
 لألسماك الصناعية التغذية وطرق أساليب

رخزٍف رغزيخ األعّبن ػٓ رغزيخ اٌؾيٛأبد؛ فٝ لذسح األٌٚٝ ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ ثؼل اٌؼٕبفش اٌغزائيخ ِٓ اٌّبء ِٚٓ  -

 اٌىبئٕبد األخشٜ اٌزٝ رؼيؼ ثغٛاس٘ب

ِٕٙب اعزخذاِٗ ٚأٚلبد رمذيّٗ ِٓ أعً اٌزغزيخ اٌؼالئك اٌزٝ رمذَ ٌألعّبن إِب ِغبػذح أٚ ِىٍّخ، أٚ ِزىبٍِخ، أٚ خبفخ؛ ٌٚىً  -

 أٚ اٌؼالط

اٌؼٍف اٌضائذ ال يّضً فمو خغبسح ٌٍّضاسع، ٌىٕٗ يّىٓ أْ يزغجت فٝ ؽذٚس ِؾىالد ثأؽٛاك اإلٔزبط، ٚؽّالً صائذًا ػٍٝ  -

 األوغغيٓ اٌّطٍٛة ٌألعّبن

اإلًتبج فً الوشارع السونيت. وتتىقف أهويتهب علً تعتبز التغذيت الصٌبعيت واحذة هي أهن العىاهل الزئيسيت الالسهت لشيبدة 

ًً تنىى أمثز أهويت فً حبالث االستشراع الونثف عٌهب فً حبالث االستشراع ًصف الونثف أو  هستىيبث االستشراع؛ فوثالً

 الوستىيبث األدًً.

 ٚرخزٍف رغزيخ األعّبن ػٓ رغزيخ اٌؾيٛأبد األخشٜ فيّب يٍٝ:

 ثؼل ػٕبفش اٌّشوجبد اٌغزائيخ ِٓ اٌّبء ِٚٓ اٌىبئٕبد األخشٜ اٌّٛعٛدح ثبألؽٛاك. يّىٓ ٌألعّبن أْ رؾقً ػٍٝ -1

 األعّبن ِٓ اٌىبئٕبد راد اٌذَ اٌجبسد؛ ٚثبٌزبٌٝ فئْ اؽزيبعبرٙب ِٓ اٌطبلخ ألً ِٓ اٌىبئٕبد راد اٌذَ اٌؾبس. -2

 خزٍف ػٓ اٌؾيٛأبد األخشٜ.يزُ ٘نُ ٚرّضيً اٌجشٚريٕبد ٚاٌّٛاد اٌىشثٛ٘يذساريخ فٝ األعّبن ثؼذح هشق ر -3

 يّىٓ أْ يّضً اٌغزاء اٌضائذ ٌألعّبن ِؾىٍخ؛ ؽيش إٔٗ يؤدٜ ثؼذ رؾٍٍٗ إٌٝ رٍٛس اٌّبء. -4

ٚثقشف إٌظش ػٓ إٌمبه اٌزٝ عجك روش٘ب؛ فئْ ِجبدا ٚأعبعيبد رغزيخ األعّبن رؾجٗ إٌٝ ؽذ وجيش ِجبدٜء ٚأعبعيبد رغزيخ 

 اٌؾيٛأبد األخشٜ.

 خ ٌألعّبناالؽزيبعبد اٌغزائي

تشول االحتيبجبث الغذائيت لألسوبك: البزوتيٌبث والذهىى والنزبىهيذراث والفيتبهيٌبث 

 والوعبدى والوبء واألمسجيي.

 البزوتيٌبث واألحوبض األهيٌيت: -1

ب فٝ ثٕبء اٌغ ًّ غُ ِٚؼظُ رؼزجش اٌجشٚريٕبد ِٓ اٌّىٛٔبد اٌشئيغيخ فٝ عّيغ اٌىبئٕبد اٌؾيخ ٚفٝ األعّبن؛ ؽيش رٍؼت دًٚسا ِٙ

ؽًّنب أِيٕيًب رّضً  20اٌٛظبئف اٌجيٌٛٛعيخ فٝ اٌغغُ. ٚرزىْٛ اٌجشٚريٕبد ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األؽّبك األِيٕيخ اٌزٝ يجٍغ ػذد٘ب 

اٌٛؽذاد اٌجٕبئيخ ٌغّيغ اٌجشٚريٕبد. ٚثؼل ٘زٖ األؽّبك يّىٓ رخٍيمٙب داخً عغُ اٌؾيٛاْ ٚرغّٝ ثبألؽّبك األِيٕيخ غيش 

