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 *األول فصلال
 

 اإلنسان واألسماك 
 

يحتاج اإلنسان إلى الغذاء لكي يحيا وينمو ويمارس أنشطته الحياتية المختلفـة وهـذا  
تمل علـــى بروتينـــات ودهـــون وكربوهيـــدرات باإلضـــافة إلـــى الفيتامينـــات ـذاء البـــد وأن يشــــالغـــ

عنهــا ي ال يســتغني التــ ذائيةـالغــ ياتـمى األساســـذه فــي مجموعهــا تســـواألمــالح المعدنيــة وهــ
ل النمــو وتجديــد وصــيانة خاليــاه حيــث جـــالجســم ، أمــا البروتينــات فاإلنســان يحتــاج إليهــا أل

ون الرئيسي للعضالت واألنسجة األخرى باإلضافة إلى أنها تمثل جـزءًا مـن ـالمك ـيتعتبر ه
 اء وتركيـــب كثيـــر مـــن الهرمونــــاتـالتركيـــب الـــداخلي للخاليـــا الحيوانيـــة كمـــا تــــدخل فـــي بنـــ

منهــا  البروتينــاتو  . در احتيــاطي للطاقــةـام المضــادة وأخيــرًا فالبروتينــات تعتبــر مصـــواألجســ
الحيوانيــة أفضــل مــن النباتيــة كمــا أن بعــض هــو نبــاتي و  مــاهو حيــواني المصــدر ومنهــا مــا

ـــة أكـــ ـــات الحيواني ــــالبروتين ـــبعض اآلخـــر بنــــثر اكتمـــاًال وف ـــى محتواهـــا مـــن ـائدة مـــن ال اءًا عل
أما الكربوهيدرات والدهون فهي أغذية . ون األساسي للبروتين ـينية وهي المكماض األمـاألح

الوقــود الرئيســية وٕان كانــت الــدهون ذات ســعرات حراريــة أعلــى حيــث ينــتج جــرام واحــد مــن 
رارية ، وبالنســــبة ـعرات حـــــســــ 4عطـــي الكربوهيــــدرات يعرات حراريــــة فــــي حــــين ـســــ 9ن ـالدهـــ

. دية ـذاء اإلنســان مهــم جــدًا للصــحة الجســـودهــا فــي غــللفيتامينــات واألمــالح المعدنيــة فوج
ذاء ـالــذين يتنـــاولون الغـــوبصـــفة عامــة فـــإن األفـــراد . ألبـــدان ل االونقصــهما يـــؤدي إلـــى اعــت

مـا  وة ، أما أولئك الذين يفتقر غذائهم إلى التوازن فـإنهم كثيـراً ـزن ينعمون بالصحة والقواالمت
خاصـة فـي الـدول والمنـاطق التـي تعـاني  ذا شـيء ملمـوسـكون من الضعف والمرض وهـيش
 .كل نقص الغذاء امش

 

أمــا مــن . ان باألســماك بــين الســلب واإليجــاب والنفــع والضــرر ـتتنــوع عالقــة اإلنســ 
 ناحية النفع فإن األسماك تمثل غذاًء مهمًا ومصدرًا للبروتين الحيواني ذو القيمة الغذائية 

 ــــــــــــــــــــ

 ؛ عبــد)1996( يوســف وعبــد الســميع) 1987( ؛ الطــائي )1986( أحمــد ومحيســن : رجمــةت .أي بونــد . كــارل*  
 . )1988( ؛ الناصري )1998( ؛ بخاري )1996( ؛ خانجي )1994( الحميد

Romanuke, (1977); Nettleton, (1987); Harrison et al., (2004); Harris et al., ( 2008); 
Zatsick and Mayket, (2007).      
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ي والدواجن بعـد إعـادة ـللمواش في تكوين األعالفالية كما أن مخلفات األسماك تستخدم الع
أمــا عــن الجانــب  ،هــذا إلــى جانــب اســتخدامها فــي األغــراض الطبيــة والتطبيقيــة تصــنيعها 

