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د. فؤاد املستيري

مدير عام املركز الفني لتربيـة األحيـاء املائيـة

في إطار متابعة آخر املستجدات في قطاع تربية األحياء املائية ومواكبة تطور ترويج األصناف اجلديدة التي مت التحكم في 

تربيتها والوقوف على آخر التقنيات املتعلقة بتربية وخزن وتكييف وتثمني منتجات تربية األحياء املائية، تشرفت بتمثيل املركز 

الفني لتربية األحياء املائية من خالل املشاركة ضمن الوفد التونسي في الصالون الدولي ملنتجات الصيد البحري وتربية األمساك 

 26 SEAFOOD في دورته التاسعة والعشرين الذي إنتظم بقصر املعرض مبدينة برشلونة اإلسبانية خالل الفترة املمتدة من 

إلى 28 أفريل 2022.

البحري وتربية األحياء املائية حيث يستقطب  الدولية املختصة في منتجات الصيد  ويعتبر هذا الصالون من أكبر املعارض 

سنويا عددا هاما من العارضني واملصدرين واملوردين واملهنني واملربني ملنتجات األحياء املائية من جميع أحناء العالم.

190 عارضا مختص في تربية وتصدير وتثمني األحياء املائية  89 دولة منهم  2000 عارضا من  وقد جتاوز عدد العارضني 

كما فاق عدد املهنيني الزائرين 29200 زائرا من أكثر من 155 دولة.

كما مت ختصيص 6 فضاءات لعرض املنتجات البحرية احملولة والطازجة واملجمدة واملرباة وفضاء كبير لعرض آالت التحويل 

واللف والتعبئة والتثمني ومستلزمات الصيد البحري وتربية األحياء املائية.

التعريف بقطاع تربية األمساك وإلى  180 م2. وفي إطار مزيد  10 عارضني على مساحة ناهزت  التونسي  استقطب اجلناح 

جانب إبراز الدعائم االرشادية من معلقات ومطويات، حرصت على عرض شريط حول قطاع تربية أمساك الوراطة والقاروص 

قصد إعطاء فكرة واضحة للزائرين حول مدى التطور احلاصل في هذا القطاع من التحكم في التقنيات، وإبراز جودة املنتجات 

وإعتماد االسترسال في كافة مراحل اإلنتاج. 

البحري                   الصيد  منتجات  ملصدري  اإليطالي  واملجمع  املائية  األحياء  لتربية  الفني  املركز  بني  الثنائي  التعاون  إطار،  وفي 

و تربية األمساك مبدينة مدزارا دل فالو عقدت جلسة عمل مع الرئيس املدير العام للمجمع قصد التباحث في طرق تعزيز التعاون 

الثنائي واملشاركة في تظاهرة بلو سيالند التي سينظمها املجمع في بداية شهر سبتمبر 2022حيث مت االتفاق على التركيز على 

قطاع تربية األمساك بجنوب املتوسط على ان يتولى اجلانب التونسي تقدمي مداخلة حول تطور قطاع تربية األمساك بتونس .

كما قمت بعقد لقاء مع شركة إيطالية مختصة في كل ما يتعلق بعالمات جودة األمساك وذلك في اطار البرنامج املتعلق بإسناد 

عالمات اجلودة ألمساك التربية والقيام بتجربة عملية منوذجية لهذا البرنامج.  

هذا ومت عقد جلسة عمل مع السيدة سفيرة تونس باسبانيا تعرفت من خاللها على واقع وأفاق قطاع تربية األمساك وقطاع 

تصدير منتوجات الصيد البحري واالستثمارات احملولة لهذا القطاع. 

ضرورة  على  وأكدت  الفاو  والزراعة  األغذية  مبنظمة  املتوسط  أمساك  ملصائد  العامة  الهيئة  ممثل  السيد  مع  لقاء  عقدت  كما 

تنسيق العمل مع اجلانب التونسي في مجال احملافظة على الثروة السمكية وتطوير قطاع تربية االحياء املائية و النظر في كيفية 

تفعيل فرص التعاون بني الهيئة واملؤسسات واإلدارات التونسية ذات العالقة وقد مت االتفاق عل تنظيم دورة تكوينية مشتركة 

بني املركز والهيئة في املقر الفرعي للمركز باملنستير خالل شهر جويلية 2022  وتقدمي جتهيزات الكترونية للمركز على هامش 

هذه الدورة.  
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المحافظة على شهادة المطابقة لنظام 
 ISO الجودة حسب المواصفة العالمية

9001v2015 للعام الثاني التوالي

2022 اســتقبال فريــق  31 مــارس  30 و  تــم أيــام  
للمواصفــات  الوطنــي  المعهــد  مــن  متخصــص 
والملكّيــة الّصناعــّي INNORPI للقيــام بمهمــة 
 audit de الثانــي  الــدوري  الخارجــي  التدقيــق 
surveillance  لنظــام الجــودة حســب المواصفــة 
إثــر هــذه  تــم  9001V2015. وقــد   ISO العالميــة 
المهمــة إقــرار المحافظــة علــى شــهادة المطابقــة 
األحيــاء  لتربيــة  الفنــي  للمركــز  الجــودة   لنظــام 

المائيــة علــى العــام الثانــي علــى التوالــي.
وتأتــي هــذه الخطــوة تنفيــذا ألحــد أهــم اهــداف 
نظــام  علــى  المحافظــة  الــى  الرامــي  المركــز 

وتطويــره.  الجــودة 
بالتــزام  الخارجــي  التدقيــق  فريــق  اشــاد  وقــد  هــذا 
إدارة المركــز ومجهــودات جميــع فريــق الجــودة علــى 
أن نظــام  الشــهادة، ونــوه  المحافظــة علــى هــذه 
الجــودة بالمركــز فــي تحســن وتتطــور مســتمر ممــا 

يمكــن المركــز مــن بلــوغ وتتبــع جميــع أهدافــه.
هــذا ونذكــر ان المركــز الفنــي لتربيــة االحيــاء المائية 
قــد تحصــل علــى علــى شــهادة مطابقــة حســب 
المواصفــةv ISO9001 2015 بتاريــخ 12 نوفمبــر 
2019علــى إثــر وضــع نظــام إلدارة الجــودة يغّطــي 

)processus(:العملّيــات الّتاليــة
- اإلدارة العاّمة
- نظام الجودة 

- إدارة العالقات مع المواطن
- الّتصّرف في الموارد البشريّة
- الّتصّرف في الموارد الماديّة 