بٌنشٚسح أْ رىْٛ مّٓ ِىٛٔبد اٌغزاء، ٕٚ٘بن األؽّبك األِيٕيخ اٌنشٚسيخ ٚ٘ٝ اٌزٝ ال يغزطيغ اٌنشٚسيخ؛ ألٔٙب ٌيغذ ث

 اٌؾيٛاْ رخٍيمٙب داخً عغّٗ ٚيزؾزُ رٛافش٘ب فٝ غزائٗ، ٚرّضً رٍه اٌّغّٛػخ ػؾشح أؽّبك ٘ٝ:

 ليىسيي. -ي أرجيٌي -هيستيذيي  -هثيىًيي  -إيشوليىسيي  -تزيبتىفبى  -ثزيىًيي  -فبليي  -فيٌيل الًييي 

ٌٚٙزا فئٔٗ يغت اٌزأوذ ِٓ أْ اٌجشٚريٓ اٌّغزخذَ فٝ غزاء األعّبن أٚ رٍه اٌؾيٛأبد ِزضْ فٝ رٍه األؽّبك األِيٕيخ 

ب ٚويفًب. ألٔٗ فٝ ؽبٌخ اعزخذاَ غزاء غيش ِزضْ فٝ األؽّبك األِيٕيخ فئْ ٘زا يؼزجش إ٘ذاًسا ٌٍميّخ اٌغزائيخ  ًّ اٌنشٚسيخ و

 ٌه اٌغزاء ٚثبٌزبٌٝ ٌضّٕٗ؛ ثً رّضً ػٍّيخ اٌزخٍـ ِٓ األؽّبك األِيٕيخ اٌضائذح ػجئًب ػٍٝ اٌغّىخ.ٌٍجشٚريٓ اٌّٛعٛد فٝ ر

ٚاألوضش ِٓ رٌه إٔٔب يغت أْ ٔأخز فٝ االػزجبس اٌىّيبد أٚ إٌغت اٌّزبؽخ ِٓ رٍه األؽّبك األِيٕيخ فٝ ِقذس اٌجشٚريٓ؛ 

شٚريٓ ٌٚىٕٗ غيش ِزبػ ٌٍغّىخ العزغالٌٗ فٝ اٌؼٍّيبد اٌؾيٛيخ ألٔٗ أؽيبًٔب يىْٛ اٌؾّل األِيٕٝ ِٛعٛدًا فٝ رىٛيٓ اٌج

 اٌنشٚسيخ.

 الذهىى واألحوبض الذهٌيت: -2



ب ِٓ ِقبدس اٌطبلخ فئْ ٌٙب اٌؼذيذ ِٓ اٌٛظبئف اٌؾيٛيخ األخشٜ؛ ؽيش رؼًّ وٛعو ِؾشن  ًّ ثغبٔت وْٛ اٌذْ٘ٛ ِقذًسا ِٙ

اِزقبفٙب، ٚوزا ثؼل أٔٛاع اٌّٛاد اٌذٕ٘يخ ِضً )اٌفٛعفٌٛيجيذاد( ٚٔبلً ٌٍفيزبِيٕبد اٌزائجخ فٝ اٌذْ٘ٛ ٌزغبػذ ػٍٝ ػٍّيخ 

ب وّىْٛ ِٓ ِىٛٔبد عذساْ اٌخٍيخ، وّب رذخً اٌّٛاد اٌذٕ٘يخ فٝ رىٛيٓ ثؼل اٌٙشِٛٔبد ٚاإلعزشٚيذاد. ًّ  رٍؼت دًٚسا ِٙ

ذٕ٘يخ أؽّبك ٚرمَٛ اٌذْ٘ٛ ثٛظيفزيٓ سئيغيزيٓ وّقذس ٌٍطبلخ ٚوّقذس ٌألؽّبك اٌذٕ٘يخ، ٚثؼل ٘زٖ األؽّبك اٌ

 مشٚسيخ ٌٍغّىخ ِضً األؽّبك األِيٕيخ.

