
   تاريخيةلمحة 

، أماا الققاا اطصاعنافي فقاد تمات  الميالدقبل  0011سنة  نيالصاألسماك في  تربيةلقد بدأت 

المساتددم  التكنياكولكان لايا انااك مماوماات فان  المايالدقبل  0111في الصين فام  اتجربته

 في أول دراسة حول المرابي Van Lee قبل الميالد حيث وصف 574في اذا الققا حتى فام 

توجاد نسادة  هبالاذكر انا الجاديرفمالً مربحاً ومن ه كون وأيدثر سمكة الكارب الشائع المائية تكا

 أيضاااتوجااد  .ماان اااذد الدراسااة فااي المتحااف البريعاااني ولكاان ط توجااد نساادة مترجمااة منهااا

 تظهاارقباال الماايالد  0111إلااى ساانة  تاريدهااايرجااع  القديمااةرسااومات فااي المقااابر المصاارية 

مع قناة تصريف مركزية لحصاد األسماك كاها ، وتظهر الرسومات  اصعنافية سمكةأحواض 

درج ه تالتمييز بواسعة السنارة وان زوجتبان المالك يصعاد سمكة الباعي النياي السهاة  أيضا

 . السنارة السمكة من

 يةاإلمبراعوراألسماك مافدا ضمن العبقة المترفة أيام  لتربيةفي أوربا فام تسجل أي ممارسة 

وقد كان الغرض الرئيسي من وضع األسماك في األحواض او توفيراا عازجة فند  الرومانية

مثل أوقات  العبيمية مصادرااالحاجة وداصة في األوقات التي يصمب الحصول فايها من 

 . الشتاء الشديدة البرودة

 الشائعمن بين كل األسماك التي تستددم من قبل اإلنسان فان سمكة الكارب أو المبروك 

(Common Carp, Cyprinus carpio)  حيث يمتقد إن  التربيةتمتاك أعول تاريخ من حيث

السمكة ،كما ذكر أحد  اذدارسعوا ذكراا ومن المحتمل أن يكون اإلغريق والرومان ربو 

مدة ط تقل  هالباحثين إن الكارب الشائع دجن قبل أي سمكة أدرى في المالم ومضى فاى تربيت

 . في اليابان سنة 0011سنة في الصين و  0511فن 

 الف نوع  33المدد الكاي ألنواع اطسماك حول المالم اكثر من 
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  يجب توفرھا في نوع السمك لكي يكون مناسب االستزراع التي  شروطال

 رديصالقدرة فاى النمو والتكاثر فاى غذاء ـ  3ممدل نمو سريع  - 0قاومة المناخ ـ م0

أن يكون النوع ـ  6لألمراض مقاومته - 4لالستزراع  الماليةتحمل الكثافة ـ 4ومتوفر 

   لامستهاكالمستزرع مقنماً 

  نواع االستزراع السمكيا

اطستزراع () Fish Culture or Fish Farming استزراع األسماك)ن التسميات التالية ا

 Sea زرافة البحر)  Marinculture اطستزراع البحري  Aquaculture )المائي

Farming  ما اي إط مرادفات لمسمى اطستزراع السمكي أي تقريخ Hatching وتسمين 

Rearing  اقتصاديةمنقمة  لتحقيقالكائنات المائية في ظروف يتم التحكم فيها.  

والنباتات المائية حيث تشمل األولى أنواع  الحيواناتاما الكائنات المائية فتشمل كل من 

فتشمل األنواع  الثانيةأما  Shellfish والصدفيات Crustacea والقشريات fish األسماك

   Freshwater Algae .المذبة وعحالب المياد  Seaweed البحريةالمدتاقة من األفشاب 

   Extensive  Culture الغير كثيف أو االنتشارياالستزراع الموسع  ـ1

اي المزارع التي يمتمد فيها فاى الغذاء العبيمي فقع واي مزارع واسمة المساحة تزرع و

بكثافات مندقضة من األسماك وذات إنتاجية مندقضة ايضاً ويمارا اذا النوع من اطستزراع 

من قبل المديد من المزارفين كممل تكمياي لزرافة المزروفات وفادة ما يكون اؤطء 

ذوي إمكانيات محدودة ط يستعيمون شراء األفالف المركزة أو األسمدة  المزارفين

  .لمزارفهم

  تنتشر ھذه المزارع في بلدان جنوب شرق اسيا

  Semi-Intensive  Cultureمكثف   هشبالاالستزراع  ـ 2

األسمدة المضوية أو  واي المزارع التي يمتمد فيها فاى الغذاء العبيمي ايضاً ولكن تستددم

بواسعة الهائمات   Primary Production  الكيمياوية لغرض تنشيع اإلنتاجية األولية 

التي تقوم بإنتاج المادة المضوية باستددام المناصر األساسية   Phytoplanktonالنباتية 

 انيةبوجود ضوء الشما وبالتالي سوف تنشع اإلنتاجية الثانوية المتمثاة بالهائمات الحيو

Zooplankton  واكذا صموداً بالهرم الغذائي أو الساساة الغذائية Food Chain.  ومن
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في بمض األحيان تستددم اذد المزارع األغذية التكمياية المتوفرة  هالجدير بالذكر ان

فاى المموم فان إنتاجية اذد المزارع افضل من المزارع الموسمة .والرديصة لتغذية األسماك 

    .اقل بكثير من إنتاجية المزارع المكثقة ولكنها تبقى

 

  Intensive Cultureاالستزراع المكثف ـ 3

واي المزارع التي تمتمد فاى األغذية التكمياية التي تمعى لألسماك واي غالباً ما تكون 

فالئق مركزة ذات نسبة بروتين فالية وفي قسم من اذد المزارع تستددم األسمدة ايضاً 

  .ومن الجدير بالذكر إن اذد المزارع تكون إنتاجيتها مرتقمة العبيميلتنشيع الغذاء 

  High Intensive Cultureراع عالي التكثيف ستزـ اال4

 -Hyper واي نظم استزراع اكثر تكثيقاً وانتاجاً وتسمى بمض اطحيان بالنظم فائقة الكثافة

Intenssive  أو النظم المغاقة Closed Systems كاماة  بعريقهالنظم تدار  وأصبحت اذد

بالحاسب اآللي تالفياً ألي دعأ بشري إن اذد النظم وبالرغم من التكاقة المرتقمة إلنشائها فان 

اإلنتاج المكثف فيها يسد تكاقة المشروع ويبدأ بالربح في المام الثالث، كما إن اذا النظام يمكن 

 الجوفيةائية افتماداً فاى موارد المياد من إنتاج األسماك في المناعق الدالية من المسعحات الم

 تسميدكما يمكن أن تسمح اذد النظم باستددام القضالت الناتجة منها في  السعحيةوليا 

كإحدى مكونات النظم  Aquaponics إددال الزرافات المائية وبمكن والقواكهالدضروات 

 .اة المتكام الزرافية المماياتالمكثقة وذلك كمرشح بايولوجي في إعار 
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 : مكثفة سمكية مزرعة إنشاء شروط
 
 وبأسعار دائم بشكل واإلصبعیات األسماك صغار من الالزمة الكمیة على الحصول من التأكدـ 

 . المزرعة نفس في إنتاجها عدم حالة في مناسبة

 . اقتصادية وبأسعار ( إنتاجها مقومات أو ) الصناعیة العلیقة توافرـ  
 ويمتاز البیئة والتغیرات العالیة الكثافة ظروف مع التأقلم نهيمك الذي األسماك نوع اختبار ـ 

 . عالیة نمو بمعدالت

 . عالیة تكالیف إلى يحتاجه إن حیث ، االستثمار من النوع لهذا الالزمة المالیة اإلمكانیات توفرـ  

 بالمزرعة تواجدهم العمل ظروف تستدعي الذين للعاملین واإلعاشة اإلقامة إمكانیات توفرـ  

 . الساعة مدار على

   المختلفة النقل وبوسائط المزرعة موقع الى الوصول سهولة من التأكدـ  
 

  : المكثف االستزراع ( فوائد ) مميزات
 .صغیر مائي مسطح إلى يحتاج ـ 
 . الصید وموسم المصطادة األسماك وأحجام كمیة في التحكم بمكنـ  
 .فیها المرغوب غیر والحشائش النباتات من التخلص سهولةـ  

 . المزرعة إدارة سهولةـ 

 . األمراض مكافحة إمكانیةـ  
 . الموسع باالستزراع مقارنة اإلنتاج زيادةـ   

 : المكثف االستزراع عيوب
 . جودتها لضمان للمیاه ( الجزئي أو الكلي ) التجديد وجوب ـ 
 .المذاب  األوكسجین نقص مشكلة بعالج وذلك ، اللزوم عند الماء تهوية وجوب ـ 

 . وإدارتها المزرعة لتشغیل المطلوبة العمالة زيادة ـ 

 . المزرعة وإدارة تشغیل تكالیف ارتفاعـ  
 العالیة للكثافة نتیجة وذلك  (الطفیلیة األمراض خاصة ) أمراض حدوث احتمالـ  

 . السرقة سهولة ـ 
 نقص بسبب األسماك نفوق مثل ، بالمزرعة كوارث حدوث حالة في الخسارة زيادةـ  

 .  أخرى أسباب أية أو بالماء حشرية مبیدات وجود أو األوكسجین

 المتحلل والغذاء األسماك مخلفات ترسیب بسبب وذلك ، البیئة تلوث في ما بدرجة اإلسهام

   .بالماء
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 : المكثف االستزراع أنظمة أنواع
  :Ponds األحواض في التربيةـ 1
 تكون ،وقد العالم في شیوعا واألكثر المهمة األنظمة أحد تُعد أحواض في األسماك تربیة إن

 في استخدامها وبمكن، ذلك هبما شا أو بالستكیة أو كونكريتیة أو ( ترابیة ) أرضیة األحواض

 المالحة أو الملوحة قلیلة أو العذبة المیاه أسماك تربیة

 . 

