
  
  االستزراع السمكى 
  ىف املناطق الصحراوية

____________________________________  
   :مقدمة

  رمبا يعترب هذا املوضوع غريبا نوعا ما فكيف يكون هناك استزراع مسكي بالـصحراء وهـى                
 واحلقيقة أن املتمرسون فقط يف العمل بالصحراء هم الذين        . املعروفة بتربتها الرملية وندرة مياهها    

جمال حبوث الصحراء هو البحث عـن   يعلمون حقيقة هذا األمر فان أول ما يقوم به العاملون يف          
املياه وبعد التأكد من توافرها يتم دراسة نوعية التربة واحملاصيل اليت جتود ا مث بعد ذلك اختيار                 

للعناصر الطبيعية احليوانات الزراعية اليت تالئم ظروف املنطقة حىت خنلق ما يعرف بالتوازن البيئي           
  . والذي ميكن أن تقوم عليها اتمعات العمرانية يف املناطق الصحراوية

   ونظرا ألمهية املياه يف املناطق الصحراوية فان احملافظة عليها واستغالهلا االستغالل األمثل يعترب             
صحراوية لتحقق  وتأتى املزارع السمكية يف املناطق ال     . من أساسيات العمل يف املناطق الصحراوية     

هذه املعادلة حيث يقوم االستزراع السمكي على استغالل نفس كمية املياه املستخدمة يف الزراعة    
للحصول على منتج عايل القيمة االقتصادية والغذائية وهو األمساك إضافة ملا حيتويه مـن مـواد                

لـسكان املنـاطق    فسفورية وفيتامينات وامالح معدنية تعترب ذات أمهية كبرية خاصة بالنـسبة            
  .  الصحراوية

وتعترب املياه اجلوفية من افضل أنواع املياه لالسـتزراع الـسمكي خاصـة مـن الناحيـة                      
امليكروبيولوجية نظرا خللوها من أي مسببات لألمراض كذلك لعدم احتوائها على أي ملوثـات              

 واليت ميكـن أن تنتقـل   سواء من كائنات نباتية أو حيوانية أو بعض أنواع األمساك الغري مرغوبة           
  . لألحواض مع املياه من املصادر األخرى

   ومتتاز الصحارى املصرية بتوافر خمزون كبري من املياه اجلوفية توجد أحيانا قريبا مـن سـطح                
ميكن أن تقوم يف واحة سيوة ووادي النطرون األرض أو تتدفق مياهها تلقائيا يف صورة عيون كما 

  .خاصة االستزراع السمكيعليها كثريا من األنشطة 
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  .تعريف االستزراع السمكي
   كما جاء يف تعريـف منظمة األغذية والزراعة فان االستزراع السمكي هو تربية األحياء املائية   

     Rearing of aquatic organisms under control condition  ظروف التحكم    حتت 
الـيت  من كمية البيض اليت تضعها السمكة الواحـدة  و           Survivalsوبالتايل فان نسبة األحياء     

 % 95 ميكن أن تتحول حتت ظروف التحكم إىل         %  5تصل نسبتها حتت الظروف الطبيعية إىل       
  . أو أكثر وبذلك نكون قد حافظنا على معظم الزريعة الناجتة دون أي فقد

  

  . ملاذا نلجأ إىل االستزراع السمكي
: يهي يتردد بكثرة ملن يستمع إىل كلمة االستزراع السمكي وهـو               يتبادر إىل الذهن سؤال بد    

ملاذا نلجأ إىل االستزراع السمكي وأمامنا كل هذه البحار واألار اليت ميكن أن حنصل منها على                
  . احتياجاتنا من األمساك دون عناء استزراعها وتربيتها واإلنفاق عليها

فاستزراع األمساك مثله كباقي أنواع االستزراع        واإلجابة على هذا السؤال يف مثل بساطته        
األخرى غري أن التحول من الصيد إىل االستزراع بالنسبة لألمساك قد تأخر كثريا حيث كان               
اإلنتاج العاملي إىل وقت قريب يفي باالحتياجات البشرية مـن هـذه الـسلعة نظـرا الن                 

  . ألرضية من مساحة الكرة ا% 70املسطحات املائية تشكل ما يقرب من 
   ومع النقص احلاد يف املخزون العاملي من األمساك نتيجة التلوث الناتج من املصادر املختلفة              
والتقدم الكبري يف وسائل الصيد أصبحت السفن جتوب البحار حبثا عن األمسـاك  واصـبح                
االستزراع السمكي ضرورة اقتصادية بعد أن أصبحت تكلفة إنتاج األمساك من املزارع أقل             

  .كثري عن مثيالا الناجتة من عمليات الصيد املختلفةب
  ومع التطور التكنولوجي الكبري يف هذه الصناعة اصبح من املمكن الـتحكم يف عمليـات          
تفريخ األمساك ومواعيد وكميات إنتاجها مبا يتناسب مع احتياجات األسواق بل اصبح هناك             

مع أذواق املستهلك وتعطى منوا عاليا يف       نوعيات جديدة من األمساك أمكن استنباطها تتالءم        
  .فترة زمنية وجيزة ومبعدل حتويل غذائي يزيد عن األصناف املعروفة حاليا

  
  

  . أمهية االستزراع السمكي
  :ترجع أمهية االستزراع السمكي إىل األسباب التالية

ن ال يوجد تنافس بني االستزراع السمكي وباقي الزراعات األخرى على األرض حيث أ            -1
بل انه يف كثري مـن  . املزارع السمكية تقوم على استخدام األراضي الغري مستغلة يف الزراعة        
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احلاالت يتم اللجوء إىل االستزراع السمكي كأحد وسائل استصالح التربة خاصة عنـدما             
  .تكون غري صاحلة للزراعة لزيادة نسبة األمالح ا

ة مصر العربية يف احلصول على منـتج عـايل           استغالل املوارد املائية املنتشرة يف مجهوري      -2
  . القيمة االقتصادية والغذائية

 وجد أن معدل التحويل الغذائي يف األمساك عند التغذية على عالئق متوازنة أعلى بكثري               -3
  .عنه  بالنسبة للدواجن أو األغنام أو املاشية عند التغذية على نفس العالئق

ألمساك وسهولة هضمها واحتوائها على نسبة عالية مـن          ارتفاع القيمة الغذائية للحوم ا     -4
  .الربوتينات والفسفور

  . سد الفجوة الغذائية الناجتة عن نقص الربوتني احليواين-5
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  :اإلنتاج العاملي من األمساك والقشريات والرخويات
 مليون طن   132.2يوانات الرخوية إىل         وصل اإلنتاج العاملي من األمساك ة والقشريات واحل       

وكان اإلنتاج السمكي من املصايد      . 2002 مليون طن ىف عام      133 بينما كان    2003يف عام   
 مليون طن، بينما إنتاج املزارع السمكية ميثـل         90,3 باملائة من اموع حيث بلغ       68,3ميثل  

 ويوضح هذا 2003يون طن ىف  مل39,8 مليون طن بينما كان 41,9 يف املائة حيث بلغ 31,7
  .االجتاه منو ىف انتاج املزارع السمكية مقارنة باالنتاج من مصادر الصيد املختلفة

  
 إنتاج واستهالك العامل من األمساك 

2003 2002 2001 2000 1999 1998  
 املياه الداخلية      

 املصايد الطبيعية 8.1 8.5 8.7 8.7 8.7 9.0
 تربية األحياء املائية 18.5 20.2 21.3 22.5 23.9 25.2
 جمموع اإلنتاج من املياه الداخلية 26.6 28.7 30.0 31.2 32.6 34.2

 املصايد الطبيعية 79.6 85.2 86.8 84.2 84.5 81.3

 املياه البحرية      
 تربية األحياء املائية 12.0 13.3 14.2 15.2 15.9 16.7
 جمموع اإلنتاج من املياه البحرية 91.6 98.5 101.0 99.4 100.4 98.0

 جمموع اإلنتاج من املصايد الطبيعية 87.7 93.8 95.5 92.9 93.2 90.3

 جمموع اإلنتاج من تربية األحياء املائية 30.6 33.4 35.5 37.8 39.8 41.9

 جمموع اإلنتاج من مصايد العامل 118.2 127.2 131.0 130.7 133.0 132.2

 االستخدام 
 االستهالك البشرى 93.6 95.4 96.8 99.5 100.7 103.0
 االستخدامات غري الغذائية 24.6 31.8 34.2 31.1 32.2 29.2
 السكان باملليار 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3
 نصيب الفرد م امساك الطعام بالكيلوجرام 15.8 15.9 15.9 16.2 16.2 16.3

 2004  منظمة األغذية والزراعة 
 

لى الدول إنتاجية الصني حيث بلغ إنتاجها من املصايد الطبيعية البحرية والداخليـة               وكانت أع 
 مليـون   4,8(مث الواليات املتحدة    )  مليون طن  8,8( يليها بريو    2002  مليون طن يف      16,6

4,5(مث إندونيسيا   ) طن وقد واصلت املنطقـة اآلسـيوية      . مليون طن 4,4واليابان  ) مليون طن
  .سيطرا يف صدارة اإلنتاج) بشكل خاص الصني(
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 يف املائة عـام     29,9وقد واصل اإلنتاج العاملي من تربية األحياء املائية ارتفاعه حيث وصل إىل             
 يف املائة مقارنة بـ     8,9وعلى الصعيد العاملي حقق قطاع تربية األحياء املائية نوا قدرة           . 2002

 . يف املائة بالنسبة النتاج اللحوم2,8بينما كان .  يف املائة فقط للمصايد الطبيعية1,2
 مليون طن من األعشاب البحرية عـام        11,6    وباإلضافة إىل اإلنتاج العاملي من األمساك أنتج        

 . اجلزء األكرب منها من االستزراع وكانت أعلى الدول إنتاجية الصني مث الفليبني واليابان2002
من اإلنتاج العاملي يف االسـتهالك  ) مليون طن 100,7( يف املائة 76وىف نفس العام مت استخدام   

للمنتجـات غـري    )  مليون طن    32( يف املائة    26البشرى املباشر ووجهت النسبة الباقية وهى       
 .الغذائية مثل املساحيق السمكية والزيوت

  باملائة من 37,8 مليون طن متثل     50 إىل   2002وصلت الصادرات الدولية من األمساك يف عام        
وكانت أغلب صادرات األمساك إىل البلدان املتطورة يف الدول الصناعية بنـسبة        .  كلياإلنتاج ال 

)   باملائة من اموع العـاملي 26(  باملائة من القيمة الكلية للواردات وهذه الدول هي اليابان   80
 36  باملائة من اموع مث االحتاد األوريب حيث وصلت نـسبته   16تليها الواليات املتحدة بنسبة     

 باملائة من استريادا االحتاد األوريب      40يف املائة من الواردات العاملية وعلى أية حال،فان أكثر من           
وكان اجلمربي هو السلعة األكثر أمهية حيث وصلت نسبته . ينشأ من جتارة داخل االحتاد األوريب  

  .  باملائة من قيمة التجارة الدولية19إىل حوايل 
  

  :ن العرىبالثروة السمكية ىف الوط
احملددات اليت تؤثر على أداء القطـاع الزراعـي     يرتبط األمن الغذائي للدول العربية بالعديد من        

الطبيعية ومن أمهها املياه وحالة اجلفاف نظرا الن معظم أقطـار             واليت تأيت يف مقدمتها احملددات      
طحية حيث أن امليـاه املتاحـة       املائية الس  الوطن العريب تتسم بندرة  األمطار وعدم كفاية املوارد          

".  باملائة فقط من نظريا على املـستوى العـاملي  0ر48  لالستخدام يف الوطن العريب تقدر بنحو   
نـسبة االسـتخدام علـى         باملائة من املياه املتاحة يف حني تبلغ         71والوطن العريب يستخدم حنو     

املياه املتاحة يف الوطن العـريب حنـو          ن   باملائة فيما يبلغ نصيب الفرد م      6ر3املستوى العاملي حنو    
 .الفرد على املستوى العاملي   باملائة من نصيب 10 مترا مكعبا تعادل حنو 876

من املراعى واألعـالف      وينعكس هذا الوضع على نقص مصادر الغذاء احليواين يف الوطن العريب             
يشكل عبئا ثقيال علـى مـوازين       وبالتايل نقص اللحوم احلمراء واأللبان وضرورة استريادها مما         

 ".  الدول العربية  املدفوعات للعديد من 
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السمكية تشكل مكونا هاما يف قاعدة املوارد العربية الـيت ميكـن أن     ويف هذا اإلطار فأن الثروة    
أوسع   الفجوة الغذائية من الربوتني احليواين حيث أن املوارد السمكية تتيح جماالت              تسهم يف سد    

