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يف العامل إذ   انتشارا الرياضاتمن أهم  والرتفيهييعترب الصيد البحري الريايض 

ون منخرط يف مختلف يتجاوز عدد املجازين املامرسني لهذه الرياضة الثالمثائة ملي
لهذه  املامرسني للهواةالعدد الكبري  احتسابالهياكل الدولية وهذا طبعا دون 

  ... الرياضة يف كامل أنحاء املعمورة
عاملية  ومسابقات  بطوالتويف إطار تطوير هذه الرياضة والسهر عىل تنظيم 

البحري  العاملية للصيد الكنفيدراليةجاء انبعاث  االختصاصاتوقارية يف جميع 
 .وذلك خالل أواخر القرن املايض CIPS الريايض

وقد ساهم هذا يف تطوير هذه الرياضة أكان ذلك عىل املستوى الفني او عىل     
 Shore بالقصبة من الشاطئمستوى تطوير معدات وتقنيات الصيد الريايض 

Angling   
 

افس غاية وقد كان لكل هذا التقدم واملكاسب املرتاكمة الفضل يف جعل التن
يات وتقنيات للحفاظ لتطوير أساليب صيد األسامك وهو ما ساعد عىل تطوير آل

عىل البيئة البحرية والرثوة السمكية خاصة من خالل بروتكول تحرير األسامك  
وهذا يجعل من تطوير وتقدم هذه  catch and release ابهإثر اإلمساك 

  .كية يف العاملالرياضة ضامنا أساسياً للحفاظ عىل والرثوة السم
  

  الدكتور فتحي بيار                                                               
 

 

  لكمة ا�كتور ف�حي بيار      
  والرياضة التونسيةكاتب دولة للشباب بوزارة شؤون الشباب 

  رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الريايض            
  عضو الجامعة الدولية للصيد الريايض البحري              
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  البحري الريايض  رئيس الجامعة الدولية للصيد Gilbert ZANGERLEجيلبار زانجريل السيد 

  كاتب دولة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية فتحي بيار الدكتورو
 الريايض البحري وعضو الجامعة الدوليةرئيس الجامعة التونسية للصيد  و 
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  وز�ر شؤون الش�باب والر�ضة التو�يس   الس�يد �ٔمحد قعلول

  ونسية شؤون الشباب والرياضة التكاتب دولة للشباب بوزارة ا�كتور ف�حي بيار  و
  البحري رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الريايض وعضو الجامعة الدولية للصيد الريايض 
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  مي قد ت

  الرحيم بسم اهللا الرحـــمن   

ــذا      ــدف ه ــابيه ــدة الكت ــة املزي ــه الثاني ــام يف طبعت ــه األوىل ك ، يف طبعت
ــة،  ــة إىل واملنقحـ ــوفري محاولـ ــع تـ ــري مرجـ ــيلنظـ ــة وعمـ ــة،  باللغـ العربيـ

ــا ــي يطرحه ــة الت ــئلة املحتمل ــل األس ــن ج ــة ع ــديم أجوب ــة تق ــل  ومحاول ك
حــاول الكتــاب لقــد  .مبتــدئ أو مــامرس أو راغــب يف تعلــم الصــيد الشــاطئي

ومختلــف  ،مببــادئ وأساســيات عمليــة الصــيد بقــدر مــن الشــموليةاإلحاطــة 
تســاهم يف اختيــار  بهــا، ومعرفــة العوامــل التــي املحيطــةالطبيعيــة الظــروف 

املالمئــة لكــل  عــداتعــرض مفصــل عــن املو للصــيد،  نيالزمــان واملكــان املناســب
ــوم تقنيــ  ــواع الطع ــف أن ــنيف مختل ــا، وتص ــب منه ــار املناس ــايري اختي ة، ومع

الطبيعيــة واالصــطناعية، وبيــان كيفيــة تقــدميها، وكيفيــة بنــاء مختلــف أنــواع 
ــي وآليــ  ــات الرم ــد، وتقني ــط العق ــم، ورب ــات الطع ــة مركب ــازه بكيفي ات إنج

تقــديم مــا يلــزم مــن معلومــات عالقــة ب دقيقــة وســليمة... كــل ذلــك يف
الشــاطئية املســتهدفة، حتــى األســامك رضوريــة عــن كــل نــوع مــن فصــيالت 

ــبة ــاطئي بالقصـ ــيد الشـ ــام بالصـ ــام عـ ــىل إملـ ــارئ عـ ــون القـ ــري .يكـ  ولتيسـ
ــتيعاب ــم  ،االس ــد ت ــاح، فق ــن اإليض ــن م ــا ميك ــأكرث م ــغ ب ــتم التبلي ــى ي وحت

  .التوضيحيةوالبيانات الرسوم و  الصوراق الكتابة بإرف
ــالت     ــب واملج ــن الكت ــل م ــدد هائ ــر بع ــة تزخ ــات العاملي ــت املكتب إذا كان

فــإن افتقــار املكتبــة اللغــات، التــي تتنــاول مختلــف تقنيــات الصــيد مبختلــف 
ــاب  ــة لكت ــة الالعربي ــيد ةعربيــ باللغ ــا  يف الص ــؤاال عريض ــرح س الشــاطئي يط

ــاب ــالنظر إىل  ،حــول ســبب هــذا الغي ــه ب ــر الجــواب عن ــذي ال ميكــن تربي وال
وبــالنظر أيضــا إىل أن العديــد مــن الــراغبني يف تعلــم هــذه  عــدد املامرســني،

 عــن الصــيد الشــاطئي ، يعــربون عــن حــاجتهم امللحــة إىل كتــابهوايــةال
    التي يتواصلون بها.   باللغة

ــق الهــدف امل    ــوخىولتحقي ــان لزامــا ت ــاب، ك ــع مجموعــة مــ  مــن الكت ن رف
، تعريــــب أدوات ولــــوازم الصــــيدتجســــد أولهــــا يف عمليــــة التحــــديات، 
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ــام  ة،امرســ بهــذه املومجموعــة مــن املصــطلحات املرتبطــة  يف غيابهــا شــبه الت
وتجـــىل التحـــدي الثـــاين يف رضورة تصـــويب  مـــن معـــاجم اللغـــة العربيـــة.

شــبكة االنرتنيــت جعــل منهــا بعــض املعلومــات املتداولــة، فاتســاع اســتعامل 
هـــي بقـــدر مـــا تســـهل ســـايس الســـتقاء املعلومـــات واملعرفـــة، و املرجـــع األ 

بقــدر ونـشــرها، تقاســمها لوبقــدر مــا تفســح املجــال  ،الوصــول إىل املعلومــة
ــار  ــى معي ــا. ويبق ــداول منه ــني الصــائب والخــاطئ املت ــز ب ــا يصــعب التميي م

تغيــب هــذه املرجعيــة التمييز ذاتيــا قــد يتأســس عــىل مرجعيــة مــا، كــام قــد 
ــارئ، ويصــ وتصــبح كــل املعلومــ  ــدى الق ــايل ات متســاوية الصــدقية ل عب بالت

ــو  ــا ه ــاك م ــيس هن ــا، إذ ل ــاطئ منه ــض الخ ــحيح ودح ــو ص ــا ه ــاع مب اإلقن
ــداولها عـــن يقـــني ودون  ــات خاطئـــة يـــتم تـ ــة معلومـ أصـــعب مـــن إزاحـ

ولهــذا تــم  م بهــا.وقــد ترســخت يف األذهــان كحقــائق يقينيــة مســلَّ  ،متحــيص
ــق ــواردة  توثي ــات ال ــات واملعطي ــع اب بــ كتــ اليف املعلوم ــىل املراج االعتامد ع

أثنــاء  وبــرز التحــدي الثالــث للجامعــات ومعاهــد البحــث العلمــي. العلميــة 
ــية إىل  ــة الحس ــل الحرك ــة تحوي ــريعملي ــوب  تعب ــهِّ يُ مكت ــامتثلل س ــنفس  ه ب

ــاين  ــع يف أن تب ــدي الراب ــن التح ــع. ويكم ــا يف الواق ــي تحــدث به ــة الت الكيفي
ــاطق والجهــات اللهجــات ــني املن ــاين  ،واملصــطلحات ب ــتمكن وتب مســتويات ال

ــارئني ــوي للق ــل  ،اللغ ــن ك ــرتاب م ــة يف االق ــراء،والرغب ــتّ  الق ــةح ــار لغ  م اختي
ــحى ــاول فص ــون يف متن ــع تك ــع  الجمي ــض م ــطلحات املإدراج بع ــةاملص  تداول

   .كلام أمكن ذلك
ــاح     ــجيع إن النج ــاطئي والتش ــايض الش ــيد الري ــاب الص ــاه كت ــذي الق يف  ال

الســيد رئــيس  وعربيــا ومــنوطنيــا ، ة أم الرقميــةســواء الورقيــ  ،طبعتــه األوىل
ــايض ــري الري ــيد البح ــة للص ــة الدولي ــافزا الجامع ــان ح ــن ، ك ــد م ــذل املزي لب

لقيــام مبراجعــة شــاملة ارتأيــت فيهــا إعــادة النظــر ابالتــايل و  ،العطــاءالجهــد و 
ــبعض  ــمون بـ ــة املضـ ــملت املراجعـ ــام شـ ــول، كـ ــض الفصـ ــب بعـ يف ترتيـ

 تـــداركالجمـــل و الفقـــرات و ول و الفـصــ اإلضـــافات وإعـــادة صـــياغة بعـــض 
ــض  ــاظاألبع ــة لف ــت املراجع ــفحات، كــام هم ــيق الص ــادة تنس بكيفيــة  إع

مــع إيــالء أهميــة كــربى  ،والرســومات والبيانــاتالصــور متــزج بــني املحتــوى و 
  حجم الكتاب.  يف التحكم جاميل و ال للجانب
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ــوي والتشــجيعات ـذين قــ لــ ال ـوكــ  اإلخــوةو  ألســاتذةل    ــدعم املعن دموا يل ال

وللريــاس مـــن املغــرب وكافــة دول شــامل إفريقيـــا  ،قيــام بهــذا العمــللل
أعطــوا لهــذا الكتــاب بعــدا ) الــذين مـصــر(موريتانيــا، الجزائــر، تــونس، ليبيــا، 

  . فائق شكري وامتناين ومشاركتهم بصورهم،بصمتهم ل هموضعب إقليميا
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  �رخي تطور الصيد ومعداته نبذة عن  
بطرق وأساليب وتقنيات ومعدات اهن مُيارس إذا كان الصيد يف وقتنا الر    

والرياضة والهواية،  هنةمتعددة ومتنوعة.... وإذا كان الصيد اآلن يتوزع بني امل
نفسه هو متى كانت البدايات األوىل للصيد؟ وكيف  يطرحفإن التساؤل الذي 

  تطور الصيد ليصبح عىل ما عليه اآلن؟

داية، وإذا كنا نعرف بدايات بعضها فإن البد أن لكل يشء أو اخرتاع أو ابتكار ب  
البدايات األوىل لإلنسان عىل وجه مع بداية الصيد ترجع إىل غابر األزمنة 

. ولذلك من الصعب جدا تحديد تاريخ دقيق لبداية تعاطي اإلنسان *1األرض
، الثايند ترجع إىل القرن للصيد. وأول كتابة تاريخية تتحدث عن مامرسة الصي

 ، Claudius Aelianus*2اتب الروماين كلوديوس أليانوس ا الكإليه أشارحيث 
جد أية كتابة تتناول بالتوثيق آالف السنني السابقة وكيف حافظ تو لكن ال 
وثائق   كام ال تتوفرعىل بقائه باالعتامد عىل القنص والصيد وجمع الثامر.  اإلنسان  

آلثار (رماح من ض ابع  ولكن  تؤرخ لتلك الحقبة من التاريخ لغياب الكتابة أصال،
استوطن أماكن مختلفة أن االنسان تؤكد ، رث عليهاعُ  العظام أو القرون...) التي

والبقايا التي خلفها ذلك اإلنسان ال   من بينها ضفاف األنهار والبحار واملحيطات.
، وأنه ترتك مجاال للشك بأنه كان يقتات عىل بعض األطعمة النهرية والبحرية

 ألسامك منحوتةرسوم  يتجىل ذلك من خالل ما خلّفه من ،القنص والصيدمارس 
   .عىل أحجار بعض املغارات

            

 

                          

                                             

 
1 Alimentarium.org L’histoire de la pêche 
2 Toqueur-randonneur. Article la pêche en 20000 ans d’histoire 

  آثار أركيولوجية   
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من الثابت فإنه الرسومات الفنية التي خلفتها الحضارة الفرعونية من خالل و  

بحكم اعتامدها عىل نهر   رصيةا أساسيا يف الحضارة املأن الصيد كان يشكل نشاط
   .النيل

 
يف مقابل الحضارة املرصية التي ارتبطت بالنيل، فإن الحضارة اليونانية ارتكزت 

 ،ريادة اليونان يف صناعة السفنو عىل النشاط البحري بحكم موقعها الجغرايف 
لبحر األبيض املتوسط. وبحكم الرثوات السمكية مبختلف أنواعها التي يزخر بها ا

كام  ،س إشارة إىل الصيد والصيادينألوديسة لهومريو اوهكذا نجد يف اإللياذة و 
  .من السمك نوعا 3* 115ما ال يقل عن  قام بتعدادأن الفيلسوف أرسطو 

 مكانت أ  باملياه، نهرية الحضارات االنسانية القدمية ارتباط أن وال شك        
  سامك. هتامم بصيد األ له دوره يف اال كان ، بحرية

(  96للصيد البحري يف سورة املائدة اآلية    الكريم ِذكرويف القرآن        

 ◌ۖ
 ◌ۗ.( 

 
3 Quelques préjugés d’Aristote en ichtyologie / Simon Byl et Sarah Schools  
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 Treatyse of Fysshynge Wyth an)( صدر كتاب بإنجلرتا 1496سنة        
Angle وشكل مؤَلَّف الصيد يصّنف األسامك واملعدات والطعوم وتقنيات .

)Izaac Walton(  الصياد) سنة   *4املثايل)اسحاق والتون الصادر تحت عنوان
وضع  1818وافية عن الصيد. ويف سنة  وثيقة ومرجعا كامال وأول كتابة 1653

)AineKresz (5*  ا ميكن اعتباره اآلن الصيد الريايض ملصانع لوازم الصيد قواعد
  .سواء بالطعوم االصطناعية أو الطبيعية

وبفضل التطور العلمي والتقني تطورت أيضا معدات الصيد  20يف القرن       
لية التي نستعملها اآلن تحت اسم ظهر النموذج األول للبكرة اآل  1948في سنة  ف
)Mitchell 300( أما بخصوص القصب فإن أوىل القصبات العرصية ظهرت سنة .

لنبايت الطبيعي. وذلك بتجميع وإلصاق القطع الطولية الصلبة من القصب ا  1840
ظهر  حيث 1940حدود سنة  حتىوبقي استعامل القصب الطبيعي سائدا 

لزجاج والذي حل القصب املصنوع من ألياف االقصب املصنوع من األلومينيوم 
إال أنه مل يدخل يف تصنيع قصب   1970محله رسيعا. ورغم أن الكربون ظهر سنة  

تطور العلمي والتقني عرف الكربون الصيد إال يف نهاية الثامنينات. ومع توايل ال
بدوره تطويرا متتاليا وظهرت أنواع ودرجات كثرية من الكربون املختلف الجودة 
والخفة والصالبة.... كام تم دمج مواد أخرى يف تصنيعه مستوحاة من عامل صنع 

إضافة إىل تطوير طرق  ...وغريهاأو البورون الطائرات كالكيڤالر أو الجرافيت 
تصنيع قصب الكربون انطالقا من النسيج أو الخيوط أو الرقائق.... وعرفت لوازم 

ىل مستوى الحلقة الداخلية ء عسواالقصب كالحلقات هي األخرى تطورا هائال 
االنتقال تدريجيا من الفوالذ إىل البالستيك بأو عىل مستوى الدعامة املعدنية، 

وغريه من  الشائع االستعامل اليوم كاربور السليسيومالرساميك وصوال إىل ف
االبتكارات املتوالية... نفس التطور شهدته صناعة الصنارات التي ابتدأت بالعظام 

التي خيوط الصيد  عرفتهنارات الكربون. ونفس التطور وصوال لصاملعادن و 
. لتصل الحرير أو بعض النباتات الطبيعية املفتولة...و انطلقت من شعر الخيول 

 
4 Le Parfait Pêcheur à la ligne Izaak Walton traduit de l’anglais par Patrick Reumaux   
5 KRESZ AINE Le pêcheur Français  
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 Dupont deعىل يد ديپون دي نومور ( 1942كر سنة بتُ اإىل النيلون الذي 
Nemours( ،ث) م الخيوط الضفريةLa tresseوخيوط الفليوروكربون (... 

ما ميكن استنتاجه من خالل استعراض مختلف مراحل تطور مامرسة اإلنسان     
للصيد أن األدوات واملعدات واللوازم والتقنيات تواكب التطور العلمي والتقني 

التطور الهائل الذي تعرفه   وليس أدل عىل ذلك منالسائد يف كل حقبة تاريخية،  
يف مجاالت  التقدم التقني وثرية معدات ولوازم الصيد حاليا والتي تسري بنفس

نتاج  ، مع توظيف الربمجيات املعلوماتية يف االبتكار والتصميم والتصنيع واإل أخرى
واإلشهار. كام تطورت وتنوعت أساليب وتقنيات الصيد، وأصبحنا نعيش عرص 
التخصص، وكل تخصص له معداته ولوازمه الخاصة بل وكل تخصص يستهدف 

 ك...أنواعا معينة من األسام
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بني املحيط األطليس والبحر األبيض املتوسط،  نطقتنابحكم املوقع الجغرايف مل
فمن البديهي أن يكون للبحر حضوره القوي يف املعيشة واالقتصاد ويف الثقافة 
الشعبية املتوارثة. وباإلضافة إىل الصيد بالقوارب والسفن مارس املسلمون 

ني باملعمرين فرتة االستعامر ومواكباحتكوا  ة، كام  بواليهود الصيد الشاطئي بالقص
كانت موجودة،  اتروح التقنيإن . املتوفرة آنذاك عداتباملمختلف التقنيات 

األنرتنيت  اتساع استعامل شبكة أنجلوسكسونية بفعل ءأسامباآلن وتستمر 
ولوازم  املتخصصة، ومبعداتووسائل التواصل االجتامعي واإلعالم والقنوات 

  . الرائدة يف هذه الصناعاتة أو الدول الغربية دول األسيويتطورة من الم

  

  

  ،1969الصيد بتقنية الرمي الشاطئي، شاطئ مدام شوال بالبيضاء سنة 
  امجيد الهاليل (قميص أبيض) أب   املرحوم الجياليل الهاليل

  بائع معدات الصيد والغطس بالبيضاء (الطفل عىل اليمني) 
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  ا�ال البحري 

 أ�مواج                                            
نتيجة هبوب الرياح والعواصف عىل مساحة تعد بآالف   6*تنشأ األمواج 

الكيلومرتات املربعة وسط املحيط. ومعظم األمواج ناتجة عن احتكاك الرياح  
بسطح املاء. وبذلك فالرياح هي املسؤول الرئييس عن مسلسل تشكل األمواج 

              واج الزلزالية (تسونامي).إذا استثنينا األم

  

تنتقل الطاقة الكامنة يف الرياح إىل فعندما تهب الرياح تحتك بسطح املاء،    
موجة  أن تصبح م تتحول إىلثتقع فيه تغيريات تبدأ عىل شكل تجاعيد و املاء 
شكل   ويتخذللطاقة، أي أن الطاقة تصبح مائية تجعل املاء يعلو وينخفض  ة  لحام

  .موجة

  :املوجةهناك ثالثة مقاييس تهم   

 ارتفاع أو علو املوج: ويُقاس العلو من قمة املوجة إىل أسفل قعرها. -

طول املوجة: ويُقاس انطالقا من قمة موجة ما إىل قمة املوجة التي  -
 واملسافة الفاصلة بني قمتي املوجتني هي التي تحدد طول املوجة. تليها.

 
6 Les mécanismes des marées. Laure Barthes, Marc Girondot. Université Paris Sud 
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: وهذا املصطلح (Période des vague) أو تباعد املوج فرتة املوج -
املتداول بني مامريس الصيد يُقصد به املدة الزمنية الفاصلة بني مرور قمتي 

تسب الفرتة بالثواين. وكلام تقلصت فرتة تُحموجتني متتاليتني بنفس النقطة. و 
املوج كانت األمواج متقاربة وقصرية وكلام ارتفعت كان حجم ماء األمواج أعىل  

 ابا.وأكرث اضطر 
  

                 

قياسات 
  املوجة

 
 
 
 
 
 
 

 
إن قوة الرياح ومدة هبوبها واتساع املساحة التي هبت فيها هي العوامل 
 املسؤولة عن علو املوج وقوته وطوله والفرتة الزمنية الفاصلة بني قممه.  ال تنشأ

لرياح، األمواج الكبرية والعاتية إال يف املحيطات التساع املساحة التي تشملها ا
  بذلك فهي ال تنشأ يف بحر ضيق أو خليج لصغر مساحتهام مقارنة باملحيط.و 
عندما تتحرك ف) يف الفيزياء أحد أشكال انتقال الطاقة. Ondeتعني املوجة (و  

فإن ما ينتقل هو الطاقة من مكان إىل آخر، يف حني أن   (les vagues)واج ــاألم
تحرك هو جزيئات املاء بشكل موازي أو كتلة املاء ال تنتقل مع املوجة، والذي ي

تقرتب عندما و  انها.متعامد مع اتجاه حركة املوجة، لكنها تظل تقريبا تراوح مك
ة قو ف. يهامن الشاطئ، وبحسب طبيعته التضاريسية، يطرأ تغيري عل املوجة
  .يكون بحسب ارتفاع تدريجي للقعر أو ارتفاع فجايئسأو ضعفها  املوجة
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املوجة من  
قال إىل  االنت

  ر االنكسا

  

 
 
 
  
  

عندما يرتفع القعر فجأة ويكون الشاطئ عبارة عن مرتفعات صخرية فإن املوجة 
ترتاجع مياهها لتصطدم باملوجة القادمة املوالية. و ترتطم باملرتفع وتنفجر بقوة 

االصطدام املتكرر واملتتايل لألمواج باملرتفعات والصخور والسالسل يُحدث فيها 
، قادرة عىل زحزحة الصخور من مواج، بحسب رسعتها وقوتهاتغيريات. فاأل 

أماكنها. وشقوق املرتفعات تزداد اتساعا نتيجة ضغط األمواج عىل الهواء 
املحتبس فيها فيسمع فيها دوي. كام تقوم األمواج بعملية تعرية ونحت قد 
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يطول زمنهام أو يقرص بحسب قوة األمواج وبفعل طبيعة مادة تلك الصخور 
  تفعات.واملر 

كال تشكلت بفعل عملية النحت املتواصلة من  مثال يرةشاطئ لݣز قواسأ ف  
أصبحت مجوفة واتخذت شكل قوس. استمرار عملية  أنالهضبة إىل  جهتي

  القوس فانهار زةـّدع تم تحطم ركيـتصالنحت أدت إىل 
، وعندما  ضـاءلتيعمق العندما تكون الشـواطئ منبسـطة وترتفع تدريجيا، فإن 

املوجة (نصــف املســافة بني قمة املوجة وقعرها)  ســاوي نصــف طول ي صــبحي
تعرف املوجة تفاوتا بني جزئها العلوي الذي يحافظ عىل رسعته وجزئها السـفيل 
ه ارتـفاع ســــطح   ا علـي ه بفـعل اإلـعاـقة والكبح التي مـيارســـــه اـلذي تنقص رسعـت

ــاطئ جزؤها   فتفقد املوجة توازنها وتنحني قمتها نحو األمام بينام يتخلف، الشـ
لشــخص تصــطدم رجاله بعائق فيتخلفان، وبحســب   مشــابه  إن األمر .الســفيل

عىل األرض. وهكذا   العلوي  الطرفون قوة سقوط ـــ رعة امليش أو الجري تكـــ س
ه   افظ الجزء العلوي عىل رسعـت ة يـح ا يتخلف الجزء الســــفيل من املوـج دـم عـن

تخلفت بفعل ويســتمر يف التقدم، ويف غياب قاعدته التي يســتند عليها والتي 
ويتخذ ـشكل قوس، ويزداد القوس انحناءا   العلوياقة القعر، ينحني الجزء  ـــــ إع

ويصـبح مجوفا إال من الهواء الذي يحتبس داخله. وتتقدم املوجة بشـكل لولبي  
ول الهواء املحتبس داخلها ــ  ويتحــرسح فتنكــ السطالعليا س حافتها ــ حتى تالم

                 كسيجني.ورغوة بيضاء تزود املاء باأل  إىل فقاعات

 

  تكرس املوجة لحظة
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مفضلة لدى العديد من  منطقة  د لكونهــ واج باهتامم املامرس للصيــ األم  ــرستك  محيطى  ــ حظيينبغي أن 
  األسامك الباحثة عن األكسيجني

موجة يف الدقيقة، نظرا لتزاحمها ترتفع   14 - 12مبعدل  تحركاألمواج التي ت 
تهوي كتل املاء من فوقها بقوة عىل طول جبهتها الزاحفة،   قممها، وحينام تتكرس
ة وتسحب بقوة ما يوجد عىل سطح الشاطئ من رمال فتغوص مياهها برسع

يف حني   .(حافر) (Destructive)وحىص نحو داخل البحر فتسمى أمواج الهدم 
موجات كل دقيقة تتميز بقوة الدفع أكرث  8-6مبعدل  تحركاألمواج التي تأن 

 بالشاطئ فتنشأ بذلك حافة امة السحب، فتدفع بالرمال والحىص وتراكمهمن قو 
  .(رادم) )(Constructive البناءمرتفعة عند حدود عمل املوج وتسمى أمواج 

يطا من مجموعات أو نظام انتقال األمواج يف البحار واملحيطات نظام يضم خل  
ت يف نشأتها من سلسالت متباينة من األمواج بفعل تفاوت الرياح التي تسبب

  ...واملساحةالقوة واملدة  حيث
تقطع األمواج من مركز نشأتها أواسط املحيط آالف الكيلومرتات، وقد تزداد  

رسعة األمواج بفعل الهبوب املستمر للرياح، أو قد تتباطأ أو تضعف لعدة 
عوامل. تنشأ األمواج يف مركز العاصفة بأواسط املحيط نتيجة هبوب الرياح عىل 

تكون رسعة وقوة هذه داد مساحة قد تصل آلالف الكيلومرتات املربعة. امت
األمواج الناشئة عنها  فتأيت ،الرياح متباينة، كام قد تطول أو تقرص مدة هبوبها

مختلفة الطول والعلو ومتفاوتة من  آالف الكيلومرتات، الشاطئ، قاطعةإىل 
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، لكن وصولها للشاطئ حيث الفرتة الفاصلة بينها. وكلها نشأت يف وقت متقارب
يبدو البحر مضطربا من الشاطئ، لكن داخل هذا   ورسعتها.يكون بحسب طولها  

االضطراب هناك انتظام. تتقدم األمواج نحو الشاطئ عرب سلسالت، وطول 
الخليط من  الكيلومرتات. هذااملسافة التي تقطعها تلك األمواج يعد بآالف 

لق برسعات متفاوتة. األمواج الطويلة األمواج عندما يغادر مركز العاصفة ينط
وطول  الوصول،رسعة من القصرية وبالتايل تتمكن هي األوىل من  تكون أكرث

تليها املتوسطة فالقصرية و عملية فرز فتصل األمواج الطويلة أوال    يحدثاملسافة  
يقل هيجانه تدريجيا إىل أن يصبح فيكون البحر هائجا  حيث، عىل نحو متدرج

  تصله.لتسلسل التنازيل لرسعة األمواج التي هادئا تبعا ل
وأحيانا يبدو البحر شديد االضطراب، وتبدو األمواج غري منتظمة يف علوها 
واتجاهاتها وهذا يقع نتيجة اختالط بني أمواج ناشئة عن رياح وسط املحيط مع 
أخرى ناشئة عن رياح محلية أو قريبة من الشاطئ. وبديهي أن تلك الرياح تكون  

  فينشأ عنها ذلك خليط من األمواج. تة يف القوة والرسعة واملدة واملساحةمتفاو 
وقد يهيج البحر فجأة يف غياب رياح ظاهرة، ويكون ذلك بسبب أن األمواج  

العاتية التي تصل الشاطئ أحيانا هي وليدة رياح بعيدة. وإذا تزامن هذا األمر  
  مرة أحيانا. مع املد الكبري أصبحت تلك األمواج قوية جدا بل ومد
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  واجلزر املد 
  
  

يف ارتفاع وانخفاض مستوى مياه  انتجسدوي ،ظاهرة فيزيائية نتاج املد والجزر
  ة البحر نتيجة جاذبية كل من الشمس والقمر، وأيضا بفعل قوة الطرد املركزي

لكل جسم  قوانني نيوتن، فإنوحسب الناتجة عن دوران األرض حول نفسها. 
الجسم جاذبية متناسبة معها.  قدرا من الكتلة، وكل كتلة متارس  من هذه األجسام  

هو ما ميأل املكان ويكون له شكل هنديس معني. الكتلة هي كمية املادة وتركيبتها 
) تزداد بازدياد كتلة الجسم، Attractionإذا كانت قوة التجاذب (داخا الجسم. 

بديهي أن كتلة م. من مركز الجس املسافةياد فإن قوة التجاذب تتناقص بازد
بكثري القمر أصغر و  ،قوىولذا فجاذبيتها أ بكثري من كل الكواكب الشمس أكرب 

من الشمس وبالتايل فجاذبيته أقل منها بكثي أيضا، إمنا رغم صغر حجمه فإنه 
إن يبدو كبريا برصيا ومامثال لحجم الشمس، بل ويغطي الشمس أثناء الكسوف.  

من جاذبية  جعل من جاذبية القمر أقوىسافة بني الشمس واألرض يبعد امل
 كلم  384400ثانية ضوئية =    1.28(املسافة بينه وبني األرض    لقربالشمس نظرا  

دقائق ضوئية  8.32(مقارنة باملسافة الفاصلة بني األرض والشمس  )يف املتوسط
ونتيجة لهذا األمر فإن القمر ميارس جاذبية  .)يف املتوسط مليون كلم 149.6= 

  .46مقارنة بجاذبية الشمس التي تبقى يف حدود % مرة 2.17 تصل إىل
يتم تعريف املد بكونه ارتفاع تدريجي يف مستوى مياه املحيط. والجزر هو   

انخفاض تدريجي ملستوى مياه املحيط. يحدث املد والجزر بفعل عدة قوى  
 Forceجاذبية الشمس وقوة الطرد املركزية (قوة قمر و أبرزها قوة جاذبية ال

centrifuge( ...  
له يف املقدار معاكس له  وحسب قانون نيوتن الثالث: لكل فعل رد فعل مسا  

يف االتجاه. وعندما يدور القمر حول األرض وتدور هذه األخرية حول الشمس 
املقدار متضادتني يف ويتني يف فإن كل واحد منهام يقع تحت تأثري قوتني متسا

  ة الطرد املركزية.االتجاه هام: قوة الجذب العام وقو 
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لها تأثريها الواضح عىل حركة  كل من القمر والشمسارسها ميالجاذبية التي  إن 
األوضاع التي بحسب مدى قربها أو بعدها عن األرض، وبحسب املد والجزر 

  .وبحسب قوة الطرد املركزية الثالث الكواكبتكون عليها تلك 
. قيقةد 43ساعات و 7يوما و 27يف فرتة زمنية مدتها  القمر حول األرضيدور   

)، Période sidéral(خلفه وتسمى بالدورة النجمية بحسب النجوم الواقعة 
لكنه يف الدورة النجمية ال يعود لالقرتان باألرض ألن هذه األخرية تدور بدورها، 

 13ºومبا أن القمر يقطع ما يقارب درجة.  27ºوتكون قد سبقت القمر بحوايل 
لالقرتان باألرض. وتصبح املدة الزمنية ه يحتاج إىل يومني درجة يف اليوم، فإن

دقيقة. وتسمى بالدورة  44ة وساع 12يوما و 29الوسطى للشهر القمري 
وبذلك تكون املدة الزمنية الفاصلة بني  .)Période synodiqueاالقرتانية (

    وهي املدة التي يستغرقها القمر إلمتام دورته حول 29.53بدرين متكاملني هي 
درجة عىل املدة التي يستغرقها القمر )  360ºوإذا متت قسمة (. 360ºاألرض ب  
كل  يقطعها درجة  12.2º) فإن الحاصل سيكون هو 29.53الشهرية (يف دورته 

  العملية الحسابية التالية:ناتج و  ،يوم
 })12.2 x 24  ساعةx 60  / (يتأخر كل   بني أن القمري }دقيقة 49=  360دقيقة

   .7*لسابقدقيقة عن اليوم ا 49يوم ب 
حول األرض فإنه يف أوقات معينة  بيضاويالشبه  يف مداره خالل دوران القمر   

الكرة األرضية من مناطق أخرى. كام يعرف خالل دورته  يفناطق ملأقرب يكون 
 الجزءرشوقه وغروبه كام يتباين وقت الشهرية القمرية عدة أطوار، ويتباين 

 . طورو  وضع كل سبح منه املريئ امليضء

  

 
دقيقة هي معدل وسط ألنه عندما  49أن مدة ) BERNOULLI Danielفي دراسته العلمية بّين (  7

دقيقة. وعندما تتعارض جاذبيتهما فقد  35ساعة و24إلى  تتحد جاذبتا الشمس والقمر فإن المدة تتقلص
  )/Culture sciences physique.ens. Lyon.Frدقيقة ( 25ساعة و 25تصل المدة إلى 
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   :أطوار القمر خالل الشهر القمري

  املُحاق – 1
  الهالل – 2
  الهالل املتنامي – 3
  الرتبيع األول – 4
  األحدب املتنامي – 5
  البدر املكتمل – 6
  األحدب املتناقص – 7
  الرتبيع الثاين – 8
  الهالل املتناقص – 9
  

 4أربعة  ض/الشمس/القمر)تتخذ الكواكب الثالثة (األر  هذه األطوار وخالل 
  :بعضها البعضبالنسبة ل اهأوضاع بحسب مواقع

  : مرحلة املحاق والهاللأول وضع أفقي )1
 : مرحلة الرتبيع األولأول وضع متعامد )2
 : مرحلة البدرثاين وضع أفقي )3
 : مرحلة الرتبيع الثاين ثاين وضع متعامد )4

أفقي ن رئيسيان (القمري وضعاخالل الشهر  األطواراألوضاع و هذه  فينتج عن 
مد كبري يليه مد صغري. وهذا التعاقب بني يتعاقب فيهام يتعاقبان وومتعامد) 

   املد الكبري واملد الصغري يحدث كالتايل:

 وضـــع أفقي    
(طـــــور  أول

ــاق اـلـهالل  : ) اـملح
يف ـهذا الوضـــع 
ن  ــل ـم كـون ك ـت
األرض والشــمس 

القمر يف جانب، واألرض مس و الشــ  .فينتج عنه املد الكبري األولوالقمر عىل مســتوى واحد 
      .مقابلة لهام يف الجانب اآلخر
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يكون القمر محاقا عندما  :(الهالل)املحاقطور  ويكون يف املد الكبري األول 
يتزامن رشوقه وغروبه مع رشوق الشمس وغروبها. ويكون يف هذا الطور غري  

اه وجهه امليضء يف اتجو مريئ. وسبب ذلك هو وقوعه بني األرض والشمس 
 فعلب كونظلم يف اتجاه األرض فال ميكن رؤيته ألن الرؤية تالشمس ووجهه امل

 يكون وجهه امليضء اتجاه األرض. ورشيطة أن ،انعكاس أشعة الشمس عليه
ه امليضء املقابل ءتدريجيا عن الشمس يظهر جز  )باالنفصال(عندما يبدأ القمر 

عكس أشعة الشمس لألرض كقرص ضئيل، وهو الجزء من دائرة القمر الذي ي
ن من رؤيته إذا غربت ويكون مواجها لألرض. ويسمى يف هذه الحال هالال ونتمك

 غروبه عن غروب الشمسيد بتأخر  زاتأخذ يف التمحددة    الشمس قبله فيربز ملدة
ساعة  12هذا التفاوت التدريجي مرجعه إىل أن دورة القمر تستغرق  كل يوم.

حني يكون القمر و  دقيقة تقريبا. 49ب ساعة  24 دقيقة وبذلك يتأخر كل 25و
يف طور الهالل فإنه يغرب مع غروب الشمس، وهذا معناه أن الشمس والقمر 

فإن وجودهام معا  ،ن يف نفس الجهة. ومبا أن لكل واحد منهام جاذبيتهيوجدا
فيامرسان معا  ،يف نفس الجهة املقابلة لألرض يجعل قوة جاذبيتيهام متحدة

  ريا.لوقت ومن نفس الجهة فيكون املد كبجاذبيتهام يف نفس ا
وضـــــــــــع 

دم اـم أول   تـع
ــيـــع  (الـــرتبـ

: يف األول)
ــع  هذا الوضـ
تكون كل من 
ــكل مثلث قائم الزاوية ينتج   ــع متعامد عىل ش ــمس والقمر يف وض األرض والش

 املد الصغري األول.عن هذا الوضع 
 ر يرشق تقريبا: يف هذا الطو طور الرتبيع األول  ويكون يفاملد الصغري األول          

 D)ويتخذ فيه شكل ( .ويغرب مع منتصف الليل ،مع منتصف النهار
majuscule .ال ميارس كل من القمر والشمس مطلق جاذبيته  ا الطوريف هذ

جاذبية كل واحد منهام محدودة بفعل  وتكونبفعل وضع التعارض بينهام، 
  مد صغري.نتج عن هذا الوضع جاذبية اآلخر في
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ــع أفقي  وض
اين هـذا  يف ـث

 تكون  الوضع
األرض 
ــمـس  والشــ
واـلـقـمر ـعىل 

لشــــمس يف ـجاـنب والقمر يف الـجاـنب املـقاـبل ـله ، اخط أفقي ومســــتوى واـحد
  .املد الكبري الثاينينتج عنه بينهام واألرض 

ــ امل       ــ طويكون يف  د الكبري الثاينــ مع  القمر قهذا الطور يرش  يف البدر:ور ــ
الرابعة يف ليلة وإضاءته ل استدارته ع رشوقها وتكتمــ رب مــ غروب الشمس ويغ

مطلق جاذبيته   هامكل من الشــمس والقمر فيامرس توجد بني  واألرض 14 رشــ ع
  من الجهة التي يوجد فيها من جانبي األرض.

وضــــــــع  
 متـعاـمد ـثاين
يف هــــذا 
 الـــوضــــــع
ــل  تـكـون ك
مــن األرض 
ـــمس  والشــ

 يف والـقـمـر
املد الصـغري لوضـع ينتج عن هذا ا .الزاويةعىل شـكل مثلث قائم وضـع متعامد 

     .الثاين
يف هذا الطور يكون القمر : طور الرتبيع الثاين ويكون يف املد الصغري الثاين     

) ويرشق مع حوايل منتصف الليل ويغرب حوايل d minusculeعىل شكل (
ويكون املد يتكرر نفس وضع الرتبيع األول  يف األعىل،والشمس منتصف النهار 

تأيت من و  تكون محدودة بفعل جاذبية اآلخر.  منهام  واحدصغريا ألن جاذبية كل  
  جديد مرحلة املحاق والهالل...
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وكام يدور القمر حول األرض فإن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس.     
دورة األرض حول نفسها يتعاقب الليل والنهار. يتساوى النهار مع الليل يف ففي 

ى يصبح النهار أطول من والليل يتقلص حت  يبدأ النهار يطولواالعتدال الربيعي،  
م يبدأ الليل ثليتساويا بعد ذلك يف االعتدال الخريفي،    الصيفي،الليل يف االنقالب  

   االنقالب الشتوي.يطول عىل حساب النهار حتى يصبح أطول يف
   

يوما يف   366وسنوات  3يوما كل  365سنة (األرض حول الشمس  دورة تستغرق
يوما). وخالل السنة تتعاقب   29اير  كون فيها عدد أيام شهر فرب السنة الرابعة وي

الفصول األربعة يكون فيها مدار األرض حول الشمس متعرجا صعودا ونزوال. 
ومبا أن األرض تدور حول محور افرتايض مائل، فإنها أثناء الصعود والنزول يف  

ي واالعتدال الخريفمارس)  20/22(االعتدال الربيعي وخالل مدارها 
شتنرب) تكون قوة جذب الشمس لألرض أقوى من باقي السنة بفعل 20/23(

ينتج وجودها عىل خط ومستوى واحد مع خط االستواء مام يؤثر عىل كتلة املاء ف
 الجزء الشاميل من خط االستواء  كونييف حني    .خالل االعتدالني  مد كبري  ذلك  عن

االنقالب الصيفي وخالل  دجنرب) 23و 21ما بني (توي خالل االنقالب الشمائال 
  .يونيو) 23و 20ما بني (
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وبحكم الدوران اإلهليجي (شبه بيضاوي) للقمر حول األرض فقد تقرص  لكن  
خاصة إذا تزامن   ،املسافة بينهام عندما يكون القمر يف أقرب نقطة له من األرض

د ما األمر مع طور البدر أو الهالل فينتج عن ذلك مد كبري. واألمر مشابه إىل ح
أيضا للفرتة التي تكون فيها األرض يف أقرب نقطة لها من الشمس بداية شهر 

  .يناير
ويف كال الحالني، سواء أكان املد كبريا أم صغريا، فينتج عن جذب القمر ارتفاٌع  

ة له فيقع املد. ويكتمل املد وترتفع املياه إىل أقصاها عندما يتوسط للمياه املقابل
نحو مغربه تبدأ املياه يف االنخفاض حتى   تجاهاال يرشع يف    القمر السامء. وعندما

    .يغرب فيبلغ الجزر أقىص مداه
ال تحدث ظاهرة املد والجزر يف كل األماكن بنفس القدر بسبب تباين قرب  

عامل قوة    أن املد يقع أيضا بفعل  معينة دون غريها. إضافة إىلالقمر من أماكن  
، 8* نفسهال ) الناتجة عن دوران األرض حو centrifuge Force(املركزي الطرد 

وقوة الطرد  مثلام هو األمر عندما تنحرف السيارة يف منعرج فنميل فجأة.
 املركزية هاته هي التي تفرس وقوع املد يف الجهتني املتقابلتني.

  
احل   احل ما يقع جزر يف ـس هناك اعتقاد خاطئ مفاده أنه عندما يقع مد يف ـس

ه، و  ة ـل ابـل ارة املـق ا  الـق ه ـمد، وأن اـملاء كتـلة متـيل لجـهة فيقع فيـه ابـل أن الجزر يـق
الجـهة املـقابـلة فيقع فيـها جزر، وـكأـنه يقوم بعملـية (ذـهاب  يف انحســــاراـملد و 

ارتني).  اب بني الـق اد وإـي د النصــــف يومي (فنـخاطئ! وـهذا اعتـق  semiوع اـمل
diurneــ ) الذي يقع يف منطقتنا باألطل ــ ـــ  25ساعة و  12يس ويستغرق حوايل ـ

قوة واكب الثالثة و ــــ قوى التجاذب والجذب للكفعل  باإلضافة إىل فإنه،  دقيقة
بفعل أيضا فإنه يحدث  ، ة عن دوران األرض حول نفسهاـالناتج  ةركزيــ الطرد امل

وأيضــا قرب  وقوة الكوريوليس، ميالن األرض يف دورانها حول محورها االفرتايض 
،  حولها وزاوية ومحور دورانهضــية من مناطق معينة يف الكرة األر أو بعد القمر 

مرتني يف  يقع )semi diurneنصــــف يومي( اـملد يف منطقتـنا  مام ينتج عـنه أن
ــاحلني  د)50س و 24اليوم ( ابلني"يف نفس اآلن يف الســ ا "املتـق ا يف  مـع ومتزامـن

 
8 Centre national de la recherche scientifique : Les marées en géo- et astrophysique, Michael Le 
Bars, Patrice Le Gal, Stéphane Le Dizès 
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بؤر محيطـية  )، تلتقي يف Lignes cotidalesأـماكن ـعدة عرب خطوط مســــامة (
ــد واـلـجز  ــا امل ه ــدم ـفـي ع ــا يف اـملـحـيط واملســــامة ـيـن  point (ر رـغم وـقوـعه

amphidromique( *9.   

  
ــ كيف نفس  ر أن األمواج دامئا يف تقدم والبحر مع ذلك (يرتاجع) خالل الجزر؟  ــ

ة األوىل، لكن تـلك الغراـبة ســــت ا يف الوهـل زول ـباســــتعامل  ـقد يـبدو األمر غريـب
ه وتنخفض   اـه دم وال يرتاجع، ولكن تعلو مـي البحر ال يتـق ة. ـف اســـــب اظ املـن األلـف

ة التي  اذبـي اع نتيـجة الـج اء اـملد هو ارتـف ا) أثـن دـم دو (تـق ا. فام يـب اه إليـه تجر املـي
ملسـتوى املياه، وما يبدو (تراجعا) هو انخفاضـها. وتضـل حركة األمواج كانتقال  

 بحر يف حالة املد (ارتفاع مستوى املياه) أم يف حالةللطاقة مستمرة سواء أكان ال
  (انخفاض مستوى املياه).الجزر 

ع دقائق. ومجموع الـساعات بني  6يـستغرق كل من املد والجزر    اعات وبـض ـس
دقيقة. ومجموع مدين وجزرين  25ـساعة وحوايل  12املد والجزر املوايل له هو 

جزر يوم ـما عن ك يـتأخر ـمد و دقيـقة. وـبذلـ  49ســــاـعة وحوايل  24متـتاليني هو 

 
9 Université Paris Sud : Les mécanismes des marées. Laure Barthes et Mare Girondot 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

31 

ــابق بحوايل  ــة. 49اليوم الســـ ــة بنّي  (يف دقيق ــه العلمي  Daniel( دراســــت
BERNOULLI دقيقة هي معدل وســـط ألنه عندما تتحد جاذبتا   49) أن مدة

ــمس والقمر فإن املدة تتقلص إىل  ــاعة و24الشـ دقيقة. وعندما تتعارض  35سـ
    .10*قيقة)د 25ساعة و 25جاذبيتهام فقد تصل املدة إىل 

القسمة بصفة منتظمة خالل تلك الساعات الستة وإمنا وفق قاعدة  املد    ال يحدث
املد  افيه قعتقسم الفرتة التي ي بحيث: )la règle des douzièmes( 12عىل 
 12/3إىل  12/1جزءا، ويف كل ساعة من ساعات املد الستة يقطع من  12إىل 

 : 11* جزءا وفق ما ييل
  

  12/1  12/1  1يف الساعة 

  12/3فيكون مجموع الساعتني هو   12/2  2يف الساعة 

  ، النصف 12/6فيكون مجموع الثالث ساعات هو   12/3  3يف الساعة 

  ، الثلثني 12/9األربع ساعات هو فيكون مجموع   12/3  4يف الساعة 

  12/11فيكون مجموع الخمس ساعات هو   12/2  5يف الساعة 

  ويكتمل املد  12/12فيكون املجموع هو   12/1  6يف الساعة 

 
 4و 3رسعة املد يف الساعتني  ترتفع .)étaleلتعقب ذلك فرتة استقرار يف املد (

 .مام يتطلب الحيطة والحذر خاصة إذا كان الصياد يف موقع متقدم
 
ال يحدث املد دامئا بنفس املقدار والسعة، فبغض النظر عن الفرق بني املد   

بحسب  اين واضح بني مد كبري ومد كبري آخرالكبري واملد الصغري، هناك أيضا تب
الفصول وبحسب قرب أو بعد القمر...، بني مد بداية الشهر القمري ومد منتصفه 

  ...، وبني مد صغري ومد صغري آخروجود البدرمع 

 
10 Culture sciences physique.ens. Lyon.Fr 
11 Université d’Antsiranana, Faculté des Sciences Madagascar : Étude des marées océanique, 
Fréderic ASIMANANA et Chafaoune Houmadi DJASSIMI  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

32 

و تقلص املساحة التي "يكتسحها" املد أو أ هذا التباين يبدو واضحا يف اتساع  
ر عن الجز  )marnageعة ومقدار كل مد ("يكشف" عنها الجزر. والفرق يف س

والذي  *coefficient(12حتسب بواسطة مؤرش يسمى "املعامل" (يُ  الذي يليه
   .عىلكحد أ  120كحد أدىن إىل  20يرتاوح من 

 

 
املد هو ارتفاع للمياه، وارتفاع كل مد يكون بحسب أطوار القمر وبحسب   

ما بني الل االعتدال الربيعي (فصول السنة. أكرب مد خالل السنة يحدث مرتني: خ
) حني تكون شتنرب23و 20ما بني مارس) وخالل االعتدال الخريفي ( 22و 20

هذه األخرية أقوى  األرض يف أقرب نقطة لها من الشمس، وبذلك تكون جاذبية
من باقي فصول السنة فيبدو تأثري ذلك جليا عىل البحر. الفرق يف السعة بني املد 

يه يف مكان محدد يُتخذ كقاعدة يحتسب بناء عليها مدى كل وبني الجزر الذي يل
 120و 20بني  مد يف كل فرتة. واملعادلة الحسابية للمعامل يرتاوح ناتجها ما

مؤرشا متوسطا. وكلام ارتفع املعامل كان   70قى معامل  كحدين أدىن وأقىص. ويب
ل املياه ستص  120ذلك مؤرشا عىل أن املد سيكتسح مساحة أكرب. وعند وصوله ل  

ويتزامن ذلك مع االعتدال الربيعي  يف نهاية املد نقطة مل تكن تبلغها من قبل.

 
12 SHOM France/ Coefficient de marée 
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لجزر وسيكشف أثناء نهاية ا شتنرب)20/23مارس) واالعتدال الخريفي (20/22(
عن أماكن مل نكن نراها من قبل. وتكون سعة املساحة بني أدىن نقطة عند نهاية 

رب من كل املساحات مقارنة باملد الذي الجزر وأعىل نقطة عند نهاية املد أك
الذي  20يحدث خالل فرتات باقي السنة، وخاصة املد الذي يشري معامله إىل 

يال وينخفض قليال، ويتزامن ذلك مع ه تلك املساحة أصغر. يرتفع املاء قلتكون في
يونيو) حني تكون األرض يف أبعد نقطة لها عن   23و  20ما بني  االنقالب الصيفي (

 .الشمس
ال ينبغي تغييب دور الرياح إما يف زيادة قوة املد أو إضعافه بحسب رسعتها   

وقوتها واتجاهاتها... وإذا تزامن االعتدال الربيعي أو االعتدال الخريفي مع طور  
ومع  ،الهالل (بداية الشهر القمري) أو طور البدر (منتصف الشهر القمري)

 ،وساهمت الرياح القوية بنصيبها ض،اقرتاب القمر ألدىن نقطة له بالنسبة لألر 
صطلح عليه تجاوزا "ميني فستكون النتيجة أمواجا عاتية ومدمرة، أو ما يُ 

 .تسونامي"
يعرف البحر األبيض املتوسط هو اآلخر ظاهرة املد والجزر، ويعرف أيضا هيجانا  

للبحر أحيانا، لكن السعة جد متقلصة مقارنة باألطليس. وتقلص السعة هذا تبدو 
  ظاهرة املد والجزر غري واضحة كاألطليس.  عهم
 

وباليوم من الشهر   السنوي، علو املد والجزر معدل مبؤرش أيضا االستعانة وميكن
القمري املتوافق مع مرحلة ما من مراحل أطوار القمر وفق الهيكل التايل "لشهر 

  ةوالذي ميكن تعميمه عىل باقي الشهور القمري بالدار البيضاء "،1441محرم 
 س) 1(غرينيتش + األخذ بعني االعتباررضورة مع  ملعرفة أحوال املد والجزر،

واختالف التضاريس الشاطئية بفصول السنة واملنازل  و   باملوقع  التغريات املتعلقةو 
 :املوج وعلو الطقسوأحوال 
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  تعاقب املد والجزر وأحواهام خالل أيام الشهر القمري 
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  التيارات البحرية 

 
وتختلف من  .لبحرية حركة ملياه البحر تتجسد يف انتقال تلك املياهرات االتيا 

حيت اتجاهاتها ورسعتها وصبيبها. تنقسم التيارات البحرية بصفة عامة إىل 

 نوعني رئيسيني:

التيارات املحيطية العميقة والناتجة عن اختالف : *13التيارات العامة املحيطية  
ودرجة امللوحة والكثافة ...   *14واملياه العميقة  درجة الحرارة بني املياه السطحية

ملسافات بعيدة.  عينةأنهار مائية ضخمة تتحرك يف اتجاهات مهي عبارة عن و 
تكتيس أهمية عظمى و  وتعرب هذه التيارات املحيطات عىل شكل أنهار ضخمة،
وتتأثر اتجاهاتها  .الثانيةملا لها من دور يف تحريك ماليني األمتار املكعبة يف 

متعددة وتكون إما دافئة فرتفع من درجة حرارة الجو البارد، أو باردة بعوامل 
فتلطف الجو الحار. وتعد مناطق التقاء التيارين البارد والدافئ من أغنى املناطق 

كحلقة أوىل تأسس عليها السلسلة   )planctonمن حيث السمك لتوفر العوالق (
   .الغذائية

  

 
13 Les courants marins. www.cosmovisions.com 
14 Hydrologie du Maroc atlantique par Jean FURNESTIN archimer. ifremer  
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التيارات السطحية الناتجة بصفة : ينتي)ر(الكو  السطحية التيارات الساحلية  

من البديهي   ...أو املد والجزر  أساسية عن الرياح وعن دوران األرض حول نفسها

أن مياه البحر تتحرك وتنتقل بفعل الرياح، غري أن مياه البحار ال تتحرك وفق 

 اتجاه حركةنفس اتجاه الرياح، ذلك أنه نتيجة دوران األرض حول نفسها فإن 

  عدة متعامدة معه. وتنتج من تفاعل و موازية للشاطئ أ  فتأيت .نحرفياملياه 

  عوامل: 

بفعل الرياح السائدة خالل فرتة معينة فتتحكم يف اتجاه األمواج ومداها  -
 ورسعتها.

