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االحتیاجات التدریبیة للعاملین بالمفرخات السمكیة فى إنتاج زریعة البلطى باستخدام ھرمون 
واحتیاطات استخدامةألفا میثیل تستوستیرون17

شرف محمد سلیمانوأ*حامد محمد حامد

أبو حماد شرقیة–العباسة –المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكیة 

*Corresponding Author

الملخض

17

المعرفیة الكلیة باستخدام الھرمون في إنتاج  البلطي ، وكذلك ال

وقد اعتمدت الدراسة على استمارة استبیان بالمقابلة الشخصیة .إنتاج زریعة البلطى باستخدام الھرمون
160

: وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص فى. 2010فبرایر ومارس

 -
وھى تقع في %  54.9درجة وبنسبة 1.09بلغ ألفا میثیل تستوستیرون17باستخدام ھرمون

فئة االحتیاج المعرفي المتوسط للعاملین بالمفرخات السمكیة

 -
للعاملین بالمفرخات السمك

:
.مجال التفریخ، وعدد سنوات تشغیل المفرخ السمكي 

 -
األسماك ھي الجیران والمعارف ثم الدورات التدریبیة

أھم المشاكل التي تواجة المفرخات السمكیة في إنتاج البلطي باستخدام الھرمون ھي ارتفاع أسعار -
األعالف المخصصة ،وارتفاع أسعار الھرمون ،وانخفاض سعر بیع زریعة البلطى

المقدمة والمشكلة البحثیة

فرخات   .إلنتاج زریعة أسماك البلطي لم اء ا إنش وتال 
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).2009الجمل، (م مع الخطة الوطنیة بتوائ

معظم فئات المستھلكین المصریین وكان لذلك صداه 

بلطي المملو ال
306تمكنت من إنتاج 

).2008نشرة اإلحصاء السمكي، (

كي من    386ى إل 1985أالف طن عام   8السم
من  % 200855.6

نشرة (
).2008اإلحصاء السمكي، 

ولقد ركزت المفرخات السمكیة خاصة في 

ألفا مثیل تسترتسترون 17الجنس باستخدام ھرمون 

)Shepherd and Bromage,1989 (

و

حیث مدى تأثیره أو عدم تأثیره على 

.استخدامھ 

1979(المتخصصین في اإلرشاد الزراعي 
مجال ) 1984

.الزراعي 

)1973عمر ، (

]

).1985الجزار ، ( واكتساب الخبرات الجدیدة 

عبد (
).1987المقصود،

.الھرمون 
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.التساؤالت بعض ھذه

ما ھو مستوى االحتیاج المعرفي للعاملین 
بالمفرخات السمكیة في إنتاج زریعة البلطي 

ألفا میثیل تستوستیرون17باستخدام ھرمون 
واحتیاطات استخدامة؟ وما ھي العالقة بین بعض 
الخصائص الممیزة للعاملین ومستوى درجة 
احتیاجاتھم المعرفیة فیما یتعلق بالتوصیات الفنیة 

في إنتاج زریعة البلطي الخاصة باستخدام الھرمون 
واحتیاطات استخدامة ؟و ما ھي المصادر التي 
یستقى منھا العاملین بالمفرخات السمكیة معارفھم 
بالتفریخ السمكي ؟ و ماھى أھم المشكالت التي 
تواجة إنتاج زریعة البلطى باستخدام الھرمون في 

.المفرخات السمكیة ؟

أھـــــداف البحــــــث

فإن ھذا البحث یستھدف تحقیق على ضوء ما تقدم 
:ما یلي 

1.

17
واحتیاطات استخدامة  

2.

.البلطى وحید الجنس واحتیاطات استخدامة 

3.

