االفتتاحية

التنسيق وتكامل االدوار من ضمانات النجاح
عانى قطاع الثروة البحرية خالل السنوات الماضية من ثغرة كبيرة متمثلة في ضعف التنسيق بين
مكونات القطاع وعدم وضوح الرؤية االستراتيجية التي تحدد سياسات الصيد ودور القطاع الداعم للدولة
والمجتمع من حيث المساهمة في الدخل القومي وايجاد فرص عمل للشباب وفتح افاق اقتصادية جديدة،
واالسباب التي اوجدت هذه الثغرة عديدة لعل أهمها هو غياب المعلومات والبيانات التي تساعد على اتخاد
قرارات ووضع خطط ناجحة قابلة للتطبيق.
ويقع عبء توفير المعلومة على عاتق جهات متعددة كالجهة التنفيذية المسئولة عن القطاع وهى
الهيئة العامة للثروة البحرية أو الجهة العلمية الممثلة في مركز بحوث االحياء البحرية ،وقد تكون لدى قطاعات
وطنية أخرى تتداخل اختصاصاتها مع القطاع ،هذا باإلضافة لما يجري من حولنا على مستوى البحر المتوسط
والمنظمات واللجان االقليمية التي بدأ دورها يتعاظم في وضع سياسات عامة متعلقة بإدارة المصائد البحرية.
وهنا يظهر احتياجنا للتنسيق والتكامل عند طلب المعلومة وتوفيرها ان كانت غير موجودة وتداولها
في حال وجودها ،وبذلك نستطيع ان نضع خطط تكاملية يكون هدفها االرتقاء بقطاع الصيد البحري في ليبيا
وتقوية دوره على المستوى الوطني واالقليمي ،ولعل من المفيد أن نسوق مثاالً حقيقياً لضرورة التكامل في
توفير المعلومة ففي حين يتوجب على مركز بحوث األحياء البحرية ان يوفر المعلومة البيولوجية بعد معالجتها
وتحليلها والمتعلقة على سبيل المثال بتحديد مواسم الصيد استناداً لفترات التكاثر واألطوال واالوزان لألنواع
المختلفة لتترجم الى قرارات تنفيذية من جهة االختصاص وهي الهيئة العامة للثروة البحرية ،فبالمقابل يحتاج
المركز لقاعدة بيانات متعلقة بمجهود الصيد بما يتضمنه من كميات حقيقية وتكرارات الصيد لكل وحدة
صيد وغيرها من البيانات التي ستتكامل في مرحلة الحقة وصوالً لتقدير المخزونات وهى
النتيجة النهائية التي تبنى عليها سياسات الصيد.
اخيرا ،ندرك جميعاً ان التعاون والتكامل من اساسيات أي عمل ناجح ،والجهود
صادقة حالياً في هذا االتجاه.

والله الموفق

أ.هشام محمد القماطــي
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من مشاريع المركز

التأثيرات الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي
غير المعالجة على مياه البحر بمدينتي طرابلس وتاجوراء
محمد البهلول الزويكي

يعتبر هذا المشروع البحثي أول المشاريع البحثية ضمن
ال�خ�ط��ط وال �ب��رام��ج البحثية ال�ت��ي ن�ف��ذت بقسم ال�ج��ودة
وأمراض األحياء البحرية بمركز بحوث األحياء البحرية
خالل سنة 2005 – 2004م.
اس�ت�ه��دف ه ��ذا ال �م �ش��روع دراس� ��ة ت��أث�ي��ر تصريف
مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شواطئ مدينتي
ط��راب�ل��س وت��اج��وراء على الخصائص الميكروبيولوجية
لمياه البحر ،ومحاولة رسم صورة لآلثار السلبية المتوقعة
التي قد يسببها هذا التصرف غير الصحيح على الصحة
العامة والبيئة.
تم إجراء مسح ميداني لرصد المخارج
التي يتم من خاللها تصريف مياه الصرف
الصحي غير المعالجة إلى البحر بمدينتي
طرابلس وت��اج��وراء وتحديد مواقعها على
ط��ول الشاطئ الممتد م��ن ميناء الغردقة
غرباً بمدينة طرابلس حتى شاطئ سيدي
بنور ش��رق�اً بمدينة ت��اج��وراء بمسافة تبلغ
 62كيلومتر تقريباً .ولقد تَم توثيق مواقع

4

هذه المخارج وتأثير تصريف مياه الصرف
الصحي على المناطق المحيطة بها من
خ�لال التقاط ص��ور فوتوغرافية وتسجيل
المالحظات حول وجود مواد طافية أو روائح
غير طبيعية أو تغير في لون الرمال والصخور
ومياه البحر.
تَ���م ت��ح��دي��د إح��داث��ي��ات ك��ل محطة من
المحطات الثالث التي أُخ��ذت منها عينات

م��ي��اه ال��ب��ح��ر م��ن ال��م��خ��ارج ال��ت��ي أُخ��ت��ي��رت
للدراسة ،وعددها عشرة مخارج ممثلة ،وذلك
باإلستعانة بجهاز تحديد المواقع واألبعاد
عبر األق��م��ار االصطناعية .تبعد المحطة
األول���ى مسافة  10متر ش��م��االً ع��ن نقطة
إلتقاء مياه الصرف الصحي بمياه البحر،
والثانية  100متر والثالثة  300متر .كما تَم
إضافة محطة رابعة تبعد  500متر شماالً
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مواقع مخارج تصريف مياه الصرف الصحي التي تَم
اختيارها للدراسة

المواقع التي تَ��م زيارتها لرصد مخارج مياه الصرف
الصحي غير المعالجة إلى البحر بمدنيتي طرابلس وتاجوراء.