حجم اإلنتاج وحتقيق فائض تصديري حيقق دخال من العمالت الصعبة يساهم يف النهوض             لزيادة  
 . خبطط التنمية يف الدول العربية

 ألف  22.7ويزخر الوطن العريب مبوارد مسكية هائلة حيث متتد الشواطئ البحرية العربية إىل حنو              
يلومتر مربع جبانب العديد     ألف ك  608كيلومتر وتبلغ مساحة اجلرف القاري الغين باألمساك حنو         

من املسطحات املائية من البحريات واألار واملستنقعات وااري املائية الداخليـة الـيت تقـدر     
 ماليني هكتار كما تقدر أطوال األار اليت متر يف األراضـي العربيـة حبـوايل     3مساحتها بنحو   

 . ألف كيلومتر16.6
ال إنتاج األمساك ففي بداية األلفية الثالثة بلـغ إنتـاج        وقد شهد الوطن العريب تطورا كبريا يف جم       

 مليون طن ويقدر املتوسط السنوي لقيمـة صـادرات          2.99الوطن العريب من األمساك حوايل      
 مليون دوالر كما يقـدر معـدل   969الوطن العريب من األمساك خالل عقد التسعينيات حبوايل         

  %.6.21يات بنحو النمو السنوي النتاج األمساك خالل عقد التسعين
 وتشري الفجوة القائمة بني اإلنتاج الفعلي واملوارد اإلنتاجية املتاحة يف الوطن العريب إىل إمكانيـة             
مضاعفة اإلنتاج السمكي وإحداث املزيد من الفوائض التصديرية منه ويف هذا الصدد تم الدول         

صل بتطوير سبل ومـصادر صـيد       العربية اهتماما كبريا بتنمية قطاعات الثروة السمكية فيما يت        
من مجلة إنتاج األمساك يف الوطن      % 3,3األمساك وتطوير االستزراع السمكي الذي ميثل حوايل        

 .العريب
وبالرغم من أن امليزان التجاري العريب لألمساك يعترب بصفة عامة لصاحل الدول العربية جمتمعة إال               

ول الوطن العريب رغم اإلمكانيات الكبرية    أن إنتاج وتصدير األمساك ينحصر يف عدد حمدود من د         
من إنتاج األمسـاك يف     % 73وعلى سبيل املثال تركز حوايل      . املتاحة يف الدول العربية األخرى    

وموريتانيا %) 24.2(ومصر  %) 30.5( يف ثالثة دول هي املغرب       2000الوطن العريب عام    
عريب كل من اليمن واإلمـارات      وتضم الدول املنتجة الرئيسية لألمساك يف الوطن ال       %) 18.2(

 .وسلطنة عمان واجلزائر وتونس
%) 44(أما صادرات الوطن العريب من األمساك فقد تركزت يف ثالثـة دول هـي موريتانيـا                 

وتضم الدول املصدرة لألمساك يف الوطن العريب       %) 3.2(وسلطنة عمان   %) 31.4(واملغرب  
 .كل من اليمن وتونس والصومال
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األمهية االستراتيجية لقطاع الثروة السمكية يف الوطن العريب والـيت دعـت            وجتدر اإلشارة إىل    
املنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي تشارك األمة العربية احتفاالا بيوم الزراعة العربية يف اليوم              

 والذي يتزامن مع يوم تأسيس املنظمـة العربيـة          2003السابع والعشرين من سبتمرب من عام       
تنمية الثروة ( أن ترفع شعار     1972زراعية اليت باشرت عملها يف نفس التاريخ من عام          للتنمية ال 

وتنادي ببذل اجلهود وشحذ اهلمم وتقوية أواصر التعاون        ) السمكية حتقيق لألمن الغذائي العريب    
بني الدول العربية من اجل تنمية قطاع الثروة السمكية فيها تعزيزا ملسارات أمنها الغذائي ودعما           

  .القتصادها
وتويل املنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماما خاصا بتطوير قطاع الثروة الـسمكية يف الـوطن               
العريب حيث قامت بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية واملـشروعات التطبيقيـة والـدورات              

ت واملـؤمترات   هذا باإلضافة إىل عقد الندوا    . التدريبية بغرض ترقية أداء العاملني يف هذا القطاع       
ولقاءات املسئولني عن هذا القطاع االستراتيجي اهلام يف الوطن العريب كما تدرج املنظمة ضمن              
برامج عملها السنوية احلالية واملستقبلية برامج خاصة بتنمية الثروة السمكية يف الوطن العـريب              

 وآفاق تطوير   وتتضمن مكونات تلك الربامج إعداد دراسات استطالعية للتعريف على حمددات         
هذا القطاع على املستويات القطرية هذا باإلضافة إىل تنفيذ بعض املـشروعات الرائـدة علـى          
مستوى الدول العربية واعداد مناذج ملشروعات استثمارية يف جماالت اإلنتاج والتصنيع والتسويق   

يف جمـاالت  مبا يف ذلك مدخالت اإلنتاج وسبل الصيد كما تتضمن الربامج عقد دورات تدريبية    
اإلحصاءات السمكية وتقنيات األمساك وتقييم املخزون السمكي وعقد لقاء لكبار مسئويل قطاع            
الثروة السمكية يف الوطن العريب لوضع األسس حول آفاق التطوير وجماالت التعـاون وسـبل               

  .لعريبتنسيق السياسات والنظم والتشريعات والقوانني املتصلة بقطاع الثروة السمكية يف الوطن ا
 

  :مصادر الثروة السمكية يف الوطن العريب
تعترب موارد الثروة السمكية العربية من املوارد القليلة اليت حيقق اإلنتاج منها فائضاً جتارياً موجباً               
على املستوى العريب العام، حيث ميتلك الوطن العريب وفرة نسبية من الثروة السمكية ، سـواء                

، أو موارد املياه العذبة السطحية وبالرغم من هذه اإلمكانيات فان           كان ذلك من املوارد البحرية    
  .مركز الثروة السمكية يف الوطن العريب ال يتناسب مع إمكانيات املنطقة

 ، فإن أطوال السواحل البحرية العربية تقدر يف         للمصادر البحرية للموارد السمكية   فبالنسبة  
تقسميها إىل أربع جمموعات وذلك على النحو        ألف كيلومتر، وهذه ميكن      22.4جمموعها بنحو   

 :التايل
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وتشمل املسطحات املائية لبحر العـرب وخلـيج        :  منطقة الساحل املطلة على احمليط اهلندي      -أ
 4.9ويبلغ طول السواحل العربية ضمن تلك اموعة حنـو          . عمان واخلليج العريب وإقليم عدن    

وتشمل األقطار  .  ألف كيلومتر مربع   121و  ألف كيلومتر ، كما تبلغ مساحة جرفها القاري حن        
املطلة على هذه السواحل كال من اإلمارات، البحرين، السعودية، الصومال ، سـلطنة عمـان،         

 .قطر، العراق ، الكويت واليمن 
 ألف كيلـومتر،    6.5يقدر طول الساحل العريب يف هذه املنطقة بنحو         :  منطقة البحر األمحر   -ب

 ألف كيلومتر مربع، واألقطار العربية املطلة على ذلك 189القاري حنو  بينما تبلغ مساحة جرفها     
 .الساحل تشمل كال من األردن، السعودية، السودان، جيبويت ومصر واليمن

 آالف كيلومتر ، بينما تبلـغ       7ويقدر طول ساحلها بنحو     :  منطقة البحر األبيض املتوسط    -ج
 وتشمل األقطار العربية املطلة على ذلـك        . ألف كيلومتر مربع   200مساحة جرفها القاري حنو     

  .الساحل كال من تونس ، اجلزائر ، سوريا ، ليبيا ، فلسطني، لبنان ، املغرب ومصر
وشرقي البحر األبيض املتوسط له إمكانية صغرية من حيث كمية األمساك املتاحة لنشاط الـصيد               

نتاجا من مثله يف مشـايل البحـر   حيث إنّ اإلفريز القاري من جنويب البحر األبيض املتوسط أقل إ     
األبيض املتوسط نظرا لقلة عدد األار اليت تصب املواد املغذّية يف البحر، على الرغم من هذا فانه      
يف بعض السنوات والفصول تكون هناك زيادة مفاجئة يف وفرة بعض األمساك الساحلية الصغرية              

املناطق الغنية نسبيا مثل تلك املوجودة يف     كما توجد بعض    . كنتيجة لبعض الظروف البيئية املؤقتة    
 .خليج غابيس يف تونس، وخليج سريت يف ليبيا ومن دلتا النيل يف مصر

ويقدر طول ساحلها العريب بنحو أربعة آالف كيلومتر، ومـساحة          :  منطقة احمليط األطلسي   -د
 .املغرب ألف كيلومتر مربع ويطل عليها كل من موريتانيا و94جرفها القاري يقدر بنحو 

 فإا تتمثل يف جماري األار واخلزانـات        املوارد اليت تعتمد على مسطحات املياه العذبة      أما  
 ألـف   16.6والسدود السطحية ، وتقدر أطوال األار اليت متر يف األراضي العربيـة حبـوايل               

 744.2 مليون هكتار، منها حوايل      2.4كيلومتر، بينما تقدر مساحة اخلزانات والسدود بنحو        
كمـا أن  . ألف هكتار متثل مساحة اخلريان اليت يقع معظمها يف كل من العراق ومصر والسودان    

 مليون هكتار تقع غالبيتـها العظمـي        6.85هناك مساحة واسعة من املستنقعات تغطي حوايل        
  .يف السودان%) 97.8حوايل (
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  :األخطار اليت دد الثروة السمكية ىف الوطن العريب
   : من املصادر املختلفةالتلوث: أوال

قبل الدخول يف تفاصيل األضرار واملخاطر اليت تسببها التعديات املتنوعة على البيئـة البحريـة               
والصحة العامة ال بد من توضيح بعض خصائص املياه البحرية فان الثالثة أمتار األوىل من سطح                

وط أشعة الـشمس علـى      البحار متثل اكرب مزرعة مائية على وجه الكرة األرضية حيث إن سق           
سطح املياه اليت حتوى أمالح غذائية تساعد على نكون الكائنات النباتية الدقيقة الـيت تعـرف                
بالفيتوبالنكتون واتى يتغذى عليها كائنات حيوانية دقيقة تعرف بالزوبالنكتون وهذه يتغـذى            

ائيـة واحليوانـات    عليها كائنات اكرب فيما يعرف بالسلسلة الغذائية حىت نصل إىل النباتات امل           
القاعية وهذه السلسلة هي الغذاء الرئيسي ملعظم الكائنات البحرية حىت أن معظم احليتان واليت              

  .تصل أوزاا إىل عدة أطنان تتغذى بصفة رئيسية على هذه الكائنات
واملؤشر األساسي لغىن البحر هو هذه السلسلة الغذائية، وإن أي خلل يف حلقة معينـة يـؤثر يف      

وتعريف التلوث البحري كما حددته منظمة األغذية والزراعة الدولية هو إدخال     .  السلسلة جممل
اإلنسان يف البيئة البحرية مواد ميكن أن تسبب نتائج مؤذية، كاألضرار بالثروات البيولوجيـة،              
واألخطار على الصحة اإلنسانية، وعرقلة األنشطة البحرية مبا فيها صيد األمساك، وإفساد مزايـا             

هذا التعريـف يـدرج    ". مياه البحر عوضاً من استخدامها، واحلد من الفرص يف جماالت الترفيه          
نشاط اإلنسان كسبب رئيسي يف تلويث البحر، وبالتايل فهو الضحية الرئيسية للتشويه احلاصل             

  .يف هذه البيئة
  : أنواع امللوثات

يلة ونفايات املـصانع واملبيـدات       امللوثات الكيميائية وتشمل النفط ومشتقاته واملعادن الثق       -1
  . الزراعية ومواد التنظيف والتعقيم وغريها

  .  امللوثات العضوية الناجتة من مياه الصرف والنفايات وخملفات املصانع الغذائية وغريها-2
 امللوثات الفيزيائية وتشمل التفجريات الناجتة عن التجارب النوويـة واحلـروب واملـواد              -3

كذلك ال بد من ذكر التلـوث احلـراري         . كن أن تنتقل إىل املياه بطرق خمتلفة      اإلشعاعية اليت مي  
معامل إسـالة الغـاز     : الناتج من طرح املياه املستخدمة لتربيد املنشآت الصناعية املختلفة أمثال         

إن مياه التربيد هذه، إضافة إىل حـرارة        . ومصايف النفط وخباصة حمطات توليد الكهرباء احلرارية      
اخنة اليت تفوق حرارة املياه الواردة بثماين إىل عشر درجات، حتتوي مواد سامة تزيد              مياهها الس 

