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" إن كل يوم من اﻷيام يفتح لﻺنسان صفحة جديدة ،وإن من اﻷفضل أن يكون
اﳌرء محظوظا ،ولكني أوثر أن أكون دقيقا ،حتى إذا أقبل الحظ بعد ذلك وجدﻲﻧ
عﲆ أتم اﻻستعداد"
أرنست هيمنجواي
الشيخ والبحر
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ﳇمة ا�كتور ف�حي بيار

كاتب دولة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية
رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياﴈ
عضو الجامعة الدولية للصيد الرياﴈ البحري

يعتﱪ الصيد البحري الرياﴈ والﱰفيهي من أهم الرياضات انتشارا ﰲ العاﻢﻟ إذ
يتجاوز عدد اﳌجازين اﳌﺎﻤرسﻦﻴ لهذه الرياضة الثﻼﻤﺛائة مليون منخرط ﰲ مختلف
الهياكل الدولية وهذا طبعا دون احتساب العدد الكبﺮﻴ للهواة اﳌﺎﻤرسﻦﻴ لهذه
الرياضة ﰲ كامل أنحاء اﳌعمورة...
وﰲ إطار تطوير هذه الرياضة والسهر عﲆ تنظيم بطوﻻت ومسابقات عاﳌية
وقارية ﰲ جميع اﻻختصاصات جاء انبعاث الكنفيدرالية العاﳌية للصيد البحري
الرياﴈ  CIPSوذلك خﻼل أواخر القرن اﳌاﴈ.
وقد ساهم هذا ﰲ تطوير هذه الرياضة أكان ذلك عﲆ اﳌستوى الفني او عﲆ
مستوى تطوير معدات وتقنيات الصيد الرياﴈ بالقصبة من الشاطئ Shore
Angling
وقد كان لكل هذا التقدم واﳌكاسب اﳌﱰاكمة الفضل ﰲ جعل التنافس غاية
لتطوير أساليب صيد اﻷسﺎﻤك وهو ما ساعد عﲆ تطوير آليات وتقنيات للحفاظ
عﲆ البيئة البحرية والﺮﺜوة السمكية خاصة من خﻼل بروتكول تحرير اﻷسﺎﻤك
إثر اﻹمساك بها  catch and releaseوهذا يجعل من تطوير وتقدم هذه
الرياضة ضامنا أساسياً للحفاظ عﲆ والﺮﺜوة السمكية ﰲ العاﻢﻟ.
الدكتور فتحي بيار
عبد الناصر المنجد
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السيد جيلبار زانجرﱄ  Gilbert ZANGERLEرئيس الجامعة الدولية للصيد البحري الرياﴈ
والدكتور فتحي بيار كاتب دولة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية
ورئيس الجامعة التونسية للصيد الرياﴈ البحري وعضو الجامعة الدولية
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الس�يد �ٔﲪد قعلول وز�ر شؤون الش�باب والر�ضة التو�ﴘ
وا�كتور ف�حي بيار كاتب دولة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية
رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياﴈ وعضو الجامعة الدولية للصيد الرياﴈ البحري
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تقدﱘ
بسم اﷲ الرح ــمن الرحيم

يهــدف هــذا الكتــاب ،ﰲ طبعتــه اﻷوﱃ كــﺎﻤ ﰲ طبعتــه الثانيــة اﳌزيــدة
واﳌنقحـــة ،إﱃ محاولـــة تـــوفﺮﻴ مرجـــع نظـــري وعمـــﲇ باللغـــة العربيـــة،
ومحاولــة تقــديم أجوبــة عــن جــل اﻷســئلة اﳌحتملــة التــي يطرحهــا كــل
مبتــدئ أو مــﺎﻤرس أو راغــب ﰲ تعلــم الصــيد الشــاطئي .لقــد حــاول الكتــاب
اﻹحاطــة بقــدر مــن الشــمولية ﻤﺑبــادئ وأساســيات عمليــة الصــيد ،ومختلــف
الظــروف الطبيعيــة اﳌحيطــة بهــا ،ومعرفــة العوامــل التــي تســاهم ﰲ اختيــار
الزمــان واﳌكــان اﳌناســبﻦﻴ للصــيد ،وعــرض مفصــل عــن اﳌعــدات اﳌﻼﻤﺋــة لكــل
تقنيــ ة ،ومعــايﺮﻴ اختيــار اﳌناســب منهــا ،وتصــنيف مختلــف أنــواع الطعــوم
الطبيعيــة واﻻصــطناعية ،وبيــان كيفيــة تقــدﻤﻳها ،وكيفيــة بنــاء مختلــف أنــواع
مركبــات الطعــم ،وربــط العقــد ،وتقنيــات الرمــي وآليــ ات إنجــازه بكيفيــة
دقيقــة وســليمة ...كــل ذلــك ﰲ عﻼقــة بتقــديم مــا يلــزم مــن معلومــات
ﴐوريــة عــن كــل نــوع مــن فصــيﻼت اﻷســﺎﻤك الشــاطئية اﳌســتهدفة ،حتــى
يكـــون القـــارئ عـــﲆ إﳌـــام عـــام بالصـــيد الشـــاطئي بالقصـــبة .ولتيســـﺮﻴ
اﻻســتيعاب ،وحتــى يــتم التبليــغ بــأكﺮﺜ مــا ﻤﻳكــن مــن اﻹيضــاح ،فقــد تــم
إرفاق الكتابة بالصور والرسوم والبيانات التوضيحية.
إذا كانــت اﳌكتبــات العاﳌيــة تزخــر بعــدد هائــل مــن الكتــب واﳌجــﻼت
التــي تتنــاول مختلــف تقنيــات الصــيد ﻤﺑختلــف اللغــات ،فــإن افتقــار اﳌكتبــة
العربيــة لكتــاب باللغــة العربيــ ة ﰲ الصــيد الشــاطئي يطــرح ســؤاﻻ عريضــا
حــول ســبب هــذا الغيــاب ،والــذي ﻻ ﻤﻳكــن تﱪيــر الجــواب عنــه بــالنظر إﱃ
عــدد اﳌﺎﻤرســﻦﻴ ،وبــالنظر أيضــا إﱃ أن العديــد مــن ال ـراغبﻦﻴ ﰲ تعلــم هــذه
الهوايــة ،يعــﱪون عــن حــاجتهم اﳌلحــة إﱃ كتــاب عــن الصــيد الشــاطئي
باللغة التي يتواصلون بها.
ولتحقيــق الهــدف اﳌتــوخى مــن الكتــاب ،كــان لزامــا رفــع مجموعــة مـ ن
التحــــديات ،تجســــد أولهــــا ﰲ عمليــــة تعريــــب أدوات ولــــوازم الصــــيد،
عبد الناصر المنجد
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ومجموعــة مــن اﳌصــطلحات اﳌرتبطــة بهــذه اﳌﺎﻤرسـ ة ،ﰲ غيابهــا شــبه التــام
مـــن معـــاجم اللغـــة العربيـــة .وتجـــﲆ التحـــدي الثـــاﻲﻧ ﰲ ﴐورة تصـــويب
بعــض اﳌعلومــات اﳌتداولــة ،فاتســاع اســتعﺎﻤل شــبكة اﻻنﱰنيــت جعــل منهــا
اﳌرجـــع اﻷســـاﳼ ﻻســـتقاء اﳌعلومـــات واﳌعرفـــة ،وهـــي بقـــدر مـــا تســـهل
الوصــول إﱃ اﳌعلومــة ،وبقــدر مــا تفســح اﳌجــال لتقاســمها ونشـــرها ،بقــدر
مــا يصــعب التمييــز بــﻦﻴ الصــائب والخــاطئ اﳌتــداول منهــا .ويبقــى معيــار
التمييز ذاتيــا قــد يتأســس عــﲆ مرجعيــة مــا ،كــﺎﻤ قــد تغيــب هــذه اﳌرجعيــة
وتصــبح كــل اﳌعلومـ ات متســاوية الصــدقية لــدى القــارئ ،ويصـ عب بالتــاﱄ
اﻹقنــاع ﻤﺑــا هــو صــحيح ودحــض الخــاطئ منهــا ،إذ لــيس هنــاك مــا هــو
أصـــعب مـــن إزاحـــة معلومـــات خاطئـــة يـــتم تـــداولها عـــن يقـــﻦﻴ ودون
ﻤﺗحــيص ،وقــد ترســخت ﰲ اﻷذهــان كحقــائق يقينيــة مس ـلﱠم بهــا .ولهــذا تــم
توثيــق اﳌعلومــات واﳌعطيــات الــواردة ﰲ الكتــ اب بــ اﻻعتﺎﻤد عــﲆ اﳌراجــع
العلميــة للجامعــات ومعاهــد البحــث العلمــي .وبــرز التحــدي الثالــث أثنــاء
عمليــة تحويــل الحركــة الحســية إﱃ تعبــﺮﻴ مكتــوب يُســ ﱢهل ﻤﺗثلهــا بــنفس
الكيفيــة التــي تحــدث بهــا ﰲ الواقــع .ويكمــن التحــدي الرابــع ﰲ أن تبــاين
اللهجــات واﳌصــطلحات بــﻦﻴ اﳌنــاطق والجهــات ،وتبــاين مســتويات الــتمكن
اللغــوي للقــارئﻦﻴ ،والرغبــة ﰲ اﻻقــﱰاب مــن كــل الق ـراء ،حــ ّتم اختيــار لغــة
فصــحى تكــون ﰲ متنــاول الجميــع مــع إدراج بعــض اﳌصــطلحات اﳌتداولــة
كلﺎﻤ أمكن ذلك.
إن النجــاح والتشــجيع الــذي ﻻقــاه كتــاب الصــيد الريــاﴈ الشــاطئي ﰲ
طبعتــه اﻷوﱃ ،ســواء الورقيـ ة أم الرقميــة ،وطنيــا وعربيــا ومــن الســيد رئــيس
الجامعــة الدوليــة للصــيد البحــري الريــاﴈ ،كــان حــافزا لبــذل اﳌزيــد مــن
الجهــد والعطــاء ،وبالتــاﱄ القيــام ﻤﺑراجعــة شــاملة ارتأيــت فيهــا إعــادة النظــر
ﰲ ترتيـــب بعـــض الفصـــول ،كـــﺎﻤ شـــملت اﳌراجعـــة اﳌضـــمون بـــبعض
اﻹضـــافات وإعـــادة صـــياغة بعـــض الفصـ ـ ول والفقـ ـرات والجمـــل وتـــدارك
بعــض اﻷلفــاظ ،كــﺎﻤ همــت اﳌراجعــة إعــادة تنســيق الصــفحات بكيفيــة
ﻤﺗــزج بــﻦﻴ اﳌحتــوى والصــور والرســومات والبيانــات ،مــع إيــﻼء أهميــة كــﱪى
للجانب الجﺎﻤﱄ والتحكم ﰲ حجم الكتاب.
عبد الناصر المنجد
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لﻸســاتذة واﻹخــوة وكـ ـل الـ ذين قـ ـدموا ﱄ الــدعم اﳌعنــوي والتشــجيعات
للقيــام بهــذا العمــل ،وللريــاس مـــن اﳌغــرب وكافــة دول شــﺎﻤل إفريقيـــا
)موريتانيــا ،الجزائــر ،تــونس ،ليبيــا ،مصـــر( الــذين أعطــوا لهــذا الكتــاب بعــدا
إقليميا بوضعهم لبصمتهم ومشاركتهم بصورهم ،فائق شكري وامتناﻲﻧ.
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نبذة عن �رﱗ تطور الصيد ومعداته
إذا كان الصيد ﰲ وقتنا الراهن ُﻤﻳارس بطرق وأساليب وتقنيات ومعدات
متعددة ومتنوعة ....وإذا كان الصيد اﻵن يتوزع بﻦﻴ اﳌهنة والرياضة والهواية،
فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو متى كانت البدايات اﻷوﱃ للصيد؟ وكيف
تطور الصيد ليصبح عﲆ ما عليه اﻵن؟
ﻻبد أن لكل ﳾء أو اخﱰاع أو ابتكار بداية ،وإذا كنا نعرف بدايات بعضها فإن
بداية الصيد ترجع إﱃ غابر اﻷزمنة مع البدايات اﻷوﱃ لﻺنسان عﲆ وجه
اﻷرض .*1ولذلك من الصعب جدا تحديد تاريخ دقيق لبداية تعاطي اﻹنسان
للصيد .وأول كتابة تاريخية تتحدث عن مﺎﻤرسة الصيد ترجع إﱃ القرن الثاﻲﻧ،
حيث أشار إليها الكاتب الروماﻲﻧ كلوديوس أليانوس ، 2*Claudius Aelianus
لكن ﻻ توجد أية كتابة تتناول بالتوثيق آﻻف السنﻦﻴ السابقة وكيف حافظ
اﻹنسان عﲆ بقائه باﻻعتﺎﻤد عﲆ القنص والصيد وجمع الثﺎﻤر .كﺎﻤ ﻻ تتوفر وثائق
تؤرخ لتلك الحقبة من التاريخ لغياب الكتابة أصﻼ ،ولكن بعض اﻵثار )رماح من
العظام أو القرون (...التي ُعﺮﺜ عليها ،تؤكد أن اﻻنسان استوطن أماكن مختلفة
من بينها ضفاف اﻷنهار والبحار واﳌحيطات .والبقايا التي خلفها ذلك اﻹنسان ﻻ
تﱰك مجاﻻ للشك بأنه كان يقتات عﲆ بعض اﻷطعمة النهرية والبحرية ،وأنه
مارس القنص والصيد ،يتجﲆ ذلك من خﻼل ما خلّفه من رسوم ﻷسﺎﻤك منحوتة
عﲆ أحجار بعض اﳌغارات.

آثار أركيولوجية

Alimentarium.org L’histoire de la pêche
Toqueur-randonneur. Article la pêche en 20000 ans d’histoire
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ومن خﻼل الرسومات الفنية التي خلفتها الحضارة الفرعونية فإنه من الثابت
أن الصيد كان يشكل نشاطا أساسيا ﰲ الحضارة اﳌﴫية بحكم اعتﺎﻤدها عﲆ نهر
النيل.

ﰲ مقابل الحضارة اﳌﴫية التي ارتبطت بالنيل ،فإن الحضارة اليونانية ارتكزت
عﲆ النشاط البحري بحكم موقعها الجغراﰲ وريادة اليونان ﰲ صناعة السفن،
وبحكم الﺮﺜوات السمكية ﻤﺑختلف أنواعها التي يزخر بها البحر اﻷبيض اﳌتوسط.
وهكذا نجد ﰲ اﻹلياذة واﻷوديسة لهومﺮﻴوس إشارة إﱃ الصيد والصيادين ،كﺎﻤ
أن الفيلسوف أرسطو قام بتعداد ما ﻻ يقل عن  3*115نوعا من السمك.
وﻻ شك أن ارتباط الحضارات اﻻنسانية القدﻤﻳة باﳌياه ،نهرية كانت أم
بحرية ،كان له دوره ﰲ اﻻهتﺎﻤم بصيد اﻷسﺎﻤك.
وﰲ القرآن الكريم ِذكر للصيد البحري ﰲ سورة اﳌائدة اﻵية ) 96
ۖ◌
ۗ◌

(.

Quelques préjugés d’Aristote en ichtyologie / Simon Byl et Sarah Schools
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سنة  1496صدر كتاب بإنجلﱰا ) (Treatyse of Fysshynge Wyth an
 Angleيص ّنف اﻷسﺎﻤك واﳌعدات والطعوم وتقنيات الصيد .وشكل م َؤلﱠف
) (Izaac Waltonاسحاق والتون الصادر تحت عنوان )الصياد اﳌثاﱄ( *4سنة
 1653وثيقة ومرجعا كامﻼ وأول كتابة وافية عن الصيد .وﰲ سنة  1818وضع
) *5(Kresz Aineصانع لوازم الصيد قواعد ﳌا ﻤﻳكن اعتباره اﻵن الصيد الرياﴈ
سواء بالطعوم اﻻصطناعية أو الطبيعية .
ﰲ القرن  20وبفضل التطور العلمي والتقني تطورت أيضا معدات الصيد
ففي سنة  1948ظهر النموذج اﻷول للبكرة اﻵلية التي نستعملها اﻵن تحت اسم
) .(Mitchell 300أما بخصوص القصب فإن أوﱃ القصبات العﴫية ظهرت سنة
 1840وذلك بتجميع وإلصاق القطع الطولية الصلبة من القصب النباﻲﺗ الطبيعي.
وبقي استعﺎﻤل القصب الطبيعي سائدا حتى حدود سنة  1940حيث ظهر
القصب اﳌصنوع من اﻷلومينيوم والذي حل القصب اﳌصنوع من ألياف الزجاج
محله ﴎيعا .ورغم أن الكربون ظهر سنة  1970إﻻ أنه ﻢﻟ يدخل ﰲ تصنيع قصب
الصيد إﻻ ﰲ نهاية الثﺎﻤنينات .ومع تواﱄ التطور العلمي والتقني عرف الكربون
بدوره تطويرا متتاليا وظهرت أنواع ودرجات كثﺮﻴة من الكربون اﳌختلف الجودة
والخفة والصﻼبة ....كﺎﻤ تم دمج مواد أخرى ﰲ تصنيعه مستوحاة من عاﻢﻟ صنع
الطائرات كالكيڤﻼر أو الجرافيت أو البورون وغﺮﻴها ...إضافة إﱃ تطوير طرق
تصنيع قصب الكربون انطﻼقا من النسيج أو الخيوط أو الرقائق ....وعرفت لوازم
القصب كالحلقات هي اﻷخرى تطورا هائﻼ سواء عﲆ مستوى الحلقة الداخلية
أو عﲆ مستوى الدعامة اﳌعدنية ،باﻻنتقال تدريجيا من الفوﻻذ إﱃ البﻼستيك
فالﴪاميك وصوﻻ إﱃ كاربور السليسيوم الشائع اﻻستعﺎﻤل اليوم وغﺮﻴه من
اﻻبتكارات اﳌتوالية ...نفس التطور شهدته صناعة الصنارات التي ابتدأت بالعظام
واﳌعادن وصوﻻ لصنارات الكربون .ونفس التطور عرفته خيوط الصيد التي
انطلقت من شعر الخيول والحرير أو بعض النباتات الطبيعية اﳌفتولة ....لتصل

Le Parfait Pêcheur à la ligne Izaak Walton traduit de l’anglais par Patrick Reumaux
KRESZ AINE Le pêcheur Français
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إﱃ النيلون الذي ابتُكر سنة  1942عﲆ يد ديپون دي نومور ) Dupont de
 ،(Nemoursثم الخيوط الضفﺮﻴة ) (La tresseوخيوط الفليوروكربون...
ما ﻤﻳكن استنتاجه من خﻼل استعراض مختلف مراحل تطور مﺎﻤرسة اﻹنسان
للصيد أن اﻷدوات واﳌعدات واللوازم والتقنيات تواكب التطور العلمي والتقني
السائد ﰲ كل حقبة تاريخية ،وليس أدل عﲆ ذلك من التطور الهائل الذي تعرفه
معدات ولوازم الصيد حاليا والتي تسﺮﻴ بنفس وثﺮﻴة التقدم التقني ﰲ مجاﻻت
أخرى ،مع توظيف الﱪمجيات اﳌعلوماتية ﰲ اﻻبتكار والتصميم والتصنيع واﻹنتاج
واﻹشهار .كﺎﻤ تطورت وتنوعت أساليب وتقنيات الصيد ،وأصبحنا نعيش عﴫ
التخصص ،وكل تخصص له معداته ولوازمه الخاصة بل وكل تخصص يستهدف
أنواعا معينة من اﻷسﺎﻤك...
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بحكم اﳌوقع الجغراﰲ ﳌنطقتنا بﻦﻴ اﳌحيط اﻷطلﴘ والبحر اﻷبيض اﳌتوسط،
فمن البديهي أن يكون للبحر حضوره القوي ﰲ اﳌعيشة واﻻقتصاد وﰲ الثقافة
الشعبية اﳌتوارثة .وباﻹضافة إﱃ الصيد بالقوارب والسفن مارس اﳌسلمون
واليهود الصيد الشاطئي بالقصبة ،كﺎﻤ احتكوا باﳌعمرين فﱰة اﻻستعﺎﻤر ومواكبﻦﻴ
مختلف التقنيات باﳌعدات اﳌتوفرة آنذاك .إن روح التقنيات كانت موجودة،
وتستمر اﻵن بأسﺎﻤء أنجلوسكسونية بفعل اتساع استعﺎﻤل شبكة اﻷنﱰنيت
ووسائل التواصل اﻻجتﺎﻤعي واﻹعﻼم والقنوات اﳌتخصصة ،وﻤﺑعدات ولوازم
متطورة من الدول اﻷسيوية أو الدول الغربية الرائدة ﰲ هذه الصناعات.

الصيد بتقنية الرمي الشاطئي ،شاطئ مدام شوال بالبيضاء سنة ،1969
اﳌرحوم الجيﻼﱄ الهﻼﱄ )قميص أبيض( أب امجيد الهﻼﱄ
بائع معدات الصيد والغطس بالبيضاء )الطفل عﲆ اليمﻦﻴ(
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ا�ال البحري
ا ٔ�مواج
تنشأ اﻷمواج* 6نتيجة هبوب الرياح والعواصف عﲆ مساحة تعد بآﻻف
الكيلومﱰات اﳌربعة وسط اﳌحيط .ومعظم اﻷمواج ناتجة عن احتكاك الرياح
بسطح اﳌاء .وبذلك فالرياح هي اﳌسؤول الرئيﴘ عن مسلسل تشكل اﻷمواج
إذا استثنينا اﻷمواج الزلزالية )تسونامي(.

عندما تهب الرياح تحتك بسطح اﳌاء ،فتنتقل الطاقة الكامنة ﰲ الرياح إﱃ
اﳌاء وتقع فيه تغيﺮﻴات تبدأ عﲆ شكل تجاعيد ثم تتحول إﱃ أن تصبح موجة
حاملة للطاقة ،أي أن الطاقة تصبح مائية تجعل اﳌاء يعلو وينخفض ويتخذ شكل
موجة.
هناك ثﻼثة مقاييس تهم اﳌوجة:
ارتفاع أو علو اﳌوج :ويُقاس العلو من قمة اﳌوجة إﱃ أسفل قعرها.
طول اﳌوجة :ويُقاس انطﻼقا من قمة موجة ما إﱃ قمة اﳌوجة التي
تليها .واﳌسافة الفاصلة بﻦﻴ قمتي اﳌوجتﻦﻴ هي التي تحدد طول اﳌوجة.
Les mécanismes des marées. Laure Barthes, Marc Girondot. Université Paris Sud
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فﱰة اﳌوج أو تباعد اﳌوج ) :(Période des vagueوهذا اﳌصطلح
اﳌتداول بﻦﻴ مﺎﻤرﳼ الصيد يُقصد به اﳌدة الزمنية الفاصلة بﻦﻴ مرور قمتي
موجتﻦﻴ متتاليتﻦﻴ بنفس النقطة .وت ُحتسب الفﱰة بالثواﻲﻧ .وكلﺎﻤ تقلصت فﱰة
اﳌوج كانت اﻷمواج متقاربة وقصﺮﻴة وكلﺎﻤ ارتفعت كان حجم ماء اﻷمواج أعﲆ
وأكﺮﺜ اضطرابا.

قياسات
اﳌوجة

إن قوة الرياح ومدة هبوبها واتساع اﳌساحة التي هبت فيها هي العوامل
اﳌسؤولة عن علو اﳌوج وقوته وطوله والفﱰة الزمنية الفاصلة بﻦﻴ قممه .ﻻ تنشأ
اﻷمواج الكبﺮﻴة والعاتية إﻻ ﰲ اﳌحيطات ﻻتساع اﳌساحة التي تشملها الرياح،
وبذلك فهي ﻻ تنشأ ﰲ بحر ضيق أو خليج لصغر مساحتهﺎﻤ مقارنة باﳌحيط.
وتعني اﳌوجة ) (Ondeﰲ الفيزياء أحد أشكال انتقال الطاقة .فعندما تتحرك
اﻷمــواج ) (les vaguesفإن ما ينتقل هو الطاقة من مكان إﱃ آخر ،ﰲ حﻦﻴ أن
كتلة اﳌاء ﻻ تنتقل مع اﳌوجة ،والذي يتحرك هو جزيئات اﳌاء بشكل موازي أو
متعامد مع اتجاه حركة اﳌوجة ،لكنها تظل تقريبا تراوح مكانها .وعندما تقﱰب
اﳌوجة من الشاطئ ،وبحسب طبيعته التضاريسية ،يطرأ تغيﺮﻴ عليها .فقوة
اﳌوجة أو ضعفها سيكون بحسب ارتفاع تدريجي للقعر أو ارتفاع فجاﻲﺋ.
عبد الناصر المنجد
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اﳌوجة من
اﻻنتقال إﱃ
اﻻنكسار

عندما يرتفع القعر فجأة ويكون الشاطئ عبارة عن مرتفعات صخرية فإن اﳌوجة
ترتطم باﳌرتفع وتنفجر بقوة وتﱰاجع مياهها لتصطدم باﳌوجة القادمة اﳌوالية.
اﻻصطدام اﳌتكرر واﳌتتاﱄ لﻸمواج باﳌرتفعات والصخور والسﻼسل يُحدث فيها
تغيﺮﻴات .فاﻷمواج ،بحسب ﴎعتها وقوتها ،قادرة عﲆ زحزحة الصخور من
أماكنها .وشقوق اﳌرتفعات تزداد اتساعا نتيجة ضغط اﻷمواج عﲆ الهواء
اﳌحتبس فيها فيسمع فيها دوي .كﺎﻤ تقوم اﻷمواج بعملية تعرية ونحت قد
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يطول زمنهﺎﻤ أو يقﴫ بحسب قوة اﻷمواج وبفعل طبيعة مادة تلك الصخور
واﳌرتفعات.
فأقواس شاطئ لݣزيرة مثﻼ تشكلت بفعل عملية النحت اﳌتواصلة من كﻼ
جهتي الهضبة إﱃ أن أصبحت مجوفة واتخذت شكل قوس .استمرار عملية
النحت أدت إﱃ تصـ ّدع تم تحطم ركيـزة القوس فانهار
عندما تكون الشـواطئ منبسـطة وترتفع تدريجيا ،فإن العمق يتضـاءل ،وعندما
يصــبح يســاوي نصــف طول اﳌوجة )نصــف اﳌســافة بﻦﻴ قمة اﳌوجة وقعرها(
تعرف اﳌوجة تفاوتا بﻦﻴ جزئها العلوي الذي يحافظ عﲆ ﴎعته وجزئها السـفﲇ
الـذي تنقص ﴎعتـه بفعـل اﻹعـاقـة والكبح التي ﻤﻳـارســـهـا عليـه ارتفـاع ســــطح
الشـــاطئ ،فتفقد اﳌوجة توازنها وتنحني قمتها نحو اﻷمام بينﺎﻤ يتخلف جزؤها
الســفﲇ .إن اﻷمر مشــابه لشــخص تصــطدم رجﻼه بعائق فيتخلفان ،وبحســب
س ـ رعة اﳌﴚ أو الجري تك ـ ون قوة سقوط الطرف العلوي عﲆ اﻷرض .وهكذا
عنـدمـا يتخلف الجزء الســــفﲇ من اﳌوجـة يحـافظ الجزء العلوي عﲆ ﴎعتـه
ويســتمر ﰲ التقدم ،وﰲ غياب قاعدته التي يســتند عليها والتي تخلفت بفعل
إعـــ ـ اقة القعر ،ينحني الجزء العلوي ويتخذ شـكل قوس ،ويزداد القوس انحناءا
ويصـبح مجوفا إﻻ من الهواء الذي يحتبس داخله .وتتقدم اﳌوجة بشـكل لولبي
حتى تﻼمـ س حافتها العليا السطـ ح فتنكــﴪ ويتحـ ول الهواء اﳌحتبس داخلها
إﱃ فقاعات ورغوة بيضاء تزود اﳌاء باﻷكسيجﻦﻴ.
لحظة تكﴪ اﳌوجة

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

21

ينبغي أن يحظـ ى محيط تكــﴪ اﻷمـ واج باهتﺎﻤم اﳌﺎﻤرس للصيـ د لكونه منطقة مفضلة لدى العديد من
اﻷسﺎﻤك الباحثة عن اﻷكسيجﻦﻴ

اﻷمواج التي تتحرك ﻤﺑعدل  14 - 12موجة ﰲ الدقيقة ،نظرا لتزاحمها ترتفع
قممها ،وحينﺎﻤ تتكﴪ تهوي كتل اﳌاء من فوقها بقوة عﲆ طول جبهتها الزاحفة،
فتغوص مياهها بﴪعة وتسحب بقوة ما يوجد عﲆ سطح الشاطئ من رمال
وحﴡ نحو داخل البحر فتسمى أمواج الهدم )) (Destructiveحافر( .ﰲ حﻦﻴ
أن اﻷمواج التي تتحرك ﻤﺑعدل  8-6موجات كل دقيقة تتميز بقوة الدفع أكﺮﺜ
من قوة السحب ،فتدفع بالرمال والحﴡ وتراكمهﺎﻤ بالشاطئ فتنشأ بذلك حافة
مرتفعة عند حدود عمل اﳌوج وتسمى أمواج البناء )) (Constructiveرادم(.
نظام انتقال اﻷمواج ﰲ البحار واﳌحيطات نظام يضم خليطا من مجموعات أو
سلسﻼت متباينة من اﻷمواج بفعل تفاوت الرياح التي تسببت ﰲ نشأتها من
حيث القوة واﳌدة واﳌساحة...
تقطع اﻷمواج من مركز نشأتها أواسط اﳌحيط آﻻف الكيلومﱰات ،وقد تزداد
ﴎعة اﻷمواج بفعل الهبوب اﳌستمر للرياح ،أو قد تتباطأ أو تضعف لعدة
عوامل .تنشأ اﻷمواج ﰲ مركز العاصفة بأواسط اﳌحيط نتيجة هبوب الرياح عﲆ
امتداد مساحة قد تصل ﻵﻻف الكيلومﱰات اﳌربعة .تكون ﴎعة وقوة هذه
الرياح متباينة ،كﺎﻤ قد تطول أو تقﴫ مدة هبوبها ،فتأﻲﺗ اﻷمواج الناشئة عنها
إﱃ الشاطئ ،قاطعة آﻻف الكيلومﱰات ،مختلفة الطول والعلو ومتفاوتة من
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

22

حيث الفﱰة الفاصلة بينها .وكلها نشأت ﰲ وقت متقارب ،لكن وصولها للشاطئ
يكون بحسب طولها وﴎعتها .يبدو البحر مضطربا من الشاطئ ،لكن داخل هذا
اﻻضطراب هناك انتظام .تتقدم اﻷمواج نحو الشاطئ عﱪ سلسﻼت ،وطول
اﳌسافة التي تقطعها تلك اﻷمواج يعد بآﻻف الكيلومﱰات .هذا الخليط من
اﻷمواج عندما يغادر مركز العاصفة ينطلق بﴪعات متفاوتة .اﻷمواج الطويلة
تكون أكﺮﺜ ﴎعة من القصﺮﻴة وبالتاﱄ تتمكن هي اﻷوﱃ من الوصول ،وطول
اﳌسافة يحدث عملية فرز فتصل اﻷمواج الطويلة أوﻻ وتليها اﳌتوسطة فالقصﺮﻴة
عﲆ نحو متدرج ،حيث يكون البحر هائجا فيقل هيجانه تدريجيا إﱃ أن يصبح
هادئا تبعا للتسلسل التنازﱄ لﴪعة اﻷمواج التي تصله.
وأحيانا يبدو البحر شديد اﻻضطراب ،وتبدو اﻷمواج غﺮﻴ منتظمة ﰲ علوها
واتجاهاتها وهذا يقع نتيجة اختﻼط بﻦﻴ أمواج ناشئة عن رياح وسط اﳌحيط مع
أخرى ناشئة عن رياح محلية أو قريبة من الشاطئ .وبديهي أن تلك الرياح تكون
متفاوتة ﰲ القوة والﴪعة واﳌدة واﳌساحة فينشأ عنها ذلك خليط من اﻷمواج.
وقد يهيج البحر فجأة ﰲ غياب رياح ظاهرة ،ويكون ذلك بسبب أن اﻷمواج
العاتية التي تصل الشاطئ أحيانا هي وليدة رياح بعيدة .وإذا تزامن هذا اﻷمر
مع اﳌد الكبﺮﻴ أصبحت تلك اﻷمواج قوية جدا بل ومدمرة أحيانا.
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اﳌد واﳉزر
اﳌد والجزر نتاج ظاهرة فيزيائية ،ويتجسدان ﰲ ارتفاع وانخفاض مستوى مياه
البحر نتيجة جاذبية كل من الشمس والقمر ،وأيضا بفعل قوة الطرد اﳌركزية
الناتجة عن دوران اﻷرض حول نفسها .وحسب قوانﻦﻴ نيوتن ،فإن لكل جسم
من هذه اﻷجسام كتلة ،وكل كتلة ﻤﺗارس قدرا من الجاذبية متناسبة معها .الجسم
هو ما ﻤﻳﻸ اﳌكان ويكون له شكل هندﳼ معﻦﻴ .الكتلة هي كمية اﳌادة وتركيبتها
داخا الجسم .إذا كانت قوة التجاذب ) (Attractionتزداد بازدياد كتلة الجسم،
فإن قوة التجاذب تتناقص بازدياد اﳌسافة من مركز الجسم .بديهي أن كتلة
الشمس أكﱪ بكثﺮﻴ من كل الكواكب ولذا فجاذبيتها أقوى ،والقمر أصغر بكثﺮﻴ
من الشمس وبالتاﱄ فجاذبيته أقل منها بكثي أيضا ،إﻤﻧا رغم صغر حجمه فإنه
يبدو كبﺮﻴا بﴫيا ومﺎﻤثﻼ لحجم الشمس ،بل ويغطي الشمس أثناء الكسوف .إن
بعد اﳌسافة بﻦﻴ الشمس واﻷرض يجعل من جاذبية القمر أقوى من جاذبية
الشمس نظرا لقرب اﳌسافة بينه وبﻦﻴ اﻷرض ) 1.28ثانية ضوئية =  384400كلم
ﰲ اﳌتوسط( مقارنة باﳌسافة الفاصلة بﻦﻴ اﻷرض والشمس ) 8.32دقائق ضوئية
=  149.6مليون كلم ﰲ اﳌتوسط( .ونتيجة لهذا اﻷمر فإن القمر ﻤﻳارس جاذبية
تصل إﱃ  2.17مرة مقارنة بجاذبية الشمس التي تبقى ﰲ حدود .46%
يتم تعريف اﳌد بكونه ارتفاع تدريجي ﰲ مستوى مياه اﳌحيط .والجزر هو
انخفاض تدريجي ﳌستوى مياه اﳌحيط .يحدث اﳌد والجزر بفعل عدة قوى
أبرزها قوة جاذبية القمر وقوة جاذبية الشمس وقوة الطرد اﳌركزية ) Force
... (centrifuge
حسب قانون نيوتن الثالث :لكل فعل رد فعل مساو له ﰲ اﳌقدار معاكس له
ﰲ اﻻتجاه .وعندما يدور القمر حول اﻷرض وتدور هذه اﻷخﺮﻴة حول الشمس
فإن كل واحد منهﺎﻤ يقع تحت تأثﺮﻴ قوتﻦﻴ متساويتﻦﻴ ﰲ اﳌقدار متضادتﻦﻴ ﰲ
اﻻتجاه هﺎﻤ :قوة الجذب العام وقوة الطرد اﳌركزية.
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إن الجاذبية التي ﻤﻳارسها كل من القمر والشمس لها تأثﺮﻴها الواضح عﲆ حركة
اﳌد والجزر بحسب مدى قربها أو بعدها عن اﻷرض ،وبحسب اﻷوضاع التي
تكون عليها تلك الكواكب الثﻼث وبحسب قوة الطرد اﳌركزية.
يدور القمر حول اﻷرض ﰲ فﱰة زمنية مدتها  27يوما و 7ساعات و 43دقيقة.
وتسمى بالدورة النجمية بحسب النجوم الواقعة خلفه )،(Période sidéral
لكنه ﰲ الدورة النجمية ﻻ يعود لﻼقﱰان باﻷرض ﻷن هذه اﻷخﺮﻴة تدور بدورها،
وتكون قد سبقت القمر بحواﱄ  27ºدرجة .وﻤﺑا أن القمر يقطع ما يقارب 13º
درجة ﰲ اليوم ،فإنه يحتاج إﱃ يومﻦﻴ لﻼقﱰان باﻷرض .وتصبح اﳌدة الزمنية
الوسطى للشهر القمري  29يوما و 12ساعة و 44دقيقة .وتسمى بالدورة
اﻻقﱰانية ) .(Période synodiqueوبذلك تكون اﳌدة الزمنية الفاصلة بﻦﻴ
بدرين متكاملﻦﻴ هي  29.53وهي اﳌدة التي يستغرقها القمر ﻹﻤﺗام دورته حول
اﻷرض ب  .360ºوإذا ﻤﺗت قسمة ) (360ºدرجة عﲆ اﳌدة التي يستغرقها القمر
ﰲ دورته الشهرية ) (29.53فإن الحاصل سيكون هو  12.2ºدرجة يقطعها كل
يوم ،وناتج العملية الحسابية التالية:
}) 24 x 12.2ساعة  60 xدقيقة(  49 = 360 /دقيقة{ يبﻦﻴ أن القمر يتأخر كل
يوم ب  49دقيقة عن اليوم السابق*.7
خﻼل دوران القمر ﰲ مداره شبه البيضاوي حول اﻷرض فإنه ﰲ أوقات معينة
يكون أقرب ﳌناطق ﰲ الكرة اﻷرضية من مناطق أخرى .كﺎﻤ يعرف خﻼل دورته
الشهرية القمرية عدة أطوار ،ويتباين وقت ﴍوقه وغروبه كﺎﻤ يتباين الجزء
اﳌرﻲﺋ اﳌﴤء منه حسب كل وضع وطور.

 7في دراسته العلمية بيّن ) (Daniel BERNOULLIأن مدة  49دقيقة هي معدل وسط ﻷنه عندما
تتحد جاذبتا الشمس والقمر فإن المدة تتقلص إلى 24ساعة و 35دقيقة .وعندما تتعارض جاذبيتهما فقد
تصل المدة إلى  25ساعة و 25دقيقة )(Culture sciences physique.ens. Lyon.Fr/
عبد الناصر المنجد
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أطوار القمر خﻼل الشهر القمري:
 – 1اﳌ ُحاق
 – 2الهﻼل
 – 3الهﻼل اﳌتنامي
 – 4الﱰبيع اﻷول
 – 5اﻷحدب اﳌتنامي
 – 6البدر اﳌكتمل
 – 7اﻷحدب اﳌتناقص
 – 8الﱰبيع الثاﻲﻧ
 – 9الهﻼل اﳌتناقص
وخﻼل هذه اﻷطوار تتخذ الكواكب الثﻼثة )اﻷرض/الشمس/القمر( أربعة 4
أوضاع بحسب مواقعها بالنسبة لبعضها البعض:
 (1وضع أفقي أول :مرحلة اﳌحاق والهﻼل
 (2وضع متعامد أول :مرحلة الﱰبيع اﻷول
 (3وضع أفقي ثاﻲﻧ :مرحلة البدر
 (4وضع متعامد ثاﻲﻧ :مرحلة الﱰبيع الثاﻲﻧ
فينتج عن هذه اﻷوضاع واﻷطوار خﻼل الشهر القمري وضعان رئيسيان )أفقي
ومتعامد( يتعاقبان ويتعاقب فيهﺎﻤ مد كبﺮﻴ يليه مد صغﺮﻴ .وهذا التعاقب بﻦﻴ
اﳌد الكبﺮﻴ واﳌد الصغﺮﻴ يحدث كالتاﱄ:
وضـــع أفقي
أول )طـــــور
اﳌـحــاق الـهـﻼل(:
ﰲ هـذا الوضـــع
تـكـون كــل مـن
اﻷرض والشــمس
والقمر عﲆ مســتوى واحد فينتج عنه اﳌد الكبﺮﻴ اﻷول .الشـ مس والقمر ﰲ جانب ،واﻷرض
مقابلة لهﺎﻤ ﰲ الجانب اﻵخر.
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اﳌد الكبﺮﻴ اﻷول ويكون ﰲ طور اﳌحاق)الهﻼل( :يكون القمر محاقا عندما
يتزامن ﴍوقه وغروبه مع ﴍوق الشمس وغروبها .ويكون ﰲ هذا الطور غﺮﻴ
مرﻲﺋ .وسبب ذلك هو وقوعه بﻦﻴ اﻷرض والشمس ووجهه اﳌﴤء ﰲ اتجاه
الشمس ووجهه اﳌظلم ﰲ اتجاه اﻷرض فﻼ ﻤﻳكن رؤيته ﻷن الرؤية تكون بفعل
انعكاس أشعة الشمس عليه ،وﴍيطة أن يكون وجهه اﳌﴤء اتجاه اﻷرض.
عندما يبدأ القمر )باﻻنفصال( تدريجيا عن الشمس يظهر جزءه اﳌﴤء اﳌقابل
لﻸرض كقرص ضئيل ،وهو الجزء من دائرة القمر الذي يعكس أشعة الشمس
ويكون مواجها لﻸرض .ويسمى ﰲ هذه الحال هﻼﻻ ونتمكن من رؤيته إذا غربت
الشمس قبله فيﱪز ﳌدة محددة تأخذ ﰲ التزايد بتأخر غروبه عن غروب الشمس
كل يوم .هذا التفاوت التدريجي مرجعه إﱃ أن دورة القمر تستغرق  12ساعة
و 25دقيقة وبذلك يتأخر كل  24ساعة ب  49دقيقة تقريبا .وحﻦﻴ يكون القمر
ﰲ طور الهﻼل فإنه يغرب مع غروب الشمس ،وهذا معناه أن الشمس والقمر
يوجدان ﰲ نفس الجهة .وﻤﺑا أن لكل واحد منهﺎﻤ جاذبيته ،فإن وجودهﺎﻤ معا
ﰲ نفس الجهة اﳌقابلة لﻸرض يجعل قوة جاذبيتيهﺎﻤ متحدة ،فيﺎﻤرسان معا
جاذبيتهﺎﻤ ﰲ نفس الوقت ومن نفس الجهة فيكون اﳌد كبﺮﻴا.
وضـــــــــــع
متعـامـد أول
)الـــﱰبـــيـــع
اﻷول( :ﰲ
هذا الوضـــع
تكون كل من
اﻷرض والشــمس والقمر ﰲ وضــع متعامد عﲆ شــكل مثلث قائم الزاوية ينتج
عن هذا الوضع اﳌد الصغﺮﻴ اﻷول.
اﳌد الصغﺮﻴ اﻷول ويكون ﰲ طور الﱰبيع اﻷول :ﰲ هذا الطور يﴩق تقريبا
مع منتصف النهار ،ويغرب مع منتصف الليل .ويتخذ فيه شكل ) (D
 .majusculeﰲ هذا الطور ﻻ ﻤﻳارس كل من القمر والشمس مطلق جاذبيته
بفعل وضع التعارض بينهﺎﻤ ،وتكون جاذبية كل واحد منهﺎﻤ محدودة بفعل
جاذبية اﻵخر فينتج عن هذا الوضع مد صغﺮﻴ.
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وضــع أفقي
ثـاﻲﻧ ﰲ هـذا
الوضع تكون
اﻷرض
والشــــمـس
والـقـمـر عـﲆ
خط أفقي ومســــتوى واحـد ،الشــــمس ﰲ جـانـب والقمر ﰲ الجـانـب اﳌقـابـل لـه
واﻷرض بينهﺎﻤ ينتج عنه اﳌد الكبﺮﻴ الثاﻲﻧ.
اﳌــــ د الكبﺮﻴ الثاﻲﻧ ويكون ﰲ طــــ ور البدر :ﰲ هذا الطور يﴩق القمر مع
غروب الشمس ويغــ رب مــ ع ﴍوقها وتكتمل استدارته وإضاءته ﰲ ليلة الرابعة
عﴩـ  14واﻷرض توجد بﻦﻴ الشــمس والقمر فيﺎﻤرس كل منهﺎﻤ مطلق جاذبيته
من الجهة التي يوجد فيها من جانبي اﻷرض.
وضــــــــع
متعـامـد ثـاﻲﻧ
ﰲ هــــذا
الـــوضــــــع
تـكـون كــل
مــن اﻷرض
والشــ ـمـس
والـقـمـر ﰲ
وضـع متعامد عﲆ شـكل مثلث قائم الزاوية .ينتج عن هذا الوضـع اﳌد الصـغﺮﻴ
الثاﻲﻧ.
اﳌد الصغﺮﻴ الثاﻲﻧ ويكون ﰲ طور الﱰبيع الثاﻲﻧ :ﰲ هذا الطور يكون القمر
عﲆ شكل ) (d minusculeويﴩق مع حواﱄ منتصف الليل ويغرب حواﱄ
منتصف النهار والشمس ﰲ اﻷعﲆ ،يتكرر نفس وضع الﱰبيع اﻷول ويكون اﳌد
صغﺮﻴا ﻷن جاذبية كل واحد منهﺎﻤ تكون محدودة بفعل جاذبية اﻵخر .وتأﻲﺗ من
جديد مرحلة اﳌحاق والهﻼل...
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وكﺎﻤ يدور القمر حول اﻷرض فإن اﻷرض تدور حول نفسها وحول الشمس.
ففي دورة اﻷرض حول نفسها يتعاقب الليل والنهار .يتساوى النهار مع الليل ﰲ
اﻻعتدال الربيعي ،ويبدأ النهار يطول والليل يتقلص حتى يصبح النهار أطول من
الليل ﰲ اﻻنقﻼب الصيفي ،ليتساويا بعد ذلك ﰲ اﻻعتدال الخريفي ،ثم يبدأ الليل
يطول عﲆ حساب النهار حتى يصبح أطول ﰲ اﻻنقﻼب الشتوي.
تستغرق دورة اﻷرض حول الشمس سنة ) 365يوما كل  3سنوات و 366يوما ﰲ
السنة الرابعة ويكون فيها عدد أيام شهر فﱪاير  29يوما( .وخﻼل السنة تتعاقب
الفصول اﻷربعة يكون فيها مدار اﻷرض حول الشمس متعرجا صعودا ونزوﻻ.
وﻤﺑا أن اﻷرض تدور حول محور افﱰاﴈ مائل ،فإنها أثناء الصعود والنزول ﰲ
مدارها وخﻼل اﻻعتدال الربيعي ) 22/20مارس( واﻻعتدال الخريفي
)23/20شتنﱪ( تكون قوة جذب الشمس لﻸرض أقوى من باقي السنة بفعل
وجودها عﲆ خط ومستوى واحد مع خط اﻻستواء مﺎﻤ يؤثر عﲆ كتلة اﳌاء فينتج
عن ذلك مد كبﺮﻴ خﻼل اﻻعتدالﻦﻴ .ﰲ حﻦﻴ يكون الجزء الشﺎﻤﱄ من خط اﻻستواء
مائﻼ خﻼل اﻻنقﻼب الشتوي )ما بﻦﻴ  21و 23دجنﱪ( وخﻼل اﻻنقﻼب الصيفي
)ما بﻦﻴ  20و 23يونيو(.
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لكن وبحكم الدوران اﻹهليجي )شبه بيضاوي( للقمر حول اﻷرض فقد تقﴫ
اﳌسافة بينهﺎﻤ عندما يكون القمر ﰲ أقرب نقطة له من اﻷرض ،خاصة إذا تزامن
اﻷمر مع طور البدر أو الهﻼل فينتج عن ذلك مد كبﺮﻴ .واﻷمر مشابه إﱃ حد ما
أيضا للفﱰة التي تكون فيها اﻷرض ﰲ أقرب نقطة لها من الشمس بداية شهر
يناير.
وﰲ كﻼ الحالﻦﻴ ،سواء أكان اﳌد كبﺮﻴا أم صغﺮﻴا ،فينتج عن جذب القمر ارتفا ٌع
للمياه اﳌقابلة له فيقع اﳌد .ويكتمل اﳌد وترتفع اﳌياه إﱃ أقصاها عندما يتوسط
القمر السﺎﻤء .وعندما يﴩع ﰲ اﻻتجاه نحو مغربه تبدأ اﳌياه ﰲ اﻻنخفاض حتى
يغرب فيبلغ الجزر أقﴡ مداه.
ﻻ تحدث ظاهرة اﳌد والجزر ﰲ كل اﻷماكن بنفس القدر بسبب تباين قرب
القمر من أماكن معينة دون غﺮﻴها .إضافة إﱃ أن اﳌد يقع أيضا بفعل عامل قوة
الطرد اﳌركزي ) (Force centrifugeالناتجة عن دوران اﻷرض حول نفسها*،8
مثلﺎﻤ هو اﻷمر عندما تنحرف السيارة ﰲ منعرج فنميل فجأة .وقوة الطرد
اﳌركزية هاته هي التي تفﴪ وقوع اﳌد ﰲ الجهتﻦﻴ اﳌتقابلتﻦﻴ.
هناك اعتقاد خاطئ مفاده أنه عندما يقع مد ﰲ سـاحل ما يقع جزر ﰲ سـاحل
القـارة اﳌقـابلـة لـه ،وأن الجزر يقـابلـه مـد ،وأن اﳌـاء كتلـة ﻤﺗيـل لجهـة فيقع فيهـا
اﳌـد وانحســــار ﰲ الجهـة اﳌقـابلـة فيقع فيهـا جزر ،وكـأنـه يقوم بعمليـة )ذهـاب
وإيـاب بﻦﻴ القـارتﻦﻴ( .وهـذا اعتقـاد خـاطئ! فنوع اﳌـد النصــــف يومي ) semi
 (diurneالذي يقع ﰲ منطقتنا باﻷطلــــ ــــﴘ ويستغرق حواﱄ  12ساعة و 25
دقيقة  ،فإنه باﻹضافة إﱃ فعل قوى التجاذب والجذب للكـ ـ واكب الثﻼثة وقوة
الطرد اﳌــركزية الناتجـة عن دوران اﻷرض حول نفسها  ،فإنه يحدث أيضا بفعل
ميﻼن اﻷرض ﰲ دورانها حول محورها اﻻفﱰاﴈ وقوة الكوريوليس ،وأيضــا قرب
أو بعد القمر من مناطق معينة ﰲ الكرة اﻷرضــية وزاوية ومحور دورانه حولها،
مﺎﻤ ينتج عنـه أن اﳌـد ﰲ منطقتنـا نصــــف يومي) (semi diurneيقع مرتﻦﻴ ﰲ
اليوم )24س و 50د( ﰲ نفس اﻵن ﰲ الســــاحلﻦﻴ "اﳌتقـابلﻦﻴ" معـا ومتزامنـا ﰲ
Centre national de la recherche scientifique : Les marées en géo- et astrophysique, Michael Le
Bars, Patrice Le Gal, Stéphane Le Dizès

8
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أمـاكن عـدة عﱪ خطوط مســــﺎﻤة ) ،(Lignes cotidalesتلتقي ﰲ بؤر محيطيـة
يـنـعــدم فـيـهــا اﳌــد والـجـزر رغـم وقـوعـهــا ﰲ اﳌـحـيـط واﳌســــﺎﻤة ) point
.9* (amphidromique

كيف نفسـ ـ ر أن اﻷمواج داﻤﺋا ﰲ تقدم والبحر مع ذلك )يﱰاجع( خﻼل الجزر؟
قـد يبـدو اﻷمر غريبـا ﰲ الوهلـة اﻷوﱃ ،لكن تلـك الغرابـة ســــتزول بـاســــتعﺎﻤل
اﻷلفـاظ اﳌنـاســـبـة .فـالبحر ﻻ يتقـدم وﻻ يﱰاجع ،ولكن تعلو ميـاهـه وتنخفض
نتيجـة الجـاذبيـة التي تجر اﳌيـاه إليهـا .فﺎﻤ يبـدو )تقـدمـا( أثنـاء اﳌـد هو ارتفـاع
ﳌسـتوى اﳌياه ،وما يبدو )تراجعا( هو انخفاضـها .وتضـل حركة اﻷمواج كانتقال
للطاقة مستمرة سواء أكان البحر ﰲ حالة اﳌد )ارتفاع مستوى اﳌياه( أم ﰲ حالة
الجزر )انخفاض مستوى اﳌياه(.
يسـتغرق كل من اﳌد والجزر  6سـاعات وبضـع دقائق .ومجموع السـاعات بﻦﻴ
اﳌد والجزر اﳌواﱄ له هو  12سـاعة وحواﱄ  25دقيقة .ومجموع مدين وجزرين
ـذلك يتـأخر مـد وجزر يوم مـا عن
متتـاليﻦﻴ هو  24ســــاعـة وحواﱄ  49دقيقـة .وب ـ
Université Paris Sud : Les mécanismes des marées. Laure Barthes et Mare Girondot
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اليوم الســـــابق بحواﱄ  49دقيقــة) .ﰲ دراســــتــه العلميــة ّبﻦﻴ ) Daniel
 (BERNOULLIأن مدة  49دقيقة هي معدل وســـط ﻷنه عندما تتحد جاذبتا
الشـــمس والقمر فإن اﳌدة تتقلص إﱃ 24ســـاعة و 35دقيقة .وعندما تتعارض
جاذبيتهﺎﻤ فقد تصل اﳌدة إﱃ  25ساعة و 25دقيقة(*.10
ﻻ يحدث اﳌد بصفة منتظمة خﻼل تلك الساعات الستة وإﻤﻧا وفق قاعدة القسمة
عﲆ  :(la règle des douzièmes) 12بحيث تقسم الفﱰة التي يقع فيها اﳌد
إﱃ  12جزءا ،وﰲ كل ساعة من ساعات اﳌد الستة يقطع من  1/12إﱃ 3/12
جزءا وفق ما يﲇ*:11
ﰲ الساعة 1

1/12

1/12

ﰲ الساعة 2

2/12

فيكون مجموع الساعتﻦﻴ هو 3/12

ﰲ الساعة 3

3/12

فيكون مجموع الثﻼث ساعات هو  ،6/12النصف

ﰲ الساعة 4

3/12

فيكون مجموع اﻷربع ساعات هو  ،9/12الثلثﻦﻴ

ﰲ الساعة 5

2/12

فيكون مجموع الخمس ساعات هو 11/12

ﰲ الساعة 6

1/12

فيكون اﳌجموع هو  12/12ويكتمل اﳌد

لتعقب ذلك فﱰة استقرار ﰲ اﳌد ) .(étaleترتفع ﴎعة اﳌد ﰲ الساعتﻦﻴ  3و4
مﺎﻤ يتطلب الحيطة والحذر خاصة إذا كان الصياد ﰲ موقع متقدم.
ﻻ يحدث اﳌد داﻤﺋا بنفس اﳌقدار والسعة ،فبغض النظر عن الفرق بﻦﻴ اﳌد
الكبﺮﻴ واﳌد الصغﺮﻴ ،هناك أيضا تباين واضح بﻦﻴ مد كبﺮﻴ ومد كبﺮﻴ آخر بحسب
الفصول وبحسب قرب أو بعد القمر ،...بﻦﻴ مد بداية الشهر القمري ومد منتصفه
مع وجود البدر ،وبﻦﻴ مد صغﺮﻴ ومد صغﺮﻴ آخر...
Culture sciences physique.ens. Lyon.Fr
Université d’Antsiranana, Faculté des Sciences Madagascar : Étude des marées océanique,
Fréderic ASIMANANA et Chafaoune Houmadi DJASSIMI
10
11
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هذا التباين يبدو واضحا ﰲ اتساع أو تقلص اﳌساحة التي "يكتسحها" اﳌد أو
"يكشف" عنها الجزر .والفرق ﰲ سعة ومقدار كل مد ) (marnageعن الجزر
الذي يليه يُحتسب بواسطة مؤﴍ يسمى "اﳌعامل" ) *12(coefficientوالذي
يﱰاوح من  20كحد أدﻰﻧ إﱃ  120كحد أعﲆ.