 Cage Culture  العائمة األقفاص في التربيةـ 2
 هوج على كمبوديا وفي آسیا شرق جنوب في العائمة األقفاص في األسماك زراعة بدأت لقد

 األسماكبوضع  يقومون المزارعون كان حیث ، عشر التاسع القرن نهاية في الخصوص

 ثم شبكیة سالل أو ، البامبو مصنوعة من  أقفاصفي  Catfishes ) القرامیط أسماك خاصة)

 الطريقة هذه انتشرت ذلك بعد . التسويق حجم الى تصل حتى المنازل بمخلفات بتغذيتها يقومون

   . العالم دول ومعظم وتايالند فیتنام في البسیطة

 ابعاد ذي  البالستك أو المجلفن الحديد أو البامبو او الخشب من إطار من العائم القفص ويتركب

 مثل)الصناعیة  البالستك  PVC الصناعیة واأللیاف القطنیة الخیوط من شبكة ه ب تثبت معینة

 أو مربعاا  أو أسطوانیا اإلطار يكون فقد ، مختلفة أشكاالا  العائمة األقفاص وتأخذ ، ( النايلون

  األضالع ثماني

 بالشاطئ وتتصل ، مناسب مائي مسطح أي أو البحیرة أو المائي المجرى في األقفاص تثبت

 تثبت طافیاا  القفص يبقى ولكي ، القاع في تثبت خطاطیف او حبال أو خشبیة سقالة بواسطة

 التیارات وسرعة القفص حجم باختالف تختلف وخامات وأحجام أشكال ذات عواماته بجوانب

 الحديد من كرات أو جیداا  ومقفلة فارغة بالستیك أو حديد برامیل استخدام ويمكن . المائیة

 شكل على أو فرادى المائي المجرى في األقفاص توضع وقد . الهواء من ومفرغة مجوفة

 الحوض قاع بین تقريباا  متر نصف مسافة وتترك ، خشبیة بسقالة ببعضها متصلة مجموعة

 مثالا  تفضل فال ، المیاه طبیعة على الشباك في المستخدمة الخیوط نوع ويتوقف . القفص واسفل

 . المالحة المیاه في القطنیة ، الخیوط

 الخیوط هذه إن حین في ، األمالح بسبب والتحلل للتآكل بسرعة الخیوط هذه تتعرض حیث

 البیئة للظروف مقاومة أكثر تكون الصناعیة واأللیاف ، العذبة المیاه في عمراا  أطول تكون

 من غالباا  الشبكة وتتكون . المالحة المیاه أقفاص في استخدامها يفضل لذلك ، التحلل وعوامل

 البرمائیة أو المائیة األحیاء هجوم من فیها خشىي التي الحاالت في لكن ، الغزل من واحدة طبقة

 الطبقة تكون بحیث ، الطبقة ثنائیة شباك استخدام يفضل ، األمواج تأثیر من أو المفترسة

 أكثر فتحاتها فتكون الخارجیة الطبقة اما ، بداخلها السمك ويوضع الفتحات ضیقة الداخلیة

 الغذاء على كلیاا  تغذيتها في األسماك وتعتمد. ذكرها السابق المخاطر من للوقاية وتستخدم اتساعا

   المربأة األسماك كثافة يناسب وبما الطبیعي الغذاء من الالزمة الكمیات توفر لعدم الصناعي
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 : األقفاص موقع ارتياخ شروط
 . المستطاع قدر والطافیة المتعفنة المواد من وخالیاا  نظیفاا  الماء يكون أن .1

 . اإلمكان قدر متجدد مائي تیار يتوفر أن .2

 الشديدة المائیة للتیارات معرضاا  الموقع يكون ال .3

 سم 50 من مسافة . ترك مع األقفاص بوضع يسمح بحیث ، كافیاا  الماء عمق يكون أن .4

  . الموقع وقاع القفص أسفل بین م 1 الى

 . األسماك إحتیاجات لتلبیة كافیة المذاب األوكسجین كمیة تكون أن .5

 بسهولة االیه الوصول ويمكن التسويق أماكن من قريباا  الموقع يكون أن .6

 المواقع في قد تُسخدم والتي والنباتیة الحشرية المبیدات من مأمن في الموقع يكون نا .7

 المجاورة

 : العائمة األقفاص في االستزراع مميزات
 ومن عدة بمیزات األخرى االستزراع نظم غیرها عن العائمة األقفاص في األسماك تربیة تمتاز

 : مايلي ، أهمها

 . مناسب مائي مسطح أي في األقفاص وضع يمكنـ 
 . والحصاد والرعاية المتابعة سهولة ـ 
 . التصرف سرعة وبالتالي األمراض إكتشاف سهولةـ  
 . األخرى االستزراع أنواع مع بالمقارنة المحصول غزارة ـ 
 . التكالیف قلة وبالتالي المطلوبة العمالة قلةـــ    

 . األقفاص تصنیع في رخیصة محلیة خامات استخدام إمكانیة ـ 
 السنة مدار على الحصاد يمكن وبالتالي القفص، نفس في األسماك من مختلفة أحجام وضع يمكن

  مستمراا  عائداا  للمربي يضمن مما

 ، منها الصید يصعب او ، علیها تقلیدية مزارع إقامة يصعب مائیة مسطحات إستخدام إمكانیةـ 

 الصید عملیات عیقتُُ  مائیة نباتات على المحتوية او ، الصخرية القیعان ذات البحیرات : مثل

 . الخ ......

 ةالمواجه المائي المجرى في األقفاص بوضع الوسیلة هذه إستخدام العادي للمزارع يمكن ـ 

 . الدخله إضافیا مالیاا  عائداا  يُضیف وبذلك الحقله
 

 : العائمة األقفاص في االستزراع( عيوب أو  )مشاكل
 . السرقة سهولة

 . ةیالعال الكثافة بسبب ، الطفیلیة األمراض وخاصة ، باألمراض اإلصابة احتمال ـ 

 هروب إمكانیة  الجارية التكالیف من يزيد مما ، الصناعي الغذاء على الكلي االعتماد ـ 

 الكائنات من وغیرها الطحالب نمو القفص شباك في تحصل قد التي الثقوب بسبب األسماك

 . لألقفاص االفتراضي العمر من يقلل كما ، التهوية من يقلل مما ، الشباك على المائیة
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 على إضافیا مالیاا  وعبئاا  جهداا  يُضیف مما ، بها والعناية الشباك لتنظیف المستمرة الحاجةـ  

 . المشروع

 . الشباك فتحات خالل من الغذاء من كمیات فقد ـ 
  األسماك من معین نوع يناسب وبما الماء حرارة درجة على السیطرة إمكانیة عدم ـ 

  

 :     Race Way Culture قنوات في التربية
 م 100 الى طولها يصل كونكريتیة قنوات في المرباة األسماك حصر على النظام هذا يعتمد

 ، المرباة األسماك أنواع حسب القنوات أبعاد تختلف وعموماا  ، م 1 وبعمق م 30 الى وعرضها

 في كبیرة ولدرجة التحكم الممكن ومن . اإلصبعیات تربیة حالة في العريضة القنوات وتفضل

 إن وطالما ، المستزرعة السمكیة الكثافة الغذاء وحسب كمیة وكذلك للقنوات المجهزة المیاه كمیة

 الصناعي الغذاء على كلیاا  تغذيتها في تعتمد األسماك فأن الكونكريت مادة من مبنیة القنوات

 . أوتوماتیكیا أو يدوياا  األسماك الى والمقدم المركز
 

  :ھي الجاریة المياه ذات القنوات في التربية إنجاح في العوامل أھم ومن
  القناة خارج ونقلها الفضالت وإزالة األسماك بكمیة مباشرة عالقة له والذي الجاري الماء كمیةـ 

 . المذاب األوكسجین من المناسب محتواه وباألخص ، الماء نوعیةـ  

 . صناعیة بصورة تدويرها توجب إذا حتى ، ثابتة وبمعدالت جارية میاه الى الحاجةـ  

 المرباة األسماك أنواع علیها تتغذى التي الحدود ضمن تكون أن يجب الماء حرارة درجة ـ 

  . األساسیة الغذائیة العناصر من األسماك إحتیاجات تسد مركزة عالئق على التغذيةـ  
 Enclosures- or Pen السمكية الحظائر أو المسيجات في المكثف اإلستزراع

Culture  
 حیث من العائمة األقفاص في األسماك تربیة ما حد الى هيشاب االستزراع من النمط هذا إن

 في تنفیذه يمكن النظام هذا إن . آسیا جنوب بلدان في االستعمال شائع وهو واإلدارة التطبیق

 خلجان الى إضافة الكبیرة المیاه وخزانات والمستنقعات األهوار في كذلك ، الطبیعیة البحیرات

 مصنوعة شباك علیها والمثبت الخشبیة األعمدة أو القصب من عادة المسیجات تصنع . البحار

 من قوية خیوط بواسطة ينسج بحیث المرصوص القصب من بالكامل تصنع وقد ، النايلون من

 يتناسب ان يجب المسیجات في المستخدم القصب طول إن . البساط يشبه بشكل لتكون النايلون

 ، منتظماا  المسیج شكل يكون أن ضرورياا  ولیس ، تسییجها المراد المنطقة في الماء عمق مع

 بسبب وذلك المستطیلة وتفضل ، والمستطیلة الدائرية هي االستخدام شائعة األشكال من ولكن

    . الدائرية المسیجات بین قلیلة لیست مساحات فقدان
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  المسيجات موقع اختيار عند التالية األساسية القواعد مراعاة ویجب
 المیاه نوعیة على تؤثر التي األخرى البیئة العوامل مع المذاب األوكسجین تركیز أتزانـ 

 الصناعیة  الغذائیة المواد تحلل من والناتج المیاه تلوث مشكلة معالجة ـ 

 . واألمواج الرياح ضد الحمايةـ  
 الماء عمق ، الحرارة درجة : مثل ، تربیتها المراد األسماك ألنواع البیولوجیة المتطلباتـ  

 . الخ.....عالی  بكثافات للتربیة وحساسیتها
 . المرغوبة غیر الكائنات من أي أو الطحالب بنمو التسمح بمواد مطلیة أعمدة استخدامـ  

 من يؤمن وبما والشباك األعمدة لتثبیت المناسبة األماكن اختیارـ  
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 المحاضرة الثالثة

    Fish Pond Construction  األسماكإنشاء أحواض 

اوالً توفير  إن أي شخص يريد إنشاء حوض لزراعة األسماك أو مجموعة أحواض يجب عليه 

الماء الكافي لهذه األحواض طول فترة التربية ،فهو ربما يعمل خزان صغير عبر الجدول 

Stream   يعمل خزان كبير لحفظ مياه  أو ربما لغرض تغيير اتجاه الماء إلى األحواض

 .  األمطار إذا كانت كميتها كبيرة واستخدامها الحقاً لمأل األحواض

الماء حيث  أما األمر الثاني الذي يجب أن يفكر فيه هو نوع التربة من حيث قابليتها على حفظ

ى أخرى تحتاج إل بعض األحيان تكون التربة قادرة طبيعياً على حفظ الماء بينما في أحيان

التربة إلى معالجة جذرية  تعديالت بسيطة لجعلها قادرة على ذلك وفي أحيان أخرى تحتاج 

 . لجعلها قادرة على ذلك

عملية دوران الماء في األحواض أي الدخول  من المفضل إنشاء األحواض بطريقة بحيث تكون

حركة  االستفادة من  والخروج طبيعياً كاالستفادة من جريان الماء في األنهار في اتجاه واحد أو

إنشاء المشروع وكذلك   كلفة المد والجزر وذلك لتالفي استخدام المضخات الكهربائية لتقليل

تنشأ األحواض بطريقة بحيث   يجب أن الظروفلتقليل كلفة إنتاج األسماك وعموماً وفي أسوأ 

 . اذبية األرضيةباالستفادة من خاصية الج عملية تصريف الماء طبيعياً وذلك  تكون على األقل

  العوامل المؤثرة على انشاء االحواض السمكية

  Soil Topographyالتربة  طبوغرافيا -1

او عدم وجود  ميل االرض ويجب خالل الدراسة الموقعية ضرورة التحري بوجود اي 

واالنحدارات وعموماً يجب ان   والمنخفضات التضاريس الطبيعية مثل المرتفعات بعض

باتجاه قنوات الصرف لكونه يحقق انسيابية كاملة  بالمئة  1تنشا االحواض بمعدل ميل 

 . لحركة المياه

  Protection Against Erosionالحماية من التعرية  -2

القوية  ضفاف األحواض والسدود الترابية من التعرية الناتجة عن األمطار يجب حماية

إن مسالة الرياح ممكن معالجتها  .فعل األمواج الناتجة عن حركة الرياح وكذلك عن

 جوانب األحواض لتقليل تأثيرها على األحواض،  ببساطة بزراعة صف من األشجار على
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عند استخدام الماء المالح أو الماء الشروب   Mangroveالقرم كذلك ممكن زراعة أشجار 

