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                السمكي االستزراع أهمية         
 هومقومات      

 

 االستزراع السمكي أهمية
الســـــمكي أصـــــبحت ضـــــرورة اقتصـــــادية بعـــــد أن  االســـــتزراعإن تربيـــــة األســـــماك أو  

صــيد مــن البحــار واألنهــار ممــا أدى إلــى الحاجــة الشــديدة للمــوارد الغذائيــة متراجعــت كميــة ال
لــب المتزايـد علــى البـروتين الحيــواني لمواجهـة التزايــد السـكاني ، هــذا باإلضـافة إلــى لسـد الط

أن عملية تربية األسماك تعتبر أكثر فائدة من محاولة صيدها مـن المـوارد المائيـة الطبيعيـة 
 :كالبحار والبحيرات واألنهار وذلك لألسباب التالية 

زجة في أي وقـت عكـس عمليـة الصـيد التـي المزارع السمكية تستطيع توفير األسماك الطا أ ـ
 .رادة القائمين على الصيد إقد تخضع لمواسم وعوامل معينة خارجة عن 

في حالة المزارع السمكية يمكن للقائمين على إدارتها اختيار أنـواع األسـماك الجيـدة  ب ـ
 .وذات النمو السريع والمرغوب فيها 

نســـب أفـــي المـــزارع عـــن طريـــق تـــوفير إمكانيـــة الـــتحكم فـــي معـــدالت نمـــو األســـماك  ج ـ
ق بـاإلدارة أو التغذيـة أو الميـاه ـاعد على ذلك والتي تتعلــوامل التي تسـروف والعـالظ

 . االستزراعأو أحواض وبرك وأقفاص 
يمكــن زيــادة كثافــة األســماك فــي المــزارع ويقصــد بــذلك أعــداد األســماك فــي أحــواض  د ـ

وحـــدة المســاحة المســتخدمة فــي حــين ال لتحقيــق االســـتفادة القصــوى مــن  االســتزراع
 .يتوفر ذلك في البيئة الطبيعية لألسماك سواًء كانت بحارًا أو أنهارًا 

إن األسماك فـي المـوارد المائيـة الطبيعيـة المختلفـة قـد تتعـرض لألخطـار التـي تهـدد  هـ ـ
د صغيرة كانـت أو كبيـرة كمـا قـيفترسونها قد  حياتها نتيجة وجود أعداء طبيعيين لها

 المخلفـــات الصـــناعية وتلويـــث الميـــاه علـــى حيـــاة وصـــحة األســـماك فـــي بيئتهـــاتـــؤثر 
وعلى الجانب اآلخر نجـد أن جميـع هـذه العوامـل والظـروف واقعـة تحـت . الطبيعية 

 .السيطرة في حالة المزارع السمكية مما يحقق اإلنتاجية األفضل 
 االستزراع السمكي مقومات
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امتهــا كــي دساســية يجــب توفرهــا ودراســة إمكانيــة إإن تربيــة األســماك لهــا مقومــات أ 
 :وتتلخص هذه المقومات فيما يلي  احقق الفائدة المأمولة منهتع و ير االمش تستمر

 

 اء ـالم: أوًال 
يعتبر الماء من أهم المقومات التي يجب التأكد من توفرها وبشكل دائم ألنها عامل  

عليـــه قـــد يـــتم اختيـــار موقـــع المزرعـــة ًا الســـمكي بـــل وبنـــاء اإلســـتزراعنجـــاح عمليـــة لمحـــدد 
السمكية إذ قبل البدء في مشروع إنشاء مزرعـة األسـماك يجـب التأكـد مـن وجـود المـاء لـيس 
فقط بالقدر المطلوب ولكن أيضًا بالنوعية المناسبة ألنـه ربمـا تتـوفر الميـاه مـن مصـدر مـاء 

يل المياه هو الطريقـة لحويعتبر ت. وبكميات كبيرة لكن نوعيتها قد ال تصلح لتربية األسماك 
المثلى للحكم على صالحيتها أو عدمه الستخدامه في إقامـة مزرعـة سـمكية علـى أن ُيعنـى 

 :التحليل باختبار القياسات التالية 
 

 : pHالرقم الهيدروجيني  ـ 1
على درجة حموضة أو )  pHالرقم الهيدروجيني ( يدل تركيز أيون الهيدروجين أو  

، أما القلوية فيعبر عنها  7ر عن الحموضة بالرقم الهيدروجيني أقل من ويعب، قلوية المياه 
فإن المـاء يكـون  7، أما إذا كان الرقم الهيدروجيني مساويًا  7بالرقم الهيدروجيني أكبر من 

 . 14بأن مقياس الرقم الهيدروجيني يتراوح ما بين صفر إلى متعادًال ، هذا مع العلم 
 
وتختلـــف  الهيــدروجينتغيـــرات تطــرأ علــى درجـــة تركيــز األســماك حساســة جــدًا ألي  

األســماك فيمــا بينهــا فــي درجــة تحملهــا لهــذه التغيــرات وعمومــًا فــإن الميــاه المناســبة والمثاليــة 
وحتـى قليلـة )  7( إلـى المتعادلـة )  6.5( لحياة األسماك تتراوح من المياه قليلـة الحموضـة 

 ) .  8.5( القلوية 
 
غيـر صـالحة بـل  5الحموضة ذات الرقم الهيدروجيني أقل مـن وتعتبر المياه شديدة  

تسبب أضرارًا مباشرة وأخرى غير مباشرة لعملية تربية األسماك ، أما عن األضرار المباشرة 
فإن زيادة أيونات الهيدروجين يعتبر سـام لألسـماك حيـث يفقـدها الشـهية لتنـاول الغـذاء ومـن 

بـــنقص التغذيـــة وهـــذا قـــد يزيـــد مـــن فرصـــة  ثـــم تظهـــر عليهـــا األعـــراض المرضـــية المرتبطـــة
تــؤدي زيــادة حموضــة الميــاه أيضــًا إلــى نقــص الكربونــات . إصــابتها بالطفيليــات والبكتيريــا 