مجال تفریخ األسماك 

4.
.زریعة البلطى باستخدام الھرمون

فروض البحث

:البحثي التالي 

سنوات تشغیل المفرخ ، والطاقة اإلنتاجیة للمفرخ 

أھمیة البحث

ترجع أھمیة البحث إلى أنھا لحد علم 
الباحث أولى الدراسات اإلرشادیة التي تھتم بدراسة 

املین بالمفرخات السمكیة االحتیاجات التدریبیة للع
في ألفا میثیل تستوستیرون17في  استخدام ھرمون 

إلقاء الضوء على أھم تفریخ البلطى وكذلك
احتیاطات استخدام الھرمون في مجال تفریخ 

.األسماك

اإلطار النظري واالستعراض المرجعي

تیاجات التدریبیةاالح

82)ص1978:باشات ، (

واستحداث السلوك المرغوب صدورة ، 

144)ص1995أبو السعود ، (بینما یرى 
ة ھي نقص في المعلومات أو أن االحتیاجات التدریبی

معین أو بلوغ أھداف تنظیم ما   
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أن ) 144ص1995:أبو السعود ، (ویذكر

التدریبي

إلى  49)صlaird ) ،1985ویشیر لیرد 

.وعجز وقصور في التنفیذ 

بحر ،  ( أن ) 144ص1991:ال
الحاجة عبارة عن نقص فیما یحتاجة الفرد من خالل 

.طریق التدریب 

)    403ص: 1998،الطنوبى( 

.تجاة الصحیحیوجة التدریب إلي اال

أن ) 96ص : 1996(

لحالي    لوضع ا ا خرى  أ بارة  قبل أو بع لمست ا اضر و ح ال
وما یجب أن یكون علیھ في فترة زمنیة مقبلة عاجلة 

معرفیة أو معلومات أو اتجاھا

عالجة أو تفادیة ، ومشكلة محددة یراد حلھا أما فیما 

المستوى 
.معین 

)Amin ،:198755 )ص

لحالي   )(ا
ال وذكر      لفع اعي ا الزر مرغوب لألداء  ل ا مستوى  ل وا

االحتیاجات اإلرشادیة التدریبیة الحقیقة للزراع على 
)

)الفعالیة أو الكفایة (والمستوى الثالث )

أو المستوى المعرفي أو االتجاه المطلوب لقیام الفرد 

.أو اتجاھھ نحوة 

الطریقة البحثیة

160بلغت

عامال بالمفرخات بمحافظة الشرقیة بمنطقة 40منھم
85
35

الفیوم بمنطقة قارون

السمكیة األھلیة
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2010

.التعرف علیھا 

القیاس الكمي لمتغیرات البحث

:الحالة العمریة -أ
المبحوث

:عدد سنوات التعلیم -ب
لعدد سنوات التعلیم للمبحوث

لعمل بالمفرخ  عدد سن-جـ ات ا :و
المطلق لعدد سنوات العمل بالمفرخ

:-د  

.التفریخ

نة بالرقم    :-ھـ عبر ع
.المطلق لعدد سنوات تشغیل المفرخ 

:–و 
إنتاج الزریعة بالمفرخ  

االحتیاج التدریبي في مجال تفریخ اسماك البلطى -
و 17

احتیاطات استخدامة

لكل استجابة خاطئة عن البنود المختلفة البالغ عددھا 
بندا تضمنتھا المتطلبات الالزمة إلنتاج38
84

بنود ، 4بنود،والمتطلبات الالزمة لمعاملة الھرمون 
4

6
12الھرمون 

حتیاج ھي وتم تقسیم فئات االحتیاج الى ثالث فئات ا
احتیاج معرفى منخفض ، واحتیاج معرفى متوسط ، 

مرتفع وفقا للنسب المئویة لمتوسط و احتیاج معرفى
 .

قل من    خفض ا % 34من
%% 67القل من  % 34من 

%67مرتفع اكثر من 

تعریف اجرائى

: یاج التدریبي المعرفى االحت

باستخدام الھرمون واحتیاطات استخدامة

النتائج ومناقشتھا

وصف عینة البحث :أوال 

)الواردة بجدول رقم  1 )

1.:-
%45

45-35

.استعدادا لتقبل األفكار واألسالیب المستحدثة 

ي ثلثي المبحوثین حوال-:عدد سنوات التعلیم .2
ثر من   66.24%وبنسبة  ا ألك لمو 16قد تع