  .مكية في إندونيسيا الحال في كثير من المزارع الس كما هو

ماء   التشجير يجب أن ال يكون كثيف جداً خاصًة في األحواض التي ال يستخدم فيها تيار

لزيادة ذوبان   جاري مثل أحواض تربية اسماك الكارب وذلك الن الرياح تكون ضرورية

األحواض هي   على كل حال فان افضل حماية لضفاف األوكسجين الجوي في الماء،

شائش وخاصة الحشائش ذات الزحف البطيء والتفرعات القصيرة التي تزحف زراعة الح

 .  قليالً وتثبت جذورها في األرض

        Drainageالتصريـف   -3

في  العمق لغرض تسهيل التفريغ التام لماء األحواض فيجب أن ننشأ قنوات تصريف قليلة 

قاع الحوض تخدم  هذه القنوات التي تكون اعتيادياً اكثر عمقاً من بقية  نآ. األحواضقاع 

عند البوابة الخارجية ومن   ايضاً عند حصاد األسماك حيث تتجمع األسماك فيها وخاصة

تبديل كمية معينة من ماء الحوض  هذه القنوات ممكن أن تستخدم في  بالذكرانالجدير 

مخارج هذه القنوات  التام عن طريق السيطرة على باإلضافة إلى استخدامها في التفريغ

 . بواسطة البوابات أو السدادات

الصغيرة  إن هذه القنوات ضرورية في حالة األحواض الكبيرة أما في حالة األحواض 

 . يربط في اسفل الحوض لغرض تفريغه فيمكن االستعاضة عنها بأنبوب

 الماء إلى الحوض أن تكون بعيدة عنعموماً وفي جميع األحواض فان القناة التي تدخل 

للتيار أي إنها تسبح عادة  األسماك ألنه كما هو معروف فان األسماك لديها انتحاء إيجابي

ضد التيار فتصل إلى هذه القنوات وبالتالي تنجح في الهرب من األحواض وقد حصلت عدة 

الطريقة لذلك يجب أن تكون المزروعة بهذه  كمية األسماك حاالت يفقد فيها المزارعين كل

 . هذه القنوات أعلى من الحوض بمقدار كاف لمنعها من القفز والهرب

 Kind and Size of Fish Pondsنوع وحجم األحواض السمكية    -4

وانحدار  إن حجم األحواض السمكية ربما يكون قضية حتمية وليس اختيارية طبقاً لحجم 

عندما يكون هناك مكان واسع إلقامة األحواض  ،ولكن المتوفر إلقامة هذه األحواض نالمكا

 . فان مسالة حجم األحواض يحددها الغرض من اإلنشاء
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 فعلى سبيل المثال لتربية صغار األسماك إلى الحجم الذي ممكن أن نطلقها في أحواض

  النمو النهائية فان األحواض الصغيرة تكون مناسبة اكثر لهذا الغرض وذلك إلمكانية

ه األسماك بكثافات عالية في هذه األحواض ولمدة طويلة حيث ال تظهر هذه وضع هذ

 . األسماك أي نمو وبالتالي تعتبر مخازن لصغار األسماك جاهزة لالستخدام

ال   من البيئات الطبيعية التي بعض األحيان يتم اصطياد كميات كبيرة من يرقات األسماك

لغرض  أحواض واحدة في السنة وتوضع في هذهمرة تتوفر فيها األسماك بهذه األحجام إال 

 . استخدامها عند الحاجة إليها

 أنواع االحواض اعتماداً على الغرض منها

 Nursery Pondsأحواض الحضانة                Hatching Pondsأحواض التفقيس 

   Fingerlings Pondsأحواض االصبعيات         Breeding Pondsأحواض التكاثر 

  Rearing Pondsأحواض التسمين              Stocking Pondsأحواض األمهات 

  Wintering Pondsأحواض التشتية 

البعض منها  إن هذه األنواع من األحواض ليست جميعها ضرورية حيث يمكن االستغناء عن 

حوض وعموماً معظم المزارع اليوم وخاصة في البلدان الحارة والمعتدلة فان الحاجة إلى 

للفقس أو التكاثر وحوض لتربية اليرقات وإيصالها إلى حجم االصبعيات وحوض التربية أم 

 . التسمين ومن الجدير بالذكر ممكن استخدام حوض الفقس لتخزين األمهات إلى الموسم القادم

   The Depth of Fish Ponds عمق األحواض السمكية -5

 60 فمثالً عمق لياً على الغرض من إنشاء الحوضك إن عمق األحواض السمكية يعتمد اعتماداً 

أكثر من كافي ألحواض الفقس وأحواض اليرقات بينما أحواض التسمين ربما يكون عمقها سم 

 .  متران

في البلدان الحارة يجب أن يكون عمق الحوض كبير وذلك لتجنب مخاطرة نفوق األسماك 

بسبب ارتفاع درجة حرارة األحواض إلى الدرجات القاتلة وخاصة في فصل الصيف القاسي، 

والسبب هنا سم  120أما في أوربا فان أحواض تربية الكارب نادراً ما يكون عمقها اكثر من 

ماء الحوض وبالتالي زيادة  فادة العظمى من أشعة الشمس في تدفئةواضح وهو لغرض االست

 . نمو األسماك
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عموماً إن األحواض الضحلة أو القليلة العمق ربما تؤدي إلى نمو كثيف للنباتات الغير 

ينصح الباحثون أن يكون اقل عمق ، لذلك حيث تؤثر على األسماك بعدة طرق مرغوبة

 لكونه كافي إلعاقة نمو النباتات الغير مرغوبة بمختلف سم (100-80)هو  سمينألحواض الت

وكذلك  أنواعها وكذلك يكون كافي لعدم حدوث ارتفاع كبير في درجات حرارة األحواض

 . يكون كافي المتصاص كل أشعة الشمس وضمان إنتاجية جيدة في عمود الماء
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  السمكية المزرعة وإنشاء تصميم

  : التالية المراحل ، سمكية مزرعة أي إنشاء عملية وتشمل

 طوبوغرافية  خرائط عمل طریق عن ، للمزرعة العام التخطيط یتم المرحلة ذهھ في : أولا 

 ، أنواعها ، األحواض وعدد المختلفة بأقسامها للمزرعة العام التصور على تشتمل ، للموقع

  .  والصرف الري ونظام الجسور وارتقاع شكل ، اتجاھاتها ، أحجامها

 مسح یُجرى إذ ، األولى المرحلة في ورد لما التفصيلي  التخطيط یتم المرحلة ذهھ وفي : ثانيا

 ثم ، الجسور وميول المزاحة الرمال أو التراب وكميات األحواض أعماق عن ومفّصل شامل

 حيث من المختلفة البيانات عليها تسجل بارزة عالمات أو أوتاد بوضع األحواض تحدید یتم

 الطوبوغرافية الظروف معرفة بمكن وبالتالي . وميولها ارتفاعها ، األرض مستوى ، المساحة

 .  الموقع أنحاء لجميع

 ذلك في یراعى أن على ، الجسور إلنشاء الالزمة التراب كميات المرحلة ذهھ في تحسب : ثالثاا 

 ، ( حادالت ) خاصة دك ماكينات بواسطة هدك یتم المستخدم التراب إن حيث ، الدك معامل
 األتربة كمية حساب أیضا   یتم أیضا   المرحلة ھذه وفي . ملحوظ بشكل ه حجم یقل لذلك ونتيجة

  . ال أم الجسور إنشاء في تستخدم كانت إذا ما ومعرفة األحواض من المزاحة

 

   : السمكية المزرعة إلنشاء التخطيط
 :  ما یلي مراعاة یجب  ،( الترابية األحواض خاصة ) السمكية المزرعة إنشاء في البدء قبل

 المتاحة المساحةـ 1

 لذلك . المساحة لوحدة بالنسبة واإلدارة اإلنشاء تكاليف قلت كلما ، المزرعة مساحة ازدادت كلما

 یستثنى وقد ، الربحي العائد تفوق اإلنشاء تكاليف تجعل لدرجة المزرعة مساحة لال تق أن یجب

 تقنية إدارتها في وتستخدم جدا   صغيرة مساحة على تقام والتي ، الكثافة عالية المزارع ذلك من

   . متطورة
 الحوض وشكل مساحة ـ 2

 مساحة تزید ال أن یستحسن لكن ، الترابية األحواض وأحجام إلشكال ثابتة معایير ھناك ليست

 بجب كما ، بسهولة هعلي السيطرة یمكن حتى  (2م 2500 = الدونم ) دونم 10 عن التربية حوض

 التفریخ كأحواض المزرعة أحواض بقية أما . التكلفة التزید حتى دونم 2 عن همساحت التقل أن

 . الموضوعة واألھداف المتاحة للظروف طبقا   مختلفة مساحات على فتنشأ وغيرھا والحضانة
 في ه عرض ضعف هطول یبلغ الذي المستطيل الحوض یفضل فإنه الحوض لشكل بالنسبة اما

 .  مایمكن أقل الجسور إنشاء تكلفة تكون وبذلك ،  الالزمة المساحة توفر حالة
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 األحواض عددــ  2

 . المخاطر وقلت ، واإلدارة التحكم عملية سهلت كلما ، المزرعة في األحواض عدد ازداد كلما
 بهذه ما مشكلة حدثت ثم ، دونما   30 همساحت واحد حوض من مكونة المزرعة أن افترضنا فلو

 أحواض 3 الى مقسمة المزرعة كانت إذا أما . كلها المزرعة سيشمل الخطر فإن ، المزرعة

 في سيكون الخطر فإن األحواض أحد  في المشكلة نفس وحصلت دونمات 10 منها كل مساحة

 . المزرعة ثلث

 الحوض اتجاه ـ 4

 بفعل الجسور تآكل لتقليل وذلك ، الریح اتجاه في للحوض الطولي االتجاه یكون أن یجب

          .    الموسمية احیالر ھبوب أوقات في أو ، الشتاء موسم في خاصة ، األمواج
 

   الترابية األحواض أنواع
 Excavated ponds المحفورة  األحواضـ   1

 الجسور بناء في وتستخدم ، نفسه الحوض من التربة تنقل األحواض من النوع ھذا في

 تربة على األحواض ھذه مثل إنشاء الیمكن إذ ، طينية التربة تكون أن ویشترط ، بالمزرعة

 عدم على عالوة ، الجسور إلنشاء التصلح الترب ھذه مثل ألن سبخة أو ملحية أو رملية

 األمواج تأثير لتقليل وذلك ، معين ميل لها األحواض من النوع ھذا وجسور ، بالماء إحتفاظها

  . الجسور ھذه على
 Semi- excavated ponds جزئياا  المحفورة األحواض ـ  2

 مستوى عن منخفض مستوى في عليها المشروع إقامة المزمع األرض تكون الحالة ھذه في

 ، فقط القاع تربة من جزء نقل یتم وبذلك . الكافي بالمستوى ليس ولكن ، األرض سطح

  .الجسور وتقویة تعلية في عادة المنقول التراب ویستخدم . المطلوب الحوض عمق الى للوصول
 Levee( Embankment ) ponds بالتشوین المنشأة األحواضـ 3

