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0Fالتاسع فصلال

∗  
 

 إدارة اإلنتاج
 

مراحــل االســتزراع الســمكي حيــث أن إدارة فــي هــو األكثــر أهميــة  صــلفيعتبــر هــذا ال
العمليــة اإلنتاجيــة داخــل المــزارع الســمكية علــى أســس علميــة و باســتخدام الخبــرات العمليــة 

 .الجيدة يعتبر سر نجاح هذه المشاريع 
 

األحـــواض مـــن رك و ـالبـــ مكي فـــيـســـتزراع الســـاالابع ـادس والســــالســـ صـــالنفالتنـــاول     
ذا البــاب ـهــفــي حيــث اإلنشــاء والتجهيــز حتــى أصــبحت تلــك األحــواض جــاهزة لالســتخدام و 

نتناول كيفية إدارة اإلنتاج داخـل المـزارع والـذي يشـتمل علـى حصـر وتربيـة اآلبـاء واألمهـات 
االعتنـاء و ض التحضـين إلـى أحـوا اليرقـات نقل ، الزريعةوتوليدها بالطرق الصحيحة إلنتاج 
ــة التحضــين إلــى أن تكتمــل  ، إلــى أحــواض التســمين بعــد ذلــك  صــبعياتيــتم نقــل اإللبمرحل

ونتعـرض فـي هـذا البـاب أيضـًا  .االهتمام والرعاية ألحواض التسـمين حتـى مرحلـة الحصـاد 
لتغذيــة األســماك وأنــواع الغــذاء باعتبارهــا العمــود الفقــري لعمليــة النمــو التــي هــي المحصــلة 

وعليـه فإننـا سـنتناول كـل مرحلـة بالتفصـيل مـن  .لنهائية لنجاح المزرعة ومن ورائهـا اإلدارة ا
 :حيث مستلزماتها والخطوات السليمة الواجب إتباعها لضمان نجاح هذه المرحلة 

 

 حصر وتربية اآلباء واألمهات ) 1(
طـوة األولـى هـو الخ خريـيعتبر االنتخاب الجيد لآلباء واألمهات التي تستخدم في التف

لـــــذلك يـــــتم حصـــــر وفحـــــص . علـــــى طريـــــق تحقيـــــق اإلنتاجيـــــة العاليـــــة بالمزرعـــــة الســـــمكية 
التي تتمتـع بمواصـفات ظاهريـة جيـدة  األصبعيات االصبعيات الموجودة بالمزرعة ثم اختيار

ويالحظ عليها النشاط أثناء السباحة ليتم تربيتها تربية خاصة لتكـون أبـاء وأمهـات المسـتقبل 
هــذه االصــبعيات عنــد اختيارهــا فإنــه يختلــف حســب نــوع األســماك وعلــى ســبيل أمــا حجــم . 

واض خاصـة ـأحـ توضع االصبعيات المختـارة فـي. جم  30ـ20المثال يكون في البلطي من 
ويـتم االعتنـاء ) ٪ تقريبًا من المساحة الكلية للمزرعة السمكية  3( تسمى أحواض األمهات 

والتـي يفضـل أن تكـون ميـاه متجـددة بشـكل سـليم  بهذه األحواض من حيث مواصفات الميـاه

                                                 
 .)  1998( يوسف وجودة  ؛ ) 1997 (؛ برانية وآخرون ) 1994 (؛ السيد  ) 1991 (محمود   ∗

Huet, M. (1972) ; Stickney, (1979) ; Li and Mathias, (1994) ; Parker, (2002). 
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كما فـي حالـة ( ومنتظم كما يتم االهتمام بالتغذية لتكون متوازنة فإذا كانت التغذية صناعية 
باســـتخدام األعـــالف المصـــنعة فإنهـــا يجـــب أن تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن )  األحـــواض

الترابيــة فــإن  بــركفــي حالــة الأمــا . البــروتين باإلضــافة إلــى تكامــل بقيــة العناصــر الغذائيــة 
هـذا  ، بركالتغذية ستعتمد على الغذاء الطبيعي والذي هو نتاج لعمليات التسميد المتوازنة لل

ويرجــع االهتمــام . إلــى جانــب اســتخدام األغذيــة المصــنعة بشــكل تكميلــي لألغذيــة الطبيعيــة 
لـى ضــرورتها للنمـو الخاص بالتغذيـة لهـذه االصـبعيات التـي تربـى لتكـون اآلبــاء واألمهـات إ

وخـــالل تربيــة هــذه الســـاللة يجــب القيــام بالفــــرز . ن الخاليــا الجنســية يالجيــد والمتــوازن ولتكـــو 
 ي تظهـر عليهــا أي أعــراض مرضـية أو تلــك التــيتــالاألفــراد المسـتمر لالصــبعيات السـتبعاد 

أحجــام  عنــدما تصــل هــذه االصــبعيات إلــى . تنمــو بشــكل متــوازي مــع بقيــة أفــراد الســاللة ال
 الزريعــةالبلــوغ والتــي تختلــف بــاختالف نــوع األســماك تصــبح جــاهزة ألن تســتخدم فــي إنتــاج 

والتـــي فـــي هـــذه الحالـــة ســـتكون ذات مواصـــفات جيـــدة ألنهـــا نتـــاج آبـــاء وأمهـــات تـــم تـــربيتهم 
 .واالعتناء بهم بطريقة سليمة 

 
  التزاوج والتفريخ) 2(

يختلــف  ذكــرهوالــذي كمــا ســبق  يصــبعيات إلــى حجــم البلــوغ الجنســإلعنــدما تصــل ا
أسـماك البلطـي تصــل إلـى مرحلـة النضــوج  أن جــدو حسـب نـوع األسـماك فعلــى سـبيل المثـال 

ووجــــود الـــذكور مـــع اإلنـــاث يســـاعد علـــى ســـرعة البلـــوغ . شـــهور  5 ـــــ 4الجنســـي فـــي عمـــر 
إال أنــه فــي نفــس الوقــت نجــد أن البلــوغ الجنســي الســريع يــؤثر علــى النمــو وعلــى ، الجنســي 
فـي مرحلـة مبكـرة مـن البلـوغ  جنسـينولـذلك فإنـه يجـب فصـل ال ، سماك على التحملقدرة األ

. في أحـواض منفصلة وتغذيتها جيدًا لمدة شهر أو شهرين قبل دمجها ثانيـة إلجـراء التـزاوج 
فــي عمــر مبكــر يســاعد هــذه األســماك علــى النمــو الجيــد و يــؤخر  جنســينفصــل ال أنكمــا 

الفرصـــة للحصـــول علـــى أســـماك كبيـــرة الحجـــم ذات عمليـــة النضـــوج الجنســـي وبـــذلك يعطـــى 
بعـد . ومـة األمـراض والمتغيـرات البيئيـة غيـر المالئمـة اخصوبة عاليـة ومقـدرة أكبـر علـى مق

ترابيـــة أو بـــرك ذلـــك يـــتم دمـــج األجنـــاس فـــي أحـــواض خاصـــة إلجـــراء التـــزاوج ســـواء كانـــت 
٪ تقريبــًا  1تشــكل (  )1.9الشــكل رقــم (  وتســمى هــذه األحــواض بــأحواض التفــريخ أحــواض

المتبعــة فــي عمليــة التــزاوج والتفــريخ فإنهــا ال  قأمــا الطــر . ) ســاحة المزرعــة الســمكية مــن م
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األولــــى هــــي الطريقــــة الطبيعيــــة والثانيــــة هــــي الطريقــــة  : تعــــدو أن تكــــون إحــــدى طــــريقتين
 .الصناعية 