ب فٝ عؼً اٌغزاء أوضش اعزغبغخ. ٚرؼطٝ األؽّبك اٌذٕ٘يخ أعّبء سلّيخ ِؼيٕخ ِضً  ػ ًّ -2n::1رّضً اٌذْ٘ٛ أيًنب ػبِالً ِٙ

د اٌىشثْٛ ػٍٝ ػذد اٌشٚاثو اٌضٚعيخ ثيٓ أصٚاط رسا 2nػٍٝ ػذد رساد اٌىشثْٛ، فٝ اٌؾبِل اٌذٕ٘ٝ ٚ  :1ؽيش يذي سلُ 3

 ػٍٝ ِىبْ أٚي ساثطخ ِضدٚعخ ِٓ ٔبؽيخ ِغّٛػخ اٌّضيً فٝ اٌؾّل اٌذٕ٘ٝ.3ٚيذي اٌشلُ األخيش  

( ٚوزٌه رٍه 3ٚرغّٝ األؽّبك اٌذٕ٘يخ اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ أٚي ساثطخ ِضدٚعخ ػٍٝ رسح اٌىشثْٛ اٌضبٌضخ ثّغّٛػخ  )أِٚيغب

 (.6عخ رغّٝ ثّغّٛػخ )أِٚيغباٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ أٚي ساثطخ ِضدٚعخ ػٍٝ رسح اٌىشثْٛ اٌغبد

 وتٌقسن األحوبض الذهٌيت إلً:

 أؽّبك دٕ٘يخ ِؾجؼخ: -1

 ٚ٘ٝ اٌزٝ ال يٛعذ ثٙب أٜ سٚاثو صٕبئيخ ثيٓ رساد اٌىشثْٛ.

 أؽّبك دٕ٘يخ غيش ِؾجؼخ )أؽبديخ أٚ ػذيذح(: -2

 األؽّبك غيش اٌّؾجؼخ.ٚ٘ٝ رؾزٜٛ ػٍٝ ساثطخ صٕبئيخ أٚ أوضش، ٚغبٌجًب ِب رىْٛ األؽّبك اٌذٕ٘يخ اٌنشٚسيخ ِٓ 

وتختلف االحتيبجبث هي األحوبض الذهٌيت ببختالف أًىاع األسوبك. وعوىًهب فإى هٌبك بعط الٌقبط العبهت التً يوني 

 تىظيحهب فيوب يأتً:

 (.6( أوضش ِٓ اؽزيبعٙب إٌٝ )أِٚيغب3< رؾزبط األعّبن إٌٝ ِغّٛػخ )أِٚيغب

 ػٍٝ أعّبن اٌّيبٖ اٌقبٌؾخ ثٛمٛػ أعشع ِٓ أعّبن اٌّيبٖ اٌؼزثخ.< رظٙش أػشاك ٔمـ األؽّبك اٌذٕ٘يخ اٌنشٚسيخ 

( ػّب رزطٍجٗ أعّبن اٌّيبٖ 3< رظٙش أعّبن اٌّيبٖ اٌجبسدح ؽبعزٙب إٌٝ وّيبد أوجش ِٓ األؽّبك اٌذٕ٘يخ ِٓ ِغّٛػخ )أِٚيغب

 اٌذافئخ.

عّبن اٌجؾشيخ ِقذًسا عيذًا ٌّغّٛػخ ( ثيّٕب رؼزجش صيٛد األ6< رؼزجش اٌضيٛد إٌجبريخ ِقذًسا عيذًا ٌّغّٛػخ )أِٚيغب

 (3)أِٚيغب

 النزبىهيذراث والطبقت: -3

رؼزجش اؽزيبعبد األعّبن ِٓ اٌطبلخ ِٓ أُ٘ االخزالفبد اٌٛامؾخ ثيٓ رغزيخ األعّبن ٚرغزيخ اٌؾيٛأبد األخشٜ، وّب أْ 

. إْ األعّبن ال رؾزبط ٌالؽزفبظ ثذسعخ اؽزيبعبد األعّبن ِٓ اٌطبلخ ٌزّضيً اٌجشٚريٓ ألً ثىضيش ػٕٙب فٝ اٌؾيٛأبد األخشٜ

ؽشاسح صبثزخ ٌغغّٙب ؽيش إٔٙب ِٓ رٚاد اٌذَ اٌجبسد. ٚأيًنب رجزي األعّبن وّيخ لٍيٍخ ٔغجيًب ِٓ اٌطبلخ ٌالؽزفبظ ثٛمؼٙب فٝ 

فٝ اإلخشاط  اٌّبء ٚرخشط األعّبن ِؼظُ إفشاصارٙب إٌيزشٚعيٕيخ ػٍٝ ؽىً أِٛٔيب؛ ٚرٍه رغزٍٙه هبلخ ألً ِٓ رٍه اٌزٝ رغزٍٙه

 ػٍٝ ٘يئخ ثٌٛيٕب أٚ ؽّل اٌجٌٛيه.

