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0Fالثامن فصلال

∗ 
 

 األقفاص العائمةفي  اإلستزراع
 

فـــي  ماكـبأنـــه تربيـــة األســـ الســـمكي فـــي األقفـــاص العائمـــة اإلســـتزراعيمكـــن تعريـــف 
  شبيةــــرائح خـبكة أو شـــة شــطوانبه بواســـاء ومغلــق مــن جميــع جـــصــندوق معلــق فــي المــ

Mathias,1994) (Li and  .فـي  ت أوالبـدأالسـمكي التـي  اإلسـتزراعرق ـدى طـتعتبر إح
ـــام( جنـــوب شـــرق آســـيا ـــا ، فيتن وذلـــك باســـتخدام م  1920حـــوالي عـــام ) ، اندونيســـيا كمبودي

ديث فقـد بـدأت ـميم الحــاص ذات التصــأمـا األقفـ . الخشب أو البـامبو فـي صـناعة األقفـاص
خترعـت مـواد صـناعية حديثـة أُ م عنـدما  1950في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا حوالي 

 .م  1960قفاص ولم تقم الجامعات األمريكية بأبحاث في هـذا المجـال إال عـام لصناعة األ
اص العائمـة ـتطورت المواد التي يمكن أن تصنع منها األقفاص ومن ثم انتشرت مزارع األقف
مويلحـة خـالل في كثير من دول العـالم ، سـواًء فـي الميـاه العذبـة أو المالحـة أو فـي الميـاه ال

 فــي الصــين خاصــة مــع بدايــة عقــد الثمانينــات ، وكانــت أكثــر انتشــاراً م  1980ـــ1970الفتــرة 
ــ1980(  اإلســتزراعورت العلــوم والتقنيــات المرتبطــة بهــذا األســلوب مــن ـتطــكــذلك .  )1990ـ

 .في األقفاص العائمة تصل إلى درجة عالية  اإلستزراعالسمكي مما جعل إنتاجية 
 

ــــر و  اإلســــتزراع  ــــدة ومالئمــــة ـســــالســــمكي فــــي األقفــــاص العائمــــة يعتب ــــاج إليلة جي نت
رى ، مثـل البحـار ـاألخـالتقليديـة رق ـبالط اإلستزراعيصعب فيها التي في المناطق  ماكـاألس

 .والبحيرات ، األنهار والجداول المائية ، الخزانات والشقوق األرضية 
 

وذلــك ) هكتــارمســاحة (الكبيــرة  بــركلاكمــا يمكـــن اســتخدام األقفـــاص العائمـــة داخـــل  
اص ـفــي أمــاكن وضــع األقفــ ةلبركــاعمــق يطرة علــى اإلنتــاج الســمكي شــرط أن ال يقــل للســ
م ، وكلمــا زاد عمــق الميــاه فــي منطقــة األقفــاص كــان ذلــك أفضــل مــع الســماح لتيــار  2عــن

 . هديد المياه وتقليل فرصة تكون الطحالب حولجالل القفص لتـمائي بالمرور خ
 ئمة السمكي في األقفاص العا اإلستزراعمميزات 

ــ ـ 1 ــع األقفـحيــث توضــ ائيةـســطحات المــثل للمـح االســتخدام األمـــيتي اري ـاص فــي المجــــ
  . أو األنهار أو المصبات أو السدود المائية ارـرات أو البحـالمائية أو البحي

                                                 
 . ) 1997 ( ؛ برانية وآخرون ) 1994 (؛ السيد  ) 1991 (محمود  ؛)  1984( وآخرون  الثبيتي  ∗

Stickney, (1979) ; Li and Mathias, (1994) ; Parker, (2002). 
 



 96 

 .تقليل الضغط على األراضي الالزمة إلنشاء مزارع سمكية بالطرق التقليدية  ـ 2
هـــا األســـتثمارية مقارنـــة انخفـــاض تكاليفاع المكثـــف لتميزهـــا باســـتخدامها فـــي األســـتزر  ـ 3

  . بأساليب االستزراع األخرى
 في العام 3م/ كجم  100إلى مايزيد عن  ارتفاع معدل اإلنتاج من وحدة الحجم ـ 4
 . تمتاز بإمكانية تغيير موقعها من مكان إلى آخر ـ 5
 . تمتاز بسهولة مالحظة ورعاية وتغذية األسماك ـ 6
  ديـــد الميـــاه والـــتخلص مـــن مخلفـــاتجاالســـتفادة مـــن التيـــارات المائيـــة الطبيعيـــة فـــي ت ـ 7