 
 التفريخ  أحواض : )1ـ9(شكل رقم 

 
 :الطريقة الطبيعية  –أ 

وج وفيهـــا توضـــع الـــذكور واإلنـــاث معـــًا فـــي أحـــواض التفـــريخ فـــي بدايـــة موســـم التـــزا
اثنـين  إال أنها غالبًا مـا تكـون بنسـبة ذكـر واحـد لكـل، بمعدالت تختلف حسب نوع األسماك 

لتضـع  وتتـرك 3م / سـمكة 50وبمعـدل ) في حالة البلطـي  2:  1( ثالثة أو أربعة إناث  أو
ويلقـــح البـــيض أيضـــًا طبيعيـــًا بالحيوانـــات  ، البـــيض بنفســـها طبيعيـــًا دون أي تـــدخل خـــارجي

ولضــمان نجــاح عمليــة التــزاوج والتفــريخ الطبيعــي ال بــد مــن  . هــا الــذكورالمنويــة التــي تنتج
روف المالئمـة لـذلك ومـن ـوالظـ تكاثرهـامعرفة بيولوجيـة األسـماك المسـتزرعة ومعرفـة أوقـات 

دد هـي األعمـار صـوأهم المعلومـات التـي يجـب معرفتهـا فـي هـذا ال. ثم تهيئة هذه الظروف 
وفـي أي فتـرات مـن العـام أو فـي أي  وتتناسـل،لبيض واألحجام التي تضع عندها األسماك ا

 .  هاوالظروف المناخية والعوامل البيئية المرتبطة ب, فصول السنة تحدث هذه العملية 
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ويمكن الكشف عن حالة النضوج الجنسي عنـد األسـماك واسـتعدادها لوضـع البـيض 
ففي األنثى يالحظ انتفاخ الـبطن مـع لزوجـة السـطح  ،هرية طريق المالحظة الظاعن وذلك 

أمـا فـي الـذكر فعـادة مـا  ،حة التناسلية تالبطني للسمكة كما يالحظ أيضًا احمرار وانتفاخ الف
الضغــــط علـــى الـــبطن فـــي اتجـــاه الخلـــف أو أوب ،يتغيـــر لـــون الزعـــانف فقـــط وتصـــبح زاهيـــة 

ــة األنثــى ضــغط الســمكة مــن الجوانــب حيــث نالحــظ خــروج عــدد قليــ ل مــن البــيض فــي حال
أصـفر داكـن إلـى بنـي أمـا غيـر الناضـج فهـو ال يخـرج  أخضـر أو والذي يكـون لونـه مـا بـين

وفي حالة الـذكر فـإن . ائل إلى البياض إلى جانب صغر حجمه ـإال بصعوبة ويكون لونه م
 .عملية الضغط هذه تؤدي إلى خروج السائل المنوي في شكل مادة بيضاء 

  

مـن وضـع الذكــور مـع اإلنـاث فـي أو ثالثـة أيام إلى أسبوعين  10والي بعد مرور ح
وفـي المنـاطق الضـحلة  أحواض التفريخ نشاهد سباحة اليرقـات على الطبقـة السـطحية للميـاه

ونقلهــا إلــى  الزريعــةوعندئــذ يمكــن جمعهــا باســتخدام شــباك صــيد ,  وعلــى أطــراف األحــواض
  .  تربية ورعاية اليرقاتأحواض 
 

 :طريقة الصناعية ال ب ـ
يقصــد بالطريقــة الصــناعية عمليــة اســتخالص البــيض مــن إنــاث األســماك والســائل  

وتــتم هــذه العمليــة بعــدة وســائل تختلــف حســب نوعيــة . المنــوي مــن الــذكور بواســطة اإلنســان 
 :ومن الوسائل المستعملة والمعروفة عالميًا ما يلي . األسماك والظروف البيئية 

 

 الضغط باليد على البطن ( أو البذل الجنسية بالتنصيل استخالص الخاليا ( . 
 الحقن بالهرمونات . 
  الحقن بالهرمونات واستخالص الخاليا الجنسية. 
  استخالص الخاليا الجنسية بالتشريح. 
 
وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن هذه الوسائل جميعًا سهلة التنفيذ وتؤدي إلـى نتـائج جيـدة  
أي مــن هــذه الوســائل األربعــة يعتمــد علــى نــوع األســماك والحاجــة لتلــك  كمــا أن اســتعمال. 

فمــثًال هنـاك أنــواع مـن األســماك يسـتخدم معهــا التنصـيل واســتقبال البويضـات مــن . الوسـيلة 
 رى الـاألنثــى وكــذلك الحيوانــات المنويــة مــن الــذكر فــي وعــاء نظيــف ، بينمــا هنــاك أنــواع أخــ
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ونات فقط لتنشيطها ثم تركها تتوالـد طبيعيـًا ، وبعـض تستجيب للتنصيل فيمكن حقنها بالهرم
 .األسماك يحتاج توليدها للحقن الهرموني والتنصيل معًا 

 
 الضغط باليد (  تنصيلاستخالص الخاليا الجنسية بال ( 
هنــاك أنــواع مــن األســماك تنــتج أعــدادًا كبيــرة مــن البــيض ولكنهــا ال تضـــع بيضــها             

يعيــة ويكفــي فقــط اســتخدام طريقــة التنصــيل والتــي تــتلخص فــي الخطــوات إال فــي بيئتهــا الطب
 :التالية 

 

 .تجميع األسماك الناضجة جنسيًا خالل فترة التبويض  ـ
جـزء فـي المليـون  100تؤخذ األنثى وتنظف من الخارج باستخدام مطهر الفورمـالين  ـ

(100 ppm) . 
لســمكة بحــرص وبرفــق توضــع األنثــى فــي وعــاء نظيــف وجــاف ويضــغط علــى بطــن ا ـ 

فإذا كانت السـمكة في فترة التبـويض فإنـه بالضـغط الخفيـف يمكـن . إلخراج البيض 
 .الحصول على عدد كبير من البيض 

 .يعامل الذكر بنفس الطريقة ليضع السائل المنوي على البيض في نفس الوعاء  ـ
ـــ ـ ــــ 1اء لمـــدة ـيـــرج اإلن ـــك لمـــزج البـــيض بالســـ 2 ــ ـــائل المنـــوي ليـدقيقـــة وذل ـــيحـت        م التلق

يمكــن إجــراء المــزج باســتخدام فرشــاة ) .  قــد تضــاف كميــة قليلــة مــن المــاء المقطــر (
 .ناعمة بدًال من الرج 

 

     1الحقن بالهرموناتF

1 
حيــث يــتم الحقــن بمســتخلص الغــدة النخاميــة التــي يــتم الحصــول عليهــا مــن 

 المناسـل وتعـددبعد تشريحها مباشرة واستخراج تلك الغدة فيحفز ذلك نشــاط  األسماك
 : التبويض وزيادة نشاط إنتاج الحيوانات المنوية وتتم هذه العملية كالتالي 

 

يتم اختيار قطيع من الذكور واإلناث البالغة جنسيًا وذات أحجام مناسبة على سـبيل  ـ 
جـم ،  500 جـم ، وفـي أسـماك القـراميط 500 ـــــ 300المثال في البلطي تتراوح بين 

جــزء فــي المليــون لمــدة نصــف ســاعة للتنظيــف ثــم  100ين وتعامــل بمطهــر الفورمــال

                                                 
 . يمكن الحصول على المركبات الهرمونية جاهزة حيث تباع في الصيدليات واستعمالها في الحقن   1
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تنقــل إلــى أحــواض التفــريخ ثــم تتــرك بــدون طعــام لمــدة ثالثــة أيــام لتفريــغ محتويــات 
 .القناة الهضمية مع ضرورة تزويد األحواض باألكسجين 