ٚػٕذ رىٛيٓ ػالئك األعّبن فئٔٗ يغت أْ يىْٛ ِغزٜٛ اٌطبلخ فٝ اٌؼٍيمخ ِضبٌيًب؛ ؽيش إْ صيبدح أٚ ٔمـ ِغزٛيبد اٌطبلخ 

ٌطبلخ رؤدٜ إٌٝ أخفبك ِؼذالد إٌّٛ؛ ألْ األعّبن ػبدح رأوً ؽزٝ رغذ اؽزيبعبرٙب ِٓ اٌطبلخ، ٚفٝ ؽبٌخ وْٛ ِغزٜٛ ا

ِشرفؼًب فٝ اٌؼٍيمخ فئْ األعّبن ال رأوً وّيبد وجيشح ِٕٙب ؽيش إٔٙب رغطٝ اؽزيبعبرٙب ِٓ اٌطبلخ، ٚثبٌزبٌٝ ال رىْٛ وّيخ 

اٌجشٚريٓ اٌّٛعٛدح وبفيخ ٌّؼذالد ّٔٛ ػبٌيخ، ٚأيًنب فٝ ؽبٌخ وْٛ ِغزٛيبد اٌطبلخ ِٕخفنخ فئْ األعّبن عٛف رغزخذَ 

 ٚثبٌزبٌٝ فئْ وّيخ اٌجشٚريٓ اٌّزبؽخ ٌٍّٕٛ رىْٛ ِٕخفنخ ِّب يؤدٜ إٌٝ ِؼذالد ّٔٛ ِٕخفنخ. اٌجشٚريٓ ٌغذ إٌمـ فٝ اٌطبلخ؛

ِٚٓ ٕ٘ب رأرٝ أّ٘يخ أْ رىْٛ ٕ٘بن ِؼذالد أٚ ٔغت ِزضٔخ ثيٓ ِغزٜٛ اٌطبلخ ِٚغزٜٛ اٌجشٚريٓ ثبٌؼٍيمخ، ٚ٘ٛ ِب يغّٝ 

 ثٕغجخ ِؾزٜٛ اٌطبلخ/ِؾزٜٛ اٌجشٚريٓ.



ويٍٛ وبٌٛسٜ/ٌىً عُ ثشٚريٓ، ٚرّضً  10-:٘زٖ إٌغجخ ثيٓ اٌطبلخ ٚاٌجشٚريٓ ػٕذ ِغزٜٛ  ٚفٝ األعّبن يغت أْ ٔؾبفع ػٍٝ

 اٌضيٛد ٚاٌذْ٘ٛ أؽغٓ ِقذس ِٓ ِقبدس اٌطبلخ.

 العٌبصز الوعذًيت: -4

ب فٝ ٔٛاػ ِّٙخ ٌؾيبح األعّبن؛ ؽيش رغبػذ فٝ رمٛيخ ٚفالثخ اٌؼظبَ فٝ األعّبن ٚاٌٙيىً اٌخبسعٝ ًّ  رٍؼت اٌؼٕبفش دًٚسا ِٙ

 فٝ اٌمؾشيبد، وّب رٍؼت دًٚسا فؼبالً فٝ ؽفع االرضاْ األعّٛصٜ ثيٓ عٛائً اٌغغُ اٌّخزٍفخ ٚاٌجيئخ اٌّبئيخ اٌّؾيطخ.

 ٚرذخً اٌّؼبدْ أيًنب فٝ رشويت اإلٔضيّبد ٚاٌذَ ٚاٌقجغبد ٚاٌؼذيذ ِٓ اٌّىٛٔبد اٌؼنٛيخ األخشٜ.

 

 اٌؼٕبفش اٌزٝ رؾزبعٙب األعّبن: 

 ي(:عٌبصز هعذًيت عظوً )مبز -

 ٚرؾًّ اٌىبٌغيَٛ، اٌفٛعفٛس، اٌّبغٕغيَٛ، اٌقٛديَٛ، اٌجٛربعيَٛ، اٌىٍٛسيٓ ٚاٌىجشيذ. 

 عٌبصز هعذًيت ثبًىيت: -

 ٚرؾًّ اٌؾذيذ ٚاٌيٛد ٚإٌّغٕيض ٚإٌؾبط ٚاٌىٛثبٌذ ٚاٌضٔه، اٌٍّٛثيذُٔ.

اٌؼٕبفش اٌزائجخ ٌيظ ػٓ هشيك ٚرخزٍف األعّبن ػٓ اٌؾيٛأبد األخشٜ فٝ أْ األعّبن رؾقً ػٍٝ ِؼظُ اؽزيبعبرٙب ِٓ 

اٌغزاء ٌٚىٓ ػٓ هشيك االِزقبؿ ِٓ اٌّبء اٌّؾيو ثٙب؛ ؽيش رّش اٌؼٕبفش اٌزائجخ فٝ اٌّبء ثغٌٙٛخ ِٓ خالي أغؾيخ 

 اٌخيبؽيُ.