 . عمليات الري والصرففي األسماك دون إهدار طاقة 
 . ـ   التتعرض لمشاكل نقص األكسجبن أو فساد المياه 8
 .تربية األسماك في بيئتها الطبيعية مما يعطي األسماك الفرصة للنمو الجيد  ـ 9

 .حسب الكميات المطلوبة للتسويق و لة حصاد األسماك بأقل التكاليف سهو  ـ10
التســويق الجيــد لألســماك حيــث يــتم االتفــاق علــى البيــع واألســماك ال تــزال حيــًة فــي  ـ11

 الحصـادأقفاصها وبالتالي ال يخضع المربي لمساومة التاجر خوفـًا مـن سـرعة فسـاد 
 .ب وبالتالي يضمن المربي الحصول على السعر المناس

 .ضمان حصول المربي على عائد مستمر على مدار السنة  ـ12
داخل األحواض الترابية فإنها تكـون مفيـدة فـي السـيطرة علـى األقفاص  عند استخدام ـ13

العملية اإلنتاجية بشكل جيد ، كما يتيح إمكانية تربية أكثر من صنف من األسماك 
 . الواحد والقشريات في الحوض السمكي

 
 زراع السمكي في األقفاص العائمةعيوب اإلست

علـــى بالرغــــم مـــن كـــل هــــذه المميـــزات إال أنـــه توجـــد بعـــض التحفظـــات أو الســـلبيات  
 : استخدام األقفاص في األستزراع أهمها

 فرصــة حــدوث األمــراض قــد تكــون كبيــرة كمــا أن انتشــار المــرض ربمــا يكــون ســريعاً  ـ 1
 . الخسائر كبيرة وفي هذه الحالة قد تكون نظرًا للكثافة العالية

 . قد تتعرض للتخريب أو السرقة لذلك البد من وجود حراسة على مدار اليوم ـ 2
 . مكانية هروب األسماك من الفتحات التي قد تحدث في الشبكةإ ـ 3
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 تسـربه خـارج األقفـاص خـالل الشـبكة ممـا يضـيف عبئـاً  ةذاء نتيجــد كميـة مـن الغــفق ـ 4
 . مالياً 

انخفــاض مــن علــى الشــبكة ممــا يترتــب عليــه Fouling شــف نمــو الطحالــب والح ـ 5
ســــرعة تيــــار المــــاء نتيجــــة ضــــيق فتحــــات الشــــبكة وبالتــــالي تــــراكم المخلفــــات أســــفل 

ونقــص معــدل تجــدد الميــاه ومــا تحملــه مــن أكســجين فضــال عــن تعــرض  األقفــاص
 . الشبكة للتمزق

 
 اصـع األقفـتيار موقـاخ
 :تي ند اختيار موقع األقفاص يجب مراعاة اآلع 
 .يجب أن يكون الموقع بعيدًا عن طرق المالحة أو شواطيء السباحة والتنّزه  ـ
ــ5مــن ( أن تكــون ســرعة تيــار المــاء مناســبة  ـ ــاه ) ثانيــة /ســم 15ـ لتســمح بتغييــر المي

غــوب فيهــا مــع الحفــاظ علــى داخــل القفــص والــتخلص مــن المــواد العضــوية الغيــر مر 
 .بحيــث يكــون كافيــًا لمتطلبــات األســماك  معــدل تركيــز األكســجين الــذائب فــي الميــاه

ال تســاعد علــى تجديــد الميــاه فــثانيــة /ســم 2الراكــدة حيــث الســرعة أقــل مــن  أمــا الميــاه
كمـا أنهـا ال . اص بالشكل الكافي لتـوفير األكسـجين الـالزم لحيـاة األسـماك ـفي األقف

تســاعد علــى الــتخلص مــن فضــالت األســماك المتراكمــة أســفل األقفــاص ممــا يــؤدي 
لى تخمرها وبالتالي تصبح مصدرًا للعدوى باإلضافة إلى تأثيرها السيء على البيئة إ

 20أكثـر مـن ( مع األخذ في االعتبار أن شدة تيار الماء . المائية داخل األقفاص 
تعـــرض األســـماك لإلجهـــاد نتيجـــة لقيامهـــا بمجهـــود كبيـــر للحفـــاظ علـــى ) ثانيـــة /ســـم

