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 تقرير عن أسباب نفوق األمساك يف منطقة عني كعام 
 

 السيد احملرتم: مدير عام املركز اللييب لدراسات وحبوث علوم وتكنولوجيا البيئة 

 حتية طيبة وبعد، 

ركز البحوث  مل بعد ورود معلومات عن نفوق مجاعي للعديد من األمساك يف منطقة عني كعام، قام مدير فرع املنطقة الوسطى  
للتحليل   عينات  واخذ  امليدانية  القياسات  بعض  املنطقة واجراء  بزايرة  د. علي عكاشة،  برائسة  البحاث  من  فريق  بتكليف 

 وكان الفريق يتكون من: ، فوق اجلماعي والفحص املختربي للوقوف على أسباب هذا الن 

 . عاما د. مصطفى اهلادي الشريف، مدير فرع املنطقة الوسطى ملركز البحوث، مشرفا •
 د. علي يوسف عكاشة، عضو هيئة تدريس ابجلامعة األمسرية اإلسالمية، مقرر اللجنة العلمية للمركز، رئيسا. •
 .واهلندسية   املرقب، مدير شركة تنميات احلياة للدراسات البيئية د. حممد سعدون شهوب، عضو هيئة تدريس جبامعة   •
 أ. سليمان عمر احلوميدي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة املرقب.  •
 أ. عمار سامل اجلحيدري، ابحث ابملركز.  •
 أ. عبد الغين عطية اكشيو، ابحث ابملركز.  •
 أ. مصطفى عبد هللا املشيطي، ابحث ابملركز  •

 

لتحديد اهم العوامل اليت ميكن ان تؤدي اىل نفوق األمساك    [1]مع بعض خرباء االستزراع السمكي وامراض األمساك  بعد التواصل 
يف هذه البحرية كانت مجيع اآلراء تصب يف اجتاه ان السبب ميكن ان يرجع اىل ارتفاع مفاجئ يف امللوحة او ارتفاع كبري يف  

مساء  قام الفريق  وعلى الفور  ونيا مع احتمالية وجود امراض ميكروبيولوجية او فطرية،  االس اهليدروجيين او زايدة يف تراكيز االم
بزايرة للموقع واجراء االختبارات املطلوبة، واليت مشلت اهم األسباب املتوقعة لنفوق هذه  م  17/9/2021يوم اجلمعة املوافق  

 األمساك، وقد كانت هذه التحاليل على النحو التايل: 
 

 أوال: املشاهدات العينية /  

لوحظ اخنفاض شديد يف مستوى املياه يف البحرية وان قاع البحرية يتكون من خملفات عضوية خمتلفة جزء منها بدأ   ✓
 يتكشف بسبب اخنفاض مستوى املياه. 
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الصلبة امللقاة  اخنفاض مستوى املياه تكشف أيضا عن وجود العديد من خملفات البالستيك وغريها من املخلفات   ✓
 يف البحرية. 

 . 13/9/2021بتاريخ  لفتح مسار بني البحر ومياه هذه البحرية   ةلوحظ ان هناك حماول  ✓
املبدئي   ✓ والفحص  املتابعات  البوري  لألمساك من خالل  امساك  من  اهنا مجيعها  بعض  النافقة  اشارت  ذلك  ومع   ،

 . البحرية مل يتسىن للفريق مشاهدهتا الشهادات اىل وجود اعداد بسيطة جدا من امساك أخرى نفقت يف 
  وإهنا هناك الكثري من األمساك النافقة املتحللة بشكل شبه كامل وهذا يدل على ان عملة النفوق ليست حديثة   ✓

 حدثت من أايم أي غالبا قبل فتح املسار على البحر وهذا ما تؤكده شهادة بعض زوار املنطقة. 
  من أعداد    اوقد اصطادو مساك من مياه العني  اال د ابلصنارة يصطادون  متت مشاهدة ومتابعة جمموعة من هواة الصي ✓

 . البلطي  امساك
 مرت.   2اجلسر كان يف حدود منتصف البحرية حتت   عمق املياه يف ✓
 لوحظ أيضا وجود العديد من االصداف البحرية امليتة يف املناطق اليت احنسر عنها املاء.  ✓