ب، يؼزجش وً ِٓ اٌىبٌغيَٛ ٚاٌفٛعفٛس ِٓ أُ٘ اٌّؼبدْ اٌزٝ رؾزبعٙب األعّبن ٌٚىٓ ثّب أْ اٌىبٌغيَٛ اٌزائت فٝ اٌّبء ًِ  ٚػّٛ

يّىٓ أْ يغطٝ ِؼظُ اؽزيبعبد اٌغّىخ؛ فئْ اٌفٛعفٛس يّضً أُ٘ ػٕقش يغت رٛفيشٖ فٝ ػٍيمخ األعّبن ػٕذ رؾنيش٘ب، ٚيغت 

اٌؾفبظ ػٍٝ ٔغجخ ِؼزذٌخ ثيٓ اٌىبٌغيَٛ ٚاٌفٛعفٛس ألٔٗ فٝ ؽبٌخ االخزالي ال رغزطيغ األعّبن االعزؼبدح اٌىبٍِخ ِّٕٙب ٚرؼزجش 

 فٛس ٔغجخ ِضبٌيخ.ثيٓ اٌىبٌغيَٛ ٚاٌفٛع 2:1ٔغجخ 

 الفيتبهيٌبث: -5

اٌفيزبِيٕبد ٘ٝ ِشوجبد ػنٛيخ يزؾزُ ٚعٛد٘ب مّٓ ِشوجبد اٌؼالئك، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٙب رىْٛ ِطٍٛثخ ثىّيبد فغيشح 

 ٔغجيًب إال أٔٙب مشٚسيخ ٌؾذٚس إٌّٛ اٌطجيؼٝ ٚإرّبَ اٌؼٍّيبد اٌؾيٛيخ اٌّخزٍفخ فٝ اٌغغُ.

ّل األعىٛسثيه( فٝ غزائٙب؛ ألٔٙب ال رغزطيغ رخٍيمٗ داخٍيًب فٝ عغّٙب، فٝ ؽيٓ أْ رؾزبط األعّبن إٌٝ فيزبِيٓ )ط( )ؽ

ِؼظُ اٌؾيٛأبد األخشٜ ِضً األثمبس ٚاألغٕبَ ٚاٌطيٛس ال رؾزبط ٘زا اٌفيزبِيٓ؛ ٚرٌه ٌّمذسرٙب ػٍٝ رخٍيمٗ ِٓ ِشوجبد ػنٛيخ 

بِيٕبد رائجخ فٝ اٌّبء. ِٚٓ رٍه رٛعذ صّبٔىخ فيزبِيٕبد رغّٝ أخشٜ ِضً اٌّٛاد اٌىشثٛ٘يذساريخ. ٚيّىٓ رمغيُ اٌفيزبِيٕبد إٌٝ فيز

ِغّٛػخ فيزبِيٓ )ة( ٚرٍه ٌٙب ٚظيفخ ِغبػذح اإلٔضيّبد، ٚاٌضالصخ فيزبِيٕبد األخشٜ اٌزائجخ فٝ اٌّبء ٌٙب ٚظبئف أخشٜ غيش 

اٌفيزبِيٕبد اٌضالصخ ٘ٝ )فيزبِيٓ ط وٛٔٙب ِغبػذ إٔضيُ ٚرىْٛ ِطٍٛثخ ٌٍغغُ ثىّيبد أوجش ٔغجيًب ِٓ اٌفيزبِيٕبد األخشٜ، ٚرٍه 

ٚاأليٕٛعزٛي ٚاٌىٌٛيٓ( ٚإٌٛع اٌضبٔٝ ِٓ اٌفيزبِيٕبد ٘ٛ اٌفيزبِيٕبد اٌزائجخ فٝ اٌذْ٘ٛ ٚرؾًّ أسثؼخ فيزبِيٕبد ٚ٘ٝ )أ، د، ٘ـ، 

 ن(.

ؼزّذ أيًنب ػٍٝ رزٛلف اؽزيبعبد األعّبن ٌٍفيزبِيٕبد ػٍٝ ٔٛع اٌغّه ٚؽغّٗ ِٚؼذي ّٖٔٛ ٚاٌؼٛاًِ اٌغزائيخ األخشٜ، وّب ر

 اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ ِضً دسعخ اٌؾشاسح ٚرشويض اٌٍّٛصبد فٝ اٌّبء.