 . مستویة أرض إي على إنشاؤه یتم حيث ، شيوعا   األنواع أكثر من األحواض من النوع ھذا یعد
 لبناء الالزمة التربة تجلب بل ، هنفس الموقع من التربة نقل أو حفر الیتم الحالة ھذه وفي

 ثم ، مثال   صغيرة بحيرة أو مستنقع تجفيف یتم فقد . وتدك تشون ثم الموقع خارج من الجسور

 المنشأة األحواض . سمكية مزرعة الى بذلك وتتحول ، التشوین طریق عن جسور عليها تقام

 .  بالتشوین
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 Impounded(Ravine) ponds الماء تخزين طريق عن المنشأة األحواضـ  4 

 

 بعض مواقعها بعض في تتواجد والتي ، المرتفعة الجبلية المناطق في األحواض ھذه تكثر

 إقامة فيمكن ، مثال   طبيعة مائية عين أو مائي مجرى بالمكان وجد فلو . الودیان أو المنخفضات

 مكونا   المنخفض في الماء یتجمع وبذلك ، المكان من المنخفض الجزء عند المجرى ھذا على سد

   المائي للمجرى السد فوق من أخرى مرة هطریق الماء ھذا یأخذ ثم ، الحوض أو البحيرة ه مایشب

 

  . السمكية المزرعة أحواض تقسيم
 . محددة وظيفة منها كل یؤدي التي األحواض أو الوحدات من عدد الى السمكية المزرعة تقّسم

 . للمزرعة ةيالكل المساحة وعلى ، إنشائها من الغرض على األحواض ھذه مساحات وتتوقف
 تحتوي أن فيجب ، التسویق وحتى التفریخ من األسماك إلنتاج مخصصة المزرعة كانت فإذا

 : التالية الوحدات أو األحواض على المزرعة ھذه
  Broodstock ponds األمات أحواضـ  1

 األمات تخزین فيها ویتم ، تقریبا للمزرعة الكلبة المساحة من %3 األمات أحواض شكل

 ھذه لتخزین األحواض ھذه وتستخدم ، الزریعة وإنتاج التفریخ في تستخدم التي الناضجة

  عن باألحواض الماء  عمق یقل اال  یجب الحالة  ھذه وفي ، الشتاء فصل إثناء األمات

 إليها تلتجئ إذ ، الماء حرارة درجات بانخفاض كثيرا األسماك رتتأث ال سم حتى 011-031

   الحرارة لدرجات الشدید االنخفاض حالة في

  Hatching ponds . التفريخ أحواض ـ 2   

 األسماك المراد وأنواع وطبيعة ، المزرعة من الهدف على التفریخ أحواض مساحة تتوقف

وتشكل احواض  ، الكثافة ناحية من االستزراع ونوع تحقيقه المراد اإلنتاج وكمية ، تفریخها

 األحواض لهذه المخصصة  - المساحة وتقسم . تقریبا   المزرعة مساحة من %0 - 1.0التفریخ

 ھذه تُبنى أن ویفضل 2 م -01100  بين منها كل مساحة تتراوح صغيرة أحواض الى

 حالة في (مثال    3-0)واالناث بنسبة معينة  الذكور وتوضع ، المسلحة الخرسانة من األحواض

 الى تُنقل ثم األسبوع حوالي لفترة بالحوض اليرقات  تترك التفریخ بعد ، الطبيعي التكاثر

 وتستخدم ھذه التفریخ أحواض عن االستغناء یتم المزارع بعض وفي . الحضانة أحواض

  . التفریخ عملية في األمات أحواض

     Nursery ponds   أحواض الحضانة  3- 
 من الناتجة اليرقات األحواض ھذه تستقبل . المزرعة مساحة من تقریبا   %5 األحواض ھذه تمثل

 وذلك ، المالئمة الظروف تحت اليرقات تحضين یتم . الطبيعة المصادر من أو التفریخ أحواض

 الى وصولها حتى األحواض ھذه في اليرقات وتمكث ، اإلمكان قدر منها الفاقد نسبة إلقالل

 . التربية أحواض الى تنقل حيث  Fingerlings .   اإلصبعيات مرحلة
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  Rearing ponds التربية أحواضـ 4
 ھو األحواض ھذه من والغرض ، المزرعة مساحة من تقریبا   % 10 التربية أحواض تكّون

 المزارع من كثير وفي . التسمين أحواض الى نقلها عنده یتم حجم الى اإلصبعيات تربية

 أحواض الى الحضانة أحواض من مباشرة اإلصبعيات تنقل بل التربية أحواض إنشاء الیتم

  . للتسمين كأحواض نفسها التربية أحواض وقد تستخدم ، التسمين
 

  Fattening pondsالتسمين   أحواض  5 -
 الكلية المساحة من تقریبا -80 % 01 تشكل إذ ، المزرعة مساحة معظم التسمين أحواض تغطي

  االستزراع وھدف الموقع وشكل طبيعة باختالف التسمين أحواض مساحة وتختلف . للمزرعة
 ، التسمين حوضدونم وكلما قلت مساحة  2-10  التسمين أحواض مساحة ، ( عأو موس مكثف)

   . هإدارت ونجحت علية السيطرة سهلت كلما

 Experimental ponds التجارب أحواض – 6
 الالزمة التجارب بإجراء خاصة أحواض إنشاء یُستحسن الكبيرة المساحة ذات المزارع في

 تكون ان ویجب . وغيرھا والتغذیة التخصيب مجاالت في خاصة ، المزرعة إنتاجية لتحسين

 والمساحة . التجارب من ممكن عدد بأكبر القيام من للتمكن ، صغيرة األحواض ھذه مساحة

 بعض إنشاء یُستحسن فقد الذكر سابقة األحواض الى وباإلضافة – 2 م 211 2م011المثلى بين 
 : األحواض ھذه ومن ، خاصة وألغراض ، (المسلحة الخرسانة من)األحواض

 األسماك غسيل أحواض - أ

 البيع أحواض – ب

 المياه تنقية أحواض – ج

 الصحي الحجر أحواض – د
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األسماك  تربیةالعوامل البیئیة المؤثرة في   

تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في نمو  وهذهتتأثر البیئة المائیة بعدة عوامل مختلفة ، 

أو میاه . في المسطحات المائیة المختلفة ، سواء كانت میاه عذبة أو مویلحة  وانتشارها األحیاء

: مجموعتینمالحة ویمكن تقسیم هذه العوامل الى   

كدرجة الحرارة ، : ) وتشمل جمیع العوامل الفیزیاویة والكیمائیة :  العوامل الالحیاتیة. 1

   .الضوء االوكسجین المذاب، التیارات المائیة وغیرها

الكائنات )وتشمل كافة االحیاء المائیة المتواجدة في المسطح المائي مثل  :العوامل الحیاتیة. 2

( المحللة ستهلكة الكائناتالم المنتجة الكائنات     

توجد قیاسات مختلفة لتقییم حالة میاه االستزراع السمكي منها ماهو موسمي أو نصف موسمي 

مثل قیاس المعادن الثقیلة ومنها ماهو یومي أو أسبوعي مثل االوكسجین الذائب والنتریت 

  .وسنتطرق هنا الى القیاسات الیومیة واالسبوعیة 

  لكیمیائیةالعوامل ا: أو ال 

:األوكسجین الذائب   

المیاه، عندما یكون مستوى  یعتبر أهم عامل لحیاة الكائنات الحیة وخصوص األسماك في

الحدود المثلى یكون الحوض السمكي آمن بنسبة كبیرة  األكسجین الذائب في المیاه مرتفع وفى

.الضوئي التمثیل یكون في أعلى مستویاته مع شروق الشمس، وذلك تأثر بعملیة جد  

النشاط والتمثیل  ةفي األیام الحارة یزداد معدل استهالك األكسجین لألسماك نتیجة زیاد. 

النشاط والتمثیل الغذائي وعلى الجانب  الغذائي وعلى الجانب اآلخر تقل ذوبانیة األوكسجین في

نیة كذلك تنخفض ذوبا الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة اآلخر تقل ذوبانیة األوكسجین في

.العالیة األكسجین في المیاه بزیادة الملوحة والرطوبة  

یتم قیاسه في  لتر/ملغم 5 الحدود المثلى لمستوى األكسجین الذائب في المیاه ان یكون اكبر من

قراءة مباشرة الحقل مباشرة عن طریق جهاز قیاس االوكسجین لیعطي  

:بعض التدابیر مثل  اتخاذللتحكم في مستوى االوكسجین بالحوض الى الحد اآلمن یجب   

 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



تجنب اإلفراط في استخدام االسمدة العضویة - 1  

التحكم في كمیة النباتات المائیة في الحوض - 2  

متابعة كمیة الطحالب في المیاه - 3  

اضافة ماء جدید للحوض - 4  

استخدام الهوایات - 5  

.تربیة األسماك في الحوض بكثافة تخزینیة مناسبة - 6  

  pHس الهیدروجیني ـ درجة األ2

س الهیدروجیني كان الوسط زادت قیمة اال اكلم. الماءیشیر إلى تركیز أیون الهیدروجین في 

.قاعدي وبالعكس  

مستویاته مع  یكون االس الهیدروجیني في أعلى مستویاته مع غروب الشمس ویكون في أدنى

روق والغروب الفرق الكبیر بین قراءة الش. الضوئي شروق الشمس، وذلك تأثرا بعملیة التمثیل

.مستوى كثافة الطحالب بالحوض یدل على  

  pHالمشاكل الناتجة من ارتفاع او انخفاض ال  

یقلل من نسبة الفسفور غیر   pHانخفاض ال  .تزداد سمیة األمونیا في المیاه  pHبزیادة ال

المعادن  ذوبانیةالمیاه مما یؤثر على نمو الطحالب وأیضا یؤدى إلى . العضوي الذائب في

في االستزراع السمكي من pHالحدود المثلى لقیم  االثقیلة من التربة إلى المیاه وتزداد سمیته

  9ـ 6.5

. مباشرةفي الحقل مباشرة عن طریق مقارنة األلوان أو جهاز یعطي قراءة pH ویتم قیاس ال 

 9،5-5.5بواسطة ورق عباد الشمس ذو تدریج وآ

الجبس الزراعي، وعند انخفاض ال  یمكن خفضها عن طریق إضافةpHوعند ارتفاع نسبة ال 

PH  لتصحیح انخفاض ال يالح یرالجیمكن إضافة      pH      
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  :األمونیا ـ 3

مصةدر األمونیةا  الموجةودة بهةا على جودة المیاه وعلى الكائنات الحیةة أحد أهم العوامل المؤثرة

فةي وجةود االوكسةجین وفضةالت األسةماك  في األحواض هةو تحلةل المةواد العضةویة بالبكتیریةا

غةاز  NH3 وصورة غیر متأینةNH4  تكون في صورتین بالمیاه صورة متأینة والكائنات المائیة

وجةد أن  .لتةر/ملغةم 6...نسبة األمونیا الغیر متأینة عن یجب ان ال تزید  وهي الصورة السامة