الســلبي فــى عالقــة األســماك باألنســان فــإن بعضــها ســام والــبعض اآلخــر ذو خطــورة علــى 
ن كمــا أن بعــض األســماك تعتبــر ممرضــة ين والصــياديباحن والســيمرتــادي البحــار كالغواصــ

 . من طفيليات وأمراض تحمل  لإلنسان بما قد
 

  النواحي اإليجابية
ات واألبحاث لتقييم القيمة الغذائية لكثيـر مـن األسـماك ـديد من الدراسـالعأجريت لقد 

 ، كبيـــرينوكـــان مـــن النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا أن لحـــوم األســـماك ذات جـــودة وتميـــز 
 :في هذا الصدد على النحو التالي  ليهإما تم التوصل  ويمكن إيجاز

 

 مميزات لحوم األسماك
تتميز لحوم األسماك بقيمة غذائية عالية كمًا ونوعًا حيـث تحتـوي علـى نسـبة عاليـة 

، ويحتــوي البـروتين السـمكي علــى  مــن الـوزن الجـاف ٪ 90ــ60والي ـمـن البـروتين تقــدر بحـ
يتميـز بـروتين األسـماك عـن بقيـة األمينيـة األساسـية الالزمـة لإلنسـان كمـا  جميع األحمـاض

البروتينات الحيوانية األخرى بأن نسبة األحماض األمينيـة الحـرة فيهـا عاليـة وهـذا يعنـي أنـه 
ومما يميز البروتين السمكي أيضًا أنـه مصـدر للفيتامينـات . أسهل هضمًا وذو جودة عالية 

 . ، د ، هـ ، ج ، ب مركب فيتامين أمثل 
 

تحتــوي لحــوم األســماك علــى الــدهون وتحتــوي دهــون األســماك علــى فيتامينــات عــدة 
تـــرتبط و  ، والمـــايكلوبين وعـــدد مـــن الصـــبغات الذائبـــة مثـــل الكـــاروتين ، د ، هــــ ، ك أمثـــل 

عتمـد بعـض أنـواع الـدهون علـى تالسـمك ، كمـا  يستهلكهطبيعة الدهون بنوعية الغذاء الذي 
ن خالل فصول السنة حيث تكـون و تتغير نسبة الدهكما  ، ك وسلوكهااسمألطبيعة معيشة ا

وتتميـــز دهـــون ، تـــزداد عنـــد تـــوفر الغـــذاء الجيـــدو أقـــل مـــا يمكـــن عنـــد فتـــرة التكـــاثر والهجـــرة 
باحتوائهـــا علـــى األحمـــاض الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة التـــي لهـــا تـــأثير إيجـــابي  كـــذلك األســـماك

قلل من نسب تجلط الـدم األمـر الـذي يـؤدي إلـى في الدم كما ت الكولسترولمخفض لمستوى 
ن هنـاك أ كمـا . )Harrison et al., 2004(خفـض احتمـاالت اإلصـابة بـأمراض القلـب 

تؤكــد أن دهــون األســماك مفيــدة ألمــراض القلــب وذلــك  (Harris et al., 2008) ةدراســ
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االت التـــي يـــؤدي تناولهـــا إلـــى تقليـــل احتمـــ omega-3 األحمـــاض الدهنيـــةالحتوائهـــا علـــى 
( حيـــث تحـــول دون حـــدوث مـــرض اضـــطراب الـــنظم  يـاإلصـــابة بـــأمراض الشـــريان التاجـــ

(Arrhythmias ع ـباإلضــافة إلــى خفــض ضــغط الــدم ومعــدل ضــربات القلــب وتقليــل تجمــ
بد لهـا ـاج الكــون الثالثية عن طريـق خفـض إنتــذلك خفض مستوى الدهفائح الدموية وكـالص
ان علـى ـذاء اإلنســواء غــوب احتـة بوجـالدراس يذا توصـلها الدم منها و ـادة تخليص بالزمـوزي
توصـى (Zatsick and Mayket, 2007) رى ـة أخــناك دراســبـل إن هـ.  ون األسـماكـدهـ