يتقلص العمق عندما  و   .عندما تلج الشاطئواتجاهها املائل  حركة األمواج  بفعل    -
تضطرب املياه ورسعان ما فطاقة الكامنة فيها تنكرس تلك األمواج وتحرر الو 

 تتحول إىل موجة راجعة.
بفعل املد والجزر عندما (تتحرك) املياه من البحر نحو الشاطئ أو من الشاطئ   -

  صنفني:إىل البحر فينتج عن هذه الحركة تيارات تصنف عموما إىل 
 
 خالل املد.) ويحدث Flotالتيار املتدفق (  )أ

 ) ويحدث خالل الجزر.Jusantاملرتاجع (التيار   )ب
 

طبيعته، أن يسري   وميكن، بحسبيبلغ هذا التيار أقصاه يف منتصف املد والجزر.  
تأثري الطبيعة   بحسب  رسعته  كام تتباين  ،يف اتجاه ما، لكن ميكن أن يغري اتجاهه

، أو بفعل سعة املد بفعل عىل هذا النوع من التيارات ئاطو التضاريسية للش
  ي...أطوار الشهر القمر 

   
: وهي شكل من اشكال التيارات التيارات الجانبية أو املتعامدة مع الشاطئ  

ميينا أو شامال، ونعاين منها أثناء مامرسة   تجرناالساحلية نشعر بها أثناء السباحة ف
 انومركب الطعم ينحرفالة  دد لنتفاجأ بالثقالصيد حني نقوم بالرمي يف مكان مح

 عة تكون أحيانا عالية.و نحو الشاطئ وبرس ميينا أو شامال أ  امعن مكانه
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 :  *d’arrachementscourants (15( التيارات املعاكسة أو الراجعة أو الساحبة 

 
ــاطئ   ه من الشــ وهي التي تتـج

نحو البحر. حني تصــــل األمواج 
ــطدم  منتهاها يف  ــاطئ أو تص الش

ــا اـلـعودة ـمن ــه ال مـيـكـنه ــاـفت  ـبح
 أتـت مـا دامـت تواجههـا حيـث

أخـذاألمواج الـق  مجرى   ادمـة، فـت
مواز للشــــاطئ حتى تـجد منـفذا 

 .تعود منه إىل البحر
                                                                    

 
 

ــض  ــع ــا ب ــن ــن ــك ومت
العالـمات من التعرف 
ه  عليهـا: فهي تشـــــب
ممرا ضــــيقـا ينطلق 
ــاطئ نحو  من الشـــ
ــا  ــا م ب ــاـل ر، وغ ـح ـب اـل
ا  ك املمر مـب ينتهي ذـل

كـــة رب يشــــــبـــه اـلــ 
)Baïne  ــيق )، قد تض

ارتفاع تلك الرمال. عندما يـصلها  أو تتـسع بحـسب ما يحيط بها من رمال ومدى 
ر عن ميينها وعن شاملها يف حني تضل املوجة فوق ذلك املمر دون ـــ املوج ينكس

وقد تصــلها بعض الرغوة من جانبيها.   ،انكســار ألن تحتها ما يكفي من العمق
  قارنة مع ما يحيط به.لون املاء يف املمر داكن بامل

 
15 Géomorphologie sous-marine et littorale par Jean-Noël Salomon  
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يس خطورة  ــر يكتـاملنفذ مم
دوءا  دو أكرث ـه ة، إذ يـب الـغ ـب
ــذا  ــه، ـلـكن ه ـمام ـيـحـيط ب
الـهدوء ـظاهري فقط وـخادع  
ار قوي  ه تـي مـادام يجري فـي
يســــحـب نحو داخـل البحر 

ــ وبـس  رعة تفوق رسعة أي ـــ
ــاـهر ــاح م ، ـمام ـيـحـتم ســــب
ســـــباـحة مع لإلفالت مـنه، ال

و  ـح ــا ـن ي ـج ــدرـي راف ت ـح االـن
                  اليمني أو الشامل.

  

ارات  ـــ ذه التيـــ يس هـــ وتكت
أهمية بالنسـبة للصـيد، ألنه  
ــار   ـتي ــك اـل ــاه ذل ـبـعودة ـمي
الســاحب فإنه يجر معه كل 
واج  ــاه األـم ي ــه ـم ت رـف ــا ـج م

  ويصــــبحاملـتدفـقة اـلدافـعة، 
ــ ذل ــ امل كــ عى مر مبثابة مر ــــ

ــة جانبلألســـامك و  ه  يخاصـ
ــذ ــا أكرث يالل ن يوفران أمــان

ادرة عىل  لألســــامك غري الـق
دنيس  ارات (اـل مواجهـة التـي

لربكــة التي مثال) وأيضـــــا ا
والتي   ينتهي إليها ذلك املمر

   .تعترب مصيدا مثاليا نتيجة ما تراكم فيها من طعوم
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  الاكئنات البحرية 

  
صاص علم األحياء الذي يتخذ الحديث عن الكائنات البحرية يدخل ضمن اخت

لف الكائنات التي تعيش يف البحر، والتي تعد باآلالف (حوايل موضوعا له مخت
تم تحديدها لحد اآلن، واألبحاث والدراسات مستمرة يف هذا   *16)226000

والذي تتعدد   تصنيف نظرا للتعقيد والتشعبالالشأن. هناك صعوبة بالغة يف 
لكن ... ء ومراكز الدراسات واألبحاث العلميةمعايريه ودرجاته بحسب العلام

  هناك عموما تصنيفات أولية كربى باالعتامد عىل صفات رئيسية: 

 والطحالبالنباتات  -

 والحيواينالعوالق بصنفيها النبايت  -

  *17األحياء)من مجموع  3إىل %  2األسامك (تشكل من % -

 الرخويات -

 القرشيات -

 الصدفيات -

 الثدييات -

  ..الكائنات الربمائية . -

كل هذه األحياء تعيش يف تكامل وانسجام يضمن استمرار الحياة البحرية 
وتوازنها بكل مكوناتها وحلقاتها كسلسلة مرتابطة. وإن أي خلل يف حلقة ما 
يصيب كامل السلسلة بفقدان التوازن، وتكون له عواقب وخيمة بفعل الترصف 

 
16 Etude parue dans Current Biologie et coordonnée par la commission océanographique 
gouvernementale (COI) de l’UNESCO 
17 UNESCO Service de presse Espèces marines:  l’heure des grandes découvertes 
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الجائر وعدم احرتام  يد الجائر لإلنسان بتلويث البيئة أو استنزاف مواردها بالص
ألسامك التي تشكل حلقة أساسية وخاصة فرتة توالد بعض ا الراحة البيولوجية

  . باقي حلقات السلسلة... مام يهدد يف السلسلة الغذائية كسمك الرسدين

 *Plancton(18( العوالق

. والحيواينأوىل حلقات سلسلة الكائنات البحرية هي العوالق بصنفيها النبايت 
ارة عن كائنات مجهرية. ومصدر هذه العوالق يكون إما نباتيا ي عبوه

)Phytoplancton) أو حيوانيا (Zooplancton كالريقات والبويضات (
  والكائنات الحيوانية املجهرية.

ــق   ــوال ــع ــر ال ــوف ت
البيئــة  يف النبــاتيــة 

ا يقـارب  ة ـم البحرـي
مــــــــن  %50

عن  *19األكســـيجني
ــل   تـمـثـي ق اـل طـرـي
ــويئ  الضـــــــــــــــ

)Photosynthèse  (
بالنســـبة لليابســـة،  

  وتضمن القاعدة واألساس الذي تنبني عليه السلسلة الغذائية.

تتغذى الكائنات واألحياء املائية عىل بعضها البعض وفق نظام يتأسس وينبني   
  جيات املالمئة لكل صنف أو نوع...عىل الرتاتبية والتسلسل والحا

، وهذه األخرية غذاء اعلوهالكائنات الصغرى تتغذى عليها الكائنات التي ت  
لألكرب منها... وصوال إىل القرش يف قمة الهرم. (باستثناء بعض الحاالت الطبيعية 

 
18 Le plancton (phytoplancton, zooplancton et ichtyoplancton) Travaux de l’Institut 
Scientifique, Rabat, Série Zoologie, 2013, n°49 ; 7-18 
19 L’OCÉAN, ORIGINE DE LA VIE – Ocean & climate platform org 
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) (يرقات األربيان) Krillالضخمة التي تتغذى مبارشة من (الكريل  كالحيتان
طرحها بعد تصفيتها واالحتفاظ باملادة و الع كميات هائلة من املاء وذلك بابت
  الغذائية.

 منطلق وهو نجد الُجَزْيء امليكروسكويب ذا األصل النبايت.السلسلة  يف أوىل  
   .وحلقتها األوىل لسلسلة الغذائيةا
بـجاـنب العوالق النـباتـية، هـناك العوالق الحيوانـية التي هي يف األصــــل ـكائـنات   

مجهرـية إـما تضــــل عىل ـحالـها أو تنمو لتصــــبح أكرب حجام كقـندـيل البحر، أو 
نجوم البحر وخـيار  و تي تعيش يف القعر ومختلف اـلدـيدان الريـقات والـكائـنات ال
  البحر وبلح البحر...  

باملواد العضوية املغذية ويطرح الباقي، أو متتص بعضها ميتص الرمل ويحتفظ     
األخرى غذاء التي هي  مثل الصدفيات ثنائية الصامم،  ،  املاء وتقوم بنفس العملية

  .مفضل لدى العديد من األسامك
ربيع، وأحيانا يف فصــل الصــيف، أن ترتفع كمية الضــوء ل فصــل اليحدث خال  

ــيجني  واألكس
ــاء  يف املـــ
فيؤدي ذلــك 

ار  ـــــ إىل إزه
ـــ للع ـــ والق ـــ

ــة   ــي ــات ــب ــن ال
ــ ومن ــ ــ ــ ـــ و ـ
ـــ هائ ـــ ـــ ــ ل  ـ

ــ ورسي ــ ع  ــــــ
ا مام ينتج   لـه

ا  ه ـم ة من *Bloom planctonique (20( ىســــميُ عـن ائـل ة ـه د كمـي وهو تواـج
  املا مريض)( وري...لَّ ألصفر أو البني أو الفِ العوالق تلون املاء بلونها األحمر أو ا

 

 
20 Curie Dynamique des blooms phytoplanctonique… Université Pierre et Marie. Thèse de 
doctorat en océanographie 
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ــ يحدث األمر طبيعيا وأحيانا بفعل    ــ العامل البـش من خالل جرف مياه    ريـــــ
  األمطار والوديان التي تصب يف البحار للمواد الكياموية املستعملة يف الفالحة.

يكون لهذا الفائض من العوالق عواقب، إذ تقل نسـبة األكسـيجني فتتأثر بذلك  
، بل وعىل األكـسيجنيعىل   لكائنات الدنيا واألـسامك التي يـصعب عليها الحـصولا

ــها فتتحلل ومتوت بروتيناتها،  ــبح عبارة عن و العوالق نفس ترمي بها الرياح فتص
وأحـياـنا تفرز العوالق مواد ســــاـمة فتكون ـلذـلك   رغوة ملوـنة متأل جنـبات الشــــاطئ.

   الصامم. عواقب عىل اإلنسان باستهالكه للصدفيات ثنائية
  
  

  ا�ٔسامك 

  
تحت مسمى السمك تدخل العديد من الكائنات، قاسمها املشرتك هو أن   

) للتنقل Nageoires)، وزعانف (Branchiesمعظمها ميتلك خياشيم للتنفس (
عوض األرجل مقارنة بباقي الفقاريات. تشرتك األسامك مع باقي الفقاريات يف 

جلد و شاء... لية كالقلب والدماغ واألحامتالك عمود فقري وهيكل وأعضاء داخ
هو أن  خارجي. االختالف الرئييس والهام جدا مع باقي الفقاريات (اإلنسان مثال)

، وهذه املحيطة بها األسامك ذات دم بارد، وحرارة جسمها تحددها حرارة املياه
  مسألة بالغة األهمية.

عايري ميكن امل تلكبني ، ومن 21*بحسب عدة معايري يقسم العلامء األسامك  
: أسامك (إذا استثنينا األسامك بدون فك)طبيعة هيكلها الداخيل  معيار اعتامد

) وأسامك ذات هيكل Poissons osseux :Ostéichtyensذات هيكل عظمي (
 ,Poissons cartilagineux :Chondrichtyens, Sélaciensغرضويف (

22Élasmobranches) *.  

 
21 Classification des poissons, Joseph S Nelson ; L’encyclopédie CANADIENNE  
22 Les poissons, ecosociosystemes.fr 
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يف مقدمته رأس صـغري إىل حد ما وذو  نسـيايب  معظم األسـامك تتمتع بجسـم ا  
ــهّ  ــكل يسـ ل اخرتاقه  شـ

للامء، وال متتـلك رقـبة أو 
ــا ق ـن (الســــالـحف  *23ـع

ــارج  ــة خ ـحري ـب ــذا اـل ه
التصــــنيف)، ويضــــيق  
  جسمها يف اتجاه الذيل.

تتنوع أشكال السمك تبعا الختالف طرق عيشها. والتنوع الظاهري يف           
يا وإمنا يتامىش مع مبدأ أسايس يحكم نشاط السمك، وهو أشكالها ليس اعتباط

  قل قدر من الطاقة:تحقيق االستمرارية يف الحياة بأ 

رأس صغري  ،األسامك رسيعة السباحة: جسمها عىل شكل قذيفة (التون) -     
  أسطواين.م وخلفه جس

  ).les sparidésأسامك مضغوطة الجانبني، عائلة األسبور مثال ( -    
  أسامك مفلطحة من أعىل ومن أسفل (الراي). -    
  .(الصول) حدودبأسامك مفلطحة من أسفل مع ظهر م -    
  .أسامك ذات شكل ثعباين (الصنور) -    
                               :أسامك غريبة الشكل -    

                            

       

  

                                                                    

                                               )(Hippocampeحصان البحر أو  (Porc-épic) تنتفخ كالكرة                         

 
23 CATALOGUE RAISONNE DES POISSONS DES MERS MAROCAINES PAR : Jean COLLIGNON et 
Henry ALONCLE. P7 
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 التكوين الجسدي والوظيفي لألسامك: 

تتطلب عملية صيد السمك استحضار قدر ما من املعلومات عن أهم األعضاء     
  :ووظائفها الكائنا هذعند 

  

الزعانف من أهم األعضاء املميزة للسمك عن   تعترب  :les nageoiresالزعانف    
  باقي الفقاريات. 

)  (Rayonsتتشكل الزعانف من نسيج من الجلد يقوم عىل دعامات من األشعة    
قد تكون مرنة أو صلبة شوكية. وهذه األخرية تلعب دور الحامية كام هو الحال 

ِمؤملا وساما مثل سمك ، وقد يكون بعضها )les sparidés(ة األسبورعند عائل
  ).la viveالعقرب (

  .paireأو زوجية  impaireالزعانف قد تكون فردية   
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  الزعانف الفردية:  )1
ن السمك من الثبات عندما يكون : متكّ nageoire dorsaleالزعنفة الظهرية  -

ه العارضة املعدنية التي تكون أسفل متوقفا وتلعب نفس الدور الذي تلعب
  )، ويتكامل دورها مع دور الزعنفة الرشجية.la quilleالقارب (

: تلعب دورا يف ثبات واستقرار السمكة nageoire analeالزعنفة الرشجية  -
أشعة  3أو  2) االنحرافات واالندفاعات. غالبا ما تتكون من freinageوكبح (

  عددها أو يقل بحسب كل نوع. شوكية تليها أشعة مرنة يكرث

: وينتهي عندها جسـم السـمكة. وشـكل nageoire caudaleنفة الذيلية الزع -
هذه الزعنـفة مؤرش وعالـمة  
عىل ـقدرات ـكل ســـــمك يف 

  ه... وتـساعدوالـرسعةالعوم  
وم،  ـع وازن واـل ـت يف ـحـفظ اـل
ــة يف  ــال ــع ــد ف ــي ج وه
دوران  اللف واـل اورات ـك املـن
واالنطالق واالندفاع. تلـعب  

املحرك املوجــه. وهي   دور
  .الخلفيكها أقوى العضالت يف السمكة والواقعة يف جزئها زعنفة قوية تحر 

            

   :الزوجيةالزعانف ) 2
: تتشكل من جلد مدعم بأشعة nageoires pectoralesالزعانف الصدرية  -

شوكية وأخرى مرنة كعائلة األسبور، أو مرنة فقط كالصنور. بعضها له زعنفتان 
شوكية وخلفية مرنة كالقاروس. دور هذه الزعنفة ريتان يف كل جانب، أمامية  صد

هو متكني السمكة من التوقف، كام تساهم يف تعديل االتجاه أثناء العوم وذلك  
  بتكامل مع الزعانف الحوضية.

: زعنفة زوجية توجد أسفل بطن nageoires pelviennesالزعانف الحوضية  -
ثبات السمكة وتعديل اتجاه الزعانف الصدرية يف  السمكة، وتساهم إىل جانب
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عومها، وكذلك يف االندفاع واالنطالق. تقوم هذه الزعنفة عىل دعامة شعاع شويك 
  وأشعة مرنة.

  : Les branchiesالخياشيم 

عن الخياشيم (الغالصم) عند السمك هو حديث عن التنفس عند  الحديث
نفس من خالل الرئة، فإن هذا الدور األسامك. خالفا للفقاريات األرضية التي تت

(باستثناء  بالنسبة لألسامك موكول للخياشيم وهي التي تقوم بهذه الوظيفة
  ).الثدييات

ــ الخياشيم عبارة ع   ن أهداب أو ريش بها ــ
ة حمراء اللون  دموـي ة اـل د من األوعـي دـي الـع
وتقوم عىل ـصفيحة مقوـسة. ويتوفر الـسمك 

ا عىل  الـب اشـــيم يف 4ـغ ل أزواج من الخـي  ـك
ــومي  جانب من الرأس تحت الغطاء الخيشـ

Opercule  .بالنسبة لألسامك العظمية  

  

رة الفجوات ـــ وتوجد خلف الرأس وظاه    
كـل جـانـب   يف  7إىل 5بعـدد يرتاوح من 

  روفية (القرش)ـدى األسامك الغضـل

     

  

  *24ويف كل جانب أسفل بطن سمك الراي 

  

 
24 CATALOGUE RAISONNE DES POISSONS DES MERS MAROCAINES PAR : Jean COLLIGNON et 
Henry ALONCLE. P12 
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ــيجني، وتبحث   ــامك إىل األكس ــتمرار يف املاء.تحتاج األس ــبة  بذل وت عنه باس نس
أسـامك ، وتتفاوت هذه النسـبة بني للحصـول عىل األكسـيجني اطاقته مهمة من

يتزود الســمك باألكســيجني عن  25الســطح وأســامك القعر، وبحســب الوزن...*
ة   اشــــيم التي تقوم بتصــــفـي ذي مير عرب الخـي اء اـل ه وابتالع اـمل طريق فتح فـم

ل يف ب واملتحـل ذاـئ اء، األكســــيجني اـل ة املوجودة يف و  اـمل دموـي ة اـل ذ األوعـي أـخ ـت
يم األكسـيجني وتوزعه عىل جسـم السـمكة،  م تطرح السـمكة  ثشـعريات الخياـش

من خالل الفتحتني الخلفيتني الجانبيتني للغطاء الخيـشومي.   -بعد تـصفيته-املاء 
  دامئة ومستمرة لفمه وللغطاء الخيشومي.  وإغالقولهذا فالسمك يف حركة فتح 

ــ ألكـسيجني من الهواء إىل املاء ويذوب فيه. درجة االنتقال مقل اينت   ـــ روطة  ـش
ــيجني بني املاء دة بع ــتوى األكسـ عوامل كدرجة الحرارة والرياح والفرق يف مسـ

  ...*26والهواء من خالل عملية تبادل
األكسيجني مقارنة بالهواء الذي يتوفر   كمية ضئيلة منتحتوي مياه البحر عىل   

نسبة األكسيجني يف املاء مع  وتقلاملاء أكرث كثافة من الهواء.   علام أن 21عىل %
، وقد يصـــبح شـــبه منعدم يف حال  ياهوركود امل ونســـبة امللوحة ارتفاع الحرارة

  Bloomوجود فـائض من العوالق مثلام هو األمر يف ظـاهرة إزهـار العوالق (
planctonique .(الســـمك  منطقية لهذا األمر فإنه ينبغي البحث عن وكنتيجة

ــ يف األماكن التي توفر أكرب كمية  ــيجني كمناطق تكـس ــ من األكسـ ر األمواج ـــــ
  ...  والصخور املنعزلة "العوامات" والتيارات

  
 

25 LES BESOINS EN OXYGENE DES POISSONS MARINS, Jeannine PERSON-LE RUYET. IFREMER juin 
1986 p 3 
26 Oxygène dissous – Ifremer Envlit 
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  : Les narinesألنف ا

ب األنف أي دور يف التنفس  ة *27ال يلـع دى األســــامك العظمـي ل و  ،ـل ه  ـب ظيفـت
عليه  املتعارف  باملعنى  "شـمال"  (لكن بكيفية مغايرة عن الشـم"األسـاسـية هي 
منفصـــل متاما عن الفم من حيث موقعه يف الرأس أو من وهو   لدى اإلنســـان)

كل غالبا  األنف  يتخذ .*28، لكنهام يتكامالن يف وظيفة "الشـم/التذوق"حيث الـش
العينني،    با منقري موقعا له جديوفتحتني دائريتني أو بيـضاويتي الـشكل...  ـشكل

   الجانبني...  أو بني العينني والشفة العليا، أو يف

فــ   ـي ــل وـظ ث ـم ـت   ـنفة األ ـت
ــية يف  ــاسـ ــم"األسـ  ،"الشـ

حــاســـــة الشــــم لــدى  و 
األســـــامك شـــــديــدة 
الحســـاســـية وعىل درجة 
ـعالـية من اـلدـقة اتـجاه ـكل 

املنبعثـة داخـل  "الروائح"
ــاء و ــا"امل مــن  "شـــــمــه

دة. تقوم  ات بعـي ــاـف مســ
، بل إن  "الشـــم"األســـامك املفرتســـة بالبحث ومطاردة فرائســـها باالعتامد عىل 

يـستنفر الـسمك يف حالة الخطر ـسواء من خالل الروائح التي ترـسخت يف  "الـشم"
، أو شـــم "الرســـائل الكياموية" التي يبعثها الســـمك *29ذاكرته كمرادف للخطر

ــواء كان فردا أو رسبا أثناء  ــمكة الهاربة أو س الفرار والخوف من خطر ما، فالس
الة" تلتق امك املتواجدة الجريحة يفرز جلدها هرمونات هي مبثابة "رـس طها األـس

  .*30يف املنطقة فتبتعد برسعة

 
27 Les sens des poissons – Futura-Sciences 
28 POISSONS – testamorces  
29 Intelligence et vie sociale des poissons – éthique & animaux L214/ Mémoire sur l’odorat des 
poissons par André Marie Constant Dumeril 
30 Les phéromones d’alarme dans le règne animal- Francois Verheggen – University of Liège / p 
266 
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ــكله                                                     :  الفم      ــم وشـ موقع الفم من الجسـ
ــكل  ــنان، وحجمه ونوعية وشـ األسـ

مؤرشات عىل طبيـعة نـظاـمه الـغذايئ 
ــعوم تغذيته والكيفية التي تتم  وض

  بها.

 تتنوع مواقع الفم من جسم 
ا، لكن ميكن إجامال تصنيفها إىل ثالثة السمكة كام تتنوع أشكاله

                                                           رئيسية:

                        
فم متجه إىل أعىل: خاصية لألسامك الالحمة التي تصطاد الفرائس من سطح   -   

  املاء
يف الوسط ويكون متجها  يقعم وينتهي عنده، فم أفقي: يقع كامتداد للجس -   

نحو األمام. تتميز بهذا النوع من الفم األسامك التي تصطاد يف املياه املفتوحة 
  يف الغالب. تكون الحمةوالتي 

فم متجه إىل أسفل: خاصية أسامك القعر التي تتغذى من أسفلها أو تبحث    -   
  ان.وديدبني الرواسب عن طعامها من يرقات وأعشاب 

فمها مزود بأسنان مثبتة يف فكني وتستخدمها بحسب شكلها  معظم األسامك  
... يف عدة أغراض، كاإلمساك بالفريسة، متزيق وتقطيع اللحم، املضغ، الطحن

 (الباجو والدنيس مثال ميتلكان أرضاسا جد قوية تستخدمها يف طحن الصدفيات).
 الطعام. وم لسحق كام توجد لدى بعض األسامك أسنان دقيقة يف البلع

  السمع: 

إذا كان اإلنسان يعتمد يف سمعه عىل أذن خارجية ووسطى تنقل األصوات إىل    
األذن الداخلية، فإن األسامك تتوفر عىل أذن داخلية فقط يف كل جانب من الرأس 
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باالعتامد عىل متانة  صدى شكلعىل شكل أنبوب، وتستقبل بها األصوات عىل 
مياه البحر  .31*االعتامد عىل نسيجها العظميزات باهتزاوعىل شكل  العوم

شديدة الكثافة وتنتقل فيها األصوات واالهتزازات برسعة تفوق بكثري رسعته 
الهواء. ولهذا فحاسة السمع عند األسامك عالية الحساسية، وبإمكانها أن تلتقط 

  . 32*امليش أو الجري وخاصة يف الربك املائيةبدقة عالية وقع خطى 

 :(الرؤية) البرص        

        

ع أو    كلها دائري، وتتـس مك بدون جفون ودامئة االنفتاح والحركة. ـش عيون الـس
ــمك من التقاط  تضــيق بحســب أنواع الســمك. تبدو بارزة، وبروزها ميكن الس
اءل فيها، وترى األلوان حتى يف ظروف إضـاءة   وء حتى يف األعامق التي يتـض الـض

تها يف اليابســة، فابتداء  ء مثلام تتم رؤيضــعيفة ولو أن األلوان ال تنعكس يف املا
وكلام ازداد العمق   أمتـار يختفي اللون األحمر ويليـه الربتقـايل... 6من عمق 

ــوداء.   ــبح رمادية أو سـ ــب تدرجها وتصـ لالعتقاد   وخالفااختفت األلوان بحسـ
  السائد، فإن آخر لون يختفي هو اللون األزرق.

 
31 La perception de l’oreille chez les poissons -Histologie illustrée du poisson, Frank Genten.. 
Edition Quae p 211 
32 La vision chez les poissons – Fish’in Design 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

52 

  االختفاء التدريجي لأللوان بحسب العمق

  

  

مـجال الرؤـية ـلدى األســـامك أكرث اتســــاـعا، إذ    
درجة بالنســبة لكل   170إىل ° 150يرتاوح ما بني °

درجة بالنسبة   30إىل °  20عني من الجانبني، ومن °
ة  ال الرؤـي ة، علام أن مـج ة املزدوـج امـي ة األـم للرؤـي
األـمامـية املزدوـجة ـلدى األســـامك املفرتســــة أكرث 

ك الطريدة ألســـاماتســـاعا وأكرث دقة، يف حني ان ا
يكون مجال رؤيتها أكرث اتسـاعا من الجانبني حتى 

  33*يحدق بها أي خطرتتمكن من كشف 

  

                    

  

  

  

  القعر املفلطحة يكون مجال رؤيتها متجها إىل أعىل عيون أسامك  

 
33 Comment se voient-ils ? peche-mouche-seche.com/vision.htm 
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ترتاوح نوعية الرؤية لدى السمك ما بني الجيدة عن قرب، والرديئة عن بعد،       
بعني االعتبار عامل درجة صفاء املياه أو اضطرابها، وبالتايل فوضوح  مع األخذ

سامك مرشوط ورهني بقرب املسافة وصفاء املياه ودرجة اإلضاءة. الرؤية لدى األ 
إن األسامك لن يكون مبقدورها سوى لكن عندما تتجاوز املسافة أمتارا محددة، ف

سم أو كتلة ما. لكن أكرث يشء متييز الشكل العام، والظالل، واقرتاب أو ابتعاد ج
  .وءيثري اهتاممها أو يستنفرها أو يستفزها هو الحركة والض

ما ينبغي أخذه بعني االعتبار واالهتامم هو أن الحواس عند األسامك ال يعمل    
زل ومستقل عن الباقي، بل تتظافر فيام بينها ملعالجة كل واحد منها بشكل منع

طرف أقوى كفريق يشتغل بتوجيه محكم من معطيات البيئة املحيطة بتناسق 
  .34*حاسة عىل اإلطالق، والتي تنفرد بها األسامك واملتمثلة يف الخط الجانبي

  
الجانبيان حاسة جد قوية ينفرد  :  الخطانLa ligne latéraleالخط الجانبي 

بها السمك دون غريه من  
الكائنات، وميتدان عىل 
طول كل جانب. الخط 

شعار الجانبي جهاز است
  بامتياز.

يستطيع السمك بفضل الخط الجانبي استشعار كل ما يقع يف محيطه من   
 والتقاطوحواجز   تغيريات تطرأ عىل املاء بفعل جريان التيارات أو وجود أجسام

كل االهتزازات. وبواسطة الخط الجانبي يتمكن السمك بدقة متناهية من تحديد 
  35*ومسافاتها... حرك األجسامومواقعها وتومعرفة طبيعتها كل األشياء 

وباإلمكان استيعاب دور ومدى أهمية الخط الجانبي لألسامك من خالل   
ع يعد باآلالف. مالحظة التحركات الجامعية لألسامك التي تكون يف رسب أو قطي

 
34Bulletin français de pisciculture n°15 p53.  LE SENS VIBRATOIRE Par ML L E MARIE-LOUISE 
VERRIE R Docteur ès-sciences. 
35 Active Angling New Zealand. LA LIGNE LATÉRALE – LE SIXIÈME SENS DES POISSONS .Par Alan 
Bulmer.Traduit de l’anglais par Rémi Lesmerises 
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فبعض األسامك تعيش أو تتنقل أو تهاجر يف رسب، ومبالحظة مدى التناسق 
ه ومناوراته يتبني بوضوح أن هناك آلية ما واالنسجام يف تحرك الرسب وتنقل

تلعب دور القائد وتضبط الرسب. هذه اآللية التي تضبط الرسب وتقوده يف  
بي تحافظ كل سمكة عىل جام هي الخط الجانبي. بواسطة الخط الجانانس

مسافة محددة مع من يجاورها أو يتقدمها أو من يكون يف خلفها. وعندما 
ور أو تنعرج أو تنطلق برسعة بسبب خطر خارجي، تتحرك سمكة واحدة أو تنا

ففورا ويف نفس اللحظة يقوم الرسب كله بنفس الحركة. وعندما يحاول سمك 
بواسطة الخط الجانبي الذي يحدد مفرتس مهاجمة واخرتاق الرسب، فإن السمك  

املسافة، يبتعد عنه بشكل فوري وآين للحفاظ عىل املسافة الفاصلة، وتبتعد معه 
م ويتوحد من جديد اتئإىل االليعود الرسب  لسامك فيخرتق املهاجم الفراغ،  كل األ 

  ويكون الهالك مصري من ابتعد عنه.

  

مبثابة جهاز تحديد املواقع أو رادار، اجامال ميكن القول بأن الخط الجانبي   
شديد الحساسية وشديد الدقة اتجاه كل ما يحيط به. تنتهي عند الخط الجانبي 

ألعصاب املرتبطة بالجهاز العصبي املركزي للسمكة وبدماغها، مجموعة من ا
  .*36ويرتبط كذلك بالجلد الخارجي الذي يكسو ويغطي السمكة

 
 نفس المرجع السابق 36
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  الجلد، الحراشف (القشور):

سامك لها جلد متني تنتهي عنده بعض األعصاب. كام يحتوي الجلد غالبية األ   
  را مهام يف ) تلعب دو Mucusعىل خاليا خاصة تفرز مادة مخاطية لزجة (

االنسيابية وتساعده عىل التزحلق يف املاء. كام أن لبعضها خاليا صبغية لونية 
ة للتخفي عن األعداء أو  تتمكن بها من تغيري لونها ومطابقته مع البيئة املحيط

. وميكن معرفة طبيعة ونوعية بيئة عيش السمك من خالل 37*لخداع الضحايا
يكون لونه فاتحا أو قامتا بحسب عيشه بني ألوانه، فالنوع الواحد من السمك قد  

تتلقى أسامك القعر إشارات الصخور أو يف الرمال أو بني الطحالب... وعندما 
بية عىل إعادة ترتيب ألوانها لتندمج وتتطابق مع الخطر تعمل املنبهات العص

لون البيئة املحيطة، وتتمكن بالتايل من التخفي وحامية نفسها من األعداء، كام  
تقوم بنفس العملية لخداع ضحاياها. واألسامك التي تعيش قريبا من السطح  قد  

  وسط عرض البحر لها ظهر أزرق اللون يضاهي لون سطح املاء.

                

ض  ـع ــامك  ـب األســ
تكون ألوانها زاهية 
لرتبك بها خـصومها 
ــون  ــك ــا ت ــب ــال وغ
ــأشــــواك  ـمزودة ب

  سامة. 

   

  

 

 
37 BIOLOGIE MARINE. Mimétisme et Camouflage-  Hakima HMAMOUCHE , Gaïd LE GALL, Olivier 
WITTEBROODT 
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 اعليه  ية يف جلودها وقشورها، فإذا انعكستوجد لدى غالبية األسامك أصباغ فض 
مع موت السمكة وفقدانها تدريجيا الضوء تصبح طيفا قزحيا رسعان ما يختفي 

  لطراوتها.
غالبية األسامك تكسو جلدها قشور (حراشف)، وتكون تلك القشور إما صلبة   

وتتموضع يف شكل  حادة.كبرية أو صغرية مرنة أو ملساء أو خشنة أو مسننة 
الجزء الخلفي لبعض (مثل سقف القرميد)، تبدأ ت متدرجة، بعضها فوق طبقا

من الجزء الخلفي للرأس يف اتجاه الذيل، مام يساهم يف انسيابية األسامك أثناء  
  العوم. 

تنمو القشـور باضـطراد   
مع منو الـسمكة، ويبقى  
ا. من خالل  ابـت ـعددـها ـث

ــ  ــ القـش ودوائرها  رةـــــ
ــة   ــيـــ ــلـــ ــداخـــ الـــ

يكروســكوبية وشــكل  امل
د ا  اـل اربـه دى تـق وائر وـم
ــا ميــكــن  أو ــده ــاع تــب

من معرفة عدة معلومات تتعلق  Scalimétrie)( التخـصص العلميللعلامء عرب 
ا... ـكل ذـلك يف  ا أم بطيـئ بعمر الســــمـكة وكيفـية منوـها ومتى ـكان النمو رسيـع
اه... ومن بني  ذاء ودرـجة حرارة املـي ة وـمدى توفر الـغ اط بفصــــول الســـــن ارتـب

تتباطأ خالل  و  فع يف األوقات الدافئةا أن وترية النمو ترتلخالـصات املتوـصل إليها
  38*فرتة التوالد...

، من املهم جدا إمساك )and release catch(بالنسبة ملامريس الصيد الريايض    
السمكة بعناية قبل إعادتها للامء. فالجلد والقشور وما يفرزانه من مادة 

من األمراض والطفيليات. حامية للسمكة من االحتكاك و مخاطية لزجة متثل 
  ا وجب تجنب انتزاع القشور أو إزالة ومسح املادة اللزجة.لهذ

 
38 Scalimétrie Les écailles et leurs utilisations en écologie halieutique – Dominique 
OMBREDANE et Jean-Luc BAGLINIERE  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

57 

الجلد والقشور  : تحتالعضالت 
عضالت مرتبة ومتتالية يف رشائط 
ميكن مشاهدتها بوضوح يف سمكة 

ومتثل   عموديا.  تعطّ أزيل جلدها أو قُ 
من    60% إىل    40%العضالت نسبة من  

زع سمك بالغ. وتتو  كتلة جسم
بني البيضاء وهي الغالبة، العضالت ما 

والحمراء ومتتد سطحيا عىل طول 
أقوى عضالت السمكة  .39الجلد، ووردية وسطية. وكل منها يحدد رسعة العوم * 

ناء العوم بثني تتقدم السمكة أث  .تلك املوجودة يف الثلث الخلفي ناحية الذيل
زء الخلفي يف االتجاه املعاكس، الجزء األمامي من جسمها ميينا أو شامال، وثني الج

، وترسع أو تتباطأ بقدر رسعة أو 40* تعكس العملية وبذلك تنطلق يف العومو 
 نفازعالتباطؤ تلك الحركة التي تعتمد بشكل كبري عىل عضالت الجزء الخلفي و 

عند اإلمساك بسمكة فإن ما تقوم به هو حركة قوية . الذيلية وخاصة الزعنفة
حاولة اإلفالت والهروب، وقد تتخلص من القبضة بواسطة عضالت الذيل مل

  .وتفلت أحيانا

مثانة العوم عبارة عن كيس يجد مكانا  :)La vessie natatoireمثانة العوم (
له بني األحشاء والعمود الفقري 

. غالبية األسامك العظميةلدى 
وتتشكل من جزء واحد أو 

 
39 Typologie et ontogenèse des fibres musculaires chez les poissons. INRA, H. ALAMI-DURANTE, 
P.Y. RESCAN  
40 La nage du poisson, FUTURA PLANÈTE 
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ات واملفلطحات سقمريكاإل  بعض الفصيالت وتنعدم لدى منشطرة إىل جزأين.
روفية ألنها تعيش دامئا يف القعر (الراي) أو تعيش دامئا يف ـضـاألسامك الغو 

، فالقرش ال يتوقف عن العوم ليحافظ عىل مستواه بالسطح، تساعده 41*السطح
يتمثل  الغرضويف مقارنة بالهيكل العظمي. هذلك الخفة التي يتمتع بها هيكليف 

ها مليئة بخليط من يف التحكم يف مستوى العوم، إذ أن  الدور الرئييس ملثانة العوم
الغازات وقسط من الهواء، يفرغها السمك للغطس يف العمق أو ميألها للصعود 

   للعوم.يضبط به مستوى معني إىل السطح أو ميألها بقدر

املثانة  فإنمن املاء  اعيرس هجار ـخكون إ وي عمقالاصطياد سمك ما من  وعند  
                                   . 42*من الفم بارزة تظهرفالصعود الرسيع كيف مع عىل الت ال تقدر

  :الجنس لدى األسامك   

  غــالبيــة األســــامك أحــاديــة الجنس  
)Gonochorique(  ا ذكرا أو تكون إـم

  فصــــيالت من 10%أنثى. لكن حوايل 
أو مغــايرة  األســــامك ثنــائيــة الجنس

.  Hermaphrodite(*43( الـــجـــنـــس
ة من ـمة من أ والكل ــل التيني مركـب صــ

ت Hermesاســــمني (هريميس  ) وتجـد جـذورهـا يف Aphrodite) و (أفرودـي
  .*44األساطري اإلغريقية وتعني أنثى وذكر يف جسد واحد

  

يكون السمك ذكرا وأنثى يف نفس إذ  :  Simultané  ةمتزامن  تكون  ثنائية الجنس  
يندرج ضمن هذا  Les sparidésالوقت. العديد من أنواع فصيلة األسبور 

  .La saupeوسمك حالمة  Le sarالشكل، كسمك الرسغوس 

 
41 Ifremer, vessie natatoire ou vessie gazeuse 
42 Réserves naturelles org, Actions en faveur de la conservation des mérous bruns dans la 
Réserve 
43 Les causes du déterminisme sexuel chez les organismes marins, Pascal COURTOT, Formation 
fédérale en biologie subaquatique (FFESSM) 
44 Mythologica.fr, Mythologie grecque : Hermaphrodite-Grenier de Clio 
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  نقسم إىل نوعني:ت: و Successif ةتواليمتكون  مغايرة الجنس 
م ينقلب يف ث): يكون السمك يف البداية أنثى Protogyne( األنوثةمبكر أ)      

 14وسنوات  10 ما بنيعند بلوغه   Mérou) املريو(سن معينة إىل ذكر كسمك 
   45*سنتمرت)  70و 60(ما بني  سنة

هو حرمان هذا النوع  ذلك السن والحجم: اصطياد املريو قبل بلوغه ملحوظة 
واستمرار  **من السمك من بلوغ مرحلة الذكورة التي من شأنها تلقيح اإلناث

  يسري به نحو االنقراض. ذلكللمريو قبل  وصيد الساللة والنوع.
م ينقلب يف ث ): يكون السمك يف البداية ذكراProtandre( الذكورة مبكر) ب

إذ يبلغ النضج الجنيس  الزريقة)Dorade royale (سن معينة إىل أنثى كسمك 
سنتمرت)، تم ينقلب إىل   30إىل    20سنوات (من    2ويكون ذكرا يف البداية يف عمر  

            46*سنتمرت)  40إىل  33أنثى يف السنة الثالثة (من 
  ألسامك:التوالد عند ا   

  :*47يتم التوالد عند األسامك بطريقتني  
ويكون باتحاد البويضات التي تضعها األنثى بالحيوانات  خارجي:تلقيح  -

خارج  كوناملنوية للذكر فيتحقق اإلخصاب الذي ينتج أجنة. وهذا التخصيب ي
الجسد بحيث تضع األنثى بيوضا كثرية العدد وصغرية الحجم يف املاء، ويضع 

  منوذجا). Congre (سمك الصنوراناته املنوية فوقها. دها حيو الذكر بع
اإلخصاب داخل  كونتلقيح داخيل: ويتحقق بتزاوج طبيعي بني ذكر وأنثى وي -

 جسد األنثى لتضع بعده بيوضا كبرية الحجم لكن قليلة العدد. وهذه خاصية
  وتختلف فرتة التوالد من نوع إىل آخر. األسامك الغرضوفية. غالبية

قد تشهد هجرة لألسامك نحو أماكن تتوفر فيها رشوط  التوالد والتكاثر فرتة   
  التوالد وحامية البيوض.

 
45 CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ECOSYSTEMES MARINS : LE MÉROU BRUN 

لوم الماجستير في علوم البيئة ومن خالل  في بحث قام به الطالب فغاوي عادل من كلية العلوم جامعة وهران لنيل دب **
% 92.08أن نسبة األنوثة ترتفع إلى تبينقطعة التي شملها البحث  101دراسة عينة   

46 L’organisation FAO.org Sparus aurata 
47 Ifremer : Comment se reproduisent-ils les poissons ?  
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  :*48األسامكاملأوى عند      

املــأوى هــو 
املـجال املـكاين 
ــتأثر  الذي يس
به ســمك فرد 
أو زوج أو 
ــة مـن  جـامع
ــامك  األســــــ
ــن  ــوطـ ــمـ كـ
رار،   ـق ـــت الســ ـل
ومينع ولوجـه  
ــة   عــىل بــقــي

  األسامك.

كيف  توفره عىل الحد األدىن من األمان والطعام.حسب أوى باختيار امل كوني
ميكن تفسري تواجد سمك ما يف مكان محدد وزمان معني؟ تتوزع مختلف أنواع 

 بحسبالسمك يف املجال البحري بكيفية بعيدة عن العشوائية واالعتباطية، بل 
  متطلبات بيولوجية.

كل سمك ختار يوجبها من أجل مقاربة مختلف العوامل واملعايري التي مب  
متطلبات أساسية خالل  3، يجب إدراك أن هذا األخري يواجه لهاملأوى املالئم 

  مختلف مراحل حياته:
األسامك  ) إكراهات الوسط (تيارات، أكسيجني، حرارة...) وأيضا االحتامء من 1   

 ة تضمن استمراره يف الحياة.بكيفي ةأو املنافس ةاملفرتس
الظروف وبأقل طاقة ممكنة، لضامن منوه طعام يف أحسن الحصول عىل ال) 2   

         ونضجه تبعا الختالف وتنوع املتطلبات الغذائية بحسب مراحل النمو.
                               التناسل والتوالد عند بلوغ مرحلة النضج.) 3   

 
48 Institut de Recherche pour le Développement (ird) : L’habitat des poissons/ Les poissons des 
eaux continentales africaines- Christian LÉVÊQUE  
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لهجرة من تلك هي املتطلبات التي تدفع السمك إىل التحرك أو االنتقال أو ا    
األولويات حسب كل مرحلة، وتطوير أشكال الحامية بدءا   وتلبيةمكان إىل آخر،  

  من حامية الذات إىل حامية البيوض.
غري املستمر، فمن املفرتض ونظرا لطبيعة املجال البحري الذي ال يتوقف عن الت  

أن السمك سيكون يف تنقل وبحث دامئني، ومحدده األسايس يف ذلك هو ترتيب 
تطلبات حسب درجة أهمية كل واحدة منها يف كل مرحلة، وإيجاد الحلول امل

أوى مع احتامل التعرض لهجوم يف سبيل الوسطى. فقد يقدم عىل مغادرة امل
ل التناسل ولو إىل مجال يفتقر إىل الطعام البحث عن الطعام، أو الهجرة من أج

  الالزم لكنه جد مالئم لنمو البيوض والريقات.
ة مع كيفية توزيع الزمن وتدبريٍ أفضل للطاقة مك يف مواجهسيكون الس  

للحصول عىل الطعام مع توفري أكرب الفرص لنجاح مطلب التناسل. وهكذا 
ول عىل الطعام من أجل توفريها بإمكانه االقتصاد يف الطاقة التي سيبدلها للحص

كنها تقوم أن األسامك ال تختار نشاطها بعشوائية، ول  من الواضحللنمو والتناسل.  
ص النجاح للتوالد واالستمرار ولو أدى ذلك  باألنشطة التي تضمن لها أكرب فر 

مؤقتا إىل نتائج مكلفة، ولكنها تضمن استمرار النسل والجنس (سمك السلمون 
  منوذجا) 

ل حياته وبحسب نشاطه اليومي أو املوسمي، ميكن لجنس معني من خال  
أماكن بهدف إكامل سلسلته  السمك أن يحتل بشكل متتايل أو مؤقت عدة

فالسبب الرئييس الذي يجعل السمك يتواجد يف أماكن معينة  لهذاالبيولوجية، و 
وجية ويف زمان معني هو الحصول عىل الطعام املناسب لحجمه وملتطلباته البيول

يف مرحلة ما من عمره. فضامن استمرار بقائه، وضامن استمرار نسله، هي ما 
نوعية الطعام واختيار  وبنية السمك وحجمه من جهة، يفرس العالقة بني نوعي

  الفرائس وتنقله الصطيادها من مكان آلخر من جهة أخرى.
بشكل اعتباطي، ولكن   يكون، فإن اختيار املصيد ال  انطالقا من هذه املحددات  

بحسب طبيعته التضاريسية وما يتوفر فيه من موارد غذائية ومساكن مالمئة 
  .لصنف معني من السمك
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توفر الشواطئ ملتقى السطوح الصخرية بالسطوح الرملية أحسن الفرص     
الشهر، أو الفرتة من السنة، أو  سواء املناسب للصيد، مع رضورة اختيار الزمان

  واحرتام فرتة التناسل والتوالد بالنسبة لكل نوع.ليوم. الساعة من ا
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  تق�يات الصيد الشاطيئ 
          

صيد األسامك الشاطئية عموما مامرسة تقنية نجاحها مرشوط بعدة  ةهواي    
  عوامل:

ارس يف ظروف محددة: هناك عدة تقنيات وطرق لصيد السمك، وكل تقنية متُ 
بطبيعة املصيد، ونوع السمك املستهدف، والظروف املناخية، موضوعية تتعلق 

معينة أو عدة وحالة البحر. أو ذاتية متعلقة باملامرس وحبه وميله لتقنية 
تقنيات، ومدى إملامه بها، والتوفر عىل الحد األدىن من املعدات املناسبة، 

 ...بة لتقنية ماداد البدين، ومدى توفر املصايد املناسواإلمكانات املادية، واالستع
كيفية اختيار األماكن يف ذات املصيد، والزمان املناسب لكل مكان وحالة البحر... 

اين فرص نجاح الصيد بها بني مصيد مالئم مثال أثناء املد ذلك أن املصايد تتب
بحر مضطربا الظ عندما يكون وآخر أثناء الجزر أو مصيد يوفر أحسن الحظو 

 هادئا...وآخر عندما يكون البحر 
اختيار املعدات واللوازم، ومعرفة مسبقة باملواصفات املطلوبة واملالمئة حتى  

ف منه، ومناسبا أيضا إلمكانيات املامرس يكون االختيار موفقا ومناسبا للهد
  املادية والتقنية.
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  الصيد �لطعوم الطبيعية 

  

  الريم الشاطيئ �لطعوم الطبيعية 

  ) Surfcastingالسورفكس�ت��غ (
  

تداول تقنية الرمي الشاطئي بالطعوم الطبيعية تحت عدة أسامء وإن  جريي  
ية الرمي كعامد حيل كلها عىل عمل، التشحاط) فهي تLancerاختلفت ألفاظها (

)، والتي تحيل Surf-castingعرف عامليا بكلمة مركبة (لهذه التقنية التي تُ 
 يف أماكنداللتها يف اللغة االنجليزية عىل الرمي يف املوجة. استهداف السمك 

لقدرة عىل بلوغ ا ، ولذلك فهي تتطلب مهارة ودقة يف الرمي، سواء هتواجد
ب بتلف أو عطب. ضع الطعم يف مكان محدد دون أن يصامسافات بعيدة أو و 

لرمي وتقنياته لتصبح الرمية وضعا هذه املهارات تحتاج إىل تدريب عىل آليات ا
  انتظار السمك.و للطعم يف مكان محدد وليس مجرد التطويح به 

إن املامرسة الصحيحة للرمي الشاطئي (السورفكستينغ) تحتاج إىل مراعاة   
  وط والعوامل:مجموعة من الرش 

 اختيار املكان والزمان املناسبني -

 اختيار مركب الطعم املناسب -

 الدقة يف الرمي -

 اختيار الطعم املناسب -
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دامئا ممكنة بفعل إكراهات رغم أنها ليست  ‐يف الصيد  وىل  األ ساسية  األ قاعدة  ال  
الذهاب إىل الصيد يف الوقت الذي يجب وليس يف الوقت الذي  وهي ‐الحياة
. وقاعدة أساسية ثانية مكملة لألوىل وليست مناقضة لها، وهي أنه رغم ما نريد

 استثناءات، بفعلنعتقده من توفر ظروف ورشوط مالمئة للصيد قد تحدث 
فيها السمك اإلقبال عىل الطعم أو يختفي. عوامل تغيب عنا معطياتها، يرفض 

، أو قد يقبل عىل طعوم كام قد يقبل عىل الطعم يف أوقات نعتقد أنها غري مالمئة
  معينة ويرفض غريها...

