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إفتتـاحيـة
يضطلع قطاع تربية األحياء املائية في العالم بدور هام في حتقيق األمن الغذائي كما يعتبر

من أكثر القطاعات املنتجة لألغذية منوا .ونظرا لهذه األهمية يحتاج هذا القطاع إلى حوكمة

رشيدة تضمن دميومته وتساعد على ازدهاره خاصة أمام عديد الضغوطات كالتغيرات املناخية
والتنافس املتزايد على املساحة .في هذا السياق ،تعمل الهيئة العامة ملصائد أمساك البحر األبيض
املتوسط على إعداد استراتيجية إقليمية تتعلق بتطوير واستدامة قطاع تربية األحياء املائية

ببلدان حوض املتوسط والبحر األسود وذلك بالنظر في عديد احملاور كتسويق وتصنيع منتجات
التربية من أمساك وقوقعيات في هاته البلدان ،كما تهدف هاته االستراتيجية عموما إلى إرساء

إطار تنظيمي وإداري فعال لضمان منو مستدام لنشاط تربية األحياء املائية .أما على املستوى
احمللي ،فتعمل البالد التونسية على إعداد استراتيجية وطنية قصد تنمية قطاع الصيد البحري

وتربية األحياء املائية في أفق  2020وذلك من خالل تشريك كل من املهنيني وهياكل البحث
العلمي ومختلف اإلدارات املتداخلة في هذا القطاع .وتهدف هذه االستراتيجية املتعلقة بتربية
األحياء املائية إلى حتقيق طفرة نوعية وكمية في اإلنتاج وذلك من خالل العمل على حتسني

احلوكمة وذلك بإعداد قانون إطاري لنشاط تربية األحياء املائية وحتسني املردودية والنهوض

باجلانب التسويقي للمنتجات.

وقد بادر املركز في هذا اإلطار إلى رسم أولويات عمل طموحة منبثقة من واقع القطاع

ومن مقترحات وحاجيات املهنة تهدف خاصة إلى النهوض مبنظومة تربية األحياء باملياه البحرية
كإدخال أنواع جديدة للتربية وتعميم جتربة تربية القمبري الفانامي أو حتسني املردودية
اإلقتصادية ملشاريع التربية املنتصبة عبر إرساء عالمة اجلودة ،والنهوض كذلك مبنظومة
تربية األحياء باملياه العذبة كتكثيف إنتاج صغار أمساك املياه العذبة و اإلحاطة باملهنة و مساندة

املستغلني أو العمل على مزيد التعريف مبنتجات املياه العذبة.

د .فؤاد املستيري

املركز الفني لتربيـة األحيـاء املائيـة
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أصداء المركز
تربية األحياء البحرّية
املشروع النّموذجي لرتبية الڤمربي

بهدف الوقوف على جدوى إستعمال فحول من اجليل

مت إنتاجه
األول للڤمربي ذو األرجل البيضاء (اجليل الذي ّ
ّ

مت خالل سنة  2016تكوين
خالل الدورة األوىل باملشروع) ّ
خمزون من الفحول .ويف بداية شهر مارس  2016إنطلقت

املفرخ لتتواصل إىل غاية شهر ماي من نفس السنة.
مرحلة
ّ

النوع من الڤمربي إىل امله ّنيني والوقوف على إمكانية
مت نقل
تثمني
اإلمكانيات املتاحة مبجموعة من املستغ ّلاتّ ،
ّ

جمموعة من الڤمربي يف مرحلة ما بعد الريقات ب  20يوم
إىل مستغ ّلة « 35 ( »TUNIPECHEألف وحدة) ذلك بغاية

منوذجية لتسمني الڤمربي بهذه املستغلة .حيث
إجناز جتربة
ّ
ّ
مشجعة ميكن إستغالهلا
مكنت هذه التجربة من حتقيق نتائج
ّ
لتطوير نشاط املستغ ّلة الذكورة.

متابعة نشاط تربية األمساك البحر ّية

يف إطار متابعة نشاط تربية األمساك البحرية قصد تّأطري

مشاريع الرتبية وحتيني املعلومات اخلاصة بهذا النشاط ،قام

املركز إىل غاية موفى سنة  2016بــ  58زيارة ميدانية لشركات

تربية األمساك البحرية (القاروص والوراطة) .تهدف هاته

الزيارات إىل اإلحاطة باملستثمرين يف عديد املسائل كاختيار
املعدات
اإلصبعيات واألعالف ذات اجلودة وكذلك ضبط
ّ
ّ

ّ
والشباك
األساسية لنظام اهلياكل وتثبيت األقفاص
واملكونات
ّ
ّ

مما يساهم يف حتسني املردودية والقدرة التنافسية هلذه

املشاريع .جيدر بالذكر أنه مت تسجيل دخول  4مزارع جديدة
حيز اإلجناز واملتمثلة يف شركات « :عروس البحر»« ،أمساك
مت التحكم
مت إثبات قدرة هذه الفحول على التفريخ و ّ
حيث ّ
يف مرحلة تربية الريقات من خالل إنتاج حوايل  400ألف

وحدة يف عمر  20يوم ما بعد الريقات .على إثر ذلك إنطلقت
مت
مرحلة التسمني والتي تواصلت إىل غاية شهر نوفمرب وقد ّ

مت إنتاج  1,7طن من القمربي
التحكم يف هذه املرحلة و ّ

مبعدل وزن  20غرام بالوحدة.
ّ

اخلاصة مبرحلة التّسمني،
أما يف ما خيص توفري األعالف
ّ

فقد متكن املركز من جتاوز إشكالية التزود احلصري من
البلدان اآلسيوية وذلك بإعداد  3طن من أعالف التّسمني
بالتّعاون مع شرك ة

امللك» بوالية املنستري و«مسا لرتبية األمساك» و«كاب فرينه»

بوالية بنزرت ليصبح العدد اجلملي للشركات الناشطة يف البالد

التونسية  27مزرعة .إىل جانب ذلك ،مت خالل سنة  2016ابرام
ّ
وكل من شركة
اتفاقيتني جديدتني للتأطري واإلحاطة بني املركز
 Medoraببني خيار من والية نابل وشركة  Aquasudبالبقالطة

من والية املنستري ليبلغ العدد اجلملي  7اتفاقيات .هذا وقد
هاما بوحدة اخملابر باملنستري خاصة
تطورا ّ
شهدت سنة ّ 2016

الطفيليات وخمرب متابعة األمراض
يف نشاط خمرب حتاليل
ّ
البكتري ّية حيث متّت معاينة  1401مسكة وراطة و 221مسكة

�SO

ّونسية ووفقا
 TUPAPالت ّ

للرتكيبة املثلى املمكنة
والتي

وقع

إعدادها

بالتّعاون بني الطرفني .من

جهة أخرى قام املركز
إضافية
بإعداد جمموعة
ّ

من هذه األعالف مبعمل

أعالف شركة «.»TUNIPECHE

إىل جانب ذلك ويف إطار نقل تكنولوجيا تسمني هذا

قاروص متأتية من  9شركات.
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التي من شأنها أن تأثر سلبا على مردود ّية ودميومة نشاط تربية
الصدد بأنه مل تشهد حبرية
القوقعيات .وجتدر اإلشارة يف هذا ّ
ّ

البيئية خلليج
إىل جانب ذلك استأنف املركز متابعة احلالة
ّ

مت اختيار
تلوثه على مواقع التّربية حيث ّ
املنستري ومدى تأثري ّ
ّ
عينات من مياه وقاع البحر
9
حمطات باخلليج والقيام بأخذ ّ
للقيام بالتّحاليل ال ّ
ال زمة يف خمابر فرع املنستري.