يشــرح الــبعض منهــا الســتخالص الغــدة النخاميــة وتوضــع مباشــرة فــي محلــول ملــح  ـ
ثــم تخلــط ) ريــد الصــوديوم مــذاب فــي لتــر مــن المــاء المقطــر جــم كلو  9( فســيولوجي 

ويمكـــن حفـــظ الغـــدة النخاميـــة بعـــد استخالصـــها فـــي . وتســـتخدم فـــي الحقـــن مباشـــرة 
زجاجــة بهــا أســيتون علــى أن يــتم تغييــر األســيتون أكثــر مــن مــرة ، ثــم تجفــف الغــدة 

 1بوضعها على ورقة ترشيح وتحفظ في المجفف ، وبعد ذلك تطحن ويضاف إليهـا 
 . مم محلول ملـح فسـيولوجي ، ويستخدم المعلق للحقن مباشرة  2+ مم جلسرين 

تتم عملية الحقن والتي يجب أن تكون فـي الصـباح البـاكر بعيـدًا عـن أشـعة الشـمس  ـ
مــم ، علــى أن يــتم الحقـــن إمــا أســفل الزعنفــة  1) إبــرة ( المباشــرة باســتخدام ســرنجة 

ويف الـبطن علـى أن يـتم ذلـك بحـذر حتـى ال الصدرية ، أو تحت الجلد ، أو في تجـ
 .تصاب األحشاء الداخلية 

تترك األسماك المحقونة الذكور مع اإلناث في أحواض نظيفة ودرجـة حـرارة مناسـبة  ـ
ـــ 8وثابتــة تقريبــًا لمــدة  ســاعة حســب نــوع األســماك ودرجــة الحــرارة وقــد تســتمر  16 ـــ

 .ساعة  21حتى 
الزمنيـة يمكـن إعطـاء األنثـى حقنـة جديـدة مـن  إذا لم يحدث التبويض بعد هذه الفتـرة ـ

عندئــذ يحــدث التبــويض . مســتخلص الغــدة النخاميــة ولكــن بكميــة أقــل مــن الســابقة 
 .وتضع الذكور حيواناتها المنوية ، ومن ثم يحدث تلقيح للبويضات 

 .إذا لم يتم التلقيح طبيعيًا يمكن عندئذ التدخل إلجرائه كما في الطريقة السابقة  ـ
 
 حقن بالهرمونات واستخالص الخاليا الجنسية ال 
تجمـــع هـــذه الطريقـــة بـــين الطـــريقتين الســـابقتين حيـــث تحقـــن األســـماك بالهرمونـــات  

لتنشيطها جنسيًا ، ومن ثم استخالص كًال من البيض من األنثى والسائل المنوي من الذكر 
ات ومــن ثــم عــن طريــق الضــغط علــى الــبطن ، وبعــد ذلــك يــتم مــزج الســائل المنــوي والبويضــ

 . إجراء التلقيح
 تشريح استخالص الخاليا الجنسية بال 
هنــاك أنــواع مــن األســماك ال تضــع بيضــها أبــدًا إال فــي بيئتهــا الطبيعيــة ، حتــى مــع  

كمـا أن بعـض األسـماك . )الذي يزيد فقط من سرعة نمو البـيض(استعمال الحقن الهرموني 
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قـــراميط حيـــث توجـــد صـــعوبة فـــي اســـتخراج مثـــل ذكـــور ال )التنصـــيل (  ال ينفـــع معهـــا البـــذل
لذلك تستخدم طريقة التشريح الستخالص البـيض مـن المبـيض والسـائل . الحيوانات المنوية 
في حـالة . راء التلقيح وٕاكمال بقية العمليات السابق وصفها ـية ومن ثم إجـالمنوي من الخص

وتقطـع ) شـاش  (الذكور يمكن تجفيف الخصيات برفـق ثـم توضـع علـى قطعـة مـن القمـاش 
زاء دقيقة ثم تعصـر هـذه األجـزاء علـى قطعـة الشـاش عـدة مـرات وتسـتقبل الحيوانـات ـإلى أج

المنويــة وتغســل بمحلــول فســيولوجي مــع الــرج ، ويــتم اختبــار حيويــة الحيوانــات المنويــة علــى 
شريحة الميكروسكوب وكذلك اختبار الحركة والكثافة ، ويستخدم المحلول للتخصيب مباشرًة 

م لمــدة يــومين علــى األكثــر لحــين الحصــول ° )4 –(مــا يمكــن حـــفظه عنــد درجــة حــرارة ك. 
 .على البويضات أو عند عدم وجود ظروف بيئية مناسبة 

 

 مرحلة التحضين  ) 3( 
)  ســـاعة 2 ـــــ 1( ام عمليـــة انتفاخـــه ـاب يتـــرك البـــيض حتـــى تمــــخصـــإلبعـــد انتهـــاء ا

تختلـف أحجامهـا وأنواعهـا  يضـين التـية التحـبعدها يتم نقل البيض المخصب برفق إلى أوعـ
لتناســب البــيض المحضــن فقــد تكــون أقمــاع مــن األليــاف الصــناعية أو ســالت شــبكية ضــيقة 
الفتحــات توضــع داخــل أحــواض أو تســخدم أحــواض مســتطيلة صــغيرة الحجــم حيــث يوضــع 

ــــــي أرضــــــيتها بينمــــــا ــــــيض المخضــــــب ف ــــــر المخصــــــب الب ــــــيض غي ــــــتخلص مــــــن الب ــــــتم ال               ي
حـــرص علـــى التهويـــة الجيـــده ألن األكســـجين الـــذائب مـــن العناصـــر ، مـــع ال )لونـــه أبـــيض (

كــذلك يجـب المحافظـة علـى درجــة الحـرارة والتـي تختلـف بــإختالف . الهامـة أثنـاء التحضـين 
التطــور الجنينــي لألســماك ولقــد أشــارت األبحــاث إالــى أن التقلبــات الحــادة فــي درجــة الحــرارة 

الفقـــس بـــل قـــد تـــؤدى الـــى انتـــاج يرقـــات  تـــؤثر ســـلبًا علـــى عمليـــة التحضـــين وبالتـــالى معـــدل
مشوهة وربما موت األجنة كما في حالـة تحضـين بـيض المبـروك الصـيني اذا تغيـرت درجـة 

               يـة تختلـف حسـب نـوع األسـماكيفقس البيض بعد فترة زمن. درجات مئوية  5الحرارة بمقدار 
ـــ 36(  ضــين بعــد تمــام الفقــس تتــرك اليرقــات بعــض الوقــت فــي أوعيــة التح.  )ســاعة  48 ــــ

 حيــث تســتهلك مــن كــيس المــح ويــزداد مســتوى تجمعاتهــا تــدريجيًا علــى أن يــتم الــتخلص مــن
بعــد ذلــك . حتــى ال تتســبب فــي  نمــو فطريــات ضــارة فــي حــوض التحضــين اليرقــات الميتــة
لتنقـــل إلـــى أحـــواض هـــا حجامة ألناســـبيدويـــة ذات فتحـــات مم شـــباك اســـتخداب تجمـــع اليرقـــات

األسـماك فـي جميـع مراحـل النمـو فـي أكيـاس مـن النـايلون  يجب نقل اليرقـات وكـذا . تربيتها
من البالستيك معبأة باألكسجين ، وعند إنزال اليرقات في أحـواض التربيـة  عيةالشفاف أو أو 
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يجب عدم التفريـغ المباشـر ألن ذلـك قــد يحــدث لهـا صـدمة عصـبية ، وٕانمـا الطريقـة المثلـى 
ى اليرقـــات فـــي ميـــاه الحـــوض وتتـــرك المحتـــوى علـــ)  عيـــةــــ أو  أكيـــاس(   هـــي غمـــر الوعـــاء 

