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0Fالسابع لفصلا

∗ 

 حواض ألافي  االستزراع
 

ــــــرجالس أو ة مــــــن ـالمصنوعــــــ مكية اإلســــــمنتية أوـواض الســـــــاألحــــــ  تيك ـالبالســــــالفيب
ــ7شــكل ( مــن أي مــادة أخــرى أو  المضــغوط  البــركبــديًال عــن  هاســتخداماليــتم اللجــوء )  1ـ

 :الترابية في الحاالت التالية 
 

يها مـن الصـعب اسـتخدامها فـي إنتـاج المناطق الزراعيـة التـي تتميـز بخصـوبة أراضـ ـ
األسماك بسبب الجدوى االقتصادية لهذه األراضي حيث من األنسـب اسـتغاللها فـي 

 . اإلنتاج النباتي 
المنــاطق الصــحراوية تعتبــر غيــر مناســبة مــن الناحيــة االقتصــادية إلنتــاج األســماك  ـ

تســـمح باالحتفـــاظ  الترابيـــة نظـــرًا ألن طبيعـــة التربـــة فيهـــا ال بـــركباســـتخدام أســـلوب ال
بالميــــاه الضــــرورية إلنتــــاج األســــماك ، وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــذه األراضــــي يمكــــن 
معالجتهــــا لتحــــتفظ بالميــــاه إال أن تكــــاليف هــــذه المعالجــــة قــــد تكــــون غيــــر مجديــــة 

، ومــن األمثلــة علــى ذلــك طبيعــة التربــة فــي اقتصــاديًا الســتخدامها كمــزارع ســمكية 
راها ـووفقًا للدراسـة التـي أجـلب عليها النوع الرملي المملكة العربية السعودية حيث يغ

)  ٪77.8 (اض األسـمنتية هـي األكثـر شـيوعاً فإن األحو  م 2007رون ـالعويفير وآخ
للبـــرك الترابيـــة المبطنـــة بتربـــة طينيـــة حيـــث تســـتخدمها بعـــض المـــزارع ٪  5مقابـــل 

 . كأحواض تفريخ
اه قـد ال تتـوفر ـرة مـن الميــميات كبيــكـتاج لـة يحــالترابيـ البـركمكي فـي ـالس االستزراع ـ

  .بسهولة في مناطق كثيرة 
 

                                                             الوسيلة األفضل، في مثل هذه الحاالت يعتبر هو  األحواضلذلك فإن استخدام       
 :ية بالمميزات التال حواضهذا إلى جانب تمتع نظام التربية في األ

 
 

 

                                                 
 . ) 1997 ( ؛ برانية وآخرون ) 1994 (؛ السيد  ) 1998 (محمود    ∗

Huet, M. (1972) ; Stickney, (1979) ; Parker, (2002) ; Meske, C. (1985). 
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 حوض إسمنتي:  أ                             
 

 أحواض من الفيبرجالس: ب 
 ) 1ـ7 (شكل 
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        إمكانيـــة اســـتخدام نظـــــام الـــدائرة المغلقـــة للميــــاه ممـــا يتيــــح توفـــــير نســـبة كبيـــرة جــــداً  ـــــــ
مــن الميــاه المســتخدمة فــي حالــة البــرك الترابيــة مــع الحصــول علــى نفــس )  ٪ 90 (
 .لقدر من اإلنتاجية أو أكثر ا

 االستزراع السمكي في األحواض يتيح الفرصة األكبر للسيطرة على األمراض ـــــــ
 .وعالجها بأقل التكاليف         

  األفضل ديثة والتي تؤدي إلى الحصول على اإلنتاجيةـإمكانية استخدام التقنيات الح      ــــــ
فـي المنـاطق ذات درجـات الحـرارة المختلفـة حيـث يسـهل  حـواضإمكانية استخدام األ ــــــ

فــي درجــة رتفــاع االفــي هــذه الحالــة اســتخدام أحــد أنظمــة التهويــة أو التغطيــة لتجنــب 
 .الحرارة وربما التدفئة لرفع درجة الحرارة 

مـن حيـث األكسـجين  حواضيمكن التحكم في مواصفات المياه المستخدمة داخل األ ـــــــ
 . لهيدروجيني ، مستويات األمونياالذائب ، الرقم ا