بنزرت خالل صائفة  2016نفوق لبلح البحر مقارنة بالسنوات
أهم ال ّنقاط احلرجة املفتوحة
الفارطة كما يواصل املركز متابعة ّ

على حبرية بنزرت.

إىل جانب ذلك ،قام املركز مبواصلة متابعة ّ
الشركات

ا ّلتي أبرمت معه اتفاقيات تعاون وهي كل من املزرعة البحرية
ّ
القوقعيات
ّعاونية ملربي
الشركة الت
للقوقعيات (،)FMB
ّ
ّ
ّ
ببنزرت ( )SMCBوشركة

 Porto Farinaوقد مشلت

التدخل متابعة
جماالت
ّ
مواقع التّربية وجودة

حية.
املنتوج واملتابعة ّ
الص ّ
كما يعمل املركز حاليا على

إجناز مشروع منوذجي
لرتبية الق ّفالة مبلولش
والذي مت الشروع فيه

وذلك على إثر إختيار مهندس معماري إلجناز هذا املشروع.

تربية األحياء بالمياه العذبة

السدود
إستزراع ّ

مت اإلنطالق الفعلي يف موسم اإلستزراع  2016/2017منذ

منتصف شهر سبتمرب وذلك على أمل تعويض ال ّنقص احلاصل

سد إىل
يتم استزراع أي ّ
خالل موسم  2015/2016حيث مل ّ

غاية منتصف شهر ماي  2016نتيجة للنقص الشديد لصغار
البوري بالوسط ّ
مت إىل غاية مو ّفى سنة 2016
الطبيعي .وقد ّ
مت
إستزراع  270ألف من صغار البوري بسد بري مشارقة كما ّ
للسدود التي قام مستغ ّلوها خبالص مساهمتهم
إعطاء األولو ّية ّ

تربية القوقع ّيات

القوقعيات ببحرية بنزرت
يف إطار متابعة نشاط تربية
ّ
وسواحل منطقة غار امللح ،قام املركز إىل غاية مو ّفى سنة

ميدانية ّ
للشركات املنتصبة يف جمال تربية
 2016بـ  21زيارة
ّ
ّ
واحملار (وعددها  )10أي بنسبة
القوقعيات من صنف بلح البحر
ّ
مت خالل هاته الزيارات
مما هو مربمج ( 20زيارة)ّ .
ّ % 105
الفيزيوكميائية ملياه البحرية بصفة دور ّية
القيام مبتابعة العوامل
ّ

(احلموضة ،امللوحة ،األكسجني ،ودرجات احلرارة) وأيضا
اجلزئية للمياه مبخابر
متابعة تركيز املعادن الثّقيلة والعناصر
ّ

موذجية باملنستري .كما أفضت هذه التدخالت إىل
الوحدة ال ّن
ّ
تشخيص العديد من اإلشكاليات املتعلقة
خاصة بتدهور الوضع البيئي بالبحرية
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وخاصة تلك التي مل يتم إستزراعها منذ
يف كلفة اإلستزراع
ّ
الصيد
فرتة طويلة .وعلى ضوء ّ
الدراسات املنجزة حول مردود ّ

بسد
والروتنقل ّ
ّ
بالسدود مت إستزراع  1500من فحول القاردون ّ
ّ
مت خالل فصل شتاء : 2017
كساب من والية باجة كما ّ
ّ
سد سيدي سعد بـ  5.000من فحول أمساك
 -إستزراع ّ

والروتنقل.
القاردون
ّ

 -إستزراع سدود املولة والطني والكبري بـ  1.500من

والروتنقل.
فحول أمساك القاردون
ّ

اجلبلية (سيدي مدين ,السماطي,
 استزراع البحرياتّ
والروتنقل.
الزيتون وفريطيسة) بفحول أمساك القاردون
ّ

 -إستزراع سدود بري مشارقة ،قمقوم ،الزياتني والزرقة

بفحول أمساك الصندر.

مت توفري شباك صيد (عيون 40مم و60مم)
إىل جانب ذلكّ ،

بسد سيدي
الصيادين
وبدالت صيد وسرتات جناة لفائدة
ّ
ّ
املمول
الرباق (وعددهم  )16وذلك بدعم من مشروع فكرة
ّ
السد
أوروبية علما أنّه من املربمج استزراع
من طرف مجعيات
ّ
ّ
مبليونني من صغار البوري.

املشاريع التونسية لرتبية االحياء البحرية حول ادخال اصناف

جديدة يف جمال تربية االحياء البحرية بتونس وحبضور خرباء

دوليني يف اجملال وذلك يوم اإلربعاء  20جويلية  2016مبقر

املركز باملنستري.

التّفريخ اإلصطناعي ألمساك املياه العذبة

الصيني
على إثر عمليات التّفريخ اإلصطناعي للكارب ّ
ّ
مبحطة تربية أمساك املياه العذبة
خالل شهر جويلية 2016
الصيني
ببومهلّ ،
مت إنتاج  1690ألف يرقة من أمساك الكارب ّ

بعمر  05أيام اي بنسبة اجناز بلغت حوايل  % 84من الكمية
املربجمة ( )2.000.000موزعة كاآلتي :

•  60ألف يرقة من الكارب الفضي مت إستزراعها باحملطة

•  1630يرقة من الكارب العاشب مت إستزراعها ب13
ّ
مسطح مائي مو ّزع على  07واليات  :نابل ( 150ألف يرقة

بسدود املصري ،بزيرق ،املالعبي) ،بن عروس ( 100ألف
يرقة بسدود احلمى والبكباكة) ،زغوان ( 100ألف يرقة بسد

بري مشارقة) ،بنزرت ( 100ألف يرقة بسد غزالة) ،باجة (300

ألف يرقة بسدود سيدي سامل ،سيدي الرباق وكساب) ،سليانة

يف إطار الدورات التدريبية التي يقوم بها املركز الفني

لرتبية األحياء املائية يف جمال تربية أمساك املياه العذبة نظم
هذا األخري دورتني تدريبيتني حتت عنوان :

• التفريخ االصطناعي للكارب الصيني وذلك خالل الفرتة

املمتدة من  26إىل  27جويلية .2016

• تفريخ وتربية مسك البلطي النيلي وذلك خالل الفرتة

املمتدة من  24إىل  26أ كتوبر  2016حيث شهدت حضور
مشاركني من اجلزائر.

( 200ألف يرقة بسدود سليانة وخلماس) وصفاقس ( 100ألف

يرقة حبوض الضيعة املثالية يف إطار جتربة للرتبية اخملتلطة
مت االحتفاظ بـ  630ألف يرقة
ألمساك املياه العذبة) هذا وقد ّ
الكارب العاشب للقيام بعمليات حتضني لل ّزريعة باحملطة.

ّ
حمطة
مت خالل سنة  2016الشروع يف عملية تأهيل
كما ّ

تربية البلطي ال ّنيلي ّ
ببشيمة واملتمثلة يف إصالح أحواض
ّ
باحملطة.
التّفريخ وتأهيل قنوات املياه واإلنارة

ورشات العمل والندوات
نظم املركز بالتعاون مع اجملمع املهني املشرتك ملنتوجات

الصيد البحري واملركز الفني واجلامعة الوطنية لرتبية األحياء

املائية ورشة عمل حول «تقدمي نتائج مهمة التأطري الفني
للتصدير ملؤسسات تربية األحياء املائية يوم 2016/05/19

بتونس.

