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متهيد
اهتمت جمهورية مصر العربية بتربية األسماك عن طريق التوسع في إنشاء
المزارع السمكية كوسيلة لرفع نصيب الفرد من األسماك وتوفير البروتين
الحيواني العالي القيمة الغذائية ،ولم يكن ذلك غريبًا على بلد تقل فيه المراعي وتكثر
فيه المسطحات المائية .ويرجع تاريخ تربية األسماك وصيدها في مصر إلى أكثر
من  4000عام والدليل على ذلك النقوش التي ال تزال باقية على جدران المعابد والمقابر
األثرية وكذلك اللوحات المكتوبة على أوراق البردي والتي تمثل عمليات صيد وتربية
األسماك ولهذا فهناك ضرورة ملحة أن يلم المزارعين والفنيين والعاملين في
قطاع األسماك باألسس العلمية السليمة لنظم ومستويات االستزراع السمكي
وتتضمن هذه النشرة المعلومات األساسية عن طرق وأساليب االستزراع السمكي
واألسس الفنية والبيولوجية إلدارة المزرعة السمكية باإلضافة إلى التركيز على نظم
االستزراع السمكي التكاملي وأهميته وخصوصًا في المناطق الصحراوية وأننا إذ قمنا
بهذه النشرة معتمدين على أحدث المراجع العلمية في هذا التخصص الهام آملين
أن تكون هذه النشرة عونًا للمزارعين والفنيين والعاملين في مجال تربية واستزراع
األسماك حتى يصبحوا في المستقبل من الكوادر الفنية الممتازة في مجال إنتاج
األسماك ونظم االستزراع السمكي في مصر.

واهلل وىل التوفيق

المؤلفان
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مفهوم االستزراع السمكي

هناك تعريفات كثرية لالستزراع السمكي منها تربية وتنمية األمساك يف بيئة مائية

حمدودة حتت ظروف حمكمة من حيث التغذية والنمو والتكاثر واحلصاد مع االستخدام
األمثل لعوامل اإلنتاج للحصول على أكرب كمية من األمساك عالية اجلودة مع األخذ يف
االعتبار العامل االقتصادي واألبعاد البيئية .

جماالت تنمية الثروة السمكية
تنمية املصادر
الطبيعية

قطاع االستزراع
السمكـي

تعاونيات الثروة السمكية
واإلرشاد والتدريب

عوامل اإلنتاج ومستلزماته
•الرتبة
•املياه

•األمساك

 األمسدة الطبيعية والكيميائية التغذية ( األعالف املتخصصة )•أساليب اخلدمة
•طرق الصيد
•التسويق
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مستويات ونظم االستزراع السمكي
 -1نظام االستزراع السمكي االنتشاري الموسع ( النمطي ) Extensive system
تربية األمساك يف هذا النظام تكون بالقرب من الشواطئ ومدخل البحريات واألماكن
الضحلة ( مناطق املد واجلزر  ) Tidal pondوتربى األمساك يف أحواض بسيطة أو حتويطات
وحوش طبيعية ويتم تسميد هذه األماكن باألمسدة العضوية وبقايا النباتات لزيادة منو
وعموما ويتم ختزين األصبعيات اجملمعة من املياه
الطحالب اخلضراء يف قاع احلوض
ً

وأحيانا أمساك الدنيس أو القاروص ويتم
الشاطئية مثل أمساك البلطي والعائلة البورية
ً
ختزين األمساك حبوايل  1500 – 1000أصبعيه للفدان الواحد ،ويف هذا النظام البسيط

تعتمد األمساك بنسبة  %100على الغذاء الطبيعي احمليط بها .كما أن هذا النظام ال
حيتاج لعماله أو رؤوس أموال كبرية وال حيتاج هذا النظام ألي نوع من التكنولوجيات
جدا  150 –100كجم /فدان /موسم.
احلديثة ،واإلنتاج السمكي يف هذا النظام منخفض
ً