عظـــام األســـماك وقشـــورها وبالتـــالي قـــد يحـــدث الذائبـــة فيهـــا والتـــي تعتبـــر ضـــرورية لتكـــوين 
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قـد يعـرض تشوهات في عظام األسـماك وضـعف فـي تكـوين القشـور التـي تحمـي الجلـد ممـا 
 الهائمــات النباتيــةأمــا التــأثير غيــر المباشــر فهــو عــدم قــدرة ، األســماك لإلصــابة بالفطريــات 

على الحياة في المياه الحامضية نتيجة لنقص غاز ثاني أكسيد الكربون الالزم لعملية البناء 
 .الضوئي ومن ثم تفقد األسماك مصدرًا من مصادرها الغذائية 

 
يز متعــادل ، أمــا إذا كــان مصــدر الميــاه نهــرًا أو ـر ذات تركــاـأكثــر أنــواع ميــاه اآلبــ 

بحيرة فـإنه من الطبيعي أن يعتمد تركيز مياههـا علـى نوعيـة تركيـب التربـة التـي تمـر بهـا ، 
أمــا إذا كــان المصــدر مــن مســتنقع أو ميــاه راكــدة تحتــوي علــى كميــات مــن المــواد العضــوية 

        Cao. الجير الحي لتها بإضافةادـالمتحللة فستكون المياه حامضية ويمكن مع
 
 : Dissolved Oxygenاألكسجين المذاب  ـ 2
األســــماك كـــأي حــــيوان آخــــر تحتـــاج إلـــى األكســــجين فـــي عمليـــة التـــنفس ولكنهـــا ال  

تتنفس األكسجين الجوي بصورته المعروفة ألنها ال تعيش على اليابسـة وٕانمـا تحصـل عليـه 
ا الطبيعية تمامًا كما هو الحـال مـع جميـع الكائنـات المائيـة ، مذابًا في المياه التي هي بيئته

وتختلف األسماك في احتياجاتها من األكسجين المذاب كما تختلف في مقدرتها على تحمل 
يتـراوح بـين  مـن تركيـز األكسـجينانخفاض األكسجين ، وعمومًا فإن األسـماك تتحمـل مـدى 

ــ5 /  ممليجــرا 4جين عــن ـن انخفــاض األكســولكــ)  ppmزء بــالمليون ـجــ ( لتــر/ ممليجــرا 12ـ
/  ممليجـرا 8كمـا أن االنخفـاض عـن  لتر يجعـل األسـماك غيـر قـادرة علـى التـنفس والنمـو ،

ريعــة مشــوهة بعــد ز لتــر يــؤدي إلــى نقــص فــي نمــو مبــايض أمهــات األســماك ومــن ثــم إنتــاج 
دي وبشــكل عــام فــإن انخفــاض األكســجين فــي الميــاه عــن الحــدود الموصــى بهــا يــؤ .  الفقــس

ديد ـالشـ صقنإلى إجهاد األسماك وانخفاض مناعتها وانخفـاض معـدالت النمـو وفـي حالـة الـ
ومــن عالمــات . ة فــإن ذلــك يــؤدي إلــى اختنــاق األســماك ونفوقهــا ـتويات الحرجـــتحــت المســ

ماك بالصـعود إلـى قـرب السـطح لتبتلـع المـاء ومعـه ـنقص األكسجين في الماء أن تبـدأ األسـ
عالمة جيدة لمسئول المزرعة أو المربي لمعالجة نقص األكسجين في قليل من الهواء وهذه 

 . عرض لها بعد قليلاألحواض والتي سن
تتحمــل درجــات قليلــة جــدًا مــن األكســجين  وأوالجــدير بالــذكر أن األســماك قــد تتــأقلم  

ولكــن بمــرور الوقــت يصــبح األمـــر  يهــاالمــذاب لمــدة ســاعات قليلــة دون أي أثــر ظــاهر عل
لهــذا الســبب فإنهــا علــى األقــل تضــعف وتصــبح  ســلفنا إذا لــم تمــوت األســماكحرجــًا وكمــا أ
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 تذبـذبأن ننبـه إلـى أن عرضة لألمـراض وتتراجـع معـدالت النمـو ، ومـن الضـروري والمهـم 
األكســجين خــالل النهــار بســبب االنخفــاض أو االرتفــاع فــي درجــة الحــرارة ُيعــد أمــرًا مســتوى 

مـــا كـــان ذلـــك التذبـــذب فـــي المـــدى الـــذي تتحملـــه طال طبيعيـــًا وال يـــؤثر علـــى نمـــو األســـماك
  . األسماك

 
وتتأثر كمية األكسجين المذابة في الماء بعدة عوامل في مقدمتها درجة حرارة المياه  

حيث العالقة عكسية بينهما فارتفاع درجة الحـرارة يقلـل مـن مقـدرة الميـاه للتشـبع باألكسـجين 
تكـون  م° 30ة الحـرارة ـباألكسجين عند درج ةالعذب ة تشبع المياهـالمذاب حيث وجد أن درج

جـزء  14أجزاء بالمليون في حين أن الماء عند درجة الصفر المئوي يتشـبع حتـى  7حوالي 
إن درجة ملوحة المياه من العوامل المؤثرة أيضًا علـى عمليـة التشـبع باألكسـجين . بالمليون 

بزيادة درجة الملوحة تقل درجـة تشـبع  حيث لها تأثيرًا مشابهًا لتأثير درجة الحرارة بمعنى أنه
ن الميـاه البحريـة لحجم معـين مـالمياه باألكسجين وهو ما يعني انخفاض األكسجين المذاب 

تتـــأثر كميـــة األكســـجين . مـــن الميـــاه العذبـــة عنـــد نفـــس الظـــروف الحجـــم مقارنـــة مـــع نفـــس 
ألكســجين المــذاب أيضــًا بعمــق الميــاه حيــث نجــد عالقــة عكســية بــين عمــق الميــاه ونســبة ا