ويف إطار متابعة وتأطري املستثمرين يف مشاريع تربية االحياء

البحرية ،نظم املركز الفني لرتبية األحياء املائية ندوة لفائدة

نظم املركز على هامش مشاركته فى الصالون الدويل

لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا « »SIAT 2016بقصر
املعارض بالكرم ندوة وطنية حول «تربية القمربي من نوع

« »Paneaus vannameiبتونس وذلك يوم  21أ كتوبر
 2016تلتها حصة تذوق هلذا الصنف من

القشريات.
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كما نظم املركز بتاريخ  22ديسمرب  2016يوم حتسيسي

حول الوقاية من األمراض يف جمال تربية األمساك البحرية
والرتشيد يف استعمال األدوية وذلك يف فرع املنستري.

هذا وقد سجل املركز حضوره ومشاركته ضمن عديد

الفعاليات الوطنية والعاملية ،نذكر منها :

الشعبية حول تقنيات تربية
الصني
• تر ّبص جبمهور ّية
ّ
ّ

املمتدة بني  07جويلية و06
املائية خالل الفرتة
األحياء
ّ
ّ
سبتمرب .2016

املمتدة بني  12و 19جوان
• تر ّبص بإسبانيا خالل الفرتة
ّ
 2016حول تربية ّ
الطحالب البحرية  :التقنيات واستخداماتها
واآلفاق املستقبلية لتنميتها.

الصيد البحري
الصالون ّ
الدويل ملنتجات ّ
• املشاركة يف ّ
املمتدة بني  26و28
وتربية األمساك بربوكسال خالل الفرتة
ّ

أفريل 2016

• الدورة التكوينية التي نظمها املركز الوطني لليقظة

الصحية احليوانية من  30ماي إىل  3جوان  2016حول
املتابعة الصحية ألمساك الرتبية.

• اإلجتماع الثّاني لفريق العمل املك ّلف بإعداد
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باملتوسط والبحر
املائية
إسرتاتيجية قطاع تربية األحياء
ّ
ّ
ّ

املمتدة بني  07و 09نوفمرب 2016
األسود مبدينة روما خالل الفرتة
ّ
• فعاليات معرض  Lab Expo 2016بقصر املعارض بالكرم.

نشاط مجلس إدارة املركز خالل سنة 2016
اجللسة

التاريخ

أهم املواضيع

اجللسة األوىل

 05جانفي 2016

اقرتاح تسمية مدير عام للمركز و عرضه على سلطة اإلشراف

اجللسة الثانية

 16فيفري 2016

• تعيني السيد املدير العام للمركز

اجللسة الثالثة

 22مارس 2016

اجللسة الرابعة

 06أفريل 2016

• تقدمي مشروع امليزانية لسنة 2017

اجللسة اخلامسة

 25ماي 2016

• تقدمي برنامج عمل املركز لسنوات  2020 - 2017وحتديد

اجللسة السادسة

 25نوفمرب 2016

• املصادقة على إختيار مراجع حسابات للمركز لسنوات
2017-2016-2015

• انتخاب رئيس و نائب رئيس جملس إدارة املركز

• تفويض الصالحيات الضرورية إىل السيد املدير العام للمركز
• تقدمي التقرير السنوي للمركز لسنة 2015

• تقدمي مشروع القوائم املالية لسنة 2017
األولويات

• عرض تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية  2015واملصادقة
النهائية عليه

املادي واملايل ألنشطة املركز إىل مو ّفي شهر أ كتوبر
ّقدم
• الت ّ
ّ
2016

اجلـــديد

يف إطار سعيه للحصول على عالمة إدارة اجلودة  ISO 9001مما يساعد على حتسني أدائه و هيكلته الداخلية

وأيضا حتسني نوعية اخلدمات املسداة ،قام املركز الفني لرتبية األحياء املائية ابتداء من ديسمرب  2016بالتعاقد مع
خبري لضبط نظام إدارة اجلودة باملركز و مرافقته خالل خمتلف املراحل املؤدية إىل احلصول النهائي على عالمة إدارة

اجلودة 9001- 2015

ISO

قام املركز بتحديث موقع الواب اخلاص به ووضعه على الرابط التايل www.ctaqua.tn :

بالل فطحلي

املركز الفني لتربيـة األحيـاء املائيـة
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مل

ف العدد

إستراتيجية قطاع تربية األحياء المائية بالمتوسط
والبحر األسود
 -1توطئــة :
وفقا إلحصائيات ممنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) حول حالـة مصايد األمساك وتربية األحياء

املائية لسنة  ،2014بلـغ اإلنتاج العاملي اإلمجايل من مصايـد األمساك (باسـتثناء الطحالب املائية) 167.2

مليـون طـن كان مصدر  93.4مليـون طـن منها متأتيا من املصائد الطبيعية و73.8مليـون طن مـن تربية األحياء
املائية .كما شهدت سنة  2014ضاهرة جديدة متثلت يف استهالك سـكان العامل ،للمـرة األوىل عـلى اإلطالق،
لكمية من األمساك املسـتزرعة فاقـت كمية األمساك التي يتم اصطيادهـا طبيعيـ ًا .وإذا مـا أضيف إىل ذلك

الطحالب املائية ،يكـون اإلنتاج العاملي من تربيـة األحياء املائية  101.1مليون طن يف سـنة  ،2014أي ما

يعادل  % 52من اإلنتاج اإلمجايل من مصايد األمساك ( 195.7مليـون طن) .كما جتدر اإلشارة إىل أن الصني

انتجت  45.5مليون طن من األحياء املائية املستزرعة يف عام  ،2014أي ما يعادل أ كثر من  60يف املئة من

االنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية.

على املستوى اإلقليمي ،تعمل اهليئة العامة ملصائد البحر األبيض املتوسط على إعداد اسرتاتيجية تتعلق

بتطوير وإستدامة قطاع تربية األحياء املائية ببلدان حوض البحر األبيض املتوسط والبحر األسود والنظر يف
احملاور املتعلقة بتسويق وتصنيع منتجات الرتبية من أمساك وقوقعيات يف هاته البلدان .وترتكز أعمال اهليئة على

اجتماعات يشارك فيها أغلبية البلدان املتعاقدة باهليئة إىل جانب بعض البلدان الغري متعاقدة وبعض اجلمعيات

الغري حكومية.

اإلنتاج العاملي من مصايد األمساك الطبيعية
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وتربية األحياء املائية لسنة ( 2014املرجع  :منظمة الفاو)

 -2نبذة حول واقع نشاط تربية األحياء املائية يف
أهم البلدان املنتجة حبوض البحر األبيض املتوسط
والبحر األسود
مصـر

• يعترب إنتاج تربية األحياء املائية يف مصر األعلى يف أفريقيا

• تقدر حصة تربية األحياء املائية من جمموع املنتجات

املائية ب77٪

• يتم تربية  14نوعا من األمساك (خاصة مسك البلطي)

ونوعان من القشريات

• تنتج تركيا حاليا كميات هامة من أمساك القاروص

والوراطة والسلمون املرقط

• ميتد اإلنتاج إىل البحر األسود

• حققت تركيا منوا سريعا يف قطاع تربية األحياء املائية

مما جعلها من بني البلدان الرائدة يف منطقة البحر األبيض

املتوسط

• ميتد اإلنتاج إىل البحر األسود.