- الّشراءات والّتصّرف في المخزون
- الّندوات والمعارض والّتكوين 

- الّتحاليل المخبريّة
- تطوير مشاريع جديدة

تربيــة  للمشــاريع  والّصّحيــة  الفّنّيــة  اإلحاطــة   -
البحريّــة  االســماك 

تربيــة  للمشــاريع  والّصّحيــة  الفّنّيــة  اإلحاطــة   -
العذبــة. بالميــاه  واالســماك  القوقعيــات 

حصول المحطة النموذجيه لتربيه األسماك 
بالمياه العذبه ببومهل على المصادقة

EA0101الصحية البيطرية تحت عدد

األســماك  لتربيــه  النموذجيــة  المحطــة  تحصلــت 
المصادقــة  علــى  ببومهــل  العذبــة  بالميــاه 
ويأتــي   .EA0101 عــدد  تحــت  البيطريــة  الصحيــة 
هــذا التتويــج بعــد إعــداد ملــف المصادقــة الصحيــة 
المحطــة  علــى  القائميــن  طــرف  مــن  البيطريــة 
المختصــة  الصحيــة  الســلطة  علــى  وعرضــه 
للمصادقــة والتــي كونــت لجنــة للغــرض قامــت 
 24 بتاريــخ  للمحطــة  ميدانيــة  معاينــة  بزيــارة 
ــع  ــارة جمي ــا بزي ــن خالله ــت م ــري 2022 وقام فيف
االخــالالت  بعــض  ورفــع  المحطــة  مكونــات 
والمقترحــات  المالحظــات  وبعــض  الصغــرى 
لتحســين العمــل بالمحطــة. وقامــت اللجنــة علــى 
إثــر الزيــارة بالمصادقــة علــى الملــف ثــم تــم عرضــه 
علــى لجنــه مركزيــه بتاريــخ 03 مــارس2022 تــم 
خاللهــا إســناد رقــم المصادقــة الصحيــة البيطريــة 

. للمحطــة

استكمال موسم2021-2022 الستزراع 
البوري بالسدود والبحيرات الجبلية

الصيــد  لعمليــات  الفعلــي  اإلنطــالق  تــم 
يــوم   2022-2021 لموســم  واإلســتزراع 

السداسي األول لسنة 2022 
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ســبقتها مجموعــة مــن   2021 غــرة نوفمبــر  
اكتوبــر  شــهر  خــالل  اإلستكشــافية  العمليــات 
علــى إمتــداد الســواحل الشــمالية والشــرقية. 
ــن  ــتزراع 21 م ــّم إس ــذا الموس ــالل ه ــم خ ــد ت وق
الســدود والبحيــرات الجبليــة. هــذا وقــد بلــغ عــدد 

مليــون  1.699 المســتزرعة  البــوري  صغــار 

اإلحاطة بمشاريع تربية األسماك البحرية

فــي إطــار إحاطــة وتأطيــر مشــاريع تربيــة األســماك 
البحريــة مــن الناحيــة الفنيــة والصحيــة وبهدف:

تربيــة  لمــزارع  االقتصاديــة  المردوديــة  تحســين   
األســماك البحريــة  مــن خــالل التخفيــض مــن نســب 

الوفيــات وتحســين نســبة التحويــل الغذائــي.
 تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالشركات.

جــوان   15 حــدود  إلــى  الفّنــي  المركــز  قــام 
: 2بـــــــــ 0 2 2

أســماك  تربيــة  لشــركات  ميدانيــة  زيــارات   08
. يّــة لبحر ا

تجديــد 01اتفاقيــة تأطيــر ومتابعــة مــع شــركة 
القرصــان.  أســماك 

اإلحاطة بمشاريع تربية القوقعيات

فــي إطــار إحاطــة وتأطيــر مشــاريع تربيــة القوقعيــات 
قــام فريــق مفــرخ القوقعيــات ببنــزرت بـــ: 

لتربيــة  مشــاريع   )03( لثــالث  ميدانّيــة  زيــارة   -
بنــزرت، ببحيــرة  العائمــة  الحبــال  القوقعيــات علــى 
- زيــارة ميدانّيــة لمشــروع تربيــة الطحالــب الكبيــرة 

ببحيــرة بنــزرت،
ــر عــدد اثنيــن باعثيــن شــّبان فــي مجــال تربيــة   - تأطي
القوقعيــات فــي إطــار دورة تدريبّيــة موّجهــة أيـّـام 17 

ــري2022، و18 و19 فيف
مشــروع  إلنشــاء  جــدد  شــّبان  باعثيــن  اســتقبال   -
فــي  البحــر(  وقنفــذ  )خيــار  الجلــد  شــوكيات  لتربيــة 

startup Act إطــار فــي    startup شــكل 
ــات  ــي القوقعي ــع مربّ ــل م ــة عم ــور جلس - حض
الجهــوي  االتحــاد  بمقــر   2022 جــوان   3 بتاريــخ 
تبســيط  لمزيــد  البحــري  والصيــد  للفالحــة 
اإلجــراءات المتوّجــب اتباعهــا وكيفيــة اعــداد ملف 
ــات. ــة القوقعي للتصنيــف الصّحــي لمناطــق تربي

نشاط المخابر بوحدة المنستير
 

مخبر متابعة الحالةالصحية
ــاز  ــنة  2022  بإنج ــن س ــى م ــية األول ــزت السداس تمي

25 تحليــل خّصصــت لمعاينــة:
األعــالف  مــن  عينــات  و  القــاروص    مــن  يرقــات    -
 Aquaculture« المســتعملة فــي مفــّرخ الطازجــة 
Tunisienne » و ذلــك فــي إطــار اإلتفاقيــة المبرمــة 
مــع هــذه الشــركة فــي مجــال المتابعــة الصحيــة 
الحيوانيــة الذاتيــة .      و قــد تــّم القيــام بـــــمتابعة 
 RT- ليرقــات القــاروص عبــر تقنية Nodavirose مــرض
PCR بنســبة 21 % مــن إجمالــي التحاليــل المنجــزة. 
فــي  ذلــك  و  القمبــري  فحــول  مــن  عينــات    -
القمبــري  لمخــزون  الصحيــة  الحالــة  متابعــة  إطــار 

