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0Fخامسال فصللا

∗ 
 

 أنواع المزارع السمكية
 

تقســـم المـــزارع الســـمكية إلـــى أنـــواع متعـــددة تبعـــًا لمجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تحـــدد  
طبيعة المزرعة وأسلوب التربية وفيما يلي نستعرض العوامل التـي تـم التقسـيم تبعـًا لهـا ومـن 

 .ثم أنواع المزارع 
 

 درجة الحرارة  ـ 1
 :رجة الحرارة إلى تقسم المزارع تبعًا لد 
 

 :أسماك المياه الدافئة لتربية مزارع  أ ـ
التـي و  حيث تربى في هـذه المـزارع أسـماك الميـاه الدافئـة وهي األكثر شيوعًا وانتشاراً  

لحـرارة وانخفـاض مسـتوى األكسـجين لكل من اتمتاز بقلة متطلباتها وسرعة نموها ومقاومتها 
 .ذوات اإلنتاجية العالية  من تعتبر هذه النوعية من المزارعا ولذ

 

 أسماك المياه الباردة لتربية مزارع  ب ـ
ـــــات كبيـــــرة كالمـــــاء الجـــــاري   وهـــــي أقـــــل انتشـــــارًا وأســـــماكها ذات احتياجـــــات ومتطلب

إال  .واألكسجين المرتفع إلى جانب ذلك فهي بطيئة النمو ولذا فإنها ذات إنتاجية منخفضة 
 .زة أن لها قيمة سوقية عالية ونوعياتها ممتا

 

 درجة الملوحة  ـ 2
  : تقسم المزارع تبعًا لدرجة الملوحة إلى 
 
 

  : مزارع المياه العذبة أ ـ
تربيـــة لار أو الينـــابيع ـطار أو اآلبــــار أو األمــــياه األنهــــوهـــي التـــي تســـتخدم فيهـــا مـــ 

 .األسماك 
 

                                                 
 .)  1997( ؛ برانية وآخرون )  1994( ؛ السيد )  1991( محمود  ؛)  1988( الناصري  ∗

Stickney, (1979) ; Li and Mathias, (1994) ; Parker, (2002). 
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 مزارع المياه المالحة  ب ـ
 .ربية األسماك تلهي التي تستخدم فيها مياه البحار أو البحيرات  
 

 مزارع المياه المويلحة ـ جـ
كاسـتخدام خلــيط مــن  .تربيـة األســماك لهـي التــي تسـتخدم فيهــا الميـاه قليلــة الملوحــة  

الحـة فتـؤدي إلــى مميـاه البحـر مـع الميـاه العذبـة أو ربمـا تكـون األحـواض الترابيـة ذات تربـة 
 .ي األحواض ارتفاع ملوحة المياه حتى لو كانت المياه عذبة عند ضخها ف

 

 المياه  حركة ـ 3
 :تقسم المزارع تبعًا لنوعية المياه المستخدمة إلى  
 

 : ) المياه المتجددة (الجارية المفتوحة  المياه مزارع أ ـ
 ،وهي التي يتم تغيير مياهها جـزئيًا أو كليًا باستخدام آليات خاصة للـري والصـرف  

م فـإن  2007راها العويفير وآخرون ـلدراسة التي أجوفقًا ل .وهذه المزارع هي األكثر انتشارًا 
مـن ميـاه  ٪ 10من المزارع السمكية السعودية تتبع هـذا النظـام حيـث تقـوم بإسـتبدال  ٪ 50

 .  األحواض يومياً 
 

 : ) النظام المغلق( نصف المفتوحة  مزارع المياه الجارية ب ـ
ألجل تنقيته ومـن ثـم إعـادة ضـخه  قالماء داخل نظام مغل فيها دوران وهي التي يتم       

  في األحواض
 

 : مزارع المياه الراكدة جـ ـ
وهي المزارع التي تقام في مياه البرك والمستنقعات التي ال يتم تجديد مياهها طبيعيًا  

 .أو صناعيًا وهي األقل انتشارًا على اإلطالق 
 

 Pens)  حظــائرال (ات ـوالمسيجــ Cages Cultureائمة ـاص العـــمــزارع األقفــ   د ـ

Culture أو أي مسطح مائي مناسب  أو البحيرات اري المائيةـفي المجام ـالتي تق
 . بجوار الشاطيء أو متصلة به
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  Stocking densityكثافة التربية ٍ  ـ 4
 :تقسم المزارع تبعًا لكثافة التربية إلى  
 

  :Extensive culture  ) غير المكثفة( الموسعة أو اإلنتشارية المزارع  أ ـ
يــتم فــي هــذه النوعيــة مــن المــزارع تربيــة األســماك فــي بيئــات شــبه طبيعيــة حيــث يــتم  