المــذاب ويرجــع ذلـــك إلــى أن الطبقــة الســـطحية مــن الميـــاه تكــون أكثــر عرضـــة للريــاح ممـــا 
يســاعد علــى تشــبعها باألكســجين الجــوي أكثــر مــن الطبقــات العميقــة هــذا باإلضــافة إلــى أن 

تقــل عمليــة البنــاء زيــادة عمــق الميــاه يقلــل مــن فرصــة وصــول أشــعة الشــمس إليهــا ومــن ثــم 
تقـــل كميـــة األكســـجين المتحصـــل عليهـــا النباتـــات المائيـــة وبالتـــالي  الضـــوئي التـــي تقـــوم بهـــا

ولعــل مــن ســبل معالجــة نقــص األكســجين هــو زيــادة كثافــة النباتــات  ،كنتيجــة لهــذه العمليــة
األحــواض الســمكية حيــث تــزداد كميــة األكســجين بزيــادة عمليــة البنــاء الضــوئي فــي المائيــة 

مــع مالحظــة أن األكســجين الــذائب يقــل  ،ارالتــي تقــوم بهــا تلــك النباتــات خاصــة أثنــاء النهــ
ومـن العوامـل المـؤثرة .  أثناء الليل كنتيجة لتنفس النباتـات والكائنـات الحيوانيـة ليليـة النشـاط

بكميات تفوق حاجة  أيضًا في كمية األكسجين المذاب هو إضافة المادة الغذائية لألحواض
يــــة ومــــن ثـــم اســــتهالك كميــــة مــــن األســـماك ممــــا يترتــــب عليـــه تحلــــل المــــواد الغذائيـــة المتبق

 .فيؤدي ذلك إلى نقصانه بالمياه األكسجين المذاب 
 
 :ولمعالجة عملية نقص األكسجين في األحواض يمكن إتباع ما يلي  
  .كما ذكريجب المحافظة على وجود النباتات المائية داخل األحواض  ـ أ 
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ك حتــى ال يترتــب عليــه تنظــيم عمليــة التغذيــة بحيــث ال تزيــد عــن احتياجــات األســما ـب 
بقاء الفـائض فـي األحـواض ومـن ثـم يتحلـل ويسـتهلك كميـة مـن األكسـجين فـي هـذه 

 .العملية 
يمكـــن رش المـــاء فـــي أحـــواض التربيـــة باســـتعمال مضـــخات خاصـــة تعمـــل كنـــوافير  ـج 

علــى شــكل أو علــى األجنــاب فــي وســط الحــوض  هدفعــســحب المــاء ثــم حيــث يــتم 
ون ـظة أن ال يكـــو مــع مالحـــأكســجين الجــمــن ميــة نــافورة ممــا يســاعد علــى ذوبــان ك

 تعكــردوران المــاء شــديدًا حتــى ال يــؤدي إلــى مــزج مكونــات قــاع الحــوض ومــن ثــم 
 .الماء 

ـــد داخـــل  ـد   يمكـــن ضـــخ الهـــواء مباشـــرة فـــي األحـــواض عـــن طريـــق أنابيـــب مثقبـــة تمت
الحــوض مــن خــالل مضــخة خاصــة بــالهواء فــي خارجــه ويخــرج الهــواء مــن الثقــوب 

 .وتزداد كمية األكسجين المذاب ان معًا ك الماء فيمتزجليحر 
 .وٕاضافة ماء جديد غني باألكسجينماء الحوض  سحب جزء من  ـ ـه
 
 :Temperatureدرجة الحرارة  ـ 3
ومــن ثــم كــان لدرجــة حــرارة الميــاه الكائنــات خارجيــة المصــدر الحــراري األســماك مــن  

ألســــماك مــــن نمــــو وتكــــاثر وتــــنفس وحركــــة ل ةولوجييفســــدورًا فعــــاًال فــــي جميــــع الوظــــائف ال
 .ومقاومة األمراض وغيرها 

 

وتختلف األسـماك فـي المـدى الحـراري الـذي تسـتطيع تحملـه والعـيش فيـه حيـث لكـل  
درجـة حـرارة الميـاه  هنوع مدى حراري معـين ذو حـدين حـد أعلـى تمـوت األسـماك إذا تجاوزتـ

دنـى وداخـل ذلـك المـدى الحـراري الحـرارة عـن الحـد األدرجـة كما تموت أيضـًا إذا انخفضـت 
تســتطيع األســماك العــيش لكنهــا ال تمــارس أنشــطتها الحيويــة والفســيولوجية بشــكل مثــالي إال 

والذي يعتبر هو اآلخـر مـدى حـراري ضـيق داخـل  إذا كانت درجة الحرارة في المدى األمثل
رارة ـة الحـدرجالمدى األوسع فعلى سبيل المثال تستطيع أسماك البلطي مقاومة االرتفاع في 

رارة عــن ـكل ضــعيف جــدًا إذا انخفضــت الحـــو بشـــوتنمــ) ة عليــا ـة حرجـــدرجــ(  م° 42حتــى 
فإنهـا تضـطرب  )درجة حرجـة دنيـا (  م° 12د ـو أما عنـى للنمـدًا أدنـحم والذي يعتبر ° 16

ال فإنهـا ) الحــد القاتـل (  م° 10وٕاذا انخفضـت الحـرارة عـن وتفقد توازنها وتصاب باإلعيـاء 
فإنهــا ال تســتطيعه إذا انخفضــت  أمــا عــن التكــاثر.  اء حيــة ســوى أيــام معــدودةـتســتطيع البقــ
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ومن خالل هذا المثال يتضح أن المـدى الحـراري الـذي تسـتطيع أسـماك  م° 20رارة عن ـالح
ون هنــاك درجــات مثلــى للعمليـــات ـدى يكـــل هـــذا المـــوداخــ م° 42ـــ10 البلطــي مقاومتــه هــو
 ة مفضلةـدرجون عند ـكل جيد يكـطة بشـلنمو األمثل ومزاولة كافة األنشالحيوية ولذلك فإن ا