حســاب معــدل النمــو ، باإلضــافة إلــى أن توازنهــا داخــل القفــص وهــذا المجهــود علــى 
 .شدة تيار الماء تؤدي إلى فقد الغذاء المقدم لألسماك وهو ما يعتبر تكلفة مهدرة 

المــائي العميــق ويفضــل أن ال تقــل المســافة بــين قــاع القفــص وقــاع  ســطحيفضــل الم ـ
المجــرى المــائي عــن متــر أو أكثــر للســماح لتيــار المــاء بحمــل المخلفــات العضــوية 

 .تراكمها تحت األقفاص  وعدم
يحتـــوي علـــى ال المـــائي رملـــي أو طينـــي ويجـــب أن  ســـطحيفضـــل أن يكـــون قـــاع الم ـ

ملوثـــــات بيولوجيـــــة أو صـــــناعية أو كيميائيـــــة ويراعـــــى عنـــــد وضـــــع األقفـــــاص فـــــي 
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المصارف الزراعية أن تكون المنطقـة بعيـدة عـن أمـاكن اسـتخدام المبيـدات الحشـرية 
 .في الزراعة 

 

 إنشاء األقفاص
 :تكون القفص من األجزاء التالية ي
 

 :) جسم القفص (  Frameاإلطار  أ ـ
ديد ، األلمنيـــوم ، الفيبـــرجالس ، ـ، الحـــالمـــدعم بزوايـــا حديديـــة  بـيصـــنع مـــن الخشـــ 

 ، PVC (Poly-Vinyl Chloride)  البــولي فينيــل كلوريــد ادةـمواســير بالســتيكية أو مــ
اإلطــار باســتخدام مــادة عازلــة مقاومــة وفــي حــال اســتخدام الخشــب أو الحديــد يجــب طــالء 

أو الطــــالء المســــتخدم فــــي  Epoxyاإليبوكســــي أو مــــادة  (asphalt)للميــــاه مثــــل البيــــاض 
أو أي مــادة أخــرى شــبيهة للوقايــة مــن الصــدأ أو التآكــل وٕاال ســيتلف خــالل شــهور  القــوارب

 .  قليلة
 

 : Mesh (Netting) الشبكة ب ـ
يقـــوم بحجـــز األســـماك ويمكـــن تصـــنيعها مـــن  هـــي الجـــزء المـــدلى فـــي الميـــاه والـــذي 

البالستيك أو النايلون أو السلك المجلفن ، كما يمكن تصنيعها أيضًا من مادة البولي إيثلـين 
التــي تتميــز بقــوة التحمــل وتتكــون الشــبكة غالبــًا مــن طبقــة واحــدة مــن الغــزل وقــد تتكــون مــن 

 . الطبقة الخارجية الداخلية ذات فتحات أضية من) شبكة ثنائية الطبقة(طبقتين 

 

 : Floating material مادة الطفوأو  Floatsالعوامات  جـ ـ
ائمًا بحيـث يكـون جـزءه العلـوي فــوق ـقفص علهي اإلبقاء على ا العواماتإن وظيفة  

 :، وتستخدم لهذا الغـرض المواد التالية ) سم  30ـ15( بمسافة ال تقـل عن سطح الماء 
ـــ ـ ـــين األبـــيض " الفـــوم " والمعروفـــة باســـم  Styrofoamوم ـمكعبـــات االستريوف أو الفل

 .وهي مادة رخيصة الثمن 
 .على أن تغلق نهايتها جيدًا  PVCمواسير  ـ
والتي يجب أن تكون خالية مـن أي ثقـوب وأن تغلـق ) البراميل( األواني البالستيكية  ـ

 .فوهتها جيدًا باستخدام مادة السيلكون 
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ج وذلك في حالة األقفاص كبيرة الحجـم حيـث يـتم تثبيتهـا البراميل الحـديدية أو الصا ـ
أســـفل اإلطـــار فتســـاعد علـــى طفـــوه ، علـــى أن يـــتم إغالقهـــا بإحكـــام وطالئهـــا بمـــادة 

  . عازلة مقاومة للصدأ
 
 : Lid الغطاء ـ د
فائــدة الغطــاء هــو منــع األســماك مــن القفــز خـــارج القفــص إلــى جانــب الحمايــة مــن  

 .سماك أو التعدي عليها بالسرقة من بني البشر الطيور التي تتغذى على األ
 
 : Feeding ring حلقة التغذية  هـ ـ 
نفــــــس المــــــواد باإلضــــــافة إلــــــى  PVCمواســــــير البالســــــتيك أو مــــــادة  تصــــــنع مــــــن  

