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األسماك من تربية  إنتاج  م في العام عالمياً، وينحصر  ج) ك19.9م في العام مقابل نحو (ج) ك11.7العربي من األسماك بنحو (

في   المائية  أهمها  األحياء  من  عوامل  لعدة  ذلك  ويرجع  رئيسية،  بصفة  العربية  مصر  جمهورية  في  الخبرات الوطن  قلة 
وهناك جهود جارية لتطوير تربية  .الدول العربية في معظم واالستثماراتواإلمكانات الفنية والمؤسساتية  وضعف بناء القدرات 

  األحياء المائية في بعض الدول. 

لدعم الجهود الجارية بالدول العربية في هذا     ية تطوير قطاع تربية األحياء المائية بالوطن العربيواستشعاراً من المنظمة بأهم 
توجيهياً   ليكون مرجعاً  الدليل  هذا  أعدت  األسماك،  العربي من  اإلنتاج  في إجمالي  متناول متخذي    فيالمجال، ورفع مساهمته 

  والعاملين والمهتمين بتربية األحياء المائية.  واألكاديميينالهياكل التمويلية والمستثمرين و  القرار

، التربية المستدامة والحديثةستعرض الدليل مراحل تربية وإنتاج أنواع األحياء المائية الشائعة في الدول العربية، وتقانات ونظم ا
  ي بعض الدول العربية. التجارب الناجحة فالممارسات الجيدة الستدامة اإلنتاج والموارد، ويقدم نماذج من  إلىباإلضافة 

  في إعداد مع خبراء المنظمة  أن نتقدم بالشكر الجزيل لفريق الخبراء من الدول العربية الذين أسهموا    -في هذا المقام    -وال يفوتنا  
 ، آملين أن يساهم في تطوير قطاع تربية األحياء المائية في  الوطن العربي.هذا الدليل
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  :المائية األحياءمقدمة عن تربية  1

  : يةئالما األحياءنظم تربية  1.1

   :  الموسع نظام التربية 1.1.1

ظام  الن  هذا  في  ادعتماالويتم  )،   3م/اتسمك  5  -4(وحدة التربية حيث تبلغ    فيكثافة    االستزراع  أنواعقل  عتبر هذا النوع من أي
الغذعل كمصدر    األعالف  استخداممع    ،أساسيبشكل    الطبيعياء  ى  يتم    ،إضافيالصناعية  الغذاء   االعتمادحيث  تكوين  على 

الب  عييالطب السوبر فوسفات واليوريا    العناصر  إلىفدان)، باإلضافة  /مجك  150  (  بمعدل  تسميد العضوياستخدام  المعدنية مثل 
تشمل   والتي  ،المختلفة  هاأنواعبساعد هذا التسميد على تكوين العوالق النباتية  و  ،التوالي  لىع  فدان)/كجم  10  و  كجم 35(  بمعدل

الدافنيا (المختلفة    هاأنواعب  العوالق الحيوانيةتكوين    إلىضافة  اإل ب  .اوغيره  ،البكتيرياو  ،ةقوالخضراء المزر  ،الطحالب الخضراء
الحشرات  كما تساهم    .  سماكاأل لتغذية يرقات    يالرئيس  المصدر  هي  الهائمات   هذهحيث تعتبر    )والكالدوسيرنس والسيكولوبس

والمبروك والقراميط    البلطي  أسماكزراعة  . ويتم غالباً  ماكساأل   تغذيةفي    األحواضالتي تتواجد في  والديدان والنباتات المائية  
  .نظراً للسلوك الغذائي لهذه األنواعوالطوبارة  والبوري

  ة الموسع م التربيعيوب نظا  ع لتربية الموسمميزات نظام ا
 •  نسبة المخاطر لتدني الكثافة التخزينية. انخفاض 
 •  ةالعملية اإلنتاجي  فيقيمة رأس المال  انخفاض. 
 ة العمالة. قل 
 •  الكميات المائية المطلوبة.  انخفاض  

 •  المنتجة    انخفاض األسماك  مقارنة    في كمية  النظام  هذا 
 بوحدة المساحة المستغلة. 

 رض. األكبيرة من  يتطلب مساحات 
  لألسماك .   دقيقة وممثلةصعوبة أخذ متوسطات أوزان  

 :مكثف ال شبه نظام التربية 1.1.2

التخزينية   الكثافة  (  ماكسلألتزداد  النظام  هذا  معدل   ،)3م/سمكة  15-8(  إلىلتصل    األحواض  في   )1.1  الشكلفي  يزداد  حيث 
ً   ،الحوض  فيالموجودة    مياهكمية ال  اليم) من إج% 5سبة (نب   مياهيير التغ  إلى  سماكاألزان  أوبعد وصول متوسطات    خصوصا

وباماً جرا  150(  من  أكثر كميات    تاليل)،  تمثيل  الناتجة    األمونياكميات  والتغذية    فيالمستخدمة    األعالفتزداد  عمليات  عن 
على الغذاء   االعتماديتم  ، وسماكلألتعتبر سامة    التي  األمونيامن    للتخلص  مياهتغيير اليستلزم معها زيادة معدالت    والتي    الغذاء

البروتين والدهون    من  محتواها  يرتفع  التي   عالف األ  استخدامورة  ر عن ضفضالً   ،الصناعية بشكل أساسي  األعالفو  الطبيعي
 ً ً   مويستخد   ،لى من التربيةواألالمراحل    في  والكربوهيدات خصوصا ويستلزم  ،  كجزء مكمل  الطبيعيالغذاء    يد لتكوينتسمال  أيضا

    ).فدان /بدال  2-1( بمعدل ت التهوية بشكل أساسياالبد استخدامهذا النظام  في

ي ما  هذا    فيالمنتجة    سماكاألوتبلغ كميات    ،المختلط)  االستزراع(  سماكاألمن نوع من    أكثرزراعة    النظامهذا    فيم  توعادة 
ً طن  15-12الي (النظام حو لكل    األعالفهذا النظام من العمليات الهامة لضمان وصول    في ذية  تغملية التعتبر عو.  فدان/سنة)/ا

للتغذية    دامخاستحيث يستلزم    ،الحوض  فيالموجودة    سماكاأل أالطافية    األعالف  لتوزيعقارب   أو  ،كبر مساحة بالحوضعلى 
ً   ،ضوحة بالحكبر مساعلى أوتوزيعها    األعالف  ة على وحدة نقل لدفعهواء مثبت  مضخة  استخدام نمو    فيحدوث فروقات  ل  تفاديا
  .   الصحراوية األراضي فييك الستبالرملية المعزولة بال  األحواض أوالترابية  األحواضيستخدم في هذا النظام و .األسماك

  المكثف  هعيوب نظام التربية شب   المكثف  همميزات نظام التربية شب 

 لمساحة. ئد من وحدة ازيادة كميات األسماك المنتجة والعا 
  لتحدي األسماك  متوسط وزن  أخذ  كميات األعالف  إمكانية  د 

 . الالزمة بكل دقة
 النظام لهذا  الالزمة  المقومات  كل  أع  توفر  ف المن 

 . تخصصة وبداالت وزريعةم
  

 المخاطر    ارتفاع ً   االستثماريةنسبة  مرحلة    خصوصا قبل 
 الحصاد. 

  اإلنتاج.يتطلب مصدر للكهرباء وبالتالي زيادة تكلفة 
 المناعية   اماستخدلب  يتط القدرة  لرفع  الحماية  أعالف 

 لألسماك وتقليل فرصة حدوث األمراض.
  كادر متخصص إلىيحتاج  .  
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 المكثف. نظام التربية شبه 1.1  الشكل

 :نظام التربية المكثف  1.1.3

التخزينية   الكثافات  الن  كسمالألتزداد  الرغم من  ،  )3سمكة/م  100-20(  إلىلتصل    )2.1  الشكلظام (في هذا  هذا    انتشاروعلى 
  . لم ينتشر بدرجة كبيرة في الوطن العربي أنه الإ ؛معظم دول العالم في يةتربلان النوع م

مراحل حسب وذلك  ،سماكلألالغذائية  المكوناتكل  لىع تحتوي التي  الصناعية األعالفعلى   ويعتمد هذا النظام بشكل أساسي
ا توفر  لعدم  ونظراً  أ  األعالفن  إف  الطبيعيلغذاء  النمو،  البد  والكربوهيدرات   يف  زناتتون  المقدمة  البروتين  من  محتواها 

نخفض فيها  تالتي    ىعلاأل  الكثافاتفي    ، أماقلاألالكثافات    فيت التهوية  اال بد. وتستخدم  المعدنية  واألمالحوالدهون والفيتامينات  
المذاب   األكسجين  األ/ملجم  5(<  إلىنسبة  يستخدم  الذي  كسجين  لتر)    النظام هذا  ي  ف  تميومباشرة.    مياهال  في  يتم ضخهالنقي؛ 

وخاصة  ،  الزجاجية  ليافاأل  أو  الخراسانية  األحواض  استعمال أشكالها    استخدام   إلى  باإلضافة    ،الدائرية  األحواضبمختلف 
 الدنيس.  سماكأل أفضلنمو  إلىدت أوالتي  )م  1×  50 × 5 ( لةستطيالم األحواض

  :المفتوح نظام التربية المكثف 

  وجود مصدر   يتطلب  ذلك  حيث    ،سماكاألكثافة    يوم) حسب/مرات  4-2(بالكامل    األحواض  مياه   على تغيير  النظاميعتمد هذا  
ومتجدد   دائم  سامة    التيووالنتريت    ونياماأل  ياتكم  فيها  ادزد ت  التي  األحواض  مياه  لتغييرمياه  كميات  و.  سماكلألتعتبر  تبلغ 

  األحواض  مياهالحفاظ على جودة  مع      حكيمةدارة  نظام إالا  ذه ويستلزم    ).3م/كجم  100  –  50( هذا النظام    فيالمنتجة    سماكاأل
   ة.المناسب األعالفلتحديد كميات  وزن األسماك خذ متوسط أ يجب كما   ،بشكل مستمر

  
 نظام التربية المكثف المفتوح .  1.2  الشكل
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 :نظام التربية المكثف المغلق 
إالن  ايعتمد هذ فات خلص من مخللتل  )1.3الشكل  (  ميكانيكي  مرشحبعد مرورها على    األحواض  في  مياهعادة تدوير الظام على 

العلف  سماكاأل بقايا  مثل  أيضاً    .الصلبة  يستخدم  من    البيولوجي  مرشحالكما  الناتجة    األمونيا للتخلص  إفرازات  السامة  عن 
أساسي  .ماكساأل بشكل  النظام  هذا  ال  يعتمد  تغيير  (  مياهعلى  إ/%20  –  7بنسبة  من  ال  يل جمايوم)  في    مياه كمية  الموجودة 

- 7يومياً مما يتطلب تغيير المياه بنسبة (  )Back wash؛  سينيكي (الغسيل العك ميكاح البتنظيف المرش. ويجب القيام  األحواض
إجمالي10 من  ال  والبيولوجي  يكانيكيالم  حلمرشا  حجمعتمد  وي  ،مياهال  %)  كميات  و  مياه على  معالجتها  يتطلب  كثافات  التي 
 . سماكاأل

ت  نتراي  إلى  سماكاألالناتجة من    األمونيا تقوم بتحويل    تيالس  اون لنيتروزوم بكتيريا اعملها على    في  البيولوجيةالمرشحات  تعتمد  
)NO2ي) وه   ً النيتروباكتر    ، وتقومةسام  أيضا اعلى  بكتيريا  (انترلتحويل  (نيترا  إلى)  NO2يت  سام  ي) وهNO3ت    ة غير 

  .)Nitrification( ةالعملية النترج هذهتسمى و سماكلأل

  المغلق كثف الم التربية نظام فيأهم قياسات جودة المياه 

  قياسهاألكسجين المذاب ويتم .    نيتروجين  –األمونيا)+
4& NH3 (NH.  

  نيتروجين ( –النيترايتNO2 (    الهي  يونأدرجة تركيز ) دروجينpH.(  

 القلوية الكلية )Alkalinity(        

  

  عيوب نظام التربية المكثف المغلق   مميزات نظام التربية المكثف المغلق 
  ساحة. لمدة امن وح تاجيةن إأعلى 
  مساحة أرض كبيرة .  إلىال يحتاج 
   .قلة كميات المياه المستخدمة 
   تيك  بالسلدرجة الحرارة عن طريق تغطيتها با  فييمكن التحكم

المياه من خالل غالية للوصول   الحرارة    إلىأو تمرير  درجة 
 المناسبة.

  جودة المياه. فيالتحكم  

 .تكلفة استثمارية عالية 
 ألعالف. تكلفة ا 
 ادر ماهرة. ب كويتطل 
  بسبب الكثافة العالية.  )األمراض حدوث (وجود مخاطر 
   عند للمياه  سريعاً  تغييراً  مشكلة  يتطلب  أي  جودة    فيحدوث 

  .مياهلا

  

    

  .) Drum filter،(البرميل يالمرشح الميكانيك 1.3الشكل  
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  :عائمةال األقفاص في ةالمائي ياءحاألتربية تقنية  1.1.4

مسطح مــائي  أو نهارواألالبحيرات : البحار ومثل  مسطح مائي طبيعي استغاللتقنية األقفاص العائمة على  استخدامتعتمد فكرة  
لى عائمات في وســط و معلقة ع  ،سفلاألأقفاص شبكية مغلقة من    في هذه المسطحاتوضع  ت  ،: البحيرات الصناعيةصناعي مثل

  ع حسب معايير فنية وبيئية مناسبة.توضع األقفاص في مواق، وسماكاألفيها   بىترو لمسطح المائيا
بعــاد والعمــق األيمها حســب مواصــفات الموقــع مــن حيــث مصــ ما يــتم تنو إ  محدد لألقفاص المستخدمة،  حجم  أوليس هناك شكل  

الظــروف البيئيــة صــنوعة منــه  مة اللمــادالقفص وا  كليه  ئميالوغيرها. ويجب أن      مواجاألو حركة    حالة المناخو  والطبوغرافية
ً   إذاللموقع.   وســهلة  الثمن  ت غير باهظةماخا نم األقفاصمواج والرياح فيمكن تصنيع األبصورة طبيعية من   كان الموقع محميا
ً  إذابالحبال فقط، أما    المشدود  عصي الخيزران  أوالخشب    :مثل  التركيب مــواج األ وأخية القوية للتقلبات المنا كان الموقع معرضا

  .ثبتةم األقفاصالعالية فيجب أن تكون 
حجــام التســويقية. األحتــى بلوغهــا   و  )مســ   3-2(  صــبعياتاإلمــن مرحلــة    بكثافــات عاليــة بــدءاً   األقفــاصفي هذه    سماكاألتربى  

بينمــا  )؛شــهورٍ  6( لــىع ال تزيــد فتــرة تربيتهــا علــى ســبيل المثــالالبلطــي  أســماكف ،سماكاأل أنواعت فترة التربية حسب واوتتف
 ،جــودة الميــاه  درجــات الحــرارة،    :تــأثر فتــرة التربيــة بعوامــل مثــلتو  ،)اً شهر  18  -  12(القاروص    أسماكتستغرق فترة تربية  

  .عالفاأل
اء الغــذ. و تتم عمليات التغذية في أبسط صورها بإلقاء الغذائية عناصرها متوازنة في   أعالفخالل مدة تربيتها ب  سماكاألغذى  تت
ً ي  اً كثير  هماعملية تقديم الغذاء يسللقيام ب  تطوراً   أكثرتقنيات آلية    استخدامأن    الإرات خالل اليوم.  من الم  عددٍ في    سماكاأل  ىإل  دويا

فــإن  ؛كلهــا فــي حيــز ضــيق ســماكاأللتواجــد  نظــراً و بالتالي زيادة الربحية مع التقليل من أخطــار التلــوث.ومنه، قليل الفاقد في ت
كمــا يحــدث فــي عمليــات التربيــة فــي  مــرة واحــدة،  ع المحصــول كلــهمــ جحاجــة لالدون      طلوبةالم  مياتة وبالكبسهوليتم    عهاجم

  . طازجة وذات جودة عاليةنتجة تكون الم كسمااألرضية، فضال عن أن األ األحواض
فعلــى ســبيل   ،يةاألرضــ   حــواضألاه  نتجحدة المساحة مقارنة بما يمكن أن تلو  سماكاألمن    كبيراً   العائمة محصوالً   األقفاصتنتج  

 10(  ابــلق، م)3/م  كجــم  50(  مــن  أكثر  إلى  العائمة في البحر المتوسط  قفاص  في األالبحرية    سماكاألنتاج  إ  يصل متوسط    المثال
   .رضيةاأل األحواضفي  )3م/كجم

  عيوب و مخاطر تقنية األقفاص العائمة  مميزات تقنية األقفاص العائمة 
 مررأس المال المستث  انخفاض.   
 وحدة المساحةتاج لاإلن  ارتفاع.  
  السهولة النسبية لعملية التربية. 
  المرضية المرتبطة بجودة المياه. اإلصاباتقلة  
  األسعار. انخفاضتجنب البيع في أوقات وذلك يساعد على ، اك ألسماسهولة جمع  
 عالية. تميز المحصول بجودة  
 نـافس بينهـا أوالمـائي دون ت  سـطحمكانية تربية أنواع مختلفة من األسماك فـي نفـس المإ 

  ع آخر.الخوف من افتراس نوع لنو
 .قلة عدد العمالة الدائمة 
  مساحة التربية.لضيق  راً نظك االشب عن سهولة صد هجوم الطيور المائية  

  ًالتكلفـــة العاليـــة لألعـــالف نظـــرا
 لجودتها.

   متابعة دوريـة   إلىتحتاج األقفاص
  وصيانة 

  إلـــىإمكانيـــة تعـــرض األقفـــاص 
قـد ينـتج   ةنائي اسـتث يـة  ت مناخلباتق

 عنها نفوق/هروب األسماك .
  تعـرض األقفـاص للسـرقة   يةإمكان

ــود الحراســـة  ــدم وجـ ــة لعـ نتيجـ
  المناسبة.

  

 نواع التي تعيش في المياه العذبةاألض عب 
  Tilapia species  هأنواعالبلطي ب 

  Carp species  هأنواعالمبروك ب 
      Cat Fish  القراميط

 Nile perch  البياضقشر 
 التي تعيش في المياه المالحة  نواعألابعض 

  Sea bass                                 القاروص
     Grouper  الهامور

  Guillhead sea bream  سدني لا
   Grey Mullet  البوري 
  Tuna    التونة أسماك
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  : المناسب للتربيةموقع ال الختيار األساسية االعتبارات 2

الي تشخيص  المؤهلة  تطلب  في  شرلممواقع  األخذ  البحرية  األحياء  تربية  التقنية  االعتباروعات  المعايير  من  بما    عدداً  والبيئية 
استدام شروط  يتم    ،شاطالن  ةيضمن  التي  المواقع  أولية    اختيارهاوتخضع  بصفة  وبيئية  اعتبا  إلىللتربية  فنية    واجتماعية رات 

  لمتوفرة. اوالبنية التحتية لتسهيالت المتاحة توصيف ا إلى، إضافة  وغيرها

 : المفرخات البحريةموقع  اختيار اعتبارات 2.1

 : يلى النحو التالع حسب طبيعتها االعتباراتيمكن تصنيف هذه 

  : الفنيّة عتباراتاال 2.1.1

 والصيانةالخدمة  تسهيل عملياتمع  ، المتوفرةالرشيد للمساحة المتاحة والطاقة   الستغاللا . 
 ات والتجهيزاتالمناسب للمواد والمعد االختيار . 
 مع التجهيزات.  تهاءم التقنية المستخدمة ومال مطابقةتأكد من مدى لا   
 شرية. الب دوالموار  اإلنتاجلوسائل  مثلاأل االستخدام  
 عد على التحديث الفني لطرق العمل. تسا  إدارة مرنة اعتماد  
 سليمة للعاملين وللمخزون السمكي. ضمان بيئة عمل  
  سماكألال نوع من فرخ لكية للماإلنتاجتحديد الطاقة .  
  خارجي). أوتحديد مصدر البيض (تزويد داخلي 

 : البيئية  االعتبارات 2.1.2

  استدامة لبيئية المناسبة، بما يضمن شروط ا  المفرخات البحرية على معرفة الخصائص  وعاترالمواقع المؤهلة لمش  اختياريعتمد  
يتم    النشاط. التي  المواقع  إضافة    تالمواصفامن    عةمومج  إلىلية  أوبصفة    اختيارهاوتخضع  للتسهيالت    حصر  إلىالبيئية، 

  لمتاحة والبنية التحتية المتوفرة، ومن أهمها التالي:ا

 : عالموق ا طبوغرافي 
أن تكون  يج البحراألب  المياه من  البناء وتيسير عمليات جلب  لتقليل تكلفة  المفرخ منبسطة،  المخصصة لمباني  ويكون   ،رض 

سبب  تدر التلوث والمجاري النهرية القوية التي قد تاعن كل مص  ، وبعيداً ةلطاقبكة الطرق واالموقع سهل الوصول ومتصل بش
  المضخات. انسدادفي 

التا   حلاالس  تضاريستحدد   للمفرخمصلشكل  للمباني   مساحة  توفير  من خالل  يمي  توفر  ،لمنشآتاو  كافية    السواحل   وعادة ما 
، مع تأمين حماية القنوات كبيراً   المياه  مد  طول قنوات    الة ي هذه الحويكون ف  ،للمباني  أرضية كافية  مساحات  المنخفضة  الرملية

  . والمخلفات الرمال من والتقليل دادنسال ا لمنع بيضرورة تخصيص أحواض ترسو ،بحواجز لألمواج

(غياب  أفضل  نوعية  عادة  الصخري  الساحليوفر   قنوات    ،العالقة)  الصلبة  المواد  للمياه  تصاميم  تكاليف   الري وتكون 
  تكلفة. يزيد الا مم  تهيئة لتبسيط الموقعاألرضية أعمال  شاءاتناإل تطلبين تفي ح،منخفضة

  :  الرياح والتضخم المائي
  تؤثر على تشغيل  الرياح القوية  ، كما أنالمفرخ  يممصت  تحدد  التي   الموسمية  والعواصف  وسرعة الرياح  اتجاهراسة  د  هممال  من

  . التلف إلىهي تتعرض منطقة مفتوحة ف يفالقنوات كانت  ذا وإ .الري قنوات

ً يكون الموقع مناسب ً إذا كان    للقنوات    ا (علو    لألمواج   قيام بسلسلة من القياساتلم اتوي  ،العالية  واألمواجمن الرياح القوية    محميا
(سرعتها  التيارات و  ،سرعتها)ومواج  األ (و  ،الموسمية)  والتغيرات   الساحلية  والجزر    ) والعواصف  ةيمالموس  االختالفاتالمد 

 بالمعطيات المتاحة في قاعدة البيانات العالمية.  االستعانةمع  ؛واصلةة متبصف
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  : مياه لل الفيزيائيةالخصائص 
جودة المياه تؤثر مباشرة على كفاءة المفرخ.    ألن؛  المستخدمة في المفرخ نظراً  أكد من المواصفات الجيدة لمياه البحر  تال  بيج

كن من  البيانات الخاصة بمواصفات مياه البحر على طول العام. مم  عددٍ   أكثر  مكان علىاإل  در  قبولهذا الغرض يجب الحصول  
المياه المطلوبة  البيانات  لخصائصها  ،حيةالسط  وتشمل  العمودي  الحرارة، حيث     ،والتغير  درجات  المين  أوخاصة   ن الطبقة 

 ة. يدتصاعيتغير موقعها بسبب التيارات اليمكن  )Thermocline(الحراري 

  : ه  شفافية الميا
في سد مضخات سبب  توقد ت  دية، واأل  معالتربة    انجرافمطار و  األالصلبة المعلقة في المياه البحرية من جراء    الرواسبتتكاثر  
عن    الصلبة في الوسط المائي  الرواسبجين. يجب أن ال تتعدى كميات  األكسفي خفض مستوى    كبيرٍ   بقسطٍ   هماالمياه، وتسجلب  

 .)م  15 -10 بين  (مياهعمق شفافية الأي ما يعادل  ، )رلت/ملجم 10(

 :  درجات حرارة المياه
نظام جلب مياه البحر (الدائرة   :يم الحرجة مثلمصيؤثر على مكونات الته  نأل  ؛المعايير  أهمحد  أيعتبر عامل حرارة مياه البحر  

المغلقة)  أوالمفتوحة   التدفئة  ،شبه  م   .ونظام  بصفة  العامل  هذا  يؤثر  تكاليف  ابكما  على  الجدوى    ،التشغيلشرة  على  وبالتالي 
 رضي بالنسبة للمناطق الساحلية، األريان بالجوتتأثر درجات حرارة المياه بصفة مباشرة بدرجات الهواء، . للمشروع االقتصادية

 .  )م°  20- 18( ح درجات الحرارة المائية المناسبة بينواوتتر

 : الملوحة
من مصدر    اً رضي، ويفضل أن يكون مصدر جلب المياه للمفرخ قريباألجريان  اللية البحرية بحاتتأثر درجات ملوحة المياه الس

  البحرية. نواعألبالنسبة ل )األلففي  اً جزء 35( تقل عنيجب أال  وة، حستقرار درجات الملومياه عذبة لضمان ا
 

 : األمونيا
وتكون   بمياه الصرف والتلوث الصناعي،    كةهلذائية غير المستغلفي المياه الساحلية بنسبة تحلل المواد ا   األمونيايرتبط مستوى   

 .)األلفجزء في  0.5 (<المناسبة  األمونياقيمة 

 :   تالنترات والنتري
تس  ارتفاعسبب  ي ً ممالنترات والنتريت  المفرخ بصفة مباشرة  سماكألل  ا العووي  ،داخل  السامةساعد على تكاثر  النباتية  كما   .الق 
 . )لتر/ملجم 4( ، والنتريت)لتر/ملجم 200( اهيالنترات في الم تا جب أن ال تتعدى كميي

  : الفوسفات   
ا  هماتس تكاثر  في  المياه  في  الفوسفات  كميات  النباتيةعواللوفرة  مستوى    ،ق  تخفض  بدورها  المذاب،والتي  وتكون   األكسجين 

 . ) لتر/ملجم 70 (< القيمة المناسبة

      :العناصر العضوية
العضوي  تنتج العوالق  من  ةالعناصر  وال  تحلل  و  النباتية  المستهلك  غير  التلوث    سماكاألإفرازات  غذاء  مصادر  .  األرضيو 

العن  ارتفاعويسبب   كميات  اامستوى  في  صر  تحديد األكس البكتيرية وخفض    مراضاأل   حدوثلعضوية  ويمكن  المياه.  في  جين 
) والتي  Chemical Oxygen Demand-CODي (ئايجين الكيم األكسكميات العناصر العضوية في المياه بقياس الطلب على  

 .)لتر/ملجم  3( يجب أن ال تتعدى قيمتها

 :  الخصائص البيولوجية للمياه

   :)Phytoplancton(ة يالعوالق النبات
نتيجة    يحدث النباتية  للعوالق  المفرط  المرتفعينالتكاثر  الحرارة  ودرجات  الضوء    الهيدرولوجية   الظروف  وكذلك  ،لمستوى 

  تضرر   في  العوالق  لهذه  المفرطة  الوفرة  تسببت   حيث  المياه،  جلب  قنوات  موقع    اختيار  عند  روفالظ  هذه  تجنب  جبيو  الراكدة.

  المائي   الوسط  في  الموجودة  النباتية  للعوالق   العائلية  التركيبة  تحديد    وينبغي  .المذاب  جيناألكس  ستوى م  فضخو  سماكاأل  خياشيم

    .السامة العوالق كميات ضبط مع وكثافتها،
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 : المياه تلوث
 السمكي  ونلمخزا  تهدد  قد  التي  الطفيليات  غرار  على  لألمراض  المسببة  الحيوانية  الكائنات  انتشار  في  الملوثة  الصرف  مياه  تسببت

  .)وحدة/لتر 3000(  كثافتها تتعدى ال أن ويجب المياه، تلوث لدرجة  مؤشراً  المياه في الطفيليات كثافة وتمثل المفرخ. في

 : البحرية ألحياء المائيةمواقع تربية ا راياخت اعتبارات 2.2

 حسب طبيعتها على النحو التالي:  االعتباراتيمكن تصنيف هذه 

 : التشريعية  االعتبارات 2.2.1

الحصول على هذه المعلومات عن   ةبحريمزرعة  ثل في معرفة وجود تشريعات تسمح بإنشاء  تم ت في الموقع المقترح. ويمكن 
المعنيةاإلطريق   والهيئات  وال قليميواإل  محليةلا   دارات  الحاالتة  بعض  في  بذلك  ،دولية  تسمح  ال  القوانين  كانت  فيجب   ؛وإذا 

لضمان    (حسب كل دولة)  من التصاريح والرخص يجب الحصول عليها  اً دد اك عنومن المرجح أن ه  ، البحث عن مواقع أخرى
وقتاً   تأخذيمكن أن    اإلجراءاته  وهذ  ،شاء المشروعنإالمحلية والقومية، قبل الشروع في  والتنظيمات البيئية  قوانين  الالتوافق مع  

  يئية المحتملة.الب تدراسة تقييم للتأثيرا إلىوتحتاج عادة هذه التراخيص  ،وقد تزيد من التكلفة

 :االجتماعية االعتبارات 2.2.2

التنموية    بعض ، أدرجت  1992و  ير   ةمنذ صدور أجند ً سأساوالمعتمدة  التشاركية،  المقاربة  الدول في سياساتها  على إخضاع   ا
الجديدة  الم لكافة  شاريع  تسمح  المحليةإلجراءات  الجدوى    األطراف  وبمناقشة  للمباالقتصادية  والبيئية   درات ااالجتماعية 

صليين، مواقع بعيدة  (ممرات للسكان األللمشروع  التعديالت المناسبة  إدخال  وليّة على  األورات  اوتساعد هذه المش  ،االستثمارية
أماكن   إنالخ  ...  ،السياحةعن  قبل  المش)  با  ،اريعجاز  تفاديو  يمكن  التشاركي  المنهج  على    عتماد  المصالح  وتضارب  تداخل 

  المحلي للمشروع.  والتبنّي االجتماعيتنمية القبول على  كما يساعد ،المستوى المحلي

  : الساحلية األحواضالفنية للتربية في  االعتبارات 2.2.3

الساحلية  تحدد األح  اريع شملقيام    المناسبة  المواقع  المائيةتربية  في    ياء  الضغط   األحواضالبحرية  عن  البعيدة  المناطق  في 
و والسياحيةاألالسكاني،  الصناعية  ت   .  نشطة  ونوعيتهامإد  عو  البحرية  المياه  العام(  دادات  مدار    االعتبارات أهم    منو  ،)على 
  .  نوعية التربة، والتضاريس المحلية  الموقع اختيارالالزمة في 

أن محايكون    يجب  ً يذالموقع  يقل  ا منخفض  وبمستوى  (  للبحر  البحر،    عن  ) أمتارٍ   3عن  متماسكةمستوى  من و  وتربة  خالية 
عملي  الصخور   أن  جلب  ةلتسهيل  المهم  ومن  المنشآت.  بناء  و  في    المياه  (الطرق، االموهذه  تتوفر  األساسية  التحتية  البنية  قع 

ً رقالموقع و يكون  ،)االتصاالت، المياه، الطاقة   مستلزمات اإلنتاج.   رادمصمن أماكن  يبا

وجود التهوية المناسبة،    إلىضافة  اإلب  ،لضمان جودتها  في أحواض التربية  ر المياهند إنشاء المزارع البحرية نسب تغيييراعى ع
لنقوذلك   العالية لألسماك.لجين المذاب في الماء نتيجة  األكس  صتفادياً   المياه  سهولة ضخ  ىالموقع عل  اختياركما يعتمد    لكثافة 

ً   يةخالال  مائية  ياءحأنشاء مزرعة تربية  إلترتبط المساحة المخصصة  و .  من الملوثات والشوائب وبدرجات حرارة مستقرة نسبيا
نظام التربية  في  مقارنة بالمساحات  حجماً  تكون المساحة أصغر    ، فبالنسبة لنظام التربية المكثف  بحريّة بنظام التربية المستخدم

  ف. ثكشبه الم

  :نية للتربية في األقفاص العائمةلفا االعتبارات 2.2.4

على    اختيار يعتمد    العائمة  األقفاص  لوضع  المناسب  الممجموعالموقع  من  أهمها  اييرعة  وخاصة    : ومن  الموقع  طبوغرافية 
ً   ،الرياح والتضخم المائي عن    سرعة الرياح  زوا مواج العالية، وال تتجاألمن الرياح القوية و  حيث يجب أن يكون الموقع محميا

كحد   )رٍ أمتا  3(  ، و)م  30  -  20(  وح بينا. توضع األقفاص في أعماق تتر)م  1-  0.5(  بين  مواجاأل   ارتفاع)، ويكون  م/ثانية  10(
ً البحر، كما    قاعأدنى من   القاع رمليا الصلبة في الوسط المائياأليجب أن ال تتعدى كميات  و.  يفضل أن يكون    10عن (  جسام 

  . )م 15 -10 بين(مياه الية دل عمق شفافيعا ام)، أي لتر/ملجم
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المياه    تؤثر البيولوجي  في  حرارة  وبالتالي في نسبة   ،ل الغذائيالتحو   عاملم، ولألكسجين  استهالكهاومدى    ،لألسماك  التوازن 
تتروالنمو.   حيث  المستزرعة،  األنواع  حسب  الحرارة  درجات  درجات  واتختلف  (المناسبة    الماء  حرارةح  °م) 30  -27بين 

ين اء بمجين المذاب في اللألكسخرى. وتكون القيمة المناسبة   األ°م) بالنسبة لألنواع    26-20(بين  ، و  االستوائيةواع  بة لألنبالنس
  ).  لتر/ملجم 5-6(

  : الخرائط الطبوغرافية 2.3

 ً ً   غالبا لضغط اوشطة  ناألتعدد  ل  والبحرية)، نتيجةً   األرضيةكبيرة على الفضاءات الساحلية (  ما تشهد المناطق الساحلية ضغوطا
المخصصعلى  طبوغرافية  الخرائط  الوضع  يساعد  والسكاني.   المناطق  تربية  تحديد  لمشروعات  ن ضم  ،ةالمائي  األحياءة 

  ). GISنظام المعلومات الجغرافية ( استخدامعلى  باالعتمادالفضاءات الساحلية والبحرية، 

قاعدة بيانات يتم إنشا   اإلحيائيتنوع  تضمن المعطيات الخاصة بالوتغرافية،  لومات الجم المعاظستخدام نها باؤوتشمل الخرائط 
 تحدد في شكل طبقات    نتائج هذه التحاليل  وتلتقي.  منطقة المختارةي الفطة الموجودة  شناألوبمختلف    ،مات البيئيةوبالمعلالمائي و

  المائية.   األحياءتربية  علمشاريالمناطق التي يمكن تخصيصها 

تمثل  المائية المزمع تربيتها، ويجب أن ال    األحياء  نواعألوالبيئية    اإليكولوجيةالمتطلبات    ىإلاقع المختارة  ومويجب أن تخضع ال
  خرى. األئمة القا شطةألنمخاطر ل

  

  بيانات الخرائط الفضائية

الحرارة  الظروف البيئية المذاب  ،درجات  المائية  ، الرياح  ،األعماق  ،األكسيجين  المخلفات   ،التيارات 
  عن مصادر التلوث.  لبة المعلقة. ويكون الموقع بعيداً اد الصوالمو ،يتروجينيةنلا

  . أخرى ،بحرية، المناطق العسكرية، مزارع سمكيةة الحالمالوات مناطق الصيد، قن  المحددات التشريعية

  .مناطق محميات طبيعية ،مناطق شعاب مرجانية ،مناطق عشبية  محددات النظم البيئية

  اً لمعادالت مؤشرا  ذهه  يوتعط  ،ومدى تفاعلها مع بعضها البعض  ،ية تأثيرات هذه العواملأهمتساعد على تحديد    حسابية  معادالتمل عبر  م كل هذه العواييقتيتم  ملحوظة:  

  .ل كل موقعلمدى تأه اً رقمي

  

  سماكاألأن درجات الحرارة تتناسب مع تربية    ويالحظ  ئية،الحرارة الما  تالفضائي لدرجا  التوزيع  )2.1  الشكل  (  تبين الخارطة
ضافة  اإلالتي تتناسب وخصوصيات الموقع، ب  األنواع  اختيار  ت منا. وتمكن هذه المعطيالقاروص والدينيس  أنواعمن    البحرية

ب  إلى التسمين  لعمليات  لعملية    األقفاصالتخطيط  المناسب  التوقيت  حيث  األ  ،صاألقفا  تربيةمن  المناسبة حجام  وتحديد 
   تتم قبل وقوع تغييرات كبيرة في درجات الحرارة. يفترض أن التي حصادوكذلك فترة ال ،صبعياتإلل

الخارطة (لح اضتو ن مض) تواجد منطقة ذات تنوع حيوي مرتفع، ووجود جزر  مصنفة  2.1  الشكل  معطيات المرسومة في 
وعلى أساس    ،ويعني ذلك وجود محطات صرف للمياه المستعملة  ،ع التجمعات السكنيّة، كما تبين توزية المحميةالمناطق البحري

  عطيات يجب تجنب هذه المواقع التي لها تأثيرات سلبية على أنشطة تربية األحياء المائية وعلى المحيط.الم ههذ

األنشطة القائمة    االعتبار) توزيع لمواقع ممارسة الصيد البحري الساحلي، ومن المهم األخذ في  2.2  شكل  لاتوضح الخارطة (
المفرخات    خرىألا أو  العائمة  األقفاص  مزارع  مواقع  تخصيص  بين    وأقبل  التداخالت  لتفادي  الساحلية،  السمكية  المزارع 

  األنشطة.
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  .التوزيع الفضائي للمعشبات البحريةنموذج لخارطة   الحرارة المائية. الفضائي لدرجات  عينموذج لخارطة التوز

  
  .لصيد البحري الساحليقع ااالتوزيع الفضائي لمونموذج لخارطة 

  بعض النماذج للخرائط الفضائية. 2.1  الشكل 

  : قفاص البحرية مواقع المناسبة لأللاالخرائط لتحديد  استغالل 2.3.1
بالمعايير  ب الخاصة  المعطيات  كل  على  الحصول  واإلعد  سناأليكولوجية  (سكانية،  البشريّة  صناعية، احيةيشطة  زراعية،   ،

  .الخرائط لتحديد المواقع المناسبةالبيانات الموجودة في وضع وتحليل وصيد) يتم 

  
  شطة. ن ألانموذج لخارطة فضائية محدد بها مختلف   2.2 الشكل 
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  : في تربية األحياء المائية جودة المياه 3

  : ائيةمخصائص البيئة ال 3.1

الجودة علــى   أوحيث تؤثر المياه المتاحة من حيث الكمية    ،العوامل المحددة إلقامة أي مزرعة سمكية  أهمعتبر البيئة المائية من  ت
؛ ســماكاألهــاد إج إلــى) يــؤدي  والفيزيائيــةأن حدوث أي خلل في خصائص المياه ( الكيميائيــة و  ،يةاإلنتاجية  عمللافشل    أونجاح  

   .  سماكاألونفوق   مراضاألظهور  إلى دورهبيؤدي األمر الذي 

  : مياه الخصائص الكيميائية لل 3.1.2

  :المذاب ألكسجينا

كما يأتي   ،المثلى  األكسجينالعالية بمستويات    نتاجإلاث ترتبط معدالت  يح  ،العوامل المؤثرة في جودة البيئة المائية  أهممن  يعتبر  
 المائيــة األحيــاءوتحتــاج معظــم  .األحيــاء المائيــة المســتزرعةوق ا نفــ هسباب التي يعزى إلياألفي مقدمة المذاب    األكسجيننقص  

تعتبر مــن العمليــات  ذابالم األكسجينارة دإلتغطية احتياجاتها، لهذا فإن   مذابال  األكسجينمن    ضمان قدر كافٍ   إلى  المستزرعة
 احتياجــات، وكــذلك األحــواضياه في م مصادره الرئيسية إلدارة المزرعة. ويستلزم لتحقيق إدارة جيدة لألكسجين التعرف على 

ثــم التعــرض  ،األكســجين واســتهالكوالبيئية التي تؤثر على إمداد  الحيويةوالعوامل    ،الكائنات المائية المستزرعة منه  واستهالك
  . مذابال األكسجينعالجة المواقف التي تتعرض لها المزرعة من نقص ية مكيف إلى

  : التمثيل الضوئي

الذي يذوب فــي المــاء.  األكسجينثاني أكسيد الكربون وإنتاج   باستهالكالنباتية    العوالقتي بواسطتها تقوم  ة اليوهي العملية الحيو
  .  هاتمامشمس عنصر أساسي إللاوتتم هذه العملية نهاراً حيث أن ضوء 

  :  الجوي األكسجين

 ،حالــة الريــاح ،درجــة الحــرارة :هــاأهمامــل وعلــى عــدة ع االنتقالالماء، وتتوقف درجة   إلىمن الهواء الجوي    األكسجينينتقل  
الشــأن حيــث   االعوامل فــي هــذ  أهموتعتبر درجة الحرارة من    والملوحة.  ،ء الجويبين الماء والهوا  األكسجينالفرق في مستوى  

ميــاه تــوي ححيث ت ،ثر الملوحة أيضاً على درجة ذوبانهفي الماء بارتفاع درجة حرارة الماء . كما تؤ األكسجينذوبان  اءة  ل كفتق
  درجة الحرارة والضغط الجوي.لثبات  افتراضمع  مقارنة بالمياه العذبة األكسجينالبحر على معدل أقل من 

  : جينالمائية لألكس األحياءاحتياجات  

ونشــاطها، ولهــذا فــإن الحــدود الحرجــة لتركيــز   وأحجامهــا  األحيــاء المائيــة المســتزرعةتبعــاً لنــوع    كســجينألاتختلف معــدالت  
األحيــاء  أنــواعمنها ) تختلف باختالف  األكسجينمن  احتياجاتها استخالص سماكاأل( وهي التي يصعب على   المذاب  جينساألك

مــن عــدم بقــاء  ويجــب التأكــد ،)لتــر/ملجم  3ـ    2(  عــن  األكســجينز  تركيــ   انخفــاض  عنــد  دجهــااإلما تصاب ب  منهافهناك    ،المائية
معــدالت   إلــىالنشطة تحتــاج    سماكاأل. كما أن  ألكسجينلاحتياجها  بالتالي  و  ،اهفي ذلك المدى الحرج حيث يزداد إجهاد  سماكاأل

ً األ  سماكاألمقارنة ب األكسجينعالية من     .األكسجينن أكبر ممية تستهلك ك حجمرة الصغيال سماكاأللذلك فإن  ،قل نشاطا

يــة تزويــد أهما يؤكــد علــى  ممــ   ،يــةلعمراوتقــدم المراحــل    ،درجة الحــرارة  ارتفاعمع  القشريات لألكسجين    استهالكيزداد معدل  
  .المستوى المناسب في المياه إلى  األكسجينأحواض تحضين الروبيان بأجهزة التهوية لرفع مستوى  

فيراعــى   ،)ســاعاتٍ   3ـ    2(  بعــد تقــديم الغــذاء بحــواليمستوياته الدنيا    إلىويصل    ،ذيةادة معدالت التغزيد  نع  األكسجين  ينخفض
عمليــة   عــناليــوم    فــي نهايــة  النــاتج   األكســجين  انخفــاض  مــع  التغذية  بفعل    األكسجينالزائد من    كتهالساالتوقيت    تداخلتفادي  

كسجين على القشريات التــي تتغــذى فــي الليــل ن نقص األالناتج ع  لسلبير اأثيولتجنب الت  أما بالنسبة للقشريات،  التمثيل الضوئي
وجبــة  إلــى باإلضــافة ،خــالل ســاعات الليــل أربــع وجبــاتٍ   إلــىل  ت تصــ اعدة وجب  إلىمر تقسيم كمية العالئق اليومية  األيتطلب  

  نهارية صغيرة.
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  :تنفس الهائمات النباتية  

تــاج نإلوتقــوم بعمليــة التمثيــل الضــوئي فــي النهــار   التــنفس،  ةخــالل عمليــ   لــيالً   نجياألكســ الهائمات النباتية (الطحالــب)    ستهلكت
وتــزداد  قات الضباب والغيــوم)،أوضاءة (كاإلقات قليلة واألليالً وفي ث حدت  األكسجينت نقص  االلهذا فإن أغلب حو  ،األكسجين

أن دورة حيــاة الطحالــب  إلــىشــارة اإل. وتجدر ائيةلما األحياءو ليالً كلما ازدادت كثافة الهائمات النباتية  األكسجينخطورة نقص  
الطحالب   حجمالحوض بمعدل يتناسب مع    منن  يأكسج  استنزاففاجئ لتلك الطحالب تكون النتيجة  مال  النفوققصيرة، وفي حالة  

  . األكسجينفي حالة عدم إمداد الحوض ب ،نهاراً  سماكاألدرجة قد تتسبب في نفوق  إلىالنافقة 

  : المذاب ناألكسجيقياس  

ً م  المذاب  األكسجين  يتم قياس  امتخدســ اويعتبــر  ،باستخدام أجهزة القيــاس أو)،  Winklerبطريقة المعايرة ( طريقة ونكلر   خبريا
 إلــى باإلضافة ،خبريةسلوب العملي الشائع للقياسات الحقلية حيث يتميز بالسرعة في تنفيذها مقارنة بالطرق الماألأجهزة القياس  
جهــزة األويراعــى معــايرة هــذه    ،يمكــن بواســطتها قيــاس درجــة الحــرارة وملوحــة الميــاه  تــيالهــي      جهزةاأل  لكت  أن العديد من

  الخاطئة.رة القراءات لخطو وصيانتها باستمرار نظراً 

  :المذاب األكسجينت نقص االأساليب التعامل مع ح
ً المعــدالت ا إلــى ينســجتهوية طوارئ وهي التي تستخدم لمنــع وصــول األك:  إلىيمكن تقسيم التهوية   علــى حيــاة لحرجــة حفاظــا

   .التكثيفنحو  التربيةاألسماك، وتهوية إضافية وهي التي تستخدم كلما اتجه أسلوب 

  ياه العوامل التي تعتمد عليها تهوية الم أهم 
  . درجة حرارة المياه  .الماء المراد تهويته حجممساحة السطح و

  . ةة لألحياء المائي الكثافة التخزيني   . لالفعلي وقت بدء التشغي  األكسجينتركيز 
  

  :النيتروجين  

ساسي في التركيــب األوجوده  إلىيته أهميث ترجع ح ،ةيالعناصر التي تدخل في تركيب السلسلة الغذائ  أهميعتبر النيتروجين من  
 ريــتنيتوال)  NO3(  لنتــراتاو  ،)N(  منهــا النيتــروجين الحــر  في أشكالويوجد النيتروجين في البيئة المائية    الكيميائي للبروتين.

)NO2(،  غير المتأينة  األمونياو )NH3(  المتأينة  األمونياو )NH4(.  