  الظروف املكانية: 

السبب الرئييس الذي يدفع السمك إىل التواجد يف أماكن معينة هو الحصول      
اته البيولوجية حسب طور حياته. وهذا عىل الطعام املناسب لحجمه وملتطلب

امل مهم لفهم العامل املتمثل يف العالقة بني حجم السمك ونظامه الغذايئ ع
سبب تواجد سمك معني يف منطقة ما يف زمان ما. إذ هناك عالقة أكيدة بني 

وحجمه وطور حياته من جهة، وبني نوعية الطعام من جهة أخرى   نوعية السمك
تنقله الصطيادها، وأيضا الهجرة من مكان إىل آخر لضامن  ومطاردته للفرائس و 

بطريقة  كوناملصيد ال ي اختيار ذلك فإنلو   استمرار بقائه واستمرار نسله.
اعتباطية، ولكن بحسب الطبيعة التضاريسية للمكان، واملوارد الغذائية املتوفرة 
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فيه، واملساكن املالمئة لنوع ما من السمك (الصدفيات وبلح البحر بالنسبة 
أو  صلفصيلة األسبور عامة والدنيس بصفة خاصة، سمك البوري بالنسبة للقارو 

  القرب...). 

  ثالثة عوامل:الصخور األسامك لقطب ستت 
 تتوفر يف الصخور طعوم متنوعة من صدفيات وقرشيات وأسامك صغرية...  

 ترتصد فيه األسامك املفرتسة طرائدها.لإما لالحتامء أو  كاناتشكل الصخور م
  مهمة من األكسيجني. الصخرية نسبةيوفر اضطراب املوج يف املناطق 

 

  
  

  وظ للصيد ـن حظـطوح الرملية أحسـ بالسخرية ـطوح الصـ لسواطئ ملتقى اـالش تيحـت
  حظى باألهمية يالصخور املنعزلة وسط السطوح الرملية (العوامات) ينبغي أن  محيطو 

 

يطرح عدة إكراهات، ولذا يجب معرفة كيفية  الصخور إال أن الصيد يف محيط  
ملوزعة يف تدبري عملية الصيد يف ذلك الوسط الذي تتنوع صخوره من البسيطة ا

للثقاالت والصنارات  مقربةو الشاطئ الرميل إىل الشديدة الوعورة والتعقيد، 
والخيوط. الصيد يف هذه املناطق ويف محيطها يتطلب يقظة وردة فعل مناسبة 

اإلمساك به، سيحاول فورا اللجوء إىل الشقوق أو  فالسمك، ومبجردوفورية. 
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اسب للمكان واستعامل التجاويف، ومن األفضل استعامل مركب طعم من
ع عن القعر  "الثقالة الضائعة" أو الثقالة ذات األجنحة التي متتاز بخاصية االرتفا 

  عند عملية السحب.

الشاطئ الرميل ظاهره أمواج ويبدو ألول وهلة وكأنه سطح  الشاطئ الرميل:  
 متجانس، لكنه يف الواقع أبعد ما يكون عن التجانس. فهو يخفي تنوعا وتباينا يف

تضاريسه، ويحتاج إىل عني فاحصة ومالحظة دقيقة للكشف عاّم تحت األمواج 
  من خالل بعض املؤرشات والعالمات.

  

فبعض   غالبا بتفاوت مستويات عمقه بني مكان وآخر.يتميز الشاطئ الرميل   
العمق ورمالها مرتفعة وبالتايل ميكن معرفة موقعها من  ئيلةض كوناألماكن ت

تح. ومبا أن سطحها مرتفع، فإن األمواج القادمة من البحر تتكرس خالل لونها الفا
منها متها فتنترش فوقها مياه بيضاء. ويحدها جهة الشاطئ ممر أعمق عند مقد

يسهل التعرف عليها   وموازي للشاطئ، وكأن تلك البقعة املرتفعة مبثابة جزيرة. 
يرة يحدها البحر يف ر عنها املياه لتبقى منعزلة كجزـا تنحسـأثناء الجزر عندم

مر مايئ أعمق جهة الشاطئ وموازي له. تبعد عن الشاطئ بحوايل مقدمتها، وم
مرت. الصيد يف تلك املنطقة نتائجه هزيلة إذا كانت خالية من الحفر، 100إىل    30
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وصول ر األمواج إذا أمكن السـتكبل ويجب الرمي يف مقدمتها أي املنطقة ما ق
نتائج أفضل أثناء مر الذي يحدها جهة الشاطئ يقدم إليها، وإال فالرمي يف امل

         .املد
فهي  ،املمرات املنخفضة يف الشواطئ الرملية غالبا تكون متعامدة مع الشاطئ

كالوادي وتكون أعمق مام يحيط بها. وأهميتها ال تكمن يف عمقها، فال معنى 
فع. كيف كنها تكون ذات أهمية يف سطح مرتللعمق يف شاطئ أصال عميق، ول

  رصدها؟ميكن 
عندما يكون البحر مضطربا، ومبا أن املمر أعمق مام يحيط به، فإن األمواج ال 
تتكرس فوقه إال يف بضع حاالت خاصة عندما يتجاوز ارتفاع األمواج حدا ما. 

  ويكفي مالحظة املناطق التي تبدو أقل اضطرابا مقارنة مبا يجاورها.

  

د املمر، يجب غياب األمواج املؤرشة عىل وجو عندما يكون البحر هادئا، ويف   
الرتكيز عىل الخط الرميل الذي تنتهي عنده األمواج يف الشاطئ. لون مياه املمر 
داكنة وغامقة أكرث مام يحيط به. والرمال املقابلة للممر تختلف مكوناتها نسبيا 

ف لصدفيات الفارغة... وعندما يتوقنجد الحىص وا إذ ،عن باقي رمال الشاطئ
ى معني، فإنها تندفع أكرث يف املكان املقابل تدفق مياه املوجة يف خط ومستو 

للمر، ويكون مستوى ذلك املكان منخفضا مقارنة مع ما يحيط به، بل وميكن أن  
 تتشكل يف نهايته ما يشبه بركة مائية.
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املني:  ة املمر تعود لـع توفره  أهمـي
ــدان ـعىل ـطـعوم  ــة ـمن دي ـمـتـنوع

ملية نتيجة ريات وصدفيات ر ــ وقش
عريــة التي تقوم بهــا امليــاه يف الت

تراكم الطعوم داخلـه  ذلـك املمر.
ــه والتي  ــارات ب نتيجــة مرور التي
تجرفهـا من أمـاكن أخرى. نهـايـة 

ي  ـه ـت ـن حـر ـي ـب مـر يف اـل رب اـمل ــة ـب ك
)Baïne تقف فيها بعض األـسامك (

  يف حالة ترصد لفرائسها. 

به دائري، وتكون أعمق شكل شذات  ):Baïne(لتة) ڭ(ال حفر املائيةالربك وال   
كان البحر هادئا ينبغي  إذامام يحيط بها، كام تبدو املياه فوقها أكرث هدوءا. 

االستعانة مبجموعة من العالمات لرصد موقعها خاصة إذا كانت تبعد عن 
تلك العالمات هو لونها القاتم مقارنة مبا يحيط بها، وغالبا ما  أوىل .الشاطئ

ينتهي يف الشاطئ، ويجب االستعانة يف هذه  ية)ڭ(السامبمر ترتبط الربك املائية
يتوقف تدفق مياه األمواج والتدقيق يف طبيعة  ثالحال بالخط الساحيل حي

الرمال واملرتاكامت. وكام سبق، فرمال نهاية املمر متميزة عن باقي رمال الشاطئ. 
سواء األسامك  ، ومبا أنها أعمق مام يحيط بها فإنها متثل عنرص جاذبية لألسامك

األمواج الباحثة عن الطعام اعتبارا ملا يرتاكم فيها من أطعمة تجرفها إليها 
  الفرائس.      أو األسامك الباحثة عن  ،والتيارات

  : واملناخية الظروف الزمانية 

من البديهي أن تتباين أفضل األوقات املناسبة للصيد تبعا لنوع األسامك         
  ناطق.املستهدفة وبحسب امل

وبصفة عامة فأفضل أوقات الصيد خالل السنة هي أشهر فصل الخريف   
التي تسبق فرتة توالد معظم أنواع السمك  شهر(شتنرب، أكتوبر، نونرب). وهي األ 

واستعدادا  - ميتنع عن األكل. يف فصل الخريف هاجر من مناطقه املعتادة، أوفي
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الطاقة الالزمة والكافية ملواجهة تكون األسامك بحاجة إىل التزود ب -لطور التوالد
  تلك الفرتة، فتقبل عىل الطعام وأحيانا برشاهة.

م تأيت بعدها أشهر (أبريل، ماي، يونيو) وهي املرحلة التي تعود فيها غالبية ث    
طها الطبيعي، وتكون يف حاجة مجددا إىل الطاقة بعد أن األسامك إىل نشا

  استنفذتها خالل مرحلة التوالد.

. وليس موحدا يف كل املناطق ع السنوي ال يشمل كل األسامكاإليقا هذا   
فحني تختفي أنواع معينة تظهر أنواع أخرى. كام أن بعض األسامك تظل دامئة  

  سن النضج الجنيس.  بعد  ها، أو مل تبلغ  التواجد يف الشاطئ إما ألنها تتخذه مأوى ل

ة املد الكبري حني هي فرت  -الشهر القمري-أفضل أوقات الصيد خالل الشهر  
. فيكشف الجزر عن مناطق مل يكن من يصل كل من املد والجزر أقىص مدى

املعتاد الوصول إليها. كام أن املد يقتلع الطعوم فيزداد بذلك نشاط السمك. 
 لبداية الشهر القمري يعطي أفضل النتائج مقارنة باملد الكبري ويبقى املد الكبري

مقابل نعدام إضاءة القمر يف طور املحاق والهالل،  ملنتصف الشهر القمري نظرا ال 
 ،مام يجعل األسامك حذرة يف تحركاتها ونشاطها ،قوة تلك اإلضاءة يف طور البدر

  الغيوم.خاصة إذا كان البحر هادئا والسامء صافية وخالية من 

وبداية املد   (التكراط) أفضل أوقات الصيد خالل اليوم هي فرتة ما قبيل املد  
تنطلق معه األسامك بحثا عن الطعام مع تدفق أمواج الساعة  ذيالم) ي(الرش

 )L’étale( مطبّل)( واكتامله فرتة نهاية املدو األوىل للمد التي تحرك الطعوم. 
ح)  تبدأ تم  التيارات.التي يشهد فيها البحر نوعا من االستقرار وتتوقف (كيرسَّ

. وهي فرتة لها أهميتها هي (الدوران)مياه البحر يف االنخفاض مع بداية الجزر
األخرى، ذلك أن بعض االسامك تقف باملرصاد للطعوم التي يسحبها تيار الجزر 

راكمها تيار املد املتدفق مبحاذاة الشاطئ. وتكون هذه الفرتات املرتاجع بعد أن 
يف غالب األحيان هي األفضل. مع األفضلية ألوقات تزامن بداية املد مع غروب  

 ا. وهذا التزامن يحدث مع املد الكبري يف بداية الشهر القمريالشمس أو رشوقه
بفعل اإلضاءة ويف منتصفه. واألوفر حظا هو بداية الشهر القمري  (الهمز)

الخافتة جدا والتي توفر قدرا من األمان لألسامك. وكلام ازدادت اإلضاءة بفعل 
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الغيوم تزداد    ضوء الشمس أو ضوء البدر وكانت املياه صافية والسامء خالية من
األسامك حيطة وحذرا. يف حني أن اضطراب البحر وتعكر مياهه بقدر ما، ينقص 

 ضل.من درجة اإلضاءة ويوفر فرصا أف

  

حركة البحر محكومة بتعاقب املد و  ،نشاط األسامك محكوم بحركة البحر  
والجزر، واألسامك بحكم غريزتها تنشط عندما توفر لها حالة البحر أيرس الظروف 
للبحث عن طعامها ببذل أقل مجهود وطاقة. فحوايل ساعة قبل بداية املد تكون 

لبداية البحث عن الطعام. ومع تدفق األمواج األسامك يف حالة استنفار واستعداد  
األوىل للمد يتكثف نشاط السمك ملا توفره تلك األمواج من طعام نتيجة تحريكها 

أو صخوره ورماله بدءا بالحلقات األوىل   واقتالعها للطعوم التي يختزنها قعر البحر
تيارات من السلسلة الغذائية. وكذلك نهاية املد وبداية الجزر مع سحب وجرف ال

  الراجعة للطعوم إىل داخل البحر.

هذا من الناحية املبدئية. لكن هذا املبدأ العام لنشاط السمك املرتبط بحركة   
ر فيام بينها لتفسري تواجد البحر يضل مرشوطا بعوامل أخرى متعددة تتظاف

  السمك وإقباله عىل الطعوم.
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م حار، فإن األسامك ذات خالفا لباقي الفقاريات التي تتمتع بد  حرارة املياه:  
دم بارد. وإذا كانت أجساد باقي الفقاريات الربية لها درجة حرارة ثابتة نسبيا، 

  ملحيطة بها.فإن درجة حرارة أجساد األسامك تحددها درجة حرارة املياه ا

 يـ(الدرعله. فسمك  مالمئةاه يكل نوع من السمك ينشط يف درجة حرارة م  
le bar  (  يكون نشاطه   10درجات. ويف حرارة °  8األكل ابتداء من °مثال ميتنع عن

محدودا. وتضل درجة حرارة املياه املثالية لغالبية األسامك املستهدفة يف الصيـد 
درجة كمعدل وسط. وكلام ارتفعت درجة  18°و  12الشاطئي ترتاوح ما بني °

اط السمك فيتأثر نش ،حرارة املياه تقلصت نسبة األكسيجني وازداد املاء كثافة
ضعف أو انعدم   ،تبعا لذلك ويصاب بالخمول. وكلام انخفضت درجة حرارة املياه

نشاط السمك بسبب عدم قدرة جهازه الهضمي عىل العمل، فيصبح غري قادر 
طلق الرياس عىل ظاهرة امتناع السمك عن األكل يف حال انخفاض يُ و،  عىل األكل

السمك يُطبق عىل أرضاسه ويصبح   ، مبعنى أنحرارة املياه تعبري "الحوت مّرضس"
مع األخذ  غري قادر عىل فتح فمه (أي غري قادر عىل األكل واإلقبال عىل الطعم)

  عدل الوسط.بعض األسامك تتحمل أكرث أو أقل من املأن  بعني االعتبار

. عمق املياهو  درجة حرارة املياه تحددها الرياح واتجاهاتها وفصول السنة  
معتدلة الحرارة يف السطح يف أشهر شتنرب وأكتوبر ونونرب، فيتكثف تكون املياه 

فيها نشاط األسامك نظرا لهذا العامل، ونظرا لعامل آخر وهو أن األسامك تتغذى 
ملوسم التوالد حني تهجر األسامك الشواطئ نحو   بوفرة وتختزن الطاقة استعدادا

البيوض ورعايتها يف  أماكن أعمق توفر لها درجة حرارة مناسبة للتوالد ووضع
ظروف بيئية تساعدها عىل النمو. وتضل بعض األسامك ترتاد الشواطئ بسبب 

  عدم بلوغها سن النضج الجنيس والتوالد.

الشواطئ وقد استنزفت طاقتها. فيبدأ ومع شهر أبريل تعود األسامك مجددا إىل    
ري يوليوز يتزايد يف الشهرين املواليني ماي ويونيو. ويف شهوا ضعيفا نشاطه

وغشت يصبح السمك أكرث حذرا مع تكثف نشاط الصيد وما تعرفه الشواطئ 
من حركة وجري وأصوات مرتفعة من املطافني وما يخلفونه من روائح العطور  

مس وغريها، والغريبة عن البيئة البحرية. ويوفر الصيد والزيوت الواقية من الش
اءة املباغتة املسلطة صوب بالليل حظوظا أكرث من النهار رشيطة تجنب اإلض
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البحر وما ينتج عنها من ظالل تنعكس يف املاء فتصيب السمك باالضطراب 
   الضوء.وتدفعه إىل الهروب يف االتجاه املعاكس ملصدر 

سبة األكسيجني يف املاء، ارتفاع الحرارة تقل ن وخالل فصل الصيف ومع  
مة الءَ حرارة مياه أكرث مُ   فينتقل السمك إىل أماكن أكرث عمقا من الشاطئ، ودرجة

  له.

                                  الرياح:    

 

تستمد الرياح تسميتها من االتجاه القادمة منه   
ية  حسب البوصلة، وهي أربع اتجاهات رئيسية: شامل

وجنوبية ورشقية وغربية، وأربعة اتجاهات فرعية 
شاملية   وهي الواقعة بني الرئيسية: شاملية غربية، 

  رشقية، جنوبية غربية، جنوبية رشقية.  

   

حالة أن  كام    .دورا مبارشا يف نشأة األمواج وتحديد رسعتها وعلوها  تلعب الرياح
ا ومدتها وبحسب الفصل رهينة بنوعية الرياح واتجاهاتها ورسعتها وقوته البحر

تخضع رسعة   واملوقع الجغرايف...  يضا بحسب املنطقةمن السنة ووقت هبوبها وأ 
يؤرش وكل مستوى لوحدات قياسية تصنفها إىل مستويات عدة، الرياح وقوتها 

   عىل حالة معينة يكون عليها البحر:
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يف ها بحسب اتجاهكام أن الرياح مسؤولة عن حالة البحر فهي تسهم أيضا و   
وبذلك فهي تؤثر بشكل أكيد يف   ...اإلضاءة درجةو ة املياه رار ـح تحديد درجة

نشاط السمك، لكن تقدير نوعية التأثري ودرجته يتباين بحسب التجارب 
وترتفع درجة حرارة املياه  ترفع الرياح الغربيةوعموما فإن والخربات املتنوعة. 

تكون الرياح الغربية جيدة يف  .نسبة األكسيجني نتيجة األمطار املصاحبة لها
الرياح الجنوبية مالمئة أيضا إذا     إذا هبت عقب الرياح الشاملية.بدايتها وخاصة  

اىل شاملية رشقية مصدرها (النوريت) مل تكن قوية. يف حني أن الرياح الشاملية 
 ،وجافة، وينتج عنها انخفاض يف درجة الحرارة تكون عادة باردة  القطبية،املناطق  

تتسبب رجة حرارة املياه و كانت قوية واستمرت لفرتة، فإنها تخّفض من دا إذو
او   )كرؤوس الغنم( مويجات متقطعة البحر رؤوس، وتعم سطح هاباضطر يف ا

 الرياح الرشقية متباينة التأثري كقشعريرة أصابته فيقل أو ينعدم نشاط السمك.
   .بحسب قوتها وبحسب املناطق

عامل درجة إال إذا أخذنا  أن الظروف مالمئة للصيدال ميكن االكتفاء بكون    
اإلضاءة باالعتبار وأيضا عامل آخر ال يقل عنه أهمية وهو مستوى الضغط  

  الجوي.

يعترب الضغط الجوي مؤرشا هاما عىل مدى مالمئة الظروف  الضغط الجوي:     
الجوية لنشاط السمك وبالتايل للصيد. وميكن قياس الضغط الجوي بأدوات 

قس بصفة عامة وتطبيقات حالة صة بذلك، كام يوجد يف تطبيقات حالة الطخا
  البحر بصفة خاصة.

 1015 حوايل متى كان مؤرشه يفللصيد يعترب الضغط الجوي عاديا ومالمئا   
Hepa ) (هيكتوپاسكال)Hectopascal.(  

  1020، ويرتفع ابتداء من  Hepa  1010ينخفض الضغط الجوي عندما يقل عن    
Hepa.  

يا يضل مالمئا للصيد، لكن االرتفاع إذا ارتفع الضغط الجوي أو انخفض تدريج  
  . ملدة ما او االنخفاض املفاجئ قد ميتنع معهام السمك عن األكل

وعموما فجميع التغيريات املفاجئة سواء يف الحرارة أو الضغط الجوي أو الرياح    
وفر ظروفا مناسبة من نشاط السمك. إال تلك التي تمؤقتا أو اإلضاءة تحد 
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تتغمم السامء وتنخفض نسبة اإلضاءة. وتبقى الفرتات التي تسبق للسمك عندما  
  االضطرابات أو تأيت عقبها مبارشة، أوقاتا مالمئة.

يتكثف نشاط السمك مع انخفاض اإلضاءة أو انعدامها، كفرتة  اإلضاءة:   
كانت السامء غامئة. ظلمة، وأيضا خالل النهار إذا الرشوق والغروب والليايل امل

راب املياه وازدياد عمقها يقلالن من درجة اإلضاءة. وكلام ازداد كام أن اضط
العمق تضاءل انعكاس الضوء واختفت بعض األلوان. وتقل اإلضاءة أكرث يف 

الحلقة  تشكل العوالقف. كام تؤثر اإلضاءة عىل حركة العوالق الوسط النبايت.
يف السلسلة،   علوهاغدى عليها الكائنات التي تاألوىل من السلسلة الغذائية تت

وهذه األخرية تستقطب بدورها األسامك. العوالق ذات األصل الحيواين تتنقل 
عموديا بني سطح البحر وقعره تبعا لدرجة اإلضاءة، فعندما تقوى اإلضاءة تنزل 
إىل القعر وعندما تضعف تصعد إىل السطح. وتنقلها هذا يجر معه الكائنات 

 وميثلالتي تعلوهام وهي األسامك.  تعيش عليها وبالتايل يجر الحلقةالتي 
الرشوق والغروب والليل لحظات يتكثف فيها نشاط السمك ويقبل عىل الطعوم  
أكرث من غريها نظرا النخفاض درجة اإلضاءة كام سبق الذكر، ولكن اإلضاءة قد 

فع يف ليلة صافية تنخفض حتى وسط النهار مع تلبد السامء بالغيوم، كام قد ترت
  در.يسطع فيها الب
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تلعب األمطار دورا يف تخفيض نسبة اإلضاءة بفعل ما تسببه من  األمطار:
اضطراب يف املياه وبفعل السحب التي تحجب أشعة الشمس. كام أن األمطار 
ترفع من نسبة األكسيجني يف املاء، وقد ترتفع معها أحيانا درجة حرارة مياه 

ويجب االمتناع . لذلكفيزداد نشاط السمك تبعا  الرياحالبحر بحسب اتجاه 
مطلقا عن الصيد يف األمطار املصحوبة بالربق ملا قد يسببه قصب الكربون من 

  صعقة كهربائية.

   :(Période des vague)املوج  تباعد أو فرتة

  ) TIFNIT( دليل الصيادالصورة من تطبيق                    

هذا املصطلح املتداول  
د بني مامريس الصيد يُقص

املدة الزمنية الفاصلة به 
بني مرور قمتي موجتني 
متتاليتني بنفس النقطة. 

 تسب الفرتة بالثواين.تُحو 
وهي مؤرش الختيار 

ومركبات الطعم التقنية 
كلام تقلصت إذ  ،ناسبةامل

فرتة املوج كانت األمواج 
متقاربة وقصرية وكلام 
ارتفعت كان حجم ماء 

وأكرث  األمواج أعىل
وكل فرتة موج  .اضطرابا

تتناسب مع نشاط أنواع 
 ،معينة من السمك

نشط عندما فبعضها ي
   ، يف حني االبحر هادئ  يكون

  أن البحر املضطرب أكرث مالءمة للبعض اآلخر.
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الجزم و ال ميكن تركيب العوامل اإليجابية والخروج مبعادلة كقاعدة يقينية            
عوامل ال يؤثر كل  طا وسيقبل عىل األكل.  فهذه المعها أن السمك سيكون نشي

واحد منها مبعزل عن تأثري العوامل األخرى، كام أنها ليست نظريات مجردة، بل 
ظواهر تتفاعل فيام بينها لعنارص من  وعةممجهي تجزيئ منهجي ملقاربة 

تي تتحكم يف نشاط السمك. إمنا بكيفية ما، ومحاولة لالقرتاب من فهم اآلليات ال
لعنارص ومقدار درجة تأثري كل واحد منها، (وقد الكيفية التي تتفاعل بها تلك ا

  تدخل عنارص أخرى)، هي ما يولد نشاط السمك عىل أرض الواقع.
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  وا�لوازم املعدات 

  

التطور العلمي والتكنولوجي املتسارع الذي يشهده العامل يف كل مجاالت    
امة، وميدان الصيد بصفة خاصة. الحياة مل يستنث ميدان الرياضات بصفة ع

التي بتكارات عىل مستوى النوع والكم اال تطويرات و الويتجىل ذلك يف مختلف 
عىل مستوى مواد  سواء املعدات واللوازم املستعملة يف عملية الصيد، عرفتها 

الصنع واملكونات التي استقدم بعضها من عامل صناعة سيارات السباق 
يم والتي أصبحت معالجتهام تتم هندسة والتصمعىل مستوى ال  وأ والطائرات، 

بالربامج املعلوماتية املتطورة. واملبدأ األسايس الذي تقوم عليه صناعة معدات 
أكرث مع وزن وحجم أقل يف ظل منافسة الصيد ولوازمه حاليا، هو فعالية ومتانة  

     قوية.

 القصب

)Les cannes à pêche(  

مراحل مختلف وات تتناسب و أدب مورسالصيد قديم قدم االنسانية، و 
قصب الخيزران. وضل القصب النبايت الطبيعي مالزما للصيد وصوال إىل ها تطور 

فظهر القصب املصنع من مادة  ،الشاطئي إىل حني اقتحام الصناعة لهذا امليدان
تاله القصب املصنع من ألياف الزجاج  و األلومينا (إحدى مشتقات األلومنيوم)، 

)Fibre de verre ح هو األكرث استعامال خاصة مع اإلقبال املتزايد عىل أصب) و
قصب الصيد وتناقص القصب الطبيعي النبايت بفعل االستنزاف الذي تتعرض له 

ل واجتثاث األرايض الخرضاء. وتزايد اإلقبال عىل طلب قصب املوارد الطبيعية كك
قابل كان ثقيل  ألياف الزجاج نظرا ملتانته وليونته وسهولة التنقل به. لكنه يف امل

الوزن ومتعبا خاصة أنه يف البداية كان مليئا، ليعقبه بعد ذلك قصب ألياف 
  ن أقل.ر متانة يف املستوى مع وز الزجاج املجّوف الذي يوفر هو اآلخ
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من عامل صناعة الطائرات جاء الكربون حامال معه ثورة حقيقية عىل   
أخف ونجاعة يف الرمي تتجىل   مستوى املتانة والدقة والفعالية والصالبة مع وزن

  يف تحقيق مسافات مل يكن من املمكن بلوغها من قبل.
يتكون الكربون من الناحية الكياموية من ذرات تتجّمع يف بلورات   

روسكوبية طولية عىل شكل معني. وهي نفس الذرات املكونة للجرافيت ميك
شكل الرتكيبة التي واملاس. ويكمن االختالف بني الكربون والجرافيت واملاس يف 

عددها، مام مينحها خاصية الصالبة مع وزن تتخذها تلك الذرات الكيميائية ويف  
  .)49rL’acieأقل بكثري من معادن أخرى كالفوالذ (

قطر الليف الواحد من   ويرتاوحألياف الكربون دقيقة جدا وتقاس بامليكروميرت،    
. وتفتل اآلالف من األلياف 50*جزء من األلف من امليليمرت  10و  5الكربون ما بني  

  دقيق جدا.سمك قطره للحصول عىل خيط واحد هو اآلخر 
نـسج قطعة كقطعة ومن الخيوط تُ  

ــة   الثوب، غري أن أشـــــكال هـندســ
النسج والحياكة ال حد لها وخاضعة  
ــات   دراســ ــب اـل ارات حســ لالبتـك
الهـندســـــية وـباالعتامد عىل الربامج 

ــب عدد الخيوط  املعلوماتية وحس
ــ أو ال ـــ املـستعملة، وـشكلها    ئطراـش

اطع... مام  ديس الطويل أو املتـق الهـن
ة ثوب من الكربون   ل قطـع مينح ـك

ــائص م وليك   يكانيكية متميزة.خصـ
). كمية الـصمغ La résineيتامـسك النـسيج البد من اـستعامل الـصمغ الكياموي (

ة   انيكـي ــائص امليـك د الخصــ دـي ه تلـعب دورا مهام يف تـح دى جودـت ه وـم ونوعيـت
عر التكلفة يف تحديد مثن املرت للكربون املـص  ادي وـس نع. ويتدخل العامل االقتـص

      وخصائصه.املربع بحسب جودته 

 
49 WIKIPEDIA.ORG : carbone 
50 GERNITEX : Propriétés de la fibre de carbone 
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عىل آالت   الصيد  تتوفر مصانع قصب 
تتحكم فيها أجهزة معلوماتية مربمجة  

قطعة نسيج الكربون   وفصالة لتقطيع 
  بدقة متناهية دون أي ضياع. 

  

  

  

ــكل  ــوج قطعا طولية عىل شـ يقطع املنسـ
ــب ) بحيث تكون Trapèzeمنحرف (-هالشـ

  جهة أعرض من جهة،

  

  

حول الـقاـلب املـعدين  تفّـ لُ وذـلك حتى إذا 
دارتهـا Mandrinالفوالذي ( ) تكون اســــت

اـلب  ه. الـق ة مع مخروطيـت اســــب ة ومتـن اـم ـت
ــلب بدقة  ــنوع من الفوالذ الص املعدين مص

ذي ســـيعطي  ان وهو اـل ة   وإتـق للقصــــب
  . شكلها ودرجة مخروطيتها وطولها وقطرها

   

قطع الكربون التي متت فصالتها عىل   تُلف  
ــبه ــكل الش منحرف حول القالب املعدين -ش

ة من تـلك القطـعة  أيت ـكل جـه املخروطي وـت
متناسبة مع عرض ومقدار مخروطية القالب 
فتكون اســــتدارتـها حوـله ـتاـمة ومـثالـية عىل 

  . تقوم بذلك آالت خاصة.طول القالب
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  منوذج إلحدى هندسات الصنع

  

  

ك القطع التي   دد وســـــم ه وـع ة نســـــج ة الكربون وطريـق دار  تـف لُ نوعـي ومـق
كل هذا يحدد   ،املخروطية وـسمك القطر وتدرجهام من أـسفل القـصبة إىل قمتها

بعض الخـصائص التقنية للقـصبة. وتـضل مكونات أخرى تلعب دورها الحاـسم يف 
ملية  عبمدى جودة القـصبة وتكلفتها. فالـصمغ الكياموي املركب هو الذي يقوم  

لحم القطع وإلصـــاقها ببعضـــها البعض حتى تصـــري قطعة متامســـكة واحدة. 
الحرص عىل عدم مع ضــاف الصــمغ يف بيئة خاصــة وحرارة معينة مضــبوطة يُ و

  ترسب أي ذرة هواء قد تشكل نقطة ضعف تنكرس عندها القصبة.     

كمية كثرية من الصمغ عىل حساب الكربون ستعطي للقصبة متانة ويخفض   
ولكن سريفع من وزنها ويحد من فاعليتها ومسافة رميها.  ،مثن تكلفتها من

، هناك أيضا النوعية والجودة التي تتحكم فيها الصمغ باإلضافة إىل مسألة كمية
املعايري االقتصادية ومثن التكلفة والسوق املستهدفة من قبل الرشكات املصنعة 

تفحصها من الحواف العليا  أو املنتجة. فقد تبدو قصبة ما متينة وسميكة عند
لكن السمك   ،ألجزائها، وتعطي االنطباع بأنها قصية جيدة بفعل كمية "الكربون"

واملتانة وانخفاض الثمن قد يعود إىل ارتفاع كمية الصمغ وليس كمية الكربون 
  مام سينعكس عىل ثقل وزنها ومحدودية فاعليتها أثناء الرمي والصيد.

.  *YoungModule de (51ته مبعامل يونغ (بتتحدد نوعية الكربون وصال   
كلام ارتفع املعامل كلام كان الكربون أكرث صالبة وقدرة أنه ومفاد هذا املقياس 

عىل نقل القوة والصدى وأخف وزنا. لكنه يف املقابل يصبح أكرث تأثرا بالصدمات 
ابيته الثمن ليس بالرضورة هو األكرث متانة، إمنا إيج  الباهظويرتفع مثنه. القصب  

لصالبة مع خفة مؤرش عىل مدى ا تكمن يف مدى صالبته. ومعامل يونغ إمنا هو

 
51 FUTURA SCIENCE : Module de YOUNG 
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تداركها بدعم القصبة  كونالوزن وليس مؤرشا عىل مدى املتانة. هذه األخرية ي
بخيوط أو رشائط الكربون، وغالبا ما تكون من كربون يتسم باملقاومة، أو من 

) ... وهي مواد مستقدمة Boron) أو البورون (Kevlarمواد أخرى كالكيڤالر (
الدعم يكون مبقادير جد مدروسة حتى ال من عامل صناعة الطائرات. لكن هذا 

زج عدة أنواع من الكربون للحصول عىل . وأحيانا متُ ومثنها  ترفع من وزن القصبة
    خفة الوزن. يراعيمنوذج يتسم بالصالبة واملقاومة يف نفس الوقت 

معامل يونغ، وكل مستوى يؤرش عىل    حسبتويات  عدة مس  ف الكربون إىلصنّ يُ 
  له بحرفني أو ثالثة: رمزالخصائص امليكانيكية للكربون ويُ 

  

  

HR 

  

Carbone haute 
résistance 

  كربون مقاومة عالية 

  

  

24t 

القدرة عىل امتصاص   +
  الصدمات 

  + يتحمل األخطاء 
  يولد اهتزازات  -

  مرن وصالبة محدودة  -

MI  Carbone module 
intermédiaire 

  كربون معامل متوسط 

  من
t30 

  إىل
t35 

  + مقاومة عالية
  + عالقة مقاومة/صالبة ممتازة 

  + امتصاص للصدمات
  + نقل معقول للقوة

HM  Carbone haut 
module 

  كربون معامل مرتفع 

t40 + نقل جيد للقوة  
  + صالبة جيدة 

  + رسيع 

HMS  Carbone haut 
module supérieure 

معامل عايل  كربون 
  الرتفاع ا

 من
45t 
  إىل
65t 

  خفة الوزن  +
  + صالبة قصوى 

  +رسيع
  +نقل جيد للقوة

عدم القدرة عىل تحمل   -
  الصدمات 

  مثن باهض -

 

  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

83 

 معايري القصبة الجيدة: 

 ةنسبي ايريالقصبة الجيدة مع ايريمع       
ختلف باختالف كل شخص حسب مهاراته ت

 وبنيتهوتقنياته وإمكاناته املادية 
القصبة سب الهدف من الجسدية، وح

وطبيعة املصايد التي يرتادها ووزن 
  الثقاالت املالمئة لها...

القصبة نتاج دراسة هندسية فيزيائية   
وكيميائية تتداخل وتتفاعل فيها عدة 
محددات، فهناك طول القصبة، ودرجة 
مخروطيتها من أسفل القصبة إىل قمة 
الجزء األعىل، ونوعية الكربون ومعامله 

نسجه وكيفية لفه وكميته ونوعية وطريقة  
املواد املركبة اإلضافية، و الصمغ ونسبته، 

الحلقات وطبيعتها وطبيعة معدن نوعية و 
دعامتها، وحجمها وعددها وكيفية توزيعها 

ه عىل القصبة ومدى تقاربها أو تباعدها، وموضع حامل البكرة اآللية... هذ
رد بها رغم التشابه الظاهري املحددات هي ما يعطي لكل قصبة ميزتها التي تتف

قصب يرتاوح وزن رميه من يف وزن الرمي. فإذا كان غالبية ال  بني القصب وتقاربه
كل  نذلك أ جرام، فإنه عىل الرغم من ذلك يتفاوت فيام بينه،  200إىل  100

فعاليتها يف وزن معني، كام تتفاوت يف الفاعلية ويف الرسعة ومقدار تحقق قصبة  
  االنحناء...

التفاوت بني قصب الصيد يف مقدار االنحناء والتقوس رهني  املرونة والصالبة:   
مبدى مرونته أو صالبته، ورهني أيضا بتقنية الرمي. فالرمي من فوق الكتف قد 
تبدو معه قصبة ما صلبة وال تنحي بسهولة، لكن نفس القصبة ستبدو مرنة يف 

ة التي يار املامرس للقصبتقنية الرمي انطالقا من األرض. وهذا ما يفرض اخت
  تتالءم مع امكاناته التقنية. 
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: كلام كانت القصبة صلبة كلام عادت رسيعا إىل الرجوع إىل الوضع األصيل   
وضعها األصيل بعد الرمي، يف حني أن القصبة املرنة يضل رأسها يف حالة اهتزاز 

  وارتعاش، وخاصة يف حال وجود الرياح والتيارات.
  ):L’actionالفاعلية (   

ة مفهوم فيزيايئ يصف التغيريات التي تقع عىل جسم ما نتيجة قوة الفاعلي
مورست عليه. الجسم هنا هو القصبة، والقوة هي التي متارس عىل القصبة من 
خالل الرمي أو القتال مع السمك. ويف كال الحالني تتميز كل قصبة بفاعليتها 

ت تأثري الرمي  درجته ورسعته. فتحالخاصة التي تتجىل من خالل شكل االنحناء و 
أو تحت تأثري قوة السمك، مُيارس ضغط عىل القصبة بواسطة الخيط من خالل 

ف القصب إىل ثالثة صنّ شكل االنحناء ودرجته ورسعته يُ انطالقا من و  .الحلقات
                              مستويات من الفاعلية:

): عندما  Action de pointe, rapide( فاعلية رسيعة أو فاعلية رأســـية) 1  
ــل  ــام ــكــون مــع ي
ــا  ع ـف رـت ون ـم رـب ـك اـل

)HM  ــايل ) أو عـ
ــاع ( ف ) HMSاالرـت

أو يــكــون الــجــزء  
ــن رأس  ــىل م األع
القـصبة مليئا مثلام 
هـــو الـــحـــال يف 

ــب الهجني ( ــبة hybrideالقصـ املخروطية، فإن االنحناء   عالية)، أو تكون القصـ
عند الرمي أو القتال مع سواء  رص بداية يف الجزء العلوي من رأس القصبة ـــ ينح

خاصية  له  هذا النوع من القصب  و . اصلب  كونالسمك، يف حني أن باقي القصبة ي
 ،ربات الـسمك، وأيـضا بلوغ املـسافات البعيدة يف الرميـــــ بـض  ـشديداإلحـساس ال

ــ لكن ه ــ ذا األمـــ ر مرشـوط بامتالك التقنية واملهارة لتحميل القصـبة الطاقة  ـــ
أثناء  تلك الطاقة رة إحنائها وتقويســها وتحريردى قدالالزمة التي تتجســد يف م

ــ فتبلغ أقصــ  ،الرمي ــب ال يتحمل  ــــ ــافات. كام أن هذا النوع من القص ى املس
 األخطاء.
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): عندما يكون Action moyenne, semi parabolique(  فاعلية متوسطة)  2  
يتجاوز )، فإنه يجمع بني الصالبة واملرونة، وبالتايل  MIمعامل الكربون متوسطا (

نصف شلجمي  يف شكلتد إىل منتصفها االنحناُء الجزَء العلوي من القصبة ليم
)Semi parabolique هذا النوع من القصب يقدم حال وسطا، فهي ممتازة .(

أثناء القتال مع السمك، ومتتص الرضبات، ويف نفس الوقت تحافظ عىل التحكم، 
 رأسها العلوي. عىللسمك رضبات ا تسهل رؤيةتقف بثبات أمام الرياح، كام و 
): عندما يكون Action lente, parabolique( فاعلية بطيئة / شلجمية) 3  

القدرة عىل امتصاص لها  و   مرنة  تكون)، فإن القصبة  HRالكربون عايل املقاومة (
ثناء القتال مع السمك. تطلب إحكاما جيدا أ تيف املقابل  ارضبات السمك. ولكنه

 حمل األخطاء، ولذلك فهو مناسب ومالئم للمبتدئنيوهذا النوع من القصب يت
أن ليونته تجعله كثري من  بالرغمأو ملن يفضلون هذا النوع من الفاعلية، 

   االهتزازات بعد الرمي أو خالل هبوب الرياح.
القصب إىل هجني ف صنّ وبحسب طبيعة الجزء األعىل من رأس القصبة يُ    
)Hybride ا مبزيج ء األعىل من رأس القصبة مليئ)، وهذا النوع يكون فيه الجز

من ألياف الكربون والزجاج وفق هندسة صناعية مدروسة بغاية إكساب ذلك 
الجزء حساسية عالية اتجاه األسامك الحذرة حتى ال تشعر بأية مقاومة من جهة، 

) وهو النوع Tubulaireصب مجّوف (وحتى تظهر بوضوح رضباتها الخفية. وق
) أي قوي، وهو النوع Powerذا النوع ما يحمل وصف (الغالب علام أن من ه

الذي يستعمل لرمي األوزان الثقيلة أو الصيد يف ظروف قاسية أو استهداف 
  األسامك الكبرية.   
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وزن الذي بإمكان ال): القوة تشري هنا إىل  Puissance de lancer(قوة الرمي       
حد أدىن وحد أقىص. إنه مؤرش عىل قدرة  القصبة رميه. ويرتاوح هذا الوزن بني

  ي أوزان محددة وليس مؤرشا عىل وزن السمك.القصبة عىل رم
 100تقع قوة رمي غالبية قصب الرمي الشاطئي (السورفكستينغ) ما بني  

 150و 80جرام كحد أقىص، بعضها تقع قوة رميه ما بني  200وجرام كحد أدىن 
أن القصبة بإمكانها  .. لكن هذا ال يعنيجرام. 300جرام أو  250و 100جرام أو 

مكنها أن ترمي أقل عد املسافة. فيبنفس الفعالية ونفس بُ  وزانرمي جميع األ 
مام هو محدد، كام ميكنها أن تَضُعف يف وزن مل يبلغ بعد حدها األقىص املشار 
إليه، إذ يكون هناك أحيانا نوع من املبالغة يف قوة الرمي من لدن بعض الرشكات 

صنعة أو املنتجة. ولهذا وجب ترك هامش احتياطي قبل بلوغ الحد األقىص امل
 االعتبار. ورغم أن غالبية قصب الرمي الشاطئي مع رضورة وضع وزن الطعم يف
يخص الحدين األدىن واألقىص لوزن فيام  متقاربا"السورفكستينغ" يكاد يكون 

ستعامل وتجريب يف وزن معني. ومع اال  جيدةالرمي، إال أن كل قصبة تكون 
ألوزان يكتشف املامرس الوزن املثايل للقصبة والذي تتحقق فيه أبعد مختلف ا
  املسافات.

تتدخل يف اختيار طول القصبة عدة اعتبارات، أن يكون طولها  طول القصبة:  
 متناسبا مع البنية الجسدية للمامرس، ومع الطبيعة التضاريسية للمصايد، وحالة

  ووجود الطحالب والصخور...عم، وطول مركب الطالبحر، 
أن القصبة عندما تزداد طوال تكون لديها قدرة أكرث  يرى بعض املامرسني  

تجنبا   نسبيا  عىل رمي مركبات الطعم الطويلة، وعىل رفع الخيط إىل مستوى أعىل
لكنها .  نة والحادة..للطحالب املرتاكمة قرب حافة الشاطئ، ولقمم الصخور املسنّ 

وتحتاج إىل مهارة  وتزداد ليونة كلام ازدادت طوال، ون أثقل وزنايف املقابل تك
  وقدرة أكرث أثناء الرمي أو عند القتال مع السمك. 

مرت  4.20يرتاوح طول غالبية قصب الرمي الشاطئي (السورفكستينغ) ما بني   
أمتار. ويضل  6يصل طوله إىل  اأمتار، وهناك ما هو أقل بقليل كام هناك م 5و

سب مع أغلب الحاالت والرشوط، كام أن من مرت معدال وسطا يتنا 4.50طول 
) أن تزيد القصبة علوا، وبالتايل رفع الخيط أثناء فرتة Piqueشأن ركيزة التثبيت (

 االنتظار.
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يتألف غالبية قصب الرمي الشاطئي (السورفكستينغ) من  تركيب القصبة:     
  :كال التاليةثالث قطع، وتركيبها مع بعضها يتخذ أحد األش

        

      )Emmanchement droit .ب اـل ) وهو الـغ
ويف هذا النوع من الوـصل تنتهي كل من القطعة 

ــطى بجزء من حوايل  ــنتمرت يتم  8العليا والوس س
  القطعة التي تأيت أسفلهإدخاله يف أعىل 

  

   
  
)Emmanchement inversé  وهو عكس :(

ل من  الوصل املستقيم إذ يتم إدخال الجزء األسف
 كل قطعة يف أعىل القطعة التي تأيت أسفلها. 

         
  
  
)Emmanchement spigotهذا النوع من   ): يف

الوصل يكون يف أعىل القطعة السفىل ما يشبه  
أنبوبا من كربون سميك ومقوى وهو الذي يتم  
  إدخاله يف أسفل القطعة التي تعلوه. ويكرث هذا

بالصيد    النوع من الوصل يف القصب التقني الخاص
 فاعلية القصبة  بالطعوم االصطناعية للحفاظ عىل

  وكأنها قطعة واحدة    
            

  
  مؤرشات تسهل عملية اصطفاف القطع
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عند عملية وصل القطع بعضها ببعض يجب االمساك بها أفقيا وتجنب وضع 
الجزء السفيل عىل األرض ليستند عليها، فمن شأن ذلك أن يجعل عملية التفكيك 

االنتهاء من الصيد شاقة. كام يجب الحرص عىل خلّو أمكنة الوصل والتالقي بعد  
التي قد تسبب بها خدوشا. ومن األفضل البدء برتكيب البكرة  من أي حبة رمل

االلية يف القطعة السفىل حتى تعطيها استقرارا وتوازنا يسهل عملية وصلها 
قات يف خط مستقيم ومراعاة اصطفاف الحل ،م العلياثبالقطعة التي تعلوها 

د دون انحراف، علام أن بعض أنواع القصب يحمل يف كال طريف الوصل مؤّرشا واح
  يسهل عملية االصطفاف املستقيم. 

إن عدم الوصـل الجيد بني القطع قد يتسـبب يف انكسـار القصـبة إذا مل يتم      
الوصــــل ـبإحـكام يف مـكاـنه املـنا  2تتبقى حوايل و ســــب، إدـخال الجزء الـخاص ـب

الوصل عند حدودها. وهذا ليس عيبا يف الصنع كام يُعتَقد،   نتمرت تقف عمليةس
) التـفاوت مســــتقبال. فمع  Rattrapageولكن ـهذا الـفارق املتبقي هو لـتدارك (

ــل   ــاب الجزء الخاص بالوص ــتعامل، قد يص ــل والتفكيك املتكرر يف كل اس الوص
د يتـســـ  اك مام ـق ة االحتـك ل نتيـج آـك الـت اـب دم إحـك ب يف ـع ة يف ع مـب تالقي ملـي

  هذا املشكل. اجتنابالقطعتني. لكن مع وجود فارق للتدارك ميكن 

أثناء الرمي أو أُثناء القتال مع الســـمك ســـتنحني القصـــبة، وخالل انحناءها   
ــغط الجزء  ــيضـ سـ
األعىل من الوصــل 
ــذي  زء ال ـج ـعىل اـل
ــه مام قــد  أســــفل
ــة   ط ـق ــل ـن ــك يشــ

ــــ ضعف تنك رس  ــــ
ا.   دـه ة عـن القصـــــب
ــالزم   ــن ال ــذا م ول

ــحــرص عــىل أن  ال
ــك الـجزء     يـكون ذل

  السفيل من الوصل مدّعام بحلقة معدنية وبربطة أسفل منها.
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           )Canne télescopiqueالقصبة املتداخلة (التلسكوبية) (   

يقدم هذا النوع من القصـب حال   
يتـألف    والتخزين. لتنقـللمثـاليـا 

القصــــب من ـعدة  ـهذا النوع من 
ــ قطع متدرجة الحج ، السـمكو  مـــ

 إىل-بـتدرج ة علـيا ـكل قطـع  وـتدـخل
يف القطعــة التي  -حــدود الحلقــة

أسفلها، حتى تدخل كلها يف القطعة 
ــ السـفىل. للـش  روع يف اسـتعاملها ـــ

ج كل قطعة بتســلســل مع َر ــــــ ختُ 
ــطفاف الحلقات يف خط  مراعاة اص

ة  يجب مراعاة حســاســي .مســتقيم
اتجاه الرمل  هذا النوع من القـصب

ــ املتســ  ــتوى أمكنة  ــــ رب عىل مس
  .مستقبال والذي قد يسبب خدوشا تكون لها عواقبي التالق
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تلعب الحلقات دورا حاسام يف تحديد مستوى  ):Les anneaux(الحلقات   
جودة القصبة بحسب نوعيتها وشكلها وعددها وأحجامها وكيفية توزيعها... لكن 

  ملادتها الرخامية الداخلية، ولقاعدتها الخارجية املعدنية.األهمية القصوى هي 

لوقت  استمر تجهيز القصب النبايت الطبيعي وقصب ألياف الزجاج من بعده  
 ورخامية أ معدنية القاعدة وتلتها حلقات ،من الصلب معدنيةطويل بحلقات 

  .الدائرة الداخليةبالستيكية 

ه من La tresseظهور الخيط الضــــفرية (و ومع ثورة الكربون،   ا يســــبـب )، وـم
بتكار  خدوش وتآكل للحلقات، أفرز اال 

العلمي والتكنولوجي وـخاصــــة ـلدى 
) "الرائدة Fujiرشكة فوجي (مهنديس 

يف ابتكار وصــــنع الحلقات وحامالت 
ــاير  البكرة اآللية" حلقات تتالءم وتس
وازم. ـل ـخـيوط واـل ــدات واـل  ـتـطور اـملع

د  ة حلـقات أكســـــي داـي فظهرت يف الـب
 ةقاوماملو   بة) الصلOALاأللومينيوم (

ــل تقدم للخدوش و  ــموٍد أمام  للخيط. لكنها انزالقا أفضـ ــعف صـ أبانت عن ضـ
الخيط الضـــفرية، فاســـتوجب اســـتعامل هذا النوع من الخيوط رضورة تجهيز  

  ) املشـار إليهCarbure de siliciumالقصـب بحلقات من كربيد السـليسـيوم (
  ).Alconite)، أو بحلقات تليه جودة (Sicاختصارا ب(

وضــــل االبتـكار والتطور يتالحـقان يف   
ـناـعة الحلـقات بظهور مواد مـيدان ـصـــ 

ــدـيدة الصــــالـبة وا لخـفة ومـقاوـمة شــ
ل: ( ة مـث الـي  Silicone) و (Torziteمـث

nitrude.. ( وتــبــقــى حــلــقــات .
)Hardloy) و (Hard)و (O (

كمشـــتقات من أكســـيد األلومينيوم، 
                                                              االقتصادي.خاصة بتجهيز القصب 
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ومثلام شمل التطور املادة الرخامية، فإنه امتد  
أيضا إىل القاعدة املعدنية وإىل التصميم والشكل 

بعد الحجم التقليدي للحلقات الذي و والحجم. 
بقطـر غالبا كـان تبتـدأ الحلقة األولــى سلسلته 

Ø 40 ،ر قطر أصغ حلقات ذات تر ـكبتُ ا ميليمرت
                )Low riderمرتفعة (دة معدنية مع قاع

      

 

وشكل آخر حلقاته أوسع ومنحنية شيئا ما يرمز   
  )KWلها ب: (

  

كام تتنوع املادة املعدنية لقاعدة الحلقات ومحيطها بني الحديد واأللومينيوم 
تانة والفوالذ والتيتانيوم والكربون... وتبعا لذلك تتباين درجات الصالبة وامل

مع األخذ باالعتبار درجة إتقان ربطات   ،مثنهاو والخفة، وبها تتباين جودة القصبة  
وجودة خيوطها وتنويع األلوان )  Ligatures(القاعدة املعدنية للحلقات بالقصبة  

) وجودته، مام يضفي عىل Vernisوالتنسيق بينها، وأيضا نوعية الطالء اللاّمع (
   القصبة نوعا من الجاملية.
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عان رئيسيان من حامل البكرة نو   ): هناكPorte moulinet(حامل البكرة اآللية   
         اآللية:

  

  

): وهو األكرث استعامال ذو à vis( : اللولبياألول النوع -
 جزءمجّوف ويتناسب قطره مع قطر ال أسطواينشكل 

حاميته من األعىل تتم  باللصاق و   ويثبتاألسفل من القصبة  
يف تني. ويف كال طرفيه حيز لتثبيت طر ومن األسفل بربط

قاعدة البكرة اآللية. الحيز األعىل ثابت، والسفيل لولبي 
ضبط بحسب طول قاعدة البكرة اآللية. بعض أنواع يُ 

القصب مجهز بحامل بكرة آلية متحرك، لرتك الحرية 
 للمامرس ليثبته حسب اختياره.