بملولــش.  النموذجــي  بالمشــروع 
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مخبر متابعة الحالة البيئية
- تــم إلــى حــدود 15 جــوان 2022 إنجــاز 21 تحاليــل 
لمراقبــة جــودة الميــاه خصصــت ل 200 عينــة مــاء 
تربيــة  لمواقــع  البيئيــة  المتابعــة  إطــار  فــي  و 
األســماك  عــرض البحــر و وفقــا لالتفاقيــة المبرمــة 
مــع شــركة  Hanchia Fish  و بعــد أخــذ عينــات  مــن 
الميــاه و الرواســب تــّم القيــام  بدراســة الخاصيــات 
الثقيلــة  المعــادن  و  البكتيريــة  الفيزيوكيميائيــة، 
خــالل  تــّم  و  الشــركة  بموقــع  الرواســب  و  للميــاه 

الغــرض. فــي  تقريــر  إعــداد   2022 فيفــري  شــهر 

تقرير حول المتابعة البيئية الذاتية لموقع شركة حنشية فيش

انتاج صغار البلطي الّنيلي
بمحّطة بشيمة

تّم خالل السداسي  األّول من سنة 2022
-انتــاج 30.000 مــن صغــار البلطــي بــوزن 15 غ تــّم 

توزيــع 25.000 منهــا ألحــد المســتثمرين.
-مواصلــة تســمين 20.000 مــن صغــار البلطــي مــن 

وزن 2 غ الــى وزن 15 غ.
-إنتاج20.000 إصبعّية بوزن يتراوح بين 0.3 و1غ.

-إنتــاج200.000 إصبعّيــة بــوزن أقــل مــن 0.3 غ تــّم 

توزيــع 100.000 منهــا ألحــد المســتثمرين.

المشروع النموذجي
لتربية القمبري بملولش

تبعــا لعــدم التوصــل إلــى توريــد مجموعــة جديــدة مــن 
فحــول القمبــري ،تــّم خــالل موســم تفريــخ القمبــري 

لســنة 2022 إســتعمال مجموعتــان مــن الفحــول: 
- مجموعــة أولــى مــن الفحــول مــن الجيــل الســادس 
فــي عمــر 18 شــهر و بمعــدل وزن فــي حــدود 42 غ 

بالنســبة لإلنــاث. 47 غ  للذكــور و  بالنســبة 
الســابع  الجيــل  مــن  الفحــول  مــن  ثانيــة  مجموعــة   -
ــدل وزن  ــهر و بمع ــر 8 أش ــي عم ــروع ف ــة بالمش المنتج
بالنســبة  28 غ  و  للذكــور  بالنســبة  25 غ  حــدود  فــي 

لإلنــاث.
بعــد فتــرة دامــت حوالــي 30 يــوم تــّم خاللهــا أقلمــة 
والتــزاوج،   البيــض  تكويــن  علــى  وتحفيزهــا  الفحــول 
ــف  ــي منتص ــة ف ــة فعلي ــخ بصف ــة التفري ــت عملي إنطلق
شــهر أفريــل 2022 وســتتواصل إلــى غايــة نهايــة جــوان 

 .  2022
و قــد تــّم إلــى حــدود 20 جــوان إنتــاج 160 ألــف وحــدة مــن 
فــراخ القمــري فــي عمــر تــراوح بيــن 20 و35 يــوم ما بعد 
اليرقــات ) PL20 % 60 ، : PL35  % 40 :( و مــن المبرمــج 
بلــوغ إنتــاج 200 ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري لســنة 

 .2022
هــذا وإنطلقــت مرحلــة تســمين القمبــري بالمشــروع 
ــّم  ــخ 16 جــوان 2022، حيــث ت النموذجــي بملولــش بتاري
إســتزراع 2 أحــواض: الحــوض االول بـــ 20 ألــف وحــدة فــي 
ــي بـــ 30  ــوض الثان ــات والح ــد اليرق ــا بع ــوم م ــر 30 ي عم
ــوم مــا بعــد اليرقــات، علــى  ألــف وحــدة فــي عمــر 20 ي
أن تتواصــل عمليــة التســمين إلــى نهايــة نوفمبــر 2022. 
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نشاط مفّرخ القوقعيات ببنزرت

دعاميــص  انتــاج  وحــدة  نشــاط  إطــار  فــي 
بمواصلــة  العمــل  فريــق  قــام  القوقعيــات 
العمــل فــي إطــار اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم 
ومعالمعهــد  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  مــع 
الزراعــي المتوّســطي ببــاري )إيطاليــا( وذلــك ب:
دعاميــص  إلنتــاج  تقنــي  دليــل  اعــداد    ✓

، ت قعيــا لقو ا
التشــريعي  القيــام باستشــارة حــول اإلطــار   ✓

القّفالةوتســمينها، باســتزراع  المتعّلــق 
✓ االعــداد لموســم انتــاج الدعاميــص والتــزّود 

القوقعيــات، بفحــول 
✓ انتاج الطحالب المجهريّة العلفّية،
تعّهد وصيانة وحدة ضخ مياه البحر،

✓ تعّهد وصيانة حّضانات الطحالب المجهريّة،
✓ دعــم المــوارد البشــريّة عــن طريــق التعاقــد 
ــاء  ــة األحي ــاص تربي ــي اختص ــن ف ــن اثني ــع تقنيي م
المائّيــة لمّدة 7 أشــهر ابتــداءا من 1 مارس2022،
✓ امضــاء مذكــرة تفاهــم جديــدة مــع منّظمــة 
األغذيــة والزراعــة انطلــق العمــل بهــا ابتــداءا مــن 

1 مــارس 2022،
✓ اعــداد اتفاقيــة جديــدة مــع المعهــد الزراعــي 
المتوّســطي ببــاري بالدولــة اإليطاليــة فــي إطــار 
مشــروع نيمــو قنطــرة القتنــاء معــّدات للمفــّرخ 
ــة  ــط القائم ــّم ضب ــد ت ــار وق ــف دين ــة 270 أل بقيم

النهائّيــة.