إنتاج تربية األحياء املائية مقارنة بإنتاج الصيد البحري

إسبـانيا

يف مصر ()2014

• يتميز نشاط تربية األحياء املائية بإسبانيا بتنوعه على

نطاق واسع من حيث األنواع املرباة والتقنيات املستعملة

• يتم تربية حوايل ثالثني نوعا من األحياء املائية وتشمل

األنواع الرائدة بلح البحر األزرق وأمساك السلمون املرقط

( ،)Truite arc-en-cielالقاروص و الوراطة

• بالرغم من النمو املسجل يف معدالت اإلنتاج خالل

السنوات األخرية ،ال يزال حجم مشاريع الرتبية صغريا أو متوسط.

تركيـا

• حققت تركيا منوا سريعا يف قطاع تربية األحياء املائية
مما جعلها من بني البلدان الرائدة يف منطقة البحر األبيض
املتوسط

فـرنسا

• تهيمن تربية القوقعيات (بلح البحر واحملار) على نشاط

تربية األحياء املائية

• يتم تربية  19نوعا من األحياء املائية منها امساك

القاروص الوراطة التي تهيمن على اإلنتاج الوطني من تربية

األمساك البحرية

• ساهمت جهود فرنسا يف جمال البحث العلمي
وتطوير التكنولوجيا يف منو هذا القطاع.
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للصيد البحري وتربية األحياء املائية

• يرتكز اإلنتاج أساسا على أمساك القاروص والوراطة

( 80%من اإلنتاج الوطني)

• تساهم تربية أحياء املياه العذبة تقريبا ب  10٪من

إيطـاليا

• يتميز نشاط تربية األحياء املائية يف إيطاليا بتاريخ طويل

وتقاليد راسخة ،أيضا مبستوى عال من التخصص وانتاج على
نطاق واسع

• من بني الثالثني نوع من األحياء املائية املرباة ،تهيمن

القوقعيات ( )Moule et Palourdeومسك السلمون املرقط
على اإلنتاج كما متثل أمساك القاروص والوراطة أهم

األمساك البحرية املرباة.

إمجايل إنتاج تربية األحياء املائية.

كـرواتيا

• تعترب كرواتيا من البلدان األوروبية الرائدة يف جمال تربية

األحياء املائية وذلك من خالل تركيز مفرخ لألمساك منذ بداية
الثمانيات.

• متيز اإلنتاج بتنوعه على مدى العقد املاضي ،كما

يعتمد حاليا على واحد وعشرين نوعا خاصة أمساك القاروص
والكارب والتونة.

• يرتكز إنتاج القوقعيات باألساس على بلح البحر األبيض

املتوسط واحملار األوروبي.

اليـونان

• متيز اليونان بنمو الفت لنشاط تربية األحياء املائية منذ

أوائل الثمانيات مما جعله أ كرب بلد منتج لسمك الوراطة يف

املنطقة وأ كرب مصدر ألمساك الرتبية

• ينتج اليونان تسعة أنواع أساسا منها خاصة أمساك

القاروص والوراطة و بلح البحر يف مياه البحر و مسك السلمون

املرقط باملياه العذبة.

رومـانيا

• تهيمن الرتبية باملياه العذبة بالنصيب األكرب يف إنتاج

األحياء املائية برومانيا.

• يتم استزراع حنو مخس وعشرين نوعا يف املياه العذبة

مبا يف ذلك أمساك الكارب ،السلمون املرقط ومسك احلفش
()Esturgeon

• مت الشروع مؤخرا يف إنتاج كميات صغرية من بلح البحر

واحملار.

تـونس

• بلغ إنتاج تربية األحياء املائية يف تونس سنة 2015
 14.231طن أي ما يقارب % 11
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من اإلنتاج الوطني

أهم أنواع األحياء املائية املرباة حبوض
البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

السلمون املرقط

القاروص والوراطة

البلطي
الكارب

احملار

 -3أبرز إشكاليات نشاط تربية األحياء املائية يف
حوض البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
على إثر جلسة عمل اهليئة العامة ملصائد البحر األبيض

املتوسط التي انعقدت بتاريخ  10-06نوفمرب  2016مبقر

وزارة الفالحة واألغذية والسياسات الغابية بإيطاليا ،مت
تشخيص نقاط الضعف واإلشكاليات التي يتعرض هلا نشاط
تربية األحياء املائية ببلدان حوض املتوسط والبحر األسود

واملتمثلة خاصة يف :

 -منو اإلنتاج متفاوت وغري مستقر

 -تنمية قائمة على اإلدارة املوجهة حنو اإلنتاج وأمناط

العرض والطلب غري متطابقة

بلح البحر
 -اإلقتصار على عدد قليل من األسواق املستهدفة وضعف

تنوع املنتجات

 -عدم وجود البيانات الكافية حول األسواق احمللية

ومعلومات حول املستهلكني

 -تركيز مجع البيانات حول اإلحصائيات السابقة لإلنتاج

دون التنبؤ مبستويات التنمية املستقبلية

 -قلـة املنتجـات املصادق عليها وإخنفـاض مستـوى

اإلجراءات

 -التباين الشاسع بني السعر األول والسعر النهائي للمنتجات

عند املستهلك

 -عدم وجود اسرتاتيجية
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 -العمل على تسهيل تشريك خمتلف األطراف خالل عملية

صنع القرار

 -تسهيل فرص متكافئة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني

لتعزيز صورة منتجات تربية األحياء املائية

 -عدم وجود اسرتاتيجية وسياسة وطنية موحدة لتطوير

القطاع بصفة عامة عند بعض البلدان املتعاقدة مع اهليئة
 -إجراءات احلصول على الرتاخيص معقدة وطويلة

 -وجود تشريعات غري واضحة ومتداخلة وتتسم بالالمركزية

 -التنافس على املساحة مع املستخدمني اآلخرين للشريط

الساحلي وعدم وجود ختطيط مكاني حمكم للمناطق املستغلة
 عدم وجود اسرتاتيجية لإلنتاج بالنسبة للشركات الصغرية -إجراءات بيئية مكلفة

 -غياب التواصل بني خمتلف املتدخلني يف القطاع

(الشركات املنتجة،اإلدارة)

 -عدم التشاور بني خمتلف املتدخلني يف القطاع عند اخذ

القرارات

 -وجود عديد الصعوبات التقنية كتوفري صغار األمساك

واألعالف ونقص اخلربات الالزمة يف بعض البلدان

 -قلة األنشطة البحثية يف ما خيص برامج اإلنتقاء الوراثي،

اإلنتاج املستدام لألعالف  ،وحتسني معدالت النمو لألصناف

املرباة.

 -العمل على اعداد خطة إقليمية للتنمية املستدامة يف

قطاع لرتبية األحياء املائية.

