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 أسواك التزبيت في سوريت

 أهن األسواك الوزباة في سوريت
 التصٌيف البيولوجي و الؼلوي

لألسواك   
 واقغ الثزوة السوكيت في سوريت

 الوحاور الزئيسيت  



سورية؟ في السمكية الثروة واقع ماهو 
 بالمخزون العذبة و االبحرية مياهنا فقر أسباب هي ما 

 السمكي؟
سورية؟ في المرباة األسماك أنواع أهم 
 المحمي؟ السمكي الناتج لتحسين المقترحة الحمول 

 

Tuesday 9/9/2014, 13 PM 

 واقغ الثزوة السوكيت في سوريت
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(2008-1998)الوصيد اإلجوالي لألسواك في سوريت    

81%

19%

أسماك مياه عذبة

أسماك بحرية

 ًسبت أسواك الوياٍ الؼذبت و الوياٍ البحزيت  ضوي اإلًتاج الكلي لألسواك

في سوريت   



 أسباب فقر المٌاه البحرٌة السورٌة
 

 طبيعية

 بشرية

  المياه فقز
 البحزيتالسوريت

باألسواك   

 ضيق
الرصيف   

القاري    

 قمة مصبات
األنهار    

  قمة الخمجان
 الفقر 

 بالمغذيات 
  الطبيعية

 إقامة السدود
 المموثات 
 البشرية و
 الصناعية

 السموم و
 المتفجرات

 الصيد
الجائر   



التالية لمعوامل وفقا   بيولوجيا   األسماك تصنف: 
الماء مموحة. 
 الماء حرارة درجة 
الهجرة. 
التكاثر نمط. 
الغذاء طبيعة. 
الجسم هيكل. 
الماء عمود. 

 التصٌيف البيولوجي لألسواك



 :لألسماك والتشرٌحٌة الشكلٌة المواصفات على ٌعتمد

 O.aureus  .(Steindachner,1864)        : *األزرق المشط 

 .الطولٌة السلسلة فً حرشفة 30 – 33           :الحرشفٌة المعادلة

   Dxv-xvI,12-13;AIII,9-11;P0,14;VI,4-5      :الزعنفٌة المعادلة

 والخط SL من% 43.3-37.9 عمقه وٌشكل الجانبٌن من ومنضغط عمٌق :الجسم
 إلى الحجم متوسطة والحراشف سفلً وخلفً علوي أمامً جزأٌن عن عبارة الجانبً
 .نسبٌا   كبٌرة

 الحجم متوسطة والعٌون SL من % 33.6 – 30.4 طوله وٌمثل نسبٌا   كبٌر :الرأس
 أسفل الحراشف من صّفان وٌوجد الرأس طول من %21.4-18.8 قطرها وٌعادل
 .الرأس طول من % 34.3-29.2 قطره ٌساوي أمامً طرفً الفم ، العٌن محجر

 الجهة على غامق زٌتونً أخضر :اللون .الرأس من أطول الصدرٌة الزعنفة :الزعانؾ
   والجوانب الظهرٌة

   .والجوانب الظهرٌة الجهة على غامق زٌتونً أخضر :اللون
 

 التصٌيف الؼلوي لألسواك



  العممي االسم    االنكميزي االسم   المحمي االسم 
 األزرق المشط  Tilapia Oreochromis aureus 
 
 العام الكاربCommon carp   Cyprinus carpio 

 
 الفضي الكارب     Silver carp      Hypophtalmichthys molitrix 

 
العاشب الكاربGrass carp     Ctenophryngodon    idella 

 
اإلفريقي لسمموراAfrican catfish     Clarias  gariepinus 

 
 

المرباة في سورية المدخمة نواع األسماكأ  



ٌبدأ بالتكاثر منذ بداٌة  ٌبلغ النضج الجنسً بعمر سنتٌن، و: التكاثر والتؽّذي

نٌسان وحتى منتصف حزٌران، وهو ٌتكاثر طبٌعٌا ، وتم إكثاره اصطناعٌا  فً 

األعشاب )سورٌة، وهو ثنائً التغّذٌة وٌوصف بأنه آكل كل شًء فً الماء 

 (.والحشرات والرخوٌات والحٌوانات المائٌة وغٌرها

 :الصفات اإلنتاجٌة

متحمل للظروف البٌئٌة السٌئة و نقص األوكسجٌن المنحل بالماء، و ٌمكن تربٌته 

فً كل المناطق السورٌة، و معدل نموه جٌد، وهو النوع األكثر انتاجٌة فً 

سورٌة وعلى مستوى العالم بٌن أسماك المٌاه العذبة، و هو مرغوب من قبل 

هكتار فً /طن 9 -7و متوسط إنتاجه فً سورٌة . المستهلك و اسعاره جٌدة

 .  فً ظروف التربٌة المكثفة فً األقفاص 3م/كغ 20ظروف التربٌة الواسعة و 

 الكارب الؼام



 صورة فوتوغزافيت لساللت الكارب الحزشفي

  صورة فوتوغزافيت للٌوع  O. aureus  للٌوع .