وآثار هذا التلوث تكون كبرية يف أثناء فصول احلرارة املرتفعة، ألا تقارب  . من التلوث احلراري  
  .درجات احلرارة املميتة لكثري من الكائنات احلية
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ىن عشوائياً وتردم أجزاء من الشواطئ وتفسد البيئـة         كذلك امعات السكنية السياحية اليت تب     
  .البحرية والشعاب املرجانية اليت تتخذ منها األمساك مراىب هلا

  :الصيد املخالف: ثانيا 
وذلك عن طريق استخدام شباك خملفة مما يؤدى إىل إهالك زريعة األمساك أو الصيد يف املواعيـد                 

مساك احلاملة للبيض قبل أن تضع بيضها كذلك استخدام احملظور فيها الصيد مما يؤدى إىل صيد األ   
  .الديناميت أو السموم اليت تؤدى لتدمري البيئة البحرية

  
  :املخزون السمكي للدول العربية

ويتوقف تقدير املخزون السمكي يف البلدان العربية على حتديد كمية الغذاء املتاح يف املياه أو ما                
 جهد الصيد وهو ما ميثل عدد املراكب وكمية األمساك اليت           يعرف باسم السعة البيولوجية كذلك    

  .تصطادها وبناء علية ميكن معرفة إمكانيات التطوير وتالىف خطر استرتاف املخزون السمكي
ويعرف الصيد اآلمن بأنة كمية األمساك اليت ميكن صيدها دون أن حيدث اسـترتاف للمخـزون          

ة التكاثر واهلجرة اجلديدة هو مائة طن فان الـصيد          السمكي فلو قدر مثال أن الناتج سنويا نتيج       
اآلمن يكون يف حدود هذا املقدار أو يقل عنة إلتاحة الفرصة لنمو املخزون األساسي من األمساك                
ويلزم ذلك قاعدة بيانات متطورة ومراقبة مستمرة جلهد الصيد وطرق الصيد املستخدمة حبيث ال 

  .أنواع غري مطلوبة مما يؤدى إلهدارهاتؤدى إىل صيد األمساك الصغرية أو صيد 
وللمحافظة على املخزون السمكي لضمان استمرارية عملية الصيد لتوفري األمسـاك لألجيـال             
املتعاقبة فان ذلك يستلزم الرقابة الصارمة على أنشطة الصيد وعمل رصد بيئي مستمر لـضمان               

مصدرها إضافة إىل عمليات التنميـة      نقاء البيئة البحرية ومقاومة أي حماولة لتلوث املياه وتعقب          
اليت تستهدف زيادة الثروة السمكية وتنميتها ويأيت ذلك جبهود فردية من كل دولة على حـدي     
إضافة إىل جمهود مجاعي بني الدول نظرا الرتباط املخزون السمكي وعدم اقتصاره على دولة دون 

  .أخرى
آب  جبنوب /  من أغسطس 26سربج منذ وقد مت التوصل يف مؤمتر قمة األرض املنعقد يف جوهان     

أفريقيا  إىل وضع اتفاقية دولية حلماية الثروة السمكية رغم التوصل هلذه االتفاقية فإن النـشطني          
البيئيني يتساءلون ما إذا كانت االتفاقية ميكن فرضها على قراصنة الصيد البحري الذين يعتمدون        

 . جسيمة مبخزون السمك العاملياألساليب احلديثة يف الصيد واليت تسبب أضراراً
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وعمالً باالتفاقية اجلديدة فعلى احلكومات العمل إلعادة معدالت خمزون األمساك إىل مـستويات             
 كأقصى حد، مما يعين أن حظراً موقتا لصيد األمسـاك قـد يكـون               2015ثابتة يف حلول العام     

 .احتماالً وارداً
  

  :تطوير أنظمة الصيد
دخاله إىل أنشطة الصيد لتواكب التكنولوجيا العاملية فخالف نظـام          وهناك تطوير مستمر جيب إ    

الرقابة الصارم وقاعدة املعلومات إىل حتدثنا عنها فهناك التطوير املستمر ألدوات الـصيد فـان               
االجتاه العاملي اآلن هو للصيد يف األعماق اليت مل تكن تصل إليها الشباك من قبل والـيت تزخـر                

مساك اليت متثل قيمة اقتصادية كبرية دون أن كون هلا تأثري على زيادة جهـد  بالعديد من أنواع األ 
  .الصيد

وهناك أيضا التشريعات املنظمة لعملية الصيد سواء يف املياه احمللية أو اخلارجية مبا يستهدف أيضا               
احلفاظ على الثروة السمكية وذلك بااللتزام بفترات منع الصيد للسماح لألمساك بوضع بيـضها     

لزريعة اجلديدة بالنمو ومبناطق منع الصيد حيث املرايب الطبيعية لألمساك واليت متثـل حمميـات          ول
  .للحفاظ على التكاثر الطبيعي لألمساك

  

  :االستزراع السمكي ىف الوطن العرىب
باستثناء بعض الدول العربية مثل مصر وتونس واملغرب والسعودية فان االستزراع الـسمكي ال       

فقد تطور االستزراع الـسمكي يف      . وسا يف ثروات الدول العربية من األمساك        يعترب نشاطا ملم  
من الناتج احمللى من األمساك معظمها من امساك البلطي وينحصر  % 40مصر ليصل إىل اكثر من    

نشاط االستزراع السمكي البحري يف مصر يف املنطقة بني بور سعيد ودميـاط وذلـك بعمـل            
جلزر وتستفيد من مياه حبرية املرتلة اليت حتولت إىل مياه شبة عذبة يف أحواض ساحلية تعمل باملد وا

تقليل امللوحة داخل األحواض وبالتايل جذب الزريعة السمكية من البحر عن طريق البواغيز اليت              
بينما تفوقت كل من تونس واملغـرب يف االسـتزراع        . تغذى األحواض من مياه البحر املتوسط     

عودية يف جمال االستزراع السمكي املكثف وظلت بعـض طـرق           السمكي البحري كذلك الس   
  .االستزراع السمكي غائبة عن الوطن العريب رغم أمهيتها مثل استزراع احملاريات بأنواعها

ومل تقام مزارع لألقفاص البحرية رغم أا تعترب عصب االستزراع السمكي البحري سـوى يف               
ل اخلليجية مثـل البحـرين وسـلطنة عمـان          كذلك يف بعض الدو   ) بتعاون مع إيطاليا  (تونس  
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أما مزارع اجلمربي فقد أقيمت هلا مزرعة كبرية يف السعودية على سـاحل البحـر               . واإلمارات
  .األمحر أقامتها الشركة السعودية لألمساك مع بعض املشاريع الواعدة يف كل من اإلمارات ومصر

رب هاما للغاية يف تنمية الثروات السمكية يف وىف هذا اال فان نقل اخلربات بني الدول العربية يعت        
الوطن العريب ويتأتى ذلك عن طريق برامج التدريب وعمل اتفاقيات الصيد والشركات املشتركة     

  .وتبادل اخلرباء
  

  :اإلنتاج السمكي يف مجهورية مصر العربية
ن  ألف طن وكـا    875,990 إىل   2003وصل اإلنتاج السمكي يف مجهورية مصر العربية عام         

وكميـة   % 50,82 الف طن بنسبة     445,181نصيب االستزراع السمكى من هذه الكمية       
 3,13وبلغت كمية الـصادرات      %. 49,18 الف طن بنسبة     430809االنتاج من املصايد    

 الـف طـن قيمتـها    163,01 الف جنية وكانت مجلة الـواردات    18,216الف طن بقيمة    
 كيلو جرام كما وصـل      15,24مساك إىل   ووصل نصيب الفرد من األ    .   الف جنية  543,564

 مليون زريعة ومن مراكز التجميع للزريعة الطبيعيـة         332إنتاج املفرخات الصناعية من الزريعة      
  . مليون زريعة109إىل 

 الول مرة انتاجية االسـتزراع الـسمكى        2003وقد مشلت احصائيات الثروة السمكية لعام       
ـ        من االنتـاج الكلـى      0,12 طن وهو ميثل     1030 املكثف ىف املناطق الصحراوية وقد قدر ب

جلمهورية مصر العربية مما يعكس االقتناع باجلدوى االقتصادية لالستزراع السمكى ىف املنـاطق             
  .الصحراوية

  
  .اهلدف من االستزراع السمكي يف املناطق الصحراوية

  . االستغالل األمثل للمياه باحلصول على منتج إضايف من األمساك -1
  . ياه باملادة العضوية اليت تفتقر إليها األرض الصحراوية إثراء امل -2
  . توفري الربوتني احليواين لسكان املناطق الصحراوية -3
  .  خلق فرص عمل جديدة للشباب ذه املناطق -4
  .  االرتفاع باملستوى االقتصادي للسكان باملناطق الصحراوية -5
 .زيادة الناتج القومي من األمساك -6
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  .ية يف املناطق الصحراويةأنواع املزارع السمك
    Green Houses الصوب  -1

  تعترب الصوب مناسبة جلو الصحراء نظرا الحتفاظها بدرجة حرارة مناسبة داخل الـصوب             
خاصة أثناء الليل الذي تنخفض فيه احلرارة إىل معدالت ال ميكن لبعض األمساك أن تتكيـف            

 لتربية األمساك وهو من العوامـل اهلامـة   وبذلك يظل املدى احلراري يف احلدود املثلى    . معها
  .املؤثرة على منو األمساك

  )مجالون(جمموعة متجاورة من الصوب 

  

  صوبه دائرية
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   Earthen Ponds األحواض الترابية -2
وتفـضل  . تقام هذه األحواض يف املناطق اليت تتميز بتربة طفلية تساعد على االحتفاظ باملياه            

 تربتها تساعد على تكوين الغذاء الطبيعي والذي يعتـرب الغـذاء    األحواض الترابية نظرا الن   
  .الرئيسي لألمساك كما أا تقلل من تكلفة إنشاء األحواض

  ويفضل أن يتم جتفيف األحواض عقب كل موسم إنتاجي حيث يعمل التجفيف على قتـل      
 األحـواض   مجيع مسببات األمراض كما يعمل على زيادة منو الغذاء الطبيعي بعد إعادة مال            

   .باملاء
  أحواض ترابية ذات تربة طفلية
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  جتفيف األحواض متهيدا العادة استزراعها

  
  

  
  ملء األحواض باملاء
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  مزرعة مسكية يف منطقة صحراوية
  

 
  مفرخ مسكي يف منطقة جبلية
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    Concert Ponds األحواض األمسنتية -3
  

  منوذج لألحواض األمسنتية 
  )ة مريوط للمزارع السمكية املزرعة السمكية بشرك( 

   
تقام هذه األحواض يف املناطق الصحراوية اليت تتميز بتربة رملية يصعب االحتفاظ باملاء ـا               

وحيتـاج إىل تركيـب     . ويستخدم هذا النوع يف االستزراع السمكي املكثف      . لفترة طويلة 
 عاليـة  مـن   وتستخدم به كثافـات . هوايات للعمل على زيادة األكسجني الذائب يف املاء   

األمساك باإلضافة إىل بعض أنواع األمساك اليت تتميز بإنتاجيتها العالية وذلك حىت ميكن تغطية              
  . النفقات املرتفعة اليت حيتاجها هذا النوع من االستزراع

  وتتخذ األحواض األمسنتية أشكال متعددة هي الشكل املستدير واملربع واملستطيل وان كان       
و الشكل املستدير حيث يساعد على تدوير املياه بداخلة مما يرسـب            افضل هذه األشكال ه   

بقايا الغذاء وفضالت األمساك يف منتصف احلوض حيث يساعد تيار امليـاه املنـصرف مـن       
  .األحواض على سرعة إخراجها
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   :Raceway االستزراع ىف القنوات املائية -4

  
 تيار مائي مستمر مما يساعد على       وهى إحدى طرق اإلنتاج املكثف لألمساك حيث يدفع فيها        

إزالة فورية للفضالت الناجتة عن التغذية أو من نواتج اهلضم إضافة إىل اسـتخدام التهويـة                
  .بالوسائل املختلفة اليت تساعد علة رفع مستوى األكسجني الذائب يف املاء

ـ      6 : 1وتبلغ النسبة بني الطول والعرض يف هذا النظام           1,5ر إيل    بينما يبلغ العمق من مت
 متر فيكون عـرض احلـائط       6 متر طول وعرضة     36وإذا افترضنا أن أبعاد احلوض      . متر

 سم وعادتا ما يكون     20بينما يف األحواض األكرب يكون عرض احلائط        .  سم 15واألرضية  
واحيانا تبىن أحواض القنوات املائية بطريقة مزدوجة يفصل بينها حائط . من اخلرسانة املسلحة