  :األمونيا
 ســماكاألوتتواجد نتيجة عمليات التمثيــل الغــذائي وتحلــل فضــالت   ،ت غير المرغوبة في البيئة المائيةركباممن ال  األمونياتعتبر  

كمــا  .فــي مقــدمتها األمونيــاور مختلفة تــأتي وتينية على هيئة صأجسامها مخلفات برن م  األحياء المائيةكما تفرز    والغذاء الزائد،
  تحلل الكائنات النباتية والحيوانية الميتة . إلىؤدي ينتيجة للنشاط البكتيري الذي   األمونياتتكون  

جه وهي غير سامة بو NH4المتأينة  واألخرى ،وهي الصورة السامة NH3أحدهما غير متأينة   ،في صورتين  األمونياوتتواجد  
 األمونياكما تتأثر رة. ا، وارتفاع درجة الحر)pH( وجينيس الهيدراألمتأينة السامة بارتفاع  الغير    األمونياوتزداد معدالت    عام،
 اموهذا التــأثير الســ  ،منخفضة األكسجينسمية عندما تكون نسبة  أكثر  األمونيافي الماء حيث تكون    األكسجينمتأينة بنسبة  الغير  

ً ركت  قل عندما يكوني  ،ربــونكة تقل بزيادة ثاني أكســيد المتأينالغير  ثار السمية لألمونيا  اآلأي أن    ،يز ثاني أكسيد الكربون مرتفعا
والصــورة  صوصــاً التراكيــب الدقيقــة للخياشــيم.وأنســجتها وخ ســماكاألوالصورة السامة لألمونيا تحدث تغيراً في أعضاء جسم 

  .)pH( س الهيدروجينياألالكلية ودرجة   األمونيام تقديرها بناًء على قياسات يت بل  ،سها مباشرةً ياق الضارة لألمونيا ال يتم

  

  في األنظمة المغلقة  معدالت األمونيا باألحواض  اعتفرا مسببات  الطرق التي تجنب
  .مراعاة األسلوب السليم للتغذية وكميتها وتحاشي التغذية الزائدة  .خفض معدالت تخزين األسماك

  .المرشح البيولوجي استخدام  .لميكانيكيالمرشح ا استخدام
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  :النترات النيتريت و
غيــر وتعتبر النترات مــن المركبــات    ،بفعل بكتريا خاصة بكل منهما  األمونيالل  حتينتج النيتريت والنترات في الوسط المائي من  

في تحويل   احيث تتمثل سميته  سماكلألة  من المركبات السام  وأما النيتريت فه  ،فترات طويلةولعالية  التركيزات  عند ال  إالسامة  ال
. ويمكــن تمييــز الميثوجلــوبين ممحدوث التســ  إلى  ؤدييا  مم  ؛األكسجينميثوجلوبين الذي تقل قدرته على حمل    إلىالهيموجلوبين  

ً او اً ثيرللكلورايد تأ لذا يعتقد أن  ؛ويالحظ أن سمية النيتريت تقل مع زيادة الملوحة  ،الخياشيم  أوبلونه البني في الدم   مــن ســمية  قيــا
  نيتريت. إلىالنترات الطحالب تحول  أنواعوهناك بعض    ،النيتريت

  :ثاني أكسيد الكربون
 ،ثاني أكسيد الكربون دور حمضي في البيئة المائيةالغازات سريعة الذوبان في الماء، كما ل  وهو من  ،التنفس الرئيسيةاتج  وأحد ن

س الهيدروجيني نهــاراً ويحــدث العكــس األ  ارتفاع  إلىا يؤدي  مم  ،تمثيل الضوئيال  ليةء النهار في عمالنباتات أثنا  هحيث تستخدم
لألكســجين  احتياجهــاكمــا يــزداد  ،تحمل التركيزات العاليــة مــن ثــاني أكســيد الكربــون مستزرعةة الياألحياء المائوتستطيع   ،ليالً 

  .معدل ثاني أكسيد الكربون رتفعاا كلم المذاب

  :ين  الهيدروجكبريتيد  
علــى اشــر بغــاز شــديد الســمية بشــكل م ،وائي للمواد العضــويةوهو أحد نواتج التحلل الاله ،ة في الماءالمذابأحد الغازات  ر  يعتب

  .يزة (رائحة البيض الفاسد )ممويستدل على وجوده برائحته ال ،حتى في تركيزاته الضئيلة المائية  ألحياءا

  :pH  س الهيدروجينياأل
 ح مــنواحيــث يتــر ،قلويتــه أوو يعبــر عــن حموضــة المــاء  ،ن الهيــدروجين فــي المــاءيز أيــوهو ترك)  pH(  وجينيس الهيدراأل
س األوغالبــاً مــا تمثــل حــدود  ،)7(  للقلوية مــع نقطــة التعــادل  علىاألوهو الحد    )14(  إلىة  ضحمولل  علىاألوهو الحد  )  الصفر(

ــادل ( ــدروجيني حــول نقطــة التع ــن فصــائل ) المــدى المناســب 9-6.5الهي ــد م ــان ســماكألاللعدي ــع  ،والروبي س األوعــادة يرتف
أما أثناء الليل فإن تركيز  ،عالية الخصوبة حواضاأل  يف  )10(  إلىفقد يصل   ،الهيدروجيني نهاراً نتيجة عمليات التمثيل الضوئي

خدام القلويــة باســت أوة ويمكــن قيــاس الحموضــ  ،س الهيــدروجينياألالتــنفس فيــنخفض  ثاني أكسيد الكربون يزداد نتيجة عمليــات  
  القياس المباشر. باستخدام أجهزة  أو(أشرطة الترميز اللوني لفحص جودة المياه) راق خاصة أو

 : ليةكالقلوية ال
ــى مق ــة بقــدرة الميــاه الطبيعيــة عل وتعتبــر أيونــات البيكربونــات  ،س الهيــدروجينياألمــة التغيــرات الحــادة فــي واتعــرف القلوي

نــات والكربونــات فــي البيكربوودائمــاً تكــون أيونــات    ،وعها يعطي القلوية الكليةمجوم  ،لوية الرئيسيوالكربونات هي مصدر الق
 أومــن المــركبين بمعادلــة إضــافة  لٍ قيام ك إلىس الهيدروجيني األت والكربونات على تنظيم بوناروترجع قدرة البيك ،اتزانحالة  

  يني.يدروجس الهاألعلى ثبات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تتحقق المحافظة   استهالك

وفي حالة  ،في المياه العذبة )ترل/ملجم 100-30( بين التربيةح القلوية الكلية لمياه واأن تتر  المائية  األحياءتربية  ويفضل في نظم  
ومــن س الهيــدروجيني. األمر يتطلــب إضــافة مســحوق الحجــر الجيــري لرفــع األفإن لتر)؛ /ملجم 20مياه قليلة القلوية (  استخدام

ض عــ ويتم تقدير القلوية عن طريق ب ود أمالح البيكربونات والكربونات،قلوية من المياه العذبة لوج أكثرالبحر    اهميالمعروف أن  
  .االختباروات أد

  :  العسر الكلي
العســر  حواويفضــل أن يتــر ،عبارة عن التركيز الكلي لكاتيونات الكالســيوم والماغنســيوم الموجــودة فــي المــاءهو    العسر الكلي  

فــي  أمــا ،الجــبس  أو، وفي حالة زيادة العسر ينصح باســتخدام الجيــر  )لتر/مجمل  150ـ    20بين (  المياه العذبة  أحياءم  لمعظالكلي  
 )لتــر/ملجم 300( العسر الكلي للمياه عــن ارتفاعحيث أن ،/ لتر)   ملجم  150ـ    75الة الروبيان فتناسبه المياه متوسطة العسر (ح

  .االختباربعض أدوات ويتم تقدير العسر عن طريق  .)لتر/ملجم 1000( قف عندالتو حالة إلىيصل ؛ وموعلى النسلباً يؤثر  
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  : الملوحة
وتؤثر الملوحة تأثيراً مباشــراً  ،األلفة في الماء الطبيعي معبراً عنها بجزء من المذابيونات  األكلي لكل  ز اليهي عبارة عن الترك

األســموزي بــين الكــائن يجب أن يكون هناك توازن في الضــغط  و  صة به،درجة ملوحة خا    هامنفلكل نوع    ،األحياء المائيةعلى  
ويســتلزم إحــداث هــذا  ،مالح بينهــا وبــين الميــاهاألكة بتوفيره عن طريق تبادل  السم  لم يتوفر هذا التوازن تقوم  إذاف  ،والماءالحي  

درجــات فرت األحياء المائية، وكلما تونمو ي يقل معدل لتالباو ،زيادة النمو  إلىكان من المفترض أن توجه  والتي    التوازن طاقة  
  النمو. معدل دةزيا ىإلتها توجه كل طاق سماكاألمناسبة في البيئة المائية فإن الملوحة ال

وهنــاك عــدة طــرق لقيــاس   أخــرى،  إلــىمــن بيئــة    ســماكاألالعمليات التي تتبع أثناء عمليات نقل    أهمقلمة من  األوتعتبر عمليات  
 ،)Electrical conductivity( التوصــيل الكهربــائيقيــاس  جهــاز؛ و)Refractomter( االنكســار باســتخدام جهــاز حــةالملو

  عن طريق معايرتها بنترات الفضة.  أو،  )Hydrometerي (لنوعاقياس ثقل السائل جهاز و

  :  الخصائص الفيزيائية للمياه 3.1.3

  :  رجة الحرارةد

كتســب درجــة حــرارة البيئــة ت أنهــا  ذات الدم البارد أي ها ألن؛نظراً ة حرارة البيئة رجوالقشريات بشكل مباشر بد  سماكاألتتأثر  
زيمــي المســئول عــن ناألثر علــى النشــاط  ؤتــ أنها  حيث    ،اً مباشراً بدرجة الحرارةتباطروترتبط معدالت التغذية و النمو ا  المائية،

 األكســجينهــا أهمخــرى األ من العوامل الحيوية في عددٍ  -اً يضأ -كما تؤثر ، تحفيز معظم التفاعالت الحيوية مثل التمثيل الغذائي
حتــى ال يحــدث مــا   لهــايجب معرفة البيئــة الحراريــة لذا    ؛درجة حرارة مثلىاألحياء المائية المستزرعة  ولكل نوع من    .المذاب

ً عنأخرى تختلف   إلىمن بيئة مائية  األحياء المائية  فعندما تنتقل  لها.  يعرف بالصدمة الحرارية   يحــدث  °م) 5( ليبحــوا ها حراريا
رجات حرارة مرتفعة في د لتالفي تأثيرات البكتيريا التي تنشطفي درجة حرارة منخفضة    سماكاأليفضل نقل  نفوق فوري. ولها  

  على الجروح. 

  :الضوء
بــد مــن  الو ،األحــواضة في ود) الموجالعوالق النباتيةيعتبر الضوء عنصراً أساسياً في عملية التمثيل الضوئي للكائنات النباتية (

تكــوين  إلــىد تــؤدي قــ   لــقاالعومع مالحظة أن كثرة    ،سماكلأليتها كغذاء  همالنباتية أل  العوالقومتابعة نمو    ،  ضاءةاإلقياس شدة  
ا أثنــاء تكاثرهــ  األكســجين األخيــرةفتســتهلك هــذه  ،النباتية القاعية  األحياء  عنالضوء    بحجب    وبالتالي      طبقة كثيفة على السطح

وتزيــد   ،هــذه الكائنــات النباتيــة القاعيــة  نفــوق  إلــىا يؤدي  مم  ،األكسجينعلى    األحياء المائية المستزرعةتنافس  وبذلك    ،المستمر
  .)Luxmeter(  ويتم قياس الضوء بجهاز لوكسميتر ،تبعاً لذلك  مونيااألة بنس

  :  العكارة
 ،األحياء المائية المستزرعةشر على تأثير مبا والتي لها ،مياهالحبيبات التربة المعلقة في  أووهي نوعان ؛ نوع ناتج من جزيئات 

ً   تؤثر  و فــي  األكســجينكميــة يقلــل مــن ا ممــ  ؛النباتية لألحياءالضوئي ثيل متحد من عملية التو  المياه إلىعلى نفاذية الضوء    سلبا
باألحيــاء ا غيــر ضــارة  كنهــ ول  ،فــي الميــاه  ةودالموجــ   العوالــق النباتيــة  عنخر ناتج  اآلوالنوع    .لمياه وزيادة ثاني أكسيد الكربونا

  ، ففي حالة ما تكون القراءة)Secchi disc( ويمكن تقدير هذا الحد عن طريق قرص الشفافية ،معينٍ  حدٍ  إلىالمائية المستزرعة 
الميــاه عنــي أن ي فهــذا )سم 50( من أكثركانت القراءة  إذا، والعوالق النباتيةفيعني هذا وجود معدل مناسب من  )سم 45-20بين (

ن معــدل نــي أعفهــذا ي )ســم 20< ( الشــفافية كانــت قــراءة قــرص إذاوتحتاج لزيادة النسبة. أمــا   ؛العوالق النباتيةتركيز    في    ةليلق
  .جب تغيير المياهوي ؛كبيراً جداً  العوالق النباتية
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  : المائية األحياءتقانات تربية التصاميم الهندسية ل - 4

  : نظم التربية 4.1

  : حواضألا التربية في 4.1.1
 ربيةتنظام ال  في  الخراسانية  األحواضوتتم في    ،)اتٍ جرام  10  –  5(  ح بينواوزن يتر  صبعياتإل اتربية عند بلوغ  حلة البدأ مرت

بينالوتكون    ،المكثف الوصول    )3م/كجم  15-  10(  كثافة  إمكانية  في   نقيال  جينكساأل  استخدام  عند  )3م /كجم  40(  إلىمع 
بنسبة    افةلجا  بالعليقة    غذى  توت  ،األحواض وزن    )٪  1.5(ذية  غت،  حرارة  صبعياتاإلمن  درجات  (  وفي  ، )°م  16-14بين 

  .)ساعة/اتٍ مر 4- 0.5( مع تجديد مياه الحوض بين  )،°م 26-24رة بين (حرا تفي درجا )٪ 2.5( إلىوترتفع نسبة التغذية 

  :  العائمة األقفاصالتربية في  4.1.2
الكثافة  واتترو،  )اتٍ جرام  3(  وزند  عن  األقفاصفي  صبعيات  اإلتربية  تبدأ عملية   غذى تت   ).  3م/كجم  13-10بين (التخزينية  ح 

بصفة )  ٪ 8-2.5( ح بينواتترو،  صبعياتاإلة التغذية حسب أحجام نسب روتتغي )،دهون ٪10)؛ و (بروتين ٪50(  ـب صبعيات اإل
ال  ت البحرية  ياراسرعة التص تكون  فاجدد المياه في األقولت.  ) °م  25-20(  وفي درجات حرارة بين  ،سماكاألمن وزن  عكسية  

  يتم تغيير الشباك بصفة دورية. ، و)الثانيةم/ 0.1تقل عن (

  : التصاميم الهندسية  4.2

  :لبحريةا اكمساألمفرخ  4.2.1

(  (الطحالب؛ الروتيفيرا؛ الآلرتيميا) وحدة إنتاج الغذاء الحيو  ،مهاتاألوحدة رعاية  على المفرخ شتملي  

 
 

  

المياهو  .)4.1الشكل   ضخ  الصرفو  ،محطة  ومخازنو   ،اليرقات  إنتاجأحواض  و  ،قنوات  إداري  للمولدات و  ،مبنى  مبنى 
بهدف    بحريّةي التصاميم الهندسية للمفرخات السمكية المعمول بها فالالمقاييس  )  4.1جدول  الويوضح (    .)4.2الشكل  (  يةربائهالك

  . ) زريعةٍ مليون   20( إنتاج
  
  المقاييس المعمول بها في التصاميم الهندسية للمفرخات السمكية البحريّة. 4.1جدول  ال

  عة المقاييس المتب   المكونات
  ) 3اإلجمالي (م  السعة   واض ح األعدد   البيان 

   672 3م 56 12  أحواض دائرية خارجية لألمهات 
  54  3م  3  18   أحواض مخروطية الشكل  للروتيفرا

  3.8  لتر 160  24  مخروطية الشكل لآلرتيميا   اض وأح
    لتر 4- 3  32  أكياس إنتاج الطحالب 

  240  3م 3  80  أحواض تحضين البيض وتربية اليرقات 
  1600  3م 40  40  ليرقات ا أحواض تحضين
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  نتاج الغذاء الحي.إ 4.1الشكل  
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: الطحالبيا ال قدير عدد خت  

ً تاوهما الطريق  ،تقدر كثافة خاليا الطحالب (خلية/ملل) بطريقتين   أدناه.  تاننومبي  ،ن األكثر شيوعا

  القرص   يعص استخدامطريقة 

، العصيصورة القرص األسود المرسوم في قاعدة    اختفاءبالستيكية في الطحالب وتغمس تدريجياً حتى بداية    يعصتوضع  
  . العصي س المكتوب على مقياليتم توثيق العمق من او

  

1 

) من   عٍ أنوا 6. يحتوي الجدول على ( معينعمق يستخدم الجدول الذي يحتوي على مؤشر يبين كثافة خاليا الطحالب عند  
  باتية.والق الن الع

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                            26
 

 

  عدادة الكريات  استخدامطريقة 

  1  عينة من الطحالب باستخدام ماصة مخبرية.  أجمع
في  معامل التخفيف  ذيجب أخ  ب عالية جداً يجب تخفيفه حتى تحسب الخاليا بسهولة (وفي حالة تخفيفهطحاللإن كانت كثافة ا

  بعد التخفيف).   ىاألول الخاليافيف في عدد لتخة بضرب عدد مرات اي اليا الكلعدد الخساب ح
2  

الكريات بعدادة  الخاص  الغطاء  في    ،يوضع  المعمول  الفراغ  في  الطحالب  عينة  مللعدااوتوضع  يتم  بحيث  الغرف    ءدة 
س جان الخاليا بشكل مت   انتشارفي حالة عدم  ا. وبعدهقليالً حتى تستقر خاليا الطحالب قبل البدء    االنتظاريجب  ، و(األخدود)

  عينة جديدة. وإضافةيتم غسله وتنشيفه 

3  

  4  ) واحتساب المتوسط. اتٍ مر 5- 1(أسفل لعدد بين  إلىاليسار ومن أعلى  إلىتحسب عدد الخاليا في المربعات من اليمين 
 /ملل  خاليا 610ألكثر) × ى اعل محاوالتٍ  5متوسط عدد الخاليا (من عدد  :يتحسب عدد الخاليا كالتال - 1

  :  Nannochlorumخاليا  
  

  ملل/  الياخ 610على األكثر) ×  محاوالتٍ  5متوسط عدد الخاليا (من عدد = 
                                                4  

  
   :  Tetraselmisخاليا 

  
  ملل / الياخ A+ B+C+D × (410متوسط عدد الخاليا (ِ= 

                                           4  
  

5 

 

 
 

 

 

 

C 

 

A 

 

B 

 

D 

(A, B. C & D) 

 
Tetraselmis 

 
Nannochlorum 
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  .التحصينوحدة  4.2الشكل  

  :حواض التسمينأ  4.2.2

كبيرة  ا يتطلب كميات  مم  ،يضخ فيها الماء باستمرار    )4.3شكل  لا(  مستطيلة  خراسانيةأحواض    في  تربية الدنيس والقاروص  تتم
بة تدفق نسو  ،درجات الحرارة  توفرعند    سماكاألكثافات عالية من    استيعاب   األحواضيمكن لهذا النوع من  و  ،ذات جودة عالية

التهويةو  ،المياه عالية  توفيرو،  النقي  جيناألكسضخ  و  ،إضافة  جودة  ذات  يعتب  .عليقة  الكما  في ممبال  تقيدر  الجيدة  ارسات 
   عوامل النجاح. أهمالمزرعة من  

  
  مزرعة سمكية بحرية. ل فضائيةصورة  4.3الشكل  

تقسيم   األولىنوعين:    إلى  الخراسانية  اضحوألايمكن  التسمين  لمرحلة  يخصص  ً   األول  حجما األصغر  غالب  ،لألسماك  ً ويتم   ا
النهائيواض التألحخصص  والثاني ي  .المياهقرب مصدر  شاؤها  نإ عادة ما و  ).األحواضلخصائص    4.2جدول  ال(  انظر  سمين 
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ت حدامع إمكانية إضافة و    )4.4الشكل  (  آخر  إلىل المستطيل بصورة متتالية تمر فيها المياه من حوض  شكال  األحواضتتخذ  
  ترشيح أو معالجة.  

  عام. /طنٍ  1500مثال لوحدة إنتاجية بطاقة  4.2جدول  ال

  المقاييس المتبعة   نات مكولا
  )3اإلجمالي (م  ) 3السعة (م  األحواضعدد   البيان 

 5400  40 135  ىوحدة التسمين األول
  5  80  400  

  29100  300  97  ئيةوحدة التسمين النها
  80  200  16000  

  ثانية/3م24  ثانية/3م12الطاقة:  2  النظام المائي (محطات ضخ)
  

  

  . أحواض التسمين 4.4الشكل  

  :المغلق  التربية نظامالتسمين في  4.2.3

المغل النظام  تطورا  أكثر  من  ”Recerculating Aquaculture system- RAS“ق  يعتبر  ً ؤ وتال  ◌ً التقانات  تغيرات    ما مع 
وتكون أغلب    .جئة لدرجات الحرارةلمفااالتغييرات    أو  والجزرز المعوقات البيئية كالمد  واتج  لهحيث يمكن    ، الموقع وخصائصه
ساسي  األالمبدأ  ون  ويك  ،التأثر بالمناخ الخارجي  قالل منإلا  دفبه    حراريالعزل  الوتعتمد على    ،مغطاة  بنيةأالنظم المغلقة في  

تالئم   بيئة  توفير  تربيتها    األصنافهو  على    بغرضالمزمع  ب  ،مردوديةو نمو    ةنسب  أعلىالحصول  المياه  معالجة  فة  صوتتم 
بوتيرة  م وتجدد  القاروصو  ،منخفضةتواصلة  سمك  لتسمين  ت  بالنسبة  ال  المياه  تجديد  نسبة  من )  كجم  /3م  1(   زواتجفإن 

  .)3م/كجم 80(نتاجية اإلو )٪ 80 >( ةعاشاإلوتبلغ نسبة  ،األعالف

  في نظام التربية المغلق  واألنظمة أهم الخصائص والوحدات 

  . لمياهنيكي لكامي لاوحدة الترشيح   . األحواضشكل وحجم 
  . وحدة الترشيح البيولوجي    .نظام الضخ لتجديد المياه وتصريفها 

  ون لمعالجة المياه.وزاألشعة فوق البنفسجية واأل  استخدام  . نجي سي كاألالتهوية وضخ 

 

  :العائمة األقفاصالتسمين في  4.2.4

يمكن  مستزرعة، وال واألصناف المواقعلتطورات  استجابة)، 4.5الشكل (  خـيرةاألوأحجامها خالل الفترة  األقفاص أنواعتطورت 
  .)4.3  الجدول (كما هو مذكور في  اصقفألاتصنيف 
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  : العائمة األقفاصتصنيف  4.3  الجدول 

  الغرض   لقفص ع اون
 ،صخريالغير  ت القاع  ذامية  المحوالمناطق    القليلةعماق البحرية  األالثابتة في    األقفاصتستعمل    الثابتة األقفاص

  و التكلفة المنخفضة. بيتتثال وتمتاز بسهولة
ً  كثراأل  العائمة األقفاص   لفة.مخت مشكال وأحجاوتأخذ أ ،مختلفة من المواقع  نواعأل  متهاء بمال ، تمتاز شيوعا
التربيةتثبت    الغاطسة  األقفاص إ  شباك  على    طارفي  تساعد  حلقات  اها  ودمصبه  التقلبات  والجويضد  ات  لتيارة 

ويمّكن الص  في  المائيّة،  عمق  نف  هذا  ً   أكثرلتكون    األقفاصتغيير  البيئية    الخصائصمع    تناسبا
  مواج).  األللموقع (درجات الحرارة، التيارات المائية و 

بالقاع  ورة غملما األقفاص مثبتة  أقفاص  من    باستيعابها  وتمتاز    ؛وهي  كبيرة  الشبسماكاأللكميات  تثبيت  ويتم  اك  . 
  مستقر.  ة للمحافظة على شكلل حـديديّ هياكب

  يز (القفص) لكل نوع وهي تختلف حسب مكون الهيكلواة البرعينو
العائمة  األقفاص
  الحديدية 

توفره هذه التقنية من   رغم ماو  تابعة اليومية  الم  تألقفاص على منصة صلبة تسهل عملياا  تجمع
 يلقو لم    محدوداً   استعمالهاجعلت    األقفاصذه  ثل هالتكلفة المرتفعة لم  إال أن  العمل،في    سهولة  

  الرواج المطلوب.
البولي  المرنة األقفاص من  ً   ،المطاط  أو ايثيلين    تتكون  نسبيا بتكلفة منخفضة  تتميز  تس   ،الصيانةوبسهولة    و  ح مو 

  غير  أن قدرة تحملها لألمواج والتيارات تبقى ضعيفة.  ،سماكلأللة سهلة وادبم
الغاطسة   األقفاص

  ة غموروالم
على طول فترة التسمين.   أولمدة قصيرة    األقفاصء لغمر  سواالمستعملة    الهياكلتوجد العديد من  

التق هذه  إنزال    انةتمّكن  ال  عماقاأل  إلى  األقفاصعند  المخزون  حماية  العواصف  مكي  سمن  من 
  والتيارات المائية القوية. 

  

    
 األقفاص  تثبيتنظام  يز العائمةواالبر

 تحت الماء.  األقفاصلقفص عائم مع نظام تثبيت  نموذج 4.5  الشكل

  قفاص مكونات نظام األ
لمحافظة على شكل  افي  هذا النظام    يساعدو  .ستوى مناسب على سطح الماءفي م  يحمل األقفاص ويساعدها على البقاء  نظام الطفو 

واألقفاص مواد،  من  اللفة  مخت   يتكون  المطاط  من  أو  البراميل  أو  إ  أوبالستيك  ( ثيلينالبولي  الكثافة  ، )HDPEعالي 
  اخية الصعبة. المن  ومة الظروفايساعد على مقبالبوليسترين ل  اً محشو يلينحيان البولي ايث ويستعمل في أغلب األ

المكون في  الشباك  هذا  األسماك  احتواء  تتمثل وظيفة  مت ويوف  ،وحماية  مائي  بالمرونة  ،زنوار حجم  الشبكة عادة  وهي    تتميز 
يوجد كذلك أنواع أخرى  البولي إيثيلين، ومدعمة بحبال من  ثيلين؛  ي البولي إمن النايلون أو    اصطناعيةف  أليامن    مصنعة

  استعمال هيكل دائري. ب ثقال، أو األ واسطة المحافظة على شكل الشباك ب يتم و ،لياف الصلبةاألمن 
نظام  

  رساء اإل
نظام   ويتم تجميع  ،رياح السائدة في الموقعات المائية وال يارالعمق والت   كانت طبيعة   حسبما   زن األقفاص  توا  على  يحافظ 

ً رب و يجب أن يكون نظام ال  ،ثقالاألإرساء األقفاص ب  تحريك   مع مراعاة عدم    ،البحرية الصعبة  ظروفل ومة االمق  ط قويا
البة مد صعت ت و  ،والموصالت الميكانيكية  تيك المدعمبالسل الرساء من سالسل وحبااإل ويتكون نظام    ،أو كسر األقفاص
على   النظام  المكونة  ،الحبال  متانةهذا  المواد  تحملها  ،وقدرة  حسب    .لضغوطاتل  ومدى  النظام  هذا  تعديل  ويمكن 

  . الظروف
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من نظم   أساسيةٍ  ثة أنواعٍ ك ثالوهنا  ،رساءاإلوهو مرتبط بالقفص بنظام ، تثبيت مكونات األقفاص في قاع البحريستخدم ل  التثبيت ام ظن
  التثبيت:

 األحيث يتم غرس    ،النوع باستغالل مساحة صغيرة للتثبيت  هذا    يتميز  :وتاداألة ب المثبت   اسيالمر ً بالقاع    وتاد عموديا
    عماق الكبيرة.األعيوب هذا النظام التكلفة العالية وعدم جدواه في  و من ،مواد خاصة بواسطة

 أو   عية القاع (صخريللتثبيت مهما كانت نوية  تتميز بكفاءة عال  ،سمنت المسلحألمن ا   كون ما ت : عادة  المراسي الثقيلة  
 . مراتٍ  3رملي) ويمكن لهذا الصنف تحمل قوة جذب تتجاوز أضعاف الوزن

الجذب ويوفر مرونة    اتجاهفي القاع البحري حسب    واالنزالق  االنغماسقدرة المرساة على  ب ميز  ت ت و  :المراسي المنغمسة
  ية الصعبة.  مة الظروف المناخقاوالت حديدية لمرساء بوصويثبت مع نظام اإل ،قفصلل

نظام  
  الخدمات 

  ؛ الصيانة؛  خدمات التشغيل(  اصفاليومية لألق  باألعمالالقيام      على يساعد  ،  يتكون هذا النظام من منصة حول القفص  
  عة الموقع. طبي   فص وعدد المنصات حسب قطر الق اختيارويتم   .؛ الحصاد)التنظيف؛ التغذية

  
  : تجهيزات مزرعة لألقفاص

، )م 30( عماق مائية ال تقل عنفي أ األقفاصتوضع عام)، /اً طن 650مقدارها ( مزرعة أقفاص عائمة بطاقة إنتاجية: المث
  ).4.4جدول ال( انظر ةيساساأللتجهيزات ل

  
  .)عام/اً طن 650بطاقة إنتاجية (عائمة  أقفاصلمزرعة  األساسية ات التجهيز 4.4جدول  ال

  المقاييس المعتمدة   التجهيزات 

ً صقف 12 ً عائم  ا   .  م 25قطر      ا
ً كشب 40    . )سماكاأل حسب مرحلة نمو ( ملم 20- 15- 12- 8عيون  ،م 12طول    ا

ً حصان   150 قوته محرك ؛م  15طول   مركب عمل مجهز برافعة    .ا
ً حصان  50محرك قوته ، م 8طول   ندة مركب سريع للمسا   . ا

  .  أطقمٍ  4  وص معدات غ
ل شباكي وحدة غس . وحدة واحدة   

ومخازن أرضية  نٍ مبا . المشروع حجمحسب     
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  : المائية المستخدمة في التربية األحياء  واعأن 5

  : ةبحريالمائية ال األحياءوتحضين   تقانات تفريخ ورعاية 5.1

  : الربيان البحري 5.1.1

 Litopenaeus vannamei  العلمي السما

 

 Whiteleg shrimp  جليزي ن اإلب   الشائع االسم

 الروبيان  المحلي   االسم

 

في سواحل المحيط الهادئ وفي    ستوائيةاالعيش في المناطق  ي  .بيضاء اللون الرجل  األذات      عائلة القشريات  إلىينتمي هذا النوع  
يتواجد هذا الصنف في مياه ذات    ، )سم  23(  قصىاأليبلغ الطول    ،بيةالعروبية، ويتم تربيته في بعض الدول  الجنطى وأمريكا الوس

ال)°م  20(  جات حرارة تفوقدر بالمواد  قاع رملي وطينيي غني  وفي  يمكن استزراعه في نظم تربية بدرجات كثافة   ،ضويةع، 
  المكثف. ،مختلفة: الموسع، شبه المكثف 

  ،)م  1.2-0.7(  وأعماق بين    )اتٍ هكتار  10  -  5(  ح بينواساحات تتربم  في مسطحات مائية  الروبيان  تربية  يتم  وسع،الم  في النظام
التهوية استعمال  بينواتتر  ،بدون  الكثافة  الغذاءساس  األب  عتمدوي  ،)2م/وحداتٍ   10  -  4(  ح  يض  على  بعض  الطبيعي،  في  اف 

  الحصاد مرتين في العام.  قع ي ،)هكتار /كجم 500 - 50(بين  دورة الواحدة لافي ية اإلنتاج  وتتراوح  ،ت السماد العضوياالالح
ا تهوية  نظام  يستخدم  المكثفة  شبه  التربية  نظام  أ  ،لمياهفي  المائيوتبلغ  المسطح  صغذتتغ  ،)م1.5(  عماق  على    الروبيانار  ى 

  .)لدورةار/اهكت/كجم 2000-500( ية بيناإلنتاج تتراوح  ،الكائنات الحية مع إخصاب المياه 
مربع بمساحة   أو مستدير    األحواضيكون شكل    .وتسميدها قبل عمليات التخزين  األحواضيف  تجف   يتمفي نظام التربية المكثف،  

بينواتتر (  وبعمق  )هكتارٍ   1-  0.1(  ح  بين  تتراوح  ، )م  1.5مائي  التخزين  التهوية  )2وحدة/م  300  -  60(  كثافة  توفير    يتم  .مع 
مياه   ً يو  األحواضتجديد  الطبي  إلىضافة  اإلب  ،)٪10(  بنسبة  ميا بعي  الغذاء  تزويده  المصنع  يتم  نسبة   الذيالغذاء  على  يحتوي 

  .)هكتار/الدورة/كجم  5000-3000( ية بيناإلنتاج حينها  وتتراوح ،)٪40( بروتين

 Fenneropenaeus indicus  العلمي سمالا

 

 Indian white shrimp   جليزي ن اإلب   الشائع االسم

 الهندي األبيض  الروبيان  لي محال  االسم

  
 من شرق وجنوب شرق المحيط الهادئ  الرئيسية في العالم، ويوجد في الهند وغرب    االقتصاديةذات القيمة  الروبيان    اعأنوأحد  

يان لروبها اوتُطلق عليه أسماء ُمتعددة حول العالم من  ،جنوب الصين وشمال أستراليا  إلى  وإندونيسياليزيا  وما  دالهن  إلىفريقيا  إ
ذ  ،نااناوالب  ،والتوجيلال  ،بيضاألالهندي   البانانا  بخالف  األووروبيان  هذا  الحمراء،  مثل األرجل  بالهند  عليه  تُطلق  التي  سماء 

  جينجا وشينجري وسونجات. 
ال التي تعيش يرقاتها    أنواع من  ندي  هالروبيان  البحرية  الشروبالروبيان  المياه  القاع  في  على   يللرموا  الطموي، وهو يُفضل 
بعد الفقس تتطور اليرقات    ،)اً شهر  18(  إلىوتصل دورة حياته    )،ممل  228(  طول  ىإل  و ينمو  ،)م  29-2(  ح بينواأعماق تتر

تنمو  و  وتتغذى  ،المياه الشروب في هذا الطور  إلىفراد الناضجة وتُهاجر  األشبه  الطور الُمتقدم الذي يُ   إلىطور المايسيس ثم    إلى
الروبيان    أنواعيان الهندي نفس خطوات  حياة الروب   ورةوتتبع د  .البحر  إلىثم تعود    ،)ملم  120-110ن (بي  طول  إلى حتى تصل  

ً   عليها  االعتمادُمفرخات التي أصبح  الن  م  أوخرى، ويُمكن الحصول على يرقات الروبيان الهندي من البيئات الطبيعية  األ   أساسيا
ً وأ ،التوسع في إنشاء الُمفرخات نتيجة كمصدر لليرقات    ة نتيجة الصيد الجائر. يعي لنقص أعداد اليرقات في البيئات الطبيضا
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ول عليها الحص  يُمكن، ووخصوبتها  مهاتاألالروبيان بشكل أساسي على توفر اليرقات التي تتوقف على توافر    استزراعيعتمد  
اضجة من بيئاتها الطبيعية خالل ذروة نلد افرااألع  مجويُمكن    ،على النضج الجنسي في الُمفرخات  حثِها  أو  ،من البيئات الطبيعية

اموس في شهم  ( لتفريخ  أبريلري  ( مارس/  المناطق    ) يوليو/ أغسطس) وكذلك في شهري  يتر  ،االستوائيةفي  المدى و احيث  ح 
  .)األلففي  اً جزء 35-30( ملوحة بينالودرجة  ،)م°  31-27( نخ بييمثل للتفراألالحراري  

كما يكون    .الخامس والسادس  اليوم  التفريخ في  روةوتكون ذ  ،) أيامٍ   4(  ونياً بالتفريخ بعدرمه  هاحث الناضجة والتي تم    اإلناثتقوم  
الخصوبة   الطبيعية حوالي  عندُمعدل  البيئات  أن يكون طول    ،  )%69(  إناث  أكبر من ا  اثناإلويفضل  التفريخ  في    لُمستخدمة 

  . يوالالتعلى  ملم )128( ،)148( نسي عند أطوالجج الالنض إلىحيث أنها تصل  ،)ملم 140( والذكور أكبر من) ملم 150(

 طور المايسيس حيث تُحفظ درجة ملوحة المياه عند   إلىحتى تصل    )3م  5-2(  يتم رعاية اليرقات حديثة الفقس في أحواض سعة
طور    إلى تصل    ن د أبع  الإوال تُقدم تغذية لطور اليرقات حديثة الفقس    ،)8.2(  والرقم الهيدروجيني عند  ،)األلفي  ف  اً ءجز  32(

تقد  ،البروتوزوا يتم  منلمخم  يحيث  و  وط  الكايتوسيروس  من  المكون  بتركيزاالالدياتومات    40000  -  30000(    سكليتونيما 
  70000  - 60000(  حواليبمعدالت الحيوية والنمو والتطور  ال  أعلىحقيق  لى تعيعمل  تركيز من الطحالب    أفضلو  ،ل)خلية/ مل
بدء طور    ،ل)خلية/مل ا  يسيسالما ومنذ  على  تتم  منلتغذية  والحليبال  اآلرتيميا ومزيج  اليرقات    إلىوحين تصل    ،بيض  طور 

المفروم   البحر  بلح  لحم  على  تغذيتها  الطازاألوعة متنوعة من  مجم  أوالُمتقدم يتم  تتراألة  جغذية  التي  بين واخرى  أحجامها   ح 
ً يوم  20(  ُعمر  إلىحتى تصل    ) ميكرونٍ   200-1000( سمين  التيُمكن تخزين اليرقات ُمباشرةً في برك    كلذعد  وب   ،)PL-20(  ) ا

الُمو بالنظام  إما  أقلمة  الُمكثف    أوسع  دون  التكاليف    .الُمكثف  أو شبه  نظام  اإلنتاج تتوقف  على  ومُ   االستزراعية  توى  س الُمتبع، 
  خرى. األية في العام، وغير ذلك من العوامل اإلنتاج، وعدد الدورات اإلنتاج

  

  : ن البحري وبياالر استزراعنظم 

          :   Extensive systemتكثيف ال التقليدي منخفض االستزراعنظام 
                          

لليرقة    للحيوان)/ملجم 100(وبمتوسط وزن  )2حيوان/م  10-1(   في أحواض ترابية بكثافة الروبيان في هذا النظام تربى زريعة
من  حتى استزراع موسم لمدة الزريعة وضع بعد المياه احتجاز  ويتم  طبيعي،  مائي  مسطح في     المحضن يانوبلرا الواحدة 

  ). دانف/كجم  500-100ن (بي نتاجاإل حوارتوي  ،)شهورٍ  8-6( بعد الحصاد

  :)   Intensive system –Semi (المكثف شبه االستزراع نظام
الستزراعالنظوهو   والمالئم  السائد  من  ا نالروبيا ام  المستوى  هذا  ويتضمن  جسور    االستزراعلبحري،  لها  أحواض  إنشاء 

وصرف ري  بوابات  من  صناعية  الم  ،وأعمال  المسطح  هذا  إعداد  باويتم   15-10(  بكثافة  المحصنة الروبيان زريعةئي 
ً حيوان تسميد    ،)ملجم  100(  ومتوسط وزن  )؛2م/ا جيدة  ض حوااألويتم  قيم سمادية  ذات  في    اإلنسانخل  ويتد  ،بأسمدة عضوية 

الصناعية بمواد علف ذات قيم غذائية ومعدل هضم عالٍ   ،إدارة نوعية المياه التغذية  الن  إنتاجح  واويتر  ،وتستخدم   ين ام بظهذا 
  . )فدان/كجم 10000 – 500(

  :Intensive system   النظام المكثف
  ) 2م/حيوانٍ  100 – 15( بكثافة خراسانية خزانات يف يالبالستيكية لتربية الروبيان البحر حميةم ت الالبيوفي هذا النظام تستخدم 

ثم والنمو    رحلة التربيةم  )حيوانلل/مجمل  100(  إلىالزريعة ونموها حتى الوصول    حضانةلمرحلة    )ملجم  1.3(  بمتوسط وزن
وهو  حجمال  إلى للتسويق  المحمية  دتزويويتم    ،)للحيوان/اً جرام  20(  المناسب  ل  البيوت  المغلقة  النظم  يعاد لمابدائرة  حيث  ء 

في    ميزات هذا النظام القدرة على التحكممومن    ،مرغوبةالالمياه مرة أخرى بعد التخلص من الفضالت والغازات غير    استخدام
و  ة لزيادة معدالت نمناسبية ما يساعد على توفير ظروف بيئمم  ،ضاءة وطول الفترة المضيئةاإلالعوامل البيئية من حرارة وشدة  

 دورةالمفتوحة ( النظم في متبع هو ما بخالف دورتين، خالل من العام مدار على الروبيان بإنتاج  ذا النظامز هويمتا  ،الروبيان
 .) 2 م /كجم 1-0.5 تاج (اإلن يكون متوسطو ،) واحدة
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  :)(Smoltification  سالخناال ظاهرة
عن هيكله الخارجي الصلب ليحل  لى الجسم  يتخوفيها  ة في المراحل المبكرة بعد اليرقة،  وخاصتتم عدة مرات في حياة الحيوان  

جديد من  يتصلب  أن  قبل  الحيوان  بنمو  يسمح  آخر  هيكل  ً   االنسالخوعملية    ،محله  أيضا حيث    يفةظو  لها  إخراجية 
فرز الحيوان مركبات  ليالً عند    سالخناالة  وتتم عملي  ،خراجية التي تترسب في القشرةاإلبواسطتها من المواد   الروبيان يتخلص

(فيرومونات) تحفز جسمائيكيم وأثناء عملية    ،لالنسالخ  هة  الصلبة،   القشرة  تفتيت  على  تساعد  الحيوان ناالكما  يصاب  سالخ 
 له خرى الموجودة حواأل الروبيان بواسطة حيوانات  لالفتراسا يعرضه  ممركته ويكون أضعف ما يمكن  كن حس بالخمول حيث ت

حيث يجب توفير القاع الرملي الذي يسمح   .في تربيته  األساسيةرة المشكلة  ظاهوتشكل هذه ال  ،ن أصبح عارياً من الهيكلأ  عدب
على تعويض    بقدرته ويتميز الروبيان،االفتراسنفسها من    ي تحميلتالاوب  ال يظهر سوى عينها فقطوللحيوانات بأن تدفن نفسها  

  .رجلاألمثل  ما يفقد من أجزاء جسمه

  : دسة إنشاء مزرعة الروبيان البحريهن
مزرعةوإنيم  مصت ً  عمالً  يعتبر البحريروبيان  ال شاء  ً  فنيا  للمزرعة الخاطئ يممصفالت ة،يزمم خبرة إلى يحتاج وهندسيا
هو   البحري الروبيان استزراع لوحدة النجاح  وعناصر مقومات أهم ومن التشغيل، أثناء عديدة مشاكل ىلإ ديقو األحواضو

 .المناسب الموقع  اختيار

  :لمزرعةا قعوم 
وتسويق    اإلنتاجمستلزمات  راء  ى لشيجب أن يكون موقع المزرعة مناسباً من ناحية سهولة المواصالت وقربها من المدن والقر

وع امومالمحصول،  روبيان  مزارع  تنشأ  البحر اً  التقاء  بمناطق  وخصوصاً  والمحيطات  البحار  شواطئ  حول  المالحة  لمياه 
  بالبحيرات. 

  :ياه المالحةالم نتربة مزرعة روبيا
والبد من    ،الروبيان البحري مزرعةة  قامراضي إلاأل  أفضل ي الرملي التي تحتفظ بالماء من  وراضي ذات القوام الطماألتعتبر  
األرض بالماء وعدم ترشيح وتسريب المياه من    احتفاظ، للتأكد من إمكانية  تحليل التربةوالموقع  طبوغرافية    حولة  راس عمل د

  لتأكد من خلو مكونات التربة من المواد الملوثة والضارة الستزراع روبيان المياه المالحة.، وانالجسور والقيعا

  ه المالحة ميامزرعة روبيان ال ةالمطلوبة لدراسة ترب يلالتحال
  .لمعرفة بناء التربة     تحليل طبيعي: 
  . لتحديد العناصر المختلفة     تحليل كيمائي:

  . التربةوام ق لمعرفة    تحليل ميكانيكي:
  

  :المياه
تو مصدر  يف يجب  الصالحة    ر  للمياه  ومتجدد  كما  دائم  الروبيان،  إلتربية   ، صالحيتها    لمعرفةالالزمة    التحاليل  جراءيجب 

لتربية  تويوتح الصالحة  على   المياه  والماألالروبيان  المعدنية  لتخصيبمالح  مناسب  بتركيز  الغذائية  (غذاء   األحواض  واد 
  تعتمد كلياً على طبيعة التربة. األحواضطبيعة مياه  د أنجلذلك ن ،طبيعي)

  :  التلوث
حة أن يكون بعيداً عن  ة روبيان المياه المالربيالمزرعة الخاصة بت  إلنشاءالموقع    اختيار  يا ففرهالشروط التي يجب تو  أهممن  

  ا. هأنواعيع مجمصادر التلوث ب

 :   الحرارة درجة
 عليه الحصول يتم للنمو المناسب والمدى المالحة، المياه روبيان نمو معدالت على ثرةالمؤ العوامل أهم من المياه حرارة درجة

 °م).  12(>  حرارة درجة عند للنفوق تعرضيو، °م) 15(>عند النمو عن الروبيان ويتوقف )،°م35-28 ن (بي
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 :األحواض إنشاء
 أن يجب التي األساسية المتطلبات أهم ومن ،)ات ببوا – جسر – قاع ( التالية األجزاء من الروبيان استزراع حوض يتكون
 باالنحدار عقالا أرضيات تخطيط يراعىلذلك   ،الحاجة عند  اهف فيتج  إمكانية هو األحواض قاع  وتشييد تخطيط عند تراعى

 الري بوابات(   بالحوض الهيدروليكية الصناعية األعمال من االنتهاء وبعد   ،)%(6بنسبة   الصرف فتحة تجاه ناسب  الم
ً  ومتفرعة الصرف  فتحة عند قاعدتها كونت وسطية رئيسية قناة الحوض بقاع تشق )  رفلصاو  عمقها لقي رعأف لعدة تدريجيا

 . الوسطية يسيةرئلا القناة تجاه وتنحدر القمة عند

 غطضلل متها واومق الجسور تحمل قوة مراعاة ويجب،  الالزم بالميول المجهز القاع  محيط على األحواض جسور يممصت ويتم
 تغذية من المختلفة الخدمات لهيتس وكذلك والمعدات لألفراد  الجسر  استخدام إمكانية مع   ،الرياح أو المياه تأثير تحت االنهيارو
 أعلى من عرضها يقل ال رئيسية  جسورل  واألقسمين ، القسم   إلى االستخدام غرض حيث من الجسور مقستن  .وخالفه حصادو

 .م) 3( عن عرضها يقل ال فرعية  جسوروالقسم الثاني  اسبةالمن الميول استخدام معم)  4.5( عن

 : المالحة المياه روبيان تفريخ
ً  الروبيان قيحلتيتم    وتحتفظ المنوي، السائل ويفرغ  ثىألنل المنوي الحوض في اعمجال زائدة البإدخ الذكر يقوم حيث   ،داخليا

ً  أسبوع قبل التلقيح ليةمع وتتم المنوي، الحوض في   حيةالمنوية   بالحيوانات األنثى  ينضج وعندما البيض، نضج تمام من تقريبا
 الزريعة إلنتاجي البحر الروبيان تفريخ قطر وتمر  ،هتلقيح فيتم  المنوي بالحوض ويمر ةاسليالتن  األنثى فتحة من يخرج البيض

 :كاآلتي وهي مراحل أربع على

  : مهاتاأل مرحلة
الطبيعية (البحار)  طريق  الناضجة عن   مهاتاأليتم توفير قطيع من   أن تمتاز   ،التربيةمن أحواض    االنتقاءأو    المصادر   يجب 

 بكثافات منخفضةو)  3م  12-10الرعاية (  خزانات في    ويتم وضعها  ،جيدة وصفات ظاهرية قياسيةو  ص نمبخصائ  مهاتاألهذه  
البي  )لألم/اً جرام  80-60بين (  بمتوسط وزن)؛ و3م/اتٍ حيوان  3-5( الظروف  المكثفة ية وئ مع توفير  المناسبة والرعاية  الغذائية 

  ها:أهممد هذه المرحلة على عدة عوامل عت وت ج،واوحدوث التز )1.5الشكل ( لإلسراع بعملية نضج المبايض

  عوامل حدوث التزاوج للروبيان 
  ة جيداً. مياه معقمة ومرشح 

  
ي  المناسب  الحراري  )  30  - 26(  بين  وحارت المدى  ملوحة و  ،°م 

  . )في األلف اً جزء 34- 25( بين تتراوح

إضا  عة نضج المبايض. ى سرد عليطة يساعتوفير درجة إضاءة بس ساعات  عدد  (  ءة توفير  من   يوم)/ساعةً   16- 12بين  يحسن 
  مهات.األكفاءة تفريخ 

(  مهاتاألتخزين   و2م/أمهاٍت    5- 3بين  (  وزن)؛    80- 60بين 
ً جرام   وج وإنتاج عدد زريعة جيد. افاءة التزكسن حي  )أم /ا

يصل   المياه  تغير  الكثافة    ،)%200(  إلىمعدل  على  ويتوقف 
  ية الغذاء. حية ونوعية وكمة اللكتلوا

ممهااألتغذية   العواملت  أهم  الحية  األوتشمل    ،ن  الديدان كغذية 
ب  الطازجة  واألسماك  بأنواعها  والقشريات    إلى ضافة  اإلالبحرية 

ً  )%20( بمعدل  ةجمدمالاآلرتيميا    باإلضافة ،  من الوزن الحي يوميا
بنسبة   األغذية  إلى وتقدم  ا%)    5- 3(  الصناعية  الحي    لوزنمن 

  يومياً.