       

  

    

): Plaque à crémaillère(  : اللّويحة املعدنيةالثاين  النوع  -  
بحسب مادة صنعها: حديد، ألومينيوم، فوالذ.. تكون جودتها  

يف القصبة بثالث ربطات. ويف أعالها وأسفلها حيّزان  ةتثبمُ 
مصمامن الحتواء طريف قاعدة البكرة اآللية. والحيز األسفل 

اآللية.  قاعدة البكرةضبط بحسب طول ويُ منهام متحرك 
لهذا وجب التأكد،  ت أحجام مختلفة،اللويحة املعدنية ذا

عند اقتناء القصبة، من تناسبها مع قاعدة تثبيت البكرة 
  اآللية. 
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املكان األكرث عرضة للصدمات واالحتكاك باألرض  
ة أو ـبقاعدة معدني مدعَّ هو أسفلها، ولذلك يُ 

رش سنتيميرتات األخرية قد تتخذ ــمطاطية. والع
مانع  شكل مقبض متناسب مع قبضة اليد

طالئه بطبقة مقاومة لالنزالق  وأ ، لالنزالق
يوضع هذا وقد لتسهيل التحكم يف القصبة. 

يف األماكن املحاذية مللتقى قطع  أيضا الطالء
  القصبة لنفس الغاية

وال ميكن   ،لنجاح عملية الصــــيدتوازن الثـنايئ قصـــــبة/بكرة آلية رشط رضوري  
من القصـبة،  أخف  البكرة اآللية اختيار أحدهام مبعزل عن اآلخر. فعندما تكون

ة عىل الذراع. وعندما تكون البكرة اآللية ثقيلة فإن  ـــــ ـستبدو هذه األخرية ثقيل
 القصبة قد تنفلت أثناء الرمي، أو تنحرف الرمية عن مسارها وهدفها.

 

  

      

    الرايس بوسيف بن عوده 
  من الجزائر         
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  البكرة ا�ٓلية 

(Le moulinet) 
أهمية بالغة. فهي ليست مجرد آلة لجمع  عملية الصيديف تكتيس البكرة اآللية 
)، ولكنها أداة تقنية يتوقف نجاح الصيد عىل حسن  Treuilالخيط، أو آلة للجر (

 استخدامها، سواء أثناء الرمي أو جمع الخيط أو القتال مع السمك.

يط، أحجام البكرات اآللية وأوزانها ومواد صنعها وطاقاتها االستيعابية للختتنوع  
. معايري كثرية ورسعتها يف لف الخيط، وكيفية لفه، وقوة الكابح، وسالسة الدوران..

  ينبغي مراعاتها الختيار البكرة اآللية األنسب.
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، بعض يكون من مواد معدنية مختلفة: حديد، ألومينيوم ):Bâtiالهيكل ( )1
ة القصوى مشتقات األلومينيوم، مواد بالستيكية مركبة، مغنيزيوم... املتان

املنافسة بني الرشكات  الذي تدور حولهوالصالبة مع خفة الوزن هو املبدأ 
املصنعة أو املنتجة. وسيكون االختيار بحسب اإلمكانات املادية وطبيعة املصايد 

عوم وأيضا وزن القصبة. البكرة اآللية واألسامك املستهدفة وأوزان الثقاالت والط
جرام وأكرث. وهو شديد املتانة ويناسب   800إىل    ذات الهيكل املعدين سريفع وزنها

أن البكرة اآللية ذات هيكل املغنيزيوم سيكون وزنها يف صيد "الوحوش". يف حني  
جرام، وتتناسب مع الصيد التقني ومثنها باهض.  وتبقى الهياكل من   500حدود  

اوح واد املركبة تقدم حال وسطا سواء من حيث الثمن، أو من حيث الوزن املرت امل
 جرام، أو من حيث تناسبها مع أغلب الظروف.    700جرام و 600بني 

وهو الجزء الذي يثبت يف حامل البكرة اآللية :  Le pied)قاعدة التثبيت ()  2    
الجزء هو تناسب شكله بالقصبة. وأول يشء ينبغي مراعاته بخصوص هذا 

وتناسب طوله وحجمه وطوله مع الحيز املخصص له يف حامل البكرة اآللية، 
 معها.

وهو الذي يصل قاعدة التثبيت بالبكرة اآللية.  سند قاعدة التثبيت:) 3    
ويجب أن يكون من السمك والصالبة واملتانة بحيث ال يسبب أي إزعاج بتأرجحه 

 جمع الخيط.أثناء القتال مع السمك أو 

ن مواد  قد تكون من مواد معدنية مختلفة، أو م ):Bobineبكرة الخيط () 4    
 الصالبة واملتانة والخفة. ومهام كانت مادة بالستيكية أو مركبة... تجمع بني

صنعها، فينبغي أن تكون حافتها مقاومة للخدوش مادامت هي األكرث عرضة 
لالحتكاك مع الخيط. خروج الخيط بسالسة يزيد من مسافة الرمي. وهذا األمر 

ريض، عوض أن تكون قصرية ن تكون بكرة الخيط طويلة وقطر داخيل عيتطلب أ 
تكدس يالخيط إن الشكل من البكرة نظرا لعمقها وقرصها ف في هذاومقّعرة. ف

ويتداخل بعضه مع بعض مام يعرقل خروجه أثناء الرمي أو يتشابك، وخاصة 
 يف فاتاللاملتكدس قريبا من قعرها. يف حني أن  إىل الخيطعند الوصول عندما 

متتالية ومرتّبة بانتظام العريض تكون  الداخيل    بكرة الخيط الطويلة وذات القطر
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وبالتايل تحقيق  هوعدم تشابك الرمي بسالسة  الخيط أثناءمام يسهل خروج 
) دقيق القطر. La tresseمسافات أطول، خاصة إذا الخيط من نوع الضفرية (

يتطلب أن تكون البكرة من الناحية امليكانيكية مصممة ليك تصعد وتنزل  وهذا
تكون لفات الخيط مرتبة ومتتالية. كام يجب التوفر عىل عدة بكرات   ببطء حتى

 مك القطر لالستجابة ملختلف الظروف.سوط متنوعة احتياطية بخي

اسطة مهمته هي الدوران ولف الخيط حول البكرة بو  ):Rotorوار (دال) 5    
) يلتقط الخيط، وبحكم Anse de pickupذراع وطوق معدين. الطوق املعدين (

)، وهذه Le galet de pickupإىل البكرة املُلِّفة (ميمه املقوس فإنه يقوده تص
األخرية تغري اتجاه الخيط القادم عموديا من القصبة، إىل وضع أفقي داخل بكرة 

هذا الثاليث، فمن الرضوري مراعاة الخيط. ونظرا لألهمية القصوى املتعلقة ب
 األمور التالية:

): أغلب البكرات اآللية مزودة Anse de pickup( الطوق املعدينأ)         
بطوق معدين. وبحكم تصميمه املقّوس فإنه يقوم بالتقاط الخيط وتوجيهه نحو 
البكرة امللفة. ويجب أن يكون من معدن متني يحول دون اعوجاجه أو إصابته 

 دوش، ومقاوم للصدأ الذي من شأنه أن يصيب الخيط بالتلف أو االنكسار.بخ
): عملية الرمي يسبقها ثني الذراع والطوق Bras de pickup(الذراع  )  ب        

يعود  واملعدين ومسك الخيط بطرف السبابة استعدادا لتحريره أثناء الرمي. 
الرمي، إما يدويا أو بإدارة اليد. الذراع والطوق املعدين إىل وضعهام بعد عملية 

) يجد Ressortيه نابض (استقرار الذراع وطوقه املعدين أثناء الرمي يتحكم ف
التحكم يف الذراع الذي  النابض يفقدمكانا له داخل الذراع. وأي عطب يصيب 

 يتسبب يف عواقب. مام قدقد يسقط بعد ثنيه أثناء عملية الرمي، 
): قد تكون البكرة امللفة من نحاس Galet de pickup(  فةالبكرة املُلِ ج)           

ك املصنعة من التيتانيوم املقاومة لكل تآكل أو أو فوالذ، لكن أجود األنواع تل
لبكرة حول محور. وبعض الرشكات املصنعة تزود محور خدوش. وتدور تلك ا

سالسة ) إلكساب دورانها Roulement à billesالبكرة امللفة مبحامل الكريّات (
ودون توقف من شأنه أن يسبب تآكال للخيط نتيجة االحتكاك. كام يجب أن 

بإحكام يف الحيز املخصص لها وعدم ترك أي فجوة قد تسجن الخيط   تكون مثبتة
 وتسبب يف انكساره.
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ت بّ ثَ مبثابة قطب الرحى. "يدور حوله الدوار". وفيه تُ  ):L’axeاملحور () 6    
). ويتحكم Molette du freinطة رحى الكابح (بكرة الخيط وإحكامها بواس

عدد ونزولها، و صعود بكرة الخيط املحور يف صعود بكرة الخيط ونزولها. رسعة 
)، تضبطه هندسة ميكانيكية، Ratio) مع كل دورة يد (Rotorدورات الدوار (

وتصميم هنديس دقيق للقطع الداخلية للبكرة اآللية، والتي تتباين مادة وصنعا 
بحسب الرشكات املصنعة وبحسب الثمن طبعا. يجب الحرص عىل أن  وجودة،

. ذا سمك محرتم، ومن الفوالذ املقاوم للصدأ واالعوجاجيكون محور البكرة اآللية  
ويجب الحرص أثناء الرمي عىل أن تكون بكرة الخيط يف وضع أسفل وعدم القيام 

  حوربالرمي وبكرة الخيط يف األعىل مام قد يسبب اعوجاجا يف امل
قد تكون معدنية أو من مواد مركبة. قابلة للثني أو التفكيك يف  اليد:) 7     
انة ما ل عدم االستعامل. ويجب أن تكون ذات جودة عالية ومن الصالبة واملتحا

يجعلها يف مأمن من كل عطب قد يفسد عملية الصيد. كام يجب أن يكون 
ا عىل محور مزود مبحامل مقبض اليد مريحا وحجمه متناسبا مع الكف، ومثبت

 أثناء االستعامل. والسالسة الكريات ليوفر الراحة
) وذراعه Rotorمع كل دورة يد، يقوم الدوار ( ):Ratioوران (الد رسعة) 8    

)، أي مع كل دورة  1/4املُلِف بعدد من الدورات يشار إليها بعدد كرسي (مثال 
بكرة الخيط ودرجة علوها، دورات. وبحسب قطر  4يد سيقوم الدوار بأربع 

ية يف جمع وكمية ملئها بالخيط، وعدد دورات الدوار، تحدد رسعة البكرة اآلل
الخيط. معدل رسعة مرت واحد يف كل دورة يد مناسب ألغلب ظروف الصيد 

 ستهدفة، ويكون التكيف معها بالتحكم يف رسعة إدارة اليد.واألسامك امل
الفوالذ املقاوم للصدأ وسالسة  ):Roulements à billesمحامل الكريّات () 9   

ة اآللية سالستها وتوفر الراحة معيارا جودتها، وبهام تكتسب البكر هام دورانها 
ناء االستعامل، بل وتضمن لها عمرا أطول بفعل حامية القطع واألجزاء  أث

يقل  أالامليكانيكية من التآكل نتيجة احتكاكها ببعضها البعض. ولهذا يجب 
ن أربعة، واحدة يف املحور، وواحدة يف البكرة املُلِفة للخيط، وواحدة عددها ع

اليد. وكلام زاد عددها كان ذلك أفضل، لكن العدد لوحده يف كل جهة من محور  
إن مل تكن مادة صنع محامل الكريات هي  ليس مؤرشا عىل جودة البكرة اآللية

 دوران. نفسها ذات جودة عالية ومقاومة للصدأ وتتمتع بسالسة ال
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أثناء جمع الخيط يدور الذراع   ):Anti-retourضابط اتجاه الدوران ()  10       
ارب الساعة، وعندما نريد تحرير الخيط نجعله يدور يف ـلف يف اتجاه عقامل

البكرة اآللية. عندما   من  خلفيف الضابط اتجاه الدوران  االتجاه املعاكس. يوجد 
رفع إىل يكون يف وضع األسفل فإن الذراع امللف يدور يف االتجاهني، وعندما يُ 

كون يف وضع جمع الخيط األعىل فإنه يدور فقط يف اتجاه عقارب الساعة وي
ن يف إتاحته إمكانية تحرير الخيط، وذلك فقط. ودور ضابط اتجاه الدوران يكم

  لف مع تقدم األمواج مثال. عندما نريد الرتاجع إىل الخ

ضبط بواسطة رحى الكابح ) والذي يُ Le freinال يجب الخلط بني الكابح (     
)Molette du freinتجاه ىل بكرة الخيط، وبني ضابط ا) التي تجد لها مكانا يف أع

الدوران الذي يتحدد دوره فقط يف تحرير الخيط عند وضعه يف األسفل. أما 
ضبط الكابح يف تحرير الخيط عند بلوغه حد االنكسار. ويُ الكابح فيتجىل دوره 

بحسب درجة مقاومة الخيط حتى يتحرر أمام مقاومة السمك دون تجاوز حد 
املامرسني   ومنكيلوجرام كحد أدىن.    10الكابح عن  قوة  تقل  أال  االنكسار. ويجب  

  من يوظف ضابط اتجاه الدوران لتحرير الخيط أثناء القتال مع السمك.

أمام تعدد الرشكات املصنعة وتعدد أرقام ورموز  حجم البكرة اآللية:) 11      
إضافة   ميكن اعتامد معيار الطاقة االستيعابية، ،تصنيفاتها ألحجام البكرات اآللية

 ،الختيار البكرة اآللية املناسبة لتقنية الرمي الشاطئي. و إىل كل ما سبق ذكره
أخذ باالعتبار املسافة املتوسطة للرمية، ورضورة التوفر عىل احتياطي من ن

مرت من خيط  300ن سعة البكرة اآللية ينبغي أن تكون يف حوايل إذ أ الخيط، 
مرت. هذا مع العلم   300ض قليال عن  . وقد ترتفع هذه السعة أو تنخف0.40قطر  

البكرات اآللية ببكرة أن العديد من الرشكات املصنعة واملنتجة أصبحت تزود 
خيط إضافية أعرض قطرا بغاية استعاملها للخيط الضفرية أو لخيط النيلون 
الدقيق القطر. ومن األفضل أن يتوفر املامرس عىل عدة بكرات للخيط إضافية 

     ر حتى يتكيف مع جميع أحوال ظروف الصيد.بخيوط مختلفة القط
                                                                                                 

الرمال ومياه البحر، وتنظيفها من الخارج  البكرة اآللية من الالزم تجنيبو    
غطس بكرة الخيط يجب و ،دةجيبقائها يف حالة ها و إلطالة عمر  باملياه العذبة
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ا من حني يف إناء من مياه دافئة. وبحسب تواتر استعاملها يستحسن تفكيكه
تشحيم قطعها امليكانيكية، وتزييت محامل الكريات واألجزاء  و آلخر وتنظيفها 

  الدقيقة باعتدال للحفاظ عىل سالسة الدوران.
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    خ�وط الصيد                                                 

Fils de pêche  

يحفل سوق بيع معدات ولوازم الصيد بعدد ال حرص له من أنواع الخيوط   
مادة وهندسة الصنع، واملقاومة، واملتانة، واأللوان، ودرجة املرونة أو   يفاملتباينة  

كبري وت الالتفاالصالبة، ودرجة االنزالق... مام يضع املامرس يف حرية، خاصة مع 
  ...لتزويراستفحال ظاهرة التقليد واو  يف األمثنة

ميكن التمييز عموما بني ثالثة أشكال رئيسية بحسب مادة وهندسة صنع   
  الخيوط، مام مينح كل نوع خصائص مميزة:

  ):Monofilament, Nylon(  (السبيب، الشعرة)  الخيط األحادي من النيلون ) 1
               

  

  

صنوع من مادة  ن) عىل الخيط امليطلق اسم (النيلو 
  )Polyamide(البّولياميد) (

  

  

يف استعامالت  *193852، وبدأ تسويقه سنة 1935اخرتاع هذا الخيط سنة  كان
متعددة لينتقل بعد ذلك إىل ميدان الصيد. ويبقى خيط النيلون األكرث استعامال  

خفاض مثنه، لدى املامرسني، واألنسب للمبتدئني، نظرا لسهولة استعامله، وان
  وتحمله لألخطاء.

 
52 UNIVERSALIS : Nylon, Olivier LAVOISY, Docteur en génie industriel 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

101 

يتم الرتكيز غالبا، عند االختيار بني خيوط النيلون، عىل معيار درجة مقاومته،   
التعبري عنها بالوحدة األوروبية الكيلوجرام أو بالوحدة كون والتي ي

أن  وال شككيلوجرام.  0.453)، والتي تساوي Lbsالبّاوند ( األنجلوسكسونية
ة، ويسمح باستعامل قطر أصغر. لنيلون مينح الشعور بالثقارتفاع درجة مقاومة ا

 0.35مثال يساوي    Ø35قطر الخيط بالجزء من املائة من امليليمرت. فخيط  ل  رمزويُ 
  من امليليمرت. 

  اختيار القطر املناسب يستلزم إيجاد حل وسط بني أمرين:     

وأكرث كلام كان قطر النيلون أصغر، كلام كان أكرث انسيابية وليونة،  -
ء بكرة الخيط بكمية ُخفية، وأقل عرضة للتأثر بالرياح والتيارات، ويسمح مبل

طول. لكنه يف املقابل يكون أكرث عرضة أكرث، واألهم هو أنه يحقق مسافات أ 
للتأثر بعوامل الطبيعة من ملوحة واحتكاك وأشعة الشمس، وقابلية أكرث 

 لالنكسار.

نت مقاومته أعىل للعوامل كلام كان قطر النيلون سميكا، كلام كا -
النكسار، ومينح شعورا بالثقة أكرث وخاصة يف القتال مع السمك. لكنه الطبيعية ول

املقابل يكون أقل خفية وليونة، وأكرث عرضة للتأثر بالرياح والتيارات، وتحقيق يف  
 مسافات أقل.

حد الذي املقاومة املعلن عنها بالنسبة لقطر معني من خيط النيلون، تشري إىل ال  
تم سحبه يف ينكرس الخيط عنده، وال عالقة لها بوزن السمك، ألن هذا األخري ي

عاّم عليه يف الرب، لكنه يبدي مقاومة، وتلك املقاومة  املاء فيكون وزنه مختلفا
هي التي تقاس قوتها بالكيلوجرام. وهنا يلعب كابح البكرة اآللية دوره يف تحرير 

ر. كام أن قوة املقاومة املعلن عنها لكل د االنكسال بلوغه حيْ بَ الخيط للسمك قُ 
فيها، وحتى وإن كانت خيط تبقى نسبية وقابلة للمراجعة. فقد يكون مبالغا 

حقيقية، فهي تتناقص تدريجيا تحت تأثري عوامل الطبيعة ونتيجة االحتكاك، 
فيفقد خيط النيلون بريقه تدريجيا، ويصبح لونه باهتا وملمسه خشنا مام يفرض 

 2ورة تغيريه. هذا مع العلم أن العقد تضعف الخيط بنسبة ترتاوح ما بني %رض 
  إتقانها. بحسب نوع العقدة ودرجة 40و %
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خيوط النيلون بحكم طبيعتها البالستيكية، بخاصيتي التمطط والتمدد  تازمت  
)Elasticité/Elongation بدرجات تتفاوت تبعا لألنواع. وهذه الخاصية قد (

جابيا إذا ما ُضبط الكابح يف أقصاه، فيتمطط الخيط عوض تلعب دورا إي
ظروف والحاالت، كضعف ار. كام قد يكون لها وجه سلبي يف بعض الاالنكس

اإلحساس برضبات السمك، ونقص يف الفعالية عند القيام بعملية تثبيت الصنارة 
 الخيط درجته غ) إذا كانت املسافة بعيدة. وعندما يبلFerrageيف فم السمك (

لتمطط فلن يعود إىل وضعه األصيل، ويفقد تلك الخاصية التي القصوى يف ا
يصبح أكرث عرضة لالنكسار،  كام ،Ø رهقط سمكفيضعف استنفذها بتمدده، 

وأكرث قابلية للتشابك. وأفضل أنواع الخيوط يف هذه الحال، هي األقل متددا 
  ومتططا.

عىل إضافة مزايا إيجابية تنكب الرشكات املصنعة للخيوط يف إطار تنافسها،   
. )Vrillageا. متتاز بعض الخيوط مبقاومتها لاللتواء (عىل الخيوط لتجاوز عيوبه

فتكرار الرمي والسحب يؤدي إىل التواء الخيط عىل نفسه. وإذا وصل هذا االلتواء 
حدا ما، فإنه يؤدي إىل تشابك الخيط ليصبح عبارة عن كومة يصعب تفكيكها، 

ولو تم تفكيكها. ميكن تدارك هذا املشكل نسبيا عند وتضعف الخيط حتى 
قالة يك تدور، واالنتظار االنتهاء من السحب برفع القصبة ومنح بعض الوقت للث

حتى تستقر. فدورانها يكون يف االتجاه املعاكس لاللتواء حتى عودة الخيط إىل 
  تقريبا.  وضع األصيلال

األصيل رغم ما يرتكه التشابك  متتاز بعض الخيوط بخاصية العودة إىل الوضع  
آثار سلبية. إذ يكفي الضغط عىل الخيط بأصبعي السبابة واإلبهام وااللتواء من 

ومتريره بينهام ملحو كل أثر للتشابك. ويوصف هذا النوع من الخيوط بكونه 
  "بدون ذاكرة".

يف  ضيفت إىل الخيوط، املحافظة عىل قوة املقاومةومن املزايا اإليجابية التي أ   
لعقد للخيط وتقليصها لدرجة الخيط أثناء العقد، لتجاوز مشكل إضعاف ا

مقاومته. كم متت معالجة املشاكل الناتجة عن احتكاك الخيط بالرمل والصخر 
وما يسببه من خشونة وخدوش تؤدي إىل انكساره، بأن ابتُكرت خيوط مقاومة 

  مسافة إضافية يف الرمي.بل ومتت معالجتها بجعلها أكرث انزالقا لربح لالحتكاك، 
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ــا    كلام كــان الخيط خفي
رب  ــا أـك وظ ـظ ر ـح ام وـف ـل ـك
لنجاح عملية الصـــيد. ويف 
هذا الـصدد تبدع الـرشكات 
ة يف تنويع ألوان  املصــــنـع

وط بــ  ـي ـخ امداـل ـت ـعىل  االـع
ــة   ي ـم ـل ـع ــات اـل ــدراســـ ال

عىل رؤية ومتييز األلوان بحـسب   املتعلقة مبدى قدرة حاـسة البـرص لدى األـسامك
بأن اللون األزرق   انكســار الضــوء عليها. وخالفا لالعتقاد الســائدالعمق ودرجة 

أكرث تســــرتا يف زرـقة اـملاء، ـفإـنه عىل العكس من ذـلك مـتاـما. ـفاألزرق هو اللون 
أمـتار،  6اـلذي يبقى ـظاهرا. وأول لون يختفي هو اللون األحمر ابـتداء من عمق 

 االختفاء تباعا بحسـب  قايل. وكلام تدرجنا يف العمق أخدت األلوان يفيليه الربتو
     .53*انترتيبها يف طيف األلو 

وملنح الخيوط عمرا أطول، فإنه من املستحسن عند االنتهاء من عملية الصيد،      
جمع الخيط يف البكرة بعد ويُ القيام برمية بالثقالة لوحدها إىل أبعد مسافة، 

إناء من املاء متريره من قطعة ثوب مبللة مبياه عذبة، أو غطس بكرة الخيط يف 
  اخ وامللح امللتصق.الدافئ لبعض الوقت حتى يتخلص الخيط من األوس

 ):La tresseالخيط الضفرية ( )2
ون    ـل ـي ـن ط اـل ـي الف ـخ ـخ ـب

الـذي يعترب أحـاديـا، فـإن 
عبارة عن   الضـفرية،الخيط 

اف ( 8أو  4 مؤخرا)  12ألـي
ــة  ــة وفـق تـقـنـي مـفـتـول

ة لت ية مدروـس ندمج هندـس
  .خيطا واحدا وتصبح

 
53 Le Magazine Carnassier du Web esoxiste.com : La vision des couleurs chez les poissons 
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مادة يط الضفرية التباسا عندما يشار إىل أنه مصنوع من الخ يطرح  
)Deenyma) أو من مادة (Spectra فيطرح السؤال أيهام األفضل. إن االختالف ،(

الخيط الضفرية منها محصور يف االسم فقط، أما املسمى أي املادة التي يصنع 
ام خاصا بها يف فواحدة. فكل من الرشكتني املبتكرتني للامدة قد أطلقت عليها اس

) من Spectra) أو (Deenymaمن ( إطار حفظ حقوق االبتكار وامللكية. وكل
. كام يطال االلتباس أيضا *Polyéthylène(54إحدى املشتقات التي تحمل اسم (

)  PEوحدات قياس الخيط الضفرية. فاليابانيون يستعملون وحدة القياس (
يون يتخذون من سمك وروب) واأل LBSواإلنجليز يستعملون وحدة البّاوند (

وتبقى هذه الوحدة األخرية غري دقيقة بالنظر إىل أن .  )Ø(  القطر وحدة للقياس
استدارة الخيط الضفرية ليست مثالية، والتي قد متيل إىل التفلطح يف بعض 

  األحيان.
  جدول ملقارنة تقريبية بني مختلف وحدات قياس الخيط الضفرية

  كات ... التفاوتات بني األنواع والرش   مع رضورة األخذ بعني االعتبار

  
  

تتنوع الخيوط الضفرية بحسب عدد 
 ،12و 8و  4األلياف الذي يرتاوح ما بني  

وبحسب هندسة الصنع، واملعالجة 
السطحية اإلضافية لتلك الخيوط، مام 

ويف  يجعلها تتباين يف جودتها
  .  ويف أمثنتها الباهظة أصالمقاومتها 

  
  
  
  

                            
  

  

 
54 Institut National de la Recherche Scientifique : Polyéthylène - PE 
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  وتضل جميع أنواع الخيوط الضفرية تشرتك يف خصائص موحدة: 
، فيكون اإلحساس مبا يقع تحت املاء وعن بعد  غياب تام للتمطط والتمددأ) 

عاليا ومبارشا: اإلحساس بالتيارات، بتحرك الثقالة، برضبات السمك... كام أن 
تكون آنية وفورية عم، عملية تثبيت الصنارة يف فم السمك، عند إقباله عىل الط

ولو عىل مسافة بعيدة. واملعركة مع السمك تكتيس إحساسا متميزا. لكن غياب 
التمطط والتمدد له سلبيات أيضا. فكام نحس بالسمك، فإن هذا األخري يحس 
بدوره باالهتزازات التي ينقلها الخيط مبارشة إىل املاء. وللحد نسبيا من هذا 

تسم بنوع من مرونة الرأس العلوي لتمتص بة تاملشكل، فإن األمر يتطلب قص
الصدمات وتعوض غياب التمطط وتقلص االهتزازات، كام يجب االعتدال يف 
تثبيت الصنارة يف فم السمك تالفيا النتزاعها من فمه أو متزيقه، وأيضا وجوب 

  إدارة املعركة مع السمك مبرونة.

 كوني هة، فإنضفري : بحكم هندسة ومادة صنع الخيط الانعدام الذاكرةب) 
من عقدة، فإنه يعود إىل   فكهنعدم الذاكرة. فمهام التوى الخيط أو تشابك أو م

 واإلبهام. وضعه األصيل دون أثر مبجرد الضغط عليه ومتريره بني السبابة
: مقارنة بالخيط األحادي من النيلون، يتفوق الخيط قوة مقاومة عاليةج)   

إىل  كان جيد الصنع ل إذاتصالعالية التي قد  الضفرية بامتياز كبري يف مقاومته
  .ثالثة أضعاف خيط النيلون من نفس القطر

: مبا أن مقاومة الخيط الضفرية عالية مقارنة بالخيط األحادي مسافة رمي أبعدد)  
سمح باستعامل خيط من قطر دقيق. ومعلوم أن قطر  من النيلون، فإن ذلك ي

افة الرمي. وهذا األمر يتجىل بشكل  الخيط كلام كان دقيقا كلام ازدادت مس
رية. وتبقى هذه امليزة واضح يف املسافات التي يحققها الرمي بالخيط الضف

  بالضبط من أقوى مربرات استعامل الخيط الضفرية. 

إن هذه امليزات اإليجابية للخيط الضفرية ال تعني بالرضورة أنه الخيط األمثل   
سلبياته قد تدفع إىل تفضيل خيط للصيد يف كل األحوال والظروف. فبعض 

النيلون عليه. فبحكم مادة صنع الخيوط الضفرية، فإن جلها يطفو فوق املاء مام 
مع الرياح تتفلطح وتفقد أكرث عرضة للطحالب وتأثرا بالتيارات. و  يجعلها

استدارتها، كام تفقد استقامتها الطولية وتتقوس يف االتجاه التي تهب فيه الرياح  
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ب الطعم ويأخذ يف االنحراف حتى يبتعد عن املكان املستهدف. فينجرف مرك
وأشعة الشمس، فإن  رغم ارتفاع قوة الخيط الضفرية، وارتفاع مقاومته للملوحة

بليته لالنكسار أثناء الرمي أو القتال مع السمك إذا كان نقطة ضعفه تكمن يف قا
ة نسبية لتعويض مصابا بخدوش. يحتاج الخيط الضفرية لقصبة تتسم مبرونة رأسي

غياب متططه وامتصاص االهتزازات. وأن تكون القصبة مجهزة بالرضورة بحلقات 
دورها ) حتى ال تصاب بالخدوش نتيجة احتكاك الخيط بها وتصبح بSicمن نوع (

مصدرا النكساره. كام يتطلب الخيط الضفرية استعامل بكرة آلية من النوع الذي 
تتالية يف بكرة للخيط عالية وعريضة القطر يلف الخيط يف شكل دوائر مرتبة وم

 ل كل رمية إىل كومة متشابكة. أما إذا علقوّ ـتحول دون تكدسه مام قد يح
برية حتى ال تنكرس القصبة، أو أن ، فلتحريره ينبغي اتخاذ احتياطات كبالصخور

تُْقلِع الثقالة وتنطلق من مكانها كالرصاصة، أو تصاب اليد والذراع بجروح  
نفس الجروح تهدد أصبع السبابة عند الرمي. ولذا يستحسن االقتصار عميقة. 

 ر والحجارة.يف استعامله عىل الشواطئ الرملية الخالية من الصخو 

 :)Fluorocarbon(  خيط الفليوروكربون )3
 بدوره، إىليف مجال خيوط الصيد، ليسهم  ثورةميثل خيط الفليوروكربون         

دات ولوازم الصيد، ومواكبة هذا جانب االبتكارات العلمية األخرى، يف تطوير مع
  ت واالبتكارات العلمية يف مختلف امليادين واملجاالت.األخري للتطورا

يشــابه خيط الفليوروكربون يف   
مظهره خيط النيلون، لكنــه من 
ــة أـخرى ـيتســــم  ــاـئي ـمواد ـكـيـمي
ــد.   ــا بنوع من التعقي تصــــنيعه
يصــــنع خيط النيلون من مـادة  
 (البّولياميد)، يف حني يصـنع خيط

ــادة   ــيــوروكــربــون مــن م الــفــل
)PVDF) ــار ل  Poly) ـكاختصــ

Vinyli Dène Fluoride  .(
ا ادة التي يصــــنّع منـه ذه اـمل   وـه

ــاوي  جرام يف الســــنتيميرت املكعــب  1.78خيط الفليوروكربون كتلتهــا تســـ
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1.78g/cm³)(55*  جرام يف الســــنتميرت املكعـب  1يف حني أن كتلـة املـاء هي
)1g/cm³ يهبط مبجرد نه ال يطفو فوق املاء، بل ). وهذه أوىل خصـائصـه وهي أ

وإقبال  أهم خاصـية جعلت خيط الفليوروكربون موضـع اهتامم   الوصـول إليه.
املامرســـني للصـــيد عليه، هو أنه أقل رؤية مقارنة بغريه من الخيوط. وال يجب  
الوقوع يف املـغالطة التي تدعي بأنه "منعدم" الرؤية. فليك تكون رؤيته منعدمة  

ــار متاما، يجب  ــوء عليه متطابقا مع مؤرش انكسـ ــار الضـ أن يكون مؤرش انكسـ
نه يبدو ضـئيال، إال أنه موجود وقائم.  الضـوء عىل املاء. يف حني أن التباين، رغم أ 
ــار الضــــوء عىل اـملاء هو  ــار الضــــوء عىل 1.33فمؤرش انكســ ، ومؤرش انكســ

لنيلون  . يف مـقاـبل ا1.42و 1.37الجودة، ـما بني  يرتاوح، بحســــبالفليوروكربون 
. وـلذـلك ال ميكن 1.62و 1.53يرتاوح مؤرش انكســــار الضــــوء علـيه ـما بني اـلذي 

ؤية بشـكل مطلق، بل فقط ضـعف مؤرش انكسـار الضـوء القول بأنه منعدم الر 
علـيه يجـعل رؤيـته أصـــــعب. وـهذا األمر ينبغي األـخذ فـيه بعني االعتـبار، درـجة 

ه، وطبيعة حاـسة البـرص عند اإلـضاءة يف املاء، ومدى ـصفاء هذا األخري أو اـضطراب
األســـامك، التي وإن ضـــعفت فإنه يبقى للخط الجانبي عند األســـامك دوره يف 

  اط مختلف االهتزازات الناتجة عن حركة األجسام داخل املاء.التق

من خصائص الفليوروكربون اإليجابية هي أنه بحكم ارتفاع كثافته مقارنة   
النسبة لخيط النيلون، إضافة أنه ال يتأثر باملاء، فهو ال ميتصه مثلام هو الحال ب

ما بأشعة الشمس مثله، ومقاوم لالحتكاك، مام مينحه عمرا أطول منه. وآخر 
الذي يسهل عملية تثبيت ميتاز به الفليوروكربون هو ضعف متططه، اليشء 

الصنارة يف فم السمك. لكن ضعف التمطط يقلل من الليونة التي ميتاز بها خيط 
  النيلون.

، وبني 100جب التمييز بني خيوط الفليوروكربون الخالصة ٪امن الو            
تلك التي يتم خلطها مبواد أخرى لتخفيض مثنها فتنخفض معها جودتها، 

  .بالفليوروكربون عالقة لهازورة والتي ال املقلدة وامل والخيوط

 
55 Wikipédia : Polyfluorure de vinylidène 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

108 

ص حل وسط يروم االستفادة من خصائ خيوط النيلون املعالجة بالفليورين:  
يف نفس الوقت، لجأت بعض الرشكات إىل  الفليوروكربون وخصائص النيلون

) كإحدى املواد Fluorineتصنيع خيوط نيلون وأضافت إليها مادة (الفليورين) (
الداخلة يف تركيبة الفليوروكربون. وإن كان هذا النوع من الخيوط ال يبلغ درجة 

الخيوط املعالجة  ون الخالص.ربون إال أنه يضل أفضل من النيلُخفية الفليوروك
بالفليورين تحافظ عىل ليونة النيلون، وال متتص املاء، ومقاومة ألشعة الشمس 

  واالحتكاك، باإلضافة إىل انخفاض مثن تكلفتها.

  

  

  

  

  

  

  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

109 

  

 56* االتقّ الثَ 

Plombs)  ،ممي، ا��ون)ڭل لّبلومة   

تقنية تستمد منه املبدأ األسايس الذي يعطي للرمي الشاطئي خاصيته املميزة ك  
إليصال الطعم إىل مكان محدد اسمها هو الرمي.  يتحقق الرمي بواسطة قصبة 

عىل بعد مسافة ما. وبلوغ املسافات املبتغاة يتحقق بتوفر مجموعة من 
يبلغ بالقصبة درجة مهاراته وتقنياته، سيحاول أن  فاملامرس، بحسبالرشوط. 

ول إىل رسعة الطاقة، وهذه الطاقة تتحكتلة الثقالة، ليكسبها    التقّوس، بفعلمن  
تقطع العرشات من األمتار عند تحريرها يف الوقت والوضع املناسبني لبلوغ أقىص 

  مدى.

املسافة تتحقق بفعل العالقة بني وزن الثقالة وبني الرسعة التي تعطى لها من   
خالل مجموع الحركات التي يقوم بها املامرس بواسطة القصبة، ومدى استغالل 
خصائصها امليكانيكية املرتبطة بدرجة معامل الكربون، ومبدى تناسب قوتها 

) لهذه Aérodynamismeية (املثىل مع وزن الثقالة، ومدى االنسيابية الهوائ
  األخرية بحسب شكلها وبحسب مركب الطعم.

                       

إن شكل الثقالة ومدى انسيابيتها عامل   
يف الثبات ويف مهم يف بلوغ املسافة و 

  الصمود أمام التيارات.
  
  

 
شباك الصيد البحري، أو  تثقيلبه الشيء ليستقر مكانه. يستعمل في  ُيثّقلما  :: َثّقالةالمعانيمعجم  56

  الصيادلة قاّ ثَ إلبقاء الصنارة أو الشبكة تحت الماء 
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  الثقالة لها دور مزدوج:  

 إيصال الطعم عىل أحسن حال عىل بعد مسافة معينة. -

 يف املكان املحدد بعد الوصول إليه. "االستقرار والثبات" -
 

املوكول إىل الثقالة، يتطلب األخذ بعني االعتبار باإلضافة إن هذا الدور املزدوج 
رجوة، مدى تناسب وزن الثقالة وشكلها مع حالة الطقس (الرياح إىل املسافة امل
هها) وحالة البحر. أي رضورة املوازنة بني املتطلبات وبني الظروف  وقوتها واتجا

نة هو محافظة الطعم املحيطة بها. ويبقى املبدأ األسايس الذي يحكم هذه املواز 
 عىل مظهره الطبيعي بالنسبة للسمك.

   باعتامد معيار كيفية تثبيتها يف الخيط:الثقاالت إىل صنفني  ميكن تصنيف أنواع  

): أشهر أشكال هذا النوع من Les plombs coulissants(  الثقاالت املنزلقة  -  
أخرى عديدة. يخرتق الثقاالت هو املشابه لحبة الزيتون، كام توجد أشكال 

ن جهة وسطها ما يشبه املمر ذي مدخلني من الجهتني، بحيث يدخل الخيط م
خرج من الجهة األخرى، حتى إذا تم رميها واستقرت يف مكانها وأقبل السمك يو

عىل الطعم فإنه عندما ميسكه ويجره سينزلق الخيط من وسط الثقالة وتبقى 
يشعر السمك بأي مقاومة ناتجة عن  هذه األخرية مستقرة يف مكانها بحيث لن

دأ الصيد بالثقالة املنزلقة. ثقلها. هذا هو التصور النظري الذي يقوم عليه مب
 ى يف القعر. وتستعمل الستهداف األسامك الحذرة واألسامك التي ترع
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سنتيميرتات يف قمته : تعلوها مبارشة حلقة أو ساق من بضع الثقاالت الثابتة - 
هذه الثقاالت من ثابتة إىل منزلقة  بعض حلقة لوصله بالخيط. ميكن تحويل

أو عن طريق املنزلقات إحدى اللوازم مبارشة الخيط من وسط حلقاتها  بتمرير
  .املخصصة لهذا الغرض

                                    
تتنوع تصاميم وأشكال وأوزان وألوان كال الصنفني. منها ما هو عىل شكل  -   

قذيفة أو هرم أو كروي الشكل أو عىل شكل نجمة... كام توجد أنواع مزودة 
يف انسيابيتها الهوائية أو  الرمي وللزيادةأجنحة جانبية ملنحها االستقرار أثناء ب

انسيابتها املائية بحيث ترتفع أثناء السحب عن القعر وتقلل من احتامالت أن  
  تعلق يف الصخور.

                          
  

ا إذا كام أن تزويد بعضها بساق يكسبها استقرارا يف الرمي، ويسهل تحريره    
من لتايل تحريك الثقالة علقت إذ أن رفع القصبة ميكن أن يرفع الساق وبا

  وإمكانية تحريرها. موضعها
  

           
  

  من أكرب معيقات اســـتقرار الثقالة يف موضـــعها هو التيارات. ولتفادي هذا     
  املشــكل أو الحد من انجرافها وانحرافها تم تزويد بعضــها بثنايئ من الُخطّافات

ــات)( ــأنها أن تنغرس يف الرمل وتحقق للثقالة  Grappins(  كرّاشـ ) التي من شـ
اســــتقرارا وثـباـتا يف موضــــعـها. وتتطـلب ـهذه الخـطاـفات عملـية ضــــبط درـجة  
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تحررها حتى تنفك عند جرها وال تبقى عالقة يف الرمل فتتســـبب يف انكســـار 
  الخيط أو إفالت السمك.

                               

من الثقاالت   ختلفةرس عىل أشكال متنوعة وأوزان موفر املامروض أن يتمن املف  
حتى يتمكن من التكيف مع مختلف الظروف، وأن يضع يف االعتبار رضورة 
املوازنة بني االنسيابية وبعد املسافة والثبات، واالقتصار عىل الحد األدىن من 

لقصبة ووزن الطعم الوزن الذي يحقق هذه املطالب. وأخذا بعني االعتبار قوة ا
تناسبها األمثل مع وزن معني. كام ينبغي التعامل بحذر من مبالغة بعض و 

الرشكات من تضخيم تلك القوة. ويبقى االختيار مطروحا حول ما إذا كان من 
األفضل أن تستقر الثقالة يف موضعها أم تحافظ عىل قدر من الحركة، مادام 

ذا مظهر طبيعي   يبدو الطعم لألسامكالهدف هو املحافظة قدر اإلمكان عىل أن  
  وفق ما اعتاد عليه يف بيئته وما ال يثري حذره الغريزي.

بخالف بعض املعادن التي يعترب وجود نسبة منها يف الجسم رضوريا لسالمة  
صحة اإلنسان كالحديد والزنك والكالسيوم..، فإن مادة الرصاص التي تصنع منها 

(وباقي الكائنات) وتؤدي إىل م اإلنسان ، وترتاكم يف جس57*الثقاالت سامة
. ولهذا يجب التعامل معها بحذر شديد. وكام أنها مرضة وخيمة عواقب

باملياه وكائناتها. ومن األجدر استعامل و   بالبيئة  را أيضاارض أ باإلنسان فإنها تلحق  
مواد بديلة عن الرصاص حفظا للصحة وحفظا للبيئة، أو استعامل الثقاالت 

  .أو بالرمل.. من البالستيك بطبقة غلفةوامل املغشاة

                         

 
57 Centre antipoison Paris : Toxicité du plomb et ses dérivés inorganiques 
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    " اخلُطافات "   الصنارات 

Les hameçons) ( 
ه صادفوأول يشء ي ،آخر يشء ينتهي به الخيط يف مركب الطعم هو الصنارة  

بني الصياد واألسامك. قد  يقتال السمك هو الصنارة. فهي إذن نقطة التقاطع وال
ما يف الصنارة قد يحطم كل يتوفّق املامرس للصيد يف كل يشء، إال أن خلال 

  املجهودات واملهارات والتقنيات.

يجب بالرضورة اختيار الصنارة املالمئة شكال وحجام لنوع الطعم وحجمه   
  وللسمك املستهدف. وعدم التناسب ينتج عنه أحد االحتامالت التالية:

  
 طعم أصغر من الصنارة

                                       

ر األسامك.  ارة ويثري حذيكشف عن الصن
  وقد ال تتمكن منه الصنارة أو يفلت منها

  تكون فرص إفالت السمك أكرب   طعم أكرب من الصنارة           

 طعم وصنارة كبريان وسمك صغري  

  

سينتزع السمك من الطعم ما شاء دون أن 
  يصل للصنارة أو ميسها

  ع حاالت  جاذبية ضعيفة إال يف بض  طعم وصنارة صغريان وسمك كبري 

  

أما من حيث الشكل فكل نوع من الطعوم يتطلب ويتناسب مع شكل معني   
من الصنارات للنجاح يف تحقيق الهدف. مع وضع نوعية وحجم السمك بعني 

  الكل مركبا متجانسا.االعتبار واستعامل خيط ذي قطر مالءم حتى يشكل 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

114 

ليس هناك صنارة متعددة   
االستعامالت يف كل الحاالت، 

لحة لكل الطعوم وصا
والتقنيات وألي نوع من 

ان بعض السمك، حتى وإن ك
استعامل ب يتشبثوناملامرسني 

شكل معني يف كل األحوال وال 
  يغريون سوى الحجم. 

إال أنه نظرا لتنوع الطعوم 
واختالف أنواع وأحجامها، 

األسامك املستهدفة، فإن من الرضوري التوفر عىل أشكال متنوعة من الصنارات 
          األحجام املختلفة. ذات

  

  

ــتقيمة ( ــنارة املس ــاقها  Hameçon droitالص ): س
ومـقدمتـها الرأســــية متوازـيان، وجزؤـها الســـفيل 

  كقرص دائرة.

                                            

  

): Circle hookالصــنارة الدائرية شــبه املنغلقة ( 
شــكلها الدائري شــبه منغلق إىل درجة أن رأســها 

 تازاملسـنن متجه بشـكل كيل نحو داخل الدائرة. مت
بـخاصــــية التثبـيت اـلذايت من طرف الســــمك وال 

 .     (الرّدان) تحتاج إىل تدخل الصياد
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الصنارة الدائرية: ساق قصرية، وقاعدة سفىل دائرية،  
ومقدمة الصنارة ورأسها املسنن يتجهان نسبيا نحو  

 شكل دائرة مفتوحة.  الداخل مام يعطي للصنارة

  

  

): وهي التي Hameçon renverséالصـنارة املنحرفة (
يطلق عليه اســم "ݣوشــية". مشــابهة يف الشــكل العام 
للصـــنارة الدائرية لكن جزأها األمامي منحرف ميينا أو 
ــنن مائال لتقليل فرص  ــامال بحيث يكون الرأس املس ش

ات إفالت األسامك الحذرة أو األسامك القاضامت الناهب
للطعوم والتي يصــعب إمســاكها بحيث يكون تناولها 

  تزاع قضامت مستعملة أسنانها القواطع.  للطعم بان

  

به    ): Hameçon Crystalمثلثة القاعدة (-الصـنارة ـش
ــية متوازيان، وقاعدتها  ــنارة ومقدمتها الرأس ــاق الص س

االســـتدارة وتأخذ شـــكل شـــبه    الســـفىل غري مكتملة  
 لـهذا النوع من الصــــنارات مثـلث. والـقاـعدة الســـفىل

  األشكال.أعمق من غريها من 

                                                   

من ): Hameçon triple()  ةڭز ـــ (الفيالصنارة الثالثية  
تتحد االســم ومن الصــورة يبدو واضــحا أن هذا النوع  

فيه ثالث ـصنارات إما مـستقيمة أو ـشبه مثلثة القاعدة 
يقانها ســاقا واحدا تعلوه حلقة تكون حيث تشــكل ســ 

مســتديرة أو شــبه مســتديرة. يســتعمل هذا النوع يف 
ــمك الحي  ــطناعية، أو عند التطعيم بالس الطعوم االص

  ...ردين أو االسقمري أو عجني البيلوطة ــأو بالس
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  :مالحظات عىل أشكال الصنارات

  + سهولة اخرتاقها لفم السمك   الصنارة املستقيمة 

  عيم+ سهولة التط

  امكانية إفالت السمك  -

  الصنارة الدائرية شبه املنغلقة 

  

  

  + تثبيتها يف فم السمك يكون ذاتيا

  + استحالة إفالت السمك 

  صعوبة يف التطعيم -

  + ممتازة لصيد أنواع عائلة األسبور   الصنارة الدائرية

محدودة االستعامل يف بعض أنواع الطعوم   -
  كالسلطعون... 

  صعوبة إفالت السمك  +  الصنارة املنحرفة 

  فم السمك انغرازها يف  تأخر  -

  تطعيم يحتاج إىل الدقة  -

  + اخرتاق ممتاز لفم السمك  الصنارة شبه مثلثة القاعدة 

  + صعوبة إفالت السمك 

  قد تفسد الديدان أثناء التطعيم  -

تعدد الرؤوس يقلص إمكانية إفالت السمك  +   الصنارة الثالثية 
  ة. أثناء الهجوم من أية زاوي

  (توغل) يف أن تعلق بالصخوراحتامل أكرب -
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  التالية: ةخصائص الثالثاليتحدد معيار جودة الصنارة بحسب توفرها عىل 

  : ال تنكرس وال تثنى وال تعوّج بسهولةالقوةأ)      
: تكون دقيقة وخفيفة وال يحس السمك معها بوجود مادة غريبة الخفةب)     

  داخل الطعم.
يكون رأسها حادا جدا ومشحوذا بطريقة مثالية، ألن وظيفة   :شدة الحدةج)      

فم السمك مهام كانت طبيعته، والتقليل انغرازها يف الصنارة األوىل هي سهولة 
  من فرص إفالته.

هذه الخصائص يجب أن تتوفر يف كل نوع من الصنارات مهام تعددت وتباينت   
ستعملة يف الرمي الشاطئي ملاأنواعها وأشكالها. وميكن إجامال تصنيف الصنارات  

 إىل أربعة تبعا لشكلها العام:

: لقد شكل الحديد مادة صنع الصنارات ملدة طويلة نظرا ملا ميتاز مادة الصنع
به من قوة. لكنه يف املقابل ثقيل الكتلة وعرضة للصدأ، رغم معالجة سطحه 

ل الصدأ كشولوضع حد مل  مبواد تطيل أمد استعامله ومتنحه مقاومة أفضل للصدأ.
الذي يهدد املواد الحديدية بحكم البيئة البحرية القاسية من ملوحة ورطوبة 

املشكل وأشعة الشمس، بدأ تصنيع الصنارات من الفوالذ املقاوم للصدأ. لكن 
كام أنها متثل خطورة أن رأسها ليس مثايل الحدة،  الذي تطرحه صنارات الفوالذ
بها نظرا لعدم تحللها كالحديد. و اإلفالت  ابتالعها أ حقيقية عىل األسامك يف حال  

  وبسبب هذا املشكل البيئي يتم منع استعاملها.
 
  أجزاء الصنارة:  

): الجزء الطويل من الصنارة الذي يعلوه مكان عقد  La tige(الساق  -         
 الخيط:

الطول: مع قرص الساق تكون الصنارة أكرث خفية. تصلح غالبا  ةقصري  •
 والتطعيم بالديدان الرقيقة.للصيد يف القعر 

: تصلح للصيد يف املياه الوسطى والتطعيم بالديدان الكبرية ةطويل •
وخاصة حينام تكون الساق مزودة بشويكات لتثبيت الديدان ومنعها من 
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طعيم بأذرع األخطبوط وبالحبار. يسهل االنزالق نحو األسفل، وأيضا تصلح للت
 نزعها من فم السمك.

 ل اختيارا وسطا بني الحجمني السابقني.ثمتالطول: و  ةمتوسط •
  
): مهام تنوعت أشكال الصنارات وتصاميمها وموادها La pointe(الرأس    -  

وأحجامها، فاألهمية القصوى يكتسيها رأسها. ويكون الرأس مامثال لرأس إبرة أو 
شكل زاوية حادة. وبحسب هندسة صنعه فقد يخضع الرأس لعملية شحذ عىل 

كيميائية. ونجاح الصيد مرهون ومرشوط به. لذلك ينبغي أن  ميكانيكية أو
صوى ومراجعته كل حني. فكلام كان الرأس حادا جدا وجب يحظى باألهمية الق

قد علق االنتباه إليه خاصة بعد إخراجه من فم السمك أو تحريره بعد أن يكون  
بحسب  ويكون الرأس، إذ من املحتمل جدا أن يفقد حدته. (وغل) بالصخر

ميمه، متجها إىل أعىل وموازيا للساق، أو محنيا نحو الداخل. وهذا ندسة تصه
  الشكل األخري يصعب عىل السمك التخلص منه.

  
): تقع مبارشة تحت الرأس وتكون متجهة L’ardillon((الحلقومة)الشويكة  - 

نحو األسفل عكس اتجاه الرأس. يتحدد دورها من الناحية النظرية يف الحيلولة 
من الصنارة. ويختلف حجمها ودرجة بروزها مام قد تعرقل   ص السمكدون تخل

خاصة إذا كان   أحيانا اخرتاق الصنارة لفم السمك، كام يصعب نزعها من السمك
) يستلزم catch and release( يايضفالصيد الر. الهدف من الصيد رياضيا

  استعامل صنارات بدون شويكة.
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ربط الخيط بالصنارة بحسب ما إذا كانت مزودة بحلقة : يُ ط الصنارةبر  -   
. ولكل واحد منهام أفضليته لدى )Palette( أم بحيّز مفلطح(صنارة الخرصة) 

                       املامرسني.