فصةل الصةیف هةي أهةم العوامةل التةي  األمونیةا وانخفةاض نسةبة األوكسةجین الةذائب فةي ارتفاع

.  السةامة فةي المیةاه انسةبة األمونیةوالحةرارة تةزداد   pHبزیةادة ال  .تسبب وفیات بكمیات كبیةرة

كبیرة یوجد عدة خطةوات یمكةن  ة األمونیا بدرجةبانخفاض مستوى األكسجین بالمیاه تزداد سمی

 للحد من ارتفاع نسبة االمونیا تنفیذها

 .تقلیل كمیات العلف أو وقف التغذیة بالكامل - 1

 .تغییر المیاه وإدخال میاه جدیدة - 2

 .تهویة الحوض عن طریق الهوایات مثال - 3

 .تقلیل كثافة الحوض من األسماك - 4

 pHفي الحاالت الحرجة یتم تخفیض ال  - 5

 

 

 :طرق قیاس االمونیا

اللون وتعطى نتیجة  أجهزة تقیس درجة وذلك عن طریق  Colorimetricقیاسها لونیا  یتم

 .رقمیة مباشرة

كلما زاد تركیز األمونیا ویتم  أو عن طریق كاسات بإضافة مواد تعطى درجة لون تزداد

 .لونیة كل درجة لون تشیر لقراءة معینة او مختبریا. مقارنة درجة اللون بجداول

 :النتریت والنترات 
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وهو مركب غیر ثابت  .نترات النتریت هو مركب وسطى في أكسدة األمونیا وتحولها إلى

 عندما یكون مستوى األوكسجین منخفض تزداد .نترات  حیث یتأكسد بسرعة ویتحول إلى

 .لتر/ملغم 2.. ویجب أال یزید تركیزه عننسبة النتریت وهو مركب سام 

الهیموجلوبین في الدم إلى میتا  یؤكسدوالنتریت یطلق علیه القاتل الغیر مرئي حیث انه 

اختناق  والخیاشیم إلى اللون البنى ویعوق عملیة التنفس فیسبب هیموجلوبین فیحول الدم

 . لألسماك والكلى والطحال لألسماك، ویلحق الضرر بالجهاز العصبي والكبد

وعند زیادة تركیز النیتریت یجب وقف التغذیة ورفع تركیز األوكسجین إلى أقصى مستوى، 

 وهو الصورة النهائیة لتحول األمونیا عن طریق النترات اما.وإدخال میاه جدیدة وتغیر المیاه

یتم قیاسهم حقلیا عن . لتر/ملغم 3األكسدة وهو مركب ثابت و غیر سام حیث انه آمن حتى 

 .طریق أجهزة رقمیة أو یقاس مختبریا ق مقارنة اللون أو عنطری

 :الملوحة 

 5..أقل من  لتر أو جزء باأللف/وهى التركیز الكلى لألیونات الذائبة في الماء وتقاس بالغرام

 .فأعلى میاه مالحة  .3میاه شروب .3 - 5..من  جزء في األلف میاه عذبة

 تقسم االسماك من حیث الملوحة الىلذا 

 اسماك المیاه العذبة - 1

 (المصبات)اسماك المیاه الشروب  - 2

  (البحریة)اسماك المیاه المالحة  - 3

نوع من األسماك له مدى من الملوحة لینمو به بزیادة هذا المةدى یةؤثر علةى معةدالت النمةو  كل

على الطاقة  وهذا یؤثر( التوازن االزموزي)االزموزي ادلة الضغطفي مع نتیجة استهالك طاقة

 التغذیةة  مةن قبةل االسةماك وبالتةالي التوقةف عةنالشةهیه  وكذلك فقدان  التي یجب أن توجه للنمو

تقاس الملوحة عةن طریةق جهةاز رقمةي  إلى الوفاةمع الزیادة المرتفعة تؤدى إلى التقزم وبعدها 

جهةةاز  أو فةةي الحةةوض مباشةةرة ویعطةةى قةةراءة رقمیةةة، أو عةةن طریةةق الكترونةةي یوضةةع بالعینةةة

 .الملوحة  یقیس معامل انكسار الضوء ویوجد به تدیرج لمستوى
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 العوامل الفیزیائیة: ثانیا

 .م°  22 - .2الدافئة من  درجة الحرارة المثلى لنمو أسماك المیاه:  درجة الحرارة - 1

باستخدام محرار زئبقي، أو عةن   وتكون طریقة قیاس درجة الحرارة في المیاه في أبسط حالتها

 .حیث یكون بها حساس للحرارةPHأو ال  ةأو الملوحطریقة اجهزة قیاس األوكسجین 

علةى معةدل فهةي تةؤثر   ي المیةاهفة ودرجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة على حیاة األسةماك

التمثیةةل الغةةذائي لألسةةماك بزیةةادة درجةةة الحةةرارة،   التمثیةةل الغةةذائي والنمةةو والتكةةاثر اذ یةةزداد

تةةزداد سةةمیة   بعةةض عوامةةل جةةودة المیةةاه ارتبةةاط وثیةةق بدرجةةة الحةةرارة فمةةثال  وكةةذلك تةةرتبط

ة عنةد ومن األخطةاء الشةائع   درجة الحرارة  األمونیا ویقل ذوبان األكسجین فدي الماء بارتفاع

درجةةة الحةةرارة تةةزداد كمیةةة األعةةالف التةةي تقةةدم لألسةةماك،   بعةةض المةةزارعین انةةه كلمةةا زادت

  .انه یوجد حد لدرجة الحرارة عنده   حیث

التحویةةل ویكةةون عبةةأ علةةى   ویجةةب تقلیةةل كمیةةة األعةةالف المقدمةةة لألسةةماك حیةةث یقةةل معةةدل

ویرتفةع تمثیلهةا الغةذائي فتةزداد اسةتهالكها لألوكسةجین   األسماك فتةزداد حركتهةا ویةزداد معةدل

ارتفةةاع درجةةة   وبالتةةالي تقةةل نسةةبة األوكسةةجین الةةذائب وترتفةةع نسةةبة األمونیةةا مةةع  الفضةةالت

علمةا ان . وهةذا مةا یحةدث فةي فصةل الصةیف الحرارة، مما یسبب خطةورة علةى حیةاة األسةماك

درجةة  ة مةنعةن عملیةة الهضةم والتمثیةل الغةذائي تعمةل ضةمن حةدود معینة االنزیمات المسؤولة

النصةةف عنةةدما ترتفةةع  فمةةثال یجةةب تقلیةةل كمیةةة األعةةالف المقدمةةة ألسةةماك البلطةةي إلةةى الحةةرارة

  .م° .3درجة الحرارة في المیاه عن 

تعد العكارة مقیاسا لمقدار المواد العالقة في المةاء والتةي قةد تنةتج عةن    :الضوء والعكارة -2

بمةا تحملةه مةن جزیئةات لعناصةر معدنیةة، وقةد  أسباب مختلفة، فقد تسببها األمطةار والفیضةانات

إفرازات ونشاط األسماك في مواسةم التناسةل، حیةث تطةارد األسةماك بعضةها الةبعض،  تنتج عن

أو نتیجة للتنافس على الفرائس مما یؤدى إلى تقلیةب محتویةات القةاع وتعكیةر المةاء وهةو األمةر 

ة الدقیقة فایتوبالنكتون ویةؤدى ذلةك الذي ینعكس بدوره على وصول الضوء إلى الكائنات النباتی

ویةؤثر  األوكسةجین الالزمةة لقیةام هةذه النباتةات بعملیةة البنةاء الضةوئياإلقالل من نسب عنصر 

  .الفطریة ضانتشار األمراینتج عنها  األسماك وقدذلك على معدل نمو 

ومن المعروف أن الضوء الساقط على سطح الماء ال ینفذ كله حیث یةنعكس منةه جةزء، وتعتمةد 

هذه الكمیة على زاویة السقوط، وطبیعة سطح الماء، كما یتغیةر نةوع الضةوء وتقةل كثافتةه كلمةا 
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الشةةفافیة وتقةاس . مةر خةالل المةاء، وذلةك بسةبب عوامةل التشةةتت وأبرزهةا المةواد العالقةة بالمةاء

 ص خاص یعرف بقرص سیكي وتحدد الشفافیة بالسنتمتر عمقا بقر ةعاد

والعكارة كما سبق الذكر تحد مةن نفةاذ الضةوء، وبالتةالي یقةل معةدل حةدوث  :مستوى العكارة

وهو ما یصعب من حصول األسماك على الغذاء، وهةذا  عملیة البناء الضوئي وانتاج البالنكتون

ذو تةةأثیر میكةةانیكي یتسةةبب فةةي جةةر، الخیاشةةیم،  العامةةل یةةدفعها إلةةى عملیةةة االفتةةراس، كمةةا أنةةه

ویجدر الذكر إلى أن درجة تركیز العكةارة المطلوبةة فةي األحةواض ذات التربةة الطینیةة  تكةون 

   .جزء في  الملیون  ..2في حدود  

-2عةدم وصةول الضةوء الةى القةاع  -1في مةاء الحةوض یةؤدي الةى ( الطین)ان وجود العكارة 

وخاصة االصبعیات بسبب االختناق الذي یسببه الطمةى عنةد التصةاقه هالك الكثیر من االسماك 

ك یجةب لامتصاص الطین لعنصر الفسفور مما یسبب تقلیل اثر اضافة االسةمدة لةذ -3بالخیاشیم 

 يال یحتةوالمةاء فةي احةواض ترسةیب او تةوفیر المةاء مةن مصةدر  بةأمرارالتخلص من العكارة 

شفافیة المةاء المثلةى فةي العملیةة االنتاجیةة لتربیةة ویتضح من الجدول االتي درجة .على الطمى 

 . االسماك 

 تقییم درجة شفافیة الماء في أحواض تربیة األسماك : جدول 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 المالحظات           الدرجة                         (              سم ) الشفافیة 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 غیر مقبولة               كثافة عالیة من النباتات مع وجود مواد                  .1أقل من 

 ص األوكسجین ، وهذا یتطلب متحللة ، نق                                                      

  2.5التوقف عن إضافة األسمدة وإضافة                                                       

 دونم من الجیر الحي لتقلیل كمیة / كغم                                                       

 .األحیاء المستهلكة لألوكسجین                                                      

 .بیئة جیدة                     التضاف أي أسمدة              15 – .1

 متوسطة                      إضافة قلیل من األسمدة بعد معرفة تركیز              .4 – .2
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 .فسفور في ماء الحوض النتروجین وال                                                     

 یجب إضافة األسمدة   . فقیرة                          بیئة فقیرة جداً              .5 – .4

 للمساعدة على نمو األحیاء النباتیة والحیوانیة                                                      

 بعد حساب تركیز النتروجین والفسفور في                                                     

 .ماء الحوض                                                      

----------------------------------------------------------------------------------- 

. اخةرى مةن الطحالةب النباتیةة وأنةواعزیادة الهائمةات  ىاألخضر علل اللون ید: .لون الماء -3

بینمةا اللةون البنةي یةدل علةى زیةادة . اما اللون المائل للزرقة یدل على بعض أنواع من الطحالب

امةةا اللةةون البنةةي المائةةل لالخضةةرار یةةدل علةةى الخلةةیط المؤلةةف مةةن (. الكومبوسةةت) الةةدبالنسةةبة 