زيارة منّسق مشروع نيمو قنطرة لوحدة انتاج القوقعيات ببنزرت

زيارة السّيد فاليريو كريسبي عن منّظمة األغذية والزراعة

دورة تدريبية حول التفريخ االصطناعي
ألسماك القاروص والوراطة

ــي  ــخ االصطناع ــول التفري ــة ح ــم دورة تدريبي ــم تنظي ت
ألســماك القــاروص والوراطــة بمفــرخ طبرقــة مــن 25 
إلــى 28 جانفــي 2022والتــي تميــزت بمشــاركة 11 

ــاص. ــاع الخ ــن القط ــن ع ــن بينهم7ممثلي ــترك م مش

 دورة تدريبية حول الزراعة األحيومائية

تــم تنظيــم دوره تكوينيــه حــول الزراعةاالحيومائيــه 
بالميــاه  األســماك  لتربيــة  النموذجيــة  بالمحطــة 

 2022 مــارس  و10   09 يومــي  ببومهــل  العذبــة 
مــن  العديــد  يضــم  نظــري  جانــب  تضمنــت 
المداخــالت القيمــة مــن طــرف العديــد مــن الخبــراء 
حــول جميــع الجوانــب المتعلقــة بجميــع مكونــات 
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الزراعةاالحيومايــه التقنيــة والصحيــة واالقتصاديــة 
والتشــجيع علــى االســتثمار. كمــا تضمنــت جانــب 
تطبيقــي تعــرف مــن خاللــه المتكونــون علــى اهــم 

ــه  قواعــد تصميــم وتركيــب وحــدة زراعــة احيومائي
وصنــع أعــالف األســماك ومتابعــة جــودة ميــاه 

التربيــة.

مشاركة المركز الفني لتربية االحياء المائية 
في تنظيم ورشة عمل حول زراعة األحيومائية

ببومهــل  النموذجيــة  المحطــة  اطــارات  شــارك 
حــول  عمــل  ورشــة  وتنشــيط  تنظيــم  فــي 
 Aquaponie:« بعنــوان  االحيومائيــة   الزراعــة 
 Exemple réussi d’économie circulaire
فــي   »en aquaculture urbaine et rurale

 ERANETMED »WAFRA - مشــروع  إطــار 
 Wireless Aquaponic Farming in Remote
 Area : A Smart Adaptive socio-economic
.2022 31 مــارس  30 و  ايــام  solution« وذلــك 
ــم  ــل تقدي ــة بومه ــارات محط ــن اط ــد ام ــذا وق ه
النقــاش  حصــة  وتنشــيط  نظريتيــن  مداخلتيــن 
التطبيقــي  الجانــب  تنشــيط  و  االول  باليــوم 

. بومهــل  بمحطــة  الثانــي  باليــوم 

ورشة عمل حول منظومة القوقعيات في 
تونس: الوضعّية الحالّية وسبل التنمية 

ــخ 19 مــاي 2022 تنظيــم ورشــة عمــل  ــم بتاري ت
تونــس:  فــي  القوقعيــات  »منظومــة  حــول 
وذلــك  التنميــة«  وســبل  الحالّيــة  الوضعّيــة 
بالمعهــد العالــي للصيــد البحــري وتربيــة األحياء 

ببنــزرت المائّيــة 
وتنــدرج هــذه الورشــة فــي إطــار مذّكــرة التفاهم 
عــدد 2021/03 بيــن المركــز الفّنــي لتربيــة األحياء 

المائّيــة ومنّظمــة األغذيــة والزراعة 
 Renforcement de la production des«
 naissains de palourde dans l’écloserie de
 Bizerte pour appuyer la filière de collecte

.»de palourde
بالمهنييــن  اإلحاطــة  لمزيــد  الورشــة  هــذه  وتتنــّزل 
ــريعية  ــة والتش ــتجّدات الفنّي ــّم المس ــم بأه وإبالغه
فــي مجــال القوقعيــات وهــو مــا دأب عليــه المركــز 
تنميــة  الــى  تهــدف  تشــاركية  مقاربــة  إطــار  فــي 
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هــذه  تهــدف  كمــا  المائّيــة.  األحيــاء  تربيــة  قطــاع 
الحالّيــة  الوضعّيــة  علــى  الوقــوف  إلــى  الورشــة 
لمنظومــة القّفالــة وســبل الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا 
مواطــن  تأميــن  فــي  دورهــا  لعــب  تواصــل  حّتــى 
وكذلــك  الصعبــة  العملــة  واســتجالب  الشــغل 
ــح البحــر  ــار الجوفــي وبل ــة المّح ــة قطــاع تربي وضعي

ببحيــرة بنــزرت. وفــي إطــار مذّكــرة التفاهــم انفــة 
ــّم اعــداد دراســة تهــدف الــى تبيــان النقائــص  الذكــر ت
تصــّور  وتقديــم  الحالــي  التشــريعي  اإلطــار  فــي 
موضــوع  حــول  القانــون  فــي  تعديــل  مقتــرح  أو 
االســتزراع وتربيــة القّفالــة باالعتمــاد علــى دعاميــص 

بالمفّرخــات. منتجــة 

بسمة حمداوي

مشروع  PATINER للتربية المندمجة باألقفاص

اإليطالــي  التونســي  التعــاون  انطلــق مشــروع 
و  المندمجــة  المائيــة  األحيــاء  تربيــة  لتنميــة 
الدولــي  التعــاون  برنامــج  قبــل  مــن  الممــول 
منــذ ســنة 2021، وقــد شــارك المركــز فــي عــدة 
ــروع  ــاز  المش ــدم إنج ــة تق ــل لمتابع ــات عم جلس
وذلــك مــع جميــع االطــراف المتداخلــة مــن الجانب 

اإليطالــي. الجانــب  و  التونســي 
 INSTM و فــي هــذا االطــار نظــم فريــق عمــل مــن

و CTA و DGPA 05 خرجــات بحريــة إلــى مزرعــة 
TTF بســواحل المنســتير  المشــاركة  بمشــروع 
مــاي   30  -29  –  23  -  17 أيــام   »«  PATINER
والرواســب  الميــاه  مــن  عينــات  ألخــذ   ،2022
للموقــع.  األوليــة  البيئيــة  الحالــة  لتشــخيص 
ــة  ــات ، موزع ــن 9 محط ــات م ــذ العين ــّم أخ ــث ت حي
ــائد  ــار الس ــا للتي ــوب  وفًق ــى الجن ــمال إل ــن الش م
الفيزيائيــة  المعاييــر  قيــاس  ووقــع  بالمنطقــة. 
ــرارة ،  ــة الح ــة ، ودرج ــة الحموض ــة )درج والكيميائي

. واألكســجين( 
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 قــام المركــز الفنــي خــالل ســنة 2020 بدراســة مدى 
تأثيــر المصبــات و األوديــة البريــة علــى مواقــع تربيــة 
األســماك بخليــج المنســتير. و مــن أهــّم  المصبــات 
المتواجــدة بهــذه المنطقــة و التــي تــّم متابعتهــا 
فــي هــذه الدراســة نذكــر: واد خنيــس، واد الســوق، 
ــر بالفرينــة  ــر بلمطــة و محطــة التطهي محطــة التطهي
الســاحل  لشــركة  البحــرى  الموقــع  اختيــار  تــّم  و   .
لتربيــة األســماك البحريــة لتقييــم مــدى تأثيــر تصريــف 
ــر  ــاه البح ــي مي ــات ف ــذه المصب ــائلة له ــات الس النفاي
، علــى المــزارع المتواجــدة بالخليــج. وقــع القيــام ب 