اﳌد هو ارتفاع للمياه ،وارتفاع كل مد يكون بحسب أطوار القمر وبحسب
فصول السنة .أكﱪ مد خﻼل السنة يحدث مرتﻦﻴ :خﻼل اﻻعتدال الربيعي )ما بﻦﻴ
 20و 22مارس( وخﻼل اﻻعتدال الخريفي )ما بﻦﻴ  20و23شتنﱪ( حﻦﻴ تكون
اﻷرض ﰲ أقرب نقطة لها من الشمس ،وبذلك تكون جاذبية هذه اﻷخﺮﻴة أقوى
من باقي فصول السنة فيبدو تأثﺮﻴ ذلك جليا عﲆ البحر .الفرق ﰲ السعة بﻦﻴ اﳌد
وبﻦﻴ الجزر الذي يليه ﰲ مكان محدد يُتخذ كقاعدة يحتسب بناء عليها مدى كل
مد ﰲ كل فﱰة .واﳌعادلة الحسابية للمعامل يﱰاوح ناتجها ما بﻦﻴ  20و120
كحدين أدﻰﻧ وأقﴡ .ويبقى معامل  70مؤﴍا متوسطا .وكلﺎﻤ ارتفع اﳌعامل كان
ذلك مؤﴍا عﲆ أن اﳌد سيكتسح مساحة أكﱪ .وعند وصوله ل  120ستصل اﳌياه
ﰲ نهاية اﳌد نقطة ﻢﻟ تكن تبلغها من قبل .ويتزامن ذلك مع اﻻعتدال الربيعي
SHOM France/ Coefficient de marée
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)22/20مارس( واﻻعتدال الخريفي )23/20شتنﱪ( وسيكشف أثناء نهاية الجزر
عن أماكن ﻢﻟ نكن نراها من قبل .وتكون سعة اﳌساحة بﻦﻴ أدﻰﻧ نقطة عند نهاية
الجزر وأعﲆ نقطة عند نهاية اﳌد أكﱪ من كل اﳌساحات مقارنة باﳌد الذي
يحدث خﻼل فﱰات باقي السنة ،وخاصة اﳌد الذي يشﺮﻴ معامله إﱃ  20الذي
تكون فيه تلك اﳌساحة أصغر .يرتفع اﳌاء قليﻼ وينخفض قليﻼ ،ويتزامن ذلك مع
اﻻنقﻼب الصيفي )ما بﻦﻴ  20و 23يونيو( حﻦﻴ تكون اﻷرض ﰲ أبعد نقطة لها عن
الشمس.
ﻻ ينبغي تغييب دور الرياح إما ﰲ زيادة قوة اﳌد أو إضعافه بحسب ﴎعتها
وقوتها واتجاهاتها ...وإذا تزامن اﻻعتدال الربيعي أو اﻻعتدال الخريفي مع طور
الهﻼل )بداية الشهر القمري( أو طور البدر )منتصف الشهر القمري( ،ومع
اقﱰاب القمر ﻷدﻰﻧ نقطة له بالنسبة لﻸرض ،وساهمت الرياح القوية بنصيبها،
فستكون النتيجة أمواجا عاتية ومدمرة ،أو ما يُصطلح عليه تجاوزا "ميني
تسونامي".
يعرف البحر اﻷبيض اﳌتوسط هو اﻵخر ظاهرة اﳌد والجزر ،ويعرف أيضا هيجانا
للبحر أحيانا ،لكن السعة جد متقلصة مقارنة باﻷطلﴘ .وتقلص السعة هذا تبدو
معه ظاهرة اﳌد والجزر غﺮﻴ واضحة كاﻷطلﴘ.
وﻤﻳكن اﻻستعانة أيضا ﻤﺑؤﴍ معدل علو اﳌد والجزر السنوي ،وباليوم من الشهر
القمري اﳌتوافق مع مرحلة ما من مراحل أطوار القمر وفق الهيكل التاﱄ "لشهر
محرم  ،"1441بالدار البيضاء والذي ﻤﻳكن تعميمه عﲆ باقي الشهور القمرية
ﳌعرفة أحوال اﳌد والجزر ،مع ﴐورة اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار )غرينيتش  1+س(
والتغﺮﻴات اﳌتعلقة باﳌوقع وبفصول السنة واﳌنازل واختﻼف التضاريس الشاطئية
وأحوال الطقس وعلو اﳌوج:
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تعاقب اﳌد والجزر وأحواهﺎﻤ خﻼل أيام الشهر القمري
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التيارات البحرية
التيارات البحرية حركة ﳌياه البحر تتجسد ﰲ انتقال تلك اﳌياه .وتختلف من
حيت اتجاهاتها وﴎعتها وصبيبها .تنقسم التيارات البحرية بصفة عامة إﱃ
نوعﻦﻴ رئيسيﻦﻴ:
التيارات العامة اﳌحيطية :*13التيارات اﳌحيطية العميقة والناتجة عن اختﻼف
درجة الحرارة بﻦﻴ اﳌياه السطحية واﳌياه العميقة *14ودرجة اﳌلوحة والكثافة ...
وهي عبارة عن أنهار مائية ضخمة تتحرك ﰲ اتجاهات معينة ﳌسافات بعيدة.
وتعﱪ هذه التيارات اﳌحيطات عﲆ شكل أنهار ضخمة ،وتكتﴘ أهمية عظمى
ﳌا لها من دور ﰲ تحريك مﻼيﻦﻴ اﻷمتار اﳌكعبة ﰲ الثانية .وتتأثر اتجاهاتها
بعوامل متعددة وتكون إما دافئة فﱰفع من درجة حرارة الجو البارد ،أو باردة
فتلطف الجو الحار .وتعد مناطق التقاء التيارين البارد والدافئ من أغنى اﳌناطق
من حيث السمك لتوفر العوالق ) (planctonكحلقة أوﱃ تأسس عليها السلسلة
الغذائية.

Les courants marins. www.cosmovisions.com
Hydrologie du Maroc atlantique par Jean FURNESTIN archimer. ifremer
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التيارات الساحلية السطحية )الكورينتي( :التيارات السطحية الناتجة بصفة
أساسية عن الرياح وعن دوران اﻷرض حول نفسها أو اﳌد والجزر ...من البديهي
أن مياه البحر تتحرك وتنتقل بفعل الرياح ،غﺮﻴ أن مياه البحار ﻻ تتحرك وفق
نفس اتجاه الرياح ،ذلك أنه نتيجة دوران اﻷرض حول نفسها فإن اتجاه حركة
اﳌياه ينحرف .فتأﻲﺗ موازية للشاطئ أو متعامدة معه .وتنتج من تفاعل عدة
عوامل:
 بفعل الرياح السائدة خﻼل فﱰة معينة فتتحكم ﰲ اتجاه اﻷمواج ومداهاوﴎعتها.
 بفعل حركة اﻷمواج واتجاهها اﳌائل عندما تلج الشاطئ .وعندما يتقلص العمقوتنكﴪ تلك اﻷمواج وتحرر الطاقة الكامنة فيها فتضطرب اﳌياه وﴎعان ما
تتحول إﱃ موجة راجعة.
 بفعل اﳌد والجزر عندما )تتحرك( اﳌياه من البحر نحو الشاطئ أو من الشاطئإﱃ البحر فينتج عن هذه الحركة تيارات تصنف عموما إﱃ صنفﻦﻴ:
أ(
ب(

التيار اﳌتدفق ) (Flotويحدث خﻼل اﳌد.
التيار اﳌﱰاجع ) (Jusantويحدث خﻼل الجزر.

يبلغ هذا التيار أقصاه ﰲ منتصف اﳌد والجزر .وﻤﻳكن ،بحسب طبيعته ،أن يسﺮﻴ
ﰲ اتجاه ما ،لكن ﻤﻳكن أن يغﺮﻴ اتجاهه ،كﺎﻤ تتباين ﴎعته بحسب تأثﺮﻴ الطبيعة
التضاريسية للشواطئ عﲆ هذا النوع من التيارات ،أو بفعل سعة اﳌد بفعل
أطوار الشهر القمري...
التيارات الجانبية أو اﳌتعامدة مع الشاطئ :وهي شكل من اشكال التيارات
الساحلية نشعر بها أثناء السباحة فتجرنا ﻤﻳينا أو شﺎﻤﻻ ،ونعاﻲﻧ منها أثناء مﺎﻤرسة
الصيد حﻦﻴ نقوم بالرمي ﰲ مكان محدد لنتفاجأ بالثقالة ومركب الطعم ينحرفان
عن مكانهﺎﻤ ﻤﻳينا أو شﺎﻤﻻ أو نحو الشاطئ وبﴪعة تكون أحيانا عالية.
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

38

التيارات اﳌعاكسة أو الراجعة أو الساحبة ): *15(courants d’arrachements
وهي التي تتجـه من الشــــاطئ
نحو البحر .حﻦﻴ تصــــل اﻷمواج
منتهاها ﰲ الشــاطئ أو تصــطدم
بـحــافـتــه ﻻ ﻤﻳـكـنـهــا الـعـودة مـن
حيـث أتـت مـا دامـت تواجههـا
اﻷمواج ال ـق ادمـة ،فتـأخـذ مجرى
مواز للشــــاطئ حتى تجـد منفـذا
تعود منه إﱃ البحر.

وﻤﺗــكــنــنــا بــعــض
العﻼمـات من التعرف
عليهـا :فهي تشــــبـه
ممرا ضــــيقـا ينطلق
من الشـــــاطئ نحو
الـبـحـر ،وغــالـبــا مــا
ينتهي ذلـك اﳌمر ﻤﺑـا
يشــــــبـــه الــ ﱪكـــة
) ،(Baïneقد تضــيق
أو تتسـع بحسـب ما يحيط بها من رمال ومدى ارتفاع تلك الرمال .عندما يصـلها
اﳌوج ينكسـ ر عن ﻤﻳينها وعن شﺎﻤلها ﰲ حﻦﻴ تضل اﳌوجة فوق ذلك اﳌمر دون
انكســار ﻷن تحتها ما يكفي من العمق ،وقد تصــلها بعض الرغوة من جانبيها.
لون اﳌاء ﰲ اﳌمر داكن باﳌقارنة مع ما يحيط به.
Géomorphologie sous-marine et littorale par Jean-Noël Salomon
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اﳌنفذ ممـر يكتــﴘ خطورة
بـالغـة ،إذ يبـدو أكﺮﺜ هـدوءا
مـﺎﻤ يـحـيـط بــه ،لـكـن هــذا
الهـدوء ظـاهري فقط وخـادع
مـادام يجري فيـه تيـار قوي
يســــحـب نحو داخـل البحر
وب ـس ـــــ رعة تفوق ﴎعة أي
ســــبــاح مــاهـر ،مـﺎﻤ يـحـتـم
لﻺفﻼت منـه ،الســـبـاحـة مع
اﻻنـحـراف تــدريـجـيــا نـحـو
اليمﻦﻴ أو الشﺎﻤل.
وتكتـــ ﴘ ه ـ ذه التي ـ ارات
أهمية بالنسـبة للصـيد ،ﻷنه
بـعـودة مـيــاه ذلــك الـتـيــار
الســاحب فإنه يجر معه كل
مــا جـرفـتــه مـيــاه اﻷمـواج
اﳌتـدفقـة الـدافعـة ،ويصــــبح
ذلــــك اﳌــــــمر ﻤﺑثابة مرعى
لﻸســـﺎﻤك وخاصـــة جانبيه
اللــذين يوفران أمــانــا أكﺮﺜ
لﻸســــﺎﻤك غﺮﻴ القـادرة عﲆ
مواجهـة التيـارات )الـدنيس
مثﻼ( وأيضـــــا الﱪكــة التي
ينتهي إليها ذلك اﳌمر والتي
تعتﱪ مصيدا مثاليا نتيجة ما تراكم فيها من طعوم.
عبد الناصر المنجد
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الﲀئنات البحرية
الحديث عن الكائنات البحرية يدخل ضمن اختصاص علم اﻷحياء الذي يتخذ
موضوعا له مختلف الكائنات التي تعيش ﰲ البحر ،والتي تعد باﻵﻻف )حواﱄ
 *16(226000تم تحديدها لحد اﻵن ،واﻷبحاث والدراسات مستمرة ﰲ هذا
الشأن .هناك صعوبة بالغة ﰲ التصنيف نظرا للتعقيد والتشعب والذي تتعدد
معايﺮﻴه ودرجاته بحسب العلﺎﻤء ومراكز الدراسات واﻷبحاث العلمية ...لكن
هناك عموما تصنيفات أولية كﱪى باﻻعتﺎﻤد عﲆ صفات رئيسية:
-

النباتات والطحالب
العوالق بصنفيها النباﻲﺗ والحيواﻲﻧ
اﻷسﺎﻤك )تشكل من  2%إﱃ  3%من مجموع اﻷحياء(*17
الرخويات
القﴩيات
الصدفيات
الثدييات
الكائنات الﱪمائية ...

كل هذه اﻷحياء تعيش ﰲ تكامل وانسجام يضمن استمرار الحياة البحرية
وتوازنها بكل مكوناتها وحلقاتها كسلسلة مﱰابطة .وإن أي خلل ﰲ حلقة ما
يصيب كامل السلسلة بفقدان التوازن ،وتكون له عواقب وخيمة بفعل التﴫف
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 لﻺنسان بتلويث البيئة أو استنزاف مواردها بالصيد الجائر وعدم احﱰام
الراحة البيولوجية وخاصة فﱰة توالد بعض اﻷسﺎﻤك التي تشكل حلقة أساسية
ﰲ السلسلة الغذائية كسمك الﴪدين ...مﺎﻤ يهدد باقي حلقات السلسلة.
العوالق )*18(Plancton

أوﱃ حلقات سلسلة الكائنات البحرية هي العوالق بصنفيها النباﻲﺗ والحيواﻲﻧ.
وهي عبارة عن كائنات مجهرية .ومصدر هذه العوالق يكون إما نباتيا
) (Phytoplanctonأو حيوانيا ) (Zooplanctonكالﺮﻴقات والبويضات
والكائنات الحيوانية اﳌجهرية.
تــوفــر الــعــوالــق
النبــاتيــة ﰲ البيئــة
البحريـة مـا يقـارب
 %50مــــــــن
اﻷكســـيجﻦﻴ *19عن
طـريـق الـتـمـثـيــل
الضـــــــــــــــــوﻲﺋ
)(Photosynthèse
بالنســـبة لليابســـة،
وتضمن القاعدة واﻷساس الذي تنبني عليه السلسلة الغذائية.
تتغذى الكائنات واﻷحياء اﳌائية عﲆ بعضها البعض وفق نظام يتأسس وينبني
عﲆ الﱰاتبية والتسلسل والحاجيات اﳌﻼﻤﺋة لكل صنف أو نوع...
الكائنات الصغرى تتغذى عليها الكائنات التي تعلوها ،وهذه اﻷخﺮﻴة غذاء
لﻸكﱪ منها ...وصوﻻ إﱃ القرش ﰲ قمة الهرم) .باستثناء بعض الحاﻻت 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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كالحيتان الضخمة التي تتغذى مباﴍة من )الكريل ) (Krillيرقات اﻷربيان(
وذلك بابتﻼع كميات هائلة من اﳌاء وطرحها بعد تصفيتها واﻻحتفاظ باﳌادة
الغذائية.
ﰲ أوﱃ السلسلة نجد ال ُج َز ْيء اﳌيكروسكوﻲﺑ ذا اﻷصل النباﻲﺗ .وهو منطلق
السلسلة الغذائية وحلقتها اﻷوﱃ.
بجـانـب العوالق النبـاتيـة ،هنـاك العوالق الحيوانيـة التي هي ﰲ اﻷصــــل كـائنـات
مجهريـة إمـا تضــــل عﲆ حـالهـا أو تنمو لتصــــبح أكﱪ حجﺎﻤ كقنـديـل البحر ،أو
الﺮﻴقـات والكـائنـات التي تعيش ﰲ القعر ومختلف الـديـدان ونجوم البحر وخيـار
البحر وبلح البحر...
بعضها ﻤﻳتص الرمل ويحتفظ باﳌواد العضوية اﳌغذية ويطرح الباقي ،أو ﻤﺗتص
اﳌاء وتقوم بنفس العملية ،مثل الصدفيات ثنائية الصﺎﻤم ،التي هي اﻷخرى غذاء
مفضل لدى العديد من اﻷسﺎﻤك.
يحدث خﻼل فصــل الربيع ،وأحيانا ﰲ فصــل الصــيف ،أن ترتفع كمية الضــوء
واﻷكســيجﻦﻴ
ﰲ اﳌـــــاء
فيؤدي ذلــك
إﱃ إزهـــــ ار
للعـ ـــ ــوالق
الــنــبــاتــيــة
وﻤﻧـــ ــــــــو
هائـ ـ ـ ــ ــل
وﴎيـــــــــع
لهـا مﺎﻤ ينتج
عنـه مـا يُســــمى )*20 (planctonique Bloomوهو تواجـد كميـة هـائلـة من
العوالق تلون اﳌاء بلونها اﻷحمر أو اﻷصفر أو البني أو ال ِفلﱠوري) ...اﳌا مريض(

20
Curie Dynamique des blooms phytoplanctonique… Université Pierre et Marie. Thèse de
doctorat en océanographie

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

43

يحدث اﻷمر طبيعيا وأحيانا بفعل العامل البشـ ـ ـــــ ـ ري من خﻼل جرف مياه
اﻷمطار والوديان التي تصب ﰲ البحار للمواد الكيﺎﻤوية اﳌستعملة ﰲ الفﻼحة.
يكون لهذا الفائض من العوالق عواقب ،إذ تقل نسـبة اﻷكسـيجﻦﻴ فتتأثر بذلك
الكائنات الدنيا واﻷسـﺎﻤك التي يصـعب عليها الحصـول عﲆ اﻷكسـيجﻦﻴ ،بل وعﲆ
العوالق نفســها فتتحلل وﻤﺗوت بروتيناتها ،وترمي بها الرياح فتصــبح عبارة عن
رغوة ملونـة ﻤﺗﻸ جنبـات الشــــاطئ .وأحيـانـا تفرز العوالق مواد ســــامـة فتكون لـذلـك
عواقب عﲆ اﻹنسان باستهﻼكه للصدفيات ثنائية الصﺎﻤم.

ا�ٔسﲈك
تحت مسمى السمك تدخل العديد من الكائنات ،قاسمها اﳌشﱰك هو أن
معظمها ﻤﻳتلك خياشيم للتنفس ) ،(Branchiesوزعانف ) (Nageoiresللتنقل
عوض اﻷرجل مقارنة بباقي الفقاريات .تشﱰك اﻷسﺎﻤك مع باقي الفقاريات ﰲ
امتﻼك عمود فقري وهيكل وأعضاء داخلية كالقلب والدماغ واﻷحشاء ...وجلد
خارجي .اﻻختﻼف الرئيﴘ والهام جدا مع باقي الفقاريات )اﻹنسان مثﻼ( هو أن
اﻷسﺎﻤك ذات دم بارد ،وحرارة جسمها تحددها حرارة اﳌياه اﳌحيطة بها ،وهذه
مسألة بالغة اﻷهمية.
يقسم العلﺎﻤء اﻷسﺎﻤك بحسب عدة معايﺮﻴ* ،21ومن بﻦﻴ تلك اﳌعايﺮﻴ ﻤﻳكن
اعتﺎﻤد معيار طبيعة هيكلها الداخﲇ )إذا استثنينا اﻷسﺎﻤك بدون فك( :أسﺎﻤك
ذات هيكل عظمي ) (Ostéichtyens :Poissons osseuxوأسﺎﻤك ذات هيكل
غﴬوﰲ )Chondrichtyens, Sélaciens, :Poissons cartilagineux
.Élasmobranches) *22
Classification des poissons, Joseph S Nelson ; L’encyclopédie CANADIENNE
Les poissons, ecosociosystemes.fr
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معظم اﻷسـﺎﻤك تتمتع بجسـم انسـياﻲﺑ ﰲ مقدمته رأس صـغﺮﻴ إﱃ حد ما وذو
شـــكل يســـ ّهل اخﱰاقه
للﺎﻤء ،وﻻ ﻤﺗتلـك رقبـة أو
عـنـقــا) *23الســــﻼحـف
الـبـحـريــة خــارج هــذا
التصــــنيف( ،ويضــــيق
جسمها ﰲ اتجاه الذيل.
تتنوع أشكال السمك تبعا ﻻختﻼف طرق عيشها .والتنوع الظاهري ﰲ
أشكالها ليس اعتباطيا وإﻤﻧا يتﺎﻤﳽ مع مبدأ أساﳼ يحكم نشاط السمك ،وهو
تحقيق اﻻستمرارية ﰲ الحياة بأقل قدر من الطاقة:
 اﻷسﺎﻤك ﴎيعة السباحة :جسمها عﲆ شكل قذيفة )التون( ،رأس صغﺮﻴوخلفه جسم أسطواﻲﻧ.
 أسﺎﻤك مضغوطة الجانبﻦﻴ ،عائلة اﻷسبور مثﻼ ).(les sparidés أسﺎﻤك مفلطحة من أعﲆ ومن أسفل )الراي(. أسﺎﻤك مفلطحة من أسفل مع ظهر محدودب )الصول(. أسﺎﻤك ذات شكل ثعباﻲﻧ )الصنور(. -أسﺎﻤك غريبة الشكل:

تنتفخ كالكرة) (Porc-épicأو حصان البحر )(Hippocampe
23

CATALOGUE RAISONNE DES POISSONS DES MERS MAROCAINES PAR : Jean COLLIGNON et
Henry ALONCLE. P7
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التكوين الجسدي والوظيفي لﻸسﺎﻤك:
تتطلب عملية صيد السمك استحضار قدر ما من اﳌعلومات عن أهم اﻷعضاء
عند هذا الكائن ووظائفها:

الزعانف  :les nageoiresتعتﱪ الزعانف من أهم اﻷعضاء اﳌميزة للسمك عن
باقي الفقاريات.
تتشكل الزعانف من نسيج من الجلد يقوم عﲆ دعامات من اﻷشعة )(Rayons
قد تكون مرنة أو صلبة شوكية .وهذه اﻷخﺮﻴة تلعب دور الحﺎﻤية كﺎﻤ هو الحال
عند عائلة اﻷسبور) ،(les sparidésوقد يكون بعضها ِمؤﳌا وساما مثل سمك
العقرب ).(la vive
الزعانف قد تكون فردية  impaireأو زوجية .paire
عبد الناصر المنجد
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 (1الزعانف الفردية:
 الزعنفة الظهرية  :nageoire dorsaleﻤﺗ ّكن السمك من الثبات عندما يكونمتوقفا وتلعب نفس الدور الذي تلعبه العارضة اﳌعدنية التي تكون أسفل
القارب ) ،(la quilleويتكامل دورها مع دور الزعنفة الﴩجية.
 الزعنفة الﴩجية  :nageoire analeتلعب دورا ﰲ ثبات واستقرار السمكةوكبح ) (freinageاﻻنحرافات واﻻندفاعات .غالبا ما تتكون من  2أو  3أشعة
شوكية تليها أشعة مرنة يكﺮﺜ عددها أو يقل بحسب كل نوع.
 الزعنفة الذيلية  :nageoire caudaleوينتهي عندها جسـم السـمكة .وشـكلهذه الزعنفـة مؤﴍ وعﻼمـة
عﲆ قـدرات كـل ســـمـك ﰲ
العوم والﴪـعة ...وتسـاعده
ﰲ حـفـظ الـتـوازن والـعـوم،
وهــي جــد فــعــالــة ﰲ
اﳌنـاورات كـاللف والـدوران
واﻻنطﻼق واﻻندفاع .تلعـب
دور اﳌحرك اﳌوجــه .وهي
زعنفة قوية تحركها أقوى العضﻼت ﰲ السمكة والواقعة ﰲ جزئها الخلفي.
 (2الزعانف الزوجية:
 الزعانف الصدرية  :nageoires pectoralesتتشكل من جلد مدعم بأشعةشوكية وأخرى مرنة كعائلة اﻷسبور ،أو مرنة فقط كالصنور .بعضها له زعنفتان
صدريتان ﰲ كل جانب ،أمامية شوكية وخلفية مرنة كالقاروس .دور هذه الزعنفة
هو ﻤﺗكﻦﻴ السمكة من التوقف ،كﺎﻤ تساهم ﰲ تعديل اﻻتجاه أثناء العوم وذلك
بتكامل مع الزعانف الحوضية.
 الزعانف الحوضية  :nageoires pelviennesزعنفة زوجية توجد أسفل بطنالسمكة ،وتساهم إﱃ جانب الزعانف الصدرية ﰲ ثبات السمكة وتعديل اتجاه
عبد الناصر المنجد
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عومها ،وكذلك ﰲ اﻻندفاع واﻻنطﻼق .تقوم هذه الزعنفة عﲆ دعامة شعاع شوﻲﻛ
وأشعة مرنة.
الخياشيم :Les branchies
الحديث عن الخياشيم )الغﻼصم( عند السمك هو حديث عن التنفس عند
اﻷسﺎﻤك .خﻼفا للفقاريات اﻷرضية التي تتنفس من خﻼل الرئة ،فإن هذا الدور
بالنسبة لﻸسﺎﻤك موكول للخياشيم وهي التي تقوم بهذه الوظيفة )باستثناء
الثدييات(.
الخياشيم عبارة عـ ـ ن أهداب أو ريش بها
العـديـد من اﻷوعيـة الـدمويـة حمراء اللون
وتقوم عﲆ صـفيحة مقوسـة .ويتوفر السـمك
غـالبـا عﲆ  4أزواج من الخيـاشـــيم ﰲ كـل
جانب من الرأس تحت الغطاء الخيشـــومي
 Operculeبالنسبة لﻸسﺎﻤك العظمية.
وتوجد خلف الرأس وظاهـــ رة الفجوات
بعـدد يﱰاوح من  5إﱃ 7ﰲ كـل جـانـب
لـدى اﻷسﺎﻤك الغضـروفية )القرش(

وﰲ كل جانب أسفل بطن سمك الراي *24

24
CATALOGUE RAISONNE DES POISSONS DES MERS MAROCAINES PAR : Jean COLLIGNON et
Henry ALONCLE. P12
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تحتاج اﻷســﺎﻤك إﱃ اﻷكســيجﻦﻴ ،وتبحث عنه باســتمرار ﰲ اﳌاء .وتبذل نســبة
مهمة من طاقتها للحصـول عﲆ اﻷكسـيجﻦﻴ ،وتتفاوت هذه النسـبة بﻦﻴ أسـﺎﻤك
الســطح وأســﺎﻤك القعر ،وبحســب الوزن 25*...يتزود الســمك باﻷكســيجﻦﻴ عن
طريق فتح فمـه وابتﻼع اﳌـاء الـذي ﻤﻳر عﱪ الخيـاشــــيم التي تقوم بتصــــفيـة
اﻷكســــيجﻦﻴ الـذائـب واﳌتحلـل ﰲ اﳌـاء ،وتـأخـذ اﻷوعيـة الـدمويـة اﳌوجودة ﰲ
شـعﺮﻴات الخياشـيم اﻷكسـيجﻦﻴ وتوزعه عﲆ جسـم السـمكة ،ثم تطرح السـمكة
اﳌاء -بعد تصـفيته -من خﻼل الفتحتﻦﻴ الخلفيتﻦﻴ الجانبيتﻦﻴ للغطاء الخيشـومي.
ولهذا فالسمك ﰲ حركة فتح وإغﻼق داﻤﺋة ومستمرة لفمه وللغطاء الخيشومي.
ينتقل اﻷكسـيجﻦﻴ من الهواء إﱃ اﳌاء ويذوب فيه .درجة اﻻنتقال مشـــ ــروطة
بعدة عوامل كدرجة الحرارة والرياح والفرق ﰲ مســـتوى اﻷكســـيجﻦﻴ بﻦﻴ اﳌاء
والهواء من خﻼل عملية تبادل...*26
تحتوي مياه البحر عﲆ كمية ضئيلة من اﻷكسيجﻦﻴ مقارنة بالهواء الذي يتوفر
عﲆ  21%علﺎﻤ أن اﳌاء أكﺮﺜ كثافة من الهواء .وتقل نسبة اﻷكسيجﻦﻴ ﰲ اﳌاء مع
ارتفاع الحرارة ونســـبة اﳌلوحة وركود اﳌياه ،وقد يصـــبح شـــبه منعدم ﰲ حال
وجود فـائض من العوالق مثلﺎﻤ هو اﻷمر ﰲ ظـاهرة إزهـار العوالق )Bloom
 .(planctoniqueوكنتيجة منطقية لهذا اﻷمر فإنه ينبغي البحث عن الســـمك
ﰲ اﻷماكن التي توفر أكﱪ كمية من اﻷكســـيجﻦﻴ كمناطق تكســـ ـــــــ ر اﻷمواج
والتيارات والصخور اﳌنعزلة "العوامات"...

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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اﻷنف :Les narines
ﻻ يلعـب اﻷنف أي دور ﰲ التنفس *27لـدى اﻷســــﺎﻤك العظميـة ،بـل وظيفتـه
اﻷسـاسـية هي "الشـم )لكن بكيفية مغايرة عن "الشـم" باﳌعنى اﳌتعارف عليه
لدى اﻹنســـان( وهو منفصـــل ﻤﺗاما عن الفم من حيث موقعه ﰲ الرأس أو من
حيث الشـكل ،لكنهﺎﻤ يتكامﻼن ﰲ وظيفة "الشـم/التذوق" .*28يتخذ اﻷنف غالبا
شـكل فتحتﻦﻴ دائريتﻦﻴ أو بيضـاويتي الشـكل ...ويجد موقعا له قريبا من العينﻦﻴ،
أو بﻦﻴ العينﻦﻴ والشفة العليا ،أو ﰲ الجانبﻦﻴ...
تـتـمـثــل وظـيـفـ ة اﻷنـف
اﻷســـاســـية ﰲ "الشـــم"،
وحــاســـــة الشــــم لــدى
اﻷســـــﺎﻤك شـــــديــدة
الحســـاســـية وعﲆ درجة
عـاليـة من الـدقـة اتجـاه كـل
"الروائح" اﳌنبعثـة داخـل
اﳌــاء و"شـــــمــهــا" مــن
مســــافـات بعيـدة .تقوم
اﻷســـﺎﻤك اﳌفﱰســـة بالبحث ومطاردة فرائســـها باﻻعتﺎﻤد عﲆ "الشـــم" ،بل إن
"الشـم" يسـتنفر السـمك ﰲ حالة الخطر سـواء من خﻼل الروائح التي ترسـخت ﰲ
ذاكرته كمرادف للخطر ،*29أو شـــم "الرســـائل الكيﺎﻤوية" التي يبعثها الســـمك
ســواء كان فردا أو ﴎبا أثناء الفرار والخوف من خطر ما ،فالســمكة الهاربة أو
الجريحة يفرز جلدها هرمونات هي ﻤﺑثابة "رسـالة" تلتقطها اﻷسـﺎﻤك اﳌتواجدة
ﰲ اﳌنطقة فتبتعد بﴪعة.*30
Les sens des poissons – Futura-Sciences
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
27
28
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موقع الفم من الجســـم وشـــكله
وحجمه ونوعية وشـــكل اﻷســـنان،
مؤﴍات عﲆ طبيعـة نظـامـه الغـذاﻲﺋ
وموضــع تغذيته والكيفية التي تتم
بها.

الفم:

تتنوع مواقع الفم من جسم
السمكة كﺎﻤ تتنوع أشكالها ،لكن ﻤﻳكن إجﺎﻤﻻ تصنيفها إﱃ ثﻼثة
رئيسية:

 فم متجه إﱃ أعﲆ :خاصية لﻸسﺎﻤك الﻼحمة التي تصطاد الفرائس من سطحاﳌاء
 فم أفقي :يقع كامتداد للجسم وينتهي عنده ،يقع ﰲ الوسط ويكون متجهانحو اﻷمام .تتميز بهذا النوع من الفم اﻷسﺎﻤك التي تصطاد ﰲ اﳌياه اﳌفتوحة
والتي تكون ﻻحمة ﰲ الغالب.
 فم متجه إﱃ أسفل :خاصية أسﺎﻤك القعر التي تتغذى من أسفلها أو تبحثبﻦﻴ الرواسب عن طعامها من يرقات وأعشاب وديدان.
معظم اﻷسﺎﻤك فمها مزود بأسنان مثبتة ﰲ فكﻦﻴ وتستخدمها بحسب شكلها
ﰲ عدة أغراض ،كاﻹمساك بالفريسة ،ﻤﺗزيق وتقطيع اللحم ،اﳌضغ ،الطحن...
)الباجو والدنيس مثﻼ ﻤﻳتلكان أﴐاسا جد قوية تستخدمها ﰲ طحن الصدفيات(.
كﺎﻤ توجد لدى بعض اﻷسﺎﻤك أسنان دقيقة ﰲ البلعوم لسحق الطعام.
السمع:
إذا كان اﻹنسان يعتمد ﰲ سمعه عﲆ أذن خارجية ووسطى تنقل اﻷصوات إﱃ
اﻷذن الداخلية ،فإن اﻷسﺎﻤك تتوفر عﲆ أذن داخلية فقط ﰲ كل جانب من الرأس
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عﲆ شكل أنبوب ،وتستقبل بها اﻷصوات عﲆ شكل صدى باﻻعتﺎﻤد عﲆ متانة
العوم وعﲆ شكل اهتزازات باﻻعتﺎﻤد عﲆ نسيجها العظمي* .31مياه البحر
شديدة الكثافة وتنتقل فيها اﻷصوات واﻻهتزازات بﴪعة تفوق بكثﺮﻴ ﴎعته
الهواء .ولهذا فحاسة السمع عند اﻷسﺎﻤك عالية الحساسية ،وبإمكانها أن تلتقط
بدقة عالية وقع خطى اﳌﴚ أو الجري وخاصة ﰲ الﱪك اﳌائية*.32
البﴫ )الرؤية(:

عيون السـمك بدون جفون وداﻤﺋة اﻻنفتاح والحركة .شـكلها دائري ،وتتسـع أو
تضــيق بحســب أنواع الســمك .تبدو بارزة ،وبروزها ﻤﻳكن الســمك من التقاط
الضـوء حتى ﰲ اﻷعﺎﻤق التي يتضـاءل فيها ،وترى اﻷلوان حتى ﰲ ظروف إضـاءة
ضــعيفة ولو أن اﻷلوان ﻻ تنعكس ﰲ اﳌاء مثلﺎﻤ تتم رؤيتها ﰲ اليابســة ،فابتداء
من عمق  6أمتـار يختفي اللون اﻷحمر ويليـه الﱪتقـاﱄ ...وكلﺎﻤ ازداد العمق
اختفت اﻷلوان بحســـب تدرجها وتصـــبح رمادية أو ســـوداء .وخﻼفا لﻼعتقاد
السائد ،فإن آخر لون يختفي هو اللون اﻷزرق.
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
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اﻻختفاء التدريجي لﻸلوان بحسب العمق

مجـال الرؤيـة لـدى اﻷســـﺎﻤك أكﺮﺜ اتســــاعـا ،إذ
يﱰاوح ما بﻦﻴ  150°إﱃ  170°درجة بالنســبة لكل
عﻦﻴ من الجانبﻦﻴ ،ومن  20°إﱃ  30°درجة بالنسبة
للرؤيـة اﻷمـاميـة اﳌزدوجـة ،علﺎﻤ أن مجـال الرؤيـة
اﻷمـاميـة اﳌزدوجـة لـدى اﻷســـﺎﻤك اﳌفﱰســــة أكﺮﺜ
اتســـاعا وأكﺮﺜ دقة ،ﰲ حﻦﻴ ان اﻷســـﺎﻤك الطريدة
يكون مجال رؤيتها أكﺮﺜ اتسـاعا من الجانبﻦﻴ حتى
تتمكن من كشف أي خطر يحدق بها*33

عيون أسﺎﻤك القعر اﳌفلطحة يكون مجال رؤيتها متجها إﱃ أعﲆ

Comment se voient-ils ? peche-mouche-seche.com/vision.htm
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تﱰاوح نوعية الرؤية لدى السمك ما بﻦﻴ الجيدة عن قرب ،والرديئة عن بعد،
مع اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار عامل درجة صفاء اﳌياه أو اضطرابها ،وبالتاﱄ فوضوح
الرؤية لدى اﻷسﺎﻤك مﴩوط ورهﻦﻴ بقرب اﳌسافة وصفاء اﳌياه ودرجة اﻹضاءة.
لكن عندما تتجاوز اﳌسافة أمتارا محددة ،فإن اﻷسﺎﻤك لن يكون ﻤﺑقدورها سوى
ﻤﺗييز الشكل العام ،والظﻼل ،واقﱰاب أو ابتعاد جسم أو كتلة ما .لكن أكﺮﺜ ﳾء
يثﺮﻴ اهتﺎﻤمها أو يستنفرها أو يستفزها هو الحركة والضوء.
ما ينبغي أخذه بعﻦﻴ اﻻعتبار واﻻهتﺎﻤم هو أن الحواس عند اﻷسﺎﻤك ﻻ يعمل
كل واحد منها بشكل منعزل ومستقل عن الباقي ،بل تتظافر فيﺎﻤ بينها ﳌعالجة
معطيات البيئة اﳌحيطة بتناسق كفريق يشتغل بتوجيه محكم من طرف أقوى
حاسة عﲆ اﻹطﻼق ،والتي تنفرد بها اﻷسﺎﻤك واﳌتمثلة ﰲ الخط الجانبي*.34
الخط الجانبي  :La ligne latéraleالخطان الجانبيان حاسة جد قوية ينفرد
بها السمك دون غﺮﻴه من
الكائنات ،وﻤﻳتدان عﲆ
طول كل جانب .الخط
الجانبي جهاز استشعار
بامتياز.
يستطيع السمك بفضل الخط الجانبي استشعار كل ما يقع ﰲ محيطه من
تغيﺮﻴات تطرأ عﲆ اﳌاء بفعل جريان التيارات أو وجود أجسام وحواجز والتقاط
كل اﻻهتزازات .وبواسطة الخط الجانبي يتمكن السمك بدقة متناهية من تحديد
35
كل اﻷشياء ومعرفة طبيعتها ومواقعها وتحرك اﻷجسام ومسافاتها*...
وباﻹمكان استيعاب دور ومدى أهمية الخط الجانبي لﻸسﺎﻤك من خﻼل
مﻼحظة التحركات الجﺎﻤعية لﻸسﺎﻤك التي تكون ﰲ ﴎب أو قطيع يعد باﻵﻻف.
Bulletin 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
34
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فبعض اﻷسﺎﻤك تعيش أو تتنقل أو تهاجر ﰲ ﴎب ،وﻤﺑﻼحظة مدى التناسق
واﻻنسجام ﰲ تحرك الﴪب وتنقله ومناوراته يتبﻦﻴ بوضوح أن هناك آلية ما
تلعب دور القائد وتضبط الﴪب .هذه اﻵلية التي تضبط الﴪب وتقوده ﰲ
انسجام هي الخط الجانبي .بواسطة الخط الجانبي تحافظ كل سمكة عﲆ
مسافة محددة مع من يجاورها أو يتقدمها أو من يكون ﰲ خلفها .وعندما
تتحرك سمكة واحدة أو تناور أو تنعرج أو تنطلق بﴪعة بسبب خطر خارجي،
ففورا وﰲ نفس اللحظة يقوم الﴪب كله بنفس الحركة .وعندما يحاول سمك
مفﱰس مهاجمة واخﱰاق الﴪب ،فإن السمك بواسطة الخط الجانبي الذي يحدد
اﳌسافة ،يبتعد عنه بشكل فوري وآﻲﻧ للحفاظ عﲆ اﳌسافة الفاصلة ،وتبتعد معه
كل اﻷسﺎﻤك فيخﱰق اﳌهاجم الفراغ ،ليعود الﴪب إﱃ اﻻلتئام ويتوحد من جديد
ويكون الهﻼك مصﺮﻴ من ابتعد عنه.

اجﺎﻤﻻ ﻤﻳكن القول بأن الخط الجانبي ﻤﺑثابة جهاز تحديد اﳌواقع أو رادار،
شديد الحساسية وشديد الدقة اتجاه كل ما يحيط به .تنتهي عند الخط الجانبي
مجموعة من اﻷعصاب اﳌرتبطة بالجهاز العصبي اﳌركزي للسمكة وبدماغها،
ويرتبط كذلك بالجلد الخارجي الذي يكسو ويغطي السمكة.*36
نفس المرجع السابق
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الجلد ،الحراشف )القشور(:
غالبية اﻷسﺎﻤك لها جلد متﻦﻴ تنتهي عنده بعض اﻷعصاب .كﺎﻤ يحتوي الجلد
عﲆ خﻼيا خاصة تفرز مادة مخاطية لزجة ) (Mucusتلعب دورا مهﺎﻤ ﰲ
اﻻنسيابية وتساعده عﲆ التزحلق ﰲ اﳌاء .كﺎﻤ أن لبعضها خﻼيا صبغية لونية
تتمكن بها من تغيﺮﻴ لونها ومطابقته مع البيئة اﳌحيطة للتخفي عن اﻷعداء أو
لخداع الضحايا* .37وﻤﻳكن معرفة طبيعة ونوعية بيئة عيش السمك من خﻼل
ألوانه ،فالنوع الواحد من السمك قد يكون لونه فاتحا أو قاﻤﺗا بحسب عيشه بﻦﻴ
الصخور أو ﰲ الرمال أو بﻦﻴ الطحالب ...وعندما تتلقى أسﺎﻤك القعر إشارات
الخطر تعمل اﳌنبهات العصبية عﲆ إعادة ترتيب ألوانها لتندمج وتتطابق مع
لون البيئة اﳌحيطة ،وتتمكن بالتاﱄ من التخفي وحﺎﻤية نفسها من اﻷعداء ،كﺎﻤ
قد تقوم بنفس العملية لخداع ضحاياها .واﻷسﺎﻤك التي تعيش قريبا من السطح
وسط عرض البحر لها ظهر أزرق اللون يضاهي لون سطح اﳌاء.
بـعـض اﻷســــﺎﻤك
تكون ألوانها زاهية
لﱰبك بها خصـومها
وغــالــبــا تــكــون
مـزودة بــأشــــواك
سامة.

37

BIOLOGIE MARINE. Mimétisme et Camouflage- Hakima HMAMOUCHE , Gaïd LE GALL, Olivier
WITTEBROODT
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توجد لدى غالبية اﻷسﺎﻤك أصباغ فضية ﰲ جلودها وقشورها ،فإذا انعكس عليها
الضوء تصبح طيفا قزحيا ﴎعان ما يختفي تدريجيا مع موت السمكة وفقدانها
لطراوتها.
غالبية اﻷسﺎﻤك تكسو جلدها قشور )حراشف( ،وتكون تلك القشور إما صلبة
كبﺮﻴة أو صغﺮﻴة مرنة أو ملساء أو خشنة أو مسننة حادة .وتتموضع ﰲ شكل
طبقات متدرجة ،بعضها فوق الجزء الخلفي لبعض )مثل سقف القرميد( ،تبدأ
من الجزء الخلفي للرأس ﰲ اتجاه الذيل ،مﺎﻤ يساهم ﰲ انسيابية اﻷسﺎﻤك أثناء
العوم.
تنمو القشـور باضـطراد
مع ﻤﻧو السـمكة ،ويبقى
عـددهـا ثـابتـا .من خﻼل
القشـــ ـــــ ـ رة ودوائرها
الـــــداخـــــلـــــيـــــة
اﳌيكروســكوبية وشــكل
الـدوائر ومـدى تقـاربهـا
أو تــبــاعــدهــا ﻤﻳــكــن
للعلﺎﻤء عﱪ التخصـص العلمي ) (Scalimétrieمن معرفة عدة معلومات تتعلق
بعمر الســــمكـة وكيفيـة ﻤﻧوهـا ومتى كـان النمو ﴎيعـا أم بطيئـا ...كـل ذلـك ﰲ
ارتبـاط بفصــــول الســـنـة ومـدى توفر الغـذاء ودرجـة حرارة اﳌيـاه ...ومن بﻦﻴ
الخﻼصـات اﳌتوصـل إليها أن وتﺮﻴة النمو ترتفع ﰲ اﻷوقات الدافئة وتتباطأ خﻼل
38
فﱰة التوالد*...
بالنسبة ﳌﺎﻤرﳼ الصيد الرياﴈ ) ،(catch and releaseمن اﳌهم جدا إمساك
السمكة بعناية قبل إعادتها للﺎﻤء .فالجلد والقشور وما يفرزانه من مادة
مخاطية لزجة ﻤﺗثل حﺎﻤية للسمكة من اﻻحتكاك ومن اﻷمراض والطفيليات.
لهذا وجب تجنب انتزاع القشور أو إزالة ومسح اﳌادة اللزجة.
38
Scalimétrie Les écailles et leurs utilisations en écologie halieutique – Dominique
OMBREDANE et Jean-Luc BAGLINIERE
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العضﻼت :تحت الجلد والقشور
عضﻼت مرتبة ومتتالية ﰲ ﴍائط
ﻤﻳكن مشاهدتها بوضوح ﰲ سمكة
أزيل جلدها أو قُطّعت عموديا .وﻤﺗثل
العضﻼت نسبة من  40%إﱃ  60%من
كتلة جسم سمك بالغ .وتتوزع
العضﻼت ما بﻦﻴ البيضاء وهي الغالبة،
والحمراء وﻤﺗتد سطحيا عﲆ طول
الجلد ،ووردية وسطية .وكل منها يحدد ﴎعة العوم * .39أقوى عضﻼت السمكة
تلك اﳌوجودة ﰲ الثلث الخلفي ناحية الذيل .تتقدم السمكة أثناء العوم بثني
الجزء اﻷمامي من جسمها ﻤﻳينا أو شﺎﻤﻻ ،وثني الجزء الخلفي ﰲ اﻻتجاه اﳌعاكس،
وتعكس العملية وبذلك تنطلق ﰲ العوم* ،40وتﴪع أو تتباطأ بقدر ﴎعة أو
تباطؤ تلك الحركة التي تعتمد بشكل كبﺮﻴ عﲆ عضﻼت الجزء الخلفي والزعانف
وخاصة الزعنفة الذيلية .عند اﻹمساك بسمكة فإن ما تقوم به هو حركة قوية
بواسطة عضﻼت الذيل ﳌحاولة اﻹفﻼت والهروب ،وقد تتخلص من القبضة
وتفلت أحيانا.
مثانة العوم ) :(La vessie natatoireمثانة العوم عبارة عن كيس يجد مكانا
له بﻦﻴ اﻷحشاء والعمود الفقري
لدى غالبية اﻷسﺎﻤك العظمية.
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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منشطرة إﱃ جزأين .وتنعدم لدى بعض الفصيﻼت كاﻹسقمريات واﳌفلطحات
واﻷسﺎﻤك الغـضـروفية ﻷنها تعيش داﻤﺋا ﰲ القعر )الراي( أو تعيش داﻤﺋا ﰲ
السطح* ،41فالقرش ﻻ يتوقف عن العوم ليحافظ عﲆ مستواه بالسطح ،تساعده
ﰲ ذلك الخفة التي يتمتع بها هيكله الغﴬوﰲ مقارنة بالهيكل العظمي .يتمثل
الدور الرئيﴘ ﳌثانة العوم ﰲ التحكم ﰲ مستوى العوم ،إذ أنها مليئة بخليط من
الغازات وقسط من الهواء ،يفرغها السمك للغطس ﰲ العمق أو ﻤﻳﻸها للصعود
إﱃ السطح أو ﻤﻳﻸها بقدر يضبط به مستوى معﻦﻴ للعوم.
وعند اصطياد سمك ما من العمق ويكون إخـراجه ﴎيعا من اﳌاء فإن اﳌثانة
ﻻ تقدر عﲆ التكيف مع الصعود الﴪيع فتظهر بارزة من الفم*.42
الجنس لدى اﻷسﺎﻤك:
غــالبيــة اﻷســــﺎﻤك أحــاديــة الجنس
) (Gonochoriqueتكون إمـا ذكرا أو
أنثى .لكن حواﱄ  10%من فصــــيﻼت
اﻷســــﺎﻤك ثنــائيــة الجنس أو مغــايرة
الـــجـــنـــس ).43*(Hermaphrodite
والكلمـة من أصــــل ﻻتيني مركبـة من
اســــمﻦﻴ )هﺮﻴميس  (Hermesو )أفروديـت  (Aphroditeوتجـد جـذورهـا ﰲ
اﻷساطﺮﻴ اﻹغريقية وتعني أنثى وذكر ﰲ جسد واحد.*44
ثنائية الجنس تكون متزامنة  :Simultanéإذ يكون السمك ذكرا وأنثى ﰲ نفس
الوقت .العديد من أنواع فصيلة اﻷسبور  Les sparidésيندرج ضمن هذا
الشكل ،كسمك الﴪغوس  Le sarوسمك حﻼمة .La saupe
Ifremer, vessie natatoire ou vessie gazeuse

41
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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مغايرة الجنس تكون متوالية  :Successifوتنقسم إﱃ نوعﻦﻴ:
أ( مبكر اﻷنوثة ) :(Protogyneيكون السمك ﰲ البداية أنثى ثم ينقلب ﰲ
سن معينة إﱃ ذكر كسمك )اﳌﺮﻴو  (Mérouعند بلوغه ما بﻦﻴ  10سنوات و14
45
سنة )ما بﻦﻴ  60و 70سنتمﱰ( *
ملحوظة :اصطياد اﳌﺮﻴو قبل بلوغه ذلك السن والحجم هو حرمان هذا النوع
من السمك من بلوغ مرحلة الذكورة التي من شأنها تلقيح اﻹناث** واستمرار
السﻼلة والنوع .وصيد للمﺮﻴو قبل ذلك يسﺮﻴ به نحو اﻻنقراض.
ب( مبكر الذكورة ) :(Protandreيكون السمك ﰲ البداية ذكرا ثم ينقلب ﰲ
سن معينة إﱃ أنثى كسمك ) Dorade royaleالزريقة( إذ يبلغ النضج الجنﴘ
ويكون ذكرا ﰲ البداية ﰲ عمر  2سنوات )من  20إﱃ  30سنتمﱰ( ،تم ينقلب إﱃ
46
أنثى ﰲ السنة الثالثة )من  33إﱃ  40سنتمﱰ( *
التوالد عند اﻷسﺎﻤك:
47
يتم التوالد عند اﻷسﺎﻤك بطريقتﻦﻴ *:
 تلقيح خارجي :ويكون باتحاد البويضات التي تضعها اﻷنثى بالحيواناتاﳌنوية للذكر فيتحقق اﻹخصاب الذي ينتج أجنة .وهذا التخصيب يكون خارج
الجسد بحيث تضع اﻷنثى بيوضا كثﺮﻴة العدد وصغﺮﻴة الحجم ﰲ اﳌاء ،ويضع
الذكر بعدها حيواناته اﳌنوية فوقها) .سمك الصنور Congreﻤﻧوذجا(.
 تلقيح داخﲇ :ويتحقق بتزاوج طبيعي بﻦﻴ ذكر وأنثى ويكون اﻹخصاب داخلجسد اﻷنثى لتضع بعده بيوضا كبﺮﻴة الحجم لكن قليلة العدد .وهذه خاصية
غالبية اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية .وتختلف فﱰة التوالد من نوع إﱃ آخر.
فﱰة التوالد والتكاثر قد تشهد هجرة لﻸسﺎﻤك نحو أماكن تتوفر فيها ﴍوط
التوالد وحﺎﻤية البيوض.

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ECOSYSTEMES MARINS : LE MÉROU BRUN

45

في بحث قام به الطالب فغاوي عادل من كلية العلوم جامعة وهران لنيل دبلوم الماجستير في علوم البيئة ومن خﻼل **

دراسة عينة  101قطعة التي شملها البحث تبين أن نسبة اﻷنوثة ترتفع إلى%92.08
L’organisation FAO.org Sparus aurata
? Ifremer : Comment se reproduisent-ils les poissons
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اﳌأوى عند اﻷسﺎﻤك:*48
اﳌــأوى هــو
اﳌجـال اﳌكـاﻲﻧ
الذي يســتأثر
به ســمك فرد
أو زوج أو
جـﺎﻤعــة مـن
اﻷســــــــﺎﻤك
كـــمـــوطـــن
لـﻼســــتـقـرار،
وﻤﻳنع ولوجـه
عــﲆ بــقــيــة
اﻷسﺎﻤك.
يكون اختيار اﳌأوى بحسب توفره عﲆ الحد اﻷدﻰﻧ من اﻷمان والطعام .كيف
ﻤﻳكن تفسﺮﻴ تواجد سمك ما ﰲ مكان محدد وزمان معﻦﻴ؟ تتوزع مختلف أنواع
السمك ﰲ اﳌجال البحري بكيفية بعيدة عن العشوائية واﻻعتباطية ،بل بحسب
متطلبات بيولوجية.
من أجل مقاربة مختلف العوامل واﳌعايﺮﻴ التي ﻤﺑوجبها يختار كل سمك
اﳌأوى اﳌﻼئم له ،يجب إدراك أن هذا اﻷخﺮﻴ يواجه  3متطلبات أساسية خﻼل
مختلف مراحل حياته:
 (1إكراهات الوسط )تيارات ،أكسيجﻦﻴ ،حرارة (...وأيضا اﻻحتﺎﻤء من اﻷسﺎﻤك
اﳌفﱰسة أو اﳌنافسة بكيفية تضمن استمراره ﰲ الحياة.
 (2الحصول عﲆ الطعام ﰲ أحسن الظروف وبأقل طاقة ممكنة ،لضﺎﻤن ﻤﻧوه
ونضجه تبعا ﻻختﻼف وتنوع اﳌتطلبات الغذائية بحسب مراحل النمو.
 (3التناسل والتوالد عند بلوغ مرحلة النضج.
48
Institut de Recherche pour le Développement (ird) : L’habitat des poissons/ Les poissons des
eaux continentales africaines- Christian LÉVÊQUE
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تلك هي اﳌتطلبات التي تدفع السمك إﱃ التحرك أو اﻻنتقال أو الهجرة من
مكان إﱃ آخر ،وتلبية اﻷولويات حسب كل مرحلة ،وتطوير أشكال الحﺎﻤية بدءا
من حﺎﻤية الذات إﱃ حﺎﻤية البيوض.
ونظرا لطبيعة اﳌجال البحري الذي ﻻ يتوقف عن التغﺮﻴ اﳌستمر ،فمن اﳌفﱰض
أن السمك سيكون ﰲ تنقل وبحث داﻤﺋﻦﻴ ،ومحدده اﻷساﳼ ﰲ ذلك هو ترتيب
اﳌتطلبات حسب درجة أهمية كل واحدة منها ﰲ كل مرحلة ،وإيجاد الحلول
الوسطى .فقد يقدم عﲆ مغادرة اﳌأوى مع احتﺎﻤل التعرض لهجوم ﰲ سبيل
البحث عن الطعام ،أو الهجرة من أجل التناسل ولو إﱃ مجال يفتقر إﱃ الطعام
الﻼزم لكنه جد مﻼئم لنمو البيوض والﺮﻴقات.
سيكون السمك ﰲ مواجهة مع كيفية توزيع الزمن وتدبﺮﻴٍ أفضل للطاقة
للحصول عﲆ الطعام مع توفﺮﻴ أكﱪ الفرص لنجاح مطلب التناسل .وهكذا
بإمكانه اﻻقتصاد ﰲ الطاقة التي سيبدلها للحصول عﲆ الطعام من أجل توفﺮﻴها
للنمو والتناسل .من الواضح أن اﻷسﺎﻤك ﻻ تختار نشاطها بعشوائية ،ولكنها تقوم
باﻷنشطة التي تضمن لها أكﱪ فرص النجاح للتوالد واﻻستمرار ولو أدى ذلك
مؤقتا إﱃ نتائج مكلفة ،ولكنها تضمن استمرار النسل والجنس )سمك السلمون
ﻤﻧوذجا(
خﻼل حياته وبحسب نشاطه اليومي أو اﳌوسمي ،ﻤﻳكن لجنس معﻦﻴ من
السمك أن يحتل بشكل متتاﱄ أو مؤقت عدة أماكن بهدف إكﺎﻤل سلسلته
البيولوجية ،ولهذا فالسبب الرئيﴘ الذي يجعل السمك يتواجد ﰲ أماكن معينة
وﰲ زمان معﻦﻴ هو الحصول عﲆ الطعام اﳌناسب لحجمه وﳌتطلباته البيولوجية
ﰲ مرحلة ما من عمره .فضﺎﻤن استمرار بقائه ،وضﺎﻤن استمرار نسله ،هي ما
يفﴪ العﻼقة بﻦﻴ نوعية السمك وحجمه من جهة ،وبﻦﻴ نوعية الطعام واختيار
الفرائس وتنقله ﻻصطيادها من مكان ﻵخر من جهة أخرى.
انطﻼقا من هذه اﳌحددات ،فإن اختيار اﳌصيد ﻻ يكون بشكل اعتباطي ،ولكن
بحسب طبيعته التضاريسية وما يتوفر فيه من موارد غذائية ومساكن مﻼﻤﺋة
لصنف معﻦﻴ من السمك.

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

62

توفر الشواطئ ملتقى السطوح الصخرية بالسطوح الرملية أحسن الفرص
للصيد ،مع ﴐورة اختيار الزمان اﳌناسب سواء الشهر ،أو الفﱰة من السنة ،أو
الساعة من اليوم .واحﱰام فﱰة التناسل والتوالد بالنسبة لكل نوع.
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تق�يات الصيد الشاطﱩ
هواية صيد اﻷسﺎﻤك الشاطئية عموما مﺎﻤرسة تقنية نجاحها مﴩوط بعدة
عوامل:
هناك عدة تقنيات وطرق لصيد السمك ،وكل تقنية ﻤﺗُ ارس ﰲ ظروف محددة:
موضوعية تتعلق بطبيعة اﳌصيد ،ونوع السمك اﳌستهدف ،والظروف اﳌناخية،
وحالة البحر .أو ذاتية متعلقة باﳌﺎﻤرس وحبه وميله لتقنية معينة أو عدة
تقنيات ،ومدى إﳌامه بها ،والتوفر عﲆ الحد اﻷدﻰﻧ من اﳌعدات اﳌناسبة،
واﻹمكانات اﳌادية ،واﻻستعداد البدﻲﻧ ،ومدى توفر اﳌصايد اﳌناسبة لتقنية ما...
كيفية اختيار اﻷماكن ﰲ ذات اﳌصيد ،والزمان اﳌناسب لكل مكان وحالة البحر...
ذلك أن اﳌصايد تتباين فرص نجاح الصيد بها بﻦﻴ مصيد مﻼئم مثﻼ أثناء اﳌد
وآخر أثناء الجزر أو مصيد يوفر أحسن الحظوظ عندما يكون البحر مضطربا
وآخر عندما يكون البحر هادئا...
اختيار اﳌعدات واللوازم ،ومعرفة مسبقة باﳌواصفات اﳌطلوبة واﳌﻼﻤﺋة حتى
يكون اﻻختيار موفقا ومناسبا للهدف منه ،ومناسبا أيضا ﻹمكانيات اﳌﺎﻤرس
اﳌادية والتقنية.
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الصيد �لطعوم الطبيعية
الرﱊ الشاطﱩ �لطعوم الطبيعية
)السورفكس�ت��غ (Surfcasting
يجري تداول تقنية الرمي الشاطئي بالطعوم الطبيعية تحت عدة أسﺎﻤء وإن
اختلفت ألفاظها ) ،Lancerالتشحاط( فهي تحيل كلها عﲆ عملية الرمي كعﺎﻤد
لهذه التقنية التي تُعرف عاﳌيا بكلمة مركبة ) ،(Surf-castingوالتي تحيل
دﻻلتها ﰲ اللغة اﻻنجليزية عﲆ الرمي ﰲ اﳌوجة .استهداف السمك ﰲ أماكن
تواجده ،ولذلك فهي تتطلب مهارة ودقة ﰲ الرمي ،سواء القدرة عﲆ بلوغ
مسافات بعيدة أو وضع الطعم ﰲ مكان محدد دون أن يصاب بتلف أو عطب.
هذه اﳌهارات تحتاج إﱃ تدريب عﲆ آليات الرمي وتقنياته لتصبح الرمية وضعا
للطعم ﰲ مكان محدد وليس مجرد التطويح به وانتظار السمك.
إن اﳌﺎﻤرسة الصحيحة للرمي الشاطئي )السورفكستينغ( تحتاج إﱃ مراعاة
مجموعة من الﴩوط والعوامل:
-

اختيار اﳌكان والزمان اﳌناسبﻦﻴ
اختيار مركب الطعم اﳌناسب
الدقة ﰲ الرمي
اختيار الطعم اﳌناسب
عبد الناصر المنجد
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القاعدة اﻷساسية اﻷوﱃ ﰲ الصيد ‐رغم أنها ليست داﻤﺋا ممكنة بفعل إكراهات
الحياة‐ وهي الذهاب إﱃ الصيد ﰲ الوقت الذي يجب وليس ﰲ الوقت الذي
نريد .وقاعدة أساسية ثانية مكملة لﻸوﱃ وليست مناقضة لها ،وهي أنه رغم ما
نعتقده من توفر ظروف وﴍوط مﻼﻤﺋة للصيد قد تحدث استثناءات ،بفعل
عوامل تغيب عنا معطياتها ،يرفض فيها السمك اﻹقبال عﲆ الطعم أو يختفي.
كﺎﻤ قد يقبل عﲆ الطعم ﰲ أوقات نعتقد أنها غﺮﻴ مﻼﻤﺋة ،أو قد يقبل عﲆ طعوم
معينة ويرفض غﺮﻴها...
الظروف اﳌكانية:
السبب الرئيﴘ الذي يدفع السمك إﱃ التواجد ﰲ أماكن معينة هو الحصول
عﲆ الطعام اﳌناسب لحجمه وﳌتطلباته البيولوجية حسب طور حياته .وهذا
العامل اﳌتمثل ﰲ العﻼقة بﻦﻴ حجم السمك ونظامه الغذاﻲﺋ عامل مهم لفهم
سبب تواجد سمك معﻦﻴ ﰲ منطقة ما ﰲ زمان ما .إذ هناك عﻼقة أكيدة بﻦﻴ
نوعية السمك وحجمه وطور حياته من جهة ،وبﻦﻴ نوعية الطعام من جهة أخرى
ومطاردته للفرائس وتنقله ﻻصطيادها ،وأيضا الهجرة من مكان إﱃ آخر لضﺎﻤن
استمرار بقائه واستمرار نسله .ولذلك فإن اختيار اﳌصيد ﻻ يكون بطريقة
اعتباطية ،ولكن بحسب الطبيعة التضاريسية للمكان ،واﳌوارد الغذائية اﳌتوفرة
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فيه ،واﳌساكن اﳌﻼﻤﺋة لنوع ما من السمك )الصدفيات وبلح البحر بالنسبة
لفصيلة اﻷسبور عامة والدنيس بصفة خاصة ،سمك البوري بالنسبة للقاروص أو
القرب.(...
تستقطب الصخور اﻷسﺎﻤك لثﻼثة عوامل:
تتوفر ﰲ الصخور طعوم متنوعة من صدفيات وقﴩيات وأسﺎﻤك صغﺮﻴة...
تشكل الصخور مكانا إما لﻼحتﺎﻤء أو لتﱰصد فيه اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة طرائدها.
يوفر اضطراب اﳌوج ﰲ اﳌناطق الصخرية نسبة مهمة من اﻷكسيجﻦﻴ.