ع���ن ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء م��ي��اه
الصرف الصحي بمياه
البحر ،هذا بالنسبة
للعينات التي ُجمعت
أثناء فصل الشتاء.
أم��ا بالنسبة لعينة
الشاهد (المراقبة)
ف���ق���د ج���م���ع���ت م��ن
م��ح��ط��ة ت��ب��ع��د مسافة
 1500متر شماالً داخل
البحر.
أخ������ذت ال��ع��ي��ن��ات
ف��ص��ل��ي�اً م��ن الطبقة
ال��س��ط��ح��ي��ة ل��م��ي��اه
ال��ب��ح��ر ب��ع��م��ق 50
س����م ت���ق���ري���ب���اً م��ن
ع���ل���ى ظ���ه���ر ق����ارب
صغير ،وذل��ك لغرض
التحليل المعملي من
ثالث محطات ممثلة لكل
م��خ��رج م��ن ال��م��خ��ارج العشرة
التي اُختيرت للدراسة .وجُمعت العينات
باستخدام قناني زجاجية
معقمة سعة  250ملليتر،
بواقع عينتان ممثلتان عن
ك��ل محطة م��ن المحطات
ال���ث�ل�اث ب��ك��ل م���خ���رج ،أي
ب���واق���ع س���ت ع��ي��ن��ات لكل
م���خ���رج ،ونُ��ق��ل��ت م��ب��اش��رة
ف��ي حافظة م��ب��ردة بالثلج
ال��م��ج��روش إل���ى المختبر
ل��غ��رض التحليل .وق��د بلغ
إجمالي عدد العينات التي
ُج��م��ع��ت خ��ل�ال ال��ف��ص��ول
األربع  242عينة .تَم قياس
درج���ة ح���رارة م��ي��اه البحر
مباشر ًة من على ظهر القارب باستعمال مقياس درجة حرارة .كما
تم تحديد أعماق المحطات المدروسة بواسطة شريط مدرج ُمثبت
بطرفه ثقل حديدي.
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تضمنت التحاليل الميكروبيولوجية التي أٌجريت
على عينات مياه البحر على:
ت��ق��دي��ر أع����داد مجموعة بكتيريا ال��ق��ول��ون
وأع��ـ��داد بكتيريـا القولون ال ُمتحملة للحرارة
(الغائطية) بإتباع طريقة العدد األكثر احتمـاال
ً ،Most Probable Number MPNو
تقدير أعــــداد األحياء
ال��دق��ي��ق��ة غ��ي��ر ذات��ي��ة
التغـــــــــــذية بطريقــــــــــــة
العد القياسية (Standard
.)Plate Count
أُج��ري��ت ب��ع��ض التحاليل
ال��ف��ي��زوك��ي��م��ي��ائ��ي��ة على
عينات مياه البحر التي
يمكن أن ي��ك��ون لها
تأثير على المحتوى
ال��م��ي��ك��روب��ي لمياه
ال��ب��ح��ر وت��ض��م��ن��ت
اآلتي:
ق������ي������اس األس
ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي ،قياس
درجة الملوحة وتم تسجيل
ال����ب����ي����ان����ات
وال��م��ع��ل��وم��ات
التي ُجمعت خ�لال المسح الميداني
لتحديد مواقع المخارج وظروف ونتائج
التحاليل المعملية ف��ي ن��م��اذج أُع��دت
خصيصاً لهذا الغرض.
نتائج التحاليل الميكروبيولوجية
لعينات م��ي��اه ال��ب��ح��ر أظ��ه��رت إرت��ف��اع
مستوى ال��ت��ل��وث الميكروبي ف��ي مياه
الشواطئ المقابلة ألغلب مخارج مياه
الصرف الصحي بالمدينتين .إرتفاع
مستوى التلوث كان واضحاً من خالل
إرتفاع العدد الميكروبي الكلي وعدد
مجموعة بكتيريا ال��ق��ول��ون وبكتيريا
القولون ال ُمتحملة للحرارة ( الغائطية ) .تُستخدم أع���داد هذه
المجاميع الميكروبية وخاصة بكتيريا القولون الغائطية كمؤشر قوي
الحتمال حدوث التلوث بالميكروبات المعوية الممرضة.
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هجرة األسماك