ة المثلـــى للبلطـــي النيلـــي ـاث إلـــى أن الدرجــــارت األبحــــد أشــــي وقــــتختلـــف حســـب نـــوع البلطـــ
Oreochromis nilticus 26 °ـــ26وتتـــراوح بـــين  م  .Oي ـي الموزمبيقــــم للبلطـــ° 28ـ

massambicus للبلطي األزرق  ة المثلى المسجلةـبينما الدرجO. aureus  م° 30هي  .
فــي درجــة حــرارة  المفــاجئوجــدير بالــذكر أن األســماك لــيس لهــا القــدرة علــى تحمــل التغيــر 

الميــاه ولــذلك فإنهــا قــد تصــاب بصــدمة عصــبية ربمــا قــد تــؤدي إلــى موتهــا خاصــة األســماك 
ب فإنـه يجـب ولهـذا السـب. فـي درجـة حـرارة الميـاه  مفـاجئالصغيرة وذلك إذا ما حـدث تغيـر 

األســماك مــن أحــواض التحضــين إلــى أحــواض التربيــة أن تــتم عمليــة أقلمــة  ذريعــةعنــد نقــل 
 .حرارية تدريجية لهذه األسماك على درجة حرارة المياه الجديدة في أحواض التربية 

 
 :كيفية التعامل مع تغيرات درجة الحرارة 

رًا ـالميـاه يكـون أكثـر تأثـ الحرارة تصل إلى الماء من الهـواء الجـوي وعليـه فـإن سـطح 
 :من الماء الداخلي ولتوضيح ذلك تقسم المياه إلى ثالثة طبقات 

 " . Epimelionون بميلاالي" الطبقة السطحية وتعرف بـ  ـ 1
 " .  Thermoclineالثيرموكالين" الطبقة المتوسطة وتعرف بـ  ـ 2
 " .Hypomelion  ميلونالهيبو " الطبقة العميقة وتعرف بـ  ـ 3
 
شــعة الشــمس فإنهــا وكمــا للهــواء وأونظــرًا ألن الطبقــة الســطحية هــي األكثــر عرضــة  

أسلفنا هي أكثر الطبقات تأثرًا ومن ثم األعلـى درجـة حـرارة ، أمـا الطبقـة الوسـطى فهـي فـي 
تغيــر مســتمر نتيجــة تأثرهــا بحــرارة الطبقــة الســطحية مــن أعلــى وبــرودة الطبقــة العميقــة مــن 

ويمكـن الـتحكم . مق المياه في األحواض عند قياس درجة الحـرارة أسفل ولذا يجب معرفة ع
نســبيًا فــي درجــة الحــرارة خاصــة فــي فصــل الصــيف وذلــك بعمــل مظــالت فــوق األحــواض 
لتقليـل وصــول أشــعة الشـمس إلــى المــاء ويفضـل أن تكــون المظــالت مـن النــوع غيــر الثابــت 

ويبــرد الجــو وذلــك  حتــى يمكــن إبعادهــا عــن ســطح األحــواض عنــدما تنكســر أشــعة الشــمس
ـــك ضـــروري لنمـــو ـإلتاحـــة الفرصـــة لوصـــول أشـــعة الشـــمس الهـــ ادئة إلـــى األحـــواض ألن ذل

 . ذكـردورًا مهمـًا فـي مشـروع تربيـة األسـماك كمـا  لهـاالنباتات المائيـة فـي األحـواض والتـي 
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كذلك ينصح بزراعة األشجار العالية ذات الظـالل مـع بـدء تأسـيس المزرعـة وبـذلك نحصـل 
األحـواض للشـمس خاصـة فـي مـن األشـجار يزيـد مـن الظـل ويقلـل مـن تعـرض على حـاجز 

األشــجار كمصــدات تعمــل هــذه باإلضــافة إلــى ذلــك فإنــه فــي فصــل الشــتاء  ،فصــل الصــيف
 . وذلك لمنع وصول تيارات الهواء البارد إلى األحواض فتقلل من انخفاض درجة الحرارة 

 
 :Salinityالملوحة  ـ 4
 (من الماء لتر /  مجرابالتركيز األمالح الذائبة ويعبر عنها ملوحة الماء يقصد بها  

وهنـاك عالقـة بـين كـًال مـن الملوحـة ودرجـة تشـبع  ) pptأو جزء فـي األلـف  كجم/ أي جم 
أمـا عـن  لضـغط االسـموزي للميـاه مـن جهـة أخـرى ،المياه باألكسـجين مـن جهـة والملوحـة وا

الملوحة وهذا يعني أن المحتـوى األكسـجيني األكسجين فإن درجة تشبع المياه به تقل بزيادة 
لمقــدار معــين مــن الميــاه العذبــة يفــوق المحتــوى األكســجيني لــنفس القــدر مــن الميــاه البحريــة 

 فقـد وجـد أنوعن عالقة الملوحة بالضـغط األسـموزي .  كما سبق ذكرهنفس الظروف تحت 
درجـة الملوحـة مـن  ، ولذا فـإناالسموزي األسماك تختلف في مقدرتها على مقاومة الضغط 

األسـماك كغيرهـا مـن الكائنـات ف،  العوامل الهامة في عملية تربية األسماك ونموهـا وتكاثرهـا
أنـه يجـب أن تكـون نسـب األمـالح كمـا نمـوًا طبيعيـًا  الحية تحتاج إلى بعض األمـالح لتنمـو

فــي الميــاه تتناســب مــع متطلبــات نوعيــة األســماك المســتزرعة حيــث تختلــف األســماك فيمــا 
بينها من حيث احتياجاتها من األمالح ولكل نوع من األسماك مـدى معـين يمكـن أن يعـيش 