ــيهم ـبوجــوب اســتخدام األســماك ودهونهــا لعــالج مرضــى الشــريان التــاجي أمــا األصــ حاء فعل
  .  ل مرة أو مرتين أسبوعياً ـماك على األقـتناول األس

 
ــــز لحــــوم األســــماك أيضــــًا بغناهــــا باألمــــ  ــــل الكالســــيوم ـالح والمعـــــكمــــا تتمي ، ادن مث

دير بالذكر أن الحيوانـات البحريـة ـوج ، والفسفوراليود ، المنجنيز ، البوتاسيوم ، الصوديوم 
بصــفة عامــة تتفــوق علــى حيوانــات الميــاه العذبــة مــن حيــث محتواهــا مــن الكالســيوم والحديــد 

ن خاصـة مـن و وربمـا ال يـدرك الكثيـر  .التفوق عالية جدًا في حالة اليـود واليود وتكون نسبة 
ان وســالمته فمــثًال ـل صــحة اإلنســـالح والمعــادن ألجـــغيــر المتخصصــين دور وأهميــة األمــ

اليـود ضــروري جــدًا لنشــاط الغــدة الدرقيــة ويــؤدي نقصــه إلــى تضــخم فــي هــذه الغــدة وبالتــالي 
وديوم فلـــه أهميـــة فـــي المحافظـــة علـــى ضـــغط الـــدم خلـــل فـــي وظائفهـــا وٕافرازاتهـــا ، أمـــا الصـــ

وزيادتـــــــه  hyponatremiaًال مـــــــن نقصـــــــه والمعـــــــروف طبيـــــــًا بــــــــ ـة إلـــــــى أن كــــــــباإلضافــــــ
hypernatremia لبًا على الجهاز الهضمي محدثـًة االسـهال الـذي تختلـف شـدته ـتؤثران س

م ضـروري ـالجسـ كما أن الحفاظ علـى مسـتوى البوتاسـيوم فـي. ادة ـتبعًا لحدة النقص أو الزي
الة مرضـية تعـرف بــ ـًال من نقصه أو زيادته تعتبر حـللمحافظة على أداء القلب لوظائفه وك

hypokalemia  ،hyperkalemia  على الترتيب ، أما الكالسـيوم فـتكمن أهميتـه فـي أنـه
 hypocalcemiaضــروري لصــحة وســالمة العظــام ونقصــه يعتبــر حالــة مرضــية تعــرف بـــ 

 . hypercalcemiaيضًا تعتبر حالة مرضية تعرف بـ كما أن زيادته أ
  

 رىـأخإيجابية  يـنواح
قــد اســتخدم بعــض  همــن الجوانــب اإليجابيــة أيضــًا فــي عالقــة اإلنســان باألســماك أنــ 

ــ Biological control أنــواع منهــا فــي المكافحــة البيولوجيــة د تكــون ضــارة ـلكائنــات ق
لهـا مقـدرة كبيـرة علـى )  1ــ1كلـشـ(  Gambusia affinisباإلنسان فمـثًال سـمكة البعـوض 
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د ـتوجــو ) يرقـة بعـوض فــي اليـوم 500ـــ300لهـا القـدرة علــى التهـام (اصـطياد البعـوض وأكلــه 
هــذا قلــت إلـى بلـدان أخــرى السـتخدامها لنو  يالميسسـبذه األسـماك فــي بعـض منـاطق نهــر ـهـ

في المنطقة الشرقية  العربية السعودية توجد المملكة، وفي الغرض مستغلة تلك الميزة لديها 
هنـــاك أيضـــًا أســـماك . فـــي مشـــروع ميـــاه الـــري والصـــرف وفـــي منـــاطق أخـــرى )  ســـاءألحا( 