لألمها العين  ساق  قص  ت عملية  على  ت  نضج    تسريعساعد 
ول  مع الحص  ، وتقليل الفترة الزمنية بين تفريخة وأخرى  ،المبايض
المخصب.  كبيرٍ   على عددٍ  البيض    إلى مهات  األتصل    وعندما  من 

خزانات    إلىمرحلة وضع البيض تنقل بكل حرص وبدون إجهاد  
  . )وضع البيض (خزانات التكاثر
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  سفل.األلضوء من ط اسليتالروبيان بواسطة  أمهاتفحص مبايض 

  
 ).على طول الظهر بيضاأليض باللون بالم  ر(يظه بيضاأل نثى الروبيان الهندي أتطور مبيض  1.5الشكل  

  : مرحلة وضع البيض 
لوضع البيض   مهاتاأليتم تحفيز    ،بويضالتمع رفع درجة حرارتها للمساعدة في عملية    ةرشحمبالمياه النقية ال  األحواضتجهز  

مستعدة    األنثىتكون    )أيامٍ   7- 5(  ىلإوبعد فترة زمنية محددة تصل    )،1:1بنسبة (   الذكورمع  ثم يتم وضعها    ،بإزالة عنق العين
فتنقل   البيض  من    إلىلوضع  شباك   ،)لترٍ   500  –  250(  من  سعتها  الزجاجية  ليافاألأحواض مصنوعة  في  األمهات  توضع 

يدائ حتى  واسعة  فتحات  ذات  ويطفو    احتجازمكن  رية  الفتحات  من  يخرج  الذي  البيض  وضع  بعد  ورفعها  من  ،  األم  تجنباً 
وتتم   ،)Nauplius(النبليوس مرحلة  وهي    يرقاتالللفقس وخروج  األحواضتم وضع البيض في هذه ي  ،ضيامتصاص األم للب

   ).%50( إلىمع نسبة نفوق تصل  )بيضةٍ  ألف 300 – 250بين ( األنثىوتضع  ،ليالً لية معال هذه

  : مرحلة التفريخ والفقس 
التفريخ خزان  البيض)  5.2الشكل  (  يجهز  الفقس وينقل  مرحلة  حتى  حرارةو  ،إليه  درجة  توفير   تركيز ويكون  ،)°م28(  يتم 

( جينكسألا التطو  ،)لتر/ملجم  6عند  مرحلة  لمدة جنينيلا رتستمر  الفقس،  )ساعةً   12(  للبيض  تخرج  الوعند   حتى  ل أوفقس 
  ) النبليوس(  نقليتم     ،)%90- 50(  ح نسبة الفقس بينواروتت ،)Nauplii  (  النوبلياي   مرحلة وهي  المراحل اليرقية مرحلة من

  ت.يرقاأحواض تربية ال إلىبعد فترة زمنية معينة 
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  بيض. األالهندي  الروبيانخزانات وضع بيض 

  

  
  

في   الماء  سخانات  أ  األحواضوضع  على  من  الحصول  جل 
  درجة حرارة مناسبة لتحضين البيض.

  ة.الناضج  األبيض الروبيان أمهاتض التي توضع بها ي تجهيز خزانات وضع الب 2.5الشكل  

  : حلة رعاية اليرقات رم

  : aZoe يرقة (الزؤيا)طور 

 ) اليرقات  رعاية  خزانات  الحر3.5الشكل  تجهز  درجة  مع ضبط  المرشحة  بالمياه  اا)  (النبليوس)  لمناسبة،  رة  طور   إلىتتحول 
بعد   الفقس)  ساعة 46-40((الزؤيا)  الطحالب    ىتغذتو  ،من  اراء  الخضعلى   يسيلم والتتراس ،)Chlorella( لكلوريالمثل 

)Tetraselmis(، سكليتونيما وال )Skeleyonema  (،  كيتوسيروسالو )Chaetoceros(، صناعية توفر    وعند  . وعوالق 
  ، ءلغذابحثاً عن ا  تسبح باستمرار  )الزؤيا(  كما أن  .بعد خمسة أيامٍ   )Mysis  ،الميسيس(طور    إلىا تتحول  فإنه  الظروف المالئمة

  أو تشوه اليرقات    تمنع  ضاءة الخافتة لألحواض  اإلإن  و  . المتصلة بهاة الشكل  طيخيلافضالتها  من خالل    ويمكن التعرف عليها
   .ظهور أية عيوب خلقية فيها

    

مناسبة    ات الروبيان الهندي األبيض. يرق نخزانات تحضي حرارة  درجة  على  للحصول  الماء  سخانات  وضع 
  لتحضين اليرقات.
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  . األبيضالروبيان الهندي يرقات 

  . األبيضالروبيان الهندي  تجهيز خزانات يرقات  3.5الشكل  

  :Mysis يرقة (الميسس)طور 

عوالق ى على تغذوت ،وتشبه في صفاتها الخارجية الروبيان البالغ ،من وضع البيض  )أيامٍ  10-9بعد (  ليرقات لهذا الطور ل اصت
   الطور   إلىتتحول بعدها    ،)  أيامٍ   4-3(  ، وتبقى في هذا الطور من)ملم  4̧ 5-2̧ 5(  بينلة  المرح  هذهفي  ح طولها  وايتر  ،صناعية
  .) elarva-Post (  ييرقالما بعد 

  :  larvae-Post )ما بعد اليرقة ( ور ط

(الميسيس)   بعد  إلىيتحول  اليرقة)  بعد  (ما  ً يوم  14-13(  طور  و  وضعن  م  ) ا يومياً  البيض،  له    إذاينسلخ  الجيدالغتوفر   ، ذاء 
بين المناسبة  الحرارة  لهذه  )م°   28  –  27(  ودرجة  بـن الا، ويرمز  اليومية  الق  ،)PL1  ،PL2  ،PL3  (  سالخات  من  ع اوتتخذ 

حيث ،نةاضاض حأحو  إلى تنقل  )  PL12؛PL10(  العاشر والثاني عشر  االنسالخ  إلى وعند وصولها    ،وانب الحوض مقراً لهاوج
ذلك   ا يسهم  الفقد  نسبة  تقليل  عن  لنافي  البعض  افتراس تجة  اليرقاتمجلم  األحواض وإخالء    ،بعضها  من  جديدة  أخرى   ، وعة 

  .  أحواض التربية إلىقلها بعد ذلك تم نيلفترة محددة  الحضانةتمكث اليرقات في أحواض 

  : تغذية الروبيان

  :الغذاء الحي

  .  يرقاتال مجح بحس ؛من الغذاء الحي والغذاء غير الحييات نوع استخدامفي محطة التفريخ يتم 

  بعض األنواع المستخدمة في تغذية الروبيان األبيض 

 Diatom(الغذاء الحي النباتي  
Skeletonema (  

  

  مستويين رئيسين: على  يتم استزراعه

  . أحجام مختلفةذات عية المستوى الداخلي: ينفذ في المعمل ومنطقة تنمية الطحالب وحيدة الخلية ويشمل أو

ا ذو  الخارجي:  الكبيرلحجالمستوى  الطلق  ،م  الهواء  في  تنفيذه  ويتم  المخصبات    إلىيحتاج    .  من  نوعين 
  والمغذيات لكال المستويين.

الحيواني الحي    ،الغذاء 
  ) Artemia رتيميااآل(

) بحجم  الشكل  قمعية  الزجاجية  األلياف  خزانات  بأنابيباً لتر  250تستخدم  مزودة  ب   هويةالت   )  يض  لفقس 
يتم تقديمها كغذاء ليرقات الروبيان األبيض في   ،نه يرقات عالية البروتينج ماآلرتيميا، وعند الفقس تخر

  ).  LP) و (الطور اليرقي المبكر  Mysisمرحلة (الميسيس 
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  : Larvaeتغذية اليرقات 

 ) 3مراحل طور زؤيا الثالث-Zoea 1( :  

بالغذاء   (النباتي  تتغذى  بتركيزSkeletonematom Diaالحي  ذلك   إذاو،  )خلية/لتر  ألف  20-30(  )  عن  التركيز  قل 
ً ميكرون 30-2̧ 5( حجميستعان بغذاء صناعي إضافي ب   .  يوم)/اتٍ رم 4) في كل وجبة بواقع (طن/جرام 2-1(  بمعدل) وا

 3مايسيس الثالث (  احل طور رم-Mysis 1( :  

اليرقات على اآل ( تتغذى  اليوم؛    )؛يرقة/حداتٍ و  10-5(  ) بمعدلArtemiaرتيميا  في  غذاء صناعي    ى لإضافة  اإلبمرتين 
ً ميكرون 90-50( بحجم   وتتم التغذية به مرتين يومياً.  )،طن/الوجبة/جرام2( بمعدل و) ا

  يتغذية الطور ما بعد اليرق larvae-tPos : 
ً مرتي )  وحدة/يرقة  15-10(  رتيميا بمعدلاآليغذى بالغذاء الطبيعي   مناسب   حجم  يعي ذصنا  غذاء  إلىضافة  اإلب  ؛ن يوميا

  .)PL1  -PL15(مرحلة ين يومياً في رت)؛ مطن/اً جرام 15-10( بمعدل

  : الغذائية للروبيان  التقديرات
    .وهل نمحباختالف مرا يان الغذائيةالروب احتياجاتتختلف 

  . االنسالخ خصوصاً أثناء ،ضعفاألقوى األفراد األنوعاً تفترس  أوماً اء كالغذوقد ثبت بالتجربة أنه عندما يقل . )1.5  جدولال

  الروبيان  أعالف   اختيارالخصائص التي يجب مراعاتها عند 
  ية اللون.وزاه أن تكون الحبيبات الغذائية ملساء

  المواد السامة.  ،التلوث ،خالية من العفن ،أن تكون في حالة جيدة

  في الماء بسرعة  بانعلى التماسك وعدم الذو ولها القدرة  ذابةحة جأن تكون للحبيبات رائ 
  ليتاح للروبيان الوقت الكافي اللتهامها. 
  

  .حتياجات الروبيان الغذائية في أطوار نموها  5.1جدول  ال
  

  األطوار 
  النسبة المئوية للمكونات  

  غير ذلك  ماء  افألي   رماد  دهون  بروتين 
  2  13  3  17  2.8  35  البالغ 

  2  13  3  17  2.8  36  قبل البلوغ 
  2  13  3  17  2.8  37  اليافع

  2  13  3  17  2.8  38  جرام   2حتى وزن   PL20الطور ما بعد 
  PL20  39  2.8  17  3  13  2حتى   PL1بعد  الطور ما

   .)2.5 لجدول ا( وضح فيم  ا هون كموطور الروبيا حجمالحبيبات وكمية الغذاء مناسبة ل حجميجب أن يكون 

  

  .و الروبيان األبيض نماحل ركمية الغذاء في مختلف م 5.2  لجدول ا
وزن الروبيان   المراحل 

  جرامبال
  كمية الغذاء

  (% بالنسبة لوزن الجسم) 
  غذاء لات احبيب  حجم

  ) ملم(القطر بال
  3.0 – 2.3  5- 3  16>  البالغ 

  2.0 – 1.0      15- 7  15- 6  قبل البلوغ 
  2.0 – 1.0  15- 7  5- 1  اليافع

  1.5 - 0.5  25- 15  2-  0.2  جرام   2حتى وزن   PL20الطور ما بعد 
  PL20  >0.2  15 -25  0.4 – 1.0حتى   PL1الطور ما بعد 
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 الضوابط الفنية المعتمدة في تربية الروبيان األبيض: 

  من أهمها :لتربية الروبيان عدداً من الضوابط مة تعتمد اإلدارة الرشيدة والمستدا

  الضوابط الفنية المناسبة لتربية الروبيان األبيض 
الخدمات    ،ليمالر الطمي قوام  الموقع  العالية  و  التحتية  ىوالبن تتوفر به  الملوحة  ويجب تجنب درجة    ،درجات 

  °م).   12الحرارة (< 
  طهير وتعقيم).وت  المحافظة على جودة المياه (تنقية  المياه  جودة

  التحضين:  الكثافة التخزينية 
)   حيوان / ملجم 10 ن ( وز بمتوسط  ،البيوت المحمية في التحضين خزانات داخل  2م / mزريعةً   150
ً جرام 117 ج (نتاإل شهرين حوالي تحضين لمدة  لومعد ،)حيوان / جرام 1.3 ( وزن متوسطب )  2م / ا

  . %)60(   إعاشة
  التسمين:
 / جرام 1.3 (  وزن متوسطب   ،المكثف شبه لتربيةا نظام في الترابية األحواض في   2م / حيوان10-15 

(إنتا و ) شهورٍ   6( تربية لمدة )حيوان  الطبيعي الغذاء على االعتماد مع  )فدان / طن 1 – 0.5 ج 
  .والصناعي

  ية.لتغذبرنامج مناسب ل وضع توفر الغذاء و   الغذاء 
  وعالجي مناسب.  ائيوضع برنامج وق  األمن الحيوي /األمراض

  توفر الكوادر الفنية المدربة.   الكادر البشري 
  

  

  . Indian white shrimpالهندي األبيض،  الروبيان  الكائن  اسم
  . تحفيزي (قطع ساق العين)  نوع التفريخ المستخدم والتحفيز

  . 2/م 10- 8  الكثافة التخزينية لألمهات 
ً جرام 40 – 30  ر النضج الجنسيمع   . ) شهورٍ   6( ا

  . / لترٍ   800 – 600  الكثافة التخزينية للبيض
  . عاتٍ اس 10 – 8 ،/أم / مرة  بيضةٍ  60‚000 -  50‚000  مدة فقس البيض وعدد البيض 

  . ساعاتٍ  10 – 8  فترة تحضين البيض
  .لترٍ  500  سعة خزان تحضين البيض

  األمهات
  ة نطاق درجة الحرار

  ) pHدرجة الحموضة ( اقنط
  المذاب  األكسيجين

  ؛ النتراتالنتريت نيا ،موألا
  عسر الماء

  الملوحة 
  نسبة تغيير المياه 

  
  . ºم 30- 28

5‚7  - 8    
  . لتر /ملجم 3‚5<
0‚0  

50  - 100 .  
40  
60% .  

  . /لتر 150 - 100  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  .لتر  10‚000 -  300  حجم خزانات التحضين 
  .صناعي وطبيعي  ات ليرقتغذية ا

  .رتيميا آ ،لب طحا  إنتاج الغذاء الحي
  . اً /لتر  60 – 50  اإلصبعيات كثافة تحضين 

  . م 100،  50،  10  صبعيات إلسعة خزانات التحضين ل
  .(نسبة البروتين) %40 – 30  حجم التسويق   حتى تاإلصبعياتغذية 

  . مفتوح ومغلق  نظم التربية
  بيض: ن ال جودة المياه في مرحلة تحضي 

  نطاق درجة الحرارة 
  

  . ºم 30- 28
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  ) pHة (نطاق درجة الحموض
  كسيجين المذاب األ

  ، النتريت؛ النترات األمونيا
  الملوحة: 

  نسبة تعيير المياه 

5‚7  - 8  .  
  . لتر /ملجم 3‚5<
0‚0  

  . في األلف   اً جزء 40
80 % .  

  الحصاد 
  مدة التربية 

FCR  
  الحجم التسويقي 

  
  . شهرٍ أ 5 – 4
3‚1  - 8‚1 .  

ً جرام 25 – 20   . ا
  .WSSV  ,AHPND  أهم األمراض الشائعة 

  : بيواألور القاروص 5.1.2

  Dicentrachus labrax  العلمي السما

 

  European seabass  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
 Loup ou Bar  لفرنسيع بائ الشا االسم
  األوروبي  القاروص  المحلي   االسم

النوع   هذا  (  إلىينتمي  المحيط  يعي)،  Perciformedaeعائلة  شرق  البحر    األطلسيش  قاعية   ،توسطمال  ضاألبيوفي  سمكة 
  ، )˚م  28  -  5ن (يب تتراوح    جات حرارة  درو  ،)األلففي    اً جزء  40  -  3بين (تتراوح    لدرجات ملوحة المياه    تتحمل مدى واسع

أ يتواجد في المناطق البحرية   الداخلية في  ؛ المفترسة  سماكاألعد من  ي  ، )م  100  -  10(  ح بينواعماق تترالساحلية والبحيرات 
  إلى ، ويصل معدل طول السمكة)سم 40( بلغ النضج الجنسي في طولي  ،توالرخويا  الصغيرة سماكاأليات ولقشرتغذى على اي
  .)مس 50(

ية  جتاناإل تبلغ   تربيته في البحيرات (نظام موسع)، حيث  العائمة، ويمكن األقفاص وفي البرك وص في البحيرات وقارلا تربية يتم
لزريعة بالنسبة لنظام التربية المكثف، يتم الحصول على او  .)اً شهر   37(  ة التربيةن مدوتكو  )؛عامهكتار//كجم  500  -  150(  بين

الصناعية المفرخات  أحفالتحضين    ويتم  ، من  المناسب  خراسانيةواض  ي  الحي  الغذاء  توفير  في    ،مع  يأخذ  دقيق  برنامج  وفق 
النمو، مع   اليومية  داماستخالحسبان طور   األحواض  أو  األقفاص  إلى)  جراماتٍ   5-2(    تبعيااإلصثم تنقل    ،التهوية والمراقبة 

  ). 1.8-1.6(  ح بينوال تحويل غذائي يترعدبم و  )؛اً شهر  20-  18(  ح بينوابعد فترة تتر  )جرامٍ   400وزن (  لتبلغ  الخراسانية ،
 50(  بين  تبعيااإلصوتكون كثافة    ،)م  29  -  10(  طر بينالق، و)م  10-  6(  يكون طول الشباك بينفبالنسبة لألقفاص العائمة  أما  

متوسط  يو  ،)3م/إصبعيةً   60- معدل)،  3م/كجم  15(  يةاإلنتاجبلغ  جزئية حسب  بصفة  الحصاد  عمليات  وطواأل  وتتم  بات  لزان 
إتباع  ،السوق وممال  مع  الجيدة،  نـذكر  أسماكتصيب    التيالشائعة    مراضاألمن  ارسات  سبيل    القاروص  نخر  ال  ال  المثعلى 

    .disease Lymphocystis يةوامفصالت الليلحويمرض او   )VNNالعصبي الفيروسي (

  
  الكائن اسم

  بيئة الكائن المستزرع 
  . European seabass، األوروبيالقاروص 

  األحمر. المتوسط/بحر عمان/ البحر  بيضاألر حالب 
  تخصيب خارجي اصطناعي.،رة واحده يض متبو ،1:2نسبة الذكور/اإلناث :    التكاثر ونوع التفريخ المستخدم

  . 3م/كجم 3  نية لألمهات التخزي  ةثافالك
  . كجم بيضة/ ألف 700مم،  0.7حقن اإلناث عند حجم البيض   تحفيز التكاثر 

  . سنواتٍ  4  – 3، اإلناث: سنواتٍ  3- 2كور: الذ  يعمر النضج الجنس
  . لتر/بيضةٍ  آالف  3  الكثافة التخزينية للبيض

  . ساعةً  96، كجم/◌ٍ ألف  500  فقس البيض ة مدو عدد البيض
  .اً لتر 50  ين البيضان تحضخزة سع

جودة المياه في مرحلة تحضين  
  : البيض/اليرقات 
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  نطاق درجة الحرارة 
  ) pHنطاق درجة الحموضة (

  المذاب  ينجكسي األ
  األمونيا، النتريت 

  الملوحة 

  . ˚م 14-  13
7.5 – 8.2 .  

  . لتر/ملجم 6
  . لتر/ملجم  0.1< 
  . لتر/ملجم 37  -  35

  اً./لتر60 – 50  ) تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة 

  .3م 5  حجم خزانات التحضين 
ً ميكرون  430آريتيميا صغيرة (  تغذية اليرقات    .)ا
  . لترٍ /100  اإلصبعيات كثافة تحضين 

  . 3م 80  صبعيات إلسعة خزانات التحضين ل
  .)% (نسبة البروتين  50 – 40  حتى التسويق   اإلصبعياتتغذية 

  . اص العائمةاألقفوفي  الخراسانية األحواضمكثف في   نظم التربية
  . ساعة/ مراتٍ  4  تجديد المياه

  جودة المياه لمرحلة ما قبل التسمين: 
  نطاق درجة الحرارة 

  ) pH(  موضةحنطاق درجة ال 
  األكسجين المذاب 
  األمونيا، النتريت 

  النترات
  عسر الماء

  الملوحة 

  
  . ˚م 20-  16

7.5  -8.1.  
  . لتر/ملجم 6-  5

  . لتر/ملجم  0.5< 
  . لتر/ملجم  200<

  . لتر/جم لم 7500
  . في األلف  اً جزء 35

  الحصاد 
  التربية  مدة

FCR 
 الحجم التسويقي 

  . )°م  4لج (ث ماء و حاوية صيام يومين قبل الصيد، وتوضع في 
  . اً شهر 14-  12 

1.8  -2.  
ً جرام 350   . ا

  : نيسالد 5.1.3

 Sparus aurata  العلمي  االسم 

 

  Gilthead seabream  جليزي ن اإلب   عالشائ  االسم
 Dorade  بالفرنسيائع الش االسم
  الوراطة  /الدنيس   المحلي   االسم

يعيش في المياه البحرية   ،بيض المتوسطاألفي البحر  و  سيلاألط)، يتواجد شرق المحيط  Sparidaeعائلة (  إلى ينتمي هذا النوع  
القاع الع التبل  ،)م  30  -  1(  ح بينواملي في أعماق تتروالرشبي  وشبه المالحة، سمكة قاعية تتواجد على  نضج الجنسي عند  غ 

و)مس  40(  طول الطول  ت،  ب  ،)مس  50(  إلى قصى  األصل  مفترسة  صغار  األسمكة  على  تتغذى  يات رالقشو  سماكاألساس 
  أنثى في العام الثالث.  إلىحيث يتحول الذكر  ،الجنسي باالنقالبيتميز هذا النوع  ،والرخويات

النظامربيالت  عتمدت في  الطبيع  ة  الهجرة  على  إلالموسع  (بوزن    صبعياتية  البحر  جراماتٍ   3  -  2الدنيس  من  البحيرات    إلى ) 
 )جرامٍ   500(  طبيعية المتوفرة في البحيرة، وتبلغ متوسط وزنال  تاالمغذيعلى    صبعياتاإلوتتغذى    ،الداخلية خالل فصل الربيع

  .)عامهكتار//كجم 150 -50( ا النظام بيني هذية فاإلنتاجتقدر  ،)اً شهر 20( بعد فترة

تسميد   الدنيس في نظام تربية شبه مكثف، حيث يستخدم سياج من الشباك في منطقة محددة من البحيرة، وتتم عمليات  تربيةكن  مي
  ، ) 3م/كجم 1( دودتكون الكثافة في ح ،المصنعة، وتوفير التهوية األعالفالغذاء الطبيعي، مع إضافة كميات من  كميةرفع لاه يلمل

  .)هكتار/عام/كجم 2400-500( ية بيناإلنتاجح واتتر
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  األحواضفي  وأ مةئالعا األقفاصمن المفرخات الصناعية، وتستزرع في   اإلصبعياتبالنسبة للتربية المكثفة، يتم الحصول على 
(تتراوح    بكثافة  الخراسانية تزويد،  )3م /إصبعيةً   70  -  50بين  كبيرةب  األحواض  مع  درجات   ،األكسجينمن    كميات  وتكون 

ً   ، )˚م  24  -  18(  حرارة المياه بين   ، األحواض التربية في    من    استثماريةالعائمة تكون أقل تكاليف    األقفاصأن التربية في  ب  علما
ال  الدنيس  أسماك تصيب    التيالشائعة    مراضاألومن  .  )3م/كجم  20  -  15(  بين  يةاإلنتاج تقدر   الفيروسي نـذكر  العصبي  نخر 

)VNN  ( يةوامرض الحويصالت الليمف) وLymphocystis disease .(  

  .األحمرالمتوسط، بحر عـمان والبحر  األبيضالتوزيع الجغرافي للدنيس: البحر  
   

  :األمهاتوحدة  مرافق ومواصفات

تخّزن   ،تيرقاماليين البيض و ال وتعطي ،الناضجة جنسيا سماكاأل أمهاتوحدات المفّرخ السمكي التجاري وتحوي  أهم من دتع
الوحدة   هذه  عديعلى  الناضجة    سماكاألفي  سنوات  عمليّة  مدى  مع  (ثلث    تجديددة  ويتم    ،أصغربأعمار    ) مهاتاأل سنوية 

عادة   مهاتاألتتكّون وحدة    ،ية صّحية جيّدة وتغذية متوازنة و نظافة دوريةبرعا  مهاتاألى  وتحظ  ،اليرقاتفي إنتاج    استخدامها
ية للمفّرخ من حيث  اإلنتاجب مع الطاقة  ناس تت  )3م  200-  50(   ح بينوامستطيله بأحجام تتر  وأية  دائر  خزانات  أومن أحواض  

خفضاً نظام الدورة المغلقة للماء  ل  رةيخاألوتخضع هذه    ،مهاتلأل و تخصص أحواض خارجية و أخرى داخلية    ، والعدد  حجمال
  ير موسم التفريخ. أخت أوتقديم  بهدف، متأخرة أومبكرة كانت تحت دورة حرارية  إذا   لطاقةل

  وهي:  أقسامٍ  3 نم  األمهاتوحدة تتكون 

   عديلت بمياه البحر بدون    األحواض تحت دورة ضوئية طبيعية وتزود    مهاتاألتكون فيه  وللنضج الطبيعي:    مهاتاألقسم  
ً  سماكاألوتنضج  ،لدرجات الحرارة  . من كل عام في نفس الفترة طبيعيا

   المياه،  مبكرتعديل    ىإلع  : يخضالمبكرللنضج    مهاتاألقسم درجات حرارة  الظالم وإض  أي خفض  (فترة  اءة صناعية 
ً  سماكاألضاءة)، تنضج اإلفترة  أقصر من  .عن النضج الطبيعيمبكر  في موعد  جنسيا

   الظالم أطول من    إلىيخضع    :المؤخر  نضجلل  مهاتاألقسم المياه، وإضاءة صناعية (فترة  تعديل ورفع درجات حرارة 
ً   سماكاألتنضج و) ءةضااإلفترة   .الطبيعينضج في موعد مؤخر عن ال جنسيا

  :يخفرت دورتيوالدنيس في  القاروص أسماكمن  )جرام 2-1( بوزن تاج مليون زريعةٍ نإل  مهاتاألالمعايير المطلوبة لوحدة 

سمكة   - جنسي   ذات  القاروص  انقالب  ذات  سمكة  الدنيس  أن  حين  في  وأنثوي،  ذكري   Protandric(  جنس 
hermaphrodites(،    إضافة الذكور  الذي يستوجب    األمر ن،  يناث بعد سنتإ  ىلإتنضج كذكور في البداية ثم تتحول

 ً  . سنويا

 كاالعوجاج طبيعية، ليس بها عيوب خلقية    ريقةطتتغذى بتسبح ضد التيار، و  ،في صحة جيدة  مهاتاألتكون    أنيجب   -
 وجود إزعاج).  إلى(اللون الداكن يشير  يطبيعلون  وذات تشوهات في الخياشيم والفم، أوفي العمود الفقري 

 .)كجم 4 - 1( من  مهاتاألوزن  وسطتم -

 .بنسبة الثلث مهاتلألتجديد سنوي  -

 ).3م/كجم 3( مهاتاألكثافة تخزين  -

  . )خزان/3م 15( مهاتلأل ةالمياه المطلوب حجم -

ال  )خزان  /3م   15(  حجمبو  ،  دائرية)  خزاناتٍ   4(  المطلوبة  الخزاناتعدد   - تستخدم  ) م1(  عنل  يق  وبعمق   خزانات . 
ً ، ويكون القاع عادة مستودائريةركان  ذات أ  كللشا  مربعة    أودائرية   تزويد  . كما يجب  تجاه فتحة الصرف  مائالً   أو  يا

وجد  تكما    ،زاحة السطحية للمياهاإلحصاد البيض الناتج عن طريق  جل  أمن  مياه  للوى  تمس  أعلىعند  بفتحة    الخزانات
    المخلفات. إلزالة زان الخمنتصف  فيفتحة صرف 

 .1:  2 اثنإللنسبة الذكور  -

 .يناير إلىمارس، والدنيس من نوفمبر  إلىص من ديسمبر وللقار الطبيعية فترة التبويض -

 .)كجم 1/ بيضةٍ  ألف 250 ( القاروص أسماكو )؛كجم 1/بيضةٍ  ألف 600(  الدنيس سماكأل  الخصوبةنسبة  -
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 . %)50-40بروتين مقدارها (سبة ) بنملم 10 - 6قطرها بين ( المستخدمة األعالف -

  :مهاتاألداخل وحدة   يدةالج ارساتممال

  : األمهاتتغذية 

ً علف  لن يكون ا، ويجب أواليرقات البيض جودةفي  محدداً  عامالً  األمهاتتعتبر تغذية  ً  متزنا ً  نوعا ً  ،وكما   أومرة   يقدم العلف يدويا
اليوم الحيويةمن  )  %3- 1(  نحودر بوبكميات تق  )؛سبوعأ/أيامٍ   6(  لمدة  ؛مرتين في  الطازجة    األعالفم  خدستت  ،سماكلأل  الكتلة 

من   بنسبة  أسماك(رطبة)  ورخويات  سمك  ٪)  30(و  )  ٪50  (   وقشريات  أيضاً    ،صويا٪)  20(و مسحوق   الفعاألوتستخدم 
قيمة الغذائية  ال  رفعلو  ،غنية بالبروتين والدهون  األعالفتكون    ،)ملم  8  -   6(  بينيتراوح    المجففة في شكل حبيبات ذات قطر  

 .)علف كجم/جرام1( نسبةات بتضاف الفيتامين عالفلأل

 : التفريخ الصناعي

  :جواتجهيز أحواض التز 

الحوض   بالكلور    إلىيخضع  المس عمليات تنظيف   sodium   (  مع استعمال  ،) ساعةً   24(  وإبقائه مدة   ،هاوح ب م والمطهرات 
thiosulfate, Na2S2O3(  إلزالة رواسب الكلور.  

  

  للدنيس والقاروص  جوا التز أحواضيز تجه
ً   ت الحرارة درجا تعديل   . تعديل الملوحة  .و مراقبتها يوميا

ً  ،و مدتها ،اإلضاءةتعديل   .تعديل تدفق المياه   .و مراقبتها يوميا
  . زعاجاإلغلق المكان وإبعاده عن كل مصادر    . مستوى وضبط تدفق المياه الداخلة له أعلى إلىالحوض  ئة ب تع
  : األمهات فيزحت

البيضيتم   على  ً طبيع   إما  الحصول  ذ  ،يا مراحل،    اويكون  عدة  على  و  عالية  (المحفز   التحفيز  بواسطة    وإماجودة  الصناعي 
للذكور بالنسبة  و  ،ا يسهل عملية التفريخمم  ،كميات كبيرة من البيض مرة واحدةي  صناعلالتحفيز ايوفر  كما    .بهرمونات التكاثر)

بيض  الخصوبة بأخذ عينات    مستوىفيجب مراقبة  ثى  ألنبالنسبة ل  ،)5.4الشكل  (  جواطول فترة التز  ةزجاه  ا فهيال يتم تحفيزه
  ملم).  0.7كان قطر البيض (< إذا الإ القيام بالحقنوال يمكن  ،و فحصها تحت المجهر ستيكيبال بنبو أ بواسطة من المبايض

    
  . للتبويضالمحفز  هرمونعملية حقن سمكة القاروص بال  القاروص.  اتأمه تخزين

  . كاثرتالقاروص لل أمهاتوتهيئة  الهرمونيالحث  5.4الشكل  
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طريق   )LH-RH(  هرمون   استخداميتم   النهائي  ،يولوجيسف  محلول  في    بتهإذا  عن  التركيز  يكون  رو  ميك  10(  بحيث 
ذات    للتخدير  يات بالستيكيةوا حفي    مهاتاألتوضع    ،داً جمويحفظ مل)؛  لم  10(  اتهسعويتم وضعها في حقنة  ،  )كجم/اتٍ جرام
مرة  م  األمن وزن    )كجمملل/  1(  بجرعة قدرها  اإلناثحقن  ل  )لتر/ملل  0.4(  بةسمخدر بنضافة  تم إ يو)،  اً لتر  50  (  مقدارهاسعة  
   .من الحقن )أيامٍ  4( بعدالحصول على البيض   يتم ،واحدة

للقاروص،   نحو يكون  بالنسبة  البيض  ا  ،)كجم/بيضةٍ   ألف  300(  عدد  عند  البيض   عدد   ألف  600-300(  بين  لدنيسيتراوح 
  ومتواصلة على مدى شهرين. يةيوم ضالتبوي وتكون عملية ، )كجم/بيضةٍ 

  :والقاروص  الدنيس زريعةل  واع ورعاية وتدمج
  :ةييعطبالالمصادر من  الزريعة عمج

من    تجميع  يتم الطبيالزريعة  عالمصادر  التي    ،   ديةواألالبحيرات/  مصباتند  عية  بالبحيرات  البحر  مياه  التقاء  منطقة  وهي 
الطريقة ال  ،تنخفض فيها نسبة الملوحة   ألن ؛المائية وذلك    األحياءة لقطاع تربية  هي غير مستدامعليها و  االعتمادن  يمك  وهذه 

  إلى إضافة    ،برامج التحسين الوراثي  إلىتخضع    نها الأ  عن    فضالً الجودة المطلوبة للتربية     إلىقد  فتت  هايع مجالزريعة التي يتم ت
على    المجمعةالكميات    أن المناخية وحالة  تعتمد  ً   تاليوبال  المخزوناتالظروف  مسبقا التنبؤ  يمكن  يتم   التيبالكميات    ال  سوف 

  الحصول عليها.

  :  األقلمةعملية 
الزري  عند  درجات   وخاصة  ،الخزاناتلمياه  والكيميائية    الفيزيائية  الخصائص  قياس  يتم  ،)5.5الشكل  (  المزرعة  ىلإ  عةوصول 

  ة في حال و  ،االستقبالأقفاص    أوتطابقها مع مواصفات مياه أحواض    للتأكد من مدى  األكسجينو  ةضحمولوا   والملوحة  الحرارة
مياه    قاتفرووجود   يتم  بين مواصفات  المواصفات   على  الحصول  حين  إلى   تدريجية  مياه بصفةلامية  زيادة كالخزانات،    نفس 

  زريعة. لة ليالعدد وتقدير الكتلة الحيو تتم عملية حساب وبعد ذلك المطلوبة،

    
  

  لقاروص. س والدنيعملية نقل وفرز  زريعة ا 5.5الشكل  

 :  الفرزعملية 
المزرعة  ريعالز  زتتم عملية فر الزريعة، دقة المالحظة وعلى    باالعتمادة داخل  المتواصلة ألحجام    ة وخاصة في حال   المتابعة 

  .عمار األلية حسب أو بعمليات فرز ا يتطلب القيامممحجام، األ فروقاتوجود ظاهرة ت و اعدد الوفي ارتفاع
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  ة عملية فرز الزريع
  عملية الفرز  يوم)  عمر ( لا
. ويتم نقل الزريعة الصغيرة )ملم  2(  سعة عيونيحتوي على شباك دائرية ذات    حضانةزان  الفرز في خملية  تتم ع    57 – 55

  عداد قليلة يتم إتالفها.األيصالها ألحجام أكبر، و إن كانت من أجل إ  ض آخرحو ىلإإن كانت بأعداد كبيرة 
  . )ملم 2.5(  سعة عيون ذات بشباك يتم الفرز   60
  . )ملم 3.5(  ونت سعة عي ذااك بشب  يتم الفرز   75
  لي. واأل و تنقل لوحدة التسمين  ،)ملم 4.5(  يتم الفرز  بشباك ذات سعة عيون  90
  

  : ةزريعلل اواتد عملية
  عتبار االخذ في  ويؤ  ،يةالصناع  األعالف  تغذيتها باستخداممع    ، األلياف الزجاجيةمن    أو  خراسانيةتخزن الزريعة في أحواض  

ت الذ الشك  األحواضيم  مصعند  يساعدل  عالٍ   على    ي  قدر  الذاتي    توفير  التنظيف  تجدد   ،مخلفاتالب  يوترس  ،من  مع سهولة 
  قبل التسمين، مع الحرص على عدم تغذيتها لمدة  أحواض ما  إلى ند نقلها من المفرخات  ع  عةيل الزر واوتبدأ عمليات تد  ،المياه

تخفيض    إلىضافة  باإل  ،تقل عن أسبوع  لمدة اليدوياً  التغذية    ةعمليتتم    نقل الزريعة من المفرخل   استعداداً   ،لالنقبعد    )ساعةً   24(
الغذائيّة   (الحصص  يحتو،رين  خيألااليومين    خالل  يوم/ةوجب)  1(  إلى )  2من  غذاء  استعمال  حيويّة    يمع  مضادات  على 

  . مصرح بها  وفيتامينات
نقل   الحرص  الزريعة  عند  الماءإخعدم  على  يجب  من  ح  ،راجها  استعمال  تت  خاصةيات  وامع  بينواربكثافة  -4(  ح 

بكثافة)اً جرام  20(  لإلصبعيات بوزن  )لتر/اتٍ جرام10 نسبة    ولتقليل  ، )اتٍ ماجر  4(  وزنب وإلصبعيات  ل  )لتر/اً جرام  25(  ، و 
  ي.النق األكسجينمع ضخ  األلففي  اً جزء)30( إلى) 25( منيفضل تخفيض الملوحة  النفوق

  1(   بينفي البداية  وتكون الكثافة ،  )3م80(  إلى تصل سعتها    والتي  ،الخارجيّة سمين  قبل الت  أحواض مافي    اإلصبعيات  م استقبالتي
في  اإلحسب    ) 3م/كجم  13  - المتاحة  الحو  ، عةلمزرا مكانيات  تسمين  االفي بعض  يتم  نفس    اإلصبعياتت  حتى    األحواضفي 
الكثافة    ،التسويقي  حجمال )  4(  إلى)  0.5(  لمياه مناجديد  ل تمعدة  مراعامع  هذه المرحلة،    انتهاء  عند  )3م /كجم  30(  إلىوتصل 

ً  ساعة؛/مراتٍ     .لمراحل النمو والكثافة وفقا
مع اعتماد فترات توزيع    ،دهون) %  15 -  1(  و روتينب  )% 50 -  45( على اتيصبعاإل تغذية  فيالعالئق المستخدمة  يتحتو

يجب تكرار عمليات الفرز    )%  95  –  90(  بين  تتراوح    عالية لإلصبعيات  إعاشةضمان نسب  لو  ،ةالقصيرة و المتكرر  الغذاء
  .االفتراسلتفادى ظاهرة و ، الواحد ضالحوأحجام مختلفة داخل   ودوج اليدوي لتجنب

  : اليرقات تربيةو حضانةوحدة  ومواصفات قاف رم
الوحدة من  تعد   السمكيهذه  المفّرخ  ا   ممصوت  ،أكبر وحدات  للمفرخاإلنتاجة  لطاقوفق  في    ،ية  ايتم  اوحدة تحلهذه  لبيض ضين 

تغذيتها    والحصول اليرقات ورعايتها و  هة  شابتمالدائرية  ال  أومستطيلة  الحواض  األمن    عددٍ تتكون من  و  ،الحية  باألغذيةعلى 
صغيرةبو انتشار)3م5(  أحجام  من  للحد  صفوف    ،مراضاألعدوى    ،  بين  المسافة  تكون  و  ،)م   1.5  -  1(  األحواضوتكون 

  . )˚م20  - 16( مياه بينالدرجات حرارة 

  : ضين البيض المخصب والعناية اليوميةحت
بواسطة    مهاتاألمن أحواض مخصب  ض اليالب  عمجوي  ،البيض و تلفه  التصاقبأنابيب هواء لتفادي    مهاتاأليتم تجهيز أحواض  

  )؛اً لتر  50(  سعةباني تحضين  أو  إلىالبيض  ل  نقي  ،)ميكرونٍ   900  –  500(  ح بينواتتر  عينبسعة    ؛غرف دائرية الشكلشباك  
توفير  )لتر/بيضةٍ   فآال  8(  فةبكثا مع  درجات    ،الالزم  األكسجين،  نقلهوللح  ،)˚م15(  الحرارةوتكون  عند  البيض  تلف  من    د 

الحرارة والملوحة  يلعدت   يجب البيض  ت  ،درجات  الجالمجهزة بشبا  الحضانات  إلىتم عملية نقل  ة سعل  سفاألانب ومن  وك من 
  5(  سبالستيكية مقا  بواسطة أنبوبةبأخذ عينة  ساب البيض  في الصباح الباكر، ويتم ح  أو ليالً    )5.6  الشكل (  )ميكرونٍ   200(  عين
ت  ،)ملل تم  الذي  البيض  عدد  في  جميويقدر  الحوض، ه  عدد  لمعرفة  األنبوبةعه  في  منذ  الكلي  البيض  خصاب وحتى اإل  ويحفظ 

  . )ساعةٍ  110( فقس بعديو ،كلعية تحضين قمعية الشأوالفقس في 
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  . قاروص والدنيسك الاألسم البيض المخصب تحضين آنية  5.6 الشكل

  :تربية اليرقاتو حضانةأحواض مواصفات 
نتصف  م  فيالصرف    فتحةنحو    ) %  5  –  2(  وبميل قاع مقداره  ،)سم  80(  عن  الدائرية بعمق ال يقل  األحواض  استخداميفضل  

 نمتصنيعها    نيمكو،   GRP, (PVC(  مادة من    األحواضتصنع  و   ،سطحية  أوف علوية  يصرت بفتحة    يزود  أنعلى  الحوض  
بشكألاطوب  ال وأسمنتي  مربع  دائريةل  الداخليو  ،ركان  السطح  دهان   مكنوي   ،والقاعللجوانب  سود  األباللون    حوضلل  يدهن 

  ومتابعة اليرقات. األحواضف ة تنظيلسهول الرمادي أوبيض األالقاع باللون 

  : داخل وحدة اليرقات   الجيدة ارساتممال
يتم الحضانات،  في  البيض  فقس  الماءو    ،الحضانات  سفلأ  نم  اتفالمخلشفط      بعد  في  اليرقات    الحضانة   حواضأ  إلى  تنقل 

  ترات.توال عن اً لتمكين اليرقة من النمو بعيد ،كاملالب اضاألحوويتم تغطية  ،مباشرة والتربية

  : يرقات القاروص تغذية
 عن  هاحجم ز  واال يتجالتي  رة  لصغيارتيميا  اآلتقديم    ل  واأل  األسبوعخالل    و يتم  ،السابعفي اليوم    االقاروص فمهيرقات  فتح  ت
كما   ،ميارتيآلاثم  ،نيحتى اليوم العشر االروتيفر قدمت و  ،مٍ ياأ خمسةبعد فإن اليرقات تفتح فمها  بالنسبة للدنيس و  .)ميكرونٍ  430(
الحي  كمياتل  إجراء مراقبة يومية  تمي الكميات المطلوبةالموجودة في الحوض    وأحجام الغذاء  الحيغال  عيتم توزيو  ،لتقييم   ذاء 

  .اليرقات الغذاء في حوضمن خالله معلق به أنبوب هوائي يتدفق  ناءبواسطة إ

  :ئيةالهوا المثانة
العوامل ن  التي تعوق  من  اليرقات هي  تإنتاج  القيام بعدة إجراءات ومن  الهوائية  المثانةكون  سبة  الحالة  ها  أهم، ويجب في هذه 

ً و  )،طخفض الملوحة في اليوم الخامس (للقاروص فق من المخلفات السائلة (الزيوت) التي تصنع غشاء    تنظيف سطح الماء يوميا
توفير إضاءة غير ويتم    ،الهوائية  مثانةلاوير  الهواء الجوي من أجل تط  واستنشاقصعود  ن الات معلى سطح الماء وتمنع اليرق

تتج ال  (  ز وامباشرة  الم  إن  ، يوماً    )12(    لمدة    ) لوكٍس   1500شدتها  والملوحة    اجئةفالتغييرات  كالحرارة  التربية  لعوامل 
  لليرقة. الهوائية  المثانةهم في انتفاخ اتس واإلضاءة

  : قاتالير ودة مراقبة ج
  :  إلىحيث يمكن أن تتعرض اليرقات  سالمتها، ى مدىخذ عينات من اليرقات للتعرف علؤت

  ز الفريسة. تميي اليرقة لعدم قدرتها علىنفوق  إلىيؤدي  في الرأس:تشوهات فقدان العيون و 

 :األكلاليرقة لعدم قدرتها على نفوق  إلىيؤدي  تشوهات في الفم . 

 فقا لتالتدخ  ويستوجب  ، اليرقةنفوق    إلىيؤدي  اء:  عماألب  هوائية  عاتتواجد  الحوض  معدليل  لقل  في  المباشر   و     الماء 
 .) U الحرف  أنبوبتقنية (اعتماد 

 السباحة. عاقة في  إ ىل إ: يؤدي حجمفي ال تهانتفاخ الكيس الهوائي وزياد 
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  العناية اليومية في المفرخ 
  لماء في الحضانات. فق اة تدسرع المحافظة على  تسجيل بيانات لمعدالت درجات الحرارة. 