 .اليرقات لتنزل إلى الحوض سابحًة 
 

 ) الزريعة ( تربية اليرقات)  4( 
ــــبعـــد الحصـــ ـــرك التر ـول علـــى يرق ـــوم المـــزارع بتوزيعهـــا علـــى الب       بيـــة اات األســـماك يق

بكثافــات معينــة تختلــف حســب نوعيــة ) ٪ تقريبــًا مــن مســاحة المزرعــة الســمكية  5تمثــل ( 
إن ـوبشـــكل عـــام فـــ. البـــرك وتـــوفر المـــادة الغذائيـــة وجودتهـــا حجـــم ة الميـــاه و األســـماك وجـــود

          ألــــف يرقــــة للفـــــدان 250 ــــــــ 60معــــدالت توزيــــع اليرقــــات فــــي البــــرك التربيــــة تتــــراوح بــــين 
ألف يرقـة للفـدان  250 ــــ 150فنجد أنها في حالة أسماك البلطي تتراوح بين )  2م 4200 (

ــ80ي بــين ، بينمــا يكــون المعــدل فــي حالــة أســماك البــور  ألــف يرقــة للفــدان ، فــي حــين  100ـ
ـــ60يكـــون المعـــدل فـــي حالـــة أســـماك الطوبـــاره بـــين  أيضـــًا فـــي  تربـــى اليرقـــات .ألـــف  120ـ

 3م 15ـ 2أحـواض تختلـف أحجامهـا بـإختالف أنـواع األسـماك وأعـداد اليرقـات وتتـراوح بـين 
ــــ 120وبعمـــق  ى أن صـــنع مـــن الفيبـــرجالس أو األســـمنت علـــتســـم لعمـــود الميـــاه ، و  150 ــ

) مفرخـات(  داخـل مكـان مغلـق األحواض كونتلية ملساء ، ويفضل أن ـالداخ اتكون بطانته
أغطيــة للهــواء فــي مكــان مفتــوح فيفضــل تغطيتهــا ب ةمعرضــ تأمــا إن كانــ )2.9 الشــكل رقــم(

يجــب المحافظــة علــى تــوفير األكســجين  . ) الرمــادي أو األســود(  بالســتيكية داكنــة اللــون 
ر الغـذاء المناسـب ، وفـي حالـة البـرك الترابيـة فـإن باستخدام مضخات الهواء كما يجـب تـوفي

اعد علــى تكــاثر ـســم إلــى المســتوى المطلــوب يســ 40رفــع مســتوى الميــاه تــدريجيًا بــدءًا مــن 
وانتشــــار الهائمـــــات الالزمــــة لتغذيـــــة اليرقـــــات ، كمــــا يســـــاعد علـــــى تــــوفير البيئـــــة المناســـــبة 

تستغرق مرحلـة تربيـة  .عيات والمتدرجة مع تدرج نمو اليرقات حتى تصل إلى مرحلة االصب
اليرقــات مــا بــين شــهر إلــى ثالثــة شــهور حســب نوعيــة األســماك وعندئــذ تعــرف باالصــبعيات 

 .حيث يتم نقلها إلى أحواض التسمين 

 
 مرحلة التسمين  ) 5( 
ــــــى أحــــــو   ــــــة التحضــــــين إل ــــــل االصــــــبعيات بعــــــد انتهــــــاء مرحل ــــــتم نق              اض التســــــمين ي
 بنفس ) ٪ تقريبًا من المساحة الكلية للمزرعة السمكية  80ـ70تشكل (  ) 3.9الشكل رقم  (
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 داخل مفرخات  الزريعةأحواض  : 2ـ9شكل رقم 

  
 .التسمين  أحواض : 3ـ9شكل رقم     

 
ريعــة المتبعــة الطريقــة الســابقة ثــم تــوزع االصــبعيات علــى األحــواض بكثافــات  ،عنــد نقــل الزَّ

وأســلوب التربيــة ونوعيــة وجــودة األحــواض ومعــدل تغييــر الميــاه   نــوع   حســب تربيــة تختلــف
 5000 ـــــ 3000، وعمــومًا فــإن كثافـة التربيـة تتـراوح بـين  إلـخ.....…ودته ووفرة الغذاء وجـ
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،  3000تكون في أسـماك الطوبـارة علـى سـبيل المثـال  حيث ) 2م 4200 ( إصبعية للفـدان
خالل هذه المرحلـة يـتم . في حالة أسماك البلطي والمبروك والبوري  5000بينما تصل إلى 

ــاه ووفــرة األكســجين ، وكــذلك  وجــودة) ســيرد تفصــيل ذلــك ( االهتمــام بتغذيــة األســماك  المي
مراقبــة ســلوكيات األســماك وحالتهــا الصــحية ، واســتبعاد األســماك المريضــة حتــى ال تنتشــر 

تســتغرق . العــدوى وكــذلك األســماك الميتــة حتــى ال تتحلــل وتفســد الميــاه وتنتشــر األمــراض 
معـدل  شـهور تبعـًا لنـوع األسـماك حيـث تختلـف األسـماك فـي 8 ــــ 4مرحلة التسمين مـا بـين 

 .نموها ومن ثم وصولها إلى الحجم التسويقي 
 

 

 

  مرحلة الحصاد   ) 6( 
تبــــدأ هــــذه المرحلــــة عنــــدما تصــــل األســــماك إلــــى الحجــــم التســــويقي والــــذي يختلــــف   

بل باختالف نوع األسماك ، كما يحكمه أيضًا ذوق المستهلك والذي يختلف من بلد إلى بلد 
كمـا تتـدخل الحالـة االقتصـادية للمسـتهلكين أيضـًا . من منطقـة إلـى أخـرى داخـل نفـس البلـد 

في الحجم التسويقي الذي يجب طرحه للبيع وفقًا لمستوى دخل األفراد ونمطهـم االسـتهالكي 
، إذ قد يفضل ذوي الدخول القليلة أحجام األسماك الصغيرة والتي تتميز بانخفاض أسـعارها 

مـن العوامـل االقتصـادية التـي تـتحكم أيضـًا فـي طـرح . مع مسـتوى الـدخل لـديهم  بما يتالءم
األســماك فــي األســواق عنــد أحجــام معينــة هــي مــا يقــوم بــه أصــحاب أو مــديري المــزارع مــن 
الموازنـــة بـــين أســـعار األســـماك فـــي األســـواق فـــي مواســـم وأوقـــات معينـــة وبـــين أحجامهـــا فـــي 

خاصة وأن معدل نمو األسـماك يقـل بزيـادة . أكبر مزارعهم ، وتكاليف الوصول إلى أحجام 
وبنــاءًا عليــه يقــرر أصــحاب المــزارع طــرح مــا لــديهم مــن أســماك فــي األســواق مــن . الحجــم 

 .عدمه عند حجم معين 
 

يوجــــد نمطــــان لحصــــاد األســــماك وألصــــحاب أو مــــديري المــــزارع الحــــق فــــي تقريــــر  
 .إليها استخدام أي منهما وفق جميع المعطيات السابق اإلشارة 

 

     الحصاد الجزئي ـ
في هذا النمط من الحصاد يتم صيد كميـات معينـة مـن األسـماك علـى فتـرات زمنيـة  

متفاوتة باستخدام شباك صيد ذات عيـون واسـعة تحجـز بـداخلها فقـط األسـماك كبيـرة الحجـم 
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وهــذا الــنمط مــن الحصــاد قــد . بينمــا تســمح لألســماك األصــغر بــالهرب والبقــاء فــي الحــوض 
 :جأ إليه أصحاب المزارع تحت تأثير واحد أو أكثر من األسباب التالية يل