 .ئمات النباتیةالمواد الدبالیة والها
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              التسميد /  المحاضرة السادسة

 

  كيفية  تهيئة األحواض قبل االستزراع 

إذا تمت تهيئة .اإلدارة الجيدة لألحواض تبدأ من التهيئة الجيدة لألحواض لغرض استزراعها 

فسيتم حل كثير من المشاكل التي قد يعاني منها  حواض بوورة وحيحة قبل االستزراعاأل

   . المزارع خالل فترة التربية

تنظيف الحوض : الخطوة ا  

كيف تتم عملية تنظيف الحوض؟    

يتم تجفيف قعر الحوض كليا ويفضل التجفيف لغاية حدوث التشققات القعريه بعد تجفيف     

. الة ترسبات الفضالت يقشط الجزء العلوي من قاع الحوض إلز, الحوض كاملة   

 كيف يساعد التجفيف لتنظيف الحوض؟ 

ـ تتم عملية ازالة الفضالت والفضالت العضوية التي تراكمت خالل فترة االستزراع السابقة 

. نهائيا من االحواض  

. ـ ان ازالة الفضالت العضوية سوف يمنع انتاج كبريتيد الهيدروجين  

المفترسة او المتنافسة الغير المرغوب فيها والتي  او معظم الحيواناتـ القضاء على جميع 

. دخلت الى االحواض في الفترة السابقة  

يجب اخذ الحذر وعدم تعميق الحوض او الووول لطبقة التربة السفلية والتي قد  تحتوي على 

. الكبريتات الحامضية  

ترفع الفضالت وتطرح خارج المزرعة ويجب عدم جمع هذه الفضالت قرب سدود الحوض ـ 

. لتجنب زحفها وتجمعها ثانية الى داخل الحوض عند سقوط االمطار  

. ـ تجنب تعميق الحوض خالل عملية التقشيط مما قد يسبب مشاكل عند تجفيف الحوض  

ات المرضية الخاملة لتعرضها الى ـ قشط وحراثة قعر الحوض قد يسببان بتنشيط بعض المسبب

. العضوية الطبقة السفلية التي تحتوي على االحماض الكبريتية وترسبات فضالت  
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   . ـ يجفف الحوض مرة ثانية بعد اجراء عمليات القشط والحفر للقعر

  .اضافة الجير الحي الى االحواض:  2الخطوة 

  لماذا يجب اضافة الجير الحي لقاع الحوض؟ 

 . التربة PHل ـ لتعدي

ـ الجير الحي يساعد على زيادة قلوية ماء الحوض وبالتالي يمنع التقلبات الغير المرغوبة 

لماء الحوض اكثر من ( PH)اذا كانت التغيرات في درجة ( .   PH) لدرجة حموضة الماء 

 . خالل اليوم سيكون هذا الفرق مضرا وخاوة بالنسبة الى الزريعة االوبعية5.0

من حامضية الطبقة السفلية من قعر الحوض وسدادها اذا ما تعرضت هذه الطبقة  للتقليلـ 

 (. بالودفة)للقشط بوورة غير مقوودة 

ـ اضافة الجير الحي سيزيد من توفر المواد الغذائية وذلك بتفعيل وتنشيط التربة ألطالق 

في ( العوالق الخضراء)المركبات او العناور الغذائية منها والتي تساهم بنمو الغذاء الطبيعي 

 . الحوض

ـ الجير الحي هو بمثابة مطهر ومعقم حيث ان حرارتة وسميته يمكنه من قتل البكتيريا 

 . الطفيليات والقضاء على مضيف والمسببات المرضيةو

ـ اضافة الجير الحي يحسن من مواوفات التربة ويمنع انتشار االمراض البكتيرية الناتجة من 

 . الفضالت

 . ما الذي يجب معرفته حول اضافة الجير الحي

 ـ نوع الجير الحي 

 ـ الكمية الحقيقية الستخدام الجير الحي 

 ـ الطريقة الوحيحة إلضافة الجير الحي 

 هي أنواع الجير المستخدم عند تهيئة األحواض ما

حجر الكلس  أو الودفات المطحونة والمعروفة كيميائيا كربونات /   الجير الحي الزراعي -1

  (. CaCO3)الكالسيوم 
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أن يسبب  ويمكن. Ca(OH)2يعرف  كيميائيا باسم هيدروكسيد الكالسيوم الجير المطفأ  -2

 . زيادة كبيرة في الحموضة

(. CaO)يعرف كيميائيا باسم أوكسيد الكالسيوم   الجير أو الكلس الحارق/ الجير الحي   - 3

يجب عدم استخدامه  في أحواض تحتوي على األسماك . يسبب زيادة كبيرة في الحموضة

اطئة وخالل فترة تهيئة يتم استخدامه لمعالجة التربة ذات  الحموضة الو.الوغيرة أو اوبعيات 

 .األحواض  

 CaMgالمعروف كيميائيا باسم كربونات المغنيسيوم الكالسيوم  معدن الدولومايت - 4

(CO3)2ترفع الحموضة تدريجيا .  

أفضل  أنواع الجير هو الجير الزراعي أو الدولومايت بالمقارنة بالجير المطفأ أو الجير الحي 

ذي يستطيع تنظيم درجة حموضة الحوض وال يزيد من ال, اللذين لهما خاوية التعديل 

 . حموضة الماء بشكل كبير

 ؟  ما هي الكمية الصحيحة الستخدام الجير الحي 

 -: إن استخدام الكمية الوحيحة للجير الحي يعتمد على العوامل التالية

 .نوع الجير الحي ( أوال

 مقياس درجة االس الهيدروجيني  لتربة الحوض ( ثانيا

pHالجير الزراعي كمية  التربة

 دونم\المستخدم كغم

 الدولوميتكمية 

 دونم \المستخدم كغم

 دونم\كغمأوكسيد الكالسيوم كمية  
CaO 

6-7 052-522 052-522 505-052 

5-6 522-752 522-752 052-575 

 605-575 5052-752 5052-752 5اقل من 
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 األحواض ما هي الطريقة الصحيحة إلضافة  الجير الحي  إلى

 .ينشر على قعر الحوض كلها• 

إذا كانت هناك أية أجزاء ال تزال رطبه وغير جافة , ينبغي نشر أكبر نسبة من الكمية • 

 .اإلجمالية  من الجير على أألجزاء  التي بقيت رطبة

وإذا لم  يغط الجير جميع األجزاء فربما . يجب  إضافة الجير , ليول إلى أعلى السداد •  

عند هطول األمطار  pHاك طبقات من التربة الحامضية غير مغطاة تسبب انخفاض تكون هن

 .  وانجراف التربة إلى الحوض

 تسميد الحوض  3الخطوة 

 .من الماء ( قدم واحدة)سم  05بعد إضافة الجير يملء الحوض بمقدار •

 .ثم تضاف  األسمدة إلى األحواض • 

هذا اللون دليل على . إلى اللون البني المخضريترك الحوض بضعة أيام حتى يتحول الماء • 

 .احتواء الماء  للقاعدة الغذائية الطبيعية الجيدة  للزريعة  اوبعيات األسماك

 ؟  لماذا نحتاج إلى إضافة األسمدة إلى األحواض

 

إضافة  األسمدة  إلى الحوض سوف تطلق المكونات  الغذائية األساسية والتي تساعد على • 

.. هذه الهائمات هي الغذاء الطبيعي لكثير من  األسماك  ( .الهائمات) لطبيعينمو الغذاء ا

ال يمكن رؤيتها بالعين )تتكون هذه الهائمات من أحياء  مجهريه حيوانية  وغيرة جدا 

العوالق )نباتات مجهريه . ,أو هائمات نباتية (الهائمات الحيوانية  zooplanktons( )المجردة

 ( .بكتيريا) وميهوعناور جرث( النباتية

إضافة األسمدة سوف تحفز لنمو الهائمات الخضراء وهذه الهائمات ستكون الغذاء الطبيعي •  

من قبل  يرقات  زريعة ( تؤكل )وهذه العوالق الحيوانية سوف تستهلك .  للهائمات الحيوانية

  .ولذلك, استخدام األسمدة أمر ضروري لزيادة إنتاجية الحوض. األسماك

 .رين المهمين اللذين يساعدان على نمو الهائمات الخضراء هما النتروجين والفسفور العنو• 

من خالل زيادة  كميات العوالق النباتية المائية  في األحواض , سوف تزداد القاعدة الغذائية  • 

 .وكلما زادت القاعدة الغذائية ازدادت إنتاجية الحوض .  وتكون متوفرة ومتاحة  لالوبعيات
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كون الهائمات  كظالل لقاع األحواض أيضا  , وتوفر األوكسجين, تقلل من التقلبات في ت• 

 درجة حرارة الماء وتقلل من مستويات الضوء في األحواض 

 .هذه الظالم سوف  يمنع نمو الطحالب القاعية الضارة في قاع الحوض • 

 .والمفيدة لألسماك   وبالتالي , يحافظ على استمرارية  نمو وازدهار الهائمات الوحية• 

ال توجد ووفة واحدة من األسمدة من أجل الحوول أو توفير القاعدة الغذائية الطبيعية • 

 .الكافية للتغذية في جميع األوقات ولجميع األحواض ولجميع المواقع

  .إن خوائص  أو مواوفات التربة والماء  تؤثران  على نوع وكمية السماد المستخدم •  

 دة المتاحة لمزارع؟ما هي األسم

 تقسم األسمدة إلى نوعين  

 .األسمدة الغير العضوية(  -1

 .األسمدة العضوية (  -2

يفضل استخدام كل من األسمدة العضوية وغير العضوية الن مزيج من األسمدة العضوية  •

تي وغير العضوية يوفر  القاعدة  الغذائية الواسعة لمجموعة متنوعة من العوالق الحيوانية ال

 .تستهلكها زريعة األسماك

 .األسمدة الغير العضوية  (1

هي األسمدة الكيماوية التي تحتوي على كميات مركزة من احد المغذيات النباتية •   (2

 .النيتروجين والفسفور, والبوتاسيوم: الثالثة الرئيسية 

 :بعض األسمدة الغير العضوية المتوفرة في األسواق  هي كما يلي • 

 

 السوبر فوسفات الثالثية                                 الفوسفاتية   

 الفوسفات أحادي االمونيوم                          اليوريا 

 الفوسفات ثنائي االمونيوم                         نترات الكالسيوم 

 ميتا فوسفات الكالسيوم                            نترات الووديوم 

 تاسيوم                                  نترات االمونيوم نترات البو

 كبريتات البوتاسيوم                               كبريتات االمونيوم 

 سوبر فوسفات  
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( P)والفسفور N) ()األسمدة الغير العضوية توفر المواد   الرئيسية الثالثة, النيتروجين 

   (.K)والبوتاسيوم 

  كمية األسمدة الغير العضوية المطلوبةكيفية تحديد 

أكياس السماد التي تحتوي على هذه العناور الغذائية تميز بذكر أرقام على هذه األكياس ـ 

على كيس السماد, فهذا يعني إن هذه   5-25-11على سبيل المثال إذا كنت ترى . على التوالي

