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  مقدمة
 

يحتاجه اإلنسـان مـن مقومـات الحيـاة سـواء كـان  األرض واستودعها كل ما اهللا خلق 
كــٍل منهمــا  فــيالمــاء وســواًء كــان المــاء عــذبًا أم مالحــًا جعــل اهللا  فــيذلــك علــى اليابســة أو 

 أيـامٍ  أربعـةِ  فيفيها أقواتها  فيها وقدرَ  من فوقها وباركَ  وجعل فيها رواسيَ  (النفع والخيـر 
 أجـاجٌ  وهـذا ملـحٌ  ابهُ شـر  سـائغٌ  فـراتٌ  هـذا عـذبٌ  البحـرانِ  يستويوما  ( ) 1للسائلين اسواءً 

لتبتغـوا  فيـه مـواخرَ  تلبسـونها وتـرى الفلـكَ  حليـةً  وتسـتخرجونَ  لحمًا طرياً  نَ ومن كٍل تأكلو
ومارس اإلنسان منـذ القـدم ركـوب البحـر وصـيد األسـماك  . ) 2ولعلكم تشكرون  من فضلهِ 

شــكل مــنظم ب، وربمــا  خــرىأمــر كهوايــة أحيانــًا وكمهنــة واحتــراف فــى أحيــاٍن واســتمر هــذا األ
 . تقوم به مؤسسات وحكومات أو ربما بشكل جائر وغير مدروس

 

تطــورًا كبيــرًا تطــورت الحاجــة إلــى علــوم البحــار عامــة وعلــوم األســماك خاصــة ولقــد 
مشـكلة نقـص  ليعـالجالمياه ومـا تحتويـه مـن خيـرات  ساعد على ذلك اتجاه العالم نحووربما 
عــدم و  إدارة هــذه المــوارد وءســ إلــىوٕانمــا قلــة المــوارد  يرجــع الســبب فيهــا الــى التــى ال الغــذاء

 .  تهاتنمي
 

الســـمكي هـــو أحـــد أهـــم الوســـائل التـــي يمكـــن أن تســـاهم ويعتبـــر مجـــال االســـتزراع 
أن كمـا تتميـز األسـماك بـ توفير مصدر بروتيني رخيص وذو قيمة غذائية عاليةفي بفاعلية 
أكثـر كفـاءة مـن الحيوانـات  FCR (Feed Conversion Ratio)ذائي ـالتحويل الغـمعدل 

مـن المشـاريع يعتبر أن اإلستزراع السمكي  باإلضافة إلىهذا  ، األرضية كالدواجن واألبقار
تـوفير احتياجـات في  ومساهمة وطنية والـاستثمار لرؤوس األم وداف المتعددة فهـذات األه
،  لـوبأسعار أقاألخرى وم حلذلك البديل الجيد لبروتينات ال كيبروتين السممن ال المواطنين

المـزارع السـمكية نفسـها أو فـى الصـناعات أو  يلى جانب ذلك توفير فـرص العمـل سـواًء فـإ
 واق المتعلقة بها مثل عملية تسـويق األسـماك أو تعليبهـا أو مصـانع األعـالف السـمكيةـاألس

. 
 
 
 
 



 ب  

  كيستزراع السمالتعريف ا
عـــــــادة  )اســـــــتزراع األحيـــــــاء المائيـــــــة( Aquacultureالمـــــــائي االســـــــتزراع ي يســــــم 

باعتبـار أن األسـماك هـي أهـم  Fish Farming أو Fish culture باإلسـتزراع السـمكي
د أتفـق علـى ـء واحـيات لشــوجميع هذه المصطلحات هى مترادفـ هذه الكائنات التي تستزرع

ع والهيئـــات ـتعريـــف االســـتزراع الســـمكي بـــين المراجـــوتبـــاين  ، مكيـتزراع الســــتســـميته اإلســـ
 Food and) ليةو جال ، فتعرفه منظمة األغذية والزراعة الدموالمنظمات التي تعني بهذا ال

Agriculture Organization of the United Nations) FAO  بأنه زراعة األحيـاء
ت المائيـــة وتتضـــمن هـــذه ماك ، الرخويـــات ، القشـــريات والنباتـــاـالمائيـــة والتـــي تشـــمل األســـ

يز اإلنتــاج ومــن هــذه العوامــل تحديــد الكثافــة ، التغذيــة عـــز ل التــدخل لتـالزراعــة بعــض عوامــ
رون بأنـه تفـريخ وتربيـة كائنـات مائيـة فـي ظـروف يـتم ـويعرفه آخـ. والحماية من المفترسات 

لســمكي منفعــة اقتصــادية أو اجتماعيــة ، ونخلــص إلــى أن االســتزراع االــتحكم فيهــا لتحقيــق 
ماك وتنميتها داخل أحواض أو بـرك بطريقـة منظمـة بحيـث ال ـتربية األسهو ببساطة شديدة 