  والحضانات والمعدات المستعملة بالكلور.   األحواضتنظيف وتعقيم   الملوحة المناسبة.  درجاتالمحافظة على 
ً   السالمة و الجودة يير ابدون تطبيق مع األشخاص ومنع دخول    .لتفادي االنسداد تطهير المرشح الرملي والحيوي يوميا

    دد.ج محتوزيع الغذاء وفق برنام
  

 : البحرية ائيةالم األحياءمفرخات  مرافق ومواصفات
  المقاييس الفنية المتبعة في المفرخات 

  الدنيس  القاروص   العناصر  
  ˚م، بعد الفقس 18  درجة الحرارة

  العاشر م يوال بعد ˚م 20
ً يوم 60 -  50بين  ˚م 22    ا

 اليـوم حتى  ˚م من يوم الفقس  24- 18من  
  الستين  

  37  -  30  )األلف في جزءالملوحة (
  8 -  5    ) ترل/ملجمالمذاب ( األكسجين تركيز

   pH(   8 –  8.2( الهيدروجين أيوندرجة تركيز 
   العشريناليوم   إلى س الفق من  ابتداءً             ٪ 30  ساعة /نسبة تجديد المياه

   45يوم المن  ابتداءً ٪  100 -  70
  60 – 30  100  الكثافة (يرقة/لتر)

  

 : المياهة عالجوحدة م
المضــخات اســتخدام و ،الســحب المباشــر مــن البحــركيــة للمفــرخ اإلنتاجالوحــدات  إلــى اهالميــ  يوجد العديد من الطرق التي توفر

 .رتوازيةاال واآلبار ،خارج المياه تضخامالاستخدام و ،الغاطسة على مياه الشاطئ

  ترسيب عالجة المياه أحواض  وتشمل وحدة م   ،فرخالم  وحدةمن المعالجات قبل استخدامها في    مجموعة  إلىوتخضع هذه المياه  
وبيولوجية  ،المياه رملية  التعقيمومرشحات  وأجهزة  ب  ، زونوباأل  ،  البنفسجيةاألومعقم  فوق  معالج  .)UV(  شعة  عملية   ة تتمثل 

  ، الحالة الغازية   إلى ة  سائلوتحويل الغازات من الحالة ال  ،مراضأللعالقة وإزالة الجراثيم المسببة  ياه في التخلص من المواد الالم
  المياه: جةالمع وفيما يلي مراحل

  :التهوية
المياه، ويكون  ل مرأوتعتبر   ً بها    األكسجينحلة في معالجة  الهواء  متكونا  12-3(  بين  اضحوألافي    ذوبانبمعدل      الجوى  من 
  الماء المضغوط. أوالت البد استخدام إلىيمكن اللجوء  )، ولرفع هذا المعدللتر/جرام

  :(التنقية)يح ترشلا
رفع كفاءة تشغيل    إلى  تؤدي  التيحرية من العوامل الهامة  المفرخات الب  ا والمراد استخدامها فيعليه  تعتبر تنقية المياه المتحصل

  .مراضاألومقاومة الظروف الصعبة  تحمل درة علىاق  زريعة ذات جودة عالية وأ ات قوالحصول على ير ،المفرخ

بتر  تبدأ التنقية  في  الميسيب  عملية  لذلك   األحواض اه  الع  ،المخصصة  فيملية  وتتم  مختلفة  عا   بطرق  دائري    أو دي،  حوض 
   مخروط الشكل عن طريق :

 ) ( سيطةبالشباك ال استخدام: سم)  1>التنقية من الشوائب الكبيرة Simple coarse screen(.  

  األسطوانة أوالتنقية باستخدام القرص ) Drum/disc filtration( :ح قطرهــا وايتــر الشوائب التي إزالةى علل عمت وهي
ً ميكرون 90 –  20(بين     :ويتم ذلك عن طريق  )،ا
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وهــي  ،باك نــايلونة بشــ زمجهــ  يةسطوانات بالســتيكأمن  المرشحاتتتكون : )Drum filters( سطوانيةألالمرشحات ا -
ومــن   .ةناســطوألااخل  ئب دلشواويخرج تاركاً ا  بالشباك  ةالمجهز  األسطوانةيدخل الماء من سطح  حيث  ،ذاتية التنظيف

  نظافة باستمرار. إلى  تحتاجيزاتها أنها ال مم

تنظيــف أجــل  وأحيانــاً تســتخدم مــن ،حجاماألتكون على هيئة أقراص مختلفة : )Screen filters(الشبكية  المرشحات -
  الغذاء الطبيعي في المفرخات.

يــتم و  ســتخدم بكثــرةت، و ) اتٍ ميكرونــ  5 – 0.2<  (بسعة عيون ): Cartridge filtration( ةيالخرطوش المرشحات -
ً المرشح  إلىاء ل المدخو   الطحالب.إكثار ستخدم في تو .حجيرة المرشحالشوائب داخل  ثم خروجه تاركا

األحجام جسام ذات  األمن    لتنقية المياهتستخدم  :  )5.7الشكل  (  )Pressed sand filter(   الرملية المضغوطةالمرشحات   -
تتراوح ً ميكرون  20  –  10(  بين  التي  في االشائعة    )،ا الكبيرة  ستخدام  التجارية  وعة من  مجوتتكون من م  ،المفرخات 

مختلفة   الرملية  من  ا  خلدت  ،قطار األالطبقات  الدفع    أعلىلمياه  بقوة  وتمر  فتحات صغيرة  خالل  من  خالل بقوة  من 
المتدرجة الرمل  العبالرملية    المرشحاتتمسك    ،ىالحصمن    ثم طبقة  ،طبقات  لمالقة  المواد  التي  في    الدقيقة  تترسب 

الترسيب، وتعمل   الضغط  المرشحاتأحواض  ابالط  انسدادوفي حال    ، المائي وبصفة متواصلة  تحت نظام  لرملية  قة 
لل ) 4-2(  ليرم  حمرشمن    أكثرالمفرخ عادة على    يويحتو   .)back washتتم عملية الغسيل العكسي (  مرشحالعليا 

المياه   مستمرالمرشحة  لضمان  ً للمرشحات    الصيانة  متتو   ،بشكل  سنويا وتنظف    ، الرملية  محتوياتها  من  تفرغ  حيث 
 ستخدام.االعقم قبل وت

  :البيولوجية المرشحات -
طبقة  ، حيث تقوم  )5.7الشكل  (  ةالبيولوجي  المرشحاتتعالج المياه عن طريق      الرملية  المرشحاتالتنقية عبر  لية  مبعد ع

 ة) غير سامNO3نيترات (  إلىومن ثم    ،)NO2نتريت (    إلىفي الماء    ةالمذاب  األمونياصة بتحويل  البكتيريا المتخص
  .  )nitrifying  bacteriaأو عملية النترجة ( التحويل البكتيري بسمى يوهو ما 

 

    
  مرشح بيولوجي   مرشح رملي
  المرشحات المستخدمة في تنقية الماء.  أنواعبعض  5.7ل  شكال

  : الماء تعقيم 
التكثيفالنظام  استخدام    عالي  األمراض  نتشااعلى    يساعد    تربية  في      ر  الح،  األحواضبسرعة كبيرة  هذه  في    لة اوتستخدم 

تتم عملية تعقيم المياه داخل المفرخ    ،ائيالموجودة في الوسط الم  جةل بكتريا النترقتت  أنوالتي يمكن    ،يات للعالجو ابعض الكيم
وبواسطة  األبواسطة   البنفسجية،  فوق  باألشعة  التعقيم  (وجهاز  بهدف  Ozonizerزون  على  لقضا ا)    الدقيقة  الحيةاألحياء  ء 

  : يآلتام في يلتعقطرق ا  تتمثلو ،اليرقات مراضإتسبب في تالموجودة في الماء، والتي قد 
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  :شعة فوق البنفسجيةاأل
وتتوقــف كفــاءة   ،(UV)  فــوق البنفســجية  األشــعةة بما فيها البكتريا تموت عند تعرضها لكميات معينــة مــن  نات الدقيقالكائمعظم  

  تي :اآلعلى   بنفسجيةق الوشعة فاأل

 الكائن الحي. حجم   

   شعة (األكميةUV.المستخدمة (  

   كائن الدقيق حتى يســتطيع التــأثير ال من م)مل 5( شعة على بعداألالبد من وجود مصدر  يثح ،ءشعة للمااأل  اختراقمعدالت
  عليه.

   شعة.األزيادة عكارة الماء تقلل كفاءة  

 ) ولزيادة تأثيرUV   شعة عليه.األء قبل تسليط  الما ترشيح) البد من 

وهــو عبــارة عــن  ،ذات الميــاه الــدوارة حــواضألاام هو جهاز مثبت في نظ  األشعةجهزة المستخدمة لهذا النوع من  األ  أكثرومن  
)، Quartz glassزجــاجي (التــي تمــر بــدورها مــن خــالل منشــور  و )UV( تنبعث منه أشعة فوق البنفسجية يكهربائباح صم

غيــر نه ووتتميز هذه الطريقة بأنها آم  ،زاد تأثيره على الكائنات الحية الموجودةكلما    الجهاز داخل الماء  حركة  وكلما قلت سرعة
  .)5.8الشكل ( المستزرعة باألحياء المائيةضارة 

  : Ozonationزون واأل استخدام
لــذا  ؛من تكوينــه )دقيقةً  20 – 10( حواليحيث ينكسر بعد   ،غاز غير ثابت  لغاية،ية لو) وهو مادة مؤكسدة ق  3Oزون (واألغاز  

 ةريــ يض لــه المــادة البكتتتعــر الــذيوقــت لاعلــى ويتوقــف مفعــول التعقــيم   ،ســماكاألل حــوض  داخــ   مصدرالبد من أن يكون له  
 يائكهربــ  فريــغومصــدر ت)  UV( مــن مصــباح )5.8الشــكل ( زونواأليتكــون جهــاز  و ،زون فــي المــاءواألكميــة زون وولــأل

)Electric discharge source  (.  

وبالتــالي ، األحــواض فــيظل فترة كافية ليقتل كل الكائنات الدقيقة الموجــودة أن ي  والبد  ،المغلقة  التربيةمياه    فيزون  واألتشر   ني
ً فأنه يكون سام التربية  حوضزون داخل  واألمن    ءتبقى جز  إذاو  ،األوزون  كل غاز    بدديت كــذلك فــأن  ،لألحياء التي يتم تربيتهــا ا

البــد مــن الحــرص الشــديد علــى عــدم   لــذلك  ،ةضعيف  زاتكيترعند  حتى    لإلنسان  ء هو غاز سام جداً هواال  يفزون الموجود  واأل
  .مهارات فنية إلىج  يحتا هذا النوع من التعقيمأحواض التربية، و فيزون واألخراج كميات كبيرة من إ

    
  ) Ozonizer(زون واألجهاز   ) U.V.Sterilizerشعّة فوق البنفسجيّة  (األمعقّم ب 

  أجهزة تعقيم الماء.  5.8الشكل  
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  : حيالغذاء ال إنتاجوحدة 

  : إنتاج الطحالب

ً ميكرونــ  20 – 3بــين (هــا  حجمح  والية واحــدة يتــرات خذالطحالب المجهرية عبارة عن كائنات نباتية   علــى صــبغة  يتحتــو)، وا
كســيد أ ثــانيالميــاه مــع  فــيائيــة الذائبــة غذصــر الحيث يمكنها تحويــل العنا  ،ل الضوئيالتمثيلية  بعم  يؤهلها للقيام  الذيالكلورفيل  
 وتســتخدم الطحالــب ،السلسلة الغذائيــة  يفغة  لية باأهميكتسي إنتاج الطحالب في المفرخات البحرية  و  ،نمو عضوي  إلىالكربون  

 أو، )Green water( ة فيما يعــرف بطريقــة الميــاه الخضــراءبيالترمياه  إلىتغذية اليرقات، وقد تضاف  فيبطريقة مباشرة إما 
   .تتغذى عليهما اليرقاتالتي   رتيميااآل وا أتغذى عليها الروتيفرتتستخدم بطريقة غير مباشرة حيث  

ــم  ــواعتنقســ ــب الطح أنــ ــراألالــ ً  كثــ ــيوعا ــة  شــ ــات البحريــ ــي المفرخــ ــىفــ ــراء ( إلــ ــب خضــ  ،Tetraselmisطحالــ
chlorella،Nanochloropis (حالب بنيةطو  )Isochrysis(.  

  :تاج الطحالبن إلالخصائص المطلوبة للوسط البيئي  5.3 الجدول  
نواع األالخصائص/   Tetraselmis Chlorella Nanochloropis Isochrysis 

  8 -  3  6 -  4  10 -  2  15 -  10  (ميكرون)  حجمال
  28 -  25  27 -  25  35 -  17  33 -  18  ) األلف في جزء ملوحة الماء (

  23 -  20 24 -  18  27 – 20  25 -  18  حرارة (مئوية) ت ال درجا
  pH (  7.8 – 8.5  6  - 7  8.2 – 8.5 7.5 – 8.6درجة الحموضة (

     10000    لوكس) ( ءةاضاإل
      ميكرون 2    %) 94تصفية الماء والتعقيم (

    لتر  لية  /خInoculation (    10000زرع الخاليا (
      شهر    اإلنتاجفترة دورة 
جام  حاألصل النقي في المختبر وتكثير جزء منه بطريقة  األيجب حفظ  نقية منه من المختبرات المتخّصصة، ولة  د بساليتم التزو
الكبيرة  األفي    اإلنتاج أن يصل    إلى  ،المتزايدة ً   إلىحجام  يوميا اللترات  ) خصائص  5.3  الجدول  (  انظر.  )5.9كل  الش(  مئات 

خر يستخدم اآلوالنصف    ة (الروتيفيرا)الحيواني  قوالعاللتغذية    اإلنتاج نصف    استخداميتم  كل يوم    .الوسط البيئي إلنتاج الطحالب
  ارة المتواصلة . ناإلوتسليط  ،يميائي الك سميدمع زيادة الماء والت  ،أحواض إنتاج جديدة الستزراع

  

    

  نتاج الطحالب. إ 5.9كل  الش

 Brachionus plicatilis )اري(الروتيف  إنتاج الدوالبيات
ً  دوراً  لعبت، و)5.10ل الشك( صنف القشريات الصغيرة  إلىا  رتمي الروتيفيتن غــذاء انتقــالي بــين  يت، وهــ تغذية اليرقــا في مهما

 -2حيدة الخليــة (ب ولاتغذى على الطحت  ،)ميكرونٍ   500-400(  حجمرتيميا كبيرة الاآلو  )اتٍ ميكرون  5(  حجمالطحالب صغيرة ال
ً ميكرون 17   .)◌ٍ ميكرونٍ  400  - 100ن (يبح أحجام الروتيفيرا بصورة عامة واتترو ،حجمدقيقة ال ) والبكترياا
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) يكرونالحجم (م نوع الروتيفار   المتوسط (ميكرون)  
L- type 340 -130  240 
S- type 210 -100  160 

SS- type 150 -90  120 

  

والبكتيريــا  ،مختلفة من الطحالب وحيدة الخلية أنواعوتغذيتها على  ،وسرعة التكاثر ،حجمغر البـص  رتيميااآلتمتاز عن يرقات و
 فــيالطحالــب والروتيفــر    اســتزراع، كمــا يمكــن  )لتــرٍ   2000  –  500(  ينبسعة بــ   خزانات  ا فيرييتم تربية الروتيف  ،حجماليقة  دق

  أكياس من البالستيك.  
خــر يســتعمل اآلويحفظ جزء منهــا فــي المختبــر تحــت ظــروف حيــاة بطيئــة والجــزء    ،يةقة نلبسالالروتيفيرا    إنتاج    وحدةتتزود  

و يســتخدم  ،الثلــث لتغذيــة اليرقــات أوا يعطى النصف وبعدهمع التغذية الجيّدة، ) أيامٍ   5(  تدوم عادةيطة  ة نشللتكاثر في دورة حيا
   للروتيفيرا.  لتربيةط اسو) خصائص 5.4 الجدول  يوضح (  ،الباقي للتكاثر في دورة حياة جديدة

  

  
  .)الروتفيرا ية (والبالد ةالهائم 5.10الشكل  

  

  . روتفيراتاج النإلالخصائص المطلوبة للوسط البيئي  5.4  الجدول 

  الملوحة
  لتر /جرام

درجة  
  الحرارة 

  م) °(

لحموضة  ا
)pH (  

  كسيجيناأل
  لتر /ملجم

  األمونيا
  لتر /ملجم

 تهوية  ال  جودة الماء 
  

  اإلنتاج دورة 

25   25 -27  7.5 – 8.5  5 -7   >1   
  

ومعقم   شعة  بأمصفى 
)UV(الالجاف  وبماء  ؛  )5  

)  المليون كلور  في    أجزاء
إزالته بمادة  و  ،خالل ساعة

  أجزاءٍ   6- 5(  يوسولفاتالث 
  . )المليونفي 

قوية  على  
  توىسم
  )سم  15(

من قاع 
  الحوض. 

من  أكثرتدوم 
  )أيامٍ  5(

 أكثروتستعمل 
 8- 7( من
 . )راتٍ دو
  

  

  :)Artemia salina( رتيميااآل
 150 - 100وتنتشــر فــي المســطحات المائيــة مرتفعــة الملوحــة ( ،)5.11الشـكل ( الصــغيرةقشــريات عائلة ال  إلىرتيميا   اآلتنتمي  
ً مه  رتيميا دوراً اآلتلعب    ،على الهائمات النباتية والبكتريا الدقيقة  ىوتتغذ  ،لتر)/جرامٍ  ، وذلــك ســماكاألفي تغذية وإنتاج يرقــات   ما

على نسـبة عالية من البروتين الحيواني الغنى  احتوائهاوارتفـاع محتواها الغذائي نتيجة )،  ميكرونٍ   450  –  400ها (محجلصغر  
 اضحمــ ألاعلــى كميــات عاليــة ومتنوعــة مــن  احتوائهــا إلــى باإلضافة ،%)55(  تقل عن  والتي ال  ،األساسية  ينيةاألم  األحماضب

  سلة الكربونية).ة السـلالدهنية غير المشبعة بشقيها ( قصيرة وطويل
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  رتيميا. اآلنتاج قسم إ 5.11الشكل  

  إنتاجويتم  ،  الصفيح  من  علبفي  ويعبأ    ،ففرتيميا المجاآلض  ن بي بالكميات الالزمة م  )5.11الشكل  (  تاج اآلرتيميا إن  ة دوحتتزّود  
  رتيميا بإحدى الطرق التالية:اآل يرقات

الطبيعية الماء  اآلوضع بيض  ي:  الطريقة  في  للنموفّ بحرارة محرتيميا  التحضين  ك  ويتر  ،زة  ثم    إلىفي  الفقس،  يتم جمع موعد 
 . األسماك ليرقاتلتقديمها اليرقات وتصفيتها 

البيضي:  ائيةيميالك   الطريقة كلور    وضع  محلول  (في  (إل،  ساعة)  1لمدة  البيض  قشور  غسلها  decapsulationزالة  ثم   ،(
تتميز هذه و  ،سماكاأل  ليرقاتاقسة وتقدم  الف  تيرقاتجمع الثم    ،حتى تفقس  ووضعها في التحضين تحت درجات حرارة مناسبة

الفقس عملية  تسّهل  بأنها  معقّمةالخ  يارتيمآيرقات  وتوفّر    ،الطريقة  وشبه  القشور  من  التي  العوام  أهممن  و  ،ية  جودة ل  تحدد 
من السالسل  هون  دال  أنواعخاصة      من البروتين والطاقة  محتواها  إلىضافة  اإلب  ،و نسبة فقس البيض  حجمنذكر منها ال  رتيميااآل

  الكربونية غير المشــبعة.
ً   أوإما جنسياً    ،رتيميا بتكاثرها السريعاآلتتميز   . ) أيامٍ  4/يرقة 300- 200ن (يبالبالغة  األنثىتضع  الذاتيلة التكاثر ي حا، ففذاتيا

والدته لحمايته من الظروف   قبل  نغدة تقوم بإفراز مادة كيتينية تغلف كل جني  األنثىفي حالة عدم مالئمة الظروف البيئية تنتج  و
خــالل يــوم يــة المحيطــة، تفقــس البيضــة لبيئوف االظــروعند تحسين    ،)ميكرونٍ   300ـ  200بين (  الخارجية، ويبلغ قطر البيضة  

وهــي غنيــة   تكــاثر خــالل أســبوعين إلعــادة دورة التكــاثر مــرة ثانيــة،اآلرتيميــا وت  نموت  ،)Nupleiiيرقة صغيرة (ها  تخرج منو
  البحرية.   سماكاألالتي تحتاجها يرقات يواني؛ الح  نبالبروتي

 -  50(  ينح بواتربسعة ت؛  ةالشفاف  الزجاجية    ليافاألمن    ةمصنع  وطيشكل مخر  ذات  خزاناترتيميا في  اآليتم تحضين بيض  
  وحدات المفرخ. يكما يفضل عزلها عن باق .وسخانات ،بتجهيزات إضاءة خاصة الخزاناتتزود هذه  ،)لترٍ  300

  
  رتيميا اآلتاج ن إلالمطلوبة للوسط البيئي  صصائ خال

درجة  
  الحرارة 

  (°م) 

الملوحة  
  لتر) /جرام (

الحموضة  
)Ph (  

  جين المذاب كساأل
(جزء في  
  المليون)

مدة الفقس  
ت  حويصاللل

  (ساعة) 

كثافة  
  البيض

  لتر) /جرام (

  اإلضاءة 
  (لوكس) 

يكربونات ب 
  الصوديوم 

  لتر) /جرام (
25 – 30  20  7.5 -9.0   <4  18 – 30  )28–  

  °م)  30
2 -3  2000  1 -2  

  
ــودة  ــين جـ ــن تحسـ ــا اآلويمكـ ــتحلباترتيميـ ــطة مسـ ــب األحمـــاض بواسـ ــر المشـ ــة غيـ ــةعة طالدهنيـ ــة ( ويلـ )، HUFAالرابطـ

  ا يزيد في كفاءة تربية اليرقات. ممادات الحيوية، لمضوا  ،ناتوالبروتي،والفيتامينات
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 : تقانات التربية

  األحواضالتربية في  :  
  األحواض ، وتتم هذه المرحلة في  )اتٍ جرام  10  –  5(  ح بينو اوزن يتر  األصبعياتسمين) عند بلوغ  الت  وأتبدأ مرحلة التربية (

  إلى مع إمكانية الوصول  )؛    3م /كجم  15-  10(  في هــذه المرحلة بينالتربية  وتكون كثافة    ،تحت نظام التربية المكثف  يةاسانالخر
ً   وتعتمد التغذية  ، واضحاأل  األكسجين النقي في  استخدام في حال  )  3م/كجم  40( ، ويكون معدل التغذية  على العليقة الجافة حصريا

في درجة حرارة  )  %  2.5(  إلىالتغذية  وترتفع نسبة    ،)˚م16 -14بين (  حرارة؛ ودرجة  تايصبعاإلمن وزن    )%  1.5(  بنسبة
  ). الساعة/مراتٍ  4- 0.5( مع تجديد مياه الحوض بين)،  ˚م 26 - 24بين (

  ائمة الع صاألقفاالتربية في :  
 غذاءٍ   على  اإلصبعيات  تتغذى  ،)3م/مجك  13-10بين (  ح الكثافةو اتترو  ،)اتٍ جرام  3(  عند وزن  األقفاصتبدأ عملية التربية في  

 ، بصفة عكسية من وزن األسماك  اإلصبعياتوتتغير نسبة التغذية حسب أحجام    ،دهون  %)10(و    بروتين  %)50من (  مكونٍ 
بينووتترا د  )%  8  -  2.5(  ح  بينجات  رفي  تقل  ي˚م)، كما    25-20(  حرارة  أن ال  البحرية عنفضل  التيارات    0.1(  سرعة 

  ر الشباك بصفة دورية.تغيييتم )، وثانية/م

  الكائن  اسم
  ن المستزرعلكائة ا بيئ

 Seabreamالدنيس،  
  األحمريض المتوسط/بحر عمان/ البحر األبالبحر 

  اصطناعي  ، 1:3 ناث :اإلكور/نسبة الذ  ونوع التفريخ  التكاثر
  3م/كجم 3  مهات الكثافة التخزينية لأل

  كجم /ةٍ بيض ألف 700، )ملم 0.7( البيض حجمعند  اإلناثحقن   كجم ، وعدد البيض/تحفيز التكاثر 
  سنواتٍ  3  جنسي نضج العمر ال

  لتر/آالفٍ  8  الكثافة التخزينية للبيض 
  ساعةٍ  110  مدة فقس البيض 

  اً لتر 50  سعة خزان تحضين البيض 
  : اه في مرحلة تحضين البيض/اليرقاتالمي دة و ج

  نطاق درجة الحرارة 
  )pHنطاق درجة الحموضة (

  اب األكسجين المذ 
  النتريت  و مونياألا

  الملوحة 

  
  ˚م  17  -  16

7.5 –  8.2  
  لتر/ملجم 6
  لتر/ملجم 0.1<

  لتر/ملجم 37   -  30
  اً /لتر60  – 50  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  3م 5  خزانات التحضين  حجم
ً يوم 30  إلىا رالروتيفي  تغذية اليرقات    اآلرتيميا    ،  ا
  /لتر اً جرام 30  اإلصبعيات كثافة تحضين 

  3م 80  صبعيات إلخزانات التحضين لة سع
  %  50  – 40  التسويق  حجمحتى  بعياتصاإل ذية غت

  العائمة  األقفاص و الخراسانية األحواضمكثف في   نظم التربية 
  ساعة /مراتٍ  4  تجديد المياه 

  :المياه في مرحلة ما قبل التسمين  جودة
  نطاق درجة الحرارة 

  )pHنطاق درجة الحموضة (
  ب ذالما األكسيجين

  النتريت  و األمونيا
  النترات 
  ماءعسر ال

  ة لوحالم

  
  ˚م  20 - 16

7.5 -8.1  
  لتر/ملجم 6-  5
  لتر/ملجم 0.5 <
  لتر/ملجم 200<

  لتر/ملجم  7500
  األلف في  اً جزء 35

  الحصاد 
 

  ة  يترب لا مدة
FCR 

 التسويقي  حجمال

الحصاد  سماكاأل  :تصويميتم   قبل  وتوضع  يومين  ح   سماكاأل،  وثلج  وافي  ماء  في  ية 
  . )˚م 4( حرارة رجةد

  اً شهر 14-  12
1.6 -1.8    

  ملجم  250
  السجل الصحي/تدابير النظافة/جودة وسالمة المنتجات /مراضاألبرنامج الوقاية من   الحسن اإلداريالسلوك 
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  الليمفاوية مرض الحويصالت ، نخر العصبي الفيروسي ال  شائعة ال ضا مراأل أهم

  :  يندالبارامو اآلسيوي القاروص  أسماك تربية 5.1.4

  Lates calcarifer  العلمي االسم

 

 Asian seabass  جليزي ن اإلب   ائعلشا االسم

Barramundi perch 

 Barramundi  الشائع بالفرنسي االسم

    ياآلسيو القاروص   المحلي   االسم

  

 المياه  فيللمعيشة    أقلمتهانية  العذبة والمختلطة مع إمكا  المياه  فيتعيش    التي   النهرية  سماكاألمن    اآلسيوييعتبر سمك القاروص  
  أكثر د من  نالحيث تعد تاي  ،االقتصادية  سماك األمن    وهي  ،نهر النيل  فيالعذبة والموجودة    المياه  أسماك  أهممن    يوهالمالحة،  

ً اجتنإبلدان العالم   من    يلمعاالنتاج  إلمن ا  ٪  60من    أكثرويتم إنتاج    ،العائمة  األقفاص  في  ويكثر استزراعه  ،ويسمى كابونجه،  ل  ا
  .)سترالياأالهند و ،ماليزيا ،لفلبينا ،ونجهونج ك ،تايوان ،دنالتاي( سيادول شرق آ

  سماك األوهو من    ،الباراموندى اسم  ه يلق عليطو  ،والخليج العربي  األحمرلبحر  واالبحر المتوسط    في  اآلسيوييتواجد القاروص  
ً   والتيله  ديدة  الع  يزاتمملل  نظراً   المائية  األحياءتربية    في حديثاً  دخلت    التي   األحواض   أو األقفاص  في  سواءً   للتربية  تجعله مناسبا

  :هاأهم الترابية ومن 

  والحرارة المختلفة. درجات الملوحة  فيقلمة األقدرته على   

 3سمكة/م 60عند ( التربية  فيية اللعاالكثافات   تحمله.( 

 1.4-1.2( منخفض  ل الغذائيمعامل التحو ( 

 رٍ وشه 10( خالل )كجم 1( ىلإتصل و ،)شهرٍ أ 6) خالل (جرامٍ  500( من أكثر إلىتصل  معدالت النمو سرعة(  . 

 مختلف عمليات التصنيع فيمكانية استخدامها قيمة اقتصادية عالية، مع إ وذ . 

 طبيعي هتفريخ ً  .  امن وزنه )كجم/بيضةٍ  ألف 600- 500م الواحدة بين (األياً، وتضع  اعصنو ا

 40( من أكثر إلى  ضين تصلالتححلة لليرقات بعد مر  عاشةاإل نسبة٪ .( 

 الشروب.والمالحة والعائمة في المياه العذبة  األقفاصو والخراسانيةالترابية  األحواضفي تها تربيلة سهو 

 ناعية.الص  قى العالئتغذيتها عل إمكانية 
  

 : األمهات اختيار
التزاوج موسمياً، و التفرثناء موسأ  من مميزاتها انتفاخ البطنوها،  من الطبيعة لتفريخالناضجة    مهاتاأل  اختيارتم  ييحصل  يخ  م 

على و الخفيف  الضغط  ا  عند  كذلك  لبطن  منطقة  البيض،  الخفإن    الذكور  يخرج  التناسلية يؤدي  باتجاهفيف  الضغط    إلى   الفتحة 
المنويوج  رخ تكون    الذكور  .السائل  جلب    ،اإلناثمن    اً حجم  أصغرعادة  الذكور  اثناإلويتم  عدد  ضعف  فظ  وتحت  ،بواقع 
المنتخ ا األمهات  من  بقطيع  (يصل    والتيالكبيرة    مهاتاأل   اختيار  يتم  ،بةلمفرخات  بين  وكجم  6- 4وزنها  (  عمر  )    5-2بين 

   .صناعيالصف ون اً صطناعياً واالقاروص طبيعييتم تفريخ  ، )واتٍ سن
  

  :   الطبيعيالتفريخ 
  5 -  2(ات بين ويكون وزن األمه )ذكر  2:  أنثى 1(بة بنس  )م 3(  الدائرية ذات قطرج وافي أحواض التز اإلناثالذكور و توضع

ً   ىحت)  كجم ً   ،ع البيض الطافي على سطح المياهمجيتم    و   ،تتم عملية التبويض طبيعيا    .يطبيعلفي موسم التكاثر ا  ويفرخ طبيعيا
على المحافظة  نقي  يجب  (المياه  بين  تغيير   ونظيفة مع معدالت  بين  و   )٪  300  -  200ة  ملوحة  في   اً جزء  36  -  30(  درجة 
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القاع  األحواض  فير المخابئ الصناعية  يتوفيتم    .)°م  22  -18ن (بي  ودرجة حرارة)  األلف توفير الغذاء  كما يتم    .بالقرب من 
  .مع مراعاة التهوية الجيدة ألحواضافي  التكميلي بجانب الغذاء الطبيعي

  
  : عيصناالنصف التفريخ 
التفريخ بنسبة    في  األمهاتتوضع   :    3-2(أحواض  تغذ  ،)3م  2أنثى/    1ذكر  التفريخ    اتهم األية  يتم إيقاف   42بحوالي (  قبل 

 ، بالبيض  سماكاألمخلفات    طتال خاثناء التفريخ وعدم  أ  المياهجودة    لإلقالل من اإلفرازات العضوية وضمان  ؛قل ألاعلى    )ساعةً 
المحفز  ب  مهاتاألحقن  يتم   بينما  ،  اإلناثمن وزن    )كجم/ اً جرامويكرم  25 (  بجرعة قدرها)     LHRH-a(  للتبويضالهرمون 

  أو   الزجاجية  ليافاألحواض التفريخ المصنوعة من  أ  إلىبعد الحقن    األمهاتيتم نقل    ).  كجم/اً جرامميكرو  50(  ر  كولذقن احي
   ).األلف في اً جزء 30(حواض التفريخ تكون الملوحة في أ  ،)م 3-2بين ( يتراوح  قطردائرية بال  ةالخراساني

 في مخروطية  بوضع شباك من النايلون  تتم عمليات المتابعة     ،وتشغيل الهواء   )5.12الشكل  (  األحواض  في  مهاتأل اين  بعد تسك
دائم  لفح  ضاألحوامنتصف   بداخلها  للتأكدصها بشكل  البيض  ما    ،من وجود  التبويضعادة  (  يحصل  من حقن   )ساعةً   24بعد 

  .)5.13الشكل ( يع البيض بشكل مستمرمجيتم ت. الهرمونيلحقن ا بعديومين  لمدة التبويضعملية ستمر تو  ،اتمهاأل

  

  أحواض التزاوج ألمهات الباراموندى .   5.12الشكل  

    
  . مهاتاألحواض من أ يالباراموند أسماكبيض  عيمجت 5.13الشكل  
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 : التفريخ  الصناعي
  5( دلمعب بمستخلص الغدة النخامية  أو )0رت في الفقرة (ي ذكتال بنفس الجرعات)    LHRH-a(  إما بهرمون مهات األ يتم حقن 

  . )كجمبيضة/ٍ ألف 600-500( بيض تقدر بـ يات مك  ألنثىوتعطي ا ،األمهاتمن وزن  )كجم/ملجم
  اكتمال(عدم    ظهور تشوهات في اليرقاتك  ذلكو  ،نسبة النفوق  ارتفاعوتعاني اليرقات من    ،  اليرقات في أحواض دائرية  عتوض
ترتفع معدالت    حتىجيداً    ك يجب العناية باليرقاتلذل  ،)ياشيمالخ  غطاء  اكتمالعدم    العمود الفقري؛  انحناء  ،الهوائية  المثانةنمو  

المياه    ،اإلضاءةوفترات    ،الكثافةضبط معدالت  اإلعاشة من خالل   التهوية    ،بصفة مستمرةوتجديد  درجات ط  ضبو  ،وزيادة 
تنتج    استخدامويمكن    .الحرارة التي  الزيتية  الطبقة  من  للتخلص  السطحي  التنظيف  الحي  ذيةتغ  عنأجهزة  بالغذاء   الزريعة 

  .امج غذائي دقيق لليرقاتن وضع برنبد موال، سن بالدهونحالم
  

  : مهاتاألتخدير 
مفعول المخدر بمجرد   وينتهي،)دقائق  10لمدة (  مهاتاأل  تخديرل    )المليون  في  اً جزء  30-20بين (م زيت القرنفل بنسبة  ستخدي

جهاد  إ  أي م حدوث  تضمن عد   التيمن الطرق الجيدة    يوه  )،ئقدقا  10(  حواض التفريخ بعد الحقن خاللأ  في  مهاتاألوضع  
  . مهاتلأل

  : تحديد الجنس 
تحديد   التفريخيتم  قبل  األمن  للتأكد    الجنس  يتم      ،مهاتنضج  الشكل  يوسآل االقاروص    في  االعتمادحيث  على    الظاهريي 

ً علم  ،ايضلكبر حجم المبوتكون منطقة البطن بارزة    ،اً حجمكبر  أ  اإلناثتكون  و  ،للسمكة ن وزحتى    اً ذكور  تبقى  سماكاألن  بأ  ا
عينة  شفط  الفتحة التناسلية و  فيرفيع    أنبوب   إدخاليتم  وبعد التخدير     ،)كجم  4وزن (  الجنسي عند  االنقالبيحدث  ثم    ،)مكج  3(

  السائل من السمكة من أجل تحديد وقت الحقن بالهرمون التناسلي. أوض يالب

  : الزجاجية يافاأللقماع التحضين المصنوعة من أ
ال  أواني  استخداميتم   المتحضين  من  بيض  اليرأ  استخدام  أو )    اً لتر  50(  سعة  الزجاجية  ليافاألصنوعة  تحضين  قات  حواض 

ً لتحضين البيض أ  .)لتر/بيضة ٍ 400 -  300بين ( بكثافة تخزينية  يضا

  :   الفاقسة تغذية اليرقات
   ). 5.5  الجدولل النمو (مراححسب اعي ء الحي والصنيستخدم في تغذية يرقات القاروص الغذا

 .ات القاروص اآلسيوييرق نتحضي وكثافة برنامج تغذية 5.5  الجدول

  كثافة تحضين اليرقات/ الغذاء   مرحلة النمو (يوم) 
  تر ل/ةً يرق 40- 20الكثافة:   2- 0

) الخلية  وحيدة  طحالب  (  بكثافة)؛    Nannochloropsisالغذاء:  ً ألف30بين    ألف   400  -   ا
  ملل) /خليةٍ 

  ملل) /تٍ ا وان ي ح7- 5بكثافة بين (  ،)SS-typeالغذاء: الروتيفيرا صغيرة الحجم (  5 -2
  ملل)  /اتٍ حيوان 10- 8بكثافة بين (  ،)S-typeالغذاء: الروتيفيرا صغيرة الحجم (  5-23

  دهون غير المشبعة عمة بال) والمدالغذاء: اآلرتيميا حديثة الفقس (يرقاتٍ   23-35
  سم) 2.5- 2(  إلىتصل أحجام الزريعة   35-50

  ) ميكرونٍ  400 -  200بحجم (  الغذاء: العالئق المصنعة

اليرقات/ا  يتم المياه في أحواض تحضين  ً   األحواضوتنظيف    ،)5.15الشكل  (صبعيات  إلمراقبة جودة  القيعوخصوصا ان بصفة  
  ).5.14الشكل  (اصة مع مراعاة عدم اإلضرار  باألسماك، وتستخدم لذلك أداة خ ،يومية
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 . األحواضتنظيف قيعان  في خدمة األدوات المست  إحدى 5.14الشكل  

ا  التسمين لتصل للحج أ   إلى ل  قحيث تن  ؛سم)  8حجم (  إلىصبعيات  إلعندما تصل ا  يوماً    )50بعد (  لتربيةتبدأ مرحلة    م حواض 
خالمكج    2-1.2(  بين  التسويقي أ  ،اً شهر  12ل  )  عالية  القاروص    سماكتعطي  إنتاج  (  األقفاصفي  معدالت   45  -  40بين 

  .)3م/كجم

    
 . قاروص اآلسيويحواض تحضين يرقات ال أ 5.15  شكللا

 : والتدريج  عملية الفرز 
)  أيامٍ   4-3كل (  )5.16الشكل  باستخدام الفراز (  الدوري  لفرز  القيام باطلب  تمما ي   ،المفترسة  سماكاألالقاروص من    أسماكتعتبر  

  بين األسماك وزيادة نسبة اإلعاشة. االفتراسرى حسب حجمها، لتفادي حواض أخلألسماك وتوزيعها على أ

    
 الطوق الفراز 

  .اآلسيوي القاروص أسماكفرز   في ةالمستخدم  األدوات 5.16الشكل  
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 :إعاشة اليرقاتنسبة 
تحديد عدد   يمكن  من خالله  ألنالعمليات الهامة؛  التحضين من  نهاية فترة  عد  ات بليرقا   عاشةالفقس ونسبة إ  نسبة  معرفة  برعت ت

  .%)40( إلىاليرقات  إعاشةحيث تصل نسبة ب ،فداإلنتاج المستها لتحقيق جهواالمطلوب تز مهاتاأل

: اآلسيويالقاروص  أسماكرعاية   
ً يوم  60-45فترة (  بعد بكثافة تخزينية  )  5.17الشكل  (  الرعاية  أحواض  ىلإنقلها  س ومع نهاية فترة تحضين اليرقات يتم  فقالن  م  )ا

) (تمر  وتس  ،)3/م  سمكةٍ   400-  200بين  بمتوسط وزن  إأن تصبح    إلى  )رٍ شهأ  3-2لمدة  يتم      ،)اً جرام  20-10بين (صبعيات 
(ية  صناع  أعالف   استخدام ً 5بمعدل  يوميا األسماك  وزن  من  م  ،٪)  بروتينتتكون  (    و   )٪52(  ن  تتم  ٪10دهون   تغذية). 

ً   لمياهادة  وللحفاظ على ج  يوم)/٪100(  بنسبة  األحواض  مياه  تجدد  ،)يوم/مراتٍ   3صبعيات (إلا  الكلية  األمونيانسبة    وخصوصا
القيام    لتر)/ملجم  5  (>  األكسجينو  )1عند مستوى (< ابعمل مع ضرورة   اقع وب  اسفتراالللحد من  المرحلة    هذه  لفرز خاللية 

  . )أيامٍ  4(مرة/

    

  . القاروص اآلسيوي عياتبأص رعاية فيالخزانات المستخدمة   5.17الشكل  

  : اآلسيوي القاروص  أسماكتربية 
المستخدمة   القاروص    فيالعالئق  والدهوني  تحتو  اآلسيويتغذية  البروتين  من  عالية  نسبة  تر   ،على  ميتم  مرحلة بيتها  ن 

و)شهرٍ أ  6(  خالل  )جرامٍ   600-500(  التسويق  مرحلة  إلى)  اتٍ جرام  10-5(  صبعياتإلا بكثافةاإل  نتخز،    10(  صبعيات 
 أعالف   تستخدم).  ترل/جممل  5(  يقل عن  بحيث ال  األكسجينالترابية لزيادة مستوى    األحواض  فيت  االالبد  وتستخدم  ،)3م/سمكاتٍ 

خالل    )٪2و (  ،الثانيالشهر    في   )٪3(  و   ،في الشهر األول  سماكاألمن وزن    )٪4بواقع (  )٪48سبة (تحتوي على بروتين بن
مع نهاية فترة التربية   اإلعاشةنسبة  تقدر  و    ،نهاية فترة التربية  إلى   سماكاألمن وزن  )  ٪1(  نع ثم تقل      ،الشهر الثالث والرابع

  . )٪90( من أكثرب

  . Baramondiالباراموندي) ،  ( يسيواآلالقاروص   اسم الكائن  
  .المالحة مياهال ، الشروب  مياهال، العذبة   مياهال  بيئة الكائن المستزرع

  . صناعى ، نصف صناعى ، طبيعي  خدم تنوع التفريخ المس
  .3م 2/أنثى 1ذكر :  3- 2  مهات الكثافة التخزينية لأل

(هرمو  تحفيز التكاثر  وزن    )كجم/اً جرامميكرو  25(  بجرعة  ، )LHRHن    لذكور وا  اإلناثمن 
  . )كجم/ًاجرامميكرو 50(

  . سنواتٍ  3يقل عمرها عن   عمر النضج الجنسي 
  . لتر/ضة ٍبي 400 – 300  الكثافة التخزينية للبيض 

  . ساعةً  95  – 90  مدة فقس البيض 
م ذات  األمن  ◌ٍ ن بيضة ييالم 3 أيمن وزنها   كجملكل  بيضةٍ  ألف 600- 500  عدد البيض 

  . كجم 5وزن 
  . °م 20عند ساعة ً 72  ن البيض يرة تحضتف

في     و،  اً لتر  50  سعة خزان تحضين البيض  البيض  يوضع  بأ   قد  اليرقات  تحضين  تخزحواض   نيةيكثافة 
  .)لتر/بيضةٍ  300-400(
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  جودة المياه في مرحلة تحضين البيض/اليرقات: 
  لمذاب ا سجين، األك pH، نطاق درجة الحرارة 

 N - الكلية  األمونيا
NH3-N ينة متأير لغ ا ياموناأل  

  ؛ النترات، المواد الصلبة الكلية النتريت 
  الملوحة 

  مياه ال تغييرنسبة 

  
  .رتل /ملجم 5، >8.5 – 7.5، ˚م 22 - 18
>3.  
  . لتر /ملجم 0.06<
  . /لتر ملجم 20/لتر، < ملجم 1، <لتر/ملجم 100<

  حلة العمرية.المرحسب  األلف في اً جزء 40  -  30
  .الخامس عشر م اليو  ن م ابتدءً   يوم/100% - % 25

  لتر/ يرقةً  40- 20التحضين بكثافة تخزينية  أحواض  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  يفيرا وآرتيميا. روت ، طحالب   تغذية اليرقات 
  التسويق   حجمحتى  صبعياتإل اتغذية 

  نسبة البروتين 
  %). 1( إلى 5(%)  ج منتدريصناعي، تقل نسبة التغذية بال

48.%  
  . أقفاص عائمة ، خراسانية  وأحواض ، ابية تر حواضأ  ة نظم التربي

  األصبعيات المياه في مرحلة تحضين جودة 
  ، األكسيجين المذابpH، درجة الحرارة 

  الكلية  نياموألا
  ينة أمتالغير  األمونيا

  ، النترات النتريت 
  الملوحة 

  مياه ال ييرغ تنسبة 

  
  .لتر /ملجم  6 - 5، >8  – 7، °م 26 – 24

>1.  
  . رلت /ملجم 0.06<
  . /لتر ملجم 1، <لتر/ملجم 20<

  . األلف في اً جزء 38  – 30
  . الخراسانية األحواض فيالحوض  مياه% من  إجمالي 150

 الحصاد 
    ربيةتال مدة

FCR  
 التسويقي  حجمال

  . 3م/كجم 45- 40، األقفاص:فدان/انٍ طنا  4الترابية: األحواض
    .اً شهر 12- 6

1.2 -1.4  .  
  .  شهورٍ  6 خالل جرامٍ  500-600 

  . الليمفاويةمرض الحويصالت ، نخر العصبي الفيروسي ال  الشائعة  ضمرا األ أهم

  :التونة أسماكتربيه  5.1.5

  Thunnus albaracres  العلمي االسم

 

  Yellow fin tuna  جليزي ن اإلالشائع  ب  سماال
    Thon albacor  الشائع بالفرنسي االسم
  الزعنفة الصفراء/ جيذر   تونة ذاتال  ي المحل  االسم

    هو عن تجربة سلطنة عمان في تسمين أسماك التونة.ذا الجزء ظة: هحو مل 
  

، ذات  مصدر غذائي هام  -حجممتوسطة الكبيرةِ و محيطية  ال  ك اسماألعة كبيرة ِمْن  مجموضمن    - المهاجرة    التونة  أسماك تعد  
بينما يقل  الحاضر  نة في الوقتلتواك اأسم تربيةب ام هتمااليتزايد  ،األكسجين ة منكميات كبير إلىتحتاج و،ذوات الدم الحارمن و

  .  )Thunnus maccoyi( تونة ذات الزعنفة الزرقاءوال  Thunnus thynnus( سمكة التونة الشمالية في 
  :  األقفاصفي  التونة  أسماكة تربي

تربية (التونة    تتمثل  الصفراء  الزعنفة  (  سماكاألوتجميع    صيدفي  )  5.18الشكل  ذات  بين  فترات   الوسط  )  رٍ وشه   6-2في  من 
 ،التربية  حسب النوع وموقع  ،بضع سنواتٍ   إلى  هرٍ أشة  عبضابين  م  العائمة لفترات   األقفاصفي  مختلفة توضع  بأحجام    ،الطبيعي

  .فيهاالدهون ها ونسبة لزيادة وزنِ 
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  ). Yellow fin tuna )Thunnus albaracres كة التونة ذات الزعنفة الصفراء، مس 5.18الشكل  

  : طرق التربية 
  في عدة مراحل وهي: ئمة العا تربى أسماك التونة في األقفاص

  :تسمين النقل واللخاصة با األقفاصعداد أ
 واحدة  ) من حلقةHDPVCابيب ( أن  من  لنقلأقفاص اويتم إنشاء    .وأقفاص التسمينل  النقأقفاص  :  األقفاصن من  انوعيستخدم  

  .دائريةٍ  ثالث حلقاتٍ  أومن حلقتين  ونةكم ، أما أقفاص التربية فهي )5.19الشكل (
  

  المواصفات   البيان 

  م. 50- 40  قطر القفص 
  HDPVC ةي كستي بال  مادة أنبوب القفص 

  م) 30- 20عمق (  كاالشب 
  حلقاتٍ 3- 2  قات الحلعدد 
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  .والشباكتركيب األقفاص  5.19الشكل  

  

  : التونة  اكأسم دصيات عملي
ال يتم غلق الشباك لحفظ  و  ،يطةسفن التحو  من الساحل بواسطة)  كم  70-50() بمسافة  كجم  40-25بوزن بين (  سماكاألتم صيد  ي

  .  )ساعة/اتٍ دعق 4( سرعة السفينة عنتزيد  أاليجب  .)5.20الشكل ( موقع التربية إلى نقلهاقبل   ةحي سماكاأل

    
 بالتحويطة.شبكه الصيد  .بالتحويطةالتونة  صيد  ينةسف

  . التونة  أسماك صيدعملية  5.20الشكل  

  :موقع التسمين  إلى سماكاألنقل 
وتعد هذه العملية    ،)5.21  .5الشكل  (  سحبلد انع  اتزانهاللمحافظة على    وربطها بالحبال من الخارج والداخل  األقفاصيتم إعداد  
  ة. لب مهارات فنية عاليوتتطاسة دقيقة وحس
أقفاص السحب بوضع القفص ملتصقاً بشباك صيد التحويطة، ويقوم الغواصون بعمل فتحة    إلىباك الصيد  اك من شتنقل األسم

 .5الشكل  (  وتبدأ عملية السحب  ،األسماك  انتقالتغلق الفتحة المشتركة بعد    ،قفص السحب  إلى عبور  ن الممشتركة لتمكين األسماك  

5.21 .(  
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 .االتزانتركيب حبال  .الحبال من الخارجباستعمال إعداد أقفاص السحب 

    
 التونة في اتجاهه ألقفاص التسمين أسماكقفص سحب  .السحب قفص ىإلمن شباك  الصيد   سماكاألنقل  طريقة

  موقع التسمين. إلىالتونة  أسماكأقفاص نقل  سحب  عملية 21.5  .5الشكل  

: سماكاألوتسمين  ةتغذي  

أسماك التونة عن تمتنع      ،جهاداإل حالة من  عدة أيام، وتكون األسماك في    تدوم  موقع التسمين بعد رحلة  إلى  سماكاألبعد وصول  
تبدأ  ذلك  بعد  و.  ٪) من وزنها  20لي (سماك حواقد األتفو  ،أسابيع  3-2(  إلىلفترة تصل  سمين  الت  موقع  إلىالتغذية بعد وصولها  

الطبيعي  ،بالتغذية بشراهة شديدة ً   المكريل)  أوردين  لسا (  الدهونالمرتفع    وبكميات كبيرة من الغذاء   ، )5.22الشكل  (   توزع يدويا
وليس   سماكاألرفع نسبة الدهون في  )؛ لشهرٍ أ  3-2بين (  تربيةلا  ق مدةتستغر)، و1:    20(  إلىالغذائي    لتحول المعام  ويصل

) من أسماك  أطنانٍ   7(  ـ)  بكجم  30  -25) بوزن (سمكةٍ   3000(الغذائية لقفص يحتوي على    االحتياجات وتقدر    ،هاوزنزيادة  ل
  السردين يومياً. 
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 تجهيز الغذاء . 