ويمكــن تقســيم الميــاه الصــالحة لالســتزراع الســمكي إلــى ثالثــة أنــواع . فيــه معيشــة طبيعيــة 
 :رئيسية تبعًا لدرجة ملوحتها وهي 

 

 : Freshwaterالمياه العذبة  ـ
مثـل ميـاه  لتـر/جـم 3ـ1 بينفيها الكلية الذائبـة نسبة األمالح  تتراوح التي وهي المياه

 .بار وكذلك مياه األمطار آلاألنهار والبحيرات العذبة والعيون والينابيع وا
 
 : Sea (Marine) waterالمياه البحرية  ـ

مثـل  لتـر/جـم 40ــ35فيهـا بـين الكليـة الذائبـة تتـراوح نسـبة األمـالح التـي  وهي المياه
 .البحيرات المغلقة التي تقع بالقرب من البحار مياه البحار والمحيطات و 
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 : Brackish water مويلحةالمياه ال ـ
وهناك  ، لتر/جم 20ـ7فيها بين الكلية الذائبة تتراوح نسبة األمالح التي  وهي المياه 

مـع درجـات مختلفـة مـن الملوحـة لقــدرتها بعـض أنـواع األسـماك التـي لهـا القـدرة علــى التـأقلم 
عائلـــة  ( بوريـــةالعائلـــة الماك ثعبـــان المـــاء وأســـماك ـموزي مثـــل أســــنهـــا األســـفظ تواز ـعلـــى حـــ
 بعــض األســماك وبعــض أنــواع القــاروص علــى أننــا يجــب أن نفــرق بــين مقاومــة )العربــي 

حيــث تســتطيع األســماك أن تحــافظ علــى حياتهــا لفتــرات قــد تطــول أو قــد  لتغيــرات الملوحــة
الفائـدة ين أن تنمو األسماك نمـو طبيعيـًا يحقـق تقصر تبعًا لدرجة الملوحة ونوع األسماك وب

المزرعـة السـمكية إذ قـد تـنجح األسـماك فـي مقاومـة الملوحـة لكنهـا تفشـل  نشاءإالمرجوة من 
 .في تحقيق النمو الجيد 

 
 :Hardnessسر المياه عُ  ـ 5

ـــــــســــــعُ  ــــــه  اهـر المي ــــــاتايز ـتركــــــيقصــــــد ب ــــــي المــــــاء يوم والماغنيســــــيوم ـالكالســــــ يون ف
 0.2(  لتـر / ممليجـرا 200مـن ل ـأقـ هسر ة عُ ـتكون درجما ومن المياه العذبة تر ل/بالمليجرام

جرام  6.5( لتر /  ممليجرا 6500ر ماء البحر إلى ـسبينما قد تصل درجة عُ  ،) لتر/ جرام 
لتـر /  ممليجـرا 300ــ20ماك تتـراوح بـين ـــو األسـة لنمــاء المالئمــسـر المـودرجة عُ ) . لتر / 

مكي ـتزراع الســالحة لالســذبة الصــر فـي الميـاه العــــسة العُ ـل درجــب أال تقـامة يجــفة عــوبص
 (ر ـسـة العُ ـع درجــرة والمطلـوب رفــة كبيــر لدرجـساء يَ ـلتر ، وٕاذا كان الم/ممليجرا 12.5عن 

فـى  اس عسـر الميـاهويق .ن عمل ذلك بإضافة قليل من الجير إلى الماء ـفيمك)  رهـستقليل يُ 
تعتمـد علـى  يالت (American Public Health Association1975) ةقيطر ب المختبر

 قـد يكـون أسـتخدام أشـرطة قيـاسإال أنه في حالة المـزارع السـمكية  الكيميائية عملية المعايرة
وفـــرت الشـــركات  كمـــاوأســـهل  أيســـر Water Quality Test Strips خـــواص الميـــاه

والتـي يمكـن (Multimeters) سـات المتخصصـة الكثيـر مـن األجهـزة الحديثـة متعـددة القيا
ويمكــــن للعــــاملين فــــي المزرعــــة  ائيــــة ،يالفيزيائيــــة والكيمالميــــاه  خــــواص اســــتخدامها لقيــــاس
ســــر الميــــاه إمــــا بواســــطة تذوقــــه أو بمالحظــــة كميــــة األمــــالح علــــى عُ  واالســــمكية أن يتعرفــــ

 المترسبة عند خط عكـس الميـاه مـع جوانـب الحـوض أو بطريقـة أخـرى سـهلة وبسـيطة وهـي
ــيًال علــى أن  اســتعمال الصــابون فــإذا أمكــن للصــابون أن يحــدث رغـــوة بســرعة كــان ذلــك دل

ســر ، أمــا إذا احتــاج الصــابون إلــى بعــض الوقــت إلحــداث الرغــوة فــإن هــذا يعنــي أن المــاء يَ 
 . سر الماء عَ 
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 : Turbidity تعكر المياه  ـ 6
اذ أشــعة الشــمس يقصــد بــالتعكر وجــود مــواد عالقــة بــين جزيئــات المــاء تــؤثر فــي نفــ 

 ( طة البالنكتـــون النبـــاتيـاج األكســـجين بواســــاء وبالتـــالي تـــؤثر علـــى عمليـــة إنتــــل المــــداخـــ
وغيره من الكائنات النباتية نتيجة لتراجع فرص نمو هذه الكائنات بسبب  )الهائمات النباتية 

 غيــاب الضــوء ومــن ثــم تعطــل عمليــة البنــاء الضــوئي ، إلــى جانــب عمليــة إنتــاج األكســجين
فــإن الكائنــات النباتيــة فــي حــد ذاتهــا الزمــة لغــذاء األســماك ومــن ثــم فــإن األســماك فــي حالــة 

 .عـدم قــدرة الكائنــات النباتيــة علـى النمــو لقلــة الضــوء سـتفقد مصــدرًا مــن مصــادرها الغذائيــة 
على أن اللون األخضـر للميـاه ويضفي ازدهار الهائمات النباتية على الماء اللون األخضر 