إعداد  /نجاح الطاهر الزاوي

يقصد بهجرة األسماك انتقالها في مجموعات ألجل الغذاء ،و الحفاظ على حياتها لغرض التكاثر في هجرة موسمية ،أو هجرة يومية
،أو هجرة للتغذية ،أو هجرة بسبب تغير العوامل الطبيعية والكيميائية فتنتقل إلى مياه تقل فيها نسبة الملوثات .ولكن أسباب الهجرة كثيرة
منها للتكاثر ووضع البيض ،وتعتبر هذه من األلغاز التي حيرت العلماء وأخرى للبحث عن الغذاء وللبيات الشتوي.
وت���ه���اج���ر األس����م����اك فى
أس���راب يتكون ال��س��رب م��ن نوع
واح���د م��ن األس��م��اك ذات حجم
وعمر واحد تقريبا ،ويتفاوت حجم
هذه األسراب عادة من مئات من
األف���راد إل��ى أس��راب هائلة تصل
لمليون سمكة ،وتسبح جميعها
في توافق وتناسق كاملين وبنظام
محدد م��وازي��ة ك��ل منها لألخرى
مع الحفاظ على المسافات بينها
حتى وان كانت مسرعة .ويتجه
السرب إلى المكان المتواجد فيه
الغذاء والذي يكون مناسب للتوالد
ووضع البيض ويعتمد نجاح عملية
اإلخصاب على تواجد الذكور واالنات معا في هذه الرحلة  ،ولهذه
لهذه االس��رب أشكاال هندسية فمنها المستطيل ،و البيضاوي ،و
االميبى الشكل ،و الكروي ،و المثلث ،و الشكل الذي يشبه الطاحونة
 ،ويتغير شكل السرب بالتغيرات التي تحدث بالبيئة الحاضنة للسرب
كتغير األكسجين الذائب وكمية الغذاء التي تقل باستمرار ،كذلك تركيز
ثاني أكسيد الكربون الذى يزيد معدله داخل السرب نتيجة لعمليات
التنفس وزي��ادة الفضالت وقلة الغذاء بين اسماك السرب كما أن
سرعة األسماك تتوقف على سرعة واتجاه التيارات المائية وطبيعة

6

ج��غ��راف��ي��ة ال���ق���اع .وت��ش��ت��رك
األسماك التي تكون أسرابا في
صفات متميزة تجعلها مهيأة
لهذا السلوك وه��ذه الصفات
هي  :اللون الذي يكون فضيا
المعا وخ��اص��ة الجوانب حتى
تصدر عنها انعكاسات المعة
في الضوء مما يجعلها مرئية
ألف�����راد ال���س���رب  .ال��زع��ان��ف
ال��ص��دري��ة ال��ت��ى ت��ك��ون صغيرة
وم���ح���دودة ال��ح��رك��ة ح��ي��ث إن
العضالت المتصلة بها ضعيفة
 ،باالظافة إلى عدم إمكانيتها
السباحة للخلف وهذه من أهم
الصفات التي تجعلها تحافظ على حركتها لألمام لتحتفظ بموقعها
في السرب  .األعين بعيدة الرؤية وداكنة اللون .
إن وج��ود األس��م��اك في أس��راب كبيرة قد تكون نوعا من
الحماية لها فهي تتحرك ضمن سرب هائل يظهر وكأنه كائن كبير
يخيف المهاجمين ويسبب الحيرة لألعداء ،فوجود السمكة ضمن
سرب كبير يقلل من قدرة أعدائها على القبض عليها أو مطاردتها.
حركة األسماك في السرب :
الحركة اليومية :بعض األسماك تنتقل عموديا ناحية السطح
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أوتهبط نحو القاع وذلك فيما بين الليل والنهار .
ح��رك��ة ال �م��د :بعض األسماك تتجه إل��ى الشاطئ عند المد ثم
تتقهقر تجاه البحر عند الجزر.
االنتشار العشوائي :بعض األنواع من األسماك يجد نفسه يتحرك
أوينتشر انتشارا عشوائيا بدون اتجاه محدد.
حركة موسمية :تقوم بعض األسماك بتحرك موسمي قصير حيث
تدخل البحيرات مثال لتحتمي من برودة البحر أو تتحرك إلى بعض
المناطق الباردة صيفا .
ه�ج��رة سنوية  :الكثير من أن��واع األسماك يقوم بهجرة سنوية
منتظمة للتوالد أو الغذاء وأحيانا لكليهما معا ومن أمثلتها العائلة
البورية .
العوامل البيولوجية التي تدفع باألسماك للهجرة وهى :
تطور الحالة الجنسية لألسماك،ومقدار الدهن المخزن في
الجسم،واالنجذاب نحو الضوء،والتغيرات في ضغط الدم للسمكة ،
والذاكرة الوراثية .
أما الظروف الطبيعية التي تدفع
األسماك إلى الهجرة هي :
ال � � �ح � ��رارة  :ي��ه��اج��ر ال��ك��ث��ي��ر من
األسماك نحو خط االستواء فى فصل
الشــــــــــتاء ونحو القطبين في فــــــصل
ال��ص��ي��ف،و تنتقل األس��م��اك النيلية
إلى القاع في الليالي شديدة البرودة
ف��ي فصل ال��ش��ت��اء ومنها م��ن ينتقل
إلى األعماق وال تظهر إال في الربيع
عندما ترتفع ال��ح��رارة وه���ذه يطلق
عليها هـــــجرة تقضية الشتاء ( البيات
الشتوي) .
الضوء :تتأثر األسماك بالضوء بدرجات متفاوتة ويهاجر بعضها
هجرة يومية من القاع في اتجاه السطح وبالعكس ويتوقف تأثر
األسماك بالضوء على :
نوع السمكة  :فهناك أسماك موجبة الضوء وأخرى أسماك سالبة
الضوء .
ع�م��ر ال�س�م�ك��ة  :األس��م��اك الصغيرة تنجذب إل��ى ال��ض��وء بينما
األسماك الكبيرة تبتعد لمسافات عنه وخاصة في موسم التكاثر.
هجرة البحث عن الغذاء
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وه���ى ليست هجرة
عشوائية ولكنها هجرة مورثة
ف��ي ذاك����رة األس���م���اك حيث
تنتقل األس���م���اك ف��ي نفس
ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام إل��ى نفس
المكان لتوافر الغذاء بصورة
كافية للنمو والتكاثر ،وتنقسم
هذه الهجرة إلى :
الهجرة السلبية:
وتبدأها األسماك
التي الزالت في طور البيضة
( قبل الفقس) ،حيث قد تقوم
التيارات المائية بحمل بيض
بعض أن��واع األسماك ودفعه
إلى مناطق يكثر فيها الغذاء ،
وقد تكون هذه الهجرة هجرة
أفقية أو رأسية وقد تحدث
لبعض أنواع يرقات االسماك
بعد الفقس .
فأسماك التونة التي تعيش في غرب أسبانيا والبرتغال في البحر
المتوسط تهاجر في موسم التكاثر لتضع بيضها في منطقة بين
جزيرتي صقلية وسردينيا وهذه تسمى هجرة للتكاثر .
الهجرة االيجابية :
وهى التي تتحرك فيها األسماك من منطقة ألخ��رى لتوافر
الغذاء في تلك المنطقة ،وهى من أوسع أنواع الهجرة األفقية للبحث
عن الغذاء في أسماك الرنجة  ،وقد تكون الهجرة رأسية من القاع إلى
السطح أو العكس تبعا للضوء والحرارة .
هجرة وضع البيض وتنقسم إلى :
 - 1الهجرة من البحر:
وتشمل األسماك التي تعيش فترة حياتها في البحر وتهاجر إلى
األنهار من أجل وضع البيض مثل السلمون.
 - 2الهجرة إلى البحر:
وتشمل األسماك التي تعيش في األنهار والبحيرات وتهاجر إلى
البحر لوضع البيض مثل البوري وثعبان البحر .
 - 3الهجرة داخل البحر:
وتشمل أسماكا بحرية التخرج
من البحر ولكن تتحرك لمسافات قد
تطول أو تقصر لوضع البيض مثل
السردين .
 - 4هجرة داخل المياه العذبة :
وتشمل حركة األس��م��اك داخ��ل
المياه مثل التيالبيا والمبروك
المراجع:
منتديات الثروة السمكية  2011للدكتور محمد كامل.
الموسوعة العلمية .2009
مكتبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . 2012
منتدى أمم البحار للدكتور عبد البارىء محمد محمود .2008
مجلة الكويت  -د .رمضان مصرى هالل – العدد 350-لسنة
. 2012
هجرة االسماك الجزء االول . 2009 -
هجرة االسماك الجزء الثانى . 2012 -
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البكتيريا الضمية