التوصيات ذات البعد التسويقي :

 -إرساء إطار تنظيمي يضبط مطلبات اجلودة والسالمة

والتتبع والصحة قصد تسهيل وصول الشركات الصغرة
واملتوسطة إىل األسواق

 -تدعيم األنشطة الرتوجيية لكل من األمساك واحملار يف

األسواق احمللية و اخلارجية

 -إرساء نظم معلوماتية موجهة حنو التصدير

 -حتديث الدراسات حول األسواق مبا يف ذلك الطلب

وعادات االستهالك والرتكيبة السكانية لألسواق املستهدفة

 -تعزيز نظم اجلودة لتحسني القدرة التنافسية لشركات تربية

األحياء املائية

 -استغالل أفضل لألسواق الناشئة

 -تشجيع العمل اجلماعي قصد تعزيز األسواق

 -دعم بناء القدرات حول اجلوانب التخطيطية واملالية

والتسويقية

بعد النقاش مت تبويب التوصيات كما يلي :

التوصيات ذات البعد اإلنتاجي :

 -دعم تطوير اسرتاتيجية على املستوى اإلقليمي قصد

تنمية تربية األحياء املائية

 -تسهيل اإلطار القانوني والتخطيط املكاني

 -تشجيع التعاون التقني والعلمي على املستوى اإلقليمي

 -تبسيط وتنسيق اإلجراءات التشريعيه وعملية إسناد

الرتاخيص

 تسهيل احلوار بني خمتلف املتداخلني (املربني ،املنتجني) -تشجيع البحث واالبتكار حول املنتجات ذات قيمة

مضافة

 -إرساء أطر قانونية تساهم يف مساندة الشركات العاملة

وتعزيز األسواق الرتوجيية للمنتجات.

التوصيات ذات البعد اإلجتماعي :

 -القيام حبمالت إعالمية حول أهمية منتجات تربية

األحياء املائية (القيمة الغذائية ،الصحية  )...لتعزيز قبول هذه
املنتجات لدى املستهلك

 -تشجيع االستثمار يف هذا القطاع

 -تعزيز التواصل بني البحث العلمي واملهنة والتشجيع

على مزيد العمل على عديد املواضيع احليوية كإدارة الصحة
احليوانية ،األعالف ،تقنيات اإلنتاج  ،علم الوراثة ...
 -حتسني اإلدارة البيئية للمستغالت

 -تطوير نظام املراقبة الصحية على املستوى اإلقليمي

 تعزيز التدريب لبناء كفاءات يف اجلوانب التقنية احليوية -تطوير واستخدام أدوات تقييم
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 -تطوير تقنيات اإلنتاج احلديثة

اخملاطر

 -تأ كيد وتوصيل املزايا الصحية للحمية الغذائية بالبحر

األبيض املتوسط واملعتمدة بشكل كبري على منتجات تربية

األحياء املائية

 -تدعيم مشاريع الرتبية التي تهتم بالقضايا البيئية

 -القيام حبمالت تعريفية حول تربية األحياء املائية لدي

األجيال الناشئة

 -تعزيز التكامل بني نشاط تربية األحياء املائية واألنشطة

االجتماعية األخرى كالسياحة البيئية…

 -4إسرتاتيجية التنمية املستدامة لقطاع تربية األحياء
املائية بالبحر األبيض املتوسط والبحر األسود :
قدم ممثلوا األمانة العامة لتهئية مصائد البحر األبيض

 -تنفيذ اخلطط الرامية إىل تدعيم حمافظة نشاط تربية

لقطاع تربية األحياء املائية بهاته املنطقة .متحورت هذه

 -تدعيم الكفاءات البشرية يف جمال تشخيص وحتليل

املتوسط والبحر األسود مشروع اسرتاتيجية التنمية املستدامة
االسرتاتيجية حول بلوغ  3أهداف تتعلق باجلانب اإلداري
والبيئي والتسويقي وقد متت مناقشة االجراءات الكفيلة ببلوغ
هذه األهداف والتي مت حصرها فيما يلي :

األحياء املائية على البيئة واحمليط

اخملاطر وإجراءات األمن الصحي والغذائي

 -تطوير نظم وآليات التشخيص املبكر لألمراض الشائعة

باإلعتماد على اخلربات والكفاءات الالزمة

 -تقدمي املساعدة التقنية والتعاون الفني قصد تدعيم

اهلدف  : 1إرساء إطار تنظيمي وإداري فعال لضمان منو

إستعمال التكنولوجيا احلديثة

 -إعداد مبادئ توجيهية إقليمية حول أنظمة إدارية سليمة

التي تفرضها التغريات املناخية وكيفيات التأقلم

 -جتميع املمارسات اإلقليمية الناجحة والتي تشمل

تربية األحياء املائية وإتاحتها لإلدارات العامة وللمنتجني.

مستدام لنشاط تربية األحياء املائية  :من خالل :
ومبسطة

إجراءات مبسطة لعملية إسناد الرتاخيص

 تنظيم ورشات عمل توعوية حول التحديات واخملاطر -إنشاء قاعدة بيانات حول خمتلف اخلربات يف جمال

 -تنظيم برامج تدريبية وتنمية قدرات العمال وصناع القرار

اهلدف  : 3تسهيل تسويق وترويج منتجات تربية األحياء

 -وضع ومراقبة تنفيذ خطط لتنمية القطاع

 -مجع البيانات وتعزيز النظم اإلحصائية حول نشاط تربية

املشتغلني بالقطاع

املائية وتعزيز إستهال كها وذلك من خالل:

 -إنشاء شبكة إقليمية حول حوكمة نشاط تربية األحياء

األحياء املائية على املستويني الوطني واإلقليمي

 -إعداد مبادئ توجيهية لتعزيز مشاركة منظمات مربي

قطاع تربية األحياء املائية ومتطلبات السوق

 -تدعيم املقاربة التشاركية

حول سالمة وجودة منتجات تربية األحياء املائية

املائية والنهوض باجلوانب التنظيمية

األحياء املائية يف الندوات االقليمية والدولية

 -تنظيم دورات لتدعيم الكفاءات يف جمال اإلبتكار يف

 -إعداد ونشر املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت التقنية

 -تدعيم مشاريع وبرامج التعاون الفني حول تفعيل مناطق

 -تقدمي املساعدة الفنية الالزمة للبلدان قصد العمل

اهلدف  : 2تعزيز التفاعل بني تربية األحياء املائية والبيئة

• تطوير املبادرات اإلقليمية للتواصل والتسويق

خمصصة لرتبية األحياء املائية يف املنطقة.

مع ضمان مسألة الصحة احليوانية والرفق باحليوان وذلك من
من خالل :

 -إعداد مبادئ توجيهية حول أساليب حتليل اخملاطر

وتسجيل البيانات

 -توفري املساعدة الفنية يف تنفيذ برامج املراقبة البيئية

واالمتثال باملعايري الدولية للسالمة واجلودة

• تقدمي املساعدة التقنية يف وضع وتنفيذ خطط التسويق

على املستوى الوطني

• تنظيم دوارت التدريبية وتدعيم القدرات والكفاءات

الوطنية يف جمال املسؤولية اإلجتماعية وإدارة اخملاطر لفائدة
املهنيني وصناع القرار.

د .فؤاد املستيري

املركز الفني لتربيـة األحيـاء املائيـة
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التفريخ اإلصطناعي للكارب العاشب باستخدام
مستخلص الغدة النخامية وهرمون األوفابريم
مقدمة :

يتمثل تفريخ األمساك يف العملية التي يتم فيها احلصول

على الزريعة من األمهات سواء كان ذلك بصورة طبيعية
(التفريخ الطبيعي) أو عن طريق احلث مبؤثرات خارجية
باستخدام الظروف الطبيعية (احلرارة ،طول الفرتة الضوئية،
شدة الضوء ).......أو باستخدام اهلرمونات .ومتثل عملية

تفريخ اإلصطناعي ألمساك الكارب الصيني بأنواعه الثالث

بغية انتاج الزريعة خطوة أساسية يف عمليات اإلستزراع

السمكي هلذه األنواع من االمساك نظرا لعدم قدرتها على

التكاثر الطبيعي يف بيئة غري بيئتها الطبيعية وخنص بالذكر

املياه التونسية.