ارة ـيطًا لطفيليـــات ضــــون عـــائًال وســــتســـتخدم للـــتخلص مـــن قواقـــع الميـــاه العذبـــة والتـــي تكـــ
ـــباإلنس المبــروك  ماك البلطــي األفريقيــة وأســماكـان كالبلهارســيا مــثًال ومــن هــذه األنــواع أســـ

 .Cirrhina molitorella ين ـــومبروك الط Mylopharyngodon piceus سودألا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gambusia affinisسمكة البعوض 
 ) 1ـ1شكل( 

 

وهناك أسماك تستخدم في المكافحة البيولوجية والسـيطرة علـى انتشـار نباتـات مائيـة  
ائش ـمبــروك الحشــ قــد تســبب الكثيــر مــن المشــاكل فــي المجــاري المائيــة ومثــال ذلــك أســماك

Ctenopharyngodon idella  تتميز بقدرتها على تناول كمية كبيرة مـن الحشـائش التي
م مــن أن أســماك ـوعلــى الرغــ.  بلعوميــةالمائيــة يوميــًا حيــث تمــزق هــذه النباتــات باألســنان ال

المبــروك ال تســتفيد مــن كــل مــا تتناولــه مــن الحشــائش إال أن نتــاج الهضــم يخــرج فــي شــكل 
ا يعمـــل علـــى تســـميد قـــاع األمـــاكن الموجـــود فيهـــا فيـــؤدي إلـــى ازدهـــار الهائمـــات روث وهـــذ

النباتية مما يضعف مـن نمـو النباتـات الجذريـة وبهـذا يكـون سـمك المبـروك قـد سـاهم بشـكل 
 .مباشر وغير مباشر أيضًا في عملية المكافحة للنباتات الجذرية المائية 
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المتخصصـون  إال ولكـن قـد ال يلمسـه لألسماك دور إيجابي أيضًا في حياة اإلنسـان 
العاملون في حقل التعليم والبحـث العلمـي حيـث تسـتخدم الكثيـر مـن األسـماك فـي الدراسـات 

وعلــى ســبيل المثــال  وظــائف األعضــاءالعلميــة المختلفــة مثــل دراســة علــم التشــريح والبيئــة و 
أســماك كأســماك مثاليــة فــي علميــات التشــريح و   Dog fish تســتخدم أســماك كلــب البحــر

ذية وأبحـــاث الســـرطان ـاث التغــــة فـــي أبحــــاســـتخدمت بكثافـــ Rainbow troutالســـالمون 
واســــتخدمت أســــماك البلطــــي وغيرهــــا فــــي التجــــارب الفســــيولوجية . وخاصــــة ســــرطان الكبــــد 

فـي مجـال علـم األجنـة لمـا لهـا مـن ميـزة   Danio rerioالعديدة كما استخدمت أسـماك الــ 
وال يمكن إغفال استخدام األسماك فـي دراسـات تلـوث الميـاه  .التكاثر في األسر بشكل جيد 

ومما ال يخفى على الكثير أن هناك أسـماك تربـى . وخاصة بالمبيدات والمخلفات الصناعية
أحواض للزينة في الحدائق وداخل بيوت بعض األوساط االجتماعية كنوع مـن الرفــاهية في 

 . هواية ومتعة أيضًا  بعضالمثلما يعتبر صيد األسماك عند  واالستمتاع
 

 السلبية النواحي
 

 :لإلنسان أسماك سامة  )أوًال 
كما يعرف السم سـمكي موم ـماك المحتوية على السـامة يطلق على األسـمصطلح س 

سـم  ( وتوجد هذه السموم إما في اللحوم،  Ichthyotoxinم السمكي ـبالس المصدر عموماً 
ســـــــــم بـــــــــيض األســـــــــماك  ( البـــــــــيض فـــــــــي وأ ) Ichthyosarcotoxinلحـــــــــوم األســـــــــماك 
Ichthyootoxin  ( دم الـأو في)  سـم دم األسـماكIchthyohemotoxin (  والتـي تـؤثر