نظام االستزراع السمكي االنتشاري الموسع ( نظام حوشة )
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 -2نظام االستزراع السمكي شبه المكثف Semi – intensive system
 يعرت استخدام نظام االستزراع السمكى شبه املكثف هو أكثر النماذج شيوعا يف الوقتاحلاىل ويرجع ذلك اىل املدى الواسع من االنتاج الذى ميكن ان حيققه هذا النظام فهو
يرتاوح مابني  2طن للفدان وحىت  15طن ويتوقف ذلك على عدة عوامل تذكر منها :
1 .1كثافة وحجم الزريعة التابعة للتخزين بهدف االمراض .
2 .2جودة املياه املستخدمة واالستبدال اجلزئي للمياه .
3 .3العالقة مابني األغذية الطبيعية واألعالف املتخصصة املستخدمة .
4 .4إستخدام نظم التهوية الصناعية يف االمراض ( بداالت-حاقن هواء  ...وغريه )
5 .5الرعاية الصحية لألمساك املوجودة باالمراض .
ويعترب هذا النظام من أكثر نظم االستزراع السمكى انتشارا يف مصر نظرا للمدى
الواسع الذى ميثله حيث يبدأ من االعتماد على التسميد باألمسدة العضوية والصناعية
للمياه بهدف زيادة إنتاج الغذاء الطبيعى بها مت ثم يتدرج مع التغيري اجلزئى للمياه
يف االمراض ثم مع استخدام بعض األغذية التكميلية ثم اضافة نظم التهوية ثم التغذية
على أعالف مصنفة وذلك كما هو موضح بالشكل التاىل :

نظام االستزراع السمكي شبه المكثف
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رأسيا من أقل
تربى األمساك يف هذا النظام يف األحواض الرتابية بهدف زيادة اإلنتاج
ً