 

 / واملعملية  اثنيا: نتائج القياسات احلقلية

مت اجراء القياسات واخذ العينات من أربعة مواقع خمتلفة من البحرية ابلتعاون مع السادة يف شركة تنميات احلياة للدراسات  
 والبحوث البيئية واهلندسية، وكانت نتائج هذه الفحوصات على النحو التايل: 

البحرية    يف  للمياه  الكهرابئية  االيصالية  قياس  املوقع مت  نفس  اإليصالية     يف  قياس  جهاز  ابستخدام  وذلك 
Conductivity  نوعه  HACH     وموديلهHQ14d  ،  مللي سيمنس،    50.5  –   45.5وتبني اهنا ترتاوح بني

  مما كانت ، وهذه املستوايت اعلى نسبيا  جزء من االف  32.5  – 28ترتاوح بني  وهو ما يعادل مستوايت ملوحة  
 . [ 2]  عليه ملوحة هذه املياه يف السنوات السابقة

  HANNA( نوعه  pH meterابستخدام جهاز قياس األس اهليدروجيين )  مت قياس مستوايت االس اهليدروجيين 
قاعدية    مستوايت االس اهليدروجيين يف العينات تشري اىل اهنا مياه  وكانت   ، ذو اكرتود مزدوج  HI8314وموديله   

وهذه األرقام مقاربة ملا كانت عليه مستوايت االس    8.10  –   7.81من    االس اهليدروجيين هلا   بسيطة حيث تراوح 
 . [ 1]اهليدروجيين هلذه العينات يف السنوات السابقة 



 

 المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة       

                 Libyan Center for Studies & Research in Environmental Science & Technology 

 

 
 

ة |  3 ح ف ص ل  ا
 

 Standard( واملذكورة يف )NH3-C 4500للطريقة رقم )  ا   ابستخدام حملول نسلر وذلك وفقمت قياس األمونيا   

, 1992sMethod)[3 ] 0.91املنطقة حيث تراوحت بني  مستوايت االمونيا عالية بشكل ملحوظ يف  كانت  ، و   –  

املتحصل عليها تدل على وجود ارتفاع واضح يف تراكيز االمونيا مقارنة مع مستوايهتا يف  والنتائج  ،  ملجم/لرت  1.35

األمونيا سامة لألمساك وميكن أن تظهر أعراُض التسمم  وحسب ما تشري اليه املراجع ان  ،  [ 7،  6،  5،  4]مياه البحر  

ويبلغ الرتكيز الطبيعي لالمونيا   ،[ 8]ملجم/لرت   0.5تبلغ    مساك عند مستوايت منخفضة األبعض أنواع  ابألمونيا على 

رع  احلد االقصى املسموح به من االمونيا يف مياه مزا  ويعترب،  [ 9]  ملجم/لرت0.05  –  20.0يف مياه املزارع السمكية  

، حيث إن ارتفاع درجة  [ 10]تعتمد مُسية األمونيا على كل ٍّ من درجة احلموضة ودرجة احلرارةملجم/لرت و   1هو    بلطي ال

اهليدروجييناال مُسية   س  أكثر  األمونيا  املاء جتعل  الظروف  ف  NH)3 الحرةاو  الغير متأينة  )  ودرجة حرارة  في 

+   األمونيا املتأينة )  اهليدروجني الزائدة فتصبح أقل مُسيةاحلمضية ترتبط األمونيا مع أيوانت  
4NH   )   [10  ،11  ،12] ،  

هناك احتماال كبريا لعدم    وهذا يعين أن كما ذكران،   8هذه املياه تبني ان مستوايت االس اهليدروجيين قريبة من  ويف  

  تراكيز من  فتبقى لتحويل االمونيا من الصورة املتأينة اىل الصورة الغري متأينة  ما يكفي من أيوانت اهليدروجني  وجود 

 . وحىت عند مستوايت منخفضة من األمونيا ميكن أن تكون جمهدة لألمساك ،السامة  الصورةاألمونيا يف 