ل ايته إىل جسم احلوض حبيث ميكن تدوير املياه داخل احلوضني ويسمى هـذا              حبيث ال تص  
  End D Shapeالشكل 
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وكما يف اإلنتاج املكثف فيجب أن تتوفر الكهرباء إضافة إىل مولد أو اكثر يعمل أتوماتيكيا يف                
  .حالة انقطاع الكهرباء كذلك مصدر مائي ذو تصرف عايل من املياه النقية

  

  ياه اجلوفية يف االستزراع السمكي باملناطق الصحراويةاستخدام امل
  

  
ويستغل احندار األرض يف تصميم أحواض تسمح بالتدفق التلقائي للمياه مما يساعد يف عملية              

  . التهوية وزيادة حمتوى املياه من األكسجني بأقل قدر من التكاليف
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  رضزيادة معدل األكسجني الذائب يف املاء باستغالل احندار األ
  

ويعمل هذا النظام يف األحواض الترابية كما يعمل يف األحواض األمسنتية وان كـان معـدل    
تدفق املياه وعمليات التهوية وكثافة األمساك تقل يف هذه احلالة مما يعود على املنتج من هـذه    

  .األحواض
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ن تالىف اخلطـأ    كما انه عادتا ما تستعمل الغذايات األتوماتيكية لسهولة توفري الغذاء ولضما          

ويتيح هذا النظام صيد السمك دوريا مما يساعد علـى عقـد            .البشرى يف عمليات التغذية   
  .اتفاقات لتسويق األمساك الطازجة يوميا مبا يرفع سعر البيع ويعود بالفائدة على املنتج

  
وأحيانا تستغل قنوات الري بعمل حواجز على مسافات متباعدة حتجز جزء من القناة بينـها   

  .تغل ىف االستزراع السمكيتس
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  : استخدام مشمعات البوىل ايثيلني يف األحواض الترابية-5

Polyethylene Liner for earthen ponds 
 

يف حالة التربة الرملية ميكن االستعاضة عن األحواض األمسنتية بتغطية األحواض مبـشمعات             
 بتكلفة منخفضة ويتم مأل هذه      من البوىل ايثيلني مما يتيح الفرصة الستخدام مساحات كبرية        

األحواض باملاء لتعمل كأحواض تربية مكثفة تستخدم فيها التهوية والتغذية الصناعية وتعطى            
ويستخدم هلذا الغرض مشمعات بوىل ايثيلني عالية . هذه األحواض معدالت عالية من اإلنتاج   

. ليمتـر مل. ،75حبيث ال يقل الـسمك عـن     High density polyethelin الكثافة
ويشترط عند استخدام هذا النوع أن يتم تنظيف التربة متاما من احلصى أو أي نتوءات قـد                 

 .تتسبب يف ثقب املشمع مما يؤدى لتسرب املاء

  شكل األحواض بعد امتالئها باملاء
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    The Integrated Fish Farming اإلنتاج السمكي املتكامل  -5
النبـايت  ويقصد به استزراع األمساك مع اإلنتاج     

واحليواىن بغرض تعظيم االستفادة من املـاء يف        
احلصول على اكثر من حمصول من نفس كمية        

وىف هذا النظام يتم تربية البط مع األمساك        . املياه
حيث يساعد الزرق الذي ينتجه البط على منو        
الكائنات النباتية واحليوانية الدقيقـة يف املـاء        

بينمـا  . كواليت تعترب الغذاء الرئيسي لألمسـا     
يساعد البط على التخلص من الطحالب الـيت        
تنمو يف املاء وتـؤدى إىل نقـص األكـسجني        
وتستخدم املياه املنصرفة مـن األحـواض يف        
الزراعة حيث تكون غنية يف املادة العضوية اليت        

كمـا  . تفتقر إليها التربة يف املناطق الصحراوية     
ه يؤدى هذا النظام أيضا إىل ترشيد استخدام امليا      

ــة                                              ــسام الترب ــد م ــى س ــاه عل ــة يف املي ــات العالف ــل احلبيب ــث تعم حي
  تربية البط يف نظام متكامل مع السمك

ويستخدم ىف االستزراع   .  بطة يف املتوسط   125 – 100والسعة التحميلة للفدان تبلغ من      
 حىت يتم االستفادة من الغـذاء       Polycultureالسمكي املتكامل اكثر من نوع من األمساك        

  .املوجود بطول عمود املاء وعادتا يستخدم البلطي والبوري واملربوك هلذا الغرض
 من املستحدثات اليت تساعد على التخلص من خملفات  Agroecoligicalوتعترب الزراعة البيئية 

ي يستخدم يف كثري مـن   الذ Biogasاملزرعة باستخدام التحلل الالهوائى النتاج الغاز احليوي 
األغراض باملزرعة ومنها تسخني أحواض االستزراع السمكي بغرض التغلـب علـى اخنفـاض          
درجات احلرارة خاصة أثناء الليل يف املناطق الصحراوية كذلك فان نواتج هضم هذه املخلفات              

  . يعترب من األمسدة اجليدة للنبات
م املتكاملة اليت دف إىل استغالل كميات املياه        ويعترب استزراع األمساك يف حقول األرز من النظ       

املوجودة يف حقول األرز يف االستزراع السمكي وأيضا زيادة معدالت األكسجني باملياه نتيجـة              
حركة األمساك وختصيبها باملخلفات العضوية اليت تنتج من عمليات التمثيل الغذائي لألمساك ممـا              

  .يؤدى إيل زيادة حمصول األرز
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  .واض االستزراع السمكيإنشاء أح
  حيتاج إنشاء أحواض املزرعة السمكية إىل تصميم جيد لتوفري اجلهد والعمالة وإلنشاء أحواض             

  .تعيش أعواما طويلة بأقل صيانة ممكنة وتضمن حمصول وفريا يف اية العمل
  :ويشترط يف أحواض االستزراع السمكي ما يلي

  .اء سواء من القاع أو اجلسورأن تكون األحواض حمكمة ال يرشح منها امل -1
 أن يسمح مصدر الري  مبأل األحواض إىل االرتفاع املطلوب وان ميكن صرفها بسهولة               -2

  .يف وقت حمدود عن طريق بوابات الصرف
 أن يوفر لألمساك البيئة الصاحلة للتربية من حيث درجات احلرارة ومعدالت تغيري امليـاه        -3

  .وإزالة الرواسب من األحواض
يق للوصول إيل األحواض لنقل الزريعة والعالئق واألمسدة واإلنتاج وبـاقي            وجود طر  -4

  .اخلدمات
  . أن تكون األحواض قريبة من مصدر املاء -5
  . أن تكون األحواض بعيدة عن مصادر التلوث -6

  

  :نوعية التربة املطلوبة لألحواض السمكية
درا على تكوين الغذاء الطبيعي    تعترب األرض ذات التربة الثقيلة هي األفضل الحتفاظها باملاء ولق         

  . كما تؤدى التربة الطفلية نفس الغرض. الالزم لغذاء األمساك
أما التربة الرملية شديدة النفاذية للماء فال تصلح هلذا الغرض نظرا الحتياجها لكميات كبرية من               

ذلك حتتاج  ك. املاء كما أا تؤدى إىل ارتفاع مستوى املاء األرضي وتسبب فساد تربة األحواض            
  .إىل تشغيل الطلمبات فترات طويلة وتستهلك كميات كبرية من الوقود

  

  :مواصفات أحواض االستزراع السمكي
  مساحة األحواض يف املناطق الصحراوية تتناسب مع كمية املياه املستخدمة حبيث ميكن تغيري               -

  .يوميا % 20– 10مياه احلوض مبعدل 
  . العرض ثلث الطول على األقل  يفضل الشكل املستطيل حبيث يكون-
  .  كلما زاد عدد األحواض تكون اسهل يف إدارا-
  . يفضل إن يكون اجتاه احلوض من الشرق إىل الغرب لتفادى حنر اجلسور بفعل تيارات اهلواء-
 سم من أرضية احلوض ورفعها إىل اجلسور حبيث يكون اجلسر           50 يتم حفر األحواض بكشط      -

  .كون من تربة احلوضني املتجاورين بالتساويالفاصل بني األحواض م
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 سم من اجلسر يستخدم البلد وزر لدكها باملرور عليها عدة مرات مع رشها              20 كلما شونت    -
  .باملاء

 أمتـار  5 أمتار بينما يكون عرض اجلـسر الرئيـسي   3 عرض اجلسر الفاصل بني األحواض    -
  .ويستخدم ىف مرور اجلرارات والسيارات

  .    متر أفقي لكل متر رأسي حىت نضمن عدم ايارها3سور  تكون ميول اجل-
  

  عمل جسور األحواض
 عمق األحواض يتراوح من متـر إىل متـر          -

ونصف ويتدرج من مصدر امليـاه إىل مكـان       
الصرف حبيث ميكن تشتية األمسـاك يف هـذه      

  .األحواض
 مدخل املياه جيب أن يكون أعلى من سطح         -

  .تم تدبيش اسفل مكان نزول املياه حىت ال حتدث حنرا بأرضية احلوضاملياه عند امتالء احلوض وي
 فتحة الصرف تكون عبارة عن بوابة ذات أكتاف من األمسنت وجيهـز يف اجلـانبني جمـارى                  -

مزدوجة إلسقاط طبقتني من األلواح أحدمها من ثالثة ألواح من اخلشب لتحديد منسوب امليـاه               
ر خشيب مثبت علية شبك بفتحات ضيقة مـن الغـزل او   داخل األحواض والثاين عبارة عن إطا     

  .  البالستيك
   :ويوجد نوعني من األحواض الترابية

من األحواض تعمل به قناة للصرف باملنتصف بامتداد احلوض وبعمق يتـدرج            : النوع األول   
باجتاه مكان الصرف مبا يضمن صرف مجيع املاء وجتفيفه عند احلصاد وذلك بعمل ميـول مـن                 

  . سم15انبني حبيث تكون قناة الصرف يف املنتصف اعمق من احلوض كله مبا ال يقل عن اجل

  النوع األول من األحواض حيث قناة الصرف يف املنتصف
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 سم ويبطن قاعة    50اجلزء األخري من قناة الصرف يتم توسعته إىل عرض أربعة أمتار وتعميقه              -
 حيـث  Catch pondسم حوض الصيد  سم ويسمى هذا اجلزء با20بفرشه خرسانية بسمك 

يؤدى تدفق املياه من فتحة الصرف إىل جتميع األمساك يف هذا احلوض نتيجة احندار اجلوانب وقناة                
  .الصرف إيل هذا االجتاه

  

  

  النوع الثاين من األحواض بنظام البنتيك
  

وازية جلسر   من األحواض يعرف مبا يسمى بالبتتيك وىف هذا النوع حتفر قناة م            :النوع الثاين  -
احلوض ويرفع ناتج احلفر على اجلسور وتعمل هذه القناة على توفري عمق مناسب لألمساك يوفر               
هلا مالذ آمن يف حالة اخنفاض درجة احلرارة واجلزء األوسط من احلوض يكون مبثابـة مرعـى                 

  .لألمساك حيث ينمو به الغذاء الطبيعي
  

  
  بوابة الصرف
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بأقطار مناسبة تصرف مياه األحواض باستخدام   PVC مبواسري وميكن االستعاضة عن البوابات
ما يعرف بالسيفون وهو عبارة عن ماسورة بارتفاع عمود املياه باحلوض يتم إمالتها لصرف املاء               

  .الزائد اىل املصارف الفرعية ومنها اىل املصرف العمومية

  
  الصرف بطريقة السيفون
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  .نظم االستزراع السمكي
   Extensive Fish Farmsاملزارع السمكية املفتوحة  -1

تعمل هذه املزارع يف األحواض الترابية مبساحات واسعة ويتم تسميد احلوض قبل نزول                 
 آالف زريعة للفدان  وترىب فيه األمساك علـى األغذيـة            5املاء به وتوضع به الزريعة مبعدل       

 تتكون مبياه األحواض  وال توضـع أي أغذيـة           الطبيعية من اهلائمات النباتية واحليوانية اليت     
  . طن يف العام1إضافية وينتج الفدان من نصف طن إىل 

  Simi-Intensive Fish Farmsاملزارع السمكية شبة املكثفة   -2
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 آالف  10 - 8  وىف هذه املزارع يضاف إىل التسميد التغذية الصناعية ويوضع بالفـدان            
 يف العام ويفضل حتميـل البـوري علـى البلطـي          طن 2 - 1,5زريعة وينتج الفدان من     

  .للحصول على أعلى استفادة من نفس وحدة املساحة حيث أن لكل منهم طبيعته يف التغذية
  

   Intensive Fish Farms املزارع السمكية املكثفة   -3
   وميكن أن يقام هذا النوع أيضا على األحواض الترابية وىف هذه احلالة يضاف إىل ما سبق                