وتعترب عملية احلقن باهلرمونات هي الطريقة الوحيدة

للحفاظ على الثروة ودميومة عمليات استزراع هذه األنواع

من الكارب الصيني بالسدود التونسية .ترتكز هذه العملية
على حتفيز األمهات وإثارتها باستخدام اهلرمونات حتى تتم
عملية التبويض.

يستخدم يف عمليات التفريخ اإلصطناعي ألمساك الكارب

الصيني صنفني من اهلرمونات :

 -اهلرمونات الطبيعية  :خالصة الغدة النخامية

املستخرجة

من

الكارب

العادي،

اجلونادوتروفني

املستخرج من مشيمة اإلنسان  HCGوالذي يستخلص من

بول السيدات احلوامل

 -اهلرمونات الصناعية  :اهلرمونات احملفزة للقونادوتروفني

 LHRHa/GnRHaواألوفابرمي Ovaprime

تهدف هذه التجربة لتقييم احلقن بكل من مستخلص الغدة

النخامية و هرمون األوفابرمي على إحداث التفريخ األصطناعي
للكارب العاشب.

اجملموعة الثانية فقد مشلت على  05إناث.

 -2املواد احملفزة :

لتحفيز التبويض عن إناث الكارب العاشب ،استخدمت

خالل هذه التجربة مستخلص الغدة النخامية بالنسبة للمجموعة
األوىل وهرمون األوفابرمي للمجموعة الثانية.

 -3طريقة احلقن :

مت اعتماد طريقة احلقن املزدوج بالنسبة إلناث حيث

قسمت اجلرعة إىل جزئني ،متثل اجلرعة األوىل حوايل % 10

مت حقن الذكور (حقنة فردية) عند حقن
من اجلرعة
الكلية ،و ّ
ّ
اإلناث للمرة الثانية .مت احلقن باجلرعة األوىل عصرا (16-15
س) تعقبها اجلرعة الثانية ليال (24 - 23س) كي يتم التفريخ
يف الساعات املبكرة من الصباح.

 -4اجلرعات :

حددت نسبة اجلرعات املستخدمة لتحفيز التبويض

والتفريخ اإلصطناعي إلناث الكارب العاشب كما يلي

(جدول : )01

 -1جرعة الغدة النخامية :

 -بالنسبة إلناث  :يف املرة األوىل يتم استخدام  01غدة

خنامية لكل أنثى ( 01غدة/أنثى) ويف املرة الثانية  01غدة

خنامية لكل كيلوغرام من وزن األنثى ( 01غدة/كغ)

 -بالنسبة للذكور  01 :غدة خنامية لكل كيلوغرام من وزن

الذكر ( 01غدة/كغ)

املواد وطرق العمل :

 -1خمزون األمساك :

أجريت هذه التجربة على جمموعة من أمساك الكارب

العاشب اخملزنة باحملطة النموذجية لرتبية األحياء املائية
ببومهل والتابعة للمركز الفني لرتبية األحياء املائية،
خالل شهر جوان  .2015مت اختري
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قسم خمزن األمساك
أنثى مبعدل وزن يرتاوح بني  3و 5كغّ .
إىل جمموعتني  :تتكون اجملموعة األوىل من  06إناث ،أما

إحدى عشرة ()11

 -2جرعة األوفابرمي :

 -بالنسبة إلناث  :يف املرة األوىل يتم استخدام  0.05مل

لكل أنثى ( 0.05مل/أنثى) ويف املرة الثانية  0.5مل لكل

كيلوغرام من وزن األنثى ( 0.5مل/كغ)

 -بالنسبة للذكور  0.5 :مل لكل كيلوغرام من وزن الذكر

( 0.5مل/كغ)

جدول  : 01جرعات املواد احملفزة للتفريخ اإلصطناعي للكارب العاشب
عدد

اجملموعة

عدد

اإلناث

اجلملي

01

05

05

02

05

05

لإلناث

املواد احملفزة

اجلرعة األوىل

اجلرعة الثانية بعد
 08ساعات

مستخلص الغدة

 01غدة/مسكة

 01غدة/كغ

هرمون األوفابرمي

 0.05مل/كغ

 0.05مل/كغ

النخامية

 -5مجع وحتضني البيض :

بعد عملية حقن كل من الذكر واإلناث مبستخلص الغدة

النخامية أو بهرمون األوفابرمي ،يرتكان معا يف حوض معد
ومالئم لوضع البيض ،ويتم تلقيح البيض بصورة طبيعية بواسطة

الذكر.

أما بالنسبة هلرمون األوفابرمي فسعر الوعاء  19673مليم

بسعة  10مللرتات 1.967( .د/مل)

النتـائج :

من خالل هذه التجربة سجلنا جناح التبويض أمساك

ينقل البيض اخملصب (بعد مجعه من تنكات جتميع

الكارب العاشب بإستخدام كال املواد احملفزة (مستخلص

خرطومي مصممة خصيصا لتهوئته بتيار مستمر ومتجدد من

جنح التبويض بنسبة  % 50لإلناث املعاجلة مبستخلص

البيض) إىل أجهزة الفقس واملتمثلة يف أحواض ذات قاع

املاء .يدخل املاء من أسفل األوعية وخيرج من أعلى عرب
مصفاة بسعة  µ 300مهيأة ملنع خروج البيض خالل عملية
التحضني أو الريقات بعد الفقس .تسع كل حضانة  450لرت
ويوضع بكل منها حوايل  450ألف بيضة.

بعد الفقس خترج الريقات لتواصل عملية منوها ويتم

تغذيتها إبتداءا من اليوم الثاني على صفار البيض مث يقع

نقلها إما إىل أحواض احلضانة باحملطة أو إستزراعها بالسدود
التونسية.

يتم احلصول على البيض اإلناث بعد فرتة ترتاوح بني 6

و 10ساعات حسب درجات حرارة املياه.

 -6الكفاءة اإلقتصادية :

لتحديد الكلفة اإلقتصادية لكل نوع من احملفزات

(مستخلص الغدة النخامية وهرمون األوفابرمي) املستعمل

لتحفيز التبويض عند إناث الكارب العاشب يتم احتساب

الغدة النخامية وهرمون األوفابرمي) وبنسب متفاوتة .حيث

الغذة النخامية مقابل % 60

لإلناث املعاجلة بهرمون

األوفابرمي .كما سجلنا تفاوت طفيف يف الزمن بني التبويض
واحلقنة الثانية مع استجابة اإلناث هلرمون األوفابرمي يف

زمن أقصر باملقارنة بإستخدام مستخلص الغدة النخامية

( 03ساعات بالنسبة لإلناث املعاجلة بهرمون األوفابرمي

و 04ساعات بالنسبة لإلناث املعاجلة مبستخلص الغدة

النخامية).

أثبتت نتائج هذه التجربة أن نسبة التخصيب البيض ونسبة

الفقس عند إستخدام مستخلص الغدة النخامية بلغا % 78
و % 70مقابل  % 32و % 80بالنسبة لإلناث التي مت معاجلتها

بهرمون األوفابرمي (جدول عدد .)02

كما استنتجنا من خالل هذه الدراسة أن سعر اهلرمون

الصناعي األوفابرمي يعترب اقتصاديا باملقارنة مع سعر مستخلص
الغدة النخامية (جدول  03و.)04

كمية وسعر احمللول املستخدم لتخفيز التبويض أنثى الكارب
العاشب مث تقع مقارن بني تكلفة كل حملول.