المستخدمة في صناعة الشبكة على أن تكون ضيقة الفتحات ، تزود بهـا األقفـاص إلحتـواء 
 . لطافية من الخروج من جوانب القفصا منع حبيبات العليقةالغذاء المستخدم و 

 

 شكل وحجم األقفاص

المــــائي فقـــد تكـــون  ســـطحشـــكل األقفـــاص يـــتم اختيارهـــا بمـــا يتناســــب مـــع طبيعـــة الم
، الشــكل الــدائري ) مربعــة ، مســتطيلة أو متعــددة األضــالع ( مضــلعة  دائريــة أو األقفــاص

 لألقفاص قد يكون أكثـر كفـاءة إال أنـه أكثـر صـعوبة فـي التصـنيع ولـذا فهـو أكثـر تكلفـة فـي
مــع العلــم بــأن حــين أن األقفــاص المســتطيلة ســهلة التصــنيع وأقــل تكلفــة وهــي األكثــر شــيوعًا 

 . الشكل ال يؤثر على اإلنتاجية
 
 ويعتبــر القفــص ذو ائيالمــ ســطحفيكــون تبعــًا التســاع وعمــق المالقفــص أمــا حجــم  

 ( 1×  3×  10، كمــا يعــد القفــص  مــن الحجــم الكبيــر)  3م 240(  2×  6×  20 ادـاألبعــ
 . ن الحجم المتوسطم)  3م 30

 
 إنزال األقفاص في المياه

بعــد تصــنيع اإلطــار العــائم وتثبيــت مــادة الطفــو أســفله يــتم ســحب اإلطــار إلــى الميــاه  
تثبيـــت اإلطـــار وذلـــك باســـتخدام الحبـــال فـــي اتجـــاه وعنـــد الوصـــول إلـــى المكـــان المحـــدد يـــتم 

 الشـــاطيء مـــن جهـــة ويثبـــت مـــن الجهـــة األخـــرى بواســـطة الخطـــاطيف البحريـــة أو المراســـي
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)Anchors  ( يــتم تعليــق صــندوق الشــبكة  فــي أمــاكن التعليــق . فــي قــاع المجــرى المــائي
بكة المخصصــة علــى الســطح الــداخلي لإلطــار مــع مالحظــة أن تكــون أطــوال أضــالع الشــ

مساوية تمامًا ألطوال أضالع اإلطار من الداخل  أو أطول قليًال وذلـك حتـى ال يحـدث شـد 
 .  قصيرة ال ما إذا كانت األضالعـار ومن ثم تمزيقها في حـللشبكة عند تثبيتها في اإلط

 

فــي الحبــال المــدالة ) مــن الحجــارة أو القوالــب األســمنتية ( يــتم تعليــق أثقــال مناســبة  
شـبكة لتكــون راسـخة فــي القـاع وذلــك لمنـع الشــبكة مـن الطفــو والمحافظـة عليهــا مـن أركــان ال

قـد توضـع األقفـاص فـي  .مفتوحة معطية شكل الصندوق مع وضع الغطـاء الشـبكي للقفـص
مـع بعضـها الـبعض  متصـلة يمكن تثبيت مجموعة من األقفـاصالمسطح المائي فرادي كما 

 .الحبال و  السقاالت الخشبية بالشاطيء باستخدام  ومتصلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

                       

 
 )1ـ8 (شكل رقم                                            

  
 الطفو من مكعبات الفوممادة  – PVCعائم مصنوع من مواسير قفص         

 
 . ) 1998محمود ، : المصدر  ( 

 

 المواسير مكعبات الفوم
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 ) 2ـ8( شكل                                    
)سكوتالند ( األسماك من تصميم شركة كيمز البريطانية  قفص لتربية  

Kames Fish Farming LTD. 
 