نتاجية بما يعـود بالجـدوى إلوبالتالي تنظيم العملية ا يخسهولة التحكم في عملية التفر  ــــــــ
   .  السمكي  االستزراعاالقتصادية من إقامة مشروع 

 

  حواضمواصفات األ
 : حواضاألفي إن الشروط الواجب توافرها  
 . تصنيعها رخيصة الثمن إلى حد ما ومتوفرة فيأن تكون المواد المستخدمة  ـ 1
 .سامة لألسماك  المواد المستخدمة في تصنيعها أال تكون ـ 2
 .أال تكون من المواد القابلة للتآكل  ـ 3
 .أن يكون سطحها الداخلي أملس ليسهل عملية التنظيف والتخلص من المخلفات  ـ 4
 

، ) أحــــواض خرســـانية(ســـمنتية مـــن المـــواد األحـــواض وعليـــه فإنـــه يمكـــن صـــناعة األ 
.البـولي إيثلـين  أوالفيبرجـالس ، الحــديد المجلفـن ، البالســتيك ، الخشـب ، البـولي بـروبلين 

كمـا . ي األسـمنتية أو الفيبـرجالس ـالشائعة في تربية األسـماك هـ حواضغير أن األ 
يهــــا تــــوفر فتالمصــــنوعة مــــن الخشــــب شــــائعة االســـتخدام فــــي المنــــاطق التــــي  حـــواضأن األ

 .األخشاب رخيصة الثمن 
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فإنهــا يمكــن أن تكــون دائريــة أو قائمــة الزوايــا علــى حــواض كل األـأمــا مــن حيــث شــ
وفقـًا  .األضـالع  ثمانيةشكل مربع أو مستطيل ، أو متنوعة الزوايا على أشكال سداسية أو 

م عــــن المــــزارع الســــمكية الســــعودية فــــإن  2007للدراســــة التــــي أجراهــــا العــــويفير وآخــــرون 
) ٪  22.2 (تلتها األحـواض المربعـة ) ٪ 64.4 (يوعًا ـر شـاألكث واض المستطيلة هيـألحا

 . )٪  13.4 (ثم األحواض الدائرية 
  

 األحواض الدائرية 
البــًا مــا تســتخدم فــي تربيــة األمهــات كمــا تســتخدم فــي تحضــين زريعــة بعــض أنــواع غ 

حيـث يمكـن أن يصـل قطرهـا  األسماك ، وتختلف أبعاد هذه األحـواض حسـب نـوع التربيـة ،
سـم وهـو  150ــ120أمتـار وعمقـه بـين  9ــ3م إال أن الشــائع منهـا يتـراوح قطـره بـين  30إلى 

 .المستخدم في تربية أسماك البلطي 
 
دائريـة فـإن ذلــك يسـاعد علــى إحـداث تيـار مــائي جيـد داخــل  ألحــواضعنـدما تكـون ا 
 األحـواض كمـا تتميـز.  ) 2ــ7كل شـ(  زاءهـيع أجــمما يؤدي إلى وصول المياه لجم لحوضا

المتراكمة في القاع نظرًا لسـهولة وصـولها إلـى فتحـة الدائرية بسهولة التخلص من المخلفات 
وعليه فـإن المخلفـات تسـقط بالجاذبيـة  ائال نحو المركزما يكون القاع مالصرف حيث غالبًا 

 .إلى فتحة الصرف السفلية وبالتالي يكون من السهل التخلص منها 
 

 
 
 
 

  الدائري الحوضتيار المياه داخل   ) :   2ـ7( شكل 
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 األحواض المستطيلة 
 ألنهـا أقـل تكلفـة األحواض المستطيلة هـي األكثـر انتشـارًا فـي المـزارع السـمكية نظـراً 

لسهولة صيد األسماك منها ، وتختلف أبعاد األحواض تبعًا للغرض من التربية ، غير أنـه و 
وكلمـــا كـــان . االرتفـــاع : العـــرض : بـــين الطـــول  1:  3:  30يفضـــل الحفـــاظ علـــى النســـبة 

