفرقة عن مرض احمرار الف) احمرار داخل الفم وحول الشرج*

قد تتكون فقاعات علي الجلد تتجمع ثم تخرج سائل مدمم ثم تتقرح مكونة ذات *
 . حافة بيضاء

 

  : الفحص الداخلي

 . وجود بقع نزفية علي األحشاء والغشاء البريتوني*

 . احتقان األمعاء وامتالئها بسائل لزج شفاف*

 . تضخم الكلي واحتقان الكبد والطحال*



  لفيروسيةاألمراض ا

  

  



  
   

  

      
 الفيروسات 

هي أصغر الكائنات الحية التي ال يمكن رؤيتها إال تحت الميكروسكوب 

اإللكتروني، وهذه الكائنات فريدة في حياتها إذ أنها ال تقوم بعمليات 

التغذية والهضم والتحول الغذائي مثل غيرها من المخلوقات الحية، بل 

 إنها تعتمد اعتماداً كلياً على الخلية الحية للعائل الذي توجد عليه، 

 

 وقد تسبب األمراض الفيروسية

 إصابة األسماك بالتهاب ونزيف في مناطق عديدة من الجسم * 

 أو تآكل في األنسجة والعضالت، *

    وقد تصاب األسماك أيضاً ببعض األورام مع نقص شديد في معدالت *

   . النمو  



  
   

  

      
 ومن الظواهر التي تظهر على األسماك المصابة  

سرعة السباحة وفي شكل دوراني ثم رقودها منهكة على جانب الحوض *

 وعلى القاع دون حراك حيث تموت بعد ذلك، 

 

 حتى اآلن لألمراض الفيروسية ال يوجد عالج ومن سوء الحظ أنه 

 

ومن جميع اأِلسماك الموجودة التخلص من األسماك المصابة هو والعالج الوحيد 

 بالحوض وذلك بحرقها، كما تحرق أيضا النباتات المائية، 

 

بعد ذلك يتم تخفيف الحوض ومحتويات المختلفة، ثم يتم تعقيمها لفترة كافية، 

 قبل استخدامها مرة أخرى



 حمي الربيع الفيروسية



  لفطريةاألمراض ا

  

  



  
   

  

     

 ( السابرولجنيا) مرض القرع الجلدي 
 

 فطر السابرولجنيا  يسببه
 وفيه يحدث التعفن الفطري للجلد والخياشيم 

وهو من أشد األمراض خطورة وأسرعها انتشارا بين 
حيث يرتبط ظهوره  الشتاءاألسماك خاصة في 

 . بانخفاض درجة الحرارة

 

 : األعراض

تؤدي إصابة الخياشيم بهذا الفطر إلي مشاكل 
تنفسية بعبر عنها بتجمع األسماك عند السطح 

 .الستخالص الهواء المذاب في الماء

 



  
   

  

     
 : الفحص الخارجي 

   وجود نموات فطرية تشبه وبر القطن علي الجلد *
  والزعانف والخياشيم والتي يميل لونها إلي الرمادي     
 . المصفر    

 . وجود قرح جلدية شاحبة اللون مغطاة بالفطر*

  تساقط القشور وتآكل أطراف الزعانف التي يظهر *
 . عليها الفطر    

 
 : الفحص الداخلي

 . ال توجد أعراض للمرض في األعضاء الداخلية*

 
األسماك المصابة صيد وإعدام علي هذا المرض يجب وللسيطرة 

 والميتة أوال بأول 
 . مع رفع منسوب المياه في األحواض واستمرار الري والصرف

 







  لطفيليةاألمراض ا

  

  



  

 اإلصابة بالديدان الطفيلية  

 

 : تصاب األسماك بكافة أنواع الديدان التي تشمل

 ديدان مفلطحة *

 ديدان شريطية *

 ديدان أسطوانية *

 ديدان شوكيه الرأس *

حيث أن األنواع وحيدة الجنس منها أهم هذه الديدان هي الديدان المفلطحة 

تنمو و تتكاثر بسرعة كبيرة علي الخياشيم والجلد مسببة أضرار اقتصادية 

 . جسيمة

 

  

     

   



  

األسماك خاصة في المزارع السمكية ومصادر المياه المغلقة كالبحيرات 

ويمكن انتشار العدوى بالطفيليات تعيش في تجمعات كبيرة مما يتيح فرصة 

بعدة ظواهر أو أعراض تبدو علي تمييز األسماك المريضة عن السليمة 

 . سلوك وشكل األسماك منها

 