ستطيع الهرب منها مـع تـوفير الغـذاء الـذي يكفـل لهـا النمـو والتكـاثر ثـم حصـادها بعـد فتـرة ت
زمنية بطريقة منظمة تحقق أقصى فائدة إنتاجية وتحافظ على استمرار اإلنتاج السـمكي فـي 

  .وسميًا أو على مدار السنة المزرعة م
 

"  الموضــوع القــديم الجديــد" االســتزراع الســمكي موضــوع  نســمىه يحــق لنــا أن ولعلــ
رق ـفهو إلى جانب انتشاره في السنوات القليلة الماضية بصورة واسعة إال أن اإلنسـان قـد طـ

مـــن الشـــعوب ، فقـــد برهنـــت علـــى ذلـــك الرســـوم كثيـــر  تهومارســـذلـــك البـــاب منـــذ زمـــن بعيـــد 
قبـل  2500الموجودة على جدران معابد ومقابر قـدماء المصـريين والتـي يرجـع تاريخهـا إلـى 
 الرومــانيونالمــيالد والتــي تبــين حصــاد أســماك البلطــي مــن األحــواض الســمكية ، كمــا ربــى 

حـــول الســـاحل  brackish waterوالمويلحـــة  freshwater الميـــاه العذبـــة  فـــي األســـماك
ين يتربية األسماك من االيطال فيء ربما تعلموا طرقًا بدائية وهؤال Italian coast االيطالي
ؤالء ـهــــ، و  )قبــــل المــــيالدعــــام  500( الــــذين عاشــــوا وســــط ايطاليــــا  Etruscansالقــــدماء

كمــا عــرف الصــينيون تربيــة  . Phoeniciansين يــلمــوا ذلــك مــن الفينيقعااليطــاليون ربمــا ت
 Wen ين هــوـزراع األســماك فــى الصــوكــان أول مــن قــام باســت أيضــاً  األســماك قــديما جــداً 

Fang عتبـر هـو مؤسـس هـذا يو  )قبل الميالد 1135ـ1122( وهو أحد حكام الصين القديمة



 ج  

هـا ومراقبتهـا يوقـام بوضـع األسـماك ف Ponds النشاط حيث أنشـأ واحـدة أو أكثـر مـن البـرك 
 Fanكتـب الصـيني )  قبـل المـيالد 460( وبعد ذلك بعـدة قـرون ، وتسجيل سلوكها ونموها

Li قــام بهــا وآخــرون لتربيــة  يالتــ ل وثيقــة عــن اإلســتزراع الســمكي يصــف فيهــا التجــاربو أ
خبــرتهم التقليديــة فــي تربيــة أســماك  دورًا فــي نقــل ونيللصــين وكــان . Carp مك المبــروكـســ

المبــروك إلــى الــدول التــي كــانوا يهــاجرون إليهــا مثــل ماليزيــا ، اندونيســيا ، تايلنــد ، كمبوديــا 
ستزراع األسماك في إل أيضا وتشير عدة وثائق تاريخية قديمة إلى ممارسة الفلبين. وفيتنام 
  .لعدة قرون  المويلحةالمياه 

 

ومــع . شــر امتــدت الفكــرة إلــى معظــم الــدول األوروبيــة وفــي غضــون القــرن الســابع ع 
دخل هذا النشاط الى العديد من دول العـالم وأصـبح مـن األنشـطة المألوفـة فـى  مرور الزمن
 تقـارير بـذلك يرـكمـا تشـ والتقنيـات المسـتخدمة طـرقال تعـددت وتطـورت ، كما  معظم الدول

باق ـكثيــر مــن الــدول فــي ســوخــالل الســنوات األخيــرة الماضــية أصــبحت ال .  FAOمنظمــة
،  لـــى مســـتويات أعلـــىا تزراع األحيـــاء المائيـــة والرقـــى باإلنتـــاجـعلمـــي لتطـــوير تقنيـــات اســـ

راء األبحـــاث لتحســـين وتطـــوير ـإجـــفـــي نشـــطت الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة المتخصصـــة و 
 عن ذلك تقـدماً تمخض حيث المستخدمة في إنشاء هذه المزارع وٕادارتها  والتقنيات األساليب

المهتمــة  ر بالــذكر أن الصــين الزالــت تتصــدر قائمــة الــدولجــديملحوظــًا فــي هــذا المجــال ، و 
 .المنتجة لألسماك المستزرعة و 

 

بدايـة اإلسـتزراع السـمكي ترجـع الـى  المملكة العربية السـعودية فـإن صأما فيما يخ 
  Oreochromis spilurusم عنــدما تــم اســتيراد اســماك البلطــى مــن نــوع  1978عــام 

Tilapia zillii عمــل دراســات مبدئيــة علــى هــذين النــوعين  آنــذاك مــن جمهوريــة كينيــا وتــم
، ثــم بعــد  ف البيئيــة للملكــة العربيــة الســعوديةو الظــر  يمتهمــا لإلســتزراع فــءلمعرفــة مــدى مال