ٚيؤدٜ ٔمقبْ اٌفيزبِيٕبد إٌٝ ؽذٚس ثؼل األػشاك اٌّشميخ ِضً فمذاْ اٌؾٙيخ ٚمؼف إٌّٛ ٚاٌٙضاي ٚاألٔيّيب. ٌزٌه فئٔٗ 

فيزبِيٕبد ثٙب ألً ِٓ اٌّطٍٛة، وّب ال يغت أْ ٔزؾشٜ اٌؾشؿ فٝ ؽبٌخ رىٛيٓ اٌؼالئك اٌقٕبػيخ ؽزٝ ال رىْٛ ِغزٛيبد اٌ

 يغت أْ رىْٛ أػٍٝ ثىضيش ِٓ اٌّطٍٛة، ؽيش إْ وٍزب اٌؾبٌزيٓ يّىٓ أْ رنش ثبألعّبن.

 اٌزغزيخ اٌؼٍّيخ ٌألعّبن:



ب ٌٍؼٕبفش اٌغزائيخ اٌالصِخ ٌّٕٛ األعّبن. ٚرزٛلف ِذٜ أّ٘يزٗ ػٍٝ ٔٛع األعّبن  ًّ يّضً اٌغزاء اٌطجيؼٝ ِقذًسا ِٙ

ؽيش رخزٍف أٔٛاع األعّبن فٝ ػبدارٙب اٌغزائيخ. فٕٙبن األعّبن اٌزٝ رزغزٜ ػٍٝ اٌّقبدس إٌجبريخ ٚرٍه رغزفيذ  اٌّغزضسػخ؛

ثذسعخ وجيشح ِٓ ِقبدس اٌغزاء اٌطجيؼٝ ثبٌؾٛك؛ ٚثبٌزبٌٝ فئٔٙب يّىٓ أْ رغطٝ ِؼظُ اؽزيبعبرٙب اٌغزائيخ ِٓ رٌه اٌّقذس. 

ِؼيٓ ِٓ اإلٔزبط ِضً عّه اٌجٍطٝ. ٕٚ٘بن األعّبن اٌّفزشعخ ٚرٍه رىْٛ  ٚيّىٓ االعزغٕبء ػٓ اٌغزاء اٌقٕبػٝ إٌٝ ؽذ

 اعزفبدرٙب لٍيٍخ ِٓ ِقبدس اٌغزاء اٌطجيؼٝ ثبألؽٛاك.

 

 ويوني تقسين العالئق التً تقذم لألسوبك علً أسبص هحتىاهب الغذائً إلً:

 عالئق هسبعذة أو هنولت: -1

ػٕبفش غزائيخ ِؼيٕخ ال يّىٓ ٌّقبدس اٌغزاء اٌطجيؼٝ ثبٌؾٛك رٛفيش٘ب؛  ٚيزُ رشويت رٌه إٌٛع ِٓ اٌؼالئك ٌيغذ إٌمـ فٝ

ٚثبٌزبٌٝ فئٔٙب رىْٛ ِىٍّخ ٌٍغزاء اٌطجيؼٝ، ٚ٘زٖ اٌؼالئك ٘ٝ األغٍت فٝ األعّبن ٌالعزفبدح ِٓ اٌغزاء اٌطجيؼٝ اٌّٛعٛد فٝ 

 ِضسػخ اٌغّه.

 

 العالئق أو األعالف الوتنبهلت: -2

ائيخ اٌالصِخ ٌّٕٛ اٌغّىخ ٚعّيغ اٌٛظبئف اٌجيٌٛٛعيخ األخشٜ؛ فٙٝ رؾزٜٛ ػٍٝ اٌؼٕبفش ٚرٍه رمذَ عّيغ اٌؼٕبفش اٌغز 

 اٌغزائيخ ٚاٌّٛاد اٌىشثٛ٘يذساريخ؛ ٚ٘زٖ ػبدح ِب رغزؼًّ فٝ اٌّضاسع ػبٌيخ اٌىضبفخ اٌغّىيخ.

 العالئق أو األعالف الخبصت: -3

ئك اٌؼالعيخ، ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ ػالئك ِزىبٍِخ ينبف يغزخذَ رٌه إٌٛع ِٓ اٌؼالئك فٝ ثؼل األغشاك اٌخبفخ ِضً اٌؼال 

إٌيٙب ِنبداد ؽيٛيخ ٚرغزخذَ فٝ اٌزغزيخ فٝ ؽبٌخ ظٙٛس أِشاك فٝ األعّبن، أٚ اٌؼالئك اٌزٝ رغزخذَ ٌزغزيخ األِٙبد ٌزؾغيٓ 

 ِؼذالد اٌزفشيخ ٚإٔزبط اٌيشلبد.