 اسيوم  وفر ٪ وحسب الوزن٪ فسفور والبوت 25٪, و  11األسمدة تحتوي على نتروجين   

.الفسفور هو أهم العناور الغذائية لتنمية وازدهار الهائمات   

, تحتاج األحواض للنتروجين وخاوة األحواض الجديدة أو مزيج  مع األسمدة العضوية •  

 .نادرا ما تحتاج األحواض إلى عنور البوتاسيوم  

وجين والفسفور في بعض األسمدة المستخدمة الجدول أدناه  يبين النسبة المئوية الوزنية  للنيتر

  .والمتوفرة في األسواق 

 النسب المئوية للنتروجين والفسفور األسمدة الغير العضوية

 الفسفور النتروجين   

 2 55 يوريا

 2 55 نترات االمونيوم

 52 2 سوبر فوسفات

 02 2 سوبر فوسفات الثالثي

 05 51 فوسفات االمونيوم الثنائي
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 : االسمدة العضوية( ب

ـ االسمدة العضوية يحول عليها من روث الحيوانات والمواد الخضرية بقايا نباتات وقطوعات 

المخلفات الحيوانية والنباتية ومختلف المنتوجات النباتية والحيوانية ( سماد االخضر) االشجار 

 . ومن الموادر الطبيعية االخرى

ية فقيرة لنمو الهائمات بالمقارنة مع االسمدة الغير ـ االسمدة العضوية توفر قاعدة غذائ

 . العضوية ولكنها تعمل على تنشيط ونمو البكتريا والهائمات الحيوانية

ـ تساهم االسمدة العضوية مساهمة فعالة في تكوين البكتريا التي تحلل هذه االسمدة التي تتحول 

  .بدورها الى قاعدة غذائية لكثير من الهائمات الحيوانية

تستهلك ( ومسحوق بذور القطننخالة الرز ) ـ بعض االسمدة العضوية مثل مسحوق النباتات 

 . مباشرة من قبل بعض الهائمات الحيوانية

العضوية ولذا فان  ـ االسمدة الغير العضوية تطلق العناور التغذوية ببطء مقارنة باالسمدة

فترة توفر القاعدة الغذائية في االحواض تكون طويلة وهذا يمنع النمو واالزدهار السريع 

 . للهائمات ما يودي الى هبوط واالنهيار الكلي في انتاج الهائمات داخل االحواض

 أمثلة لألسمدة العضوية

, الماعز, األغنام, ماشية, الجاموس, األرانب,  البط, الدواجن)من  –روث الحيوانات 

  (وفضالت األسماك  –عظام  –الدم ) المساحيق الحيوانية (.  الجمال , الحمير, الخيول

 (مسحوق بذور القطن ) المساحيق النباتية 

بقايا الذرة , الشوفان, الرز, الشعير, قش أو بقايا الحنطة –بقايا نباتات  بقايا المحاويل   

, الحشيش , فضالت قوب السكري , واألوراقلسيقان ا, القطن, فول الوويا , الوفراء

  .رماد أشجار , الخضراء   األعشاب

  كيفية  معرفة أفضل أنواع األسمدة العضوية

 . االسمدة العضوية التي تاخذ وقتا طويال لتتحل او التحلل ليست جيدةـ 

عالية تكون جيدة ألنها تتحلل  Pالفسفور : Nـ االسمدة العضوية التي تكون نسبة النتروجين 

  .فيها واطئة Cالكاربون :  Nأسرع من االسمدة والتي تكون نسبة النتروجين 
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 : ـ الجدول أدناه يبين موادر االسمدة العضوية

في بعض االسمدة العضوية المستخدمة ( بالوزن)الجدول أدناه يبين نسبة النتروجين الفسفور 

 . والمتوفرة

 (الوزن الجاف)نسبة النتروجين الفسفور  (روث الحيوانات )االسمدة الحيوانية

 الفسفور 1.2 نتروجين 2.2 مخلفات الدواجن

 الفسفور 0 نتروجين 2 روث الدواجن

 الفسفور 1.3 نتروجين 0.3 روث البط  جديد

 الفسفور5.1 نتروجين 1.3 روث الجاموس  جديد

 الفسفور5.1 نتروجين 5.0 جديد  روث الماشية  

 الفسفور5.2 نتروجين1.1 االغنام    جديد روث

 الفسفور5.3 نتروجين1.0 الماعز

 

 كمية االسمدة التي يجب ان تضاف 

ـ تختلف االسمدة من حيث مكوناتها الغذائية وهذه المكونات تعتمد على نوعية الغذاء الذي يتم 

تغذى على نوعية جيدة تناولة من قبل الحيوانات على سبيل المثال الحيوانات مثل الدجاج التي ت

من االعالف فان فضالتها سوف تكون عالية الجودة من حيث احتوائها على عناور تغذوية 

جيدة افضل من الحيوانات مثل الخيول والماشية التي تتغذى على الحشائش وكمية سماد 

   .الدجاج الالزمة للحوض اقل من كمية سماد الماشية او سماد الخيول لتحقيق نتائج مماثلة

الن السماد الجاف يحتوى على  تؤثر نسبة الرطوبة الموجودة  في السماد على  نوعيته أيضا• 

(  الجديد)تراكيز عالية لبعض  العناور التغذوية الكيماوية  مما موجود في السماد الطري 

 ولنفس الوزن , ولكن القيمة الغذائية قد تكون أقل ألن البكتيريا واألحياء  األخرى قد قامت 

 .بإزالة الكثير من المواد القابلة للهضم

 .تضاف األسمدة خالل مرحلة إعداد الحوض  وكذلك بعد استزراع األسماك•  

طن من  1.0تتم عملية تسميد  أحواض اسماك  الكارب أثناء تهيئة وإعداد الحوض  بإضافة • 

ثي سوبر كغم من ثال 15-2كغم من اليوريا ويمكن  إضافة  10روث ألبقري لكل دونم و 

 .فوسفات  أيضا 

كغم من ( )مساحة\الوزن )تضاف األسمدة الحيوانية إلى األحواض خالل عملية االستزراع • 

 .(الخ--دونم  \السماد 
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 أسبوع\0م522\كغم –إالضافية ( نسب)معدل السماد الحيواني

 55-52 ماشية

 1-6 دواجن

 1-6 البط

 52 أغنام\ماعز

 (كغم ماشية  7.5+دواجنكغم 0.5)52 ماشية+دواجن

 

عند تقسيم اإلضافة األسبوعية للسماد إلى اإلضافة اليومية,  فان مشاكل انخفاض معدالت 

األوكسجين تكون أقل عرضة لهذه المتغيرات الن اإلضافة األسبوعية تكون أكثر والعناور 

 2م155\كغم20- 25إضافة السماد إلى أحواض األسماك وبمعدل . الغذائية ستكون أكثر فعالية

   .لكل مساحة سطحية   من الحوض كل عشرة أيام كقاعدة أساسية

 متى تتم عملية إضافة األسمدة ؟

 -:يجب إضافة األسمدة في بداية إعداد وتهيئة األحواض كما يلي 

تضاف األسمدة وفقا  للكميات . سنتيمترا 05يمأل الحوض بالماء وعلى ارتفاع  حوالي 

 .المذكورة أعاله

حتى يتحول لون الماء في ( سم 05) أيام مع اإلبقاء على كمية الماء  1-0لحوض لمدة يترك ا

  .سم 25-15يمأل الحوض بالماء إلى ارتفاع من   .األحواض إلى لون اخضر بني

 (اإلضافة األولى ) من نفس السماد المضاف سابقا %  15تضاف نسبة 

متر, يمأل الحوض  تدريجيا ليول   1.2-1إذا كان عمق  الحوض كافيا إلمالئه   إلى ارتفاع  

 .م   1.2-1إلى  

, وإذا تم إضافته سوف يكون التسميد متجاوزا األبقار يوميا ألنه بطئ التأثيرال يضاف روث • 

 .الحد المطلوب  
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إذا لم يتغير لون الماء إلى اخضر بني فال يجب إضافة المزيد من السماد بل تضاف كمية من 

 .  الماء األخضر من حوض  معروف وهذه اإلضافة هي الحل األمثل 

عدم إضافة أية أسمدة إضافية لتجب الزيادة المفرطة في عملية تسميد الحوض والذي يؤدي 

 .االنهيار المفاجئ إلى القضاء على الهائمات كليا أو 
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 السمكیة المزارع ألسماك الطبیعي الغذاء
 غذائھا مصادر معھا تتغیر  Phases أطوار بعدة حیاتھا في األسماك تمر

 : أساسیة مراحل ثالثة الي األطوار ھذه وتقسم
 LARVA الیرقة طور 1-

 Juvenile النامیة األسماك طور 2-

 Adult البالغة األسماك طور 3-

 Larva الیرقات طور / والا

 الوحید   المصدر  المح كیس علي  غذائھا في تعتمد    التي الفقس حدیثة األسماك علي یطلق

 وتكون مكتملة غیر الھضمي الجھاز  أجزاء تكون الطور ھذا في المرحلة ھذه خالل   للغذاء

 إتمام بعد المرحلة ھذه تستمر قد ھضم   عملیات أي التمام  متاحة غیر الھضمیة   األنزیمات

 إتمام قبل التغذیة تبدأ األنواع بعض    ففي صحیح العكس   تكون قد كما المح كیس امتصاص

 الحرارة ودرجة االسماك نوع حسب الطور مدة وتختلف  محدودة بفترة المح كیس امتصاص

 زادت وكلماه امتصاص فترة طالت كلما المح كیس حجم زاد كلما عامة وبصفة البیئي والوسط

 البلطي اسماك في االمتصاص فترة وتصل لالمتصاص الالزمة الفترة قلت كلما الحرارة درجة

  . أیام ثالثة من أكثر الي

  Juvenileالنامیة  األسماك طور  /ثانیا

 في األسماك  علي ویطلق الغذاء في عنھا وتختلف   شكال أمھاتھا األسماك هتشب الطور ھذا في

 مسمیان وھما Fry and Fingerlins واالصبعیات الزریعة ھما شائعان مسمیان الطور ھذا

 برحلة ولیس بالحجم یرتبط ما وغالبا العلمي ولیس التجاري باالستخدام كبیر حد الي مرتبطان

 أنواع علي التغذیة الي االسماك تتحول الطور ھذا نھایة وفي Metamorphosis تطوریة

   .أمھاتھا لغذاء مشابھة الغذاء من

  Adultالبالغة  االسماك طور ثالثا

 الجنسي نضجھا عدا فیما ألمھاتھا تماما مشابھة فیھا تكون طویلة عمریة بمرحلة األسماك تمر

 ان قبل سنوات عدة تبلغ التي المرحلة ھذه تعبر الصیني الكارب اسماك في ذلك علي واألمثلة

 الحرارة درجة وتلعب Sub adult مرحلة علیھا یطلق والتي البیض وضع علي قادرة تصبح

 نوع لكل الوراثیة الصفات حدود في وذلك المرحلة ھذه طور في التحكم في أساسیا دورا

 ومعظم الواحد للنوع متماثل البلوغ قبل ما مرحلة في أو البالغة لألسماك الطبیعي والغذاء

 یتوقف معین غذاء تفضل االسماك جمیع ولكن غذائھا مصادر تنوع علي القدرة لھا االسماك

 ھذا ویحتاج المفضل الغذاء توفر عدم حالة في إال آخر غذاء الي تتحول وال السمكة نوع علي