ــات مــن المــاء و الرواســب  ــة ألخــذ عين 3 خرجــات بحري
خــالل شــهري مــارس و جــوان  و  نوفمبــر 2020 و قــد 
ــة ،  ــر الفيزيائي ــة بالمعايي ــل المتعلق ــراء التحالي ــّم إج ت
الكيميائيــة   و البكتيريــة إضافــة لتحاليــل المعــادن 
الثقيلــة. حيــث تــّم تقييــم هــذه التأثيــرات مــن خــالل  
المنطقــة  فــي  عليهــا  المتحّصــل  النتائــج  مقارنــة 
ناحيــة و  تربيــة األســماك مــن  الســاحلية ومنطقــة 
مقارنــة هــذه النتائــج بالمعاييــر التونســية الخاصــة 
 2018-315 عــدد  حكومــي  أمــر   ( الغــرض  فــي 

مــؤرّخ فــي 26 مــارس 2018(.

مواقع أخذ العّينات 

صور ألخذ عينات من المياه و الرواسب

أهم نتائج دراسة  تأثير المصبات و األودية
على مواقع تربية األسماك بخليج المنستير
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 و فيمــا يلــي أهــّم مخرجــات هــذه الدراســة لســنة 
2020 علــى مســتوى المنطقة الســاحلية ومنطقة 

تربيــة األســماك .
-  معــدل الرقــم الهيدروجينــي PH المســجل  تــراوح 
بيــن 8 و 9.4 فــي المنطقتيــن الســاحلية و البحريــة 
ــية  ــر التونس ــق للمعايي ــدل مواف ــذا المع ــى ه و يبق
)المحــددة بيــن 6.5 و 8.5( ، مــا عــدى فــي شــهر 
الســاحلية  المنطقــة  حيــث شــهدت   .2020 مــارس 
إلــى تكاثــف الســيول  . و هــذا يعــود    ph = 9  ,4
) المحملــة عــادة بمركبــات  اليابســة  المتأتيــة مــن 
اإلثــراء  ظاهــرة  أنتــج  ممــا   ) والفســفور  اآلزوت 
الغذائــي للميــاه الســاحلية  )eutrophisation ( بهذه 
المنطقــة ، و إنجــّر عــن ذلــك نمــّو ســريع للطحالــب 
ــب  ــة التركي ــق عملي ــاع نس ــي إرتف ــة و بالتال المجهري
الضوئــي ) photosynthèse( التــي أدت إلــى بلــوغ 

هــذا المســتوى مــن الرقــم الهيدروجينــي .
و مقارنــة بالرقــم المســجل بمنطقــة التربيــة فــي 

المنطقــة  أن  نســتنتج   ph  =  7  ,8 الفتــرة  نفــس 
ــر ســلبي علــى منطقــة  ــم تكــن لهــا تأثي الســاحلية ل
تربيــة األســماك فــي هــذا المجــال. علمــا و أن الرقــم 
الهيدروجينــي الطبيعــي لميــاه البحــر يكــون بيــن 7.5 
و 8.5  و أنّــه ال يشــكل أثــرا ســلبيا بالنســبة لتربيــة 
األحيــاء المائيــة فــي حالــة عــدم تجــاوزه ph = 9  أو 

ph = 6 . انخفاضــه الــى
- معــدل األكســجين المــذاب فــي المــاء O2 خــالل 
فتــرات أخــذ العينــات تــراوح بيــن 6.8 و 8.7 مــغ/ل 
ولــم نالحــظ تدنــي مســتوى هــذا العنصــر فــي كلتــا 
المنطقتيــن و كانــت المســتويات المســجلة موافقــة  
للمســتويات الطبيعيــة المعهــودة بالمحيــط البحري 
و التــي عــادة مــا تكــون  فــي  عالقــة عكســية مــع 
ــاض  ــق انخف ــرارة يواف ــاع الح ــرارة )ارتف ــة الح ــّور درج تط
فــي معــدل األكســجين المــذاب فــي المــاء( ، و هــو 
ــم  ــر الرس ــة  )انظ ــذه الدراس ــي ه ــجيله ف ــّم تس ــا ت م

ــم 1(. ــي رق البيان

T و درجة الحرارة   O2 االكسيجين المذاب في الماء ، pH رسم بياني 1: متابعة  الرقم الهيدروجيني

✓  األمالح المعدنية:
المنطقــة  ميــاه  تحتــوي  النيتريــت:  و  النيتــرات   o
الســاحلية  فــي شــهر نوفمبــر علــى نســبة أكبــر 
ــة  ــت ) 0.417 و 0.008( مقارن ــرات و النيتري ــن النيت م
بشــهري مــارس و جــوان: ) 0.057( بالنســبة للنيتريــت 

و بيــن )0 – 0.01 مغ/لتــر(  بالنســبة للنتــرات .
تربيــة  منطقــة  أو  البحريــة  المنطقــة  بخصــوص  و 
األســماك نالحــظ إرتفــاع نســبة النيتــرات بهــا خــالل 
شــهر نوفمبــر. و إعتبــارا إلــى أن هــذه النســبة كانــت 

مرتفعــة فــي نفــس الفتــرة بالمنطقــة الســاحلية، 
النســبي  التأثيــر  إمكانيــة  إلــى  اإلشــارة  يمكننــا 
للمناطــق الســاحلية علــى مواقــع تربيــة األســماك  

عــرض البحــر. 
  و نســتنتج فــي هــذا المجــال بــأن معــدالت النيتريــت 
و النيتــرات تنخفــض باتجــاه المنطقــة البحريــة وتعــد 
أقــل بكثيــر مــن النتيجــة المذكــورة بقائمــة المعاييــر 
 5 و  90مغ/لتــر   ( البحــري  المجــال  التونســية فــي 

مغ/لتــر( .  )الرســم البيانــي رقــم 2(
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المنطقــة  تحتــوي  الســولفات    و  االمونيــوم   o
الســاحلية بشــهر مــارس علــى معــدل مرتفــع مــن 
ــذه   ــير ه ــع تفس ــر( . ويرج ــوم )  32.16مغ/لت االموني
النتيجــة  الــى التحليــل البكتيــري للمــواد العضويــة 
انظــر   ( المنطقــة  هــذه  فــي  بكثافــة  المتواجــدة 

.)3 البيانــي رقــم  الرســم 
الســولفات  معــدل  أن  الرســم  هــذا  ايضــا  يبيــن  و 

يتــراوح بيــن 377.67 الــى 479 مغ/لتــر مــع العلــم 
أن وجــود الســولفات فــي مــاء البحــر يكــون فــي 
شــكل أمــالح معدنيــة مثــل كبريتــات المغنزيــوم 
بالنتائــج  مقارنــة  و    )Sulfate de magnésium(.
نالحــظ  لــم  األســماك،  تربيــة  بموقــع  المســجلة 
ــة  ــجلة بالمنطق ــج المس ــة بالنتائ ــذه المنطق ــر ه تاث

الســاحلية.