الطول أقل كان أفضل حتى ال تتجمع األسماك عند فتحة دخول المياه الغنية باألكسـجين ، 
 . زء اآلخرـل في الجـوض وتقـزء من الحـمكية في جـة السـوبالتالي تزداد الكثاف

 
يصــل مــن فتحــة دخــول الميــاه  ار المــاء فيهــا مســتقيماً ـاألحــواض المســتطيلة يكــون تيــ

، فيـؤدي ذلـك لعـدم وصـول الميـاه الجديـدة والغنيـة )  3ــ7شـكل ( إلى فتحة الصرف مباشـرًة 
باألكســـجين الــــذائب إلــــى جوانــــب الحــــوض بشــــكل جيـــد ، كمــــا يمكــــن تــــراكم المخلفــــات فــــي 

يراعـى عنـد .الجوانب البعيدة عن مسار الميـاه ممـا يزيـد مـن صـعوبة الـتخلص منهـا بسـرعة 
نشــاء األحــواض المســتطيلة عمــل الميــول الالزمــة فــي القــاع وأن تكــون فتحــة الصــرف فــي إ

 .الناحية األدنى من القاع 
 
 
 
 

 

 
 

 المستطيل لحوضتيار المياه المستقيم داخل ا :)  3ـ7 (شكل 
 

 نظام الري والصرف
االســتزراع الســمكي فــي األحــواض قــد يــتم باســتخدام نظــام التربيــة المفتوحــة وعنــدها 

تبــر تــوافر الميــاه بالكميــة والنوعيــة المناســبة هــو العنصــر المحــدد لزيــادة اإلنتاجيــة ، حيــث يع
فــي . جــرام مــن األســماك يتطلــب علــى األقــل واحــد متــر مكعــب مــن الميــاه  500أن إنتــاج 

٪ فقط مـن كميـة الميـاه فـي نظـام  10حين أنه يمكن الوصول إلى نفس اإلنتاجية باستخدام 
ـــاه المغلقـــ ـــتم اســـتخدام  ةدائـــرة المي ـــاه صـــرف 90حيـــث ي  بعـــد معالجتهـــا الحـــوض ٪ مـــن مي
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المفتـوح  نظام الري والصرف في النظام يوبناًءا عليه نتناول فيما يل. وضخها إليه مرة ثانية
 . ثم في النظام المغلق

 
 التربية المفتوحةنظام  : أوًال 

 : ريــال ـ أ
1Fيعتبر نظام الري المتوازي       

و األفضل ، حيث يتم ري كل حـوض علـى حـده وبـذلك ـه ∗
 .يتم التحكم في مياه األحواض بشكل فردي كٌل حسب احتياجه تبعًا لنوع التربية فيه

 
 : رفـالص ـ ب

 :يمكن أن يكون بإحدى الطرق التالية في األحواض الدائرية الصرف  1 ـ ب
لمركـــز وعليـــه فـــإن يكـــون القـــاع مـــائال نحـــو احيـــث )  4ــــ7شـــكل ( الصـــرف القـــاعي  ـ 1

تســقط بالجاذبيــة إلــى فتحــة الصــرف الســفلية وبالتــالي  المتراكمــة فــي القــاعالمخلفــات 
يكون من السهل التخلص منها على أن تزود الفتحة بشـبكة تسمح بمرور المخلفات 
وال تســـمح لألســماك بــالمرور ، ويمكــن أن تتصــل بماســورة الصــرف القاعيــة ماســورة 

للحركــة بحيــث إذا أخــذت الوضــع الرأســي كانــت محــددة أخــرى خــارج الحــوض قابلــة 
. لمســتوى الميــاه فــى الحــوض وعنــد اســنخدامها فــي الصــرف تأخــذ الوضــع األفقــي 

وفـــي شـــكل آخـــر للصـــرف القـــاعي يمكـــن أن يـــزود الحـــوض بماســـورة رأســـية قابلـــة 
للــدوران حــول كــوع مثبــت علــى ماســورة الصــرف القــاعي ، تكــون الماســورة الرأســية 

ي الميـــاه فـــى وضـــعها القـــائم وعنـــد الوضـــع المائـــل تســـاهم فـــي عمليـــة محـــددة لمســـتو 
 .الصرف والتخلص من المخلفات الناعمة العالقة 