ضـر فـاتح فلـيس هنـاك مشـكلة أمـا إذا تحـول إلـى األخضـر الـداكن أصـبح هنـاك إذا كان أخ
. منهــا  اخطــورة علــى األســماك ممــا يتطلــب معــه تغييــر ميــاه األحــواض أو علــى األقــل جــزءً 

على أنه ال يجب الخلط بين تعكـر المـاء بسـبب وجـود كميـات كبيـرة مـن البالنكتـون النبـاتي 
وتتعكـر الميـاه بسـبب ،  طينية أو مـواد عضـوية متحللـةوبين تعكر المياه نتيجة لوجود مواد 

تحريــك األســماك لرواســب القــاع أثنــاء تغــذيتها أو أثنــاء وضــع البــيض نتيجــة لقيــام األســماك 
أو بعمــل الحفــر فــي القــاع لتضــع فيهــا البــيض كمــا تفعــل أســماك الــبعض بمطــاردة بعضــها 

الميــاه قــد تتعكــر مــن الســيول وٕاذا كانــت األحــواض تــزود بالميــاه مــن الســدود فــإن . البلطــي 
التـي تحمـل معهــا كميـات كبيـرة مــن الطمـى وفـي هــذه الحالـة يمكـن التقليــل مـن درجـة تعكــر 

كمـــا يمكـــن معالجـــة الميـــاه ) . الشـــب ( أو الجيـــر التجـــاري  المطفـــئالميـــاه بإضـــافة الجيـــر 
 ترسـيب أو بركـةوذلـك لعمـل حـوض  االسـتزراعقبل دخولهـا أحـواض  الطميالمحتوية على 

فــي هــذا الحــوض ومــن ثــم تمــر  الطمــيمراقبــة الميــاه قبــل فــتح ري األحــواض ليــتم ترســيب ل
الميــاه رائقــة إلــى المزرعــة مــع مراعــاة أن يــتم تنظيــف حــوض المراقبــة مــن حــين آلخــر تبعــًا 

 .المترسب فيه  الطميلكمية 
 
مـدى تعكـر الميـاه بمجـرد النظـر فـي أحـواض التربيـة ، كمـا أن هنـاك ويمكن معرفـة  

ــ3كل ـشــ( ســيكى  قــرصلة أخــرى تســتعمل لــنفس الغــرض تعــرف باســم يـوســ وهــي عبــارة )  1ـ
سـم مطلـي بـاللونين األبـيض واألسـود أو  30ــ20عن قرص حديدي دائري يتراوح قطـره بـين 
إلـى أعلـى ،  رصقـلمـدرج بـدءًا مـن سـطح احبـل باللون األبيض فقط ومعلق من مركـزه فـي 

لحــوض بينمـــا يمســك بالحبــل ثـــم يــتم خفـــض فــي ا رصولقيــاس تعكــر الميـــاه يــتم وضــع القـــ
تــدريجيًا بــبطء حتــى يختفــي عــن النظــر وعنــدها يالحــظ العمــق الــذي اختفــى عنــده  لقــرصا
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بقـــراءة التـــدريج علـــى الحبـــل ويعتبـــر العمـــق مناســـبًا لتربيـــة األســـماك إذا تـــراوح بـــين  قـــرصال
يســـمى  يمكـــن أن يســـتخدم مقيـــاس آخـــر لتعكـــر الميـــاه شـــبيهًا بمقيـــاس ســـيكى. ســـم  40ــــ30

سـيكى تقريبـًا ومطلـي  قـرصمقيـاس الشـفافية ويتكـون مـن قـرص مـن الخشـب لـه نفـس قطـر 
)  2ــ3شـكل ( من مركزه بعصا مدرجة طولها مترًا واحدًا أو أكثـر ود ومثبت ـباألبيض واألس

يتم استخدام هذا المقياس بإنزاله تدريجيًا في المياه من أحد جوانـب الحـوض حتـى يختفـي . 
الحــظ القــراءة علــى العصــا ، ثــم ترفــع العصــا بالتــدريج أيضــًا حتــى يعــود القــرص وعنــدها ن

القرص للظهور مرة ثانية ونالحظ القراءة الثانية على العصا وبحسـاب الفـرق بـين القـراءتين 
سـم كـان  40ــ30يكون الناتج ممثًال لعمق شفافية المياه فإذا كان عمق الشـفافية يتـراوح بـين 

ســم فــإن الميــاه فــي هــذه الحالــة  25مــا إذا كــان العمــق أقــل مــن مالئمــًا لتربيــة األســماك ، أ
كـــالمنا عــن ونخــتم . تكــون غيــر صــالحة ويجــب وقــف التغذيــة وتغييــر الميــاه أو جــزء منهــا 

الميــاه وخواصــها باإلشـــارة إلــى جزئيــة مهمــة أال وهــي ضــرورية االنتبــاه إلــى مصــدر الميــاه 
لتلـوث الصـناعي النـاتج عـن مخلفـات المستخدمة إلعداد األحواض بحيث ال تكون عرضة ل

المصــانع أو التلــوث الكيميــائي بالمبيــدات الحشــرية النــاتج عــن الصــرف الزراعــي أو التلــوث 
العضوي الناتج عن الصرف الصحي ألن ذلك يضر مباشـرة باألسـماك فضـًال عـن الضـرر 

 .بصحة اإلنسان نتيجة تناوله لهذه األسماك الملوثة 
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 ) 1 ـ 3( شكل 

 قرص سيكي
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 مقياس الشفافية                   

 )  2ـ3( شكل                                 
 

 األرض : ثانيًا 
يقصد باألرض كًال من طبوغرافية الموقع ونوعية التربـة التـي سـتقام عليهـا المزرعـة  