 

قــد تكــون أســعار األســماك مرتفعــة فــي األســواق وبالتــالي يرغــب مــدير المزرعــة فــي  أ ـ
االســتفادة مــن ذلــك فيقــوم بحصــاد جزئــي لألســماك التــي وصــلت إلــى حجــم تســويقي 

 .مناسب 
مناسب وبيعها مما قد يوفر لصـاحب  صيد األسماك التي وصلت إلى حجم تسويقي ب ـ

 .المزرعة سيولة مادية تمكنه من اإلنفاق على مستلزمات المزرعة 
الحصاد الجزئي لألسماك التي وصلت إلى حجم تسـويقي ينـتج عنـه تخفيـف الكثافـة  ج ـ

تسمين ومن ثم إتاحة فرصة أكبر لألسماك الصغيرة للنمـو السمكية داخل أحواض ال
 .كما يؤدي إلى التوفير في اإلنفاق على عملية التغذية . بشكل أفضل 

 
  الحصاد الكلي      ـ
فــي هــذا الــنمط مــن الحصــاد يــتم صــيد جميــع األســماك عنــد نهايــة مرحلــة التســمين ،  

لتبـاين فـي معـدل النمـو بـين األسـماك وعندئًذ سـيكون هنـاك تنـوع فـي أحجـام األسـماك نظـرًا ل
وهذا أمر طبيعـي يوجـد . بعضها البعض داخل نفس الحوض وفقًا للفروق الفردية لألسماك 

أيضــًا فــي الحيوانــات األرضــية كمــزارع الــدواجن أو األغنــام فمــن المســتحيل أن ينمــو جميــع 
ــة اســتخدام هــذا الــنمط مــن الحصــاد . األفــراد بمعــدل واحــد متســاوٍي  فــإن صــاحب وفــي حال

المزرعــة قــد ال يكــون لــه يــد فــي تحديــد ســعر بيــع محصــوله الســمكي ، وٕانمــا يحكمــه ســعر 
وهـو فـي نفـس الوقـت يقـع تحـت تـأثير ضـغط . السوق خـالل الفتـرة التـي قـام فيهـا بالحصـاد 

آخـــر وهـــو وجـــوب بيـــع المحصـــول ، ألن بقـــاء األســـماك فـــي المزرعـــة بعـــد انتهـــاء مرحلـــة 
وفــي . بمــردود ســلبي جــراء كثــرة اإلنفــاق علــى متطلبــات األســماك التســمين ربمــا يعـــود عليــه 

 .فقات ننفس الوقت لن تحقق األسماك زيادة في الوزن تعوض هذه ال
إدارة العملية اإلنتاجية داخـل المزرعـة المتكاملـة والتسويق هي نهاية مرحلة الحصاد  

ارع إنتـاج الزريعـة أو أما التي تختص بمرحلة واحدة أو أكثر مـن مراحـل االسـتزراع ، كمـز ، 
ـــالي قـــد ذكـــر ضـــمنيًا كـــٌل فـــي  مـــزارع التســـمين فـــإن إدارة العمليـــة اإلنتاجيـــة فيهـــا يكـــون بالت

فمثًال في مزارع التسمين والتي يقوم فيها أصحاب المزارع بشراء االصبعيات فـإن . موضعه 
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ى أحـواض إدارة اإلنتاج في هذه المزرعـة سـتبدأ مـن نقـل واسـتقبال االصـبعيات وتوزيعهـا علـ
 .التسمين 

 

 تغذية األسماك
توفير الغذاء المناسب لألسـماك يضـمن الحصـول علـى معـدالت نمـو مرتفعـة وحالـة  

وخاصــة  أن تكــاليف الغــذاء إالصــحية جيــدة ومقاومــة عاليــة للمســببات المرضــية المختلفــة ، 
ي قــد لعمليــة االســتزراع الســمك جاريــةتشــكل نســبة كبيــرة مــن التكــاليف ال األغذيــة المصــنعة

عاداتهـــا  فـــي األســـماك تختلـــف . حالـــة االســـتزراع المكثـــف كمـــا فـــي  ٪ 60ــــ40تصـــل إلـــى 
كمـا نجـد أن عـادات أسـماك البيئـة المائيــة  ،الغذائيـة تمامـًا كمـا تختلـف الحيوانـات األرضــية 

بـل أن العـادات الغذائيـة لـنفس النـوع مـن األسـماك . الواحدة تختلف بـاختالف نـوع األسـماك 
 . الف المراحل العمريةقد تختلف باخت

 

 :أنواع ثالثة ويمكن تقسيم األسماك من حيث نوعية الغذاء إلى  
 : fishes Herbivorous  أسماك نباتية التغذية أ ـ

والطحالـب ) البالنكتـون النبـاتي ( ماك التي تتغذى على الهائمات النباتيـة ـوهي األس
 . ئشمثل مبروك الحشاوالحشائش والنباتات المائية األخرى 

 

  :fishes  Carnivorous  أسماك حيوانية التغذية ب ـ
يرقــات  )البالنكتــون الحيــواني( وانيةـلهائمــات الحيــوهــي األســماك التــي تتغــذى علــى ا

الحشــرات والرخويــات والحيوانــات القاعيــة أو قــد تتغــذى بعــض أنــواع األســماك الكبيــرة علــى 
 . والقراميط) الوقار (مثل الدنيس والقاروص والهامور  األسماك الصغيرة 

 

 :Omnivorous fishes  أسماك مختلطة التغذية ج ـ
ماك التــي تجمــع فــي تغــذيتها بــين الكائنــات النباتيــة والحيوانيــة حيــث لهــا ـوهــي األســ 

وكمـــا ســـبق  )الصـــافي ( مثـــل البلطـــي والســـيجان  .م النـــوعين مـــن المـــواد ـالقـــدرة علـــى هضـــ
ع من األسـماك قـد تختلـف بـاختالف المراحـل العمريـة وأشرنا فإن العادات الغذائية لنفس النو 

وعليه فإن أسماك األنـواع الثالثـة قـد تغيـر مـن طبيعتهـا الغذائيـة تبعـًا للمرحلـة العمريـة وكـذا 
 .حالتها الجنسية 
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 أنواع األغذية المستخدمة في المزارع السمكية 
 :يمكن تقسيم األغذية المستخدمة في المزارع السمكية إلى نوعين  
 

         : األغذية الطبيعية أ ـ
والطحالـــب والنباتـــات ) البالنكتـــون النبـــاتي ( وهـــذه تشـــمل الهائمـــات النباتيـــة الدقيقـــة  

والحشـــرات ) البالنكتـــون الحيـــواني ( المائيـــة األخـــرى والبكتيريـــا والهائمـــات الحيوانيـــة الدقيقـــة 
الترابيــة  لبــركدامًا فــي اوهــذه النوعيــة مــن األغذيــة أكثــر اســتخ. والديــدان وصــغار األســماك 

اء الطبيعـي داخـل مـزارع أن يزيـدوا مـن كميـة الغـذال هـذه ويسـتطيع أصـحاب ،بصفة خاصة 
2F)أضافة المخصبات( التسميداألحواض عن طريق 

  . 
 