مساحة مائية مع معدل عايل من ختزين األمساك يف أقل فرتة زمنية مع مراعاة األسس
العلمية والتطبيقية السليمة .ويسمى هذا النظام متوسط التكثيف ( النصف مكثف )
ويعتمد هذا النوع من االستزراع على أصبعيات البلطي النيلي وحيد اجلنس Mono
 sexبصفة رئيسية ومساحة احلوض الرتابي  2-1فدان على األكثر حىت يسهل إدارة
وخدمة األحواض ،ويتم ختزين األمساك مبعدل 10مسكات/م 3مبتوسط وزن 50جرام
ويضاف  1000أصبعيه من العائلة البورية وكذلك  500-300أصبعيه كأمساك مساعدة
يف حفظ التوازن البيئي وجودة املياة ويستخدم عدد  3-2بداله مائية لزيادة تركيز
األكسجني الذائب يف مياه األحواض .وتعتمد األمساك يف تغذيتها على كل من التغذية
الطبيعية والتغذية الصناعية  3 :1وتستخدم غذايات أوتوماتك للعالئق الصناعية ومدة
الرتبية يف هذا النظام  6 – 5شهور مع عمل دورتني يف السنة الواحدة .واإلنتاج املتوقع
أكثر من  10 – 8طن/موسم مع استخدام تكنولوجيا بسيطة غري معقدة بل متوفرة
وسهلة.
ومما سبق يتضح أهمية نظم االستزراع الشبه مكثف ولذلك تقوم معظم الربامج
التنموية واإلرشادية السمكية على تطوير املزارع التي تعمل بالنظم التقليدية املوسعة
منخفضة التكثيف ذات اإلنتاجية الضعيفة إىل نظم االستزراع السمكي الشبه مكثف.
ومن أهم مقومات نظام االستزراع السمكي الشبه مكثف:
1 .1أحواض ترابية جيدة اإلنشاء ( مبساحة  2-1فدان ) من حيث الرتبة املالئمة التي
يتوفر فيها القوام املتماسك والغنية باألمالح املغذية وخالية من امللوثات وميكن
جتفيفها بسهولة وبها بوابات ( ري وصرف ) وجسور ذات ميول مناسبة.
2 .2مياه الري املناسبة واخلالية من املواد الكيميائية واملواد الضارة حبياة األمساك
وتسمح بتغري املياه مبعدالت مناسبة بصفة دورية.
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3 .3استخدام أصبعيات يف عملية التسكني والتخزين هلا قدرة كبرية على حتمل
الكثافات العالية مع تركيب حمصويل مناسب (  %85بلطي وحيد اجلنس مبتوسط
وزن 50جرام باإلضافة إىل  %10عائلة بورية  %5 +من أمساك املربوك جبميع أنواعه )
4 .4األعالف املستخدمة يف التغذية الصناعية ال تقل عن  25بروتني ويفضل عليقة صناعية
مطبوخة  %30بروتني يف صورة حبيبات بقطر واحد مللي وحىت ستة مللي على
أن يراعى قطر احلبيبة مع فتحة فم األمساك يف األعمار املختلفة .كما جيب أن يكون
لألعالف معامل حتويل غذائي عايل ،على أن تكون هذه العالئق متجانسة يف تركيبها
ومتماسكة وخالية من التلوث ،مع مراعاة املعدل اليومي للتغذية وأسلوب التغذية
( غذايات أوتوماتك لتغذية األمساك)
5 .5أجهزة ومضخات هواء أو بدالت مائية.
6 .6إدارة علمية تطبيقية جيدة.
قامت اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية يف أوائل التسعينات بتحويل مزارعها
اإلرشادية من النظام املوسع التقليدي منخفض التكثيف الذي ينتج  2-1طن/فدان /
موسم إيل النظام الشبة مكثف الذي ينتج حوايل  10طن  /فدان /موسم وقد انتشر
هذا النموذج يف معظم املزارع يف مصر.
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 -3نظام االستزراع السمكي المكثف Intensive system
نظام االستزراع السمكي املكثف يتم يف األقفاص العائمة أو األحواض الشاطئية املختلفة
األشكال ( أحواض فيربجالس أو خرسانية ) ذات املياه املتجددة مع وجود شبكة تهوية
وجتديد املياة هدفه الرئيسي تغيري الظروف البيئية للمياه
للمستويات املثلى املطلوبة .والتغذية تتم بالغذاء الصناعي
الكامل والعالئق املركزة واملتزنة وذات جودة عالية أكثر من
 %30بروتني لتوفري االحتياجات الغذائية ألنواع األمساك
املستزرعة .وهذه العالئق املغذية هي الغذاء األوحد لألمساك
يف البيئة املائية ومجيع األمساك يف هذا النظام
تعتمد يف غذائها بنسبة  %100على األغذية من
خارج البيئة احمليطة .ويف الغالب هذا النوع من
االستزراع يستخدم األنظمة املغلقة Recycle
 systemمع إعادة استخدام املياة ومراعاة
دقيقة جلودة املياة واألحواض األمسنتية
تعطي

إنتاجية

-15

20كجم  /مرت مكعب.

نظام االستزراع السمكي المكثف
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 -4نظام االستزراع السمكي عالي التكثيف Super intensive system
حيتاج هذا النظام استخدام تقنيات حديثة وتكنولوجيا متقدمة وحيتاج لبيئة ذات
مواصفات معينة وتغري مستمر للمياة إلعادة تكييف املاء عن طريق ضبط درجة حرارة
مياة الرتبة واالستزراع للوصول لدرجات احلرارة املثلى املطلوبة وكذلك األكسجني ونظام
التغذية .ويتم إضافة غذاء متزن كامل  %40-30بروتني ،ويتم التغذية بأسلوب استخدام
غذايات أوتوماتيكية ،مع العمل على تقليل احلمل امليكروبي والعضوي باستخدام الفالتر
امليكانيكية والبيولوجية .وهذا النظام حيتاج استثمارات عالية يف اإلنشاءات وعمليات
التشغيل واهلدف الرئيسي هلذا النظام هو الرحبية العالية حىت ميكن تغطية التكاليف
الباهظة واحملصول من هذا النظام يصل إىل 100 – 40كجم/م .3ومازال حىت اآلن نظام
االستزراع السمكي منخفض التكثيف املوسع ومتوسط التكثيف ( الشبة مكثف ) هي
األساليب السائدة يف مصر والوطن العربي أما األسلوب عايل التكثيف مازال حمصور يف
عدد حمدود من املزارع.