 
     األسماك المناسبة لالستزراع في األقفاص

خــالل التجــارب واألبحــاث والتطبيقــات الواقعيــة فقــد نجحــت العديــد مــن األســماك مــن 
وت ، الســـالمون ، اللتربيـــة فـــي األقفـــاص مثـــل أســـماك البلطـــي ، القـــراميط ، المبـــروك ، التـــر 

 . ) الصافي( السيجان  ) الهامور( ، الوقار الدنيس ، القاروص 
 

 أسماك المياه العذبة :أوًال 
 

 : Family : Cichlidae )  (أسماك البلطي
 :أهم أنواع البلطي المناسبة للتربية في األقفاص هي 

ــ حققــت نجاحــاً  ، Oreochromis niloticusالبلطــي النيلــي  رًا فــي جمهوريــة ـكبي
 ودـالبلطي األسـكذلك   Oreochromis aureusي األزرق البلط ، ينـمصر العربية والص

Oreochromis spilurus  ميـاةالمملكـة العربيـة السـعودية فـي والذي أمكن استزراعة فـي 
إال أن العديـد مـن البـاحثين قـد أشـار  بدولـة الكويـت الخلـيج العربـيالبحر األحمـر وفـي ميـاه 
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ية لألمـراض بدرجـة إلى يعض المشاكل مثل زيادة حساسية األسماك المرباة في المياه البحر 
أو المويلحــة ولــذلك مــن المفضــل أطالــة  أكبــر مقارنــة مــع مثيالتهــا المربــاة فــي الميلــه العذبــة

فترة األقلمة للزريعة بالمياه المويلحة لمدة التقل عن أسـبوع والوصـول بهـا إلـى درجـة ملوحـة 
   .  لتر قبل نقلها لألقفاص البحرية/جم 36

  

 : Clariidae )عائلة السلور ) ( طيةاألسماك الق( أسماك القراميط 

 Clarias lazera  ،Clarias gariepinusيط مــن النــوع ـأســماك القرامــ
  . نجحت في التربية في األقفاص وذلك في الواليـات المتحدة األمريكية

 

 : Carp أسماك المبروك
وخاصـــة فـــي  ديد مـــن أســـماك المبـــروك فـــي التربيـــة فـــي األقفـــاص العائمـــةـنجـــح العـــ 

ـــــــومــــــن أه ينـالصــــــ ـــــــالمبــــــروك العمها ـ ائش ـمبــــــروك الحشــــــو  Cyprinus carpioادي ـ
Ctenopharyngodon idellus  المبــروك الفضــي ،Hypophthalmichthys molitrix  

كمــا أن التهجينــات بـين تلــك األنــواع قــد .  Aristichthys nobilisالــرأس كبيــر مبـروك الو 
الــرأس الكبيــر مــع كــًال مــن مبــروك  نجحــت أيضــًا وحققــت نتــائج جيــدة مثــل تهجــين مبــروك

 .الحشائش والمبروك الفضي 
جـــدير بالـــذكر أن جميـــع هـــذه األنـــواع مـــن أســـماك المبـــروك تخضـــع لـــنفس ظـــروف 
ومعـــامالت تربيـــة أســـماك القـــراميط فـــي األقفـــاص العائمـــة مـــن حيـــث كثافـــة التربيـــة والمـــدى 

ري المناســب لعمليــة تخــزين الحــراري المطلــوب تــوفره طــوال فتــرة التربيــة وكــذلك المــدى الحــرا
 .اإلصبعيات 

 

 أسماك المياه المالحة :ثانيًا 
ماك الميـــاه المالحـــة ـثر أســــمـــن أكـــور ـوالهامـــ صارو ـوالقـــ يجانـوالســـ يعتبـــر الـــدنيس

.  3م/سـمكة 100ــ40ات تتراوح بين ـًال منها بكثافـى كـة ، ويربـاص العائمـاستزراعًا في األقف
 عليها من مصادرها الطبيعية أو من المفرخات الصناعية  ولـأما اإلصبعيات فيمكن الحص

  

 : Sparus auratusالدنيس 
األبحـــاث والدراســـات إلـــى مالئمـــة هـــذه األســـماك لالســـتزراع  فـــي األقفـــاص أشـــارت 

كمـــا أن التربيـــة فـــي ميـــاه ) مصـــر وليبيـــا وتـــونس ( لـــدول حـــوض البحـــر المتوســـط العربيـــة 
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تقـارب المعـدالت بأقفـاص البحرالمتوسـط خاصـة فـي الخليج العربـي قـد حققـت معـدالت نمـو 
 . دولة الكويت

 
  : Siganus rivulatus)  الصافي (السيجان 

مر شـــمال مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة ـاألحـــبميـــاه البحر ســـتزراعها فـــي أقفـــاص اتـــم 
كن الوصــــول إلــــى الحجــــم ـحيــــث أمــــم 1984كمــــا أشــــار بــــذلك الثبيتــــى وآخــــرون الســــعودية 
ــ75( التســويقي  فــي أقفــاص جــم  5هر مــن تخــزين اإلصــبعيات بــوزن ـأشــ 6بعــد ) جــم  100ـ