()bacteria Vibrio

وعالقتها بالأ�سماك والإن�سان

محمد األمين الصادق الشويهدي

تندرج األسماك تحت أحد المصادر الغذائية الصحية التي يحتاجها جسد الكائن البشري نتيجة إلحتوائها على البروتينات
المهمة في عملية بناء وصيانة هذا الجسم ،وكذلك الدهون الصحية المتكونة من أحماض دهنية غير مشبعة ،والتي تنتمي إلى
مجموعة األوميجا  3-المحتوية على روابط ثنائية مثل حمض اللينولينيك الثالثي الذي يعمل على إذابة الكوليسترول في الدم،
باإلضافة إل��ى أنها مصدر مهم للعناصر والفيتامينات .كما تعتبر األسماك أيض ًا مصدر ًا مهم ًا لنقل األم��راض وح��دوث التسمم
للمستهلك ،نتيجة لوجود الكائنات الدقيقة الممرضة وغير الممرضة بمختلف أنواعها (بكتيريا ،فيروسات ،طفيليات وفطريات...
الخ) في مياه البحر والمياه العذبة ،حيث يكون مصدر البعض منها الملوثات البحرية مثل مياه الصرف الصحي غير المعالجة وتكون
البيئة البحرية موطن طبيعي للبعض األخر.
تحتـــــــــوي مياه البحــــــار على أنـــــــواع عديـــــدة من البكتيريا
المفسدة والممرضـة للمنتجـــــــات السمكيــــــة واألسماك مثــــــل:
Vib rio cholera ،Vibrio vulnificus ،Vibrio parahaemolyti cus

حيث تعتبر البيئة البحرية موطن طبيعي لهذا النوع من البكتيريا
وبالتالي تتواجد على الكائنات البحرية ومنها األسماك االقتصادية.
تتميز هذه البكتيريا بأنها ذو شكل منحني ومنها مستقيم ،متحركة
بواسطة أسواط ذات قطب واحد ،محبة للملوحة ( .)% 8 - 1تعيش
في درجات حرارة ما بين  37 – 35م.o
تنتهز البكتيريا الضمية ( )Vibrio bacteriaفرصة تغير
الظروف المحيطة بالكائنات المائية وخاص ًة األسماك نتيجة التلوث
أو غير ذلك من األسباب المؤدية إلى تثبيط وظيفة الجهاز المناعي
للجسم مما يؤدي إلى حدوث المرض أو الضرر .ومن نتائج دراسات
سابقة وجد أن هذا النوع من البكتيريا يصيب جميع أنواع األسماك
واألحياء البحرية األخرى مثل القشريات والمحار وغيرهما وخاص ًة
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عند المراحل األول��ى من العمر،
مما يسبب في تغير سلوكها
وظ����ه����ور أع�������راض غ��ي��ر
طبيعية على أجسامها
والمتمثلة في اآلتي:
األع������������������راض
الخارجية
(إحمرار بعض أجزاء
ج��س��م ال��س��م��ك��ة ،تقرحات
جلديةُ ،هزال ،تورم وتعتم العين
و انتفاخ البطن).