.التفریخ السمكي 



شرف محمد سلیمانوأحامد محمد حامد 

228

-:صلخصائ):1(

%عددالخصائصم

العمـــــــــــــر-1

355837أقل من 

457245أقل من -35

3018فأكثر45

د سنوات التعلیمعد-2

121911.88أقل من 

163521.88أقل من –12

10666.14فأكثر16

عدد سنوات العمل في المفرخ السمكي-3

4428سنوات 3أقل من 

5735سنوات 3-6

5937فأكثر 6

التدریب في مجال التفریخ-4

12880لم یحصل على أي تدریب 

3018.75دورة تدریبیة1-3

21.25دورات تدریبیة فأكثر 3

عدد سنوات تشغیل المفرخ  -5

4025سنوات 3أقل من 

8956سنوات 3-6

3120ت فأكثر سنو ا6

الطاقة اإلنتاجیة للمفرخ-6

6037.5أقل من ملیون زریعة

8553.13ملیون1-2

159.37ملیون فأكثر 2
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37حوالي  -:.3
%

6السمكیة ألكثر من 
توص    ل فضل ا ى أ لتعرف عل ل

.مجال التفریخ السمكي 

4.
-:السمكي 
% 80وبنسبة 

اسبة   لمن ا

.معارفھم ومھاراتھم 

نصف  -:عدد سنوات تشغیل المفرخ.5 من  ثر اك

3-6

باالستفادة من ھذه المفرخات ومحاولھ تطویر 

.االستزراع السمكي 

أك-:.6

لي من   2-1حوا

أخرى 

:
عة 

17
:تستیرون واحتیاطات استخدامة

أن درجات ) 2(

والتي  17البلطى باستخدام 

اءت علي  6 موعات ج مج
:التالي

- 1
-:البلطى 

درجة 0.94
%47.3وبنسبة 

المعرفي المتوسط 

- 2
-:إنتاج الزریعة 

0.9648.2%
.التوصیات تقع في فئة االحتیاج المعرفي المتوسط

- 3
-:بالمتطلبات الالزمة لمعاملة الھرمون 

تى تقع  %46.2درجة وبنسبة 0.92التوصیات  وال
.فى فئة االحتیاج المعرفي المتوسط

- 4
-:الھرمون 

1.3768.5%
.تقع فى فئة االحتیاج المعرفي المرتفع

- 5
-:الذریعة

وھى تقع في %57درجة وبنسبة 1.06التوصیات 
.عرفي المتوسطفئة االحتیاج الم
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)2(:

التوصیات

أقصى 
درجة 

لالحتیاج 
المعرفي

متوسط 
درجة 

لالحتیاج 
المعرفي

%
للمتوسط

الترتیب 
داخل 

المجموعة

فئات 
االحتیاج

المتطلبات الالزمة إلنتاج الزریعة البلطي-:أوًال
مساحة الحوض الترابي المستخدم -1
حجم الشبكة النایلون-2
مصدر المیاه المستخدمة في الصید-3
الشبكة المستخدمة في الصید-4
طول وعرض إلھابھ المستخدمة-5
النسبة بین الذكور واإلناث-6
حجم الذكور واإلناث المناسب للتفریخ-7
من حوض التفریخ2م100عدد العمال لكل -8

2
2
2
2
2
2
2
2

0.43
0.62
0.95
1.12
1.18
0.98
0.86
1.44

22
31

47.5
56
59
49
43
72

1
2
4
6
7
5
3
8

منخفض
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع

متوسط0.9447المتوسط
خطوات إنتاج الزریعة -:ثانیًا

ارة المناسبةدرجة الحر-1
كمیة الجیر الحي المستخدم في التطھیر-2
كمیة السماد العضوي المستخدم-3
نوع الشبكة المستخدمة على فتحة الري-4
كمیة الغذاء الخاص  بالذكور واإلناث-5
استخدم جھاز فرز الزریعة-6

2
2
2
2
2
2

0.63
0.61
1.9
1.2

0.93
0.52

31.5
30.5
95
60

46.5
26

2
3
6
5
4
1

منخفض
منخفض

مرتفع
متوسط
متوسط

منخفض
متوسط0.9648.2المتوسط

المتطلبات الالزمة لمعاملة الھرمون -:ثالثًا
مساحة الحوض الترابي-1
المادة التي تصنع منھا الھابات-2
كمیة الھرمون المستخدم -3
كمیة الكحول األثیلى وتركیزه-4