تـتيح الشـواطئ ملتقى السـطوح الصـخرية بالسـطوح الرملية أحسـن حظـوظ للصيد
ومحيط الصخور اﳌنعزلة وسط السطوح الرملية )العوامات( ينبغي أن يحظى باﻷهمية

إﻻ أن الصيد ﰲ محيط الصخور يطرح عدة إكراهات ،ولذا يجب معرفة كيفية
تدبﺮﻴ عملية الصيد ﰲ ذلك الوسط الذي تتنوع صخوره من البسيطة اﳌوزعة ﰲ
الشاطئ الرمﲇ إﱃ الشديدة الوعورة والتعقيد ،ومقﱪة للثقاﻻت والصنارات
والخيوط .الصيد ﰲ هذه اﳌناطق وﰲ محيطها يتطلب يقظة وردة فعل مناسبة
وفورية .فالسمك ،وﻤﺑجرد اﻹمساك به ،سيحاول فورا اللجوء إﱃ الشقوق أو
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التجاويف ،ومن اﻷفضل استعﺎﻤل مركب طعم مناسب للمكان واستعﺎﻤل
"الثقالة الضائعة" أو الثقالة ذات اﻷجنحة التي ﻤﺗتاز بخاصية اﻻرتفاع عن القعر
عند عملية السحب.
الشاطئ الرمﲇ :الشاطئ الرمﲇ ظاهره أمواج ويبدو ﻷول وهلة وكأنه سطح
متجانس ،لكنه ﰲ الواقع أبعد ما يكون عن التجانس .فهو يخفي تنوعا وتباينا ﰲ
عﺎﻤ تحت اﻷمواج
تضاريسه ،ويحتاج إﱃ عﻦﻴ فاحصة ومﻼحظة دقيقة للكشف ّ
من خﻼل بعض اﳌؤﴍات والعﻼمات.

يتميز الشاطئ الرمﲇ غالبا بتفاوت مستويات عمقه بﻦﻴ مكان وآخر .فبعض
اﻷماكن تكون ضئيلة العمق ورمالها مرتفعة وبالتاﱄ ﻤﻳكن معرفة موقعها من
خﻼل لونها الفاتح .وﻤﺑا أن سطحها مرتفع ،فإن اﻷمواج القادمة من البحر تتكﴪ
عند مقدمتها فتنتﴩ فوقها مياه بيضاء .ويحدها جهة الشاطئ ممر أعمق منها
وموازي للشاطئ ،وكأن تلك البقعة اﳌرتفعة ﻤﺑثابة جزيرة .يسهل التعرف عليها
أثناء الجزر عندمـا تنحسـر عنها اﳌياه لتبقى منعزلة كجزيرة يحدها البحر ﰲ
مقدمتها ،وممر ماﻲﺋ أعمق جهة الشاطئ وموازي له .تبعد عن الشاطئ بحواﱄ
 30إﱃ 100مﱰ .الصيد ﰲ تلك اﳌنطقة نتائجه هزيلة إذا كانت خالية من الحفر،
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ويجب الرمي ﰲ مقدمتها أي اﳌنطقة ما قبل تكسـر اﻷمواج إذا أمكن الوصول
إليها ،وإﻻ فالرمي ﰲ اﳌمر الذي يحدها جهة الشاطئ يقدم نتائج أفضل أثناء
اﳌد.
اﳌمرات اﳌنخفضة ﰲ الشواطئ الرملية غالبا تكون متعامدة مع الشاطئ ،فهي
كالوادي وتكون أعمق مﺎﻤ يحيط بها .وأهميتها ﻻ تكمن ﰲ عمقها ،فﻼ معنى
للعمق ﰲ شاطئ أصﻼ عميق ،ولكنها تكون ذات أهمية ﰲ سطح مرتفع .كيف
ﻤﻳكن رصدها؟
عندما يكون البحر مضطربا ،وﻤﺑا أن اﳌمر أعمق مﺎﻤ يحيط به ،فإن اﻷمواج ﻻ
تتكﴪ فوقه إﻻ ﰲ بضع حاﻻت خاصة عندما يتجاوز ارتفاع اﻷمواج حدا ما.
ويكفي مﻼحظة اﳌناطق التي تبدو أقل اضطرابا مقارنة ﻤﺑا يجاورها.

عندما يكون البحر هادئا ،وﰲ غياب اﻷمواج اﳌؤﴍة عﲆ وجود اﳌمر ،يجب
الﱰكيز عﲆ الخط الرمﲇ الذي تنتهي عنده اﻷمواج ﰲ الشاطئ .لون مياه اﳌمر
داكنة وغامقة أكﺮﺜ مﺎﻤ يحيط به .والرمال اﳌقابلة للممر تختلف مكوناتها نسبيا
عن باقي رمال الشاطئ ،إذ نجد الحﴡ والصدفيات الفارغة ...وعندما يتوقف
تدفق مياه اﳌوجة ﰲ خط ومستوى معﻦﻴ ،فإنها تندفع أكﺮﺜ ﰲ اﳌكان اﳌقابل
للمر ،ويكون مستوى ذلك اﳌكان منخفضا مقارنة مع ما يحيط به ،بل وﻤﻳكن أن
تتشكل ﰲ نهايته ما يشبه بركة مائية.
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أهميـة اﳌمر تعود لعـاملﻦﻴ :توفره
عـﲆ طـعـوم مـتـنـوعــة مـن ديــدان
وقشــ ريات وصدفيات رملية نتيجة
التعريــة التي تقوم بهــا اﳌيــاه ﰲ
ذلـك اﳌمر .تراكم الطعوم داخلـه
نتيجــة مرور التيــارات بــه والتي
تجرفهـا من أمـاكن أخرى .نهـايـة
اﳌـمـر ﰲ الـبـحـر يـنـتـهـي بـﱪكــة
) (Baïneتقف فيها بعض اﻷسـﺎﻤك
ﰲ حالة ترصد لفرائسها.

الﱪك والحفر اﳌائية )الڭلتة( ) :(Baïneذات شكل شبه دائري ،وتكون أعمق
مﺎﻤ يحيط بها ،كﺎﻤ تبدو اﳌياه فوقها أكﺮﺜ هدوءا .إذا كان البحر هادئا ينبغي
اﻻستعانة ﻤﺑجموعة من العﻼمات لرصد موقعها خاصة إذا كانت تبعد عن
الشاطئ .أوﱃ تلك العﻼمات هو لونها القاتم مقارنة ﻤﺑا يحيط بها ،وغالبا ما
ترتبط الﱪك اﳌائية ﻤﺑمر)الساڭية( ينتهي ﰲ الشاطئ ،ويجب اﻻستعانة ﰲ هذه
الحال بالخط الساحﲇ حيث يتوقف تدفق مياه اﻷمواج والتدقيق ﰲ طبيعة
الرمال واﳌﱰاكﺎﻤت .وكﺎﻤ سبق ،فرمال نهاية اﳌمر متميزة عن باقي رمال الشاطئ.
وﻤﺑا أنها أعمق مﺎﻤ يحيط بها فإنها ﻤﺗثل عنﴫ جاذبية لﻸسﺎﻤك ،سواء اﻷسﺎﻤك
الباحثة عن الطعام اعتبارا ﳌا يﱰاكم فيها من أطعمة تجرفها إليها اﻷمواج
والتيارات ،أو اﻷسﺎﻤك الباحثة عن الفرائس.
الظروف الزمانية واﳌناخية:
من البديهي أن تتباين أفضل اﻷوقات اﳌناسبة للصيد تبعا لنوع اﻷسﺎﻤك
اﳌستهدفة وبحسب اﳌناطق.
وبصفة عامة فأفضل أوقات الصيد خﻼل السنة هي أشهر فصل الخريف
)شتنﱪ ،أكتوبر ،نونﱪ( .وهي اﻷشهر التي تسبق فﱰة توالد معظم أنواع السمك
فيهاجر من مناطقه اﳌعتادة ،أو ﻤﻳتنع عن اﻷكل .ﰲ فصل الخريف -واستعدادا
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لطور التوالد -تكون اﻷسﺎﻤك بحاجة إﱃ التزود بالطاقة الﻼزمة والكافية ﳌواجهة
تلك الفﱰة ،فتقبل عﲆ الطعام وأحيانا بﴩاهة.
ثم تأﻲﺗ بعدها أشهر )أبريل ،ماي ،يونيو( وهي اﳌرحلة التي تعود فيها غالبية
اﻷسﺎﻤك إﱃ نشاطها الطبيعي ،وتكون ﰲ حاجة مجددا إﱃ الطاقة بعد أن
استنفذتها خﻼل مرحلة التوالد.
هذا اﻹيقاع السنوي ﻻ يشمل كل اﻷسﺎﻤك وليس موحدا ﰲ كل اﳌناطق.
فحﻦﻴ تختفي أنواع معينة تظهر أنواع أخرى .كﺎﻤ أن بعض اﻷسﺎﻤك تظل داﻤﺋة
التواجد ﰲ الشاطئ إما ﻷنها تتخذه مأوى لها ،أو ﻢﻟ تبلغ بعد سن النضج الجنﴘ.
أفضل أوقات الصيد خﻼل الشهر -الشهر القمري -هي فﱰة اﳌد الكبﺮﻴ حﻦﻴ
يصل كل من اﳌد والجزر أقﴡ مدى .فيكشف الجزر عن مناطق ﻢﻟ يكن من
اﳌعتاد الوصول إليها .كﺎﻤ أن اﳌد يقتلع الطعوم فيزداد بذلك نشاط السمك.
ويبقى اﳌد الكبﺮﻴ لبداية الشهر القمري يعطي أفضل النتائج مقارنة باﳌد الكبﺮﻴ
ﳌنتصف الشهر القمري نظرا ﻻنعدام إضاءة القمر ﰲ طور اﳌحاق والهﻼل ،مقابل
قوة تلك اﻹضاءة ﰲ طور البدر ،مﺎﻤ يجعل اﻷسﺎﻤك حذرة ﰲ تحركاتها ونشاطها،
خاصة إذا كان البحر هادئا والسﺎﻤء صافية وخالية من الغيوم.
أفضل أوقات الصيد خﻼل اليوم هي فﱰة ما قبيل اﳌد )التكراط( وبداية اﳌد
)الرشيم( الذي تنطلق معه اﻷسﺎﻤك بحثا عن الطعام مع تدفق أمواج الساعة
اﻷوﱃ للمد التي تحرك الطعوم .وفﱰة نهاية اﳌد واكتﺎﻤله )مطبّل( )(L’étale
)كيﴪح( التي يشهد فيها البحر نوعا من اﻻستقرار وتتوقف التيارات .تم تبدأ
ﱠ
مياه البحر ﰲ اﻻنخفاض مع بداية الجزر)الدوران( .وهي فﱰة لها أهميتها هي
اﻷخرى ،ذلك أن بعض اﻻسﺎﻤك تقف باﳌرصاد للطعوم التي يسحبها تيار الجزر
اﳌﱰاجع بعد أن راكمها تيار اﳌد اﳌتدفق ﻤﺑحاذاة الشاطئ .وتكون هذه الفﱰات
ﰲ غالب اﻷحيان هي اﻷفضل .مع اﻷفضلية ﻷوقات تزامن بداية اﳌد مع غروب
الشمس أو ﴍوقها .وهذا التزامن يحدث مع اﳌد الكبﺮﻴ ﰲ بداية الشهر القمري
)الهمز( وﰲ منتصفه .واﻷوفر حظا هو بداية الشهر القمري بفعل اﻹضاءة
الخافتة جدا والتي توفر قدرا من اﻷمان لﻸسﺎﻤك .وكلﺎﻤ ازدادت اﻹضاءة بفعل
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ضوء الشمس أو ضوء البدر وكانت اﳌياه صافية والسﺎﻤء خالية من الغيوم تزداد
اﻷسﺎﻤك حيطة وحذرا .ﰲ حﻦﻴ أن اضطراب البحر وتعكر مياهه بقدر ما ،ينقص
من درجة اﻹضاءة ويوفر فرصا أفضل.

نشاط اﻷسﺎﻤك محكوم بحركة البحر ،وحركة البحر محكومة بتعاقب اﳌد
والجزر ،واﻷسﺎﻤك بحكم غريزتها تنشط عندما توفر لها حالة البحر أيﴪ الظروف
للبحث عن طعامها ببذل أقل مجهود وطاقة .فحواﱄ ساعة قبل بداية اﳌد تكون
اﻷسﺎﻤك ﰲ حالة استنفار واستعداد لبداية البحث عن الطعام .ومع تدفق اﻷمواج
اﻷوﱃ للمد يتكثف نشاط السمك ﳌا توفره تلك اﻷمواج من طعام نتيجة تحريكها
واقتﻼعها للطعوم التي يختزنها قعر البحر أو صخوره ورماله بدءا بالحلقات اﻷوﱃ
من السلسلة الغذائية .وكذلك نهاية اﳌد وبداية الجزر مع سحب وجرف التيارات
الراجعة للطعوم إﱃ داخل البحر.
هذا من الناحية اﳌبدئية .لكن هذا اﳌبدأ العام لنشاط السمك اﳌرتبط بحركة
البحر يضل مﴩوطا بعوامل أخرى متعددة تتظافر فيﺎﻤ بينها لتفسﺮﻴ تواجد
السمك وإقباله عﲆ الطعوم.
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حرارة اﳌياه :خﻼفا لباقي الفقاريات التي تتمتع بدم حار ،فإن اﻷسﺎﻤك ذات
دم بارد .وإذا كانت أجساد باقي الفقاريات الﱪية لها درجة حرارة ثابتة نسبيا،
فإن درجة حرارة أجساد اﻷسﺎﻤك تحددها درجة حرارة اﳌياه اﳌحيطة بها.
كل نوع من السمك ينشط ﰲ درجة حرارة مياه مﻼﻤﺋة له .فسمك )الدرعـي
 (le barمثﻼ ﻤﻳتنع عن اﻷكل ابتداء من  8°درجات .وﰲ حرارة  10°يكون نشاطه
محدودا .وتضل درجة حرارة اﳌياه اﳌثالية لغالبية اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة ﰲ الصيـد
الشاطئي تﱰاوح ما بﻦﻴ  12°و  18°درجة كمعدل وسط .وكلﺎﻤ ارتفعت درجة
حرارة اﳌياه تقلصت نسبة اﻷكسيجﻦﻴ وازداد اﳌاء كثافة ،فيتأثر نشاط السمك
تبعا لذلك ويصاب بالخمول .وكلﺎﻤ انخفضت درجة حرارة اﳌياه ،ضعف أو انعدم
نشاط السمك بسبب عدم قدرة جهازه الهضمي عﲆ العمل ،فيصبح غﺮﻴ قادر
عﲆ اﻷكل ،ويُطلق الرياس عﲆ ظاهرة امتناع السمك عن اﻷكل ﰲ حال انخفاض
ﴬس" ،ﻤﺑعنى أن السمك يُطبق عﲆ أﴐاسه ويصبح
حرارة اﳌياه تعبﺮﻴ "الحوت م ّ
غﺮﻴ قادر عﲆ فتح فمه )أي غﺮﻴ قادر عﲆ اﻷكل واﻹقبال عﲆ الطعم( مع اﻷخذ
بعﻦﻴ اﻻعتبار أن بعض اﻷسﺎﻤك تتحمل أكﺮﺜ أو أقل من اﳌعدل الوسط.
درجة حرارة اﳌياه تحددها الرياح واتجاهاتها وفصول السنة وعمق اﳌياه.
تكون اﳌياه معتدلة الحرارة ﰲ السطح ﰲ أشهر شتنﱪ وأكتوبر ونونﱪ ،فيتكثف
فيها نشاط اﻷسﺎﻤك نظرا لهذا العامل ،ونظرا لعامل آخر وهو أن اﻷسﺎﻤك تتغذى
بوفرة وتختزن الطاقة استعدادا ﳌوسم التوالد حﻦﻴ تهجر اﻷسﺎﻤك الشواطئ نحو
أماكن أعمق توفر لها درجة حرارة مناسبة للتوالد ووضع البيوض ورعايتها ﰲ
ظروف بيئية تساعدها عﲆ النمو .وتضل بعض اﻷسﺎﻤك ترتاد الشواطئ بسبب
عدم بلوغها سن النضج الجنﴘ والتوالد.
ومع شهر أبريل تعود اﻷسﺎﻤك مجددا إﱃ الشواطئ وقد استنزفت طاقتها .فيبدأ
نشاطها ضعيفا ويتزايد ﰲ الشهرين اﳌواليﻦﻴ ماي ويونيو .وﰲ شهري يوليوز
وغشت يصبح السمك أكﺮﺜ حذرا مع تكثف نشاط الصيد وما تعرفه الشواطئ
من حركة وجري وأصوات مرتفعة من اﳌطافﻦﻴ وما يخلفونه من روائح العطور
والزيوت الواقية من الشمس وغﺮﻴها ،والغريبة عن البيئة البحرية .ويوفر الصيد
بالليل حظوظا أكﺮﺜ من النهار ﴍيطة تجنب اﻹضاءة اﳌباغتة اﳌسلطة صوب
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البحر وما ينتج عنها من ظﻼل تنعكس ﰲ اﳌاء فتصيب السمك باﻻضطراب
وتدفعه إﱃ الهروب ﰲ اﻻتجاه اﳌعاكس ﳌصدر الضوء.
وخﻼل فصل الصيف ومع ارتفاع الحرارة تقل نسبة اﻷكسيجﻦﻴ ﰲ اﳌاء،
فينتقل السمك إﱃ أماكن أكﺮﺜ عمقا من الشاطئ ،ودرجة حرارة مياه أكﺮﺜ ُمﻼ َءمة
له.
الرياح:
تستمد الرياح تسميتها من اﻻتجاه القادمة منه
حسب البوصلة ،وهي أربع اتجاهات رئيسية :شﺎﻤلية
وجنوبية وﴍقية وغربية ،وأربعة اتجاهات فرعية
وهي الواقعة بﻦﻴ الرئيسية :شﺎﻤلية غربية ،شﺎﻤلية
ﴍقية ،جنوبية غربية ،جنوبية ﴍقية.

تلعب الرياح دورا مباﴍا ﰲ نشأة اﻷمواج وتحديد ﴎعتها وعلوها .كﺎﻤ أن حالة
البحر رهينة بنوعية الرياح واتجاهاتها وﴎعتها وقوتها ومدتها وبحسب الفصل
من السنة ووقت هبوبها وأيضا بحسب اﳌنطقة واﳌوقع الجغراﰲ ...تخضع ﴎعة
الرياح وقوتها لوحدات قياسية تصنفها إﱃ مستويات عدة ،وكل مستوى يؤﴍ
عﲆ حالة معينة يكون عليها البحر:
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وكﺎﻤ أن الرياح مسؤولة عن حالة البحر فهي تسهم أيضا بحسب اتجاهها ﰲ
تحديد درجة حـرارة اﳌياه ودرجة اﻹضاءة ...وبذلك فهي تؤثر بشكل أكيد ﰲ
نشاط السمك ،لكن تقدير نوعية التأثﺮﻴ ودرجته يتباين بحسب التجارب
والخﱪات اﳌتنوعة .وعموما فإن الرياح الغربية ترفع درجة حرارة اﳌياه وترتفع
نسبة اﻷكسيجﻦﻴ نتيجة اﻷمطار اﳌصاحبة لها .تكون الرياح الغربية جيدة ﰲ
بدايتها وخاصة إذا هبت عقب الرياح الشﺎﻤلية .الرياح الجنوبية مﻼﻤﺋة أيضا إذا
ﻢﻟ تكن قوية .ﰲ حﻦﻴ أن الرياح الشﺎﻤلية )النورﻲﺗ( اﱃ شﺎﻤلية ﴍقية مصدرها
اﳌناطق القطبية ،تكون عادة باردة وجافة ،وينتج عنها انخفاض ﰲ درجة الحرارة،
وإذا كانت قوية واستمرت لفﱰة ،فإنها تخفّض من درجة حرارة اﳌياه وتتسبب
ﰲ اضطرابها ،وتعم سطح البحر رؤوس مويجات متقطعة )كرؤوس الغنم( او
كقشعريرة أصابته فيقل أو ينعدم نشاط السمك .الرياح الﴩقية متباينة التأثﺮﻴ
بحسب قوتها وبحسب اﳌناطق.
ﻻ ﻤﻳكن اﻻكتفاء بكون أن الظروف مﻼﻤﺋة للصيد إﻻ إذا أخذنا عامل درجة
اﻹضاءة باﻻعتبار وأيضا عامل آخر ﻻ يقل عنه أهمية وهو مستوى الضغط
الجوي.
الضغط الجوي :يعتﱪ الضغط الجوي مؤﴍا هاما عﲆ مدى مﻼﻤﺋة الظروف
الجوية لنشاط السمك وبالتاﱄ للصيد .وﻤﻳكن قياس الضغط الجوي بأدوات
خاصة بذلك ،كﺎﻤ يوجد ﰲ تطبيقات حالة الطقس بصفة عامة وتطبيقات حالة
البحر بصفة خاصة.
يعتﱪ الضغط الجوي عاديا ومﻼﻤﺋا للصيد متى كان مؤﴍه ﰲ حواﱄ 1015
) Hepaهيكتوپاسكال( ).(Hectopascal
ينخفض الضغط الجوي عندما يقل عن  ،Hepa 1010ويرتفع ابتداء من 1020
.Hepa
إذا ارتفع الضغط الجوي أو انخفض تدريجيا يضل مﻼﻤﺋا للصيد ،لكن اﻻرتفاع
او اﻻنخفاض اﳌفاجئ قد ﻤﻳتنع معهﺎﻤ السمك عن اﻷكل ﳌدة ما.
وعموما فجميع التغيﺮﻴات اﳌفاجئة سواء ﰲ الحرارة أو الضغط الجوي أو الرياح
أو اﻹضاءة تحد مؤقتا من نشاط السمك .إﻻ تلك التي توفر ظروفا مناسبة
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للسمك عندما تتغمم السﺎﻤء وتنخفض نسبة اﻹضاءة .وتبقى الفﱰات التي تسبق
اﻻضطرابات أو تأﻲﺗ عقبها مباﴍة ،أوقاتا مﻼﻤﺋة.
اﻹضاءة :يتكثف نشاط السمك مع انخفاض اﻹضاءة أو انعدامها ،كفﱰة
الﴩوق والغروب واللياﱄ اﳌظلمة ،وأيضا خﻼل النهار إذا كانت السﺎﻤء غاﻤﺋة.
كﺎﻤ أن اضطراب اﳌياه وازدياد عمقها يقلﻼن من درجة اﻹضاءة .وكلﺎﻤ ازداد
العمق تضاءل انعكاس الضوء واختفت بعض اﻷلوان .وتقل اﻹضاءة أكﺮﺜ ﰲ
الوسط النباﻲﺗ .كﺎﻤ تؤثر اﻹضاءة عﲆ حركة العوالق .فالعوالق تشكل الحلقة
اﻷوﱃ من السلسلة الغذائية تتغدى عليها الكائنات التي تعلوها ﰲ السلسلة،
وهذه اﻷخﺮﻴة تستقطب بدورها اﻷسﺎﻤك .العوالق ذات اﻷصل الحيواﻲﻧ تتنقل
عموديا بﻦﻴ سطح البحر وقعره تبعا لدرجة اﻹضاءة ،فعندما تقوى اﻹضاءة تنزل
إﱃ القعر وعندما تضعف تصعد إﱃ السطح .وتنقلها هذا يجر معه الكائنات
التي تعيش عليها وبالتاﱄ يجر الحلقة التي تعلوهﺎﻤ وهي اﻷسﺎﻤك .وﻤﻳثل
الﴩوق والغروب والليل لحظات يتكثف فيها نشاط السمك ويقبل عﲆ الطعوم
أكﺮﺜ من غﺮﻴها نظرا ﻻنخفاض درجة اﻹضاءة كﺎﻤ سبق الذكر ،ولكن اﻹضاءة قد
تنخفض حتى وسط النهار مع تلبد السﺎﻤء بالغيوم ،كﺎﻤ قد ترتفع ﰲ ليلة صافية
يسطع فيها البدر.
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اﻷمطار :تلعب اﻷمطار دورا ﰲ تخفيض نسبة اﻹضاءة بفعل ما تسببه من
اضطراب ﰲ اﳌياه وبفعل السحب التي تحجب أشعة الشمس .كﺎﻤ أن اﻷمطار
ترفع من نسبة اﻷكسيجﻦﻴ ﰲ اﳌاء ،وقد ترتفع معها أحيانا درجة حرارة مياه
البحر بحسب اتجاه الرياح فيزداد نشاط السمك تبعا لذلك .ويجب اﻻمتناع
مطلقا عن الصيد ﰲ اﻷمطار اﳌصحوبة بالﱪق ﳌا قد يسببه قصب الكربون من
صعقة كهربائية.
فﱰة أو تباعد اﳌوج ):(Période des vague
الصورة من تطبيق دليل الصياد )(TIFNIT

هذا اﳌصطلح اﳌتداول
بﻦﻴ مﺎﻤرﳼ الصيد ُيقصد
به اﳌدة الزمنية الفاصلة
بﻦﻴ مرور قمتي موجتﻦﻴ
متتاليتﻦﻴ بنفس النقطة.
وت ُحتسب الفﱰة بالثواﻲﻧ.
وهي مؤﴍ ﻻختيار
التقنية ومركبات الطعم
اﳌناسبة ،إذ كلﺎﻤ تقلصت
فﱰة اﳌوج كانت اﻷمواج
متقاربة وقصﺮﻴة وكلﺎﻤ
ارتفعت كان حجم ماء
اﻷمواج أعﲆ وأكﺮﺜ
اضطرابا .وكل فﱰة موج
تتناسب مع نشاط أنواع
معينة من السمك،
فبعضها ينشط عندما
يكون البحر هادئا ،ﰲ حﻦﻴ
أن البحر اﳌضطرب أكﺮﺜ مﻼءمة للبعض اﻵخر.
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

77

ﻻ ﻤﻳكن تركيب العوامل اﻹيجابية والخروج ﻤﺑعادلة كقاعدة يقينية والجزم
معها أن السمك سيكون نشيطا وسيقبل عﲆ اﻷكل .فهذه العوامل ﻻ يؤثر كل
واحد منها ﻤﺑعزل عن تأثﺮﻴ العوامل اﻷخرى ،كﺎﻤ أنها ليست نظريات مجردة ،بل
هي تجزيئ منهجي ﳌقاربة مجموعة من عناﴏ لظواهر تتفاعل فيﺎﻤ بينها
بكيفية ما ،ومحاولة لﻼقﱰاب من فهم اﻵليات التي تتحكم ﰲ نشاط السمك .إﻤﻧا
الكيفية التي تتفاعل بها تلك العناﴏ ومقدار درجة تأثﺮﻴ كل واحد منها) ،وقد
تدخل عناﴏ أخرى( ،هي ما يولد نشاط السمك عﲆ أرض الواقع.
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اﳌعدات وا�لوازم
التطور العلمي والتكنولوجي اﳌتسارع الذي يشهده العاﻢﻟ ﰲ كل مجاﻻت
الحياة ﻢﻟ يستﻦﺜ ميدان الرياضات بصفة عامة ،وميدان الصيد بصفة خاصة.
ويتجﲆ ذلك ﰲ مختلف التطويرات واﻻبتكارات عﲆ مستوى النوع والكم التي
عرفتها اﳌعدات واللوازم اﳌستعملة ﰲ عملية الصيد ،سواء عﲆ مستوى مواد
الصنع واﳌكونات التي استقدم بعضها من عاﻢﻟ صناعة سيارات السباق
والطائرات ،أو عﲆ مستوى الهندسة والتصميم والتي أصبحت معالجتهﺎﻤ تتم
بالﱪامج اﳌعلوماتية اﳌتطورة .واﳌبدأ اﻷساﳼ الذي تقوم عليه صناعة معدات
الصيد ولوازمه حاليا ،هو فعالية ومتانة أكﺮﺜ مع وزن وحجم أقل ﰲ ظل منافسة
قوية.

القصب
)(Les cannes à pêche
الصيد قديم قدم اﻻنسانية ،ومورس بأدوات تتناسب ومختلف مراحل
تطورها وصوﻻ إﱃ قصب الخيزران .وضل القصب النباﻲﺗ الطبيعي مﻼزما للصيد
الشاطئي إﱃ حﻦﻴ اقتحام الصناعة لهذا اﳌيدان ،فظهر القصب اﳌصنع من مادة
اﻷلومينا )إحدى مشتقات اﻷلومنيوم( ،وتﻼه القصب اﳌصنع من ألياف الزجاج
) (Fibre de verreوأصبح هو اﻷكﺮﺜ استعﺎﻤﻻ خاصة مع اﻹقبال اﳌتزايد عﲆ
قصب الصيد وتناقص القصب الطبيعي النباﻲﺗ بفعل اﻻستنزاف الذي تتعرض له
اﳌوارد الطبيعية ككل واجتثاث اﻷراﴈ الخﴬاء .وتزايد اﻹقبال عﲆ طلب قصب
ألياف الزجاج نظرا ﳌتانته وليونته وسهولة التنقل به .لكنه ﰲ اﳌقابل كان ثقيل
الوزن ومتعبا خاصة أنه ﰲ البداية كان مليئا ،ليعقبه بعد ذلك قصب ألياف
الزجاج اﳌج ّوف الذي يوفر هو اﻵخر متانة ﰲ اﳌستوى مع وزن أقل.
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من عاﻢﻟ صناعة الطائرات جاء الكربون حامﻼ معه ثورة حقيقية عﲆ
مستوى اﳌتانة والدقة والفعالية والصﻼبة مع وزن أخف ونجاعة ﰲ الرمي تتجﲆ
ﰲ تحقيق مسافات ﻢﻟ يكن من اﳌمكن بلوغها من قبل.
يتكون الكربون من الناحية الكيﺎﻤوية من ذرات تتج ّمع ﰲ بلورات
ميكروسكوبية طولية عﲆ شكل معﻦﻴ .وهي نفس الذرات اﳌكونة للجرافيت
واﳌاس .ويكمن اﻻختﻼف بﻦﻴ الكربون والجرافيت واﳌاس ﰲ شكل الﱰكيبة التي
تتخذها تلك الذرات الكيميائية وﰲ عددها ،مﺎﻤ ﻤﻳنحها خاصية الصﻼبة مع وزن
أقل بكثﺮﻴ من معادن أخرى كالفوﻻذ ).(L’acier49
ألياف الكربون دقيقة جدا وتقاس باﳌيكروميﱰ ،ويﱰاوح قطر الليف الواحد من
الكربون ما بﻦﻴ  5و 10جزء من اﻷلف من اﳌيليمﱰ* .50وتفتل اﻵﻻف من اﻷلياف
للحصول عﲆ خيط واحد هو اﻵخر سمك قطره دقيق جدا.
ومن الخيوط تُنسـج قطعة كقطعة
الثوب ،غﺮﻴ أن أشـــكـال هنـدســــة
النسج والحياكة ﻻ حد لها وخاضعة
لﻼبتكـارات حســــب الـدراســــات
الهنـدســـيـة وبـاﻻعتﺎﻤد عﲆ الﱪامج
اﳌعلوماتية وحســب عدد الخيوط
أو الشـــ ــرائط اﳌسـتعملة ،وشـكلها
الهنـدﳼ الطوﱄ أو اﳌتقـاطع ...مﺎﻤ
ﻤﻳنح كـل قطعـة ثوب من الكربون
خصـــائص ميكانيكية متميزة .ولﻲﻜ
يتﺎﻤسـك النسـيج ﻻبد من اسـتعﺎﻤل الصـمغ الكيﺎﻤوي ) .(La résineكمية الصـمغ
ونوعيتـه ومـدى جودتـه تلعـب دورا مهﺎﻤ ﰲ تحـديـد الخصــــائص اﳌيكـانيكيـة
اﳌص نع .ويتدخل العامل اﻻقتصـادي وسـعر التكلفة ﰲ تحديد ﻤﺛن اﳌﱰ
للكربون ـ
اﳌربع بحسب جودته وخصائصه.

عبد الناصر المنجد
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تتوفر مصانع قصب الصيد عﲆ آﻻت
تتحكم فيها أجهزة معلوماتية مﱪمجة
لتقطيع وفصالة قطعة نسيج الكربون
بدقة متناهية دون أي ضياع.

يقطع اﳌنســـوج قطعا طولية عﲆ شـــكل
الشـــبه-منحرف ) (Trapèzeبحيث تكون
جهة أعرض من جهة،

وذلـك حتى إذا لُ ـّف ت حول القـالـب اﳌعـدﻲﻧ
الفوﻻذي ) (Mandrinتكون اســـتـدارتهـا
تـامـة ومتنـاســـبـة مع مخروطيتـه .القـالـب
اﳌعدﻲﻧ مصــنوع من الفوﻻذ الصــلب بدقة
وإتقـان وهو الـذي ســـيعطي للقصـــبـة
شكلها ودرجة مخروطيتها وطولها وقطرها.
تُلف قطع الكربون التي ﻤﺗت فصالتها عﲆ
شــكل الشــبه-منحرف حول القالب اﳌعدﻲﻧ
اﳌخروطي وتـأﻲﺗ كـل جهـة من تلـك القطعـة
متناسبة مع عرض ومقدار مخروطية القالب
فتكون اســـتـدارتهـا حولـه تـامـة ومثـاليـة عﲆ
طول القالب .تقوم بذلك آﻻت خاصة.
عبد الناصر المنجد
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ﻤﻧوذج ﻹحدى هندسات الصنع

نوعيـة الكربون وطريقـة نســـجـه وعـدد وســـمـك القطع التي لُـف ت ومقـدار
اﳌخروطية وسـمك القطر وتدرجهﺎﻤ من أسـفل القصـبة إﱃ قمتها ،كل هذا يحدد
بعض الخصـائص التقنية للقصـبة .وتضـل مكونات أخرى تلعب دورها الحاسـم ﰲ
مدى جودة القصـبة وتكلفتها .فالصـمغ الكيﺎﻤوي اﳌركب هو الذي يقوم بعملية
لحم القطع وإلصـــاقها ببعضـــها البعض حتى تصـــﺮﻴ قطعة متﺎﻤســـكة واحدة.
ويُضــاف الصــمغ ﰲ بيئة خاصــة وحرارة معينة مضــبوطة مع الحرص عﲆ عدم
تﴪب أي ذرة هواء قد تشكل نقطة ضعف تنكﴪ عندها القصبة.
كمية كثﺮﻴة من الصمغ عﲆ حساب الكربون ستعطي للقصبة متانة ويخفض
من ﻤﺛن تكلفتها ،ولكن سﺮﻴفع من وزنها ويحد من فاعليتها ومسافة رميها.
باﻹضافة إﱃ مسألة كمية الصمغ ،هناك أيضا النوعية والجودة التي تتحكم فيها
اﳌعايﺮﻴ اﻻقتصادية وﻤﺛن التكلفة والسوق اﳌستهدفة من قبل الﴩكات اﳌصنعة
أو اﳌنتجة .فقد تبدو قصبة ما متينة وسميكة عند تفحصها من الحواف العليا
ﻷجزائها ،وتعطي اﻻنطباع بأنها قصية جيدة بفعل كمية "الكربون" ،لكن السمك
واﳌتانة وانخفاض الثمن قد يعود إﱃ ارتفاع كمية الصمغ وليس كمية الكربون
مﺎﻤ سينعكس عﲆ ثقل وزنها ومحدودية فاعليتها أثناء الرمي والصيد.
51
تتحدد نوعية الكربون وصﻼبته ﻤﺑعامل يونغ ). * (Module de Young
ومفاد هذا اﳌقياس أنه كلﺎﻤ ارتفع اﳌعامل كلﺎﻤ كان الكربون أكﺮﺜ صﻼبة وقدرة
عﲆ نقل القوة والصدى وأخف وزنا .لكنه ﰲ اﳌقابل يصبح أكﺮﺜ تأثرا بالصدمات
ويرتفع ﻤﺛنه .القصب الباهظ الثمن ليس بالﴬورة هو اﻷكﺮﺜ متانة ،إﻤﻧا إيجابيته
تكمن ﰲ مدى صﻼبته .ومعامل يونغ إﻤﻧا هو مؤﴍ عﲆ مدى الصﻼبة مع خفة
FUTURA SCIENCE : Module de YOUNG
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الوزن وليس مؤﴍا عﲆ مدى اﳌتانة .هذه اﻷخﺮﻴة يكون تداركها بدعم القصبة
بخيوط أو ﴍائط الكربون ،وغالبا ما تكون من كربون يتسم باﳌقاومة ،أو من
مواد أخرى كالكيڤﻼر ) (Kevlarأو البورون ) ... (Boronوهي مواد مستقدمة
من عاﻢﻟ صناعة الطائرات .لكن هذا الدعم يكون ﻤﺑقادير جد مدروسة حتى ﻻ
ترفع من وزن القصبة وﻤﺛنها .وأحيانا ﻤﺗُ زج عدة أنواع من الكربون للحصول عﲆ
ﻤﻧوذج يتسم بالصﻼبة واﳌقاومة ﰲ نفس الوقت يراعي خفة الوزن.
يُص ّنف الكربون إﱃ عدة مستويات حسب معامل يونغ ،وكل مستوى يؤﴍ عﲆ
الخصائص اﳌيكانيكية للكربون ويُرمز له بحرفﻦﻴ أو ثﻼثة:

HR

Carbone haute
résistance
كربون مقاومة عالية

24t

 +القدرة عﲆ امتصاص
الصدمات
 +يتحمل اﻷخطاء
 يولد اهتزازات مرن وصﻼبة محدودة +مقاومة عالية
 +عﻼقة مقاومة/صﻼبة ممتازة
 +امتصاص للصدمات
 +نقل معقول للقوة

MI

Carbone module
intermédiaire
كربون معامل متوسط

من
30t
إﱃ
35t

HM

Carbone haut
module
كربون معامل مرتفع

40t

 +نقل جيد للقوة
 +صﻼبة جيدة
 +ﴎيع

HMS

Carbone haut
module supérieure
كربون معامل عاﱄ
اﻻرتفاع

من
45t
إﱃ
65t

 +خفة الوزن
 +صﻼبة قصوى
+ﴎيع
+نقل جيد للقوة
 عدم القدرة عﲆ تحملالصدمات
 -ﻤﺛن باهض

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

83

معايﺮﻴ القصبة الجيدة:
معايﺮﻴ القصبة الجيدة معايﺮﻴ نسبية
تختلف باختﻼف كل شخص حسب مهاراته
وتقنياته وإمكاناته اﳌادية وبنيته
الجسدية ،وحسب الهدف من القصبة
وطبيعة اﳌصايد التي يرتادها ووزن
الثقاﻻت اﳌﻼﻤﺋة لها...
القصبة نتاج دراسة هندسية فيزيائية
وكيميائية تتداخل وتتفاعل فيها عدة
محددات ،فهناك طول القصبة ،ودرجة
مخروطيتها من أسفل القصبة إﱃ قمة
الجزء اﻷعﲆ ،ونوعية الكربون ومعامله
وطريقة نسجه وكيفية لفه وكميته ونوعية
الصمغ ونسبته ،واﳌواد اﳌركبة اﻹضافية،
ونوعية الحلقات وطبيعتها وطبيعة معدن
دعامتها ،وحجمها وعددها وكيفية توزيعها
عﲆ القصبة ومدى تقاربها أو تباعدها ،وموضع حامل البكرة اﻵلية ...هذه
اﳌحددات هي ما يعطي لكل قصبة ميزتها التي تتفرد بها رغم التشابه الظاهري
بﻦﻴ القصب وتقاربه ﰲ وزن الرمي .فإذا كان غالبية القصب يﱰاوح وزن رميه من
 100إﱃ  200جرام ،فإنه عﲆ الرغم من ذلك يتفاوت فيﺎﻤ بينه ،ذلك أن كل
قصبة تحقق فعاليتها ﰲ وزن معﻦﻴ ،كﺎﻤ تتفاوت ﰲ الفاعلية وﰲ الﴪعة ومقدار
اﻻنحناء...
اﳌرونة والصﻼبة :التفاوت بﻦﻴ قصب الصيد ﰲ مقدار اﻻنحناء والتقوس رهﻦﻴ
ﻤﺑدى مرونته أو صﻼبته ،ورهﻦﻴ أيضا بتقنية الرمي .فالرمي من فوق الكتف قد
تبدو معه قصبة ما صلبة وﻻ تنحي بسهولة ،لكن نفس القصبة ستبدو مرنة ﰲ
تقنية الرمي انطﻼقا من اﻷرض .وهذا ما يفرض اختيار اﳌﺎﻤرس للقصبة التي
تتﻼءم مع امكاناته التقنية.
عبد الناصر المنجد
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الرجوع إﱃ الوضع اﻷصﲇ :كلﺎﻤ كانت القصبة صلبة كلﺎﻤ عادت ﴎيعا إﱃ
وضعها اﻷصﲇ بعد الرمي ،ﰲ حﻦﻴ أن القصبة اﳌرنة يضل رأسها ﰲ حالة اهتزاز
وارتعاش ،وخاصة ﰲ حال وجود الرياح والتيارات.
الفاعلية ):(L’action
الفاعلية مفهوم فيزياﻲﺋ يصف التغيﺮﻴات التي تقع عﲆ جسم ما نتيجة قوة
مورست عليه .الجسم هنا هو القصبة ،والقوة هي التي ﻤﺗارس عﲆ القصبة من
خﻼل الرمي أو القتال مع السمك .وﰲ كﻼ الحالﻦﻴ تتميز كل قصبة بفاعليتها
الخاصة التي تتجﲆ من خﻼل شكل اﻻنحناء ودرجته وﴎعته .فتحت تأثﺮﻴ الرمي
أو تحت تأثﺮﻴ قوة السمكُ ،ﻤﻳارس ضغط عﲆ القصبة بواسطة الخيط من خﻼل
الحلقات .وانطﻼقا من شكل اﻻنحناء ودرجته وﴎعته يُص ّنف القصب إﱃ ثﻼثة
مستويات من الفاعلية:
 (1فاعلية ﴎيعة أو فاعلية رأســـية ) :(Action de pointe, rapideعندما
يــكــون مــعــامــل
الـكـربـون مـرتـفـعــا
) (HMأو عـــاﱄ
اﻻرتـفــاع )(HMS
أو يــكــون الــجــزء
اﻷعــﲆ مــن رأس
القصـبة مليئا مثلﺎﻤ
هـــو الـــحـــال ﰲ
القصـــب الهجﻦﻴ ) ،(hybrideأو تكون القصـــبة عالية اﳌخروطية ،فإن اﻻنحناء
ينحـــ ﴫ بداية ﰲ الجزء العلوي من رأس القصبة سواء عند الرمي أو القتال مع
السمك ،ﰲ حﻦﻴ أن باقي القصبة يكون صلبا .وهذا النوع من القصب له خاصية
بضــــ ربات السـمك ،وأيضـا بلوغ اﳌسـافات البعيدة ﰲ الرمي،
اﻹحسـاس الشـديد ـ
لكن هـــــ ذا اﻷمـــــ ر مﴩـوط بامتﻼك التقنية واﳌهارة لتحميل القصـبة الطاقة
الﻼزمة التي تتجســد ﰲ مدى قدرة إحنائها وتقويســها وتحرير تلك الطاقة أثناء
الرمي ،فتبلغ أقصــ ــــــ ى اﳌســافات .كﺎﻤ أن هذا النوع من القصــب ﻻ يتحمل
اﻷخطاء.
عبد الناصر المنجد
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 (2فاعلية متوسطة ) :(Action moyenne, semi paraboliqueعندما يكون
معامل الكربون متوسطا ) ،(MIفإنه يجمع بﻦﻴ الصﻼبة واﳌرونة ،وبالتاﱄ يتجاوز
اﻻنحنا ُء الجز َء العلوي من القصبة ليمتد إﱃ منتصفها ﰲ شكل نصف شلجمي
) .(Semi paraboliqueهذا النوع من القصب يقدم حﻼ وسطا ،فهي ممتازة
أثناء القتال مع السمك ،وﻤﺗتص الﴬبات ،وﰲ نفس الوقت تحافظ عﲆ التحكم،
وتقف بثبات أمام الرياح ،كﺎﻤ تسهل رؤية ﴐبات السمك عﲆ رأسها العلوي.
 (3فاعلية بطيئة  /شلجمية ) :(Action lente, paraboliqueعندما يكون
الكربون عاﱄ اﳌقاومة ) ،(HRفإن القصبة تكون مرنة ولها القدرة عﲆ امتصاص
ﴐبات السمك .ولكنها ﰲ اﳌقابل تتطلب إحكاما جيدا أثناء القتال مع السمك.
وهذا النوع من القصب يتحمل اﻷخطاء ،ولذلك فهو مناسب ومﻼئم للمبتدئﻦﻴ
أو ﳌن يفضلون هذا النوع من الفاعلية ،بالرغم من أن ليونته تجعله كثﺮﻴ
اﻻهتزازات بعد الرمي أو خﻼل هبوب الرياح.
وبحسب طبيعة الجزء اﻷعﲆ من رأس القصبة يُصنّف القصب إﱃ هجﻦﻴ
) ،(Hybrideوهذا النوع يكون فيه الجزء اﻷعﲆ من رأس القصبة مليئا ﻤﺑزيج
من ألياف الكربون والزجاج وفق هندسة صناعية مدروسة بغاية إكساب ذلك
الجزء حساسية عالية اتجاه اﻷسﺎﻤك الحذرة حتى ﻻ تشعر بأية مقاومة من جهة،
وحتى تظهر بوضوح ﴐباتها الخفية .وقصب مج ّوف ) (Tubulaireوهو النوع
الغالب علﺎﻤ أن من هذا النوع ما يحمل وصف ) (Powerأي قوي ،وهو النوع
الذي يستعمل لرمي اﻷوزان الثقيلة أو الصيد ﰲ ظروف قاسية أو استهداف
اﻷسﺎﻤك الكبﺮﻴة.
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قوة الرمي ) :(Puissance de lancerالقوة تشﺮﻴ هنا إﱃ الوزن الذي بإمكان
القصبة رميه .ويﱰاوح هذا الوزن بﻦﻴ حد أدﻰﻧ وحد أقﴡ .إنه مؤﴍ عﲆ قدرة
القصبة عﲆ رمي أوزان محددة وليس مؤﴍا عﲆ وزن السمك.
تقع قوة رمي غالبية قصب الرمي الشاطئي )السورفكستينغ( ما بﻦﻴ 100
جرام كحد أدﻰﻧ و 200جرام كحد أقﴡ ،بعضها تقع قوة رميه ما بﻦﻴ  80و150
جرام أو  100و 250جرام أو  300جرام ...لكن هذا ﻻ يعني أن القصبة بإمكانها
رمي جميع اﻷوزان بنفس الفعالية ونفس بُعد اﳌسافة .فيمكنها أن ترمي أقل
مﺎﻤ هو محدد ،كﺎﻤ ﻤﻳكنها أن ت َض ُعف ﰲ وزن ﻢﻟ يبلغ بعد حدها اﻷقﴡ اﳌشار
إليه ،إذ يكون هناك أحيانا نوع من اﳌبالغة ﰲ قوة الرمي من لدن بعض الﴩكات
اﳌصنعة أو اﳌنتجة .ولهذا وجب ترك هامش احتياطي قبل بلوغ الحد اﻷقﴡ
مع ﴐورة وضع وزن الطعم ﰲ اﻻعتبار .ورغم أن غالبية قصب الرمي الشاطئي
"السورفكستينغ" يكاد يكون متقاربا فيﺎﻤ يخص الحدين اﻷدﻰﻧ واﻷقﴡ لوزن
الرمي ،إﻻ أن كل قصبة تكون جيدة ﰲ وزن معﻦﻴ .ومع اﻻستعﺎﻤل وتجريب
مختلف اﻷوزان يكتشف اﳌﺎﻤرس الوزن اﳌثاﱄ للقصبة والذي تتحقق فيه أبعد
اﳌسافات.
طول القصبة :تتدخل ﰲ اختيار طول القصبة عدة اعتبارات ،أن يكون طولها
متناسبا مع البنية الجسدية للمﺎﻤرس ،ومع الطبيعة التضاريسية للمصايد ،وحالة
البحر ،وطول مركب الطعم ،ووجود الطحالب والصخور...
يرى بعض اﳌﺎﻤرسﻦﻴ أن القصبة عندما تزداد طوﻻ تكون لديها قدرة أكﺮﺜ
عﲆ رمي مركبات الطعم الطويلة ،وعﲆ رفع الخيط إﱃ مستوى أعﲆ نسبيا تجنبا
للطحالب اﳌﱰاكمة قرب حافة الشاطئ ،ولقمم الصخور اﳌسنّنة والحادة ...لكنها
ﰲ اﳌقابل تكون أثقل وزنا وتزداد ليونة كلﺎﻤ ازدادت طوﻻ ،وتحتاج إﱃ مهارة
وقدرة أكﺮﺜ أثناء الرمي أو عند القتال مع السمك.
يﱰاوح طول غالبية قصب الرمي الشاطئي )السورفكستينغ( ما بﻦﻴ  4.20مﱰ
و 5أمتار ،وهناك ما هو أقل بقليل كﺎﻤ هناك ما يصل طوله إﱃ  6أمتار .ويضل
طول  4.50مﱰ معدﻻ وسطا يتناسب مع أغلب الحاﻻت والﴩوط ،كﺎﻤ أن من
شأن ركيزة التثبيت ) (Piqueأن تزيد القصبة علوا ،وبالتاﱄ رفع الخيط أثناء فﱰة
اﻻنتظار.
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تركيب القصبة :يتألف غالبية قصب الرمي الشاطئي )السورفكستينغ( من
ثﻼث قطع ،وتركيبها مع بعضها يتخذ أحد اﻷشكال التالية:
) (Emmanchement droitوهو الغـالـب.
وﰲ هذا النوع من الوصـل تنتهي كل من القطعة
العليا والوســطى بجزء من حواﱄ  8ســنتمﱰ يتم
إدخاله ﰲ أعﲆ القطعة التي تأﻲﺗ أسفله

) :(Emmanchement inverséوهو عكس
الوصل اﳌستقيم إذ يتم إدخال الجزء اﻷسفل من
كل قطعة ﰲ أعﲆ القطعة التي تأﻲﺗ أسفلها.

) :(Emmanchement spigotﰲ هذا النوع من
الوصل يكون ﰲ أعﲆ القطعة السفﲆ ما يشبه
أنبوبا من كربون سميك ومقوى وهو الذي يتم
إدخاله ﰲ أسفل القطعة التي تعلوه .ويكﺮﺜ هذا
النوع من الوصل ﰲ القصب التقني الخاص بالصيد
بالطعوم اﻻصطناعية للحفاظ عﲆ فاعلية القصبة
وكأنها قطعة واحدة
مؤﴍات تسهل عملية اصطفاف القطع
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عند عملية وصل القطع بعضها ببعض يجب اﻻمساك بها أفقيا وتجنب وضع
الجزء السفﲇ عﲆ اﻷرض ليستند عليها ،فمن شأن ذلك أن يجعل عملية التفكيك
بعد اﻻنتهاء من الصيد شاقة .كﺎﻤ يجب الحرص عﲆ خل ّو أمكنة الوصل والتﻼقي
من أي حبة رمل التي قد تسبب بها خدوشا .ومن اﻷفضل البدء بﱰكيب البكرة
اﻻلية ﰲ القطعة السفﲆ حتى تعطيها استقرارا وتوازنا يسهل عملية وصلها
بالقطعة التي تعلوها ثم العليا ،ومراعاة اصطفاف الحلقات ﰲ خط مستقيم
مؤﴍا
واحد دون انحراف ،علﺎﻤ أن بعض أنواع القصب يحمل ﰲ كﻼ طرﰲ الوصل ّ
يسهل عملية اﻻصطفاف اﳌستقيم.
إن عدم الوصـل الجيد بﻦﻴ القطع قد يتسـبب ﰲ انكسـار القصـبة إذا ﻢﻟ يتم
إدخـال الجزء الخـاص بـالوصــــل بـإحكـام ﰲ مكـانـه اﳌنـاســــب ،وتتبقى حواﱄ 2
سنتمﱰ تقف عملية الوصل عند حدودها .وهذا ليس عيبا ﰲ الصنع كﺎﻤ يُعتقَد،
ولكن هـذا الفـارق اﳌتبقي هو لتـدارك ) (Rattrapageالتفـاوت مســــتقبﻼ .فمع
الوصــل والتفكيك اﳌتكرر ﰲ كل اســتعﺎﻤل ،قد يصــاب الجزء الخاص بالوصــل
بـالتـآكـل نتيجـة اﻻحتكـاك مﺎﻤ قـد يتســـ بـب ﰲ عـدم إحكـام ﰲ عمليـة تﻼقي
القطعتﻦﻴ .لكن مع وجود فارق للتدارك ﻤﻳكن اجتناب هذا اﳌشكل.
أثناء الرمي أو أُثناء القتال مع الســـمك ســـتنحني القصـــبة ،وخﻼل انحناءها
ســـيضـــغط الجزء
اﻷعﲆ من الوصــل
عـﲆ الـجـزء الــذي
أســــفلــه مﺎﻤ قــد
يشــــكــل نـقـطــة
ضعف تنكـ ـ ـ ــﴪ
القصــــبـة عنـدهـا.
ولــذا مــن الــﻼزم
الــحــرص عــﲆ أن
يكـون ذلــك الجـزء
السفﲇ من الوصل مد ّعﺎﻤ بحلقة معدنية وبربطة أسفل منها.
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القصبة اﳌتداخلة )التلسكوبية( )(Canne télescopique

يقدم هذا النوع من القصـب حﻼ
مثـاليـا للتنقـل والتخزين .يتـألف
هـذا النوع من القصــــب من عـدة
قطع متدرجة الحجـــــ م والسـمك،
قطع ة عليـا بتـدرج -إﱃ
وتـدخـل كـل ـ
حــدود الحلقــة -ﰲ القطعــة التي
أسفلها ،حتى تدخل كلها ﰲ القطعة
السـفﲆ .لل ـش ـــــ روع ﰲ اسـتعﺎﻤلها
تُخـــــ َرج كل قطعة بتســلســل مع
مراعاة اصــطفاف الحلقات ﰲ خط
مســتقيم .يجب مراعاة حســاســية
هذا النوع من القصـب اتجاه الرمل
اﳌتســ ــــــ رب عﲆ مســتوى أمكنة
التﻼقي والذي قد يسبب خدوشا تكون لها عواقب مستقبﻼ.
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الحلقات ) :(Les anneauxتلعب الحلقات دورا حاسﺎﻤ ﰲ تحديد مستوى
جودة القصبة بحسب نوعيتها وشكلها وعددها وأحجامها وكيفية توزيعها ...لكن
اﻷهمية القصوى هي ﳌادتها الرخامية الداخلية ،ولقاعدتها الخارجية اﳌعدنية.
استمر تجهيز القصب النباﻲﺗ الطبيعي وقصب ألياف الزجاج من بعده لوقت
طويل بحلقات معدنية من الصلب ،وتلتها حلقات معدنية القاعدة رخامية أو
بﻼستيكية الدائرة الداخلية.
ومع ثورة الكربون ،وظهور الخيط الضــــفﺮﻴة ) ،(La tresseومـا يســــببـه من
خدوش وتآكل للحلقات ،أفرز اﻻبتكار
العلمي والتكنولوجي وخـاصــــة لـدى
مهندﳼ ﴍكة فوجي )" (Fujiالرائدة
ﰲ ابتكار وصــــنع الحلقات وحامﻼت
البكرة اﻵلية" حلقات تتﻼءم وتســاير
تـطـور اﳌـعــدات والـخـيـوط والـلـوازم.
فظهرت ﰲ البـدايـة حلقـات أكســـيـد
اﻷلومينيوم ) (OALالصلبة واﳌقاومة
للخدوش وتقدم انزﻻقا أفضـــل للخيط .لكنها أبانت عن ضـــعف صـــمو ٍد أمام
الخيط الضـــفﺮﻴة ،فاســـتوجب اســـتعﺎﻤل هذا النوع من الخيوط ﴐورة تجهيز
القصـب بحلقات من كربيد السـليسـيوم ) (Carbure de siliciumاﳌشـار إليه
اختصارا ب) ،(Sicأو بحلقات تليه جودة ).(Alconite
وضــــل اﻻبتكـار والتطور يتﻼحقـان ﰲ
ميـدان صـــ نـاعـة الحلقـات بظهور مواد
شــــديـدة الصــــﻼبـة والخفـة ومقـاومـة
مثـاليـة مثـل (Torzite) :و ) Silicone
 ... (nitrudeوتــبــقــى حــلــقــات
) (Hardloyو ) (Hardو)(O
كمشـــتقات من أكســـيد اﻷلومينيوم،
خاصة بتجهيز القصب اﻻقتصادي.
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ومثلﺎﻤ شمل التطور اﳌادة الرخامية ،فإنه امتد
أيضا إﱃ القاعدة اﳌعدنية وإﱃ التصميم والشكل
والحجم .وبعد الحجم التقليدي للحلقات الذي
كـان تبتـدأ الحلقة اﻷولــى سلسلته غالبا بقطـر
 Ø 40ميليمﱰ ،اب ُتكـرت حلقات ذات قطر أصغر
مع قاعدة معدنية مرتفعة )(Low rider

وشكل آخر حلقاته أوسع ومنحنية شيئا ما يرمز
لها ب(KW) :
كﺎﻤ تتنوع اﳌادة اﳌعدنية لقاعدة الحلقات ومحيطها بﻦﻴ الحديد واﻷلومينيوم
والفوﻻذ والتيتانيوم والكربون ...وتبعا لذلك تتباين درجات الصﻼبة واﳌتانة
والخفة ،وبها تتباين جودة القصبة وﻤﺛنها ،مع اﻷخذ باﻻعتبار درجة إتقان ربطات
القاعدة اﳌعدنية للحلقات بالقصبة ) (Ligaturesوجودة خيوطها وتنويع اﻷلوان
اللﺎﻤع ) (Vernisوجودته ،مﺎﻤ يضفي عﲆ
والتنسيق بينها ،وأيضا نوعية الطﻼء ّ
القصبة نوعا من الجﺎﻤلية.
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حامل البكرة اﻵلية ) :(Porte moulinetهناك نوعان رئيسيان من حامل البكرة
اﻵلية:

 النوع اﻷول :اللولبي ) :(à visوهو اﻷكﺮﺜ استعﺎﻤﻻ ذوشكل أسطواﻲﻧ مج ّوف ويتناسب قطره مع قطر الجزء
اﻷسفل من القصبة ويثبت باللصاق وتتم حﺎﻤيته من اﻷعﲆ
ومن اﻷسفل بربطتﻦﻴ .وﰲ كﻼ طرفيه حيز لتثبيت طرﰲ
قاعدة البكرة اﻵلية .الحيز اﻷعﲆ ثابت ،والسفﲇ لولبي
يُضبط بحسب طول قاعدة البكرة اﻵلية .بعض أنواع
القصب مجهز بحامل بكرة آلية متحرك ،لﱰك الحرية
للمﺎﻤرس ليثبته حسب اختياره.