ضاعفة أعداد الزريعة وزيادة معدل تغيري املاء واستخدام البداالت للتهوية وبالتايل زيـادة             م
 طـن  10 – 8وقد وصلت معدالت اإلنتاج يف بعض املزارع إىل     . معدل التغذية املستخدمة  

  .للفدان  وذلك بشرط توافر اخلربات واأليدي العاملة املدربة
حواض اإلمسنتية أو التنكات الفيـربجالس املتنوعـة   كما يقام االستزراع املكثف أيضا يف األ 

اإلشكال واألحجام وتستخدم التهوية يف هذا النوع سـواء بالبـداالت أو االيروتـور أو               
الت األمساك بطريقة مستمرة    البالورات ويتم إزالة املخلفات من العليقة الصناعية أو من فض         

وذلك للحفاظ على البيئة املائية حبالة نقية وضمان عدم ارتفاع تركيز الننيترات أو النتريت              
 كيلـو للمتـر     20أو االمونيا عن املعدالت اآلمنة وىف هذه احلالة يرتفع معدل اإلنتاج إىل             

  .املكعب
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  Super Intensive Fish Productionاالستزراع السمكي فوق املكثف  -4

  Recirculating water Systemأو Closed System ويطلق علية أحيانا النظام املغلق 
يعتمد االستزراع السمكي فوق املكثف على تربية كثافات عالية من األمساك يف مـساحات              

ويتميز االستزراع السمكي فوق املكثـف      . حمدودة وذلك باستخدام تقنيات عالية ومتطورة     
با ما يكون يف أماكن مغلقة ويف تنكات ويتم االستعانة فيه حبقن األكسجني يف امليـاه             بأنة غال 

من مولدات األكسجني أو من تنكات األكسجني املضغوط ليتناسب معـدل األكـسجني             
الذائب مع الكثافات العالية من األمساك ويتم حتريك املياه فيه حركة دائرية مستمرة إلتاحـة         

كما . رسب يف منتصف احلوض حيث يتم التخلص منها على الفور         الفرصة للمخلفات أن تت   
عن طريق متريـرة علـى الفالتـر البيولوجيـة          ) تدوير املياه (يتم فيه إعادة استخدام املاء      

  . وامليكانيكية
ويستخدم يف هذين النوعني األخريين من االستزراع أنواع من األمساك ذات قيمة اقتـصادية       

 العالئق وذلك للحصول على اكرب عائد ممكن لتعويض النفقات          عالية ونوعيات متكاملة من   

  .العالية
 

  فلتر بيولوجي وعلى اليمني تنكات الفايربجالس2يظهر يف املنتصف 
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ويتكون هذا النطام من أحواض التربية سواء كانت تنكات أو أحواض  واملرشح امليكانيكي              
خلص من املواد الذائبة واخريا املرشح    للتخلص من الشوائب العالقة  مث املرشح الكيماوي للت        

  .البيولوجي للتخلص من املخلفات النتروجينية
ويشمل الترشيح امليكانيكي عدة طرق فقد تكون عن طريق مترير املياه على شبكة ناعمـة                
تعمل على حجز واعاقة وترسيب املواد العالقة أو عن طريق مترير املياه يف مرشـح رملـي                 

رمل والزلط حبيث حتتجز الفراغان اليت بني احلبيبـات املخلفـات           حيتوى على طبقات من ال    
الصلبة وحيتاج هذا النوع من املرشحات إىل دفع تيار مياه عكسي لتنظيف الفالتر بني احلني               

  .واآلخر
وجيئ الترشيح الكيماوي بعد الترشيح امليكانيكي إلزالة املواد الذائبة اليت تعمل على عرقلة تدفق              

فلتر البيولوجي واليت ال ميكن إزالتها عن طريق الترشيح امليكانيكي وذلـك عـن              املياه خالل ال  
 املواد الذائبة على سطح الكربون احملبب النشط وهـذه العمليـة     adsorptionطريق ادمصاص   

  . تساعد على التخلص من املواد العضوية واملواد امللونة للمياه وبعض آثار األدوية املستخدمة
 اليت تعمل عـن طريـق    ) Zeolite Types of( ملواد األخرى الوسيطة وقد تستخدم بعض ا

حيث تزيل املواد الذائبة الضارة من املاء وحتل بـدال     ion exchange mediaالتبادل االيوىن 
املرشحات الكيماوية بالطبيعة والتصميم إىل التنظيف بـني احلـني          وحتتاج  . منها مواد غري ضارة   

  .  الوسطية املستخدمة اواآلخر مع تغيري املادة
أما الترشيح البيولوجي فتعتمد فكرته على وجود مادة ذات سطح تالمسي كبري مـع تيـار      

 بتحويل  Nitrosomonsاملياه وتكون مناسبة لنمو البكتريا املتخصصة حيث تقوم البكتريا 
هو الـشكل   بتحويل النتريت إيل نترات و Nitrobacterاالمونيا اىل نتريت وتقوم البكتريا 

  .الغري سام من النتروجني
واملادة املستخدمة يف املرشح احليوي كسطح تالمس هي وحدات البالسـتيك الكرويـة أو          

ويتم حتضني املستعمرات البكتريية داخـل املرشـح        . املصنعة على شكل عيون خاليا النحل     
 البكتريا خالل البيولوجي عن طريق إضافة احملاليل اليت حتتوى على هذه البكتريا حيث تنشط         

ويتوقف نشاطها على درجة احلـرارة       pH 7ساعات وحتتاج إيل األس اهليدروجيين املتعادل       
حيث تنشط ىف احلرارة الدافئة كذلك على درجة امللوحة حيث يكون نشاطها اكرب يف املياه               

  .العذبة كذلك املساحة السطحية املتاحة واحلمل امليكرويب
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 على حجم الكتلة احلية وكمية الفضالت ومعـدل تـدفق   ويتوقف حجم املرشح البيولوجي   
املياه وعامة فيجب اخذ ذلك يف االعتبار عند تصميم املرشح حتـسبا للزيـادة املتوقعـة يف                

  .اإلنتاج
وتعترب التهوية الكافية من مستلزمات النظام املغلق للتخلص من الغازات الذائبة خاصة ثـاين            

   . الذائبأكسيد الكربون وزيادة معدل األكسجني
  .البيئة املائية للمزارع السمكية

    يعترب املاء هو العنصر الرئيسي  يف جناح االستزراع السمكي حيث أن انه الوسط الذي تعيش                
ونظرا الن االستزراع السمكي يؤدى إىل زيادة كثافة األمساك يف وحدة املساحة فان             . فيه األمساك 

ؤدى إىل فساد البيئة املائية وبالتايل فال بد مـن االهتمـام            املخلفات العضوية تكثر باملياه مما قد ي      
بالقياس املستمر لعناصر املختلفة املؤثرة على البيئة املائية للمزارع السمكية حىت نتجنب نفـوق              

ونظرا الن املناطق الصحراوية غالبا ما تروى من املياه اجلوفية لذلك فمن الواجـب أن      .  األمساك
  . ثها من مصادر أخرى أو احتوائها على عناصر غري مرغوبةيتم التأكد من عدم تلو

  ومن املالحظ أن مياه اآلبار تتميز خبلوها من األكسجني الذائب وزيادة حمتواها من الغـازات               
الذائبة مثل ثاين أكسيد الكربون والنيتروجني كما أا حتتوى يف بعض األحيان على كميات من               

 لذلك جيب تعريض املياه فور خروجها لتيار من اهلواء إمـا            احلديد على صورة أكسيد احلديدوز    
برتوهلا على درجات متباينة يف االرتفاع أو على احلجارة أو برتوهلا من خالل جتهيزات تعمل على        

  . خلط اهلواء باملاء
  كذلك يف حالة احتواء املياه على احلديد يستحسن تعريضها للتهوية يف أحواض منفصلة قبـل               

 أحواض التربية حيث يتحول احلديد من أكسيد احلديدوز إىل أكسيد احلديديك الذي             نزوهلا إىل 
  .يترسب يف األحواض

  :واهم صفات البيئة املائية الطبيعية والكيماوية اليت تؤثر على االستزراع السمكي هي
  . درجة احلرارة-1

 من ذوات الـدم البـارد     تتضح أمهية تأثري درجة احلرارة على حيوية وانتاج األمساك نظرا ألا      
وبالتايل فإا تكتسب درجة حرارة الوسط الذي تعيش فيه وبالتايل تكون قدرا على التكيف مع            

  . درجات احلرارة املختلفة حمدودة
   ولكل نوع من األمساك مدى حراري تعيش فيه وله درجات حرارة مثلى يعطى فيهـا اكـرب                 

وافر هذه الظروف خالل فترة التربية لضمان جنـاح  معدل إنتاجي لذلك فال بد من احلرص أن تت       
  .العملية اإلنتاجية
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   ويساعد عمق احلوض على توفري قدر اكرب من احلماية لألمساك حيث يكون هلا فرصة اكرب عن               
األعماق الضحلة اليت من املمكن أن ترتفع أو تنخفض فيها درجات احلرارة إىل معدالت غـري                 

ة باستخدام الترمومتر على مستويات وىف أوقات خمتلفة لـضمان          وتقاس درجات احلرار  . مناسبة
  .دقة القياس

وتتميز املياه اجلوفية بارتفاع درجة حرارا خاصة كلما زاد العمق املستخرجة منه وهذه اخلاصية              
ميكن االستفادة ا يف تشتية األمساك وىف عالج اخنفاض درجات احلرارة أثناء الليل يف املنـاطق                

  .الصحراوية
  . امللوحة-2

ختتلف األمساك يف درجات امللوحة الالزمة لتعطى افضل إنتاجية لذلك فمن الواجب تقدير ملوحة             
املياه قبل اختيار نوع األمساك املراد تربيته خاصة وان املياه اجلوفية اليت ترىب عليهـا األمسـاك يف         

  . املناطق الصحراوية تتباين تباينا كبريا يف درجة ملوحتها
 الـذي   Refractometerاس امللوحة عن طريق التحليل الكيماوي باملعمل أو عن طريـق  وتق

يعطى قراءة تقريبية حبساب االنكسار الضوئي لبلورات األمالح كما توجد أالن أجهزة دقيقـة              
  . تعطى قراءة فورية ودقيقة لدرجة امللوحة

        قرص الشفافية                     Refractometers        مقياس امللوحة  
  .الشفافية -3
حتدد الشفافية مدى اختراق الضوء للماء واملقصود هنا بقياس الشفافية معرفة تركيز املـواد                  

وابـسط  . العالقة باملاء سواء كانت هائمات نباتية أو حيوانية أو مواد عضوية أو غري عـضوية              
مق الذي خيتفى فيه ويـدل هـذا   طريقة لقياس الشفافية عن طريق إنزال قرص الشفافية حىت الع        

  .العمق على مدى نقاء مياه احلوض
  . األكسجني الذائب-4

   حتتاج األمساك والكائنات النباتية واحليوانية األخرى إىل قدر من األكسجني الذائب ىف املاء             
ويأيت هذا من تبادل األكـسجني بـني        . لتغطية احتياجاا الالزمة للعمليات احليوية املختلفة     

واء والطبقة السطحية للمياه لذلك فان حركة املاء نتيجة الرياح أو باستخدام طرق التهوية     اهل
كذلك فان اهلائمات النباتيـة    . الصناعية املختلفة ضروري لزيادة حمتوى املياه من األكسجني       
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تكون مصدرا هاما من مصادر األكسجني نتيجة عملية التمثيل الضوئي أثناء النهار ولـو أن            
صدر يتحول اىل خطر أثناء الليل نتيجة قيام هذه اهلائمات باستهالك األكسجني بدال             هذا امل 

من إنتاجه وبالتايل جيب احلفاظ على نسبة متوازنة من هذه اهلائمات حىت ال حيدث ما يعرف                
  . وهو زيادة هذه اهلائمات إىل احلدود اخلطرةBloomingبظاهرة التزهري 

 جزء يف املليون ويبـدا الـشعور بـنقص          7 املياه عن    وجيب أال يقل األكسجني الذائب يف     
 جزء يف املليون وتتعـرض األمسـاك        5األكسجني لدى األمساك حينما يقل هذا احملتوى إىل         

 جزء يف املليون وان كان هناك تفاوت يف حتمل النقص يف األكسجني             2للنفوق عند مستوى    
  .بني األنواع املختلفة

ء بطريقة املعايرة معمليا وان كانت أجهزة القياس احلديثـة          ويقاس األكسجني الذائب يف املا    
وتكون أهم هذه القياسات يف الساعات املبكرة    . تعطى قراءات فورية ودقيقة ىف ذات الوقت      

من اليوم خاصة قبل طلوع الشمس وعند الظهرية حيث يكون األكسجني الـذائب يف أدىن               
  .مستوي له