  
 غذاء.ع التوزي

  التونة ذات الزعنفة الصفراء. أسماكغذاء وتوزيع  إعداد 5.22الشكل  

  : من أقفاص التسمين  سماكاألحصاد 
باألس  تحصد العملماك  في  دقيقة ومنظمة وتتطلب سرعة  على  ، وعملية  بالشبكة    استخدامتعتمد  األسماك  لجمع  ت  كمياخاصة 

جسم التي قد تضر ب  االحتكاكاتلتقليل    أملس  جزء عائممن الماء على  ها  فعور  ةا منفردمساك بهاإليقوم الغواصون ب  ،مناسبةال
مصنع تجهيز    إلىقبل نقلها    الجودة   والمحافظة على  ،ان برودة اللحملضم  جفي ماء مثلبدون رأس    سماك األضع  تو، والسمكة

   . )5.23الشكل ( األسماك

   

 إخراج األسماك من األقفاص.  التونة من األقفاص.   أسماك تجميع
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 من الماء. سماكاأل مباشرة بعد خروج  اءحشأل اإزالة   إزالة الرأس مباشرة بعد خروج األسماك من الماء.

  
  

 القارب.  إلىالتونة من القفص  أسماكنقل 

    
 األسماك في الثلج.  ووضعنقل 

  حتى النقل لمصنع التعبئة.  األقفاصالتونة من  أسماكالعمليات المختلفة لحصاد   5.23الشكل  

  

  : تعبئة ال و زالتجهي

السمكة بواسطة  ة حرارة جسمرجاس ديتم قيو ،وتنظيفها من الداخل والخارج ،وقياس وزنهاالتونة في المصنع  أسماك استالميتم 
السمكة  ةسجمي على  داة تحتوأ الداخل ل  سماكاألارة  رقياس درجة حويتم    ،تغرز في جسم  الحرارة    وافقتلتأكد من  من  درجة 

 سماكاألعينة من لحم    تؤخذ  ،دة  مجم  سماكاألعتبرت  أ  الإو  ،دجمالت  إلى الحرارة  درجة  تصل  أال  ب  يجا  مك  ،والخارجية ة  الداخلي 
يقطع جزء صغير    والثانية:     ،أنبوب   بواسطة  ويتم بطريقتين األولى:  ،لتونةألسعار ا  اً توى الدهون حيث يعتبر محددسمحص  لف

ً ويوضع فوقها الثلج إلبقاء اللحم طر ،ةثقيللراق اواألب المرباةالتونة  أسماكلف ت وفحصه.الذيل من    .)5.24ل الشك( ياً وطازجا
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 . سماكاألوزن إحدى  .المصنع سمك التونة في استقبال

    
 . سماكاألعمليات تنظيف 

  
  

 . سماكاأل ارة رقياس درجة ح

    
 . بتجميع عينة اللحم بواسطة أنبو 
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بين   تجميع عينة لحم من منطقة الذيل.  ل  لونالمقارنة  والداكن  (يميناً)  الطبيعي  ك للسمالالمع  لسمك 

 . (يساراً) المربى

    
 التونة.أسماك  تعبئة وتغليف

  .التونة أسماك خطوات تجهيز وتعبئة  5.24الشكل  

  
  Thunnus thynnus  العلمي االسم

 

  Atlantic bluefin tuna  جليزي ن اإلالشائع  ب  االسم
 Thon rouge  الشائع بالفرنسي االسم
  الزرقاء  لزعنفةذات ا التونة أسماك  المحلي   االسم

  

النوع   المحيط    ،(Scombridae)عائلة    إلى ينتمي هذا  المحيطات (شرق  حر  بطلسي) والاألسمكة بحرية عائمة ومهاجرة بين 
الجنسي    جهاضنل  وطيقدر   وم)،    300  –  0(  عماق بينتتواجد في أ  ،م/ساعة)ك  70بيض المتوسط، تعرف بسرعة تنقالتها (ألا
بيض األالبيض في البحر  وضع  تتم عملية    .)م   2.5(  طولها،  ويبلغ معدل  )سنواتٍ   4(  جنسيلعمر ال، أي ما يعادل ا)م  1(  نحوب

تتر  عند    المتوسط حرارة  يونيو،)  °م  27-  22(  ينبح  وادرجات  شهر  في  على  و  أي  العائمة    سماكاألتتغذى  الصغيرة 
  والرخويات.

ذات  العائمة    األقفاصفي    وتربىفترة الهجرة،  ل  خال  )م  1.5(  وطول  ) كجم  30>( صغار التونة بوزن    ديى صعل  تربيتهايعتمد  
  منخفضة  األقفاصفي    سماكاألن كثافة  تكو  ،)م  35  -  20(  بين  في عمق مائي  األقفاص  توضع  ، )م  100  -50(بين  ح  واقطر يتر

و   )3م/كجم  4-2(  بين من    نظراً   ،  العالي  اللهذ  األكسجينللطلب  من  ا  التربية  سماكاألصنف  فترة  و    )رٍ وشه   8-6(  من  تمتد 
  .)5.25الشكل ( )شهورٍ  8 – 5( بين ل الغذائيمعامل التحو  تراوحيو . تاالز السنة في بعض الحواتتج

الديّ م الكو    ،بالصيد من الوسط الطبيعي  ةمرتبط  سماكاألتــبقى تربية هـذا الصنف من   ولية  ات المصادق عليها من قـبل الهيئة 
   مر الذي يحد من تطوير تربيته. األنيات، وون التلص



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                            67
 

    
  عملية الحصاد.   أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء.

  التونة ذات الزعنفة الزرقاء. تربية  5.25الشكل  

  بيدي زلة اسمكتفريخ وتربية  5.1.6

  Pampus argenteus  العلمي االسم

 

  Silver pomfret ,  White pomfret  جليزي ن اإلالشائع  ب  االسم
  الزبيدي    المحلي   االسم

    

  الكويت. يخ وتربية سمكة الزبيدي في دولة تفر ةتجربيعبر هذا الجزء عن ملحوظة: 

اله   أسماكتعيش   المحيط  شمال  من  شاسعة  رقعة  في  المحيط  ندي  الزبيدي  غرب  ويمتد  الهاديوشمال  ا  هاانتشار،   لخليج من 
 ً شرقا اليابان  حتى  الهندية  ، العربي  القارة  شبه  حول  والخلجان  بالبحار  آسيا  ،مروراً  شرق  وجزر    ،وجنوب 

ة قريبالزبيدي في الخلجان ال  أسماك تعيش    ،)عام/طنٍ   ألف  100(  في العالم نحو  داالمصويبلغ متوسط    .ورياوك،نيوالص،الفلبين
    .سماكاألالكوبوبودا والسهميات ويرقات  أورجل األالدقيقة مثل مجدافيات انية الحيوق وتتغذى على العوال ،هارن األمصبات  من

ا أدى  ممبقوانين حماية الثروة السمكية،    االلتزاموعدم    ،سبب الصيد الجائرات بطكثير من الضغوالمخزون سمك الزبيدي  يعاني  
أقل    إلى)  1995(  في عامطناً)    1150(  صيد منل المعد  ضخفان لمياه الكويتية  ففي ا  ،ن هذه السمكةوزمخ  في  حادٍ   انخفاٍض     إلى
ً   150(  من (  في  )طنا يتر  لية،امعدالت ع  إلى  أسعارها   ارتفاع  إلىأدى    مما ،  )2003عام  الطازج في و احيث  الزبيدي  ح سعر 

    .)كجم/دنانير كويتية 10 - 8( بين دولة الكويت

علمهماألن  م  هفإن  ؛لذا بشكل  السمكة  هذه  دراسة  بمكان  شامل  ية  انتشارها  لمعرفي  أماكن  معيشتها، ة    ، وتحركاتها  ،طبيعة 
إجراء  و ،لهادراسة الظروف البيئية المالئمة  لىإ فة اإض ،صغارها انةوأماكن حض ،وتحديد مناطق تكاثرها ا،وتغذيته ،وهجرتها
  تفريخها وتربيتها.إمكانية حول البحوث 

  :وتحضينه لبيضلى االحصول ع
بصي القيام  لصعوبة  الزبي نظراً  ونقله  د  لتفريخه  إلىدي  الضروري    ،المفرخ  من  البحر صيد  إلى   التوجهبات  من  مرحلة   ه  في 

  .في المختبر الصناعي وإجراء عملية التلقيح  ،والحيوانات المنوية من الذكور ثانإلاالبيض الناضج من  لجمع ،النضج الجنسي

الحصول  بالتالي عدم    حر، وبيض في البال  اثنإلع فيها االتي تضتحديد الفترة    عدم    هي  ،التجربةواجهت    التيالمشاكل   أهمومن  
  والذكور خالل هذه الفترة لضمان نجاح عملية التلقيح.  اإلناثعلى 
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  : البياضة سماكاألعن  بحثلا
الشكل  (  يونيووخالل شهري مايو    ةناضجلااك  تستخدم الشباك الخيشومية لصيد األسم  الزبيدي المناسبة  أسماكوللحصول على  

وتجدر   ،بة من مصبات شط العربيلقراو  ،أن الزبيدي يبيض بقرب المياه قليلة الملوحة  إلىالمعطيات المتاحة    تشيرو  .)5.26
وجود    إلىهنا    اإلشارة فترة  وال  اإلناثأن  الناضج،  بالبيض  تالمحملة  وصلكون  تي  قد  المبايض  ال  إلىت  فيها  نضوج مرحلة 

البيض في حالة الضغط الخفيف على    انسيابقصيرة جداً، حيث يمكن خالل هذه الفترة مشاهدة    وهي    )سياحنالاكامل (مرحلة  ال
وفي    اضح،كل وانتفاخ بطونها بش  إلىا يؤدي  مموتحمل إناث الزبيدي في مبايضها البيض الناضج القابل للتلقيح    ،ىنثألابطن  
ً يضالحالة يكون لون البيض أبهذه   ً افشف  ا أما في .من وزن السمكة  )%16(   وزن المبايض نحو  ويبلغصفرار،  اال  إلىمائالً  قليالً    ا

انتفاخ بسبب  الذكور أي  المبايض  حجمصغر    فال يظهر  بالمقارنة مع  يزيد وزنهما عن  ،الخصيتين  من وزن )  %1(  حيث ال 
إ  وعند  .السمكة بعنايةمم ناث  اصطياد  معها  التعامل  يتم  بالبيض  الناضج  ،فائقة  تلئة  البيض  سيل  يشاهد  عندما  وذلك   ،خاصة 
أما الذكور فيتم حفظها في    ،مبرد  ندوقصوتوضع في    قماشبقطعة    وتلف السمكة  ،  واإلبرةفتحة خروج البيض بالخيط    بإغالق

  ها.  نقليتم آخر للمحافظة على جودة الحيوانات المنوية، بعدها  دصندوق مبر

    

  صيد الزبيدي التقليدية. ومعدة  ةسفين 5.26الشكل  

   

  : وتلقيح البيض  جمع

 ى من الصندوق المبرد فراد  اإلناث، فيتم إخراج  للمفرخلمحملة بالبيض حال وصولها  ا  اكمساألمع    بسرعة وعنايةيتم التعامل  
بالذكر   ؤتى وي ،بالضغط الخفيف على بطن السمكة، سر بي ثىن األويسيل البيض من  ،على فتحة التناسلع ضوموالوإزالة الخيط 

يع مع جمال  يخلط  ، بعد جمعه في وعاء     لبيضاللحصول  على السائل المنوي الذي سيضاف الى    ويضغط على بطنه بسهولة  
  .)5.27الشكل ( حرويغسل البيض الملقح بعد ذلك بماء الب، لقيحفترة قصيرة إلتمام عملية التثم يترك  ،قليل من ماء البحر
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 ملقح. الغير بيض ن العفصل البيض الملقح    .يع البيض الناضج من أنثى الزبيديتجم

  

  لحيوانات المنوية من ذكر الزبيديتجميع ا

  لبيض الزبيدي.لصناعي عملية التلقيح ا  5.27الشكل  

  
  :   البيض نةاحض

لك لفصل البيض ، وذقويضاف عليه ماء البحر، ويترك لبضع دقائ  )3سم1000(  يوضع البيض الملقح في مخبار مدرج سعته
الفاسدالمل البيض  عن  الجيد  المخبار  ، قح  في  الجيد  البيض  عدد  من خالويقدر   وذلك  مع،  كلرفة  ل  البيض   )3سم  1(  أن  من 

ً   )ضةٍ بي  800(  على  يحتوي  سعتها   الزجاجية  ليافاألالدائرية المصنوعة من مادة    التحضينفي أحواض    البيض  وضعيو  ،تقريبا
 ،ض باستمرار بالماء الجاري النظيفيزود الحوو  ،مع تزويد ماء الحوض بالتهوية  ،)لتر/بيضةٍ   1000(  قدرهاوبكثافة    ،)3م1(

ويترك البيض حتى يفقس خالل   ،ر الماء وتمنع خروج البيضمح بمروشباك ذات فتحات دقيقة تس  فتحة التصريف  على  ويوضع
  15(  يفقس البيض خالل  )°م  30(  فعند حرارة تعادل  ،اءمالفترة على درجة حرارة ال  تعتمدو  ،)ساعةً   22-15(  ح بينوامدة تتر

الزبيدي الملقح  و  ،)ساعةً   24(  إلى فإن المدة تصل    )°م  27(  فقط، أما عند   )ساعةً    ، شفاف   ، ي الشكلأنه كرومن صفات بيض 
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  ا بينهقطر  حوايتر  ،، وبها حويصلة دهنية واحدة فاتحة اللون) ملم  1.12-1.05(  ح قطر البيضة بينوايطفو على السطح، ويتر
  .  )ملم 0.38 - 0.31(

  : مراحل تطور الجنين داخل البيضة
في  )  دقيقةً   40(  الزم داخل البيضة الملقحة بعدبيبدأ السيتو  )°م  29(  فعند حرارة قدرها  )5.28الشكل  (  ضالبي  تطورمتابعة  تتم   

المو  إلى حتى تصل    االنقسام الخاليا بعد  أويال  رمرحلة  المح  )دقيقةً   145(  كتلة من  الخاليا عن  انفصال  ذلك تبدأ مرحلة  ، بعد 
  لعلوية المسماة بالبالستوديرم. قة المنطوتكونها في ا

في القيام بمحتق  )ساعةً   15(  ، ويبدأ الجنين بعد)ساعاتٍ   6(  بعد)  5.29الشكل  (  جنين  ر تكون الأ ظهوبدوي الت للخروج واريباً 
البيضة خالل  ،من  الفقس  مراحل  ع  )دقيقةً   40-30(  وتكتمل  بداية  كسر  قس،الف  مليةمن  من  أخيراً  الجنين    البيضة   ويتمكن 

ً   ، حيث تبدأ مرحلة اليرقة  )ساعةً   15(  من  أكثروالخروج سابحاً بحركات تموجية بعد مرور    وبعد الفقس يتم عد اليرقات يوميا
  كل حوض.في  وفيرهالتحديد كميات الغذاء المطلوب ت ،اليرقة  إعاشةلمتابعة معدل  وذلك

  

  

    

    

  بعض مراحل تطور البيض الملقح لسمكة الزبيدي حتى مرحلة تطور الجنين.  5.28الشكل  

  : مرحلة اليرقة 

يومين ه بالجهة البطنية لق لمالصالمح الويتغذى على محتويات كيس    ،)5.30الشكل  (  )ملم  2.4(  عندما يفقس الجنين يكون طوله
  ).  دوالبياتعوالق نباتية (طحالب خضراء) وعوالق حيوانية (تتغذى اليرقة على   ، أيامٍ  ثالثة أو
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  مراحل نمو يرقة الزبيدي 
  لم) ل (م و الط  العمر (يوم) 

10  4.6  
20  7.0  
35  10.0  
40  22.0  

  93.0  ) إصبعيةً ( 90
  

    
 .ينمرحلة فقس بيض الزبيدي وخروج الجن .ضالبي اكتمال نمو جنين الزبيدي في 

    

 الزبيدي. إصبعية .خارج غشاء البيضة فاقسة  يرقة الزبيدي

  مراحل تطور جنين الزبيدي.بعض  5.29الشكل  

   

     

  

 

  . اإلصبعياتدي حتى مرحلة كة الزبي رسم تخطيطي لمراحل تطور يرقة سم  5.30الشكل  
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في    يرقاتتوضع   الفقس  الفل  األحواضوتزود    ،لتر)/يرقةً   30-  10(  بكثافة  األحواضحديثة  من  بينريسنوبإضاءة  شدتها    ت 
بعد    األحواضتغيير مياه    عملية    بدأت  ،باستمرار  غذية  على التليرقات  ساعد اتلتعمل على مدار الساعة    ،)  كٍس ول  500  -  400(

ً تدريجي  م العاشراليو   .التحضين قبل نهاية فترة  يوم)/%200( إلىلتصل في البداية ) يوم/%10(بمعدل  ا
  

  : يرقات تغذية ال

 5(وبكثافة    ،)ميكرونٍ   200-180(  بينتتراوح      ذات أحجام  )را يالروتفكيس المح على الدوالبيات (  متصاصاد  عبتتغذي اليرقة  
المراحل/اتٍ حدو في  الكثافة  وتزيد  بمستحلبات    دوالبيةً   15  -  10(  أن تصل  إلىة  المتقدم  ملل)  الروتيفيرا  تحسين  ويتم  /ملل)، 

ً يوم  30ملل، وفي (  10/اتٍ وحد  6-1وتضاف بمعدل من (  ،اآلرتيميالى  ع  ةيذتبدأ اليرقة بالتغ  اليوم العاشروبعد    ،الدهون ) من ا
  ملل).  10/وحداتٍ  4لتصبح ( يمياآلرت عمرها تخفض كثافة يرقات ا

  : )كب (العجينةالمر ذاءالغ 
ً يوم  18(  تبدأ مرحلة فطم اليرقات تدريجياً عن الغذاء الحي بعد ون في وعاء  لمعجا، بعدها يقدم الغذاء المطحون ومن الفقس  ) ا

التربية حوض  في  يعلق  الحي    إلىضافة  باإل  ،صغير  على  الغذاء  العجينة  غذاء ومطح  طازج   روبيانتحتوي  مع  ومخلوط  ن 
  ، يوم)/اتٍ مر  3(  وتتغذى اليرقة على العجينة   ،مالح المعدنيةاأل الفيتامينات و  خليط  إلىإضافة    ،السالمون  أسماكخاص ليرقات  

ً يوم 45( بعد إصبعية إلىتحول ة وتقأن تتعدى مرحلة الير إلى   . من الفقس  )ا

ً يوم  40(وبعد   نظيف قاع ت  في    مراراالستمع    ؛في اليوم  مرتين ونصف  إلىض  الحومن عمر اليرقة يصل معدل تبديل ماء    )ا
ً يوم  45(  وبعد  ،الحوض لليرقات  )جرامٍ   1.7(  اإلصبعيةوزن    متوسطيصبح    ؛من الفقس  )ا  .)%4.2(  بـ . وتقدر نسبة اإلعاشة 

  .)حوض /3م 4( بسعة ةالزجاجي ليافاألمن  المصنوعة دائريةالأحواض التربية  إلىتنقل األصبعيات 

  : ة األصبعياتناحضة حلمر
ً يوم  60(  عند عمر  )31.  5  الشكل(  ت صبعياإلانة  اتبدأ مرحلة حض   على  ىتغذتو،  )اتٍ جرام  3  -  1(  بينها  حجمح  وايترو ،  )ا

- 0.24ويصل وزنها بين (  ها،عمراألولى من    )يومٍ   100(  ـالمرتفع خالل  ها  وقد أظهرت النتائج أن معدل نمو  .عجينة مركبة
  ونسبة ،  )2.6  –  2.5(  بين  غذائيالتحول  ال  معاملويكون    ،)°م   27-  24(  بين  تتراوح    حرارة  جةدرعند    ،يوم)/جرامٍ   0.32

 نسبة وب  ،يوم)/جرامٍ   0.15-0.12بين (  النمو ليصل معدل زيادة الوزن    خفض معاملا ينهبعد  )%98(  نحو  إلىصل  ت  اإلعاشة
     . )%100-93( بين إعاشة

  

  . صبعيات الزبيدي في حوض تتغذى على عجينة مركبةإ  31. 5 الشكل
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  الزبيدي   أسماكخرى، ومع ذلك فإن  األ  عالفعن األ  أفضلمواً  ة) ن بالسالمون (شبه الرط  سماكالمخصصة ألعالف  األ  يتعط
على   تتغذى  تعطي    أعالفالتي  أقنمواً السالمون  تل  من  معجون  ل  على  تتغذى  التي  نسبة    ،ازجلطا  بيانروالك  أن  تبين  كما 

طاء مساحة أكبر  إلع  تصبعياإلاتخفيض كثافة    التربيةويتم خالل فترة    ،)%46(  إلىصغار الزبيدي تصل  الالزمة لالبروتين  
ً يوم  60(  أحواض كبيرة بعد  إلىلتقليل التنافس على الغذاء، وذلك بنقلها  لحركتها و اه  ة الميواية الحفاظ على جودة ونقهم وأل  ،)ا

  . يوم)/مراتٍ  5 ( لىعالكبيرة تبدل المياه بمعدل يزيد  األحواض  إلىفقة تدالم
بأناة  صبعياتإتلتقط   الغذاء  حبيبات  الغذاء  تتزا  وال  ،الزبيدي  على  والهامور (خرىاأل  سماكاأل  صبعياتإكحم  السبيطي     )مثل 

الغذاء حالما يالمس تلتقط  يزداد    .بشراهة وتنافس شديدين    اءالم  التي  التكما  الظهر مقارنة مع    سماكاألقاط  معدل  للغذاء بعد 
الصباح  أو تقل    أولى  واألقات  الزبيدي  أن حركة صغار  الرغم من  المساء، وعلى  الفعند  التقاط بعض ي  في  فإنها تستمر  ليل 

  الغذاء.

  ي: الزبيد صبعيات إ  تسمين
التسمينتتم   تصل   عملية  أن  د  )اً جرام  50(  إلى نها  ازأو  بعد  شبه   أحواض  من  )  3م  65(  هامحجائرية  في    لياف األمصنوعة 

السالمون  أعالفبوتغذى  ،  يوم)/مراتٍ   5(  إلىيصل    لمياهل  غييرمع ت،  الزجاجية الحصول على نمو   مكني  قدو  ،خاصة بسمكة 
د  فق  )اً جرام  50(  من  أكثريبلغ وزنها  تي  ال  كسمااألأما    ،)اً جرام  50  (   التي يصل وزنها  صبعيةإلليوم)  /جرامٍ   0.62(  يعادل

الشتاء    ،يوم)/جرامٍ   1.32(  إلى  وهانم  صلي فترة  النمو خالل    60(  تعادلالتي    كثافةال  تعطي  ،)مارس  –ديسمبر  (  وينخفض 
  200(  إلىمارس)    إلى(أغسطس  تم تربيتها بين شهر    )  شهورٍ   8  (  عمرها    سماكوزن أل  أعلىصل  يوقد    ،جيداً   واً من  )3م/سمكةً 
  .)سمكة/جرامٍ 

تتحمل تغيرات درجة الحرارة في  يمكن أن    والشتاء،  فصل  خالل    )°م  25(  لتربية هيا  هيالمحرارة  درجة    أفضلوقد تبين أن  
  °م).  38-9نطاق (

  : الرعاية الصحية 

صة وخا  ،صبعياتإلانفوق كميات كبيرة من    إلى)  Uronema sp. , Cryptocaryonمن الطفيليات مثل  (  أنواععض  ب  دتأ 
المصابة بحمام    سماكاألتعالج  و    ،رتفاع تزداد فيها أعداد الطفيليات في البحراالي  المياه فعندما تبدأ حرارة  و  ،الربيعفصل  ي  ف

سبب تدني  تكما ي .  لتر)/ملجم  100(  مادة الفورمالين بتركيز  مضاف إليهماء مالح  مام  حستخدام  وا  ،)دقيقةً   20(ماء عذب لمدة  
  .  مشاكل صحيةظهور  فيينات  ماض األمينية المناسبة وبعض الفيتام حاألى ومحتوجودة الغذاء 

  : المحاريات  5.1.7

  : بلح البحر 

 Mytilus galloprovincialis  العلمي  االسم 

 

 Mussel  باإلنجليزي   الشائع االسم
 Moule  الشائع بالفرنسي االسم
  بلح البحر  المحلي   االسم

 
البحر   بلح  الرخويات/ إلىينتمي  عاقعياالقوصنف  (ت،  في  Mytilidaeئلة  يتواجد  ا المناطق  )،  في  الساحلية  لبحر البحرية 

 20  -  10بين (ارة  رم)، وفي درجات ح  4-  1تراوح بين (تالمتوسط، ويعيش المحار على القاع الصخري في أعماق    األبيض
ة من البيض (أكثر من مليون  كبيريات  بلغ النضج الجنسي بعد عامين، وتنتج األنثى كميفي األلف)،    اً جزء  35°م)، وملوحة (

ً يوم 50السنة، وتبلغ فترة اليرقة (على مدار كل مرة)  بيضةٍ    ). ا
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النباتية والطحالب وحيدة الخلية عن طريق   العوالق   اتٍ لتر  5حيث تبلغ سرعة التصفية (  ، المياه  صفيةتيتغذى بلح البحر على 
  سم).5ساعة) حتى مرحلة الحصاد (/

ديق بالستيكية في مواقع المد والجزر لبحر في صناسطح الى  وع  ،لتربية على األعمدةطرق وهي: االث  ر بثيتم تربية بلح البح
وتكون   ،ر بلح البحر حسب الطريقة المستخدمةصغا  ةوتختلف كثافة تربي  .وفي البحيرات باستخدام الحبال العائمة أو المائدات

   .هراً) ش  12(بـ، وتقدر فترة التربية ائدةالم ) من2م/حبالٍ  3كجم/م) من الحبال، وبمعدل ( 1.5الكثافة (
مرض   وهو  )Nocardioses(و  ،  مرض طفيلي  وهو )Mycrosytose(ومن األمراض الشائعة التي تصيب بلح البحر نذكر  

  .   بكتيري
 

  : ارحالم

 Crassostrea gigas  العلمي  االسم 

 

 Oyster  باإلنجليزي   الشائع االسم
 Huitre creuse  الشائع بالفرنسي االسم
  محار  المحلي   االسم

)، ويعيش في المناطق الساحلية البحرية في البحر األبيض Ostreidaeصنف الرخويات/القوقعيات، وعائلة ( إلىار  ي المحتمين
، و  °م)  30  -  5)، يتحمل المحار تقلبات درجات الحرارة (أمتارٍ   10لى القاع الصخري في أعماق تقل عن (اً عتالمتوسط، مثب 

جنسي للمحار بعد عام، و يحدث النضج الجنسي بعد عامين عند   انقالبث حد ويلف)، في األ اً جزء 30-  20ة تتراوح بين (ملوح
) في المرة الواحدة، تتم التربية في حظائر مسيجة في البحر  ةٍ بيض  نمليو  200-  50سم)،  تضع األنثى بين (  10طول (بلوغ  

  ة والطحالب وحيدة الخلية.النباتي ويتغذى المحار على العوالق ،عامينمين التس تستغرق فترة و )2كجم/م 8بكثافة (
نذكر المحار  تصيب  التي  الشائعة  األمراض    ض مرو  هو  )Nocardioses( و  ،  طفيلي   مرضوهو    )Mycrosytose(ومن 

  ). Herpesواألمراض الفيروسية ( ،  بكتيري

  : مرافق ومواصفات مفرخات المحاريات 

أ  ّحارالم  يعتبر توفير صغار أنّ   ،ساسيّة من مراحل اإلنتاجمرحلة  ق  حيث  طاع تربية المحاريات يعتمد على صغار ذات  تنمية 
  ).5.32الشكل ويتّم توفيرها من المفّرخات (، جودة عالية
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  حاريات. الم مفرخ  5.32الشكل  

ب  يتطل حيث  ،ومنها محّطة ضّخ وتصفية المياه والتي لها أهميّة قصوى ،)5.32الشكل (الوحدات يتكّون المفّرخ من مجموعة من 
المفرّ  في  اإلنتاج  مراحل  مختلف  متطلّبات  لتأمين  كافية  وبكميّات   عالية  جودة  ذات  مياه  والمفرخ  على تيشخ،  المفرخ  مل 

  المكونات التالية:

 عالجتهاالمياه ومدة ضّخ حو :  

  األمهاتوحدة: 
في    اً جزء  32-  25بين (  ةلوحمو  ،°م)22  -  20يتم صيد األمهات من الوسط الطبيعي في فصل الشتاء عند درجات حرارة بين (

  األلف). 

  

  أمهات المحاريات.اض أحو 5.33الشكل  
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ارة ت حراوفي درج  ،حوض)/لترٍ   300) في أحواض سعة (وحدةٍ   100(   ) بكثافة5.33الشكل  (  األحواضاألمهات في    توضع
المياه  24-  16بين ( البيولوجي،  أو مفتوحة وذل   مغلقة باستخدام°م)، وتكون دورة تجديد  ظروف المناخية، ب الك حسالمرشح 

  ). أسابيع 6 -  4لكل وحدة أمهات)، وتدوم فترة تحضين األمهات بين (/اً لتر 75(المياه  تجديد ويكون معدل
لألمه الغذاء األساسي  البحرية  الطحالب  فياتمثل  (  ت  المستخدمة هي   الرئيسة  التخزين، ومن األنواع  ،   Tetraselmisفترة 

Isochrysis،(  ب بنطحالوتوزع كميات ال) شهر)./اً لتر 18ما يعادل ( محار، أي) من الوزن الجاف للحم ال%3سبة  
  ، حوض)/اً لتر   802و (أ)    3م   0.280م =  0.4م×0.7م×1قليلة العمق وبمقاييس (    ٍض تجهز قاعة تحضين األمهات بثالثة أحوا

) بمقاييس  األمهات  أحواض  تزويد  قبل  المياه  تخزين  (  اتٍ حاوي)، وثالث  3م   1م =  1م×1م×1وحوض   حاوية) /لترٍ   150سعة 
  .غذاء الحي (الطحالب)مهات باللتزويد األ

  
  : وحدة إنتاج الطحالب

  في جميع مراحل اإلنتاج.  ات يّ تمثّل الطحالب المجهريّة (الفالجيالت و الدياتومات)  العلف األساسي للمحار
  وحدات قسم تربية الطحالب 

     يةاألولوحدة السالالت   وحدة مخزون السالالت    
  في سعة كبرى  ةفت المكثّ وحدة السالال  وحدة التكثيف المتوّسط 

)، و هي الطريقة األكثر شيوعاً 5.34الشكل  ) (Batch cultureتعتمد تقنية اإلنتاج على طريقة زراعة الطحالب في دفعات (
تتراوح التي    حجام   األبية ذات  في وسط الترمن الطحالب    كيز عالٍ ى ترل علفي المفرخات، وتمكن هذه الطريقة من الحصو

) ضعيفةلترٍ   500  -  200بين  اصطناعية  إضاءة  تحت  الطحالب  تربية  تتم  قصيرة،  فترة  في  حرا  ،)،  الرودرجات  تتعدى   ة 
  °م).15(

    
  وحدة تكثيف الطحالب  وحدة تخزين السالالت 

  طحالب. وحدة إنتاج ال 5.34الشكل  

  : دة تربية اليرقات حو
°م)،  26د (وتخصص لهذه الوحدة نصف المساحة الكلية للمفرخ، وتكون عازلة للمحافظة على درجات حرارة مستقرة في حد

) حدود  في  (  اً جزء  26وملوحة  المحار   يرقات  توضع  األلف)،  الوحدة 5.35الشكل  في  هذه  في  (بدءاً     )  بعمر  يرقات   48من 
ً ميكرون  80) بعد الفقس بمتوسط حجم مقداره (ساعةً  اليرقة قاميكرونٍ   500حجم (  إلى) حتى تصل  ا لتثبيت على لة ل ب)، وتكون 

 إلىلتر)   /يرقةٍ   5000ن (مو مالن  وسيط لتقوم بعملية التطور والنمو، وتتغير كثافة اليرقات في أحواض التربية حسب مراحل
ً يوم 21وتدوم هذه الفترة ( ،)لتر/رقةٍ ي 1000(   %) خالل هذه المرحلة.  5)، وتقدر نسبة اإلعاشة بنحو (ا
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  يرقة محار في مرحلة التثبيت.  5.35الشكل  

من   )، تتغذى اليرقات³م  18(  ـب)   ساعةً   48)  التي بعمر (مليون يرقةٍ   30دد (ة لعالمائية خالل مراحل التربي  حتياجات الاتقدر  
  ). 6. 5  الجدول) (مليون يرقةٍ  30اليوم األول على الطحالب خالل مراحل التربية (

  
  .)1(لمحارالغذائية لمراحل تربية يرقات ا ياجاتتحاال   6. 5  الجدول

  مراحل التربية 
  (يوم) 

  عدد اليرقات 
  ) (مليون وحدةٍ 

  الحجم المائي للتربية  
  ) لترٍ  ألف(

  كميات الطحالب 
  (لتر/ وسط تربية) 

2  30  6  24  

 8  20  7  40  

13  15  7.5  60  

17  10  8.5  80  

21  6  9  120  
  

  إلى )، إضافة  ³م  5) بحجم (سطوانيةٍ أ  ياتٍ حاو  4(    ) على عدد قةٍ مليون ير  30نتاجية (ا اإلاقتهمل وحدة تربية اليرقات التي طتتش
  1.9لغذاء، ويكون قطر الحاويات بين (تزويد الحاويتين بنفس المواصفات، األولى لتخزين اليرقات عند عملية التفريغ، والثانية  

  م).  0.5ات (حاوين الم)، و تكون المسافة بي 1.8 – 1.7وارتفاع بين ( ،م) 2 -
  : اريات وحدة تربية صغار المح 

  إلى تتحول اليرقة    ، صاحبها تحوالت فيزيولوجية وشكلية كبيرةتد عملية تثبيت اليرقات على جسم التثبيت (الوسيط)، والتي  عب
التثبيت  صغا  حلةرم المرحلة األولى تبدأ من عملية  المرحلة مرحلتين:  المحار، تتضمن هذه  ا  إلىر  بلوغ   1(م  ر حجلصغاحد 

المياه بصفة (Closed system)ه  ملم)، وتتم بدون تجديد الميا التربية في نظام مفتوح، تجدد فيه  الثانية وهي  ، تليها المرحلة 
  .  الحضانةملم) وهي مرحلة  3دره (سويقي قتإلنتاج صغار المحار بحجم   ،مستمرة

على   التربية  (  استخدامتعتمد  قطر  غربال  توض  50أنابيب  فيسم)،  (أحو  ع  مستطيلة  الجريان    ،)5.36الشكل  اض  سريعة 
)raceways  ) بمقاييس  العمق،  وقليلة  عدد  0.7م×1.5م×3)  على  كل حوض  ويحوي  بطاقة  بأنابي  8(م)،  قدرها   استيعاب) 
ويتطلب  ساعة/أنبوب)،  /لترٍ   1000فير نحو (ب توث يجالمائية في هذه المرحلة، حي  الحاجة  أنبوب)، وتزداد  /يرقةٍ   ألف  100(
ً أنبوب  32) و (  أحواٍض   4(  تخدامسا ملم)، ويتم تغذيتها بكميات من الطحالب تختلف حسب    3) حجم (ن يرقةٍ الييم  3) إلنتاج (ا
  ).5.7جدول  الربية (احل الترم
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  لمحار.ليرقات اخارجية  حضانة 5.36الشكل  

   .) 2(لمحاراتربية يرقات  الغذائية لمراحل االحتياجات  5.7جدول  ال
  حجم اليرقات

  (ملم) 
  عدد اليرقات
  ) (مليون وحدةٍ 

  كميات الطحالب
  (لتر/ وسط تربية)

0.75  5  350  

1  4.5  540  

2  3.5  2500  

3  3  5400  

  

  : حارمين المست
أ)  اختياريعتمد   الكلوروفيل  (مادة  البحر  في  الطبيعي  الغذاء  وفرة  مدى  على  المحاريات  لتسمين  المناسب  ية  عوالوض  ،الموقع 

  هي :ة  و سم)، باستخدام  تقانات مختلف 5 -ملم  3ية للموقع، ويمكن القيام بعملية التسمين من حجم (نونالقا

  التسمين في مناطق المد والجزر : 
ه النويعتبر  قليل  ذا  التقنية  من  المد    االستخدامع  حركة  على  أساساً  ويعتمد  العربية،  الدول  معظم  في  البحر  بلح  تربية  في 

ايوالجرز،   تربية  (تم  بين  تتراوح  بكثافة  ً طن  30-  25لصغار  (/ا بين  التسمين  فترة  وتتراوح  في  ،)اً شهر  24-  20هكتار). 
   .ديق بالستيكيةصنا

 
 مدةالتسمين على األع : 

هذه الطريقة خاصة في بلدان البحر األبيض المتوسط، توضع األعمدة الخشبية في مناطق المدّ والجزر، ويتراوح    خدمتست
 عمدة حيث يكون النصف األعلى لأل   ،سم)، تثبت األعمدة في قاع البحر  20-  10وقطره بين (  ،م)  7  -  4بين (مود  عال  ارتفاع

  60  –  40)، وذلك حسب خصوبة المنطقة، ليبلغ الحجم التسويقي بين (اً هرش  24  -12التسمين بين (  ج الماء، تمتد فترة خار
  ملم).

 
 التسمين في البحر :  
 ين وهما:ت تتم عملية التسمين بطريق  
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م)، وتقدر مساحة    10-  3(  راوح بينادة في البحيرات الساحلية في أعماق تتتم ع: وت)5.37الشكل  ريقة التسمين على المائدة ( ط
)، ²م/حبالٍ   3-  1بين (  د)، وتحتوي المائدة على عدطوافاتٍ   6-   2وتجهز بطوافات عددها بين (  ،)²م  500  -  100المائدة بين (

كبيرة توضع فوقها ركائز يتراوح    شبيةطع خم)، وفي أعلى العمود يتم تثبيت ق  5  -  4وتكون المسافة بين صفوف الحبال بين (
بينط (  12-  10(  ولها  على  بين (حبلٍ   1000م)، وتحتوي كل مائدة  الواحد  الحبل  يتراوح طول  م)، وتقدر كثافة   10  -   6)، 

  م/م حبل).كج 1.75 - 1.5اليرقات بين (
 ة:ل العائم) من الحباأنواعٍ  3وجد (ت: )5.37كل الشطريقة التسمين على الحبال العائمة (

  م)، مع وجود مرسى مثبت من كل جهة وطوافات على طول الحبال. 100حبال سطحية: يكون طولها ( -
 مجهزة بطوافات مستطيلة الشكل.  م)، و 100( حبال شبه عائمة: يبلغ طولها -
- ) بين  طولها  يبلغ  شبه سطحية:  تحدي   300-  200حبال  ويتم  عدم)،  الد  لبلد  المستزرعة  الكميات  ح  طوافات حسب 

  البحر.
 

    
  التسمين على الحبال العائمة  التسمين على المائدة

 لح البحر. ق تسمين برط 5.37الشكل  

  : )Oyster(  تسمين المحار
(  تتراوح المحار  تسمين  (5.38الشكل  مدّة  بين  المعتمدة،  و  )،سنواتٍ   2-4)  والطرق  التسمين  مواقع  خصوصيات  حسب  ذلك 

  :  وتختلف طرق التسمين حسب مدى توفر المدّ والجزر

 وذلك لتأمين بقاء المحار داخل الحظائر   ،الطريقة على مسطحات محمية بسياج بالستيكي  تعتمد هذه   :التسمين على السطح
  ). 2كجم/م 10-  7( ف، وتتراوح الكثافة المعتمدة  بينعواصدوث حين ح

   ات  دبالمحار على المحاميل أو وضعها في صناديق بالستيكية أو في جيوب على مائ  االحتفاظالتسمين على المائدات: يمكن
  كجم).  18 - 5سم)، تتراوح الكثافة في الجيب الواحد بين ( 50وارتفاع ( ،م) 3يبلغ طولها (معدنية 

 اسميالت الكثافة  تبلغ  البحار:  أعماق  في  ( لمعتمدة  ن  النوع  ولتجنب    ،)2محار/م  وحدةٍ   100في هذا  أسرع  نمو  لتأمين  وذلك 
في المناطق التي ينعدم فيها المد والجزر يتم تطبيق  ن سنتين، ووالحجم التجاري في غض  إلىتأثير الطفيليات، يصل المحار  

المائدة، وفي هذه   التسمين تحت  ا يقة  الطرطريقة  المحار  المحاميل ونقل  تتكون من   ،محاميل جديدة  ىإل لصغير  يتم تثبيت 
  1000(  ت بها ب) مثخشبيةً   قطعةً   51م)، وتحتوي كل مائدة على (  12-  10م)؛ وعرضها بين (  50حديدية طولها (  سكك

  ).  محملٍ 
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 ).Oyster(تسمين المحار  5.38الشكل  

 Mussels بلح البحر،   اسم الكائن المستزرع 
  واصطناعي ، طبيعي  1:1  اإلناث:نسبة الذكور  وع التفريخ المستخدم ون التكاثر

  3م/وحدةً  125  الكثافة التخزينية لألمهات 
  °م10 إلى°م 25الصدمة الحرارية من   اثر تحفيز التك

  ناعام  عمر النضج الجنسي 
  مليون/لتر 1.5 – 1  ض الكثافة التخزينية للبي 

  عةً سا 18  مدة فقس البيض 
  لألم الواحدة  مليون بيضةٍ  30  بيض ال عدد

  أسبوع   فترة تحضين البيض 
  اً لتر 20  سعة خزان تحضين البيض 

  اليرقات: /حضين البيضت جودة المياه في مرحلة 
  نطاق درجة الحرارة 

  )pHنطاق درجة الحموضة (
  المذاب  األكسيجين

  يت النتر و األمونيا
  نترات لا

  عسر الماء
  الملوحة 

  
  °م20  – 18

7 – 7.8  
  ملجم/لتر 5
  ملجم/لتر 0.1<
  ملجم/لتر 200<

  ملجم/لتر  500
  في األلف  اً جزء 28

  /لتر رقةٍ ي 2000-   1500  ثافة) الفاقسة (كتحضين اليرقات  

  لترٍ  3000  حجم خزانات التحضين 
  الطحالب وحيدة الخلية   تغذية اليرقات 

  2/م100  – 80  ات عيصبإل كثافة تحضين ا

  3م 50.  صبعيات إلسعة خزانات التحضين ل
  % (نسبة البروتين)30  صبعيات حتى حجم التسويق إل تغذية ا

  مكثف   نظم التربية 
  مرتين/ساعة   تجديد المياه 
  :  ما قبل التسمينفي مرحلة  هجودة الميا 

  نطاق درجة الحرارة 
  )pHنطاق درجة الحموضة (

  المذاب  األكسيجين
  يت نترال  و األمونيا
  النترات 

  عسر الماء
  الملوحة 

  
  °م  24  – 18

7 – 8    
  ملجم/لتر  6 – 5

  ملجم/لتر 0.1< من 
  ملجم/لتر 200<

  ملجم/لتر 500
  في األلف  اً جزء 28

  التربية   مدة
 الحجم التسويقي 

  راً شه 18  -  15
  سم 5

  األسبوع ي رة فالمتابعة اليومية للحالة الصحية، تحليل مياه التربية  م  الحسن اإلداريالسلوك 
  )Nocardiosesمرض بكتيري ( ، )Mycrosytoseيلي (فط مرض  أهم األمراض الشائعة 
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 Oysterالمحار،   اسم الكائن المستزرع 
  واصطناعيجنسي)، طبيعي  انقالب: ( ور/اإلناثكنسبة الذ  التكاثر ونوع التفريخ المستخدم 

  لترٍ  300/وحدةٍ  100  الكثافة التخزينية لألمهات 
    ˚م 25  -  10ين  تغيير  سريع لدرجات حرارة الماء ب  ر اثالتكتحفيز 

  ناعام  عمر النضج الجنسي 
  مليون/لتر 1  الكثافة التخزينية للبيض 

  ساعةً  24  مدة فقس البيض 
ً مليون 20  عدد البيض    األم /ا

  ان أسبوع  رة تحضين البيض فت
  اً لتر 20  سعة خزان تحضين البيض 

  : اتليرقيض/ا جودة المياه في مرحلة تحضين الب
  نطاق درجة الحرارة 

  )pH(الحموضة نطاق درجة  
  المذاب  األكسيجين

  األمونيا، النتريت 
  النترات 

  عسر الماء
  الملوحة 

  
  م  ° 20  – 18

7 – 8  
  ملجم/لتر 5

  ملجم/لتر 0.1< 
  رملجم/لت 200<

  ملجم/لتر 500
  في األلف  اً جزء 30

  لتر/يرقةٍ  2000  (كثافة)  اليرقات الفاقسةتحضين 
  لترٍ   5000  التحضين  تزاناحجم خ

  ية يدة الخل طحالب وح   تغذية اليرقات 
  2م/◌ٍ وحدة 100  كثافة تحضين األصبعيات 
  2م 0.2مائدات حجم    صبعيات إلسعة خزانات التحضين ل

  ف مكث  نظم التربية 
  مرتين/ساعة   مياه تجديد ال

  : جودة المياه في مرحلة ما قبل التسمين
  نطاق درجة الحرارة 

  )pH( موضةنطاق درجة الح
  االكسيجين المذاب 

  تريت األمونيا، الن
  ت ترا الن

  عسر الماء
  الملوحة 

  
  °م  24  – 18

7 – 8  
  ملجم/لتر 5
  ملجم/لتر 0.1<
  ملجم/لتر 200<

  ملجم/لتر 500
  في األلف  اً جزء 26

    التربية ةدم
 الحجم التسويقي 

  اً شهر 24  -  18
  سم  8 -  7

  األسبوع المياه مرة في ليل  ، تحالمتابعة الصحية للمخزون  الحسن اإلداريالسلوك 
بكتيري     Mycrosytoseطفيلي   مرض  عة اض الشائأهم األمر واألمراض  Nocardiosesومرض   ،

  Herpesالفيروسية 

  :المياه العذبة أسماكتفريخ  5.2

  : الزينة كماسأتفريخ  5.2.1
  : لسمكة الذهبيةا

  Carassius auratus auratus  العلمي االسم

 

  Gold fish  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
 السمكة الذهبية   المحلي   االسم

    

  
  .) 5.39الشكل يوجد منها ألوان وأشكال مختلفة نذكر منها األنواع الشائعة (
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 ) Black Moorتلسكوبية السوداء (سمكة ال

  
 ) Orandaرندا (أوسمكة 

  
(أوسمكة   السمكة  Orandaرندا  (أنثى)    األسفلفي    التي)، 

من يو في  انتفاخ  البطظهر  في  طقة  التي  والسمكة   على األن، 
 (ذكر). 