 النوع الثاﻲﻧ :اللّويحة اﳌعدنية ):(Plaque à crémaillèreتكون جودتها بحسب مادة صنعها :حديد ،ألومينيوم ،فوﻻذ..
ُمثبتة ﰲ القصبة بثﻼث ربطات .وﰲ أعﻼها وأسفلها حيّزان
مصمﺎﻤن ﻻحتواء طرﰲ قاعدة البكرة اﻵلية .والحيز اﻷسفل
منهﺎﻤ متحرك ويُضبط بحسب طول قاعدة البكرة اﻵلية.
اللويحة اﳌعدنية ذات أحجام مختلفة ،لهذا وجب التأكد،
عند اقتناء القصبة ،من تناسبها مع قاعدة تثبيت البكرة
اﻵلية.
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اﳌكان اﻷكﺮﺜ عرضة للصدمات واﻻحتكاك باﻷرض
هو أسفلها ،ولذلك يُد ﱠعم بقاعدة معدنيـة أو
مطاطية .والعــﴩ سنتيميﱰات اﻷخﺮﻴة قد تتخذ
شكل مقبض متناسب مع قبضة اليد مانع
لﻼنزﻻق ،أو طﻼئه بطبقة مقاومة لﻼنزﻻق
لتسهيل التحكم ﰲ القصبة .وقد يوضع هذا
الطﻼء أيضا ﰲ اﻷماكن اﳌحاذية ﳌلتقى قطع
القصبة لنفس الغاية
توازن الثنـاﻲﺋ قصـــبـة/بكرة آلية ﴍط ﴐوري لنجاح عملية الصــــيد ،وﻻ ﻤﻳكن
اختيار أحدهﺎﻤ ﻤﺑعزل عن اﻵخر .فعندما تكون البكرة اﻵلية أخف من القصـبة،
سـتبدو هذه اﻷخﺮﻴة ثقيلـــ ـ ة عﲆ الذراع .وعندما تكون البكرة اﻵلية ثقيلة فإن
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
تكتﴘ البكرة اﻵلية ﰲ عملية الصيد أهمية بالغة .فهي ليست مجرد آلة لجمع
الخيط ،أو آلة للجر ) ،(Treuilولكنها أداة تقنية يتوقف نجاح الصيد عﲆ حسن
استخدامها ،سواء أثناء الرمي أو جمع الخيط أو القتال مع السمك.
تتنوع أحجام البكرات اﻵلية وأوزانها ومواد صنعها وطاقاتها اﻻستيعابية للخيط،
وﴎعتها ﰲ لف الخيط ،وكيفية لفه ،وقوة الكابح ،وسﻼسة الدوران ...معايﺮﻴ كثﺮﻴة
ينبغي مراعاتها ﻻختيار البكرة اﻵلية اﻷنسب.
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 (1الهيكل ) :(Bâtiيكون من مواد معدنية مختلفة :حديد ،ألومينيوم ،بعض
مشتقات اﻷلومينيوم ،مواد بﻼستيكية مركبة ،مغنيزيوم ...اﳌتانة القصوى
والصﻼبة مع خفة الوزن هو اﳌبدأ الذي تدور حوله اﳌنافسة بﻦﻴ الﴩكات
اﳌصنعة أو اﳌنتجة .وسيكون اﻻختيار بحسب اﻹمكانات اﳌادية وطبيعة اﳌصايد
واﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة وأوزان الثقاﻻت والطعوم وأيضا وزن القصبة .البكرة اﻵلية
ذات الهيكل اﳌعدﻲﻧ سﺮﻴفع وزنها إﱃ  800جرام وأكﺮﺜ .وهو شديد اﳌتانة ويناسب
صيد "الوحوش" .ﰲ حﻦﻴ أن البكرة اﻵلية ذات هيكل اﳌغنيزيوم سيكون وزنها ﰲ
حدود  500جرام ،وتتناسب مع الصيد التقني وﻤﺛنها باهض .وتبقى الهياكل من
اﳌواد اﳌركبة تقدم حﻼ وسطا سواء من حيث الثمن ،أو من حيث الوزن اﳌﱰاوح
بﻦﻴ  600جرام و 700جرام ،أو من حيث تناسبها مع أغلب الظروف.
 (2قاعدة التثبيت ) :(Le piedوهو الجزء الذي يثبت ﰲ حامل البكرة اﻵلية
بالقصبة .وأول ﳾء ينبغي مراعاته بخصوص هذا الجزء هو تناسب شكله
وحجمه وطوله مع الحيز اﳌخصص له ﰲ حامل البكرة اﻵلية ،وتناسب طوله
معها.
 (3سند قاعدة التثبيت :وهو الذي يصل قاعدة التثبيت بالبكرة اﻵلية.
ويجب أن يكون من السمك والصﻼبة واﳌتانة بحيث ﻻ يسبب أي إزعاج بتأرجحه
أثناء القتال مع السمك أو جمع الخيط.
 (4بكرة الخيط ) :(Bobineقد تكون من مواد معدنية مختلفة ،أو من مواد
بﻼستيكية أو مركبة ...تجمع بﻦﻴ الصﻼبة واﳌتانة والخفة .ومهﺎﻤ كانت مادة
صنعها ،فينبغي أن تكون حافتها مقاومة للخدوش مادامت هي اﻷكﺮﺜ عرضة
لﻼحتكاك مع الخيط .خروج الخيط بسﻼسة يزيد من مسافة الرمي .وهذا اﻷمر
يتطلب أن تكون بكرة الخيط طويلة وقطر داخﲇ عريض ،عوض أن تكون قصﺮﻴة
ومق ّعرة .ففي هذا الشكل من البكرة نظرا لعمقها وقﴫها فإن الخيط يتكدس
ويتداخل بعضه مع بعض مﺎﻤ يعرقل خروجه أثناء الرمي أو يتشابك ،وخاصة
عندما عند الوصول إﱃ الخيط اﳌتكدس قريبا من قعرها .ﰲ حﻦﻴ أن اللفات ﰲ
بكرة الخيط الطويلة وذات القطر الداخﲇ العريض تكون متتالية ومرت ّبة بانتظام
عبد الناصر المنجد
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مﺎﻤ يسهل خروج الخيط أثناء الرمي بسﻼسة وعدم تشابكه وبالتاﱄ تحقيق
مسافات أطول ،خاصة إذا الخيط من نوع الضفﺮﻴة ) (La tresseدقيق القطر.
وهذا يتطلب أن تكون البكرة من الناحية اﳌيكانيكية مصممة لﻲﻜ تصعد وتنزل
ببطء حتى تكون لفات الخيط مرتبة ومتتالية .كﺎﻤ يجب التوفر عﲆ عدة بكرات
احتياطية بخيوط متنوعة سمك القطر لﻼستجابة ﳌختلف الظروف.
 (5الدوار ) :(Rotorمهمته هي الدوران ولف الخيط حول البكرة بواسطة
ذراع وطوق معدﻲﻧ .الطوق اﳌعدﻲﻧ ) (Anse de pickupيلتقط الخيط ،وبحكم
تصميمه اﳌقوس فإنه يقوده إﱃ البكرة اﳌُلِفّة ) ،(Le galet de pickupوهذه
اﻷخﺮﻴة تغﺮﻴ اتجاه الخيط القادم عموديا من القصبة ،إﱃ وضع أفقي داخل بكرة
الخيط .ونظرا لﻸهمية القصوى اﳌتعلقة بهذا الثﻼﻲﺛ ،فمن الﴬوري مراعاة
اﻷمور التالية:
أ( الطوق اﳌعدﻲﻧ ) :(Anse de pickupأغلب البكرات اﻵلية مزودة
بطوق معدﻲﻧ .وبحكم تصميمه اﳌق ّوس فإنه يقوم بالتقاط الخيط وتوجيهه نحو
البكرة اﳌلفة .ويجب أن يكون من معدن متﻦﻴ يحول دون اعوجاجه أو إصابته
بخدوش ،ومقاوم للصدأ الذي من شأنه أن يصيب الخيط بالتلف أو اﻻنكسار.
ب( الذراع ) :(Bras de pickupعملية الرمي يسبقها ثني الذراع والطوق
اﳌعدﻲﻧ ومسك الخيط بطرف السبابة استعدادا لتحريره أثناء الرمي .ويعود
الذراع والطوق اﳌعدﻲﻧ إﱃ وضعهﺎﻤ بعد عملية الرمي ،إما يدويا أو بإدارة اليد.
استقرار الذراع وطوقه اﳌعدﻲﻧ أثناء الرمي يتحكم فيه نابض ) (Ressortيجد
مكانا له داخل الذراع .وأي عطب يصيب النابض يفقد التحكم ﰲ الذراع الذي
قد يسقط بعد ثنيه أثناء عملية الرمي ،مﺎﻤ قد يتسبب ﰲ عواقب.
ج( البكرة اﳌُلِفة ) :(Galet de pickupقد تكون البكرة اﳌلفة من نحاس
أو فوﻻذ ،لكن أجود اﻷنواع تلك اﳌصنعة من التيتانيوم اﳌقاومة لكل تآكل أو
خدوش .وتدور تلك البكرة حول محور .وبعض الﴩكات اﳌصنعة تزود محور
البكرة اﳌلفة ﻤﺑحامل الكريّات ) (Roulement à billesﻹكساب دورانها سﻼسة
ودون توقف من شأنه أن يسبب تآكﻼ للخيط نتيجة اﻻحتكاك .كﺎﻤ يجب أن
تكون مثبتة بإحكام ﰲ الحيز اﳌخصص لها وعدم ترك أي فجوة قد تسجن الخيط
وتسبب ﰲ انكساره.
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

97

 (6اﳌحور ) :(L’axeﻤﺑثابة قطب الرحى" .يدور حوله الدوار" .وفيه تُثَبّت
بكرة الخيط وإحكامها بواسطة رحى الكابح ) .(Molette du freinويتحكم
اﳌحور ﰲ صعود بكرة الخيط ونزولها .ﴎعة صعود بكرة الخيط ونزولها ،وعدد
دورات الدوار ) (Rotorمع كل دورة يد ) ،(Ratioتضبطه هندسة ميكانيكية،
وتصميم هندﳼ دقيق للقطع الداخلية للبكرة اﻵلية ،والتي تتباين مادة وصنعا
وجودة ،بحسب الﴩكات اﳌصنعة وبحسب الثمن طبعا .يجب الحرص عﲆ أن
يكون محور البكرة اﻵلية ذا سمك محﱰم ،ومن الفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ واﻻعوجاج.
ويجب الحرص أثناء الرمي عﲆ أن تكون بكرة الخيط ﰲ وضع أسفل وعدم القيام
بالرمي وبكرة الخيط ﰲ اﻷعﲆ مﺎﻤ قد يسبب اعوجاجا ﰲ اﳌحور
 (7اليد :قد تكون معدنية أو من مواد مركبة .قابلة للثني أو التفكيك ﰲ
حال عدم اﻻستعﺎﻤل .ويجب أن تكون ذات جودة عالية ومن الصﻼبة واﳌتانة ما
يجعلها ﰲ مأمن من كل عطب قد يفسد عملية الصيد .كﺎﻤ يجب أن يكون
مقبض اليد مريحا وحجمه متناسبا مع الكف ،ومثبتا عﲆ محور مزود ﻤﺑحامل
الكريات ليوفر الراحة والسﻼسة أثناء اﻻستعﺎﻤل.
 (8ﴎعة الدوران ) :(Ratioمع كل دورة يد ،يقوم الدوار ) (Rotorوذراعه
اﳌُلِف بعدد من الدورات يشار إليها بعدد كﴪي )مثﻼ  ،(4/1أي مع كل دورة
يد سيقوم الدوار بأربع  4دورات .وبحسب قطر بكرة الخيط ودرجة علوها،
وكمية ملئها بالخيط ،وعدد دورات الدوار ،تحدد ﴎعة البكرة اﻵلية ﰲ جمع
الخيط .معدل ﴎعة مﱰ واحد ﰲ كل دورة يد مناسب ﻷغلب ظروف الصيد
واﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة ،ويكون التكيف معها بالتحكم ﰲ ﴎعة إدارة اليد.
 (9محامل الكريّات ) :(Roulements à billesالفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ وسﻼسة
دورانها هﺎﻤ معيارا جودتها ،وبهﺎﻤ تكتسب البكرة اﻵلية سﻼستها وتوفر الراحة
أثناء اﻻستعﺎﻤل ،بل وتضمن لها عمرا أطول بفعل حﺎﻤية القطع واﻷجزاء
اﳌيكانيكية من التآكل نتيجة احتكاكها ببعضها البعض .ولهذا يجب أﻻ يقل
عددها عن أربعة ،واحدة ﰲ اﳌحور ،وواحدة ﰲ البكرة اﳌُلِفة للخيط ،وواحدة
ﰲ كل جهة من محور اليد .وكلﺎﻤ زاد عددها كان ذلك أفضل ،لكن العدد لوحده
ليس مؤﴍا عﲆ جودة البكرة اﻵلية إن ﻢﻟ تكن مادة صنع محامل الكريات هي
نفسها ذات جودة عالية ومقاومة للصدأ وتتمتع بسﻼسة الدوران.
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 (10ضابط اتجاه الدوران ) :(Anti-retourأثناء جمع الخيط يدور الذراع
اﳌلف ﰲ اتجاه عقـارب الساعة ،وعندما نريد تحرير الخيط نجعله يدور ﰲ
اﻻتجاه اﳌعاكس .يوجد ضابط اتجاه الدوران ﰲ الخلف من البكرة اﻵلية .عندما
يكون ﰲ وضع اﻷسفل فإن الذراع اﳌلف يدور ﰲ اﻻتجاهﻦﻴ ،وعندما يُرفع إﱃ
اﻷعﲆ فإنه يدور فقط ﰲ اتجاه عقارب الساعة ويكون ﰲ وضع جمع الخيط
فقط .ودور ضابط اتجاه الدوران يكمن ﰲ إتاحته إمكانية تحرير الخيط ،وذلك
عندما نريد الﱰاجع إﱃ الخلف مع تقدم اﻷمواج مثﻼ.
ﻻ يجب الخلط بﻦﻴ الكابح ) (Le freinوالذي يُضبط بواسطة رحى الكابح
) (Molette du freinالتي تجد لها مكانا ﰲ أعﲆ بكرة الخيط ،وبﻦﻴ ضابط اتجاه
الدوران الذي يتحدد دوره فقط ﰲ تحرير الخيط عند وضعه ﰲ اﻷسفل .أما
الكابح فيتجﲆ دوره ﰲ تحرير الخيط عند بلوغه حد اﻻنكسار .ويُضبط الكابح
بحسب درجة مقاومة الخيط حتى يتحرر أمام مقاومة السمك دون تجاوز حد
اﻻنكسار .ويجب أﻻ تقل قوة الكابح عن  10كيلوجرام كحد أدﻰﻧ .ومن اﳌﺎﻤرسﻦﻴ
من يوظف ضابط اتجاه الدوران لتحرير الخيط أثناء القتال مع السمك.
 (11حجم البكرة اﻵلية :أمام تعدد الﴩكات اﳌصنعة وتعدد أرقام ورموز
تصنيفاتها ﻷحجام البكرات اﻵلية ،ﻤﻳكن اعتﺎﻤد معيار الطاقة اﻻستيعابية ،إضافة
إﱃ كل ما سبق ذكره .وﻻختيار البكرة اﻵلية اﳌناسبة لتقنية الرمي الشاطئي،
نأخذ باﻻعتبار اﳌسافة اﳌتوسطة للرمية ،وﴐورة التوفر عﲆ احتياطي من
الخيط ،إذ أن سعة البكرة اﻵلية ينبغي أن تكون ﰲ حواﱄ  300مﱰ من خيط
قطر  .0.40وقد ترتفع هذه السعة أو تنخفض قليﻼ عن  300مﱰ .هذا مع العلم
أن العديد من الﴩكات اﳌصنعة واﳌنتجة أصبحت تزود البكرات اﻵلية ببكرة
خيط إضافية أعرض قطرا بغاية استعﺎﻤلها للخيط الضفﺮﻴة أو لخيط النيلون
الدقيق القطر .ومن اﻷفضل أن يتوفر اﳌﺎﻤرس عﲆ عدة بكرات للخيط إضافية
بخيوط مختلفة القطر حتى يتكيف مع جميع أحوال ظروف الصيد.
ومن الﻼزم تجنيب البكرة اﻵلية الرمال ومياه البحر ،وتنظيفها من الخارج
باﳌياه العذبة ﻹطالة عمرها وبقائها ﰲ حالة جيدة ،ويجب غطس بكرة الخيط
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ﰲ إناء من مياه دافئة .وبحسب تواتر استعﺎﻤلها يستحسن تفكيكها من حﻦﻴ
ﻵخر وتنظيفها وتشحيم قطعها اﳌيكانيكية ،وتزييت محامل الكريات واﻷجزاء
الدقيقة باعتدال للحفاظ عﲆ سﻼسة الدوران.
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خ�وط الصيد
Fils de pêche
يحفل سوق بيع معدات ولوازم الصيد بعدد ﻻ حﴫ له من أنواع الخيوط
اﳌتباينة ﰲ مادة وهندسة الصنع ،واﳌقاومة ،واﳌتانة ،واﻷلوان ،ودرجة اﳌرونة أو
الصﻼبة ،ودرجة اﻻنزﻻق ...مﺎﻤ يضع اﳌﺎﻤرس ﰲ حﺮﻴة ،خاصة مع التفاوت الكبﺮﻴ
ﰲ اﻷﻤﺛنة واستفحال ظاهرة التقليد والتزوير...
ﻤﻳكن التمييز عموما بﻦﻴ ثﻼثة أشكال رئيسية بحسب مادة وهندسة صنع
الخيوط ،مﺎﻤ ﻤﻳنح كل نوع خصائص مميزة:
 (1الخيط اﻷحادي من النيلون )السبيب ،الشعرة( ):(Monofilament, Nylon

يطلق اسم )النيلون( عﲆ الخيط اﳌصنوع من مادة
)البّولياميد( )(Polyamide

كان اخﱰاع هذا الخيط سنة  ،1935وبدأ تسويقه سنة  *521938ﰲ استعﺎﻤﻻت
متعددة لينتقل بعد ذلك إﱃ ميدان الصيد .ويبقى خيط النيلون اﻷكﺮﺜ استعﺎﻤﻻ
لدى اﳌﺎﻤرسﻦﻴ ،واﻷنسب للمبتدئﻦﻴ ،نظرا لسهولة استعﺎﻤله ،وانخفاض ﻤﺛنه،
وتحمله لﻸخطاء.
UNIVERSALIS : Nylon, Olivier LAVOISY, Docteur en génie industriel
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يتم الﱰكيز غالبا ،عند اﻻختيار بﻦﻴ خيوط النيلون ،عﲆ معيار درجة مقاومته،
والتي يكون التعبﺮﻴ عنها بالوحدة اﻷوروبية الكيلوجرام أو بالوحدة
اﻷنجلوسكسونية ال ّباوند ) ،(Lbsوالتي تساوي  0.453كيلوجرام .وﻻ شك أن
ارتفاع درجة مقاومة النيلون ﻤﻳنح الشعور بالثقة ،ويسمح باستعﺎﻤل قطر أصغر.
ويُرمز لقطر الخيط بالجزء من اﳌائة من اﳌيليمﱰ .فخيط  Ø35مثﻼ يساوي 0.35
من اﳌيليمﱰ.
اختيار القطر اﳌناسب يستلزم إيجاد حل وسط بﻦﻴ أمرين:
 كلﺎﻤ كان قطر النيلون أصغر ،كلﺎﻤ كان أكﺮﺜ انسيابية وليونة ،وأكﺮﺜخُفية ،وأقل عرضة للتأثر بالرياح والتيارات ،ويسمح ﻤﺑلء بكرة الخيط بكمية
أكﺮﺜ ،واﻷهم هو أنه يحقق مسافات أطول .لكنه ﰲ اﳌقابل يكون أكﺮﺜ عرضة
للتأثر بعوامل الطبيعة من ملوحة واحتكاك وأشعة الشمس ،وقابلية أكﺮﺜ
لﻼنكسار.
 كلﺎﻤ كان قطر النيلون سميكا ،كلﺎﻤ كانت مقاومته أعﲆ للعواملالطبيعية ولﻼنكسار ،وﻤﻳنح شعورا بالثقة أكﺮﺜ وخاصة ﰲ القتال مع السمك .لكنه
ﰲ اﳌقابل يكون أقل خفية وليونة ،وأكﺮﺜ عرضة للتأثر بالرياح والتيارات ،وتحقيق
مسافات أقل.
اﳌقاومة اﳌعلن عنها بالنسبة لقطر معﻦﻴ من خيط النيلون ،تشﺮﻴ إﱃ الحد الذي
ينكﴪ الخيط عنده ،وﻻ عﻼقة لها بوزن السمك ،ﻷن هذا اﻷخﺮﻴ يتم سحبه ﰲ
عﺎﻤ عليه ﰲ الﱪ ،لكنه يبدي مقاومة ،وتلك اﳌقاومة
اﳌاء فيكون وزنه مختلفا ّ
هي التي تقاس قوتها بالكيلوجرام .وهنا يلعب كابح البكرة اﻵلية دوره ﰲ تحرير
الخيط للسمك قُ َب ْيل بلوغه حد اﻻنكسار .كﺎﻤ أن قوة اﳌقاومة اﳌعلن عنها لكل
خيط تبقى نسبية وقابلة للمراجعة .فقد يكون مبالغا فيها ،وحتى وإن كانت
حقيقية ،فهي تتناقص تدريجيا تحت تأثﺮﻴ عوامل الطبيعة ونتيجة اﻻحتكاك،
فيفقد خيط النيلون بريقه تدريجيا ،ويصبح لونه باهتا وملمسه خشنا مﺎﻤ يفرض
ﴐورة تغيﺮﻴه .هذا مع العلم أن العقد تضعف الخيط بنسبة تﱰاوح ما بﻦﻴ 2%
و  40%بحسب نوع العقدة ودرجة إتقانها.
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ﻤﺗتاز خيوط النيلون بحكم طبيعتها البﻼستيكية ،بخاصيتي التمطط والتمدد
) (Elasticité/Elongationبدرجات تتفاوت تبعا لﻸنواع .وهذه الخاصية قد
تلعب دورا إيجابيا إذا ما ضُ بط الكابح ﰲ أقصاه ،فيتمطط الخيط عوض
اﻻنكسار .كﺎﻤ قد يكون لها وجه سلبي ﰲ بعض الظروف والحاﻻت ،كضعف
اﻹحساس بﴬبات السمك ،ونقص ﰲ الفعالية عند القيام بعملية تثبيت الصنارة
ﰲ فم السمك ) (Ferrageإذا كانت اﳌسافة بعيدة .وعندما يبلغ الخيط درجته
القصوى ﰲ التمطط فلن يعود إﱃ وضعه اﻷصﲇ ،ويفقد تلك الخاصية التي
استنفذها بتمدده ،فيضعف سمك قطره  ،Øكﺎﻤ يصبح أكﺮﺜ عرضة لﻼنكسار،
وأكﺮﺜ قابلية للتشابك .وأفضل أنواع الخيوط ﰲ هذه الحال ،هي اﻷقل ﻤﺗددا
وﻤﺗططا.
تنكب الﴩكات اﳌصنعة للخيوط ﰲ إطار تنافسها ،عﲆ إضافة مزايا إيجابية
عﲆ الخيوط لتجاوز عيوبها .ﻤﺗتاز بعض الخيوط ﻤﺑقاومتها لﻼلتواء ).(Vrillage
فتكرار الرمي والسحب يؤدي إﱃ التواء الخيط عﲆ نفسه .وإذا وصل هذا اﻻلتواء
حدا ما ،فإنه يؤدي إﱃ تشابك الخيط ليصبح عبارة عن كومة يصعب تفكيكها،
وتضعف الخيط حتى ولو تم تفكيكها .ﻤﻳكن تدارك هذا اﳌشكل نسبيا عند
اﻻنتهاء من السحب برفع القصبة ومنح بعض الوقت للثقالة ﻲﻛ تدور ،واﻻنتظار
حتى تستقر .فدورانها يكون ﰲ اﻻتجاه اﳌعاكس لﻼلتواء حتى عودة الخيط إﱃ
الوضع اﻷصﲇ تقريبا.
ﻤﺗتاز بعض الخيوط بخاصية العودة إﱃ الوضع اﻷصﲇ رغم ما يﱰكه التشابك
واﻻلتواء من آثار سلبية .إذ يكفي الضغط عﲆ الخيط بأصبعي السبابة واﻹبهام
وﻤﺗريره بينهﺎﻤ ﳌحو كل أثر للتشابك .ويوصف هذا النوع من الخيوط بكونه
"بدون ذاكرة".
ومن اﳌزايا اﻹيجابية التي أضيفت إﱃ الخيوط ،اﳌحافظة عﲆ قوة اﳌقاومة ﰲ
الخيط أثناء العقد ،لتجاوز مشكل إضعاف العقد للخيط وتقليصها لدرجة
مقاومته .كم ﻤﺗت معالجة اﳌشاكل الناتجة عن احتكاك الخيط بالرمل والصخر
وما يسببه من خشونة وخدوش تؤدي إﱃ انكساره ،بأن ابتُكرت خيوط مقاومة
لﻼحتكاك ،بل وﻤﺗت معالجتها بجعلها أكﺮﺜ انزﻻقا لربح مسافة إضافية ﰲ الرمي.
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كلﺎﻤ كــان الخيط خفيــا
كـلـﺎﻤ وفـر حـظـوظــا أكـﱪ
لنجاح عملية الصـــيد .وﰲ
هذا الصـدد تبدع الﴩـكات
اﳌصــــنعـة ﰲ تنويع ألوان
الـخـيـوط بـ اﻻعـتـﺎﻤد عـﲆ
الــدراســـــات الـعـلـمـيــة
اﳌتعلقة ﻤﺑدى قدرة حاسـة البﴫـ لدى اﻷسـﺎﻤك عﲆ رؤية وﻤﺗييز اﻷلوان بحسـب
العمق ودرجة انكســار الضــوء عليها .وخﻼفا لﻼعتقاد الســائد بأن اللون اﻷزرق
أكﺮﺜ تســــﱰا ﰲ زرقـة اﳌـاء ،فـإنـه عﲆ العكس من ذلـك ﻤﺗـامـا .فـاﻷزرق هو اللون
الـذي يبقى ظـاهرا .وأول لون يختفي هو اللون اﻷحمر ابتـداء من عمق  6أمتـار،
ويليه الﱪتقاﱄ .وكلﺎﻤ تدرجنا ﰲ العمق أخدت اﻷلوان ﰲ اﻻختفاء تباعا بحسـب
ترتيبها ﰲ طيف اﻷلوان*.53
وﳌنح الخيوط عمرا أطول ،فإنه من اﳌستحسن عند اﻻنتهاء من عملية الصيد،
القيام برمية بالثقالة لوحدها إﱃ أبعد مسافة ،ويُجمع الخيط ﰲ البكرة بعد
ﻤﺗريره من قطعة ثوب مبللة ﻤﺑياه عذبة ،أو غطس بكرة الخيط ﰲ إناء من اﳌاء
الدافئ لبعض الوقت حتى يتخلص الخيط من اﻷوساخ واﳌلح اﳌلتصق.
 (2الخيط الضفﺮﻴة ):(La tresse

بـخـﻼف خـيـط الـنـيـلـون
الـذي يعتﱪ أحـاديـا ،فـإن
الخيط الضـفﺮﻴة ،عبارة عن
 4أو  8أليـاف ) 12مؤخرا(
مـفـتـولــة وفـق تـقـنـيــة
هندسـية مدروسـة لتندمج
وتصبح خيطا واحدا.
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يطرح الخيط الضفﺮﻴة التباسا عندما يشار إﱃ أنه مصنوع من مادة
) (Deenymaأو من مادة ) ،(Spectraفيطرح السؤال أيهﺎﻤ اﻷفضل .إن اﻻختﻼف
محصور ﰲ اﻻسم فقط ،أما اﳌسمى أي اﳌادة التي يصنع منها الخيط الضفﺮﻴة
فواحدة .فكل من الﴩكتﻦﻴ اﳌبتكرتﻦﻴ للﺎﻤدة قد أطلقت عليها اسﺎﻤ خاصا بها ﰲ
إطار حفظ حقوق اﻻبتكار واﳌلكية .وكل من ) (Deenymaأو ) (Spectraمن
إحدى اﳌشتقات التي تحمل اسم ) .*54(Polyéthylèneكﺎﻤ يطال اﻻلتباس أيضا
وحدات قياس الخيط الضفﺮﻴة .فاليابانيون يستعملون وحدة القياس )(PE
واﻹنجليز يستعملون وحدة ال ّباوند ) (LBSواﻷوروبيون يتخذون من سمك
القطر وحدة للقياس ) .(Øوتبقى هذه الوحدة اﻷخﺮﻴة غﺮﻴ دقيقة بالنظر إﱃ أن
استدارة الخيط الضفﺮﻴة ليست مثالية ،والتي قد ﻤﺗيل إﱃ التفلطح ﰲ بعض
اﻷحيان.
جدول ﳌقارنة تقريبية بﻦﻴ مختلف وحدات قياس الخيط الضفﺮﻴة
مع ﴐورة اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار التفاوتات بﻦﻴ اﻷنواع والﴩكات ...

تتنوع الخيوط الضفﺮﻴة بحسب عدد
اﻷلياف الذي يﱰاوح ما بﻦﻴ  4و 8و،12
وبحسب هندسة الصنع ،واﳌعالجة
السطحية اﻹضافية لتلك الخيوط ،مﺎﻤ
يجعلها تتباين ﰲ جودتها وﰲ
مقاومتها وﰲ أﻤﺛنتها الباهظة أصﻼ.

Institut National de la Recherche Scientifique : Polyéthylène - PE
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وتضل جميع أنواع الخيوط الضفﺮﻴة تشﱰك ﰲ خصائص موحدة:
أ( غياب تام للتمطط والتمدد ،فيكون اﻹحساس ﻤﺑا يقع تحت اﳌاء وعن بعد
عاليا ومباﴍا :اﻹحساس بالتيارات ،بتحرك الثقالة ،بﴬبات السمك ...كﺎﻤ أن
عملية تثبيت الصنارة ﰲ فم السمك ،عند إقباله عﲆ الطعم ،تكون آنية وفورية
ولو عﲆ مسافة بعيدة .واﳌعركة مع السمك تكتﴘ إحساسا متميزا .لكن غياب
التمطط والتمدد له سلبيات أيضا .فكﺎﻤ نحس بالسمك ،فإن هذا اﻷخﺮﻴ يحس
بدوره باﻻهتزازات التي ينقلها الخيط مباﴍة إﱃ اﳌاء .وللحد نسبيا من هذا
اﳌشكل ،فإن اﻷمر يتطلب قصبة تتسم بنوع من مرونة الرأس العلوي لتمتص
الصدمات وتعوض غياب التمطط وتقلص اﻻهتزازات ،كﺎﻤ يجب اﻻعتدال ﰲ
تثبيت الصنارة ﰲ فم السمك تﻼفيا ﻻنتزاعها من فمه أو ﻤﺗزيقه ،وأيضا وجوب
إدارة اﳌعركة مع السمك ﻤﺑرونة.
ب( انعدام الذاكرة :بحكم هندسة ومادة صنع الخيط الضفﺮﻴة ،فإنه يكون
منعدم الذاكرة .فمهﺎﻤ التوى الخيط أو تشابك أو فكه من عقدة ،فإنه يعود إﱃ
وضعه اﻷصﲇ دون أثر ﻤﺑجرد الضغط عليه وﻤﺗريره بﻦﻴ السبابة واﻹبهام.
ج( قوة مقاومة عالية :مقارنة بالخيط اﻷحادي من النيلون ،يتفوق الخيط
الضفﺮﻴة بامتياز كبﺮﻴ ﰲ مقاومته العالية التي قد تصل إذا كان جيد الصنع إﱃ
ثﻼثة أضعاف خيط النيلون من نفس القطر.
د( مسافة رمي أبعد :ﻤﺑا أن مقاومة الخيط الضفﺮﻴة عالية مقارنة بالخيط اﻷحادي
من النيلون ،فإن ذلك يسمح باستعﺎﻤل خيط من قطر دقيق .ومعلوم أن قطر
الخيط كلﺎﻤ كان دقيقا كلﺎﻤ ازدادت مسافة الرمي .وهذا اﻷمر يتجﲆ بشكل
واضح ﰲ اﳌسافات التي يحققها الرمي بالخيط الضفﺮﻴة .وتبقى هذه اﳌيزة
بالضبط من أقوى مﱪرات استعﺎﻤل الخيط الضفﺮﻴة.
إن هذه اﳌيزات اﻹيجابية للخيط الضفﺮﻴة ﻻ تعني بالﴬورة أنه الخيط اﻷمثل
للصيد ﰲ كل اﻷحوال والظروف .فبعض سلبياته قد تدفع إﱃ تفضيل خيط
النيلون عليه .فبحكم مادة صنع الخيوط الضفﺮﻴة ،فإن جلها يطفو فوق اﳌاء مﺎﻤ
يجعلها أكﺮﺜ عرضة للطحالب وتأثرا بالتيارات .ومع الرياح تتفلطح وتفقد
استدارتها ،كﺎﻤ تفقد استقامتها الطولية وتتقوس ﰲ اﻻتجاه التي تهب فيه الرياح
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فينجرف مركب الطعم ويأخذ ﰲ اﻻنحراف حتى يبتعد عن اﳌكان اﳌستهدف.
رغم ارتفاع قوة الخيط الضفﺮﻴة ،وارتفاع مقاومته للملوحة وأشعة الشمس ،فإن
نقطة ضعفه تكمن ﰲ قابليته لﻼنكسار أثناء الرمي أو القتال مع السمك إذا كان
مصابا بخدوش .يحتاج الخيط الضفﺮﻴة لقصبة تتسم ﻤﺑرونة رأسية نسبية لتعويض
غياب ﻤﺗططه وامتصاص اﻻهتزازات .وأن تكون القصبة مجهزة بالﴬورة بحلقات
من نوع ) (Sicحتى ﻻ تصاب بالخدوش نتيجة احتكاك الخيط بها وتصبح بدورها
مصدرا ﻻنكساره .كﺎﻤ يتطلب الخيط الضفﺮﻴة استعﺎﻤل بكرة آلية من النوع الذي
يلف الخيط ﰲ شكل دوائر مرتبة ومتتالية ﰲ بكرة للخيط عالية وعريضة القطر
تحول دون تكدسه مﺎﻤ قد يحـ ّول كل رمية إﱃ كومة متشابكة .أما إذا علق
بالصخور ،فلتحريره ينبغي اتخاذ احتياطات كبﺮﻴة حتى ﻻ تنكﴪ القصبة ،أو أن
تُ ْقلِع الثقالة وتنطلق من مكانها كالرصاصة ،أو تصاب اليد والذراع بجروح
عميقة .نفس الجروح تهدد أصبع السبابة عند الرمي .ولذا يستحسن اﻻقتصار
ﰲ استعﺎﻤله عﲆ الشواطئ الرملية الخالية من الصخور والحجارة.
 (3خيط الفليوروكربون ):(Fluorocarbon
ﻤﻳثل خيط الفليوروكربون ثورة ﰲ مجال خيوط الصيد ،ليسهم بدوره ،إﱃ
جانب اﻻبتكارات العلمية اﻷخرى ،ﰲ تطوير معدات ولوازم الصيد ،ومواكبة هذا
اﻷخﺮﻴ للتطورات واﻻبتكارات العلمية ﰲ مختلف اﳌيادين واﳌجاﻻت.
يشــابه خيط الفليوروكربون ﰲ
مظهره خيط النيلون ،لكنــه من
مـواد كـيـمـيــائـيــة أخـرى يـتســــم
تصــــنيعهــا بنوع من التعقيــد.
يصــــنع خيط النيلون من مـادة
)ال ّبولياميد( ،ﰲ حﻦﻴ يصـنع خيط
الــفــلــيــوروكــربــون مــن مــادة
) (PVDFكـاختصــــار ل ) Poly
.(Vinyli Dène Fluoride
وهـذه اﳌـادة التي يصـــ ّنع منهـا
خيط الفليوروكربون كتلتهــا تســـــاوي  1.78جرام ﰲ الســــنتيميﱰ اﳌكعــب
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

107

) *55(1.78g/cm³ﰲ حﻦﻴ أن كتلـة اﳌـاء هي  1جرام ﰲ الســــنتميﱰ اﳌكعـب
) .(1g/cm³وهذه أوﱃ خصـائصـه وهي أنه ﻻ يطفو فوق اﳌاء ،بل يهبط ﻤﺑجرد
الوصـول إليه .أهم خاصـية جعلت خيط الفليوروكربون موضـع اهتﺎﻤم وإقبال
اﳌﺎﻤرســـﻦﻴ للصـــيد عليه ،هو أنه أقل رؤية مقارنة بغﺮﻴه من الخيوط .وﻻ يجب
الوقوع ﰲ اﳌغـالطة التي تدعي بأنه "منعدم" الرؤية .فلﻲﻜ تكون رؤيته منعدمة
ﻤﺗاما ،يجب أن يكون مؤﴍ انكســـار الضـــوء عليه متطابقا مع مؤﴍ انكســـار
الضـوء عﲆ اﳌاء .ﰲ حﻦﻴ أن التباين ،رغم أنه يبدو ضـئيﻼ ،إﻻ أنه موجود وقائم.
فمؤﴍ انكســــار الضــــوء عﲆ اﳌـاء هو  ،1.33ومؤﴍ انكســــار الضــــوء عﲆ
الفليوروكربون يﱰاوح ،بحســــب الجودة ،مـا بﻦﻴ  1.37و .1.42ﰲ مقـابـل النيلون
الـذي يﱰاوح مؤﴍ انكســــار الضــــوء عليـه مـا بﻦﻴ  1.53و .1.62ولـذلـك ﻻ ﻤﻳكن
القول بأنه منعدم الرؤية بشـكل مطلق ،بل فقط ضـعف مؤﴍ انكسـار الضـوء
عليـه يجعـل رؤيتـه أصـــعـب .وهـذا اﻷمر ينبغي اﻷخـذ فيـه بعﻦﻴ اﻻعتبـار ،درجـة
اﻹضـاءة ﰲ اﳌاء ،ومدى صـفاء هذا اﻷخﺮﻴ أو اضـطرابه ،وطبيعة حاسـة البﴫـ عند
اﻷســـﺎﻤك ،التي وإن ضـــعفت فإنه يبقى للخط الجانبي عند اﻷســـﺎﻤك دوره ﰲ
التقاط مختلف اﻻهتزازات الناتجة عن حركة اﻷجسام داخل اﳌاء.
من خصائص الفليوروكربون اﻹيجابية هي أنه بحكم ارتفاع كثافته مقارنة
باﳌاء ،فهو ﻻ ﻤﻳتصه مثلﺎﻤ هو الحال بالنسبة لخيط النيلون ،إضافة أنه ﻻ يتأثر
بأشعة الشمس مثله ،ومقاوم لﻼحتكاك ،مﺎﻤ ﻤﻳنحه عمرا أطول منه .وآخر ما
ﻤﻳتاز به الفليوروكربون هو ضعف ﻤﺗططه ،الﴚء الذي يسهل عملية تثبيت
الصنارة ﰲ فم السمك .لكن ضعف التمطط يقلل من الليونة التي ﻤﻳتاز بها خيط
النيلون.
من الواجب التمييز بﻦﻴ خيوط الفليوروكربون الخالصة  ،100٪وبﻦﻴ
تلك التي يتم خلطها ﻤﺑواد أخرى لتخفيض ﻤﺛنها فتنخفض معها جودتها،
والخيوط اﳌقلدة واﳌزورة والتي ﻻ عﻼقة لها بالفليوروكربون.

Wikipédia : Polyfluorure de vinylidène
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خيوط النيلون اﳌعالجة بالفليورين :حل وسط يروم اﻻستفادة من خصائص
الفليوروكربون وخصائص النيلون ﰲ نفس الوقت ،لجأت بعض الﴩكات إﱃ
تصنيع خيوط نيلون وأضافت إليها مادة )الفليورين( ) (Fluorineكإحدى اﳌواد
الداخلة ﰲ تركيبة الفليوروكربون .وإن كان هذا النوع من الخيوط ﻻ يبلغ درجة
خُفية الفليوروكربون إﻻ أنه يضل أفضل من النيلون الخالص .الخيوط اﳌعالجة
بالفليورين تحافظ عﲆ ليونة النيلون ،وﻻ ﻤﺗتص اﳌاء ،ومقاومة ﻷشعة الشمس
واﻻحتكاك ،باﻹضافة إﱃ انخفاض ﻤﺛن تكلفتها.
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الث َقّاﻻت*56

)Plombs

ل ّبلومة ،لڭمﲓ ،ا��ون(

اﳌبدأ اﻷساﳼ الذي يعطي للرمي الشاطئي خاصيته اﳌميزة كتقنية تستمد منه
اسمها هو الرمي .يتحقق الرمي بواسطة قصبة ﻹيصال الطعم إﱃ مكان محدد
عﲆ بعد مسافة ما .وبلوغ اﳌسافات اﳌبتغاة يتحقق بتوفر مجموعة من
الﴩوط .فاﳌﺎﻤرس ،بحسب مهاراته وتقنياته ،سيحاول أن يبلغ بالقصبة درجة
من التق ّوس ،بفعل كتلة الثقالة ،ليكسبها الطاقة ،وهذه الطاقة تتحول إﱃ ﴎعة
تقطع العﴩات من اﻷمتار عند تحريرها ﰲ الوقت والوضع اﳌناسبﻦﻴ لبلوغ أقﴡ
مدى.
اﳌسافة تتحقق بفعل العﻼقة بﻦﻴ وزن الثقالة وبﻦﻴ الﴪعة التي تعطى لها من
خﻼل مجموع الحركات التي يقوم بها اﳌﺎﻤرس بواسطة القصبة ،ومدى استغﻼل
خصائصها اﳌيكانيكية اﳌرتبطة بدرجة معامل الكربون ،وﻤﺑدى تناسب قوتها
اﳌثﲆ مع وزن الثقالة ،ومدى اﻻنسيابية الهوائية ) (Aérodynamismeلهذه
اﻷخﺮﻴة بحسب شكلها وبحسب مركب الطعم.
إن شكل الثقالة ومدى انسيابيتها عامل
مهم ﰲ بلوغ اﳌسافة وﰲ الثبات وﰲ
الصمود أمام التيارات.

 56معجم المعانيَ :ث ّقالة :ما يُث ّقل به الشيء ليستقر مكانه .يستعمل في تثقيل شباك الصيد البحري ،أو
ﻹبقاء الصنارة أو الشبكة تحت الماء َثقاّلة الصياد
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الثقالة لها دور مزدوج:
إيصال الطعم عﲆ أحسن حال عﲆ بعد مسافة معينة.
"اﻻستقرار والثبات" ﰲ اﳌكان اﳌحدد بعد الوصول إليه.
إن هذا الدور اﳌزدوج اﳌوكول إﱃ الثقالة ،يتطلب اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار باﻹضافة
إﱃ اﳌسافة اﳌرجوة ،مدى تناسب وزن الثقالة وشكلها مع حالة الطقس )الرياح
وقوتها واتجاهها( وحالة البحر .أي ﴐورة اﳌوازنة بﻦﻴ اﳌتطلبات وبﻦﻴ الظروف
اﳌحيطة بها .ويبقى اﳌبدأ اﻷساﳼ الذي يحكم هذه اﳌوازنة هو محافظة الطعم
عﲆ مظهره الطبيعي بالنسبة للسمك.
ﻤﻳكن تصنيف أنواع الثقاﻻت إﱃ صنفﻦﻴ باعتﺎﻤد معيار كيفية تثبيتها ﰲ الخيط:
 الثقاﻻت اﳌنزلقة ) :(Les plombs coulissantsأشهر أشكال هذا النوع منالثقاﻻت هو اﳌشابه لحبة الزيتون ،كﺎﻤ توجد أشكال أخرى عديدة .يخﱰق
وسطها ما يشبه اﳌمر ذي مدخلﻦﻴ من الجهتﻦﻴ ،بحيث يدخل الخيط من جهة
ويخرج من الجهة اﻷخرى ،حتى إذا تم رميها واستقرت ﰲ مكانها وأقبل السمك
عﲆ الطعم فإنه عندما ﻤﻳسكه ويجره سينزلق الخيط من وسط الثقالة وتبقى
هذه اﻷخﺮﻴة مستقرة ﰲ مكانها بحيث لن يشعر السمك بأي مقاومة ناتجة عن
ثقلها .هذا هو التصور النظري الذي يقوم عليه مبدأ الصيد بالثقالة اﳌنزلقة.
وتستعمل ﻻستهداف اﻷسﺎﻤك الحذرة واﻷسﺎﻤك التي ترعى ﰲ القعر.
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 الثقاﻻت الثابتة :تعلوها مباﴍة حلقة أو ساق من بضع سنتيميﱰات ﰲ قمتهحلقة لوصله بالخيط .ﻤﻳكن تحويل بعض هذه الثقاﻻت من ثابتة إﱃ منزلقة
بتمرير الخيط من وسط حلقاتها مباﴍة أو عن طريق اﳌنزلقات إحدى اللوازم
اﳌخصصة لهذا الغرض.

 تتنوع تصاميم وأشكال وأوزان وألوان كﻼ الصنفﻦﻴ .منها ما هو عﲆ شكلقذيفة أو هرم أو كروي الشكل أو عﲆ شكل نجمة ...كﺎﻤ توجد أنواع مزودة
بأجنحة جانبية ﳌنحها اﻻستقرار أثناء الرمي وللزيادة ﰲ انسيابيتها الهوائية أو
انسيابتها اﳌائية بحيث ترتفع أثناء السحب عن القعر وتقلل من احتﺎﻤﻻت أن
تعلق ﰲ الصخور.

كﺎﻤ أن تزويد بعضها بساق يكسبها استقرارا ﰲ الرمي ،ويسهل تحريرها إذا
علقت إذ أن رفع القصبة ﻤﻳكن أن يرفع الساق وبالتاﱄ تحريك الثقالة من
موضعها وإمكانية تحريرها.

من أكﱪ معيقات اســـتقرار الثقالة ﰲ موضـــعها هو التيارات .ولتفادي هذا
اﳌشــكل أو الحد من انجرافها وانحرافها تم تزويد بعضــها بثناﻲﺋ من ال ُخطّافات
)ك ّراشـــات( ) (Grappinsالتي من شـــأنها أن تنغرس ﰲ الرمل وتحقق للثقالة
اســــتقرارا وثبـاتـا ﰲ موضــــعهـا .وتتطلـب هـذه الخطـافـات عمليـة ضــــبط درجـة
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

112

تحررها حتى تنفك عند جرها وﻻ تبقى عالقة ﰲ الرمل فتتســـبب ﰲ انكســـار
الخيط أو إفﻼت السمك.

من اﳌفروض أن يتوفر اﳌﺎﻤرس عﲆ أشكال متنوعة وأوزان مختلفة من الثقاﻻت
حتى يتمكن من التكيف مع مختلف الظروف ،وأن يضع ﰲ اﻻعتبار ﴐورة
اﳌوازنة بﻦﻴ اﻻنسيابية وبعد اﳌسافة والثبات ،واﻻقتصار عﲆ الحد اﻷدﻰﻧ من
الوزن الذي يحقق هذه اﳌطالب .وأخذا بعﻦﻴ اﻻعتبار قوة القصبة ووزن الطعم
وتناسبها اﻷمثل مع وزن معﻦﻴ .كﺎﻤ ينبغي التعامل بحذر من مبالغة بعض
الﴩكات من تضخيم تلك القوة .ويبقى اﻻختيار مطروحا حول ما إذا كان من
اﻷفضل أن تستقر الثقالة ﰲ موضعها أم تحافظ عﲆ قدر من الحركة ،مادام
الهدف هو اﳌحافظة قدر اﻹمكان عﲆ أن يبدو الطعم لﻸسﺎﻤك ذا مظهر طبيعي
وفق ما اعتاد عليه ﰲ بيئته وما ﻻ يثﺮﻴ حذره الغريزي.
بخﻼف بعض اﳌعادن التي يعتﱪ وجود نسبة منها ﰲ الجسم ﴐوريا لسﻼمة
صحة اﻹنسان كالحديد والزنك والكالسيوم ،..فإن مادة الرصاص التي تصنع منها
الثقاﻻت سامة* ،57وتﱰاكم ﰲ جسم اﻹنسان )وباقي الكائنات( وتؤدي إﱃ
عواقب وخيمة .ولهذا يجب التعامل معها بحذر شديد .وكﺎﻤ أنها مﴬة
باﻹنسان فإنها تلحق أﴐارا أيضا بالبيئة وباﳌياه وكائناتها .ومن اﻷجدر استعﺎﻤل
مواد بديلة عن الرصاص حفظا للصحة وحفظا للبيئة ،أو استعﺎﻤل الثقاﻻت
اﳌغشاة واﳌغلفة بطبقة من البﻼستيك أو بالرمل...

Centre antipoison Paris : Toxicité du plomb et ses dérivés inorganiques
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الصنارات "اﳋُطافات"

)(Les hameçons
آخر ﳾء ينتهي به الخيط ﰲ مركب الطعم هو الصنارة ،وأول ﳾء يصادفه
السمك هو الصنارة .فهي إذن نقطة التقاطع والتﻼقي بﻦﻴ الصياد واﻷسﺎﻤك .قد
يتوفّق اﳌﺎﻤرس للصيد ﰲ كل ﳾء ،إﻻ أن خلﻼ ما ﰲ الصنارة قد يحطم كل
اﳌجهودات واﳌهارات والتقنيات.
يجب بالﴬورة اختيار الصنارة اﳌﻼﻤﺋة شكﻼ وحجﺎﻤ لنوع الطعم وحجمه
وللسمك اﳌستهدف .وعدم التناسب ينتج عنه أحد اﻻحتﺎﻤﻻت التالية:
طعم أصغر من الصنارة

طعم أكﱪ من الصنارة

يكشف عن الصنارة ويثﺮﻴ حذر اﻷسﺎﻤك.
وقد ﻻ تتمكن منه الصنارة أو يفلت منها

تكون فرص إفﻼت السمك أكﱪ

طعم وصنارة كبﺮﻴان وسمك صغﺮﻴ

سينتزع السمك من الطعم ما شاء دون أن
يصل للصنارة أو ﻤﻳسها

طعم وصنارة صغﺮﻴان وسمك كبﺮﻴ

جاذبية ضعيفة إﻻ ﰲ بضع حاﻻت

أما من حيث الشكل فكل نوع من الطعوم يتطلب ويتناسب مع شكل معﻦﻴ
من الصنارات للنجاح ﰲ تحقيق الهدف .مع وضع نوعية وحجم السمك بعﻦﻴ
اﻻعتبار واستعﺎﻤل خيط ذي قطر مﻼءم حتى يشكل الكل مركبا متجانسا.
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ليس هناك صنارة متعددة
اﻻستعﺎﻤﻻت ﰲ كل الحاﻻت،
وصالحة لكل الطعوم
والتقنيات وﻷي نوع من
السمك ،حتى وإن كان بعض
اﳌﺎﻤرسﻦﻴ يتشبثون باستعﺎﻤل
شكل معﻦﻴ ﰲ كل اﻷحوال وﻻ
يغﺮﻴون سوى الحجم.
إﻻ أنه نظرا لتنوع الطعوم
وأحجامها ،واختﻼف أنواع
اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة ،فإن من الﴬوري التوفر عﲆ أشكال متنوعة من الصنارات
ذات اﻷحجام اﳌختلفة.

الصــنارة اﳌســتقيمة ) :(Hameçon droitســاقها
ومقـدمتهـا الرأســـيـة متوازيـان ،وجزؤهـا الســـفﲇ
كقرص دائرة.

الصــنارة الدائرية شــبه اﳌنغلقة ):(Circle hook
شــكلها الدائري شــبه منغلق إﱃ درجة أن رأســها
اﳌسـنن متجه بشـكل كﲇ نحو داخل الدائرة .ﻤﺗتاز
بخـاصـــيـة التثبيـت الـذاﻲﺗ من طرف الســـمـك وﻻ
تحتاج إﱃ تدخل الصياد )الردّان(.
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الصنارة الدائرية :ساق قصﺮﻴة ،وقاعدة سفﲆ دائرية،
ومقدمة الصنارة ورأسها اﳌسنن يتجهان نسبيا نحو
الداخل مﺎﻤ يعطي للصنارة شكل دائرة مفتوحة.

الصـنارة اﳌنحرفة ) :(Hameçon renverséوهي التي
يطلق عليه اســم "ݣوشــية" .مشــابهة ﰲ الشــكل العام
للصـــنارة الدائرية لكن جزأها اﻷمامي منحرف ﻤﻳينا أو
شــﺎﻤﻻ بحيث يكون الرأس اﳌســنن مائﻼ لتقليل فرص
إفﻼت اﻷسﺎﻤك الحذرة أو اﻷسﺎﻤك القاضﺎﻤت الناهبات
للطعوم والتي يصــعب إمســاكها بحيث يكون تناولها
للطعم بانتزاع قضﺎﻤت مستعملة أسنانها القواطع.
الصـنارة شـبه-مثلثة القاعدة ):(Hameçon Crystal
ســاق الصــنارة ومقدمتها الرأســية متوازيان ،وقاعدتها
الســـفﲆ غﺮﻴ مكتملة اﻻســـتدارة وتأخذ شـــكل شـــبه
مثلـث .والقـاعـدة الســـفﲆ لهـذا النوع من الصـــنـارات
أعمق من غﺮﻴها من اﻷشكال.
الصنارة الثﻼثية )الفيـــ زڭة( ) :(Hameçon tripleمن
اﻻســم ومن الصــورة يبدو واضــحا أن هذا النوع تتحد
فيه ثﻼث صـنارات إما مسـتقيمة أو شـبه مثلثة القاعدة
حيث تشــكل سـ يقانها ســاقا واحدا تعلوه حلقة تكون
مســتديرة أو شــبه مســتديرة .يســتعمل هذا النوع ﰲ
الطعوم اﻻصــطناعية ،أو عند التطعيم بالســمك الحي
أو بالســردين أو اﻻسقمري أو عجﻦﻴ البيلوطة ...
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مﻼحظات عﲆ أشكال الصنارات:
الصنارة اﳌستقيمة

 +سهولة اخﱰاقها لفم السمك
 +سهولة التطعيم
 -امكانية إفﻼت السمك

الصنارة الدائرية شبه اﳌنغلقة  +تثبيتها ﰲ فم السمك يكون ذاتيا
 +استحالة إفﻼت السمك
 صعوبة ﰲ التطعيمالصنارة الدائرية

 +ممتازة لصيد أنواع عائلة اﻷسبور
 محدودة اﻻستعﺎﻤل ﰲ بعض أنواع الطعومكالسلطعون...