ذات مســـاحات كبيـــرة بكثافــــات ســـمكية قليلـــة ) بـــرك (  تخــزين األســـماك فـــي أحـــواض ترابيـــة
وبــدون إمــدادات بأيــة أعــالف أو أغذيــة مكملــة وٕانمــا ) المتــر المكعــب /ســمكات 5ـــ4( العــدد 

ومـن مميـزات . سماك على الغذاء الطبيعـي المتـوفر فـي األحـواض فقـط ُيعتمد في تغذية األ
وتكــاليف إنشــاء  الغــذاءو هــذه النوعيــة مــن المــزارع أن احتياجاتهــا قليلــة وخاصــة مــن الميــاه 

األحــــواض وحتــــى العمالــــة القائمــــة علــــى تشــــغيل المــــزارع إال أن أهــــم عيوبهــــا أن إنتاجيتهــــا 
كمـا أن السـيطرة علـى المشـاكل . بشـكل واضـح ويوجد تباين فـي أحجـام األسـماك  منخفضة
 .الصعوبة  ةكون بالغتفي حال حدوثها المرضية 

 

  : Semi-intensive culture المزارع شبه المكثفة ب ـ
بكثافات تربية أكبـر  )برك (  ترابية في أحواضوفي هذه المزارع يتم تربية األسماك  

عتمــد فــي تغذيــة األســماك علــى يو  )المتــر المكعــب /ســمكات 10( مــن النــوع غيــر المكثــف 
الذي يتم تنميته بالتسميد وذلك بإضافة المخصـبات العضـوية )  الهائمات( الغذاء الطبيعي 

ومـن مميـزات . أو الكيميائية ، هذا باإلضافة إلـى اسـتخدام األغذيـة المكملـة مثـل البقوليـات 
أنهـــا تتـــيح فرصـــة  هــذه المـــزارع أن إنتاجيـــة األســماك أعلـــى مـــن النــوع غيـــر المكثـــف ، كمــا

االستفادة المثلى لبعض المخلفـات الزراعيـة مثـل مخلفـات الـدواجن والمخلفـات الحيوانيـة فـي 
عملية تسميد األحواض لتوفير غذاء األسماك وعلى الجانب اآلخر نجد أن من عيوب هـذه 
النوعيـــة مـــن المـــزارع اســـتخدام المخصـــبات الـــذي قـــد يســـاعد علـــى ظهـــور أمـــراض طفيليـــة 

كل نقص األوكسجين الذائب في األحواض إلى جانـب احتياجهـا لكميـات كبيـرة وحدوث مشا
 .من المياه 

 
 : Intensive culture  المزارع المكثفة جـ ـ

ــــ10( يــــتم فــــي هـــــذه النوعيـــــة مــــن المـــــزارع تربيــــــة األســـــماك بكثافـــــات عاليــــــة    100ـ
واض غالبًا ما تكون إسمنتية أو من الفيبرجالس أو حتى من ـفي أح )المتر المكعب /سمكة

الخشب صغيرة الحجم مع وجود المتابعـة الدائمـة لجـودة الميـاه والحالـة الصـحية لألسـماك ، 
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المتزنـــة التـــي تفـــي بكافـــة وتعتمـــد التغذيـــة فـــي هـــذه المـــزارع كليـــًا علـــى األغذيـــة المصـــنعة 
ميزات هذه النوعية من المـزارع السـمكية أنهـا من أهم م وٕان. االحتياجات الغذائية لألسماك 

هـذا إلــى ، ذات إنتاجيـة عاليـة علـى الـرغم مـن أن احتياجاتهـا مـن المسـاحات األرضـية أقـل 
د وعـدم وجـود تبـاين فـي حصـاجانب سهولة السيطرة على األمراض وكذلك سهولة وسرعة ال

مـن ناحيـة التكـاليف  اءً حجم األسماك ، إال أن من عيوب هـذه المـزارع أنهـا أكثـر تكلفـة سـوا
 .الثابتة أو المتغيرة بجانب احتياجها لكميات كبيرة من المياه 

 
 األسماك المستزرعة وجنس  نوعية ـ 5
 :األسماك المستزرعة إلى  وجنس تقسم المزارع حسب نوع 
 

              : Monoculture النوع استزراع وحيد أ ـ
ـــة نـــوع واحـــد  مـــن األســـماك داخـــل الحـــوض ومـــن  حيـــث تخـــتص هـــذه المـــزارع بتربي

محاسن هذه النوعية من المزارع أن مشـاكلها تكـون معروفـة ومحـددة ألنهـا تتعلـق بمتطلبـات 
 .وخصائص ومشاكل نوع واحد من األسماك 

 
 Polyculture : استزراع متعدد األنواع ب ـ

 حيث تقوم هذه المزارع على تربية أكثر من نوع من األسماك داخل الحـوض الواحـد 
يكون بين تلك األنواع تنـافس أو أي مـن أشـكال العـداء كـافتراس بعضـها بعضـًا  ال على أن