                                     
 

صبح ت هافإنطح فلطحة وبحكم أن العقدة تكون أسفل الحيز املفلاملفالصنارة  
  .امتداد للخيط اوكأنه

 
 
   

عىل أن هناك بعض املامرسني من يتعامل مع الحلقة 
العقدة  ويربطالخيط  منها ميرر كالحيز املفلطح بحيث

 أسفلها.
  
  

بعض الصنارات تكون حلقاتها منحنية لتسهيل عملية تثبيتها يف فم السمك، و  
حو األعىل يسهالن مترير الطعوم  كام أن شكل الحلقة الدائرية واتجاه العقدة ن

  من الصنارة إىل الخيط. 
                                                                        

  

ويف حال استعامل الصنارة مفلطحة القمة من 
العقدة من أمامها وليس من  كونالالزم أن ت

خلفها إلنجاح عملية تثبيتها يف فم السمك 
  ة إفالته.ودون إمكاني
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ن بابتكار ـالوقت الراه فـيثل ـل األمـوالتكنولوجي الحدم االبتكار العلمي ـيق
صنارات تحتوي عىل نسبة عالية من الكربون والذي مينحها صالبة ومتانة وخفة 

للصدأ. إضافة إىل أن رأسها مدبب ومسنن بواسطة عملية شحذ  ومقاومة
  كيميائية.

  

 صنارة مينحها املتانة وعدممن املعلوم أن قطر وسمك ال
لالعوجاج، إال أنها تزداد ثقال وتثري حذر السمك  القابلية 

ورفضه للطعم الذي يبدو له مخالفا ملا اعتادت عليه 
غريزته. والحل الذي ابتكرته بعض الرشكات املصنعة هو 
إبداع صنارات مفلطحة من الجانبني يف الجزء السفيل شبه  

نفس الوقت   دون أن تنثني أو يلحقها اعوجاج، ويف  الدائري، ألن التفلطح يحول
ك والوزن حتى تكون الصنارة أكرث خفية. مْ ـسُ ـتحافظ عىل الحد األدىن من ال

والهدف من كل ذلك هو أن يبدو الطعم لألسامك كأي طعام يصادفه يف بيئته 
 البحرية. وإن أي تغرّي ميس هذا املظهر تكون له نتيجة سلبية بإثارة الحذر لدى

  نه مبجرد اإلمساك به.األسامك أو رفضها للطعم أو التخلص م
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  ا�لوازم املمك� 

Les accessoires) (  
  ): Emerillonالواصل الدوار (  

ة    دوار قطعـة معـدنـي ــل اـل الواصــ
ة ه   مركـب انبـي من محور مركزي يف ـج

ــدة  ــل واح ــان ك ــان ـمـتـحرـكت ـحـلـقت
ة عن األخرى يف    دورانهـا،مســــتقـل

ددة،   ال متـع ام وأشـــــك أحـج يتوفر ـب
  وهو ة بحسـب الحجم.وقوة مقاوم

متعدد االســتعامالت، فإما أن يكون  
ثـنايئ الحلـقات ويصــــل بني خيطني  
من جـهة، وـبالـتايل مينح اســــتقاللـية  
لكــل خيط مبعزل عن اآلخر، فــإذا  
التوى أحــد الخيطني عىل نفســـــه 
د  أى عن ذـلك، وـق يبقى اآلخر يف مـن

ة  تكون إحـدى الحلقـات م وصــــوـل
 تعمل للخيط النهايئ املتفرع واملتعامد معمبـشبك، أو يكون ثاليث الحلقات. ويـس 

الخيط الســــفيل أو الخيط الداعم... وقد يكون من حلـقة منفردة ذات وضــــع 
متعامد وقامئة مبارشة عىل دعامة من جويهرة، أو من أنبوب صـــغري يتم منهام  

عها املتعامد ــ زيادة يف وض ةدمدــ م ةــ يــ دنــ مترير الخيط، أو قامئة عىل ساق مع
أي تـشابك. وبعض أنواع الواـصل الدوار ط املوـصول بها من احتامل ووقاية للخي

    مزود بجويهرات...  
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يلعب املشـــبك دورا مهام يف تســـهيل عملية الوصـــل  ):L’agrafeاملِشـــبك (   
الواصـل الدوار ملركب الطعم بالخيط الداعم أو  لتثبيتريعها وخاصـة ـــــ وتـس 

ــ الخيط السـفيل، أو لوصـلهام بالثق ــ الـــ بك وأحجامه  أشـكال املـش ة. وتتعدد ـــ
  واستعامالته، 

  

ا املشـــــبك  ويبقى أفضــــلـه
املصــــنع من فوالذ مقــاوم  
للصـــــدأ، والــذي ال ينفتح  
بسهولة أو يتسبب تصميمه  

  يف تشابك مع الخيط.

  

   :)(Les connecteurs/URFEاملوصالت   

تتوفر يف سوق اللوازم أنواع من املوصالت 
يف  ةمتباينة الطول عىل شكل ساق معدني

ه واصل دوار ومشبك مكسوان طرفي
بغشاء مطاطي ويتفرع عن تلك الساق 
واصل دوار متعامد قد يكون مزودا 

من بني و  .بجويهرتني من كال جانبيه
يف تثبيتها هذه املوصالت  تال ستعاما

نهاية الخيط الداعم أو السفيل ووصلها 
بثقالة يف أسفلها وخيط نهايئ قعري يف 

                 ..ها.د معالواصل الدوار املتعام



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

123 

  األغشية السيليكونية    

)Gaine silicone:(  ،وتستعمل لحامية العقدة
والوقاية من تشابك الخيوط، ودعم وتقوية 
الوضع املتعامد للخيوط النهائية. وتثبيتها 

  بإدخال طرفها يف حلقة الواصل الدوار.

  

                                                                 

  

  )Popupوام (ـالعيم سجُ ـال

  

ــل لـ   ــثرفع الـطـعوم، يســـــتـعم   بـحي
ــه يف الخيط يُ ع وقطّ يُ  ــت جزء من ثب

ــب مع  بقدر درجة الطفو التي تتناس
وى الـعـمـق  وزن الـطـعـم ومســـــت
 املستهدف.                                

  

     ):Accroche appâtماسكات الطعم (

قدم املفروض أثناء الرمي أن تت من
كب بخيوطه الثقالة تجر خلفها املر 

النهائية الحاملة للطعوم، لكن 
التفاوت بني كتلة الثقالة وكتلة 
الطعوم ينجم عنه تفاوت يف الرسعة 
بني الكتلتني، بل إن الطعوم املتطايرة 
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لص من خلف الثقالة تحد من رسعتها وتحد من االنسيابية الهوائية وبالتايل تق
أثناء التحليق وأثناء تصاب الطعوم بالتلف والرضر املسافة من جهة، وقد 

ستعمل ماسكات الطعوم تالسقوط يف املاء من جهة ثانية. ولتفادي هذا املشكل،  
ومع  مسك الصنارة الحاملة للطعم مبارشة خلف الثقالة. عىلدورها  قومالتي ي
  تقيم واحديف خط مس طف وتنتظمفإن جميع الخيوط تص الرمي

اء، وخلفها "تختبأ" الطعوم مام سيحافظ عىل لتي تخرتق الهو خلف الثقالة ا  
االنسيابية الهوائية ملركب الطعم وحامية هذا األخري حتى لحظة تحرره عند 

  .نزوله يف املاء

                                                           

 ): Les perlesالجويهرات (  

دة القدرة البرصية لدى األسامك محدو   
ملياه، وخاصة مع ضعف اإلضاءة واضطراب ا

لكنها تظل شديدة الحساسية اتجاه الحركة 
والضوء. وإلثارة انتباه األسامك واستغالل 
غريزتها الفضولية يتم تركيب الجويهرات 
امللونة والفوسفورية والفلّورية ذات الشكل  

املختلفة،  الكروي أو البيضاوي واألحجام
ه أن وهج من شأنضوؤها املت وأ فألوانها 

يستثري األسامك، فإذا انجذب إليها صادف 
الطعم. إمنا ينبغي املوازنة بني إثارة انتباه 
األسامك وعدم إثارة حذرها، ألن نقطة 
الضوء املتوهج قد تبدو للسمك عينا لسمك 

اختيار األلوان ون  ك يمفرتس فتكون النتيجة عكسية. ولهذا من الرضوري جدا أن  
 اختيار ألوانها كونيلومدى اإلضاءة...  ء املاء أو اضطرابه،صفا درجةمتناسبا مع 

  نوع السمك املستهدف. بعني االعتبار مع األخذ موفّقا
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آخر ال يقل    األسامك دوراتلعب الجويهرات باإلضافة إىل دورها يف جذب انتباه     
فتطفو بالطعوم   أهمية، وذلك حينام تكون مصنعة من مادة أقل كثافة من املاء

تعلق بالصخور ويف  عند تثبيتها معها بغاية رفعها عن القعر وحاميتها من أن
املاء    معني، وسطلطعم إىل مستوى  مأمن من األسامك القاضمة الناهبة، أو رفع ا

األسامك، واملوازنة بني وزن  الستهداف بعض األنواع منأو قريبا من السطح، 
  .) الجويهراتFlottabilitéالطعم ودرجة طفّو (

باإلضافة إىل الجويهرات امللونة والفوسفورية والفلورية الجاذبة والطافية،     
ميرر مشبك متعامد مع الفجوة التي    توجد أيضا جويهرات مزودة بواصل دوار أو

منها الخيط. وتستعمل لعدة أغراض كتفريع خيط نهايئ عن الخيط السفيل أو  
  .. الخيط الداعم، أو لوصل الثقالة.

ويثبت هذا النوع من الجويهرات، بجويهرتني دقيقتني واحدة من كل جانب    
  سائل خاص. لصاق  الخيط بواسطةلتقوما بدور الحرص، وذلك بإلصاقها يف 
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                                             ):Les coulisseauxاملنزلقات (  

كال وأحجام وألوان متنوعة ل تتوفر املنزلقات بأـش بك أو واـص ، وكلها مزودة مبـش
  دوار.

كن تحويل ثقالة ثابتة إىل مي بواسطتها     
منزلقة، أو جعل خيط نهايئ تلقايئ التثبيت يف 

السمك بدون حاجة إىل تدخل الصياد. فم 
فعندما يقبل السمك عىل الطعم ويحاول 

رعة سينزلق الخيط إىل أن ـالفرار به بس
شان االصطدام املنزلقة. ومن ب  الثقالةتصطدم 

ملنزلقة أن يجعل الصنارة با لثقالةل ملفاجئا
 تنغرس يف فم السمك تلقائيا.

  

  ):Piqueثبيت (تركيزة ال

تعترب ركيزة التثبيت أداة أساسية ال غنى عنها يف عملية الصيد. فهي   
 عملية وتسهل واألحجار، الصخور من وتحميها القصبةتحافظ عىل 

 علو مستوى من وترفع الطعم، ركباتمل الرسيع والتغيري التطعيم

يف وضع واتجاه وزاوية محددة  وتثبتها الركيزة، طول بحسب القصبة
يف انتظار رضبات السمك. ويجب أن تكون من ألومنيوم سميك 
وخفيف ملقاومة أي اعوجاج، ومن األفضل أن تكون الحلقة العليا يف 

   فم السمكثبيت مفتوحة، لتسهيل عملية تثبيت الصنارة يفتركيزة ال
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كون الحلقة مغلقة بشكل فوري وآين فور رضباته أو محاولة هروبه، عوض أن ت

مام قد  م القيام بالثبيت ثانياثأوال،  هاخراجإل  رفع القصبة فيضطر الصياد إىل
  .مينح السمك فرصة لإلفالت

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرايس رشيد الفرجي                                  
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   ):Rigs winderمركبات الطعم االحتياطية ( لُفافات
ة دورا ـــ رعـــ تلعب الس 

ــام يف نجاح عملية   حاسـ
الصـيد أحيانا خاصـة مع 
ــة تواجد رسب من  فرصـ
ــامك، كام أن خرجة   األس
الصـــيد تكون مســـبوقة  
ــتثامرها   بإعداد قبيل الس
عىل أحسن وجه وتهييئ  

اطي  اهزة لالســــتعامل للتوفر عىل احتـي ة وـج ات طعم متنوـع ا  مركـب اف منـه ـك
ــ للتكيف ال ــ ســ ــ ريــ ناول االستعامل ولجعلها يف مت. ع مع كل الظروف الطارئةــ

مركبات الطعم االحتياطية، وهي   توضـع فيها لفافاتالفوري توجد لهذا الغرض  
متنوعة األشــكال الهندســية أهمها الشــكل األســطواين املتوفر بألوان متعددة 

  لتيسري ترتيبها.لتسهيل عملية تصنيف االحتياطي، ويف علب خاصة 
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  بناء مر�ب الطعم 

Montage  

 

 وشكل الطعم هو الجزء النهايئ الذي يتم بناؤه وتركيبه وفق تصميممركب    
ذلك الشكل من املركب. ويرتكب من بمعني ليوصل الطعم إىل سمك مستهدف 

مكونات عدة وبكيفيات متنوعة ومقاييس وأحجام متباينة. والهدف هو تقديم  
طبيعيا، قصد استثارة غريزته عن طريق (طعام) يتخذ مظهرا  (طعم) للسمك

والذي من املفرتض أنه سيستهويه ويجذبه إىل تناوله، وبالتايل خداعه واإلمساك 
فخ الطعم أي البه عن طريق الصنارة املخبأة يف الطعام. وعىل هذا األساس ف

أن يقدمه   ، وينبغي ملركب الطعمطعاميف أصله    للسمك هو  مالذي يقد  صيدةاملو 
الطعم، ليك ينجح مهمته كطعم. و  مظهره كطعام لينجح فعال يف ويحافظ عىل

مصيدة، يف إغراء السمك ودفعه إىل اإلقبال عليه، ينبغي بالرضورة أن  باعتباره
يتصف بصفات الطعام الذي تعودت عليه غريزته يف بيئته البحرية سواء من 

سب معه، واستحضار أن السمك نوعيته أو مظهره أو مستوى العمق املتنا  حيت
عام فمن أجل التزود بالطاقة الالزمة لالستمرار يف الحياة. عىل الط إذا كان يقبل

ويف نفس الوقت فإن غريزته تقوم أيضا عىل املحافظة عىل الحياة والتسلح بأقىص 
درجات الحيطة والحذر. وبالتايل فمن الطبيعي أنه أثناء بحثه عن الطعام تدفعه 

توّخي الطعام/ل عىل  الحصو (  ىل العمل مبوجب هذين املبدأين املتالزمنيغريزته إ
 . وهذا بالضبط ما ينبغي استحضاره أثناء مركب الطعم.الحذر)

انطالقا من وضع مجموع  وشكله تتحدد عملية بناء مركب الطعم ونوعيته 
العوامل املحيطة بعملية الصيد يف االعتبار، كطبيعة املصيد والظرف الزماين  

ملستهدف... من املعلوم أن  وحالة الطقس والبحر واملعدات املستعملة والسمك ا
فصيلتها ونوعها، تعوم إما قريبا من السطح، أو يف القعر، أو  األسامك، بحسب
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)، لذلك فالسمك Entre deux eaux(وج مياه) ز  (بنيبينهام يف الوسط 
حدد نوعية وشكل يسباإلضافة إىل مجموع العوامل املذكورة أعاله  املستهدف
 واألحجام.القياسات املركب و 

): من العنارص األساسية التي تفرض نفسها أحيانا L’arraché( الخيط الداعم  
). فقد تتطلب ظروف البحث L’arrachéيف عملية الرتكيب هو الخيط الداعم (

يوجد فيها، الرمي ملسافة   هعن السمك والوصول إىل األماكن التي من املفرتض أن
ط رقيقا كانت املسافة أبعد، وكلام ارتفع  أنه كلام كان قطر الخيمعلوم يدة. و بع

عرضة  الخيط، وكانقطر الخيط تقلصت املسافة بفعل احتكاكه بحافة بكرة 
للتأثر بالرياح والتيارات وأقل انسيابية هوائية. غري أن الخيط الرقيق ال ميكنه 

الحال يتم االستعانة بخيط  تحمل الرمي بثقل يتجاوز قوة مقاومته. ويف هذه
تحمل الرمي بذلك الثقل بدل الخيط ويمن قطر أعىل لدعم الخيط الرئييس 

املسافة من هذه األخرية و اآللية،  بأربع لفات حول البكرة هالرئييس. يحدد طول
  إىل آخر حلقة يف رأس القصبة، ومن الحلقة إىل مركب الطعم.

  رح ثالث مشاكل:مثال، يط Ø 0.60قطر  عادي، مناستعامل خيط نيلون  
العقدة بني خطني متباعدي سمك القطر تضعف من قوة الخيط، فالخيط  -

متت تثنية هذا األخري فال  السميك سيامرس ضغطا عىل الخيط األرق، وحتى إذا
 :املوايل مفر من املشكل 

سمك العقدة وحجمها سيحد بقدر ما من رسعة مرورها من الحلقات وتحدث  -
 رورها من الحلقات وبالتايل التقليص من املسافةصوتا عند م

 مرتا من خيط سميك ستحد من انسيابيته الهوائية. 12حوايل  -
املذكورة أعاله يستحسن توظيف خيط داعم جاهز مصنّع لتجاوز املشاكل 

  (ذيل الفأر)  )Coniqueخصيصا للعب هذا الدور. وهو خيط مخروطي الشكل (
    .مثال) Ø 0.55بقطر ( ) لينتهيمثال Ø 0.18يبتدأ بقطر دقيق (
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كلام كانت العقدة بني خيطني متطابقني يف القطر كلام كانت أكرث متانة  
وتحافظ إىل حد كبري عىل قوة الخيط األصلية خاصة إذا كانت العقدة متقنة. 

الخيط  ولهذا يستحسن ربط الخيط الرئييس بالجزء الذي مياثل سمك قطره يف
فيجب  0.22ك قطر الداعم. وعىل سبيل املثال، إذا كان الخيط الرئييس من سم
بل وجب وصل  ،0.18تجنب وصله مبارشة بالخيط الداعم إذا كان يبتدأ بقطر 

الخيط الداعم واالستغناء   من  0.22الخيط الرئييس بالجزء الذي يبلغ سمك قطره  
(أثناء مرورها بالحلقات)  عام قبله حتى تكون العقدة مثالية وانسيابية

شك أن الخيط الداعم بتصميمه املخروطي والخيطان متامثالن سمكا وقوة. وال 
يف .  ستكون له انسيابية هوائية أعىل من الخيط الداعم ذا القطر السميك املوحد

وكان الثقل   0.40أو    0.35حال استعامل الخيط الضفرية أو خيط نيلون من حوايل  
جرام، أو كانت مسافة الرمي قريبة، فال حاجة الستعامل  100يف حدود حوايل 

) أو الخيط الداعم 0.35/0.40عم. يف نهاية الخيط الرئييس من قطر (خيط دا
  ).Agrafeيربط املشبك (

  

بحسب كيفية تثبيت وذلك  ميكن تصنيف مركب الطعم إىل نوعني رئيسيني  
  :الثقالة

 تركيب بثقالة منزلقة -
  تهتركيب بثقالة ثاب -
  

  الثقالة املنزلقة النوع األول من الرتكيب: )1
إذا كان البحر هادئا، وإذا كانت األسامك الحذرة  

أو األسامك التي تعيش يف القعر هي املستهدفة 
يستعمل تركيب بثقالة منزلقة، والتي يكون يف 
وسطها ما يشبه املمر يخرتقه الخيط، فإذا ما 

يحاول استقرت مكانها وأقبل السمك عىل الطعم 
ى فإن الثقالة ستبق ،إمساكه أو جره البتالعه

زلق الخيط من وسطها ـمستقرة مكانها وسين
  وبالتايل لن يحس السمك مبقاومتها. 
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ثابتة إىل  ميكن تحويل الثقاالت املصممة لتكون  
منزلقة باستعامل بعض املنزلقات املعدة لهذا 

  الغرض.  

         

الخيط الداعم قبل   نزلقة يفمن املمكن تثبيت الثقالة امل 
بينها وبني هذا األخري بجويهرتني لينة املشبك والفصل 

وصلبة لحامية عقدة املشبك من رضبات الثقالة ومن أن 
الثقالة يف  (وغلت) تعلق مبدخلها. غري أنه إذا علقت

الصخر واستحال تحريرها فسينكرس الخيط الداعم أو 
يط سفيل من الخيط الرئييس. من املستحسن توظيف خ

قريبا من سمك حوايل مرت ونصف ويكون سمك قطره 
)، ويربط 0.50إىل  0.45 الداعم (منقطر نهاية الخيط 

واصل دّوار يف أعاله ووصله مبشبك الخيط الداعم، ويف 
ثبت الثقالة املنزلقة وجويهرتني لينة هذا الخيط السفيل تُ 

و م ربط مشبك ليوصل بالواصل الدوار أ ثوصلبة أسفلها،  
  الحامل للصنارة يف أسفله. (الرتقيعة) النهايئعقدة الحلقة التي تعلو الخيط 

وطوله مرشوطان بظروف الصيد عامة.  (الرتقيعة)سمك قطر الخيط النهايئ 
ة ومدى وضوح الرؤية ونوع الطعم ضاءفطبيعة املصيد وحالة البحر ودرجة اإل 

ار القطر املالئم للخيط وحجمه والسمك املستهدف، كلها اعتبارات تدخل يف اختي
وكذلك طوله الذي   »،0.40" و "0.24والذي قد يرتاوح بصفة عامة ما بني "  النهايئ

زريقة سنتيميرتا إىل ثالثة أمتار يف حال إذا كان سمك ال 40قد يرتاوح من 
)(Dorade royale  هو املستهدف يف بحر هادئ. ومن األفضل استعامل خيط

مها بحسب أما الصنارات فسيتحدد شكلها وحجالفليوروكربون كخيط نهايئ. 
  السمك املستهدف ونوع الطعم وحجمه.
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  الثقالة الثابتة الرتكيب:النوع الثاين من  )4

وصل الثقالة بواسطة املشبك يف وتثقالة ثابتة.  فيه ستعملتوهو النوع الذي   
ومن املستحسن توظيف خيط سفيل من قطر قريب من  .نهاية الخيط الداعم

مبشبك الخيط الداعم عن طريق الواصل   وصلالداعم وينهاية الخيط  نفس قطر  
الدوار الذي يعلوه أو عقدة الحلقة، ويف أسفله يربط موصل لتسهيل وترسيع 

  عملية تغيري الثقاالت.

                      

مرشوطا طول الخيط السفيل سيكون 
مبقدار العمق الذي ستتم فيه عملية 

النهائية  الصيد وبحسب عدد الخيوط
  التي ستثبت فيه.

يف الخيط السفيل، وبواسطة الواصل   
الدوار الثاليث ذي الحلقة املتعامدة أو 

ربط يالجويهرة الحاملة لدوار متعامد، 
خيط نهايئ أو أكرث بشكل متعامد مع 

افة قطعة ميكن إض  الخيط السفيل. كام 
غشاء صغرية من السيليكون يف بداية 

ها يف الحلقة الخيط النهايئ وتثبيت
املتعامدة الدوارة للحفاظ عىل وضعه 

 يط السفيل ووقاية له من التشابك معه.      املتعامد مع الخ
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سيكون موضع الخيط النهايئ من الخيط السفيل بحسب نوع السمك  
املستهدف.  ويجب التنبيه أن هذه قاعدة عامة وال تلغي بعض االستثناءات 

وى عمق معني عىل خيط نهايئ يستهدف أسامكا املتمثلة يف إقبال سمك من مست
  من مستوى عمق آخر.

      
  
يكون موقع الخيط النهايئ يف أعىل الخيط السفيل إذا كانت   

وإن من شأن أسامك السطح هي املستهدفة (سمك البوري مثال)  
إطالة هذا النوع من الخيط النهايئ حتى يصل إىل حدود ما  

جابية مع العديد من األسامك  قبيل الثقالة، أن يحقق نتائج إي
 خاصة إذا كان البحر مضطربا. 

 
      

                                                            
  
  
  
  

إذا كانت    سفيل يكون موقع الخيط النهايئ يف وسط الخيط ال
)  Entre deux eauxاألسامك التي تعوم بني السطح والقعر (

 مثال).  Loup Barلدرعي هي املستهدفة (سمك ا
                  

  
 

  
ــايئ يف      الخيط  آخريكون موقع الخيط النه
إذا كانت األسـامك التي ترعى يف القعر   سـفيلال

ــرغو  لوا  الزريقة  هي املستهدفة (سمك  Leشـ
sar(...والصول، والراي ،  
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إذا كان البحر مضطربا فإن استعامل مركب طعم ذي ثقالة ثابتة يعطي نتائج  
  .مركب طعم ذي ثقالة متزحلقة أفضل من

يتحدد سمك قطر الخيط النهايئ وطوله    
بحسب حالة البحر وأنواع األسامك املستهدفة. 
وميكن تثبيت أكرث من خيط نهايئ عائم يف الخيط 
السفيل، إما بعدم تجاوز طوله املسافة الفاصلة 
بينه وبني موقع وصل الخيط النهايئ الذي يليه 

وط مع بعضها، أو استعامل تجنبا لتشابك الخي
كانت  الخيوط، إنلطعم التي ستقي ماسكات ا

طويلة، من التشابك، وتحررها مبجرد نزولها يف 
املاء. كام قد تضاف الجويهرات إىل الخيوط 
النهائية إلثارة انتباه األسامك وجذبها نحو الطعم، 
أو ليك تطفو بالطعم إىل املستوى الذي يفرتض  

  صغرية الناهبة للطعوم.و إلبعاد الطعم عن أسامك القعر الوجود األسامك فيه، أ 

  

  رزهالرايس إبراهيم أول
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  دقَ العُ 

يحيل مركب الطعم عىل لفظني يقصد بهام ذلك الجزء النهايئ الذي يتضمن 
 مطعاما الغرض منه استدراج السمك واستهواؤه لإلقبال عليه. وهذا الطعام يقد

يف تركيب يتخذ أشكاال متنوعة بحسب نوعية السمك املستهدف والظروف 
هذا املركب من لوازم متعددة يشكل الخيط عمودها الفقري.  ويبنىاملحيطة. 

والعقد هي الرابط الذي يخلق من الخيط واللوازم وحدة كلية مرتاصة. من هنا 
التامسك بني عنارص يربز الدور املحوري والحاسم الذي تلعبه العقد يف خلق ذلك  

املركب إذا تم اختيار املناسب منها وإحكام وإتقان عقدها، وأي خلل يف العقد  
سيتسبب يف تفكك مركب الطعم عند الرمي أو اإلمساك بسمك، وستؤول عملية 

  الصيد إىل الفشل والتسبب يف خسارة معنوية ومادية. 

  : بعض القواعدكيفام كان نوع العقدة فالبد من مراعاة 

لام كانت العقدة بني خيطني متطابقني أو متقاريب القطر تكون أكرث ك -
متانة، وكلام تباعد سمك القطر بينهام تكون أضعف، فالخيط السميك ميارس 

 ضغطا عىل الخيط الرقيق ويتسبب يف هشاشته وفقد استقامته واستدارته.

يجب أن تكون دوائر العقدة مرتاصة ومتساوية ومرتبة بإتقان بحيث  -
 ترتاكب أو يتداخل بعضها مع بعض. ال

فور إمتام لف الدوائر يجب تبليلها لتنزلق بسهولة ودون عطب أثناء  -
 شدها.

 تجنب شد العقدة بقوة ورسعة، بل يجب شدها بلطف وإحكام. -

كلام كان الخيط أطول سهل إنجاز العقدة، ولهذا ينبغي زيادة هامش  -
 من الخيط لتيسري العملية وإتقانها.

 1ص األظافر لقطع الفائض من العقدة، وترك هامش من قاستعامل م -
 ميليمرت حتى ال تنحل العقدة أثناء عملية الصيد. 2إىل 
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إعادة العقدة عند مالحظة أي عيب أو خلل مهام  يف دديجب عدم الرت  -
كان يبدو بسيطا، فإعادة العقدة بإحكام أفضل من الترسع وإضاعة فرصة قد 

 تكون فريدة.

قد والصنارة فور صيد سمك أو تحرير مركب الطعم عرضورة مراجعة ال -
 .(وغل)بعد أن يكون قد علق بالصخر

 

  أنواع العقد:
كام يرتاوح   ضعيفة،تتعدد العقد وتتنوع إىل أشكال عديدة قد تكون متينة أو    

إنجازها بني السهولة والصعوبة. فبعضها مناسب للوصل بني الخيوط بعضها 
بني  املشبك أو بحلقة الواصل الدوار أو بالصنارةأو ب أو بالخيط الضفرية ببعض

. أمام تعدد العقد وتباين درجات صعوبة ..ذات الحيز املفلطح وأ ذات الحلقة 
إنجازها، من األفضل الرتكيز عىل الكيف أكرث من الكم، واالقتصار يف العقد عىل  

اختيار   كونيتقان عدد منها، عىل أن  املتميزة بالسهولة واملتانة يف نفس الوقت، وإ 
 األنسب منها بحسب صالحية كل عقدة لنوع معني من الوصل.

                            
 وصل خيط بخيط: -ا

  : عقدة الوصل العاملية املزدوجة
من أفضل العقد وأيرسها     

لوصل خيط بخيط خاصة إذا 
كان سمك قطريهام متقاربا. 
يجب إنجاز أربع دورات عىل 

تعلق  خيط إذااألقل من كل 
األمر بوصل خيطني من النيلون 
األحادي أو بخيط 
الفليوروكربون، أما إذا تم 
وصل خيط النيلون بالخيط 
الضفرية فيجب أال يقل عدد 

  .ن مثانيةدورات هذا األخري ع
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 :  عقدة الحلقة 

                

      

عقدة متينة جدا وسهلة  
اإلنجاز، تستعمل لوصل خيط 

  بآخر مبارشة.
  

  
  

  :خيط بحلقةوصل ب)

ــل العاملية   عقدة الوص
         :  األحادية

ــل   مامثلة لعقدة الوص
العاملية املزدوجة سوى 
ــذه تـكـون مـن  أن ه
خيط واحـد لوصــــلـه  
ت   اـن ة ســــواء ـك بحلـق

 ذات حلقة.  حلقة واصل دوار أو مشبك أو صنارة
                                                                       

 : ل الصفيحةعقدة وص
ــ تستعمل كثريا، لك    نها  ــ

تنزلق وتتـسبب يف 
فــك الــعــقــدة  
ــبة   ــة بالنس وخاص

قة وط الرقيــــ للخي
ــا رضوري   ه ـم ـل ـع إال أن ـت

  إلنجاز العقد التالية:  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

139 

عقدة وصل الصفيحة                                                                       
   :املزيدة

مامثلة للعقدة 
ة  ــابـق إال الســ

ا   ا أكرث منـه انـه
ــة، ذلــك  ــان مت
أـنه قـبل شــــد 

إدـخاـله من  تتم إـعادةالخيط 
  الدوائر.الحلقة الكربى فوق 

عقدة وصل الصفيحة  
  : املثناة

 
ــدة  ــق ــع ــل ــة ل ــل ــامث م

تثنية  مع الـسابقة، لكن 
ــاز   ج ــل إـن ب ط ـق خــي اـل
العقدة، وهي شـــديدة 
املـتاـنة وال تتســـــبب يف 
أي انزالق للخيط مهام 

 كان رقيقا.
  

                                                             
  : عقدة الثامنية

ـشديدة الـسهولة يف  
اإلنجاز وال تصلح إال 
ــدين.  ط املـع خــي ـل ـل

ق  زـل ـن ط ا إذاـت ـي ـخ ـل
  النيلون.من 
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 : الومارعقدة البّ 
            

  
أسهل عقدة واألكرث متانة من كل     

  .العقد السابقة

  

  

   

  

  : وصل خيط بصنارة مفلطحةج)   

                                                                      

  : عقدة الصنارة البسيطة
                              

دا سهلة ورسيعة اإلنجاز، متينة ج
 لكنها قد تنزلق يفللخيوط الرقيقة، 

 .لخيوط السميكةا
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  :عقدة الصنارة املركبة
                      

 
عقدة وربطة ممتازة لكل الخيوط سميكة 

  أو رقيقة.
       

  
 
 
 
   

 
 
  

نارة عقدة الص 
 : املزدوجة

ارة  تصــــلح الصـــــن
ــد  ــن ــة ع ــزدوج امل
م  ـع ـط م ـب ـي ـع ـط ـت اـل
ن  م ـم ـج ـح ري اـل ـب ـك
ار   الحـب ات ـك الرخوـي
أو الســمك الحي أو بالســلطعون املنســلخ الكبري. وتكون األســامك الكبرية هي  

كخيط واحد  تُجمعاناملستهدفة. بعد عقد كل صنارة يف خيط منعزل عىل حدة 
من ـخارج العـقدة قطع أـحد الخيطني ، وبـعد ذـلك يُ  )عـقدة الجرّاح( بواســـــطة

  ملمرت، ووصل الخيط اآلخر مبركب الطعم.  2بحوايل 
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  تق�يات ؤ�نواع الريم 
  

) ومنه تستمد Surf castingعملية الرمي هي عامد تقنية الرمي الشاطئي ( 
هذه التقنية تسميتها يف اللغة االنجليزية (الرمي يف املوجة). وقد مارس املغاربة 

  "التشحاط".تحت اسم  هذه التقنية

"إبعاد". وكام هو  معنى 58*"يف معاجم اللغة العربية تفيد كلمة "إشحاط   
يف رأسها حبل من قنب أو   عصايتشكل من    "أو املشحاط    املْشَحط  "معلوم فإن  

مطاط. وال شك أن القصبة بخيطها متت مامثلتها وتشبيهها يف عملية رمي الطعم 
ملشحط. والصياد عندما يقوم بعملية الرمي بنفس الحركة التي يقوم بها ا

"التشحاط" فهو يقوم بإشحاط الطعم أي إبعاده داخل األمواج. وكلمة "تشحاط" 
الرمي ن لدى مامريس هذه التقنية كتسمية لعملية  هي ما يستمر تداوله لحد اآل 

(السورفكستينغ) بفعل وسائل اإلعالم ب حاليا تُعرف لتقنية أصبحت وكروح
صة واألنرتنيت والتي لعبت دورا يف تواصل االجتامعي والقنوات املخوشبكات الت

تعميم االستفادة من الخربات والتجارب األجنبية مثلام لعبت دورا أيضا يف 
عرف عىل املعدات واللوازم التي يتم ابتكارها يف مجال الصيد الشاطئي الت

  واستريادها من الدول الغربية واألسيوية. 

الناحية الفيزيائية تتأسس عىل أربعة أركان: الصياد والقصبة عملية الرمي من   
  والخيط والثقالة. 

ت أساسها الحركاللمامرس. وهذه  حركات متزامنةتتولد عملية الرمي بفعل   
عضلية (اليدان والكتفان والجذع والرجالن). وكل واحدة من هذه العضالت   قوى

ع األدوار فيام بينها بشكل تؤدي دورا محددا يف عملية الرمي من خالل توزي

 
 القاموس المحيط/ لسان العرب 58
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متناسق ومتزامن ويف زمن دقيق وجد محدد. وهذه الحركات تضبطها آليات، 
 وعية الرمية.فتتجسد يف كيفية معينة للرمي وبالتايل تحدد ن

  

  الرايس ادريس أيت ابراهيم

فعال عضليا عىل القصبة، فيتولد عن فعل الصياد رد فعل من  ميارس الصياد  
جسد يف شكل ودرجة تقوسها، ويكون رد فعل القصبة متناسبا طرف القصبة يت

مع فعل الصياد. وهدف هذا األخري هو تحميل الطاقة يف القصبة يف حدودها 
الحصول   القصوى، ليك تنتقل تلك الطاقة بعد ذلك عرب الخيط إىل الثقالة، وبالتايل

  عىل أكرب رسعة لتحقيق أكرب مدى ومسافة.

من طرف الصياد ستكون بقدر مهاراته وتقنياته التي  بلوغ املسافة املرجوة  
ميارسها عىل القصبة باستغالل خصائصها امليكانيكية التي تتحدد من خالل 
معامل الكربون ونوعيته. فكلام ارتفع معامل الكربون إال وازدادت القصبة 

وأصبحت يف حاجة إىل قدر عال من املهارة والتقنية من أجل إكسابها  صالبة
ة التي ستتجسد يف درجة انحناءها وتقوسها، تم تنتقل تلك الطاقة إىل الطاق

الثقالة يف شكل رسعة. واملقصود بالرسعة رسعة الثقالة التي تنتقل إليها من خالل 
. إذن بقدر الطاقة تتحدد الطاقة امليكانيكية للقصبة وليس رسعة حركات الصياد

غري أن تلك الرسعة قد تضيع يف الرسعة، ورسعة الثقالة هي التي تحقق املسافة.  
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حال عدم احرتام زاوية الرمي بدقة، واحرتام توقيته. إنها لحظة تقاس بأجزاء 
الثانية تلك التي يجب أن يحرر فيها الصياد الثقالة عند وصول القصبة زاوية 

                                                                                               محددة.  

كيفام كان نوع الرمية، فإنها ستأخذ واحدا من األشكال التالية حسب زاوية الرمي 
  وتوقيت إطالق الثقالة بتحرير الخيط:

الخيط والقصبة الزالت متجهة نحو األعىل فإن اتجاه الثقالة  أُطلقإذا  -
 سيكون عشوائيا، وقد تشكل خطرا.

فإن الخيط  45د إىل الزاوية °طلق الخيط والقصبة مل تصل بعأُ إذا  -
 تسقط قريبا.و سيأخذ منحنى كالزاوية بحيث تصعد الثقالة إىل األعىل 

وأصبحت قريبة إىل  45طلق الخيط وقد تجاوزت القصبة الزاوية °أُ  إذا -
 األسفل فإن الثقالة ستسقط قريبا وبقوة تدمر الطعم.

الشلجمي  املنحنى املثايل الذي ميكن أن يتخذه الخيط هو املنحنى  
)Parabolique وأن هذا املنحنى يكون مداه أكرب كلام كانت الثقالة رسيعة يف ،(

  .45الزاوية °
   الحسبان االعتبارات التالية:ليك تكون الرمية مثالية ينبغي أن تأخذ يف   

أن كل قصبة متتاز بفعاليتها يف وزن معني، رغم أن أغلب قصب الرمي  -
 جرام. 100/200بني الشاطئي ترتاوح قوة وزن رميه 

أقىص مدى يتحدد أيضا يف طول الخيط املتديل من القصبة. وطول هذا  -
مدى ينبغي الخيط يراعي طول القصبة وطول مركب الطعم. وللحصول عىل أكرب  

 مرت 1.50يقل عن  أال

مراعاة االنسيابية الهوائية باختيار شكل الثقالة، وأن يكون الطعم مثبتا  -
معها. فالثقالة كتلة تخرتق الهواء برسعة ما، وإذا مل وراءها ويف خط مستقيم 

هو اآلخر لها رسعتها،  فإنه، ككتلةيكن الطعم يف نفس خط تحليق الثقالة 
عة تحليق واخرتاق الثقالة للهواء وبالتايل تتقلص املسافة، سيعرقل وسيحد من رس 

اظ خاصة إذا كان الطعم كبري الحجم. استعامل ماسك الطعم يفرض نفسه للحف
 عىل االنسيابية الهوائية ملركب الطعم وللحفاظ عىل األخري.
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يحتاج الطعم الخفيف ثقالة وازنة، فرميه بقوة بثقل خفيف قد يدمره،  -
  اعتامد الحلول الوسطى يف بناء مركب الطعم.ولذلك يجب 
كلام كانت القصبة لينة، ووزن الثقل خفيفا فإن رسعته ستكون  أنواع الرمي:

فضل ولو عىل حساب تقلص املسافة. وهذا هو املالئم للمبتدئني أعىل والرمية أ 
  للتدرب أوال عىل دقة الرمي.

باسم (الرمية الزناتية). يف هذا ): ويعرف يف املغرب Backast( الرمي الخلفي 
 النوع من الرمي يكون وضع الصياد معاكسا متاما للبحر ويقوم برمية خلفية

االستعامل وال ينصح   قليل.  لقصبة أمام صدرهبحيث يكون ظهره يف اتجاه البحر وا
  .به إال ملن يتقنه من الصيادين وهم قليل نظرا لخطورته

  ): Lancer latérale( الرمي الجانبي  

يستعمل الرمي الجانبي بكرثة يف تقنية الصيد بالطعوم االصطناعية وبقصبة   
ة ووزن الثقالة، قصرية. وهو غري مالئم لتقنية الرمي الشاطئي نظرا لطول القصب

إال عندما يكون الحيز املكاين ضيقا، أو عندما يكون الهدف هو الرمي يف مسافة 
  قصرية وبطعوم هشة.

   ):Lancer par-dessus la tête(  أو الرمي عىل الطريقة البلجيكيةقي  الرمي األف

مع  ويتالءم من التقنية أكرثىل القوة العضلية عهذا النوع من الرمي يعتمد   
النتائج. يف هذا النوع من  أفضلالتي تعطي و بتدئني باستعامل قصبات مرنة امل

الرمي ميسك الصياد بالقصبة من 
فوق كتفه أو رأسه وهي يف وضع 
أفقي، ومن ورائه يتدىل الخيط 

يالمس األرض خاصة إذا  أالرشيطة 
كانت صخرية أو بها طحالب. قوة 
الرمية تكمن يف الرسعة التي 

ن خالل رسعة ستعطى للثقالة م
حركة رفع القصبة وحرص تلك 

   .45يف الزاوية ° الحركة
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ذراع ـــــ ال. ميـسك الـصياد بالقـصبة من فوق كتفه أو رأـسه وهي يف وـضع أفقي   
ذي ميسك بأسفل القصبة ممدود، وثني الذراع الذي ميسك بالخيط  ــ ــ ر الــ ســ ياأل 

  يف موضع البكرة اآللية

                         

خالل رسعة حركة رفع تكمن يف الرسعة التي ستعطى للثقالة من  قوة الرمية 
  القصبة

  

                                   

  45حرص تلك الحركة يف الزاوية °
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  )OTG: Off The Ground/ Depuis le sol( الرمي انطالقا من األرض

  )Lancer Sud-Africain( إفريقية- عىل الطريقة الجنوب الرميو

إنجاز هاتني الرميتني بنفس الطريقة تقريبا مع اختالف فقط يف وضعية يتم    
  البدء والتي تتباين بينهام بحسب الوضع الذي تكون عليه الثقالة.

تـــتـــطـــلـــب  
وضــعية البدء 
ــل  ــك يف الشــ
األول لــهــذا 
ــن  ــوع م ــن ال
ــي أن  ــرمـ الـ

ف ها متجها إىل أـسفل نحو   ليكون أـس بة يف مـستوى أعىل من الكتف، ورأـس القـص
اتجاه معاكس للبحر، والثقالة عىل األرض من الخلف والخيط كامتداد  ألرض يفا

  طويل للقصبة

ــك    ــد اـلـتي متســـ ي اـل
ــة   ــل اـلقصــــب ــأســــف ب
ــد اـلـتي  ــدودة، واـلي ـمم
ـخـيط يف  ــاـل ــك ب متســـ
موضــــع البكرة اآلليــة 
ــة، والرأس مرفوع  مثني
والنظر مركز ومصـــوب 

ــة ° يف زاوي حـو   45اـل ـن
ــة يف  ــة اـفرتاضــــي ـنـقط

أبعد الســـامء يف أعىل و 
  ى من تلك الزاوية.مد
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التزامن اآلين بني   ة ـب تتحقق الرمـي
حرـكة ـكل ـيد. الـيد املـمدودة التي 
ــبة تأخذ يف  ــفل القص ــك بأس متس
د  دأ الـي اء ويف نفس اآلن تـب االنثـن
التي متســك مبوضــع البكرة اآللية 
ا  ان تتامن مـع دد، والحركـت يف التـم
ــة التي يتم  ــالتزامن مع اللحظ ب

 القصبةفيها رفع 

               

  

الكيفية، فإن اليد وبهذه 
اليرسى ستقوم بعملية سحب 
وجر، يف حني أن اليد اليمنى 
ستقوم بعملية دفع. وبذلك 
ففي اللحظة التي ستكون فيها 
اليد اليمنى قد متددت بشكل 
كامل ستكون اليرسى قد انثنت 
أمام الصدر. والحرص األخري 
لحركة القصبة يف اللحظة 

زاوية املناسبة عند وصولها ال
اتجاه النقطة االفرتاضية  يف °45

يحقق الرمية املثالية، وأي خلل 
يف تزامن حركات اليدين سواء 
بالتأخر أو االستعجال سيفشل 
  .الرمية أو يحد من دقتها أو مداها
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الشكل الثاين لهذا النوع من الرمي مامثل للرمي انطالقا من األرض يف الوضع     
ن االختالف بينهام يف أن الخيط يف الرمي يف الشكل األول للقصبة، ويكماألويل 

يكون كامتداد طويل للقصبة ويف اتجاه معاكس للبحر، يف حني أن الخيط يف 
مع رأس القصبة بشكل تكون معه    45الشكل الثاين يوجد خلف الصياد وبزاوية °

مام يتطلب  للشاطئ زيالقصبة يف اتجاه معاكس للبحر والخيط يف وضع موا
يف وضع متعامد مع   يف بداية الرميةنصف استدارة للجسم الذي سيكون 

 الشاطئ. 

 أما باقي حركات اليدين فهي مطابقة لطريقة الرمي انطالقا من األرض. 

   

 

واملـسافة التي ـستقطعها الثقالة انطالقا من وـضعها املتعامد مع الـشاطئ ـستأخذ 
انحناء أكرث تثمر نتيجته يف بلوغ مسافة  طاقة و  صبةــ سب القــ مدى أوسع وستُك

  أبعد.
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  ):Lancer pendulaire( اإلنجليزيةالرمي عىل الطريقة  

يف أحد أرصفة موانئ إنجلرتا حيث مل تكن  منشأهاتجد هذه التقنية يف الرمي   
هذه  تبتكر ااملساحة كافية للصيادين للقيام بالرمي بالطرق التقليدية. ف

تحميل الطاقة للقصبة إىل أعىل مستوى وتحقيق الطريقة التي من شأنها 
مسافات خيالية. ورسعان ما أصبحت هذه التقنية يف الرمي الوسيلة املثىل لبلوغ 

  يف املسابقات الدولية لرمي الثقل وتحقيق األرقام القياسية.   أقىص املسافات

  

من خالل مامثلة  االنجليزية تسميتهاأصل وتجد هذه التقنية 
يقوم بها الصياد للثقالة بجعلها تتأرجح من  الحركة التي

  الشامل إىل اليمني بحركة رقاص الساعة الحائطية يف تأرجحه.

   

يتطلب الرمي عىل الطريقة اإلنجليزية معدات خاصة، فطول القصبة يف حدود  
ية إذ يتكون أمتار. ويوصف هذا النوع من القصب بكونه مَوزَّع الفاعل  4أقل من  

سفىل قصرية وشديدة الصالبة وقطعة عليا أطول. وهذا  من قطعتني، قطعة
القصب مصمم خصيصا لرمي الثقل وال يصلح للصيد ألن قوته من شأنها أن 
تدمر الطعم، باستثناء بعض األنواع التي ميكن استخدامها يف الصيد ومبركبات 

 طعم مناسبة لقوتها.

ــة مــن       ــدوار البكــرة اآللي ــوع ال الن
)Tambour tournant ــع ) ويف وضـ

طــويل  الخيط بشــكلأفقي يخرج منها 
يف نفــس اتجــاه حلقــات القصــبة مــام 
يعطــي حريــة للخــيط أكــرث مــن بكــرة 
الخيط العموديــة الثابتــة التــي يخــرج 
منها الخيط بشكل متعامد مع حلقات 

    القصبة.
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يقف الرامي يف وضع متعامد مع شاطئ  
املستهدف والقصبة يف البحر أو االتجاه 

 بعد ذلكيقوم ولهام، وضع معاكس 
أثناء بأْرَجَحة الثقالة برفعها إىل أعىل شامال و 

دون أن تتوقف يعود إىل أرجحتها نزولها و 
 برفعها إىل أعىل ميينا،

              

   

ويف اللحظة التي تصل 
فيها الثقالة إىل أعىل 
نقطة يستدير بجسده 

م يقوم ثنحو البحر 
بنفس حركات اليدين 
 مثلام هو الحال يف
-طريقة الرمي الجنوب

  إفريقية

                                    

ى للثقالة، عطَ حركة التأرجح التي تُ 
هدفها تقويس القصبة الشديدة 

وإكسابها أكرب طاقة ممكنة، الصالبة 
ونقل هذه الطاقة امليكانيكية إىل 
الثقالة والتي ستتحول إىل رسعة 

  قياسية تحقق أقىص املسافات.
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  )خيط وقصبةبتقنية ( الصيد

 الصيد الشاطئي تستمد تسميتها من معداتو  عىل البساطة، تقوم تقنية   
َدم تعاطي اإلنسان لصيد ـِوق املعداتَدم ـهي تقنية قدمية قِ بالتايل فو  .األساسية
متوفرا يف املزارع  نباتيا يف الصيد ، مادام القصب املستعملبالقصبة األسامك

عوم بحسب توفرها يف املصايد، ومتتد من الصدفيات . تتنوع الط..والبساتني
 طرق التطعيم به. مبختلفسمك الرسدين إىل  ...بعض الطحالبو والقرشيات 

إىل مواصفات خاصة تستجيب (خيط وقصبة) تحتاج معدات الصيد بتقنية 
   لظروف مامرستها:

 ،وبحسب مهاراتهم، يف الصيد بهذه التقنية تتباين طرق املامرسني القصبة:
... بحسب املصايد والظروف وأحوال املد والبحرو 

ه ــلهذا فإن وضع القصبة يف يد الصياد يرتاوح بني شب
القصبة  تصفت، مام يتطلب أن فقيالعمودي واأل 

 خفة الوزن لتفادي اإلعياء والتعب جراء حملهاب
املتانة  ، وأن تتوفر عىل قدر منلساعات طوال

 ةقدر الوأيضا  ملجابهة الظروف املتميزة بالقساوة
األكرث   طولال .عىل إخراج وانتشال األسامك من املاء

 أمتار  7و  6بني    يرتاوحاملامرسني    غالبية  استعامال عند
القصبة . الطرف العلوي النهايئ من أو أكرث قليال

بني من يرى رضورة اتصافه بالصالبة  تباين موضوع
خاصة  ،حتى يتمكن الصياد من التحكم يف املعركة

صيد الصخري توجد فيه شقوق ومسارب أن امل
وتجاويف قد يقصدها السمك لالحتامء واإلفالت، 

من املرونة بغاية وبني من يرى اتصافه بنوع 
ربات الخفية للسمك من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي إحساس ـاإلحساس بالض

  .السمك مبقاومة ما أثناء إقباله عىل الطعم قد تخلق لديه الحذر أو الرفض
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 التحمل والقدرة عىلالقصب الطبيعي النبايت (الخيزران) باملتانة يتميز 
  .ل للتقنيةواملحافظة علـــى الطابع التقليدي األصي

 لـة التنقـعملي )Télescopique(التلسكويب) ل (ـداخـصب املتـل القـهِّ سَ ـيُ 
لكنه يف املقابل ذو وزن ثقيل  التحمل،ويتوفر إىل حد ما عىل قدرة والتخزين، 

   .من ألياف الزجاج أو املواد املركبةإذا كان مصنوعا    جزئه السفيل سميك  Øطر  وق

الوزن وـصغر القطر مع ـصالبة ومتانة يف املـستوى  بخفةالكربون قـصب  يتميزو 
املطلوب، لكن هذه الخصــائص لها مثنها، كام أن هذا النوع من القصــب يحتاج  

          إىل العناية واالعتناء به.