2
2
2
2

0.67
0.82
1.13
1.08

33.5
41

56.5
54

1
2
4
3

منخفض
متوسط
متوسط
متوسط

متوسط0.9246.2المتوسط
خطوات المعاملة بالھرمون-:رابعاًً

كمیة الھرمون المستخدم فى التحول الجنسى-1
ما ھي درجة الحرارة التي تحفظ فیھا الھرمون-2
ما ھي درجة حرارة فرن التجفیف-3
ما ھي الفترة ال-4

.واستخدامھا في التغذیة

2
2
2
2

0.6
1.57
1.46
1.78

30
78.5
73
89

1
3
2
4

منخفض
مرتفع
مرتفع
مرتفع

مرتفع1.3768.5المتوسط
تغذیة وحصاد الزریعة-:خامساًً

معدل التغذیة المناسب من الوزن الحى-1
عدد مرات التغذیة في الیوم-2
عدد األیام التي یتم فیھا المعالجة بالھرمون-3
.كمیة التسمید المناسب للحصول على الھائمات النباتیة-4
كثافة التخزین للزریعة للفدان -5
6-

لالستزراع

2
2
2
2
2
2

1.47.
1.0

0.97
1.36
0.94
0.72

74
50

48.5
68
47
36

6
4
3
5
2
1

مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط

متوسط1.0653.2المتوسط
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)2(:.

التوصیات

أقصى 
درجة 

لالحتیاج 
المعرفي

متوسط 
درجة 

لالحتیاج 
المعرفي

%
للمتوسط

الترتیب 
داخل 

المجموعة

فئات 
االحتیاج

احتیاطات استخدام الھرمون-:سادسا

1-

مخدوشة 

مرتفع21.62819

مرتفع21.12565یجب لبس زى خاص بعملیة إضافة الھرمون-2

متوسط20.9949.53یجب عدم استنشاق الھرمون أثناء إضافتھ -3

4-

العلف

متوسط20.88441

مرتفع21.668311لقاء عبوات الترع والمصارفیجب عدم إ-5

6-

إضافة الھرمون بالعلف

متوسط20.92462

7-

.إضافتھ مع الكحول اإلیثلى 

مرتفع21.5757

8-

الھرمون

متوسط21.0504

مرتفع21.52768یجب وجود فرن حراري-9

10-

بدقة

مرتفع21.4706

11-

الھرمون بھا في تربیة األسماك لمدة ال تقل عن عام 

مرتفع21.889410

خلص م -12 لت ا

معالجة الھرمون بھا وعدم تناولھا 

مرتفع21.6381.512

مرتفع1.3467المتوسط

متوسط1.0954.9المتوسط العام



شرف محمد سلیمانوأحامد محمد حامد 

232

6-
-:الھرمون

1.3467 %
. وھى تقع في فئة االحتیاج المعرفي المرتفع

%1.0954.9التوصیات بلغ 
سطتقع في فئة االحتیاج المعرفي المتو

.دام الھرمون باستخ

:-

:المتغیرات المستقلة المدروسة

أن ) 3(

0.05قة معنویة عند مستوى عال
0.01

.عدد سنوات تشغیل المفرخ 

.المفرخات السمكیة 

ت -:رابعا 

.األسماك 

(4 )

76.25%
18.12%

3.125%.

ھذا الصدد

-:خامسا
-:باستخدام الھرمون من وجھة نظر المبحوثین

) 5(ول رقم 

، بینما جاءت مشكلة % 96.5المرتبة األولى بنسبة 

61.2 %
یع زریعة البلطى خالل األعوام انخفاض أسعار ب
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)3(جدول
-:الفا میثیل تستسترون والمتغیرات المستقلة المدروسة 17ذریعة البلطي باستخدام ھرمون 

معامل االرتباطالمتغیرات المستقلةم

0.12ـــــــرالعمـ1

*-0.309عدد سنوات التعلیم 2

0.011عدد سنوات العمل بالمفرخ 3

-0.34*التدریب في مجال التفریخ4

-0.421**عدد سنوات تشغیل المفرخ5

0.113الطاقة اإلنتاجیة للمفرخ6

0.01ى معنوى عند مستو**0.05معنوى عند مستوى *

-:مصادر المعلومات التي یستقى منھا المبحوثین معارفھم بتفریخ أسماك البلطي وحید الجنس)4(جدول