علما وأن الغدة النخامية تستخلص من الكارب العادي

مبعدل وزن بني 600غ و 1كغ وكما ان الكيلوغرام الواحد
للكارب العادي يباع بسعر  1500مليم فإن الغدة النخامية

تتكلف بني  900و 1500مليم .لتحديد الكلفة اإلقتصادية
إلستخدام مستخلص الغدة النخامية سنعتمد معدل سعر 1200

مليم للغدة الواحدة.
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جدول  : 02نتائج تبويض مسك الكارب العاشب بإستخدام املواد احملفزة
اجملموعة عدد

عدد

اإلناث اجلملي

املواد احملفزة

لإلناث

01

06

21

02

05

23

نسبة استجابة عدد اجلملي عدد البيض عدد الريقات

مستخلص

الغدة النخامية
هرمون

إلناث ()%

للبيض

اخملصب

عند الفقس

50

835.700

651.846

456.292

329.880 1.030.875

263.904

60

األوفابرمي

جدول  : 03دراسة كلفة املواد احملفزة املستخدم لتحفيز التبويض إلناث الكارب العاشب :
املواد احملفزة
الغدة النخامية

وزن اإلناث

الكمية الالزمة

السعر الفردي

السعر اجلملية

 23كغ

 12.65ملل

 1.97د

 24.920د

هرمون األوفابرمي

 21كغ

 1.20د

 27غدة

 32.400د

جدول  : 04الكلفة اإلقتصادية للريقات املنتجة بإستخدام كل من مستخلص الغدة النخامية وهرمون األوفتربمي.
املواد احملفزة

الكلفة اجلملية

عدد الريقات

الغدة النخامية

 32.400د

425

هرمون األوفابرمي

 24.920د

الكلمة الفردية

املستزرعة (ألف)

أللف لريقة

225

 110.75مليم

 76.23مليم

اخلالصـة :

استهدفت هذه التجربة تقييم احلقن مبستخلص الغدة النخامية وبهرمون األوفابرمي إلحداث التفريخ الصناعي

للكارب العاشب .ل متالقيام بهذه التجربة باحملطة النموذجية لرتبية األحياء املائية ببومهل التابعة للمركز الفني لرتبية

األحياء املائية ،واستخدمت  11مسكة قسمت إىل جمموعتني .كما مت تسجيل اهم املعطيات واملتمثلة يف الزمن بني
احلقنة الثانية والتبويض وكمية البيض ونسبة اإلخصاب ونسبة الفقس والكلفة اإلقتصادية للمواد احملفزة املستخدمة.
وأظهرت النتائج ما يلي :

 -جناح التبويض يف مسك الكارب العاشب مبعدل  % 50لإلناث املعاجلة مبستخلص الغدة النخامية وبنسبة

 % 60لإلناث املعاجلة بهرمون األوفابرمي

 -استجابة اإلناث هلرمون األوفابرمي يف زمن أقصر باملقارنة باستخدام مستخلص الغدة النخامية

 -أظهرت النتائج أن هرمون األوفابرمي كما هو الشأن ملستخلص الغدة النخامية ذات تأثري فعال إلحداث التفريخ

اإلصطناعي يف أمساك الكارب العاشب.

 -يعترب اقتصاديا سعر اهلرمون اإلصطناعي األوفابرمي باملقارنة بسعر مستخلص الغدة النخامية.
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(3)

rieures à celles enregistrées au niveau de la même espèce du barrage Damsa (Turkey) qui sont de l’ordre
de 0, 157 µg/g PF pour le Cd et de 0,845 µg/g PF
pour le Pb (Mert et al., 2014).

Fig. 3 : Concentrations du Zn, Fe, Mg
et Ca au niveau de la chair du mulet des barrages
Sidi Salem, Sidi Saâd, Bezirik et Lahjar
Les concentrations du Zn trouvées dans le muscle
du mulet en provenances des quatre barrages étudiés
sont inférieures à celles trouvées dans la chair de L.
ramada, en provenance de l’estuaire de la Gironde
(France) (Durrieu et al., 2007). Cette différence
pourrait être expliquée par le grand nombre de facteurs qui peuvent agir directement et indirectement
sur les étapes d’accumulation des éléments métalliques. Ces facteurs sont liés principalement aux
conditions d’exposition, aux voies directes (dans
l’eau environnante) et trophiques (dans la nourriture
ingérée).
Les facteurs abiotiques comme les caractéristiques physico-chimiques du milieu ont une
grande influence sur l’accumulation des métaux.
Certains auteurs ont trouvé qu’il existe une corrélation entre les concentrations du Zn avec le
niveau trophique (Papagiannis et al., 2004), ce qui
appui l’idée que le régime alimentaire de l’espèce
est le principal facteur influant sur les concentrations du métal au niveau des organismes. Ainsi,
Durrieu et al., (2005) ont montré que L. ramada
est l’espèce qui accumule le plus les métaux dû à
son régime alimentaire.
Cette étude a montré que les teneurs de Cd et de
Pb enregistrées au niveau de la chair du sandre en
provenance des barrages Bezirik et Lahjar sont infé-

Les teneurs de Pb et de Hg enregistrées au niveau de la chair de Sander lucioperca des barrages
Bezirik et Lahjar sont faibles en les comparant avec
celles trouvées par de Kuklina et al. (2014) qui sont
de l’ordre 0,66 µg/g PF pour le Pb et de 2,33 µg/g
PF pour le Hg.

Conclusion
D’après ce travail, nous pouvons conclure que
les barrages : Sidi Salem, Sidi Saâd, Bezirik et
Lahjar sont indemnes d’une contamination métallique et que la consommation de la chair des espèces
étudiées ne présente aucun risque sanitaire pour le
consommateur humain.
Cette étude offre des informations concernant les
degrés des oligo-éléments au niveau de la chair de
deux espèces de poissons les plus pêchées au niveau
des barrages tunisiens. De plus, elle fournit une base
de données qui pourra être utilisée ultérieurement
comme référence.
En plus, ces résultats sont également extrêmement utiles pour l’évaluation et la gestion des éléments métalliques présents dans l’environnement
et peuvent être utilisées comme guide pour un
meilleur plan d’action pour restaurer ces écosystèmes et préserver la santé humaine.
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analyseur direct du Mercure.
Le dosage des oligo-éléments (Zn, Fe, Mg et Ca)
a été réalisé par spectrophotométrie d’absorption
atomique à flamme.

Résultats et Discussion
Etude des métaux toxiques
Les concentrations des métaux Cd, Pb et Hg
obtenues au niveau de la chair du mulet porc en
provenance des quatre barrages étudiés ont montré
que les valeurs maximales ont été enregistrées au
niveau de la chair des spécimens en provenance des
barrages Lahjar et bezirik et qui sont de l’ordre de
0,04 µg/g PF pour le Cd et le Pb et de l’ordre 0,08
µg/g PF pour le Hg (Fig.1). En plus, ces concentrations maximales présentent une différence significative (à p<0,05) avec celles enregistrées au niveau
de la chair du mulet porc des barrages Sidi Salem
et Sidi Saâd. Notant bien que les teneurs les plus
élevées mentionnées n’ont pas dépassé les concentrations limites fixées par la norme du ministère de
l’agriculture datant de 2015 (qui est de 0,05 µg/g
PF pour Cd ; 0,3 µg/g PF pour le Pb et de 1 µg/g
PF pour Hg).