 . ظهور بقع ذات ألوان مختلفة وفي مناطق مختلفة من الجسم*

 . زيادة في نسبة المواد المخاطية علي الجلد و الخياشيم*

   أو تعود علي ( ترنح ) اختالل حركة األسماك حيث تسبح بطريقة اهتزازية *

  وقد تجنح السمكة للسباحة بقرب  أحد جانبيها أو في وضع مقلوب  

 .الشاطئ أو سطح الماء   

  انتفاخ في بطن األسماك *

 

  

     

   



  

 . تساقط القشور*

 .ظهور قرح سطحية أو عميقة في الجلد وقد تشمل العضالت *

  . ارتشاحات دموية*

 . وجود خيوط في منطقة المجمع خارجة في فتحة الشرج*

 . تأكل في الزعانف*

 . فقد الشهية*

 . ظهور أورام تؤدي إلي تشوه شكل السمكة أو عمودها الفقري*

 . ثني عصبي للزعانف مع حك الجسم في األجسام الصلبة*

  . هزال في الجسم وكبر حجم الرأس*

 . وجود طفيليات علي الجلد أو الخياشيم*

 

 

  

     

   



  

  . 

 

 

  

     

   

   :مرض حويصالت الميتاسركاريا-أ

 

  :عن طريقتحدث هذه اإلصابة *

اآلدمية والحيوانية والتي تنتقل  بالمخلفاتتلوث مياه األنهار -

 على هيئة مذنبات  الديدانمنها بويضات 

 مثل القواقع أو القشريات الصغيرة، لعائل وسيط -

تصيب األسماك سركاريا ويرقات ثم تخرج للماء في شكل -

   العينو الخياشيمفتصاب في البلطي والقراميط مثل 

 ، الجلد والفموتحت  الكلىتصيب  القراميطفي -

   .األحجام الصغيرةحيث تصيب  البوريو-

  



  

  . 

 

 

  

     

   
  :األعراض

 األسماك المصابة يحدث لها التهابات في أماكن اإلصابة، 

 الحويصالت تتجمع في وقد لوحظ أن 

 أغشية الفم المخاطية وحول فتحة الفم -

وتحت جلد البطن في كثير من األسماك بحيث يمكن رؤيتها بالعين -

  . المجردة

  وتعتبر هذه الحويصالت ناقلة للعدوى بالديدان المعوية لإلنسان

مما يؤدي إلى حدوث نزالت معوية مدممة لإلصابة ( مرض األسماك )

 بهذه الديدان 

ة األكبر في البويضات التي تنتقل من األمعاء إلى القلب عن روالخطو

  . . طريق الدم، مما يسبب التهابات به





  

  . 

 

 

  

 :التهاب الجلد -ب

والمتواجد في الطفيل وحيد الخلية تصاب األسماك بهذا 

 المياه 

 يحدث التهابات  وجلدها وخياشيمها  ويهاجم

   :األعراض

ونتيجة لهذه االلتهابات الشديدة تسبح األسماك بحركات 

 غير منتظمة 

وتحك جسمها أثناء السباحة في جدار الحوض أو النباتات أو 

  . الحجارة في أحواض األسماك

   

     

   

  

  



  

  . 

 

 

  

 :التهاب الجلد -ب

 لألسماك وبالفحص الخارجي 

 يالحظ ظهور بقع رمادية على الجلد 

ويغطى بطبقة جيالتينية سهلة االنفصال مسببة قرح 

 دامية، 

من األسماك  التخلصاألحواض المصابة و عزلويجب 

  . قبل الدفعات الجديدة لتطهيرالمصابة وا

     

   

  

  





  وقاية من األمراضال

  

  



  

  

 

  

  :تجفيف التربة -1    

تحتاج مسببات األمراض سواء كانت ميكروبات أو طفيليات للرطوبة الكافية *

الطفيليات لحياتها كأي كائنات مائية، لذا فإن التجفيف يسهم في القضاء على 

واألطوار المعدية لها وحتى العوائل الناقلة لألطوار المختلفة مثل القواقع 

البكتريا والفيروسات والقشريات والديدان، ومن هذه الكائنات المرضية أيضاً 

  . والفطريات أو أي أسماك غريبة

وفى حالة وجود أي تلوث بيئي ناجم عن مخلفات آدمية أو حيوانية يتم سحب 

تترك التربة للتعرض ألشعة الشمس فترة المياه من األحواض بشكل تام، حيث 

، وعند ذلك يفضل إزالة بقايا يوماً حتى تصل للتشقق العميق 45ال تقل عن 

النباتات من جذورها للتخلص من المواضع التي تأوي الطفيليات واألمراض، 

  .فضالً عن أنها تستهلك األكسجين الالزم لتنفس األسماك

  