  : فان هناك بعض االشتراطات اليت جيب أن نتبعهاوحىت ال نتعرض للنقص املفاجئ لألكسجني
  .معدل ختزين األمساك باحلوض جيب أن يتناسب مع مساحة احلوض -

  

  استخدام البداالن يف وية األحواض
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 يف حالة استخدام كثافات عالية جيب أن يكون ذلك مصحوبا باستخدام نـوع التهويـة                -
  .الذي يتناسب مع نظام االستزراع

عاة تكثيف التهوية خالل الفترات احلرجة اليت يقل فيها مـستوى األكـسجني        جيب مرا   -
  .الذائب يف املاء خاصة يف الساعات املتأخرة من الليل وقبل طلوع الفجر

يوميا من حجم املياه باألحواض      % 20 إىل   10  جيب احلفاظ على معدل تغيري املياه بني          -
  .حبيث نضمن جتديد مياه احلوض

  .اء الصرف لألحواض من القاع لضمان التخلص باستمرار من الفضالت  يستحسن إجر-
  إدخال املياه لألحواض ميكن أن يتم عن طريق خلطها باهلواء حبيث نزيد من حمتواها مـن        -

األكسجني قبل نزوهلا إىل املاء خاصة يف حالة استخدام املياه اجلوفية اليت يكون األكـسجني               
  .الذائب فيها قليل للغاية

راقبة اهلائمات النباتية ومنع وصوهلا إىل مرحلة اخلطر وذلك باستخدام معدالت آمنة من   م-
  .التسميد

عدم اإلسراف يف التغذية حيث أن فضالت الغذاء تؤدى إىل فساد مياه احلوض وبالتايل نقص          -
  .األكسجني الذائب

ياه احلوض ىف حركـة     استخدام أجهزة التهوية املناسبة وتركيبها بطريقة تضمن أن  تكون م            -  
  .مستمرة حنو فتحة الصرف

  

  جهاز حديث لقياس األكسجني الذائب
   وامللوحة ودرجة احلرارة
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  : املركبات النتروجينية املؤثرة على البيئة املائية-5
  : االمونيا-ا

  تتكون االمونيا نتيجة حتلل املخلفات العضوية والنتروجينية بتأثري البكتريا وتكون ىف صورة            
واالمونيا الغري املتاينة تزيد معدالا بارتفاع درجة       . NH4 أو غري متأينة     NH3نيا متأينة   امو

 وهى متثل الصورة السمية لالمونيا بينمـا االمونيـا          pHاحلرارة ودرجة األس االيدروجيىن     
  .املتاينة تعترب اقل ضررا على األمساك

تخدام جداول خاصة عن طريـق قيـاس        وميكن معرفة النسبة املئوية لالمونيا غري املتاينة باس       
وتقاس االمونيا الكلية أمـا بعمليـات       . االمونيا الكلية واألس االيدروجيىن ودرجة احلرارة     

  .املعايرة معمليا او باستخدام أجهزة متطورة تعطى قراءات فورية يف مكان املزرعة
  :النترات والنتريت-ب

 النترات تعترب من األمالح الغذائيـة الـيت   النترات والنتريت أحد نواتج حتلل االمونيا فبينما      
تستفيد منها الكائنات النباتية يف البيئة املائية فان النتريت يعترب ذا تأثري مسى علـى األمسـاك              
حث يتحد مع اهليموجلوبني وحيوله إىل ميثوجلوبني الذي ليس له قدرة على محل األكسجني              

  .وبالتايل يلون اخلياشيم باللون ألبين
  

  التحليل الكيماوي للعناصر املختلفة يف احلقلحقيبة 
  
  . ثاين أكسيد الكربون-6

  يعترب ثاين أكسيد لكربون أحد نواتج التنفس ومعدل ذوبانه عايل يف املاء حيث يعطى تأثري               
وبالرغم من مقدرة األمساك على حتمل      . حامضى وبالتايل يؤدى إىل ارتفاع األس اهليدروجني      

أكسيد الكربون إال أن زيادته تؤدى إىل زيادة احتياج األمساك مـن            تركيزات عالية من ثاين     
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األكسجني الذائب يف املاء لذا جيب التأكد من عدم ارتفاع تركيز ثاين أكسيد الكربون حىت               
  .ال يؤثر سلبا على معدالت النمو

  . كربيتيد األيدروجني-7
العضوية احملتويـة علـى عنـصر    هو أحد الغازات الذائبة يف املاء واليت تنتج عن حتلل املواد   

 جـزء يف    2ويعترب هذا الغاز من الغازات شديدة السمية ويبدأ تأثريه عند تركيز            . الكربيت
ويستدل على الغاز برائحته اليت تشبه رائحة البيض الفاسد وتظهر هـذه الرائحـة            . البليون

  .بوضوح عند حتريك تربة القاع
  .PH األس اهليدروجيين -8

وتتراوح قيمة األس . ركيز أيون اهليدروجني ويدل على محوضة أو قلية املياه          وهو يعرب عن ت   
 وكلما زادت دل ذلك علـى       7 وتكون درجة التعادل عند      14اهليدروجيين من صفر إىل     

ويعتـرب  . ارتفاع القلوية وكلما اخنفضت عن نقطة التعادل دل ذلك على االجتاه للحموضة           
ويقاس األس اهليدروجيين بسهولة عن طريق      . ألمساك هو املناسب ملعيشة ا    9 – 6املدى من   

  .بعض الدالئل الكيماوية أو بأجهزة خمصصة لذلك
  وتتأثر درجة األس اهليدروجيين بعوامل كثرية مثل تواجد كثري من الكائنات النباتية يف املاء              

لقلويـة  حيث تستهلك هذه النباتات ثاين أكسيد الكربون أثناء النهار مما يؤدى إىل زيـادة ا             
كذلك فان نوع التربة يؤثر على درجة األس اهليدروجيين مبا      . بينما حيدث العكس أثناء الليل    

وميكن معادلة مياه احلوض يف حالة اختالل هذا االتزان         . حيتويه من عناصر قلوية أو حامضية     
  .بإضافة بعض املواد املنظمة لألس اهليدروجيين

  
                          PHياه                                    جهاز قياس الـ بعض الدالئل املستخدمة يف حتليل امل
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  . القلوية الكلية-9
 وهى تعرب عن تركيز أيون الكربونات والبيكربونات وترجع أمهيتها اىل قيامها بتنظيم األس             

.   يف اللتر   ملليجرام 100 إىل   30ويلزم االستزراع السمكي قلوية تتراوح بني       . اهليدروجيين
 ملليجرام لتر حيث أن نقص القلوية عن هذا املعدل يؤدى إيل         30وجيب أال تقل القلوية عن      

  .  زيادة األس اهليدروجني
  . العسر الكلى-10

وهو درجة تركيز كاتيونات الكالسيوم واملاغنسيوم ويفضل للمزارع السمكية أن يتـراوح            
ر العسر على القدرة األمساك على تنظـيم        لتر حيث يؤث  / ملليجرام   150 إىل   20العسر بني   

  .وميكن عالج نقص العسر بإضافة اجلري أو اجلبس الزراعي إىل املياه. ضغطها االمسوذى
ويالحظ أن قياس العسر هام للغاية ملستخدمي املياه اجلوفية حيث أن بعض اآلبار اليت يزيـد            

  .اللتر تؤثر سلبا على منو األمساك/ ملليجرام 300عسرها عن 
  

  .السعة البيولوجية
 هي تعبري يدل على القيمة الغذائية للماء مبا حيتويه من عناصر غذائية وامالح معدنية وكائنـات                
نباتية وحيوانية دقيقة وهى تعتمد على صفات التربة وتوافر الظروف البيئية لنمو هذه الكائنات              

ساعدة علـى تـوافر الغـذاء    من درجة حرارة وشدة إضاءة ونفاذية املاء وغريها من العوامل امل    
ويتوقف على السعة البيولوجية حتديد املخزون السمكي أو كثافة األمساك وهو ما            . الطبيعي باملاء 

  . يعرب عنة بعدد األمساك يف املتر املكعب من املاء
 فإننا نكتفي بوضع كثافات األمساك اليت تتناسب  Extensiveوىف االستزراع السمكي املفتوح 

  فإننا نلجـأ إىل التغذيـة    Intensiveبينما يف االستزراع املكثف . لطبيعي املتوفر هلامع الغذاء ا
الصناعية وذلك لتوفري الغذاء لألعداد الكبرية من األمساك يف املتر املكعب كذلك إضافة األمسدة              

  .    العضوية والكيماوية لألحواض الترابية لتشجيع منو الغذاء الطبيعي باألحواض
ثافة األمساك يف املتر املكعب من اقل من كيلو جرام يف املتر املكعب يف النظام املفتوح                وتتراوح ك 

 كيلوجرام يف املتـر  70 كيلو جرامات يف املتر يف النظام املكثف بينما تصل إىل اكثر من       20إىل  
املكعب يف النظام فوق املكثف باستخدام األكسجني احملقون من تنكات أو باستخدام مولـدات              

  .كسجنياأل
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  .امساك املزارع السمكية
  يتم اختيار أنواع األمساك املستزرعة تبعا خلواص املياه من ملوحة ودرجة حرارة حيـث أن               
لكل نوع من األمساك مدى معني من امللوحة ودرجة احلرارة يتم تربيته فيه وكـذلك تبعـا                 

ها سرعة منوها وكفاءـا     للظروف املناخية السائدة وعادة يراعى يف األمساك اليت يتم اختيار         
  .العالية يف حتويل الغذاء واالستفادة منة ومقامة األمراض وتوفر مصدر لزريعة هذه األمساك

  :وتوجد عدة أنواع تستخدم يف االستزراع السمكي أمهها ما يلى
  : Tilapiaالبلطي  -1
  

  
Tilapia Nilotica  

  

ئية املختلفة كما أن صفات اللحم ا جيدة من أهم امساك املياه العذبة ومتتاز بتحملها للظروف البي 
ويبدا موسم التربية المساك البلطي اعتبارا مـن        . وقد أدى ذلك إىل انتشارها يف مجيع أحناء العامل        
 إىل 250 شهور وذلك للحصول علـى أوزان     8شهر مارس حىت اية سبتمرب أي ما يقرب من          

ظ باألمساك داخل األحواض خـالل       مسكات يف الكيلو وميكن االحتفا     4 - 3 جم مبعدل    300
فترة الشتاء للحصول على أوزان أعلى بشرط توفري األعماق املناسبة حىت ال تتعـرض األمسـاك      
الخنفاض درجة احلرارة أو االحتفاظ ا داخل صوب حيث أن األمساك حتتاج إىل درجة حرارة من 

وتوجد عـدة   .  درجة 30  درجة مئوية وتكون يف  معدهلا األعلى عند درجة حرارة          30 إىل   20
سالالت من امساك البلطي مثل البلطي النيلي واالوريا واجلليلى والزيللى وأفضلها البلطي النيلي             

  .حيث يتميز بسرعة النمو
 وتتغذى امساك البلطي على اهلائمات النباتية واحليوانية املوجودة يف األحواض السمكية   كمـا               

اتقبل على األغذية املصنعة بشرط جود.  
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 4واملشكلة الرئيسية ىف تربية امساك البلطي هي سرعة تكاثرها حيث تنضج اإلناث عنـد عمـر    
شهور وبذلك تزيد أعدادها بدرجة كبرية يف احلوض مما يعوق منو األمساك الكبرية خاصة اإلناث               

بينما اليت حتتفظ بالبيض املخصب يف فمها حىت الفقس وبالتايل متتنع عن التغذية خالل هذه الفترة       
ال تأخذ األمساك الصغرية فرصتها يف التغذية مما يؤدى ملشاكل كبرية ملرىب األمساك عند تـسويقها                

وقد اجتهت املزارع التجارية لتربية ما يعرف بوحيد اجلنس الذي          . لعدم جتانسها واختالف أوزاا   
الزريعـة  تكون معظم أفراده من الذكور حيث يستخدم اهلرمون يف املراحل األوىل مـن عمـر                

لتحويلها مجيعها إىل ذكور وهناك جدل كبري حول صحة هذا األسلوب وان كان مـن املمكـن         
  . اتباع بعض الطرق التكنولوجية النتاج وحيد اجلنس دون استخدام اهلرمون

    ويالحظ أن لكل نوع من امساك البلطي ميزة ميتاز ا فالبلطي النيلي ميتاز بسرعة منوه بينمـا                 
يا بتحمله لدرجات منخفضة عن باقي أنواع البلطي لذلك يفضل يف املناطق الصحراوية    ميتاز االور 