رسم بياني 2:  النيترات و النيتريت

رسم بياني 3:  االمونيوم و السولفات
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 ✓  الخصائص البكتيرية
     تبيــن النتائــج المســجلة بالرســم البيانــي 
رقــم 5 ، إرتفــاع نســبي  لعنصــر القولونيــات  
الكليــة coliformes totaux          )فــي حــدود 
1653.33 جرثومة/100مــل( باعتمــاد مؤّشـــر  
nombre plus propable)   NPP ( و ذلــك 
فــي شــهر نوفمبــر بالمنطقــة الســاحلية إال 
أنــه لــم يتجــاوز الحــدود المبينــة بالمعاييــر 
اإلرتفــاع  هــذا  أن  نالحــظ   . كمــا  التونســية 
لــم يتمــّدد فــي المناطــق الموجــودة عــرض 

البحــر .

المســجلة  النتائــج   باقــي   أمــا    
البحريــة  و  الســاحلية  بالمنطقتيــن 
مــن  المواقــع  هــذه  خلــو  تبّيــن 
المعــدالت  ان  بمــا  البــرازي   التلــوث 
العقــد  و  للقولونيــات  المســجلة 
 coliformes fécaux et  ) البرازيــة 
تعــد   )  streptocoques fécaux
التونســية  المعاييــر  مــن  بكثيــر  أقــل 
المعتمــدة فــي الغــرض باإلضافة إلى 
عــدم وجــود البكتيريــا المســببة لمــرض 
  . ) vibrions cholériques  ) الكوليــرا

✓  المعادن الثقيلة
ــج المتحصــل  ــن الرســم  البيانــي رقــم 4  أن النتائ   يبي
عليهــا بالنســبة للمعــادن الثقيلــة فــي أغلــب األوقات 
ــي  ــدى ف ــا ع ــر م ــكل أث ــي ش ــر أو ف ــى الصف ــل ال تمي

شــهر نوفمبــر حيــث :
- تشــهد المنطقــة الســاحلية معــدالت مرتفعــة 
0.075مغ/لتــر  بحاولــي  النحــاس  مــادة  فــي 
بالمعاييــر  المبينــة  الحــدود  تتجــاوز  لــم  أنهــا  إالّ 
التونســية ) 2 مغ/لتــر( . أمــا بخصــوص مــادة الرصاص 

ــاوزا  ــر متج ــدل  0.589 مغ/لت ــجيل مع ــّم تس ــد ت فق
عــدد  الحكومــي  باألمــر  المبينــة  الحــدود  بذلــك 
315-2018 ) 0.5 مغ/لتــر( و يمكــن أن يكــون هــذا  
ــل  ــي محم ــوث صناع ــود تل ــى وج ــة إل ــاع نتيج االرتف
بمــادة الرصــاص فــي المنطقــة. بينمــا تنخفــض هــذه 
بلغــت  البحريــة حيــث  المنطقــة  باتجــاه  المعــدالت 
لــم  و  الرصــاص  بمــادة  0.203مغ/لتــر  معــدل 
ــر التونســية  ــة بالمعايي ــك الحــدود المبين تتجــاوز بذل

فــي المجــال.

رسم بياني 4 :  المعادن الثقيلة
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و تبّيــن النتائــج المســجلة بمنطقــة تربيــة األحيــاء 
نســب  تشــهد  البحريــة  المنطقــة  أّن  المائيــة 
العضويــة  المــواد  معــدالت  فــي  متفاوتــة 
وتختلــف باختــالف زمــن اخــذ العينــات حيــث ســجلنا 
أعلــى نســبة بشــهر مــارس  و التــي كانــت فــي 

نوفمبــر  شــهر  فــي  كانــت  و    8.96% حــدود 
فــي حــدود 3 %. و يعــود ذلــك إلــى تغّيــر نســبة 
المــواد العضويــة المتأتيــة مــن نشــاط التربيــة 
المناخيــة  العوامــل  و  المائيــة  التيــارات  وقــّوة 

بالمنطقــة. 

رسم بياني  6: نتائج نسبة المواد العضوية بمواقع تربية االسماك

رسم بياني5 :نتائج التحاليل البكتيرية

✓  المواد العضوية
البحــري وجــود  البيئــي  التلــوث  مــن مؤشــرات 
البحريــة.  الرواســب  فــي  العضويــة  المــواد 
العلميــة  البحــوث  وإعتمــادا علــى جملــة مــن 
البحريــة الســليمة ال  المناطــق  أن  إلــى  ، نشــير 
تتجــاوز فيهــا نســبة المــواد العضويــة بالرواســب 

2 % و أن نســبة المــواد العضويــة  بالمناطــق 
ــدود  ــي ح ــون ف ــتير تك ــج المنس ــاحلية بخلي الس
7 % .  و مــن ناحيــة أخــرى فــإن تأثيــر موقــع بحــري 
علــى موقــع آخــر فــي هــذا اإلطــار يكــون مرتبطــا 
ــة  ــة البحري ــارات المائي ــّوة التي ــاه و ق ــا بآتج أساس

بالمنطقــة. 
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 ✓  الخصائص الفيزيائية للرواسب البحرية 
مــن خــالل نتائــج التحاليــل الخاصــة بجــم الجســيمات 
ــة  ــب البحري Analyse granulométrique للرواس
بالمواقــع التــي تمــت متابعتهــا خــالل هــذه الدراســة 
، نســتنتج مــن الرســم البيانــي رقــم 7 أن الرواســب 

البحريــة بواليــة المنســتير يمكــن تصنيفهــا تصنيفــا 
التيــار  و  الرمليــة  الحبيبــات  لتصنيــف  بالنســبة  جيــدا 
ــا و ذلــك مــن خــالل مؤشــر  ــارا قوي الناتــج عنــه يعــد تي
 )indice de classement( التصنيــف  او  الترتيــب 