، ولــذلك فــإن نجــاح التربيــة المختلطــة يتوقــف علــى حســن اختيــار األنــواع مثــل تربيــة مــثًال 
  . أو تربية البلطي مع المبروك مع البوري ماك المبروكـماك البلطي مع بعض أنواع أسـأس
  

 :   Monosex Cultureوحيد الجنسجـ ـ استزراع 
مثــل تربيــة  وفيهــا يســتزرع أحــد جنســي النــوع مــن األســماك إمــا اإلنــاث وٕامــا الــذكور

 . ذكور البلطي نظرًا لتفوقها في التمثيل الغذائي والنمو مقارنة بمثيالتها من اإلناث
 

 ام االستزراع ـنظ ـ 6
 :تقسم المزارع استنادًا إلى نظام االستزراع إلى  

  Integrated culture النظام المتكامل  مزارع أ ـ
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مــن تربيــة اآلبــاء ً◌ وفــي هــذه النوعيــة مــن المــزارع تــتم جميــع مراحــل التربيــة ابتــداء 
إلنتـاج البـيض والحيـامن وتفقيسـها ثـم تربيـة الصـغار إلـى الحجـم التجـاري ، وهـذه  واألمهات

متكامـل مـن المسـاحة الكافيـة  وٕالـى نظـام محكـم وخبيـرة المزارع تحتاج إلى إدارة جيدة واعيـة
والغذاء الجيد والعناية الصحية ، وتتميز هذه المزارع بأنها ذات مردود اقتصـادي جيـد حيـث 
توفر الوقت والمال ألنها تعتمد اعتمادًا كليًا علـى ذاتهـا دون الحاجـة أو اللجـوء إلـى المـزارع 

بإنتاجهـا العـالي مــن تتميـز كمــا مختلفـة ، نمـو األخـرى للحصـول علـى األسـماك فــي مراحـل 
 .األحجام األسماك المختلفة 

 
 Non- Integrated culture  مزارع النظام غير المتكامل ب ـ

وفــي هــذه النوعيــة مــن المــزارع يــتم االهتمــام بتربيــة مرحلــة واحــدة مــن مراحــل حيــاة  
وكالهمــا يحتــاج إلــى . فهنــاك مــزارع الحضــانة فقــط وهنــاك مــزارع التســمين فقــط ، األســماك 

تحتاج مزارع التسـمين كذا خر حيث تحتاج مزارع التحضين إلى من يقوم بشراء إنتاجها و اآل
        . سماك لتربيتها وتسمينها ألٕالى من يمدها بصغار او إلى من يقوم بشراء وتسويق إنتاجها 

 
 جنس األسماك المستزرعة 

 :تقسم المزارع حسب جنس األسماك المستزرعة إلى  
 

ســـواًء ) الـــذكر واألنثــى ( الجـــنس حيــث تقــوم بتربيـــة جنســي األســماك مــزارع ثنائيــة  أ ـ
 .إلنتاج الزرِيعة أو في عملية التسمين 

) األنثــى  وأالــذكر ( جنســي األســماك  أحــد مــزارع أحاديــة الجــنس حيــث تقــوم بتربيــة ب ـ
فقــط إلنتــاج الزريعــة ، أمــا فــي عمليــة التســمين فتقــوم بانتخــاب الــذكور فقــط ، نظــرًا 

كمـا قـد تقـوم مثـل . في التمثيل الغذائي والنمـو مقارنـة بمثيالتهـا مـن اإلنـاث لتفوقها 
  . )ذكـور فقـط ( هـذه المزارع بإنتـاج زريعـة أو نسـل وحـيد الجنس 

 أسـماك البلطـي وذلـك التهجين ألصـناف مختلفة كما في حـالةطبيعيًا باستخدام إما  ج ـ

مـــع ذكـــور البلطـــي  Oreochromis niloticusالنيلـــي بتهجـــين إنـــاث البلطـــي 
ــًا مــن النســل  85فيــتم الحصـــول علــى  Oreochromis aureusاألزرق  ٪ تقريب

ذكـــور وذلـــك فـــي الجــــيل األول ، كمـــا أن تهجـــين إنـــاث البلطـــي النيلـــي مـــع ذكـــور 
يعطـــي نســـًال مـــن الـــذكور بنســـبة  Oreochromis harnorumالبلطـــي األســـود 
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اعيًا فيـتم ذلـك باسـتخدام الهرمونـات سـواًء أمـا إنتـاج نســل مـن الذكــور صــن. مقاربة 
1Fالعليقة بإضافتها للمياه أو إلى

∗ .  

                                                 
 .األول  صلفلراجع ا    ∗
 


