
الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشعبيــــة
وزارة التجارة

الطارفمديرية التجارة لوالية  

األسمـــــــاك



القيمة الغذائية 
لالسماك





اليابانيني اقل تعرضا أن الدراسات أثبتت  
يرجع ذلك  والقلب من غريىم إلمراض 

مرات  6اىل من  4الستهالكهم السمك 
اىل شعوب االسكيمو أسبوعيا باإلضافة 

ال باستمرار الذين يتناولون مسك البحر 
ال  وال السمنة  والقلب أمراض يعانون من 

ال ضغط  وال السكر  والتهاب ادلفاصل 
.الكولسرتولالدم كما ال يعانون ارتفاع 



 والدىون  ومن ادلصادر اذلامة للربوتني إذن يعترب السمك  
.الفسفور ادلغذي واليود  وو ادلعادن  دو  االفيتامينات خاصة 

ىضمو مناسب على حد سواء  والسمك طعام يسهل مضغو 
يصنف حسب مصدره اىل نوعني مسك النهر  والصغار  وللكبار 
غىن أكثر مسك البحر  وىضما أسهل مسك النهر .البحر و

كما ميكن تصنيف السمك من حيث باألول  بادلغذيات مقارنة 
 اذاألزرق يعرف عند العمة بالسمك فاألول غناه بالدىون 

احلميات أثناء ينصح بتناولو  وحيتوي كميات عالية من الدىون 
اجليدة األنواع معتدلة رغم انو يعد من  والغذائية بصفة منتظمة 

النوع  اما.و السرين السوموو  ادلاكروأنواعو من  و 3 بادليغالغناه 
البيضاء حيث تنخفض فيها نسبة األمساك الثاين فيصطلح عليو 

فادلائة 1الدىون اىل اقل من 



اقتناء األسماك؟
اختيار نوعية السمك حيث نبتاع أمهية اختيار ادلتجر ادلناسب بنفس -

أو باال حري السمك الذي قضى اقل وقت ممكن من القارب اىل ادلستهلك 
ادلتجر ادلقصود يتحلى بنسبة أن من التأكد اىل صحن ادلستهلك كما جيب 

.النظافة وعالية من االستهالك 



؟دالئل السمك الطازج

 صافيةالسمك عيون  -  

 المخاطيةاإلفرازات خالية من  والسمك رطبا لونه فاتح خيشوم  -

 لزجا ويكون رطبا أن  وبلمعة ظاهرة الجلد -

 السمك منعشة برائحة البحررائحة -

  جامدا يرتد عند الملمس والسمك مرنا قوام -

   

يجب أن يكون



وحفظه والسمك  توظيب



تناولنننو  وطنننبل السنننمك األفضنننل منننن 
مل يكننننننن أن  ويف نفننننننس يننننننوم شننننننرائو 

ذلننننننننننك ممكنننننننننننا فننننننننننادلطلوب تنظيننننننننننف 
 ووضننننعو يف الننننرباد  والسننننمك جينننندا 

اثننننني علنننى أو اسنننتهالكو خنننالل ينننوم 
تقديرأكثر 





السمكة أو السمكة ادلخططة أو دجاجة البحر - 
أذا جذابة تلجا اىل اذلجوم  ومسكة مجيلة األسد 

.شعرت باخلطر
  اخلطري يف ىذه السمكة ىو وجود السم حتت كل

اإلصابة بسم . الثالث عشر 13أشواكها  شوكة من 
متفاوتة مع كمية السم أضرار دجاجة البحر حيدث 

ارتفاع درجة احلرارة كما قد  وو الغثيان تبدآ باآلالم 
.تؤدي اىل ادلوت

2- إذ السمك  انواعالسمكة الصخرية من اخطرا
استخدام الكمائن  وادلكر  وتلجا السمك اىل التمويو 

.تؤدي اىل الوفاة مباشرة وذيلها أسفل مسها موجود 

أنواع األسماك السامة



و ىي شبهة بالسمكة الصخرية إال أهنا أسرع  العقربيةالسمكة -
مسها اقل فعالية من السمكة الصخرية غالبا ما  ومنها حركة 

ال تؤكل  وتكمن خطورهتا يف سرعتها  ويكون لوهنا برتقايل المع 
.اغلب أنواعها خلطورة السم الذي حتتويو

و ىي مسكة خطرية غري عدائية تنتفل عند  البفرالسمكة -4
نظرا للذة  وحيدث التسمم هبا عند تناوذلا  والشعور باخلطر 

.حلمها يتناوذلا اليابانيني إذ تطبل على يد خمتصني يف ىذا اجملال
السمكة األرنب مسكة خطرية غري عدائية يوجد مسها بالكبد -5
.و اجللد ما عدا حلمها االمعاء واخلياشيم  و







 بسمكة أيضا تسمى فصيلة ىي،(Rabbitfish :باإلجنليزية) األرنب سمكة
 ادلدبب الفم يف خمتلفة ولكنها أنواعها بعض يف الفراشة أمساك تشبو وىي الثعلب

 سم 40 حىت األرانب أمساك تنمو .ما نوعا   البارز الفم ذات الفراشة أمساك عن
  اذلندي احمليطني يف الضحلة األماكن ويف ادلرجانية الشعاب وسط منفردة وتعيش
 يف السامة أشواكها وتستخدم اخلوف سريعة وىي ادلتوسط البحر وشرق واذلادي
.خطر أي ضد نفسها عن الدفاع

ما الذي يجعلها خطيرة ؟
حتت اجللد، قرب ) توجد مادة سامة جبميع أجزاء اجلسم ما عادا اللحم ، 
.األحشاء جبانب النخاع كما أن كبد ىذه السمكة سام

سمكة واحدة تكفي لقتل مائة شخص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85


السامة  االسماكلمتصفحي موقعنا صور لبعض 
لتوخي الحذر





.