 إما بصورة نقية إن بتهجني مع البلطـي  -حيث تنخفض ا درجات احلرارة خاصة أثناء الليل         -
النيلي للحصول على ميزة سرعة النمو وللحصول على نسبة اكرب من الذكور اليت ينتجها اهلجني       

  .بصفة عامة
   كذلك يف حالة ارتفاع ملوحة املياه كما يف بعض املناطق الصحراوية يفضل استخدام نـاتج                

التهجني من البلطي النيلي مع البلطي املوزمبيقى الذي ميتاز بتحمله لدرجات عالية من امللوحة أو               
  .تستخدم بعض أنواع البلطي األمحر اليت متتاز بتحمل درجات امللوحة العالية

  

Tilapia aureus (blue tilapia)   بلطي اوريا  
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  : Mugilidaeامساك البوري  -2

Mugil cephalus البوري احلر 
ويوجد منة عدة أنواع هي البوري احلر والطوبارة واجلرانة واهلليلى والسهيلى وأمهها البـوري              

  األمساك وهذه. ة والعذبة أا من األمساك البحرية فان من املمكن أقلمتها على املياه شبة املاحلورغم . احلر
وتدخل مصبات األـار حيـث     Coastal species ل  تعيش بقرب السواحاليت األنواع من 

 لتتكاثر يف املياه املاحلـة وتـضع        تعيش يف البحريات حىت النضج اجلنسي مث تعود إىل البحر         
ت مرة ثانيـة    بيضها وتعود الريقات إىل البحريات متتبعة مصبات املاء العذب لتدخل البحريا          

ونظرا لطبيعة تفريخ امساك البوري فانه يعتمد حىت اآلن على جتميـع            . وتستأنف دورة حياا  
  .الزريعة من املصادر الطبيعية من حمطات التجميع عند مصبات األار

ودرجـات  )  ألف جزء يف املليون40 –صفر  ( وتعيش هذه األمساك يف مدى واسع من امللوحة         
  . لذلك جندها تنتشر يف مناطق كثرية من العامل)  مئوية درجة35-5(احلرارة 

 شـهرا   16وتتميز امساك البوري احلر بوجود غشاء دهين يغطى حدقة العني وحتتاج إىل حوايل              
ويتـراوح الطـول    .  جم وتصل إىل النضج اجلنسي عند عمر عامان        800حىت يصل وزا إىل     

 32 سم وىف الستة الثانية بني       28 إىل   22بني  الكلى لسمكة البوري احلر يف اية السنة األوىل         
  . سم36إيل 
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  : Carpامساك املربوك  -3
وهى من أول األمساك اليت مت استريادها بغرض االستزراع الـسمكي يف مـصر وتتميـز               

 كجم بعد أربع 4 شهور ويصل وزا إىل 5 جم عند عمر 250بسرعة منوها حيث تصل إىل 
ا النوع تنتشر نتيجة ارتفاع قيمة التغذية الصناعية حيث تعتمد          وقد بدأت تربية هذ   . سنوات

امساك املربوك على الغذاء الطبيعي وتعترب من األمساك الكانسة حيث تعمل على التخلص من              
مجيع البقايا باملزرعة ويتم حتميلها مع بعض األنواع األخرى بغرض إحداث توازن يف عمليـة   

اك قبل بلوغ عمر سنتني حىت نضمن حتول األشـواك          وينصح بعدم صيد هذه األمس    . التغذية
ويوجد من هذا النـوع     . الرفيعة اليت تنتشر يف اللحم يف األعمار الصغرية إىل أشواك عظمية          

 Leather Carpواملـربوك اجللـدي   Scaled Carp أربعة أشكال هي املربوك القشري 
   .Line Carp واملربوك ذو اخلط Mirror Carpواملربوك الالمع 

  
  
  

  
     Scaled  carp املربوك القشري                                Leather carp  املربوك اجللدي 
  

 

       Line carp املربوك اخلطى                                     Mirror carp املربوك الالمع  
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نسبة إىل موطنها  وهى املـربوك       وتوجد جمموعة أخرى من املربوك تعرف باسم املربوك الصني          
الفضي ومربوك احلشائش واملربوك ذو الرأس الكبري واملربوك األسود الذي مت إدخاله إىل مصر              

  .حال حيث تتغذى على قواقع البلهارسيا وبالتايل حيد من انتشار املرض
  

 black carp  املربوك األسود                           Silver carp       املربوك الفضي 

           
  Grass Carpمربوك احلشائش  

  

  
  Big head carpاملربوك كبري الرأس 
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   :ومن أهم أنواع األمساك اجلديدة اليت نتجت من جني بعض األنواع القياسية ما يلي
ناتج عن  جتاريني مها الفلوريدا وهو ويوجد منة صنفني  Red Tilapia  البلطي األمحر -1

        Female) (Tilapia Hornorum × male) (Tilapia Mossambicusجني
 يف  ويتميز هذا النوع بسرعة النمو وحتمله لدرجات عالية من امللوحة وقد مت إدخاله يف مصر                   

  . شركة مريوط للمزارع السمكية باإلسكندرية
   أما النوع الثاين فهو التايواىن وهو ناتج عن جني

              )Tilapia Mossambicus female x Tilapia aureas male  (  
ولذلك يفضل   .    ويتميز هذا النوع باإلضافة إىل ما سبق بتحمله لدرجات منخفضة من احلرارة           

  . استخدامه يف املناطق الصحراوية حيث تنخفض ا درجات احلرارة مبعدالت اكرب أثناء الليل
2- Pennyfish Hybrids  جنيوينتج هذ ا النوع من 

)        Orange female T. Mozambique x T. Hornorum improved)  

   يوم 150 جرام يف مدة 600 حرام إىل 10       وينمو هذا النوع من 
3- The Chocolate Hybrids جني وقد نتج هذا النوع من  

Red t. Nilotica female x improved yield t. Hornorum Super Male 
  .       وهو احدث األنواع ويعترب األسرع منوا ويتيح عمل دورتني إنتاجيتني خالل العام

   وينتج هذا النوع من جني    Striped Bass   القار وص املخطط-4
Female white bass x male striped bass (Sunshine Bass) or 
Female striped bass x male white bass (Palmetto Bass) 
 

  بلطي امحر هجني

                     نيلي امحر                                                   شوكليت
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  Fresh water prawnمجربي املياه العذبة 

   
يتميز هذا النوع بان حلقة اجلسم الثانية تغطى جزء كبري من احللقة اجلسمية األوىل والثالثة مـع              

لزوج األول والثاين واهـم األنـواع الـيت ميكـن اسـتزراعها هـي               وجود كالبات كبرية با   
Macrobrachium rosenbergii    ويعترب من القشريات االستوائية حيث ينتـشر يف جنـوب

  .1988شرق آسيا وميتد حىت مشال استراليا وقد ادخل اىل شركة مريوط للمزارع السمكية يف 
  سم لإلناث ولونه يتراوح بني الرمادي   26 سم للذكور و     34ويصل أقصى طول هلذا النوع إىل       

واألصفر الفاتح مع وجود بقع برتقالية على اجلسم وتتميز الذكور بان كالباا اكثر طوال مـن                
وحتمل اإلناث بيـضها  .اإلناث وتكون برتقالية اللون ومتيل إىل اللون األزرق يف األحجام الكبرية    

 جرام يف اللتر    5 – 2جة ملوحة تتراوح بني     اسفل حلقات اجلسم وميكن تربية هذا النوع يف در        
 15 درجة مئوية ويتعرض للنفوق عند اخنفاض احلرارة إىل          32 – 25ويالئمه درجة حرارة من     

ويفـضل   % 40– 35وحيتاج هذا النوع يف تغذيته إىل نسبة بروتني تتراوح بني             . درجة مئوية 
  .الوقتتقدمي العليقة ليال حيث ينشط هذا النوع للتغذية ىف هذا 

وميكن احلصول على زريعة مجربي املياه العزبة من املفرخات املوثوق ا كشركة مريوط للمزارع              
السمكية اليت استوردت هذا النوع وحافظت على نقاوة الساللة بغرض نشر هذا النوع اهلام من               

يو وميكن احلصول على الزريعة طوال العام ولكن يفضل نقلها يف خالل شهري مـا             . االستزراع
  .ويونية وهو موعد بدء االستزراع

  
  
  
  



  46

  .مصادر الزريعة السمكية
  :احلصول على الزريعة من مصادرها الطبيعية -1

 يعترب املصدر الرئيسي حىت اآلن للزريعة السمكية هو مجعها من مصادرها الطبيعية خاصـة              
ياه العذبـة   بالنسبة لألمساك البحرية عند التقاء مصبات األار مع مياه البحر حيث جتذب امل            

وتعترب هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة       . زريعة األمساك ملا حتتويه من أغذية طبيعية      
  .مبوجب القانون هي اجلهة الوحيدة اليت هلا حق مجع الزريعة من املصادر الطبيعية

  :املفرخات السمكية -2
ئة الظروف املثلى لتكاثر     تتلخص فلسفة االستزراع السمكي يف كوا صناعة تعتمد على ي         

ففي الطبيعة جند أن السمكة الواحدة تضع عدد كبري من البيض ولكـن ال              . وانتاج األمساك 
 نتيجة االفتراس   % 95  بينما ميوت     %  5يعيش منها سوى أعداد قليلة قد ال تتجاوز نسبة          

 أحياء  % 95 وىف االستزراع السمكي تنعكس هذه النسبة إىل      . والظروف البيئية غري املناسبة   
ونظرا الن االعتماد على صيد الزريعة من أماكن جتمعها يـؤثر علـى             .  فقط نفوق  % 5و  

املخزون الطبيعي من األمساك فانه باإلضافة إىل ذلك ال يفي باالحتياجات املتزايدة للمـزارع              
ولذلك فان االهتمام بنقل تكنولوجيا التفريخ الصناعي يعتـرب مـن املقومـات             .  السمكية

  .  اسية للنهوض ذه الصناعةاألس
ولقد تطورت تكنولوجيا االستزراع السمكي خالل السنوات القليلة املاضية تطورا كبريا ومت     

وتنتشر املفرخات التابعة هليئة الثروة     . إجياد احللول لكثري من املشكالت اليت كانت تواجهها       
اع اخلاص اليت زاد عددها     السمكية يف مجيع حمافظات اجلمهورية باإلضافة إىل مفرخات القط        

  .نتيجة األرباح العالية اليت حيققها أصحاا
وجيب االهتمام مبصدر الزريعة حىت حنصل على سالالت نقية حيث أن وجود اكثر من ساللة      
باألحواض يؤدى إىل اختالفات كبرية يف النمو وبالتاىل ال يكون هناك جتانس يف املنتج النهائي   

  .ر نتيجة لذلكمن األمساك وينخفض السع
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  اهلابات املستخدمة يف جتميع وتدريج زريعة األمساك

  

  
                                        حتضني بيض البلطي داخل املفرخات
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  .نقل زريعة األمساك
   يستخدم لنقل زريعة األمساك عربات جمهزة بتنكات معزولة لالحتفاظ بدرجة احلرارة وا            

كما تزود هذه العربات مبضخات لـدفع تيـار     . لرتول الزريعة دون إجهاد   فتحات خمصصة   
وتنقـل  . مستمر من اهلواء داخل التنكات لتوفري نسبة عالية من األكسجني الذائب يف املاء            

وىف بعـض  . هذه العربات كميات كبرية من الزريعة ملسافات طويلة وبنسبة أحيـاء عاليـة   
ي يف األقفاص يتم النقل باستخدام الطـائرات إىل         األحوال مثل االستزراع السمكي البحر    

  .موقع األقفاص حيث يصعب ىف كثري من احلاالت الوصول إليها بالطرق التقليدية
  وميكن أن يتم النقل بتنكات فايربجالس أو من الصاج املعزول مـع دفـع تيـار هـوائي        

ك تستخدم أكياس   كذل. باستخدام مضخة هواء متصلة ببطارية السيارة أو بأنبوبة أكسجني        
البالستيك حيث ميال نصفها باملاء مث توضع الزريعة ويتم ضخ األكسجني داخـل الكـيس               

  .وإغالقه جيدا
ويراعى أن يتم النقل يف الصباح املبكر أو عند الغروب حىت ال تتعرض الزريعـة لـدرجات           

  .احلرارة املرتفعة أثناء النهار

                                عربات نقل الزريعة تنكات نقل الزريعة                    

  نقل زريعة األمساك باهلليوكوبتر
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  .تغذية األمساك
تستخدم لتغذية األمساك عالئق خاصة تتميز بتماسكها وطفوها لبعض الوقت على املياه حىت             
يتم تناوهلا عن طريق األمساك حيث أن سقوطها على ارض األحـواض يـؤدى إىل صـعوبة      