األعراض الداخلية
(إنتفاخ الطحال ،إحتقان المعدة واألمعاء والكلى ،إمتالء التجويف
البطني بسائل دموي ونزيف نقطي في العضالت).
التغيرات النسيجية
(ضمور وتلف في خاليا الكبد ،الطحال ،الكلى ،القلب و
تليف خاليا األمعاء).
ي��س��ب��ب ه���ذا ال��ج��ن��س م���ن ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا وخ���اص���ة فيبريو
الجينوالتيكس م��رض الفيبريوسس ( )Vibriosisعند
األسماك .مما يؤدي إلى نفوق عدد كبير من الحيوانات البحرية
المستزرعة بالمزارع السمكية وخاصة في مراحل الفقس ،حيث
■ السنة 12

■ العدد43

■  2013ميالدية

تكون هذه البكتيريا إنتهازية ألي تغير أو إهمال قد
يحدث في إدارة المزارع أثناء التربية ،على سبيل
المثال عدم تجفيف تربة األحواض ،عدم تطهير
األح��واض ،اإلهمال في مراقبة مياه المزرعة،
ادخال إصبعيات وأعالف من الممكن ان تكون
ملوثة ب��أن��واع بكتيرية ممرضة وغ��ي��ره��ا من
المشاكل التي قد تحدث داخل المزارع السمكية.
تنتقل بكتيريا فيبريو باراهيموالتيكا ،فيبريو
كوليرا وفيبريو فالنيفيكس (Vibrio vulnificus
)،Vibrio cholera ،Vibrio parahaemolyticus
عن طريق األسماك أو أنواع أخرى مثل القشريات أو المحار إلى
األنسان باستهالكها إما غير مطهية أو نصف مطهية ،وكذلك عن
طريق الجروح أثناء السباحة أو العاملين بشكل مباشر مع األسماك
ومنتجاتها وغيرها من األح��ي��اء المائية س��واء كانت على مستوى
التنظيف أو الصيد أو غير ذلك .وبالتالي تظهر بعض األعراض على
اإلنسان منها :تقيئ ،إسهال ،آلم بالمعدة ،الغثيان ،جفاف ،فقدان
الشهية ،صداع وإلتهابات جلدية تشبه الحروق والموت في حالة عدم
اسعاف المريض.
المراجع:
حسين علي موصللي .2002 .األسماك إنتاجها – طرق حفظها
– طرق إعدادها للمائدة .منشورات دار عالء الدين للنشر والطباعة
والتوزيع .سورية ،دمشق ،ص .ب.30598 :
Alcaide. E; Amaro. C; Todoli. R and Oltra. R.
1999. Isolation and characterization of Vibrio
parahaemolyticus causing infection in Iberian
toothcarp Aphanius iberus. DISEASES OF
AQUATIC ORGANISMS، Vol. 35: 7780-.
■ السنة 12

■ العدد43

■  2013ميالدية

Al-Sunaiher. A.E; Ibrahim.
A.S.S; and Al-Salamah. A.A. 2010.
Association of Vibrio Species with
Disease Incidence in Some Cultured Fishes in the
Kingdom of Saudi Arabia. World Applied Sciences
Journal 8 (5): 653660-.
;Broza. Y.Y; Danin-Poleg. Y; Lerner. L
Valinsky. L; Broza. M and Kashi. Y. 2009.
Epidemiologic Study of Vibrio vulnificus
Infections by Using Variable Number Tandem
Repeats. Emerging Infectious Diseases • www.cdc.
gov/eid • Vol. 15، No. 8.
Liu. P.C; Chen. Y.C; Huang. C.Y and Lee.
K.K. 2000. Virulence of Vibrio parahaemolyticus
isolated from cultured small abalone، Haliotis
diversicolor supertexta، with withering syndrome.
National Taiwan Ocean University، 2 Pei-Ning
Road، Keelung، Taiwan (e-mail: b0092@mail.ntou.
edu.tw).