نظام االستزراع السمكي عالي التكثيف
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 -5نظام استزراع األسماك في األقفاص الشبكية العائمة Cage culture
بدأت فكرة تربية األمساك يف األقفاص الطافية من الشرق األقصى وكانت كمبوديا
هي أوىل دول العامل املستخدمة هلذه الطريقة ومنها انتشرت إىل الدول احمليطة بها
وعموما فإن تربية األمساك يف أقفاص
مثل تايالند وإندونيسيا حىت وصلت إىل اليابان.
ً

عائمة ميكن تطبيقها يف أي مسطح
مائي طبيعي ومتتاز هذه الطريقة
من الرتبية بالبساطة والسهولة
وقلة التكاليف مع االستفادة الكاملة
من حركة مياة البحر يف جتديد بيئة
األمساك املرباه باألقفاص ويعترب هذا
النظام من نظم االستزراع املكثفة
وميكن تسكني وختزين أكثر من 100
مسكة للمرت املكعب
الواحد ،وتعترب األقفاص
السمكية العائمة وسيلة
مناسبة لرتبية األمساك
التي تتميز باإلفراط
يف التكاثر مثل أمساك

األقفاص السمكية العائمة

البلطي والذي يؤدي إىل زيادة العدد

مع عدم الوصول للحجم التسويقي لألمساك ( التكاثر العشوائي ) .واجلديد يف هذه
األقفاص هي أقفاص البحر املفتوحة التي تسمى األقفاص العمالقة  Giant cageوإنتاج
املرت املكعب يصل إىل أكثر من 50كجم/م3

15

نظم اإلستزراع السمكى التكاملى

حقول األرز المستزرعة باألسماك

إستزراع األسماك في حقول األرز
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 -6نظام االستزراع السمكي التكاملي
أ  -االستزراع السمكي بالتكامل مع االستزراع النباتي:
•االستزراع السمكي يف حقـول األرز:
وخصوصا يف بالد
جدا يف العامل
ميثل االستزراع السمكي يف حقـول األرز أهمية كبرية
ً
ً

الصني واهلند وتايالند وإنتاجية األمسـاك من اهليكتار الواحد يف احلقول املستزرعة
باألرز يصل إىل حوايل 200كجم أمسـاك خالل موسم استزراع أكثر من 100يـوم .
ويف مصر يساهم االستزراع السمكي يف حقول األرز حبوايل  %2من مجلة إنتاج
األمساك من املصادر املختلفة مبتوسط إنتاجية للفدان الواحـد تصل إىل  50-40كجم
جدا إذا ما قورن مبساحة حقول األرز
ويعترب اإلنتاج اإلمجايل لألمساك يف مصر ضعيف
ً

املزروعة والتي تصل إىل حوايل  2مليون فدان سنويا.