الصنارة اﳌنحرفة

 +صعوبة إفﻼت السمك
 تأخر انغرازها ﰲ فم السمك -تطعيم يحتاج إﱃ الدقة

الصنارة شبه مثلثة القاعدة

 +اخﱰاق ممتاز لفم السمك
 +صعوبة إفﻼت السمك
 -قد تفسد الديدان أثناء التطعيم

الصنارة الثﻼثية

 +تعدد الرؤوس يقلص إمكانية إفﻼت السمك
أثناء الهجوم من أية زاوية.
-احتﺎﻤل أكﱪ ﰲ أن تعلق بالصخور)توغل(
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يتحدد معيار جودة الصنارة بحسب توفرها عﲆ الخصائص الثﻼثة التالية:
تعوج بسهولة
أ( القوة :ﻻ تنكﴪ وﻻ تثنى وﻻ ّ
ب( الخفة :تكون دقيقة وخفيفة وﻻ يحس السمك معها بوجود مادة غريبة
داخل الطعم.
ج( شدة الحدة :يكون رأسها حادا جدا ومشحوذا بطريقة مثالية ،ﻷن وظيفة
الصنارة اﻷوﱃ هي سهولة انغرازها ﰲ فم السمك مهﺎﻤ كانت طبيعته ،والتقليل
من فرص إفﻼته.
هذه الخصائص يجب أن تتوفر ﰲ كل نوع من الصنارات مهﺎﻤ تعددت وتباينت
أنواعها وأشكالها .وﻤﻳكن إجﺎﻤﻻ تصنيف الصنارات اﳌستعملة ﰲ الرمي الشاطئي
إﱃ أربعة تبعا لشكلها العام:
مادة الصنع :لقد شكل الحديد مادة صنع الصنارات ﳌدة طويلة نظرا ﳌا ﻤﻳتاز
به من قوة .لكنه ﰲ اﳌقابل ثقيل الكتلة وعرضة للصدأ ،رغم معالجة سطحه
ﻤﺑواد تطيل أمد استعﺎﻤله وﻤﺗنحه مقاومة أفضل للصدأ .ولوضع حد ﳌشكل الصدأ
الذي يهدد اﳌواد الحديدية بحكم البيئة البحرية القاسية من ملوحة ورطوبة
وأشعة الشمس ،بدأ تصنيع الصنارات من الفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ .لكن اﳌشكل
الذي تطرحه صنارات الفوﻻذ أن رأسها ليس مثاﱄ الحدة ،كﺎﻤ أنها ﻤﺗثل خطورة
حقيقية عﲆ اﻷسﺎﻤك ﰲ حال ابتﻼعها أو اﻹفﻼت بها نظرا لعدم تحللها كالحديد.
وبسبب هذا اﳌشكل البيئي يتم منع استعﺎﻤلها.
أجزاء الصنارة:
 -الساق ) :(La tigeالجزء الطوﱄ من الصنارة الذي يعلوه مكان عقد

الخيط:
قصﺮﻴة الطول :مع قﴫ الساق تكون الصنارة أكﺮﺜ خفية .تصلح غالبا
•
للصيد ﰲ القعر والتطعيم بالديدان الرقيقة.
طويلة :تصلح للصيد ﰲ اﳌياه الوسطى والتطعيم بالديدان الكبﺮﻴة
•
وخاصة حينﺎﻤ تكون الساق مزودة بشويكات لتثبيت الديدان ومنعها من
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اﻻنزﻻق نحو اﻷسفل ،وأيضا تصلح للتطعيم بأذرع اﻷخطبوط وبالحبار .يسهل
نزعها من فم السمك.
متوسطة الطول :وﻤﺗثل اختيارا وسطا بﻦﻴ الحجمﻦﻴ السابقﻦﻴ.
•
 الرأس ) :(La pointeمهﺎﻤ تنوعت أشكال الصنارات وتصاميمها وموادهاوأحجامها ،فاﻷهمية القصوى يكتسيها رأسها .ويكون الرأس مﺎﻤثﻼ لرأس إبرة أو
عﲆ شكل زاوية حادة .وبحسب هندسة صنعه فقد يخضع الرأس لعملية شحذ
ميكانيكية أو كيميائية .ونجاح الصيد مرهون ومﴩوط به .لذلك ينبغي أن
يحظى باﻷهمية القصوى ومراجعته كل حﻦﻴ .فكلﺎﻤ كان الرأس حادا جدا وجب
اﻻنتباه إليه خاصة بعد إخراجه من فم السمك أو تحريره بعد أن يكون قد علق
بالصخر )وغل( ،إذ من اﳌحتمل جدا أن يفقد حدته .ويكون الرأس بحسب
هندسة تصميمه ،متجها إﱃ أعﲆ وموازيا للساق ،أو محنيا نحو الداخل .وهذا
الشكل اﻷخﺮﻴ يصعب عﲆ السمك التخلص منه.
 الشويكة )الحلقومة() :(L’ardillonتقع مباﴍة تحت الرأس وتكون متجهةنحو اﻷسفل عكس اتجاه الرأس .يتحدد دورها من الناحية النظرية ﰲ الحيلولة
دون تخلص السمك من الصنارة .ويختلف حجمها ودرجة بروزها مﺎﻤ قد تعرقل
أحيانا اخﱰاق الصنارة لفم السمك ،كﺎﻤ يصعب نزعها من السمك خاصة إذا كان
الهدف من الصيد رياضيا .فالصيد الرياﴈ ) (catch and releaseيستلزم
استعﺎﻤل صنارات بدون شويكة.
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 ربط الصنارة :يُربط الخيط بالصنارة بحسب ما إذا كانت مزودة بحلقة)صنارة الخرصة( أم بح ّيز مفلطح ) .(Paletteولكل واحد منهﺎﻤ أفضليته لدى
اﳌﺎﻤرسﻦﻴ.

فالصنارة اﳌفلطحة وبحكم أن العقدة تكون أسفل الحيز اﳌفلطح فإنها تصبح
وكأنها امتداد للخيط.

عﲆ أن هناك بعض اﳌﺎﻤرسﻦﻴ من يتعامل مع الحلقة
كالحيز اﳌفلطح بحيث ﻤﻳرر منها الخيط ويربط العقدة
أسفلها.
وبعض الصنارات تكون حلقاتها منحنية لتسهيل عملية تثبيتها ﰲ فم السمك،
كﺎﻤ أن شكل الحلقة الدائرية واتجاه العقدة نحو اﻷعﲆ يسهﻼن ﻤﺗرير الطعوم
من الصنارة إﱃ الخيط.
وﰲ حال استعﺎﻤل الصنارة مفلطحة القمة من
الﻼزم أن تكون العقدة من أمامها وليس من
خلفها ﻹنجاح عملية تثبيتها ﰲ فم السمك
ودون إمكانية إفﻼته.
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يقـدم اﻻبتكار العلمي والتكنولوجي الحـل اﻷمـثل فـي الوقت الراهـن بابتكار
صنارات تحتوي عﲆ نسبة عالية من الكربون والذي ﻤﻳنحها صﻼبة ومتانة وخفة
ومقاومة للصدأ .إضافة إﱃ أن رأسها مدبب ومسنن بواسطة عملية شحذ
كيميائية.
من اﳌعلوم أن قطر وسمك الصنارة ﻤﻳنحها اﳌتانة وعدم
القابلية لﻼعوجاج ،إﻻ أنها تزداد ثقﻼ وتثﺮﻴ حذر السمك
ورفضه للطعم الذي يبدو له مخالفا ﳌا اعتادت عليه
غريزته .والحل الذي ابتكرته بعض الﴩكات اﳌصنعة هو
إبداع صنارات مفلطحة من الجانبﻦﻴ ﰲ الجزء السفﲇ شبه
الدائري ،ﻷن التفلطح يحول دون أن تنثني أو يلحقها اعوجاج ،وﰲ نفس الوقت
تحافظ عﲆ الحد اﻷدﻰﻧ من الـ ُسـ ْمك والوزن حتى تكون الصنارة أكﺮﺜ خفية.
والهدف من كل ذلك هو أن يبدو الطعم لﻸسﺎﻤك كأي طعام يصادفه ﰲ بيئته
تغﺮﻴ ﻤﻳس هذا اﳌظهر تكون له نتيجة سلبية بإثارة الحذر لدى
البحرية .وإن أي ّ
اﻷسﺎﻤك أو رفضها للطعم أو التخلص منه ﻤﺑجرد اﻹمساك به.
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ا�لوازم اﳌﳬ�
)(Les accessoires
الواصل الدوار ):(Emerillon
الواصــــل الـدوار قطعـة معـدنيـة
مركبـة من محور مركزي ﰲ جـانبيـه
حـلـقـتــان مـتـحـركـتــان كــل واحــدة
مســــتقلـة عن اﻷخرى ﰲ دورانهـا،
يتوفر بـأحجـام وأشـــكـال متعـددة،
وقوة مقاومة بحسـب الحجم .وهو
متعدد اﻻســتعﺎﻤﻻت ،فإما أن يكون
ثنـاﻲﺋ الحلقـات ويصــــل بﻦﻴ خيطﻦﻴ
من جهـة ،وبـالتـاﱄ ﻤﻳنح اســــتقﻼليـة
لكــل خيط ﻤﺑعزل عن اﻵخر ،فــإذا
التوى أحــد الخيطﻦﻴ عﲆ نفســـــه
يبقى اﻵخر ﰲ منـأى عن ذلـك ،وقـد
تكون إحـدى الحلقـات موصــــولـة
ويس تعمل للخيط النهاﻲﺋ اﳌتفرع واﳌتعامد مع
ﻤﺑشـبك ،أو يكون ثﻼﻲﺛ الحلقات .ـ
الخيط الســــفﲇ أو الخيط الداعم ...وقد يكون من حلقـة منفردة ذات وضــــع
متعامد وقاﻤﺋة مباﴍة عﲆ دعامة من جويهرة ،أو من أنبوب صـــغﺮﻴ يتم منهﺎﻤ
ﻤﺗرير الخيط ،أو قاﻤﺋة عﲆ ساق معـ دنـ يـ ة مـ مددة زيادة ﰲ وضـ عها اﳌتعامد
ووقاية للخيط اﳌوصـول بها من احتﺎﻤل أي تشـابك .وبعض أنواع الواصـل الدوار
مزود بجويهرات...
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اﳌِشـــبك ) :(L’agrafeيلعب اﳌشـــبك دورا مهﺎﻤ ﰲ تســـهيل عملية الوصـــل
وت ـس ـــــ ريعها وخاصـة لتثبيت الواصـل الدوار ﳌركب الطعم بالخيط الداعم أو
الخيط السـفﲇ ،أو لوصـلهﺎﻤ بالثقـــــ الـــــ ة .وتتعدد أشـكال اﳌ ـش بك وأحجامه
واستعﺎﻤﻻته،
ويبقى أفضــــلهـا اﳌشـــبـك
اﳌصــــنع من فوﻻذ مقــاوم
للصـــــدأ ،والــذي ﻻ ينفتح
بسهولة أو يتسبب تصميمه
ﰲ تشابك مع الخيط.
اﳌوصﻼت ):(Les connecteurs/URFE

تتوفر ﰲ سوق اللوازم أنواع من اﳌوصﻼت
متباينة الطول عﲆ شكل ساق معدنية ﰲ
طرفيه واصل دوار ومشبك مكسوان
بغشاء مطاطي ويتفرع عن تلك الساق
واصل دوار متعامد قد يكون مزودا
بجويهرتﻦﻴ من كﻼ جانبيه .ومن بﻦﻴ
استعﺎﻤﻻت هذه اﳌوصﻼت تثبيتها ﰲ
نهاية الخيط الداعم أو السفﲇ ووصلها
بثقالة ﰲ أسفلها وخيط نهاﻲﺋ قعري ﰲ
الواصل الدوار اﳌتعامد معها...
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اﻷغشية السيليكونية
) :(Gaine siliconeوتستعمل لحﺎﻤية العقدة،
والوقاية من تشابك الخيوط ،ودعم وتقوية
الوضع اﳌتعامد للخيوط النهائية .وتثبيتها
بإدخال طرفها ﰲ حلقة الواصل الدوار.

الـ ُجسيم العـوام )(Popup
يســـتـعـمــل ـلرفع الطـعـوم ،بحـيــث
يُقطّع ويُثبــت جزء منــه ﰲ الخيط
بقدر درجة الطفو التي تتناســب مع
وزن الـطـعـم ومســــتـوى الـعـمـق
اﳌستهدف.
ماسكات الطعم ):(Accroche appât
من اﳌفروض أثناء الرمي أن تتقدم
الثقالة تجر خلفها اﳌركب بخيوطه
النهائية الحاملة للطعوم ،لكن
التفاوت بﻦﻴ كتلة الثقالة وكتلة
الطعوم ينجم عنه تفاوت ﰲ الﴪعة
بﻦﻴ الكتلتﻦﻴ ،بل إن الطعوم اﳌتطايرة
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خلف الثقالة تحد من ﴎعتها وتحد من اﻻنسيابية الهوائية وبالتاﱄ تقلص من
اﳌسافة من جهة ،وقد تصاب الطعوم بالتلف والﴬر أثناء التحليق وأثناء
السقوط ﰲ اﳌاء من جهة ثانية .ولتفادي هذا اﳌشكل ،تستعمل ماسكات الطعوم
التي يقوم دورها عﲆ مسك الصنارة الحاملة للطعم مباﴍة خلف الثقالة .ومع
الرمي فإن جميع الخيوط تصطف وتنتظم ﰲ خط مستقيم واحد
خلف الثقالة التي تخﱰق الهواء ،وخلفها "تختبأ" الطعوم مﺎﻤ سيحافظ عﲆ
اﻻنسيابية الهوائية ﳌركب الطعم وحﺎﻤية هذا اﻷخﺮﻴ حتى لحظة تحرره عند
نزوله ﰲ اﳌاء.
الجويهرات ):(Les perles
القدرة البﴫية لدى اﻷسﺎﻤك محدودة
وخاصة مع ضعف اﻹضاءة واضطراب اﳌياه،
لكنها تظل شديدة الحساسية اتجاه الحركة
والضوء .وﻹثارة انتباه اﻷسﺎﻤك واستغﻼل
غريزتها الفضولية يتم تركيب الجويهرات
اﳌلونة والفوسفورية والفلّورية ذات الشكل
الكروي أو البيضاوي واﻷحجام اﳌختلفة،
فألوانها أو ضوؤها اﳌتوهج من شأنه أن
يستثﺮﻴ اﻷسﺎﻤك ،فإذا انجذب إليها صادف
الطعم .إﻤﻧا ينبغي اﳌوازنة بﻦﻴ إثارة انتباه
اﻷسﺎﻤك وعدم إثارة حذرها ،ﻷن نقطة
الضوء اﳌتوهج قد تبدو للسمك عينا لسمك
مفﱰس فتكون النتيجة عكسية .ولهذا من الﴬوري جدا أن يكون اختيار اﻷلوان
متناسبا مع درجة صفاء اﳌاء أو اضطرابه ،ومدى اﻹضاءة ...ليكون اختيار ألوانها
موفّقا مع اﻷخذ بعﻦﻴ اﻻعتبار نوع السمك اﳌستهدف.
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تلعب الجويهرات باﻹضافة إﱃ دورها ﰲ جذب انتباه اﻷسﺎﻤك دورا آخر ﻻ يقل
أهمية ،وذلك حينﺎﻤ تكون مصنعة من مادة أقل كثافة من اﳌاء فتطفو بالطعوم
عند تثبيتها معها بغاية رفعها عن القعر وحﺎﻤيتها من أن تعلق بالصخور وﰲ
مأمن من اﻷسﺎﻤك القاضمة الناهبة ،أو رفع الطعم إﱃ مستوى معﻦﻴ ،وسط اﳌاء
أو قريبا من السطح ،ﻻستهداف بعض اﻷنواع من اﻷسﺎﻤك ،واﳌوازنة بﻦﻴ وزن
الطعم ودرجة طف ّو ) (Flottabilitéالجويهرات.
باﻹضافة إﱃ الجويهرات اﳌلونة والفوسفورية والفلورية الجاذبة والطافية،
توجد أيضا جويهرات مزودة بواصل دوار أو مشبك متعامد مع الفجوة التي ﻤﻳرر
منها الخيط .وتستعمل لعدة أغراض كتفريع خيط نهاﻲﺋ عن الخيط السفﲇ أو
الخيط الداعم ،أو لوصل الثقالة...
ويثبت هذا النوع من الجويهرات ،بجويهرتﻦﻴ دقيقتﻦﻴ واحدة من كل جانب
لتقوما بدور الحﴫ ،وذلك بإلصاقها ﰲ الخيط بواسطة لصاق سائل خاص.
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اﳌنزلقات ):(Les coulisseaux

تتوفر اﳌنزلقات بأشـكال وأحجام وألوان متنوعة ،وكلها مزودة ﻤﺑشـبك أو واصـل
دوار.
بواسطتها ﻤﻳكن تحويل ثقالة ثابتة إﱃ
منزلقة ،أو جعل خيط نهاﻲﺋ تلقاﻲﺋ التثبيت ﰲ
فم السمك بدون حاجة إﱃ تدخل الصياد.
فعندما يقبل السمك عﲆ الطعم ويحاول
الفرار به بسـرعة سينزلق الخيط إﱃ أن
تصطدم الثقالة باﳌنزلقة .ومن شان اﻻصطدام
اﳌفاجئ للثقالة باﳌنزلقة أن يجعل الصنارة
تنغرس ﰲ فم السمك تلقائيا.
ركيزة التثبيت ):(Pique
تعتﱪ ركيزة التثبيت أداة أساسية ﻻ غنى عنها ﰲ عملية الصيد .فهي
تحافظ عﲆ القصبة وتحميها من الصخور واﻷحجار ،وتسهل عملية
التطعيم والتغيﺮﻴ الﴪيع ﳌركبات الطعم ،وترفع من مستوى علو
القصبة بحسب طول الركيزة ،وتثبتها ﰲ وضع واتجاه وزاوية محددة
ﰲ انتظار ﴐبات السمك .ويجب أن تكون من ألومنيوم سميك
وخفيف ﳌقاومة أي اعوجاج ،ومن اﻷفضل أن تكون الحلقة العليا ﰲ
ركيزة التثبيت مفتوحة ،لتسهيل عملية تثبيت الصنارة ﰲ فم السمك
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بشكل فوري وآﻲﻧ فور ﴐباته أو محاولة هروبه ،عوض أن تكون الحلقة مغلقة
فيضطر الصياد إﱃ رفع القصبة ﻹخراجها أوﻻ ،ثم القيام بالثبيت ثانيا مﺎﻤ قد
ﻤﻳنح السمك فرصة لﻺفﻼت.

الرايس رشيد الفرجي
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لُفافات مركبات الطعم اﻻحتياطية ):(Rigs winder

تلعب الســـ رعـــ ة دورا
حاســـﺎﻤ ﰲ نجاح عملية
الصـيد أحيانا خاصـة مع
فرصـــة تواجد ﴎب من
اﻷســﺎﻤك ،كﺎﻤ أن خرجة
الصـــيد تكون مســـبوقة
بإعداد قبﲇ ﻻســتثﺎﻤرها
عﲆ أحسن وجه وتهييئ
مركبـات طعم متنوعـة وجـاهزة لﻼســــتعﺎﻤل للتوفر عﲆ احتيـاطي كـاف منهـا
للتكيف الـ ـ سـ ـ ريـ ـ ع مع كل الظروف الطارئة .ولجعلها ﰲ متناول اﻻستعﺎﻤل
الفوري توجد لهذا الغرض لفافات توضـع فيها مركبات الطعم اﻻحتياطية ،وهي
متنوعة اﻷشــكال الهندســية أهمها الشــكل اﻷســطواﻲﻧ اﳌتوفر بألوان متعددة
لتسهيل عملية تصنيف اﻻحتياطي ،وﰲ علب خاصة لتيسﺮﻴ ترتيبها.
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بناء مر�ب الطعم
Montage
مركب الطعم هو الجزء النهاﻲﺋ الذي يتم بناؤه وتركيبه وفق تصميم وشكل
معﻦﻴ ليوصل الطعم إﱃ سمك مستهدف بذلك الشكل من اﳌركب .ويﱰكب من
مكونات عدة وبكيفيات متنوعة ومقاييس وأحجام متباينة .والهدف هو تقديم
)طعم( للسمك قصد استثارة غريزته عن طريق )طعام( يتخذ مظهرا طبيعيا،
والذي من اﳌفﱰض أنه سيستهويه ويجذبه إﱃ تناوله ،وبالتاﱄ خداعه واﻹمساك
به عن طريق الصنارة اﳌخبأة ﰲ الطعام .وعﲆ هذا اﻷساس فالطعم أي الفخ
واﳌصيدة الذي يقدم للسمك هو ﰲ أصله طعام ،وينبغي ﳌركب الطعم أن يقدمه
ويحافظ عﲆ مظهره كطعام لينجح فعﻼ ﰲ مهمته كطعم .ولﻲﻜ ينجح الطعم،
باعتباره مصيدة ،ﰲ إغراء السمك ودفعه إﱃ اﻹقبال عليه ،ينبغي بالﴬورة أن
يتصف بصفات الطعام الذي تعودت عليه غريزته ﰲ بيئته البحرية سواء من
حيت نوعيته أو مظهره أو مستوى العمق اﳌتناسب معه ،واستحضار أن السمك
إذا كان يقبل عﲆ الطعام فمن أجل التزود بالطاقة الﻼزمة لﻼستمرار ﰲ الحياة.
وﰲ نفس الوقت فإن غريزته تقوم أيضا عﲆ اﳌحافظة عﲆ الحياة والتسلح بأقﴡ
درجات الحيطة والحذر .وبالتاﱄ فمن الطبيعي أنه أثناء بحثه عن الطعام تدفعه
غريزته إﱃ العمل ﻤﺑوجب هذين اﳌبدأين اﳌتﻼزمﻦﻴ )الحصول عﲆ الطعام/توخّي
الحذر( .وهذا بالضبط ما ينبغي استحضاره أثناء مركب الطعم.
تتحدد عملية بناء مركب الطعم ونوعيته وشكله انطﻼقا من وضع مجموع
العوامل اﳌحيطة بعملية الصيد ﰲ اﻻعتبار ،كطبيعة اﳌصيد والظرف الزماﻲﻧ
وحالة الطقس والبحر واﳌعدات اﳌستعملة والسمك اﳌستهدف ...من اﳌعلوم أن
اﻷسﺎﻤك ،بحسب فصيلتها ونوعها ،تعوم إما قريبا من السطح ،أو ﰲ القعر ،أو
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بينهﺎﻤ ﰲ الوسط )بﻦﻴ زوج مياه( ) ،(Entre deux eauxلذلك فالسمك
اﳌستهدف باﻹضافة إﱃ مجموع العوامل اﳌذكورة أعﻼه سيحدد نوعية وشكل
اﳌركب والقياسات واﻷحجام.
الخيط الداعم ) :(L’arrachéمن العناﴏ اﻷساسية التي تفرض نفسها أحيانا
ﰲ عملية الﱰكيب هو الخيط الداعم ) .(L’arrachéفقد تتطلب ظروف البحث
عن السمك والوصول إﱃ اﻷماكن التي من اﳌفﱰض أنه يوجد فيها ،الرمي ﳌسافة
بعيدة .ومعلوم أنه كلﺎﻤ كان قطر الخيط رقيقا كانت اﳌسافة أبعد ،وكلﺎﻤ ارتفع
قطر الخيط تقلصت اﳌسافة بفعل احتكاكه بحافة بكرة الخيط ،وكان عرضة
للتأثر بالرياح والتيارات وأقل انسيابية هوائية .غﺮﻴ أن الخيط الرقيق ﻻ ﻤﻳكنه
تحمل الرمي بثقل يتجاوز قوة مقاومته .وﰲ هذه الحال يتم اﻻستعانة بخيط
من قطر أعﲆ لدعم الخيط الرئيﴘ ويتحمل الرمي بذلك الثقل بدل الخيط
الرئيﴘ .يحدد طوله بأربع لفات حول البكرة اﻵلية ،واﳌسافة من هذه اﻷخﺮﻴة
إﱃ آخر حلقة ﰲ رأس القصبة ،ومن الحلقة إﱃ مركب الطعم.
استعﺎﻤل خيط نيلون عادي ،من قطر  Ø 0.60مثﻼ ،يطرح ثﻼث مشاكل:
العقدة بﻦﻴ خطﻦﻴ متباعدي سمك القطر تضعف من قوة الخيط ،فالخيطالسميك سيﺎﻤرس ضغطا عﲆ الخيط اﻷرق ،وحتى إذا ﻤﺗت تثنية هذا اﻷخﺮﻴ فﻼ
مفر من اﳌشكل اﳌواﱄ :
سمك العقدة وحجمها سيحد بقدر ما من ﴎعة مرورها من الحلقات وتحدثصوتا عند مرورها من الحلقات وبالتاﱄ التقليص من اﳌسافة
حواﱄ  12مﱰا من خيط سميك ستحد من انسيابيته الهوائية.لتجاوز اﳌشاكل اﳌذكورة أعﻼه يستحسن توظيف خيط داعم جاهز مصنّع
خصيصا للعب هذا الدور .وهو خيط مخروطي الشكل )) (Coniqueذيل الفأر(
يبتدأ بقطر دقيق ) Ø 0.18مثﻼ( لينتهي بقطر ) Ø 0.55مثﻼ(.
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كلﺎﻤ كانت العقدة بﻦﻴ خيطﻦﻴ متطابقﻦﻴ ﰲ القطر كلﺎﻤ كانت أكﺮﺜ متانة
وتحافظ إﱃ حد كبﺮﻴ عﲆ قوة الخيط اﻷصلية خاصة إذا كانت العقدة متقنة.
ولهذا يستحسن ربط الخيط الرئيﴘ بالجزء الذي ﻤﻳاثل سمك قطره ﰲ الخيط
الداعم .وعﲆ سبيل اﳌثال ،إذا كان الخيط الرئيﴘ من سمك قطر  0.22فيجب
تجنب وصله مباﴍة بالخيط الداعم إذا كان يبتدأ بقطر  ،0.18بل وجب وصل
الخيط الرئيﴘ بالجزء الذي يبلغ سمك قطره  0.22من الخيط الداعم واﻻستغناء
عﺎﻤ قبله حتى تكون العقدة مثالية وانسيابية )أثناء مرورها بالحلقات(
والخيطان متﺎﻤثﻼن سمكا وقوة .وﻻ شك أن الخيط الداعم بتصميمه اﳌخروطي
ستكون له انسيابية هوائية أعﲆ من الخيط الداعم ذا القطر السميك اﳌوحد .ﰲ
حال استعﺎﻤل الخيط الضفﺮﻴة أو خيط نيلون من حواﱄ  0.35أو  0.40وكان الثقل
ﰲ حدود حواﱄ  100جرام ،أو كانت مسافة الرمي قريبة ،فﻼ حاجة ﻻستعﺎﻤل
خيط داعم .ﰲ نهاية الخيط الرئيﴘ من قطر ) (0.40/0.35أو الخيط الداعم
يربط اﳌشبك ).(Agrafe
ﻤﻳكن تصنيف مركب الطعم إﱃ نوعﻦﻴ رئيسيﻦﻴ وذلك بحسب كيفية تثبيت
الثقالة:
 تركيب بثقالة منزلقة تركيب بثقالة ثابته (1النوع اﻷول من الﱰكيب :الثقالة اﳌنزلقة
إذا كان البحر هادئا ،وإذا كانت اﻷسﺎﻤك الحذرة
أو اﻷسﺎﻤك التي تعيش ﰲ القعر هي اﳌستهدفة
يستعمل تركيب بثقالة منزلقة ،والتي يكون ﰲ
وسطها ما يشبه اﳌمر يخﱰقه الخيط ،فإذا ما
استقرت مكانها وأقبل السمك عﲆ الطعم يحاول
إمساكه أو جره ﻻبتﻼعه ،فإن الثقالة ستبقى
مستقرة مكانها وسينـزلق الخيط من وسطها
وبالتاﱄ لن يحس السمك ﻤﺑقاومتها.
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ﻤﻳكن تحويل الثقاﻻت اﳌصممة لتكون ثابتة إﱃ
منزلقة باستعﺎﻤل بعض اﳌنزلقات اﳌعدة لهذا
الغرض.
من اﳌمكن تثبيت الثقالة اﳌنزلقة ﰲ الخيط الداعم قبل
اﳌشبك والفصل بينها وبﻦﻴ هذا اﻷخﺮﻴ بجويهرتﻦﻴ لينة
وصلبة لحﺎﻤية عقدة اﳌشبك من ﴐبات الثقالة ومن أن
تعلق ﻤﺑدخلها .غﺮﻴ أنه إذا علقت )وغلت( الثقالة ﰲ
الصخر واستحال تحريرها فسينكﴪ الخيط الداعم أو
الخيط الرئيﴘ .من اﳌستحسن توظيف خيط سفﲇ من
حواﱄ مﱰ ونصف ويكون سمك قطره قريبا من سمك
قطر نهاية الخيط الداعم )من  0.45إﱃ  ،(0.50ويربط
واصل د ّوار ﰲ أعﻼه ووصله ﻤﺑشبك الخيط الداعم ،وﰲ
هذا الخيط السفﲇ تُثبت الثقالة اﳌنزلقة وجويهرتﻦﻴ لينة
وصلبة أسفلها ،ثم ربط مشبك ليوصل بالواصل الدوار أو
عقدة الحلقة التي تعلو الخيط النهاﻲﺋ )الﱰقيعة( الحامل للصنارة ﰲ أسفله.
سمك قطر الخيط النهاﻲﺋ )الﱰقيعة( وطوله مﴩوطان بظروف الصيد عامة.
فطبيعة اﳌصيد وحالة البحر ودرجة اﻹضاءة ومدى وضوح الرؤية ونوع الطعم
وحجمه والسمك اﳌستهدف ،كلها اعتبارات تدخل ﰲ اختيار القطر اﳌﻼئم للخيط
النهاﻲﺋ والذي قد يﱰاوح بصفة عامة ما بﻦﻴ " "0.24و " ،«0.40وكذلك طوله الذي
قد يﱰاوح من  40سنتيميﱰا إﱃ ثﻼثة أمتار ﰲ حال إذا كان سمك الزريقة
) (Dorade royaleهو اﳌستهدف ﰲ بحر هادئ .ومن اﻷفضل استعﺎﻤل خيط
الفليوروكربون كخيط نهاﻲﺋ .أما الصنارات فسيتحدد شكلها وحجمها بحسب
السمك اﳌستهدف ونوع الطعم وحجمه.
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 (4النوع الثاﻲﻧ من الﱰكيب :الثقالة الثابتة
وهو النوع الذي تستعمل فيه ثقالة ثابتة .وتوصل الثقالة بواسطة اﳌشبك ﰲ
نهاية الخيط الداعم .ومن اﳌستحسن توظيف خيط سفﲇ من قطر قريب من
نفس قطر نهاية الخيط الداعم ويوصل ﻤﺑشبك الخيط الداعم عن طريق الواصل
الدوار الذي يعلوه أو عقدة الحلقة ،وﰲ أسفله يربط موصل لتسهيل وتﴪيع
عملية تغيﺮﻴ الثقاﻻت.

طول الخيط السفﲇ سيكون مﴩوطا
ﻤﺑقدار العمق الذي ستتم فيه عملية
الصيد وبحسب عدد الخيوط النهائية
التي ستثبت فيه.
ﰲ الخيط السفﲇ ،وبواسطة الواصل
الدوار الثﻼﻲﺛ ذي الحلقة اﳌتعامدة أو
الجويهرة الحاملة لدوار متعامد ،يربط
خيط نهاﻲﺋ أو أكﺮﺜ بشكل متعامد مع
الخيط السفﲇ .كﺎﻤ ﻤﻳكن إضافة قطعة
غشاء صغﺮﻴة من السيليكون ﰲ بداية
الخيط النهاﻲﺋ وتثبيتها ﰲ الحلقة
اﳌتعامدة الدوارة للحفاظ عﲆ وضعه
اﳌتعامد مع الخيط السفﲇ ووقاية له من التشابك معه.
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سيكون موضع الخيط النهاﻲﺋ من الخيط السفﲇ بحسب نوع السمك
اﳌستهدف .ويجب التنبيه أن هذه قاعدة عامة وﻻ تلغي بعض اﻻستثناءات
اﳌتمثلة ﰲ إقبال سمك من مستوى عمق معﻦﻴ عﲆ خيط نهاﻲﺋ يستهدف أسﺎﻤكا
من مستوى عمق آخر.
يكون موقع الخيط النهاﻲﺋ ﰲ أعﲆ الخيط السفﲇ إذا كانت
أسﺎﻤك السطح هي اﳌستهدفة )سمك البوري مثﻼ( وإن من شأن
إطالة هذا النوع من الخيط النهاﻲﺋ حتى يصل إﱃ حدود ما
قبيل الثقالة ،أن يحقق نتائج إيجابية مع العديد من اﻷسﺎﻤك
خاصة إذا كان البحر مضطربا.

يكون موقع الخيط النهاﻲﺋ ﰲ وسط الخيط السفﲇ إذا كانت
اﻷسﺎﻤك التي تعوم بﻦﻴ السطح والقعر )(Entre deux eaux
هي اﳌستهدفة )سمك الدرعي  Loup Barمثﻼ(.

يكون موقع الخيط النهــاﻲﺋ ﰲ آخر الخيط
السـفﲇ إذا كانت اﻷسـﺎﻤك التي ترعى ﰲ القعر
هي اﳌستهدفة )سمك الزريقة والشـــرغو Le
 ،sarوالصول ،والراي(...
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إذا كان البحر مضطربا فإن استعﺎﻤل مركب طعم ذي ثقالة ثابتة يعطي نتائج
أفضل من مركب طعم ذي ثقالة متزحلقة.
يتحدد سمك قطر الخيط النهاﻲﺋ وطوله
بحسب حالة البحر وأنواع اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة.
وﻤﻳكن تثبيت أكﺮﺜ من خيط نهاﻲﺋ عائم ﰲ الخيط
السفﲇ ،إما بعدم تجاوز طوله اﳌسافة الفاصلة
بينه وبﻦﻴ موقع وصل الخيط النهاﻲﺋ الذي يليه
تجنبا لتشابك الخيوط مع بعضها ،أو استعﺎﻤل
ماسكات الطعم التي ستقي الخيوط ،إن كانت
طويلة ،من التشابك ،وتحررها ﻤﺑجرد نزولها ﰲ
اﳌاء .كﺎﻤ قد تضاف الجويهرات إﱃ الخيوط
النهائية ﻹثارة انتباه اﻷسﺎﻤك وجذبها نحو الطعم،
أو لﻲﻜ تطفو بالطعم إﱃ اﳌستوى الذي يفﱰض
وجود اﻷسﺎﻤك فيه ،أو ﻹبعاد الطعم عن أسﺎﻤك القعر الصغﺮﻴة الناهبة للطعوم.

الرايس إبراهيم أولهرز
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ال ُع َقد
يحيل مركب الطعم عﲆ لفظﻦﻴ يقصد بهﺎﻤ ذلك الجزء النهاﻲﺋ الذي يتضمن
طعاما الغرض منه استدراج السمك واستهواؤه لﻺقبال عليه .وهذا الطعام يقدم
ﰲ تركيب يتخذ أشكاﻻ متنوعة بحسب نوعية السمك اﳌستهدف والظروف
اﳌحيطة .ويبنى هذا اﳌركب من لوازم متعددة يشكل الخيط عمودها الفقري.
والعقد هي الرابط الذي يخلق من الخيط واللوازم وحدة كلية مﱰاصة .من هنا
يﱪز الدور اﳌحوري والحاسم الذي تلعبه العقد ﰲ خلق ذلك التﺎﻤسك بﻦﻴ عناﴏ
اﳌركب إذا تم اختيار اﳌناسب منها وإحكام وإتقان عقدها ،وأي خلل ﰲ العقد
سيتسبب ﰲ تفكك مركب الطعم عند الرمي أو اﻹمساك بسمك ،وستؤول عملية
الصيد إﱃ الفشل والتسبب ﰲ خسارة معنوية ومادية.
كيفﺎﻤ كان نوع العقدة فﻼبد من مراعاة بعض القواعد:
كلﺎﻤ كانت العقدة بﻦﻴ خيطﻦﻴ متطابقﻦﻴ أو متقارﻲﺑ القطر تكون أكﺮﺜ
متانة ،وكلﺎﻤ تباعد سمك القطر بينهﺎﻤ تكون أضعف ،فالخيط السميك ﻤﻳارس
ضغطا عﲆ الخيط الرقيق ويتسبب ﰲ هشاشته وفقد استقامته واستدارته.
يجب أن تكون دوائر العقدة مﱰاصة ومتساوية ومرتبة بإتقان بحيث
ﻻ تﱰاكب أو يتداخل بعضها مع بعض.
فور إﻤﺗام لف الدوائر يجب تبليلها لتنزلق بسهولة ودون عطب أثناء
شدها.
تجنب شد العقدة بقوة وﴎعة ،بل يجب شدها بلطف وإحكام.
كلﺎﻤ كان الخيط أطول سهل إنجاز العقدة ،ولهذا ينبغي زيادة هامش
من الخيط لتيسﺮﻴ العملية وإتقانها.
استعﺎﻤل مقص اﻷظافر لقطع الفائض من العقدة ،وترك هامش من 1
إﱃ  2ميليمﱰ حتى ﻻ تنحل العقدة أثناء عملية الصيد.
عبد الناصر المنجد
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يجب عدم الﱰدد ﰲ إعادة العقدة عند مﻼحظة أي عيب أو خلل مهﺎﻤ
كان يبدو بسيطا ،فإعادة العقدة بإحكام أفضل من التﴪع وإضاعة فرصة قد
تكون فريدة.
ﴐورة مراجعة العقد والصنارة فور صيد سمك أو تحرير مركب الطعم
بعد أن يكون قد علق بالصخر)وغل(.
أنواع العقد:
تتعدد العقد وتتنوع إﱃ أشكال عديدة قد تكون متينة أو ضعيفة ،كﺎﻤ يﱰاوح
إنجازها بﻦﻴ السهولة والصعوبة .فبعضها مناسب للوصل بﻦﻴ الخيوط بعضها
ببعض أو بالخيط الضفﺮﻴة أو باﳌشبك أو بحلقة الواصل الدوار أو بالصنارة بﻦﻴ
ذات الحلقة أو ذات الحيز اﳌفلطح ...أمام تعدد العقد وتباين درجات صعوبة
إنجازها ،من اﻷفضل الﱰكيز عﲆ الكيف أكﺮﺜ من الكم ،واﻻقتصار ﰲ العقد عﲆ
اﳌتميزة بالسهولة واﳌتانة ﰲ نفس الوقت ،وإتقان عدد منها ،عﲆ أن يكون اختيار
اﻷنسب منها بحسب صﻼحية كل عقدة لنوع معﻦﻴ من الوصل.
ا -وصل خيط بخيط:

عقدة الوصل العاﳌية اﳌزدوجة:

عبد الناصر المنجد

من أفضل العقد وأيﴪها
لوصل خيط بخيط خاصة إذا
كان سمك قطريهﺎﻤ متقاربا.
يجب إنجاز أربع دورات عﲆ
اﻷقل من كل خيط إذا تعلق
اﻷمر بوصل خيطﻦﻴ من النيلون
بخيط
أو
اﻷحادي
الفليوروكربون ،أما إذا تم
وصل خيط النيلون بالخيط
الضفﺮﻴة فيجب أﻻ يقل عدد
دورات هذا اﻷخﺮﻴ عن ﻤﺛانية.
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عقدة الحلقة:

عقدة متينة جدا وسهلة
اﻹنجاز ،تستعمل لوصل خيط
بآخر مباﴍة.

ب(وصل خيط بحلقة:

عقدة الوصــل العاﳌية
اﻷحادية:
مﺎﻤثلة لعقدة الوصــل
العاﳌية اﳌزدوجة سوى
أن هــذه تـكـون مـن
خيط واحـد لوصــــلـه
بحلقـة ســــواء كـانـت
حلقة واصل دوار أو مشبك أو صنارة ذات حلقة.
عقدة وصل الصفيحة:
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تستعمل كثﺮﻴا ،لكـ ـ نها
تنزلق وتتسـبب ﰲ
فــك الــعــقــدة
وخاصــة بالنســبة
للخيــ وط الرقيقة
إﻻ أن تـعـلـمـهــا ﴐوري
ﻹنجاز العقد التالية:
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عقدة وصل الصفيحة
اﳌزيدة:
مﺎﻤثلة للعقدة
الســــابقـة إﻻ
انهـا أكﺮﺜ منهـا
متــانــة ،ذلــك
أنـه قبـل شــــد
الخيط تتم إعـادة إدخـالـه من
الحلقة الكﱪى فوق الدوائر.
عقدة وصل الصفيحة
اﳌثناة:
مــﺎﻤثــلــة لــلــعــقــدة
السـابقة ،لكن مع تثنية
الـخـيـط قـبــل إنـجــاز
العقدة ،وهي شـــديدة
اﳌتـانـة وﻻ تتســـبـب ﰲ
أي انزﻻق للخيط مهﺎﻤ
كان رقيقا.
عقدة الثﺎﻤنية:
شـديدة السـهولة ﰲ
اﻹنجاز وﻻ تصلح إﻻ
لـلـخـيـط اﳌـعــدﻲﻧ.
تـنـزلـق إذا الـخـيـط
من النيلون.
عبد الناصر المنجد
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عقدة ال ّبالومار:
أسهل عقدة واﻷكﺮﺜ متانة من كل
العقد السابقة.

ج( وصل خيط بصنارة مفلطحة:
عقدة الصنارة البسيطة:
سهلة وﴎيعة اﻹنجاز ،متينة جدا
للخيوط الرقيقة ،لكنها قد تنزلق ﰲ
الخيوط السميكة.
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عقدة الصنارة اﳌركبة:
عقدة وربطة ممتازة لكل الخيوط سميكة
أو رقيقة.

عقدة
اﳌزدوجة:

الصنارة

تصــــلح الصـــنـارة
اﳌــزدوجــة عــنــد
الـتـطـعـيـم بـطـعـم
كـبـﺮﻴ الـحـجـم مـن
الرخويـات كـالحبـار
أو الســمك الحي أو بالســلطعون اﳌنســلخ الكبﺮﻴ .وتكون اﻷســﺎﻤك الكبﺮﻴة هي
اﳌستهدفة .بعد عقد كل صنارة ﰲ خيط منعزل عﲆ حدة تُجمعان كخيط واحد
بواســـطـة )عقـدة الج ّراح(  ،وبعـد ذلـك يُقطع أحـد الخيطﻦﻴ من خـارج العقـدة
بحواﱄ  2ملمﱰ ،ووصل الخيط اﻵخر ﻤﺑركب الطعم.
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تق�يات و ٔ�نواع الرﱊ
عملية الرمي هي عﺎﻤد تقنية الرمي الشاطئي ) (Surf castingومنه تستمد
هذه التقنية تسميتها ﰲ اللغة اﻻنجليزية )الرمي ﰲ اﳌوجة( .وقد مارس اﳌغاربة
هذه التقنية تحت اسم "التشحاط".
ﰲ معاجم اللغة العربية تفيد كلمة "إشحاط"* 58معنى "إبعاد" .وكﺎﻤ هو
معلوم فإن " اﳌشْ َحط أو اﳌشحاط " يتشكل من عصا ﰲ رأسها حبل من قنب أو
مطاط .وﻻ شك أن القصبة بخيطها ﻤﺗت مﺎﻤثلتها وتشبيهها ﰲ عملية رمي الطعم
بنفس الحركة التي يقوم بها اﳌشحط .والصياد عندما يقوم بعملية الرمي
"التشحاط" فهو يقوم بإشحاط الطعم أي إبعاده داخل اﻷمواج .وكلمة "تشحاط"
هي ما يستمر تداوله لحد اﻵن لدى مﺎﻤرﳼ هذه التقنية كتسمية لعملية الرمي
وكروح لتقنية أصبحت ت ُعرف حاليا ب)السورفكستينغ( بفعل وسائل اﻹعﻼم
وشبكات التواصل اﻻجتﺎﻤعي والقنوات اﳌختصة واﻷنﱰنيت والتي لعبت دورا ﰲ
تعميم اﻻستفادة من الخﱪات والتجارب اﻷجنبية مثلﺎﻤ لعبت دورا أيضا ﰲ
التعرف عﲆ اﳌعدات واللوازم التي يتم ابتكارها ﰲ مجال الصيد الشاطئي
واستﺮﻴادها من الدول الغربية واﻷسيوية.
عملية الرمي من الناحية الفيزيائية تتأسس عﲆ أربعة أركان :الصياد والقصبة
والخيط والثقالة.
تتولد عملية الرمي بفعل حركات متزامنة للمﺎﻤرس .وهذه الحركات أساسها
قوى عضلية )اليدان والكتفان والجذع والرجﻼن( .وكل واحدة من هذه العضﻼت
تؤدي دورا محددا ﰲ عملية الرمي من خﻼل توزيع اﻷدوار فيﺎﻤ بينها بشكل
القاموس المحيط /لسان العرب
عبد الناصر المنجد
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متناسق ومتزامن وﰲ زمن دقيق وجد محدد .وهذه الحركات تضبطها آليات،
فتتجسد ﰲ كيفية معينة للرمي وبالتاﱄ تحدد نوعية الرمية.

الرايس ادريس أيت ابراهيم

ﻤﻳارس الصياد فعﻼ عضليا عﲆ القصبة ،فيتولد عن فعل الصياد رد فعل من
طرف القصبة يتجسد ﰲ شكل ودرجة تقوسها ،ويكون رد فعل القصبة متناسبا
مع فعل الصياد .وهدف هذا اﻷخﺮﻴ هو تحميل الطاقة ﰲ القصبة ﰲ حدودها
القصوى ،لﻲﻜ تنتقل تلك الطاقة بعد ذلك عﱪ الخيط إﱃ الثقالة ،وبالتاﱄ الحصول
عﲆ أكﱪ ﴎعة لتحقيق أكﱪ مدى ومسافة.
بلوغ اﳌسافة اﳌرجوة من طرف الصياد ستكون بقدر مهاراته وتقنياته التي
ﻤﻳارسها عﲆ القصبة باستغﻼل خصائصها اﳌيكانيكية التي تتحدد من خﻼل
معامل الكربون ونوعيته .فكلﺎﻤ ارتفع معامل الكربون إﻻ وازدادت القصبة
صﻼبة وأصبحت ﰲ حاجة إﱃ قدر عال من اﳌهارة والتقنية من أجل إكسابها
الطاقة التي ستتجسد ﰲ درجة انحناءها وتقوسها ،تم تنتقل تلك الطاقة إﱃ
الثقالة ﰲ شكل ﴎعة .واﳌقصود بالﴪعة ﴎعة الثقالة التي تنتقل إليها من خﻼل
الطاقة اﳌيكانيكية للقصبة وليس ﴎعة حركات الصياد .إذن بقدر الطاقة تتحدد
الﴪعة ،وﴎعة الثقالة هي التي تحقق اﳌسافة .غﺮﻴ أن تلك الﴪعة قد تضيع ﰲ
عبد الناصر المنجد
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حال عدم احﱰام زاوية الرمي بدقة ،واحﱰام 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 اﻷشكال التالية حسب زاوية الرمي
وتوقيت إطﻼق الثقالة بتحرير الخيط:
 إذا أُطلق الخيط والقصبة ﻻزالت متجهة نحو اﻷعﲆ فإن اتجاه الثقالةسيكون عشوائيا ،وقد تشكل خطرا.
 إذا أُطلق الخيط والقصبة ﻢﻟ تصل بعد إﱃ الزاوية  45°فإن الخيطسيأخذ منحنى كالزاوية بحيث تصعد الثقالة إﱃ اﻷعﲆ وتسقط قريبا.
 إذا أُطلق الخيط وقد تجاوزت القصبة الزاوية  45°وأصبحت قريبة إﱃاﻷسفل فإن الثقالة ستسقط قريبا وبقوة تدمر الطعم.
اﳌنحنى اﳌثاﱄ الذي ﻤﻳكن أن يتخذه الخيط هو اﳌنحنى الشلجمي
) ،(Paraboliqueوأن هذا اﳌنحنى يكون مداه أكﱪ كلﺎﻤ كانت الثقالة ﴎيعة ﰲ
الزاوية .45°
لﻲﻜ تكون الرمية مثالية ينبغي أن تأخذ ﰲ الحسبان اﻻعتبارات التالية:
 أن كل قصبة ﻤﺗتاز بفعاليتها ﰲ وزن معﻦﻴ ،رغم أن أغلب قصب الرميالشاطئي تﱰاوح قوة وزن رميه بﻦﻴ  200/100جرام.
 أقﴡ مدى يتحدد أيضا ﰲ طول الخيط اﳌتدﱄ من القصبة .وطول هذاالخيط يراعي طول القصبة وطول مركب الطعم .وللحصول عﲆ أكﱪ مدى ينبغي
أﻻ يقل عن  1.50مﱰ
 مراعاة اﻻنسيابية الهوائية باختيار شكل الثقالة ،وأن يكون الطعم مثبتاوراءها وﰲ خط مستقيم معها .فالثقالة كتلة تخﱰق الهواء بﴪعة ما ،وإذا ﻢﻟ
يكن الطعم ﰲ نفس خط تحليق الثقالة فإنه ،ككتلة هو اﻵخر لها ﴎعتها،
سيعرقل وسيحد من ﴎعة تحليق واخﱰاق الثقالة للهواء وبالتاﱄ تتقلص اﳌسافة،
خاصة إذا كان الطعم كبﺮﻴ الحجم .استعﺎﻤل ماسك الطعم يفرض نفسه للحفاظ
عﲆ اﻻنسيابية الهوائية ﳌركب الطعم وللحفاظ عﲆ اﻷخﺮﻴ.
عبد الناصر المنجد
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 يحتاج الطعم الخفيف ثقالة وازنة ،فرميه بقوة بثقل خفيف قد يدمره،ولذلك يجب اعتﺎﻤد الحلول الوسطى ﰲ بناء مركب الطعم.
أنواع الرمي :كلﺎﻤ كانت القصبة لينة ،ووزن الثقل خفيفا فإن ﴎعته ستكون
أعﲆ والرمية أفضل ولو عﲆ حساب تقلص اﳌسافة .وهذا هو اﳌﻼئم للمبتدئﻦﻴ
للتدرب أوﻻ عﲆ دقة الرمي.
الرمي الخلفي ) :(Backastويعرف ﰲ اﳌغرب باسم )الرمية الزناتية( .ﰲ هذا
النوع من الرمي يكون وضع الصياد معاكسا ﻤﺗاما للبحر ويقوم برمية خلفية
بحيث يكون ظهره ﰲ اتجاه البحر والقصبة أمام صدره .قليل اﻻستعﺎﻤل وﻻ ينصح
به إﻻ ﳌن يتقنه من الصيادين وهم قليل نظرا لخطورته.
الرمي الجانبي ):(Lancer latérale
يستعمل الرمي الجانبي بكﺮﺜة ﰲ تقنية الصيد بالطعوم اﻻصطناعية وبقصبة
قصﺮﻴة .وهو غﺮﻴ مﻼئم لتقنية الرمي الشاطئي نظرا لطول القصبة ووزن الثقالة،
إﻻ عندما يكون الحيز اﳌكاﻲﻧ ضيقا ،أو عندما يكون الهدف هو الرمي ﰲ مسافة
قصﺮﻴة وبطعوم هشة.
الرمي اﻷفقي أو الرمي عﲆ الطريقة البلجيكية ):(Lancer par-dessus la tête
يعتمد هذا النوع من الرمي عﲆ القوة العضلية أكﺮﺜ من التقنية ويتﻼءم مع
اﳌبتدئﻦﻴ باستعﺎﻤل قصبات مرنة والتي تعطي أفضل النتائج .ﰲ هذا النوع من
الرمي ﻤﻳسك الصياد بالقصبة من
فوق كتفه أو رأسه وهي ﰲ وضع
أفقي ،ومن ورائه يتدﱃ الخيط
ﴍيطة أﻻ يﻼمس اﻷرض خاصة إذا
كانت صخرية أو بها طحالب .قوة
الرمية تكمن ﰲ الﴪعة التي
ستعطى للثقالة من خﻼل ﴎعة
حركة رفع القصبة وحﴫ تلك
الحركة ﰲ الزاوية .45°
عبد الناصر المنجد
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ﻤﻳسـك الصـياد بالقصـبة من فوق كتفه أو رأسـه وهي ﰲ وضـع أفقي .الــــ ذراع
اﻷيــ ســ ر الـ ــ ذي ﻤﻳسك بأسفل القصبة ممدود ،وثني الذراع الذي ﻤﻳسك بالخيط
ﰲ موضع البكرة اﻵلية

قوة الرمية تكمن ﰲ الﴪعة التي ستعطى للثقالة من خﻼل ﴎعة حركة رفع
القصبة

حﴫ تلك الحركة ﰲ الزاوية 45°
عبد الناصر المنجد
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الرمي انطﻼقا من اﻷرض )(OTG: Off The Ground/ Depuis le sol
والرمي عﲆ الطريقة الجنوب-إفريقية )(Lancer Sud-Africain
يتم إنجاز هاتﻦﻴ الرميتﻦﻴ بنفس الطريقة تقريبا مع اختﻼف فقط ﰲ وضعية
البدء والتي تتباين بينهﺎﻤ بحسب الوضع الذي تكون عليه الثقالة.
تـــتـــطـــلـــب
وضــعية البدء
ﰲ الشــــكــل
اﻷول لــهــذا
الــنــوع مــن
الـــرمـــي أن
يكون أسـفل القصـبة ﰲ مسـتوى أعﲆ من الكتف ،ورأسـها متجها إﱃ أسـفل نحو
اﻷرض ﰲ اتجاه معاكس للبحر ،والثقالة عﲆ اﻷرض من الخلف والخيط كامتداد
طوﱄ للقصبة
الـيــد الـتـي ﻤﺗســـــك
بــأســــفــل الـقصــــبــة
مـمــدودة ،والـيــد الـتـي
ﻤﺗســـــك بــالـخـيـط ﰲ
موضــــع البكرة اﻵليــة
مثنيــة ،والرأس مرفوع
والنظر مركز ومصـــوب
ﰲ الـزاويــة  45°نـحـو
نـقـطــة افـﱰاضــــيــة ﰲ
الســـﺎﻤء ﰲ أعﲆ وأبعد
مدى من تلك الزاوية.
عبد الناصر المنجد
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تتحقق الرميـة بـالتزامن اﻵﻲﻧ بﻦﻴ
حركـة كـل يـد .اليـد اﳌمـدودة التي
ﻤﺗســك بأســفل القصــبة تأخذ ﰲ
اﻻنثنـاء وﰲ نفس اﻵن تبـدأ اليـد
التي ﻤﺗســك ﻤﺑوضــع البكرة اﻵلية
ﰲ التمـدد ،والحركتـان تتﺎﻤن معـا
بــالتزامن مع اللحظــة التي يتم
فيها رفع القصبة

وبهذه الكيفية ،فإن اليد
اليﴪى ستقوم بعملية سحب
وجر ،ﰲ حﻦﻴ أن اليد اليمنى
ستقوم بعملية دفع .وبذلك
ففي اللحظة التي ستكون فيها
اليد اليمنى قد ﻤﺗددت بشكل
كامل ستكون اليﴪى قد انثنت
أمام الصدر .والحﴫ اﻷخﺮﻴ
لحركة القصبة ﰲ اللحظة
اﳌناسبة عند وصولها الزاوية
 °45ﰲ اتجاه النقطة اﻻفﱰاضية
يحقق الرمية اﳌثالية ،وأي خلل
ﰲ تزامن حركات اليدين سواء
بالتأخر أو اﻻستعجال سيفشل
الرمية أو يحد من دقتها أو مداها.
عبد الناصر المنجد
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الشكل الثاﻲﻧ لهذا النوع من الرمي مﺎﻤثل للرمي انطﻼقا من اﻷرض ﰲ الوضع
اﻷوﱄ للقصبة ،ويكمن اﻻختﻼف بينهﺎﻤ ﰲ أن الخيط ﰲ الرمي ﰲ الشكل اﻷول
يكون كامتداد طوﱄ للقصبة وﰲ اتجاه معاكس للبحر ،ﰲ حﻦﻴ أن الخيط ﰲ
الشكل الثاﻲﻧ يوجد خلف الصياد وبزاوية  45°مع رأس القصبة بشكل تكون معه
القصبة ﰲ اتجاه معاكس للبحر والخيط ﰲ وضع موازي للشاطئ مﺎﻤ يتطلب
نصف استدارة للجسم الذي سيكون ﰲ بداية الرمية ﰲ وضع متعامد مع
الشاطئ.
أما باقي حركات اليدين فهي مطابقة لطريقة الرمي انطﻼقا من اﻷرض.