هناك اتجاه آخـر يمكـن اسـتخدامه لتـوفير األغذيـة الطبيعيـة لألسـماك أال وهـو تربيـة  

ارع الســـــمكية بإنشـــــاء أحـــــواض خاصـــــة لتربيـــــة الكائنـــــات الحيـــــة ، حيـــــث تقـــــوم بعـــــض المـــــز 
البالنكتــــون الحيــــواني أو الطحالــــب أو بعــــض الحيوانــــات القاعيــــة المفضــــلة لــــدى األســــماك 

. المســتزرعة ، ومــن ثــم إضــافة هــذه المــادة الغذائيــة الطبيعيــة ألحــواض االســتزراع الســمكي 
ب البحريـة وتبـاع وعلى سبيل المثال نجد فـي جنـوب شـرق آسـيا تنتشـر مـزارع لتربيـة الطحالـ

ـــى المـــزارع الســـمكية لتقـــوم بزراعتهـــا إمـــا مباشـــرة فـــي أحــــواض األســـماك أو فـــي  شـــتالتها إل
كمـا تقـوم مـزارع تفـريخ األسـماك . أحواض خاصة ومن ثم تقـديمها لألسـماك كغـذاء طبيعـي 

لــى إلنتــاج اليرقــات بتربيــة البالنكتــون واألرتيميــا المناســبة لتغذيــة اليرقــات نظــرًا الحتوائهــا ع
كمــا تلجــأ بعــض المــزارع . نســـبة عـــالية مــن البــروتين الحيــواني الضــروري ليرقــات األســماك 

الســمكية إلــى تربيــة أنــواع مــن األســماك ذات قيمــة اقتصــادية منخفضــة لتكــون غــذاًء طبيعيــًا 
 .  ألسماك االستزراع ذات القيمة التسويقية العالية 

 

 :" العالئق الجافة " األغذية المصنعة  ب ـ
يــتم تصــنيعها خصيصــًا لهــذا الغــرض بهــدف تــوفير الغــذاء ) عالئــق ( هــي أغذيــة  

وتحتــــوي هــــذه األغذيــــة علــــى العناصــــر الغذائيــــة األساســــية والضــــرورية . لمــــزارع األســــماك 
وتشـــمل هـــذه العناصـــر البروتينـــات والـــدهون والكربوهيـــدرات . لتحقيـــق نمـــو جيـــد لألســـماك 

 األحـواضستخدم هذه األغذيـة بصـفة خاصـة فـي مـزارع وت. والفيتامينات واألمالح المعدنية 

                                                 
  السادس صلفراجع ال 
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 بــركواألقفــاص العائمــة بشــكل أساســي كمــا تســتخدم كغــذاء تكميلــي لألغذيــة الطبيعيــة فــي ال
تختلــف األغـــذية المصــنعة فــي تركيبهــا مــن حيــث نســبة العناصـــر المكونــة لهــا تبعــًا .الترابيــة 

/ كريـــات( ا تختلـــف فـــي شـــكلها كمـــ. الخـــتالف أنـــواع األســـماك وأعمــــارها ومراحــــل نموهـــا 
 .تبعًا لنفس األسباب ) غاطسة / طافية( وخواصها )  حبيبات دقيقة/ مجروشة/ مكعبات

 

ماك ـه األســر مـا تحتاجــأكثـ ار العليقـة ألنهــم عناصــأه Protein اتالبروتينعتبر ت
ــــاسي لبنـر األســــالعنصـــ يـهـــف ماض ـحـــاته مـــن األـ، وتمـــد الجســـم باحتياجـــ وهـم ونمــــاء الجســــ

 Indispensable or ) ذاتيـــاً  تخليقهـــا الجســـم يســـتطيع ية والتـــى الـاســــاألمينيـــة األس

Essential Amino Acids)  ًالتى تشتمل على عشرة أحماض تقريبا  
Arginine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, 

Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine 
 

يفي كاألنزيمـات والهرمونـات ، وهـى ـالبروتينات للجسم متطلباته من البروتين الوظ كما توفر
، النــوع األول هــو  ادرهـإلــى نــوعين حســب مصــ اتنقســم البروتينــتو . مصــدرًا للطاقــة  أيضــاً 

مك المجفــف ومســحوق اللحــم والــدم المجففــين ـواني الــذي مصــدره مســحوق الســـالبــروتين الحيــ
أمـا النـوع الثـاني فهـو البـروتين النبـاتي الـذي مصـدره النباتـات  .ومسحوق مخلفـات المجـازر 

وتعتبـــر البروتينـــات الحيوانيـــة هـــي . مثـــل بـــذور المحاصـــيل الزيتيـــة والبقوليـــات والطحالـــب 
األفضـل جـودة مـن حيـث محتواهـا األصل فـي تـوفير البـروتين الـالزم لتغذيـة األسـماك ألنهـا 

ضــــافة البروتينــــات الحيوانيــــة إلــــى عالئــــق كمــــا أن إ ، األحمــــاض األمينيــــة األساســــيةمــــن 
إال أن البروتينـات الحيوانيـة  ،األسماك يعطي أفضل نتائج للنمو مقارنة بالبروتينات النباتية 

محتواهـــا لنـــوع  أغلـــى أســـعارًا مـــن النباتيـــة وعليـــه فـــإن أســـعار عالئـــق األســـماك تختلـــف تبعـــاً 
عالئــق األســماك تحكمــه أنــواع ل المحتــوى البروتينــي. البروتينــي خاصــة البــروتين الحيــواني 

عمومـــًا فـــإن المحتـــوى البروتينـــي و  ، األســـماك وأعمارهـــا وكثافـــة التربيـــة ودرجـــة حـــرارة الميـــاه
ترابية يقـل عـن المحتـوى البروتينـي لعليقـة األسـماك المربـاه  بركلعالئق األسماك المرباه في 

ســبة مــن البــروتين تســتطيع الحصــول علــى ن البــرك الترابيــة، وذلــك ألن أســماك  أحــواضفــي 
ويرجــع ذلــك إلــى العــادات الغذائيــة  ةالمخصــب ةالترابيــبــرك مــن الكائنــات الحيــة المتــوفرة فــي ال

نقص البروتين أو األحماض األمينيـة فـي غـذاء األسـماك يـؤدي الـى تراجـع  . لهذه األسماك
، بــل إن نقــص أحمــاض أمينيــة معينــة يســبب أعراضــا مرضــية كإعتــام عدســة  معــدل النمــو

 . ونين أو التربتوفانيالمون عند نقص حمض الميثـماك السـألس العين
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تعتبــر مصــدرًا أساســيًا للطاقــة فــي عليقــة األســماك أيضــًا  Fat (Lipids) ونـالدهــ

حيـــــث يحتـــــوي الجـــــرام الواحـــــد مـــــن الـــــدهون علـــــى أكثـــــر مـــــن  ضـــــعف مـــــا يحتويـــــه جـــــرام 
را لألحمـــاض الدهنيـــة ، كمـــا تعتبـــر مصـــد )مـــرة  2.5( الكربوهيـــدرات مـــن ســـعرات حراريـــة 

ماك تخليق هذه األحماض ، كما أن ـع األسيتستط حيث ال األساسية الالزمة للنمو الطبيعي
. ون فــي الوجبــة الغذائيــة يســاعد فــي امتصــاص الفيتامينــات الذائبــة فــي الــدهون ـود الدهـــوجــ

ل نقص األحماض الدهنية األساسية يـؤدي إلـى إضـرار بالجلـد ومشـاكل بالقلـب وتراجـع معـد
ويمكــن إضــافة الــدهون مباشــرة إلــى العالئــق عــن .  معــدل الوفيــاتالنمــو والتكــاثر ويزيــد مــن 

 .طريق إضافة الزيوت أو إضافة بذور المحاصيل الزيتية إلى العليقة 
 
تعتبـر مـن أرخـص مصـادر الطاقـة حيـث تتـوفر  Carbohydrates لكربوهيدراتا 

، إال النباتيـة ومخلفـات مطـاحن الحبـوب في الكثير من المواد رخيصة الثمن مثل المخلفات 
أسـماك الميـاه العذبـة الدافئـة تسـتطيع هضـم . ي عالئق األسـماك نباتيـة التغذيـة أنها مهمة ف