9

أكالت

حسنية المغبون

كفتة السمك
المقادير:سمكة كبيرة الحجم تزن حوالي كيلو
غرام واحد  3-2 ،حبات بطاطا متوسطة الحجم
2،بصلة متوسطة الحجم  ،كوب معدنوس مفروم
فرم ناعم باليد  +القليل من النعناع األخضر الطازج،
 5-4فصوص من الثوم ُملعقة صغيرة كمون حوت ،
قليل من الفلفل األسود ،قليل من الملح  3 ،بيضات،
كوب بقسماط (خبز مرحي) قليل من الدقيق.
(الكمية تكفي  6أشخاص)

الطريقة-:
■ تغسل البطاطا وتنظف وتسلق إلى أن تنضج .
■ تنظف السمكة وتغسل جيداً وينزع منها الشوك و الجلد .
■ تقشر البطاطا المسلوقة وتوضع في المفرمة (ست البيت) مع
البصل والسمك والثوم.
■ تضاف بيضة واحدة مع الكمون والملح والفلفل األسود للمزيج
السابق وتخلط جيداً.
■ تشكل أصابع طويلة وسميكة وتغمس في الدقيق ثم في البيض
ثم البقسماط .
■ يسخن الزيت جيداً وتقلى فيه األصابع حتى تصبح ذهبية اللون.

وبالهناء
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■ السنة 12

■ العد د43

■  2013ميالدية

نشاطات وأخبار المركز
اجتماع حول التنوع الحيوي
البحري في الوطن العربي
بموريتانيا
ش��ارك مركز بحوث االحياء
البحرية في اجتماع الخبراء المصغر
للتنوع الحيوي البحري ف��ي الوطن
العربي وتثمين مكوناته ال��ذى انعقد
في نواكشوط بموريتانيا في الفترة
ما بين 2013 /09 /24 - 23م
بتنظيم من المنظمة العربية للتربية
والثقافة وال��ع��ل��وم (أل��ك��س��و) وق��د تم
خالل االجتماع تقديم عرض من قبل
الباحث هشام القماطي حول مالمح
التنوع الحيوي البحري الليبي مدعما
ًبتقرير علمي بالخصوص شارك في
اع���داده كافة اع��ض��اء قسم الحماية
والتنوع البيولوجي بالمركز.

حماية الحوتيات بالمتوسط
ش�����ارك م���رك���ز ب���ح���وث االح���ي���اء
البحرية والهيئة العامة للبيئة في
االجتماع الخامس لألطراف الموقعة
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ح��وت��ي��ات
بالبحر المتوسط وال��ب��ح��ر االس��ود
وال��م��ن��ط��ق��ة االط��ل��س��ي��ة ال��م��ت��اخ��م��ة
( )ACCOBAMSال����ذي ان��ع��ق��د
بمدينة طنجة بالمملكة المغربية في
الفترة ما بين 2013/11/08-05م
وتهدف االتفاقية إجماالً لحماية رتبة
الحوتيات التي تضم الحيتان ،الدالفين
وخنازير البحر باعتبار ان اغلبها انواع
مدرجة ضمن قوائم االحياء البحرية
المهددة باالنقراض .
■ السنة 12

■ العدد43

■  2013ميالدية

حملة البحر والشمس الدولية
شارك المركز في حملة البحر والشمس الدولية السادسة لتنظيف شاطئ
وقاع البحر المتوسط يوم الخميس الموافق 2013 /10/10م وذلك بتنظيف
شاطئ مركز بحوث األحياء البحرية في الفترة الصباحية ،وفي الفترة المسائية
قام الباحث عادل المرغني بإلقاء محاضرة بعنوان « الممارسات الخاطئة
لإلنسان وأثارها السلبية على البيئة البحرية « بمقر قاعدة طرابلس البحرية
وفي نهاية الحفل قدمت شهادة تقدير للمركز.

اعتماد مقترحان بحثيان
بعون الله تم أعتماد مقترحان بحثيان جديدان ،األول بعنوان (دراس��ة
الطفيليات التى تصيب أسماك الكوالي من نوع Scomber japonicus
المصادة من سواحل طرابلس) وال��ذي يهدف ال��ي تعريف وتصنيف أن��واع
الطفيليات التى تصيب ه��ذا النوع من الكوالي وتحديد م��دى تأثير هذه
اإلصابات على األسماك والمستهلك وتدريب الباحثين وزيادة الخبرة في مجال
تصنيف وتعريف الطفيليات التي تصيب األسماك .أما الثاني بعنوان (دراسة
مسحية حول الجودة الميكروبيولوجية لبعض األسماك المجمدة بمركز السبعة
للمنتجات ال ُمجمدة بمدينة طرابلس) يهدف هذا المشروع إلى التعرف على
الجودة الميكروبيولوجية لألسماك المجمدة المعروضة للبيع بمركز السبعة
لبيع المنتجات ال ُمجمدة الواقع في نطاق مدينة طرابلس من خالل متابعة
االشتراطات الصحية الخاصة بتخزين وعرض األسماك المجمدة للبيع.
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ورشة عمل تدريبية بمصر
قام الباحث أكرم على التركي بحضور ورشة عمل تدريبية حول «مكافحة
اإلتجار غير المشروع بأسماك القرش واألحياء البحرية االخ��رى» خالل
الفترة  / 12-9ديسمبر2013 /م ،وذلك بمدينة الغردقة بجمهورية مصر
العربية ،تحت رعاية وزارة الزراعة واستصالح االراضي المصرية والهيئة
التنفيذية التفاقية سايتس « ،”Citesوبالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق
بالحيوان “ .”IFAWشارك في هذه الورشة  50متدرب من سبع دول عربية
وهي مصر ،ليبيا ،لبنان ،تونس ،الصومال ،السعودية واليمن.