En ce qui concerne le sandre des barrages Lahjar et Bezirik, les résultats obtenus ont montré
que les teneurs maximales des métaux toxiques
étudiés ont été enregistrées au niveau des poissons en provenance du barrage Bezirik et qui sont
de l’ordre de 0,04 pour le Cd ; de 0,2 pour le Pb
et 0,1 pour le Hg. Toutefois, les poissons de ces
teneurs n’ont pas dépassées les normes fixées par
le ministère de l’agriculture (Fig. 2). Il n’existe
pas de différence significative (à p<0,05) pour les
concentrations du Cd entre les spécimens en provenance des deux barrages. Par contre, il existe
une différence significatives (à p<0,05) pour le Pb
et le Hg.

Fig. 2 : Concentrations du Cd, Pb
et Hg dans la chair du sandre des barrages
Bezirik et Lahjar

Etude de la richesse en oligo-éléments
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Fig. 1 : Concentrations du Cd, Pb et Hg
dans la chair du mulet porc des barrages
de Sidi Salem, Sidi Saâd,
Bezirik et Lahjar

L’étude de la richesse en oligo-éléments (Zn,
Fe, Mg et Ca) de la chair du mulet porc en provenance des barrages Sidi Salem, Sidi Saâd, Bezirik
et Lahjar a montré que les teneurs moyennes de ces
éléments ne présentent pas une différence significative entre les quatre barrages étudiés. Ils sont
en µgg-1 PF de l’ordre de 14,4 ±0,8 pour le Zn ;
32,3±1,2 pour le Fe ; 66±5 pour le Mg et de 89±2
pour le Ca (Fig. 3).
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Etude de la qualité chimique des poissons de barrages
en Tunisie
Introduction
Les retenues d’eau en Tunisie abritent plusieurs
espèces de poissons dont les principales sont le
mulet à grosse tête (Mugil cephalus), le mulet porc
(Liza ramada), la carpe commune (Cyprinus
carpio), le rotengle (Scardinius erythrophtamus),
le gardon (Rutilus rubilio), le sandre (Sander
lucioperca) et le silure (Silurus glanis). Ces poissons d’eau douce ne sont pas encore bien valorisés
en Tunisie par manque de données relatives à leur
qualité chimique.
En plus, ces dernières années, les barrages sont
soumis à des rejets de contaminants chimiques en
provenance des champs agricoles avoisinants à
travers les eaux de ruissellements. Ces contaminants peuvent s’accumuler au niveau des poissons
qui y vivent. Donc, une surveillance continue de
ces milieux est d’une grande importance.
Dans le but de valoriser la pisciculture continentale, nous avons entrepris ce travail qui vise à évaluer
la richesse en oligo-éléments (Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Fer (Fe) et Zinc (Zn)) et des métaux
toxiques (Cadmium (Cd), Plomb (Pb) et Mercure
(Hg) au niveau de la chair des espèces de poissons
les plus appréciées par le consommateur tunisien au
niveau des barrages tunisiens.
Nous avons étudié l’espèce la plus répandue,
le mulet porc (Liza ramada), dans les deux barrages Sidi Salem et Sidi Saâd. En ce qui concerne
les deux retenues d’eau Bezirk et de Lahjar, deux
espèces de poissons ont été considérées à savoir
le mulet porc (Liza ramada) et le sandre (Sander
lucioperca).
Les résultats de ce travail sont le fruit d’une
coopération entre l’Institut National des Sciences
et Technologies de la Mer (INSTM), le Centre

Technique d’Aquaculture (CTA) et L’Institut
Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte
(ISPA).

Matériel et Méthodes
Le barrage Sidi Salem (gouvernorat de Béjà)
est l’une des plus grandes retenues d’eau artificielle en Tunisie. Il se caractérise par une richesse
halieutique considérable. Les espèces exploitées
dans ce barrage sont représentées essentiellement
par les mulets, le sandre et la carpe. La production
la plus importante est celle des mugilidés et elle
est de l’ordre de 262,2 t correspondant à 30,17 %
de la production totale de poissons dulçaquicoles
en Tunisie (DGPA, 2013). Le barrage de Sidi
Saâd est situé dans le gouvernorat de Kairouan.
La production de pêche dans ce barrage, durant la
dernière décennie, se situe entre 60 et 86 tonnes.
Les espèces présentes dans les captures sont : les
muges, les carpes, le barbeau, l’anguille et le silure
(DGPA, 2013).
Les barrages Bezirik et Lahjar qui sont situés
dans la région du Cap Bon sont caractérisés par une
production halieutique modeste.
Un échantillonnage mensuel des poissons a été
réalisé durant l’année 2013. Les spécimens collectés
ont été mensurés et disséqués afin de prélever des
morceaux de la chair sur les flancs du côté dorsal
pour l’analyse. Le dosage du Cd et du Pb a été
réalisé par spectrophotométrie d’absorption atomique à four graphite. Le Hg a été déterminé par un
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Événement

Date

Lieu

Site web

International
Conference on
Molluscan Shellfish
Safety

14 – 18 Mai 2017

Galway, Irlande

http://www.conference.
ie/Conferences/index.
asp?Conference=451

Tuna Conference

15 – 18 Mai 2017

Lake
Arrowhead,
Californie

https://www.tunaconference.
org/

6th Global Summit
on Aquaculture &
Fisheries

25 – 26 Mai 2017

Osaka, japon

http://aquaculture.globalsummit.com/global-meetingsonline-visitors-readers.php

World of Seafood

31 Mai – 4 Juin
2017

Bangkok,
Thaïlande

http://www.worldofseafood.
com/

Aquaculture UK
Conference

13 -15 Juin 2017

Stirling, Écosse

https://aquacultureuk.com/
product/aquaculture-ukconference-2017-ticket/

10th Aquafeed
Horizons technical
conference
for aquafeed
professionals

14 Juin 2017

Cologne,
Allemagne

http://feedconferences.com/

World Aquaculture
2017

26 -30 Juin 2017

Cape Tow,
Afrique du Sud

http://www.marevent.com/
WA2017_CAPETOWN.html

Asian-Pacific
Aquaculture 2017

24 – 27 Juillet 2017

Kuala Lumpur,
Malaisie

https://www.was.org/meetings/
Default.aspx?code=APA2017

Aqua Nor

15 -18 Aout 2017

Trondheim,
Norvège

http://www.aqua-nor.no/
flere-vil-delta-pa-aqua-nor2017/?lang=en

8th International
Conference on
Aquaculture and
fisheries

2 - 4 Octobre 2017

Toronto,
Canada

http://fisheries.
conferenceseries.com/

Aquaculture Europe
2017

17 -20 Octobre
2017

Dubrovnik,
Croatie

http://www.aquaeas.eu/
images/stories/Meetings/
AE2017/AE2017_brochure_web.
pdf

Aquaculture
Vietnam 2017

25 -27 Octobre
2017

Ca Mau City,
Vietnam

http://cms08.ubmmalaysia.
com/Portals/16/Users/
webcast/1-3-17/index.html

International Fair
for Equipment,
Services and Boats
for Fisheries &
Aquaculture

8 – 10 Novembre
2017V

Lima, Peru

http://www.thaiscorp.com/
expopesca/ingles
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