 أعبٌيت ٚهشق اٌزغزيخ:

ب ثبًٌغب ٌٍؾقٛي ػٍٝ ًِ أػٍٝ ِؼذالد ٌٍّٕٛ؛ ٌٚزٌه فٙٛ يؾبٚي أْ يمذَ ٌألعّبن وً وّيبد اٌغزاء  يٌٛٝ ِشثٝ األعّبن ا٘زّب

اٌزٝ يّىٓ ٌٙب اثزالػٙب. ٌٚىٓ ثّب أْ اٌؼٍف اٌضائذ ػٓ ؽبعخ رٍه األعّبن ال يّضً فمو خغبسح ِبديخ ٌٍّضاسع، ٌٚىٕٗ يّىٓ أيًنب 

ا ػٍٝ األوغغيٓ اٌّطٍٛة ٌألعّبن؛ فئٔٗ ِٓ أْ يزغجت فٝ ؽذٚس ِؾىالد ػذيذح  ثأؽٛاك اإلٔزبط ؽيش يّضً اعزٙالًوب صائذً 

ٕ٘ب رظٙش أّ٘يخ ِؼشفخ وّيبد اٌغزاء ٚاٌالصَ رمذيّٙب ثذلخ ٚػذد ِشاد اٌزغزيخ ٚهشق رمذيُ اٌغزاء رؾذ ظشٚف االعزضساع 

بن اٌّخزٍفخ؛ ؽزٝ يّىٓ اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼذالد ّٔٛ ػبٌيخ ٚوزا ِؼذالد رؾٛيً عيذح، ٚوزٌه ٌٍؾفبظ ػٍٝ ثيئخ ِٕبعجخ ٌألعّ

 ٚفؾزٙب.

 هشق رمذيُ اٌغزاء:

يزُ رمذيُ اٌغزاء ٌألعّبن فٝ أؽٛاك اإلٔزبط وجيشح اٌؾغُ ثٛاعطخ أعٙضح رغزيخ ِيىبٔيىيخ؛ ؽيش يزُ ثٛاعطزٙب ثزس اٌؼٍيمخ ػٍٝ 

أوجش ِغبؽخ ِّىٕخ ِٓ عطؼ اٌؾٛك ِّب يؼطٝ فشفخ ٌغّيغ األعّبن ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌغزاء ٚثبٌزبٌٝ اٌؾقٛي ػٍٝ أعّبن 

فٝ اٌؾغُ، وّب أٔٗ أيًنب يؼطٝ اٌفشفخ ٌألعّبن اٌقغيشح ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌغزاء فٝ ؽبٌخ اعزضساع أؽغبَ ٚأػّبس ِزغبٚيخ 

ِخزٍفخ ِٓ األعّبن، وّب أٔٗ فٝ ؽبٌخ اعزخذاَ اٌغزاء اٌطبفٝ ػٍٝ عطؼ اٌّبء يغت رغزىخ األؽٛاك ِٓ عبٔت اٌؾٛك اٌزٜ 

زٍزُٙ اٌغزاء لجً أْ رغشفٗ اٌشيبػ إٌٝ عبٔت اٌغغش ٚال رزّىٓ األعّبن رٙت ِٕٗ اٌشيبػ ؽزٝ رىْٛ ٕ٘بن فشفخ وبفيخ ٌألعّبن ٌ

 ِٓ اٌزٙبِٗ.

 ِٛاػيذ رمذيُ اٌغزاء:

َْ أٚ 25رزُ ػبدح رغزيخ األعّبن ِشح ٚاؽذح يِٛيًب، عزخ أيبَ فٝ األعجٛع، ِغ أٔٗ يّىٓ اٌزغزيخ ِشريٓ يِٛيًب ػٕذ دسعخ ؽشاسح 
ٌزمذيش ٚرمييُ اٌشثؼ اٌّبدٜ اٌزٜ يؼٛد ػٍيٗ ٔزيغخ صيبدح اٌزىٍفخ إٌبرغخ ػٓ صيبدح أػٍٝ ٌٚىٓ ٘زا اٌمشاس يشعغ إٌٝ إٌّزظ؛ 

 اعزٙالن اٌغزاء.