 
ــ7شــكل  ( Venturiالي ـائي اإليطـــــــب إلــى الفيزيـالــذي ينســو وري ـرف الفنتـــالصــ ـ 2  ) 5ـ

مثبتـة  B خـرى أصـغر منهـا فـى القطـرأحـول ماسـورة  A تثبـت ماسـورة رأسـية وفيـه
ــــى الوالمخ ــــدخول مــــن الفتحــــات إل ــــى ال ــــر عل ــــالتفريغ تجب ــــة ب ــــات العالق ــــين لف ــــراغ ب ف

الماسورتين ومن ثم الخروج من الحوض من خالل الفتحة العلوية للماسورة الداخليـة 

                                                 
 فصل السادسراجع ال    ∗
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، ويمكــن صــرف ميــاه الحــوض  دد لمســتوى الميــاه بــالحوضـتعمــل عندئــذ كمحــ يالتــ
 . بإبعاد الماسورة الداخلية عن فتحة الصرف

 

 
 

 الصرف القاعي لألحواض الدائرية )4ـ7(شكل 
 (Huet,M. 1972)المصدر 
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 رف الفنتوريـالص
 ) 5ـ7  (شكل

 (Stickney, R. R. 1979)المصدر 
 

 في األحواض المستطيلةالصرف  2 ـ ب

 
 . الناحية األدني من قاع الحوض الصرف القاعي حيث تكون فتحة الصرف في ـ 1 
 
وفيــه يــزود  (Overflow suction pipe system) ء الزائــدشــفط المــا امـنظــ ـ 2

ر المـاء حـامًال معـه المخلفـات مـن فتحـات عنـد ـالحوض بالماء من فتحـة الـرى ، يمـ
عنـد فتحـة الصـرف قاعدة ماسورة رأسية مثبتة حول ماسـورة أصـغر منهـا فـي القطـر 

العلويـة  اء إلـى الخـارج مـن خـالل الفـتحـالمـ قدفتـلي األدنـى مـن الحـوض فى الجانـب
 . ) 6ـ7شكل (  للماسورة الداخلية
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 الصرف بنظام شفط الماء الزائد
 ) 6ـ7( شكل 

 .ـ الماسورة الصغيرة 5ـ الماسورة الكبيرة ، 4ـ فتحات عند قاعـدة الماسـورة الكبيرة ،  3ـ الحـوض ،  2،  وضـفتحة ري الح ـ1

 (Meske C. 1985)المصدر 
 

 )الدائرة المغلقة(النظام المغلق : ثانيًا 
المـــاء داخـــل نظـــام مغلـــق ألجـــل تنقيتـــه ومـــن ثـــم إعـــادة ضـــخه فـــي  دوران وفيـــه يـــتم

 : ، ويتطلب هذا النظام وجود الوحدات التالية)  7ـ7شكل (  األحواض
 الناتجــة مــن Removal of particulate matterزالــة الــدقائق الصــلبة إوحــدة  ـ

أو باســتخدام الفلتــرة  اك ومــن فــائض الغــذاء ويــتم ذلــك إمــا بالترســيبمخلفــات األســم
. يجب المحافظة على التنظيـف المسـتمر للفالتـر حالة الفلترةالميكانيكية إال أنه في 

المخلفات الناعمة من الممكن أن تزاح أوًال قبل دخـول الميـاه للفالتـر فيزيـد ذلـك مـن 
 . كفائتها ومن أعمارها

وفيـــه يـــتم الـــتخلص مـــن  Biological filtration unitحيويـــة لتـــرة الوحـــدة الف ـ
 . األمونيا والنتريت نظرًا لخطورتهم على حياة األسماك

معالجة تحـول الميـاه تم توفيها  Buffering of pHوحدة تنظيم الرقم الهيدروجيني  ـ 
نحــو الحامضـــية والـــذي يحـــدث نتيجـــة لمجموعــة مـــن المـــؤثرات كارتفـــاع نســـبة ثـــاني 