.)indice d’asymétrie( التماثــل  عــدم  ومؤشــر 

رسم بياني 7: الخصائص الفيزيائية للرواسب البحرية

 الخالصة 
بصفــة إجماليــة بّينــت هــذه الدراســة بــأن المصبــات 
لخليــج  الســاحلي  بالشــريط  المتواجــدة  واألوديــة 
المنســتبر لهــا تاثيــر نســبي علــى المنطقة الســاحلية 
إال أن النتائــج الخاصــة بالمؤشــرات البيئيــة التــي تمــت 
بالمعاييــر  المبينــة  الحــدود  تتعــدى  لــم  متابعتهــا 
التونســية. و مــن ناحيــة أخــرى فــإن الوضعيــة البيئيــة 
للمنطقــة الســاحلية لــم تكــن لهــا تأثيــر مباشــر علــى 
منطقــة تربيــة األســماك و ذلــك يمكــن تفســيره  بــأن 
التيــارات المائيــة البحريــة المتواجــدة بخليــج المنســتير 
تعــّد قويـّـة و يكــون إتّجاههــا عــادة مــن الشــمال إلــى 

ــد،  ــي، إن وج ــوث البيئ ــّدد التل ــق تم ــا يعي ــوب مّم الجن
مــن شــرق الخليــج )المناطــق الســاحلية( إلــى غربــه 

ــة(.  ــع التربي )مواق
و آعتبــارا إلــى أن التيــارات المائيــة البحريــة المتواجــدة 
إتّجاههــا  يكــون  و  قويّــة  تعــّد  المنســتير  بخليــج 
ــر  ــة تأثي ــإن فرضي ــوب، ف ــى الجن ــمال إل ــن الش ــادة م ع
ــة بخصــوص  المناطــق الســاحلية علــى مناطــق التربي

هــذا العنصــر تعتبــر ضعيفــة.  

كمال بالحاج مبارك, بشيرة شرف الدين, صفاء 
الجديدي, فخري شوشان, حمدي الغريبي
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مقدمة
محلّيــا  المصنعــة  االعــالف  خاصيــات  تقييــم  بهــدف 
و المســتعملة فــي مرحلــة تربيــة يرقــات القــاروص 
والوراطــة، تــم إنجــاز تجربــة نموذجيــة بمفــّرخ طبرقــة 
 Nutrifish شــركة  مــع  تعــاون  إتفاقيــة  إطــار  فــي 
المهنــي  المجمــع  و  االســماك  أعــالف  لصناعــة 

البحــري.  الصيــد  لمنتوجــات  المشــترك 
المنهجيــة المعتمــدة خــالل هــذه التجربــة تمثلت في 
تقييــم  خاصيــات األعــالف المصنعــة محليــًا مقارنــة 
المســتعملة  و  المــورّدة  االعــالف  مــن  ثــان  بنــوع 
ــة  ــك مــن خــالل مقارن ــة التربيــة و ذل فــي نفــس مرحل
الدهنيــات،  )البروتييــن،  البيوكيميائيــة  الخصائــص 
المؤشــرات  علــى  تأثيرهــا  و  ناحيــة  مــن  الرمــاد( 
الزووتقنيــة مــن ناحيــة أخــرى ) النمو و نســبة اإلحياء(. 

 2021 التجربــة فــي شــهر فيفــري  إنطلقــت هــذه 
الشــكل  أحــواض إســطوانية   4 إســتزراع  تــّم  ، حيــث 
بســعة 200 لتــر لــكل حــوض ب 2000 يرقــة قــاروص 

فــي عمــر 80 يــوم بالحــوض الواحــد.  
نفــس  اإلطــار  علــى ضمــان  هــذا  الحــرص فــي  تــّم 
الغــرض  فــي  المعــّدة  باألحــواض  التربيــة  خاصيــات 
ــة،  ــالق التجرب ــد إنط ــتعملة عن ــات المس ــودة اليرق )ج
العمــل  التربيــة،  لميــاه  الفيزيوكيميائيــة  الخاصيــات 
، نســبة  تعليــف  تنظيــف و  اليومــي مــن  الروتينــي 
الموزعــة   األعــالف  قطــر  و  كميــة  الميــاه،  تجديــد 
طريقــة و أوقــات توزيعهــا( ، علــى أن يكــون الفــارق 
هــذه  فــي  التربيــة  أحــواض  مختلــف  بيــن  الوحيــد 
التجربــة هــو نــوع العلــف المســتعمل. و فيمــا يلــي 

المســّجلة: النتائــج  أهــم  نقــّدم 

مقـارنـة الخصــائص الفيـزيـائـيــة 
والبـيــوكيميــائـيـة

 الخصائص الفيزيائية لألعالف المستعملة
 مقارنــة الخاصيــات الفيزيائيــة لنوعــي األعــالف 
المســتعملة فــي هــذه التجربــة تبّيــن بصفــة 

نــوع   ( المحلــي  النــوع  مــن  العلــف  أن  عامــة  
الشــكل  إســطوانية  حبيبــات  مــن  يتكــون   )N
بينمــا  القطــر.   و  الحجــم  حيــث  مــن  متجانســة 
غيــر  جزيئــات  مــن   P نــوع  مــن  العلــف  يتكــون 
متجانســة مــن ناحيــة الحجــم و القطــر، كمــا هــو 

و2.   1 عــدد  بالصــورة  مبّيــن 

أهم نتائج التجربة النموذجية لتقييم خاصيات االعالف 
المصنعة محلّيا والمستعملة في مرحلة تربية يرقات القاروص
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 )La flottabilité ( بالنســبة لمؤشــر طفــو األعــالف
، بّينــت التحاليــل المنجــزة علــى هــذان النوعــان مــن 
االعــالف بمختلــف األقطــار المســتعملة ، وجــود فــارق 
طفيــف بيــن النوعيــن بخصــوص القطــر عــدد 0.6 مــم . 
حيــث أن االعــالف مــن نــوع P   قطــر 0.6 مــم تميــزت 
بطفــو أعلــى مــن األعــالف مــن نــوع N قطــر 0.6 مــم. 