%عددالمصـــدرم

12276.25الجیران والمعارف1

53النشرات اإلرشادیة2

2718.125الدورات التدریبیة3

21.25المفرخات السمكیة الحكومیة 4

اكل التي تواجة إنتاج زریعة البلطى باستخدام الھرمون من وجھة نظر المبحوثین أھم المش) 5(جدول

%عددالمشكالت

15496.5ارتفاع أسعار األعالف 

9861.2ارتفاع سعر الھرمون

9056.25انخفاض سعر بیع زریعة البلطى 

6440سوء حالة المیاة المستخدمة في التفریخ
3018.75سنوات5ات بعد انخفاض إنتاج قطیع األمھ
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56.25 %

40 %

.18.75سنوات بنسبة

:
البحث فأنة یمكن التوصیة بما یلي 

-
العاملین بالمفرخات السمكیة مع ضرورة االسترشاد 

أظھرت النتائج احتیاج المبحوثین لھا بدرجة مرتفعة 

. أداء العاملین في تلك المفرخات

المراجــــــــــــع

)دكتور  (.1

.1995مارس 9-8ناومان ، 

2.

لة ما    المرتفعات الجنوبیة بمحا ، رسا تعز  فظة 

1991 .

، محمد حمودة    .3 لجزار  آخرون  )دكتور (ا :و

امعة   ، ج
.م1985، مارس ، طنطا، العدد الحادي عشر

) دكتور (.4
(محاضرة عن االستزراع السمكي في مصر 

األفاق المستقبلیة البرنامج ) التحدیات -التطور

25- 24
اسة ،     2009 لعب اك ، ا لألسم ولي  لد ا مركز  ال  ،

.أبو حماد 

د عمر الطن.5 ، محم مرجع في )(وبى 

.م 1998

6.

.م 1978

دور ) (.7
التدریب في

.م 1996مطبعة النیل ، 

مختار  ،) دكتور(زھران ، یحي على .8 اهللا ،  عبد 
)دكتور(

1984قاھرة ، ال

(صالح، احمد ،) دكتور(عبد المقصود ، بھجت.9
(

.م 1987المنصورة ، 

د محمد .10 احم ، وآخرون )دكتور(عمر ، 

.م 1973العربیة ، القاھرة ، 
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11.) (،

1979دیسمبر 8-5التنمیة في مصر ، القاھرة

12.
.2008السمكیة ، نشرة االحصاء السمكي ، 
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The Training Needs of Fish Hatcheries Workers, Precautions About The Use of
Hormone 17 Alpha-METHYL TESTOSTERON in Production of Monosex

Tilapia Fry

Hamed M. Hamed * and Ashraf M. Soliman**

Central Laboratory For Aquaculture Reaserch (CLAR)

Abstract

This research aims to identify the level of need for fish hatcheries workers in the
production of monosexed tilapia fries by using the 17- α methyl testosterone hormone and
precautions of usage, Study of correlation between the characteristics of workers and their
level of the degree for using the hormone in the production of tilapia fries, as well as identify
the most important sources of their knowledge and skills in the field of fish hatchery.

The study depended up on the form of questioners for workers of fish hatcheries,
Field data were collected from 160 workers whose work in fish hatcheries distributed in
Sharkia, Fayoum and Kafr El-Sheikh governorate during February and March 2010
Following results were obtained from the study:

-The general average of degree of knowledge needs for all technical
recommendations on the production of tilapia fries by using the 17 - α methyl testosterone
hormone and precautions of usage was 1.09 degree with the ratio of 54.9%, which located in
the group of medium degree of knowledge needs for the workers in fish hatcheries.
- A significant correlation was found between the total score expressing the average of degree
of need for fish hatcheries workers regarding the use of the hormone in production of tilapia
fries and the following independent variables: number of years of education, qualification,
and training on fish reproduction, the number of running years of fish hatchery.
- The results indicated that the most important sources of knowledge and skills for workers of
fish hatcheries about fish reproduction were from neighbors, friends, and then training
courses.
- The main problem for fish reproduction by using the 17 - α methyl testosterone

hormone and precautions of usage was the high cost of used commercial
feed, high price of hormones and depressing of saling price of tilapia
fries.