 )Ichthyoacnthotoxinسـم أشـواك األسـماك ( على اإلنسان بعد تناولهـا أو فـي األشـواك
 . أهم األسماك السامة يليفيما و ،  قد تؤثر على الصيادين والغواصين والتي

 Snappers ، النهاش) Sphyrnidaeة عائلةالقرن( Baracudas لبركودهأسماك ا ـ 1
 عائلـــة ذئـــب البحـــر( Groupers س ـخفـــأل، ا)  Lutjanidaeاش ـعائلـــة النهـــ (

Serranidae  (النــوتى ،  Jacks)  عائلـــة الشـــيمياتCarangidae .(  ويتواجـــد
ة التــي ها علــى بعــض الطحالــب البحريــتالســم فــي لحــوم هــذه األســماك نتيجــة لتغــذي

طحالــب ســامة ونتيجــة لــذلك يتركــز الســم  تعتبــر والتــيتنمــو حــول الجــذر المرجانيــة 
داخــل أنســجة هــذه األســماك فــإذا أكلهــا اإلنســان يحــدث لــه آالم فــي الــبطن وغثيــان 
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وتنميـل بـالفم مـع صـداع ودوار وآالم بالعضـالت  مع تذبذب في درجة الحرارة وقيء
 . واأليديقدمين في منطقة ال وأحيانًا تقرح على الجلد

أو رباعيــة  عائلــة األســماك الكرويــة (Puffers أواألســماك المنتفخــة  ةهقــأســماك الف ـ 2
وهــي مــن األســماك ذات اللحــوم عاليــة الجــودة ويقبــل )  Tetradontidae األســنان

ن بشــراهة وال عجــب فــي ذلــك إذا علمنــا أن الســـم موجـــود فــي أحشــاء و عليهــا اليابــاني
وال يتواجـــد فـــي اللحـــم ومـــن  ) يض والكبـــد والمعـــدة واألمعـــاءالمبـــا (تلـــك األســـماك 

أن ســم أســماك الفهقــة تــم تصــنيفه  وجــدير بالــذكر. يتناولهــا يقــوم بنــزع األحشــاء أوًال 
نوع القـوي حيـث يصـل لوأنه من ا Tetradotoxinكنوع خاص سمي بالسم الفهقي 
 . ٪  50إلى أعلى من معدل الوفيات بين المصابين به 

م علـــى جلـــود تلـــك ـد الســــويتواجـــ Lamprey يـوالجلكـــ Hagfish الجريـــثأســـماك  ـ 3
 .زعاجها ببعض األعداء في البيئة المائية إاألسماك وقد يفرز نتيجة 

ماك تحتـوي بطارخهـا علـى ـوهـذه األسـ Herrings أسـماك الرنجـة) بـيض ( بطارخ  ـ 4
عليــه أعــراض إذا تناولهــا اإلنســان تظهــر ـاء وضــع البــيض ، فـــســموم تنــتج فقــط أثنــ

 .مشابهة ألعراض الكوليرا 
اصة تتصــــل بأشـــــواك زعانفهــــا أو ـأســــماك الدغــــة حيــــث يكـــــون الســـــم فــــي غـــــدد خــــ ـ 5

أو نهايــة ذيلهــا مثــل ماك الزينــة ـكمــا فــي بعــض أســ األشــواك الموجــودة علــى جســمها
 ( ذات األشواك الذيلية)  2ـ1شكل(   Dasyatidae القوابع الالسعة ماك عائلةـأس

، الرقيطــة  Dasyatis uranakطــة الكبيــرة أو الرقيطــة ذات الســوط الطويــل الرقي
تلــف  هــاان فإنـاإلنسـ هــافــيالحظ أنـه عنــدما يهاجم)  Taeniura lymmaالصـغيرة 