   



  

  

 

  

    

  :ـ استخدام المطهرات 2
 

، مرحلة جديدة تستكمل فيها ما تم في عملية التجفيفيعد استخدام المطهرات 
  . للقضاء على األطوار المتجرثمة التي لم تنته بالتجفيفحيث تستخدم المطهرات 

 
الخاصية والذي يزيد من " الجير الحي"ومن أهم المطهرات المتداولة لهذا الغرض 

، والتي تؤثر بدورها على مسببات األمراض، ويشار إلى أن ارتفاع درجة القاعدية
  . . الحرارة الناتج من تفاعل الجير الحي مع الماء يؤدي لنفس النتيجة

الحوض يمأل طن للفدان، ثم  1/2الجير الحي على سطح القاع بمعدل  نثرويتم 
ف مرة التجفيويعاد  تصفىلمدة يومين ثم  تتركسم و 10بالماء بارتفاع حوالي 

سطح القاع، وفي حالة عدم الرغبة في استخدام الجير يتشقق أخرى حتى 
الحي لتغلب الصفة القاعدية على التربة، فتستعمل بعض المحاليل المخففة من 

حيث يضاف  20.000/  1محلول كبريتات نحاس مليون أو / جزء  100 الفورمالين
  . لتر ماء 10سم لكل  2.5الفورمالين في الصورة التجارية بمقدار 

لتر ماء، فتضاف الكمية نثراً  20جم من مادة كبريتات النحاس النقية لكل 1أو يضاف 

  . لمياه غمر األحواض وتترك لعدة أيام قبل صرف المياه

   



  

  

 

  

    

   
   

  :ـ رعاية أحواض الزريعة والتربية3 
 

العامل الرئيسي في إصابة األسماك باألمراض هو حدوث 
خلل في أساليب التربية والرعاية وطريقة المحافظة على 

  . . البيئة من حدوث أي خلل بها

 
وهذا يستدعي من صاحب المزرعة مراقبة مستمرة للمياه 

  :وخواصها من حيث

  . نسبة األكسجين المذاب قليلة*

  . قياس الرقم الهيدروجيني*

  . تركيز األمالح واألمونيا السامة*



  

  

 

  

    

   
  :ـ وضع شبك على مداخل المياه 4   

 
استخدام الشبك الضيق كحاجز على فتحات الري والصرف 

يؤدي لمنع دخول أي كائنات أخرى غريبة عن الحوض 
والتي تحتمل أن تكون حاملة للمرض أو العدوى مثل 

التي تحوي الطور المعدي لألسماك والزريعة أو  القواقع
 الحاملة ألي طور مرضي أو األسماك البرية 

والتي تسبب خسائر كبيرة في األسماك المفترسة 
  . المزرعة وخاصة أحواض الزريعة أو اإلصبعيات

ويفضل أن يتعرض أسلوب ضخ المياه للمزرعة لإلشراف 
  . الصحي والكيماوي إلبعاد الضرر عن المزرعة



  

  

 

  

    

     
   

  :ـ رعاية األسماك والزريعة5
 

من العوامل المهمة لتحقيق الوقاية الالزمة للمزارع السمكية هي حماية 
قد تكون حاملة للمرض وتؤدي من أي إضافات جديدة للمزرعة المزرعة 
  .النتشاره

 
كما هو الحال في زريعة تخزين زريعة من مصادر طبيعية ومن هذه اإلضافات 

أسماك البلطي والبوري، والتي يتم جمع زريعتها من البواغيز والبحيرات 
واألنهار، أو تخزين أمهات األسماك ألحواض التفريخ أو األسماك المفترسة 

والتي تخزن في أحواض تربية البلطي بغرض التحكم في التفريخ غير المرغوب 
  . من أسماك البلطي عن طريق أعداد من أسماك قشر البياض والقاروص

 
وفي كل هذه الحاالت يجب التأكد من مصدرها أو على األقل يتم معاملتها في 

والتي يتم التعامل بها عن حمامات المضادات الحيوية المخففة أو المطهرات 
 5لمدة %  5طريق الطبيب البيطري أو عمل محلول ملحي لألسماك بتركيز 

ألف للقضاء على أي طفيليات  200/  1دقائق أو محلول برمنجنات البوتاسيوم 
أو فطريات والبكتريا الضارة، ولكن يالحظ أنه يجب استخدام هذا العالج في 

 األحواض التي يسهل صرف مياهها بسهولة حتى ال تضر األسماك 



  

  

    
 Thank 

You 