  الوطنيـة مـن جمهوريـة الصـين  Oreochromis niloticusذلك تم استيراد البلطي النيلـي
، وجدير بالذكر أن هذا النوع  عها فى المملكة العربية السعودية أيضاً لدراسة امكانية استزرا

 . من أسماك البلطي هو الذي انتشر استزراعة فى المملكة العربية السعودية
 

هد ـإال أن عقــد التســعينات قــد شــ وفــى مطلــع الثمانينــات أنشــئت أول مزرعــة ســمكية
رع الســمكية خاصــة فــى المنطقــة شــرت المــزاتحيــث ان بدايــة انطالقــة قويــة فــي هــذا المجــال

المنطقـة الوسـطى وربمـا يرجـع  يكل كبيـر فــرت بشــانتش رقية والغربية إال أنهاـطى والشـالوس



 د  

الخلـــيج العربـــي والبحـــر  (ذلــك الـــى بعـــد المنطقـــة الوســـطى عـــن الســواحل الشـــرقية والغربيـــة 
لســـكان حيـــث الصـــيد البحـــري الـــذي يـــوفر جـــزء كبيـــر مـــن األحتياجـــات الســـمكية  ) األحمـــر

ومــن أمثلــة األســماك .  المنطقتــين الشــرقية والغربيــة وهــو مــاال يتــوفر فــي المنطقــة الوســطى
تأتي فى المرتبة األولـى باألضـافة الـى أسـماك  البلطي فإن أسماك بيتها بنجاحتر  تتمالتي 

. الميـاه الجوفيــة علـى وذلــك فـي مـزارع الميــاه العذبـة التـي تعتمــد  مـوطالمبـروك وأسـماك القر 
م تفريخ عدة أنواع من األسماك والروبيان في مزارع المياه المالحة علـى سـاحل البحـر كما ت

األحمــر حيــث كــان لمركــز المــزارع الســمكية بجــدة والتــابع لــوزارة الزراعــة دورًا رائــدًا فــي هــذا 
  .  المجال 

 

م عـن الثـروة السـمكية  2005وتشير احصائيات وزارة الزراعة بالمملكـة العربيـة السـعودية 
طنـًا مـن  14372طنـًا متريـًا منهـا  74375م قـد بلـغ  2005فى المملكة أن اجمـالى االنتـاج لعـام 

من خالل  طناً  60392نتاج إلاي نتاج بينما باقإلا يجمالإمن ٪  18.8المزارع السمكية بما يمثل 
 اج الســـمكي لعـــامـنتـــإلا يمالـجـــإكل ـ، وقـــد شـــ ) نتـــاجإلا يجمـــالإمـــن ٪  81.2( المصـــايد البحريـــة

نتاج من المزارع السمكية وحدها فقد إل، أما ا م 2004مقارنة بعام ٪  8.69ادة قدرها ـم زي 2005
نتـاج المـزارع لعـام إعـن ٪  28.67نسـبة زيـادة قـدرها بم  2005طنًا لعام  3203حقق زيادة قدرها 

 .م 2004
 

ة العربيـة وبالرغم من ذلـك فـإن التجـارة الخارجيـة لألسـماك والمنتجـات السـمكية فـي المملكـ
توردت المملكــة مــن األســماك ســ، حيــث االســعودية تبقــى لصــالح الــواردات علــى حســاب الصــادرات

 م 2005فـي عـام  طنـًا متريـاً  54155)  من أهم المنتجات السمكية المستوردة( الطازجة والمبردة 
صـر ، قطر، جمهورية م ، سلطنة عمان اليمن يوكانت أهم الدول المستورد منها على الترتيب ه

عـام ل طنًا متريـاً  40500، أما األسماك المجمدة فقد بلغت الواردات منها العربية ثم مملكة البحرين
، الصـين الوطنيـة ، سـنغافورة ، تايالنـد  م وكانت أهم الدول المستورد منها هي بـنجالديش 2005

طنـًا متريـًا  24357 ةـتيراده مـن األسـماك المعلبـة والمحفوظــتـم اسـ مـا يجمـالإوكـان .  ثم باكسـتان
تورد منهــا تلــك الســلع علــى الترتيــب هــي تايالنــد ، الــيمن ، ـم الــدول المســـوكانــت أهــم  2005ام ـلعــ

أمـا عـن صـادرات المملكـة مـن األسـماك والمنتجـات السـمكية لعـام  . ، اليابـان ثـم الفلبـين اندونيسيا
طنـــًا عـــن  4739ا طنـــًا متريـــًا مـــن المنتجـــات الســـمكية بزيـــادة قـــدره 14129م فقـــد بلغـــت  2005

م وكانــت أهــم الــدول التــى تــم التصــدير اليهــا علــى الترتيــب هــي الكويــت  2004الصــادرات لعــام 
 ٪ 10.8، اليابــان ٪  13.6، قطــر ٪  16.3، مملكــة البحــرين  الصــادرات يجمــالإمــن ٪  20.2

       .٪  9.5ثم الواليات المتحدة األمريكية 