 غذائھا الي تعود ولكنھا الجدید الغذاء علي األسماك تتعود حتى الوقت من فترة الي عادة التحول

  .السنة فصول بتغیر یرتبط التغیر ھذا ومثل توفره فور المفضل
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   Natural Foodالطبیعي   الغذاء ومصادر انواع

    primary producers األولیة الغذاء منتجات  -أوال

  Secondary producers الثانویة الغذاء منتجات - ثانیا

  Bottom fauna القاع حیوانات -ثالثا

  primary producers االولیة الغذاء منتجات اوال

 غیرمباشرة أو مباشرة وبطریقة الحیة الكائنات لجمیع الغذاء مصدر ھي التغذیة ذاتیة النباتات

 الي تحول أو نشویة أو سكریة مواد صورة في تدخر التي الكربوھیدراتیة المواد مصدر فھي

 تخلق كذلك النتروجین باضافة والبروتوبالزم االمینیة األحماض بناء یتم وفیھا نباتیة زیوت

 في الذائبة المعدنیة األمالح من االستفادة النباتات تستطیع الفسفور بإضافة النوویة األحماض

 .النباتات أجسام مكونات تخلیق في تدخل والتي الماء
   phyto plankton ةالنباتی الهائماتـ 1

 یجعله مما حجمه صغر :التالیة الصفات لتوفر االولیة الغذاء مكونات أھم ةالنباتی الھائمات یعتبر

 متوالیة أجیاال فیعطي حیاته دوره قصر .الدقیقة الحیوانیة والكائنات االسماك صغار متناول في

 علي سواء المیاه اجزاء كافة في انتشاره یوم 15 عن الجیل فترة تزید ال قصیرة فترة في

 اذ جید غذاء یجعله مما األلیاف نسبة وقلة بالبروتین غناه القاع أوعلي المیاه عمود في أو السطح
 .  جاف وزن بروتین%  05ـ 05 على يحتوي

   -:اھمھا متعددة طحلبیة فصائل ةالنباتی للھائمات یتبع
 Green Algaeالخضراء  الطحالب -
 المیاه تنتشرفي والبالستیدات االنویة ممیزة الخالیا متعددة او الخلیة وحیدة نباتیة كائنات ھي

 –الكالمیدوموناس-الكلوریلال) منھا االسماك من لعدید ھاما غذاء وتمثل والبحریة العذبة
 (.الدیاتومات – االسبیروجیرا

  Blue Green Algaeالمزرقة  الخضراء الطحالب -
 خلیة كل وتحاط باستقاللھا خلیة كل احتفاظ مع مجامیع أوفي الخلیة وحیدة نباتیة كائنات ھي

 وتمثل والبحریة العذبة المیاه في وتنتشر البالستیدات أو االنویة ممیزة غیر ھالمیة بطبقة

 سام وبعضھا مقبول غیر طعم االسماك لحم یكسب بعضھا األسماك أنواع من للعدید غذاء
  Algae&Green Algae Redوالحمراء  البنیة الطحالب  -

 والباردة المعتدلة المناطق في البحار في وتنتشر العذبة المیاه في أھمیة لیس لھا

 .الماء في ةالنباتی الهائمات توزیع

 التوتر حیث من الماء خواص وعلي نوعه علي الماء في النباتي البالنكتون توزیع یتوقف

 . والكثافة السطحي
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 ضوء یصلھا التي المناطق في وینتشر المائیة وبالتیارات الحرارة درجة بتغیر تتغیر التي

 نوع دائما یوجد وقت اي في هان ویالحظ.السطح قرب الماء عمود في وجوده ویكثر الشمس

 الظروف تغیر وعند للنوع ممثلة محدودة بدرجة األخرى االنواع وتتواجد البالنكتون من سائد

 .   االخرى االنواع حساب علي االنواع ھذه یسود البیئیة

  Macrophytesالكبیرة  النباتات -2
 الطحالب ومن االسماك من للعدید غذاء الصخور وعلي التربة في المثبتة الحجم كبیرة الطحالب

 ( elodia-chara-nitella) التغذیة نباتیة علیھا االسماك تقبل التي
 الحشائش لمبروك فغذاء (wolfia-lemna-azolla )مثل  الطافیة ریةالزھ النباتات اما

 . والبلطي  العادي والمبروك

 ترتفع حیث علیھا للتغذیة االسماك تقبل ال الطافیة أو والمثبتة الزھریة المائیة النباتات ذلك ومع

 من لھا لما السمكیة االحواض في مرغوبة غیر المائیة النباتات عامة وبصفة.االلیاف نسبة بھا

 . والبعوض الضارة لآلفات مأوى ولكونھا نموھا وبطء البالنكتون عن الضوء حجب علي تأثیر

 

  Secondary producersالثانویة  الغذاء منتجات -ثانیا
 الفصائل وتتبع مللیمترات بضعة معظمھا طول یتجاوز ال الحجم دقیقة حیوانیة كائنات ھي

 .  التالیة الرئیسیة

  protozoaـ االولیات 1
 العضویة المواد علي تتغذى مستقلة واحدة خلیة من تكون فھي تركیبا الحیوانیة الكائنات ابسط

 .الماء في الذائبة الغذائیة المعدنیة األمالح من االستفادة علي القدرة ولھا اساسیة بصفة المتحللة

  Rotifersـ الحوامات 2
 الخالیا من محدود عدد من تتكون الداخلیة أجھزتھا الخالیا عدیدة التكوین بسیطة كائنات

 علي تتغذى لألسماك الطبیعي الغذاء مصادر أھم من وھي(مبكرون  50-40) الحجم صغیرة

 العضوي التسمید لعملیة السریع الناتج وھي النباتي البالنكتون وعلي المتحللة العضویة المواد

  crustaceanـ القشریات 3

  arthropoda.األرجل  مفصلیات فصیلة من صغیرة كائنات

سیكلوبس  ومنھا  copepods( )یداالسی -المونیا-الدافنیا ومنھا Cladocera)وأھمھا 

(Stracods . 

 غذائھا في تعتمد التي الكبیرة واألسماك الصغیرة لألسماك الرئیسي الغذاء القشریات وتعتبر

  .الحیواني البالنكتون علي
 
 الكبیرة واألسماك الصغیرة األسماك وبویضات حجما األكبر القشریات ویرقات بویضات 4-

 . الحیواني البالنكتون على غذائھا في تعتمد التي
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 الحیواني البالنكتون توزیع

 والقیمة العضویة المادة وبتواجد النباتي البالنكتون بتوزیع الحیواني البالنكتون توزیع یرتبط

 الغذائیة

 االمینیة األحماض تخلیق علي لقدرتھ الحیواني للبروتین مصدر فھو عالیة الحیواني للبالنكتون

  .االساسیة

       Bottom faunaالقاع  حیوانات -ثالثا

 مباشر غذاء وھي المائیة القواقع وتضم الصدفیات من المصراعین ذوات تضم:  ـ الرخویات1

  black carpومبروك القواقع  common carpالعادي  المبروك ألسماك
 هقاعی االسماك وتستخلصھا الطین وداخل القاع فوق تنتشر والعلق الحلقیة الدیدان:  الدیدانـ 2

 .  العادي المبروك مثل التغذیة

 أھمیة Chironomid ولیرقات المائیة الحشرات وعذارى یرقات ومنھا: ـ المفصلیات 3

 . في تغذیة االسماك خاصة

  . التغذیة  حیوانیة االسماك من لغیرھا فرائس الصغیرة األسماك :ـ االسماك 4

 

Feeding Level Feeding ratio  نسبة التغذیة  

 بالنسبة لھا یرمز ما وعادة الرطب وزنھا على إعتمادا   المرباة لالسماك تعطى التي الغذاء كمیة

 .  المئویة

  التالیة  العوامل على أعتمادا األسماك وزن من% 02 -1  من التغذیة نسبة تتراوح عموما

  4.طول الفترة الضوئیة      3.درجات الحرارة      2.  األسماك  وعمر حجم    1.االسماك نوع
    6. الغرض من أستزراع األسماك        5( .كیمیائیة . فیزیائیة)العوامل البیئیة للماء 

 
 ووزن التغذیة نسبة على إعتمادا لالسماك الالزم الیومي الغذاء كمیة لحساب العملیة الطریقة

 . االسماك

  1.المرباة لألسماك الكلي الوزن حساب
 2.  التغذیة نسبة تحدید
 حسب المعادلة التالیة Daily Food 3.الیومیة الغذاء كمیة حساب

122( /  وزن األسماك  ×نسبة التغذیة = ) الغذاء الیومي      

 : األسماك في النمو معدالت قیاس
 یتم حتى ، الغذائي والتحول النمو معدالت قیاس من البد ، المستخدم الغذاء جودة من للتأكد

 . وإقتصادیا   بیولوجیا   العالئق أنسب الى الوصول

   : منها نذكر ، طرق بعدة النمو معدالت قیاس ویتم

         Weight gain % ))قیاس معدل الزیادة في الوزن  .1
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  للسمكة اإلبتدائي الوزن – للسمكة النھائي الوزن       

   122×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            =                       

 الوزن االبتدائي للسمكة                         

   =  ( Daily weight gain )الوزن  في الیومیة الزیادة قیاس( : 2) 

 عدد ايام التجربة/ ( غم)اإلبتدائي الوزن – (غم ) النھائي الوزن              

 
  Feed Conversion , FC الغذائي التحول معامل قیاس( : 3) 

 إن أي ، األسماك وزن في زیادة الى تتحول التي الغذاء كمیة هبإن الغذائي التحول معامل یٌعّرف

  بالغرام األسماك وزن في الزیادة/  بالغرام جافة المعطاة الغذاء كمیة = ھو التحول معامل

       

 .  صحیح والعكس جیدة المستخدمة العلیقة كانت منخفضا   التحول معامل كان وكلما

 )                          Protein efficiency ratio , PER (4 : ) البروتین ةكفاءمعامل(    
 واحد على العلیقة تحتوي لم وإذا . المستخدم البروتین لجودة مقیاس ھو ، البروتین كفاءة معامل

         . األسماك ونمو تغذیة على سلبا   ذلك یؤثر فسوف األساسیة األمینیة األحماض من أكثر أو
                                            بالغرام المعطاة البروتین كمیة  /الزيادة في وزن السمكة بالغرام  =  كفاءة البروتین معامل

   
                               

    . جیدا   المستخدم البروتیني المصدر كان عالیا   البروتین كفاءة معامل كان وكلما

 : األسماك تغذیة على تؤثر التي العوامل

 ، األسماك تغذیة على التأثیر في متداخلة أقسام ثالثة الى العوامل ھذه تصنیف یمكن عموما  

 وھي

: 
 : وھي ، البیئیة العوامل : أوال  
 . الماء حرارة درجة 1-

 ، االوكسجین المذاب ، درجة  PH الھیدروجیني األس درجة: والتي تشمل  ، خواص الماء. 2

 الملوحة

 الطبی الغذاء رةوف 3 - 
 : وتشمل : البیولوجیة العوامل : ثانیا  

 . األسماك نوع .1
 . األسماك وأعمار أحجام 2-
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 : وھي ، اإلداریة العوامل : ثالثا  
 . واالزدحام االستزراع كثافة  -1

 . األسماك بأمراض الغذاء عالقة 2-
 اإلنتاج كلفة 3-
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