لفحص اعداد البكترياي الكلية وبكترياي االيشرييشيا  واستخدام اطباق برتية جمهزة مسبقا  مت اخذ عينات من املياه   
اظهرت النتائج  ولوحظ وجود منوات عديدة ملستعمرات بكتريية جمهولة، كما    كوالي الدالة على التلوث اجلرثومي،

ون  اال اهنا مل تتجاوز األرقام اليت مت العثور عليها يف دراسة سابقة لعلي واخر   لبكترياي الكوالي نمواتوجود بعض ال
 . [2] 2015 سنة 

 

 / فحص االمساكاثلثا: نتائج 

 بفحص األمساك اليت مت جتميعها من املنطقة لوحظ ما يلي:   
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   كانت حبالة جيدة وبفحصها معمليا تبني اهنا ال تعاين من مشاكل  امساك البلطي اليت مت احلصول عليها من الصيادين
ثر على صحة مستهلكي هذه  ؤ وجود تلوث ابملياه قد ي  ت الحتماالننصح ابلصيد يف هذه املياه    ال  اال اننا   ظاهرة

 . االمساك
   هذه األمساك قبل املوت وكانت تطفو على    أحد  مساكتعاين من اجهاد واضح حيث مت ا امساك البوري النافقة كانت

، كما لوحظ تقصف واهرتاء يف اطراف الزعانف  سطح املياه وتتحرك بشكل عشوائي مع فتح فمها بشكل مستمر 
، وعند فحص األمساك وتشرحيها تبني وجود بعض االمحرار على بعض أجزاء  والذيل للكثري من هذه األمساك النافقة 

او    ل العام للجسم سليم وال يوجد به ما يدل على إصاابت بكتريية او فريوسيةجسم السمكة، وقد كان الشك
 . طفيلية

 

 رابعا: االستنتاجات / 

واليت على    ابألمونياة هو التسمم  ري مما سبق يتضح بشكل جلي ان السبب الرئيسي يف حاالت النفوق يف امساك هذه البح
اال ان   البوري ألمساكالغالب ازداد تركيزها يف املياه بسبب اخنفاض مستوايت املياه وتركز امللواثت هبا، وان هذه الرتاكيز سامة 

حتمال من البوري وابلتايل من املتوقع ان نشاهد يف املستقبل حاالت نفوق أخرى يف امساك البلطي يف حال    أكثر امساك البلطي  
 على ما هو عليه من حيث اجلفاف وازدايد الرتكيزات عن هذه احلدود.  استمر الوضع

 

 خامسا: التوصيات 

من املهم جدا اجراء املزيد من الدراسات املعمقة على هذه النظم البيئية اهلامة واليت أصبحت عرضة بشكل كبري   ❖
 للتلوث والتدمري، ويفضل وضع نقطة مراقبة دائمة للوضع البيئي يف هذه املنطقة. 

تراكيز   ❖ الوضع وارتفاع  تفاقم  ملنع  املرتفعة  احلرارة  اجلفاف وذات  الشديدة  السنوات  احرتازية يف  تدابري  جيب وضع 
 وكذلك لضمان عدم تكرار هكذا حوادث يف املستقبل، او يف األنظمة البيئية املشاهبة.  أكثر االمونيا  

ات السابقة ليعمل على جتميع كميات املياه  جيب العمل على صيانة اهلدار حتت اجلسر الذي مت اسقاطه يف السنو  ❖
وتساعد على احلد من تكرار مثل  خلفه يف مواسم املطر وحيد من تدفقها اىل البحر وابلتايل تصبح رافدا ملياه البحرية  

 هذه احلوادث. 
 من املهم مبكان منع التعدايت املختلفة على النظم البيئية اهلشة يف املنطقة.  ❖
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الرقابية املعنية ابلبيئة واملؤسسات  أخريا البد من تكاثف اجل ❖ البلدية واجلهات احلكومية واجلهات  هود بني اجملالس 
البحثة ومؤسسات اجملتمع املدين، للحفاظ على بيئتنا وضمان احلفاظ على حقوق األجيال القادمة عرب االستغالل  

 األمثل للموارد ومحاية النظم البيئية اهلشة. 
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