جروحــًا تكـــون  ةً دثـفــي جلــد اإلنســـان محــ اهترز شـــوكغــتإلــى الخلـــف بســرعة و  ذيلهــا
ومـــن األســـماك . م ات باإلضـــافة إلـــى تـــأثير الســـز مؤلمـــة وخطـــرة نتيجـــة هـــذه الـــوخ

  سـجنـــ رـج كلـــب البحــــكوســـكة ـامة أيضـــًا سمــــواك الســــية ذات األشــــالغضروفـــ

Squalus ميةـماك العظـــأمــا األســ . مية القوابــعـولكــن ســميتها أقــل خطــورة مــن ســ 
مكة ـكالســـــــ  Scorpaenidaeشـــــــبيهة العقـــــــرب   ماك العائلـــــــةـاك بعـــــــض أســــــــفهنـــــــ

ــــالصخ ــــرية أو العقـ ــــرب الحجـ ـــ1شـــكل(  Synanceja verrucosaرية ـ التـــي  ) 3ـ
ظهريــة قصــيرة وثالثــة  منهاثمانيــة عشــر شــوكة ســامة ثالثــة عشــر  يمها فـــد ســـيتواجــ

أشواك شرجية وشوكتان حوضيتان وهى من أخطر األسماك البحرية على األطـالق 
 Pteroisد البحــرـة البحــر أو أســـبفراشــ ر والتــي تعــرف أيضــاً ـمكة دجاجــة البحـــوســ
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volitans   )امة ـواكها الســأشـ ددـعـ يخرية فـصـمكة الـالتـي تشـبه السـو )  4ــ1شـكل
 Siganidae (Rabbit سيجانــــــائلة الــــــماك عــــــض أسـذلك بعـــــ، كــــ اـهـــــوتوزيع

Fishes) يفاـــالص ( يجانــمكة الســــل ســمث ( Siganus rivulatus   )5ــ1كلـشـ 
خـــرى فـــي الزعنفـــة ريـــة واألهلهـــا شـــوكتان ســـامتان احـــداهما فـــى الزعنفـــة الظ يالتـــ) 

حيــث يكــون لهــا  Clariidaeوهنــاك أيضــا بعــض أســماك العائلــة القطيــة الحوضــية 
غدد سامة في الجلد تكسو األشواك الظهريـة إال أن معظـم وخـزات هـذا النـوع ليسـت 

 .خطيرة على الرغم من أنها تكون مؤلمة إال إذا حدث جرح فتصبح خطيرة 
 
 
 
 

 

 Dasyatis uranakت السوط الطويل الرقيطة ذا) : أ ( )  2ـ1( شكل 
 

 

                     
 
 
 

 

 
  Taeniura lymmaلرقيطة الصغيرة ا) : ب ( )  2ـ1( شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Synanceja verrucosa) العقرب الحجرية  (السمكة الصخرية  ) 3ـ1 (شكل 
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   Pterois volitansر ـد البحــأس )4ـ1(شكل 

 
 

 Siganus rivulatus   ) يفالصا ( يجانـسمكة الس ) 5ـ1 (شكل  
 



 9 

الجدير بالذكر أن معامالت الطبخ تتحكم في القضاء على األمراض البكتيرية التي تصـيب 
لها لكــــن ال تصــــلح ـد بداخـــــاألســـــماك أو القضـــــاء علــــى الديــــدان أو الطفيليــــات التــــي تتواجــــ

سـماك والحـل الوحيـد اء علـى السـم الموجـود فـي تلـك األـهي المختلفة في القضـمعامالت الط
 .هو نزع األجزاء السامة مثل األحشاء أو األشواك 

 
 :أسماك تهاجم اإلنسان   )ثانيًا 

اول مهاجمـــة الصـــياد بعـــد ـهنـــاك لونـــًا آخـــر مـــن الخطـــورة لألســـماك كتلـــك التـــي تحـــ 
م الصـياد عنـد رفعهـا إلـى ـالتـي تهاجـ Chirocentrus dorabالرنجـة  ةصـيدها مثـل سـمك