الكربوهيــدرات أفضــل مــن أســماك الميــاه البــاردة أو المالحــة ، كمــا أن مقــدرة األســماك علــى 
ع األسـماك ، وحتـى ااالن األستفادة من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة تختلـف بـإختالف انـوا

إال أن النســـبة التـــى يوصـــى بهـــا  التوجـــد نســـبة معتمـــدة للكربوهيـــدرات فـــى عالئـــق األســـماك
الزيـادة  المفرطـة للكربوهيـدرات فـي الغـذاء يـؤدي إلـى تـراكم . ٪  12تزيد عن  بشكل عام ال

 .الجليكوجين بالكبد وتضخمه 
 

عمليــات التمثيــل الغــذائي ونمــو فتلعــب دورًا هامــًا فــي  Vitamins الفيتامينــاتأمــا 
التــي فهــي مــن العناصــر الضــرورية ،  والتكــاثر والحالــة الصــحية بشــكل عــام ولــذا األســماك

وتحتـاج األسـماك إلـى جميـع تقوم بدور مهـم فـي حمايـة األسـماك مـن كثيـر مـن األمـراض ، 
ي أو التــي تــذوب فــ ) A, D, E, Kفيتــامين (  الفيتامينــات ســواًء التــي تــذوب فــي الــدهون

  الماء
 ,B6, B12, C, Thiamin, Riboflavin, Pantothenic, Niacin, Biotin فيتـامين)
Folate, Choline, Myoinositol).  

٪  2 ــــ 1يضــاف مســحوق يحتــوي علــى خلــيط مــن الفيتامينــات المطلوبــة إلــى العليقــة بنســبة 
 .تقريبًا وزنًا 
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األســماك فــي مراحــل الزمــة وضــرورية لحيــاة  Minerals األمــالح المعدنيــةتعتبــر  
 األمـــالح الكبــــرى مجموعــــة: وتقســـم األمــــالح المعدنيـــة إلــــى مجمـــوعتين  نموهـــا المختلفــــة ،

Macrominerals  وتشـمل البوتاسـيوم Kوالصـوديوم Na  الكالسـيوم و C والماغيسـيومMg 
اس ـم النحـــوتضــ Microminerals األمــالح الصــغرى ةـومجموعــ Clور ـوالكلــ Pفورـوالفســ
Cu ديد ـوالحـــــFe  والزنـــــكZn ز ـوالمنجنيـــــMn ود ـواليـــــI يلنيوم ـوالســـــSe  .رًا لمقـــــدرة ـونظـــــ
 (Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Se) الحـهـذه األمـ بعـض اصـماك علـى امتصــاألسـ

أدى ذلك إلـى نقـص إحتيـاج األسـماك إلـى وجـود األمـالح فـى  دفق من الوسط المائي مباشرة
األمــالح مــن مكــان إلــى آخــر تبعــًا لمــا هــو  تختلــف احتياجــات األســماك مــن هــذهو  العالئــق ،

متــوفر طبيعيــًا فــي ميــاه األحــواض ، وبــالرغم مــن ذلــك فإنــه مــن الضــروري إضــافة مخلــوط 
 .    ٪ تقريبًا إلى عليقة األسماك  3ـ2األمالح المعدنية بنسبة 

 

 مكونات غذائية آخرى
التغذيـة ، واضـافتها  مواد نباية اليتم هضمها والتلعـب دورا هامـا فـىوهى  Fibers األلياف

كميــة المــادة األخراجيــة ولــذا تتجــة المــزارع التجاريــة تضــيف وزنــًا الــى العليقــة لكنهــا تزيــد مــن 
 . إلى الحد من استخدامها في العالئق واستبدالها بمكونات أكثر قابلية للهضم

 ، فــي المــاء وتقلــل معــدل تفككهــا تضــاف الــى العليقــة لجعلهــا متماســكة Binders الــروابط
 . تتحمل عمليات التخزين والنقلذلك لك
  

  كيف تختار نوع العليقة

يـــتم اختيـــار نـــوع العليقـــة تبعـــًا ألنـــواع األســـماك وأعمارهـــا فمـــثًال ســـمك البلطـــي مـــن  
يجـب أن ال يقـل المحتـوى البروتينـي للعليقـة عـن ) جـم  10ــ1( األعمار واألحجـام الصـغيرة 

ــ37 لألحجــام مــن ) ٪  32( أقــل  خــام وتينفــي حــين يمكــن اختيــار عليقــة ذات بــر  .٪  40ـ
عليقــة المقدمــة ألحــواض ٪ بــروتين فــي حالــة ال 25وتــنخفض هــذه النســبة إلــى  .جــم  50ـــ10

جـم ، هـذا فضـًال عـن الـدهون   التـي تتـراوح  50التسمين التي تزن فيها األسـماك أكبـر مـن 
يط منهــا بنســـبة أمــا الفيتامينــات فيضــاف خلــ. ٪  7ـــ5٪ واألليــاف التــي تتــراوح بــين  8ـــ6بــين 

 .٪ تقريبًا  3ـ2٪ ، في حين يضـاف مخلـوط األمـالح المعدنية بنسـبة  2ـ1
 



 121 

هناك شكل آخر من أشكال غـذاء األسـماك يمكـن اسـتخدامه وهـو عبـارة عـن مفـروم  
. األسماك الطازجة أو المجمدة بطريقة جيدة وصحيحة شرط أن تكون خالية مـن األمـراض 

اشــرة إلــى األســماك أو يــتم خلطهــا بكميــة مــن مخلفــات مطــاحن علــى أن تقــدم هــذه الوجبــة مب
العليقـة الطريـة " الحبوب لعمل كريات صغيرة متماسكة نوعًا ما وهو ما يطلق عليه البعض 

 .وهذه النوعية من العليقة يتم إعدادها أول بأول عند التغذية وال يتم تخزينها " . 
 
األدمي أو مخلفـات األسـماك فـي  يمكن استخدام األسماك غير الصالحة لالستهالك 

ـــه إضـــافة  ـــتم في ـــذي ي ـــة تعـــرف بالســـيالج ، وال ـــاني مـــن أشـــكال العليقـــة الطري إعـــداد شـــكل ث
) خفــض الــرقم الهيــدروجيني(األحمــاض إلــى هــذه األســماك أو المخلفــات لزيــادة حموضــيتها 

لفتــرة  حتــى ال تنمــو عليهــا البكتيريــا المســببة للعفــن أو تتغيــر خواصــها الغذائيــة عنــد حفظهــا
 .طويلة 

 
 طريقة إعداد العليقة المواد الخام و 

 

 المواد الخام ـ  أ
 : أهم المواد الخام المستخدمة في تصنيع العليقة هي

      تتــــراوح بــــينيحتــــوي علــــى نســــبة عاليــــة منــــة البــــروتين : وي ـمك يحتـــــمســــحوق الســــ ـ
لنـــوع األســـماك المصـــنع منهــا ، كمـــا يحتـــوي مســـحوق الســـمك  تبعـــاً ٪  72.5 ـــــــ 51
ى جميع األحماض األمينية األساسية وخاصة المثيونين والليثـين ، إال أن أسـعاره عل

 . مرتفعة
فــول الصــويا يعتبــر مــن أفضــل المصــادر البروتينيــة النباتيــة مــن حيــث محتــواه مــن  ـ

كمـــا أنـــه األرخـــص مقارنـــة مـــع  ماض األمينيـــة األساســـية الالزمـــة لألســـماك ،ـاألحـــ
، لكــن مــن  ٪ 45ن فــي فــول الصــويا حــوالي وتبلــغ نســبة البــرتي مســحوق الســمك ،