  عبد الكبري صادق يس الرا       

قصــبة فإنه  الكيفام كان نوع      
ــات   ق ـل ون ـح ـك الزم أن ـت ن اـل ـم

متـقارـبة  و  صــــغرية مرور الخيط
ــات   ــام ــا وذات دع ه ـن ـي ام ـب ـي ـف
ارشة   ة مـب ة وملتصـــــق مســــطـح
ــاس   ــبة للرفع من اإلحسـ بالقصـ

ربات السمك، وحتى يبقى  ــــ بض
ة   الخيط قريـبا ـجدا من القصـــــب
وأقل عرضـــة للتأثر بالرياح. كام 

ــأن الحلقات املتقاربة    أن من شـ
ليأن  ل موزعني  جـع القوة والثـق

ة اءو  عىل طول القصـــــب ا  انحـن تـه
  الحلـقات دون تـباعد بنيمـثالـية و 

  .وخاصة عىل مستوى الجزء األعىل النهايئ رـميكن أن ينتج عنه تصدع أو كس
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ــوزع     ــتـــ يـــ
بني  نامرســو امل

أنـصار الطريقة 
ــة   ــدي الـتـقـلـي

أن ون  ير   الذين
ة  ــاـل ذه  أصــ ـه
ــة ي ـن ـق ـت ا إمنــ  اـل

تـــكـــمـــن يف 
ــة   ــقــ ــريــ طــ
ــا   مـامرســــتـه
ا  ة دوـم املرتبـط

ــب  الــ بــ  قصـــ
ي  تـــــ اـــــ النب

  .وبـــخـــيـــط
اســـــتــعــامل و 

ــة  ـبـكرة  ــدوي ي
ــرارة ــجــ ، (الــ

ـقـنوط ــد   )،اـل ق
ا   اطـي يوفر احتـي

  بالســمكحســاس اإل يف نظرهم  يجعلط باليد ــــــ الخي وأن إمســاك الخيط،من 
ــ مباـش  سـواء عند إقباله عىل الطعم أو عند اإلمسـاك به أو أثناء املعركة أو  را؛ـــ

املاء، كام أن التحكم يف الخيط  من )  ، تخراط(حلبه ـــــ حظة إخراجه وانتشـالل
ـبالـيد يجنـِّب إىل ـحد ـما إمـكانـية انكســــاره مـقارـنة ـبالبكرة اآللـية. وـباختصــــار  

  .متعة الصيد ختزلفالتعامل الفوري املبارش مع السمك ومع ردود فعله ي

ولة أكرث أثناء إطالق  الذين يفضـــلون البكرة اآللية يرون عىل أنها توفر ســـه     
ــراب)  الخيط  ــ ولفه ب(التســ رعة ودون تشابك، وال متنع من إمكانية إمساك ســ

  الذي يقوم بلف الخيط. للبكرة اآللية الخيط باليد بعد رفع الطوق املعدين
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 من رواد الصيد بالبيلوطة  حميده الفاكتوراالرايس 
  
               والصيد بالطريقة التقليدية        زكريا زايك الشاب 

ها سواء كانت البكرة آلية أم يدوية فإن 
يرتاوح  من خيط بقدر احتياطي مُتألُ 
 0.30ما بنيبحسب الرياس  هقطر 

إمـا يس ـل الخيط الرئيـ. ووص0.40و
 ،الحامل للصنارةط النهايئ ـمبارشة بالخي

 أو عرب خيوط وسيطة متدرجة
تنازليا يف قطرها وصوال  ومتسلسلة

أو   0.26أو    0.24من قطر    للخيط النهايئ
أكرث أحيانا بحسب درجة صفاء املاء 

ربط ونوعية األسامك وطبيعة املكان... ت
صنارة فردية أو ثالثية يف الخيط النهايئ 

بحسب املامرسني وبحسب طبيعة 
عية األسامك املستهدفة، كام قد يضيف بعض مامريس هذه التقنية املصيد ونو 

وتتبع حركة  لعمقاالخيط لتحديد مستوى  يف أو مؤرشا بصـرياعوامة صغرية 
  .ذلك ، وبعضهم يستغني عنالخيط
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 )Pelota(من اللغة االسبانية  تسميتها    طريقة يف الصيدتستمد هذه ال  البيلوطة:
أو  عجني الرسدين التي تستعمل كطعم كويرةواملقصود بها ". كَُويْرةوتعني "

و لحم صدفيات وقد يكون هذا الطعم لحم رسدين أ  .لتغطية الطعم
 أوقرشيات... 

ارس يف املناطق الصخرية ميُ نتائج أكيدة ما دام    وجد فعال وذالصيد بالبيلوطة    
 أكرب املحاطة باملوج املضطرب. وهي مناطق تستقطب األسامك لتوفرها عىل

  كمية من األكسيجني والغنية بالطعوم التي تقتلعها االمواج.
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

  
  ين محمد الغزواالرايس 
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الرسدين طعم مفضل لدى العديد من األسامك. ذو رائحة نفادة وقوية تستثري 
حرض عجني وتجذب األسامك من مسافات بعيدة ومتارس عليها جاذبية قوية.  يُ 

الرمل إلكسابه بعض  من ه بقدروخلطتم عجنه الذي يالرسدين بلحمه فقط 
عها العجني بنسب يصبح م أو هام معا بدقيق أو سميدوقد يُخلط  ،الثقل

  "كبايلة"دين أو اإلسقمريمتامسكا ولينا يف نفس اآلن، كام قد يضاف زيت الرس 
عتمد الصيد بالبيلوطة عىل عامل الجذب واالستثارة كرشط رضوري لنجاح ي 

كمية من لحم سمك  يتم دقصيد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف عملية ال
مل الخشن إلكسابه شيئا الرسدين دون أن يصل إىل مستوى العجني، ويخلط بالر 

رش يف مكان مناسب تقود إليه التيارات جالبة معها األسامك بفعل من الثقل ويُ 
 آلخر  الذوق والرائحة املنترشة يف املحيط. ويواظب الصياد عىل الرش من حني

طيلة عملية الصيد للحفاظ عىل عنرص الجذب واالستثارة. وبعض املامرسني  
عملية الرش عىل رؤوس الرسدين وأحشائه وما ال   يف بالبيلوطة يعتمدونلصيد ل

يصلح للعجني، غري أن البعض اآلخر يرى أن ذلك من شأنه جذب أنواع غري  
 مرغوب فيها من األسامك.

  بالطريقة التقليدية سة يف الصيد بالبيلوطة رائد ومدر  الرايس بّا عيىس
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      عياش الدين الرايس نور                       

ملية الصيد إن نجاح ع
بتقنية البيلوطة رهني 

  بتوفر عدة رشوط:

اختيار املصيد  - 
بعض السطوح  :املناسب

الصخرية تكون مالمئة يف 
الفرتة التي تكون فيها 
عرضة للموج حيت 
يصعد إليها ليغمرها 
ويغطيها تم يرتاجع إىل 
األسفل، محدثا بذلك 

ة عىل مياه تتوفر عىل حد الحافة الصخرية املرشف  .بيضاء غنية باألكسيجني  مياها
ة قبالة الصخور املنعزلة أدىن من العمق. مسارب وسواقي وبِرَك. األماكن الواقع

رشيطة أن تكون املياه يف تلك ...«العوامات" مبا يف ذلك بعض املصايد الرملية 
األماكن تتوفر عىل قدر من االضطراب يسمح بتوفري الطعوم ويف نفس الوقت 

  يجني تجذب وتستقطب األسامك الباحثة عنهام.يجعلها غنية باألكس

  باألكسيجني   ةالغنييد امصذج للامن
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 والصيد بالبيلوطة بالطريقة التقليدية  الرايس نور الدين العلوي

 

إذا كانت باقي تقنيات الصيد بالقصبة تستهدف األسامك حيت توجد أو ترعى،   -
األسامك واستثارتها  فإن األمر مختلف يف الصيد بالبيلوطة إذ تعمل عىل جذب

مرشوط باملواظبة عىل الرش بواسطة عملية الرش، وبالتايل فنجاح عملية الصيد 
بكيفية مضبوطة من حني آلخر ودون مبالغة من جهة، ومن جهة أخرى اختيار 
املكان املناسب للرش، وذلك بهدف الحفاظ عىل األسامك داخل املجال الذي تتم 

  رش من نفس جنس الطُعم.، وأن يكون الفيه عملية الصيد
ن االستجابة والقيام بردة توفر املامرس عىل رهافة اإلحساس حتى يتمكن م -

فعل فورية وآنية إلقبال السمك عىل كويرة الرسدين املتسمة بالهشاشة، والقدرة 
أيضا عىل حسن إدارة املعركة يف وسط وبيئة يدركهام السمك جيدا ويحسن 

  استغاللهام لإلفالت. 
يار أحوال الطقس املناسبة وخاصة غياب الرياح ألنه بوجودها يصعب اخت - 

اس بإقبال السمك عىل الطعم، وأيضا أن تكون أحوال البحر مالمئة وتسمح اإلحس
  مبامرسة الصيد ويف نفس الوقت توفر القدر الرضوري من السالمة.
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  مراحل إعداد عجني البيلوطة                                      
  مع الرايس نور الدين عياش                                     
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: املعدات مشابهة ملعدات الصيد بالبيلوطة، إال أن الطعم الصيد بطعم الخبز
حر بوباقي الطعوم من محار وبلح الهنا مختلف متاما. فعوض عجني الرسدين 

املامرسون يف كيفية  بالخبز. ويختلفيكون التطعيم وسلطعون وقريدس ... 
ه فقط حيت لبابويستعملون  قرشة الخبز الخارجيةاستعامله، فالبعض يزيل 

. وآخرون  وقد يُخلط بيشء من الدقيق ويستعمل طعام يف شكل كويرات  ،عجنيُ 
رتطيبه ب قومونطوليا ي الخبز إذا كان شكل يحتفظون بالقرشة بعد حكها قليال.

يسهل لفه حول حتى  اصري مطاطييتييك لوضع يف كيس بالسويبقليل من املاء 
ويف كال الحالني طولية.  ه إىل رشائح  قطع لبابمن املامرسني من يكتفي بو   ،الصنارة

لجذب  (كبايلة) القليل من زيت الرسدين أو اإلسقمريإليه ميكن أن يضاف 
ويعتمد  سمك البوري بصفة خاصة، ومختلف األنواع من األسامك بصفة عامة.

 يقوم بالتطعيموهناك من  لخبز عىل الرش املخلوط بالزيت. الصيد بلباب ا
  .اإلسفنجب
ني يستعمل قصب الرمي ويستهدف سمك البوري بطعم الخبز من بعض املامرس 

خالل مركب طعم متعدد الصنارات يتم رميه باالستعانة ببيلدو وتركه ينجرف 
  سمك البوري.ل تهمع التيار إىل حني مصادف

 
ــ لّ الفِ  م:ــ العاي/راشةرشية/الفْ ــ الف(امة وّ ــ الصيد بالع  ني): تستعمل تقنية العوامة ــ

ــم  التي تتوفر عىل قدر من العمق يفيف املناطق  ــميت بهذا االس ــاطئ. وس الش
ة  ا عىل عواـم د يف مامرســــتـه ا تعتـم ة فلّني "فريشألنـه ــل قطـع   "،هي يف األصــ

 املاءخاـصيتها املوحدة هي أنها تطفو فوق  .ذات أـشكال متنوعةوأـصبحت اآلن 
ومن ـشأن تحرك   .ة ممكنة بحثا عن األـسامكوتنجرف معه لتـصل إىل أبعد مـساف

مركب الطعم بنفس رسعة جريان التيار أن يبدو الطعم طبيعيا وفق ما تعودت 
امك ويسـتفز غريزتها  امك يف بيئتها، فيثري اهتامم األـس عليه الغريزة الحذرة لألـس

يتم إدراكه    الجانبي. هاعن بعد بواـسط خطالهجومية خاـصة أن تحرك الطعم ـس
وـبذلك  يف الخيط بحســــب العمق املراد االصــــطـياد فـيه، العواـمة ـيتيكون تثب

ـفالتـحدـيد املســــبق للعمق املُراد االصــــطـياد فـيه يُجنـّب مرـكب الطعم من أن 
ة البـحث عن الســـــمك يف األـماكن الوعرة وتحقيق   الـتايل إمـكانـي يعلق، ويتيح ـب

ــل النتائج مادامت تلك األم ــواء  اكنأفضـ ــامك سـ ــلة لدى كل األسـ هي املفضـ
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ــر املطاردة التي ت ــت صد فرائسها، أو الطريدة الباحثة عن ملجأ يقيها املفرتسني.  ــ
تم وـصل  توـضع حبيبة من الرـصاص إلكـسابها نوعا من التوازن. وي العوامةأـسفل 

ــ الخيط الرئي ــ يس بخيــ إىل  0.24ط نهايئ واحد يف املناطق الصخرية من حوايل ــ
  بأكرث من خيط يف املناطق الرملية.  و  ،0.30

 

مجال مامرســة هذه التقنية هو املناطق   ):Rockfishingالصــيد الصــخري (   
الـصخرية التي تعرف نـشاطا لألـسامك الـصخرية واألـسامك املفرتـسة املطاردة لها،  

   .من األكســــيجنيإضــــاـفة إىل أنـها تكون غنـية ـبالطعوم وتتوفر عىل ـقدر ـهام 
تيكية ـصغرية  تعتمد هذه التقن تها عىل معدات خفيفة وطعوم بالـس ية يف مامرـس
دال اـلة خفيـفة من وزن وميكن اســــتـب ا بطعوم طبيعـية مع ثـق جرام إذا ـكان  5ـه

ة إىل ـحدود حوايل  اـل ادة يف وزن الثـق ا، والزـي ادـئ ان البحر  20البحر ـه جرام إذا ـك
قد   يعرف بعض االـضطراب حتى يبدو الطعم يف حركته طبيعيا قدر اإلمكان مام

ل  تحصـــل معه مفاجآت ســـارة. وأســـفل الثقالة يُربط الخيط النهايئ باســـتعام
) 15/20). ويكون طول الخيط النـهايئ يف ـحدود (Emerillonالواصــــل اـلدوار (

ــمك وعدم منحه   ــخور، وللتحكم فورا يف السـ ــنتيمرت لتفادي أن يعلق بالصـ سـ
ذي تطرحه الفرصــة لالحتامء بالشــقوق والتجاويف الصــخرية. لكن املشــكل ال
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تفادي هذا هذه التقنية هو سـهولة أن يعلق مركب الطعم يف الصـخور. وميكن 
املشكل باستعامل "الثقالة الضائعة" وتتمثل يف وضع الثقالة يف أسفل املركب أو 
ــره   ــــ ــــ ــل كســ ــــ متعامدة معه وتثبيتها يف خيط ضعيف القطر حتى يسهــ

ــق ــ ــ ــ ــة إذا مــا عل ــ ــ ــ ــ ــة بالثقال ــ ــ ــ ــ ــاك ، خاتوالتضحي ــة يف حال اإلمســ ــ ــ ــ صــ
  بسمـــــك.  

  
  :  تقنيات أخرى   

داع يف مجال  ــ دود لإلبــ ال ح
د،  وال ميكن حرصــــ الصـــــي

تقنيـات الصــــيـد يف عـدد 
ه   ــاـب مـحدود، إذ رغم التشــ
ـــتوى  ــاـهري ـعىل مســ اـلظ
املـعدات وبعض الطعوم إال  
ــذه   ــدـيم ه ق ــة ـت ي ـف ـي أن ـك
ــب   ــة مـرك األخـرية ونـوعـي
الطعم والتالؤم مع طبيعـة  

واألســــــامك املصــــــيـــد 
قد يدفع بعض  ؛املســتهدفة

املامرـسني إىل ابتكار تقنيات  
ــيات  ت ــوصـ تامىش مع خصـ

واألســـــامك مـنــطــقــتــهــم 
رسعان  ، والتياملتواجدة بها

ـما تحقق نـجاـحا ملموســــا  
يف مدينة   )ةالتامدور (، مثلام هو األمر بالنســبة للصــيد بتقنية االنتشــار لتبدأ يف

  ستة رائدها.رايس نجيب بو والتي كان املرحوم السال، 
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  تق�يات الصيد �لطعوم �صطناعية 
  

  
 عامة تقنيات الصيد بالطعوم االصطناعيةتقنية الجر خصوصا و تستهدف    

  .Les poissons chasseursاألسامك املفرتسة املطاردة 
نجاح هذه التقنيات رهني مبدى القدرة عىل إثارة انتباه األسامك املفرتسة   

  واستثارتها ودفعها للهجوم والتمكن منها. هجومية، بلالواستفزاز غريزتها 
هجوم األسامك املفرتسة املطاردة عىل الطعوم االصطناعية ال يجد تربيره يف   

الحاجة إىل إشباع الجوع فقط، ولكن يف كون األسامك املطاردة، كأي حيوان 
عها رب، ويوقظ ويستثري غريزتها الهجومية ويدفاف والهائمهاجم، يستفزها الخ

ىل الهجوم. وهنا يكمن رس نجاح تقنية الصيد بالطعوم االصطناعية، وهو فعال إ
أن يتمكن املامرس، بفعل امتالكه للمهارات وبواسطة املعدات املناسبة، من أن 
 يخلق يف الطعم االصطناعي تطابقا ومامثلة يف الحركة والرسعة والعوم وعمق

حيوانا دخيال عىل مأوى   اربة... أو... طريدة جريحة، خائفة، هومستوى التعويم  
السمك املفرتس املطارد. ال ميكن للطعم االصطناعي حتى ولو كان حجمه وشكله 

التعامل   كانولونه يطابق مطابقة تامة األسامك الطريدة أن يحقق أي نجاح إذا  
تركه مستقرا يف مكانه. كيفام كانت نوعية الطعم و معه كطعم طبيعي برميه 

ي تخلق منه كائنا حيا يف أعني األسامك املفرتسة ويثري ركة هي التاالصطناعي فالح
اهتاممها، لكن نوعية الحركة املتناسبة مع شكل الطعم االصطناعي ومامثلتها 

  للطرائد هي التي تثري هجومها.
تقنية الصيد بالطعوم االصطناعية تقنية فعالة، تعتمد عىل التحرك والتنقل من   

نب الحيطة والحذر. وتغطي مساحة قد تكرب نة، إىل جامكان آلخر، وعىل املرو 
  أو تصغر بحثا عن املناطق التي يفرتض فيها وجود السمك.
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  املعدات
  

يرتكز صنع معدات الصيد بالطعوم االصطناعية حاليا عىل الجمع بني خفة   
الوزن والفعالية. فقضاء الساعات الطوال يف الرمي والسحب والتنقل من مكان  

وأحيانا يف سطوح صخرية وعرة، يفرض بالرضورة أن تكون املعدات تتميز   آلخر،
التضاريسية للمصايد بخفة وزنها مع فعالية ودقة ومتانة تتالءم والطبيعة 

  واألسامك املستهدفة.
  
  

 القصب                            
                                                                                                             

  

ز القصب الخاص بتقنية (الرمي بالطعوم االصطناعية) تامي
)Spinning رشط رضوري. فقضاء ساعات ) بالخفة. وهذا

طوال يف الرمي والسحب والتنقل يفرض ذلك، وإال سيحل 
جهة، ومن جهة أخرى يجب أن هذا من  .التعب رسيعا

عية أداة طيعة يف يد يكون قصب الرمي بالطعوم االصطنا
املامرس ليناور به وفق ما يتطلبه كل طعم اصطناعي من 

  تعويم يتناسب مع تصميمه وهندسته.

 
يرتاوح طول قصب الرمي بالطعوم االصطناعية الخاص 

مرت.  3.30ومرت  2.70بالطعوم االصطناعية الصلبة ما بني 
يرتاوح طول قصب رمي الطعوم املرنة بواسطة (البيلدو و

Buldo مرت. 3.90مرت و 3.60) ما بني  
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من  لقالل الرايس محمد أحمد ولد
  موريتانيا 

  
  
  
  

  
  
) تتجىل من خالل نوع (Actionما  كل قصبة بصفة عامة بفاعلية ختصت 

بفعالية   متتاز  كل قصبة  أناالنحناءة التي تتخذها أثناء الرمي أو أثناء املعركة. كام  
ن محدد. وانطالقا من قدرة كل قصبة عىل رمي ) يف رميها لوز Efficacitéأكرث (

درجات  6اعية إىل صنف قصب الرمي بالطعوم االصطنيُ ذلك الوزن املحدد 
  الصيد الشاطئي: األكرث استعامال يفاألربعة األخرية هي 

  
  جرام Light L  3-12 خفيف 

  جرام Medium Light  ML  5-20  خفيف متوسط 

  جرام Medium  M  10-30  متوسط 

  جرام Medium Heavy  MH  15-50  سط ثقيل متو 

  جرام Heavy  H  20-80  ثقيل 

  جرام<  Extra Heavy  XH  100  ثقيل جدا 
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  Le moulinetالبكرة اآللية 
 

اختيار البكرة اآللية املناسبة لتقنية    
الصيد بالطعوم االصطناعية ينبغي أن 
يراعي رشطا أوليا وأساسيا، هو رضورة 

نها مع وزن القصبة حتى يكون تناسب وز 
، وخفيفا الزوج (قصبة/بكرة آلية) متوازنا

مراعاة مجموعة من املواصفات تقوم مع 
الخفة ورسعة مع عىل الجمع بني املتانة 

أكرث من مرت يف كل دورة يد، وسعة حوايل 
يفرض اختيار بكرة آلية مصممة  )، مامLa tresseمرت من الخيط الضفرية ( 170

قنية خاصة بهذا النوع من الخيوط، وأن تتوفر عىل قوة فرملة تفوق مبواصفات ت
  . كلغ 10

  
  

  الرايس
  فيصل حمومي 
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  طو الخي                          

الخيط رقيقا كلام كانت مسافة الرمي أبعد. ومبا أن أوزان ) Øكلام كان قطر ( 
الطعوم االصطناعية خفيفة فإن هذا يفرض استعامل الخيط الضفرية ملا له من  

ة يف ُسْمك أقل، وقدرة أكرب عىل تحمل الظروف القاسية خصائص تجمع بني القو 
إىل  17الخيط من حوايل للبيئة البحرية من ملوحة وأشعة شمس. ويكون قطر 

كحد أقىص. ومبا أن طبيعة مواد وطريقة صنعه تجعل منه خيطا منعدم  20
) فإنه ميّكن من اتصال مبارش بالطعم االصطناعي أثناء Elasticitéالتمطط (

ه، ونقل أدق اإلحساسات، كام تصبح املعركة مع السمك والتحكم فيه تعومي
لبكرة اآللية. ويكون الخيط النهايئ من فورية وآنية، رشيطة ضبط دقيق لكابح ا

 50بطول يرتاوح ما بني و  أو خيط النيلون املعالج بالفليورين، الفليوروكربون
بالنسبة لقصبة طولها  سنتيميرت 60مرت إىل  2.70سنتمرت بالنسبة لقصبة طولها 

بحسب املصيد والسمك  0.45و 0.35مرت، ومن قطر يرتاوح ما بني  3.30
  املستهدف.

  

  طعوم االصطناعية ال                  

تحايك مختلف الطعوم التي  يزخر سوق الطعوم االصطناعية بعدد هائل منها
تقبل عليها األسامك من الطرائد والديدان وغريهام. ومصنعة من مواد بالستيكية 

طاطية أو معدنية أو من خشب أو من بعض املركبات، تحت أشكال وألوان أو م
جمع بينهام، وذات أحجام متباينة وأوزان متنوعة. وهي إما صلبة أو مرنة أو ت

 بتقنية تعويم محددة يجعل نيمختلفة، كام أن هندسة صنعها وشكلها املرتبط
املياه. وقد تضاف إىل  تبثها يف ذلك العوم مصدر إثارة لألسامك باالهتزازات التي

روائح بنكهات متنوعة ملزيد من الجذب بإثارة حاستي الشم   الطعوم االصطناعية
. وبعض النامذج مزود بحبيبات معدنية يف تجويفها لدى األسامك ذوقوال

إلكسابها مزيدا من التوازن أثناء الرمي وربح مسافة أطول وإلحداث صدى صويت 
تدفع املنافسة الرشسة و ألسامك املهاجمة املفرتسة.   أثناء تعوميها بهدف استفزاز ا

   .البتكار واإلبداع يف هذا املجالبني الرشكات املصنعة أو املنتجة، إىل املزيد من ا
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  األسامك االصطناعية العوامة الصلبة:   

ــأ   ط ـخ ــاـل ق ب ـل ـط يـُ
)  Rapalaاســــم (

ــامك كل   عىل األس
ــة   ــاعـي ــطـن االصــ
ة   العواـمة الصــــلـب
ــا عـن  ه زا ـل ـي متــي

ة.  يف حني أن املرـن
ــذـكور  االســــم امل
ــىل  ــترصــــ ع ــق ي
ــة   منتوجــات رشك
معيـنة واـحدة من 
ــدة   ــن ع ــم ضـــ
رشكــات، إذ يزخر 
وم   ـع ـط ــوق اـل ســ
ــة   ــاعـي ــطـن االصــ

تطابق هندســة صــنعها األســامك الطريدة. الصــلبة بعدد هائل من األنواع التي 
وكل نوع منها له خـصائـصه التقنية. وهذا التنوع واالختالف والتباين يف األـسامك 

عية العوامة الصلبة يثري االلتباس والحرية يف االختيار نظرا للتعدد الهائل االصطنا
...  ركاتـــ املتباينة بحسب الش والتسمياتواأللوان  يف األنواع واألشكال واألحجام 

  لكنها حرية مؤقتة ستزول 

مع اكتساب الخربة والتجربة، ويصبح التنوع والتباين يف األسامك االصطناعية  

ة يفتح إمكانيات واسعة لالختيار للتكيف مع مختلف الظروف العوامة الصلب

، البيئية البحرية واملناخية والزمانية واملكانية، وبحسب نوع األسامك املستهدفة

  وأيضا بحسب القدرات املادية لكل مامرس.
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العوم كواحد من ضمن عمق أنواع عىل مستوى  3ميكن التمييز عموما بني   

:لة حرصها بالنظر إىل تنوعها الهائل نظرا الستحاعدة معايري  

): وهي التي تطفو فوق املاء ألن درجة Floatingالنامذج العامئة ( -
 كثافتها أقل من كثافته.

): وهي التي تكون كثافتها مساوية Suspendingالنامذج العالقة ( -
 لكثافة املاء، وبالتايل تستقر عىل عمق معني عند التوقف عن سحبها.

): والتي تكون كثافتها أكرث من كثافة املاء، Sinking( النامذج الغواصة -
 وتغوص عند التوقف عن سحبها.

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
وكام تتفاوت يف مـستوى غوـصها بحـسب مادة ـصنعها وكثافتها فإنها تتفاوت يف  

مســتوى الغطس أيضــا بحســب توفرها أو عدم توفرها عىل مقدمة أمامية عىل 
ــان ( ــكل لسـ ــتيكيا،  األخري يكون  ذاوه). Bavetteشـ بدوره إما معدنيا أو بالسـ

قصــريا أو متوســطا أو طويال مع تباين يف درجة االنحناء نحو األســفل مبا يحدد  
  مستوى عمق الغطس املراد أثناء التعويم. 
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عىل معيار املقدمة اللسانية تقسم األسامك االصطناعية العوامة  اعتامداو       
     إىل عائلتني رئيسيتني:

- Stikbaits :  

  ويجب) وبدون مقدمة لســانية. Bâton( ُعصــيةطعوم اصــطناعية عىل شــكل  
ــم ( ) ميينا وشـــامال Poignetتعويم هذه الطعوم باالعتامد عىل تحريك املعصـ

وفق خط  كون) مام يجعل عومها أثناء الســحب ال يZig-zagبشــكل متعرج (
تقيم، ولكن بطريقة تنعرج معها ميينا  ميتهو مـس امال. ومن هنا تـس ا ب  تنعرج ـش

)Walking the dogروق ـالش ة الكلب). ويستحسن استعاملها عندـ) أي (مشي
ــة، وعندما يكون البحر قليل  والغروب ــامك املفرتسـ ، وأثناء وجود مطاردة لألسـ

  .مواجاالضطراب بسبب أنها ال تتفاعل بشكل جيد مع األ 

Jairkbaits )Leurre à secouer(  

  

  

 النهايئ من القصــبة إلفقادها التوازن،  تعوميها باملعصــم وبالطرف األعىل جبوي
م التوقف  ثوالقفز بـها من ـتارة إىل أخرى نحو األـمام بهزات ـجاـفة غري منتظـمة 

هذا النوع متوفر أيضـــا بالبالســـتيك  و لربهة بهدف اســـتثارة الســـمك املهاجم. 
  املرن. 
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ات تتعدد وتتنوع إىل أشكال وإبداع وكال الصنفني السابقني يتفرعان إىل أنواع  
  ال حرص لها بحسب الرشكات املصنعة واملنتجة. 

  بخصائصها التقنية وطرق تعوميها منها: أخرى تتفرد كام توجد أنواع     

Poppers :  

  

ــطناعية ذات مقدمة مقعرة ( ــامك اص تعوميها بعمليات   كون). ويConcaveأس
  املقعرة الفارغة باملاء فتحدث مقدمتهاســـحب متتالية بطريقة تصـــطدم معها 

). ومن طبيعة ذلك الصــوت جاءت تســميتها. من األفضــل تجنب  Popصــوتا (
تعامله وت أن  ااـس أن ذلك الـص يقة واملحدودة العمق ألن من ـش يف املجاالت الـض

يف املـجاالت الفســــيـحة  تكون ـله نتيـجة عكســـــية. ومن األفضــــل اســــتعاملـها 
  والعميقة.

  :الطعوم االصطناعية املرنة 

ة الصلبة، فإن الطعوم املطاطية أو البالستيكية بخالف الطعوم االصطناعي    
املرنة، إضافة إىل انخفاض أمثنتها مقارنة بالطعوم الصلبة، وبفعل مادة صنعها 

فإنها تتمتع بخاصية متوجية أكرث من الطعوم االصطناعية الصلبة وتتفوق  ،املرنة
كام نقطة ضعفها بفعل هشاشتها.  عليها، إال أن نفس مادة صنعها تشكل أيضا

بها يف ظروف جد متباينة، ويف   أنها تتمتع باتساع مجال استعاملها، وميكن الصيد
األماكن التي يستحيل فيها الصيد بالطعوم الصلبة. وتحتاج فقط إىل تكييفها مع 
ظروف استعاملها إما بصنارة مرصصة، أو رأس بوزن معني والتعامل معها مثل 

بعضها يتم رميه وتعوميه   .يف تعوميها  ءىبططناعية الصلبة لكن مع  الطعوم االص
  ):باالعتامد عىل (بيلدو) أو (بومبيت
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  ): Buldo(البيلدو

ذو شــــكـل دائري أو  
بيضـاوي من بالسـتيك  
شــــفـاف أو ملون أو  
فوســـفوري لتســـهيل  
ــوم يف  ــع ــه. ي ــت رؤي
ــطح أو قريبا من  السـ

                    السطح.  

  ): Bombette(البومبيت

تد وطويل، يخرتق وسـطها الطويل أنبوب ميتد خارجها  ذات شـكل بيضـاوي مم 
إـما للتعويم يف الســــطح أو يف لتمرير الخيط من وســـــطه. يوـجد منـها نوـعان 

  العمق.

دورهام هو إيصال بعض الطعوم اللينة الخفيفة الوزن إىل أبعد مسافة       
ممكنة من جهة، وتعوميها قريبا من السطح وخاصة فوق السطوح الصخرية من 

تقل املسافة التي تفصل بينهام وبني الطعم االصطناعي عىل   أالة أخرى، عىل  جه
  متع الطعم االصطناعي بحرية العوم بعيدا عنهام.ثالثة أمتار ليت

تتنوع أشكال الطعوم املرنة إىل درجة يصعب حرصها. فمنها ما تحايك صغار   
وع ألوانها وأحجامها أو األربيان... كام تتن  سلطعون البحراألسامك أو الديدان أو  

ح يحتل وطرق تركيب الصنارة بها، وشكل الصنارة املالئم لكل منها. وبعضها أصب
  رأس قامئة الطعوم االصطناعية املرنة ملا يحققه من نتائج أكيدة.
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  Les shads  :  

طـعـوم   ــذه اـل ز ه مــي ـت ـت
البالســــتيكيــة بــامتالكهــا 
ــة  ــة مـرن ي ـل ــة ذـي ف زعــن ـل
مفلطـحة النـهاـية ومـتدلـية.  

ــم يمها الهنديس بهذا وتصـ
ــكل يجعلها تصـــطدم  بشـ

تتولد عنها اهتزازات مسـتفزة لألسـامك ففتنحرف ميينا وشـامال  ،باملاء أثناء الجر
  .املفرتسة

وتتمكن هــذه الطعوم 
البالسـتيكية من تحقيق  
ــة يف  ــابـي ــائـج إيـج نـت
األماكن التي يصــعب أو يســتحيل فيها اســتعامل الطعوم الصــلبة، وذلك بفعل 

يف ظهرـها وتوجهـها نحو األعىل مام يجعلـها يف ـمأمن من أن  موضــــع الصـــــنارة
نارة مثبتة يف رأس مرـصص متعدد األوزان فإن ذلك  تعلق بالـصخور. ومبا أن الـص
ب   ب حالة البحر وبحـس يوفر إمكانية تغيري الرأس واختيار الوزن األنسـب بحـس

  املسافة املرجوة.

  swimbait Les:  

ــك    ــم ــايك الســـ ــح وت
االصـــطناعي الصـــلب  

ال ـــك ن  ،شــ ــا ـم ه إال أـن
ام  رن ـم ــك ـم ي ـــت الســ ـب
ــا أكـرث  ــل عـومـه جـع ـي
محاكاة للسـمك خاصـة  

  تلك املتمفصلة.
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     ):Les cuillères( الصفائح املعدنية

وتصنع من مواد معدنية مختلفة، مختلفة األحجام واألوزان   ذات شكل انسيايب،

يضـاف  ثالثية من خلفها، وقد أو صـنارة واأللوان وطريقة العوم، تنتهي بصـنارة 

  .الرباقة والالمعة كالرقائق واألهداب بعض املثريات إليها

    

       الرايس محسن فرحات
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  ):Pêche à la moucheالذبابة ( الصيد بتقنية

  

  

يتم الصيد بهذه التقنية الستهداف سمك الرتوتة والسلمون...  
ك ســـام أ تســـتعمل هذه التقنية أيضـــا يف البحر وتســـتهدف 

.  وأنواع أخرى.. ي والبوريواإلســــقمر  ســــيف وأبو صالـقارو 
  معداتها الخاصة من قصب  ذه التقنية وله

    

  

  

  

  

  

  

  )La soieة (ـــوبكرة آلية وخيوط ذات طبيعة خاص
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وتـستعمل طعام اـصطناعيا يـسمى  
ـــ بعض الحش اثلمي ،ذبابة أو رات ـــ

تكون موـضوع هجوم  التي  الطعوم
    للسمك.

طعوم تقنية "الصيد منوذج من       
بالذبـــــابة" تحايك الـسلطعون، من 

  وريضابتكار الرايس منري البي

  

  

  

  

  بالذبابة   الشاطئي نية الصيدوتق وريضالرايس منري البي
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ة هو طـابعهـا الجاميل الفني ســــواء يف التفنن يف إعـداد  مـا مييز هـذه التقنـي
وفســح املجال أمام الخلق واالبتكار واإلبداع، أو يف الحركات  والطعوم الذبابات 

ــع الذبابة يف مكان  التي يقوم بها املامرس أثناء الرمي ود ــويبه حتى توض قة تص
بها تعويم الذبابة،   يجبالتي  محدد وبحســـب اتجاه جريان املياه، أو بالكيفية

  يـــــ وأثناء القتال مع السـمك وكيفية جمع الخيط... وهي حركات فنية تكتـس 
   ة للمامرس وللمشاهد.  ـطابعا جامليا تجلب املتع
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  الطعوم الطبيعية 

  
لصيد األسامك، هو أوال وقبل كل يشء طعام من األطعمة   وفخ  عم كمصيدةالطُّ   

عم يف استثارة السمك، يجب أن تتوفر التي يعيش عليها السمك. وليك ينجح كطُ 
ر فيه رشوط الجاذبية ويستجيب ملتطلباته الغذائية، وأن يبدو للسمك يف مظه

 ما تعودت عليه غريزته يف بيئته البحرية. تعمل حواس األسامك طبيعي وفق
من خالل الدور  لمعطيات البيئة املحيطة كك وتدركبشكل موحد ومتكامل. 

املوكول لكل حاسة. الشم والذوق من أقوى الحواس لدى السمك، والخط 
طة. وهذه الجانبي هو مبثابة جهاز استشعار عن بعد يلتقط كل الحركات املحي

ون طريا أهم االعتبارات التي يتأسس عليها اختيار الطعم الذي يجب أن يك
برائحته، جاذبا مبذاقه. وإذا قدم الطعم بطريقة يحتفظ بها عىل حرية الحركة، 
فستتوفر وتتكامل كل عنارص الجذب واالستثارة. وإذا كانت الرؤية عند السمك 

مع ذلك يبقى حساسا اتجاه الضوء،  ال ترقى إىل مستوى قوة باقي الحواس فإنه
ورية لتلعب دورها يف إثارة اهتاممه وهنا تدخل الجويهرات الفوسفورية والفل

وجذبه نحو الطعم. كام أن الجويهرات الطافية من شأنها موضعة الطعم يف 
  مستوى العمق الذي يتناسب مع السمك املستهدف.

ت عليه غريزته يف بيئته الحديث عن تقديم الطعم للسمك وفق ما تعود عند  
البحرية، فإن ذلك يعطي األفضلية واألسبقية للطعوم املحلية. فالسمك حني 
يبحث عن الغذاء يف مكان أو منطقة ما، فألنه تعود عىل طعام معني يف ذلك 

ه من جاذبية املكان، إال أن يصادف طعوما قد تستثري غريزته مبا متارسه علي
  أو مذاق يجرانه إىل اإلقبال عليها.  من رائحة لهاوإغراء بفعل ما 

إذا كانت كل الطعوم تتوفر فيها عنارص الجذب واالستثارة بفعل طراوتها   
وحسن تقدميها، فإن التباين بينها سيكون عىل مستوى نوعية املذاق ونوعية 
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ات سمك معني يف طور ما من الرائحة املميزة لكل طعم والتي تتوافق مع متطلب
دورية تدفعه إىل تفضيل بعضها عىل البعض اآلخر، مام يفرس   حياته أو مرحلة

   تقلب إقباله عىل الطعوم.

       

  إىل: صنفهاميكن تصنيف الطعوم بحسب 

 األسامك -

 الديدان  -

 القرشيات -

 الرخويات -

 الصدفيات -

 طعوم أخرى... -
ي يحكم نظام البيئة البحرية يجعل من ذالسلسلة الغذائية ال  قانوناألسامك:  -1

الصغرية وجبة غذائية لألسامك الكبرية، وقد تكون أحيانا من نفس  األسامك
ستهوي ت  كطعوم. وتبقى بعض األسامك تحتل قامئة األفضلية  59*جنسها وفصيلتها

 .والبوري (كبايلة) معظم األسامك، وعىل رأسها الرسدين واإلسقمري

 
59Fao : triage des poissons 
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  :  الرسدين      

الغذائية تتأسس عليها   يحتل سمك الســردين مكانة مركزية يف قاعدة السلسلة 
بشكل أو بآخر، بهذه القاعدة  باقي الحلقات، فوجود معظم األسامك له ارتباط،

الغذائية، مام يســـتوجب املحافظة عىل هذه الرثوة وبالتايل تجنب اســـتهالكه 
  طيلة فرتة التوالد أشهر يناير وفرباير ومارس. 

يف مياه   زيتا يسـرييفرز    الذي  ردين برائحته النفاذة، وبلحمه الذهنيلسـايتميز  
مسافات بعيدة. ولهذا السبب  مصدر انبعاثه، األسامك من جالبا، إىلالبحر 

دقه وخلطه بالرمل ونرثه يف املاء "الرش"، وسيلة لتهييج   السـردين، بعد يستعمل  
   شهية األسامك وجلبها نحو الطعم.

صيد بالبيلوطة، تتنوع طرق التطعيم بالرسدين، فقد يستعمل كعجني يف تقنية ال 
الصنور مثال، أو أو تستعمل الواحدة منه بأمتها الستهداف بعض األسامك ك

االكتفاء بجزئها الخلفي القريب من الذيل للمتانة النسبية لعضالت تلك املنطقة، 
ونفس   املطاط،  أو أحد الجانبني أو هام معا وتثبيتهام عىل الصنارة بواسطة الخيط

  ...أحشائهاألمر كذلك عند التطعيم ب
 

 aquaportail.com : Cannibalisme 
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لتحقيق نتائج أكيدة باستعامل الرسدين كطعم، يشرتط فيه أن يكون طريا.     
غري أن هشاشة لحمه تطرح بعض الصعوبات عند التطعيم به، ولهذا وجب رشه 

للحفاظ عىل  بقليل من امللح الخشن مبجرد اقتنائه وتركه ملدة كافية يف الثالجة
ة أثناء الرمي ة تعطيه مقاومحتى تتصلب عضالته وتكتسب متانو  طراوته

  وتحّمل البقاء يف املاء مدة كافية لجذب األسامك إليه.
  ): Maquereau("كبــايــلة"اإلسقمري 

اإلسـقمري مشـابه   سـمك
ــك  ــا لســــم ــد م إىل ح

ردين، وإن كان يقل ـــ الس
عـنه رائـحة ـفإـنه ـباملـقاـبل  
ــات   ــا وذهـنـي يـفـرز دم
تجـذب األســــامك إليـه.  

لح خشــن وتركه مدة تكون كافية  نائه، ورشــه مبويجب أن يكون طريا عند اقت
ــالته متانة. عند التطعيم به  ــاب عضـ الرأس والعمود   يُزالإلفراز الزيت واكتسـ

  الفقري واألحشاء وتثبيته حول الصنارة بالخيط املطاط. 

  :البوري

سـمك البوري   ميثل 
ــعــض  ــب ــدة ل طــري
األســامك املفرتســة  
ــه يف  الـتـي تـالحـق
ة،   ه املفضـــــل مواطـن

ــمكة البوري   كونوالقرب وأوالح...   ي درعيها ســمك الوعىل رأســ  التطعيم بس
ة   ه وبكيفـي ه رهني بحســــن التطعيم ـب ه للنتيـجة املتوـخاة مـن ة، لكن تحقيـق حـي
تحافظ عليه حيا مدة كافية لجلب األســامك املســتهدفة إليه. لهذا يغرز الجزء 

دون أن السـفيل من الصـنارة بعناية يف عضـلة الظهر أسـفل الزعانف الظهرية و 
  .س عموده الفقريمت
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  :الديدان) 2
متثــل الــديــدان 
طـعام مفضــــال  
ــدى مــعــظــم  ل

ــامك . *60األســـ
وتـــخـــتـــلـــف 
ــا  ــهــ ــواعــ أنــ
وأحــجــامــهــا 
ام  ــا، ـك ه واـن وأـل
تختلف مواطن 
ــا الـتي   عيشــــه
ــخور أو تحت صــدفيات بلح البحر أو يف الطمي مبا فيه   تتنوع بني الرمال والص

اع األخرى املـستوردة من الخارج  األنو . إـضافة إىل بعض *61طمي الوديان واألنهار
    (كوريانا، كطاالنا، بيبي...).

تأيت الديدان يف أوىل حلقات الســـلســـلة الغذائية بعد العوالق، وتعترب من       
األطعمة األسـاسـية لألسـامك. ويتباين طولها وسـمكها بحسـب نوعها وبحسـب  

نســبة لبعض  بالموطن عيشــها، إذ يرتاوح من بضــع ســنتيميرتات إىل حوايل املرت
. فتقطع الطويـلة جدا حجمطرق التطعيم بـها تبـعا لـهذا ال نوعاألنواع. وبالـتايل تت

ة للرقيـقة ـكاـلدودة الحمراء  النســـــب إىل أجزاء، ويكون التطعيم بـعدة وـحدات ـب
  مثال، يف حني يكون التطعيم بدودة واحدة بالنسبة ملعظم األنواع األخرى.

ائص التي يتميز بها  الديدان يف درجة جاذبيتها ل ختلفت  امك بحـسب الخـص ألـس
كل نوع رائحة وذوقا وحركة، لكنها تـشرتك كلها يف خاـصية تعترب مـصدر قوة كل 
ــدر قوة   ــوائل هي مصـ ــوائل التي تحتويها. إذا كانت السـ نوع منها، وهي السـ
ــتغالل تلك القوة وحســـن توظيفه ــتوجب حســـن اسـ ا الديدان فهذا األمر يسـ

أ  ائج املرجوة ـب ايـة فـائقـة للمحـافظـة قـدر لتحقيق النـت ن يكون التطعيم بعـن
التطعيم  بداخلـها. ويف هذا اإلطار توظف اداة  التي اإلمـكان عىل تـلك الســــوائل  

 
60 Labrax56 : Les vers Marins 
61 Le manuel du plongeur biologiste : Les vers marins 
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دان ـك  دـي اـل اـت  ،اإلبرةـب ل فيـه ة   دـخ ل، بكيفـي ذـي ا من الرأس إىل اـل دان انطالـق دـي اـل
طها الطويل فقط والحرص عىل عدم متزيق جو  انبها، وبعد ذلك يثبت  تخرتق وـس

م الخيط  ثمترير الدودة إىل الصنارة ويتم الحاد للصنارة يف تجويف اإلبرة الرأس 
ــعها   ــول عىل مظهر للدودة مامثل ملا تكون عليه يف وضـ بدءا من الرأس للحصـ

  الطبيعي.

دا  دان ـل دان الحمراءنظرا لرـق : الحمراءـي دـي دات   ة اـل دة وـح يكون التطعيم بـع
ع   اهتامم األـسامك. ويكون تثبيتها يف ثارةمنها إل  نارة عن طرق غرزها يف بـض الـص

تحول إىل اهتزازات تلتقطها  تأماكن منها، وبذلك تحافظ عىل قدر من الحركة ـس 
  األسامك بواسطة خطها الجانبي.  

  
اعى التطعيم هذه إذا كانت السوائل التي تحتويها الديدان مصدر قوتها، وإذا ر   

 نترشحتى تالخاصية، فستحافظ الديدان عىل سوائلها ألطول مدة ممكنة 
تدريجيا يف املياه وتستقطب إليها األسامك املحيطة، لكن السوائل ستنفذ حتام 
بعد مدة، وستفقد الديدان عنرص جاذبيها وتتحول إىل كتلة من الخاليا امليتة 

ن الرضوري تغيريها كل حني. وإذا كانت خاصة مع االحتكاك وامللوحة. ولهذا م
 مصدر انبعاثها، فمن األفضل أن يكون السوائل تستقطب األسامك من بعيد إىل

  الرمي يف نفس املكان بعد تجديد الطعم.
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ضمن طائفة القرشيات مجموعة من  تدخل ):Les crustacésالقرشيات () 3 

الكائنات املتنوعة الشكل والتي تشرتك كلها يف كونها مغطاة بقرشة أو قوقعة 
ة هذه الطائفة نجد السلطعون متنوعة شكال وصالبة وسمكا ولونا. عىل رأس قامئ

أو القريدس أو جراد البحر أو الجمربي  )، واألربيانCrabeأو رسطان البحر (
)Crevette(*62.  

   السلطعون، رسطان البحر:) أ  

  

تختلف تســــميـاتـه بحســــب املنـاطق 
وبحســب األنواع "العكريش" "العقريش" 
ــرة"   ــف ــري ــراب" "ف ــك ــة" "ل ــب ــي ــن ــوج "ب

    ."الفاسخة"..

  

فصيلة السلطعون أنواع كثرية متباينة الحجم واللون وموطن  دخل ضمنت  
العيش، والذي يتنوع بني األعامق أو يف الشاطئ يف شقوق الصخور وتجاويفها 
أو يف الرمال أو بني الطحالب...وتشرتك كلها يف امتالك جسم شبه دائري تحيط 

مام أحدهام إىل األ به خمسة أزواج من األرجل، اثنان منها يف املقدمة متجهان 
  ى الذكور من اإلناث.لدعىل شكل كالب يكون أكرب حجام وأقوى 

إذا كان السلطعون يتنقل بني املاء واليابسة فهذا ال يعني أنه يتنفس األكسيجني   
من الهواء حينها، بل إنه ميتلك خياشيم للتنفس مثل األسامك والتي متتص 

اليابسة فإنه يحتفظ بقدر من ون إىل  األكسيجني من املاء، وعندما يخرج السلطع
املاء يف خياشيمه ميتص منه األكسيجني. وميكن مالحظة ذلك من خالل الفقاعات 

  التي تخرج من فمه.

 
62 Ifremer : Les crustacés 
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تـــغـــطـــي ظـــهـــر  
الســــلطعون قوقعـة  
ـصلبة هي مبثابة درع  

يحمـيه. وعـندـما   يواق
ه تضــــيق   يكرب حجـم
ــلخ  عليه قوقعته تنس

. ويف غضــــون *63عـنه
ــا  ب رـي ـق ــام ـت ــة أي ـثالث

ة تتكون قوق ة. ويف املرحـل ــابـق ا لتـحل مـحل الســ دريجـي ـعة أخرى وتتصـــــلب ـت
ــطلح عىل  ــلخا عنه يص االنتقالية التي يكون فيها مجردا من درعه الواقي ومنس

ــ الطبخ تفوح وت آنيةرفع غطاء الفاسـخة". عندما يُ «ب تسـميته  ـــ ر رائحة  نتشـ
لخ عنه قو  ابه لحالة الـسلطعون عندما تنـس قعته  الطعام عرب الهواء. إن األمر مـش

ــ فتفوح وت ر رائحته عرب املاء. وهنا يكمن رس جذبه لألسامك وإقبالها عليه  نتشــ
ة ان   ،بلهـف اء فيثري هيـج ه عرب اـمل ذاـق ه وـم ة االنســــالخ يبـعث برائحـت ففي مرحـل

  مبهرة يف الصيد به كطعم. األسامك ويحقق نتائج

لط  ب  عيُـشطر الـس نارة بحـسب حجمه وبحـس فني أو يركب كامال يف الـص ون نـص
ــتعامله كامال ولو كان كبري الحجم، فكرب  الســم ك املســتهدف. ومن األفضــل اس

غري األـسامك الكبرية من جهة، ومن جهة أخرى ـسيطول أمد بقائه حيا  يحجمه 
مدة يســتقطب فيها األســامك ويجذبها إليه من خالل الرائحة وأيضــا من خالل  

  ه التي ستتحول إىل اهتزازات تلتقطها أسامك املنطقة.حركات

والباجو   زريقةوال  درعيا كان السلطعون املنسلخ يستهوي كل األسامك فإن الإذ  
تتبّوأ رأس قامئة األسامك املستهدفة. وللتطعيم به يستحسن توظيف خيط نهايئ 

) وإدخال كل واحدة منهام يف موضع الرجل Wishboneمزدوج الصنارة (
ن يف بداية طور إذا كان السلطعو  .لخلفية وإخراجها بعناية فائقة من الظهرا

  االنسالخ أو يف طور تكوين قوقعة جديدة فيمكن نزعها.

 
63 Wikipédia : Mue des arthropodes 
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األفضلية.  يفيأيت السلطعون األخرض يف املرتبة املوالية للسلطعون املنسلخ   
مكعبات وإدخال كل مكعب يف الصنارة من  أربعتقتلع قوقعته ويشطر إىل 

الرمال ومياثلها موقع األرجل.  يوجد نوع من السلطعون صغري الحجم يعيش يف  
يف اللون ويتم التقاطه أثناء الجزر يف املنطقة الرملية التي تنحرس عنها املياه. 

  .وتستعمل عدة طرق إلخراجه من الرمل كرش ونرث فتات الرسدين املدقوق
  
  ): Crevette( الجمربياألربيان أو القريدس أو جراد البحر أو ) ب 

  

ويحمل أسـامء متنوعة 
ــه ــواع ــب أن ــحســـ . ب

ــددة تســـــم  ــات ـمـتع ي
ألنواع كثرية من فصيلة  
دة يختلف موطن  واـح
عيش كل منها، وتتباين 
يف أحجــامهــا وألوانهــا 
ــري   ــادي وزه ــني رم ب

  وأحمر فاتح...  

يحتل األفضـــلية مادام ميكن الحصـــول عليه يف الربك املائية بني  املحيلويبقى   
  الصخور أثناء الجزر، ومادام يستعمل حيا.

  زريقةإىل ال )(Sarرشغو األسامك بدءا بسمك الكل  األربيان يستهوي   
)(Dorade royale وال)درعيLoup Bar( وتقبل عليه األسامك خاصة يف ...