ب  -مزايا استزراع األمساك يف حقول األرز:
•نظام بسيط وسهل ال حيتاج ألي تقنيات حديثة وال يتعارض مع برنامج استزراع األرز
وخصوصا مع أصناف األزر التي حتتاج إىل فرتة استزراع كبرية (150-100يوم ) مثل
صنف جيزة  178وسخا  101وسخا  104وجيزة  181واليامسني املصري ألنها أصناف
متأخرة النضج ميكنها إتاحة فرتة أطول وأفضل لنمو وتربية األمساك املستزرعة.
•زيادة اإلنتاج اإلمجايل من األمساك عالوة على حصول املزارع على حمصول ثانوي من
األمساك يف حدود 50-40كجم للفدان باإلضافة إىل زيادة حمصول األرز بنسبة – 5
 %10وكذلك اخنفاض التكاليف السمادية وتكاليف املبيدات نتيجة مقاومة األمساك
للديدان واحلشرات.
•إمكانية استغالل حقول األرز املستزرعة باألمساك كمزارع وسيطة إلنتاج أصبعيات
األمساك التي ميكن استخدامها يف املزارع السمكية أو إعادة ختزين املسطحات املائية
( ) Re stocking
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إستزراع القمح في االحواض السمكية
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استغالل أحواض المزارع السمكية في زراعة القمح في موسم الشتاء
القمح من حماصيل احلبوب اهلامة جبهورية مصر العربية ويعترب حمصول اسرتاتيجي
من الدرجة األويل  .يزرع من القمح سنويا جبمهورية مصر العربية حوايل مليون وربعمائة
ألف فدان ويبلغ متوسط حمصول الفدان الواحد حوايل  18أردب  ،وهناك فجوة كبرية
بني اإلنتاج واالستهالك بالنسبة حملصول القمح مما يؤدي إيل استرياد كميات كبرية من
القمح من اخلارج ( نستورد أكثر من  %60من االحتياجات االستهالكية ) وتقدر كمية
الواردات من القمح بأكثر من 6مليون طن سنويا .
وبدأ استغالل أحواض املزارع السمكية يف زراعة القمح عام 2004م يف منطقة مشال الدلتا
يف حمافظة كفر الشيخ والبحرية ثم انتشرت يف باقي احملافظات .
ومن املعروف أن حصاد األمساك ونهاية موسم الرتبية يبدأ يف شهر أكتوبر يف بعض
املزارع ( املزارع التقليدية ) وتبدأ زراعة تقاوي القمح بداية من األسبوع الثالث من شهر
نوفمرب بعد جتفيف األحواض وتطهريها وإجراء عمليات اخلدمة املختلفة حملصول القمح
من حرث وتسميد وتزحيف للتسوية ويف حالة املزارع السمكية ذات مستوي املاء األرضي
املرتفع يتم عمل جنييات (زواريق ) خلفض مستوي املاء األرض من احلوض .
ويالحظ أن كمية التسميد الالزم حملصول القمح املزروع يف أحواض املزارع السمكية تقل
إيل النصف نتيجة خلصوبة أرض املزارع السمكية – ويتم ري القمح حسب طبيعة أرض
أحواض املزرعة وتتوايل عمليات ري احملصول كالعادة يف الزراعة العادية – وجيري احلصاد
يف نهاية شهر إبريل ويف بداية شهر مايو ويعاد استزراع األمساك يف احلوض مرة أخري .
ومتوسط إنتاج حمصول القمح من الفدان يف أراضي املزارع السمكية يف حدود 15-13
أردب وبعض املزارع وصل متوسط إنتاج الفدان إيل  19اردب هذا خبالف التنب وذلك
حسب طبيعة وخصوبة الرتبة وإجراء العمليات الزراعية بدقة يف الوقت املناسب .
وقد وصل صايف الربح من استغالل فدان املزارع السمكية يف استزراع القمح إيل حوايل
2000جنيها .
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االستزراع السمكى التكاملى مع البط والنباتات
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استزراع األسماك بالتكامل مع االستزراع النباتي للبطيخ والكانتلوب خلف سد
الروافعة في محافظة شمال سيناء .
تعد زراعة األمساك حتت ظروف املناطق الصحراوية باستخدام املياة اجلوفية يف تنكات
الفيربجالس أو األحواض اخلرسانية أو املياة املتجمعة خلف السدود وإعادة استخدامها
مرة أخري يف ري احملاصيل احلقلية مثل الربسيم والبطيخ والكانتلوب أو أشجار البساتني
من أجنح جماالت االستثمار وأعظمها رحبية .

ومن أهم مميزات االستزراع السمكي في المناطق الصحراوية الجديدة .
 )1أسعار األراضي منخفضة مقارنة بالوادي والدلتا.
 )2املياة اجلوفية خالية من مسببات األمراض .
 )3االستخدام األمثل للمياة اجلوفية لرتبية األمساك ثم تستغل املياة املخصبة واحململة
بالعناصر الغذائية واملواد العضوية وخملفات األمساك يف ري األراضي الصحراوية املزروعة
بالنباتات التي تفتقر إيل هذه العناصر املخصبة .
 )4زيادة اإلنتاج اإلمجايل من األمساك يف مصر وتعمري املناطق الصحراوية ورفع املستوي
االقتصادي واملعيشي لسكان هذه املناطق .
وتستغل املسطحات املائية أمام السدود املقامة يف منطقة سيناء بغرض حجز مياة
السيول واألمطار يف تربية األمساك حيث تزود هذه املسطحات بأصبعيات أمساك البلطي
وتربي وتنمو بدون تغذية صناعية وباالعتماد علي الغذاء الطبيعي فقط حيث اخلصوبة
العالية للمياة نتيجة الختالط مياة السيول باهلضاب والوديان قبل احنصارها خلف
مبني السد لذلك تتواجد كميات كبرية من الغذاء الطبيعي مما يرفع صالحية هذه
املياة للرتبية واالستزراع .