 
  ) Bubble Eyeسمكة العين الفقاعية (

 

  السمكة الذهبية. أنواعبعض  5.39الشكل  

ً يوم  20(  لمدة  اإلناثعن    يتم عزل الذكور  2نثى:أ  1(  سبواحد بن  مع الذكور لمدة يوم  اإلناث تم وضع  ثر يلتكا، وعند الحاجة ل)ا
في   ،هيالبيض عل اللتصاقجل توفير مكان ) من أCabomba carolinianaكما يتم وضع نباتات مائية ويفضل النوع ( ،)ذكر
اللحظة يقوم الذكر   نفس  وفي  ،منطقة النباتات ويتم وضع البيض على النباتات  إلىويصحبها    األنثى اية يقوم الذكر بمغازلة  البد

وجمع    عند مالحظة قيام الذكر بمغازلتها  األنثىمساك باإلفإنه يتم   ،لقيام بالتلقيح الصناعي  طريقة أخرى لهنالك  و  ،لقيح البيضبت
ً   قحلمالغير  البيض   للسمكة    يدويا البطنية  المنطقة  على  الضغط  أ  اإلمساكيتم  و  ،األنثىبواسطة  من  عليه  والضغط    ل ج بالذكر 

من    )جرامٍ   100/ملل  0.2(  بنسبة   )ovaprimبهرمون (  األنثىحقن  ت  ابخصاإلية  ولتسريع عمل  .اج الحيوانات المنويةتخراس
تكون درجة الحرارة منخفضة حينها    ،من الليل وقبل الفجرالمتأخرة    تكما يتم إعطاء حقنة الهرمون خالل الساعا  وزن السمكة،

البيض، وتوضع الذكور بعد وضع من حوض وضع البيض  مهاتاأل تعزل ،)اتٍ ساع 6( خاللويوضع البيض   ،قصى ما يمكنأ
  .اإلناثعن  معزولة

عمر النضج  
  الجنسي 

نطاق درجة الحرارة    عدد البيض 
  لتحضين البيض 

نطاق درجة  
)  pH( ةالحموض

  ين البيض لتحض

عمق خزان  
  تحضين البيض 

مدة فقس  
  البيض 

في درجة    شهورٍ  6
  °م   22- 18حرارة 

  100 /بيضةٍ  1000
  من وزن السمكة  جرام

  أيامٍ  3- 2  سم  40  7.6- 7.2  °م  22- 18

  
البيض بنسبة تركيز مقدارها (قطرتينل)   methylene blueمن حوض الفقس يضاف محلول (  مهاتاألعزل  وبعد    4/تعقيم 

  إلى صعد  ما توفير الطاقة لدى اليرقات عندلت)  سم  30(  إلىالبيض    تحضينويتم خفض مستوى الماء في حوض    ،ء)ما  اتلتر
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الماء   الجو لتتسطح  الهواء  الهوائيةي حتى تتنفس  الحويصلة  لمدة  ،طور  التحضين  اليرقات في خزان  ً يوم  20(  تبقى  وبعدها    )ا
  حواض التربية. أ إلىتنقل 

ء  ذالغا  لىع  تفطمثم    )،  Infusarya(  أو  )أيامٍ   10(  رتيميا لمدةثم على الآل   مح لمدة يومين بعد الفقس،على كيس ال  تتغذى اليرقات
 ان. كل الديدكما تفضل هذه السمكة أ .الصناعي

-19(  بيندرجة الحرارة  وتكون    م)،  س  5د حجم (نمرحلة التسويق ع  إلىحوض بعمق (ا م)  في  )  5.40الشكل  صبعيات (إلا  تبقى
    ).7.6 –7.2(بين  ) pHالحموضة (و، )°م 30

  

ً يوم  35( ربعم غيرةسمكة ذهبية ص ً رة داصغيال سماكاأليبقى لون  )ا  حتى عمر كنا
ً يوم 20-30( درجة الحرارة ونوع الغذاء،  حسبفي الظهور،  األحمر، ويبدأ اللون )ا

حمر على السمكة  األيظهر اللون الجاف  الروبيانيحتوي على  وعندما يتم تغذيتها بغذاء
  سرع. بشكل أ

  

ً يوم  35( سمكة صغيرة بعمر ً أ ايبد  ،)ا ون الذي  يد الليز و للون الداكن في التالشي تدريجيا
ً  تم   بوين.األمن  نقله وراثيا

  

ً يوم  40( سمكة صغيرة بعمر ي)  صالرصا/األسود، ويمكن مشاهدة بقايا اللون الداكن ()ا
  عنفة الظهرية والذيلية. الزعلى 

  

  ل صغار  السمكة الذهبية. حامر بعض 40.5الشكل  

  : س الوردي سمكة البارب

  Pethia conchnius  العلمي االسم

 

  Rosy barb  جليزي ن االب   الشائع االسم
 الباربس الوردي سمكة   المحلي   االسم

    

  
ً يوم   30(  لمدة  )5.41  الشكل(   اإلناثر عن  الذكو  تعزل   1ة (يوم واحد بنسبور لمدة  مع الذك  اإلناث  توضعلحاجة للتكاثر  د اوعن  ،)ا
تهيئة قاع خزان يتم    لماء.افي    ويبقى البيض حراً   ،طلق البيض ويبدأ الذكر بتلقيحهوي  ،األنثىويبدأ الذكر بمغازلة    ذكر).  1أنثى:

 أو ،  ساالفتراوبالتالي حمايته من   ،الحجارة  هذه  ع بينمجلبيض المخصب بالتلمساعدة ا   ،التكاثر  بطبقتين من الحجارة الصغيرة
ً م ويت بحيث يسمح للبيض   ،)سم  2(   يتم رفعه عن قاع الحوض بمقدار  و  على طول قاع الحوض   ضع شبك بفتحات كبيرة نسبيا

الخ  ىلإبالنزول   الوصول    مهاتاأليمنع  وزان  قاع  مضي   ،وافتراسه  إليه من  من   اإلناثو  الذكور  تنقل    )ساعةً   48(  وبعد 
  حواض التكاثر .  أ
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السمكةتظليل    ، ويظهر يالورد  الباربسذكر     ، أحمر على جوانب 

على   الزعانف  مجوكذلك  عمر  حينيع  عند  الجنسي    5(  النضج 
  . ) ◌ٍ رٍ شهأ

  
النضج الجنسي    حين  ةن منتفخظهر البط ت و  الباربس الوردي،أنثى  

  . )أشهرٍ  5( عند عمر

  س. ب أنثى وذكر البار رجية بينالظاهرية الخا اتالفروق 5.41 الشكل

نطاق درجة    عدد البيض   عمر النضج الجنسي 
الحرارة لتحضين  

  البيض 

نطاق درجة  
)  pHالحموضة (

  ض لتحضين البي 

عمق خزان  
  تحضين البيض 

مدة فقس  
  البيض 

درجة    أشهرٍ   5 في 
  °م   30- 24حرارة 

  اتٍ جرام  10/بيضةٍ   500
    مكةالس من وزن

  يوم 2- 1  سم  30  7.0- 6.5  °م  30- 24

  

تبقى    ،ماء)  اتلتر  4تركيز (قطرتين/ب   ،لتعقيم البيض)   methylene blueمن حوض الفقس يضاف محلول (  مهاتل األبعد نق
ً   20(  لمدة  ان التحضين زاليرقات في خ  ى  تبق  ،في حوض التفقيس  وتسبح  )أيامٍ   4أو3(  بالخروج من بين الحجارة بعد، وتبدأ  )يوما

حواض  أ  إلىتنقل    ثم)،  Infusarya(   أو  )◌ٍ أيامٍ   10(  رتيميا لمدةاآلغذى على  تت و  )◌ٍ امٍ أي  10(  يرقات في حوض التفقيس لمدة ال
    .ريجناعي بالتدصامها على الغذاء ال يتم فطو التربية،/ الحضانة

في   األسماك  م)  تبقى  (ا  بعمق  (  إلىحوض  حجم  عند  التسويق  وتكون    3مرحلة  السم)،   بحراردرجة  (ة  °م)،    30-24ين 
  ). 7.0 –6.5() بين pHوالحموضة (

  : لتيسورد 

  Xiphophorus helleri  العلمي االسم

 

  Sword tail  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
 سورد تيل   المحلي   االسم

    

 

بمنتصف  )  5.43الشكل  (  في تحويطة شبكية  ،)ذكر  1:إناثٍ   5(  ةسببند  حوض واح  في  )5.42الشكل  (  اإلناثالذكور  مع    تعيش
الشبك (الحوض   فتحة  توفير مكان ل)  Cabomba carolinianaنوع (ض من  والح  إلى  نباتات مائية  تضاف  ،)ملم  3مقاس 

صغار   الختباء  في    ،)صغيرةً   سمكةً   60-40(  ثىاألنتضع    ،االفتراسمن    لحمايتها  سماكاأل  آمن  مباشماالوتسبح  بعد   رةء 
ً موي 25( كل  هاصغار اإلناثتضع  لتحضينها في خزان آخر، سماكاألصغار  عتجم ،لالختباءالنباتات متجهةً نحو   والدتها   . )ا

  
  
الحاد)كر  ذ الذيل  (ذو  السوردتيل  أ  ،سمكة  ف  طراتظهر 

حجم   يكون  وعادة  حادة.  الذكر  من    رأصغ  الذكرزعانف 
 . األنثى

 
(نثى  أ السوردتيل  الحالذي  اتذسمكة  واد)ل  البطن ت،   ظهر 

النضج الجنسي  ةمنتفخ أ  ،عند   األنثى طراف زعانف  تظهر 
  .ركاألنثى أكبر من الذ حجموعادة يكون  ،دائرية

  .ة السوردتيلسمك وذكرالفروق الظاهرية الخارجية بين أنثى  5.42الشكل  
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عمر النضج  
  الجنسي 

نطاق درجة الحرارة    الصغار د عد 
  لتحضين الصغار 

نطاق درجة الحموضة  
)pH لتحضين الصغار (  

  مواصفات حوض تربية الصغار 

  شهرٍ أ 3- 2
رارة  ح درجة   

  °م  30- 24

  5 /زريعةً  60- 40
من وزن   اتٍ جرام

  السمكة  

  م ا : حوضعمق ال  7.6 – 7.0  °م  30- 24
  °م  30- 24:رارة درجة الح

  pH:(  6.5 – 7.0الحموضة ( 
  سم  2.5   يق:م التسوجح 

  

    
  0.8م، عمق  3م، طول:    0.5:  تحويطة شبكية مقاس (عرض

 . م)
 م)  0.8مق  عم،  2م، طول:    0.5:  س (عرضتحويطة شبكية مقا

. 

  سمكة السوردتيل.  اثري تكمة فلتحويطات الشبكية المستخدا 5.43الشكل  

  :المولي

 Xiphophorus aculates  العلمي ماالس

 

  Molly  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
 مولي  المحلي   االسم

    

 
بمنتصف   في تحويطة شبكية  اتهم األوتوضع    ،)ذكر  1:إناثٍ   5(  بنسبة   في حوض واحد  )5.44الشكل  (  اإلناث مع    الذكورتعيش  

ف  ،الحوض الشمقاس  (بتحة  مائية  تضاف    ،)ملم  3ك  (من  نباتات  آمن  ،يجب  )  Cabomba carolinianaنوع  مكان  توفير 
صغار   من    سماكاألالختباء  مباشرة  )،صغيرةً   سمكةً   60-40(  األنثى  تضع  ،اسفتراالللحماية  الماء  في   إلىوتتجه    وتسبح 

ً يوم 25صغارها كل  اثنإلتلد او لتحضينها في خزان آخر، سماكاألصغار  عتجم  ،فيها لالختباءالنباتات    . ا
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  سمكة المولي. ذكر 

 

 
عند النضج  ةظهر البطن منتفختو سمكة  الموليأنثى  

  . كبر من الذكرأ األنثى حجم وعادة يكون ،الجنسي

  لي. ة الخارجية بين أنثى وذكر سمكة الموري اهلظا اتالفروق 5.44الشكل  

ج  النضعمر 
  الجنسي 

نطاق درجة الحرارة    عدد الصغار 
  لتحضين الصغار 

نطاق درجة الحموضة  
)pH لتحضين الصغار (  

  صغار لمواصفات حوض تربية ا 

    شهرٍ أ  3 - 2
- 24درجة حرارة  

  °م  30

  5/زريعةً  60- 40 
من وزن   اتٍ جرام

  السمكة  

  م ا : حوضالق عم  8.0 – 7.8  °م  30- 24
  °م   30- 24: درجة الحرارة 

  pH(:   6.5 – 7.0( الحموضة 
  سم.  2.5 :تسويقحجم ال

  

  : (دانيو مخطط) برايسمكة الز

  Danio rerio  العلمي االسم

 

  Zebra danio  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
 دانيو مخطط   المحلي   االسم

    

  
ً ميو    30(  لمدة  )5.45الشكل  (   اثنإلالذكور عن ا  تعزل   1(  ةمع الذكور لمدة يوم واحد بنسب  اثنإل ا، وعند الحاجة للتكاثر توضع  )ا
يتم تهيئة قاع    .في الماء  ويبقى البيض حراً   ،البيض ويبدأ الذكر بتلقيحه  ىطلق األنثتو    األنثىويبدأ الذكر بمغازلة    ،ذكر)  1أنثى:

  أو  ،االفتراس  والحماية منع بين الحجارة  مالتجعلى  خصب  الم   لبيضلمساعدة ان الحجارة الصغيرة   ين مطبقتخزان التكاثر  ب 
ً  وضعي بحيث يسمح للبيض بالنزول   ،) سم 2(   وض بمقدارحعن قاع ال  ويرفع ، على طول قاع الحوضشبك بفتحات كبيرة نسبيا

الوصول    مهاتاأل يمنع  وقاع  ال  إلى اأ  من  اثنإلوا   الذكور  تنقل    )ساعة  48(  ضيعد موب   ،فتراسهإليه المن    ،   لتكاثرحواض 
الهواء  و تذويب  حجارة  تضاف  األمهات  نقل  (  إلىبعد  ومحلول  البيض  بتركيز  methylene blueخزان  البيض  لتعقيم   (
(  ،ماء)  اتلتر  4رتين/ط(ق لمدة  التحضين  خزان  في  اليرقات  ً   20تبقى  (يوما بعد  الحجارة  من  وتخرج  وتبدأ )  مٍ أيا  4أو3)، 

)، ثم تنقل  Infusarya) أو ( أيامٍ   10وتتغذى على اآلرتيميا لمدة (  ،)أيامٍ   10لمدة (التفقيس  تبقى اليرقات في حوض    ،بالسباحة
  الغذاء الصناعي بالتدريج. فطامها على التربية، حيث يتم/الحضانة أحواض   إلى

في   األسماك  م)  تبقى  (ا  بعمق  (  إلى حوض  عند حجم  التسويق  (وتكون    م)،  س  2.5مرحلة  بين  الحرارة  م)، °   30-24درجة 
  ). 7.0 –6.5) بين (pHموضة (والح
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  برا (ذكر). يسمكة الز

  

  
  برا (أنثى)، وتظهر الزعانف أطول من الذكر. يسمكة الز

  . نيولدا االظاهرية الخارجية بين أنثى وذكر سمكة  اتالفروق 5.45الشكل  

عمر النضج  
  الجنسي 

حرارة  ة الدرج نطاق  عدد البيض 
  البيض  لتحضين 

نطاق درجة  
)  pHالحموضة (

  لتحضين البيض 

عمق خزان  
  تحضين البيض 

مدة فقس  
  البيض 

    شهرٍ أ 5
- 24درجة حرارة  

  °م  30

من   جرام  2  /بيضةٍ   100
  وزن السمكة  

  يوم 2- 1  سم  30  7.0- 6.5  °م  30- 24

  

  : جوبي
  Poecilia reticulata  العلمي االسم

 

  Guppy fish  يزي لجن اإلب   الشائع االسم
 جوبي  المحلي   االسم

    

  

  0.60م، عمق  2م، طول  1عرض  (  بمقاس  سمنتأفي حوض  ذكر)     1:إناثٍ   4بنسبة (   )5.46الشكل  (  اإلناثذكور  مع  ال  توضع
ج (التلقيح)  وابإطالق الصغار   بعد عملية التز  األنثى  وتطلق،  األنثىيقوم الذكر بتلقيح    ،حوضي النباتات مائية ف  وتضاف  ،)م

التكاثر بطبقة  قاع خيجهز    .بأسبوعين لتزان  ل  وفير وسطرملية  المائ اتابلنانمو  مناسب  نبش  ممب   سماكلألللسماح  ؛ ويةت  ارسة 
صغار  الة  مشاهد  ويمكن  ،ساالفترام لها لحمايتها من  األق  الد إطة بعصغار مباشرتجمع ال   ،القيعان كما هي عادتها في الطبيعة

  سبوع .   األتتكاثر هذه السمكة على مدار العام بمعدل مرة في  ،بالقرب من سطح الماء  تتجمع
اتُ  الذيألظهر صغار  الملون بعد (سماك  ً   25ل  المفرخيوما إكثارها في  التي يتم  البعوض  لى وتغذى ع  ،)؛ وتتغذى على يرقات 
تبقى صغار  األسماك في هذا الحوض حتى مرحلة التسويق،    ،في النمو ميته  ) ألهE(  ء الصناعي الذي يحتوي على فيتامينلغذاا

  لذكور  تباع بسعر أعلى.ألن ا ؛ اثنوعندما تكون جاهزة للتسويق يتم فصل الذكور عن اإل

في   األسماك  م)  تبقى  (ا  بعمق  (  إلى حوض  عند حجم  التسويق  وسم)  2.5مرحلة  (تكون  ،   بين  الحرارة  ، °م)  30-24درجة 
  ).7.0 –6.5) بين (pHضة (والحمو
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وتظهر    أسماك (إناث)،  ً أ  اإلناثفي  الجوبي  في    لوانا

  . الزعنفة الذيلية فقط

  
ً الذكر أ ويكتسب ،ر)كمكة الجوبي (ذس   . على كل جسمه لوانا

  الجوبي. كر سمكة الظاهرية الخارجية بين أنثى وذ اتوقفرال 5.46الشكل  

نطاق درجة الحرارة    عدد الصغار   عمر النضج الجنسي 
  لتحضين الصغار 

نطاق درجة الحموضة 
)pH لتحضين الصغار (  

وض تربية  ح مواصفات 
  لصغار ا

  أشهر   2
  م. °  30- 24درجة حرارة  

صغيراً)    45- 10 (
  . السمكة حجمحسب  

م، 1(عرض    الحوض:م  حج  7.5- 7.0  °م  30- 24
  م) 0.30م، عمق 6طول 

  : د السيكل

  .Cichlidae sp  العلمي االسم

 

  Cichlids  جليزي ناإلب  الشائع االسم
 السيكلد  المحلي   االسم

    

يتم   ،)م 1العمق    ،م  1  ، العرضم  6ول  الط(في حوض بمقياس  )  ذكر    1نثى:أ  2(  بنسب  )5.47  الشكل(  اثناإلوالذكور  توضع  
مخاصن الحوض  األنثىتصنع    ،لالختباءبالحجارة    لألمهاتئ  باعة  قاع  في  الذكر   ،عشاً  ويبدأ  الشوائب  من  بتنظيفه  وتقوم 

الشكل  (  يوجويف الفمالت    ه فينحضت  والبيض    األنثىتجمع    ، الذكر بتلقيحهحينها  ويبدأ    ،العش  يالبيض فق  لبمغازلنها حتى تط
ً  15( كل  مهاتتفحص األ   .) 5.48 ً  12( وتتغير الفترة حسب درجة حرارة المياه من  ،)يوما ً  18( إلى )يوما ع البيض  مجي  ،)يوما

  ).5.48الشكل ( نٍ تحضينه في أواويتم درجة حرارة حوض التكاثر مشابه لماء  صينية بها  في

  

  .السيكلد بألوان مختلفة أسماكحوض زجاجي به  5.47  الشكل

لحرارة  اق درجة ا طن  عدد البيض  عمر النضج الجنسي 
  لتحضين البيض 

نطاق درجة الحموضة 
)pH لتحضين البيض (  

عمق خزان  
  تحضين البيض

مدة فقس  
  ضالبي

   أشهرٍ  6- 5
  م °  30- 24درجة حرارة  

  10  /بيضةٍ  100
من وزن  اٍت جرام

  السمكة  

  مٍ أيا 5- 3  سم  30  8.0- 7.5    م  °  30- 27
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  ثم تنقل ،  )أيامٍ   5-3(  بين  لمدة  ها وتبقى اليرقات في   ، هاع فيمجوتتاء  لمياب اس ع انموعية  األ  إلىتخرج اليرقات من جارات التفقيس  
اليرقات على مسحوق  ،)مٍ ايأ  10(  ةتبقى لمد؛ و)م  0.5  ، العمقم   1  العرض  ،م  6  (الطولحوض التحضين    إلى الغذاء    تتغذى 

  ). سم 2.5يق (وحتى حجم التس حواض التربيةأ إلىالكبيرة  سماكاألنقل تحجام واألوتفرز  الصناعي، 

  
السيكلدأ تجويف الفم.  لبيض المخصب فيويالحظ ا ،نثى سمكة السيكلدأ سمكة  من حظ  ويال  ،نثى  الفم  تجويف  انتفاخ 

 . هض مخصب بداخلبي جودعلى وداللة  ،سفلاأل

  
في جارات التفقيس،  يوم)  2السيكلد بعمر (  أسماكيرقات 

  ويمكن مشاهدة كيس المح الملتصق باليرقة .
  نثى سمكة السيكلد.أيض المخصب من باليع مجت

 

  كلد. يع وتحضين بيض ويرقات سمكة السيمتج 5.48الشكل  

الحرارة  )ما  (  حوض بعمقن يتم بيعها في  أ   إلى  الصغار  ى  ترب الحموضة    ،)°م  30-24(بين    ، ونطاق درجة  ونطاق درجة 
)pH ( بين )سم 2.5(  حجمعند  سماكاألم البدء في تسويق يت ).7.0–6.5(.  

  : ) يالكو  (الشبوط الملون 

  Cyprinus carpio  العلمي االسم

 

  Koi carp  جليزي ناإلب  الشائع االسم
 الكوي -الشبوط الملون   المحلي   االسم

    

أنثى مع ذكري  2:  أنثى  1(  الذكور بنسبةو  اإلناث  توضع تقوم    ألنفصل وذلك تجنباً  في حوض من  نذكر)، ويفضل وضع كل 
أ البطناضال  ىاألنث  اختياريتم    ،خرى  األنثى معينة فقط دون  الذكور  بمغازلة  في منطقة  انتفاخ  التي بها  الشكل (  ن كما فيجة 

منوية عند   اختيار)، ويتم  5.49 تطلق حيوانات  بحيث  الخف  ذكرين  ناضجين   أالضغط  المبايض  البطن يف على منطقة  سفل 
الشكل  ) ( Ovaprim(  فابريمأو يستخدم هرمون  و  ،المناسبةجرعة الهرمون  لتحديد  )  5.49الشكل  (  سماكاأل  توزن  ،)5.49الشكل  (

كمحفز5.49 (  األنثىتحقن    ،)  (و  ،)كجمملل/  0.50بمقدار   بمقدار  (مجكلل/م  0.30الذكر  في   مهاتاألتوضع  ).  5.49الشكل  ) 
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تكون درجة   أنويفضل    ،Combabaمثال :    ،ة عدم توفر نباتات مائية) في حال5.49الشكل  وض معقم (تحويطة شبكية بداخل ح
  .  )°م 22-20( بينحرارة الماء 

 
 سمكة الشبوط الملون (ذكور).  

 

 
الملون (الشبو  كةسم البطن   انتفاخ  وظهور  ،أنثى)ط  في منطقة 

  نضج المبايض. إلىيشير 

  
يدل  ن طقة البطننتفاخ م وا ،وط الملون جاهزة للتكاثرأنثى الشب

  على نضج المبايض.

  
خروج   ويالحظ  الملون،  الشبوط  ذكر   في  الخصوبة  فحص 

  حة التناسل.ن فتية مالحيوانات المنو

  
  .  اسبةالمن الهرمون رعةساب جالحت سماكاألوزن 

  
  ). Ovaprim( فابريمأوهرمون 

  
  بهرمون تحفيز المبايض. سماكاألحقن 

  
للتكاثر بعد حقن   مهاتاأليها وضع  فالتي يتم    التحويطة الشبكية

  الهرمون.
  ن. الشبوط الملومراحل عملية إكثار سمكة  5.49الشكل  
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()مرة/بيضةٍ   10000-1000(  بين  ما   )كجم  1(  بوزن  نثىألاتضع   الشبكية  التحويطة  جوانب  على  البيض  ويلتصق  الشكل  ، 

إزالة    ،)5.50 بعد  منها  والذكور    األنثىيتم  اي البوضع  مباشرة  من  تجنباً  الفتراض  حوض ير  ،بيضس  في  الماء  مستوى  فع 
بالبيض  جميع    ييغط    يثبح،ينحضتال التحويطةالملتصق  الته5.50الشكل  (  جوانب  توفير  مع  الو)  مادة    ،الزمةية  وإضافة 
)methylene blue/ةدقيق/اً لتر 50(تغيير الماء بواقع تم وي ،)ساعاتٍ  6( ماء) كل اتلتر 4) بنسبة تركيز مقدارها (قطرتين( . 

  
   ض سمك الشبوط الملون ملتصق بجوانب التحويطة الشبكية.يب

 

  
 من حوض التكاثر.   مهاتاألنقل 

 تكاثر سمكة الشبوط الملون 5.50الشكل  

 ،الحوض إلى لتحويطة الشبكيةات خارج اليرقا تطلق، )°م 27- 24( بينة حرارة درج عند  ،)ساعةً  30( ض بالفقس بعدييبدأ الب
الهوائية  ير الحوصلةوسطح الماء وتط  إلىلصعود من ايرقات لتمكين ال )سم 25( إلىن يحضتخفض مستوى الماء في حوض الي

  ). 5.51الشكل (دون إجهاد 
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صصعو الملون  اغد  الشبوط  للحص  إلىر  الماء  على  سطح  ول 

  صلة الهوائية.لهواء الجوي لتطوير الحوا
  .)أيامٍ  4(الشبوط الملون عمرها  أسماكصغار منظر جانبي ل

  
  

ل أفقي  عمرها  الشب  أسماك  صغار  منظر  الملون  ، )أيامٍ   4(وط 
  جسامها.غلبها لأللوان على أاب ألياً اكتسويظهر ج

  . )أسابيع 3(ره عم ملونط الصغار  الشبو

  بعض مراحل تطور صغار سمكة الشبوط الملون. 51.5الشكل  

ال في  اليرقات  اليوميتغذية  تعتمد  حياتها  ماألولين    نخالل  التغذيةن  وتبدأ  المح،  كيس  من  اآلب  الخارجية  على  ( رتيميا    3عمر 
(  إلى)  ◌ٍ أيامٍ  اليرقة تطورها   ،)5.51الشكل  (  )أيامٍ   4(  عمر  عند  غيرةالص   سماكاأللوان على  األوتظهر    ،)مٍ اأي  10عمر  وتكمل 

تعزل   ، )مٍ أيا  10عمر (  في  سماكاألفرز  ت   ، )7.6-7.2(بين    حموضةو،  )°م  27-24(  بين  حرارةدرجة    عند  ؛)◌ٍ مٍ أيا  10خالل (
ً تفاحوض منفصل  إلىو السريع وتنقل لنمت ااذ سماكألا   سم). 3( حجمعند  سماكاألتسويق ، يتم اسفترلال ديا
  :  سمكة القراميط 

  Clarius grapinus  العلمي االسم
Clarius lazera  

 

 African cat fish  جليزي ن باإل  عشائ لا االسم

 القراميط  المحلي   االسم

بعد   مدة طويلة  لبقاء حية ا على اوقدرته ،وتحملها للظروف البيئية الصعبة ،موهات ن تمتاز  أسماك القراميط بارتفاع معدال
  يعي.الوسط الطب بتفريخها نظراً لقلة توفر الزريعة في االهتماموتم  ،تسويقها فيوهو عامل هام   صيدها

 :  الصناعيالتفريخ 

  القراميط  سماكأل  الصناعيعملية التفريخ مراحل  
.مهاتاأل اختيار- أ   .تجميع السائل المنوي - د 

  . المحقونة مهاتاألاختبار  - ه  .ة النخامية الص الغديع واستخجمت - ب
  .تخصيب البيض - و  . مهاتاألحقن  - ج
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  : مهاتاأل اختيار

لمدة نصف    )المليون  في  اً جزء  50(  وتعامل بمطهر الفورمالين  بنسبة  ،)كجم  1(  عند وزنللقراميط    تاألمهاقطيع    اختياريتم  
التفريخأ  إلىنقل  ثم ت  ،ساعة البيض ذ  إلىثى  ألنجة عند الضغط على البطن ل ر الناضوالذكو  ثاإلنا وتتميز    ،حواض   ي خروج 
البالغة األخضر الداكن ، ويكون  اللون   البيضة  وتترك   .تستجيب عند الضغط عليها  ال  ما الذكور  بين  ، قلاأل  على  )ملم  1(  قطر 

 اختالطهلتفادي  الغذاء    مية منة الهضنايتم تفريغ الق  لكيقل  األيوم على  مدة  ية لحواض التفريخ بدون تغذأ  فيالناضجة    مهات األ
  مهاتاأل حقن ت، و مياهر الوتغيي    اتهم األحواض أ فيتشغيل التهوية كما يتم   .خراجيةاإلثناء التفريخ من الفتحة أ وتلوثه بالبيض

 في   تمها األن  حقت  ،) من وزن القراميط  كجم/غدة    جملم  3(بمعدل    العاديالمبروك    سماكمية ألة النخابمستخلص الغد  والذكور  
العضلي الظهرية    الجزء  الزعنفة  بزالذ  اتجاه  فيأسفل  التبويض    ،°)45  (   يةوايل  فترة    هوتتغير هذ  ،)ساعةً   15(  وتستغرق 

  . )˚م 28- 24( التي تتراوح بين   درجة الحرارة بحسالفترة 

السائل   القراميط لخروج  يتم    بالتالي  ،خرىاأل  اكسماأل  اعأنو) مثل  Stripping(  الخارجيبالضغط    ويمنالال تستجيب ذكور 
 خالصالستمناسل  لوتعصر ا  ،قطع صغيرة  إلى وتقطع بعناية على قطعة من الشاش    ،  فتح بطن الذكر ونزع المناسل الذكرية

من    أكثردة استعمال سائل  ل عاويفض  ،من حيويته  للتأكد  السائل المنويعينة من  تفحص    ،على البيضالسائل المنوي ليضاف  
  تتم بطريقتين:  مهاتاأل اختيارعملية   فإن وبصفة عامة .خصابنسبة إ أعلىضمان الحصول على  واحدة ل األم ال ذكر على بيض

  م.األبويضات مخضرة يدل على نضج   تخرج إذاو ،ى البطن باتجاه الذيل وتغطية الرأسبالضغط عل ،العادية :األولىالطريقة 

  1.5-1.1والداخلي (  ،)ملم  2.5- 2(  قطرها الخارجي بينبالستيكية    بوبةم أنستخدتو  ،م بنفس الطريقةاألبمسك  ي  ية: لثانالطريقة ا
، وإذا وجد بأن  )بيضةً   30-20(  بحدود  عينة من البيضسحب  تبيض ومداخل ال  )ملم  6-4(  بين  مسافةتناسلية بالفتحة ال  في  )ملم
يتجاوز  )90%( ذات قطر  البيض  بدون    مغطى  حوض  فية  االمنتق  األمهاتتوضع      ،للتفريخ  الجاهزيةعلى  يدل    )ملم1(  من 

  . )˚م 25-23( بين كل عند درجة حرارةاأل معاء من األ  لتفريغ )ساعةً  36( لمدة تغذية

   :امية خة النالغد استخراج
الغدتخرست من    ةج  عن    التي  )نثىأ  أوذكر  (  ناضجةال  المبروك  أسماكالنخامية  وزنها  يقل  التفريخ  ،)مكج  1(ال  موسم    ،قبل 
الن  تتواجدو المخي  فيخامية  الغدة  (  التجويف  المهاد  سيتون األمحلول    فيو تستخلص وتوضع  ،  )   Hypo thalamusتحت 

  24(  بعد  ،)ساعاتٍ   8(  بعد  ،) دقائق  10(  وتغييره عدة مرات بعد،  ]  غدة):ونأسيت(  ملم1[  بنسبة  والدهن منهالنزع الماء    النقي
لها  يضاف  ثم    أداة طحن  فيللحقن توضع  لغدد  مستخلص ا  ولتجهيز  ،المجفف  فيشيح وتحفظ  تر رقة  لى وثم تجفف ع  ،)ساعةً 

الملحي مبا  هبعدوتستخدم    ،)غدة:محلول  ملل  1(  دلعبم )  األلف  في  0.6(  بتركيز  المحلول  الغدد   ويعتمد  ،اشرةللحقن    أعداد 
  المراد تفريخها.  مهاتاأل  حسب أعدادالمطلوبة 

  :األمهاتحقن عملية 
الذيل  في )˚ 45(  يةوابزبرة  اإل  وتوضع  ،)كجم/ملجم  3(  بمعدل  اإلناث  قنتح باتجاه  الظهرية  في    مهاتاألتوضع  و  ،العضلة 

  . منها البيضلتجميع  مهاتاأل  عدها تخرجبو البيض،  لتهيئتها لوضع حسب درجة الحرارة )ساعةً 15(لمدة  حوض 

  : المنويجهيز السائل ت
الناضجة  اختياريتم   التناسليةألا  ات ذ  الذكور  البتو  الوردية،  عضاء   ،وتجفف جيداً     بعنايةوالخصيتين    ،معاءاأل  لطن وتزافتح 

لكل  في  )ملل  50وتغسل بمحلول ملحي (وتعصر    يلون جافةابالمقص على قطعة قماش نالخصيتين    تقطع  .)  ذكورٍ   5(  كأس 
المستخلص  استخداميمكن   للتخصيب  السائل  تزيد    لمدةو˚م)  4(  حرارةة  رج د  ندع  الثالجةحفظه في    أو  ، مباشرة   48(  علىال 
بقت تتحرك الحيوانات    إذاقطرة ماء؛ و  اويضاف إليهالمجهر  تحت  قطرة منه  توضع    المنوي  للتأكد من حيوية السائل و  ،)ساعةً 

  تكون نشطة. )انيةً ث 30( لمدة المنوية

  :خصاب اإلالحصول على البيض و
مهات المحقونة كل األ  تفحص  )،م˚  27-25(  درجات الحرارة  بوذلك حس  ،يضتبوللبعد الحقن    )ساعةً   20(  إلى  مهات األ تحتاج  

األمهات    ،ساعة)  1( تكون  تلقائياً  البويضات  خرجت  لوإذا  و  ،لتبويضجاهزة  قماش  بقطعة  األم  البطمن  فتجفتمسك   ،نطقة 
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السائل   ويضاف  ،افطبق نظيف وج  فييجمع البيض    ،ويضغط على بطن األم ويجمع البيض حتى ظهور سائل وردي اللون
   لمدة ناعمة  بفرشاة  ويخلط البيض    عليهضاف كمية من الماء المقطر  تو  ،)بيض  جرام  200/لمل10(  على البيض بمعدل  المنوي

البيض    زالةإو)    اتٍ لتر  7-6(ذات سعة بين  الزجاجية  تحضين  ال  أواني  فيبيض    )امرج  100(  وضع ي  ،)دقائق  10(  لىال تزيد ع
 70(الفقس  ، وتبلغ نسبة  )ساعةً   36(  لمدة  تحضينال  وتستمر فترة  ،نبوبأبالشفط    بواسطة  لىعأل  عمجيت  والذي مخصب  الغير  

لمدة عشر  )  3م /لمل  30(  معدلالمخفف ب  )%38(  ثناء التحضين باستخدام الفورمالينأ  (عملية التعقيم)  تم تطهير البيضوي  ،)%
  0.3(  ليالفقس حووزن اليرقات بعد ا  يبلغ    ،ل القمع  اخد  اهتيار الميب تقليب البيض    يراعى  ،عليه  الفطر    دقائق لتجنب ظهور  

  حواض التحضين. أ إلىتنقل  ثم   طبق نظيف فينبوب بواسطة أبشفطها مع المياه   ، وتنقل)ملجم

  :  الصناعينصف التفريخ 

  : التفريخ  حواضهيز أجت
  0.5(  بارتفاعالمرشحة    الجيدة  مياه لبا  ضاألحوا  ءيتم ملو  ،الزجاجية  ليافألاالمصنوعة من    أو   الخراسانية  األحواضتستخدم  

         .الحرارة  درجات  حيث ترتفعل شهر مايو أو تفريخ القراميط في يبدأو ،إضافة التهويةمع ˚م)  28-26بين ( حرارة ودرجة ،)م

  : التفريخطات الشبكية الخاصة بالتحويز هيجت
اليرقات منها    خروج  لمنع  -مصنوعة من النايلون  و ضيقة    فتحاتات  لى ذواألالشبكة    ،)5.52الشكل  (   ن من الشباكانوع  ستخدمي

الجزء المغمور  راعاة أال مع ملحباب  األحواضفي    ثبتيو ،  )م1×م1×م1(  على شكل صندوق بمقاس  -بعد الفقس   ال    مياهالبن 
  فوالً ن مقيكو  أنى  ، عل )80  (قياسسع  أوباك  ولكن بش  ابقةالس  خر بنفس المقاساتآويصنع صندوق  ).  سم  30(  لىععمقه  يزيد  
  داخل   دوقالصن  يثبت هذا  ،ابه  مهاتاأللوضع  أعاله  ) من  سم20(  بطول  الشباك  هذه  في يتم عمل فتحة  و  ،ربعةاأل  الجوانبمن  

  . همابينمسافة وتراعى ال  بواسطة الحبال لواألوق الصند

    

  .تفريخ القراميط فيخدمة المست  ة التحويطات الشبكي  5.52الشكل  

  :  مهاتاأل اختيار
في أحواض   مهاتاألوتوضع     ،روالذكو  ات هماألحجام  أ  فيويراعى التناسق    ،)كجم  1(  لىيزيد ع  بوزن ال  مهاتاأل  اختيار يتم  

  الواحدة. يةلشبكالتحويطة افي  )ذكورٍ  3:ناثٍ إ 3( ،  بعدد)1:1( بمعدل خراسانية

  : الهرمونيالحث 
بجرعة يتم الحقن  ،القراميط  أسماك أو العاديالمبروك  أسماكالمنزوعة من  ة النخاميةباستخدام مستخلص الغد تمهااألن يتم حق
  ، سفل الزعنفة الظهرية الجزء العضلي الموجود أ  فيحقن  تو  ، والذكور    اإلناث  مهاتاألمن وزن    )كجم/ملجم  3(  بمعدلواحدة  

  .لتفريخ صة باالخا كيةالتحويطات الشب فيمباشرة  مهاتاأل عضتوو
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  : وضع البيض
بعد وضعها    بكيةويطة الشتحلامن    مهاتاأل  تنقل  ثم  ،التحويطة الشبكية الداخليةبوضع البيض على  )  ساعةً   24بعد (  اإلناث  تبدأ

  ، البيض  فقسلحين    التحويطات الشبكيةرك  تت  ،ساالفترالتفادي عملية    الترابية  األحواض  إلىأحواض التخزين ثم    إلىللبيض  
    لتفاوت أوقات وضع األم للبيض.  التالياليوم  إلىركها يفضل تو

  :فقس البيض
البيض الحرارة  )ساعةً   36(  بعد  يفقس  األالنطا  نويكو  ،حسب  درجة  بين  ق  الفقس    وتبلغ  ،)˚م  27-25(مثل  -50(بين  نسبة 

اللون    تكتسبو  ،)60% الفقس  بعد  الفاتحيباألاليرقات    في   االعتماد  في  اليرقات، وتبدأ  )ملجم  0.03(  إلى  ويصل وزنها  ،ض 
كي على  المح  التغذية  تتغير    ،)ساعةً   48(  لمدةس  الداكناألاللون    إلىاليرقات  ثم  وابالنش  تتسمبعده  و    سود  داخل  اط  لحركة 

   . االفتراسراعى الكثافة المناسبة لتفادي ي، ولتحويطة الشبكيةا

اليوم   إ   يثانلابعد  يتم  الفقس  الشبكيةاخراج  من  (الواسالداخلي   لتحويطة  الشبكيةاداخل    وتغسلعة)  ة   وتبقى  ،الضيقة  لتحويطة 
الشبكيةا  فياليرقات   الخال  تحضينهاعملية    لمواصلةالضيقة    لتحويطة  اللى، ويراعى  واأليام  أثالثة  ل  على   مياهتغيير  للحفاظ 
    جودتها.

  : تغذية اليرقات 
ً مكشوف  خيرألاترك ربع الحوض  وي  ،سودألا  بالبالستيكاة  المغط ينالتحض  حواض أ  إلىمن اليوم الثالث    داءً تبات  يتم نقل اليرقا   ً◌ ا

ما  ،للتغذية عمل  ذلك  من  تواجه  كبرأن  م  يوه  تراسفاالعملية    لتفادي  العتمة  يشبه  والهدف  التي   .القراميط  سماكأ  المشاكل 
اليرتخز بمعدلأ  فيقات  ن  التحضين  علىتو،  )2م/1000(  حواض  (  غذى  الحي  (مدل  ) رتيميا اآلالغذاء    إلى إضافة    )يامٍ أ    10ة 

الصناعي باآلرتيميا    .الغذاء  تغذيته  إيقاف  عشرمن  ابتداًء  يتم  الخامس  حسب      وتفرزالزريعة  تجمع  ).  5.5  الجدول(   اليوم 
  ). %70>(إعاشة لتحقيق نسبة  راساالفتعملية  األحجام كل أسبوع لتفادي

 خطة تغذية يرقات القراميط.  5.8  الجدول
ً يو 14- 11  أيامٍ 10- 1  ) يومالعمر ( ً   15  ما   وب المطل  حجملاحتى  يوما

مسحوق السمك الذي يحتوي على     استخدامرتيميا مع  اآل  رتيميا اآل  الغذاء
بروتين72- 60 الزريعة    10دل  بمع  %  وزن  من   %

ً يومي  عشر مراتٍ    ا

حجام  األ  إلىك حتى الوصول  السم  مسحوق
  )  اتٍ جرام 5- 1المطلوبة ( 

 )اتٍ جرام 5- 3( إلىللوصول  ) 20( ـ من اليوم الاعتباراً  )2م/زريعةٍ  500(  إلىة ت التخزينيا ام الزريعة المطلوبة يتم تقليل الكثافجحمالحظة: كلما زادت أ
  التحضين .  ةبدايمن  خالل شهر

  Cat fish، القرموط  الكائن   اسم
  بيئة الكائن المستزرع

  باستزراعه تقوم   التيالدول العربية   أهم
  العذبة  مياهال

  السودان  - مصر
  صناعي  ،  صناعينصف   ،  ييعبط  نوع التفريخ المستخدم 

  )صناعيلاف  صن(التفريخ الطبيعي و  2م/ رٍ وذك 3:  إناثٍ  3  مهات الكثافة التخزينية لأل
  ) اعيلصنالتفريخ ا(  ذكر 2نثى : أ 1

  باستخدام مستخلص الغدة النخامية   ز التكاثر فيتح
  ا عام   عمر النضج الجنسي 

  اه يم اتٍ لتر 6/بيضةٍ  2000  الكثافة التخزينية للبيض 
  م ° 25عند  ساعةً  36  قس البيض مدة ف

  )بيض جرام 150 =ماألوزن  كجم 1م (األ% من وزن  15كل   عدد البيض 
  بيضةٍ  ألف 250 – 200 =الكيلو بيض

  م ° 25عند  ساعةً  36  ض فترة تحضين البي
  ) ألياف زجاجية أو( زجاج  اً لتر 50 –لتراتٍ  7  سعة خزان تحضين البيض 

  البيض/اليرقات  اه في مرحلة تحضينجودة المي
  ، األكسجين المذاب  pH، نطاق درجة الحرارة 

  ) NH3-N(  ينةتأ مال غير األمونيا، )N( كلية: أمونيا
  الصلبة الكلية  المواد ، النترات، النتريت

  مياه نسبة تغيير ال

  
  لتر  /ملجم  3 ، > 8- 7، م° 25- 23
  لتر /ملجم 0.06<لتر ،  /ملجم 2<
  /لتر  ملجم 20</لتر ،  ملجم 1<، لتر/ملجم 100<

0.5 –  3 %    
  2/م يرقةٍ  200  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  ماء  3م 10مستطيلة  اتخزان أو خراسانيةم)  1× م  8 ×م  3(  2م 42  ين خزانات التحض حجم
  /ملل  20  – 10)، اآلرتيميا بروتين(%  54ناعمة   أعالف  تغذية اليرقات 
  )الخراسانية  حواضاأل(  2م/سمكةٍ   001  صبعيات إل اكثافة تحضين 

  ) الترابية ألحواض(      2م/سمكةٍ  50
  )خراسانية( م 1  ×م  8 ×م  3  صبعيات إلسعة أحواض تحضين ا
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  ) الزجاجية افلياأل( م  1 ×م  5 ×م 2
  كجم  1.5 – 1حتى  )بروتين(%   35، جرامٍ  200حتى  )بروتين(% 40  التسويق   حجمحتى  األصبعياتتغذية 
  للفدان ألف 15 – 10 : طبيعي  لتربية نظم ا

  3م/سمكةً  15-  10 :نصف صناعي
  3م/سمكةً  50 – 20 : صناعي

  : األصبعياتة تحضين مرحلجودة المياه في 
  المذاب  كسجيناأل، pH، درجة الحرارة 

  ينة متأ الغير  األمونيا، الكلية  األمونيا
  النترات ، النتريت 

  مياه يير النسبة تغ 

  
  لتر/ملجم 6-3>، 8 – 7، م° 28 - 26
  لتر  /ملجم 0.06<، 3<
  /لتر ملجم 1<، لتر/ملجم 100<

  ) ابيةالتر األحواض(%  5)، الخراسانية األحواض% (20
 الحصاد 

  
  

  التربية   مدة
FCR 

 ويقي التس حجمال

  )الطبيعي (النظامفدان /انٍ طنأ 10 -  8
  ) مكثف شبه( فدان/اً طن 20  – 15
  ) مكثف(فدان /اً طن 50  – 30

  شهورٍ  6
  % بروتين) 35(     1.6

  كجم  1.5 – 1

  

  : (البياح) البوري أسماك

  Mugil cephilus  العلمي االسم

 

 Mullet  يزي جلنإلاالشائع  ب االسم
  

 Mulet  الشائع بالفرنسي االسم
  البياح – البوري  المحلي   االسم

عيش في على ال قدرة عالية ولها  ،ةحالمالياه الم أسماكسهلية والجرانا ) من والطوبارة وال العائلة البورية ( البوري أسماكتعتبر 
ال  فيعلى شواطئ البحار والبحيرات    تشرتن  ، المالحة  مياهال  فيتقوم بالتفريخ  ه العذبة والشروب،  الميا معتدلة والحارة  المناطق 

    .لتتغذى على بقايا المواد العضوية المتحللة

ً نوع  186(  تتكون العائلة البورية من من الحر والطوبارة    البوريويعتبر    .ةناوالجر  يوالطوبارة والسهيل  ها البوريأهممن  ) وا
السهيلي  ،رالح  البوري،منها    التربية  فيالشائعة    نواعاأل السويس  ، البوري    اإلناث   وعادة ما تكون  .)5.53الشكل  ي (والبوري 

، ختلف معدالت النمو بالنسبة للعائلة البورية باختالف النوعوت  ، ونفس العمر  بيةمن الذكور تحت نفس ظروف التر  اً حجمكبر  أ
وبعمق   )أفدنةٍ  5 -2( الترابية ذات مساحة بين ضاألحوا في لبوري والطوبارة، ويتم تربيتهماند اع معدل نمو أفضلن وقد وجد أ

  . )˚م 28- 20( بيندرجات حرارة ا في مويفضل تربيته ،)م 2 – 1.5( بين

  
 الصدرية. الزعنفة  الرأس. 
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 معدالت النمو .  العين.