زيارة خبيرين من الصندوق العالمي لدعم الطبيعة
في اط��ار مشروع المحميات البحرية
بالمركز والمعتمد ح��ال��ي�اَ على محمية
فروة ومحمية عين الغزالة وخليج البومبة
لغرض االستفادة من المنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة
بهــــذا الموضوع فقد استقبل المركز على
م��دار يومين  2013/10/1 - 09 / 30م
خبيرين م��ن ال��ص��ن��دوق ال��ع��ال��م��ي لدعم

الطبيعة ( )WWFجوسيبي دي كارلو
وم��اري��ن��ا ق��وم��ي ،وق���د ت��م خ�ل�ال ال��زي��ارة
مناقشة المحاور الرئيسية لمشروع اقليمي
يضم ست دول في البحر المتوسط ومن
بينها ليبيا حيث سيهتم المشروع بعدة
جوانب متعلقة بالمحميات كالتدريب ووضع
تفاصيل خطة االدارة للمحميتين وتنفيذ
ورش عمل متخصصة في هذا المجال.

قام المركز بتنفيذ ورشة عمل بمدينة
طبرق يوم 2013/11/24م تم خاللها
تقديم ثالث محاضرات تناولت مواضيع
محل اهتمام منطقة ط��ب��رق ،حيث قدم
الباحث /هشام القماطي عرضاً متعلق
بمحمية ع��ي��ن ال��غ��زال��ة وخ��ل��ي��ج البومبة
واهمية الموقع من حيث تنوعها االحيائي
والتعريف بالخطوات الالحقة في موضوع
المحمية ،كما قدم الباحث /اكرم التركي

ع��رض��اَ ت��ن��اول ف��ي��ه م��وض��وع االس��م��اك
الدخيلة وتأثيرها على البيئة خاصة في
ظل االنتشار الواسع لسمكة االرنب بساحل
المنطقة الشرقية وخاصة طبرق ،خُ صص
العرض الثالث الذي قدمه الباحث /علي
الفيتورى لعرض نتائج الدراسات السابقة
المتعلقة بنفوق سمك الفروج والذي يعد
ظاهرة مرضية تحصل من فترة ألخرى
بالمياه الليبية ومنها منطقة طبرق.

ورشة عمل بمدينة طبرق

إطالق سراح أربع سالحف بحرية

المشاركة في مؤتمر
اقليمي بموريتانيا

ش��ارك المركز ف��ي فعاليات
المؤتمر اإلقليمي تحت عنوان
((األم��ن الغذائي وتوليد الدخل
من خالل الحد من فاقد وخسائر
الثروة السمكية)) وال��ذي نظمه
المكتب اإلقليمي للشرق األدنى
وشمال أفريقيا لمنظمة اﻷغذية
وال�����زراع�����ة ل�ل�أم���م ال��م��ت��ح��دة
( )FAO-RNEومركز معلومات
التسويق والخدمات االستشارية
للمنتجات السمكية في المنطقة
العربية (إنفوسمك) ،بالتعاون
م��ع وزارة ال��ص��ي��د و االق��ت��ص��اد
البحري بالجمهورية اإلسالمية
الموريتانية في الفترة الممتدة
م���ن  15إل����ى  17دي��س��م��ب��ر
2013م ،بنواكشوط  -الجمهورية
اإلسالمية الموريتانية.

في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية األحياء
البحرية المهددة باالنقراض ،قام باحثين من المركز بتاريخ
2013/12/10م بإطالق سراح  4سالحف بحرية من نوع
ضخمة الرأس ( )Caretta carettaتم جلبها عن طريق
بعض الصيادين في وقت سابق نتيجة لوقوعها في شباك
الصيد وكانت ثالثة من هذه السالحف في حالة صحية
جيدة ،أما السلحفاة الرابعة كانت مصابة بفطريات في احد
العينين حيث تم عزلها ومعالجتها حتى تم شفائها تماماً.
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نشاطات وأخبار المركز

زيارة السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لمقر المركز
قام السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بزيارة لمقر مركز بحوث االحياء البحرية بتاريخ /9 /1
2013م وذلك في اطار متابعته للمؤسسات التابعة للوزارة ،وقد تم إطالعه خالل زيارته على مكونات المركز من
حيث هيكليته وآلية عمله وبرامجه الحالية والمستقبلية وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجهه اثناء اداءه لعمله
وقد ابدى معالي الوزير استعداده لتذليل أي عقبات أو صعوبات تعيق عمل المركز.

محاضرة في نظم المعلومات الجغرافية

صدور أربعة تقارير علمية
تم صدور عدد أربعة تقارير علمية نهائية
وذل��ك بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة
العلمية بالمركز ،وهذه التقرير هي-:
 - 1م��ش��روع دراس���ة ال��ه��وائ��م البحرية
للمنطقة المقابلة للمركز.
 - 2م��ش��روع دراس���ة ال��ه��وائ��م البحرية
بمنطقة قرقارش.
 - 3الكشف عن بعض البكتيريا الممرضة
ف��ي األس��م��اك ال��م��ع��روض��ة للبيع ف��ي بعض
األسواق بمدينة طرابلس وضواحيها.
 - 4دراس����ة م��ي��ك��روب��ي��ول��وج��ي��ة لبعض
األس��م��اك ال��م��ص��ادة م��ن س��واح��ل طرابلس
وتاجوراء.