21

نظم اإلستزراع السمكى التكاملى

نظام اإلستزراع السمكى التكاملى ألسماك البلطي النيلي خلف
خزان مياه سد الروافعة بمنطقة الحسنة  -شمال سيناء
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نظام اإلستزراع السمكى التكاملى ألسماك البلطي النيلي خلف خزان مياه
سد الروافعة بمنطقة الحسنة  -شمال سيناء
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االستزراع السمكي المتكامل بين األسماك والخضر المزروعة بدون تربة () Aquaponics
الفكرة األساسية هلذا النظام تعتمد علي تنمية اجلذور النباتية للخضر مثل الفجل
واجلرجري واخلص – السبانخ – الفراولة – الطماطم – والكابوتشا يف مياة صرف أحواض
األمساك  .ونشأت فكرة زراعة األمساك تكامليا مع نبات اخلضر لتحل جذور النباتات حمل
الفلرت احليوي حيث أن املياة يتم تغيريها بسبب وجود األمونيا  ،ويف نفس الوقت تعترب
املياة مصدر للنرتوجني الذي حتتاج إليه حماصيل اخلضر املختلفة  ،وبالتايل عند إمرار
مياة األمساك احملتوية علي األمونيا علي جذور النباتات فإنها متتص األمونيا الذائبة يف
املياة ثم تعود املياة مرة أخري خالية من األمونيا إيل حوض تربية األمساك .
مميزات نظام االستزراع السمكي التكاملي مع الخضر المزروعة مائيا ( ) Aquaponicsالفكرة
 )1الكفاءة العالية يف استخدام املياه وإعادة استخدامها مرة أخري .
 )2نظام سهل وبسيط وال حيتاج إيل تقنيات حديثة وال عمالة فنية ذات مستوي عايل
وميكن تنفيذه يف مساحة صغرية بالقرب من منافذ التوزيع واألسواق.
 )3نظام صديق للبيئة ال يستخدم أي نوع من الكيماويات وينتج حماصيل طبيعية.
 )4ميكن حتويل األسطح واحلدائق اخللفية للمنازل من أماكن لتخزين املخلفات إيل وحدات
إنتاجية لألمساك واخلضر وزهور القطف للسوق احمللي والتصدير .
 )5محاية أسطح املنازل من أشعة الشمس.
 )6توفري فرص عمل لشباب اخلرجني
واملرأة وأصحاب املعاشات .

االستزراع السمكي التكاملي مع الخضر
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مكونات نظام االستزراع السمكي التكاملي مع الخضر والنباتات :
)1

أحواض لرتبية األمساك من نوع الفيربجالس أو اخلرسانة أو خالفة .

)2

طلمبات غاطسة تستخدم لرفع املياة من أحواض الرتبية إيل وحدات الزراعة
املائية ( بدون تربة ) . Hydroponics

)3

مصدر لألكسجني يعمل علي توفري األكسجني الالزم لتنفس األمساك .

)4

وحدات الزراعة املائية ( بدون تربة ) Hydroponics

وهو عبارة عن ترابيزات خشبية كما هو موضح ( شكل رقم  )1وهناك وحدات زراعة
بدون مياة علي مواسري  PVCعلي شكل هرمي وتوضع بها الشتالت علي أن متر
املياة اخلارجة من أحواض الرتبية عليها حىت تتمكن جذور النباتات من امتصاص
العناصر الغذائية .