ان يعرفهـا جيــدًا الغواصــون والســباحون وٕان ـماك القــرش لإلنســـن مهاجمــة أسـالسـطح ، كمــا أ
مســجلة ضــد اإلنســان مــن الوالي نصــف الهجمــات ـدون أن حـــكــان بعــض المتخصصــين يؤكــ

أن  إلـــى وع والبحـــث عـــن الغـــذاء ، وقـــد توصـــل العلمـــاءـبب الجــــأســـماك القـــرش لـــم تكـــن بســـ
يتــردد عليهــا أعــداد كبيــرة مــن الســباحين مهاجمــة القــرش لإلنســان قــد تحــدث فــي الميــاه التــي 

وٕان معظـم هجمـات القـرش . والغواصين والتي تحوي أعداد كبيـرة أيضـًا مـن أسـماك القـرش 
قـرش فــي ادرًا مـا يتواجــد الـونـ °م 24ـــ21لإلنسـان تحـدث فــي الميـاه ذات المـدى الحــراري بـين

 . ) °م 30( المياه الدافئة 
 :أسماك ممرضة لإلنسان  )ثالثًا 

 تـــم اكتشـــاف العديـــد مـــن األمـــراض المشـــتركة بـــين اإلنســـان والثـــدييات آكـــالت لقـــد 
 .األسماك من جهة واألسماك من جهة أخرى 

 

 : األمراض الميكروبيولوجية  ـ 1
ـــدور الـــذي تلعبـــه ل أ ـ ألســـماك دورًا كبيـــرًا فـــي نقـــل األمـــراض لإلنســـان نظـــرًا لل

ه الميكروبــات نظــرًا كعائــل ناقــل فــي الوقــت الــذي ال تتــأثر فيــه األســماك بهــذ
المونيال المسـببة للتيفـود والشـيجيال ـرا ، الســديدة لها مثل الكوليــلمقاومتها الش

 .والفيروسات المختلفة وأهمها شلل األطفال 
هنـــاك مجموعـــة مـــن األمـــراض البكتيريـــة التـــي تصـــيب األســـماك ويمكـــن أن  ب ـ

س والتـي تسـبب تنتقل إلى اإلنسـان والحيـوان مثـل االيرومونـاس والسـيدومونا
 .نزالت معوية والتهاب عضلة القلب في اإلنسان واإلجهاض في األبقار 
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ا دالتي تصيب األسماك وتنتقل لإلنسان مثل فطـر الكانديـاألمراض الفطرية  جـ ـ
التــــــي تســــــبب التهابــــــات حــــــادة فــــــي بعــــــض أجــــــزاء الجســــــم وكــــــذلك فطــــــر 

مم وظهـور ـلتسرية مؤدية إلى حاالت اـموم فطـاالسبيروجيالس الذي يفرز س
 .بعض األورام في اإلنسان والحيوان 

 

 :األمراض الطفيلية  ـ 2
) بعــض الديــدان ( يط لمســببات أمــراض اإلنســان ـتعمــل بعــض األســماك كعائــل وســ 

 .أي تنقل األمراض إلى اإلنسان بواسطة األسماك 
التـــــــي تعـــــــيش داخـــــــل أنســـــــجة ) هتيـــــــروفيس هتيـــــــروفيس (  الديدان الورقية أ ـ

إذا تناولهـــا اإلنســـان تســـبب بعـــض االضـــطرابات المعويـــة وبـــطء األســـماك فـــ
 .النمو في األطفال 

الديدان الشريطية مثل دايفيلوبوسريم التم وتسبب اإلصابة بالهزال والضعف  ب ـ
 .العام في األفراد المصابة 