ولم تكـن  يومياً من الوزن الحي ٪  8ذيتها بمعدل ـوتمت تغ 3م 60ـ10تراوحت أحجامها بين 
 . هناك جدوي أقتصادية من زيادة معدالت التغذية عن هذا الحد

 
 : Dicentrarchus labraxالقاروص 

ســتزراع القــاروص فــي األقفــاص بــالبحر إعربيــة فــي تعتبــر تــونس مــن أنجــح الــدول ال
 . سنوياً  3م/كجم 30ـ25حيث يتراوح معدل اإلنتاج بين  المتوسط

 
 : Epinephelus touvin لهامورا

األقفــاص بكــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واألمــارات  يســتزراع الهــامور فــابــدأ 
 . ) 1990ـ1980( ن الماضي العربية المتحدة ودولة الكويت خالل الثمانينات من القر 

 
 ل اإلصبعيات واألقلمةـنق
باح البـاكر ـيفضل نقل اإلصبعيات عند انخفاض درجة الحرارة ويكون ذلـك فـي الصـ 

أو بعــد مــرور فتــرة الظهيــرة ، وتنقــل اإلصــبعيات فــي أكيــاس بالســتيكية أو فــي تانكــات مــن 
ي األقفــاص لتقليــل معــدل ويجــب إجــراء عمليــة األقلمــة لإلصــبعيات قبــل إنزالهــا فــ. الصــاج 

 .الوفيات والحفاظ على اإلصبعيات بأعلى حيوية ممكنة 
 
 

 ماكــذية األسـتغ
تعتمــد تغذيــة األســماك فــي األقفــاص علــى العليقــة الصــناعية ويفضــل أن تكــون فــي  

المرباة لتقليل الفاقد منها ، كذلك يجـب أن تناسب حجمها مع وزن األسماك يصورة حبيبات 
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أمـــا مـــن ناحيـــة المحتـــوى البروتينـــي . لعليقـــة القـــدرة علـــى التماســـك والطفـــو يكـــون لحبيبـــات ا
التــي تتبــاين مــن حيــث احتياجاتهــا البروتينيــة فمــثًال و للعليقــة فهــو يختلــف تبعــًا لنــوع األســماك 

الــــدنيس ٪ بــــروتين أمــــا فــــي حالــــة  25فــــي حالــــة البلطــــي يجــــب أن تحتــــوي العليقــــة علــــى 
أمــا كميــة العليقــة  .٪  50ـــ40لبروتينــي للعليقــة عــن والقــاروض فيجــب أن ال يقــل المحتــوى ا

٪ من الوزن الكلـي لألسـماك  5ـ3الواجب تقديمها يوميًا لألسماك فتحسب على أساس نسبة 
وتقسـم  .أسـابيع  3ــ2، والذي يمكن معرفته بأخذ عينة من أسماك القفص وتعيين وزنها كل 

 .تقدم دفعة واحدة  الوجبة اليومية المقررة من العليقة على عدة مرات وال

 
 اصـاية األقفـرع
تعتبر رعاية األسماك في األقفاص خالل فترة التربية من العوامل الهامة التي تؤدي  

 :إلى نجاح المشروع وٕالى زيادة اإلنتاج ولذلك يجب مراعاة اآلتي خالل موسم التربية 
 .االطمئنان على حالة الشباك وسالمتها وٕاصالح أي قطع فيها  ـ
 .فة الشباك باستمرار والتخلص من الطحالب التي تتجمع عليها وتسد فتحاتها نظا ـ
 .إزالة النباتات المائية التي قد تتجمع حول األقفاص  ـ
 .تقديم العليقة في مواعيدها ومتابعة تغذية األسماك عند تقديمها  ـ
 .التخلص من األسماك النافقة أو الميتة بصفة مستمرة  ـ
 .سماك وحيويتها ومعدالت نموها متابعة حركة األ ـ
معـــدل النمـــو ، الوفيـــات ، معـــدالت ( تحـــوي بيانـــات كـــل قفـــص االحتفـــاظ بســـجالت  ـ

 .المتابعة الجيدة لتسهيل ) الخ  .......التغذية 
  .تواجد العمالة المدربة والحراسة المستمرة لمنع السرقة  ـ
 