  ري والطوبارة. الفروقات الخارجية بين أسماك البو 5.53الشكل  

  : في التربيةالعائلة البورية  أسماكية  أهم

 بحر بالبحيرات). ال التقاءفي الوسط الطبيعي ( تواجد الزريعة بكميات كبيرة   -
  . مراضاألمة واعلى مقرتها العالية قد -
 .) األلف في اً جزء 40 -2( درجات الملوحة المختلفة على قلم على التأقدرتها  -
 مالح المعدنية والفيتامينات . األ و )3-ميجاو(األ يث مستوى الحمض الدهنيمن حالقيمة الغذائية  -
 ها .  أسعار ارتفاع -

 .االستدامةتضمن   ها الألن ؛على المصادر الطبيعية االعتمادم وعد  ،طوال العامها  م تفريخيتيتها  هم أل ونظراً 

 :  الطبيعيالتفريخ 

  ،)م  5  –  4(  مائي بين  عمقو  ،)م°   29  –  25(  بين  ند درجة حرارةاه المالحة عالمي  في يالتفريخ الطبيع  في  البوري  أمهات  تبدأ
ً   )،األلفب  اً جزء 32(  ودرجة ملوحة حسب ظروف    للتفريخ  مهاتاألكما تختلف مسافة هجرة    .لتفريخ بالليل  اون  ما يك  وغالبا

  . ضدرجة الحرارة وبين عدد البيضاءة واإلفترة أن هناك عالقة بين كما  .المد والجزر  ةحركالموقع و

   :الصناعيالتفريخ 

  : أهمية التفريخ الصناعي

  .روف البيئيةالظ فيللفقس بالتحكم  أعلىة تحقيق معدالت كانيإم -
   .على مدار العامبالكميات المطلوبة توفر الزريعة  -
 . يةاإلنتاجلبعض الصفات  مكانية التحسين الوراثيإ -

 :  خللتفري مهاتاألهيز تج

 مشبعةالغير  الدهنية    األحماضت ومينا الفيتا و  البروتين والدهونتغذى األمهات قبل التفريخ بغذاء يحتوي على نسبة عالية من  
واليرقات    ،الصغرىوالعناصر   البيض  جودة  وزن    )يوم/% 4(  بمعدللرفع  ومستوى سماكاألمن  المياه  جودة  مراعاة  مع   ،
 . )لتر/ملجم 5( قل عنبحيث ال ي األكسجين

  والعوالق المائية األخرى. حالب الط لتكوين ،والمعدني بالسماد العضويها ترابية مع تسميد أحواض في مهاتاألوقد يتم تخزين 
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  : يالتفريخ الصناعمراحل 

 مصدر األمهات : 
   ).أغسطس –يوليو ( الفترة ما بينفي  -ء هجرتها للتفريخأثنا  -الوسط المائي الطبيعي -

  ).رٍ شهأ 3( تقل عن لمدة الالمفرخ: يتم أقلمتها بعد صيدها  -
 . طلب أقلمةتتو ،مزارع التربية -

 : مهاتئص المطلوب لألالخصا

 .قبل التفريخ مهاتاألكد من جنس أالت -
  .)مكج 1(زن و وبمتوسط )ناث وذكور(إ مهاتمن األ تجميع عدد كافٍ  -
 باستخدام مضادات الطفيليات القشرية.  األحواض إلىبعد النقل وقبل نزولها  مهاتاأل تعقيم -
تخزين  ، وبمعدالت  )54.5الشكل  (  تهويةبها    )3م   001  –  10(  بين  هاوحجم  ، )م  2  –  0.5(  مقها بينعاض  حوأ  في  تخزن -

  .)يوم/% 300( المياه بمعدلتغيير ، مع )3م /كجم 5( إلىتصل 
  اتساخوالتقليل من معدل    األحواضن  جدرانمو الطحالب الخيطية على    لتالفي    %)   60(جزئياً  بالشباك    األحواض  تغطى -

  .األحواض
ً ب     من وزن الجسم)  %  4(  تغذى عدة مرات في اليوم بنسبة -   –  35تحتوي على بروتين بين (  ةوجاف  عالئق متوازنة غذائيا

45 %.(  

  
 أمهات البوري المغطاة بالشباك. أحواض 5.54الشكل 

    :يالهرمون الحث

بالهرمون - الصناعي (  )5.55الشكل  (  تعالج اإلناث  الهرمون  للهرLHRH-aإما بواسطة زراعة كبسولة  المحرر  مون  ) 
ً ميكرون  520بيضة (وصول قطر ال  دعن  اإلناث   فيلحث وتنشيط عمليات تكوين المح    ،المحدث للتبويض   الن  أ  يفضل، و)ا

  البيض. وأقطارلما له من تأثير على عدد فريخها عند ت )سنواتٍ  3- 2.5( عنها عمار أتقل 
أتتناسب   - لكل  الالزمة  الهرمونية  ً الجرعة  البويضنثى عكسيا أ  لذا ؛ة مع قطر  باألنبوب    اإلناثبيض  خذ عينة من  يفضل 

 في لمعة  أويظهر بريق  بحيث  ،   )تكوين المحبعد  مرحلة ما  (كد من وصول البيض للمرحلة الرابعة من مراحل النضج  أللت
ت على  يدل  وهذا  البويضة  محيطي  ،المنتصف  فيالزيت    قطراتع  مجمنتصف  السيتوبالزم  ً ويكون    فإنها الذكور    ماأ  ،ا

مباشرة   متفحص  على  الضغط  المبواسطة  السائل  إلخراج  البطن  هرمون   ،نوينطقة  على  تحتوي  كبسولة  وتزرع 
) والمحصورت  ،)Testeroneالتستيرون  الظهرية  المنطقة  في  الكبسولة  الجانبي  زرع  والخط  الظهرية  الزعنفة  بين  ة 

اإلناث    ،لألسماك النض   فيتعالج  بجرعة    جمرحلة  المح)  تكوين  (مرحلة  للبيض  (الثالثة  من امٍ جرميكرو  200قدرها   (
) الجسمكجم/LHRH-aهرمون  وزن  من  التيسترون  ،)  هرمون  فتقدر  كمية  الذكور  (مقدابـ أما  من  كجم/ملجم  2.5ر   (

  .كتوبر أ –يوليو  من شهر النضج الجنسي  موسميكون وزن الجسم. 
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 . يالبور اتأمهعملية حقن  5.55الشكل 

  حواض التفريخخصائص أ

  )،PVCسى (  فيبى مادة   أو األلياف الزجاجية أو خراسانية: األحواض 
    م). 1.5(  : عمقال

  °م).  29- 25(  :درجة حرارة  

  ظالم.  ) ساعةً  18) إضاءة و (اتٍ ساع  6: (ةاإلضاء
   .لوكٍس   500: شدة اإلضاءة 

  
  أحواض التفريخ . إلىتطهير األمهات بعد نقلها   ). يوم /راتٍ م 3تغيير المياه ( ) مع زيادة معدل3م/كجم  5تخزين األمهات بمعدل (

    واإلخصاب:التبويض 
  :  ضالبييع مجت

لليوم    مهاتاألحواض  أ  فيلم تستجيب للحقن مع الذكور    التي  اإلناثرك  تت  ،من وزنها  )كجم/مليون بيضةٍ (  حواليتبيض األنثى  
البيضكد من ظهوأستمر للتحيث تتم متابعة الحوض بشكل م  ،لياالت بواسطة شبكة سعة عيونها بين    ع البيض الطافيمجي  ،ر 
تطهي  ،)ميكرونٍ   500  -200( (ال  ريتم  بمعدل  البنسلين  باستخدام  دقيقة    جرام  200لتر//ليةً دو  وحدةً   80بيض  لمدة  بيض) 

  .  ملل) للتخلص من البكتيريا/ ملجم 0.05واالستربتومايسين (
يخصب البيض بخلط السائل المنوي مع التقليب وإضافة مياه بحرية   ،   الجافةيض: طريقة اإلخصاب ن إلخصاب البتاهناك طريق

هذه    فيويكون اإلخصاب    .نقي، ويضاف السائل المنوي  إناء به ماء بحري  فييوضع البيض    ،ب الرطبةخصانقية. طريقة اإل
  الحالة أسرع.

  :تحضين البيض 

البيض  انيأو  تستخدم الزجاجيةمن    )5.56الشكل  (  تحضين  أثناء رلت/بيضةً   250(  بكثافةو  )اً لتر  170-50(سعة    األلياف   (
إ  ،التحضين لبعض    انظر  .درجة الحرارة  حسب وتختلف فترة تحضين البيض    ،لشفطا  بواسطةخصب  مالبيض غير  الزالة  مع 

  .)5.57الشكل ( يضالبمراحل تطور 

    
  البوري.بيض تحضين  5.56الشكل 
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  بعض مراحل التطور الجنيني داخل البيض حتى مرحلة الفقس ليرقة البوري .  5.57الشكل  

  درجة الحرارة فترة تحضين البيض و العالقة بين 
(ساعة)   فترة (°م)   درجة الحرارة   

60 20 
54 21 

48 22 

42 23 

36 24 

 :ليرقات  ا يةتغذ
و البوري    يرقات  التغتحضن  بعد  تبدأ  الخارجية  ب  امتصاصذية  المح  الحيكيس  اليوم    اعتباراً   الغذاء  الفقس  الثانيمن   ، من 

  2-1(  بينيتراوح  طول    حتى)  لمل/  خليةٍ   103×  5-4(  بمعدل)    .Chlorella sp  (  ضراءالطحالب الخى اليرقات على  ذوتتغ
الفاقسة  التستمر  و  ،)5.59الشكل  (  )سم وجود    على    باالعتماد  بدون تغيير مياه  )◌ٍ أيامٍ   10(  لمدةأحواض التحضين    فييرقات 

اليوم    .المهويات على    الثانيومن  بينرا  يالروتيفتتغذى  مقدارهااوتضاء    ،)لمل/يراروتيف  15  –  10(  بمعدل  بشدة   لخزانات 
ن  لمثلى فإ الظروف ا  يفو  ،بعد الفقس  خامس عشر  ـال   من اليومتبدأ التغذية الصناعية    ،)5.58الشكل  (  )كٍس ول  5000  –  2000(

 بعد الفقس.  الخمسين اليوم في )ملم 41.61( مقدارهطول  إلىاليرقة تصل  

  نوع الغذاء   الكمية المستخدمة   (يوم)   التحضينمرحلة 
 ) Chlorellaطحالب (  ل مل/خليةٍ  500.000- 400.000  امٍ أي 10 – 1
2-  15 ً  ) Brachionus plicatilisروتيفيرا (  ل مل/روتيفيرا 15-  10  يوما

15 ً   غذاء صناعي  % من وزن الجسم 20  يوما

 

    

  .خزانات تحضين يرقات البوري 5.58الشكل  
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  (الطحالب).  الطبيعيإكثار الغذاء   5.59  الشكل

  ). 5.60 الشكل( انظرلمزيد من المعلومات حول تصميم مفرخ سمكة البوري 

  

  . البوري اكأسم إصبعيات تاجنإلتصميم مفرخ  5.60 الشكل

  : صبعيات تربية اإل
-20(  ندعلى قرص الشفافية عبشرط الحفاظ    )يوريا  ،السوبر فوسفاتوالمعدنية (ألسمدة العضوية  تضاف في حوض التربية ا

بين  )سم  30 مائي  بين    ،)سم  30-5(  وبعمق  لمدة  العمق  هذا  على  قدر  لتكو   )◌ٍ يامٍ أ  10-7(ويحافظ  أكبر  الغذاء ممكن  ين  من 
تدريجياً    يرفع.  الطبيعي المياه    ،)اً جرام  15-  10بين (يتراوح    بوزن    األحواض  فيصبعيات  اإل توضع    ،م)  1.5(  إلىمستوى 

نسبة بروتين قدرها   على   تحتوي  صناعية  أعالفب  ،بعد أسبوع  ضافية اإلالتغذية    تبدأ  ،ان)فد/إصبعيةٍ   3000ة (وبكثافة تخزيني
 اً جزء  15-10ق معدالت نمو عالية يفضل تربيتها في ملوحة بين (ولتحقي   ،%) من وزن األسماك5-3(بين  كميات  وب  )28%(

باست1.63(  إلى  غذائيالتحول  الل  معام  ويصل  ،األلف)  في تح)  خاصة  عالئق  دهن   ،بروتين)  %40(   على  تويخدام  ونسبة 
            .  ) رٍ وشه  8-7ة (طن/فدان) خالل فترة تربي 2( ـوتقدر اإلنتاجية ب .عالية

     
  ة لجمع الزريعة من الوسط الطبيعيب مصاحالالصعوبات 

  . نقل األمراض  . كميات غير منتظمة وغير مستدامة
  . نقلها لألمراض إمكانية  . خصائص وراثية ضعيفة

  . طول مدة األقلمة  . عدالت نمو ضعيفةم
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  Mullet، البوري  الكائن المستزرع  اسم
  العذبة والمالحة  مياهال  زرعلمستبيئة الكائن ا

  صناعي ، نصف صناعي    المستخدم نوع التفريخ 
  . )2ذكر/م 1 : إناثٍ  3(   2م/كجم 5  مهات الكثافة التخزينية لأل

  )LHRH-a ( هرمون  نم )كجم /◌ٍ جرامٍ ميكرو 200( :اإلناث  تحفيز التكاثر 
  ) من هرمون التستستيرون. كجم /ملجم 2.5: (الذكور 

  سنواتٍ  3  – 2.5  جنسي عمر النضج ال
  اللتر  في بيضةً  250  الكثافة التخزينية للبيض 

  °م) 20- 24، درجة الحرارة (ساعةً  60 - 36  مدة فقس البيض 
  من البيض.   جرامبيضة/ 1395بمعدل (   ،  واحدةمليون بيضة من األم ال 2.7  عدد البيض 

  ) لتر/ بيضةً  250( بمعدل )ماء لتر 170- 50(سعة  الزجاجية ليافاأل  خزانات  سعة خزان تحضين البيض 
  : مرحلة تحضين البيض/اليرقات اه فيجودة المي

  المذاب  األكسجين، pH، درجة الحرارة 
  ) NH3-N(  ينةمتأ الغير  األمونيا)، N(كلية  :أمونيا

  الملوحة ، المواد الصلبة الكلية، لنتراتا، النتريت 
  مياه نسبة تغيير ال

  
  لتر /ملجم 5>، 8- 7، م° 29- 25
  لتر /ملجم  0.06<،  2<
  %  32، /لتر ملجم 20< ، /لتر ملجم 1 <،  لتر/ملجم 20<

ً  /الخزان في مياهكمية ال جمالي% من إ300   يوميا
  3/م يرقةٍ  200  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  3م/سمكةٍ  100  صبعيات إل اكثافة تحضين 
  م  3- 2دائرية قطر  أحواض  سعة خزانات التحضين لألصبعيات 

  التسويق   حجمحتى  عياتصباإل تغذية 
  نسبة البروتين 

  الترابية.  األحواض فيمع التسميد   بروتين) %30( أعالف استخداميتم  )اً جرام 20( حتى
حتى  ،  الطبيعيالغذاء  ) مع  % بروتين40(  فأعال  استخداميتم    الخراسانية  األحواض  في

  ) % بروتين28( أعالف استخدامالتسويق يتم  حجم
  ) فدان/سمكةٍ  3000( حواض ترابيةفي أ بيعيط  استزراع  نظم التربية 

  ) فدان/ سمكةٍ  6000( حواض ترابيةصناعي في أنصف   اعاستزر
  : صبعياتإلا المياه في مرحلة تحضين جودة 

  سيجين المذابكاأل، pH، درجة الحرارة 
  ينة أ متغير ال ، كلية: اأموني

  الملوحة ، النترات، النتريت
  مياه يير النسبة تغ 

  
  لتر/ملجم   6-5>، 8 –  7      ، م° 28 - 26
  لتر/ملجم 0.06<، 1<
  في األلف  اً جزء 32 -  1     ، لتر/ملجم 1<، لتر/ملجم 20<

100  %  
 الحصاد 

  
  التربية   مدة

FCR 
 التسويقي  حجمال

  طن/فدان  2يعية: التربية الطب
  فدان  / انٍ طنا 4 تربية شبه المكثفة: ال
  رٍ وشه 8

  )  بروتين 28%(    1.7
  جرامٍ  500– 400

  

 

  : هأنواعكارب بال كأسما 5.2.2

 Cyprinus carpio  العلمي االسم

 

 Carp  جليزي ن اإلب   الشائع االسم
   

 Carpe commune  الشائع بالفرنسي االسم
  كالمبرو - الكارب   المحلي   االسم

  

ً   تربيتهايتم    التي المياه العذبة  أسماك  أهممن  بروك  يعتبر سمك الم   أساسيةٍ   بعة أنواعٍ ك أرهنا، وسياموطنه األصلي وسط آ  ،عالميا
   . السمكة جسمعداد القشور الموجودة على أ حسب العاديالمبروك من 

المبروك   على  ي  ، )Omnivorus(  الرمية  سماكاألمن    العادييعتبر  الحيوانيةالعواتغذى  العضوية    ،شراتوالح  ،لق  والمواد 
الموجودة   على     ،التربة  فيالمتحللة  بدرجة    األعالفويقبل  الكربوهيد  ،ةكبيرالصناعية  جيدةرويهضم  بصورة  وتصل   .ات 

يث تقوم ح  ، )كجم  4-3(  بينوزنها  يتراوح  التي    مهاتاأل  استخدامويفضل    ،خالل عامين  النضج الجنسي  إلى  المبروك   سماكأ
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  ، )بيضةٍ   ألف  800(  بيض على   )كجم  1(كل    ، ويحتويالتفريخة الواحدة  فيمن وزنها بيض    ) %25(  تهما نسب  نتاجبإ   مهاتاأل
الع  أسماكوم  وتق خالل  مرتين  بالتفريخ  وتكونامالمبروك  الربيع  في لى  واألالتفريخة    ،  فصل  فصل    فية  والثاني  ،بداية  بداية 

  .الخريف
  

    

  العاديالمبروك 

  Common  carp, Cyprinus carpio 

  المغطى بالقشور  يالمبروك العاد

Scaled common carp, Cyprinus carpio   

 

   :نى المبروك الصي
العوالق  على    الفضييتغذى على النباتات المائية والمبروك  ومبروك الحشائش  : ة فمنها  عاداتها الغذائي  فيوعة  مجمال  هذهتختلف  

(الطحالب) الرأذوالمبروك    ،  النباتية  على  و  الحيوانيةالعوالس  القواقعاألوالمبروك    ،ق  على  ً تتكاثر   وال    .سود  في    طبيعيا
ً عل  داالعتمايتم  و  األحواض تفريخها صناعيا من  جموالم   هذهوتصل    .ى  الجنسي  إلى  سماكاألعة  )،  سنواتٍ   3(  خالل  النضج 

  . )كجم/بيضةٍ  ألف 400- 350( ـوتضع كمية بيض تقدر  ب

  يني أنواع المبروك الص
 Silver carp،  الفضيالمبروك 

Hypophthalmicthys  molitrix  
 Grass carp  ،  مبروك الحشائش

Ctenopharyngodon idella        

 Black carp، األسودالمبروك 
Mylopharyngodon  piceus 

 Big head carp ،المبروك ذو الرأس
Hypophthalmicthys  nobilis  

  

                     : المبروك سماكالتفريخ الصناعي أل

 :  مهاتاأل اختيار
عينات  تؤخذ    ،ة بالبطنوامع وجود طر  ،)5.62الشكل  (   بالبيض  تلئالتي بها بطن مستدير ومم  )5.61الشكل  (  األمهات  اختياريتم   

البيض اللتأ  من  مرحلة  من  ضعف  ستخدي  .خيرةاأللنضج  كد  على    مهاتاألعداد  أم  الحصول  لضمان  الذكور  نسبة   أعلىمن 
  . والنقلألمهات خالل الجمع للحقن، ويراعى عدم إجهاد ا داخل المفرخ استعداداً  عن الذكور  مهاتاألفصل ، وتخصابإ

  
 بروك الفضي في األقفاص العائمة. أمهات المتربية  5.61الشكل  
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  . ناضجةال  يعادالروك مبال وذكورناث إالظاهرية بين  اتالفروق 5.62الشكل  

 : ة النخامية للحقن الغد  تجهيز

منها    الجافةالنخامية    ةالغد  تستخرج  الالزم  العدد  تحديد  وأ  سبح ويتم   زجاجيإناء    يف  الغدة  طحنت   ،مهاتاألزان  أوعداد 
ا الملحيويضاف  المركزي  ع فيويوض  ) ملل1جزء في األلف/    0.6(  بتركيز  لمحلول  الطرد  للحصو  جهاز  دقيقة  ل على  لمدة 

  مستخلص الغدة .

  : مهاتاألتخدير 

  تية :اآلباستخدام المواد المخدرة أثناء مراحل التفريخ الصناعي  مهاتاأل تخدر

  المبروك  أمهاتمستخدمة في تخدير المواد المخدرة ال
  .  )دقيقة  2- 1(  لمدة ،)لتر 200/ملل  5(  بتركيز ، Quinaldin ( 2-methyl quinaldin ) الكنالدين  
MS 222 Tricaine methaine sulfonate  ، دقائق  3- 2(  لمدة ،)لتر  200/   جرام 10( بتركيز(  .  

  :لنخامية  بمستخلص الغدة ا مهاتاألحقن 

  :  )5.63الشكل ( على جرعتين مهاتاأل تحقن

   الكلية  ) من  1/10(  وهي:  لى  واألالحقنة إ  التيالجرعة  العاديؤ طاعيتم  للمبروك  للسمكة سواء   ، الصينيالمبروك    أو  ها 
تزيد    صغيرة  بكثافة ال  أحواض  أو  ناتخزا  في  مهاتاألدها  توضع بعو  ،للحقنة الثانية  استعداداً   مهاتبمثابة حث لأل  يوه
 .عن الذكور مهاتاأل وتفصل ،)3سمكة /م 2( لىع

   هاوزن  من  )كجم/ملجم  3(  حقن بمعدلوت  ،ةوزن كل أم على حدوت  ،ىلواألمن الحقنة    )ساعاتٍ   8(  تتم بعدنية :  الثاالحقنة ،  
  ) جمك/ملجم 0.5( بمعدل  مهاتالحقنة الثانية لألبذكور الحقن ت ،)5.63الشكل ( بإبرة وخيط جراحيالفتحة التناسلية  خياطةمع 

 . )كجم/ملجم 3( بمعدل  يالصينالمبروك تحقن أمهات بينما  ، اهمن وزن

  
  

  .العاديتخييط الفتحة التناسلية للمبروك   .مستخلص الغدةبالمبروك العادي  أمهاتحقن 
 . نثىاألة  المبروك بمستخلص الغدة النخامية وتهيئ أمهاتحقن  5.63الشكل  
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  :لحصول على البيض  ا
إ  ا  مهات ألاخراج  يتم  ثم وزنها  لخزاناتمن  الجراحيواإلسفنج  توضع على قطعة من  ، و وتخديرها  الخيط  على    فك  الموجود 

حتى    ،طبق نظيف وجاف  فيالفتحة التناسلية يتم استقبال البيض    اتجاه  فيعلى مقدمة البطن    وبالضغط الخفيف  ،يةالفتحة التناسل
تجلب الذكور للحصول على السائل  الترابية    األحواض  إلىبعد نقلها  و  ،المبيض  فيمن البيض الموجود  )  % 90(  والييع حتجم

ذكر  أكثر  استخدامويفضل    ،المنوي البيض    من  على  لتخصيب  الحصول  إ  علىأ لضمان  بعد    مهاتاأليتم وزن    ،خصابنسبة 
الزريعة الكلية   كمية  و   -ونسبة الفقس  ،خصاباإللحساب نسبة    -مأمن كل    المجمعة    يضالحصول على البيض لتقدير كمية الب

 . التفريخة الواحدة فيالمنتجة 

  : خصاب الصناعياإلعملية 
  ،خصاباإلنسبة    انخفاض  لتفادي  ،طبق خاص  في  يض كل سمكة على حدةويفضل وضع ب  )،دقائق  5-2(  البيض لمدة  يخلط 

محلول   مناإليتكون  (كلوري  )اتٍ جرام  4(   خصاب  صو ملح  ويضاف  اتجرام  3(  و ديوم)  د  من   بعد  يوريا/لتر)،  دقيقتين 
  مع استمرار ،اب  خصاإل  لتسهيل  زالة المادة اللزجة الموجودة على البيضحيث يعمل على إ  ،البداية  فيبكميات قليلة  خصاب  اإل
غسعم ساعة    البيض  للية  لمدة  المحلول  ا  وتغيير  كل  زوال  البيضحتى  على  الموجودة  اللزجة  ً   مدختويس   ،لمادة  اللبن    أيضا

إ كمحلول  الدهن  بمعدلصخالمنزوع  لبن    1(  اب  جاهز  هذهنهاية    يوف،  )ماء  اتلتر  10/لتر  البيض  يكون  للتطهير   اً العملية 
  .)Tannic acid( باستخدام حامض التنيك

البيض  يتم غس بمحلول حامض  ل  (   التنيكمرتين،  الجيد    ،لتر)/جرام  1بتركيز  التقليب  دقيقة،  مع  لبيض اصبح  ي  اهبعدولمدة 
    .للتحضين  اً جاهز

    :صناعيالصف نالتفريخ 
 مستوى رفع  وي  ، )م¼  (  إلى  خزاناتال  في  مياهمستوى ال  خفضبعد الحقنة الثانية مع  )  2م/ذكر  1: أنثى  1(  بنسبة    مهاتاأل  تخزن

ً   خزاناتال  في  مياهال  وتوضع    ،)˚م  24(ارة عند  الحرمع التهوية والحفاظ على درجة  وذلك      لتبويضاعلى    اثنحث لإلل  تدريجيا
المتقاربة   األنثىعلى    الإالذكر ال يقبل    ألنوالذكور؛    اإلناثحجام  ألتام بين  التناسق اويراعى     ،مهاتاأل  تخزاناضاءة على  إ

  . حجمال فيمعه 

البيض  يبدأ  األحواض  في  مهات األمن وضع    )ساعةً   12-10(  بعد باستمرار    ،ظهور  التهويةويقلب  يض ب ال  عمجي   ،بواسطة 
ثم    ،)اتٍ ساع  6دقائق /  10لمدة (   ،)3/م  جرام  1(  بواقع)  Malakit greenت جرين (ي أو المالكباستخدام حامض التنيك    ويغسل
  ارجية للموسم القادم . الخ األحواض إلى اتمهاألقل تن  ،تحضينالاني أو فييوضع 

  

   :تحضين البيض انيأو

    :قماع التحضين الزجاجية أ 

عن    يوه ال  ،  علىاأل  إلىسفل  ألامن    مياه ال  ا فيه  تصعد   ،الشكل  ةقمعي  ةجاجيز  يةأوععبارة  تخرج  حافة    أعلىمن    مياهحيث 
ً البيض معلق  ليبقى  الخارج،  إلىوتنساب    األقماع   70(  ويحضن البيض بوزن  ) اتٍ لتر  7(  لوعاءسعة ا  وتصل    . ويقلب باستمرار  ا

  .)اً جرام

  :  الزجاجية ليافاألقماع التحضين المصنوعة من أ

 ينيالمبروك الص  أسماكتستخدم لتحضين بيض  و،  اً لتر)180-50(  سعتها بين  )5.64  لالشك(عية كبيرة قمعية  أو  عبارة عن  هي  و
  مع التقليب المستمر حتى الفقس .  )وعاء/مٍ جرا 400( بواقع
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  الزجاجية .  انيواأل

     
  . )ساعاتٍ  3(  عمر فاقسة مبروك عادي ريعةز  . مخروطية أواني

  المستخدمة لتحضين بيض المبروك. انيواأل 5.64  لالشك

   :فقس اليرقات   
ت  مع مراعاة ثبا  ˚م)،  24عند درجة حرارة (لمبروك الصيني  ) لساعةً   36(  ، و  )ساعةً   72(  بعد   لعاديالمبروك ا  بيضفقس  ي

 لياحدوث تشوهات لليرقات وبالت  إلى  يؤدي  مما قد  ،خرفقس متأ  أوقس مبكر  ف  ثناء تحضين البيض لمنع حدوثجة الحرارة أدر
  . نسبة الفقس انخفاض

  : سة  تغذية اليرقات الفاق  
الفق ب  ذىغتس  بعد  المسلوقاليرقات  البيض  يرقة/بيضة(  لبمعد  ،) 5.65الشكل  (  صفار    تغذية أ  بدت    ،)ساعاتٍ   4(  كل    )مليون 

(  يرقاتال لساعاتٍ   4بعد  بالنسبة  الفقس  من  العادي)  الفقس  )  ساعةً   24(  بعد  و  لمبروك  لمن  ابالنسبة  لصيني لمبروك 
 3(  رقات لمدةالي  تستمر تغذيةو  ،تغذية اليرقات  فيرتيميا  اآل  استخداموقد يتم    ،الكامل لكيس المح  االمتصاصبعد    وذلك،بأنواعه

  قل .األ ىعل بأسبوعينيتم تجهيزها قبل استقبال الزريعة  والتي ،حواض التحضين الترابيةأ إلىباكر الالصباح  في تنقلثم  )يامٍ أ

    
  .رقاتتغذية الي  . ر البيضتجهيز صفا

  تغذية يرقات المبروك.  5.65الشكل  
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 :  حواض التحضين  أهيز تج

المب يرقات  تحضين  والصينيرويتم  العادي  العضوييو  ،)م½  (  بعمق  الترابية  األحواض  في  ك  السماد    150(  بمعدل  ضاف 
من  وا(  )كجم 35(  بمعدل  المعدنيوالسماد    )فدان/كجم فوسفاتلمتكون  الغذاء  ل  )،ويوريا)  كجم   10(  سوبر    الطبيعي تكوين 

  في األيام األولى.  الطبيعيمبروك على الغذاء اليرقات ، نظراً العتماد المختلفة هأنواعب) يةوالحيوان (العوالق النباتية

  ياالمعاملة باستخدام الميتروفونات (الترتتم    يامٍ بأربعة أ  أحواض التحضين  فيوقبل إنزال الزريعة    من التسميد    )يامٍ أ  10(  بعد
    .التسميدالناتجة عن عملية   ق الحيوانية عوالاللقتل كل  )المليون في½ جزء ( %) بمعدل80كلوروفون 

 :  صبعياتإلانقل  

ا التحضين  أ  إلى  صبعيات إلتنقل  الباكر  في  المجهزةحواض  مليون (  من  بكثافة  وتخزن    ، وأقلمتها  )5.66الشكل  (   الصباح   ½
الي  ،)فدان/إصبعيةٍ  مستوى  اعت  في  مياهرفع  الثالث    باراً الحوض  اليوم  اتغ  ،)م  1.5(  مستوى  إلىمن  بإلذى    األعالفصبعيات 

ً يوم  25(  لة التحضين لمدةتستمر مرح   ،صبعيةإلامن وزن    ) % 5-3(  بنسبة  ،مرتين في اليوم  )%40(  بنسبة بروتينالصناعية     ) ا
  .نيمبروك الصي%) لل30-25( و ) %50لمبروك العادي (اإلعاشة لوتصل نسبة  ،)جرام 1( حجم حتى

    

  .عياتصبإلقلمة اأ  المبروك العادي  صبعياتإ
  الترابية.  األحواض إلى اإلصبعيات نقل 5.66الشكل  

  Carp  العاديمبروك ال  الكائن المستزرع  اسم
  العذبة  مياهال  بيئة الكائن المستزرع
  صناعي  ، اعي نصف صن  ،  طبيعي  نوع التفريخ المستخدم 

  )الطبيعيالتفريخ ( 2ذكر/م 1ثى:أن 1  مهات الكثافة التخزينية لأل
  (التفريخ النصف صناعي))  2ذكر/م 1:أنثى 1
  (التفريخ الصناعي) 2ذكر/م 2:أنثى 1

   كجم/ملجم 4- 3 (لألنثى): جرعة ثانية، نثىأ/ملجم 4- 3 :لى أوجرعة   دام مستخلص الغدة النخامية باستخ حفيز التكاثرت
   كجم/ملجم 2- 1 (للذكر): انيةعة ثجر

  سنة    2- 1  الجنسي ضج عمر الن
  تحضين البيض)  أواني(  مياهلتر  6بيض/ جرام 70  الكثافة التخزينية للبيض 

  م° 25عند  ساعةً   72، بيضةٍ  ألف 800بيض =  كجما   س  مدة فق عدد البيض،  
  اتٍ لتر 7- 6  سعة خزان تحضين البيض 

  : لبيض/اليرقاتين ا اه في مرحلة تحضجودة المي
  ذاب الم األكسجين، pH، الحرارة

 )NH3-Nمتأينة (الغير  )، N( كلية: أمونيا
  المواد الصلبة الكلية  ، النترات، النتريت

  مياه نسبة تغيير ال

  
  لتر/ملجم 5>، 8.5 –  7.5، م° 26  – 24
  لتر/ملجم 0.06<، 3<
  لتر /ملجم 20<، لتر/ملجم 1<، لتر/ملجم 100<

  لتر/دقيقة  0.5
  )الترابية  األحواض(فدان /رقةٍ ي ألف 500  (كثافة) الفاقسة ين اليرقات  تحض

  )الخراسانية  األحواض( 2م/يرقةٍ  ألف 20
  ) م 1× م  8 ×م  3(  2م 24  خزانات التحضين  حجم

    األحواضالناتج من تسميد  استخدام الروتيفيراب  تغذية اليرقات 
  % بروتين 54  – 40ناعمة من   أعالف استخداممع 
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  الخراسانية   واضاألح فيللتغذية  روتيفيرا  الغذاء الحي  تاجإن
  )الترابية  األحواض( 3م/سمكةً  40  – 30  األصبعيات كثافة تحضين 

  )سانيةالخرا األحواض( 3م/سمكةٍ  200 -    100
  الترابية) األحواض(       3م 4200  التحضين لألصبعيات  سعة خزانات

  ) الخراسانية األحواض( 3م 20 × 20
  التسويق   حجمحتى  بعياتصإل اتغذية 

  نسبة البروتين 
  ) جرامٍ  500حتى ( % بروتين 30 – 40 :صناعية الفأع

  ) كجم 3 ، التسويق  حجمحتى  (% بروتين  28 صناعية: أعالف
  فدان/سمكةٍ   2000ترابية  حواض أ طبيعي:  ربية نظم الت

  / فدان سمكةٍ   4000ترابية   أحواض  :صناعينصف 
  / فدان مكةٍ س 6000ترابية   أحواض: مكثف 

  : صبعياتإلا  ضينالمياه في مرحلة تحجودة 
  المذاب  األكسجين، pH، الحرارة

  ينة أغير مت، كلية: أمونيا
  مياه نسبة تغيير ال،  النترات، النتريت

  
  لتر/ملجم 6 -4>، 8 – 7، م° 25-  20
  لتر/ملجم 0.06<، 1<
  ) المكثف لنظاما في (% 50، لتر/ملجم 20<، لتر/ملجم 0.1<

  كجم  3- 2% بروتين)،  28(علف  1.6فدان، / أطنانٍ  5-2شهر،  12 التسويقي   حجمال،   FCR، ، الحصادبية،  التر مدة
  يروموناس اال - الليرنيا   الشائعة  مراضاأل أهم
  Chinese carp, مبروك الصينيال  الكائن المستزرع  اسم

  العذبة  مياهال  بيئة الكائن المستزرع
  صناعي  -  ناعينصف ص  نوع التفريخ المستخدم 

  في التفريخ النصف صناعي  3ذكر /م 1:نثىأ 1  مهات الكثافة التخزينية لأل
  خ الصناعي التفري في 3ذكر /م 2:أنثى 1

  لغدة النخامية باستخدام مستخلص ا تحفيز التكاثر
  

  وذكر  أنثى / ملجم 4- 3لى  أوة جرع
  األنثى من وزن  كجم/  ملجم 4- 3جرعة ثانية 
  من وزن الذكر كجم/ ملجم 4- 3جرعة ثانية 

     سنة 3-2  عمر النضج الجنسي 
  تحضين البيض)  انيأو(  مياهلتر  180بيض/ال  من جرامٍ  500  الكثافة التخزينية للبيض 

  م ° 25عند  ساعةً  36  مدة فقس البيض 
  ةٍ بيض ألف 450 – 400على  بيض يحتوي كجم  يض عدد الب

  م ° 25عند  ساعةً  36  فترة تحضين البيض 
  اً لتر 180  -  50  البيض ضين سعة خزان تح

  حلة تحضين البيض/اليرقات مر اه فيجودة المي
  المذاب  األكسجين، pH، درجة الحرارة 

 )NH3-Nمتأينة (ال)، غير N( كلية: أمونيا
  لصلبة الكلية  المواد ا، النترات ، النتريت

  مياه نسبة تغيير ال

  
  لتر/ملجم 5>، 8.5 –  7.5، م° 26  – 24
  لتر/ملجم 0.06<، 3<
  لتر /ملجم 20<، لتر/ملجم 1<، لتر/جممل 100<

  تر/دقيقةل  0.5
  )الترابية األحواض (فدان /يرقةٍ  ألف 500  تحضين اليرقات الفاقسة (كثافة) 

  )الخراسانية  األحواض( 3م/يرقةٍ  آالف 10
  م)  1× م  8 ×م  3(  3م 24  زانات التحضين خ حجم

    األحواضالناتج من تسميد  الروتيفيرا  تغذية اليرقات 
  % بروتين 54 – 40ناعمة من  عالفأ

  )الترابية  األحواض( 3م/سمكةً  40  – 30  صبعيات إل ا ضينكثافة تح 
  ) الخراسانية األحواض( 3م/سمكةٍ  200 - 100

  ) الترابية  األحواض(  3م 4200  صبعيات إلن لسعة خزانات التحضي
    )الخراسانية األحواض( 3م 20 × 20

  التسويق   حجمحتى  صبعياتاإل تغذية 
  البروتين سبة ن

  جرامٍ  500حتى  تين% برو 30 – 40 :صناعية أعالف
  )  كجم 3- 2التسويق ( حجم% بروتين حتى  28 صناعية: أعالف

  س/فدانالرأ يمبروك ذ 500مبروك فضي +  1000ئش + مبروك حشا  1500  بية الترا األحواض فيالمختلط  نظم التربية
  : األصبعياتالمياه في مرحلة تحضين جودة 
  المذاب  األكسجين، pH، ارة الحردرجة 
  ينة غير متأ، ةكلي : أمونيا

  ي العسر الكل، النترات، النتريت
  مياه يير الغ نسبة ت

  
  لتر/ملجم 6  -  4>، 8-7، م° 25 - 20
  لتر/مملج 0.06<، 1<
  المليون في اً جزء 180 - 120، لتر/ملجم 1<، لتر/ملجم 20<
  (نظام التربية الطبيعي)% 5

 اد الحص، FCRالتربية،   مدة
 التسويقي  حجملا

  فدان/أطنانٍ  4 - 2روتين)، % ب 28علف (  1.6، اً شهر 12
  كجم  3- 2

   Aeromonas hydrophila - الليرنيا   الشائعة  مراضاأل أهم
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  : جمبريال  -عذبةالمياه ال روبيان 5.2.3

 Macrobrachium rosenbergii  ي العلم سماال

 

 Fresh water prawn  جليزي ن اإلب  الشائع االسم

 Crevette d’eau douce  ي ع بالفرنسلشائ ا االسم

) جمبريال  ( العذبةالمياه  روبيان  المحلي   السما  
  

  

  فيتعيش    منه  ةعديد  أنواعهناك  و  .)Macrobrachium(  جنس  و )Palamonidae(  عائلةإلى  العذبة    مياهال  روبيان  ينتمي
الدافئة   أك،  )Macrobrachium rosenbergii  (ها  أهمالمناطق  أحد  يطلق  ؛  العالم  في  الروبيان  نواعأبر  وهو  ه  علي   لذلك 

، التربية المائية فيتستخدم على نطاق واسع  التيت الالسال أهميزاته العديدة أصبح أحد ممالمياه العذبة العمالق. ونظراً ل روبيان
  ً     . واضحلأل  والربحية ية الكليةاإلنتاج زيادة  إلى ا يؤديمم ،البلطيسمكة مع  ةالمختلط التربية في خصوصا

  مميزات روبيان المياه العذبة 

  تنوع غذائه.  .ل نمو عالٍ معد

  .شهورٍ  6 فييصل لحجم التسويق   سهل التفريخ.
  ل األمراض.قلي   ذو قيمة غذائية عالية. ،سهل الهضم

  .اقتصاديةذو قيمة   الطلب عليه. ارتفاع

  : األنثىالتمييز بين الذكر و

ً  حجمكبر   مع  ،األنثىأكبر من    حجميتميز الذكر ب   ،األنثىعن  المشيالمسافة بين أرجل  فيق وضي المنطقة الرأس صدرية نسبيا
 فــيبأشواك عن مثيلــه  اً اً ومزودحجم سمكاً وأكبر أكثره الذكر بأن  في  الثانيويتميز الزوج    أزواجٍ   ة  خمس  المشييبلغ عدد أرجل  

ل فخــذ مفصــ   علــى  األنثــىوعنــد    ،  المشــيامس مــن أرجــل  الخــ   وتوجد الفتحات التناسلية للذكر على مفصل فخذ الزوج    ،األنثى
  .)5.67الشكل ( سباحةو منطقة تحضين البيض أسفل البطن بين أرجل ال ،الزوج الثالث من أرجل المشي

    

  األنثى   الذكر             

  بين ذكر وأنثى روبيان المياه العذبة.جية في الظواهر الخار اتالفروق 5.67الشكل  
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  :جواو سلوك التز النضج الجنسي

 أعلــىثــى إلعطــاء ألنل الي. ويعتبــر الــوزن المثــ )رٍ وهش 6-4الي (بعد حو لنضج الجنسيروبيان المياه العذبة ا    وإناثتبلغ ذكور  
  . )اً جرام 80-60(ن بي  ، وللذكر)اً جرام 60-50(  نيب إنتاجية

 بينو حموضة   )لتر/اتٍ جرام  4>(ومستوى أكسجين  °م)    30  –  28(  بين  درجة حرارة  ،  مالئمة للتفريخف الوعند توافر الظرو
ذكور) إذا كان الذكر   1:  إناثٍ   5بنسبة (  اإلناثمليون) يتم وضع الذكور مع  في ال  جزء  05<(غير المتأينة    نيااألموو  )8.5  –  7(
 أليــافخزانات  أوأحواض أسمنتية  فيذكر)،  1: إناثٍ  10اء تكون النسبة (زرق كالبات ا رتقالية،  وإذا كان الذكر ذات بكالب  ا  ذ

    .)5.68الشكل  ( حمرشو ادها بماء نقيلك بعد تطهيرها وإمدوذ ،جوازجاجية للتز

  

 المياه العذبة.  روبيانج  وتزال  نتيةأحواض أسم 5.68الشكل  

 ،ج)واســمى انســالخ التــزللين (بعد انســالخ يا  ذات الهيكل الخارجي  األنثىالصلب و  الهيكل الخارجي  يج بين الذكر ذوايتم التز
ن ويمكــ ثــى، ألنخلف الفتحات التناســلية ل لمشيتجويف بين أرجل ا  فيجالتينية  صورة كتلة    فيالمنوي    السائلحيث يقذف الذكر  

تلقائيــاً يلقــح  مــن الجمــاع) ســاعاتٍ  6( حــواليعــادة بعــد البيض  األنثىعندما تضع  ،هذا المكان فيا أن تحتفظ به فترة طويلة له
لــه يجع داخــل غشــاء رقيــق لســباحةهداب الموجودة علــى أرجــل ااألللخلف للتثبيت على    طريقه  في  السائل المنويى  بمروره عل

ً متماسك   .  ا

  :  دورة الحياة

 طــور مــا ،طــوراً)11وعــددها  (طوار اليرقيةاأل ،المخصب البيضالل دورة حياته بالمراحل التالية:  المياه العذبة خ  يانروبيمر  
  ).التسويقي حجمالطور الناضج (ال  ،)5.69الشكل (ليافعالطور ا ،عد اليرقةب
  

    
بــاللون  ابتداًء من اللون األصــفر وانتهــاءً   لبيضتدرج تطور ا  أنثى محملة بالبيض.