ٚيشرجو اٌٛلذ إٌّبعت ٌزمذيُ اٌغزاء يِٛيًب ِغ ِؼذالد األوغغيٓ اٌزائت فٝ اٌّبء؛ ؽيش يغت أْ ٔأخز فٝ اٌؾغجبْ ِغزٛيبد 

ب ثأْ اؽزيبعبد األعّبن رجٍغ رسٚرٙب ثؼذ األوغغيٓ اٌزائت فٝ األٚلبد اٌّخزٍفخ ِٓ اٌيَٛ؛ ػٍ عبػبد ثؼذ اثزالع  :إٌٝ  4ًّ

ا، وّب يغت أال رزأخش  ًً اٌغزاء. ٌزٌه فئٔٗ يغت رمذيُ اٌغزاء ثؼذ ؽشٚق اٌؾّظ ثفزشح وبفيخ فٝ ؽٛاٌٝ اٌغبثؼخ أٚ اٌضبِٕخ فجبًػ

ب يغجت إس٘بلًب صائذًا ػٍٝ اٌغّه ٚلذ َ 32ِّْػٓ رٌه ؽيش إْ دسعخ ؽشاسح اٌّبء ػٍٝ عطؼ اٌؾٛك أيبَ اٌقيف رشرفغ فٛق 

 رفمذ ؽٙيزٙب ٚال رأوً؛ ٚلذ يؤدٜ فٝ إٌٙبيخ إٌٝ ػذَ اعزفبدح األعّبن ِٓ اٌغزاء.

 ِؼذالد اٌزغزيخ:

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٝ رزٛلف ػٍيٙب وّيخ اٌغزاء اٌّغزٍٙىخ: دسعخ اٌؾشاسح، ٔٛػيخ اٌّيبٖ، ِغزٜٛ اٌطبلخ فٝ اٌؼٍيمخ ٚؽغُ اٌغّه 

% ِٓ اٌٛصْ اٌىٍٝ ٌألعّبن، ٚيزُ مجو وّيخ اٌغزاء 3اٌغزاء اٌزٜ يؼطٝ فٝ ِؼظُ أؽٛاك إٔزبط األعّبن ثـٚفؾزٗ. ٚيمذس 

 اٌزٝ يزُ رمذيّٙب ِشح وً أعجٛػيٓ ؽغت ٚصْ األعّبن.

 اٌزغزيخ اٌؾزٛيخ:

األعّبن( ِٓ % ِٓ ٚصْ 1، رزُ رغزيخ األعّبن ثّؼذالد ألً ثىضيش )15ْأصٕبء فزشح اٌؾزبء ؽيش رمً دسعبد اٌؾشاسح ػٓ 

 اٌّؼذالد اٌؼبديخ ؽزٝ يزُ اٌؾفبظ ػٍٝ ؽيبح األعّبن فمو ٌٚيظ ّٔٛ٘ب.

 رغزيخ اٌضسيؼخ:

رىْٛ ِؼذالد إٌّٛ إٌغجيخ فٝ فغبس األعّبن أٚ اٌضسيؼخ ػبٌيخ؛ ٌٚزٌه فئٔٙب رؾزبط إٌٝ ِؼذالد رغزيخ ػبٌيخ ِمبسٔخ 

% ثشٚريٓ( ٚثٕغت رقً أؽيبًٔب إٌٝ 45ٕٛػيخ ػبٌيخ اٌجشٚريٓ )ثبألعّبن وجيشح اٌؾغُ ٚيٍضَ رغزيخ اٌضسيؼخ ثؼالئك عيذح، اٌ

 % ِٓ ٚصْ اٌغّىخ.10

 هئىيت: 22هعذالث وعذد هزاث التغذيت ألحجبم هختلفت هي سول البلطً عٌذ درجت حزارة 

 (.:ِيًب )(، ػذد ِشاد اٌزغزيخ ي10ٛ-30عشاَ: اٌزغزيخ اٌيِٛيخ وٕغجخ ِئٛيخ ِٓ ٚصْ اٌغّىخ ) 1عّىخ ػّش يِٛبْ إٌٝ ٚصْ  -

 (.6(، ػذد ِشاد اٌزغزيخ يِٛيًب )6-10عشاِبد: اٌزغزيخ اٌيِٛيخ وٕغجخ ِئٛيخ ِٓ ٚصْ اٌغّىخ ) 5-1عّىخ  -

ب: اٌزغزيخ اٌيِٛيخ وٕغجخ ِئٛيخ ِٓ ٚصْ اٌغّىخ ) 20-5عّىخ  - ًِ  (.4(، ػذد ِشاد اٌزغزيخ يِٛيًب )6-4عشا

 (.4-3(، ػذد ِشاد اٌزغزيخ يِٛيًب )3-4ٚصْ اٌغّىخ ) عشاَ: اٌزغزيخ اٌيِٛيخ وٕغجخ ِئٛيخ ِٓ 100-20عّىخ  -

 (.3(، عدد مرات التغذية يوميًا )3جرام: التغذية اليومية كنسبة مئوية من وزن السمكة ) 011سمكة  أكبر من  -