وحدات الزراعة المائية ( ترابيزات خشبية )
25

نظم اإلستزراع السمكى التكاملى

إنتاج أسماك البلطى مع الخضر في االستزراع السمكى التكاملى
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االستزراع السمكى التكاملى مع الخضرة
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ويف مجهورية الصني الشعبية يتم زراعة األرز علي أسطح مياة أحواض االستزراع
السمكي ويسمي هذا النظام – الزراعة املائية (  ) Aquaponicsأو يسمي املرشحات
اخلضراء  ، Green Filtersويتم استغالل تغطية سطح املاء يف أحواض تربية األمساك
بأوساط االستزراع الطافية ( فوم به فتحات جلذور نبات األرز) وهلذا النظام مميزات
عديدة من أهمها:
)1

حيسن من إنتاجية األمساك يف األحواض ( مربوك عادي – سلفر ) علي أن يكون

نسبة التغطية يف حدود %25من سطح مياة احلوض .
)2

حيسن من خصائص البيئة املائية ولكن يقلل من تركيز أيون األكسجني الذائب

يف املاء لذلك يؤثر علي منو املربوك الفضي .
)3

نباتات األرز هلا قدره علي امتصاص وامتصاص كميات كبرية من عنصري

النرتوجني والفوسفات مما يؤدي إيل السيطرة علي منو الطحالب اخلضراء املزرقة
واخنفاض حمتوي املياه من املادة العضوية وحتسني خصائص املياه .
ونظام الزراعة املائي (  ) Aquaponicsموجود يف مصر ولكن باستخدام نباتات
الفراولة والطماطم والكابوتشا وزهور القطف أما بالنسبة الستزراع األرز فهو حتت البحث
والدراسة .
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[ ب ] استزراع األمساك بالتكامل مع احليوانات املزرعية ( البط ) .
يف املزارع التكاملية تكون األمساك حمملة مع حيوان أخر حيث تستغل فضالت هذه
احليوان يف تغذية ومنو األمساك واألمثلة علي هذا النوع من التكامل كثرية ومن أمثلة
ذلك :
يف جمموعة من األحباث التي أجريت باملعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية
بالعباسة – أبو محاد – حمافظة الشرقية وكان اهلدف منها هو تقييم النواحي الفنية
واالقتصادية لالستزراع السمكي غري التقليدي مع حيوانات املزرعة  ،ومت التوصل إيل
األتي -:
•	

هذا النظام لالستزراع السمكي التكاملي بني األمساك والبط يقوم حبماية

البيئة من التلوث بهذا الزرق واملخلفات عن طرق حتويلها إيل بروتني حيواني جيد
ورخيص يف صورة أمساك .
•	

يقوم البط بتهوية

مياه احلوض مما يساعد علي
رفع نسبة تركيز األكسجني
الذائب يف املاء وخصوصا يف
درجات احلرارة العالية حيث
تقل نسبة األكسجني .

•	

استزراع األسماك بالتكامل مع الحيوانات المزرعية ( البط )

عمل منوذج تطبيقي لالستزراع السمكي املتكامل يتم نشره حاليا يف املزارع

السمكية–حمافظة الشرقية والبحرية وحيقق نتائج جيده جتهيزا لنشره يف باقي حمافظات
مصر  ،يتم خالل هذا النموذج تربية 100بطة يف عمر 21يوم لكل حوض أمساك مساحة
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واحد فدان ويتم تغذيتها بعليقة  %21بروتني ملدة ثالث أشهر لتعطي  400كجم حلم
أمحر للفدان عالوة علي 500كجم خملفات زرق بط ،يستخدم عند بداية استزراع وجتهيز
األحواض السمكية استعدادا للموسم اجلديد بعد معاجلة الزرق بالتجفيف اهلوائي
وحرارة الشمس  ،وعند تطبيق هذا النظام يف االستزراع ميكن تعظيم اإلنتاج من
األمساك والبط معا  .وتعترب املزارع التكاملية طريقة اقتصادية جيده تناسب إنتاج
األمساك باملناطق الريفية والصحراوية .
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Integrated-Aquaculture-Agriculture-Model
نموذج للتكامل بين االستزراع السمكى واالستزراع النباتى
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