واﳌسـافة التي سـتقطعها الثقالة انطﻼقا من وضـعها اﳌتعامد مع الشـاطئ سـتأخذ
مدى أوسع وستُكــ سب القــ صبة طاقة وانحناء أكﺮﺜ تثمر نتيجته ﰲ بلوغ مسافة
أبعد.
عبد الناصر المنجد
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الرمي عﲆ الطريقة اﻹنجليزية ):(Lancer pendulaire
تجد هذه التقنية ﰲ الرمي منشأها ﰲ أحد أرصفة موانئ إنجلﱰا حيث ﻢﻟ تكن
اﳌساحة كافية للصيادين للقيام بالرمي بالطرق التقليدية .فابتكرت هذه
الطريقة التي من شأنها تحميل الطاقة للقصبة إﱃ أعﲆ مستوى وتحقيق
مسافات خيالية .وﴎعان ما أصبحت هذه التقنية ﰲ الرمي الوسيلة اﳌثﲆ لبلوغ
أقﴡ اﳌسافات ﰲ اﳌسابقات الدولية لرمي الثقل وتحقيق اﻷرقام القياسية.
وتجد هذه التقنية أصل تسميتها اﻻنجليزية من خﻼل مﺎﻤثلة
الحركة التي يقوم بها الصياد للثقالة بجعلها تتأرجح من
الشﺎﻤل إﱃ اليمﻦﻴ بحركة رقاص الساعة الحائطية ﰲ تأرجحه.
يتطلب الرمي عﲆ الطريقة اﻹنجليزية معدات خاصة ،فطول القصبة ﰲ حدود
أقل من  4أمتار .ويوصف هذا النوع من القصب بكونه م َوزﱠع الفاعلية إذ يتكون
من قطعتﻦﻴ ،قطعة سفﲆ قصﺮﻴة وشديدة الصﻼبة وقطعة عليا أطول .وهذا
القصب مصمم خصيصا لرمي الثقل وﻻ يصلح للصيد ﻷن قوته من شأنها أن
تدمر الطعم ،باستثناء بعض اﻷنواع التي ﻤﻳكن استخدامها ﰲ الصيد وﻤﺑركبات
طعم مناسبة لقوتها.
البكــرة اﻵليــة مــن النــوع الــدوار
) (Tambour tournantوﰲ وضـــع
أفقي يخرج منها الخيط بشــكل طــوﱄ
ﰲ نفــس اتجــاه حلقــات القصــبة مــﺎﻤ
يعطــي حريــة للخــيط أكــﺮﺜ مــن بكــرة
الخيط العموديــة الثابتــة التــي يخــرج
منها الخيط بشكل متعامد مع حلقات
القصبة.
عبد الناصر المنجد
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يقف الرامي ﰲ وضع متعامد مع شاطئ
البحر أو اﻻتجاه اﳌستهدف والقصبة ﰲ
وضع معاكس لهﺎﻤ ،ويقوم بعد ذلك
بأ ْر َج َحة الثقالة برفعها إﱃ أعﲆ شﺎﻤﻻ وأثناء
نزولها ودون أن تتوقف يعود إﱃ أرجحتها
برفعها إﱃ أعﲆ ﻤﻳينا،

وﰲ اللحظة التي تصل
فيها الثقالة إﱃ أعﲆ
نقطة يستدير بجسده
نحو البحر ثم يقوم
بنفس حركات اليدين
مثلﺎﻤ هو الحال ﰲ
طريقة الرمي الجنوب-
إفريقية
حركة التأرجح التي ت ُعطَى للثقالة،
هدفها تقويس القصبة الشديدة
الصﻼبة وإكسابها أكﱪ طاقة ممكنة،
ونقل هذه الطاقة اﳌيكانيكية إﱃ
الثقالة والتي ستتحول إﱃ ﴎعة
قياسية تحقق أقﴡ اﳌسافات.

عبد الناصر المنجد
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الصيد بتقنية )خيط وقصبة(
تقنية تقوم عﲆ البساطة ،وتستمد تسميتها من معدات الصيد الشاطئي
اﻷساسية .وبالتاﱄ فهي تقنية قدﻤﻳة قِـ َدم اﳌعدات وِقـ َدم تعاطي اﻹنسان لصيد
اﻷسﺎﻤك بالقصبة ،مادام القصب اﳌستعمل ﰲ الصيد نباتيا متوفرا ﰲ اﳌزارع
والبساتﻦﻴ ...تتنوع الطعوم بحسب توفرها ﰲ اﳌصايد ،وﻤﺗتد من الصدفيات
والقﴩيات وبعض الطحالب ...إﱃ سمك الﴪدين ﻤﺑختلف طرق التطعيم به.
تحتاج معدات الصيد بتقنية )خيط وقصبة( إﱃ مواصفات خاصة تستجيب
لظروف مﺎﻤرستها:
القصبة :تتباين طرق اﳌﺎﻤرسﻦﻴ ﰲ الصيد بهذه التقنية ،وبحسب مهاراتهم،
وبحسب اﳌصايد والظروف وأحوال اﳌد والبحر...
لهذا فإن وضع القصبة ﰲ يد الصياد يﱰاوح بﻦﻴ شبــه
العمودي واﻷفقي ،مﺎﻤ يتطلب أن تتصف القصبة
بخفة الوزن لتفادي اﻹعياء والتعب جراء حملها
لساعات طوال ،وأن تتوفر عﲆ قدر من اﳌتانة
ﳌجابهة الظروف اﳌتميزة بالقساوة وأيضا القدرة
عﲆ إخراج وانتشال اﻷسﺎﻤك من اﳌاء .الطول اﻷكﺮﺜ
استعﺎﻤﻻ عند غالبية اﳌﺎﻤرسﻦﻴ يﱰاوح بﻦﻴ  6و 7أمتار
أو أكﺮﺜ قليﻼ .الطرف العلوي النهاﻲﺋ من القصبة
موضوع تباين بﻦﻴ من يرى ﴐورة اتصافه بالصﻼبة
حتى يتمكن الصياد من التحكم ﰲ اﳌعركة ،خاصة
أن اﳌصيد الصخري توجد فيه شقوق ومسارب
وتجاويف قد يقصدها السمك لﻼحتﺎﻤء واﻹفﻼت،
وبﻦﻴ من يرى اتصافه بنوع من اﳌرونة بغاية
اﻹحساس بالضـربات الخفية للسمك من جهة ،ومن جهة أخرى لتفادي إحساس
السمك ﻤﺑقاومة ما أثناء إقباله عﲆ الطعم قد تخلق لديه الحذر أو الرفض.
عبد الناصر المنجد
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يتميز القصب الطبيعي النباﻲﺗ )الخيزران( باﳌتانة والقدرة عﲆ التحمل
واﳌحافظة علـــى الطابع التقليدي اﻷصيل للتقنية.
يُـ َس ﱢهـل القـصب اﳌتـداخـل )التلسكوﻲﺑ( ) (Télescopiqueعمليـة التنقـل
والتخزين ،ويتوفر إﱃ حد ما عﲆ قدرة التحمل ،لكنه ﰲ اﳌقابل ذو وزن ثقيل
وقطر  Øجزئه السفﲇ سميك إذا كان مصنوعا من ألياف الزجاج أو اﳌواد اﳌركبة.

ويتميز قصـب الكربون بخفة الوزن وصـغر القطر مع صـﻼبة ومتانة ﰲ اﳌسـتوى
اﳌطلوب ،لكن هذه الخصــائص لها ﻤﺛنها ،كﺎﻤ أن هذا النوع من القصــب يحتاج
إﱃ العناية واﻻعتناء به.
الرايس عبد الكبﺮﻴ صادق

كيفﺎﻤ كان نوع القصــبة فإنه
مـن الـﻼزم أن تـكـون حـلـقــات
مرور الخيط صــــغﺮﻴة ومتقـاربـة
فـيـﺎﻤ بـيـنـهــا وذات دعــامــات
مســــطحـة وملتصـــقـة مبـاﴍة
بالقصـــبة للرفع من اﻹحســـاس
بضــ ربات السمك ،وحتى يبقى
الخيط قريبـا جـدا من القصـــبـة
وأقل عرضـــة للتأثر بالرياح .كﺎﻤ
أن من شـــأن الحلقات اﳌتقاربة
أن يجعـل القوة والثقـل موزعﻦﻴ
عﲆ طول القصـــبـة وانحنـاءتهـا
مثـاليـة ودون تبـاعد بﻦﻴ الحلقـات
ﻤﻳكن أن ينتج عنه تصدع أو كسـر وخاصة عﲆ مستوى الجزء اﻷعﲆ النهاﻲﺋ.
عبد الناصر المنجد
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يـــــتـــــوزع
اﳌﺎﻤرســون بﻦﻴ
أنصـار الطريقة
الـتـقـلـيــديــة
الذين يرون أن
أصــــالـة هـذه
الـتـقـنـيــة إﻤﻧـ ا
تـــكـــمـــن ﰲ
طــــريــــقــــة
مـﺎﻤرســــتـهــا
اﳌرتبطـة دومـا
بــ الــ قصـــــب
النبـــــ اتـــــ ي
وبـــخـــيـــط.
واســـــتــعــﺎﻤل
بـكـرة يــدويــة
)الــــجــــرارة،
الـقـنـوط( ،قــد
يوفر احتيـاطيـا
من الخيط ،وأن إمســاك الخيـــــ ط باليد يجعل ﰲ نظرهم اﻹحســاس بالســمك
مبا ـش ـــــ را؛ سـواء عند إقباله عﲆ الطعم أو عند اﻹمسـاك به أو أثناء اﳌعركة أو
لحظة إخراجه وانتشـالـــــ ه )حلب ،تخراط( من اﳌاء ،كﺎﻤ أن التحكم ﰲ الخيط
بـاليـد يج ﱢنـب إﱃ حـد مـا إمكـانيـة انكســــاره مقـارنـة بـالبكرة اﻵليـة .وبـاختصــــار
فالتعامل الفوري اﳌباﴍ مع السمك ومع ردود فعله يختزل متعة الصيد.
الذين يفضـــلون البكرة اﻵلية يرون عﲆ أنها توفر ســـهولة أكﺮﺜ أثناء إطﻼق
الخيط )التســ ـراب( ولفه بسـ ـ رعة ودون تشابك ،وﻻ ﻤﺗنع من إمكانية إمساك
الخيط باليد بعد رفع الطوق اﳌعدﻲﻧ للبكرة اﻵلية الذي يقوم بلف الخيط.
عبد الناصر المنجد
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الرايس احميده الفاكتور من رواد الصيد بالبيلوطة
الشاب زكريا زاﻲﻛ والصيد بالطريقة التقليدية

سواء كانت البكرة آلية أم يدوية فإنها
ﻤﺗُ ﻸُ بقدر احتياطي من خيط يﱰاوح
قطره بحسب الرياس ما بﻦﻴ0.30
و .0.40ووصـل الخيط الرئيـﴘ إمـا
مباﴍة بالخيـط النهاﻲﺋ الحامل للصنارة،
أو عﱪ خيوط وسيطة متدرجة
ومتسلسلة تنازليا ﰲ قطرها وصوﻻ
للخيط النهاﻲﺋ من قطر  0.24أو  0.26أو
أكﺮﺜ أحيانا بحسب درجة صفاء اﳌاء
ونوعية اﻷسﺎﻤك وطبيعة اﳌكان ...تربط
ﰲ الخيط النهاﻲﺋ صنارة فردية أو ثﻼثية
بحسب اﳌﺎﻤرسﻦﻴ وبحسب طبيعة
اﳌصيد ونوعية اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة ،كﺎﻤ قد يضيف بعض مﺎﻤرﳼ هذه التقنية
عوامة صغﺮﻴة أو مؤﴍا بصـريا ﰲ الخيط لتحديد مستوى العمق وتتبع حركة
الخيط ،وبعضهم يستغني عن ذلك.
عبد الناصر المنجد
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البيلوطة :تستمد هذه الطريقة ﰲ الصيد تسميتها من اللغة اﻻسبانية )(Pelota
وتعني "كُ َويْرة" .واﳌقصود بها كويرة عجﻦﻴ الﴪدين التي تستعمل كطعم أو
لتغطية الطعم .وقد يكون هذا الطعم لحم ﴎدين أو لحم صدفيات
أوقﴩيات...
الصيد بالبيلوطة جد فعال وذو نتائج أكيدة ما دام ُﻤﻳارس ﰲ اﳌناطق الصخرية
اﳌحاطة باﳌوج اﳌضطرب .وهي مناطق تستقطب اﻷسﺎﻤك لتوفرها عﲆ أكﱪ
كمية من اﻷكسيجﻦﻴ والغنية بالطعوم التي تقتلعها اﻻمواج.

الرايس محمد الغزواﻲﻧ
عبد الناصر المنجد
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الﴪدين طعم مفضل لدى العديد من اﻷسﺎﻤك .ذو رائحة نفادة وقوية تستثﺮﻴ
وتجذب اﻷسﺎﻤك من مسافات بعيدة وﻤﺗارس عليها جاذبية قوية .يُحﴬ عجﻦﻴ
الﴪدين بلحمه فقط الذي يتم عجنه وخلطه بقدر من الرمل ﻹكسابه بعض
الثقل ،وقد يُخلط بدقيق أو سميد أو هﺎﻤ معا بنسب يصبح معها العجﻦﻴ
متﺎﻤسكا ولينا ﰲ نفس اﻵن ،كﺎﻤ قد يضاف زيت الﴪدين أو اﻹسقمري"كبايلة"
يعتمد الصيد بالبيلوطة عﲆ عامل الجذب واﻻستثارة كﴩط ﴐوري لنجاح
عملية الصيد ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم دق كمية من لحم سمك
الﴪدين دون أن يصل إﱃ مستوى العجﻦﻴ ،ويخلط بالرمل الخشن ﻹكسابه شيئا
من الثقل ويُرش ﰲ مكان مناسب تقود إليه التيارات جالبة معها اﻷسﺎﻤك بفعل
الذوق والرائحة اﳌنتﴩة ﰲ اﳌحيط .ويواظب الصياد عﲆ الرش من حﻦﻴ ﻵخر
طيلة عملية الصيد للحفاظ عﲆ عنﴫ الجذب واﻻستثارة .وبعض اﳌﺎﻤرسﻦﻴ
للصيد بالبيلوطة يعتمدون ﰲ عملية الرش عﲆ رؤوس الﴪدين وأحشائه وما ﻻ
يصلح للعجﻦﻴ ،غﺮﻴ أن البعض اﻵخر يرى أن ذلك من شأنه جذب أنواع غﺮﻴ
مرغوب فيها من اﻷسﺎﻤك.

الرايس ّبا عيﴗ رائد ومدرسة ﰲ الصيد بالبيلوطة بالطريقة التقليدية
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الرايس نور الدين عياش

إن نجاح عملية الصيد
بتقنية البيلوطة رهﻦﻴ
بتوفر عدة ﴍوط:
 اختيار اﳌصيداﳌناسب :بعض السطوح
الصخرية تكون مﻼﻤﺋة ﰲ
الفﱰة التي تكون فيها
عرضة للموج حيت
يصعد إليها ليغمرها
ويغطيها تم يﱰاجع إﱃ
اﻷسفل ،محدثا بذلك
مياها بيضاء غنية باﻷكسيجﻦﻴ .الحافة الصخرية اﳌﴩفة عﲆ مياه تتوفر عﲆ حد
أدﻰﻧ من العمق .مسارب وسواقي وبِ َرك .اﻷماكن الواقعة قبالة الصخور اﳌنعزلة
»العوامات" ﻤﺑا ﰲ ذلك بعض اﳌصايد الرملية ...ﴍيطة أن تكون اﳌياه ﰲ تلك
اﻷماكن تتوفر عﲆ قدر من اﻻضطراب يسمح بتوفﺮﻴ الطعوم وﰲ نفس الوقت
يجعلها غنية باﻷكسيجﻦﻴ تجذب وتستقطب اﻷسﺎﻤك الباحثة عنهﺎﻤ.

ﻤﻧاذج للمصايد الغنية باﻷكسيجﻦﻴ
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

159

الرايس نور الدين العلوي والصيد بالبيلوطة بالطريقة التقليدية

 إذا كانت باقي تقنيات الصيد بالقصبة تستهدف اﻷسﺎﻤك حيت توجد أو ترعى،فإن اﻷمر مختلف ﰲ الصيد بالبيلوطة إذ تعمل عﲆ جذب اﻷسﺎﻤك واستثارتها
بواسطة عملية الرش ،وبالتاﱄ فنجاح عملية الصيد مﴩوط باﳌواظبة عﲆ الرش
بكيفية مضبوطة من حﻦﻴ ﻵخر ودون مبالغة من جهة ،ومن جهة أخرى اختيار
اﳌكان اﳌناسب للرش ،وذلك بهدف الحفاظ عﲆ اﻷسﺎﻤك داخل اﳌجال الذي تتم
فيه عملية الصيد ،وأن يكون الرش من نفس جنس الطُعم.
 توفر اﳌﺎﻤرس عﲆ رهافة اﻹحساس حتى يتمكن من اﻻستجابة والقيام بردةفعل فورية وآنية ﻹقبال السمك عﲆ كويرة الﴪدين اﳌتسمة بالهشاشة ،والقدرة
أيضا عﲆ حسن إدارة اﳌعركة ﰲ وسط وبيئة يدركهﺎﻤ السمك جيدا ويحسن
استغﻼلهﺎﻤ لﻺفﻼت.
 اختيار أحوال الطقس اﳌناسبة وخاصة غياب الرياح ﻷنه بوجودها يصعباﻹحساس بإقبال السمك عﲆ الطعم ،وأيضا أن تكون أحوال البحر مﻼﻤﺋة وتسمح
ﻤﺑﺎﻤرسة الصيد وﰲ نفس الوقت توفر القدر الﴬوري من السﻼمة.
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مراحل إعداد عجﻦﻴ البيلوطة
مع الرايس نور الدين عياش

عبد الناصر المنجد
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الصيد بطعم الخبز :اﳌعدات مشابهة ﳌعدات الصيد بالبيلوطة ،إﻻ أن الطعم
هنا مختلف ﻤﺗاما .فعوض عجﻦﻴ الﴪدين وباقي الطعوم من محار وبلح البحر
وسلطعون وقريدس  ...يكون التطعيم بالخبز .ويختلف اﳌﺎﻤرسون ﰲ كيفية
استعﺎﻤله ،فالبعض يزيل قﴩة الخبز الخارجية ويستعملون لبابه فقط حيت
يُعجن ،وقد يُخلط بﴚء من الدقيق ويستعمل طعﺎﻤ ﰲ شكل كويرات .وآخرون
يحتفظون بالقﴩة بعد حكها قليﻼ .إذا كان شكل الخبز طوليا يقومون بﱰطيبه
بقليل من اﳌاء ويوضع ﰲ كيس بﻼستيﻲﻜ ليصﺮﻴ مطاطيا حتى يسهل لفه حول
الصنارة ،ومن اﳌﺎﻤرسﻦﻴ من يكتفي بقطع لبابه إﱃ ﴍائح طولية .وﰲ كﻼ الحالﻦﻴ
ﻤﻳكن أن يضاف إليه القليل من زيت الﴪدين أو اﻹسقمري )كبايلة( لجذب
سمك البوري بصفة خاصة ،ومختلف اﻷنواع من اﻷسﺎﻤك بصفة عامة .ويعتمد
الصيد بلباب الخبز عﲆ الرش اﳌخلوط بالزيت .وهناك من يقوم بالتطعيم
باﻹسفنج.
بعض اﳌﺎﻤرسﻦﻴ يستعمل قصب الرمي ويستهدف سمك البوري بطعم الخبز من
خﻼل مركب طعم متعدد الصنارات يتم رميه باﻻستعانة ببيلدو وتركه ينجرف
مع التيار إﱃ حﻦﻴ مصادفته لسمك البوري.
الصيد بالعــ ّوامة )الفــ رشية/ال ْفراشة/العايــ م :ال ِفلّــــﻦﻴ( :تستعمل تقنية العوامة
ﰲ اﳌناطق التي تتوفر عﲆ قدر من العمق ﰲ الشــاطئ .وســميت بهذا اﻻســم
ﻷنهـا تعتمـد ﰲ مﺎﻤرســــتهـا عﲆ عوامـة هي ﰲ اﻷصــــل قطعـة فلّﻦﻴ "فرﳾ"،
وأصـبحت اﻵن ذات أشـكال متنوعة .خاصـيتها اﳌوحدة هي أنها تطفو فوق اﳌاء
وتنجرف معه لتصـل إﱃ أبعد مسـافة ممكنة بحثا عن اﻷسـﺎﻤك .ومن شـأن تحرك
مركب الطعم بنفس ﴎعة جريان التيار أن يبدو الطعم طبيعيا وفق ما تعودت
عليه الغريزة الحذرة لﻸسـﺎﻤك ﰲ بيئتها ،فيثﺮﻴ اهتﺎﻤم اﻷسـﺎﻤك ويسـتفز غريزتها
الهجومية خاصـة أن تحرك الطعم سـيتم إدراكه عن بعد بواسـط خطها الجانبي.
يكون تثبيـت العوامـة ﰲ الخيط بحســــب العمق اﳌراد اﻻصــــطيـاد فيـه ،وبـذلك
فـالتحـديـد اﳌســــبق للعمق اﳌُراد اﻻصــــطيـاد فيـه يُج ّنـب مركـب الطعم من أن
يعلق ،ويتيح بـالتـاﱄ إمكـانيـة البحـث عن الســـمـك ﰲ اﻷمـاكن الوعرة وتحقيق
أفضـــل النتائج مادامت تلك اﻷماكن هي اﳌفضـــلة لدى كل اﻷســـﺎﻤك ســـواء
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اﳌطاردة التي تــــتــرصد فرائسها ،أو الطريدة الباحثة عن ملجأ يقيها اﳌفﱰسﻦﻴ.
أسـفل العوامة توضـع حبيبة من الرصـاص ﻹكسـابها نوعا من التوازن .ويتم وصـل
الخيط الرئيـ ـ ﴘ بخيـ ـ ط نهاﻲﺋ واحد ﰲ اﳌناطق الصخرية من حواﱄ  0.24إﱃ
 ،0.30وبأكﺮﺜ من خيط ﰲ اﳌناطق الرملية.

الصــيد الصــخري ) :(Rockfishingمجال مﺎﻤرســة هذه التقنية هو اﳌناطق
الصـخرية التي تعرف نشـاطا لﻸسـﺎﻤك الصـخرية واﻷسـﺎﻤك اﳌفﱰسـة اﳌطاردة لها،
إضــــافـة إﱃ أنهـا تكون غنيـة بـالطعوم وتتوفر عﲆ قـدر هـام من اﻷكســــيجﻦﻴ.
تعتمد هذه التقنية ﰲ مﺎﻤرسـتها عﲆ معدات خفيفة وطعوم بﻼسـتيكية صـغﺮﻴة
وﻤﻳكن اســــتبـدالهـا بطعوم طبيعيـة مع ثقـالـة خفيفـة من وزن  5جرام إذا كـان
البحر هـادئـا ،والزيـادة ﰲ وزن الثقـالـة إﱃ حـدود حواﱄ 20جرام إذا كـان البحر
يعرف بعض اﻻضـطراب حتى يبدو الطعم ﰲ حركته طبيعيا قدر اﻹمكان مﺎﻤ قد
تحصـــل معه مفاجآت ســـارة .وأســـفل الثقالة يُربط الخيط النهاﻲﺋ باســـتعﺎﻤل
الواصــــل الـدوار ) .(Emerillonويكون طول الخيط النهـاﻲﺋ ﰲ حـدود )(20/15
ســـنتيمﱰ لتفادي أن يعلق بالصـــخور ،وللتحكم فورا ﰲ الســـمك وعدم منحه
الفرصــة لﻼحتﺎﻤء بالشــقوق والتجاويف الصــخرية .لكن اﳌشــكل الذي تطرحه
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هذه التقنية هو سـهولة أن يعلق مركب الطعم ﰲ الصـخور .وﻤﻳكن تفادي هذا
اﳌشكل باستعﺎﻤل "الثقالة الضائعة" وتتمثل ﰲ وضع الثقالة ﰲ أسفل اﳌركب أو
متعامدة معه وتثبيتها ﰲ خيط ضعيف القطر حتى يسهــــــــل كســــــــــــره
والتضحي ـ ـ ـ ـــة بالثقال ـ ـ ـ ـــة إذا مــا عل ـ ـ ـــقت ،خاص ـ ـ ـ ـــة ﰲ حال اﻹمس ـــاك
بسمـــــك.
تقنيات أخرى:

ﻻ حــ دود لﻺبــ داع ﰲ مجال
الصـــيـد ،وﻻ ﻤﻳكن حﴫـــ
تقنيـات الصــــيـد ﰲ عـدد
محـدود ،إذ رغم التشــــابـه
الـظــاهـري عـﲆ مســ ـتـوى
اﳌعـدات وبعض الطعوم إﻻ
أن كـيـفـيــة تـقــديـم هــذه
اﻷخـﺮﻴة ونـوعـيــة مـركــب
الطعم والتﻼؤم مع طبيعـة
اﳌصــــــيـــد واﻷســــــﺎﻤك
اﳌســتهدفة؛ قد يدفع بعض
اﳌﺎﻤرسـﻦﻴ إﱃ ابتكار تقنيات
تتﺎﻤﳽ مع خصـــوصـــيات
مـنــطــقــتــهــم واﻷســـــﺎﻤك
اﳌتواجدة بها ،والتي ﴎعان
مـا تحقق نجـاحـا ملموســــا
لتبدأ ﰲ اﻻنتشــار ،مثلﺎﻤ هو اﻷمر بالنســبة للصــيد بتقنية )التﺎﻤدورة( ﰲ مدينة
سﻼ ،والتي كان اﳌرحوم الرايس نجيب بوستة رائدها.
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تق�يات الصيد �لطعوم �صطناعية
تستهدف تقنية الجر خصوصا وتقنيات الصيد بالطعوم اﻻصطناعية عامة
اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة اﳌطاردة .Les poissons chasseurs
نجاح هذه التقنيات رهﻦﻴ ﻤﺑدى القدرة عﲆ إثارة انتباه اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة
واستفزاز غريزتها الهجومية ،بل واستثارتها ودفعها للهجوم والتمكن منها.
هجوم اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة اﳌطاردة عﲆ الطعوم اﻻصطناعية ﻻ يجد تﱪيره ﰲ
الحاجة إﱃ إشباع الجوع فقط ،ولكن ﰲ كون اﻷسﺎﻤك اﳌطاردة ،كأي حيوان
مهاجم ،يستفزها الخائف والهارب ،ويوقظ ويستثﺮﻴ غريزتها الهجومية ويدفعها
فعﻼ إﱃ الهجوم .وهنا يكمن ﴎ نجاح تقنية الصيد بالطعوم اﻻصطناعية ،وهو
أن يتمكن اﳌﺎﻤرس ،بفعل امتﻼكه للمهارات وبواسطة اﳌعدات اﳌناسبة ،من أن
يخلق ﰲ الطعم اﻻصطناعي تطابقا ومﺎﻤثلة ﰲ الحركة والﴪعة والعوم وعمق
ومستوى التعويم  ...طريدة جريحة ،خائفة ،هاربة ...أو حيوانا دخيﻼ عﲆ مأوى
السمك اﳌفﱰس اﳌطارد .ﻻ ﻤﻳكن للطعم اﻻصطناعي حتى ولو كان حجمه وشكله
ولونه يطابق مطابقة تامة اﻷسﺎﻤك الطريدة أن يحقق أي نجاح إذا كان التعامل
معه كطعم طبيعي برميه وتركه مستقرا ﰲ مكانه .كيفﺎﻤ كانت نوعية الطعم
اﻻصطناعي فالحركة هي التي تخلق منه كائنا حيا ﰲ أعﻦﻴ اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة ويثﺮﻴ
اهتﺎﻤمها ،لكن نوعية الحركة اﳌتناسبة مع شكل الطعم اﻻصطناعي ومﺎﻤثلتها
للطرائد هي التي تثﺮﻴ هجومها.
تقنية الصيد بالطعوم اﻻصطناعية تقنية فعالة ،تعتمد عﲆ التحرك والتنقل من
مكان ﻵخر ،وعﲆ اﳌرونة ،إﱃ جانب الحيطة والحذر .وتغطي مساحة قد تكﱪ
أو تصغر بحثا عن اﳌناطق التي يفﱰض فيها وجود السمك.
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اﳌعدات
يرتكز صنع معدات الصيد بالطعوم اﻻصطناعية حاليا عﲆ الجمع بﻦﻴ خفة
الوزن والفعالية .فقضاء الساعات الطوال ﰲ الرمي والسحب والتنقل من مكان
ﻵخر ،وأحيانا ﰲ سطوح صخرية وعرة ،يفرض بالﴬورة أن تكون اﳌعدات تتميز
بخفة وزنها مع فعالية ودقة ومتانة تتﻼءم والطبيعة التضاريسية للمصايد
واﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة.

القصب
ﻤﻳتاز القصب الخاص بتقنية )الرمي بالطعوم اﻻصطناعية(
) (Spinningبالخفة .وهذا ﴍط ﴐوري .فقضاء ساعات
طوال ﰲ الرمي والسحب والتنقل يفرض ذلك ،وإﻻ سيحل
التعب ﴎيعا .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يجب أن
يكون قصب الرمي بالطعوم اﻻصطناعية أداة طيعة ﰲ يد
اﳌﺎﻤرس ليناور به وفق ما يتطلبه كل طعم اصطناعي من
تعويم يتناسب مع تصميمه وهندسته.
يﱰاوح طول قصب الرمي بالطعوم اﻻصطناعية الخاص
بالطعوم اﻻصطناعية الصلبة ما بﻦﻴ  2.70مﱰ و 3.30مﱰ.
ويﱰاوح طول قصب رمي الطعوم اﳌرنة بواسطة )البيلدو
 (Buldoما بﻦﻴ  3.60مﱰ و 3.90مﱰ.
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الرايس محمد أحمد ولد لقﻼل من
موريتانيا

تختص كل قصبة بصفة عامة بفاعلية ما ) (Actionتتجﲆ من خﻼل نوع
اﻻنحناءة التي تتخذها أثناء الرمي أو أثناء اﳌعركة .كﺎﻤ أن كل قصبة ﻤﺗتاز بفعالية
أكﺮﺜ ) (Efficacitéﰲ رميها لوزن محدد .وانطﻼقا من قدرة كل قصبة عﲆ رمي
ذلك الوزن اﳌحدد يُصنف قصب الرمي بالطعوم اﻻصطناعية إﱃ  6درجات
اﻷربعة اﻷخﺮﻴة هي اﻷكﺮﺜ استعﺎﻤﻻ ﰲ الصيد الشاطئي:
خفيف

Light

L

 3-12جرام

خفيف متوسط

Medium Light

ML

 5-20جرام

متوسط

Medium

M

 10-30جرام

ثقيل متوسط

Medium Heavy

MH

 15-50جرام

ثقيل

Heavy

H

 20-80جرام

ثقيل جدا

Extra Heavy

XH

 > 100جرام
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البكرة اﻵلية Le moulinet
اختيار البكرة اﻵلية اﳌناسبة لتقنية
الصيد بالطعوم اﻻصطناعية ينبغي أن
يراعي ﴍطا أوليا وأساسيا ،هو ﴐورة
تناسب وزنها مع وزن القصبة حتى يكون
الزوج )قصبة/بكرة آلية( متوازنا وخفيفا،
مع مراعاة مجموعة من اﳌواصفات تقوم
عﲆ الجمع بﻦﻴ اﳌتانة مع الخفة وﴎعة
أكﺮﺜ من مﱰ ﰲ كل دورة يد ،وسعة حواﱄ
 170مﱰ من الخيط الضفﺮﻴة ) ،(La tresseمﺎﻤ يفرض اختيار بكرة آلية مصممة
ﻤﺑواصفات تقنية خاصة بهذا النوع من الخيوط ،وأن تتوفر عﲆ قوة فرملة تفوق
 10كلغ.
الرايس
فيصل حمومي
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الخيوط

كلﺎﻤ كان قطر ) (Øالخيط رقيقا كلﺎﻤ كانت مسافة الرمي أبعد .وﻤﺑا أن أوزان
الطعوم اﻻصطناعية خفيفة فإن هذا يفرض استعﺎﻤل الخيط الضفﺮﻴة ﳌا له من
خصائص تجمع بﻦﻴ القوة ﰲ ُس ْمك أقل ،وقدرة أكﱪ عﲆ تحمل الظروف القاسية
للبيئة البحرية من ملوحة وأشعة شمس .ويكون قطر الخيط من حواﱄ  17إﱃ
 20كحد أقﴡ .وﻤﺑا أن طبيعة مواد وطريقة صنعه تجعل منه خيطا منعدم
التمطط ) (Elasticitéفإنه ﻤﻳكّن من اتصال مباﴍ بالطعم اﻻصطناعي أثناء
تعوﻤﻳه ،ونقل أدق اﻹحساسات ،كﺎﻤ تصبح اﳌعركة مع السمك والتحكم فيه
فورية وآنية ،ﴍيطة ضبط دقيق لكابح البكرة اﻵلية .ويكون الخيط النهاﻲﺋ من
الفليوروكربون أو خيط النيلون اﳌعالج بالفليورين ،وبطول يﱰاوح ما بﻦﻴ 50
سنتمﱰ بالنسبة لقصبة طولها  2.70مﱰ إﱃ  60سنتيميﱰ بالنسبة لقصبة طولها
 3.30مﱰ ،ومن قطر يﱰاوح ما بﻦﻴ  0.35و 0.45بحسب اﳌصيد والسمك
اﳌستهدف.

الطعوم اﻻصطناعية
يزخر سوق الطعوم اﻻصطناعية بعدد هائل منها تحاﻲﻛ مختلف الطعوم التي
تقبل عليها اﻷسﺎﻤك من الطرائد والديدان وغﺮﻴهﺎﻤ .ومصنعة من مواد بﻼستيكية
أو مطاطية أو معدنية أو من خشب أو من بعض اﳌركبات ،تحت أشكال وألوان
متنوعة .وهي إما صلبة أو مرنة أو تجمع بينهﺎﻤ ،وذات أحجام متباينة وأوزان
مختلفة ،كﺎﻤ أن هندسة صنعها وشكلها اﳌرتبطﻦﻴ بتقنية تعويم محددة يجعل
ذلك العوم مصدر إثارة لﻸسﺎﻤك باﻻهتزازات التي تبثها ﰲ اﳌياه .وقد تضاف إﱃ
الطعوم اﻻصطناعية روائح بنكهات متنوعة ﳌزيد من الجذب بإثارة حاستي الشم
والذوق لدى اﻷسﺎﻤك .وبعض النﺎﻤذج مزود بحبيبات معدنية ﰲ تجويفها
ﻹكسابها مزيدا من التوازن أثناء الرمي وربح مسافة أطول وﻹحداث صدى صوﻲﺗ
أثناء تعوﻤﻳها بهدف استفزاز اﻷسﺎﻤك اﳌهاجمة اﳌفﱰسة .وتدفع اﳌنافسة الﴩسة
بﻦﻴ الﴩكات اﳌصنعة أو اﳌنتجة ،إﱃ اﳌزيد من اﻻبتكار واﻹبداع ﰲ هذا اﳌجال.
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اﻷسﺎﻤك اﻻصطناعية العوامة الصلبة:
يُـطـلـق بــالـخـطــأ
اســــم )(Rapala
عﲆ كل اﻷســﺎﻤك
اﻻصــــطـنــاعـيــة
العوامـة الصــــلبـة
ﻤﺗـيـيـزا لـهــا عـن
اﳌرنـة .ﰲ حﻦﻴ أن
اﻻســــم اﳌــذكـور
يــقــتﴫـــ عــﲆ
منتوجــات ﴍكــة
معينـة واحـدة من
ضـــــمــن عــدة
ﴍكــات ،إذ يزخر
ســــوق الـطـعـوم
اﻻصــــطـنــاعـيــة
الصــلبة بعدد هائل من اﻷنواع التي تطابق هندســة صــنعها اﻷســﺎﻤك الطريدة.
وكل نوع منها له خصـائصـه التقنية .وهذا التنوع واﻻختﻼف والتباين ﰲ اﻷسـﺎﻤك
اﻻصطناعية العوامة الصلبة يثﺮﻴ اﻻلتباس والحﺮﻴة ﰲ اﻻختيار نظرا للتعدد الهائل
ﰲ اﻷنواع واﻷشكال واﻷحجام واﻷلوان والتسميات اﳌتباينة بحسب الشـ ركات...
لكنها حﺮﻴة مؤقتة ستزول
مع اكتساب الخﱪة والتجربة ،ويصبح التنوع والتباين ﰲ اﻷسﺎﻤك اﻻصطناعية
العوامة الصلبة يفتح إمكانيات واسعة لﻼختيار للتكيف مع مختلف الظروف
البيئية البحرية واﳌناخية والزمانية واﳌكانية ،وبحسب نوع اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة،
وأيضا بحسب القدرات اﳌادية لكل مﺎﻤرس.
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ﻤﻳكن التمييز عموما بﻦﻴ  3أنواع عﲆ مستوى عمق العوم كواحد من ضمن
عدة معايﺮﻴ نظرا ﻻستحالة حﴫها بالنظر إﱃ تنوعها الهائل:

النﺎﻤذج العاﻤﺋة ) :(Floatingوهي التي تطفو فوق اﳌاء ﻷن درجة
كثافتها أقل من كثافته.
النﺎﻤذج العالقة ) :(Suspendingوهي التي تكون كثافتها مساوية
لكثافة اﳌاء ،وبالتاﱄ تستقر عﲆ عمق معﻦﻴ عند التوقف عن سحبها.
النﺎﻤذج الغواصة ) :(Sinkingوالتي تكون كثافتها أكﺮﺜ من كثافة اﳌاء،
وتغوص عند التوقف عن سحبها.

وكﺎﻤ تتفاوت ﰲ مسـتوى غوصـها بحسـب مادة صـنعها وكثافتها فإنها تتفاوت ﰲ
مســتوى الغطس أيضــا بحســب توفرها أو عدم توفرها عﲆ مقدمة أمامية عﲆ
شـــكل لســـان ) .(Bavetteوهذا اﻷخﺮﻴ يكون بدوره إما معدنيا أو بﻼســـتيكيا،
قصــﺮﻴا أو متوســطا أو طويﻼ مع تباين ﰲ درجة اﻻنحناء نحو اﻷســفل ﻤﺑا يحدد
مستوى عمق الغطس اﳌراد أثناء التعويم.
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واعتﺎﻤدا عﲆ معيار اﳌقدمة اللسانية تقسم اﻷسﺎﻤك اﻻصطناعية العوامة
إﱃ عائلتﻦﻴ رئيسيتﻦﻴ:
:Stikbaits -

طعوم اصــطناعية عﲆ شــكل ُعصــية ) (Bâtonوبدون مقدمة لســانية .ويجب
تعويم هذه الطعوم باﻻعتﺎﻤد عﲆ تحريك اﳌعصـــم ) (Poignetﻤﻳينا وشـــﺎﻤﻻ
بشــكل متعرج ) (Zig-zagمﺎﻤ يجعل عومها أثناء الســحب ﻻ يكون وفق خط
مسـتقيم ،ولكن بطريقة تنعرج معها ﻤﻳينا وتنعرج شـﺎﻤﻻ .ومن هنا تسـميتها ب
) (Walking the dogأي )مشيـة الكلب( .ويستحسن استعﺎﻤلها عند الشـروق
والغروب ،وأثناء وجود مطاردة لﻸســـﺎﻤك اﳌفﱰســـة ،وعندما يكون البحر قليل
اﻻضطراب بسبب أنها ﻻ تتفاعل بشكل جيد مع اﻷمواج.
(Leurre à secouer) Jairkbaits

ويجب تعوﻤﻳها باﳌعصــم وبالطرف اﻷعﲆ النهاﻲﺋ من القصــبة ﻹفقادها التوازن،
والقفز بهـا من تـارة إﱃ أخرى نحو اﻷمـام بهزات جـافـة غﺮﻴ منتظمـة ثم التوقف
لﱪهة بهدف اســـتثارة الســـمك اﳌهاجم .وهذا النوع متوفر أيضـــا بالبﻼســـتيك
اﳌرن.
عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

172

وكﻼ الصنفﻦﻴ السابقﻦﻴ يتفرعان إﱃ أنواع تتعدد وتتنوع إﱃ أشكال وإبداعات
ﻻ حﴫ لها بحسب الﴩكات اﳌصنعة واﳌنتجة.
كﺎﻤ توجد أنواع أخرى تتفرد بخصائصها التقنية وطرق تعوﻤﻳها منها:
Poppers :

أســﺎﻤك اصــطناعية ذات مقدمة مقعرة ) .(Concaveويكون تعوﻤﻳها بعمليات
ســـحب متتالية بطريقة تصـــطدم معها مقدمتها اﳌقعرة الفارغة باﳌاء فتحدث
صــوتا ) .(Popومن طبيعة ذلك الصــوت جاءت تســميتها .من اﻷفضــل تجنب
اسـتعﺎﻤلها ﰲ اﳌجاﻻت الضـيقة واﳌحدودة العمق ﻷن من شـأن ذلك الصـوت أن
تكون لـه نتيجـة عكســـيـة .ومن اﻷفضــــل اســــتعﺎﻤلهـا ﰲ اﳌجـاﻻت الفســــيحـة
والعميقة.
الطعوم اﻻصطناعية اﳌرنة:
بخﻼف الطعوم اﻻصطناعية الصلبة ،فإن الطعوم اﳌطاطية أو البﻼستيكية
اﳌرنة ،إضافة إﱃ انخفاض أﻤﺛنتها مقارنة بالطعوم الصلبة ،وبفعل مادة صنعها
اﳌرنة ،فإنها تتمتع بخاصية ﻤﺗوجية أكﺮﺜ من الطعوم اﻻصطناعية الصلبة وتتفوق
عليها ،إﻻ أن نفس مادة صنعها تشكل أيضا نقطة ضعفها بفعل هشاشتها .كﺎﻤ
أنها تتمتع باتساع مجال استعﺎﻤلها ،وﻤﻳكن الصيد بها ﰲ ظروف جد متباينة ،وﰲ
اﻷماكن التي يستحيل فيها الصيد بالطعوم الصلبة .وتحتاج فقط إﱃ تكييفها مع
ظروف استعﺎﻤلها إما بصنارة مرصصة ،أو رأس بوزن معﻦﻴ والتعامل معها مثل
الطعوم اﻻصطناعية الصلبة لكن مع بطىء ﰲ تعوﻤﻳها .بعضها يتم رميه وتعوﻤﻳه
باﻻعتﺎﻤد عﲆ )بيلدو( أو )بومبيت(:
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البيلدو):(Buldo
ذو شــــكـل دائري أو
بيضـاوي من بﻼسـتيك
شــــفـاف أو ملون أو
فوســـفوري لتســـهيل
رؤيــتــه .يــعــوم ﰲ
الســـطح أو قريبا من
السطح.
البومبيت):(Bombette

ذات شـكل بيضـاوي ممتد وطويل ،يخﱰق وسـطها الطوﱄ أنبوب ﻤﻳتد خارجها
لتمرير الخيط من وســـطـه .يوجـد منهـا نوعـان إمـا للتعويم ﰲ الســــطح أو ﰲ
العمق.
دورهﺎﻤ هو إيصال بعض الطعوم اللينة الخفيفة الوزن إﱃ أبعد مسافة
ممكنة من جهة ،وتعوﻤﻳها قريبا من السطح وخاصة فوق السطوح الصخرية من
جهة أخرى ،عﲆ أﻻ تقل اﳌسافة التي تفصل بينهﺎﻤ وبﻦﻴ الطعم اﻻصطناعي عﲆ
ثﻼثة أمتار ليتمتع الطعم اﻻصطناعي بحرية العوم بعيدا عنهﺎﻤ.
تتنوع أشكال الطعوم اﳌرنة إﱃ درجة يصعب حﴫها .فمنها ما تحاﻲﻛ صغار
اﻷسﺎﻤك أو الديدان أو سلطعون البحر أو اﻷربيان ...كﺎﻤ تتنوع ألوانها وأحجامها
وطرق تركيب الصنارة بها ،وشكل الصنارة اﳌﻼئم لكل منها .وبعضها أصبح يحتل
رأس قاﻤﺋة الطعوم اﻻصطناعية اﳌرنة ﳌا يحققه من نتائج أكيدة.
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: Les shads
تـتـمـيـز هــذه الـطـعـوم
البﻼســــتيكيــة بــامتﻼكهــا
لـزعـنـفــة ذيـلـيــة مـرنــة
مفلطحـة النهـايـة ومتـدليـة.
وتصـــميمها الهندﳼ بهذا
بشـــكل يجعلها تصـــطدم
باﳌاء أثناء الجر ،فتنحرف ﻤﻳينا وشـﺎﻤﻻ فتتولد عنها اهتزازات مسـتفزة لﻸسـﺎﻤك
اﳌفﱰسة.
وتتمكن هــذه الطعوم
البﻼسـتيكية من تحقيق
نـتــائـج إيـجــابـيــة ﰲ
اﻷماكن التي يصــعب أو يســتحيل فيها اســتعﺎﻤل الطعوم الصــلبة ،وذلك بفعل
موضــــع الصـــنـارة ﰲ ظهرهـا وتوجههـا نحو اﻷعﲆ مﺎﻤ يجعلهـا ﰲ مـأمن من أن
تعلق بالصـخور .وﻤﺑا أن الصـنارة مثبتة ﰲ رأس مرصـص متعدد اﻷوزان فإن ذلك
يوفر إمكانية تغيﺮﻴ الرأس واختيار الوزن اﻷنسـب بحسـب حالة البحر وبحسـب
اﳌسافة اﳌرجوة.
:Les swimbait
وتــحــاﻲﻛ الســـــمــك
اﻻصـــطناعي الصـــلب
شــ ـكـﻼ ،إﻻ أنـهــا مـن
بـﻼســــتـيــك مـرن مـﺎﻤ
يـجـعــل عـومـهــا أكـﺮﺜ
محاكاة للسـمك خاصـة
تلك اﳌتمفصلة.
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الصفائح اﳌعدنية ):(Les cuillères

ذات شكل انسياﻲﺑ ،وتصنع من مواد معدنية مختلفة ،مختلفة اﻷحجام واﻷوزان
واﻷلوان وطريقة العوم ،تنتهي بصـنارة أو صـنارة ثﻼثية من خلفها ،وقد يضـاف
إليها بعض اﳌثﺮﻴات الﱪاقة والﻼمعة كالرقائق واﻷهداب.

الرايس محسن فرحات
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الصيد بتقنية الذبابة ):(Pêche à la mouche

يتم الصيد بهذه التقنية ﻻستهداف سمك الﱰوتة والسلمون...
تســـتعمل هذه التقنية أيضـــا ﰲ البحر وتســـتهدف أســـﺎﻤك
القـاروص وأبو ســــيف واﻹســــقمري والبوري وأنواع أخرى...
ولهذه التقنية معداتها الخاصة من قصب

وبكرة آلية وخيوط ذات طبيعة خاصـــة )(La soie
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وتسـتعمل طعﺎﻤ اصـطناعيا يسـمى
ذبابة ،ﻤﻳاثل بعض الحشــ ـــرات أو
الطعوم التي تكون موضـوع هجوم
للسمك.
ﻤﻧوذج من طعوم تقنية "الصيد
بالذبـــــابة" تحاﻲﻛ السـلطعون ،من
ابتكار الرايس منﺮﻴ البيضوري

الرايس منﺮﻴ البيضوري وتقنية الصيد الشاطئي بالذبابة
عبد الناصر المنجد
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مـا ﻤﻳيز هـذه التقنيـة هو طـابعهـا الجﺎﻤﱄ الفني ســــواء ﰲ التفنن ﰲ إعـداد
الذبابات والطعوم وفســح اﳌجال أمام الخلق واﻻبتكار واﻹبداع ،أو ﰲ الحركات
التي يقوم بها اﳌﺎﻤرس أثناء الرمي ودقة تصــويبه حتى توضــع الذبابة ﰲ مكان
محدد وبحســـب اتجاه جريان اﳌياه ،أو بالكيفية التي يجب بها تعويم الذبابة،
وأثناء القتال مع السـمك وكيفية جمع الخيط ...وهي حركات فنية تكت ـس ـــــ ي
طابعا جﺎﻤليا تجلب اﳌتعـة للمﺎﻤرس وللمشاهد.
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الطعوم الطبيعية
الطﱡعم كمصيدة وفخ لصيد اﻷسﺎﻤك ،هو أوﻻ وقبل كل ﳾء طعام من اﻷطعمة
التي يعيش عليها السمك .ولﻲﻜ ينجح كطُعم ﰲ استثارة السمك ،يجب أن تتوفر
فيه ﴍوط الجاذبية ويستجيب ﳌتطلباته الغذائية ،وأن يبدو للسمك ﰲ مظهر
طبيعي وفق ما تعودت عليه غريزته ﰲ بيئته البحرية .تعمل حواس اﻷسﺎﻤك
بشكل موحد ومتكامل .وتدرك معطيات البيئة اﳌحيطة ككل من خﻼل الدور
اﳌوكول لكل حاسة .الشم والذوق من أقوى الحواس لدى السمك ،والخط
الجانبي هو ﻤﺑثابة جهاز استشعار عن بعد يلتقط كل الحركات اﳌحيطة .وهذه
أهم اﻻعتبارات التي يتأسس عليها اختيار الطعم الذي يجب أن يكون طريا
برائحته ،جاذبا ﻤﺑذاقه .وإذا قدم الطعم بطريقة يحتفظ بها عﲆ حرية الحركة،
فستتوفر وتتكامل كل عناﴏ الجذب واﻻستثارة .وإذا كانت الرؤية عند السمك
ﻻ ترقى إﱃ مستوى قوة باقي الحواس فإنه مع ذلك يبقى حساسا اتجاه الضوء،
وهنا تدخل الجويهرات الفوسفورية والفلورية لتلعب دورها ﰲ إثارة اهتﺎﻤمه
وجذبه نحو الطعم .كﺎﻤ أن الجويهرات الطافية من شأنها موضعة الطعم ﰲ
مستوى العمق الذي يتناسب مع السمك اﳌستهدف.
عند الحديث عن تقديم الطعم للسمك وفق ما تعودت عليه غريزته ﰲ بيئته
البحرية ،فإن ذلك يعطي اﻷفضلية واﻷسبقية للطعوم اﳌحلية .فالسمك حﻦﻴ
يبحث عن الغذاء ﰲ مكان أو منطقة ما ،فﻸنه تعود عﲆ طعام معﻦﻴ ﰲ ذلك
اﳌكان ،إﻻ أن يصادف طعوما قد تستثﺮﻴ غريزته ﻤﺑا ﻤﺗارسه عليه من جاذبية
وإغراء بفعل ما لها من رائحة أو مذاق يجرانه إﱃ اﻹقبال عليها.
إذا كانت كل الطعوم تتوفر فيها عناﴏ الجذب واﻻستثارة بفعل طراوتها
وحسن تقدﻤﻳها ،فإن التباين بينها سيكون عﲆ مستوى نوعية اﳌذاق ونوعية
عبد الناصر المنجد
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الرائحة اﳌميزة لكل طعم والتي تتوافق مع متطلبات سمك معﻦﻴ ﰲ طور ما من
حياته أو مرحلة دورية تدفعه إﱃ تفضيل بعضها عﲆ البعض اﻵخر ،مﺎﻤ يفﴪ
تقلب إقباله عﲆ الطعوم.

ﻤﻳكن تصنيف الطعوم بحسب صنفها إﱃ:
اﻷسﺎﻤك
الديدان
القﴩيات
الرخويات
الصدفيات
طعوم أخرى...
-1اﻷسﺎﻤك :قانون السلسلة الغذائية الذي يحكم نظام البيئة البحرية يجعل من
اﻷسﺎﻤك الصغﺮﻴة وجبة غذائية لﻸسﺎﻤك الكبﺮﻴة ،وقد تكون أحيانا من نفس
جنسها وفصيلتها* .59وتبقى بعض اﻷسﺎﻤك تحتل قاﻤﺋة اﻷفضلية كطعوم تستهوي
معظم اﻷسﺎﻤك ،وعﲆ رأسها الﴪدين واﻹسقمري )كبايلة( والبوري.
59

Fao : triage des poissons
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الﴪدين:

يحتل سمك الســردين مكانة مركزية ﰲ قاعدة السلسلة الغذائية تتأسس عليها
باقي الحلقات ،فوجود معظم اﻷسﺎﻤك له ارتباط ،بشكل أو بآخر ،بهذه القاعدة
الغذائية ،مﺎﻤ يســـتوجب اﳌحافظة عﲆ هذه الﺮﺜوة وبالتاﱄ تجنب اســـتهﻼكه
طيلة فﱰة التوالد أشهر يناير وفﱪاير ومارس.
يتميز السـردين برائحته النفاذة ،وبلحمه الذهني الذي يفرز زيتا يسـري ﰲ مياه
البحر جالبا ،إﱃ مصدر انبعاثه ،اﻷسﺎﻤك من مسافات بعيدة .ولهذا السبب
يستعمل السـردين ،بعد دقه وخلطه بالرمل ونﺮﺜه ﰲ اﳌاء "الرش" ،وسيلة لتهييج
شهية اﻷسﺎﻤك وجلبها نحو الطعم.
تتنوع طرق التطعيم بالﴪدين ،فقد يستعمل كعجﻦﻴ ﰲ تقنية الصيد بالبيلوطة،
أو تستعمل الواحدة منه بأﻤﺗها ﻻستهداف بعض اﻷسﺎﻤك كالصنور مثﻼ ،أو
اﻻكتفاء بجزئها الخلفي القريب من الذيل للمتانة النسبية لعضﻼت تلك اﳌنطقة،
أو أحد الجانبﻦﻴ أو هﺎﻤ معا وتثبيتهﺎﻤ عﲆ الصنارة بواسطة الخيط اﳌطاط ،ونفس
اﻷمر كذلك عند التطعيم بأحشائه...
aquaportail.com : Cannibalisme
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لتحقيق نتائج أكيدة باستعﺎﻤل الﴪدين كطعم ،يشﱰط فيه أن يكون طريا.
غﺮﻴ أن هشاشة لحمه تطرح بعض الصعوبات عند التطعيم به ،ولهذا وجب رشه
بقليل من اﳌلح الخشن ﻤﺑجرد اقتنائه وتركه ﳌدة كافية ﰲ الثﻼجة للحفاظ عﲆ
طراوته وحتى تتصلب عضﻼته وتكتسب متانة تعطيه مقاومة أثناء الرمي
وتح ّمل البقاء ﰲ اﳌاء مدة كافية لجذب اﻷسﺎﻤك إليه.
اﻹسقمري "كبــايــلة"):(Maquereau
سـمك اﻹسـقمري مشـابه
إﱃ حــد مــا لســــمــك
السـ ردين ،وإن كان يقل
عنـه رائحـة فـإنـه بـاﳌقـابـل
يـفـرز دمــا وذهـنـيــات
تجـذب اﻷســــﺎﻤك إليـه.
ويجب أن يكون طريا عند اقتنائه ،ورشــه ﻤﺑلح خشــن وتركه مدة تكون كافية
ﻹفراز الزيت واكتســـاب عضـــﻼته متانة .عند التطعيم به يُزال الرأس والعمود
الفقري واﻷحشاء وتثبيته حول الصنارة بالخيط اﳌطاط.
البوري:
ﻤﻳثل سـمك البوري
طــريــدة لــبــعــض
اﻷســﺎﻤك اﳌفﱰســة
الـتـي تـﻼحـقــه ﰲ
مواطنـه اﳌفضـــلـة،
وعﲆ رأسـ ها ســمك الدرعي والقرب وأوﻻح ...يكون التطعيم بســمكة البوري
حيـة ،لكن تحقيقـه للنتيجـة اﳌتوخـاة منـه رهﻦﻴ بحســــن التطعيم بـه وبكيفيـة
تحافظ عليه حيا مدة كافية لجلب اﻷســﺎﻤك اﳌســتهدفة إليه .لهذا يغرز الجزء
السـفﲇ من الصـنارة بعناية ﰲ عضـلة الظهر أسـفل الزعانف الظهرية ودون أن
ﻤﺗس عموده الفقري.
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 (2الديدان:

ﻤﺗثــل الــديــدان
طعـﺎﻤ مفضــــﻼ
لــدى مــعــظــم
اﻷســـــﺎﻤك.* 60
وتـــخـــتـــلـــف
أنــــواعــــهــــا
وأحــجــامــهــا
وألـوانـهــا ،كـﺎﻤ
تختلف مواطن
عيشــــهــا التـي
تتنوع بﻦﻴ الرمال والصــخور أو تحت صــدفيات بلح البحر أو ﰲ الطمي ﻤﺑا فيه
طمي الوديان واﻷنهار .*61إضـافة إﱃ بعض اﻷنواع اﻷخرى اﳌسـتوردة من الخارج
)كوريانا ،كطاﻻنا ،بيبي.(...
تأﻲﺗ الديدان ﰲ أوﱃ حلقات الســـلســـلة الغذائية بعد العوالق ،وتعتﱪ من
اﻷطعمة اﻷسـاسـية لﻸسـﺎﻤك .ويتباين طولها وسـمكها بحسـب نوعها وبحسـب
موطن عيشــها ،إذ يﱰاوح من بضــع ســنتيميﱰات إﱃ حواﱄ اﳌﱰ بالنســبة لبعض
اﻷنواع .وبالتـاﱄ تتنوع طرق التطعيم بهـا تبعـا لهـذا الحجم .فتقطع الطويلـة جدا
إﱃ أجزاء ،ويكون التطعيم بعـدة وحـدات بـالنســـبـة للرقيقـة كـالـدودة الحمراء
مثﻼ ،ﰲ حﻦﻴ يكون التطعيم بدودة واحدة بالنسبة ﳌعظم اﻷنواع اﻷخرى.
تختلف الديدان ﰲ درجة جاذبيتها لﻸسـﺎﻤك بحسـب الخصـائص التي يتميز بها
كل نوع رائحة وذوقا وحركة ،لكنها تشـﱰك كلها ﰲ خاصـية تعتﱪ مصـدر قوة كل
نوع منها ،وهي الســـوائل التي تحتويها .إذا كانت الســـوائل هي مصـــدر قوة
الديدان فهذا اﻷمر يســـتوجب حســـن اســـتغﻼل تلك القوة وحســـن توظيفها
لتحقيق النتـائج اﳌرجوة بـأن يكون التطعيم بعنـايـة فـائقـة للمحـافظـة قـدر
اﻹمكـان عﲆ تلـك الســــوائل التي بداخلهـا .وﰲ هذا اﻹطار توظف اداة التطعيم
Labrax56 : Les vers Marins
Le manuel du plongeur biologiste : Les vers marins

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

60

61

184

بـالـديـدان ـك اﻹبرة ،ـت دخـل فيهـا الـديـدان انطﻼقـا من الرأس إﱃ الـذيـل ،بكيفيـة
تخﱰق وسـطها الطوﱄ فقط والحرص عﲆ عدم ﻤﺗزيق جوانبها ،وبعد ذلك يثبت
الرأس الحاد للصنارة ﰲ تجويف اﻹبرة ويتم ﻤﺗرير الدودة إﱃ الصنارة ثم الخيط
بدءا من الرأس للحصـــول عﲆ مظهر للدودة مﺎﻤثل ﳌا تكون عليه ﰲ وضـــعها
الطبيعي.
الـديـدان الحمراء :نظرا لرـق ة الـديـدان الحمراء يكون التطعيم بعـدة وحـدات
منها ﻹثارة اهتﺎﻤم اﻷسـﺎﻤك .ويكون تثبيتها ﰲ الصـنارة عن طرق غرزها ﰲ بضـع
أماكن منها ،وبذلك تحافظ عﲆ قدر من الحركة ـس تتحول إﱃ اهتزازات تلتقطها
اﻷسﺎﻤك بواسطة خطها الجانبي.