قة كبرية. ويستعمل كطعم يف العديد من التقنيات، املرحلة التي ال تبذل فيها طا
 وتتعدد كيفية التطعيم به إن كان حيا أو ميتا. إدخال الصنارة يف املفصل ما قبل

  األخري، أو إدخالها من األسفل وإخراجها من األعىل...
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  pied-Pouce) (Percebe(*64، (Mitella pollicipes) ج 

  املغرب: (الصبع، بوصبع، صبع الخادم، تيفنزا، تيفنزيت، بوصبايع...)األسامء املتداولة يف 

  

   

يصــنف هذا  
الكائن ضــمن 

ات ــ ريــ شــ الق
ــل  ــكـ ويشــــ
ــا  ــوع مــوضـــ
ــتــخصـــــص  ل
ــت  ـعـلـمي ـتح
ــم  اســـــــــــ

)Carcinologie  ــة ــخورها من طبيعة خاص ــتوطن املناطق التي تكون ص ). يس
البعض عىل ـشكل ويتواجد ملتـصقا ببعـضه  ووعرة وعرـضة لألمواج بـشكل دائم.

ــاق  ــقوقها وتجاويفها. وتعلو الس ــخور وش ــيقانه بالص ــقة س  5تكتالت، وملتص
 13لويحات كلســية رئيســية وعدد آخر أصــغر حجام ليصــل املجموع ألكرث من 

ة ه للتقنني لويـح اثر ويخضــــع جنـي ة. بطيء التـك دان األوربـي يف  و  يف بعض البـل
ات و  ه من االنقراضأوـق ة ـل ددة حامـي ات مـح ة  إذا ا .بكمـي حرتم الحجم والكمـي

ــتعامله كطعم بعد إزالة اللويحات ومترير الخيط من  والفرتة الزمنية فيمكن اس
   وسطه وتثبيته يف الصنارة. 

  

  

 
 دليل تعريف الموارد البحرية الحية في المغرب 64
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  )                      Céphalopodes( رجل)الرخويات (رأسيات األ) 4

  األخطبوط (الروطال، أزايز)، الحبار (الكاالمار) السوبية... 

  

متتاز الرخويات مقارنة بباقي الطعوم بلحم أبيض فوسفوري، ورائحة ومذاق 
قويني. وبذلك فهي تستثري غريزة األسامك باستفزازها لثالث حواس. فباإلضافة 

لون أبيض فوسفوري ميكن رؤيته أكرث من ذات    الرخويات  فإنإىل الذوق والشم  
نتائج إيجابية يف املياه   يحققألوان باقي الطعوم، مام يجعل من الرخويات طعام  

املضطربة والضعيفة اإلضاءة. وميكن إضافة حاسة االستشعار بواسطة الخط 
خارج  التطعيم بالرخويات بكيفية ترتك جزءا منها كانالجانبي لألسامك إذا 

الصنارة ليتحرك مع التيارات واملياه. فحركة ذلك الجزء عامل جذب إضايف ينضاف 
لتساهم كلها مجتمعة يف احتالل الرخويات مكانة هامة   إىل باقي العوامل األخرى

ضمن الطعوم. تستهوي الرخويات األسامك ذات الحجم املحرتم كالصنور والقرب 
  ...زريقةوال  رشغووحتى ال درعيوالراي وال

ــن  ــان الطعــــم مــ ــتهدفة، وكــ ــي املســ ــرية هــ إذا كانــــت األســــامك الكبــ
حجـــم مالئـــم فيســـتعمل كـــامال. وعمومـــا فطبيعـــة املصـــيد ونوعيـــة 
األســــامك املســــتهدفة وحجمهــــا ونوعيــــة املعــــدات املســــتعملة، كلهــــا 
                                           اعتبارات تتدخل يف تحديد حجم الطعم وكيفية التطعيم.                           
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يكون التطعيم بأصابع الحبار والسوبية بنفس كيفية التطعيم بالديدان تقريبا،   
حجمه وحجم السمك املستهدف، إما يستعمل كامال   الجسد، وبحسبيف حني أن  

تثبيتها و أو يقطع أفقيا إىل دوائر وتفتح الدائرة لتصبح عبارة عن رشيحة طولية 
مشابهة لعملية الخياطة، مع ترك جزء حر منها خارج الصنارة يقة  يف الخيط بطر

  ليضفي عىل الطعم نوعا من الحيوية بحركته.

                           الرايس طارق                  

  

يجب إخضاع أصابع األخطبوط    
أوال لعملية نزع الجلد الذي 

 حتى ميكن رؤيته، يكسوها
لون   فمعلوم أن األخطبوط يكيف

جلده ليامثل لون القعر الذي 
يعيش فيه لتمويه األعداء حامية 
له، او للتخفي قصد اصطياد 
الفرائس. وترك الجلد سيقلص من 

، يف حني أن اللون ـةرصيـاإلثارة الب
األبيض الفوسفوري للرخويات هو 
مصدر جاذبيتها. السلك املعقوف 

ر طريقة لتمرير  ـالرأس هو أيس
ع بدءا الخيط من وسط األصاب

بالجزء السميك من األصبع الذي 
عىل الخيط بواسطة الخيط  يثبت

املطاط، وترك الجزء السفيل األضعف متدليا خارج الصنارة. التطعيم بالرأس مير 
فقط وترك ما بداخله من األحشاء. وميكن استعامل   هو اآلخر بعملية نزع الجلد

) ملظهر أكرث Wishboneخيط نهايئ بصنارتني متوازيتني (مركب الطعم ذي 
    جاذبية ومحافظة عىل الطعم.
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البحر "بوزروݣ"، األسقلوب "اللميعة"  بلح :) Coquillagesالصدفيات ( )5
املحار، التيلني، الكوطو... أنواع كثرية لطائفة تشرتك يف امتالكها لصدفتني 

. أينام كان موطن عيشها سواء كانت ملتصقة (ثنائية الصامم) متناظرتني
لصخور، أو يف الرمال، فهي مبثابة مغناطيس يجر إليه األسامك وخاصة عائلة با

رشغو وال Dorade royale)الزريقة () يتقدمها سمك Les sparidésاألسبور (
)(Sar  املفضل!والبّاجو... غذاؤها  

               

ب أن لحمها شديد الهشاشة فيج  مبامير التطعيم بالصدفيات بإزالة القوقعتني. و   
إدخال الصنارة من املكان األكرث صالبة فيها. وغالبا يكون التطعيم بعدة وحدات 
يك تكون يف مستوى حجم طعم يكتسب الجاذبية واإلغراء، واستعامل الخيط 
املطاط لتثبيتها. يف بعض األماكن الدامئة الظل واملحجوبة باستمرار عن أشعة 

كطعم ودون إزالة ر صغري هش الصدفتني يستعمل الشمس يوجد بلح بح
  الصدفتني. 

ويبقى "الكوطو" سيد الصدفيات. طعم ممتاز سواء من حيث متاسكه وتباثه 
عىل الخيط، أو من حيث جاذبيته القوية التي ميارسها عىل األسامك بحجمه 
 ومذاقه ورائحته التي تستهويها وتستثري شهيتها خاصة عندما تزال صدفتاه، مام

اق أن ينترشا يف محيطه. وميكن االحتفاظ بالصدفتني يفسح املجال للرائحة وللمذ
املعروف بحذره هو  الزريقة ليبدو الطعم يف مظهر طبيعي عندما يكون سمك

املستهدف، وبالتايل خداعه دون إثارة تحفظه من طعام يبدو غري متناسب مع 
االحتفاظ بهام فإنه يجب   ما تعودت عليه غريزته. وسواء أزيلت الصدفتان أو تم

                                                    .ستعانة بسلك التطعيم املعقوف لتمرير الخيط من وسطهاال 
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) Gasteropodes(*65 )Triton noueux( الحلزونيات)بطنيات القدم (
)Corno( "الجغالل" أو " الجغل"  

ــف مــع  ــن وتصـــ
الصـــــدفــيــات.  

ــات و  ــذه  ـقوـقع ه
ــن  ــواع مــ األنــ
الصــــــدفـــيـــات  

ــة، ذ  ـتـتخــ و  ـمـلـتوي
ــكال منها   عدة أش
ــكل الحلزوين   الشـ
اين  املمـدد مع تـب
ــوان،   يف األلــــ

ــ  ــ وـت فـــاوت يف ـت
ــب   األحجام بحسـ
األنواع. وتشــــرتك  
ــكل من ثالثة أجزاء: رأس يتقدمه   ــد يتشـ كلها (مبا فيها الحلزون الربي) يف جسـ

دة تـستخدم للزحف قرنان تحمالن العينني، وبطن عبارة عن قدم مفلطحة ممد
األحشــاء. والكل داخل قوقعة صــلبة ينكمش فيها هذا أو العوم، وظهر يحمل 

الـكائن ويغلق مدخلـها بقرشــــة متحركة. متـثل الحلزونـيات (مبا فيـها الحلزونيات  
  الربية) طعام ممتازا للعديد من األسامك تتقدمها عائلة األسبور. 

 سبق ذكره، ففي كل صنف من ال ميكن حرص الئحة الطعوم فيام  طعوم أخرى:  
سابقة توجد طعوم أخرى يرسي عليها ما يرسي عىل باقي األنواع. كام األصناف ال

توجد طعوم خارج التصنيفات املذكورة كالخبز والطحالب وبعض النباتات 
  البحرية وطعوم بحرية ال تقل هي األخرى أهمية:

 
65 GASTEROPODES préparé par J.M GAILLARD, laboratoire de biologie des invertébrés marins, 
Muséum national d’histoire naturelle Paris, France 
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   ):Holothurieخيار البحر (أ)     

                                 
إىل  البحرخيار  ينتمي

طائفة الشوكيات التي 
تضم أيضا قنفد البحر 

)Oursin...66) ونجوم البحر*  

خيار البحر من الكائنات البحرية التي أصبحت مهددة بفعل ما يتعرض له من 
طع طرفاه طعم مغري بلونه األبيض الفوسفوري ومبذاقه ورائحته. يق استنزاف.

الطرفني وفتحه بالكامل. وبعد العلوي والسفيل باملقص، وإدخال املقص من أحد  
بها بعد   يُطعمإزالة أحشائه تبقى طبقة بيضاء ملتصقة بالقرشة، وهي التي 

  فصلها عن القرشة بعناية، وتثبيتها بالخيط املطاط.

"فزطيط" "أفزطاط" ): "البطاطا" Violet – Figue de mer( بطاطس البحرب) 
  "الكتومة"...

لـــــــــون      
بـــطـــاطـــس  
ــفر   البحر أصـ

ــل إ ــائـ ىل مـ
د   ايل بـع الربتـق

از بقوة الرائـحة واـملذاق م .إزاـلة قرشــــتـها الـخارجـية ا لتكون طعام اممتـت  يؤهلـه
ا تـجذب   ا وقوة ـمذاقـه ا ومعكرا. فقوة رائحتـه دا حني يكون البحر مضــــطرـب جـي

ــة يف املراحل التي يكون ف يها الســـمك بحاجة إىل الطاقة.  إليها األســـامك خاصـ
لجزر، أو تقدف بها املياه إىل الشــاطئ  وتوجد ملتصــقة بحواف الصــخور أثناء ا

  بعد أن تقتلعها األمواج القوية، كام توجد جاهزة لالستعامل عند باعة الطعوم.

 
66 Wikipédia : Holothurie Classe d’échinodermes 
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يتيح  ذلك أنهالتنوع يف الطعوم يوفر أوسع الحظوظ لنجاح عملية الصيد.  وإن
إمكانية التكيف مع مختلف الظروف واملصايد، واالستجابة ملتطلبات السمك 

املتباينة خالل مختلف مراحل حياته، مام يستلزم عدم االقتصار عىل الغذائية 
كهن بها نظرا ملا طعم محدد حتى تتم مسايرة متطلبات السمك التي يصعب الت

يطبعها من تقلب يغيب أحيانا إدراك دوافعه. كام أن من شأن تنويع الطعوم 
دها. ويبقى أن يحقق مفاجآت بصيد أنواع من األسامك مل يكن من املتوقع وجو 

لعنرص طراوة الطعوم دوره الحاسم يف إنجاح عملية الصيد، مع رضورة تجديدها 
  عىل أحسن وجه يف جذب األسامك.  كل حني الستغالل خصائصها وميزاتها

                       

  2019غشت  9صيد موفّق لرياس تونس بطعم البوري يوم 
  كلغ) 5.600( الرايس مروان بلحاج رحومةعىل اليمني 

  كلغ) 4.100(  الرايس أحمد بن عيىس عىل الشامل 
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  ا�ٔسامك الشاطئية 

  
تكتنف موضوع تناول أصناف األسامك وأنواعها وتسمياتها عدة التباسات نظرا   

للتشابه الكبري بني بعض أنواعها. يطرح مشكل يف تسمية األسامك يف اللغة  
، أو والجهات والبلدان  ناطقتتعدد أسامء السمك الواحد بحسب امل  إذاملتداولة،  

التعدد مرده إىل أن التسميات يطلق اسم واحد عىل أسامك مختلفة. وهذا 
عدد مصادر تكام ت وبلد وآخر. املتداولة تختلف بشكل كبري بني منطقة وأخرى،

  تلك األسامء وأصولها، والتي ميكن إجامال تصنيفها يف أربعة مصادر:
)، (أغوري/الراي) (أمزيل/الرشغو)، لبّريةغ/ : (أبال *67أسامء ذات أصل أمازيغي -

 .) ..الزريقةبيسيني/ –(أمزوغ/البّاجو)، (أبرو/البوري)، (أزملزة/القرب)، (أمون 
النخار)، (الذهبية/أحد أنواع  –إحدى صفاتها أو خصائصها: (الشخار ب تُسّمى -

 .) ../ الدرعي أنواع الرشغو)، (بوشوك أحدالبوري)، (بو الربادع/
 عزة، قنية، العود...بالحيوانات الربية: العقرب، الكلب، امل يههاتشب -
تسميات متداولة يف منطقة البحر األبيض املتوسط: رسدين، باجو، مريو،  -

 68*مريال...
، صالفصحى (القارو باللغة العربية  كام يوجد لبعض أنواع األسامك اسم   -

  ...)اإلسقمري الدنيس،
األسامك خاصة علم ب  املهتمنيلغة موحدة بني العلامء    ةاللغة الالتيني  وتعترب      

)Ichtyonimieكل أسامء أنواع األسامك حيت إن  ) املختص يف تسمياتها
  .  بتلك اللغة وأجناسها وفصيالتها... هي

 
 محاضرة لألستاذ عبد الرحيم العطاوي يوم الجمعة 27 مارس 2009 بآسفي 67
68 Entretien avec Abderrahim Lâtaoui, auteur du lexique des noms de poissons de Safi, publié 
par Saïd AFOULOUS dans L’opinion le 16-06-2012 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

196 

أما عىل مستوى التصنيف فاألمر شديد التعقيد. التصنيف الحيوي علم يهتم   
لخواص مشرتكة، واعتامدا عىل معايري جد  بتصنيف وترتيب الكائنات الحية طبقا  

مراتب ليصل إىل  8ويتدرج من خالل  *69دقيقة مورفولوجية وفيزيولوجية
  ع. م الجنس وأخريا النوثاملراتب الثالثة األخرية الفصيلة 

من ضمن التصنيفات األولية معيار طبيعة الهيكل. وانطالقا من هذا املعيار   
 ،*70)عريف املوارد البحرية الحية يف املغرب)دليل ت(عىل ( واعتامدا، األويل

  .تصنف األسامك إىل قسمني رئيسيني: أسامك غرضوفية، وأسامك عظمية
أ) األسامك الغرضوفية: تشرتك هذه األسامك كلها يف امتالكها لهيكل     

غرضويف (عظام لينة)، وخياشيم التنفس عندها عبارة عن فتحات مكشوفة 
فتحات يف كل جانب. أفواهها تتجه نحو األسفل.  7و 4يرتاوح عددها ما بني 

  تفتقد ملثانة العوم. يكسوها جلد خشن بعضه فيه قشور.
ب) األسامك العظمية: هيكلها عظمي شويك. خياشيم التنفس توجد يف   

الجانبني الخلفيني للرأس تحت الغطاء الخيشومي. فك علوي بخصائص مميزة، 
  عىل مثانة العوم. وأسنان تتباين بحسب كل نوع. تتوفر

أنواع تعد  و يتفرع كل صنف منها إىل رتب وفصيالت (عائالت) وأجناس   
هذا التعدد الكبري جدا تعددا أيضا عىل مستوى مواطن عيشها،   باآلالف. ويعكس

  ومستوى عمق العوم، ونظام التغذية...
بعض من هذه األسامك يرتاد الشواطئ ويشكل هدفا ملامريس الصيد بالقصبة،   

الصيد، ومجاال إلبراز القدرات واملهارات التقنية. وتوفري رشوط نجاح عملية 
جانب املهارة التقنية يف عالقتها   تتطلب، إىلوحجمه  تقاس بنوعية السمك    والتي

باملعدات واللوازم، رضورة اإلملام بالحد األدىن من املعلومات حول بعض األسامك 
  صبة.األكرث استهدافا يف الصيد الشاطئي بالق

         

  

 
69 Wikipédia : Classification scientifique des espèces/ Comprendre et enseigner la classification 
du vivant, BELIN 
 المرجع األساسي المعتمد في تصنيف وتعريف أسماك الشواطئ المغربية 70
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  أ�سامك العظمية 

  )Les perciformesالفرخيات (

  

 40)، تضم هذه الرتبة حوايل %La percheتسمى بالفرخيات نسبة إىل الفرخ (  
. هذه الرتبة تعرف تنوعا  71*من مجموع األسامك العظمية شعاعيات الزعانف

 جتدِر اُ و كبريا يف األسامك عىل مستوى الشكل والحجم واللون وموطن العيش...  
ضمن هذه الرتبة الشرتاكها يف خصائص عامة تتمثل يف امتالكها لزعانف ظهرية، 

أمامية شوكية وخلفية لينة، إما مقرتنتني أو  :وزعانف رشجية مجزأة إىل جزأين
أشعة لينة،  5ومنفصلتني. وزعانفها الحوضية تتشكل من شعاع صلب شويك 

ائالت أو فصيالت ع إىل عوتكسو جسمها قشور إما خشنة أو ملساء. وتتفر
  أجناس وأخريا إىل أنواع. ومن أهمها:و 

  Moronidae*72فصيلة 

تتميز أسامك هذه الفصيلة بجسم انسيايب ذي لون فيض مائل إىل الزرقة أعىل 
الظهر وفيض يف الجانبني. الغطاء الخيشومي يحمل نقطتني سوداويتني يف زاويتيه، 

الظهريتان منفصلتان: تتشكل األمامية  الزعنفتانوشوكتني مسطحتني يف جانبيه. 
شعاعا لينا يتقدمها شعاع  14إىل  11أشواك والخلفية قوامها من  10إىل  8من 

شعاعا لينا. قاعدة   12إىل    10أشواك ومن    3شائك. الزعنفة الرشجية تتشكل من  
د الزعانف الحوضية خالية من القشور، والزعنفة الظهرية بارزة ومتشعبة.  يوج

ن هذه الفصيلة يف املياه املغربية وحوض البحر األبيض املتوسط نوعان م
  ) وهام:Dicentrarchusوينتميان لجنس (

Dicentrarchus labrax األورويب صالقارو ، (، الدرعي، بوشوك، لحرش   (...  
Dicentrarchus punctatus املنّقط صالقارو ، (لبّرية، نبرّية، أبالغ، بو نقطة(... 

 
71 Wikipédia : Perciformes (Ordre de poissons osseux) 
72 Fishbase.org : Family Moronidae 
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Dicentrarchus labrax  
  ...)األورويبص القارو ، لحرشبوشاوك، (الدرعي، بوشوك، 

  ) Loup/Bar: (فرنيساالسم ال

  ) European seabas) االسم االنجليزي (Lubinaاالسم االسباين (

  

  

    سنتيميرت 55إىل  20بني األقىص مرتا واحدا، والطول الشائع يرتاوح ما   درعيال  يبلغ طول

       

  والرايس عبد اللطيف أزريد
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سمك شاطئي بامتياز، وهو من الحيوية ما يجعله بحاجة دامئة إىل األكسيجني، 

وإىل األمواج املضطربة التي تولد رغوة وَزبَدا. يرتاد األماكن القليلة العمق حيث 

يجد ضالته من الطعام، خاصة مع األمواج األوىل للمد التي تقتلع الطعوم وتحرك 

يتقدمها مثلة يف القرشيات، ملتا املفضلة وجبتهالطحالب فتكشف عن 

م األربيان. ويستغل أيضا فرتة بداية الجزر ثالسلطعون وخاصة إذا كان منسلخا  

عندما يبدأ التيار الراجع يف سحب الطعوم التي راكمها تيار املد يف الشاطئ. ال 

يتواىن عن الهجوم عىل كل ما يتحرك من أسامك ورخويات... ولذلك تنجح معه 

طعوم االصطناعية. سمك مفرتس مطارد يتحني بداية املد ليرشع بالتقنية الصيد 

يف الصيد واملطاردة. وأفضل أوقات صيده بداية املد خاصة إذا تزامن مع غروب  

لطعوم ويسلك املمرات ا التي تقتلعالشمس أو رشوقها. يواكب تدفق األمواج 

  ل الصخرية الساملائية املوازية للشاطئ، ويقوم بعملية التفاف حول مقدمة الس

  وريضالرايس منري البي
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التي تعلو محيطها رغوة بيضاء، أو جنب املرتفعات   والصخور الناتئة او املغمورة

الرملية واألماكن التي تعرف أكرب نسبة من األكسيجني خاصة تلك الغنية 

  .والنباتات البحريةبالطحالب 

هي الفرتة التي أفضل فرتات اصطياده فصل الخريف من شتنرب إىل نونرب، و   
اقة التي ستمكنه من تسبق مرحلة التوالد، فيكون يف حاجة إىل تخزين الط

مواجهة تلك املرحلة من حياته التي سينكب فيها عىل ضامن استمرار نسله 
عوض البحث عن الطعام. ولذلك سيقبل عىل الفرائس برشاهة وستتنوع بني 

ئ يف فصل الربيع منهكا. يعود مجددا قرب الشواطل  ،أسامك ورخويات وقرشيات
مك وغريها من الطعوم التي ال وستقترص مطاردته يف البداية عىل صغار الس

   تحتاج إىل الكثري من العناء مفضال السطوح الصخرية.

  

  

  

  الرايس يونس موراض

  

  

  

  

  

البحر املضطرب وكذلك الفرتة التي تسبق االضطراب أو  درعييفضل سمك ال 
متألت بطنه تراجع وتكاسل وأصبحت خرجاته للصيد تعقب العاصفة. حتى إذا ا

واملطاردة تقترص فقط عىل املحافظة عىل الطاقة بالحصول عىل حصة يومية. 
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اره غري أن تكاسله رسعان ما سيتالىش فاسحا املجال لغريزته الهجومية إذا ما استث
سمك جريح يصارع املوت أو يحاول الفرار، ولذلك سينجح معه الصيد بالسمك 

حي أو بالطعوم االصطناعية والتي ال يربر الجوع هجومه عليها بقدر ما تربره ال
غريزته الهجومية وحساسيته الشديدة أمام الحركة، والتي تدفعه إىل مهاجمة 

السبب سيحافظ عىل مسافة من الفرائس أو الفرار إذا ما أحس بالخطر. ولهذا 
عندما يسود  نها إال الشواطئ التي تعرف حركة برشية مكثفة، ولن يقرتب م

حلول الظالم. ولهذا فأفضل أوقات اصطياده يف الصيف، وقت الغروب   الهدوء مع
  ويف الليل ويف الصباح الباكر.

ثم عىل الطعم فأول ما سيقوم به هو إمساك الطعم  درعيعندما يقبل سمك ال
 محاولة ابتالعه. وتتجسد هاتان العمليتان يف رضبتني متتالني ميكن مالحظتهام
بشكل واضح عىل رأس القصبة، تليهام بعد ذلك عملية الفرار بالطعم من خالل 
جر الخيط بعد أن يكون الصياد قد ضبط كابح البكرة اآللية بشكل يسمح 

ر الخيط عند اقرتابه من حد االنكسار. وأحيانا يكون إقباله عىل الطعم بتحري
ل كام لو أن األمر يتعلق بخفاء يظهر أثره مبيالن رأس القصبة نحو األمام بتثاق

بطحالب التفت حول الخيط. هذا التباين يف طريقة إقباله عىل الطعم مرتبط  
إقباله   ةربا كلام كانت طريقبحالة البحر ودرجة اإلضاءة، إذ كلام كان البحر مضط

  عىل الطعم أكرث وضوحا وجالًء.

  

  

  الرايس أحمد النهاري
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يف فم السمك خاطفة لكن دون الرّدان) (يجب أن تكون عملية تثبيت الصنارة 
مبالغة يف قوتها خشية انتزاعها 
من فمه أو متزيقه. يتميز سمك 

باالنسيابية والقدرة  درعيال
عىل اخرتاق األمواج والتيارات. 
وعند اإلمساك به وإحساسه أنه 
مشدود بخيط يجره، سيحاول 
التقدم برسعة نحو مصدر الشد 
 ويركب األمواج يف محاولة منه

إلرخاء الخيط واإلفالت من 
قبضته عن طريق حركة رأسية 
قوية وجانبية للتخلص من 
الصنارة والخيط. ولهذا من 
الالزم التوفر عىل بكرة آلية ال 
تقل عن رسعة مرت واحد مع كل 
دورة يد. من محاوالت اإلفالت التي يقوم بها أيضا، هي االتجاه فجأة نحو 

بها، مام يستوجب ردة فعل مناسبة وفورية الخيط    للفالصخور يف محاولة منه  
ع تجنب اإلرساع بامليل بالقصبة يف االتجاه املعاكس إلفقاده التوازن، لكن برفق م

والقوة املبالغ فيها يف جره، بل يجب التعامل معه برصامة معتدلة دون إفراط 
إال االتصال، وإنهاك قواه قبل جره خارج املياه وأو تراخي، واإلبقاء دامئا عىل 

يفضل  سيتمكن من القيام بردة فعل أخرية قوية للتخلص يف اللحظات األخرية.
بني السطح والقعر، ولهذا فمركب الطعم األنسب العوم يف الوسط    درعيسمك ال

له هو الخيط النهايئ العائم يف الوسط واملثبت يف خيط سفيل ذي ثقل ثابت يف 
 وظروفالبحر حالة بحسب  األسفل. طول الخيط النهايئ وحجم قطره يتحددان

  الصيد.
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Dicentrarchus punctatus  

  ...)املنّقط صالقارو ، (لبّرية، نّبرية، أبالغ، بو نقطة 

     )Spotted seabassاإلنجليزي ( ) االسمBailaاالسم االسباين ()،  Bar tachetéاالسم الفرنيس (

  

  

أن الحروف التي يتشكل منها اسم (لبّرية) وترتيبها وكيفية نطقها  من الواضح  
") ويف صيغة مختومة بتاء Le bar" "Loup-Barتحيل عىل تحريف السم ("

أنثى هو (لبّرية) التأنيث للداللة عىل التصغري وليس للتأنيث. إن اعتبار سمك 
    .درعيسبب االعتقاد الخاطئ لدى البعض بأنه أنثى ال

)، لكن كل واحد Moronidaeينتميان معا إىل نفس الفصيلة ( وأبالغ الدرعي  
منهام مستقل بذاته. وكل نوع منهام له ذكوره وإناثه. فصيغة االسم املختوم بتاء 

اعتبار أنهام يشرتكان يف مجموعة من   عىل  )  le bar(  هي لتصغري(لبّرية)  التأنيث  
ينهام عىل مستوى حجم الخصائص تجعلهام متشابهني، لكن مع متايز واضح ب

 3سنتيميرتا ووزن  60بطول ال يتجاوز (لبّرية) لدى  أصغرالجسد الذي هو 
 40و 20كيلوغرامات يف أقىص الحاالت. والحجم األكرث شيوعا يرتاوح ما بني 

  سنتيميرتا. 

وأكرث طوال منه وكثافة. عيون أوسع، ونقط  درعيأرق من جسد ال الغأبجسد   
ه وجانبيه، ونقط سوداء أوسع وأكرث وضوحا يف جانبي سوداء تتوزع عىل ظهر 

الغطاء الخيشومي والزعنفة الذيلية. يتجه الفك السفيل شيئا ما نحو األعىل. 
انا يف املياه يتحمل تغري نسب امللوحة ولذلك ليس من املستغرب أن يتوغل أحي
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تروتة   العذبة عند مصبات األنهار والوديان. ولهذا السبب يطلق عليه البعض اسم
  ).Truite de merالبحر (

  

  الرايس عبد الرحمـــن الهومي

الشواطئ الرملية والشواطئ ملتقى الصخر والرمل. ويتواجد  سمك أبالغيفضل 
قريبا من سطح املاء حيث تكرث الرغوة وترتفع نسبة األكسيجني يف املاء، وأحيانا 

وازاة مع الشاطئ يف بضع سنتيميرتات من املاء حيث يسبح يف جوف املوجة بامل
صغرية وبالقرب منه. يعيش عىل القرشيات والرخويات وأيضا األسامك ال

والديدان، وتنجح معه تقنية الصيد بالطعوم االصطناعية. كثري التنقل وال يتواجد 
مالحظة هذا األمر حني يتم اصطياد  وميكنإال ضمن مجموعة متقاربة الحجم. 

االعتامد عىل الرسعة واستغالل لحظة   وحدات منه يف وقت محدد، مام يستوجب
  تواجد الرسب.
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أنسب مركب طعم له، هو ثقل ثابت مييل إىل الخفة ليرتك شيئا  
من حرية الحركة ملركب الطعم، ويثبت يف نهاية خيط سفيل 
من حوايل مرتين بحسب العمق، تتفرع منه ثالثة خيوط نهائية 

سنتيميرتا  60عامئة متعامدة من الفليوروكربون من حوايل 
إلعطائها جاذبية لتتموضع يف مستوى العمق الذي يعوم فيه. و 

هرية فوسفورية إلثارة أكرث يستحسن أن تضاف إليها جويهرات ُز 
حاسة برصه وجذبه نحو الطعم عىل أن ترتاوح مسافة الرمي ما 

  .مرتا عن الشاطئ، علام أنه يتقدم أكرث نحو الشاطئ مع تقدم املد 40و 70بني 
ستغالل اللحظات من املناورات التي يلجأ إليها للتخلص من الخيط هو ا       

األخرية عند اقرتابه من خط الشاطئ حني يتضاءل عمق املياه لريكب موجة 
موازية للشاطئ ويقوم فجأة وبرسعة بشبه التفاتة برأسه والتي قد ينجح معها 

  أحيانا يف رمي الصنارة والفرار.
  

    
  
  
  
  
  
  

  يت إبراهيمالرايس ادريس أ 
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Sparidae)(  

  األسبورفصيلة 
  

جنسا بحسب تصنيفات العلامء،   38و  35يرتاوح عدد أجناس هذه العائلة ما بني  
نوعا. تتميز أسامك هذه العائلة بامتالكها لزعنفة  115وعدد أنواعها حوايل 

شعاعا لينا. وزعنفة  15إىل  10شويكة حادة ومن  13إىل  10ظهرية قوامها من 
عاعا لينا. ذات قشور كبرية وأسنان ش  14إىل    8شويكات حادة ومن    3رشجية من  

)، وبعضها le sarرشغو حادة، وبعض األسنان شبيه بأسنان اإلنسان (سمك ال
). أجسام هذه العائلة إهليجية الزريقةDorade royaleاآلخر ميتلك أرضاسا (

وزع نظامها الغذايئ بني شبه بيضاوية ومفلطحة من الجانبني وشديدة الكثافة. يت
اين مع ميل قوي نحو الصدفيات والقرشيات. ترعى يف قعر النبايت والحيو 

  .الشواطئ وبالقرب من املناطق البيضاء التي ترتفع فيها نسبة األكسيجني

   
  
  
  
  
  
  

  الرايس هشام بورضيسة 
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. )Hermaphrodismeالجنس ( ومغايرة أهم ما مييز هذه العائلة هو ثنائية
  الجنس لدى هذه العائلة تتخذ شكلني رئيسيني: ومغايرة وثنائية

يكون السمك ذكرا وأنثى يف إذ : Simultané ةمتزامنثنائية جنسية  -
يندرج ضمن هذا  Les sparidésنفس الوقت. العديد من أنواع فصيلة األسبور 

 .La saupeوسمك حالمة  Le sar رشغوالشكل، كسمك ال

حيث يكون السمك يف البداية إما  Successifالية و جنسية مت مغايرة -
م ثأو يكون يف البداية أنثى  )،Protandre( الذكورة (مبكر م ينقلب أنثىثذكرا 

 )Protogyne( مبكر األنوثة( ينقلب ذكرا
 
 
 
  
 

  

      

               

  

  

  

                   

                 

  

  الرايس أمين بنمسعود
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Sparus aurata  

  ...)الدنيس، أمون، بيسيني، ملحرقسة، الدوراد(الزريقة،  

  )Gilthead seabreamاالنجليزي ( )، االسمDorada)، االسم االسباين (Dorade royaleاالسم الفرنيس (

  

بجسم إهليجي شبه بيضاوي وارتفاع أكرث يف مقدمة الظهر   زريقةيتميز سمك ال
ني مقارنة بباقي أفراد انطالقا من مؤخرة الرأس مع جانبني شبه مفلطحني منضغط

عائلة األسبور. وتكوين جسمه بهذا الشكل سيكون له أثره يف عدم قدرته عىل 
رمادي مع مواجهة التيارات واألمواج القوية وتفضيله للبحر الهادئ. لون ظهره 

بريق فيض، وجانبان فضيان مائالن إىل الصفرة. رأس ضخم ذو مقدمة صلبة 
ما بني العينني. ويف أسفل الغطاء الخيشومي تتوسطه بقعة ذهبية عىل مستوى 

وعىل كل جانب منه بقعة برتقالية اللون مائلة إىل الحمرة وفوقها مبارشة بقعة 
ة السوداء ميتد خطان جانبيان سوداء أكرث اتساعا. وانطالقا من تلك البقع

موقعا سفليا  زريقةالواضحان ينتهيان عند زعنفة ذيلية قوية. يتخذ فم سمك 
أنياب ومن خلفهام صفوف  6إىل  4 مكتنزتني وفكني يف مقدمتهام من بشفتني

من األرضاس كمؤرش عىل طبيعة نظامه الغذايئ الذي تشكل الصدفيات 
أيضا عىل أماكن تواجده املفضلة حيث بقوقعاتها وجبته املفضلة، وكمؤرش 

الصدفيات وحيث الصخور املكسوة ببلح البحر واألعامق الرملية املحاطة 
صخور، واملمرات املائية يف السطح الرميل أو فيام بني الصخور وبخاصة تلك بال
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التي تكون يف منأى عن االضطراب، والربك املائية املتصلة بالشاطئ مبمر يشبه 
  .رتاكم فيه قوقعات الصدفياتالوادي حيث ت

  

  

  

  

  

  األستاذ ادريس أزارو

   

  

  

   
  
  
  

فور شعوره مبا قد يهدده. بشدة الحذر والخوف ويفر  زريقةاليتصف سمك  
يفضل العزلة غالبا ويتواجد مع رسب فرتة التوالد. أنسب أوقاته حني يكون البحر 

أو أقل، ويف   ثواين 8مع مياه دافئة، وفرتة موج من 80هادئا ومعامله أقل من 
  الصباح الباكر أو مع غروب الشمس.

حيث األماكن  سيتأسس استهدافه يف الصيد عىل املعطيات السابقة سواء من  
  80(وجود الصدفيات والقرشيات)، وحالة البحر (بحر هادئ مبعامل أقل من 

ثوان كفرتة املوج) والوقت املناسب (الصباح الباكر ووقت  8وومياه دافئة 
  صل الصيف.الغروب) وخالل املدة ما بني ماي وأكتوبر وخاصة يف أشهر ف
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وأفضل مركب   زريقةالة لسمك  ينبغي ملركب الطعم أن يراعي الطبيعة الحذر      
طعم مناسب له هو الرتكيب بالثقالة املنزلقة مع طول خيط نهايئ من 
الفليوروكربون من مرت واحد إىل ثالثة أمتار ينتهي بصنارة جد قوية حتى 

 نفس الوقت حتى ال يف أرضاسه، وخفيفةتستطيع الصمود إذا ما وقعت بني 
ي سيتنوع بني (السلطعون وخاصة يشعر بوجودها أثناء إمساكه بالطعم الذ

املنسلخ، والصدفيات "الكوطو"، والقرشيات "األربيان"، والديدان "بيبي" ...)   
وأن تحافظ الطعوم عىل مظهرها الطبيعي حتى ال تثري حذره وبالتايل امتناعه 

  عنها. 
  
  
  

  الفقيسمصطفى الرايس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لطعم ويحركه بني الفينة به يلف حول ا ال بأسوقتا  زريقةاليقيض سمك 
واألخرى. ويتجىل ذلك يف ارتعاش باهت يف رأس القصبة مام يستوجب استعامل 

) hybrideقصبة يكون الجزء العلوي من رأسها حساسا أو من النوع الهجني (
يشعر السمك  ولكياللينقل كل االهتزازات التي تقع يف مركب الطعم من جهة، 

عم من جهة أخرى. يجب أن يكون سمك قطر بأية مقاومة أثناء إمساكه بالط
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الخيط الرئييس يف الحد األدىن املمكن حتى تصل الرمية إىل أبعد مسافة 
واستهداف السمك يف مناطق عومه املفضلة، وحتى يكون أقل عرضة وتأثرا  

  صبح أكرث حيطة وحذرا. بالرياح التي تولد فيه اهتزازات يصل صداها للسمك في
  حمد الهواري   الرايس أ           

   

من املاء يتطلب  زريقةالإنتشال سمك  
الرصامة والليونة والتأين يف نفس الوقت 
قصد انهاكه واستنزاف طاقته قبل وصوله 
لألمتار األخرية من خط الشاطئ التي 
سيبذل فيها آخر نفس له ليناور قصد 

  اإلفالت.

  

  

  

  

  من تونس  الرايس حاتم      

وتلقني املهارات للشبل    
 الناشئ
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Diplodus sargus  

  الرسغوس الصار/ / الرشغو

  )White seabreamاالنجليزي ( ) االسمSargo)، االسم االسباين (Sarاالسم الفرنيس (

  

  

  الرايس عبد الهادي بويزة 
  

) نوعا من االلتباس نتيجة التشابه بني أنواعه وتعميم Diplodusيطرح جنس (
سم نوع ما يطلق عىل نوع آخر بحسب املناطق، أو ا  ،اسم الصار (الرشغو) عليها

رغم أن كل نوع له صفاته املميزة واسمه العلمي الخاص به. وتوجد يف املغرب 
  :أنواع كثرية منهاوحوض البحر األبيض املتوسط 
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73*Diplodus sargus cadenati    ---الرشغو < 
                                         

 

sargusDiplodus sargus *74       ---الرشغو <  

                            

 

Diplodus vulgaris               ---الحداد <  

     

 
73 Diplodus cadenati, Moroccan white seabream, fishbas.us 
74 THÈSE présentée en vue de l’obtention du grade DOCTEURE EN SCIENCES DE LA MER, 
THÈME : BIOLOGIE ET DYNAMIQUE DU SAR COMMUN DIPLODUS SARGUS SARGUS, Wafa 
BENCHALEL 
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Diplodus puntazzo---الشيلية < 

            

Diplodus cervinus cervinus  ---بو الربادع < 
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. ثنائية الجنسوهي  )Diplodusاألنواع املذكورة أعاله تدخل ضمن جنس (  
أسامك شاطئية   وهيتطرح التباسا، ألنها تتشابه رغم التاميز بينها.  سامك  هذه األ 

اصطياده بشكل عريض أثناء البحث  بعضها يتمتكاد تتواجد فيه طوال السنة، و 
. فتواجده شبه الدائم ووفرته ولرشغو الذي يظل هو املستهدف األ عن سمك ال

منهجة سواء النسبية مقارنة بباقي األنواع تجعله يخضع لعملية استهداف م
بالتقنية املستعملة (البيلوطة، فتات الخبز، العوامة، الصيد الصخري، الرمي 

  أماكنه واستعامل طعومه املفضلة.  الصيد يفالشاطئي) أو 

  س ادريس يادينالراي 

بجسم  رشغويتميز سمك ال 
بيضاوي مرتفع ومفلطح من 
الجانبني أكرث من باقي أسامك 
عائلة األسبور. يحف السواد 
الحاشيتني الخلفيتني للغطاء 
الخيشومي، كام يحف السواد 
منتهى الزعنفة الذيلية. ويتدىل 
أيضا يف مقدمتها عىل شكل رسج 
يكاد يقرتب من األسفل دون أن 

إليه. تتشكل الزعنفة  يصل
شويكة  12حوايل الظهرية من 

 12تليها زعنفة لينة من حوايل 
 8شعاعا لينا. وميتلك  15إىل 

 4أو  3وأسنان يف كل فك 
  صفوف يف الفك السفيل. 3أو  2وصفوف من األرضاس يف الفك العلوي 

 من املعلوم أن عددا من األسامك ميتلك صبغات لونية يتمكن بها من التخفي  
أو الرتبص  يعيش فيها لالحتامء من األعداءبالتلون بنفس ألوان البيئة التي 

لونه فيض  رشغو، إال أن األمر ليس كذلك بالنسبة للفرق املوجود بني بالفرائس
فاتح وآخر لونه داكن. ويسود االعتقاد أن اختالف اللون بينهام مرده تباين لون 
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ش ون يعيش يف الرمل وداكن اللون يعي الرمل والصخر، وكأن فاتح اللنيالبيئة ب
بني االثنني داخل   فرقيف الصخر. تؤكد التصنيفات والدراسات العلمية أن هناك 

وكل منهام له اسمه العلمي  نوع الرسغوس وليس بسبب اختالف بيئة العيش.
  الخاص به.

  

  

  
  السيدة نادية 

ها ومغاراتها وتجاويف هايتخذان من شقوق الصخور وفجوات الفرعيان والنوعان
مسكنا وموطنا لهام. فهي توفر لهام املالذ اآلمن والطعام املفضل الذي تحتل فيه 
الصدفيات والقرشيات وقنافذ البحر األفضلية، وتدخل حتى بعض أنواع 
الطحالب يف نظامهام الغذايئ. ولذلك يتواجدان أيضا يف األماكن التي تكرث فيها 
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تخللها صخور، وأيضا الشواطئ الرملية القريبة ا كانت تالنباتات البحرية خاصة إذ
  تتوفر القرشيات والديدان وبعض أنواع الصدفيات.  ثمن السطوح الصخرية حي

يف نظافة مياهها وخاصة حينام تكون   لرشغوتتوحد جميع أماكن تواجد سمك ا   
مضطربة فتفرز نسبة عالية من األكسيجني والفقاعات والرغوة البيضاء التي 

بشكل كبري. ولهذا السبب تنجح معه تقنية الصيد بالبيلوطة وعجني تستهويه 
الخبز والعوامة والصيد الصخري مادامت تستهدفه يف أماكنه املفضلة التي يتوفر 
فيها ما يتالءم مع طبيعته من مياه نظيفة غنية باألكسيجني، وضآلة العمق، 

عليه رائحتها ي متارس والقرب من الصخور. وطعم كويرات عجني الرسدين الت
الفواحة ومذاقها املنترش يف املياه مغناطيسا يجذبه بقوة إليها. وميكن استهدافه 
بتقنية الرمي الشاطئي إذا ما وضعت يف االعتبار عوامل ورشوط تواجده، وبالتايل 
يجب أن يكون الرمي صوب املناطق البيضاء املحيطة بالصخور، والحفر واملمرات 

لطعم من القرشيات عىل رأسها السلطعون املنسلخ ن يكون ابني الصخور، وا
واألربيان، والصدفيات يف مقدمتها الكوطو وبلح البحر، والديدان، والبطاطا 
البحرية وأيضا الرخويات... وأفضل أوقات اصطياده يف الصباح الباكر ووقت 

 الل فرتةالغروب وخاصة إذا تزامنا مع بداية املد. ويتيح املد الكبري فرصة استغ
توقف الجزر للتقدم واستهداف أماكن بعيدة ليس من املعتاد الوصول إليها 

  .أكربوالتي قد تثمر عن أسامك رسغوس من حجم 
البحث عن غذائه يف القعر، وينبغي ملركب الطعم أن يراعي    رشغوليحب سمك ا 

 طبيعته القعرية. ويبقى مركب الطعم بثقالة ثابتة وخيط نهايئ قعري أو مركب
ثقالة متزحلقة يتيح أفضل فرص نجاح صيده ما دام يتالءم مع طبيعته الطعم ب

ويف نفس الوقت ال يثري حذره وتخوفه حتى وإن كان ال يصل درجة حذر وخوف 
سنتيميرتا، وسمك  60، وأن يكون طول الخيط النهايئ يف حدود زريقةسمك ال

هامش من وفر عىل  ميليمرت وبحسب درجة صفاء املياه للت  0.30قطر من حوايل  
الفليوروكربون حتى يضمن التخفي ويتحمل  استعاملالقوة، ومن األفضل 

االحتكاك يف وسط يتسم بالقسوة، ويتحمل قتالية السمك الذي سيحاول جاهدا 
منذ اللحظة األوىل إلمساكه التوجه نحو الشقوق والفجوات أسفل الصخور 

نيا التي تسمح بالرمي حدود الدللتخلص من الصنارة والخيط. ووزن الثقالة يف ال
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يف املكان املفرتض فيه وجوده، واالستقرار النسبي به ودون مبالغة حتى يبقى 
  مظهره.للطعم يشء من الحركة ويبدو طبيعيا يف 

  

      
  الرايس منترص      

  أبو رضغام              
  

  

  

      

  

      

  

  

               الرايس عمر البهجة                      
    

  

  

  

 وخاصة أثناء استهداف سمك الرشغو، مصادفة أنواع أخرىجدا، حتمل من امل
وأيضا مصادفة أو الحداد والشجون... أو الشيليةمن نفس الجنس كبولربادع 
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تصنف ضمن األسامك القاضمة والناهبة للطعوم، فإذا ما  التي بعض األنواع
 وجدت بكرثة وحالت دون اصطياد سمك الرشغو، وإذا ما رغب املامرس يف

  وجب استعامل طعم وصنارات أصغر. بها،االمساك 

                         

  

  الرايس عبد اإلله العمراين   

                                         

          
  

             
       

  

                 

  

  

  الرايس عمر بن حمو             
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Lithognathus mormyrus    

  ...)املرمار، ، الرمويل، حمبل، بريميلوتاكبا الحنبل،(

  )Striped seabreamاالنجليزي ( االسم) Herrera) االسم االسباين (Marbréاالسم الفرنيس (

  

  

  

ينتمي سمك الحنبل إىل فصيلة األسبور ويشاركها نفس الخصائص كالثنائية 
أكرث امتدادا.   امجس  ميتلكينقلب أنثى، إال أنه    ثمالجنسية حيث يبدأ حياته ذكرا  

خطا عموديا رقيقا من لون يجمع   15وذو لون فيض مع ملعان ضارب إىل الصفرة،  
بني البني والرمادي. تعلو ظهره زعنفة شوكية طويلة متتد إىل حدود ما قبل 

شويكات مرتبة تصاعديا. يتقدم جسمه رأس ممدد  3الذيل، ويف مقدمتها 
مدبب. يؤرش شكل الفم بأسنانه م ومحدودب قاتم اللون يف أعاله وينتهي بف

وأرضاسه عىل نظامه الغذايئ. يعيش ضمن رسب يف املياه القليلة العمق 
بالشواطئ الرملية. ويتواجد من شهر مارس إىل شهر نونرب. وقد يبتعد عن 
الشاطئ خالل أشهر الصيف للبحث عن مياه أقل حرارة، لكنه يعود إليها مع  

ديدان والصدفيات والقرشيات الرملية، إذ السقوط الظالم. يتوزع طعامه بني 
يغرس فمه يف الرمل ويقوم بامتصاصها. يتواجد يف األماكن الرملية املضطربة التي 

  تحرك األمواج رمالها فتقتلع الطعوم وتكون يف متناوله.
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  من الجزائر الرايس خليل حبيبي 

ملية مرعاه لر استهدافه يف الصيد سيتأسس عىل املعطيات السابقة: الشواطئ ا  
الديدان والسلطعون الرميل الصغري  هياملفضل. طعومه املفضلة الصطياده 

والقرشيات عامة والصدفيات وخاصة الرملية منها. ومبا أنه يتواجد ضمن رسب 
فإن اإلمساك بواحد مؤرش عىل تواجد املجموعة، ولذلك ينبغي استغالل فرصة 

لقة يعطي نتائج أكيدة مادام الخيط تواجدها. ويبقى مركب الطعم بالثقالة املنز 
مستوى عمق عومه املفضل ويف متناول فمه من جهة، وال يثري   ويف  قعرياالنهايئ  

حذره وتحفظه من جهة أخرى. ولجذبه إىل الطعم يستحسن استعامل 
الجويهرات الفوسفورية والفلورية الطافية حتى ترفع الطعم قليال وتجعله يف 

الناهبة.  كام يستحسن من حني آلخر جر الخيط  مأمن من الكائنات الرملية
ال ألن تحريك الثقالة يف الرمل من شأنه أن يخلق ما يشبه زوبعة تثري انتباهه. قلي

تأيت رضباته فورية ورسيعة وقوية قد تعطي االنطباع بأن األمر يتعلق بسمك 
د أضخم حجام. عند اإلمساك به ومحاولة نزع الصنارة من فمه ليس من املستبع

  العثور عىل حرشة طفيلية تستوطن لسانه.



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

222 

  الباجو

  

  

  

  

  الرايس يوسف العلوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يثري اسم "الباجو" التباسا كبريا نظرا للخلط الواقع بني أنواعه وتداخل تسمياته. 
 12فيام بينها (حوايل  باينةدرج العديد من األنواع املتني "الباجو"فتحت مسمى 

  أجناس مختلفة:نوعا)، بل وتنتمي إىل ثالث 
  أنواع) 5ويضم  Dentex(جنس  
  أنواع) 4ويضم  Pagellusجنس ( 
  أنواع)  3ويضم  Pagrusجنس ( 
)، وتشرتك مع Les sparidésتنتمي هذه األجناس الثالثة إىل فصيلة األسبور (   

أسامك هذه الفصيلة يف العديد من الخصائص والكثري من التشابه، وتختلف عنها 
نعت بالسمك األحمر تي ترتاوح بني اللون الوردي واألحمر، ولذلك يف األلوان الت

كلون مييزها من جهة، وكداللة عىل احتاللها مكانة متميزة مقارنة بباقي األنواع. 
ر معيارا للجودة ليس دقيقا، فتمة أنواع تصنف كممتازة لكن اعتبار اللون األحم
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.وبعضها ال يرقى إىل مستوى ) ..Pageot royale) أو (Pageot extraجدا، مثال: (
  الجودة، مثال: (البوقة).

املشكل الكبري الذي تطرحه هذه األجناس هو تعميم اسم "الباجو" عليها يف   
اسامؤه من منطقة ألخرى، أو نفس مناطق عديدة، أو أن النوع الواحد تختلف 

االسم الذي يطلق عىل نوع ما يف منطقة معينة يطلق عىل نوع آخر يف منطقة 
أخرى...ومن األسامء األكرث تداوال لهذه األنواع: ( أزݣاغ، زݣاغ، أمزوغ، بريكة، 

  برضاض، شامة، بݣار، بوبراهيم، زبّاطا، بّزوݣ، تزناغت...).
                         