 .السمكية 
 

 :طبوغرافية الموقع  أ ـ
ما إذا كان مستويًا أو بـه ( طح األرض ـتضاريس سيقصد بطبوغرافية الموقـع شكل  

ودراســة طبوغرافيــة الموقــع ذو عالقــة وثيقــة بتــوفير النفقــات ) منخفضــات أو تــالل أو جبــال 
امة المزرعة السمكية وتحديد شكل األحواض وكذلك من تحديد نظام الري والصـرف فـي ـقإل

الحــدود مــن ناحيــة اللجــوء المزرعــة ألنــه كلمــا كانــت عمليــة الــري والصــرف تــتم فــي أضــيق 
الســـتخدام المكينـــة والطاقـــة كـــان ذلـــك أدعـــى للتـــوفير مـــن النفقـــات بمـــا يعـــود بـــالنفع المـــادي 
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أو وتعتبــر األرض المســتوية . ؤسســات أو أفــراد م وأســواًء كــانوا حكومــات لمــالكي المــزارع 
وية ال هـي األنسـب إلقامـة المـزارع السـمكية ألن حفـر البـرك فـي األرض المسـتخفيفة الميـل 

يكلــف كثيــرًا ويمكــن االســتفادة مــن التــراب النــاتج مــن الحفــر فــي إقامــة جوانــب البــرك وردم 
الممرات بينهـا ، ويجـب عنـد حفـر البـرك وبنـاء األحـواض أن يـتم الحفـر بميـل بحيـث يسـهل 
معه صرف مياه األحواض دون اللجوء الستعمال المضـخات ، علـى أنـه إذا كانـت األرض 

رف الميـاه ـفـي صـ واضـعند إقامة األح الستفادة من هذا الميل الطبيعيمنحدرة فإنه يمكن ا
كما يمكن إقامة المزارع السمكية في بعض الوديـان بإقامـة السـدود لحجـز الميـاه .  بالجاذبية

وٕاقامـــة الســـدود . وبنـــاء أحـــواض علـــى جـــانبي الـــوادي وٕامـــدادها بالميـــاه مـــن مخـــزون الســـد 
لمتوقعــة وذلــك بمعرفــة معــدل األمطــار علــى مــدار الســنة تتطلــب دراســة وافيــة لكميــة الميــاه ا

 .وكمية المياه الجارية في الوادي 
 

 

 :نوعية التربة  ب ـ
بعــد االنتهــاء مــن دراســة طبوغرافيــة الموقــع تــأتي الخطــوة الهامــة الثانيــة وهــي دراســة  

 لكـــي تكـــون التربـــة صـــالحة لالســـتزراعنوعيـــة التربـــة التـــي ســـتقام عليهـــا المزرعـــة الســـمكية 
الســـمكي يجـــب أن تكـــون أهـــم خصائصـــها الطبيعيـــة أن لهـــا القـــدرة علـــى إمســـاك الميـــاه أو 
االحتفاظ بها بين حبيباتها ألن ذلك يساعد على المحافظة على العناصـر الغذائيـة وبالتـالي 
على خصوبة التربـة كمـا يسـهل إجـراءات معالجتهـا فـي حـاالت الضـرورة ، وبنـاًء عليـه فـإن 

ى نسـبة عاليـة مـن الطـين تكـون هـي أنسـب أنـواع التربـة التـي تصـلح التربة التي تحتـوي علـ
للمــزارع الســمكية وذلــك ألن الطــين يحــتفظ بالمـــاء بــين حبيباتــه بكفــاءة عاليــة فــي حـــين أن 
التربة الرملية الخفيفة غير قادرة على االحتفاظ بالمـاء لسـهولة مـروره بـين جزيئاتهـا المفككـة 

التربــة الطينيــة الســوداء ال يمكــن التفــريط فيهــا بســهولة إال أنــه وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن . 
إلقامة المزارع السمكية وذلك ألن هذه النوعية من التربة تعتبر هي األخصب إلنتاج العديد 
من المحاصيل الزراعية ، هـذا إلـى جانـب أنـه ومـع التقـدم العلمـي الكبيـر الـذي تشـهده كافـة 

الســمكي فــإن عمليــات معالجــة التربــة الرمليــة أو  باالســتزراعالعلــوم ومنهــا بــالطبع مــا يتعلــق 
كانـــت المعالجـــات  وســـواءالجيريـــة المنفـــذة للميـــاه أصـــبح مـــن العمليـــات الســـهلة والميســـرة ، 

إليها أو بفرش أرضيتها بأنواع  الطميكيميائية أو ميكانيكية عن طريق نقل طبقة رقيقة من 
فاذيــة التربــة للميــاه بأقــل نو منــع خاصــة مــن الشـــمع الرقيــق فإنهــا جميعــًا تهــدف إلــى تقليــل أ



 44 

وتجـدر اإلشـارة إلـى . التكاليف وذلك توفيرًا للمياه التي سوف تستخدم في المزرعة السـمكية 
السـمكي  االستزراعأن التربة المنفذة تتحسن خواصها كثيرًا في هذا الجانب باستمرار عملية 

وتقليب القـاع االستزراع واض نتيجة لوجود مخلفات األسماك والكائنات الحية الدقيقة في أح
 . بفعل نشاط األسماك

لالنتبـــاه اخـــتالف نوعيــــة األســـماك فـــي البحــــار  ةإن مـــن الظـــواهر الطبيعيـــة الملفتــــ 
نجـــد أن أســـماك الجـــزء الشـــرقي مـــن قـــاع ، فعلـــى ســـبيل المثـــال مكونـــات ال بـــاختالف نوعيـــة

سماك التي تم صيدها ط ذو القاع الطيني يمكن تمييزها عن أنواع األـبيض المتوسألالبحر ا
بـل يمكـن أيضـًا تمييـز األنـواع التـي تـم صــيدها مـن  القاع الرملـيمن الجزء الغربي منه ذو 