إذا كانت السوائل التي تحتويها الديدان مصدر قوتها ،وإذا راعى التطعيم هذه
الخاصية ،فستحافظ الديدان عﲆ سوائلها ﻷطول مدة ممكنة حتى تنتﴩ
تدريجيا ﰲ اﳌياه وتستقطب إليها اﻷسﺎﻤك اﳌحيطة ،لكن السوائل ستنفذ حتﺎﻤ
بعد مدة ،وستفقد الديدان عنﴫ جاذبيها وتتحول إﱃ كتلة من الخﻼيا اﳌيتة
خاصة مع اﻻحتكاك واﳌلوحة .ولهذا من الﴬوري تغيﺮﻴها كل حﻦﻴ .وإذا كانت
السوائل تستقطب اﻷسﺎﻤك من بعيد إﱃ مصدر انبعاثها ،فمن اﻷفضل أن يكون
الرمي ﰲ نفس اﳌكان بعد تجديد الطعم.
عبد الناصر المنجد
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 (3القﴩيات ) :(Les crustacésتدخل ضمن طائفة القﴩيات مجموعة من
الكائنات اﳌتنوعة الشكل والتي تشﱰك كلها ﰲ كونها مغطاة بقﴩة أو قوقعة
متنوعة شكﻼ وصﻼبة وسمكا ولونا .عﲆ رأس قاﻤﺋة هذه الطائفة نجد السلطعون
أو ﴎطان البحر ) ،(Crabeواﻷربيان أو القريدس أو جراد البحر أو الجمﱪي
).62*(Crevette
أ( السلطعون ،ﴎطان البحر:
تختلف تســــميـاتـه بحســــب اﳌنـاطق
وبحســب اﻷنواع "العكريش" "العقريش"
"بــوجــنــيــبــة" "لــكــراب" "فــريــفــرة"
"الفاسخة"...
تدخل ضمن فصيلة السلطعون أنواع كثﺮﻴة متباينة الحجم واللون وموطن
العيش ،والذي يتنوع بﻦﻴ اﻷعﺎﻤق أو ﰲ الشاطئ ﰲ شقوق الصخور وتجاويفها
أو ﰲ الرمال أو بﻦﻴ الطحالب...وتشﱰك كلها ﰲ امتﻼك جسم شبه دائري تحيط
به خمسة أزواج من اﻷرجل ،اثنان منها ﰲ اﳌقدمة متجهان إﱃ اﻷمام أحدهﺎﻤ
عﲆ شكل كﻼب يكون أكﱪ حجﺎﻤ وأقوى لدى الذكور من اﻹناث.
إذا كان السلطعون يتنقل بﻦﻴ اﳌاء واليابسة فهذا ﻻ يعني أنه يتنفس اﻷكسيجﻦﻴ
من الهواء حينها ،بل إنه ﻤﻳتلك خياشيم للتنفس مثل اﻷسﺎﻤك والتي ﻤﺗتص
اﻷكسيجﻦﻴ من اﳌاء ،وعندما يخرج السلطعون إﱃ اليابسة فإنه يحتفظ بقدر من
اﳌاء ﰲ خياشيمه ﻤﻳتص منه اﻷكسيجﻦﻴ .وﻤﻳكن مﻼحظة ذلك من خﻼل الفقاعات
التي تخرج من فمه.
Ifremer : Les crustacés
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تـــغـــطـــي ظـــهـــر
الســــلطعون قوقعـة
صـلبة هي ﻤﺑثابة درع
واقي يحميـه .وعنـدمـا
يكﱪ حجمـه تضــــيق
عليه قوقعته تنســلخ
عنـه .*63وﰲ غضــــون
ثـﻼثــة أيــام تـقـريـبــا
تتكون قوقعـة أخرى وتتصـــلـب تـدريجيـا لتحـل محـل الســــابقـة .وﰲ اﳌرحلـة
اﻻنتقالية التي يكون فيها مجردا من درعه الواقي ومنســلخا عنه يصــطلح عﲆ
تسـميته ب »الفاسـخة" .عندما يُرفع غطاء آنية الطبخ تفوح وتنتشــــــر رائحة
الطعام عﱪ الهواء .إن اﻷمر مشـابه لحالة السـلطعون عندما تنسـلخ عنه قوقعته
فتفوح وتنتشــــ ر رائحته عﱪ اﳌاء .وهنا يكمن ﴎ جذبه لﻸسﺎﻤك وإقبالها عليه
بلهفـة ،ففي مرحلـة اﻻنســــﻼخ يبعـث برائحتـه ومـذاقـه عﱪ اﳌـاء فيثﺮﻴ هيجـان
اﻷسﺎﻤك ويحقق نتائج مبهرة ﰲ الصيد به كطعم.
يُشـطر السـلطعون نصـفﻦﻴ أو يركب كامﻼ ﰲ الصـنارة بحسـب حجمه وبحسـب
الســمك اﳌســتهدف .ومن اﻷفضــل اســتعﺎﻤله كامﻼ ولو كان كبﺮﻴ الحجم ،فكﱪ
حجمه يغري اﻷسـﺎﻤك الكبﺮﻴة من جهة ،ومن جهة أخرى سـيطول أمد بقائه حيا
مدة يســتقطب فيها اﻷســﺎﻤك ويجذبها إليه من خﻼل الرائحة وأيضــا من خﻼل
حركاته التي ستتحول إﱃ اهتزازات تلتقطها أسﺎﻤك اﳌنطقة.
إذا كان السلطعون اﳌنسلخ يستهوي كل اﻷسﺎﻤك فإن الدرعي والزريقة والباجو
تتب ّوأ رأس قاﻤﺋة اﻷسﺎﻤك اﳌستهدفة .وللتطعيم به يستحسن توظيف خيط نهاﻲﺋ
مزدوج الصنارة ) (Wishboneوإدخال كل واحدة منهﺎﻤ ﰲ موضع الرجل
الخلفية وإخراجها بعناية فائقة من الظهر .إذا كان السلطعون ﰲ بداية طور
اﻻنسﻼخ أو ﰲ طور تكوين قوقعة جديدة فيمكن نزعها.
Wikipédia : Mue des arthropodes
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يأﻲﺗ السلطعون اﻷخﴬ ﰲ اﳌرتبة اﳌوالية للسلطعون اﳌنسلخ ﰲ اﻷفضلية.
تقتلع قوقعته ويشطر إﱃ أربع مكعبات وإدخال كل مكعب ﰲ الصنارة من
موقع اﻷرجل .يوجد نوع من السلطعون صغﺮﻴ الحجم يعيش ﰲ الرمال وﻤﻳاثلها
ﰲ اللون ويتم التقاطه أثناء الجزر ﰲ اﳌنطقة الرملية التي تنحﴪ عنها اﳌياه.
وتستعمل عدة طرق ﻹخراجه من الرمل كرش ونﺮﺜ فتات الﴪدين اﳌدقوق.
ب( اﻷربيان أو القريدس أو جراد البحر أو الجمﱪي ):(Crevette

ويحمل أسـﺎﻤء متنوعة
بــحســـــب أنــواعــه.
تســـــميــات مـتـعــددة
ﻷنواع كثﺮﻴة من فصيلة
واحـدة يختلف موطن
عيش كل منها ،وتتباين
ﰲ أحجــامهــا وألوانهــا
بــﻦﻴ رمــادي وزهــري
وأحمر فاتح...
ويبقى اﳌحﲇ يحتل اﻷفضـــلية مادام ﻤﻳكن الحصـــول عليه ﰲ الﱪك اﳌائية بﻦﻴ
الصخور أثناء الجزر ،ومادام يستعمل حيا.
يستهوي اﻷربيان كل اﻷسﺎﻤك بدءا بسمك الﴩغو ) (Sarإﱃ الزريقة
) (Dorade royaleوالدرعي) ...(Loup Barوتقبل عليه اﻷسﺎﻤك خاصة ﰲ
اﳌرحلة التي ﻻ تبذل فيها طاقة كبﺮﻴة .ويستعمل كطعم ﰲ العديد من التقنيات،
وتتعدد كيفية التطعيم به إن كان حيا أو ميتا .إدخال الصنارة ﰲ اﳌفصل ما قبل
اﻷخﺮﻴ ،أو إدخالها من اﻷسفل وإخراجها من اﻷعﲆ...
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ج( *(Percebe) (Pouce-pied) ،Mitella pollicipes

64

اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب) :الصبع ،بوصبع ،صبع الخادم ،تيفنزا ،تيفنزيت ،بوصبايع(...

يصــنف هذا
الكائن ضــمن
القـ شـ ريـ ات
ويشــــــكـــل
مــوضـــــوعــا
لــتــخصـــــص
عـلـمـي تـحــت
اســـــــــــــم
) .(Carcinologieيســتوطن اﳌناطق التي تكون صــخورها من طبيعة خاصــة
ووعرة وعرضـة لﻸمواج بشـكل دائم .ويتواجد ملتصـقا ببعضـه البعض عﲆ شـكل
تكتﻼت ،وملتصــقة ســيقانه بالصــخور وشــقوقها وتجاويفها .وتعلو الســاق 5
لويحات كلســية رئيســية وعدد آخر أصــغر حجﺎﻤ ليصــل اﳌجموع ﻷكﺮﺜ من 13
لويحـة .بطيء التكـاثر ويخضــــع جنيـه للتقنﻦﻴ ﰲ بعض البلـدان اﻷوربيـة وﰲ
أوقـات وبكميـات محـددة حﺎﻤيـة لـه من اﻻنقراض .إذا احﱰم الحجم والكميـة
والفﱰة الزمنية فيمكن اســتعﺎﻤله كطعم بعد إزالة اللويحات وﻤﺗرير الخيط من
وسطه وتثبيته ﰲ الصنارة.

دليل تعريف الموارد البحرية الحية في المغرب
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 (4الرخويات )رأسيات اﻷرجل( )(Céphalopodes
اﻷخطبوط )الروطال ،أزايز( ،الحبار )الكاﻻمار( السوبية...

ﻤﺗتاز الرخويات مقارنة بباقي الطعوم بلحم أبيض فوسفوري ،ورائحة ومذاق
قويﻦﻴ .وبذلك فهي تستثﺮﻴ غريزة اﻷسﺎﻤك باستفزازها لثﻼث حواس .فباﻹضافة
إﱃ الذوق والشم فإن الرخويات ذات لون أبيض فوسفوري ﻤﻳكن رؤيته أكﺮﺜ من
ألوان باقي الطعوم ،مﺎﻤ يجعل من الرخويات طعﺎﻤ يحقق نتائج إيجابية ﰲ اﳌياه
اﳌضطربة والضعيفة اﻹضاءة .وﻤﻳكن إضافة حاسة اﻻستشعار بواسطة الخط
الجانبي لﻸسﺎﻤك إذا كان التطعيم بالرخويات بكيفية تﱰك جزءا منها خارج
الصنارة ليتحرك مع التيارات واﳌياه .فحركة ذلك الجزء عامل جذب إضاﰲ ينضاف
إﱃ باقي العوامل اﻷخرى لتساهم كلها مجتمعة ﰲ احتﻼل الرخويات مكانة هامة
ضمن الطعوم .تستهوي الرخويات اﻷسﺎﻤك ذات الحجم اﳌحﱰم كالصنور والقرب
والراي والدرعي وحتى الﴩغو والزريقة...
إذا كانــــت اﻷســــﺎﻤك الكبــــﺮﻴة هــــي اﳌســــتهدفة ،وكــــان الطعــــم مــــن
حجـــم مﻼئـــم فيســـتعمل كـــامﻼ .وعمومـــا فطبيعـــة اﳌصـــيد ونوعيـــة
اﻷســــﺎﻤك اﳌســــتهدفة وحجمهــــا ونوعيــــة اﳌعــــدات اﳌســــتعملة ،كلهــــا
اعتبارات تتدخل ﰲ تحديد حجم الطعم وكيفية التطعيم.
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يكون التطعيم بأصابع الحبار والسوبية بنفس كيفية التطعيم بالديدان تقريبا،
ﰲ حﻦﻴ أن الجسد ،وبحسب حجمه وحجم السمك اﳌستهدف ،إما يستعمل كامﻼ
أو يقطع أفقيا إﱃ دوائر وتفتح الدائرة لتصبح عبارة عن ﴍيحة طولية وتثبيتها
ﰲ الخيط بطريقة مشابهة لعملية الخياطة ،مع ترك جزء حر منها خارج الصنارة
ليضفي عﲆ الطعم نوعا من الحيوية بحركته.
الرايس طارق

يجب إخضاع أصابع اﻷخطبوط
أوﻻ لعملية نزع الجلد الذي
يكسوها حتى ﻤﻳكن رؤيته،
فمعلوم أن اﻷخطبوط يكيف لون
جلده ليﺎﻤثل لون القعر الذي
يعيش فيه لتمويه اﻷعداء حﺎﻤية
له ،او للتخفي قصد اصطياد
الفرائس .وترك الجلد سيقلص من
اﻹثارة البـﴫيـة ،ﰲ حﻦﻴ أن اللون
اﻷبيض الفوسفوري للرخويات هو
مصدر جاذبيتها .السلك اﳌعقوف
الرأس هو أيسـر طريقة لتمرير
الخيط من وسط اﻷصابع بدءا
بالجزء السميك من اﻷصبع الذي
يثبت عﲆ الخيط بواسطة الخيط
اﳌطاط ،وترك الجزء السفﲇ اﻷضعف متدليا خارج الصنارة .التطعيم بالرأس ﻤﻳر
هو اﻵخر بعملية نزع الجلد فقط وترك ما بداخله من اﻷحشاء .وﻤﻳكن استعﺎﻤل
مركب الطعم ذي خيط نهاﻲﺋ بصنارتﻦﻴ متوازيتﻦﻴ ) (Wishboneﳌظهر أكﺮﺜ
جاذبية ومحافظة عﲆ الطعم.
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 (5الصدفيات ) : (Coquillagesبلح البحر "بوزروݣ" ،اﻷسقلوب "اللميعة"
اﳌحار ،التيلﻦﻴ ،الكوطو ...أنواع كثﺮﻴة لطائفة تشﱰك ﰲ امتﻼكها لصدفتﻦﻴ
متناظرتﻦﻴ )ثنائية الصﺎﻤم( .أينﺎﻤ كان موطن عيشها سواء كانت ملتصقة
بالصخور ،أو ﰲ الرمال ،فهي ﻤﺑثابة مغناطيس يجر إليه اﻷسﺎﻤك وخاصة عائلة
اﻷسبور ) (Les sparidésيتقدمها سمك الزريقة ) (Dorade royaleوالﴩغو
) (Sarوال ّباجو ...غذاؤها اﳌفضل!

ﻤﻳر التطعيم بالصدفيات بإزالة القوقعتﻦﻴ .وﻤﺑا أن لحمها شديد الهشاشة فيجب
إدخال الصنارة من اﳌكان اﻷكﺮﺜ صﻼبة فيها .وغالبا يكون التطعيم بعدة وحدات
ﻲﻛ تكون ﰲ مستوى حجم طعم يكتسب الجاذبية واﻹغراء ،واستعﺎﻤل الخيط
اﳌطاط لتثبيتها .ﰲ بعض اﻷماكن الداﻤﺋة الظل واﳌحجوبة باستمرار عن أشعة
الشمس يوجد بلح بحر صغﺮﻴ هش الصدفتﻦﻴ يستعمل كطعم ودون إزالة
الصدفتﻦﻴ.
ويبقى "الكوطو" سيد الصدفيات .طعم ممتاز سواء من حيث ﻤﺗاسكه وتباثه
عﲆ الخيط ،أو من حيث جاذبيته القوية التي ﻤﻳارسها عﲆ اﻷسﺎﻤك بحجمه
ومذاقه ورائحته التي تستهويها وتستثﺮﻴ شهيتها خاصة عندما تزال صدفتاه ،مﺎﻤ
يفسح اﳌجال للرائحة وللمذاق أن ينتﴩا ﰲ محيطه .وﻤﻳكن اﻻحتفاظ بالصدفتﻦﻴ
ليبدو الطعم ﰲ مظهر طبيعي عندما يكون سمك الزريقة اﳌعروف بحذره هو
اﳌستهدف ،وبالتاﱄ خداعه دون إثارة تحفظه من طعام يبدو غﺮﻴ متناسب مع
ما تعودت عليه غريزته .وسواء أزيلت الصدفتان أو تم اﻻحتفاظ بهﺎﻤ فإنه يجب
اﻻستعانة بسلك التطعيم اﳌعقوف لتمرير الخيط من وسطه.
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بطنيات القدم )الحلزونيات( )(Triton noueux) 65*(Gasteropodes
)" (Cornoالجغﻼل" أو " الجغل"
وتصـــــنــف مــع
الصـــــدفــيــات.
وقـوقـعــات هــذه
اﻷنــــواع مــــن
الصــــــدفـــيـــات
مـلـتـويــة ،وتـتـخــ ذ
عدة أشــكال منها
الشـــكل الحلزوﻲﻧ
اﳌمـدد مع تبـاين
ﰲ اﻷلــــــوان،
وتـ ـ تـ ـ فـــاوت ﰲ
اﻷحجام بحســـب
اﻷنواع .وتشــــﱰك
كلها )ﻤﺑا فيها الحلزون الﱪي( ﰲ جســـد يتشـــكل من ثﻼثة أجزاء :رأس يتقدمه
قرنان تحمﻼن العينﻦﻴ ،وبطن عبارة عن قدم مفلطحة ممددة تسـتخدم للزحف
أو العوم ،وظهر يحمل اﻷحشــاء .والكل داخل قوقعة صــلبة ينكمش فيها هذا
الكـائن ويغلق مدخلهـا بقﴩــــة متحركة .ﻤﺗثـل الحلزونيـات )ﻤﺑا فيهـا الحلزونيات
الﱪية( طعﺎﻤ ممتازا للعديد من اﻷسﺎﻤك تتقدمها عائلة اﻷسبور.
طعوم أخرى :ﻻ ﻤﻳكن حﴫ ﻻئحة الطعوم فيﺎﻤ سبق ذكره ،ففي كل صنف من
اﻷصناف السابقة توجد طعوم أخرى يﴪي عليها ما يﴪي عﲆ باقي اﻷنواع .كﺎﻤ
توجد طعوم خارج التصنيفات اﳌذكورة كالخبز والطحالب وبعض النباتات
البحرية وطعوم بحرية ﻻ تقل هي اﻷخرى 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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أ( خيار البحر ):(Holothurie
ينتمي خيار البحر إﱃ
طائفة الشوكيات التي
تضم أيضا قنفد البحر
) (Oursinونجوم البحر*66...
خيار البحر من الكائنات البحرية التي أصبحت مهددة بفعل ما يتعرض له من
استنزاف .طعم مغري بلونه اﻷبيض الفوسفوري وﻤﺑذاقه ورائحته .يقطع طرفاه
العلوي والسفﲇ باﳌقص ،وإدخال اﳌقص من أحد الطرفﻦﻴ وفتحه بالكامل .وبعد
إزالة أحشائه تبقى طبقة بيضاء ملتصقة بالقﴩة ،وهي التي يُطعم بها بعد
فصلها عن القﴩة بعناية ،وتثبيتها بالخيط اﳌطاط.
ب( بطاطس البحر )" :(Violet – Figue de merالبطاطا" "فزطيط" "أفزطاط"
"الكتومة"...
لـــــــــون
بـــطـــاطـــس
البحر أصـــفر
مـــائـــل إﱃ
الﱪتقـاﱄ بعـد
إزالـة قﴩــــتهـا الخـارجيـة .ﻤﺗتـاز بقوة الرائحـة واﳌـذاق مﺎﻤ يؤهلهـا لتكون طعﺎﻤ
جيـدا حﻦﻴ يكون البحر مضــــطربـا ومعكرا .فقوة رائحتهـا وقوة مـذاقهـا تجـذب
إليها اﻷســـﺎﻤك خاصـــة ﰲ اﳌراحل التي يكون فيها الســـمك بحاجة إﱃ الطاقة.
وتوجد ملتصــقة بحواف الصــخور أثناء الجزر ،أو تقدف بها اﳌياه إﱃ الشــاطئ
بعد أن تقتلعها اﻷمواج القوية ،كﺎﻤ توجد جاهزة لﻼستعﺎﻤل عند باعة الطعوم.

Wikipédia : Holothurie Classe d’échinodermes
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وإن التنوع ﰲ الطعوم يوفر أوسع الحظوظ لنجاح عملية الصيد .ذلك أنه يتيح
إمكانية التكيف مع مختلف الظروف واﳌصايد ،واﻻستجابة ﳌتطلبات السمك
الغذائية اﳌتباينة خﻼل مختلف مراحل حياته ،مﺎﻤ يستلزم عدم اﻻقتصار عﲆ
طعم محدد حتى تتم مسايرة متطلبات السمك التي يصعب التكهن بها نظرا ﳌا
يطبعها من تقلب يغيب أحيانا إدراك دوافعه .كﺎﻤ أن من شأن تنويع الطعوم
أن يحقق مفاجآت بصيد أنواع من اﻷسﺎﻤك ﻢﻟ يكن من اﳌتوقع وجودها .ويبقى
لعنﴫ طراوة الطعوم دوره الحاسم ﰲ إنجاح عملية الصيد ،مع ﴐورة تجديدها
كل حﻦﻴ ﻻستغﻼل خصائصها وميزاتها عﲆ أحسن وجه ﰲ جذب اﻷسﺎﻤك.

صيد موفّق لرياس تونس بطعم البوري يوم  9غشت 2019
عﲆ اليمﻦﻴ الرايس مروان بلحاج رحومة ) 5.600كلغ(
عﲆ الشﺎﻤل الرايس أحمد بن عيﴗ ) 4.100كلغ(
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ا�ٔسﲈك الشاطئية
تكتنف موضوع تناول أصناف اﻷسﺎﻤك وأنواعها وتسمياتها عدة التباسات نظرا
للتشابه الكبﺮﻴ بﻦﻴ بعض أنواعها .يطرح مشكل ﰲ تسمية اﻷسﺎﻤك ﰲ اللغة
اﳌتداولة ،إذ تتعدد أسﺎﻤء السمك الواحد بحسب اﳌناطق والجهات والبلدان ،أو
يطلق اسم واحد عﲆ أسﺎﻤك مختلفة .وهذا التعدد مرده إﱃ أن التسميات
اﳌتداولة تختلف بشكل كبﺮﻴ بﻦﻴ منطقة وأخرى ،وبلد وآخر .كﺎﻤ تتعدد مصادر
تلك اﻷسﺎﻤء وأصولها ،والتي ﻤﻳكن إجﺎﻤﻻ تصنيفها ﰲ أربعة مصادر:
 أسﺎﻤء ذات أصل أمازيغي) :*67أبﻼغ /ل ّبﺮﻴة() ،أغوري/الراي( )أمزيل/الﴩغو(،)أمزوغ/ال ّباجو() ،أبرو/البوري() ،أزﳌزة/القرب() ،أمون – بيسيني/الزريقة( ...
 ت ُس ّمى بإحدى صفاتها أو خصائصها) :الشخار – النخار() ،الذهبية/أحد أنواعالبوري() ،بو الﱪادع/أحد أنواع الﴩغو() ،بوشوك  /الدرعي( ...
 تشبيهها بالحيوانات الﱪية :العقرب ،الكلب ،اﳌعزة ،قنية ،العود... تسميات متداولة ﰲ منطقة البحر اﻷبيض اﳌتوسط :ﴎدين ،باجو ،مﺮﻴو،68
مﺮﻴﻻ*...
 كﺎﻤ يوجد لبعض أنواع اﻷسﺎﻤك اسم باللغة العربية الفصحى )القاروص،الدنيس ،اﻹسقمري(...
وتعتﱪ اللغة الﻼتينية لغة موحدة بﻦﻴ العلﺎﻤء اﳌهتمﻦﻴ باﻷسﺎﻤك خاصة علم
) (Ichtyonimieاﳌختص ﰲ تسمياتها حيت إن كل أسﺎﻤء أنواع اﻷسﺎﻤك
وأجناسها وفصيﻼتها ...هي بتلك اللغة.
محاضرة لﻸستاذ عبد الرحيم العطاوي يوم الجمعة  27مارس  2009بآسفي
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Entretien avec Abderrahim Lâtaoui, auteur du lexique des noms de poissons de Safi, publié
par Saïd AFOULOUS dans L’opinion le 16-06-2012
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أما عﲆ مستوى التصنيف فاﻷمر شديد التعقيد .التصنيف الحيوي علم يهتم
بتصنيف وترتيب الكائنات الحية طبقا لخواص مشﱰكة ،واعتﺎﻤدا عﲆ معايﺮﻴ جد
دقيقة مورفولوجية وفيزيولوجية *69ويتدرج من خﻼل  8مراتب ليصل إﱃ
اﳌراتب الثﻼثة اﻷخﺮﻴة الفصيلة ثم الجنس وأخﺮﻴا النوع.
من ضمن التصنيفات اﻷولية معيار طبيعة الهيكل .وانطﻼقا من هذا اﳌعيار
اﻷوﱄ ،واعتﺎﻤدا عﲆ ))دليل تعريف اﳌوارد البحرية الحية ﰲ اﳌغرب((،*70
تصنف اﻷسﺎﻤك إﱃ قسمﻦﻴ رئيسيﻦﻴ :أسﺎﻤك غﴬوفية ،وأسﺎﻤك عظمية.
أ( اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية :تشﱰك هذه اﻷسﺎﻤك كلها ﰲ امتﻼكها لهيكل
غﴬوﰲ )عظام لينة( ،وخياشيم التنفس عندها عبارة عن فتحات مكشوفة
يﱰاوح عددها ما بﻦﻴ  4و 7فتحات ﰲ كل جانب .أفواهها تتجه نحو اﻷسفل.
تفتقد ﳌثانة العوم .يكسوها جلد خشن بعضه فيه قشور.
ب( اﻷسﺎﻤك العظمية :هيكلها عظمي شوﻲﻛ .خياشيم التنفس توجد ﰲ
الجانبﻦﻴ الخلفيﻦﻴ للرأس تحت الغطاء الخيشومي .فك علوي بخصائص مميزة،
وأسنان تتباين بحسب كل نوع .تتوفر عﲆ مثانة العوم.
يتفرع كل صنف منها إﱃ رتب وفصيﻼت )عائﻼت( وأجناس وأنواع تعد
باﻵﻻف .ويعكس هذا التعدد الكبﺮﻴ جدا تعددا أيضا عﲆ مستوى مواطن عيشها،
ومستوى عمق العوم ،ونظام التغذية...
بعض من هذه اﻷسﺎﻤك يرتاد الشواطئ ويشكل هدفا ﳌﺎﻤرﳼ الصيد بالقصبة،
ومجاﻻ ﻹبراز القدرات واﳌهارات التقنية .وتوفﺮﻴ ﴍوط نجاح عملية الصيد،
والتي تقاس بنوعية السمك وحجمه تتطلب ،إﱃ جانب اﳌهارة التقنية ﰲ عﻼقتها
باﳌعدات واللوازم ،ﴐورة اﻹﳌام بالحد اﻷدﻰﻧ من اﳌعلومات حول بعض اﻷسﺎﻤك
اﻷكﺮﺜ استهدافا ﰲ الصيد الشاطئي بالقصبة.

69
Wikipédia : Classification scientifique des espèces/ Comprendre et enseigner la classification
du vivant, BELIN

المرجع اﻷساسي المعتمد في تصنيف وتعريف أسماك الشواطئ المغربية
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ا ٔ�سﲈك العظمية
الفرخيات )(Les perciformes
تسمى بالفرخيات نسبة إﱃ الفرخ ) ،(La percheتضم هذه الرتبة حواﱄ 40%
من مجموع اﻷسﺎﻤك العظمية شعاعيات الزعانف* .71هذه الرتبة تعرف تنوعا
كبﺮﻴا ﰲ اﻷسﺎﻤك عﲆ مستوى الشكل والحجم واللون وموطن العيش ...واُد ِرجت
ضمن هذه الرتبة ﻻشﱰاكها ﰲ خصائص عامة تتمثل ﰲ امتﻼكها لزعانف ظهرية،
وزعانف ﴍجية مجزأة إﱃ جزأين :أمامية شوكية وخلفية لينة ،إما مقﱰنتﻦﻴ أو
منفصلتﻦﻴ .وزعانفها الحوضية تتشكل من شعاع صلب شوﻲﻛ و 5أشعة لينة،
وتكسو جسمها قشور إما خشنة أو ملساء .وتتفرع إﱃ عائﻼت أو فصيﻼت
وأجناس وأخﺮﻴا إﱃ أنواع .ومن أهمها:
فصيلة Moronidae*72
تتميز أسﺎﻤك هذه الفصيلة بجسم انسياﻲﺑ ذي لون فﴤ مائل إﱃ الزرقة أعﲆ
الظهر وفﴤ ﰲ الجانبﻦﻴ .الغطاء الخيشومي يحمل نقطتﻦﻴ سوداويتﻦﻴ ﰲ زاويتيه،
وشوكتﻦﻴ مسطحتﻦﻴ ﰲ جانبيه .الزعنفتان الظهريتان منفصلتان :تتشكل اﻷمامية
من  8إﱃ  10أشواك والخلفية قوامها من  11إﱃ  14شعاعا لينا يتقدمها شعاع
شائك .الزعنفة الﴩجية تتشكل من  3أشواك ومن  10إﱃ  12شعاعا لينا .قاعدة
الزعانف الحوضية خالية من القشور ،والزعنفة الظهرية بارزة ومتشعبة .يوجد
نوعان من هذه الفصيلة ﰲ اﳌياه اﳌغربية وحوض البحر اﻷبيض اﳌتوسط
وينتميان لجنس ) (Dicentrarchusوهﺎﻤ:
 ،) Dicentrarchus labraxالدرعي ،بوشوك ،لحرش ،القاروص اﻷوروﻲﺑ(...
) Dicentrarchus punctatusل ّبﺮﻴة ،ن ّبﺮﻴة ،أبﻼغ ،بو نقطة ،القاروص اﳌنقّط(...
)Wikipédia : Perciformes (Ordre de poissons osseux
Fishbase.org : Family Moronidae
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Dicentrarchus labrax

)الدرعي ،بوشوك ،بوشاوك ،لحرش ،القاروص اﻷوروﻲﺑ(...
اﻻسم الفرنﴘ(Loup/Bar) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) (Lubinaاﻻسم اﻻنجليزي )(European seabas

يبلغ طول الدرعي اﻷقﴡ مﱰا واحدا ،والطول الشائع يﱰاوح ما بﻦﻴ  20إﱃ  55سنتيميﱰ

الرايس عبد اللطيف أزريدو
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سمك شاطئي بامتياز ،وهو من الحيوية ما يجعله بحاجة داﻤﺋة إﱃ اﻷكسيجﻦﻴ،
وإﱃ اﻷمواج اﳌضطربة التي تولد رغوة و َزبَدا .يرتاد اﻷماكن القليلة العمق حيث
يجد ضالته من الطعام ،خاصة مع اﻷمواج اﻷوﱃ للمد التي تقتلع الطعوم وتحرك
الطحالب فتكشف عن وجبته اﳌفضلة اﳌتمثلة ﰲ القﴩيات ،يتقدمها
السلطعون وخاصة إذا كان منسلخا ثم اﻷربيان .ويستغل أيضا فﱰة بداية الجزر
عندما يبدأ التيار الراجع ﰲ سحب الطعوم التي راكمها تيار اﳌد ﰲ الشاطئ .ﻻ
يتواﻰﻧ عن الهجوم عﲆ كل ما يتحرك من أسﺎﻤك ورخويات ...ولذلك تنجح معه
تقنية الصيد بالطعوم اﻻصطناعية .سمك مفﱰس مطارد يتحﻦﻴ بداية اﳌد ليﴩع
ﰲ الصيد واﳌطاردة .وأفضل أوقات صيده بداية اﳌد خاصة إذا تزامن مع غروب
الشمس أو ﴍوقها .يواكب تدفق اﻷمواج التي تقتلع الطعوم ويسلك اﳌمرات
اﳌائية اﳌوازية للشاطئ ،ويقوم بعملية التفاف حول مقدمة السﻼسل الصخرية

الرايس منﺮﻴ البيضوري
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والصخور الناتئة او اﳌغمورة التي تعلو محيطها رغوة بيضاء ،أو جنب اﳌرتفعات
الرملية واﻷماكن التي تعرف أكﱪ نسبة من اﻷكسيجﻦﻴ خاصة تلك الغنية
بالطحالب والنباتات البحرية.
أفضل فﱰات اصطياده فصل الخريف من شتنﱪ إﱃ نونﱪ ،وهي الفﱰة التي
تسبق مرحلة التوالد ،فيكون ﰲ حاجة إﱃ تخزين الطاقة التي ستمكنه من
مواجهة تلك اﳌرحلة من حياته التي سينكب فيها عﲆ ضﺎﻤن استمرار نسله
عوض البحث عن الطعام .ولذلك سيقبل عﲆ الفرائس بﴩاهة وستتنوع بﻦﻴ
أسﺎﻤك ورخويات وقﴩيات ،ليعود مجددا قرب الشواطئ ﰲ فصل الربيع منهكا.
وستقتﴫ مطاردته ﰲ البداية عﲆ صغار السمك وغﺮﻴها من الطعوم التي ﻻ
تحتاج إﱃ الكثﺮﻴ من العناء مفضﻼ السطوح الصخرية.

الرايس يونس موراض

يفضل سمك الدرعي البحر اﳌضطرب وكذلك الفﱰة التي تسبق اﻻضطراب أو
تعقب العاصفة .حتى إذا امتﻸت بطنه تراجع وتكاسل وأصبحت خرجاته للصيد
واﳌطاردة تقتﴫ فقط عﲆ اﳌحافظة عﲆ الطاقة بالحصول عﲆ حصة يومية.
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غﺮﻴ أن تكاسله ﴎعان ما سيتﻼﳽ فاسحا اﳌجال لغريزته الهجومية إذا ما استثاره
سمك جريح يصارع اﳌوت أو يحاول الفرار ،ولذلك سينجح معه الصيد بالسمك
الحي أو بالطعوم اﻻصطناعية والتي ﻻ يﱪر الجوع هجومه عليها بقدر ما تﱪره
غريزته الهجومية وحساسيته الشديدة أمام الحركة ،والتي تدفعه إﱃ مهاجمة
الفرائس أو الفرار إذا ما أحس بالخطر .ولهذا السبب سيحافظ عﲆ مسافة من
الشواطئ التي تعرف حركة بﴩية مكثفة ،ولن يقﱰب منها إﻻ عندما يسود
الهدوء مع حلول الظﻼم .ولهذا فأفضل أوقات اصطياده ﰲ الصيف ،وقت الغروب
وﰲ الليل وﰲ الصباح الباكر.
عندما يقبل سمك الدرعي عﲆ الطعم فأول ما سيقوم به هو إمساك الطعم ثم
محاولة ابتﻼعه .وتتجسد هاتان العمليتان ﰲ ﴐبتﻦﻴ متتالﻦﻴ ﻤﻳكن مﻼحظتهﺎﻤ
بشكل واضح عﲆ رأس القصبة ،تليهﺎﻤ بعد ذلك عملية الفرار بالطعم من خﻼل
جر الخيط بعد أن يكون الصياد قد ضبط كابح البكرة اﻵلية بشكل يسمح
بتحرير الخيط عند اقﱰابه من حد اﻻنكسار .وأحيانا يكون إقباله عﲆ الطعم
بخفاء يظهر أثره ﻤﺑيﻼن رأس القصبة نحو اﻷمام بتثاقل كﺎﻤ لو أن اﻷمر يتعلق
بطحالب التفت حول الخيط .هذا التباين ﰲ طريقة إقباله عﲆ الطعم مرتبط
بحالة البحر ودرجة اﻹضاءة ،إذ كلﺎﻤ كان البحر مضطربا كلﺎﻤ كانت طريقة إقباله
عﲆ الطعم أكﺮﺜ وضوحا وجﻼ ًء.

الرايس أحمد النهاري
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يجب أن تكون عملية تثبيت الصنارة )الر ّدان( ﰲ فم السمك خاطفة لكن دون
مبالغة ﰲ قوتها خشية انتزاعها
من فمه أو ﻤﺗزيقه .يتميز سمك
الدرعي باﻻنسيابية والقدرة
عﲆ اخﱰاق اﻷمواج والتيارات.
وعند اﻹمساك به وإحساسه أنه
مشدود بخيط يجره ،سيحاول
التقدم بﴪعة نحو مصدر الشد
ويركب اﻷمواج ﰲ محاولة منه
ﻹرخاء الخيط واﻹفﻼت من
قبضته عن طريق حركة رأسية
قوية وجانبية للتخلص من
الصنارة والخيط .ولهذا من
الﻼزم التوفر عﲆ بكرة آلية ﻻ
تقل عن ﴎعة مﱰ واحد مع كل
دورة يد .من محاوﻻت اﻹفﻼت التي يقوم بها أيضا ،هي اﻻتجاه فجأة نحو
الصخور ﰲ محاولة منه للف الخيط بها ،مﺎﻤ يستوجب ردة فعل مناسبة وفورية
باﳌيل بالقصبة ﰲ اﻻتجاه اﳌعاكس ﻹفقاده التوازن ،لكن برفق مع تجنب اﻹﴎاع
والقوة اﳌبالغ فيها ﰲ جره ،بل يجب التعامل معه بﴫامة معتدلة دون إفراط
أو تراخي ،واﻹبقاء داﻤﺋا عﲆ اﻻتصال ،وإنهاك قواه قبل جره خارج اﳌياه وإﻻ
سيتمكن من القيام بردة فعل أخﺮﻴة قوية للتخلص ﰲ اللحظات اﻷخﺮﻴة .يفضل
سمك الدرعي العوم ﰲ الوسط بﻦﻴ السطح والقعر ،ولهذا فمركب الطعم اﻷنسب
له هو الخيط النهاﻲﺋ العائم ﰲ الوسط واﳌثبت ﰲ خيط سفﲇ ذي ثقل ثابت ﰲ
اﻷسفل .طول الخيط النهاﻲﺋ وحجم قطره يتحددان بحسب حالة البحر وظروف
الصيد.
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Dicentrarchus punctatus

)ل ّبﺮﻴة ،ن ّبﺮﻴة ،أبﻼغ ،بو نقطة ،القاروص اﳌنقّط(...
اﻻسم الفرنﴘ ) ،(Bar tachetéاﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) (Bailaاﻻسم اﻹنجليزي )(Spotted seabass

من الواضح أن الحروف التي يتشكل منها اسم )ل ّبﺮﻴة( وترتيبها وكيفية نطقها
تحيل عﲆ تحريف ﻻسم )" ("Loup-Bar" "Le barوﰲ صيغة مختومة بتاء
التأنيث للدﻻلة عﲆ التصغﺮﻴ وليس للتأنيث .إن اعتبار سمك )لبّﺮﻴة( أنثى هو
سبب اﻻعتقاد الخاطئ لدى البعض بأنه أنثى الدرعي.
الدرعي وأبﻼغ ينتميان معا إﱃ نفس الفصيلة ) ،(Moronidaeلكن كل واحد
منهﺎﻤ مستقل بذاته .وكل نوع منهﺎﻤ له ذكوره وإناثه .فصيغة اﻻسم اﳌختوم بتاء
التأنيث )لبّﺮﻴة( هي لتصغﺮﻴ ) ( le barعﲆ اعتبار أنهﺎﻤ يشﱰكان ﰲ مجموعة من
الخصائص تجعلهﺎﻤ متشابهﻦﻴ ،لكن مع ﻤﺗايز واضح بينهﺎﻤ عﲆ مستوى حجم
الجسد الذي هو أصغر لدى )ل ّبﺮﻴة( بطول ﻻ يتجاوز  60سنتيميﱰا ووزن 3
كيلوغرامات ﰲ أقﴡ الحاﻻت .والحجم اﻷكﺮﺜ شيوعا يﱰاوح ما بﻦﻴ  20و40
سنتيميﱰا.
جسد أبﻼغ أرق من جسد الدرعي وأكﺮﺜ طوﻻ منه وكثافة .عيون أوسع ،ونقط
سوداء تتوزع عﲆ ظهره وجانبيه ،ونقط سوداء أوسع وأكﺮﺜ وضوحا ﰲ جانبي
الغطاء الخيشومي والزعنفة الذيلية .يتجه الفك السفﲇ شيئا ما نحو اﻷعﲆ.
يتحمل تغﺮﻴ نسب اﳌلوحة ولذلك ليس من اﳌستغرب أن يتوغل أحيانا ﰲ اﳌياه
عبد الناصر المنجد
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العذبة عند مصبات اﻷنهار والوديان .ولهذا السبب يطلق عليه البعض اسم تروتة
البحر ).(Truite de mer

الرايس عبد الرحمـــن الهومي

يفضل سمك أبﻼغ الشواطئ الرملية والشواطئ ملتقى الصخر والرمل .ويتواجد
قريبا من سطح اﳌاء حيث تكﺮﺜ الرغوة وترتفع نسبة اﻷكسيجﻦﻴ ﰲ اﳌاء ،وأحيانا
ﰲ بضع سنتيميﱰات من اﳌاء حيث يسبح ﰲ جوف اﳌوجة باﳌوازاة مع الشاطئ
وبالقرب منه .يعيش عﲆ القﴩيات والرخويات وأيضا اﻷسﺎﻤك الصغﺮﻴة
والديدان ،وتنجح معه تقنية الصيد بالطعوم اﻻصطناعية .كثﺮﻴ التنقل وﻻ يتواجد
إﻻ ضمن مجموعة متقاربة الحجم .وﻤﻳكن مﻼحظة هذا اﻷمر حﻦﻴ يتم اصطياد
وحدات منه ﰲ وقت محدد ،مﺎﻤ يستوجب اﻻعتﺎﻤد عﲆ الﴪعة واستغﻼل لحظة
تواجد الﴪب.
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أنسب مركب طعم له ،هو ثقل ثابت ﻤﻳيل إﱃ الخفة ليﱰك شيئا
من حرية الحركة ﳌركب الطعم ،ويثبت ﰲ نهاية خيط سفﲇ
من حواﱄ مﱰين بحسب العمق ،تتفرع منه ثﻼثة خيوط نهائية
عاﻤﺋة متعامدة من الفليوروكربون من حواﱄ  60سنتيميﱰا
لتتموضع ﰲ مستوى العمق الذي يعوم فيه .وﻹعطائها جاذبية
أكﺮﺜ يستحسن أن تضاف إليها جويهرات ُزهرية فوسفورية ﻹثارة
حاسة بﴫه وجذبه نحو الطعم عﲆ أن تﱰاوح مسافة الرمي ما
بﻦﻴ  70و 40مﱰا عن الشاطئ ،علﺎﻤ أنه يتقدم أكﺮﺜ نحو الشاطئ مع تقدم اﳌد.
من اﳌناورات التي يلجأ إليها للتخلص من الخيط هو استغﻼل اللحظات
اﻷخﺮﻴة عند اقﱰابه من خط الشاطئ حﻦﻴ يتضاءل عمق اﳌياه لﺮﻴكب موجة
موازية للشاطئ ويقوم فجأة وبﴪعة بشبه التفاتة برأسه والتي قد ينجح معها
أحيانا ﰲ رمي الصنارة والفرار.

الرايس ادريس أيت إبراهيم
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)(Sparidae

فصيلة اﻷسبور
يﱰاوح عدد أجناس هذه العائلة ما بﻦﻴ  35و 38جنسا بحسب تصنيفات العلﺎﻤء،
وعدد أنواعها حواﱄ  115نوعا .تتميز أسﺎﻤك هذه العائلة بامتﻼكها لزعنفة
ظهرية قوامها من  10إﱃ  13شويكة حادة ومن  10إﱃ  15شعاعا لينا .وزعنفة
ﴍجية من  3شويكات حادة ومن  8إﱃ  14شعاعا لينا .ذات قشور كبﺮﻴة وأسنان
حادة ،وبعض اﻷسنان شبيه بأسنان اﻹنسان )سمك الﴩغو  ،(le sarوبعضها
اﻵخر ﻤﻳتلك أﴐاسا )Dorade royaleالزريقة( .أجسام هذه العائلة إهليجية
شبه بيضاوية ومفلطحة من الجانبﻦﻴ وشديدة الكثافة .يتوزع نظامها الغذاﻲﺋ بﻦﻴ
النباﻲﺗ والحيواﻲﻧ مع ميل قوي نحو الصدفيات والقﴩيات .ترعى ﰲ قعر
الشواطئ وبالقرب من اﳌناطق البيضاء التي ترتفع فيها نسبة اﻷكسيجﻦﻴ.

الرايس هشام بوﴐيسة

عبد الناصر المنجد
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أهم ما ﻤﻳيز هذه العائلة هو ثنائية ومغايرة الجنس ).(Hermaphrodisme
وثنائية ومغايرة الجنس لدى هذه العائلة تتخذ شكلﻦﻴ رئيسيﻦﻴ:
ثنائية جنسية متزامنة  :Simultanéإذ يكون السمك ذكرا وأنثى ﰲ
نفس الوقت .العديد من أنواع فصيلة اﻷسبور  Les sparidésيندرج ضمن هذا
الشكل ،كسمك الﴩغو  Le sarوسمك حﻼمة .La saupe
مغايرة جنسية متوالية  Successifحيث يكون السمك ﰲ البداية إما
ذكرا ثم ينقلب أنثى )مبكر الذكورة ) ،(Protandreأو يكون ﰲ البداية أنثى ثم
ينقلب ذكرا )مبكر اﻷنوثة )(Protogyne

الرايس أﻤﻳن بنمسعود
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Sparus aurata
)الزريقة ،أمون ،بيسيني ،ﳌحرقسة ،الدوراد ،الدنيس(...
اﻻسم الفرنﴘ ) ،(Dorade royaleاﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) ،(Doradaاﻻسم اﻻنجليزي )(Gilthead seabream

يتميز سمك الزريقة بجسم إهليجي شبه بيضاوي وارتفاع أكﺮﺜ ﰲ مقدمة الظهر
انطﻼقا من مؤخرة الرأس مع جانبﻦﻴ شبه مفلطحﻦﻴ منضغطﻦﻴ مقارنة بباقي أفراد
عائلة اﻷسبور .وتكوين جسمه بهذا الشكل سيكون له أثره ﰲ عدم قدرته عﲆ
مواجهة التيارات واﻷمواج القوية وتفضيله للبحر الهادئ .لون ظهره رمادي مع
بريق فﴤ ،وجانبان فضيان مائﻼن إﱃ الصفرة .رأس ضخم ذو مقدمة صلبة
تتوسطه بقعة ذهبية عﲆ مستوى ما بﻦﻴ العينﻦﻴ .وﰲ أسفل الغطاء الخيشومي
وعﲆ كل جانب منه بقعة برتقالية اللون مائلة إﱃ الحمرة وفوقها مباﴍة بقعة
سوداء أكﺮﺜ اتساعا .وانطﻼقا من تلك البقعة السوداء ﻤﻳتد خطان جانبيان
واضحان ينتهيان عند زعنفة ذيلية قوية .يتخذ فم سمك الزريقة موقعا سفليا
بشفتﻦﻴ مكتنزتﻦﻴ وفكﻦﻴ ﰲ مقدمتهﺎﻤ من  4إﱃ  6أنياب ومن خلفهﺎﻤ صفوف
من اﻷﴐاس كمؤﴍ عﲆ طبيعة نظامه الغذاﻲﺋ الذي تشكل الصدفيات
بقوقعاتها وجبته اﳌفضلة ،وكمؤﴍ أيضا عﲆ أماكن تواجده اﳌفضلة حيث
الصدفيات وحيث الصخور اﳌكسوة ببلح البحر واﻷعﺎﻤق الرملية اﳌحاطة
بالصخور ،واﳌمرات اﳌائية ﰲ السطح الرمﲇ أو فيﺎﻤ بﻦﻴ الصخور وبخاصة تلك
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التي تكون ﰲ منأى عن اﻻضطراب ،والﱪك اﳌائية اﳌتصلة بالشاطئ ﻤﺑمر يشبه
الوادي حيث تﱰاكم فيه قوقعات الصدفيات.

اﻷستاذ ادريس أزارو

يتصف سمك الزريقة بشدة الحذر والخوف ويفر فور شعوره ﻤﺑا قد يهدده.
يفضل العزلة غالبا ويتواجد مع ﴎب فﱰة التوالد .أنسب أوقاته حﻦﻴ يكون البحر
هادئا ومعامله أقل من  80مع مياه دافئة ،وفﱰة موج من 8ثواﻲﻧ أو أقل ،وﰲ
الصباح الباكر أو مع غروب الشمس.
سيتأسس استهدافه ﰲ الصيد عﲆ اﳌعطيات السابقة سواء من حيث اﻷماكن
)وجود الصدفيات والقﴩيات( ،وحالة البحر )بحر هادئ ﻤﺑعامل أقل من 80
ومياه دافئة و 8ثوان كفﱰة اﳌوج( والوقت اﳌناسب )الصباح الباكر ووقت
الغروب( وخﻼل اﳌدة ما بﻦﻴ ماي وأكتوبر وخاصة ﰲ أشهر فصل الصيف.
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ينبغي ﳌركب الطعم أن يراعي الطبيعة الحذرة لسمك الزريقة وأفضل مركب
طعم مناسب له هو الﱰكيب بالثقالة اﳌنزلقة مع طول خيط نهاﻲﺋ من
الفليوروكربون من مﱰ واحد إﱃ ثﻼثة أمتار ينتهي بصنارة جد قوية حتى
تستطيع الصمود إذا ما وقعت بﻦﻴ أﴐاسه ،وخفيفة ﰲ نفس الوقت حتى ﻻ
يشعر بوجودها أثناء إمساكه بالطعم الذي سيتنوع بﻦﻴ )السلطعون وخاصة
اﳌنسلخ ،والصدفيات "الكوطو" ،والقﴩيات "اﻷربيان" ،والديدان "بيبي" (...
وأن تحافظ الطعوم عﲆ مظهرها الطبيعي حتى ﻻ تثﺮﻴ حذره وبالتاﱄ امتناعه
عنها.

الرايس مصطفى الفقﴘ

يقﴤ سمك الزريقة وقتا ﻻ بأس به يلف حول الطعم ويحركه بﻦﻴ الفينة
واﻷخرى .ويتجﲆ ذلك ﰲ ارتعاش باهت ﰲ رأس القصبة مﺎﻤ يستوجب استعﺎﻤل
قصبة يكون الجزء العلوي من رأسها حساسا أو من النوع الهجﻦﻴ )(hybride
لينقل كل اﻻهتزازات التي تقع ﰲ مركب الطعم من جهة ،ولكيﻼ يشعر السمك
بأية مقاومة أثناء إمساكه بالطعم من جهة أخرى .يجب أن يكون سمك قطر
عبد الناصر المنجد
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الخيط الرئيﴘ ﰲ الحد اﻷدﻰﻧ اﳌمكن حتى تصل الرمية إﱃ أبعد مسافة
واستهداف السمك ﰲ مناطق عومه اﳌفضلة ،وحتى يكون أقل عرضة وتأثرا
بالرياح التي تولد فيه اهتزازات يصل صداها للسمك فيصبح أكﺮﺜ حيطة وحذرا.
الرايس أحمد الهواري

إنتشال سمك الزريقة من اﳌاء يتطلب
الﴫامة والليونة والتأﻲﻧ ﰲ نفس الوقت
قصد انهاكه واستنزاف طاقته قبل وصوله
لﻸمتار اﻷخﺮﻴة من خط الشاطئ التي
سيبذل فيها آخر نفس له ليناور قصد
اﻹفﻼت.

الرايس حاتم من تونس
وتلقﻦﻴ اﳌهارات للشبل
الناشئ
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Diplodus sargus

الﴩغو /الصار /الﴪغوس
اﻻسم الفرنﴘ ) ،(Sarاﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) (Sargoاﻻسم اﻻنجليزي )(White seabream

الرايس عبد الهادي بويزة

يطرح جنس ) (Diplodusنوعا من اﻻلتباس نتيجة التشابه بﻦﻴ أنواعه وتعميم
اسم الصار )الﴩغو( عليها ،أو اسم نوع ما يطلق عﲆ نوع آخر بحسب اﳌناطق،
رغم أن كل نوع له صفاته اﳌميزة واسمه العلمي الخاص به .وتوجد ﰲ اﳌغرب
وحوض البحر اﻷبيض اﳌتوسط أنواع كثﺮﻴة منها:
عبد الناصر المنجد
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< الﴩغو--- Diplodus sargus cadenati*73

< الﴩغو---

< الحداد---

73

74

*Diplodus sargus sargus

Diplodus vulgaris

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 puntazzoالشيلية

 <--- Diplodus cervinus cervinusبو الﱪادع
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اﻷنواع اﳌذكورة أعﻼه تدخل ضمن جنس ) (Diplodusوهي ثنائية الجنس.
هذه اﻷسﺎﻤك تطرح التباسا ،ﻷنها تتشابه رغم التﺎﻤيز بينها .وهي أسﺎﻤك شاطئية
تكاد تتواجد فيه طوال السنة ،وبعضها يتم اصطياده بشكل عرﴈ أثناء البحث
عن سمك الﴩغو الذي يظل هو اﳌستهدف اﻷول .فتواجده شبه الدائم ووفرته
النسبية مقارنة بباقي اﻷنواع تجعله يخضع لعملية استهداف ممنهجة سواء
بالتقنية اﳌستعملة )البيلوطة ،فتات الخبز ،العوامة ،الصيد الصخري ،الرمي
الشاطئي( أو الصيد ﰲ أماكنه واستعﺎﻤل طعومه اﳌفضلة.
الرايس ادريس يادين

يتميز سمك الﴩغو بجسم
بيضاوي مرتفع ومفلطح من
الجانبﻦﻴ أكﺮﺜ من باقي أسﺎﻤك
عائلة اﻷسبور .يحف السواد
الحاشيتﻦﻴ الخلفيتﻦﻴ للغطاء
الخيشومي ،كﺎﻤ يحف السواد
منتهى الزعنفة الذيلية .ويتدﱃ
أيضا ﰲ مقدمتها عﲆ شكل ﴎج
يكاد يقﱰب من اﻷسفل دون أن
يصل إليه .تتشكل الزعنفة
الظهرية من حواﱄ  12شويكة
تليها زعنفة لينة من حواﱄ 12
إﱃ  15شعاعا لينا .وﻤﻳتلك 8
أسنان ﰲ كل فك و 3أو 4
صفوف من اﻷﴐاس ﰲ الفك العلوي و 2أو  3صفوف ﰲ الفك السفﲇ.
من اﳌعلوم أن عددا من اﻷسﺎﻤك ﻤﻳتلك صبغات لونية يتمكن بها من التخفي
بالتلون بنفس ألوان البيئة التي يعيش فيها لﻼحتﺎﻤء من اﻷعداء أو الﱰبص
بالفرائس ،إﻻ أن اﻷمر ليس كذلك بالنسبة للفرق اﳌوجود بﻦﻴ ﴍغو لونه فﴤ
فاتح وآخر لونه داكن .ويسود اﻻعتقاد أن اختﻼف اللون بينهﺎﻤ مرده تباين لون
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البيئة بﻦﻴ الرمل والصخر ،وكأن فاتح اللون يعيش ﰲ الرمل وداكن اللون يعيش
ﰲ الصخر .تؤكد التصنيفات والدراسات العلمية أن هناك فرق بﻦﻴ اﻻثنﻦﻴ داخل
نوع الﴪغوس وليس بسبب اختﻼف بيئة العيش .وكل منهﺎﻤ له اسمه العلمي
الخاص به.