 Pagrus aurigaنوع: ال

 Pageot royaleاألسامء املتداولة: الباجو، برضاض، زݣاغ، 

 Redbanded) االسم االنجليزي: (Hurtaاالسباين: ( ) االسمPagre rayéاالسم الفرنيس: (
seabream(  

     

يفضل هذا النوع العوم يف األعامق غالبا، لكنه قد يقرتب من الشاطئ وخاصة   
ويكون يف متناول الرمي، بل وقد يتم اصطياده أحيانا بتقنية يف فصل الصيف 

طعوم املفضلة لديه البيلوطة وبتقنية الطعوم االصطناعية. من أفضل ال
  السلطعون واألربيان والبوخو.
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Sarpa salpa  

  تالوزيت) حالمة(

  ) Salema)، االسم االسباين واالنجليزي (Saupeاالسم الفرنيس: (

              

) وهو النوع الوحيد يف Sarpaينتمي سمك حالمة لفصيلة األسبور ولجنس (  
مجموعة من الخصائص، فهو ذو هذا الجنس. يشرتك مع أفراد فصيلة األسبور يف  

أسنان  ذيجسم متمدد ومنضغط من الجانبني وينتهي برأس صغري وفم صغري 
خطا   12هبي وحادة وبارزة وعيون كبرية قريبة من الفم. لونه فيض مع ملعان ذ

أصفر متتد أفقيا من الرأس إىل الزعنفة الذيلية. يتواجد دامئا ضمن رسب يف املياه 
  ق قرب الصخور.املضطربة قليلة العم

نظامه الغذايئ قوامه الطحالب البحرية أحيانا اصطياده بالديدان، لكن    وميكن  
تنتقل إىل وخاصة بعض األنواع السامة التي يراكم مكوناتها السامة يف جسمه ف

ولهذا السبب كان يستعمله اإلغريق كمخدر. ذو   .75*اإلنسان مسببة له الهلوسة
ثريين رغم اإلكثار من التوابل أثناء إعداده مذاق قوي يسبب النفور لدى الك

ولتفادي بعض مخاطره يجب إفراغ بطنه حال وفور اصطياده مع كوجبة طعام.  
، واالبتعاد مطلقا عن تناول الرأس  رضورة إزالة الغشاء األسود الذي يغطي بطنه

                      ذلك يضل هناك احتامل تسببه يف الهلوسة ملن يتناوله.ومع 
ليس من السهل اصطياده بنفس طرق اصطياد باقي األنواع، لكن هذا ال مينع 
من اإلمساك به بتقنية البيلوطة والخبز والتطعيم ببعض أنواع الطحالب بتقنية 

  العوامة.

 
75 La saupe un poisson hallucinogène, maxi sciences 
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  )Sciaenidae( فصيلة

). جسم انسيايب قد يتجاوز مرتا يف Perciformesمن رتبة الفرخيات (         
 13إىل  6زعنفة ظهرية طويلة تتشكل من جزء أمامي قوامه من  بعض األنواع.

شعاعا لينا.  37إىل  20شويكة حادة يليها جزء خلفي يبدأ بشويكة متبوعة ب 
تصدر . متتلك مثانة عوم متتد قشور الخط الجانبي إىل نهاية الزعنفة الذيلية

ايل نوع تتوزع عىل حو  200صدى صويت. يدخل ضمن هذه الفصيلة ما يقارب 
  أنواع:  5جنسا. ويف املغرب وحوض البحر األبيض املتوسط توجد  50

Argyrosomos-reguis   

  : (أزملزة، الكوربني):القرب

        )Meagreاالنجليزي ( ) االسمCorvina)، االسم االسباين (Maigreاالسم الفرنيس: (

وانب كيلوجراما. ج 80جسم انسيايب قد يتجاوز املرت مع وزن قد يفوق      
مضغوطة وحوض مستقيم وظهر محدب، وعىل الجانبني خط مستقيم عىل شكل 
رشيط من نقط متتالية وشديد الوضوح وميتد إىل نهاية الزعنفة الذيلية. عيون 

ئل يف جانبيه، وداخله أصفر ذهبي وأنياب صغرية وفم عظمي كبري منحرف وما
. ويفقد هذا اللون بارزة. لون رمادي فيض ذو انعكاس طيفي مييل إىل النحايس

مع موته ويصبح رماديا. سمك شاطئي يعيش يف درجة حرارة مياه ترتاوح ما بني 
درجة. ويتنقل ويهاجر من مكان آلخر بحثا عن مياه توفر له تلك  23و 14

  الحرارة.
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الرايس عبد الرحمـــــن  

  الهومي

  

      

  

  

  

  

 4و 3رقات يرتاوح حجمها ما بني يف مراحله األوىل من الحياة يكون عبارة عن ي
سنتيميرتا كل سنة، وميكنه أن  15م ينمو ويكرب ب ثسنتيميرت وتعيش يف القعر. 

  (دبدوب).سنتيميرتا يف السنة الثالثة، وحينها يطلق عليه اسم  50يصل إىل 

من األسامك املفرتسة املطاردة ويعيش عىل بعض األنواع من األسامك كالبوري   
   الرخويات والقرشيات.والرسدين، وعىل

سمك منوذجي للصيد بتقنية الرمي الشاطئي يف الشواطئ الرملية وخصوصا      
ات، الحفر الرملية أو املمرات املائية املنفتحة عىل الشاطئ التي تحفرها التيار 

وبخاصة العميقة منها مع مياه متموجة ودون انكسار وقليلة اإلضاءة. وأفضل 
  ار املد أثناء غروب الشمس أو رشوقها.أوقات صيده فرتة استقر 
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تنطبق القاعدة العامة {الطعوم الكبرية تجذب األسامك الكبرية} عىل جل     
مك القرب األسامك وتنطبق عىل سمك القرب بصفة خاصة. يتطلب استهداف س

الكبري الحجم طعوما كبرية ومعدات مناسبة. التطعيم بسمكة بوري أو رسدين 
جرام   300قصبة ال تقل قوة رميها عن  استعامل  ... يستوجب  أو إسقمري أو حبار

عىل سبيل االحتياط وذلك إذا ما وضعنا وزن الثقالة بعني االعتبار، وبكرة آلية 
حتى  0.26/0.30ن سمك قطر حوايل متينة وقوية ومليئة بالخيط الضفرية م

ستعامل ا ملؤها بأكرب كمية. إن مأل البكرة اآللية بخيط النيلون سيفرض ميكن
مام سيحد من مسافة الرمي ويحد أيضا من كمية  0.50سمك قطر من حوايل 

امللء. وإذا وضعنا يف االعتبار أن سمك القرب ال يستسلم بسهولة وأنه سيلجأ 
موازية للشاطئ جارا معه مئات األمتار من الخيط، سندرك حينها فرار    إىل عملية

فر استعامله القوة املطلوبة، مدى أهمية استعامل الخيط الضفرية والذي سيو 
   .وكمية ملء تتناسب مع صيد هذا النوع من السمك

  

  

  

  

  

  الرايس مبارك البكاي من العيون 
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  :طبيعة سمك القربيجب عىل مركب الطعم أن يكون متناسبا أيضا مع 

فام فوق، معقودة يف خيط نهايئ عائم من  0/3صنارة قوية من حجم          
، ومثبت يف الخيط السفيل أو الداعم بواصل دوار ومشبك 0.60قطر    حوايل سمك

  شديدي املتانة.

  

    

  

  

  

  

  

  الرايس لحسن                                        ثامن الرايس ع                         
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 : املعزة                           

 

  

 

  أنواع من السمك: 4تنضوي تحت اسم املعزة 

1 (Sciaena umbra  
  األسامء املتداولة يف املغرب: القرب، القرب األسود، املعزة

  )Corvallo)، االسم االسباين (Corb communاالسم الفرنيس (
  )Brown meagreاالسم االنجليزي (

سنتيميرتا، الطول الشائع يرتاوح ما  70جسم مرتفع ومنحن قد يصل طوله إىل 
 امق مع انعكاس طيفي قزحيلون رمادي غ سنتيميرتا، ذو 35و 20بني 

  
2 (Umbrina canariensis 

  بينة، كورڤينة.األسامء املتداولة يف املغرب: املعزة، األومربينة، الشيڤريت، كور 
) االسم Canary drum)، االسم االنجليزي (Ombrine bronzeاالسم الفرنيس (

   )Verrugato de canariasاالسباين (
سنتيميرتا، الطول  63د يصل طوله إىل جسم محدب ومنضغط من الجانبني ق

سنتيميرتا، لون يرتاوح بني الرمادي الغامق والرمادي   35و  25الشائع يرتاوح ما بني  
 .كاس ذهبي أو نحايسعالفيض مع ان
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 3 (Umbrina cirrosa  

  األسامء املتداولة يف املغرب: املعزة، الكورڤينة
  )Verrugato comúnباين () االسم االسOmbrine côtièreالفرنيس (االسم 

  )Shi drumاالسم االنجليزي (
سنتيميرتا، لون رمادي   80و  30طول يصل إىل املرت، والطول الشائع يرتاوح ما بني  

فيض، يف ظهره وجانبيه رشائط مائلة غري منتظمة صفراء مذهبة وسوداء 
  الخلفي للغطاء الخيشومي، زعانف بيضاء.الحوايش. غشاء أسود يحيط بالجانب  

  
4 (Umbrina ronchus 

  االسم املتداول يف املغرب: املعزة 
  )Verrugato fusco) االسم االسباين (Ombrine fuscaاالسم الفرنيس (

  )Fusca drumاالسم االنجليزي (
 80جسم ذو لون رمادي غامق مع خطوط مائلة خفيفة. يصل طوله إىل 

عنفتان الحوضية والرشجية سنتيميرتا. الز  40طول الشائع يصل إىل سنتيميرتا. ال
 ذات لون أسود.

 
 
رغم تباين األسامء العلمية واألجنبية لهذه األنواع األربعة، فإنها يف املغرب   

فإن األنواع  Sciaena umbraتحمل كلها اسم "املعزة". وباستثناء النوع األول 
 تحت ذقنها وفكها األسفل تستمد منها ُشَعرية)(الثالثة األخرى كلها تحمل 

به شكلها الخارجي مع اختالف طفيف تسميتها باملعزة مشابهة لها بالجدي. يتشا
بينها، ويكمن الفرق بينها يف األلوان واألحجام. رسيعة النمو. تقتات عىل الديدان 
والقرشيات والصدفيات واألسامك الصغرية يف الشواطئ الرملية واملوحلة 

 .والسطوح الصخرية قرب املياه املضطربة
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  حفيظالرايس 

  

  

  

  

  

  

طبيعة نظامها الغذايئ ومستوى عمق عومها يجعل التطعيم بالديدان والكوطو 
  يف مركب طعم ذي ثقالة منزلقة يضمن نتائج أكيدة.
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Carangidae  

  فصيلة الشيميات

  

الفصيلة تتميز أسامك هذه الفصيلة بتنوع أحجام أنواعها. ومن خصائص هذه  
شويكات، وتقوم الثانية  9و 3امتالك زعنفتني ظهريتني تقوم األوىل عىل ما بني 

شعاعا لينا. يف حني تقوم الزعنفة الرشجية عموما  37و 18بني  وماعىل شويكة 
شعاعا  31إىل  15باقي، ومن شويكات، األوىل والثانية منفصلتان عن ال 3عىل 
  لينا.

وأنواع، أصغرها حجام سمك (الرشن) وأكربها تضم هذه الفصيلة عدة أجناس   
  حجام سمك أوالح.

Lichia amia   

 أوالح

    )Leerfishاالسم االنجليزي: (  )Palométon) االسم االسباين: (Liche né-béاالسم الفرنيس: (

   

  

يتميز سمك أوالح بجسم منضغط من الجانبني مع جوانب مرتفعة عىل مستوى  
حادة عىل مستوى الخط الجانبي الذي ينطلق من   الظهر، وتكسوه قشور رقيقة،

                   ينحدر خلف الزعانف الصدرية متخذا شكل منحنى. زعنفتان ومستوى العني 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

233 

  موحا پيسكادور الرايس 

ان عىل شــــكـل  بـارزـت
مثـلث أســــود الطرف، 
ــان خــلــف  تــتــمــوقــع
ــة   ــة الــزعــنــف ــدم مــق
الظهرية أو الرشـــجية.  
ادي   لون جســــمـه رـم

مع  فيضــ وظهر غامق
ــاس أزرق. رأس  ك ـع اـن
صـغري مقارنة بجسـمه  
اـلذي ـقد يصــــل طوـله 

ن ووزن   50إىل املـرتـي
طـول  ــا. اـل وغـرام ـل كــي
ــائع يرتاوح ما بني  الشـ

ســـــنـتـيـمـيرتا وـمرت.   40
ـيـعـيش ضـــــمن رسب  
مـــحـــدود يف أعـــايل  

ـحـيط، وـيـقرتب ـمن اـمل 
ــل  ــاطئ يف فصــ الشــ
ــث ـخالل  اـلرـبـيع ومـيك

ر فصـل الصـيف، ليغاد
  الشواطئ يف الخريف. 

  

ســــمك مطارد مفرتس وقوي ورسيع، يقرتب كثريا من الشــــاطئ ويف عمق          
ضـــئيل ملهاجمة أرساب ســـمك البوري ومحارصتها جنب املرتفعات الصـــخرية  

ة أوىل،  ــه يف مرحـل ة برأســ ا رضـب ه لـه ث يوـج ة عىل لحـي ة موالـي دم يف مرحـل يـق
راـسة متوحـشة. وينبغي اـستحـضار هذا األمر عند اصطياده وعدم ـــــ افرتاـسها بـش 

،  لضحيتهاألوىل التي يوجهها برأسه الضــــــربة اولة تثبيت الصنارة يف فمه يف مح
  بل انتظار الرضبة الثانية التي سيلتف فيها نحوها الفرتاسها.
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    الرايس عامد الرببويش                                 

ــام      ظ ـن ــل اـل ــك تشــ ـي
الـغذايئ لســـــمك أوالح  
من األسـامك كالـرسدين 
ــمـــــري  واإلســــــــقـــ

رـخ  ى  واـل ـق ـب ــات... وـي وي
ســــمـك البوري يحتـل  
اه.   اـي ة ضـــــح امـئ أعىل ـق

البوري الحي   ـفإنـهذا لو 
ــن أن كــ  ــك ــم مي ــع ط

يســتميل ســمك أوالح  
ــه   ــذي رغم رشاســــت ال
مك  يبقى حذرا. ميثل ـس
ــة   ا ملامرســ دـف أوالح ـه
الصــيد الريايض بامتياز  
ه اليـت ه وقـت ارا لقوـت ،  اعتـب

ويحتــاج لصــــيــده إىل  
ــة يف  ــدات مــتــيــن مــع
ــتوى قوته ورسعته   مسـ

ل حـيث  ال يـجب أن تـق
رسـعة البكرة اآللـية عن 
مرت مع كــل دورة يــد، 

ــمك قطره ما  20وقوة كابح ال تقل عن  كيلوجراما. وخيط نهايئ عائم يرتاوح سـ
ــنارة قو 0.70و 0.60بني  ــمك   0/3ية من حجم ميليمرت وصـ فام فوق. وميثل سـ

ــطناعية التي يجب أن تكون  أوالح هدفا للصـــيد الريايض بتقنية الطعوم االصـ
  ).  Flotingرورة من النوع الذي يتم تعوميه يف السطح (ـبالض
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  الرايس كريم الوايل

  

  

  

  

  

                           

  

  

  

  

الرايس محمود الـحاجي من 

  ليبيا
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Mugilidae  

   البوري فصيلة

  

أنواع من السمك تحمل كلها اسم البوري رغم بعض  7تضم هذه الفصيلة 
     :االختالفات بينها

Ligua aurata (1              الفرنيس االسم  الذهبية) :Mulet doré(   
  )Golden grey mulletاالسم االنجليزي: ( )Galupاالسم االسباين: (      

  خصائصه:

بقعة ذهبية يف الغطاء الخيشومي وانعكاسات ذهبية أسفل الرأس  -
 والجوانب.

 غياب البقعة السوداء يف قاعدة الزعنفة الصدرية -

 خطوط رمادية بنية أفقية -

 شفة عليا دقيقة -

 ال يحتمل املياه العذبة -
 

Chelon labrosus(2 ) :االسم الفرنيسMulet lippu(  
  )Thicklip greu muletاالسم االنجليزي: ( )Lisaاالسم االسباين: ( 

  خصائصه:
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 شفة عليا مكتنزة ومرتفعة -

 أشعة لينة يف الزعنفة الرشجية 9أو  8 -

 عدة الزعنفة الصدريةبقعة سوداء يف قا -

 ظهر مائل إىل خرضة غامقة قريبة إىل الزرقة  -

 خطوط أفقية يف الجانبني -

 يغامر يف املياه العذبة -
Liza ramada(3  الفرنيس االسم) :Mulet-porc ( 

  )Thinlip mulletاالسم االنجليزي: ( )Morraguteاالسم االسباين: (
  خصائصه:

 يةبقعة سوداء يف قاعدة الزعنفة الصدر  -

 بقعة ذهبية باهتة ومشتتة يف الغطاء الخيشومي -

 قشور يف مقدمة الرأس عىل مستوى العينني -

 شفة عليا دقيقة -

 رقيقةقشور  -

 يغامر يف املياه العذبة -
 

Liza saliens(4  الفرنيس االسم) :Mulet sauteur (  
  )Leaping mulletاالسم االنجليزي: ( )Galúaاالسم االسباين: (       

  خصائصه:

 سم أرق من باقي أنواع فصيلته ورأس مدببج -

 لون رمادي بني مع انعكاسات ذهبية -

 الزعنفة الصدريةغياب البقعة السوداء يف قاعدة  -

 قشور صغرية يف مقدمة الرأس -

 نقط ذهبية يف الغطاء الخيشومي -
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  5 (Mugil capurrii ) :االسم الفرنيسMulet sauteur 
d’Afrique (  

 Leaping Africanاالسم االنجليزي: ( )Galúa Africanaاالسم االسباين: (
mullet(  

  خصائصه:

 يتساوى عرض فمه مع عرض رأسه -

 دقيقةشفة عليا  -

 أسنان الفك العلوي طويلة ومنحنية وتتخللها فجوات -

 أشعة لينة 9قوام الزعنفة الرشجية الخلفية  -

 لون ظهره خليط بني األزرق واألخرض -

 خطوط أفقية يف جانبيه -
 

Mugil cephalus(6  الفرنيس االسم) :Mulet a grosse tête(  
  )Flathead grey mulletاالسم االنجليزي: ( )Prdeteاالسم االسباين: ( 

  خصائصه:

 من أكرب أنواع فصيلته حيث قد يتجاوز طوله املرت -

 رأس مفلطح وعريض -

 غطاء خيشومي فيض أو ذهبي -

 نقطة سوداء يف قاعدة الزعنفة الصدرية -

 خرضاء-فقية بنيةخطوط أ  9إىل  7من  -

 شفة عليا دقيقة وعني شبه مغطاة -

 يحتمل املياه العذبة -
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Oedalachilus labeo(7  الفرنيس االسم) :Mulet labéon،( 
  )Boxlip mulletاالسم االنجليزي: ( )Calugaاالسم االسباين: ( 

  خصائصه:

 شفة عليا مكتنزة مع ثنايا عمودية -

 رأس مفلطح من األعىل  -

  الزعنفة الذيليةشعاعا لينا يف 11 -

 ال يحتمل املياه العذبة -
  

السطح ويف األماكن املحدودة العمق ضمن رسب ميثل قريبا من البوري عيش ي
  هدفا لألسامك املفرتسة املطاردة

، لكن بعض أنواعها ميكن أن يعيش يف عموما فصيلة بحرية فصيلة البوري  
ذبة، وقد يبتعد بعضها عن مصبات األنهار حيث ملتقى املياه املالحة باملياه الع

العذبة، بل وحتى يف املياه العادمة الشاطئ ويتعمق أكرث يف األنهار والوديان 
حيث تجد مرتعا لها يف "القاممة" ويف صهاريج وأرصفة املوانئ، ويف الشواطئ 

رغم و  الرملية كام يف األماكن املوحلة، وقرب السالسل الصخرية ويف ممراتها...
ك هذه الفصيلة إال أنها تشرتك يف خصائص موحدة تتجىل يف بني أسام التباين
جسمها املدد، وزعنفة ظهرية من جزأين متباعدين: جزء أمامي يقوم عىل شكل  

  شويكات صلبة، وخط جانبي غري مريئ. 4

يسمح الجهاز الهضمي لهذه الفصيلة بأن تقتات عىل ما ميكن تسميته   
بحرية التي يكشطها من الصخور أو يقوم  "القاممة"، وعىل العوالق، والنباتات ال

وحل، مام يجعل مذاق لحمه غري محبب، باستثناء بعض بفرزها عند ابتالعه لل
  األنواع التي تعيش يف املياه النظيفة يف عرض البحر.

طبيعة هذا السمك تتسم بالحذر والذكاء، وشكل الفم والشفتني ميّكن هذه   
 قوم عىل امتصاص الطعم يف تغذيهاالفصيلة من أن تقتات بكيفية ماكرة ت
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  بالمني الحاج خليل  الرايس

         

  

  

  

  

   
  

تتعدد تقنيات صيد سمك البوري سواء بالصفيحة املعدنية الدوارة، أو بتقنية  
اصطياده بتقنية   كنالبيلوطة، أو تقنية التطعيم بالخبز، أو تقنية العوامة... كام مي

رات صغرية الحجم وخيط نهايئ دقيق الرمي الشاطئي رشيطة استعامل صنا
وري. ولرفع الخيط إىل القطر وعائم قرب السطح حيث مستوى عوم سمك الب

جويهرات طافية فلورية أو فوسفورية،  تضافمستوى قريب من السطح 
واستعامل قصبة شديدة الحساسية عىل مستوى الجزء العلوي من الرأس 

حتى ال يحس بأية مقاومة إلحساس جيد ومبارش برضبات السمك من جهة، و 
  عند إقباله عىل الطعم.

يتواجد سمك البوري طوال اليوم بالشاطئ، لكن وقت طلوع الشمس أو خالل   
 الثالث ساعات التي تسبق الغروب تبقى أفضل أوقات اصطياد
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Pleuronectiformes  
  األسامك املفلطحة

               
              
  

                         
         

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مها مفلطح  امك قعرية، جـس امك املفلطحة أـس يئا ما يف مقبّب  محدودباألـس ـش
  .ة السفىلـيف الجه ية العليا ومستو ـالجه

تكون هذه األسامك يف مرحلتها الريقية متامثلة الجانبني، وبعد أيام تبدأ   
تغيريات جوهرية تحدث عىل مستوى شكل الجسم وعىل مستوى موقع بعض 

اليرسى، األعضاء. فتبدأ إحدى العينني باالنتقال إىل الجهة اليمنى أو الجهة 
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تتجه الجهة  نوع السمك، مع اعوجاج يف الفم وتقوس الخط الجانبي. بحسب
التي تحمل العينني صوب األعىل وتكتسب صبغيات لونية متكنها من التكيف 

ام تبقى الجهة السفىل مع بيئة العيش بالتلّون بلونها والتخفي عن األعداء، بين
بدون ألوان وتستقر بالقعر. ومتتد الزعنفتان الظهرية والصدرية من الرأس إىل 

  حدود الزعنفة الذيلية.
نݣ...) ال سامك املفلطحة (الصول، حوت موىس، التريبو، البوكلية، التعيش األ   

لغذايئ قعر األسطح الرملية أو املوحلة أو ذات الحىص الدقيق، وبالتايل فنظامها ا
نوعها وحجمها، عىل الديدان واألسامك الصغرية والطعوم املوجودة   يقوم، بحسب

يف القعر. ويجب أن يراعي استهدافها يف الصيد، طبيعتها القعرية التي تجعلها 
تقوم عىل تناول الطعوم التي تقع أسفل منها، وتقديم الطعوم يف خيط واحد أو 

يلة الساق ليسهل ولها، وبصنارات طوعدة خيوط نهائية قعرية لتكون يف متنا
تثبيتها تلقائيا يف الفم، ودون تدخل الصياد الذي يجب عليه التمهل واالنتظار 

  إىل حني ابتالعها للطعم.
  

  
  
  
  
  

                                         
 الرايس 

  أمين 
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وسفورية ليال، وأن ومن األفضل تزويد الخيط النهايئ بجويهرات فلورية نهارا وف
تتنوع ألوانها بني األحمر والوردي والربتقايل واألصفر. وميكن الجمع بالتناوب بني 
لونني وعدم إلصاقها حتى يبقى لوقع االرتطام بني بعضها البعض صدى صويت 

عم لحاميته من ارتطام باقي لصق جويهرة طافية قبل الطتجاذب، عىل أن 
وطولها تحدده طبيعة املصيد وحالة البحر مك قطر الخيوط سالجويهرات به. 

كانت طراوة الطعم رشط  ونوعية وأحجام األسامك املفلطحة املوجودة به.ذا
رضوري لنجاح عملية الصيد، فإنه يف حالة اصطياد سمك الصول ميكن التطعيم 

  بالديدان التي بدأت تفقد طراوتها.
  

                           
     
  
  
  
  
  
  
  

  م وعسو الرايس هشا    
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Anguilliformes  
  األسامك الثعبانية

  
             

متتد عىل طوله و دد،  تمتتوحد رتبة األسامك الثعبانية يف امتالكها لجسم طويل م  
الزعنفة الظهرية لتلتقي بالزعنفة الرشجية يف منتهى الزعنفة الذيلية غري 

كام أنها خالية من القشور. بتالقيهام. خالية من الزعانف الحوضية،  واضحةال
  س.وتوجد خياشيم التنفس عىل بعد مسافة من الرأ 

تتفرع هذه الرتبة إىل عدة عائالت وأجناس وأنواع، اثنان منها يتواجدان يف   
املغرب وحوض البحر األبيض املتوسط بالشواطئ الصخرية، أو الشواطئ الرملية 

  املحاذية للصخور.
  )(Congridaeعائلة: 

  املتداولة يف املغرب: الصنور، أسيغاغ، الفرخ  ) األسامءConger conger(  نــــوع:
  ) االسمCongrio comúnاالسباين: (  االسم )Congre d’Europeاالسم الفرنيس: ( 

  )European congerاالنجليزي: (
                               

  
  

جسم ثعباين طويل التمدد وبدون قشور، فك أعىل  
  قيقة حادةبارز وأسنان د
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يتخذ من شقوق الصخور وتجاويفها وبني األحجار الضخمة مسكنا له ينعزل  
فيه، ويغادره ليال للبحث عن الطعام الذي يتنوع بني األسامك وخاصة اإلسقمري 
والرسدين والفانيكا، والرخويات. يتجنب املياه الباردة واألمواج املضطربة، لكنه 

ده وقت الغروب وليال اصفة. وأفضل أوقات صييحب الخروج فور هدوء الع
  وأثناء املد الصغري وخالل استقرار املد واستقرار الجزر ومنتصفه.

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرايس عبد الهادي ابويزة 
  
  
  
  
  
  

يكون استهدافه يف الصيد بخيط نهايئ قعري قوي وسميك القطر، وصنارة قوية 
وة. سيقبل عىل الطعم مطعمة بطعم شديد الطرا 0/3أيضا ال يقل حجمها عن 

ميسكه بفمه يف اللحظة األوىل، ويف اللحظة التالية سيرشع يف ابتالعه وهي 
له بالرتاجع، إذ  الصنارة بقوة يف فمه وعدم السامح لتثبيتاللحظة الحاسمة 

سيبحث حينها عن أي شق أو فجوة ليتوارى فيهام وآنذاك يستحيل إخراجه. 
كون يسرية وتتطلب معدات ولوازم يف سمك عنيف وقوي، واملعركة معه لن ت

مستوى املعركة. كام أن انتشاله من املاء ليس بالسهل، فاإلمساك بالرأس يضع 
غري مأمون مادام يستعمله لتوجيه اليد يف متناول عضاته، واإلمساك بالذيل 

رضبات به، وجره بواسطة الخيط سيعرض هذا األخري لالنكسار إذا ما وقع بني  
  ...فكيه وقام بعضه
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 )85/95طوله (سمك الصنور سن النضج الجنيس إال عندما يصل  ال يبلغ  
حيت  *77، وال يتوالد إال مرة واحدة يف حياتهسنوات) 5(حوايل  76*سنتيميرتا

بني الذكر   يخارجالتلقيح  ال  يتم  وهناك  78يقوم بهجرة التوالد نحو أعامق كربى*
وانات املنوية للذكر فيتحقق باتحاد البويضات التي تضعها األنثى بالحيواألنثى  

خارج الجسد بحيث تضع  كوناإلخصاب الذي ينتج أجنة. وهذا التخصيب ي
صغرية الحجم يف املاء،  ماليني بويضة 8مبا يقارب  األنثى بيوضا كثرية العدد

وإن إمساك وقتل صنور أقل من   .ويضع الذكر بعدها حيواناته املنوية فوقها
إمكانيته يف التوالد وقضاء مسبق عىل  غ سنبلو هو حرمانه من ذلك الطول

استمرار النوع، وبالتايل فهو  ساللته وتضمن خلفتأن التزاوج والتي من شأنها 
   سلوك يهدد بقاء هذا النوع.

  

 
  

 
76 Guide des especes.org CONGRE 
77 DORIS ffessm : CONGER conger conger (Linnaeus, 1758) 
78 Domingo FLORES-HERNANDEZ, LES PECHERIES DE CONGRE, UNIVERSITE D ‘AIX-MARSEILLE, 
THESE pour l‘obtention du grade de DOCTEUR spécialité OCEANOGRAPHIE page 9 et 10 
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  Muraenenidaeعائلة 
  املتداولة يف املغرب: ملرينة، ملرين. األسامء Muraena helenaنـــوع: 

  )Mediterranean morayاالسم االنجليزي: () Morenaسم االسباين: () اال Murèneاالسم الفرنيس: (
               

      
توجد أنواع من ملرين، والنوع املذكور أعاله هو األكرث تواجدا. جسم ثعباين طويل 
منضغط من الجانبني وينتهي برأس قصري ذي فكني قويني وأسنان رقيقة وحادة 

ة والحوضية. سمك مفرتس. ميكن جدا. تغيب عن جسمه الزعانف الصدري
األماكن الصخرية املليئة  اصطياده، يف

ف بطعم الرسدين بالشقوق والتجاوي
وإن كان غري -واإلسقمري والرخويات 

. أسنانه القاطعة -محبب عند الجميع
تفرض استعامل خيط سميك القطر. 
عضته خطرية جدا وإن كانت غري 
سامة، ولكن دمه يحتوي عىل نسبة 

ولذا وجب تنظيفه جيدا  من السم،
 75من الدم وطبخه يف درجة حرارة °

  .*79قبل تناوله
  

                
  من مرص  الرايس أحمد بكر      

  
  
  

 
79 Cotebleue.org : Muraena helena 
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  األسامك الغرضوفية
Poissons cartilagineux  

 
  

تشرتك األسامك الغرضوفية يف امتالكها لهيكل غرضويف أخف وزنا من الهيكل     
  العظمي ويتطلب طاقة أقل.

تتوزع األسامك الغرضوفية إىل عدة رتب وفصائل وأجناس وأنواع تعد باملئات.   
وأهمها أسامك القرش والراي والتي تصنف ضمن األسامك املسامة صفيحية 

). فخياشم التنفس لديها عبارة عن Elasmobranchesالخياشيم الغرضوفية (
  يف كل جانب. )7إىل  4 (منفجوات أو فتحات مكشوفة زوجية 

حسب دليل تعريف املوارد البحرية الحية يف املغرب لوزارة الصيد البحري،   
قرشا ضمن  61وفصيالت،  7نوعا من الراي ضمن  31فإن املياه املغربية تضم 

  فصيلة.  13
  

  )Rajidaeفصيلة الورنكيات (
  

نوعا تعرف كلها باسم الراي، علام أن هناك عائالت  15تضم هذه الفصيلة   
اعا مشابهة لها يف الشكل العام لكنها أضخم حجام، أو تتخذ أخرى تضم أنو 

األعامق موطنا لها، أو ال ميكن االقرتاب منها بسبب إطالقها لشحنات كهربائية 
  قوية، أو قد تكون سامة.

أهم ما مييز هذه الفصيلة ويجعلها مستهدفة يف الصيد هو أجنحتها التي هي   
خدمها يف عوم يشبه "التحليق" يف املاء يف األصل زعانفها الصدرية، والتي تست

  يعرف باسم (الحركة التموجية للزعنفة الصدرية). 
تصنف أسامك الراي ضمن األسامك املفرتسة. وتنشط خالل الليل. وقد تقرتب 

ن الشاطئ فتصبح هدفا للصيد بتقنية الرمي الشاطئي. نظامها الغذايئ يشمل م
، بسمك التطعيم، لصيدهاميكن الرخويات واألسامك والقرشيات... ولهذا 

من الرسدين أو اإلسقمري أو الحبار أو األخطبوط أو السوبية، يف خيط قعري 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

249 

فهي عندما . ومبا أن فمها يقع أسفل منها 0/3وصنارة من حجم  0.40 قطر
ستقبل عىل الطعم ستجثم عليه أوال للتحكم فيه ومخافة إفالته، لترشع بعد 

دم اإلرساع يف عملية تثبيت الصنارة يف فمها أو يف ذلك يف التهامه. ولهذا وجب ع
سحبها، والتحيل بالحذر من رضبات ذيلها الذي قد يسبب أملا فضيعا بسبب 

  أشواكه املسننة.
  فا يف الصيد الشاطئي:أكرث األنواع استهدا  

  Raja clavataأ) 
  االسم املتداول يف املغرب: (الراية الحرشة) 

  )Raya de clavos)، االسم االسباين: (Raie boucléاالسم الفرنيس: (
  )Thornback rayاالسم االنجليزي: (

  

                      
                                  

  Raja brachyuraب)                                   
  االسم املتداول يف املغرب: (الراية امللساء) 

  ) Raya boca de rosaالسباين: ()، االسم اRaie lisseاالسم الفرنيس: (

  ) Blonde rayاالسم االنجليزي: (
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  الرايس مدين هنتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  األستاذ يونس بنتمتم 
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  )Triakidae )Chien de merفصيلة 

  
الكلب" تضم هذه الفصيلة أربعة أنواع من السمك تعرف كلها يف املغرب باسم "

تتسم وأحيانا "الفرخ". مييل لونها إىل الرمادي، وزعنفتها الظهرية شوكية حادة 
بالخطورة. سمك مفرتس، األسامك والرخويات طعمها املفضل. يجب أن يكون 

. تثبيت 0/3وصنارة ال تقل عن حجم  0.50قطر الخيط النهايئ انطالقا من 
بتالع الطعم. وبحسب حجمها الصنارة يحتاج إىل مهلة قليلة ريثام ترشع يف ا

 .ستكون مقاومتها التي تتسم بالقتالية
 

  من اجنلرتا  الرا�س �مج 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

252 

  )Scyliorhinidae )Roussettesفصيلة: 

  
تندرج ضمن هذه الفصيلة ثالثة أنواع تعرف كلها يف املغرب باسم "حرتوكة". 

لشاطئ شتاء، وحينها ميكن تتباين يف ألوانها وأحجامها. تتوالد صيفا وتقرتب من ا
  اإلسقمري أو الرخويات.اصطيادها باستعامل طعم من سمك الرسدين أو 

 
األسامك الغرضوفية عامة يجب أن تستهلك طرية وفور اصطيادها. وكل تأخري   

سيفسح املجال إلفراز مادة النشادر "األمونياك" ذات الخطورة عىل صحة 
 .*80اإلنسان

 

  

 
80 Ifremer Bibliomer :L’ABVT 
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  ول مسؤ   صيد
  

الهواية من الهوى وهو ميل النفس وعشقها ملوضوع يحقق لها متعة وشعورا   
بالراحة النفسية واملعنوية. ومُتارس الهواية برغبة ذاتية تلقائية وعفوية مع 
الحرص عىل إتقانها والتفنن فيها، بحيث يصبح موضوع الهواية مجاال لإلبداع 

ثقة بالنفس، وتولد الشعور بالتميز، م الواالبتكار لرتقى إىل املوهبة، وبالتايل تدع
  وتقوي القدرة عىل مواجهة مشاكل الحياة.

تتنوع مجاالت الهوايات وتتعدد بقدر تعدد وتنوع امليول النفسية ملامرسيها.     
ويكرث عدد املامرسني لهواية ما أو يقل بحسب طبيعة تلك الهواية. فبعضها قد 

ب عددا غفريا وتكتيس صبغة ستقطيكون محدودا يف بضع أفراد، وبعضها ي
  الشعبية، وهو ما ينطبق عىل الصيد الشاطئي بالقصبة.

  

ارس يف الهواء الطلق ميبذل مجهود عضيل وبدين، و  قوم عىلمادام يالصيد إن   
فإنه يصنّف ، ومهارات تقنية حتاج إىل تدريبيوبشكل فردي أو جامعي، 

قانونية منظمة.  القية وقواعدأخة تقوم عىل قيم امرسثل مجاال ملميو كرياضة 
وجوب التحيل بروح و  وهذا ما يجب استحضاره بالنسبة ملامرس الصيد،
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املسؤولية األخالقية والقانونية اتجاه الذات واتجاه اآلخرين واتجاه البيئة. إن 
مسؤولية اإلنسان عىل نفسه مسؤولية جسيمة، ترتتب عن اإلخالل بها عواقب 

ميارس يف مجال  ايات تطبعها روح املغامرة، فالصيدهو وخيمة. إذا كانت بعض ال
ميلء باملخاطر واملفاجآت، وبالتايل فأي مغامرة أو أي سلوك وأي خطوة غري 
مدروسة ال تضع عنرص املباغتة والحوادث املحتملة بعني االعتبار وما قد يرتتب 

ستحول املتعة إىل مآيس وأحزان قد متتد لتصيب األهل  عنها من عواقب،
حباب واألصدقاء. إن من أمتع اللحظات يف الصيد تلك الخرجات التي تكون واأل 

برفقة األصدقاء. والصيد الشاطئي يجب بالرضورة أن يكون دامئا مع الرفقة 
س بالنظر إىل كل املخاطر واملشاكل املحتملة. الخرجات الجامعية تصاحبها طقو 

يا ومعنويا أو خاللها. ممتعة سواء أثناء برمجة الرحلة أو االستعداد لها ماد
فيتحرر الصياد من ضغوطات الحياة املدنية ورتابتها وشكلياتها ... ليعيش حياة 
تعود به إىل الطبيعة واالندماج والتآلف مع اآلخرين الذين يشاركونه نفس 

ميتلكها كل واحد منا يستحيل  املصايد ملك للجميع، واملعرفة التيو العشق. 
ل، بل هي خاضعة للتحيني املستمر وبحاجة دامئة إىل مطلقا أن تبلغ درجة الكام

االستفادة من معلومات وخربات وتجارب اآلخرين، ومسؤوليتنا تقاسمها 
عاملية تستهوي   هوايةوعشقها، والتي هي  هواية  ومشاركتها مثلام نتقاسم هذه ال

  .ر والكبار من مختلف أقطار العاملالذكور واإلناث، الصغا

 املجهود العضيل والبدين للمامرس فال معنى له بدون قوم عىليإن الصيد إذ 
السمك ثروة طبيعية مجالها البيئة البحرية  السمك!وجود الطرف اآلخر وهو 

القامئة عىل التوازن بني كل مكوناتها. واستمرار هذه الرثوة البحرية رهني باحرتام 
الرثوة هذه  يهدد مستقبلازن البيئي، وأي خلل ميس هذا التوازن هذا التو 

يف االستمتاع بها واالستفادة منها. ومسؤوليتنا   اوحرمان األجيال القادمة من حقه
تتمثل يف التوعية مبخاطر بعض املامرسات التي تهدد بشكل مبارش املجال البيئي 

عدم احرتام املقاييس  البحري ومكوناته. الصيد الجائر بشباك غري قانونية.
ت األخرى. الصيد فرتة التوالد. استعامل املواد الكائنا وباقيالقانونية لألسامك 

الخطرة. تدمري وتلويث البيئة بصخورها ونباتاتها ومياهها ورمالها...  السمك 
نعمة ومادة غذائية. واالحتفاظ بقدر يستويف الحاجة ويحرتم املقاييس القانونية 

كل سمك مل يبلغ الحجم القانوين هو منح هذا السمك  عادةوإ يشء مقبول. 
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فرصة التوالد وعدم حرمانه من حقه الطبيعي يف أن يخلّف ساللته من بعده 
  التي بها يستمر النوع. 

، تقوية أوارص األخوة والصداقة بني املامرسنيهو الصيد ف اهدمن أ  إن     
بالطبيعة، وبذل مجهود بدين مفيد صحيا، واالستمتاع والرتفيه تحصيل املتعة و 

تجدد العزمية واإلرادة للعودة إىل مواجهة والبحث عن راحة نفسية بها ت
  .ضغوطات الحياة مبعنويات أعىل
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  معجم الكلامت املعّربة وفق ترتيبها يف الكتاب

Période des vagues 
Vagues destructives 
Vagues constructives 
Marnage 
Coefficient 
Plancton 
Phytoplancton 
Zooplancton 
Bloom planctonique 
Photosynthèse 
Flot 
Jusant 
Courants d’arrachements/ 
Rip current 
Baïne 
Branchies 
Nageoires 
Nageoire dorsale 
Nageoire anale 
Nageoire caudale 
Nageoires pectorales 
Nageoires pelviennes 
Poissons osseux 
Poissons cartilagineux 
Pisciforme 
Les sparidés 
Opercule 
Les narines 
La ligne latérale 
Mucus 

 فرتة املوج
 أمواج الهدم 

             بانيةأمواج              
  داملسعة ومقدار            

 املعامل 
 العوالق

 العوالق النباتية 
 العوالق الحيوانية 

 إزهار العوالق 
 التمثيل الضويئ 

ق دفالتيار املت  
املرتاجعالتيار   

/الراجعة/التيارات املعاكسة   
 الساحبة

 البحرية  كةرب ال            
  ) الغالصم  (التنفس خياشيم         

  زعانف ال
  الزعنفة الظهرية 
  الزعنفة الرشجية 
  الزعنفة الذيلية 

  الزعانف الصدرية 
 الزعانف الحوضية 
  األسامك العظمية 

  األسامك الغرضوفية 
  جسم انسيايب 

  ألسبور عائلة ا
  الغطاء الخيشومي 

  األنف 
  الخط الجانبي
  املادة اللزجة
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La vessie natatoire 
Gonochorique 
Hermaphrodite 
Simultané 
Successif 
Protogyne 
Protandre 
Surf-casting 
L’action 
Action de pointe, rapide 
Action moyenne, semi 
parabolique 
Action lente, parabolique 
Efficacité 
Hybride 
Tubulaire 
Puissance de lancer 
Emmanchement droit 
Emmanchement inversé 
Emmanchement spigot 
Canne télescopique 
Les anneaux 
Ligatures 
Vernis 
Porte moulinet 
Porte moulinet à vis 
Plaque à crémaillère 
Moulinet 
Bâti 
Bobine 
Rotor 
L’anse de pickup 

  متانة العوم 
  أسامك أحادية الجنس

  الجنس/مغايرة الجنس ثنائية 
  متزامنة 
  متوالية 

  مبكر األنوثة 
  مبكر الذكورة 

  الرمي الشاطئي 
  الفاعلية 

  فاعلية رسيعة أو رأسية 
  فاعلية متوسطة  
  أو نصف شلجمية 

  فاعلية بطيئة/شلجمية 
  فعالية 
  هجني
  مجّوف

  قوة الرمي 
  وصل مستقيم
  وصل معكوس 
  وصل مركب 

  القصبة املتداخلة 
  الحلقات

  الحلقات ربطة 
  الطالء اللامع 
  حامل البكرة 

  حامل البكرة اللولبي 
  اللويحة املعدنية 

  البكرة اآللية 
  الهيكل 

  بكرة الخيط 
  الدوار

  الطوق املعدين 
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Le galet de pickup 
Bras de pickup 
Ressort 
Roulement à billes 
L’axe 
Le frein 
Molette du frein 
Ratio 
Anti-retour 
Monofilament, Nylon 
Elasticité/Elongation 
Ferrage 
Vrillage 
La tresse 
Plomb 
Aérodynamisme 
Les plombs coulissants 
Grappins 
Hameçon 
La tige 
La pointe 
L’ardillon 
Emerillon 
L’agrafe 
Les connecteurs 
Accroche appât 
Les perles 
Popup 
Les coulisseaux 
Pique 
Montage 
L’arraché 

  البكرة املُلِّفة 
  الذراع
  نابض

  محامل الكريّات
  املحور
  الكابح 

  رحى الكابح 
  عدد الدورات 

  ضابط اتجاه الدوران
  الخيط األحادي من النيلون 

  التمطط/التمدد
  تثبيت الصنارة يف فم السمك 

  التواء 
  الخيط الضفرية 

  الثقالة 
  انسيابية هوائية 
  الثقاالت املنزلقة 

  الُخطّافات
  صنارة
  الساق
  الرأس 

  الُشويكة 
  الواصل الدوار 

  املشبك
  املوصالت
  م ماسكة الطع
 الجويهرات

  الُجسيم العّوام 
  املنزلقات

  ركيزة التثبيت 
  مركب الطعم 

  الداعمالخيط 
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Conique 
Corp de ligne 
Bas de ligne 
Empile 
Nœud universel double 
Nœud boucle 
Nœud universel  
Nœud de cuillère simple 
Lancer latérale 

Lancer par-dessus la tête  

OTG : Off The Ground/ 
Depuis le sol  

Lancer Sud-Africain  

Lancer pendulaire  

Backast 

  

   

 

 

  مخروطي 
  الخيط الرئييس 
  الخيط السفيل 
  الخيط النهايئ 

  عقدة الوصل العاملية املزدوجة   
 عقدة الحلقة 
 األحادية عقدة الوصل العاملية

  عقدة الصفيحة 
  الرمي الجانبي 
  الرمي األفقي 

  البلجيكية  أو الرمي عىل الطريقة  
  الرمي انطالقا من األرض               

  
  إفريقية-الرمي عىل الطريقة الجنوب 

  
  الرمي عىل الطريقة اإلنجليزية 

  
 الرمي الخلفي                  
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  الحئة ب�ٔمه املراجع ومراكز البحث العلمي واملواقع 

 
ربدليل تعريف املوارد البحرية الحية يف املغ   

 
 القاموس املحيط/ لسان العرب

 TIFNITدليل الصيد بالقصبة 
 

بآسفي 2009مارس  27محارضة لألستاذ عبد الرحيم العطاوي يوم الجمعة   
 
GUIDE D’IDENTIFICATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DU 
MAROC 
GUIDE FAO D’IDENTIFICATION DES ESPECES POUR LES BESOINS DE LA 
PECHE 
Ministère des Pêches Maritimes. Maroc 
Institut Nationale de Recherche Halieutique 
 
Etude Nationale sur la biodiversité- Faune Marine du Maroc 
Observatoire National de l'environnement du Maroc 
O.N.E.M 
 
www.fao.org 
 
Publications scientifiques de l'IRD 
L'institut de recherche pour le développement (IRD) 
 
Entretien avec Abderrahim Lâtaoui, auteur du lexique des noms de poissons de Safi, 
publié par Saïd AFOULOUS dans L’opinion le 16-06-2012 
 
 
Alimentarium.org L’histoire de la pêche 
 
Toqueur-randonneur. Article la pêche en 20000 ans d’histoire 

Quelques préjugés d’Aristote en ichtyologie / Simon Byl et Sarah Schools 



 

 عبد الناصر المنجد  الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

 

261 

Le Parfait Pêcheur à la ligne Izaak Walton traduit de l’anglais par Patrick Reumaux 
   
KRESZ AINE Le pêcheur Français  
 
Les mécanismes des marées. Laure Barthes, Marc Girondot. Université Paris Sud 

Les mécanismes des marées. Laure Barthes, Marc Girondot. Université Paris Sud 

Lets play on the moon.fr 

Centre national de la recherche scientifique : Les marées en géo- et astrophysique, 

Michael Le Bars, Patrice Le Gal, Stéphane Le Dizès 

Université Paris Sud : Les mécanismes des marées. Laure Barthes et Mare Girondot 

Université d’Antsiranana, Faculté des Sciences Madagascar : Étude des marées 

océanique, Fréderic ASIMANANA et Chafaoune Houmadi DJASSIMI 

SHOM France/ Coefficient de marée 

Les courants marins. www.cosmovisions.com 
 
Hydrologie du Maroc atlantique par Jean FURNESTIN archimer.ifremer 

Géomorphologie sous-marine et littorale par Jean-Noël Salomon 

Etude parue dans Current Biologie et coordonnée par la commission océanographique 
gouvernementale (COI) de l’UNESCO 
 
UNESCO Service de presse Espèces marines  :  l’heure des grandes découvertes 

Le plancton (phytoplancton, zooplancton et ichtyoplancton) Travaux de l’Institut 
Scientifique, Rabat, Série Zoologie, 2013, n°49  
 
L’OCÉAN, ORIGINE DE LA VIE – Ocean & climate platform org 

Curie Dynamique des blooms phytoplanctonique… Université Pierre et Marie. Thèse 
de doctorat en océanographie 
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Classification des poissons, Joseph S Nelson ; L’encyclopédie CANADIENNE  
 
Les poissons, ecosociosystemes.fr 
 
CATALOGUE RAISONNE DES POISSONS DES MERS MAROCAINES PAR : Jean 
COLLIGNON et Henry ALONCLE. 
  
LES BESOINS EN OXYGENE DES POISSONS MARINS, Jeannine PERSON-LE 
RUYET. IFREMER juin 1986  
 
Oxygène dissous – Ifremer Envlit 
 
Les sens des poissons – Futura-Sciences 
 
POISSONS – testamorces  
 
Intelligence et vie sociale des poissons – éthique & animaux L214/ Mémoire sur 
l’odorat des poissons par André Marie Constant Dumeril 
 
Les phéromones d’alarme dans le règne animal- Francois Verheggen – University of 
Liège  
 
La perception de l’oreille chez les poissons  - Histologie illustrée du poisson, Frank 
Genten.. Edition Quae  
 
La vision chez les poissons – Fish’in Design 
 
Comment se voient-ils ? peche-mouche-seche.com/vision.htm 
 
Bulletin français de pisciculture n°15 p53.  LE SENS VIBRATOIRE Par ML L E 
MARIE-LOUISE VERRIE R Docteur ès-sciences. 
Active Angling New Zealand  . LA LIGNE LATÉRALE – LE SIXIÈME SENS DES 
POISSONS .Par Alan Bulmer.Traduit de l’anglais par Rémi Lesmerises 
 
BIOLOGIE MARINE. Mimétisme et Camouflage- Hakima HMAMOUCHE, Gaïd LE 
GALL, Olivier WITTEBROODT 
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Scalimétrie Les écailles et leurs utilisations en écologie halieutique – Dominique 
OMBREDANE et Jean-Luc BAGLINIERE  
 
Typologie et ontogenèse des fibres musculaires chez les poissons. INRA, H. ALAMI-
DURANTE, P.Y. RESCAN  
 
La nage du poisson, FUTURA PLANÈTE 
 
Ifremer, vessie natatoire ou vessie gazeuse 
 
Réserves naturelles org, Actions en faveur de la conservation des mérous bruns dans la 
Réserve 
 
Les causes du déterminisme sexuel chez les organismes marins, Pascal COURTOT, 
Formation fédérale en biologie subaquatique (FFESSM) 
 
Mythologica.fr, Mythologie grecque : Hermaphrodite-Grenier de Clio 
 
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ECOSYSTEMES MARINS : LE MÉROU 
BRUN 
 
L’organisation FAO.org Sparus aurata 
 
Ifremer : Comment se reproduisent-ils les poissons ?  
 
Institut de Recherche pour le Développement (ird) : L’habitat des poissons/ Les 
poissons des eaux continentales africaines- Christian LÉVÊQUE  
 
WIKIPEDIA.ORG : carbone 
 
GERNITEX : Propriétés de la fibre de carbone 
 
FUTURA SCIENCE : Module de YOUNG 
 
UNIVERSALIS : Nylon, Olivier LAVOISY, Docteur en génie industriel 
 
Le Magazine Carnassier du Web esoxiste.com : La vision des couleurs chez les 
poissons 
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Institut National de la Recherche Scientifique : Polyéthylène – PE 
 
Wikipédia : Polyfluorure de vinylidène 

Centre antipoison Paris : Toxicité du plomb et ses dérivés inorganiques 
 
Fao : triage des poissons 
 
 aquaportail.com : Cannibalisme 
 
Labrax56 : Les vers Marins 
 
Le manuel du plongeur biologiste : Les vers marins 
 
Ifremer : Les crustacés 
 
Wikipédia : Mue des arthropodes 

GASTEROPODES préparé par J.M GAILLARD, laboratoire de biologie des 
invertébrés marins, Muséum national d’histoire naturelle Paris, France 
 
Wikipédia : Holothurie Classe d’échinodermes 
 
Wikipédia : Classification scientifique des espèces/ Comprendre et enseigner la 
classification du vivant, BELIN 
 
Wikipédia : Perciformes (Ordre de poissons osseux) 
 
Fishbase.org : Family Moronidae 
 
Diplodus cadenati, Moroccan white seabream, fishbas.us 
 
THÈSE présentée en vue de l’obtention du grade DOCTEURE EN SCIENCES DE LA 
MER, THÈME : BIOLOGIE ET DYNAMIQUE DU SAR COMMUN DIPLODUS 
SARGUS SARGUS, Wafa BENCHALEL 
 
La saupe un poisson hallucinogène, maxi sciences 
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Guide des especes.org CONGRE 
 
DORIS ffessm : CONGER conger conger (Linnaeus, 1758) 
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