وعلـى الـرغم مـن أن  .المناطق الصخرية من الجزء الغربي عن أنواع المناطق الرمليـة منـه 
يل باألســماك ليســت وطيــدة كمــا هــو عليــه الحــال بــين التربــة وأنــواع المحاصــ قــاععالقــة ال

تـأثير علـى نوعيـة األسـماك التـي  ستقام عليها األحواضتربة التي الزراعية إال أن لطبيعة ال
تكــون أكثــر مالئمــة لتربيــة  الطمــيفالتربــة المحتويــة علــى نســبة مــن . يمكــن أن تعــيش فيهــا 

أسماك العائلة البورية نظرًا لطبيعة التغذية عند اسماك هـذه العائلـة حيـث تعتمـد فـي غـذائها 
ـــى ا ـــادة المـــادة عل ـــالطبع تـــزداد بزي ـــة والتـــي ب ـــات الدقيقـــة الموجـــودة فـــي الترب لبكتيريـــا والكائن

أمــا التربــة الرمليــة فــيمكن أن تربــى فيهــا أســماك البلطــي والمبــروك العــادي . العضــوية فيهــا 
وتعتبر التربة الملحية . لى الهائمات النباتية واألغذية أو األعالف المصنعة تتغذى عحيث 

ماك الـدنيس والقـاروص ـالبحـار والتـي تحتـوي علـى الصـدفيات مناسـبة لتربيـة أسـالقريبة من 
 .بجانب أنواع أخرى من الغذاء حيث أن األصداف هي غذائها الطبيعي المفضل 

 
ــــا عــــن أهــــم الخــــواص الطبيعيــــة للتربــــة يجــــب أن ال نغفــــل الخــــواص   بعــــد أن تكلمن

للميـاه فــي األحـواض ومـن ثـم عالقتهــا  الكيميائيـة للتربـة وذلـك لعالقتهــا بـالخواص الكيميائيـة
فالتربــة التــي قــد تحتــوي علــى مركبــات حمضــية ضــارة باألســماك تنقــل صــفاتها . باألســماك 

. إلــى الميــاه فتصــبح هــي األخــرى حمضــية ضــارة وكــذلك الحــال فــي حالــة التربــة القاعديــة 
يســـيوم ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن احتـــواء التربـــة علـــى عناصـــر مغذيـــة مثـــل الكالســـيوم والماغن

بالتغذيــة  وبعــض المعــادن األخــرى يمكــن أن يكــون عامــل إيجــابي فــي حيــاة األســماك ســواءً 
هـــذه العناصـــر أو بصـــورة أخـــرى غيـــر مباشـــرة حيـــث تتغـــذى النباتـــات فـــي  المباشـــرة علـــى

التـــي تتغـــذى علـــى األحـــواض علـــى هـــذه العناصـــر ومـــن ثـــم تعـــود بالفائـــدة علـــى األســـماك 
 . النباتات
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لتربية  ) البرك(  الجغرافية ال تصلح فيها إقامة األحواض الترابية كثيرًا من المناطق 

فعلــى ســبيل المثــال وكمــا أســلفنا فــإن األرض . األســماك ألســباب تتعلــق بــاألرض أو الميــاه 
ذات الخصــوبة الزراعيــة يصــعب التفــريط فيهــا ألجــل إقامــة المــزارع الســمكية نظــرًا للجــدوى 

كمـا أن المنـاطق الصـحراوية . ناحيـة اإلنتـاج النبـاتي  االقتصادية العالية لهذه األراضي من
تعتبر غير مناسبة اقتصاديًا لتربية األسـماك باسـتخدام األحـواض الترابيـة ألن طبيعـة التربـة 
ال تسمح باالحتفاظ بالمياه على الـرغم مـن أن هـذه المشـكلة يمكـن معالجتهـا إال أن تكـاليف 

لــك عنــد األخــذ فــي االعتبــار مشــكلة الميــاه فــي المعالجــة قــد تكــون غيــر مجديــة اقتصــاديًا وذ
احة فـدان ـعلـى مسـ) بركـة ( حـوض ترابـي  األراضي الصحراوية خاصة إذا علمنا أن إقامة

مـــن الميــاه إلنتـــاج كميـــة مـــن األســـماك  3م 10000تاج علـــى األقـــل إلـــى ـيحــ)  2م 4200 (
 .كيلوجرام  300ـ200تتراوح بين 

 
 إذًا في هذه الحالة ما هو الحل ؟ 

 

إن الحــل األنســب واألفضــل لتربيــة األســماك فــي مثــل هــذه الحــاالت هــو اســتخدام األحــواض 
السـمكية غيـر الترابيــة سـواًء كانـت أحــواض إسـمنتية أو مـن الفيبــرجالس أو الحديـد المجلفــن 

ماك فــي المســّيجات المائيــة أو ـأو تربيــة األســ .بية ـواض خشـــأو البــولي إيثلــين أو حتــى أحــ
إذا تــــوافرت العوامــــل المالئمــــة لــــذلك وعلــــى رأســــها المســــطحات المائيــــة  األقفــــاص العائمــــة

 .المناسبة 
 

 ماك ــاألس :ثالثًا 
فإنـه بعــد إن إنتـاج األسـماك هـو الهــدف الرئيسـي مـن إنشـاء المــزارع السـمكية وعليـه  

اكتمال جمع المعلومات وعمل الدراسات الالزمة إلنشاء المزارع السـمكية فيمـا يخـص الميـاه 
ر الدراسة الختيار أنواع األسماك بناًء على الظروف والعوامل المتوفرة في و ض يأتي دواألر 

وكه وصـفاته العامـة لك وسـاسـمألا نوع الموقع وكذلك االستناد إلى دراسات وافية عن طبيعة
ولتشـعب . والظروف التي يمكن معها أن يعيش وينمو طبيعيًا ، وكذلك أهميته االقتصـادية 

            .    )الرابع  لفصلا(  مستقلٌ  فصلٌ  لهخصص عوامل المؤثرة فيه وألهميته الموضوع وكثرة ال
                   
 