ينســــاكس وتعتبــــر مــــن أخطــــر الديــــدان ألالديــــدان االســــطوانية مثــــل ديــــدان ا جـ ـ
طيع الوصــول إلــى مختلــف األعضــاء خــالل جولتهــا فــي لإلنســان ألنهــا تســت

 .الجسم ومن أهم األعضاء المخ أو الكبد 
إال أن خطورة هذه الطفيليات تكون حينما يؤكل السمك نيئـًا أو غيـر معـالج معالجـة  

كافية كما يحدث في بعض الدول اآلسيوية كاليابان وفي بعض بلدان شمال أوروبا ومنطقة 
 .ريكا البحيرات العظمى بأم

 

 :أمراض التسمم الغذائي  ـ 3
 .سموم بعض المبيدات الحشرية التي تتراكم في أنسجة األسماك  أ ـ

رنيخ ز مثـل الرصـاص ، الـ األسـماك أنسـجة فـيتراكم بعـض المعـادن الثقيلـة  ب ـ
 . والزئبق الناتجة عن تلوث المياه بالصرف الصناعي 

 

اإلنسـان لألسـماك ومـن أهمهـا سـل المبـروك وأخيرًا فإن هناك بعض األمراض التي ينقلها  
والتي تنتقل لألسماك عندما يبصق إنسان حامل للمرض مثًال فـي حـوض تربيـة األســماك ويسـبب 

 .اريج لألسماك ويتم معالجته بتغيير ماء الحوض ر هذا المرض حدوث خ
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   أخرىسلبية  نواحي
0Fوناتـمكية الهرمـــد تســتخدم بعــض المــزارع الســـقــ

 ت كيميائيــة أو طبيعيــة انـســـواًء كــ
لمـا لهـا )  ورـذكـ( مستخلصة من حيوانــات كــبيرة معــدة لــذلك إلنتـاج أسـماك وحيـدة الجـنس 

يدة فـــي التمثيـــل الغـــذائي وبنـــاء العضـــالت ، وأن نموهـــا يفـــوق مثيالتهـــا مـــن ـمـــن طبيعـــة جـــ
 ماكـكمـــا قـــد تســـتخدم بعـــض المـــزارع هرمونــــات االنعكـــاس الجنســــي لتأنيـــث األســـ. اإلنـــاث 

والتغلب على عيوب التربيـة والنضـج المبكـر غيـر المرغـوب فيـه ، أو قـد تسـتخدم هرمونـات 
إال أن االســـتخدام الخـــاطيء أو . ماك وحثهـــا علـــى التفـــريخ والتكـــاثر ـلتنشـــيط مبـــايض األســـ

غيـــر المـــدروس لهـــذه الهرمونـــات قـــد يـــؤدي إلـــى عـــدم قـــدرة األســـماك علـــى الـــتخلص مــــن 
دم ولحــوم هــذه األســماك وهــذا بطبيعــة الحــال يعــود بــاألثر  الهرمونــات ، ومــن ثــم بقائهــا فــي

الهرمونــات أن  الســيئ علــى صــحة المســتهلكين ، ولــذلك فمــن الضــروري فــي حالــة اســتخدام
لمعرفـة نسـب متبقيـات الهرمونـات ) األسـماك التسـويقية ( تج النهـائي نتوضع رقابة على الم

  . في الدم والعضالت قبل طرحها للمستهلكين 

                                                 
  ـــــا ـ داي إيثيـــــل استبلســـــيترول  17اســـــتروجين ـ اســـــترديول ( أشــــــهر الهرمونــــــات المســـــتخدمة  مـــــن ـ أوكســـــي                                                11بيت

 ) .بيتا  17تستوسترون ـ ميثيل تستوستيرون 
بيـــة الســـعودية تمنـــع ذلـــك حفاظـــًا علـــى صـــحة وســـالمة ــــ     اإلجــــراءات المحجريـــة التـــي تتخـــذها وزارة الزراعـــة والميـــاه بالمملكـــة العر      

   . المستهلكين 