قام المهندس طارق الشادولي من مركز تقنية المعلومات بتاريخ
2013/9/12م بإلقاء محاضرة بعنوان «مفهوم ال  GISتطبيقه
واستخداماته” وذلك بمدرج المرحومة خيرية بن طالب بمركز بحوث
األحياء البحرية .وقد تناولت المحاضرة كيفية أنشاء قواعد البيانات
وأهميتها العلمية والعملية في الحياه العامه وخاصة في قطاع الثروة
البحرية.

تدريب صيفي لطلبة الزراعات المائية

عقدت بمركز بحوث االحياء البحرية دورة تدريبية (تدريب صيفي)
لطلبة من جامعة طرابلس -كلية الزراعة (قسم الزراعات المائية) في
الفترة 2013/9/5-8/18م وذلك لتعزير التعاون بين الكليات والمراكز
البحثية والرفع من مستوى الطلبة وحثهم على البحث العلمي .حيث تلقى
الطلبة محاضرات نظرية وعملية في مختلف تخصصات المركز.

ورشة عمل حول بحيرة فروة

بدعوة من المعهد العالي لتقنيات علوم البحار – زوارة
حضر كال من السيد مدير عام المركز والسيد مدير ادارة
بحوث البيئة والتنوع البيولوجي ورشة عمل بعنوان (جزيرة
فروة وبحيرة فروة بين الماضي والحاضر والمستقبل)
وذل��ك بتاريخ 2013/12/19م وق��د تمت المشاركة
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بعرض تقديمي بعنوان (محمية فروة واهميتها البيئية)
تم من خالله اظهار القيمة العالية التي تمثلها المنطقة
من الناحية البيولوجية والبيئية وكونها تضم تنوعاً على
مستوى االنظمة البيئية باإلضافة لتنوعها على مستوع
االنواع.
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كي الننساهم

أبو شاقور
عبد الهادي ُ
( الرعيل االول )
ستة وثالثون سنة هى العمر الوظيفى لألستاذ المرحوم عبد الهادى محمد أبو شاقور المولود بتاريخ 1947 /4/23م ،وبذلك
يعد من الرعيل األول في مجال علوم البحار  ،تخرج من كلية العلوم جامعة طرابلس سنة  1974م تخصص (كيمياء حيوان) ،وعـين في
ذات السنة بوظيفة كيميائي من قبل وزارة الصناعة والمعادن بمركز أبحاث الصيد البحري ،ثم انضم إلى مركز بحوث االحياء البحرية بعد
إنشائه.
سنوات طويلة من العطاء والخبرة من سنة التعيين الى سنة
التقاعد  2009م .شارك خاللها في العديد من المؤتمرات وورش
العمل والدورات العلمية في الداخل والخارج والتي من أهمها:
 .1دورة تدريبية فى استخدام الكربون المشع في األغراض
البحرية بالمملكة المتحدة.
 .2دورة تدريبيبة فى مجال زراعة وتربية االسماك بتونس.
كما شارك في العديد من اللجان منها:
 .1عضو لجنة تحرير مجلة أفاق البحار.
 .2عضو لجنة شؤون الباحثين.
 .3عضو لجنة إعداد دليل األسماك.
باإلضافة إلى المشاركة في ترجمة بعض المنشورات العلمية مثل
ترجمة قانون مصائد األسماك ،كما تولى األستاذ عبد الهادى أبو
شاقور العديد من المهام بمركز بحوث األحياء البحرية كرئيس
لقسم التدريب بإدارة التوثيق واإلرشاد ،ورئيس لقسم الهوائم
والطحالب البحرية ،وقد عمل بعد التقاعد كمتعاون بالمركز في
مجال تخصصه باإلضافة إلى قيامه بتنفيذ واعطاء دورات في
مجال اللغة اإلنجليزية والتي يجيدها تماما لعدد من الباحثين
الجدد وموظفي المركز إلى أن وافاه األجل المحتوم  .2010وأهم
ما كان يميز هذا الرجل االلتزام بمواعيد العمل وتقيده باإلجراءات
اإلدارية إلى أخر يوم من حياته الوظيفية.
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ونذكر هنا أن تاريخه الوظيفي الطويل زاخر بالعديد من اإلعمال
العلمية والتي من أهمها
■ المشاركة فى تقريرتقييم خدمات فنية فى مجال ادارة جودة
االنتاج ،امراض األسماك والزراعة المائية بمركز بحوث االحياء
البحرية.
■ المشاركة في دراسة المنطقة البحرية المقابلة لمجمع أبي
كماش للصناعات الكيماوية  2000-1999م.
■ المشاركة في دراسة أربع مواقع بحرية بالمنطقة الشرقية
إلمكانية استغاللها كمزارع سمكية  2000-1999م.
■ المشاركة في دراسة سبخة أبي كماش إلمكانية االستفادة
منها في تجميع األرتيميا الستعمالها كغذاء حي في مجال الزراعة
المائية.
و من البحوث العلمية التي شارك فيها:
الهوائم الحيوانية في ساحل البحر األبيض المتوسط
.1
الشرقي لليبيا.
الهوائم النباتية والكلوروفيل  Aفي المنطقة الشرقية من
.2
ليبيا.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
بقلم  :مصطفى طلحة
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