الخصائص البيوكيميائية
 لألعالف المستعملة

•  نسبة البروتيين:
مــن  النوعيــن  فــي  المســجلة  البروتييــن  نســبة   -
األعــالف المســتعملة )N :النــوع المحلــي و P  النــوع 
المســتورد ( ، أقــل مــن النســبة المطلوبــة فــي هــذه 

ــدود  45 - %50 .  ــي ح ــة ) ف ــن التربي ــة م المرحل
N )النــوع المحلــي( تحتــوي  -  األعــالف مــن نــوع 
النــوع   (   P النــوع  أقــل مــن  بروتييــن  علــى نســبة 
ــم و 0.8  ــر  0.6 م ــبة للقط ــك بالنس ــتورد( و ذل المس
مــم . أّمــا بالنســبة لألعــالف قطــر 1.5 – 1.7 مــم ، 
 .P  ــوع ــن ن ــالف م ــى  باألع ــن أعل ــبة البروتيي ــإن نس ف

 

 رسم بياني عدد1: نسبة البروتيين في أنواع األعالف المستعملة

• نسبة الدهنيات و األحماض الدهنية:
مــن  النوعيــن  فــي  المســجلة  الدهنيــات  نســبة   -
 P و  المحلــي   :النــوع   N( المســتعملة  األعــالف 
النــوع المســتورد ( ، أعلــى مــن النســبة المطلوبــة 
فــي هــذه المرحلــة مــن التربيــة ) فــي حــدود 12 %(. 
ويحتــوي العلــف المحلــي علــى نســبة دهــون تفــوق 
ــك تحتــوي  النســبة الموجــودة بالعلــف المــورد. كذل
األعــالف المحليــة بصفــة عامــة نســبة مــن األحمــاض 
ــورد.  ــف الم ــن العل ــى م ــة ) acides gras( أعل الدهني

 

   رسم بياني عدد2: نسبة الدهنيات  في أنواع األعالف المستعملة

 

   رسم بياني عدد  3 : نسبة األحماض الدهنية  في أنواع األعالف المستعملة

P صورة عدد 1: أعالف من نوعN صورة عدد 2: أعالف من نوع
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• نسبة الرماد 
مقارنــة نســبة الرمــاد ) cendre( بنوعــي األعــالف، تبّيــن 
أن األعــالف المحليــة )مــن نــوع N( تحتــوي علــى نســبة 

 .) P رمــاد أقــل مــن االعــالف المســتوردة )مــن نــوع

 

رسم بياني عدد4: نسبة الرماد في أنواع األعالف المستعملة

مقارنة تأثير النوعين من األعالف
على المؤشرات الزووتقنية 

• النمّو 
التربيــة و إنطالقــا مــن  يــوم مــن   90 بعــد حوالــي 
ــرام  ــدود 0.12 – 0.13 غ ــي ح ــدل وزن ف ــات بمع يرق
ــواض  ــن األح ــن م ــا المجموعتي ــي كلت ــل ف ــّم التحص ت
) المجموعــة األولــى : أحــواض 1 و 2 تــّم تعليفهــا 
بالنــوع المحلــي و المجموعــة الثانيــة  : أحواض 3 و 4 
تــّم تعليفهــا بالنــوع المــورّد( علــى فــراخ بمعــدل وزن 
بيــن 12 و 14 غــرام. و قــد بينــت التحاليــل اإلحصائيــة 
النتائــج  تقــارب   )Les analyses statistiques  (
ــتعملة.   ــالف المس ــي األع ــبة لنوع ــجلة بالنس المس

  رسم بياني عدد5 : متابعة نمو طول فراخ األسماك 

 رسم بياني عدد6 : متابعة نمو وزن فراخ األسماك 
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رسم بياني عدد 7 : متابعة نسبة اإلحياء بأحواض التجربة

• نسبة اإلحياء 
ــراخ  ــدد الف ــّور ع ــأن تط ــي ب ــي التال ــم البيان ــن الرس يبي
 . األحــواض  مختلــف  فــي  متقاربــة  كانــت  النافقــة  
وأكــدت  التحاليــل اإلحصائيــة للبيانــات المجمعــة أن 
يكــن عامــال  لــم  المســتعمل  العلــف  نــوع  إختــالف 

أساســّيا فــي التأثيــر علــى نســبة اإلحيــاء المســجلة  
ــاض  ــل  اإلنخف ــن 30 و 35 %.  و مّث ــت بي ــي تراوح و الت
الشــديد لنســبة األكســجين المــذاب فــي المــاء فــي 
بعــض الفتــرات بالحــوض عــدد 4 ، الســبب الرئيســي 

فــي نفــوق بعــض األســماك. 

الخالصة 
محليــة  المصنعــة  األعــالف  خاصيــات  تقييــم  
والمســتعملة فــي مرحلــة تربيــة يرقــات القــاروص 
ــان مــن االعــالف المــورّدة  مــن خــالل مقارنتهــا بنــوع ث
والمســتعملة فــي نفــس مرحلــة التربيــة، يبّيــن تقارب 
النتائــج المتحصــل عليهــا  بخصــوص تأثيــر النوعيــن مــن 
األعــالف علــى المؤشــرات الزوتقنّيــة ) النمــو و نســبة 

اإلحيــاء( المســجلة بهــذه التجربــة.  
و بخصــوص مقارنــة األعــالف بعضهــا ببعــض، تبّيــن 
ــكل  ــون والش ــتوى الل ــى مس ــان عل ــالف النوع إخت
تحليــل  بّيــن  كمــا  الحبيبــات.  أحجــام  وتجانــس 
الخاصيــات البيوكيميائيــة أن نســبة البروتييــن بكلتــا 
النوعيــن مــن األعــالف أقــل مــن النســبة المطلوبــة 
نســبة  أن  و  التربيــة  مــن  المرحلــة  هــذه  فــي 

ــن  ــى م ــالف أعل ــن األع ــن م ــا النوعي ــات بكلت الدهني
. المطلوبــة  النســبة 

التجربــة  بهــذه  المســجلة  النتائــج  علــى  بنــاءا  و 
االعــالف  جــودة  تحســين  علــى  عمــال  و  النموجيــة 
المصنعــة محليــا والمســتعملة فــي محلــة تربيــة 
يرقــات القــاروص يمكــن إســتنتاج التوصيــات التاليــة: 
البروتييــن و نســبة  العمــل علــى تعديــل نســبة   -
هــذه  خــالل  المطلوبــة  للنســب  تبعــا  الدهنيــات 

التربيــة. مــن  المرحلــة 
- تحســين مؤشــر طفــو حبيبــات األعــالف قطــر 0،6 

ــم.  م

كمال بالحاج مبارك, شهناز المدب, فخري شوشان, 
صفاء الجديدي, حمدي الغريبي