السيدة نادية

والنوعان الفرعيان يتخذان من شقوق الصخور وفجواتها وتجاويفها ومغاراتها
مسكنا وموطنا لهﺎﻤ .فهي توفر لهﺎﻤ اﳌﻼذ اﻵمن والطعام اﳌفضل الذي تحتل فيه
الصدفيات والقﴩيات وقنافذ البحر اﻷفضلية ،وتدخل حتى بعض أنواع
الطحالب ﰲ نظامهﺎﻤ الغذاﻲﺋ .ولذلك يتواجدان أيضا ﰲ اﻷماكن التي تكﺮﺜ فيها
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النباتات البحرية خاصة إذا كانت تتخللها صخور ،وأيضا الشواطئ الرملية القريبة
من السطوح الصخرية حيث تتوفر القﴩيات والديدان وبعض أنواع الصدفيات.
تتوحد جميع أماكن تواجد سمك الﴩغو ﰲ نظافة مياهها وخاصة حينﺎﻤ تكون
مضطربة فتفرز نسبة عالية من اﻷكسيجﻦﻴ والفقاعات والرغوة البيضاء التي
تستهويه بشكل كبﺮﻴ .ولهذا السبب تنجح معه تقنية الصيد بالبيلوطة وعجﻦﻴ
الخبز والعوامة والصيد الصخري مادامت تستهدفه ﰲ أماكنه اﳌفضلة التي يتوفر
فيها ما يتﻼءم مع طبيعته من مياه نظيفة غنية باﻷكسيجﻦﻴ ،وضآلة العمق،
والقرب من الصخور .وطعم كويرات عجﻦﻴ الﴪدين التي ﻤﺗارس عليه رائحتها
الفواحة ومذاقها اﳌنتﴩ ﰲ اﳌياه مغناطيسا يجذبه بقوة إليها .وﻤﻳكن استهدافه
بتقنية الرمي الشاطئي إذا ما وضعت ﰲ اﻻعتبار عوامل وﴍوط تواجده ،وبالتاﱄ
يجب أن يكون الرمي صوب اﳌناطق البيضاء اﳌحيطة بالصخور ،والحفر واﳌمرات
بﻦﻴ الصخور ،وان يكون الطعم من القﴩيات عﲆ رأسها السلطعون اﳌنسلخ
واﻷربيان ،والصدفيات ﰲ مقدمتها الكوطو وبلح البحر ،والديدان ،والبطاطا
البحرية وأيضا الرخويات ...وأفضل أوقات اصطياده ﰲ الصباح الباكر ووقت
الغروب وخاصة إذا تزامنا مع بداية اﳌد .ويتيح اﳌد الكبﺮﻴ فرصة استغﻼل فﱰة
توقف الجزر للتقدم واستهداف أماكن بعيدة ليس من اﳌعتاد الوصول إليها
والتي قد تثمر عن أسﺎﻤك ﴎغوس من حجم أكﱪ.
يحب سمك الﴩغو البحث عن غذائه ﰲ القعر ،وينبغي ﳌركب الطعم أن يراعي
طبيعته القعرية .ويبقى مركب الطعم بثقالة ثابتة وخيط نهاﻲﺋ قعري أو مركب
الطعم بثقالة متزحلقة يتيح أفضل فرص نجاح صيده ما دام يتﻼءم مع طبيعته
وﰲ نفس الوقت ﻻ يثﺮﻴ حذره وتخوفه حتى وإن كان ﻻ يصل درجة حذر وخوف
سمك الزريقة ،وأن يكون طول الخيط النهاﻲﺋ ﰲ حدود  60سنتيميﱰا ،وسمك
قطر من حواﱄ  0.30ميليمﱰ وبحسب درجة صفاء اﳌياه للتوفر عﲆ هامش من
القوة ،ومن اﻷفضل استعﺎﻤل الفليوروكربون حتى يضمن التخفي ويتحمل
اﻻحتكاك ﰲ وسط يتسم بالقسوة ،ويتحمل قتالية السمك الذي سيحاول جاهدا
منذ اللحظة اﻷوﱃ ﻹمساكه التوجه نحو الشقوق والفجوات أسفل الصخور
للتخلص من الصنارة والخيط .ووزن الثقالة ﰲ الحدود الدنيا التي تسمح بالرمي
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ﰲ اﳌكان اﳌفﱰض فيه وجوده ،واﻻستقرار النسبي به ودون مبالغة حتى يبقى
للطعم ﳾء من الحركة ويبدو طبيعيا ﰲ مظهره.
الرايس منتﴫ
أبو ﴐغام

الرايس عمر البهجة

من اﳌحتمل جدا ،أثناء استهداف سمك الﴩغو ،مصادفة أنواع أخرى وخاصة
من نفس الجنس كبولﱪادع أو الشيلية أو الحداد والشجون...وأيضا مصادفة
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بعض اﻷنواع التي تصنف ضمن اﻷسﺎﻤك القاضمة والناهبة للطعوم ،فإذا ما
وجدت بكﺮﺜة وحالت دون اصطياد سمك الﴩغو ،وإذا ما رغب اﳌﺎﻤرس ﰲ
اﻻمساك بها ،وجب استعﺎﻤل طعم وصنارات أصغر.

الرايس عبد اﻹله العمراﻲﻧ

الرايس عمر بن حمو
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Lithognathus mormyrus
)الحنبل ،تاكبا ،الرموﱄ ،حمبل ،بﺮﻴميلو ،اﳌرمار(...
اﻻسم الفرنﴘ ) (Marbréاﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) (Herreraاﻻسم اﻻنجليزي )(Striped seabream

ينتمي سمك الحنبل إﱃ فصيلة اﻷسبور ويشاركها نفس الخصائص كالثنائية
الجنسية حيث يبدأ حياته ذكرا ثم ينقلب أنثى ،إﻻ أنه ﻤﻳتلك جسﺎﻤ أكﺮﺜ امتدادا.
ذو لون فﴤ مع ﳌعان ضارب إﱃ الصفرة ،و 15خطا عموديا رقيقا من لون يجمع
بﻦﻴ البني والرمادي .تعلو ظهره زعنفة شوكية طويلة ﻤﺗتد إﱃ حدود ما قبل
الذيل ،وﰲ مقدمتها  3شويكات مرتبة تصاعديا .يتقدم جسمه رأس ممدد
ومحدودب قاتم اللون ﰲ أعﻼه وينتهي بفم مدبب .يؤﴍ شكل الفم بأسنانه
وأﴐاسه عﲆ نظامه الغذاﻲﺋ .يعيش ضمن ﴎب ﰲ اﳌياه القليلة العمق
بالشواطئ الرملية .ويتواجد من شهر مارس إﱃ شهر نونﱪ .وقد يبتعد عن
الشاطئ خﻼل أشهر الصيف للبحث عن مياه أقل حرارة ،لكنه يعود إليها مع
سقوط الظﻼم .يتوزع طعامه بﻦﻴ الديدان والصدفيات والقﴩيات الرملية ،إذ
يغرس فمه ﰲ الرمل ويقوم بامتصاصها .يتواجد ﰲ اﻷماكن الرملية اﳌضطربة التي
تحرك اﻷمواج رمالها فتقتلع الطعوم وتكون ﰲ متناوله.
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الرايس خليل حبيبي من الجزائر

استهدافه ﰲ الصيد سيتأسس عﲆ اﳌعطيات السابقة :الشواطئ الرملية مرعاه
اﳌفضل .طعومه اﳌفضلة ﻻصطياده هي الديدان والسلطعون الرمﲇ الصغﺮﻴ
والقﴩيات عامة والصدفيات وخاصة الرملية منها .وﻤﺑا أنه يتواجد ضمن ﴎب
فإن اﻹمساك بواحد مؤﴍ عﲆ تواجد اﳌجموعة ،ولذلك ينبغي استغﻼل فرصة
تواجدها .ويبقى مركب الطعم بالثقالة اﳌنزلقة يعطي نتائج أكيدة مادام الخيط
النهاﻲﺋ قعريا وﰲ مستوى عمق عومه اﳌفضل وﰲ متناول فمه من جهة ،وﻻ يثﺮﻴ
حذره وتحفظه من جهة أخرى .ولجذبه إﱃ الطعم يستحسن استعﺎﻤل
الجويهرات الفوسفورية والفلورية الطافية حتى ترفع الطعم قليﻼ وتجعله ﰲ
مأمن من الكائنات الرملية الناهبة .كﺎﻤ يستحسن من حﻦﻴ ﻵخر جر الخيط
قليﻼ ﻷن تحريك الثقالة ﰲ الرمل من شأنه أن يخلق ما يشبه زوبعة تثﺮﻴ انتباهه.
تأﻲﺗ ﴐباته فورية وﴎيعة وقوية قد تعطي اﻻنطباع بأن اﻷمر يتعلق بسمك
أضخم حجﺎﻤ .عند اﻹمساك به ومحاولة نزع الصنارة من فمه ليس من اﳌستبعد
العثور عﲆ حﴩة طفيلية تستوطن لسانه.
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الباجو

الرايس يوسف العلوي

يثﺮﻴ اسم "الباجو" التباسا كبﺮﻴا نظرا للخلط الواقع بﻦﻴ أنواعه وتداخل تسمياته.
فتحت مسمى "الباجو" يندرج العديد من اﻷنواع اﳌتباينة فيﺎﻤ بينها )حواﱄ 12
نوعا( ،بل وتنتمي إﱃ ثﻼث أجناس مختلفة:
)جنس  Dentexويضم  5أنواع(
)جنس  Pagellusويضم  4أنواع(
)جنس  Pagrusويضم  3أنواع(
تنتمي هذه اﻷجناس الثﻼثة إﱃ فصيلة اﻷسبور ) ،(Les sparidésوتشﱰك مع
أسﺎﻤك هذه الفصيلة ﰲ العديد من الخصائص والكثﺮﻴ من التشابه ،وتختلف عنها
ﰲ اﻷلوان التي تﱰاوح بﻦﻴ اللون الوردي واﻷحمر ،ولذلك تنعت بالسمك اﻷحمر
كلون ﻤﻳيزها من جهة ،وكدﻻلة عﲆ احتﻼلها مكانة متميزة مقارنة بباقي اﻷنواع.
لكن اعتبار اللون اﻷحمر معيارا للجودة ليس دقيقا ،فتمة أنواع تصنف كممتازة
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جدا ،مثﻼ (Pageot extra) :أو )... (Pageot royaleوبعضها ﻻ يرقى إﱃ مستوى
الجودة ،مثﻼ) :البوقة(.
اﳌشكل الكبﺮﻴ الذي تطرحه هذه اﻷجناس هو تعميم اسم "الباجو" عليها ﰲ
مناطق عديدة ،أو أن النوع الواحد تختلف اسﺎﻤؤه من منطقة ﻷخرى ،أو نفس
اﻻسم الذي يطلق عﲆ نوع ما ﰲ منطقة معينة يطلق عﲆ نوع آخر ﰲ منطقة
أخرى...ومن اﻷسﺎﻤء اﻷكﺮﺜ تداوﻻ لهذه اﻷنواع ) :أزݣاغ ،زݣاغ ،أمزوغ ،بريكة،
برضاض ،شامة ،بݣار ،بوبراهيم ،زبّاطا ،ب ّزوݣ ،تزناغت.(...
النوعPagrus auriga :
اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة :الباجو ،برضاض ،زݣاغPageot royale ،
اﻻسم الفرنﴘ (Pagre rayé) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Hurta) :اﻻسم اﻻنجليزيRedbanded ) :
(seabream

يفضل هذا النوع العوم ﰲ اﻷعﺎﻤق غالبا ،لكنه قد يقﱰب من الشاطئ وخاصة
ﰲ فصل الصيف ويكون ﰲ متناول الرمي ،بل وقد يتم اصطياده أحيانا بتقنية
البيلوطة وبتقنية الطعوم اﻻصطناعية .من أفضل الطعوم اﳌفضلة لديه
السلطعون واﻷربيان والبوخو.
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Sarpa salpa
)حﻼمة تالوزيت(
اﻻسم الفرنﴘ ،(Saupe) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ واﻻنجليزي )(Salema

ينتمي سمك حﻼمة لفصيلة اﻷسبور ولجنس ) (Sarpaوهو النوع الوحيد ﰲ
هذا الجنس .يشﱰك مع أفراد فصيلة اﻷسبور ﰲ مجموعة من الخصائص ،فهو ذو
جسم متمدد ومنضغط من الجانبﻦﻴ وينتهي برأس صغﺮﻴ وفم صغﺮﻴ ذي أسنان
حادة وبارزة وعيون كبﺮﻴة قريبة من الفم .لونه فﴤ مع ﳌعان ذهبي و 12خطا
أصفر ﻤﺗتد أفقيا من الرأس إﱃ الزعنفة الذيلية .يتواجد داﻤﺋا ضمن ﴎب ﰲ اﳌياه
اﳌضطربة قليلة العمق قرب الصخور.
وﻤﻳكن أحيانا اصطياده بالديدان ،لكن نظامه الغذاﻲﺋ قوامه الطحالب البحرية
وخاصة بعض اﻷنواع السامة التي يراكم مكوناتها السامة ﰲ جسمه فتنتقل إﱃ
اﻹنسان مسببة له الهلوسة* .75ولهذا السبب كان يستعمله اﻹغريق كمخدر .ذو
مذاق قوي يسبب النفور لدى الكثﺮﻴين رغم اﻹكثار من التوابل أثناء إعداده
كوجبة طعام .ولتفادي بعض مخاطره يجب إفراغ بطنه حال وفور اصطياده مع
ﴐورة إزالة الغشاء اﻷسود الذي يغطي بطنه واﻻبتعاد مطلقا عن تناول الرأس،
ومع ذلك يضل هناك احتﺎﻤل تسببه ﰲ الهلوسة ﳌن يتناوله.
ليس من السهل اصطياده بنفس طرق اصطياد باقي اﻷنواع ،لكن هذا ﻻ ﻤﻳنع
من اﻹمساك به بتقنية البيلوطة والخبز والتطعيم ببعض أنواع الطحالب بتقنية
العوامة.
La saupe un poisson hallucinogène, maxi sciences
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فصيلة )(Sciaenidae
من رتبة الفرخيات ) .(Perciformesجسم انسياﻲﺑ قد يتجاوز مﱰا ﰲ
بعض اﻷنواع .زعنفة ظهرية طويلة تتشكل من جزء أمامي قوامه من  6إﱃ 13
شويكة حادة يليها جزء خلفي يبدأ بشويكة متبوعة ب  20إﱃ  37شعاعا لينا.
ﻤﺗتد قشور الخط الجانبي إﱃ نهاية الزعنفة الذيلية .ﻤﺗتلك مثانة عوم تصدر
صدى صوﻲﺗ .يدخل ضمن هذه الفصيلة ما يقارب  200نوع تتوزع عﲆ حواﱄ
 50جنسا .وﰲ اﳌغرب وحوض البحر اﻷبيض اﳌتوسط توجد  5أنواع:
Argyrosomos-reguis
القرب) :أزﳌزة ،الكوربﻦﻴ(:
اﻻسم الفرنﴘ ،(Maigre) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ ) (Corvinaاﻻسم اﻻنجليزي )(Meagre

جسم انسياﻲﺑ قد يتجاوز اﳌﱰ مع وزن قد يفوق  80كيلوجراما .جوانب
مضغوطة وحوض مستقيم وظهر محدب ،وعﲆ الجانبﻦﻴ خط مستقيم عﲆ شكل
ﴍيط من نقط متتالية وشديد الوضوح وﻤﻳتد إﱃ نهاية الزعنفة الذيلية .عيون
صغﺮﻴة وفم عظمي كبﺮﻴ منحرف ومائل ﰲ جانبيه ،وداخله أصفر ذهبي وأنياب
بارزة .لون رمادي فﴤ ذو انعكاس طيفي ﻤﻳيل إﱃ النحاﳼ .ويفقد هذا اللون
مع موته ويصبح رماديا .سمك شاطئي يعيش ﰲ درجة حرارة مياه تﱰاوح ما بﻦﻴ
 14و 23درجة .ويتنقل ويهاجر من مكان ﻵخر بحثا عن مياه توفر له تلك
الحرارة.
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الرايس عبد الرحمـــــن
الهومي

ﰲ مراحله اﻷوﱃ من الحياة يكون عبارة عن يرقات يﱰاوح حجمها ما بﻦﻴ  3و4
سنتيميﱰ وتعيش ﰲ القعر .ثم ينمو ويكﱪ ب  15سنتيميﱰا كل سنة ،وﻤﻳكنه أن
يصل إﱃ  50سنتيميﱰا ﰲ السنة الثالثة ،وحينها يطلق عليه اسم )دبدوب(.
من اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة اﳌطاردة ويعيش عﲆ بعض اﻷنواع من اﻷسﺎﻤك كالبوري
والﴪدين ،وعﲆ الرخويات والقﴩيات.
سمك ﻤﻧوذجي للصيد بتقنية الرمي الشاطئي ﰲ الشواطئ الرملية وخصوصا
الحفر الرملية أو اﳌمرات اﳌائية اﳌنفتحة عﲆ الشاطئ التي تحفرها التيارات،
وبخاصة العميقة منها مع مياه متموجة ودون انكسار وقليلة اﻹضاءة .وأفضل
أوقات صيده فﱰة استقرار اﳌد أثناء غروب الشمس أو ﴍوقها.
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تنطبق القاعدة العامة }الطعوم الكبﺮﻴة تجذب اﻷسﺎﻤك الكبﺮﻴة{ عﲆ جل
اﻷسﺎﻤك وتنطبق عﲆ سمك القرب بصفة خاصة .يتطلب استهداف سمك القرب
الكبﺮﻴ الحجم طعوما كبﺮﻴة ومعدات مناسبة .التطعيم بسمكة بوري أو ﴎدين
أو إسقمري أو حبار ...يستوجب استعﺎﻤل قصبة ﻻ تقل قوة رميها عن  300جرام
عﲆ سبيل اﻻحتياط وذلك إذا ما وضعنا وزن الثقالة بعﻦﻴ اﻻعتبار ،وبكرة آلية
متينة وقوية ومليئة بالخيط الضفﺮﻴة من سمك قطر حواﱄ  0.30/0.26حتى
ﻤﻳكن ملؤها بأكﱪ كمية .إن مﻸ البكرة اﻵلية بخيط النيلون سيفرض استعﺎﻤل
سمك قطر من حواﱄ  0.50مﺎﻤ سيحد من مسافة الرمي ويحد أيضا من كمية
اﳌلء .وإذا وضعنا ﰲ اﻻعتبار أن سمك القرب ﻻ يستسلم بسهولة وأنه سيلجأ
إﱃ عملية فرار موازية للشاطئ جارا معه مئات اﻷمتار من الخيط ،سندرك حينها
مدى أهمية استعﺎﻤل الخيط الضفﺮﻴة والذي سيوفر استعﺎﻤله القوة اﳌطلوبة،
وكمية ملء تتناسب مع صيد هذا النوع من السمك.

الرايس مبارك البكاي من العيون

عبد الناصر المنجد

الصيد الرياضي الشاطئي الطبعة الثانية

228

يجب عﲆ مركب الطعم أن يكون متناسبا أيضا مع طبيعة سمك القرب:
صنارة قوية من حجم  3/0فﺎﻤ فوق ،معقودة ﰲ خيط نهاﻲﺋ عائم من
حواﱄ سمك قطر  ،0.60ومثبت ﰲ الخيط السفﲇ أو الداعم بواصل دوار ومشبك
شديدي اﳌتانة.

الرايس عثﺎﻤن
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اﳌعزة:

تنضوي تحت اسم اﳌعزة  4أنواع من السمك:
Sciaena umbra (1
اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب :القرب ،القرب اﻷسود ،اﳌعزة
اﻻسم الفرنﴘ ) ،(Corb communاﻻسم اﻻسباﻲﻧ )(Corvallo
اﻻسم اﻻنجليزي )(Brown meagre
جسم مرتفع ومنحن قد يصل طوله إﱃ  70سنتيميﱰا ،الطول الشائع يﱰاوح ما
بﻦﻴ  20و 35سنتيميﱰا ،ذو لون رمادي غامق مع انعكاس طيفي قزحي
Umbrina canariensis (2
اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب :اﳌعزة ،اﻷومﱪينة ،الشيڤريت ،كوربينة ،كورڤينة.
اﻻسم الفرنﴘ ) ،(Ombrine bronzeاﻻسم اﻻنجليزي ) (Canary drumاﻻسم
اﻻسباﻲﻧ )(Verrugato de canarias
جسم محدب ومنضغط من الجانبﻦﻴ قد يصل طوله إﱃ  63سنتيميﱰا ،الطول
الشائع يﱰاوح ما بﻦﻴ  25و 35سنتيميﱰا ،لون يﱰاوح بﻦﻴ الرمادي الغامق والرمادي
الفﴤ مع انعكاس ذهبي أو نحاﳼ.
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Umbrina cirrosa (3
اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب :اﳌعزة ،الكورڤينة
اﻻسم الفرنﴘ ) (Ombrine côtièreاﻻسم اﻻسباﻲﻧ )(Verrugato común
اﻻسم اﻻنجليزي )(Shi drum
طول يصل إﱃ اﳌﱰ ،والطول الشائع يﱰاوح ما بﻦﻴ  30و 80سنتيميﱰا ،لون رمادي
فﴤ ،ﰲ ظهره وجانبيه ﴍائط مائلة غﺮﻴ منتظمة صفراء مذهبة وسوداء
الحواﳾ .غشاء أسود يحيط بالجانب الخلفي للغطاء الخيشومي ،زعانف بيضاء.
Umbrina ronchus (4
اﻻسم اﳌتداول ﰲ اﳌغرب :اﳌعزة
اﻻسم الفرنﴘ ) (Ombrine fuscaاﻻسم اﻻسباﻲﻧ )(Verrugato fusco
اﻻسم اﻻنجليزي )(Fusca drum
جسم ذو لون رمادي غامق مع خطوط مائلة خفيفة .يصل طوله إﱃ 80
سنتيميﱰا .الطول الشائع يصل إﱃ  40سنتيميﱰا .الزعنفتان الحوضية والﴩجية
ذات لون أسود.
رغم تباين اﻷسﺎﻤء العلمية واﻷجنبية لهذه اﻷنواع اﻷربعة ،فإنها ﰲ اﳌغرب
تحمل كلها اسم "اﳌعزة" .وباستثناء النوع اﻷول  Sciaena umbraفإن اﻷنواع
الثﻼثة اﻷخرى كلها تحمل )شُ َعﺮﻴة( تحت ذقنها وفكها اﻷسفل تستمد منها
تسميتها باﳌعزة مشابهة لها بالجدي .يتشابه شكلها الخارجي مع اختﻼف طفيف
بينها ،ويكمن الفرق بينها ﰲ اﻷلوان واﻷحجام .ﴎيعة النمو .تقتات عﲆ الديدان
والقﴩيات والصدفيات واﻷسﺎﻤك الصغﺮﻴة ﰲ الشواطئ الرملية واﳌوحلة
والسطوح الصخرية قرب اﳌياه اﳌضطربة.
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الرايس حفيظ

طبيعة نظامها الغذاﻲﺋ ومستوى عمق عومها يجعل التطعيم بالديدان والكوطو
ﰲ مركب طعم ذي ثقالة منزلقة يضمن نتائج أكيدة.
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Carangidae
فصيلة الشيميات
تتميز أسﺎﻤك هذه الفصيلة بتنوع أحجام أنواعها .ومن خصائص هذه الفصيلة
امتﻼك زعنفتﻦﻴ ظهريتﻦﻴ تقوم اﻷوﱃ عﲆ ما بﻦﻴ  3و 9شويكات ،وتقوم الثانية
عﲆ شويكة وما بﻦﻴ  18و 37شعاعا لينا .ﰲ حﻦﻴ تقوم الزعنفة الﴩجية عموما
عﲆ  3شويكات ،اﻷوﱃ والثانية منفصلتان عن الباقي ،ومن  15إﱃ  31شعاعا
لينا.
تضم هذه الفصيلة عدة أجناس وأنواع ،أصغرها حجﺎﻤ سمك )الﴩن( وأكﱪها
حجﺎﻤ سمك أوﻻح.
Lichia amia
أوﻻح
اﻻسم الفرنﴘ (Liche né-bé) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Palométon) :اﻻسم اﻻنجليزي(Leerfish) :

يتميز سمك أوﻻح بجسم منضغط من الجانبﻦﻴ مع جوانب مرتفعة عﲆ مستوى
الظهر ،وتكسوه قشور رقيقة ،حادة عﲆ مستوى الخط الجانبي الذي ينطلق من
مستوى العﻦﻴ وينحدر خلف الزعانف الصدرية متخذا شكل منحنى .زعنفتان
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الرايس موحا پيسكادور

بـارزتـان عﲆ شــــكـل
مثلـث أســــود الطرف،
تــتــمــوقــعــان خــلــف
مــقــدمــة الــزعــنــفــة
الظهرية أو الﴩـــجية.
لون جســــمـه رمـادي
فﴤ ـ وظهر غامق مع
انـعـكــاس أزرق .رأس
صـغﺮﻴ مقارنة بجسـمه
الـذي قـد يصــــل طولـه
إﱃ اﳌـﱰيـن ووزن 50
كـيـلـوغـرامــا .الـطـول
الشـــائع يﱰاوح ما بﻦﻴ
 40ســـنـتـيـمـيـﱰا ومـﱰ.
يـعـيـش ضــ ـمـن ﴎب
مـــحـــدود ﰲ أعـــاﱄ
ـاﳌ حـيـط ،ويـقـﱰب مـن
الشــــاطئ ﰲ فصــــل
الـربـيـع وﻤﻳـكــث خـﻼل
فصـل الصـيف ،ليغادر
الشواطئ ﰲ الخريف.

ســــمك مطارد مفﱰس وقوي وﴎيع ،يقﱰب كثﺮﻴا من الشــــاطئ وﰲ عمق
ضـــئيل ﳌهاجمة أﴎاب ســـمك البوري ومحاﴏتها جنب اﳌرتفعات الصـــخرية
حيـث يوجـه لهـا ﴐبـة برأســــه ﰲ مرحلـة أوﱃ ،ليقـدم ﰲ مرحلـة مواليـة عﲆ
بشــــ راسـة متوحشـة .وينبغي اسـتحضـار هذا اﻷمر عند اصطياده وعدم
افﱰاسـها ـ
محاولة تثبيت الصنارة ﰲ فمه ﰲ الضــــــربة اﻷوﱃ التي يوجهها برأسه لضحيته،
بل انتظار الﴬبة الثانية التي سيلتف فيها نحوها ﻻفﱰاسها.
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الرايس عﺎﻤد الﱪبوﳾ

يـتشــــكــل الـنـظــام
الغـذاﻲﺋ لســـمـك أوﻻح
من اﻷسـﺎﻤك كالﴪـدين
واﻹســــــــقـــــمـــــري
ـرخ ويــات ...ويـبـقـى
وال ـ
ســــمـك البوري يحتـل
أعﲆ قـاﻤﺋـة ضـــحـايـاه.
ولهـذا فـإن البوري الحي
كــ طــعــم ﻤﻳــكــن أن
يســتميل ســمك أوﻻح
الــذي رغم ﴍاســــتــه
يبقى حذرا .ﻤﻳثل سـمك
أوﻻح هـدفـا ﳌﺎﻤرســــة
الصــيد الرياﴈ بامتياز
اعتبـارا لقوتـه وقتـاليتـه،
ويحتــاج لصــــيــده إﱃ
مــعــدات مــتــيــنــة ﰲ
مســـتوى قوته وﴎعته
حيـث ﻻ يجـب أن تقـل
ﴎعـة البكرة اﻵليـة عن
مﱰ مع كــل دورة يــد،
وقوة كابح ﻻ تقل عن  20كيلوجراما .وخيط نهاﻲﺋ عائم يﱰاوح ســـمك قطره ما
بﻦﻴ  0.60و 0.70ميليمﱰ وصـــنارة قوية من حجم  3/0فﺎﻤ فوق .وﻤﻳثل ســـمك
أوﻻح هدفا للصـــيد الرياﴈ بتقنية الطعوم اﻻصـــطناعية التي يجب أن تكون
بالضـرورة من النوع الذي يتم تعوﻤﻳه ﰲ السطح ).(Floting
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الرايس كريم الواﱄ

الرايس محمود الحـاجي من
ليبيا
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Mugilidae

فصيلة البوري

تضم هذه الفصيلة  7أنواع من السمك تحمل كلها اسم البوري رغم بعض
اﻻختﻼفات بينها:
 Ligua aurata (1الذهبية اﻻسم الفرنﴘ (Mulet doré) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Galup) :اﻻسم اﻻنجليزي(Golden grey mullet) :
خصائصه:
بقعة ذهبية ﰲ الغطاء الخيشومي وانعكاسات ذهبية أسفل الرأس
والجوانب.
غياب البقعة السوداء ﰲ قاعدة الزعنفة الصدرية
خطوط رمادية بنية أفقية
شفة عليا دقيقة
ﻻ يحتمل اﳌياه العذبة
 Chelon labrosus(2اﻻسم الفرنﴘ(Mulet lippu) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Lisa) :اﻻسم اﻻنجليزي(Thicklip greu mulet) :
خصائصه:
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شفة عليا مكتنزة ومرتفعة
 8أو  9أشعة لينة ﰲ الزعنفة الﴩجية
بقعة سوداء ﰲ قاعدة الزعنفة الصدرية
ظهر مائل إﱃ خﴬة غامقة قريبة إﱃ الزرقة
خطوط أفقية ﰲ الجانبﻦﻴ
يغامر ﰲ اﳌياه العذبة
 Liza ramada(3اﻻسم الفرنﴘ (Mulet-porc) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Morragute) :اﻻسم اﻻنجليزي(Thinlip mullet) :
خصائصه:
بقعة سوداء ﰲ قاعدة الزعنفة الصدرية
بقعة ذهبية باهتة ومشتتة ﰲ الغطاء الخيشومي
قشور ﰲ مقدمة الرأس عﲆ مستوى العينﻦﻴ
شفة عليا دقيقة
قشور رقيقة
يغامر ﰲ اﳌياه العذبة
 Liza saliens(4اﻻسم الفرنﴘ (Mulet sauteur) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Galúa) :اﻻسم اﻻنجليزي(Leaping mullet) :
خصائصه:
 جسم أرق من باقي أنواع فصيلته ورأس مدبب لون رمادي بني مع انعكاسات ذهبية غياب البقعة السوداء ﰲ قاعدة الزعنفة الصدريةقشور صغﺮﻴة ﰲ مقدمة الرأس
نقط ذهبية ﰲ الغطاء الخيشومي
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 Mugil capurrii ( 5اﻻسم الفرنﴘMulet sauteur ) :
(d’Afrique
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Galúa Africana) :اﻻسم اﻻنجليزيLeaping African ) :
(mullet
خصائصه:
يتساوى عرض فمه مع عرض رأسه
شفة عليا دقيقة
أسنان الفك العلوي طويلة ومنحنية وتتخللها فجوات
قوام الزعنفة الﴩجية الخلفية  9أشعة لينة
لون ظهره خليط بﻦﻴ اﻷزرق واﻷخﴬ
خطوط أفقية ﰲ جانبيه
 Mugil cephalus(6اﻻسم الفرنﴘ (Mulet a grosse tête) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Prdete) :اﻻسم اﻻنجليزي(Flathead grey mullet) :
خصائصه:
من أكﱪ أنواع فصيلته حيث قد يتجاوز طوله اﳌﱰ
رأس مفلطح وعريض
غطاء خيشومي فﴤ أو ذهبي
نقطة سوداء ﰲ قاعدة الزعنفة الصدرية
من  7إﱃ  9خطوط أفقية بنية-خﴬاء
شفة عليا دقيقة وعﻦﻴ شبه مغطاة
يحتمل اﳌياه العذبة
-
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 Oedalachilus labeo(7اﻻسم الفرنﴘ ،(Mulet labéon) :
اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Caluga) :اﻻسم اﻻنجليزي(Boxlip mullet) :
خصائصه:
شفة عليا مكتنزة مع ثنايا عمودية
رأس مفلطح من اﻷعﲆ
 11شعاعا لينا ﰲ الزعنفة الذيلية
ﻻ يحتمل اﳌياه العذبة
يعيش البوري قريبا من السطح وﰲ اﻷماكن اﳌحدودة العمق ضمن ﴎب ﻤﻳثل
هدفا لﻸسﺎﻤك اﳌفﱰسة اﳌطاردة
فصيلة البوري فصيلة بحرية عموما ،لكن بعض أنواعها ﻤﻳكن أن يعيش ﰲ
مصبات اﻷنهار حيث ملتقى اﳌياه اﳌالحة باﳌياه العذبة ،وقد يبتعد بعضها عن
الشاطئ ويتعمق أكﺮﺜ ﰲ اﻷنهار والوديان العذبة ،بل وحتى ﰲ اﳌياه العادمة
حيث تجد مرتعا لها ﰲ "القﺎﻤمة" وﰲ صهاريج وأرصفة اﳌوانئ ،وﰲ الشواطئ
الرملية كﺎﻤ ﰲ اﻷماكن اﳌوحلة ،وقرب السﻼسل الصخرية وﰲ ممراتها ...ورغم
التباين بﻦﻴ أسﺎﻤك هذه الفصيلة إﻻ أنها تشﱰك ﰲ خصائص موحدة تتجﲆ ﰲ
شكل جسمها اﳌدد ،وزعنفة ظهرية من جزأين متباعدين :جزء أمامي يقوم عﲆ
 4شويكات صلبة ،وخط جانبي غﺮﻴ مرﻲﺋ.
يسمح الجهاز الهضمي لهذه الفصيلة بأن تقتات عﲆ ما ﻤﻳكن تسميته
"القﺎﻤمة" ،وعﲆ العوالق ،والنباتات البحرية التي يكشطها من الصخور أو يقوم
بفرزها عند ابتﻼعه للوحل ،مﺎﻤ يجعل مذاق لحمه غﺮﻴ محبب ،باستثناء بعض
اﻷنواع التي تعيش ﰲ اﳌياه النظيفة ﰲ عرض البحر.
طبيعة هذا السمك تتسم بالحذر والذكاء ،وشكل الفم والشفتﻦﻴ ﻤﻳكّن هذه
الفصيلة من أن تقتات بكيفية ماكرة تقوم عﲆ امتصاص الطعم ﰲ تغذيها
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الرايس الحاج خليل بﻼمﻦﻴ

تتعدد تقنيات صيد سمك البوري سواء بالصفيحة اﳌعدنية الدوارة ،أو بتقنية
البيلوطة ،أو تقنية التطعيم بالخبز ،أو تقنية العوامة ...كﺎﻤ ﻤﻳكن اصطياده بتقنية
الرمي الشاطئي ﴍيطة استعﺎﻤل صنارات صغﺮﻴة الحجم وخيط نهاﻲﺋ دقيق
القطر وعائم قرب السطح حيث مستوى عوم سمك البوري .ولرفع الخيط إﱃ
مستوى قريب من السطح تضاف جويهرات طافية فلورية أو فوسفورية،
واستعﺎﻤل قصبة شديدة الحساسية عﲆ مستوى الجزء العلوي من الرأس
ﻹحساس جيد ومباﴍ بﴬبات السمك من جهة ،وحتى ﻻ يحس بأية مقاومة
عند إقباله عﲆ الطعم.
يتواجد سمك البوري طوال اليوم بالشاطئ ،لكن وقت طلوع الشمس أو خﻼل
الثﻼث ساعات التي تسبق الغروب تبقى أفضل أوقات اصطياد
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Pleuronectiformes
اﻷسﺎﻤك اﳌفلطحة

اﻷسـﺎﻤك اﳌفلطحة أسـﺎﻤك قعرية ،جسـمها مفلطح محدودب مق ّبب شـيئا ما ﰲ
الجهـة العليا ومستوي ﰲ الجهـة السفﲆ.
تكون هذه اﻷسﺎﻤك ﰲ مرحلتها الﺮﻴقية متﺎﻤثلة الجانبﻦﻴ ،وبعد أيام تبدأ
تغيﺮﻴات جوهرية تحدث عﲆ مستوى شكل الجسم وعﲆ مستوى موقع بعض
اﻷعضاء .فتبدأ إحدى العينﻦﻴ باﻻنتقال إﱃ الجهة اليمنى أو الجهة اليﴪى،
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بحسب نوع السمك ،مع اعوجاج ﰲ الفم وتقوس الخط الجانبي .تتجه الجهة
التي تحمل العينﻦﻴ صوب اﻷعﲆ وتكتسب صبغيات لونية ﻤﺗكنها من التكيف
مع بيئة العيش بالتل ّون بلونها والتخفي عن اﻷعداء ،بينﺎﻤ تبقى الجهة السفﲆ
بدون ألوان وتستقر بالقعر .وﻤﺗتد الزعنفتان الظهرية والصدرية من الرأس إﱃ
حدود الزعنفة الذيلية.
تعيش اﻷسﺎﻤك اﳌفلطحة )الصول ،حوت موﳻ ،التﺮﻴبو ،البوكلية ،الﻼنݣ(...
قعر اﻷسطح الرملية أو اﳌوحلة أو ذات الحﴡ الدقيق ،وبالتاﱄ فنظامها الغذاﻲﺋ
يقوم ،بحسب نوعها وحجمها ،عﲆ الديدان واﻷسﺎﻤك الصغﺮﻴة والطعوم اﳌوجودة
ﰲ القعر .ويجب أن يراعي استهدافها ﰲ الصيد ،طبيعتها القعرية التي تجعلها
تقوم عﲆ تناول الطعوم التي تقع أسفل منها ،وتقديم الطعوم ﰲ خيط واحد أو
عدة خيوط نهائية قعرية لتكون ﰲ متناولها ،وبصنارات طويلة الساق ليسهل
تثبيتها تلقائيا ﰲ الفم ،ودون تدخل الصياد الذي يجب عليه التمهل واﻻنتظار
إﱃ حﻦﻴ ابتﻼعها للطعم.

الرايس
أﻤﻳن
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ومن اﻷفضل تزويد الخيط النهاﻲﺋ بجويهرات فلورية نهارا وفوسفورية ليﻼ ،وأن
تتنوع ألوانها بﻦﻴ اﻷحمر والوردي والﱪتقاﱄ واﻷصفر .وﻤﻳكن الجمع بالتناوب بﻦﻴ
لونﻦﻴ وعدم إلصاقها حتى يبقى لوقع اﻻرتطام بﻦﻴ بعضها البعض صدى صوﻲﺗ
جاذب ،عﲆ أن تلصق جويهرة طافية قبل الطعم لحﺎﻤيته من ارتطام باقي
الجويهرات به .سمك قطر الخيوط وطولها تحدده طبيعة اﳌصيد وحالة البحر
ونوعية وأحجام اﻷسﺎﻤك اﳌفلطحة اﳌوجودة به.ذا كانت طراوة الطعم ﴍط
ﴐوري لنجاح عملية الصيد ،فإنه ﰲ حالة اصطياد سمك الصول ﻤﻳكن التطعيم
بالديدان التي بدأت تفقد طراوتها.

الرايس هشام وعسو
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Anguilliformes
اﻷسﺎﻤك الثعبانية
تتوحد رتبة اﻷسﺎﻤك الثعبانية ﰲ امتﻼكها لجسم طويل متمدد ،وﻤﺗتد عﲆ طوله
الزعنفة الظهرية لتلتقي بالزعنفة الﴩجية ﰲ منتهى الزعنفة الذيلية غﺮﻴ
الواضحة بتﻼقيهﺎﻤ .خالية من الزعانف الحوضية ،كﺎﻤ أنها خالية من القشور.
وتوجد خياشيم التنفس عﲆ بعد مسافة من الرأس.
تتفرع هذه الرتبة إﱃ عدة عائﻼت وأجناس وأنواع ،اثنان منها يتواجدان ﰲ
اﳌغرب وحوض البحر اﻷبيض اﳌتوسط بالشواطئ الصخرية ،أو الشواطئ الرملية
اﳌحاذية للصخور.
عائلة(Congridae) :
نــــوع (Conger conger) :اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب :الصنور ،أسيغاغ ،الفرخ
اﻻسم الفرنﴘ (Congre d’Europe) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Congrio común) :اﻻسم
اﻻنجليزي(European conger) :

جسم ثعباﻲﻧ طويل التمدد وبدون قشور ،فك أعﲆ
بارز وأسنان دقيقة حادة
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يتخذ من شقوق الصخور وتجاويفها وبﻦﻴ اﻷحجار الضخمة مسكنا له ينعزل
فيه ،ويغادره ليﻼ للبحث عن الطعام الذي يتنوع بﻦﻴ اﻷسﺎﻤك وخاصة اﻹسقمري
والﴪدين والفانيكا ،والرخويات .يتجنب اﳌياه الباردة واﻷمواج اﳌضطربة ،لكنه
يحب الخروج فور هدوء العاصفة .وأفضل أوقات صيده وقت الغروب وليﻼ
وأثناء اﳌد الصغﺮﻴ وخﻼل استقرار اﳌد واستقرار الجزر ومنتصفه.

الرايس عبد الهادي ابويزة

يكون استهدافه ﰲ الصيد بخيط نهاﻲﺋ قعري قوي وسميك القطر ،وصنارة قوية
أيضا ﻻ يقل حجمها عن  3/0مطعمة بطعم شديد الطراوة .سيقبل عﲆ الطعم
ﻤﻳسكه بفمه ﰲ اللحظة اﻷوﱃ ،وﰲ اللحظة التالية سيﴩع ﰲ ابتﻼعه وهي
اللحظة الحاسمة لتثبيت الصنارة بقوة ﰲ فمه وعدم السﺎﻤح له بالﱰاجع ،إذ
سيبحث حينها عن أي شق أو فجوة ليتوارى فيهﺎﻤ وآنذاك يستحيل إخراجه.
سمك عنيف وقوي ،واﳌعركة معه لن تكون يسﺮﻴة وتتطلب معدات ولوازم ﰲ
مستوى اﳌعركة .كﺎﻤ أن انتشاله من اﳌاء ليس بالسهل ،فاﻹمساك بالرأس يضع
اليد ﰲ متناول عضاته ،واﻹمساك بالذيل غﺮﻴ مأمون مادام يستعمله لتوجيه
ﴐبات به ،وجره بواسطة الخيط سيعرض هذا اﻷخﺮﻴ لﻼنكسار إذا ما وقع بﻦﻴ
فكيه وقام بعضه...
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ﻻ يبلغ سمك الصنور سن النضج الجنﴘ إﻻ عندما يصل طوله )(95/85
سنتيميﱰا*) 76حواﱄ  5سنوات( ،وﻻ يتوالد إﻻ مرة واحدة ﰲ حياته *77حيت
يقوم بهجرة التوالد نحو أعﺎﻤق كﱪى* 78وهناك يتم التلقيح الخارجي بﻦﻴ الذكر
واﻷنثى باتحاد البويضات التي تضعها اﻷنثى بالحيوانات اﳌنوية للذكر فيتحقق
اﻹخصاب الذي ينتج أجنة .وهذا التخصيب يكون خارج الجسد بحيث تضع
اﻷنثى بيوضا كثﺮﻴة العدد ﻤﺑا يقارب  8مﻼيﻦﻴ بويضة صغﺮﻴة الحجم ﰲ اﳌاء،
ويضع الذكر بعدها حيواناته اﳌنوية فوقها .وإن إمساك وقتل صنور أقل من
ذلك الطول هو حرمانه من بلوغ سن التوالد وقضاء مسبق عﲆ إمكانيته ﰲ
التزاوج والتي من شأنها أن تخلف سﻼلته وتضمن استمرار النوع ،وبالتاﱄ فهو
سلوك يهدد بقاء هذا النوع.

Guide des especes.org CONGRE
)DORIS ffessm : CONGER conger conger (Linnaeus, 1758

76
77
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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عائلة Muraenenidae

نـــوع Muraena helena :اﻷسﺎﻤء اﳌتداولة ﰲ اﳌغرب :ﳌرينة ،ﳌرين.
اﻻسم الفرنﴘ (Murène) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ (Morena) :اﻻسم اﻻنجليزي(Mediterranean moray) :

توجد أنواع من ﳌرين ،والنوع اﳌذكور أعﻼه هو اﻷكﺮﺜ تواجدا .جسم ثعباﻲﻧ طويل
منضغط من الجانبﻦﻴ وينتهي برأس قصﺮﻴ ذي فكﻦﻴ قويﻦﻴ وأسنان رقيقة وحادة
جدا .تغيب عن جسمه الزعانف الصدرية والحوضية .سمك مفﱰس .ﻤﻳكن
اصطياده ،ﰲ اﻷماكن الصخرية اﳌليئة
بالشقوق والتجاويف بطعم الﴪدين
واﻹسقمري والرخويات -وإن كان غﺮﻴ
محبب عند الجميع .-أسنانه القاطعة
تفرض استعﺎﻤل خيط سميك القطر.
عضته خطﺮﻴة جدا وإن كانت غﺮﻴ
سامة ،ولكن دمه يحتوي عﲆ نسبة
من السم ،ولذا وجب تنظيفه جيدا
من الدم وطبخه ﰲ درجة حرارة 75°
قبل تناوله.*79
الرايس أحمد بكر من مﴫ

Cotebleue.org : Muraena helena
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اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية

Poissons cartilagineux

تشﱰك اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية ﰲ امتﻼكها لهيكل غﴬوﰲ أخف وزنا من الهيكل
العظمي ويتطلب طاقة أقل.
تتوزع اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية إﱃ عدة رتب وفصائل وأجناس وأنواع تعد باﳌئات.
وأهمها أسﺎﻤك القرش والراي والتي تصنف ضمن اﻷسﺎﻤك اﳌسﺎﻤة صفيحية
الخياشيم الغﴬوفية ) .(Elasmobranchesفخياشم التنفس لديها عبارة عن
فجوات أو فتحات مكشوفة زوجية )من  4إﱃ  (7ﰲ كل جانب.
حسب دليل تعريف اﳌوارد البحرية الحية ﰲ اﳌغرب لوزارة الصيد البحري،
فإن اﳌياه اﳌغربية تضم  31نوعا من الراي ضمن  7فصيﻼت ،و 61قرشا ضمن
 13فصيلة.
فصيلة الورنكيات )(Rajidae
تضم هذه الفصيلة  15نوعا تعرف كلها باسم الراي ،علﺎﻤ أن هناك عائﻼت
أخرى تضم أنواعا مشابهة لها ﰲ الشكل العام لكنها أضخم حجﺎﻤ ،أو تتخذ
اﻷعﺎﻤق موطنا لها ،أو ﻻ ﻤﻳكن اﻻقﱰاب منها بسبب إطﻼقها لشحنات كهربائية
قوية ،أو قد تكون سامة.
أهم ما ﻤﻳيز هذه الفصيلة ويجعلها مستهدفة ﰲ الصيد هو أجنحتها التي هي
ﰲ اﻷصل زعانفها الصدرية ،والتي تستخدمها ﰲ عوم يشبه "التحليق" ﰲ اﳌاء
يعرف باسم )الحركة التموجية للزعنفة الصدرية(.
تصنف أسﺎﻤك الراي ضمن اﻷسﺎﻤك اﳌفﱰسة .وتنشط خﻼل الليل .وقد تقﱰب
من الشاطئ فتصبح هدفا للصيد بتقنية الرمي الشاطئي .نظامها الغذاﻲﺋ يشمل
الرخويات واﻷسﺎﻤك والقﴩيات ...ولهذا ﻤﻳكن التطعيم ،لصيدها ،بسمك
الﴪدين أو اﻹسقمري أو الحبار أو اﻷخطبوط أو السوبية ،ﰲ خيط قعري من
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قطر  0.40وصنارة من حجم  .3/0وﻤﺑا أن فمها يقع أسفل منها فهي عندما
ستقبل عﲆ الطعم ستجثم عليه أوﻻ للتحكم فيه ومخافة إفﻼته ،لتﴩع بعد
ذلك ﰲ التهامه .ولهذا وجب عدم اﻹﴎاع ﰲ عملية تثبيت الصنارة ﰲ فمها أو ﰲ
سحبها ،والتحﲇ بالحذر من ﴐبات ذيلها الذي قد يسبب أﳌا فضيعا بسبب
أشواكه اﳌسننة.
أكﺮﺜ اﻷنواع استهدافا ﰲ الصيد الشاطئي:
أ( Raja clavata
اﻻسم اﳌتداول ﰲ اﳌغرب) :الراية الحرشة(

اﻻسم الفرنﴘ ،(Raie bouclé) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ(Raya de clavos) :
اﻻسم اﻻنجليزي(Thornback ray) :

ب( Raja brachyura

اﻻسم اﳌتداول ﰲ اﳌغرب) :الراية اﳌلساء(

اﻻسم الفرنﴘ ،(Raie lisse) :اﻻسم اﻻسباﻲﻧ(Raya boca de rosa) :
اﻻسم اﻻنجليزي(Blonde ray) :
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الرايس مدﻲﻧ هنتي

اﻷستاذ يونس بنتمتم
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فصيلة (Chien de mer) Triakidae

تضم هذه الفصيلة أربعة أنواع من السمك تعرف كلها ﰲ اﳌغرب باسم "الكلب"
وأحيانا "الفرخ" .ﻤﻳيل لونها إﱃ الرمادي ،وزعنفتها الظهرية شوكية حادة تتسم
بالخطورة .سمك مفﱰس ،اﻷسﺎﻤك والرخويات طعمها اﳌفضل .يجب أن يكون
قطر الخيط النهاﻲﺋ انطﻼقا من  0.50وصنارة ﻻ تقل عن حجم  .3/0تثبيت
الصنارة يحتاج إﱃ مهلة قليلة ريثﺎﻤ تﴩع ﰲ ابتﻼع الطعم .وبحسب حجمها
ستكون مقاومتها التي تتسم بالقتالية.
الرا�س �ﰖ من اﳒلﱰا
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فصيلة(Roussettes) Scyliorhinidae :

تندرج ضمن هذه الفصيلة ثﻼثة أنواع تعرف كلها ﰲ اﳌغرب باسم "حرتوكة".
تتباين ﰲ ألوانها وأحجامها .تتوالد صيفا وتقﱰب من الشاطئ شتاء ،وحينها ﻤﻳكن
اصطيادها باستعﺎﻤل طعم من سمك الﴪدين أو اﻹسقمري أو الرخويات.
اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية عامة يجب أن تستهلك طرية وفور اصطيادها .وكل تأخﺮﻴ
سيفسح اﳌجال ﻹفراز مادة النشادر "اﻷمونياك" ذات الخطورة عﲆ صحة
اﻹنسان.*80

Ifremer Bibliomer :L’ABVT
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صيد مسؤول
الهواية من الهوى وهو ميل النفس وعشقها ﳌوضوع يحقق لها متعة وشعورا
بالراحة النفسية واﳌعنوية .وﻤﺗُ ارس الهواية برغبة ذاتية تلقائية وعفوية مع
الحرص عﲆ إتقانها والتفنن فيها ،بحيث يصبح موضوع الهواية مجاﻻ لﻺبداع
واﻻبتكار لﱰقى إﱃ اﳌوهبة ،وبالتاﱄ تدعم الثقة بالنفس ،وتولد الشعور بالتميز،
وتقوي القدرة عﲆ مواجهة مشاكل الحياة.
تتنوع مجاﻻت الهوايات وتتعدد بقدر تعدد وتنوع اﳌيول النفسية ﳌﺎﻤرسيها.
ويكﺮﺜ عدد اﳌﺎﻤرسﻦﻴ لهواية ما أو يقل بحسب طبيعة تلك الهواية .فبعضها قد
يكون محدودا ﰲ بضع أفراد ،وبعضها يستقطب عددا غفﺮﻴا وتكتﴘ صبغة
الشعبية ،وهو ما ينطبق عﲆ الصيد الشاطئي بالقصبة.

إن الصيد مادام يقوم عﲆ بذل مجهود عضﲇ وبدﻲﻧ ،وﻤﻳارس ﰲ الهواء الطلق
بشكل فردي أو جﺎﻤعي ،ويحتاج إﱃ تدريب ومهارات تقنية ،فإنه يصنّف
كرياضة وﻤﻳثل مجاﻻ ﳌﺎﻤرسة تقوم عﲆ قيم أخﻼقية وقواعد قانونية منظمة.
وهذا ما يجب استحضاره بالنسبة ﳌﺎﻤرس الصيد ،ووجوب التحﲇ بروح
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اﳌسؤولية اﻷخﻼقية والقانونية اتجاه الذات واتجاه اﻵخرين واتجاه البيئة .إن
مسؤولية اﻹنسان عﲆ نفسه مسؤولية جسيمة ،تﱰتب عن اﻹخﻼل بها عواقب
وخيمة .إذا كانت بعض الهوايات تطبعها روح اﳌغامرة ،فالصيد ﻤﻳارس ﰲ مجال
مﲇء باﳌخاطر واﳌفاجآت ،وبالتاﱄ فأي مغامرة أو أي سلوك وأي خطوة غﺮﻴ
مدروسة ﻻ تضع عنﴫ اﳌباغتة والحوادث اﳌحتملة بعﻦﻴ اﻻعتبار وما قد يﱰتب
عنها من عواقب ،ستحول اﳌتعة إﱃ مآﳼ وأحزان قد ﻤﺗتد لتصيب اﻷهل
واﻷحباب واﻷصدقاء .إن من أمتع اللحظات ﰲ الصيد تلك الخرجات التي تكون
برفقة اﻷصدقاء .والصيد الشاطئي يجب بالﴬورة أن يكون داﻤﺋا مع الرفقة
بالنظر إﱃ كل اﳌخاطر واﳌشاكل اﳌحتملة .الخرجات الجﺎﻤعية تصاحبها طقوس
ممتعة سواء أثناء برمجة الرحلة أو اﻻستعداد لها ماديا ومعنويا أو خﻼلها.
فيتحرر الصياد من ضغوطات الحياة اﳌدنية ورتابتها وشكلياتها  ...ليعيش حياة
تعود به إﱃ الطبيعة واﻻندماج والتآلف مع اﻵخرين الذين يشاركونه نفس
العشق .واﳌصايد ملك للجميع ،واﳌعرفة التي ﻤﻳتلكها كل واحد منا يستحيل
مطلقا أن تبلغ درجة الكﺎﻤل ،بل هي خاضعة للتحيﻦﻴ اﳌستمر وبحاجة داﻤﺋة إﱃ
اﻻستفادة من معلومات وخﱪات وتجارب اﻵخرين ،ومسؤوليتنا تقاسمها
ومشاركتها مثلﺎﻤ نتقاسم هذه الهواية وعشقها ،والتي هي هواية عاﳌية تستهوي
الذكور واﻹناث ،الصغار والكبار من مختلف أقطار العاﻢﻟ.
إن الصيد إذ يقوم عﲆ اﳌجهود العضﲇ والبدﻲﻧ للمﺎﻤرس فﻼ معنى له بدون
وجود الطرف اﻵخر وهو السمك! السمك ثروة طبيعية مجالها البيئة البحرية
القاﻤﺋة عﲆ التوازن بﻦﻴ كل مكوناتها .واستمرار هذه الﺮﺜوة البحرية رهﻦﻴ باحﱰام
هذا التوازن البيئي ،وأي خلل ﻤﻳس هذا التوازن يهدد مستقبل هذه الﺮﺜوة
وحرمان اﻷجيال القادمة من حقها ﰲ اﻻستمتاع بها واﻻستفادة منها .ومسؤوليتنا
تتمثل ﰲ التوعية ﻤﺑخاطر بعض اﳌﺎﻤرسات التي تهدد بشكل مباﴍ اﳌجال البيئي
البحري ومكوناته .الصيد الجائر بشباك غﺮﻴ قانونية .عدم احﱰام اﳌقاييس
القانونية لﻸسﺎﻤك وباقي الكائنات اﻷخرى .الصيد فﱰة التوالد .استعﺎﻤل اﳌواد
الخطرة .تدمﺮﻴ وتلويث البيئة بصخورها ونباتاتها ومياهها ورمالها ...السمك
نعمة ومادة غذائية .واﻻحتفاظ بقدر يستوﰲ الحاجة ويحﱰم اﳌقاييس القانونية
ﳾء مقبول .وإعادة كل سمك ﻢﻟ يبلغ الحجم القانوﻲﻧ هو منح هذا السمك
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فرصة التوالد وعدم حرمانه من حقه الطبيعي ﰲ أن يخلّف سﻼلته من بعده
التي بها يستمر النوع.
إن من أهداف الصيد هو تقوية أواﴏ اﻷخوة والصداقة بﻦﻴ اﳌﺎﻤرسﻦﻴ،
وتحصيل اﳌتعة والﱰفيه واﻻستمتاع بالطبيعة ،وبذل مجهود بدﻲﻧ مفيد صحيا،
والبحث عن راحة نفسية بها تتجدد العزﻤﻳة واﻹرادة للعودة إﱃ مواجهة
ضغوطات الحياة ﻤﺑعنويات أعﲆ.
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معجم الكلﺎﻤت اﳌع ّربة وفق ترتيبها ﰲ الكتاب
فﱰة اﳌوج
أمواج الهدم
أمواج بانية
سعة ومقدار اﳌد
اﳌعامل
العوالق
العوالق النباتية
العوالق الحيوانية
إزهار العوالق
التمثيل الضوﻲﺋ
التيار اﳌتدفق
التيار اﳌﱰاجع
التيارات اﳌعاكسة /الراجعة/
الساحبة
الﱪكة البحرية
خياشيم التنفس )الغﻼصم(
الزعانف
الزعنفة الظهرية
الزعنفة الﴩجية
الزعنفة الذيلية
الزعانف الصدرية
الزعانف الحوضية
اﻷسﺎﻤك العظمية
اﻷسﺎﻤك الغﴬوفية
جسم انسياﻲﺑ
عائلة اﻷسبور
الغطاء الخيشومي
اﻷنف
الخط الجانبي
اﳌادة اللزجة
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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
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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
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متانة العوم
أسﺎﻤك أحادية الجنس
مغايرة الجنس/ثنائية الجنس
متزامنة
متوالية
مبكر اﻷنوثة
مبكر الذكورة
الرمي الشاطئي
الفاعلية
فاعلية ﴎيعة أو رأسية
فاعلية متوسطة
أو نصف شلجمية
شلجمية/فاعلية بطيئة
فعالية
هجﻦﻴ
مج ّوف
قوة الرمي
وصل مستقيم
وصل معكوس
وصل مركب
القصبة اﳌتداخلة
الحلقات
ربطة الحلقات
الطﻼء اللﺎﻤع
حامل البكرة
حامل البكرة اللولبي
اللويحة اﳌعدنية
البكرة اﻵلية
الهيكل
بكرة الخيط
الدوار
الطوق اﳌعدﻲﻧ
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البكرة اﳌُلِفّة
الذراع
نابض
محامل الكريّات
اﳌحور
الكابح
رحى الكابح
عدد الدورات
ضابط اتجاه الدوران
الخيط اﻷحادي من النيلون
التمطط/التمدد
تثبيت الصنارة ﰲ فم السمك
التواء
الخيط الضفﺮﻴة
الثقالة
انسيابية هوائية
الثقاﻻت اﳌنزلقة
ال ُخطّافات
صنارة
الساق
الرأس
الشُ ويكة
الواصل الدوار
اﳌشبك
اﳌوصﻼت
ماسكة الطعم
الجويهرات
ال ُجسيم الع ّوام
اﳌنزلقات
ركيزة التثبيت
مركب الطعم
الخيط الداعم
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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
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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

مخروطي
الخيط الرئيﴘ
الخيط السفﲇ
الخيط النهاﻲﺋ
عقدة الوصل العاﳌية اﳌزدوجة
عقدة الحلقة
عقدة الوصل العاﳌية اﻷحادية
عقدة الصفيحة
الرمي الجانبي
الرمي اﻷفقي
أو الرمي عﲆ الطريقة البلجيكية
OTG : Off The Ground/
الرمي انطﻼقا من اﻷرض
Depuis le sol
الرمي عﲆ الطريقة الجنوب-إفريقية Lancer Sud-Africain
الرمي عﲆ الطريقة اﻹنجليزية Lancer pendulaire
الرمي الخلفي
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ﻻﲘة ب�ٔﱒ اﳌراجع ومراكز البحث العلمي واﳌواقع
دليل تعريف اﳌوارد البحرية الحية ﰲ اﳌغرب

 لسان العرب/القاموس اﳌحيط
دليل الصيد بالقصبةTIFNIT
 بآسفي2009  مارس27 محاﴐة لﻸستاذ 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
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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. ALAMIDURANTE, 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
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