  . عليها كما يؤثر سلبا على صفات املياه وحيدث تلوثا بالتربةالتغذية 
ويستخدم لتصنيع هذه العالئق ماكينات خاصة تقوم خبلط مكونات العالئق خلطـا جيـدا              
 وتسويتها بتعريضها لدرجات حرارة مرتفعة حيث حيسن ذلك من معامل هضمها كما يساعد  

وتساعد التغذية الطافية على مراقبة     . على تكوين فراغات داخل اجلزيئات تعمل على طفوها       
كـذلك  . األمساك أثناء تناوهلا للغذاء ومعرفة احتياجاا الغذائية السليمة دون إهدار للعليقة           

ميكن للمرىب معرفة مدى إقبال األمساك على العليقة كذلك حالتها الصحية مما يكون له اكرب               
  .األثر يف احلصول على نتائج جيدة يف اية املوسم

  

وخترج العليقه بعد كبسها وضغطها من فتحات خاصة يتم التحكم يف اتـساعها يف صـورة       
حبيبات  تتناسب يف حجمها مع املرحلة العمرية لألمساك اليت ستتغذى عليها ويتم ذلك عن               

  . Extruderطريق ما يعرف باسم الباثق أو الـ 

  
  ايكسترودر النتاج أغذية األمساك



  50

داخل االكسترودر فان درجة احلرارة العالية ال تؤثر على القيمة          ونظرا لسرعة حترك الغذاء     
  . الغذائية ملكوناته بينما تعمل هذه احلرارة على التخلص من أي مسببات مرضية موجودة ا

 ويتم بعد ذلك عملية التجفيف للحفاظ على درجة رطوبة ثابتة للعليقة مث تربد قبل تعبئتـها         
ن العليقة حتت ظروف التهوية اجليدة لذلك يتم وضعها على          ويشترط ختزي . متهيدا لتسويقها 

  .حوامل خشبية بعيدا عن األرض كذلك توضع فواصل بينها تسمح مبرور اهلواء
وبرغم . وما زالت عمليات إنتاج هذه النوعية من عالئق األمساك يف مصر يف مراحلها األوىل             

إىل إنتاج كميات كبرية منها وبدرجـة   التشجيع الكبري من وزارة الزراعة فإننا ما زلنا حنتاج          
  .عالية من اجلودة للنهوض ذه الصناعة

وتقدم العليقة إىل األمساك ثالث مرات يوميا إمـا بطريقـة يدويـة أو باسـتخدام الغـذايات                  
األوتوماتيكية وهى افضل من ناحية دقة توزيع العليقة وتالىف األخطاء اليت تنتج عـن العنـصر                

  .البشرى
لألمسـاك   % 3من وزن الوزن احلي لألمساك الصغرية و    % 5عدالت التغذية بني       وتتراوح م 

الكبرية وىف العادة فان هناك كثري من العوامل اليت تؤثر على قابلية األمساك على الغذاء مثل درجة  
احلرارة ونسبة األكسجني الذائب يف املاء واحلالة الصحية لألمساك ومدى استساغة الغذاء لذلك             

. اقبة األمساك ملعرفة مدى استهالكها للغذاء هو العامل احملدد لزيادة أو نقص هذه املعدالتفان مر
ويتم تقدير الوزن احلي بأخذ عينة من األمساك وحساب متوسط وزا ونسبتها إىل العدد الكلـى          

  .لألمساك
  :وتتكون عليقه األمساك من

ب أن تكون العليقة حمتويـة      وهى املصدر الرئيسي لبناء جسم السمكة وجي      : الربوتينات -1
على مجيع األمحاض األمينية األساسية حىت ال تتعرض األمساك المراض سـوء التغذيـة              
ويعترب مسحوق األمساك هو املصدر الرئيسي للربوتينات احليوانية بعليقة األمساك بينمـا            
 هناك مصادر نباتية للحصول على الربوتني النبايت مثل فول الصويا وكسب القطن بعـد            

  .التأكد من خلوها من بعض املواد الضارة
وهى اليت توفر الطاقة اليت تساعد األمساك على احلركـة واداء بـاقي             :  الكربوهيدرات -2

األنشطة احليوية وتعترب احلبوب هي املصدر الرئيسي للكربوهيدرات يف عليقة األمسـاك            
احلصول على الطاقة ويؤدى نقص حمتوى العليقة من الكربوهيدرات إىل اجتاه األمساك إىل           

من الربوتينات وهى من املصادر الغالية نسبيا يف العليقة وبالتايل يزيد ذلك من تكـاليف             
كما تساعد املواد الكربوهيدراتية عند حتضري العليقة املطبوخـة إىل إحـداث            . التغذية
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فراغات داخل العليقة نتيجة تعرضا للحرارة تساعد على طفو العالئق وذلك مما يعمـل              
  .ى تقليل الفاقد منهاعل

 مـرة  25من املصادر الغنية يف الطاقة حيث حتتوى على طاقة حرارية تعـادل           : الدهون -3
ضعف الطاقة املوجودة يف الكربوهيدرات والربوتينات وان كانت أيضا مـن املـصادر             

وهى تعترب الوسط الناقل للمواد الغذائية الذائبة يف الليبيدات مثل االستريوالت           . الغالية
وكمـا  . كذلك تلعب دورا مها يف تكوين اخللية واجلدار اخللـوي         . عض الفيتامينات وب

ذكرنا يف الربوتني فان العليقة جيب أن حتتوى على األمحـاض الدهنيـة األساسـية وإال          
ظهرت أعراض نقص األمحاض الدهنية وهى اخنفاض معدل النمو وارتفاع حمتوى اخللية            

ويعتـرب  . بالبكتريا واخنفاض هيموجلوبني الدم وغريهامن املاء وزيادة احلساسية لإلصابة  
زيت كبد احلوت من املصادر اهلامة لألمحاض الدهنية األساسية وبالتايل فـان اضـافته              

  . للغذاء حيسن من معدالت النمو
وهى من املركبات العضوية اهلامة حلياة الكائن احلي رغم احتياجـه هلـا             :  الفيتامينات -4

لفيتامينات يف كثري من التفاعالت وتعمل كعامل مساعد لكثري         وتدخل ا . بكميات ضئيلة 
ونقص الفيتامينات يؤدى إىل عدم االستفادة من الغذاء وبالتايل تظهر      . من أنزميات اهلضم  

  . أعراض مرضية متعددة
وهى مركبات غري عضوية ذات عالقة وثيقة بكل الوظائف احليويـة           :  األمالح املعدنية  -5

ها عمليات تنظيم الضغط االمسوزى اليت تقوم ا األمساك ملعادلـة  اليت تتم يف اجلسم وامه  
وتساهم األمالح املعدنية يف بناء اهليكـل       . تركيز حماليل اجلسم مع البيئة اليت تعيش فيها       

ونقص األمالح . العظمى لألمساك كما تدخل يف تركيب الكثري من األنزميات واهلرمونات     
لى عمليات التنفس واهلضم والتكاثر والنمو والتـوازن        املعدنية يف عليقة األمساك يؤثر ع     

  . االمسوزى وغريها
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  .الوقاية من األمراض
إن النظافة مبدأ هام للغاية يف الوقاية من األمراض فسقوط فضالت الغذاء وخملفات اهلضم يعترب               

ض األكـسجني  وإضافة فهي تؤدى إىل اخنفا. بيئة صاحلة لنمو الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض      
  .الذائب يف املاء الالزم ألكسدة املواد العضوية

واألمساك امليتة أيضا من أسباب نشر األمراض لذلك جيب إزالتها وعدم تركها لتتحلل وتنـشر               
كذلك األدوات املستخدمة والشباك جيب تطهريها قبل استعماهلا او نقلها من مزرعة إىل             . املرض

  .  أال مراضأخرى حيث أا من أسباب انتشار

                               تطهري عجالت السيارة قبل دخول املزرعة 
  :الرعاية الصحية للزريعة واألمهات

   عند نقل الزريعة من أماكن التفريخ أو املصادر الطبيعية جيب عمل محامات مضادات حيويـة               
ومن اكثر . زول هذه الزريعةخمففة أو محامات مطهرات خلفض نسبة احلمل امليكرويب عليها قبل ن        

 االستربتومايسني وأيضا تستخدم - التتراسيكلني -املضادات صالحية لألمساك الكلورامفينيكول    
محامات برمنجنات البوتاسيوم واخضر املالكيت والفورمالني وتتم إضافة هذه املركبات وتقـدير        

  .ومستوى احليوية لألمساكاجلرعة باختالف حجم الزريعة واألعداد املنقولة ودرجة احلرارة 
   وعند االحتفاظ باألمهات بغرض عمليات التفريخ جيب العناية الشديدة خبلو هذه األمساك من             

 5بتركيز  ) كالوريد الصوديوم   ( األمراض والطفيليات وذلك بعمل محام ملحي من ملح الطعام          
 فيه ملـدة مخـس       وتوضع األمساك  200,000 : 1أو حملول برمنجنات البوتاسيوم بتركيز      % 

دقائق بغرض القضاء على الطفيليات والفطريات وبعض البكتريا اليت تصيب السطح اخلـارجي             
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وتنقل األمساك بعد إجراء احلمام إىل أحواض ا ماء جارى ذو مواصـفات جيـدة               . واخلياشيم
  .وتراقب حالة األمساك ويتم عزل األمساك اليت يظهر عليها اخنفاض احليوية

  

  . اك أمراض األمس
تتعرض األمساك داخل املزارع السمكية لإلصابة ببعض األمراض نتيجة وجود أعداد كبرية مـن              

  :ويوجد نوعني رئيسيني من األمراض مها. األمساك يف مكان واحد
  .ويسببها الفريوسات والبكتريا والفطريات والطفيليات:      األمراض املعدية-1 

نقص الغذائي واخللل الفسيولوجى والكيمـاوي     وتشمل أمراض ال  : األمراض غري املعدية   -1
  .والفيزيائي والبيئي

وتتفاوت هذه الظواهر املرضية يف حدا فقد تنحصر يف اخنفاض معدالت اإلنتاج أو قد تصل إىل               
وحتدث أمراض األمساك أساسا نتيجة سوء أساليب الرعاية واختالل االتزان . نفوق األمساك مجيعها 

 الوقاية من األمراض تعترب هامة للغاية يف احملافظة على األمسـاك حبالـة       البيئي لذلك فان عمليات   
  .صحية جيدة

  :وهناك عدة عالمات على ظهور املرض
قفز األمساك من املياه دليل على عدم صالحية املياه وقد يكون السبب اخنفاض تركيـز                -1

  .أيون األيدروجني ومحوضة املياه أو زيادة تركيز األمالح
  .عند السطح وهذا يدل على اخنفاض تركيز األكسجني الذائب يف املاءتنفس األمساك  -2
  .جتمع األمساك يف األركان عالمة أولية على إصابة األمساك باملرض -3
  .عدم تناول الوجبات اليومية املعتادة يف الغذاء -4
  . موت بعض األمساك وطفوها فوق املياه -5
  . تكاثر الطيور املائية على األمساك -6
  .ري عادية انبعاث رائحة غ -7
  

  :العالمات الداخلية لظهور املرض فهي
  .وجود سوائل يف جتويف البطن -1
 تغري لون الكبد من اللون الطبيعي وهو ألبين اىل اللون الفاتح أو األخضر مـع وجـود        -2

  .بثرات علية
  . شحوب لون الكلى والطحال ووجود بثرات عليها -3
  .الئها بالسوائل أو قلة حجمها وجود بقع بيضاء أو بنية على احلويصلة اهلوائية وامت -4
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  . احتقان جدار األمعاء وانتفاخها وامتالئها ببعض الطفيليات -5
  . وجود بثرات يف حجم الدبوس بني العضالت أو وجود فجوات ممتلئة بالسوائل -6
  . تغري لون اخلياشيم واحتقاا أو تآكلها خاصة من جهة األطراف -7

 األمساك وتوضع يف حوض زجاجي ويتم مراقبة        وللتأكد من عالمات املرض يتم اصطياد عدد من       
  :الظواهر التالية

  .اللون الداكن أو الفاتح مع وجود ارتشاحات أو بقع: لون األمساك -1
وجود بعض الديدان على اجلسم أو بني القـشور أو علـى الزعـانف أو يف داخـل                   -2

  . العضالت
  . اللون األمحر للزعانف أو تآكلها -3
  . تساقط القشور وعدم متاسكها -4
  . القرح العميقة والسطحية -5
  . وجود بقع تشبة جتمعات وبر القطن على اجللد واخلياشيم -6
  .  تؤدى اإلصابة ببعض الطفيليات أو نقص الفيتامينات إىل تقوس العمود الفقري -7
  .  عتمة العينني وفقدها لربيقها -8
  .   تغري شكل ولون اإلخراج كعالمة مميزة لبعض األمراض -9
  