 .لكربـــون واألحمـــاض المتكونـــة بســـبب البكتريـــا والمـــواد العضـــوية المتحللـــة اكســـيد ا
واد لرفــع ـويتضــمن عمــل هــذه الوحــدة الــتخلص مــن ثــاني اكســيد الكربــون واضــافة مــ
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كربونـات الكالسـيوم  أو)  سـريعة الـذوبان (يوم ـالكالسـ اتـاه مثـل بيكربونــدية الميــقاع
 . )بطيئة الذوبان ( 

، وقــد يــتم تزويــده  هواءوفيهــا يــتم تزويــد المــاء بــال Aeration unitوحــدة التهويــة  ـ 
إال أن أجهــــــزة توليــــــد أو ضــــــخ  Oxygenation)أكســــــجة ( باألكســــــجين مباشــــــرة 

 . األكسجين قد تكون مرتفعة التكاليف

 )الدائرة المغلقة(النظام المغلق  )أ  7ـ7 (شكل                       
 (Parker,R. 2002)المصدر 

   
 لنظام مغلقصورة  )ب 7.7 شكل(

 (Parker,R. 2002)المصدر 
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 نظام التهوية 
 امة المزارع السـمكية بنظـام البـرك الترابيـة قـد ال نحتـاج إلـى أنظمـة تهويـة نظـرًا ألنـند إقع 

 يتم فيها زراعـة النباتـات المائيـةفضال عن أنه  من النوع غير المكثف البرك الترابية األستزراع في
ومن ثم إنتاج األكسجين الالزم لتنفس األسماك وقد يتم االسـتعانة  ة البناء الضوئيالتي تقوم بعملي

أمـا فـي حالـة االسـتزراع السـمكي فـي األحـواض فـإن األمـر . بأنظمة تهوية إضـافية إذا لـزم األمـر 
يختلــف حيــث ال يــتم تنميــة النباتــات المائيــة داخــل األحــواض وبالتــالي تفقــد األســماك مصــدرًا مــن 

كســـجين المـــذاب الـــالزم لتنفســـها ، وعليـــه يصـــبح اســـتخدام نظـــام خـــاص بالتهويـــة أمـــرًا مصـــادر األ
يــرتبط نظــام التهويــة باحتياجــات األســماك لألكســجين الــذائب والتــي تختلــف تبعــًا لنــوع  .ضــروريًا 

كميـة األكسـجين المـذاب فـي المـاء  كمـا تتـأثر، األسماك وأعمارها وأوزانها ومعـدل التغذيـة اليوميـة 
2Fأخرى مثل درجة الحرارة والملوحة وعمق المياه بعوامل

∗  . 
بالنســبة ألنظمــة التهويــة فإنــه يمكــن اســتعمال مضــخات خاصــة تعمــل كنــوافير ليــتم 

علـى شـكل نـافورة فيسـاعد ذلـك علـى ذوبـان كميـة  حـواضدفع الماء إلـى أعلـى فـي وسـط األ
مـاء مناسـبًا حتـى ال تبار أن يكـون معـدل دوران الـذ فـي االعــوي مـع األخــمن األكسجين الجـ

 .يسبب إرباكًا لألسماك أو يشكل نوعًا من الضغط عليها 
 

ة تمتــد داخــل قبــعــن طريــق أنابيــب مث حــواضكمــا يمكــن ضــخ الهــواء مباشــرة فــي األ 
وتتصـــل خارجـــة بمضـــخات خاصـــة لضـــخ الهـــواء ، وبخـــروج الهـــواء مـــن الثقـــوب  حـــواضاأل

ن المـذاب ، وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أنـه يتحـرك المـاء فيمتـزج بـالهواء وتـزداد كميـة األكسـجي
 . لتر /ملجرام 5ـ4يجب أن ال يقل معدل األكسجين المذاب عن 

 

أما في حالة استعمال أنظمة دائرة المياه المغلقة فـإن األمـر يختلـف إذ قـد ال تحتـاج 
إلى أنظمة خاصـة للتهويـة نظـرًا ألن الميـاه يـتم سـحبها باسـتمرار ومعالجتهـا ومـن  األحواض

عودتهــا إلــى األحــواض بجــودة أفضــل وكميــة أكســجين مذابــة أكبــر حيــث تتضــمن عمليــة ثــم 
 . األكسجينالهواء أو المعالجة إضافة 
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