ذات المحتـوى المرتفـع مـن عيوب استخدامه أن بعض األسماك التقبل علـى العليقـة 
لعــدم تفضــيلها ٪  18فــول الصــويا أذا انخفــض محتواهــا مــن مســحوق الســمك عــن 

لطعم فول الصويا ، وفي المقابل نجد من األسماك مـن تتقبـل العليقـة المحتويـة عـل 
 . مثل أسماك القراميط٪  70ـ60حتى  فول الصويا
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فراء والبيضــــاء ، الشــــعير ، القمــــح ـالحبــــوب ومنتجاتهــــا الثانويــــة وتشــــمل الــــذرة الصــــ ـ 
  . ونخالته الخشنة والناعمة ، رجيع األرز ، بذور فول الصويا

 . الدواجن ومخلفات اللحوم مثل مسحوق العظام ومسحوق الدم المجففمخلفات  ـ 
 

 ةإعداد العليق ب ـ
 

         العالئق الجافة  :أوًال 
الداخلـة فـي تركيـب العالئـق يجـب أن تكـون جافـة ومطحونـة وٕان  الخـام وادجميع الم 

                لــــــم تكـــــــن كــــــذلك وجــــــب تجفيفهــــــا إمــــــا بوضــــــعها فــــــي أفــــــران خاصــــــة عنــــــد درجــــــة حــــــرارة
حسب نوع المكون المستخدم أو تعريضها ألشعة الشـمس مباشـرة ، وبعـد ) م °105 ــــ 70( 

واجــراء التحليــل الكيميــائي لهــا لمعرفــة محتواهــا مــن البــروتين والــدهون فيــف يــتم طحنهــا التج
ومـــن ثـــم إتبـــاع واألليـــاف والرمـــاد مـــن العناصـــر المعدنيـــة الكبـــرى والصـــغرى والفيتامينـــات ، 

 :الخطوات التالية 
 . يتم وزن كل مكون غذائي على حدة وذلك حسب نسبته المطلوبة في الوجبة  أ ـ

المكونـات خلطـًا جيـدًا وهـي جافـة بمـا فـي ذلـك الفيتامينـات واألمـالح المعدنيـة تخلط  ب ـ
وذلــك فــي أوانــي نظيفــة ثــم يضــاف المــاء المقطــر الــدافيء أو المــاء العــادي المغلــي 
بعد أن يبرد قليًال مع التقليب المسـتمر حتـى الحصــول علـى عجينـة متماسـكة القـوام 

 . 
المعدنيـــة مـــع بـــاقي المكونـــات وهـــي جافـــة فإنهـــا  إن لـــم تخلـــط الفيتامينـــات واألمـــالح ج ـ

تـــذاب فـــي المـــاء أو الزيـــت حســـب نـــوع الفيتامينـــات ثـــم تضـــاف للخلـــيط مـــع التقليـــب 
 .لتتجانس معه 

توضع العجينة في مفرمـة اللحـوم الكهربائيـة مـع اسـتعمال قـرص ذو فتحـات مناسـبة  د ـ
لى ألـواح خشـبية ، يتم تجميعها ع) خيوط ( فيتم الحصول على أهالب من العجين 

 .  أو مفارش من القماش أو البالستيك 
م أو بتعريضــــها ألشــــعة ° 45تجفــــف أهــــالب العجــــين إمــــا باســــتخدام األفــــران عنــــد  هـ ـ

 .الشمس أو تيار هوائي 
تفتــت األهـــالب الجـــافة إلــى حبيبــات صـــغيرة لتناســب األســماك وذلــك إمــا يــدويًا أو  و ـ

 .باستخدام الخالطات 
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يقــة عندئــذ فــي أكيــاس بالســتيكية ليــتم تخزينهــا فــي المخــازن المناســبة بعيــدًا تعبــأ العل ز ـ
 4عن الضوء والرطوبـة ، وقـد تخـزن العليقـة فـي الثالجـات الكبيـرة عنـد درجـة حـرارة 

 .م خاصة في فصل الصيف °
 

 "السيالج " العليقة الطرية  :ثانيًا 
 . يتم فرم األسماك أو مخلفاتها باستخدام مفرمة اللحوم أ ـ

بنسـبة  Formic acid حمـض النمليـك أو Acetic acid كـض الخليــيضـاف حمـ ب ـ
 .األسماك المفرومة مع التقليب المستمر )  وزن: حجم  ( 3:  1

يحفظ الخليط بعد ذلك في أوانـي بالسـتيكية ويضـاف علـى سـطح اإلنـاء مـادة مانعـة  ج ـ
وتغطــــى ) لخلــــيط يتــــزنخ ا( لألكســــدة حتــــى ال تتأكســــد الــــدهون علــــى ســــطح اإلنــــاء 

 .األواني جيدًا 
    ) .  شهور  10( يسمى الخليط بالسيالج ويمكن حفظه لعدة شهور  هـ ـ
 

     طريقة التغذية باألعالف 
 

 :التغذية اليدوية  ـ 1
يــتم مــن خاللهــا تقــديم األعــالف لألســماك بصــورة يوميــة يــدويًا إمــا عــن طريــق نثرهــا  

وض أو بوضــعها فــي طــاوالت التغذيــة والتــي علــى ســطح الميــاه فــي أمــاكن مخصصــة بــالح
 .األحواض  سم كما تكون موزعة على جانبي 10تكون مغمورة تحت سـطح المياه بحـوالي 

 
 : ) 4ـ9شكل ( التغذية اآللية  ـ 2
ذه الطريقــة توضــع العليقــة حســب الكميــة المحســوبة الحتياجــات األســماك فــي ـهــ فــي 

مثبتــة تمامــًا علــى جوانــب ) هربــاء أو بالبطاريــة تعمــل بالك( مغــذيات صــناعية أوتوماتيكيــة 
فـي األحواض بالقرب من سطح الماء حيث تقوم بتوزيع ونثر العليقة في الميـاه بصـورة آليـة 

أو حســب الطلــب كمــا هــو الحــال فــي بعــض أنواعهــا ) ســاعات مــثًال  8كــل ( توقيــت معــين 
ا متصال بوعاء التغذبة مية من الغذاء كلما حركت األسماك قضيبـتصنع بحيث تلقي كالتي 

   .  أيضًا  ، أو كلما جذبت خيطا متصال بالوعاء ومدلى في الماء
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 دالت التغذية ـمع
ية اليومي كنسـبة مئويـة مـن وزن األسـماك ، وتتـراوح هـذه النسـبة ذيحسب معدل التغ

ك ، ففـي األسـما وأنواعها وقدرتها على اسـتهالك العليقـة ماكـألعمار األس تبعاً ٪  15ـ2بين 
ــ10الصــغيرة يــتم التغيــة بمعــدل  ٪   2ل إلــى ـويــتم تخفــيض المعــدل تــدريجيًا حتــى يصــ٪  15ـ

، أو تقســم الكميــة  تــتم التغذيــة مــرة واحــدة يوميــًا أثنــاء النهــار.  لة التســمينـنتهــاء مرحــارب ـقــ
عـادة .  للعوامـل سـالفة الـذكر مـرات تبعـاً  5ـ2اليومية لتقدم على عدد من المرات يتراوح بين 

النظـــام البيئـــي راحـــة  أيـــام أســـبوعيًا ، أمـــا اليـــوم الســـابع فيعطـــى فيـــه 6تـــتم التغذيـــة لمـــدة  مـــا
  .الغذائية التى ربما لم تستهلك وفرصة للتخلص من البقايا 
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