 
TL= 21.5 cm 

 

 صورة فوتوغزافيت لساللت الكارب الوزآتي



ٌبلػ النضج الجنسً فً عامها األول، و ٌبدأ بالتكاثر منذ بداٌة : التكاثر والتؽّذي

نٌسان وحتى نهاٌة حزٌران واألّمات تحضن البٌوض الملّقحة فً فمها، وتحفر 

اعشاشها فً قاع النهر، وتتكاثر أكثر من مرة فً العام الواحد وهذا ٌخلق 

وتتؽذى بشكل أساسً على البالنكتون النباتً وبشكل أقل . مشاكل فً التربٌة

 .على البالنكتون الحٌوانً وٌرقات الحشرات

 :الصفات اإلنتاجٌة

متحمل للظروؾ البٌئٌة القاسٌة و الكثافات العالٌة  و نقص األوكسجٌن المنحل 

بالماء، و معدل نموه مقبول، ولكنه من أسماك المٌاه الدافئة المحبة للحرارة 

وٌتأثر كثٌراً بانخفاض حرارة الماء، وتأتً أهمٌته فً التربٌة بعد الكارب 

و متوسط إنتاجه فً . مباشرًة، و هو مرؼوب من قبل المستهلك و اسعاره جٌدة

هكتار فً ظروؾ التربٌة الواسعة ولم ٌجرب فً ظروؾ /طن 5 -4سورٌة 

  .التربٌة المكثفة فً األقفاص حتى اآلن فً سورٌة

 الوشط األسرق



 صورة فوتوغزافيت لٌوع الوشط األسرق

  صورة فوتوغزافيت للٌوع  O. aureus  للٌوع .

 



غ، وٌبدأ 200ٌبلػ النضج الجنسً فً عامه األول و بوزن : التكاثر والتؽّذي

بالتكاثر منذ بداٌة أٌار وحتى منتصؾ تموز، وهو مفترس ٌتؽذى على األحٌاء 

 .و األسماك و البرمائٌات والطٌور المائٌة( رخوٌات، قشرٌات، دٌدان)القاعٌة 

 :الصفات اإلنتاجٌة

متحمل للظروؾ البٌئٌة السٌئة والقاسٌة جداً و نقص األوكسجٌن المنحل بالماء، 

ساعة  24و ٌمكنه االستفادة من األوكسجٌن الجوي، وٌمكن أن ٌبقى حٌاً لمدة 

ٌتمٌز بمعدل نموه المرتفع، وسهولة تربٌته و لحمه المرؼوب فً . خارج الماء

المناطق الداخلٌة، و ٌمكن تربٌته فً كل المناطق السورٌة، ٌربى فً المزارع 

فً ظروؾ التربٌة  3م/كػ 25و متوسط إنتاجه فً سورٌة حوالً . الخاصة

   .المكثفة فً األحواض

 السللور االفزيقي



 صورة فوتوغزافيت لٌوع السللور االفزيقي

  صورة فوتوغزافيت للٌوع  O. aureus  للٌوع .

 



  العممي االسم                 المحمي االسم 
 البني           Barbus grypus  
 
 ًالروم                           Barbus Luteus  

سوريةال في  القابمة لمتربية المياه العذبة المحمية أسماك  

 سمك الرومً سمك البنً



متكاممة األعالف فيها تقدم ، العائمة األقفاص في :مكثفة تربية 
 -7 خالل الواحد المكعب المتر في  كغ 20-15 إنتاجية وتعطي

 التسمين من أشهر 8
فيها تقدم التقميدية، الترابية األحواض في مكثفة نصف تربية 

 طريق عن الفقد تعادل المياه من وكميات ، مصنعة األعالف
 لمهكتار طن 14 -8 بين تتراوح إنتاجية وتعطي والتبخر، الرشح
   التسمين من أشهر 8-6 خالل الواحد

والمنعطفات السطحٌة السدود بحٌرات بعض فً :واسعة تربٌة 
 الوسط فً الطبٌعً الؽذاء على تعتمد والرامات، النهرٌة،
 كػ 800 و 300 بٌن تتراوح إنتاجٌة وتعطً والقاع، المائً،
 .العام فً المنتجة المساحة من الواحد للهكتار

 

 أنماط التربية وخصائصها اإلنتاجية



  صورة فوتوغزافيت للٌوع  O. aureus هشرػت تزبيت األسواك باألقفاص  الؼائوت في بحيزة األسد 

 

هشرػت تزبيت أسواك الكارب  باألحواض التزابيت 

(هحافظت القٌيطزة)  

 

 أحواض اسوٌتيت دائوت الجزياى للتزبيت الوكثفت 

 تشزيي 16سد  األقفاص  الؼائوت في بحيزة  



Monday 5/10/2015 

Liza aurata  لٌوعا  

Sparus auratus لٌوع ا   Siganus rivulatus الٌوع  

Diplodus sargus الٌوع  

 األسواك البحزيت



وضع استراتٌجٌة وطنٌة للحفظ المستدام لألصول الوراثٌة المحلٌة. 

 ًنشر ثقافة تربٌة األسماك وطنٌاً و دعمها و تشجع االستثمار ف
   .المٌاه الداخلٌة والبحرٌة

 تشجٌع األبحاث العلمٌة فً مجال إستزراع األسماك البحرٌة و البٌئة
المائٌة وإدارة المصاٌد وتقدٌر المخزون السمكً لحاجتنا الماسة لمثل 

 .هذه األبحاث إلدارة المخزون السمكً وتطوٌره
 إقامة وحدات بحثٌة متخصصة فً تفرٌخ و تربٌة واستزراع األسماك

 .البحرٌة واإلهتمام بتأهٌل الكوادر الفنٌة فً هذا المجال

 تقدٌم التسهٌالت الالزمة للمربٌن من قبل المؤسسات المعنٌة وتحدٌث
 .القوانٌن الناظمة إلنشاء المزارع السمكٌة البحرٌة

 

Monday 5/10/2015 

 

Recommandations التوصياث و الوقتزحاث  