  الرمادي.
  مياه العذبة محملة بالبيض في مختلف مراحل تطوره.أنثى روبيان ال 5.69الشكل  
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 ،ذية عليها بعد انتهاء كيس المح مباشــرةالتغب الفاقسة اليرقات تبدأ ،لليرقة لىواألل التغذية خالل المراح فيرتيميا اآل  استخداميتم  
وقف طول فترة تطور اليرقات علــى بعد اليرقة. ويت  ما  حتى طور    جانب الغذاء الحي  إلى(الكاستر)    الصناعيالغذاء  بعدها يقدم  

ً يوم 38-23(  بينيستغرق  العوامل البيئية المختلفة والتغذية وعادة      .)ا
  

يان المياه العذبة روب مواصفات جودة المياه لرعاية يرقات  

 الحرارة 
(˚م)    

 الملوحة  
لتر) /جرام (  

pH 
 

المذاب  األكسجين  النترات  النيتريت   األمونيا   لعسر الكليا 

المليون)  في (جزء  
28 -32  12 -15  7 -8.5  6 -10  >150   >0.1  >1   >20  

  
  اإلضاءة:

 باإلضــاءة خزانــاتكمــا يجــب تزويــد ال ،قــاتاليرتجهــد  المكشوفة حتى ال خزاناتسطح ال  من)  %  90-60(  حوالييجب تغطية  
  الماء.من سطح  )م1الي (حو ارتفاعوتكون على  ،)2م /واتٍ  250( مصباح قوتهبواسطة  الصناعية الكافية

  :الكثافة
ظــل  فــيعاشــة اإلمعــدالت  وتتراوحاشة، وإع معدل نمو أعلىمناسبة إلعطاء  )لتر/يرقةً   50(  بمعدل  خزاناتال  فيتعتبر الكثافة  

  .)% 50-30(بين   ف البيئية المالئمة والتغذية المتوازنة لظروا

  :قلمة والفطام)األبعد اليرقة ( ما   طور

بعــد اليرقــة  ور مــايتم فطام ط  قلمةاألوبعد    ،بعد اليرقة يمكن أقلمته على الماء العذب  طور ما  إلى  الطور اليرقي  بعد أن يتحور 
) 3مملــ 1( العلف المحبب أوولحم المحاريات  ،الديدان المائية الصغيرة (ية أخرى أغذ  إلىرتيميا والكاستر)  اآل(  ذاء اليرقيالغ  من

ألحواض التحضين حتــى نقله وبعد ذلك يمكن  ،ك بالتدريج خالل أسبوعويكون ذل ،)%40( عن اتقل نسبة البروتين فيه  البحيث  
  أحواض التربية. فياليرقة مباشرة بعد  طور ما استزراعالحارة يتم  اندالبل أغلبوفى  ،الطور اليافع إلى يتحور  

  :أحواض التحضين فيبعد اليرقة  ر مارعاية طو
يية، ويتم تســميدها قبــل ويجب أن تكون طم ،)م 1( ) وبعمق2م 050- 400( ة المساحةيفضل أن تكون أحواض التحضين صغير

ً يوم  15(  ـبالتخزين   درجة  عند، فيجب أن يكون ماء الحوض نةاالحضخواص المياه دوراً هاماً خالل فترة  تلعبو  ،األقلعلى    )ا
 بــين بمعــدل ،بــأحواض التحضــين بعد اليرقة  طور ما  يتم تخزين  .البازلتي  أو  الكربوني  أو  الرملي  مرشحجودة عالية باستخدام ال

  فع.الطور اليا إلىتحور  يلمدة شهر و نصف حتى ) 2م/وحدةٍ   100-وحدةً  50(

  بعد اليرقة لية التحضين ماح عميجب مراعاتها لنجا التيبعض المقاييس 
  . ˚م 32- 28حرارة المياه: 

  .pH  :7 -8.5الهيدروجينيس األدرجة 
  . المليون في  جزءٍ  100- 40كالسيوم):  ت ال(كربونا يالعسر الكل

  .المليون في  ءٍ اجزأ 6- 4المذاب:  األكسجين
  

  :الطور اليافع

ويرقــات ،والديدان المائيــة الصــغيرة ،كائنات الحية الصغيرة ى ال، ويتغذى علاألحواض فييربى  مهاتاأل يشبهور كامل وهو ط
  .العلف الصناعي إلى باإلضافة ،الحشرات والقواقع

  :بيــةالتر

العذبة    روبيان  يربى الملوحة   في  أو  أحواض    فيالمياه  قليلة  المائية  الربيع   فصليدورتين خالل    أو لدورة تربية    ،المسطحات 
الروبيان عن ويتوقف    )،˚م  29-27للروبيان (وتعتبر درجة الحرارة المثلى    ،الحرارة  اتدرج  بانخفاضوذلك لتأثره    ،والصيف
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الحرارة   درجات  عند  د،  °م)  20(<التغذية  الحرارةروتسبب  حصاده    .نفوقه  °م)   15(  جة  سبتمبر  يتم  شهر  نهاية   عند   مع 
)  2م/إصبعيةً   60(بكثافة    لروبيانصبعيات اإخزن  ت  .)أخرى (مثل البلطي  أسماكمع    ربيتهتكن  كما يم   .درجات الحرارة  انخفاض

   طور ما بعد اليرقي. في
 ملم) من األعالف  1.6(  ذات حجمعالف  أمرتين يومياً  ب  الحرارة  حسب درجة  %/يوم) 3-2بين (  تتراوح    يغذى الروبيان بنسبة

األعالف  ةالغاطس توزيع  ويتم  أيدوياً  ،  للر  فيمساحة  كبر  على  فرصة  أكبر  إلعطاء  للتغذيةوبياالحوض  الكمية   تقدركما    .ن 
ل ساعة  كل  وفحصها  بالتغذية  خاصة  أطباق  على  منه  محددة  كمية  بوضع  العلف  من  االمطلوبة  العلف  كمية  في  تحديد  لمتبقية 

ً المقعلى ذلك يتم تحديد زيادة أو نقصان كميات العلف    وبناءً ، الحوض )    فيطبق    2األطباق (  بعد  الروبيانيتم حصاد    .دمة يوميا
  .)فدان/طنٍ  1.5-1.0( إلى اإلنتاج ويصل   )؛% 70-60( بين تتراوح  إعاشةبنسبة   )رٍ وشه 6(
 

: التسـويق  

ظــل ضــرورة قطــع الكالبــات قبــل   فيخاصة    بالروبيان البحريض الصعوبات بالمقارنة  المياه العذبة بع  نروبيايواجه تسويق   
  .)5.70الشكل  ( وزنه إجماليمن ) % 23 –  4( ح بينوتترا المحصول بنسبة انخفاض اليوبالت ،عرضه للبيع

  

  المياه العذبة.  لروبيان التسويقي حجمال 5.70الشكل  

  العذبةياه روبيان الم  انتشارتحد من  التيلمعوقات ا
  . °م) 15درجات الحرارة (< انخفاض  

  . المراحل األولى فيتكلفة تغذيته عالية وخاصة 
  . الذكور مما يصعب تسويقه بدون نزعها فيكبر الكالبات وخاصة 

  . المراحل األولى فينسبة اإلعاشة وخاصة  انخفاض  جية للمفرخات نتيجة تدني الطاقة اإلنتا
  

  Fresh water prawn العذبة،  مياهال يانروب  الكائن المستزرع  اسم
  العذبة  مياهال  الكائن المستزرعبيئة 

  ي نصف صناع  ، طبيعي غير  ، طبيعي   نوع التفريخ المستخدم ،  التكاثر
  اليةكالبات برتق اكان الذكر ذ إذاذكر)  1: ناثٍ إ 5(  مهات زينية لألالكثافة التخ

   قاءكالبات زرذا كان الذكر  إذاذكر)  1:إناثٍ  10(
  ي طبيع،  ◌ٍ رو شه  6- 4   تحفيز التكاثر عمر النضج الجنسي،  

  °م 28عند  ساعةً  72، ساعةً  72% من وزن األم ،  15  – 10   فقس، فترة التحضين مدةوزن البيض، 
  : لة تحضين البيض/اليرقاتمرحجودة المياه في 

  المذاب  األكسجين، pH، الحرارة درجة 
 )NH3-Nمتأينة (ال)، غير N( كلية: مونياأ

  ية  الكل المواد الصلبة، لنترات، ا النتريت

    
  لتر/اتٍ جرام 4، 8.5- 7، م° 30   – 28
  جزء في المليون ، 05<، مليونجزء في  1<
  لتر /ملجم 20<، لتر/ملجم 1<، لتر/ملجم 0.06<

   لتر/يرقةً  50،   م1م×8م×3   تحضين اليرقات  م خزانات التحضين، نسبة  حج

     رتيميا اآلة األولى: يرقيالمراحل ال  تغذية اليرقات 
  رتيميا والكاستر اآل: ةاليرقبعد  ور ماط
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لحم   ، الديدان المائية الصغيرة: بعد اليرقة  المرحلة المتقدمة من طور ما
   ) 3ملم 1( علف المحببال أوالمحاريات 

  2م/ 100 - 50 بمعدل   ، أحواض التحضين: بعد اليرقة طور ما  صبعيات إل اتحضين خزان 
  م. 1، العمق 2م 050-  400الخزان: 

  الطور اليافع.  إلىتحور يحتى  شهر و نصف  :لمدةا
 ، القواقـع، ت  يرقـات الحشـرا، والديدان المائية الصـغيرة    ، الكائنات الحية الصغيرة       صبعياتاإل تغذية 

  % بروتين.38الغاطس    الصناعيالعلف   إلى  فةباإلضا
  . )م 1( وبعمق )2م 500-  400أحواض التربية صغيرة المساحة (  نظم التربية 

  : صبعياتإلا ين ة تحضالمياه في مرحلجودة 
  المذاب  األكسجين، pH، درجة الحرارة 

  ينة غير متأ، كلية: أمونيا
  ي العسر الكل، النترات، النتريت 

  
  لتر /اتٍ جرام 4، 8.5- 7، م° 29-  27

  المليون)جزء في  ، 05<، مليونجزء في  1<(
  المليون  في جزءٍ  100-  40، لتر/ملجم 20<، لتر/ملجم 0.06<

 الحصاد 
 التسويقي  حجملا  ، FCR ، التربية  مدة

  فدان/طنٍ  1.5 – 1
  ( كمتوسط وزن ) اً جرام 20 -  15،  1.8، شهورٍ  6

  )  Vibriosisفبيريو (مرض ال -  الشائعة  مراضاأل أهم

  البقع المحروقة  مرض أومرض البقع البنية  أوالسمراء مرض البقع  -

  : وحيد الجنس البلطي أسماك 5.2.4

 Oreochromis niloticus  العلمي سماال

 

 Tilapia  جليزي ن اإلب   لشائعا سماال
 Tilapia  الشائع بالفرنسي االسم
  الشبار - البلطي  المحلي   االسم

  : يم المفرخ مصوت الموقع  اختيار

  : الموقع ياراخت

  ية. لسمكوقربه من المزارع ا ،جودتها ونوعيتها ،الموقع على توفر مصدر المياه اختياريعتمد  

  : مهاتاألدارة قطيع وإ اختيار

عتع قطيع    مهاتاأل قطيع    اختيارملية  تبر  من  اإلوتكوين  نجاح    أهمحالل  يعتبر    ،مفرخالمقومات   النيلي  البلطي  اختيارحيث 
ً ال وظهور صفات غير مرغوبة      ،خرىاأل  البلطي  أنواع تهجينات من    أيعمليات الفعالة لضمان عدم حدوث  من ال  محسن وراثيا

    . جيال التاليةاأل في

  بلطي ات الأمه    اختيارمعايير 

الصغيرة    اختيار األعمار  ذي  األمهات  على    إلىيؤدي  قطيع  لعامين  القطيع  عمر  األمهات ،   األقلإطالة  وزن    فاختيار  متوسط  ذات 
  ذي كفاءة عالية .  تكوين قطيع إلى) يؤدي شهورٍ  6 لىبحيث ال يزيد العمر ع ،جرامٍ  250- 020(

تبدأ من بداية الزعنفة   ،داكنذات لون     وطولية على الزعنفة الذيلية والظهريةرضية  عظاهرياً وجود خطوط    النيليالبلطي    يميزأهم ما  
  كل الزعنفة الذيلية يدل على احتمال تهجينها مع أنواع أخرى .   فيعدم وجودها طوط أو تقطعت أو ان حتى نهايتها، فكلما تالشت هذه الخ 

  

  :غالية الماء
متعت  البلطيمد  مفرخات  ااأل  في  عظم  ذات  اعتباراً البارد  لطقس  ماكن  التفريخ  يناير    على  شهر  زريعة  نإل   ،فبراير  أومن  تاج 

هذا التوقيت يعتمد على    فيوبدء التفريخ     .المزارع السمكية  فيية و بداية دورة الترببريل وهل شهر إأومن    جاهزة للبيع اعتباراً 
تاج  نإل  الي فإن وجود الغالية أمر ضروريوبالت  ،حواض الزريعةأ  أو  مهاتاألحواض  أ  يف)  م̊   24(  إلى  مياهضرورة تسخين ال
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التوقيت  فيالزريعة   أحياناً    ،هذا  (ضبط    بجهاز  حديثةالالغاليات    استخدامويتم  في    )،موستاتالثرالحرارة  معظم وتستخدم 
  .األحواض مياه إلى وإضافتهاغليان ة الدرجعند  مياهتعتمد على تسخين قدر معين من ال التيالمفرخات الغاليات 

  
  :ءةضااإل

  ت عدد يتم تثبي   ،ضاءةاإلفترة    انخفاض  مع فصل الشتاء في  خاصة ،البلطي أسماكتفريخ  فياإلضاءة فترة ية همأل نظراً 
رة ) فتساعةً   16(  إلىتحتاج  حيث أن سمكة البلطي    ،التفريخ  فياإلسراع  بما يساعد على    ،البيت المحميداخل    )مصابيح  10(
                                                                      قل.   األضاءة على إ

  : البالستيكيةلبيوت المحمية ا
درجة حرارة مياه   رفع ل  األحواضوتغطى     ،عند مستوى ثابت  رجة حرارة المياهمحمي للحفاظ على د  في بيت    مهاتاألتوضع  

ا  ،  )°م  4-3(  إلى فصل  أءلشتاخالل  رفع    فيما  ،  يتم  ا  الغطاءالصيف  الصعوبة  داخل  المحميلعمل  أن    ،لبيت  درجة حيث 
  . )5.71الشكل ( )˚م 40( تبلغ بداخله الحرارة

  
 . التحضين أواني . الريمصدر  

  
 المستخدمة في تفريخ البلطي التحويطات الشبكية 

  
 تفريخ البلطي  فيالمستخدمة  حميةالبيوت الم

  
ً  بلطي نيلي أمهات  غالية الماء محسن وراثيا

 فق مفرخ البلطي.بعض مرا 5.71الشكل  



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           115
 

  :خة الهواء مض

الزريعة   عالية تصل    األحواض  فييتم تحضين  يستلزم  مم  ،)2م /يرقةٍ   2000(  إلى بكثافات  مع   خاصة هواء    مضخة   داماستخا 
قصى معدل  ألضمان الحصول على  ،  )لتر/ملجم  5(  يقل عن  بما الالمذاب    األكسجينحفاظ على مستوى  لزريعة للا  حجمزيادة  

           . لحضانةانمو خالل فترة 

  : المولد الكهربائي

  الهواء . مضخات الماء و شغيللت حالة انقطاع التيار الكهربائي فيبديل وأساسي  كمصدر يستخدم المولد الكهربائي 

  : بل التفريخالمفرخ ق  عدادإ

السمكي  في  البلطي  أمهات  تخزينيتم   (ة  المفرخات  (شهر  خالل)  2ذكر/م  1:  إناثٍ   3بمعدل  وفبي  حواض أ  في    )رايريناير 
شبكية  أو  اسانيةخر األمهاتفي    األحواض   اخلد    تحويطات  أحجام  بين  التجانس  مراعاة  مع  محمية،  األبيوت  مع  في خذ  ، 

لبأن األسماك األكب  االعتبار داخل   مهات األ وتوضع  تغذى األمهات على أعالف متوازنة      ،ها كفاءة تناسلية منخفضةر عمراً 
ً المفرخ    . فصل الجنسينبداية التفريخ مع  قبل خمسة عشر يوما

  البلطي خالل اإلجهاد التي تمر بها أمهات الهامة   المراحل الثالث

  . لواقع عليهااإلجهاد اات كاستجابات تعويضية لمقاومة رمونإفراز العديد من اله  - أ

  . الطبيعيلمقاومة لكي تتمكن من الحفاظ على توازنها ا  . ب

  .  وحدوث النفوق  مراضباأل لإلصابةمما يعرضها ، جهزة المناعية األف وضع ، تدهور الحالة الصحية ؛اإلنهاكج. 

  : جودة المياه في المفرخ
ال الحالة الفسيولوات بالمفرخفي    مياهتؤثر جودة  ونوعها   ،هاحجمو  ،باختالف عمرها  مهاتية لألجية والصحشكل مباشر على 
مونيا ال  ومستوى أ   )9-7(    بين  موضةحودرجة     )؛لتر/لجمم  5(  جينمستوى أكس  إلى  البلطي النيلي  أسماك  تحتاج  .داخل المفرخ

  ).  لتر/ملجم 0.5( لىيزيد ع

  :األمهاتتغذية 
ً م تتواأل   نإ لذلك ف  ؛  الفم  فيضنات البيض  حان  م  طيالبل  أسماكتعتبر   عتمد  عن  التغذية  خالل فترة تحضين البيض وت  قف تماما

ً يوم  13-10(لمدة    على استنزاف مخزونها الداخلي لذا    ؛الخارجيالوسط    فيطالق الزريعة  فقس حتى إوال  تحضينالبداية    نم  )ا
بنسبة      بروتينيذات محتوى    أعالف    لىإوبالتالي تحتاج    ،ثىألن جهدة لالم  سلوبها الفريد تعتبر من العملياتفإن عملية التفريخ بأ

التو%)،  10(  بنسبة  ودهون%)  35( المستخدم  لبرولالمكونة    األمينية  األحماض  فيازن  مع ضرورة  الدهنية    ماضاألحوتين 
ً   األعالف  فيالمكونة للدهون والفوسفوليبيدات الموجودة    6-ميجاأوو  )  Omega-3(  3- جاميأوالدهون المحتوية على    وخصوصا

)Omega-6(،  التناسلية لأل  إلى   تؤدي  والتي  سماك األمن وزن  )  %3(  وتتم التغذية بمعدل.  نتاج الزريعةوإ  مهاتزيادة الكفاءة 
ً مرتي ً أ مهاتاألحواض أ مياهتحافظ على جودة   والتي ،العائمة األعالف باستخدام ،ن يوميا   .  يضا

                            : تياآلك) 5.72الشكل رخ (المففي نتاج الزريعة مراحل إوتتم 

  مٍ جرا 300-250( بين نوزو )2م/ذكر 1:   إناثٍ  3( بمعدل  مهاتاألتخزن(. 

  الليل . رات خالل فت  خاصةب  )˚م 25(الغاليات للحصول على درجة حرارة  استخدامبواسطة  مياهرفع درجة حرارة ال 

 يوم  15(  بعد ً الزريعة بواسطة شباك  اتمه األزين  تخمن    )ا الزريعةحواض  أ  إلىنقل  تو  تجمع  وفي حالة وجود    ،  تحصين 
األمهات يجمع وين في بعض  فترة تحضينالمفرخ الست  إلى  قلبيض  الفقس    هكمال  يجب    ،)˚م  26(  درجة حرارة  عندحتى 

الحرارة  تذبذب  تجنب ع  درجة  تأثير  من  له  فلما  اليرقاتلى  وجودة  التحضين  حواض  أ  إلى  الفاقسة  رقاتاليتنقل    و  ،ترة 
   كيس المح.فترة امتصاص المعاملة الهرمونية بعد انتهاء 
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  مع مراعاة مستوى الكثافة الذي قد يؤدي  )،  2م /يرقةٍ   2000لهرمونية بمعدل ( أحواض المعاملة ا   ى إلن الزريعة المنقولة  تخز
  .)% ذكور 70( إلىللزريعة  ويلالتحفي نسبة  انخفاضإلى   ارتفاعه

م ت على  عتمد  المفرخات  يتم    التي  مهاتاأل  استبدالعظم  بأخرى  بالتفريخ  ا  األحواضمن    عددٍ   فيتجهيزها    قامت  لبيت  داخل 
يقل    ال   ا م  إلىقامت بالتفريخ تحتاج    التي   مهاتاأل  ألن  ؛التفريخة التالية  فيالحصول على الزريعة    فيع  سرااإلبهدف    المحمي
ش التالية  حتىهر  عن  تحتاج    التي  تمهااأل ما  بين  ، التفريخة  تجهيزها  ً   12(  إلىتم  الناتجة   وبالتالي  ،)يوما الزريعة  عدد  زيادة 

ً ظ أيالح     ،اع سعرهاوارتف  بداية الموسم  فيخاصة     لذا يجب   ؛ مهاتاألحواض  من بعض أعة  مجريعة المعداد الزأ   انخفاض  حيانا
 . يخة التاليةلتفرا  فيلفور على اذكور الاستبدال 

كبريتات  ستخدت (بت  النحاسم  المليون)  جزءٍ   0.5ركيز  خيطية  التي  األحواض  في  في  فها طحالب  ت  التيو  ،تظهر  يع  مجتعوق 
  . يعمجثناء التأ منها كبيرٍ  قد جزءٍ ف إلىوتؤدي  الزريعة

  الرعاية الصحية ألمهات البلطي 
باس المفرخ  داخل  المستخدمة  تطهير كافة األدوات  الفورمالينتخدايراعى  وا  ،م  قبلمثل األطباق  ا من حوض آلخر،  ماستخدامه  لشباك 

  .األحواضويفضل عدم نقل المعدات بين 
  . األحواض إلى%) قبل إنزالها 4بحمام ملحي (ج تعال  بداية الموسم فيالبيوت المحمية  إلىعند إدخال األمهات 

يكون غيابها فرصة    والتي  ،النقلدت أثناء  فق  التيتمكن من تعويض القشور  كي ت ل    البيت المحمي  إلىاألمهات بعد يوم من إدخالها    تغذى
  لتكوين الفطر.

  أخرى.  أحواض إلىمهات ونقل األ ،الزريعة بعد تجميع  رمنجانات البوتاسيومبب تطهير األمهات بعد النقل 
وجود    من عدم  للتأكد  ،أمهات المفرخ  ا معأحواض خاصة لمدة شهر قبل تسكينه  فيمهات من خارج المفرخ يتم وضعها  األعند جلب  

  األسماك الجديدة .  فياض أمر
  تجنباً للعدوى المرضية.   األحواضزالة األسماك النافقة من إ

    .د الحدود المثلىياه داخل المفرخ عن الحفاظ على جودة الم
، دنيةالمع  مالحاأل  ،الفيتامينات  ،الدهون  ،ينبروت ال:وزيادة محتواها من    ،تغذية األمهات والزريعة  فيتحسين جودة األعالف المستخدمة  

    .من بعض أنواع البكتيريا ةمستخلصالة طبيعي ال  حيويةالمضادات الرافعة للمناعة و المواد ال
  اً.  عالف جيداألتخزن 

  

 
 .)م 18×8(البلطي  أمهاتض اأحو
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ً  نثى البلطيأ  مهاتاألحواض يع البيض من أمجت محسنة وراثيا

  
  الفم  حاملة للبيض في بلطيالى أنث

  
  فاقسة حاملة ليرقات  يبلطال نثىأ

  
 حاضنات بيض البلطي البيض تحضين إناء قمعي ل

  مفرخ سمك البلطي. 5.72الشكل  

  : رعاية اليرقات الفاقسة
حسب    )يامٍ أ  4(  كيس المح لمدة) وتتغذى على  مٍ أيا  3-1عند عمر (  لىواألطوارها  أ  في  )5.73الشكل  (  الفاقسة  تخرج اليرقات
%) والدهون والفيتامينات واألمالح المعدنية والمواد 40روتين (بنسبة بف الصناعية  تغذى اليرقات على األعال  ،درجة الحرارة

للمناعة، والتي تحتوي على هرمو الالرافعة  الجنسين  بالبداي  فياليرقات    تتغذى  ،تحويل    ، من وزنها)  %  25-20(  نسبة بينة 
ً  28( سبوعين من التحضين حتى) بعد أ%15( إلىالنسبة  هذهتقل و   .  من وزنها) %5( إلى لتصل)  يوما
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 يرقات البلطي .  5.73الشكل  

  : رقاتالي أعالفعداد إ 
السمكي المفرخات  معظم  إنتة  تعتمد  البلطيعلى  الذكريوح   اج  الهرمون  باستخدام  الجنس  تستيستيرونأ  17(  يد  ميثيل   ،)لف 

  . )5.74الشكل ( بعد الفقستغذية اليرقات  في العليقة المستخدمة إلى ضافتهبإ

  ن الذكري هرموطريقة إعداد العلف المعالج بال

  لمدة   )زريعة  ألف  300(  لمعاملة  هذه الكمية تكفيو  ) %95(  يثيلياألمن الكحول  لتر)    1(  ي فن الذكري  من الهرمو)  اتٍ جرام  6(  إذابة
)28  ً   . لمدة ثالثة أشهرٍ ثالجة ال في  ويمكن حفظه ،)يوما

  . رونٍ ميك )1000 – 400( جزيئات بينقطر  ب  العلف الناعم  استخدام
الهرإ ناعم  )كجم/ ملجم  60(  بمعدلمون  ضافة  المحلو  ملل  60  يؤخذ    ،علف  القياسي  من  خلطه  ،المعدل  كحول  0.5(  ـب   ويتم   ، لتر) 

فرد العلف على . ي كملهأالهرمون وضمان توزيعه على العلف ب   تشاران لزيادة معدل      عمف النامن  العل)  كجم  1(  إلى  الخليط  ويضاف  
نظيفة    قطعة يزيد سمك  - بالستيك  للك  )سم  2(   لىالعلف ع  طبقةبحيث ال  بالتطللسماح  بعد    ايرحول  العلف  ويصبح    - )ةً ساع  42(من 
  اليرقات . اً الستخدامه في تغذية جاهز

 

    
جل السماح علف المعالج بالهرمون الذكري من أفرد ال على العلف.  إضافة الهرمون الذكري 

 للكحول بالتطاير. 
 تاج بلطي وحيد الجنس. نإللبلطي بالهرمون الذكري يرقات ا فأعالمعالجة  5.74الشكل  

  
  :تغذية اليرقات 

%) من وزنها، ثم  20(  إلىوتنخفض خالل األسبوع الثاني  ،  قليوم) على األ/مراتٍ   6%) من وزنها (25تغذى الزريعة بنسبة (
وزنها  15( من  نهاية    في%)  حتى  الثالث  العمل  فترةاألسبوع  هذه  وتستمر  (المعاملة،  ً يوم  28ية  نسبة   )ا أعلى  على  للحصول 

      %).9تحول جنسي ( 
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  : ةنابعد الحض  اإلصبعياتحصاد 

  فيمراعاتها    يجب  التيلشروط  ا  همأمن  و  .حواض نظيفةأ  في  توضعو)  5.75الشكل  (رة المعاملة  بعد نهاية فت  بعياتصإلا  تحصد
  : اآلتيصاد ملية الحع
 قبل الغروب أو الصباح الباكر  فيد للبيع تحص .  
 حجمفروقات اللتفادي    صبعيات حسب األحجامإلا فرزت . 

 مع مراعاة الكثافة. طباق أ أوبراميل  فيلتخزين حواض اأ إلىنقل ت 

  هاي ستقطع الت  المسافةالكثافة ومع مراعاة  ،النقل كيستحسب وتوضع في . 
 

    
  فرز بعد ال صبعياتاإليع مجت  صبعيات إلفرز ا فيمة المستخد األطواقحد أ

  
 صبعيات نقل اإل  صبعيات البلطيإ

    
 تحضين اليرقات فيمستخدمة بكية  الالتحويطات الش    

  . يرقات البلطيضين األدوات المستخدمة في تح 5.75الشكل  
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  : تصبعياإلارعاية 

    تية:اآل لك بالخطواتتم ذي

  مرحلة البيع  إلىصبعيات إل رعاية اخطوات  

  . )اتٍ جرام  10- 5( بين متوسط وزن إلىلوصول ل) فدان/ ألفٍ  300( بكثافةالتخزين 
بنسبة   باستخدام  2(التغذية  (  األعالف%) من وزنها  بروتين)    30الناعمة  لألحواض التسعلى    واالعتماد،%  والمعدني  العضوي    ميد 

  .بهدف تقليل التكلفة لغذاء الطبيعيإلنتاج ا
  لشتاء. استعداداً لفصل ا ضاألحوا ورفع عمود المياه ب  ،المقدمة مع نهاية شهر أكتوبر األعالفإيقاف 
  اء .درجات الحرارة خالل فصل الشت  فيبهدف تالفي االنخفاض الشديد  األحواض هذه فيعميقة  مخابئعمل 

  إبريل مع بداية موسم التربية.  أول شهر اعتباراً من صبعياتإل احصاد 
    :سجالت المفرخ    

للمتابعة   ،بيانات الخاصة بأحواض األمهات والزريعةتدون فيها كافة ال  ،لمفرخا تعتبر السجالت من العمليات األساسية في إدارة  
أحواض   فياب نسبة اإلعاشة  وحس  ،يهاواعيد تسليم الزريعة بناًء عليد م، وتحداألحواضوتسجيل بداية المعاملة ونهايتها لكل  

                                                                        الحضانة.
  السمكي المفرخ  فيتتواجد   أنيجب  يالتالسجالت  أهم

  السجالت المالية   السجالت الفنية 
  . مهاتاألسجل 

  . املةالمعسجل الزريعة خالل 
  .لزريعةوا مهاتسجل التغذية اليومية لأل

  . حاللاإل أسماكسجل 
  . سجل مقاييس جودة المياه

  .اإلنتاجسجل المشتريات ومستلزمات 
  . ة بالزريعةسجل المبيعات الخاص 

  .عمالة اليومية والموظفينسجل ال

                    
  

  في المفرخملين للعاوالصحة العامة  العامة للحفاظ على البيئة االعتبارات
  .المصرفة من المفرخات بشكل منتظم ل المياهمراقبة وتحلي 

بالهرمون   المعالجة  اليرقات  أحواض  من  المصرفة  المياه  الجن إلن   ،الذكريمعالجة  وحيد  بلطي  (  في  ستاج  لمدة  خاصة    48أحواض 
    .) ليحدث تكسير للهرمون قبل صرف المياهساعةً 

    .النافقة سماكالتخلص من األ
  ئية. الرشيد للموارد الما الستخداما
  . والصحية للعاملين االجتماعيةرعاية ال

     مستلزمات السالمة والصحة للعاملينتوفير 
     ق معايير الجودة.على تطبي تدريب العاملين 

  Tilapiaالبلطي النيلي،   المستزرع الكائن  اسم
  ة العذب مياهال  بيئة الكائن المستزرع

    طبيعي    دممستخنوع التفريخ ال
  2ذكر / م 1:  إناثٍ  3  ت مها ألة لالكثافة التخزيني

    أشهرٍ  4 – 3  عمر النضج الجنسي 
   اتٍ لتر 6/  بيضةٍ  2000  الكثافة التخزينية للبيض 

  م° 25   - أيامٍ   5- 4  مدة فقس البيض 
  بيضةٍ  300  – 200 =ماألمن وزن  جرامٍ  100كل   عدد البيض 

  م ° 25 ؛  يامٍ أ 5 – 4  فترة تحضين البيض 
  اتٍ ترل 7- 6  يض حضين البسعة خزان ت

  : اه في مرحلة تحضين البيض/اليرقاتجودة المي
  جين المذاب كساأل، الحموضة، درجة الحرارة 

  )NH3-N( ينةأغير مت)، N( كلية: أمونيا
  النترات ، النتريت

  المواد الصلبة الكلية  
  مياه نسبة تغيير ال

  
  ترل /ملجم 5>، 8.5 –  7.5، م° 26  – 24
  لتر  /ملجم 0.06<، 3<
  /لتر ملجم 1<، لتر/ملجم 100<
  /لتر ملجم 20<

  لتر/ دقيقة  0.5
  2/م يرقةٍ  2000  كثافة) الفاقسة (تحضين اليرقات  

  م)  1×م  8  ×م  3(  3م 24  حضين خزانات الت حجم
  )% بروتين 54 – 40( ناعمة  أعالفباستخدام   تغذية اليرقات 
  الترابية  حواضألا في 3م/ ةً سمك 40  – 30  صبعيات إل اكثافة تحضين 

  3م/سمكةٍ  200 - 001
  الترابية   األحواض في 3م 4200  صبعيات إلخزانات التحضين ل سعة

  الخراسانية  حواضألا في 3م 20 × 20



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           121
 

  التسويق   حجمتى ح صبعياتإل اتغذية 
  البروتين  ةنسب

  ة مختلفبأقطار   صناعية  أعالف استخدام
   )% بروتين 30 –  40 (

  3م/  مكاتٍ س  5 -  3 :حواض ترابية أ طبيعي ستزراعا  ة ينظم الترب
  3م/ سمكةً  15 – 6 :ترابية أحواض صناعينصف   استزراع
  3م/ سمكةٍ  001 – 16 :الخراسانية حواضألا فيمكثف   استزراع

  : أصبعياتإلا المياه في مرحلة تحضين  جودة
  كسيجين المذاباأل، pHدرجة الحرارة، 

  )NH3-N( نةيأغير مت)، N( كلية: أمونيا
  النترات ، النتريت

  مياه ليير اتغ  نسبة

  
  لتر/ملجم  6 -4>، 8.5  – 7.5، م° 28 - 26
  لتر/ملجم 0.06<، 3<
  لتر /ملجم 1<، لتر/ملجم 100<

  )الخراسانية حواضألا(% 50
 اد الحص

  التربية   مدة
FCR 

 التسويقي  حجمال

  فدان /انٍ طنأ 8- 5
  رٍ وشه 6
  ) % بروتين 30(  1.2 

  جرامٍ  250-300
  ربتوكوكس است - الفيبريو    الشائعة  مراضاأل أهم

  :وتربية األحياء المائية /التكامل بين الزراعة النباتية 5.2.5

، ويؤدي  )5.76الشكل  (  حاصيل الزراعيةماك في ري الأحواض تربية األسم  المياه المصرفة من  استغالليساعد هذا النظام على  
المتوتغالاس  إلى المياه والمساحة)  فرة بشكلل مساحة األرض والمياه  الفائدة من  المياه المصرفة على  و   ،رشيد (تعظيم  تحتوي 

النباتاعناصر غذائية (مواد عضوية) تساعد عل الكيميائيةوت  ،تى نمو  المخصبات  حساب كمية     النظامويتم في هذه    .قلل من 
النباتية بد الزراعة  التي تحتاجها  المياهقة مالمياه  إهدار  النيتروجين  ا يجب حسكم  .ن أجل تجنب    عن الناتج    والفسفوراب كمية 

  للنباتات.الغذائية  القيمة لتقديركميات األعالف المستخدمة 
  ة المكثف تربية األحياء المائيةو  /زراعة النباتيةالتكامل بين ال ظاممزايا ن

  جودة عالية.  ذي   منتج  فيروتو  اقتصاديتحقيق عائد   من المياه. االستفادةتعظيم 
مجتمعات   فيعليها    داالعتما  يمكن لبناء  الصحراوية  األراضي 

  جديدة.
  المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة.  فييمكن تطبيقها 

 المشاريع. فيمال المستثمر تسريع دورة رأس ال
  

  األحواض بواسطة تغطية    تربية األسماك  فيالتغلب على الموسمية  
  تاج طوال العام . اإلنبالبالستيك و

 

    

    
  . األسماك والنباتاتالتكامل بين  5.76الشكل  
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  : السمكية  األعالف - 6

  :األعالفتصنيع   - 6.1

السنوات    األعالفمجال تصنيع    فيد حدث تطور كبير  لق تقنية  ب  خيرةاألخالل  الطافية   عالفاألتاج  ن إلكسترودر  األاستخدام 
بهدف   سماكلألم  صورة سهلة الهض في  تكوين العليقة لجعلها  فيكل المواد الخام الداخلة  . يتم طبخ  )6.1الشكل  (  ها المختلفةأنواعب

نشا    ىإلالمواد الخام    فيلموجودة  ات اتحويل الكربوهيدو  ،سماكلألوزيادة معدالت النمو    ،المقدمة  األعالفمن    االستفادةتعظيم  
  24(  لىإحبيبات العلف لفترة تصل  تثبت    عالفكمادة رابطة لأل  منها  واالستفادةما يسمى بعملية الجلتنة  لسهولة هضمها  و  وه

 إلى  بالتاليو،  كولأغير الم  بتقليل الغذاء  مياهجودة العلى  الحفاظ    إلىويؤدي هذا التماسك    ،)6.2الشكل  (  مياهسطح العلى    )ساعةً 
ال تلوث  األ  التقنية  هذه  تمكن  .المستخدمة  مياهتقليل  تحو تحقيق    من    سماكمربي  غذائيمعامل  لبعض  ل  مثل    اكسماأل  أنواعي 

    .)1.2-1( والروبيان البحري)؛ 1:1( البلطي

  المبثوق) (العلف   كسترودراأل  أعالفمراحل تصنيع 
 . المواد الخام  قبالاست 

  .  الطحن
  . الخلط
   .الطبخ

  .  المبثوقالعلف  إنتاج
 . والتعبئةوالتبريد   الغربلة والتجفيف

  

  

  . المبثوق السمكي نتاج العلفإ مراحل 6.1الشكل  

  كسترودر عالف األأ مميزات هم أ
  . سماكاأل في لة الهضمصورة سه فيجلتنة) أي جعله  ا ( نش إلىتحويل الكربوهيدرات 

  . )ساعةً  24أكثر من ( إلىالمياه  فيالثبات  األعالفمما يعطي  ،عتبر مادة رابطةي النشا 
  . األسماك احتياجاتحسب   ميات العلف الالزمةتحديد ك

  . بشكل يومي األعالفقبالها على إ نتيجة سماكالحالة الصحية لألحسن ت 
  . )%22-  8(بين  دهونبمحتوى البحرية  سماكنتاج أعالف األ إ الذي ساعد على رة األمربكمية كبي ت العلف يئافي جزيوت الزت تثب 
  يات الجلتنة. ية وعملالبروتين  ةتركيب حافظ على الت 

  ه. هضملسهولة  من الغذاء  االستفادةرفع  يعمل على  ؛األعالفتكوين  فيالمواد الخام الداخلة  طبخ 
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المتطل المعدنيةأ  ،فيتامينات(  األعالفخالئط    إضافة   ،ة  التقني  ههذب  األعالفتصنيع  لالهامة  بات  من  أ  ،)مالح  درجة  حيث  ن 
  . الدرجة  هذهضافات تتحمل  إ  استخداممن الضروري    نهإلذا ف  ؛ °م)120(  إلىتصل    ثناء التصنيعاألكسترودر أالطبخ في  حرارة  

  التقنية .  هذهامل لنجاح العوالخلط الجيد والمتجانس لكل المكونات من أهم  و

 

   

    

 

 األحجامبمختلف  أعالف

  

 ة قالمبثو الجافة األعالف الجافة المضغوطة  األعالف

   
  فاألعالتصنيع  فيلة  المواد الخام الداخ

  أحجام مختلفة ألنواع األعالف الجافة.  6.2الشكل  

    :ةتغذيال 6.2

  ومراحل نموها.    أنواع األسماكة والكميات حسب اليومي ةالتغذي عدد مراتيختلف 

  العذبةالمياه  أسماك تغذية  األسلوب المتبع في 
  من الوزن الكلي)  (% نسبة التغذية  كة السممراحل نمو 

  يوم) /اتٍ مر 6(  %20  ◌ً ايوم 25 –من الفقس 
ً جرام 50   مرة/يوم)  2(  %3  ا
  مرة/يوم)  2(  %2  جرامٍ  200- 50

  مرة/يوم)  2(  %1.7  جرامٍ  500- 200
  

  . سماكاألوكثافة ، المذاب األكسجين نسبة و ،الحرارة درجة خاصةبو التربية ظروف ت مراعاةااليجب في كل الح
  األعالف (أسماك البلطي النيلي)  أحجام حبيبات

  حجم (ملم )   ) جراممراحل نمو السمكة (
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  ملم 1  10-  3
  ملم 2   20- 10
  ملم 3   100- 20
  ملم 4    100>

  م في الوجبة الغذائية للهضالطاقة العلفية القابلة  دلة حسابمعا

  ) 0.40×  17.20بة الكربوهيدرات× )+(نس0.92×39.70)+(نسبة الدهون×0.90×23.7(نسبة البروتين×

  ).6.3الشكل يتم توزيع الغذاء بطريقتين (

  : اليدوية غذيةالت 6.2.1

ميات  تعديل الكمع    ،الحوض  في  ممكنة  تتيح للمربي توزيع العلف على أكبر مساحة  و  ،المكلفةغير  و السهلة    من الطرقعتبر  ت
توزيع   فياإلفراط  الطريقة    هذه  ومن عيوب    .سماك في أحواض التربية وإقبالها على العلفلألثافة التخزينية  الكالمطلوبة حسب  

  ول الغذائي. امل التحمع في ارتفاعحدوث  إلىدي ا يؤكميات األعالف، مم

  :ليةاآلالتغذية  6.2.2

تستعمل في عادة ما  و  ،وقت التغذيةفي    األعالف من    نزال كميات محددةتعتمد على إ  ،شكال متعددةأذات    آلية غذايات  تستخدم  
ل  نزايسمح بإالغذاية    أعلى  ئيسيخزان ر  فيتوضع  ، حيث  سة  الغاط   األعالفالغذايات    في هذهتستخدم    ،نظام التربية المكثف

 أقفاص    كوحدة مستقلة بجوار  ليةاآلالغذايات    توضع  .سماكألوزن ا  حسب متوسط   ليجهاز توقيت آ  بواسطةالمحددة    الكمية
والقارو  ماكأس ً طن  20(  سعة  يبخزان رئيسص مزودة  الدنيس  (  طيمالوحدة خرا  هذهمن  تخرج    ،بحاسوب  موصل  ) ا   3بقطر 

برن،   األقفاص  إلىموجهة  و  اءط هومزودة بضغ  )اتٍ بوص التغذية (كيحدد  العلف واامج  قفص  )لمواعيدمية  تعتبر من و  ،لكل 
  .ليةاالع االقتصاديةفي تربية األنواع ذات القيمة  مالطرق المكلفة وتستخد

 سماك ألل غذاءتوفر ال ،فدان)/غذاياتٍ  5) بمعدل (Demand feeders -(غذايات حسب الطلب اسم غذايات يطلق عليها  متستخد 
  .األعالفنزال  إبالغذاية    قوموعند لمس األسماك له ت  الماء  فيقضيب    يتدلى منهها  أعال  موجود  انخزنة من  مكو  .عند الحاجة

كميات فقد  ت  وبالتالي  ليهإ تمارس طلب الغذاء دون الحاجة  قد    سماكاألن  الغذايات أ  هذه  دام استختحدث مع    التي   المشاكل  أهم  ومن
ت  األقفاص  في  ستخدامهااند  وع  .األعالفمن   الشديدة  ماأل  ؤديقد  من    إلى   وتؤديب  يقضاليك  تحر  إلى واج  كميات  نزول 

   .الغذائيالتحول  معامل من   ، فيزيدحاجةالدون  األعالف

الكبيرة    األحواض  في  البلطيوتقوم بعض مزارع   المقطورة    ؛خزان كبيراستخدام غذايات ذات  بالترابية   وموصلمثبت على 
  ). أمتارٍ  6( مسافةبنشرها على  لمضخةقوم االخزان ت في عالفاألد وضع بمجرو هربائية من األسفل،ك اءهوبمضخة 
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  .األعالفطرق توزيع  6.3الشكل  

  

  
 التوزيع اليدوي

  
 توماتيكي واألالتوزيع 

    
 باستخدام مضخة الهواء.   األعالفتوزيع  " حسب الحاجة"اياتذغدام باستخ األعالفوزيع ت

  

 ل بالهواءالتي تعمعائمة باستخدام الخراطيم ة الالسمكي األقفاصفي  األعالفتوزيع 
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  : العالئق أنواع  6.2.3

 ئق مكملة عال: 
مكملة   تكوننها  فإوبالتالي  ، توفيرها    الطبيعيعناصر غذائية معينة ال يمكن للغذاء    فيالعالئق لسد النقص    هذه  تخداماسيتم  

  الحوض .  في الطبيعيللغذاء 

  عالئق متكاملة: 
هذه   لنمو    علىالعالئق  تحتوي  الالزمة  الغذائية  العناصر  الحيوية  ول  سماكاألكل  العمليات  تحتو،مختلف  على   يحيث 

على مواد   مهاتالمقدمة لأل  األعالف  وتحتوي  ،مالح المعدنيةاألالفيتامينات وو  ،ات الالزمةرروتينات والدهون والكربوهيد الب
 جهاد . لإلمة واومقرافعة للمناعة 

  عالئق خاصة: 
وجود    فيستخدم  ت العالجية  أمراض حالة  بالعالئق  توتسمى  إ،  المضاداضاف  بترليها  الحيوية  لعالج  ت  معينة  حد  أكيزات 

  .مراضاأل

  :المكونات األساسية لألعالف

  : األمينية األحماضالبروتين و
ولها   للطاقة  ، وهي مصدروالنم معدالت    أفضلتحقيق    إلى  ؤديت  ،سماكاألغذاء    فيرورية  الض  العناصرمن    تعتبر البروتينات  

  األحماض حسب عدد ونوع  وتختلف  ،  مينيةاأل  األحماضمن    عددٍ وتتكون البروتينات من    .بناء وتجديد خاليا الجسم  فيهام    دور
ت  ،األمينية أنها  إال  األمينية؛  األحماض  تنتج بعض  أن األسماك  ع  إلى  فتقرورغم  ويطلق  اآلخر    األمينية   ماضاألحليه  البعض 

فالين)   ،ربتوفان  ت  ،ثريونين  ، النين  فينايل ا  ،الميثايونين    ،الهستدين    ،االيزوليوسين    ،الليوسين    ،الليسين    ،رجنين  أل(ا  األساسية
جودة    وتدني  ،  الخصوبة  ونقص،ضعف النمو    إلىعالئق األسماك أو قلتها يؤدي    فيوغياب هذه األحماض األمينية األساسية  

    فاقسة.يرقات الال

  :الدهنية األحماضالدهون و 
ً تعتبر الدهون مكون ً هام  ا الفاقسة وغيرتو  ،ا البيض واليرقات  الفؤثر على جودة  تقدر   ).  6.1  الجدول زيولوجية (ها من العمليات 

الدهون في علف األسماك   والقاروصرية  البحنسبة  الدنيس  - 7(  بـأنها تقدر  في حين    ،)%   20-18(بين    تراوح  بنسبة ت  مثل 
 omega-6،  6ميجا  أو(  من عائلة ألساسيةاالدهنية    حماضلأل  يحتاج  ، حيث أنه  البلطيالعذبة مثل    مياهالعلف أسماك  %) في  10

fatty acids(    وأالزيوت النباتية  فيوالموجودة بكثرة ، ً زيت    فيلموجودة  ا)  omega-6 fatty acids  ،  3ميجا  أو(  من عائلة  يضا
  10(  عن  نسبتهاقل  ث ال تبحي  ةمهم  عالفلأل  األحماض  هذهضافة  عتبر إتو   .زيادة كفاءة معدالت النمو  إلى  والتي تؤدي  السمك

 إلى ) الروبيانريات (القشوتحتاج  .نتاج اليرقاتوإ ،مهاتوزيادة الكفاءة التناسلية لأل ،تكوين البيضة فيالدهون تدخل  ألن؛ ) %
م  األحيث تتوقف  ،الفم    فيمن حاضنات البيض    البلطي  أسماكوتعتبر    .غذائها  في  )phospholipid(  الفسفورية  الشحومد  وجو
 ً التغذية وت  تماما الداخلي  عتمدعن  استنزاف مخزونها  ً يوم  13-10(لمدة    على  البيض والفقس حتى إطالق م  )ا ن بداية تحضين 

ا الو  فيالزريعة   ف  ؛يلخارجسط  اإلذا  عملية  لملتفريخ  ن  على    إلىتحتاج    و  ثىألنجهدة  بروتين  أعالفالتغذية  محتوى  ي  ذات 
    %).10( ليةودهون عا %)35(
  

  : أهمية الدهون في أعالف األمهات 6.1  الجدول
  . بويض التو تكوين البيض     .دينن الإنتاج هرمونات البروستاج

  ونسبة الفقس.  سن الخصوبةتح  جنين.الفقس وتكوين ال
  المنوي(الحيوان   لغشاء الخلية  األساسيالمكون الدهنية   األحماض

  .  البويضة)  –
   .اء واألعضسجة العصبية ن األ
  

وحركة    األساسيةالدهنية    األحماض  مخزن للطاقة.  حيوية  تحسن 
  الحيوانات المنوية. 

الب  نوعية  على  وحيوية  ويضاتؤثر  الناتجواليرقا  األجنةت  ة  ت 
  نها. ع

  القدرة على التكيف مع الظروف البيئية.

  ض.ثناء التبوي لجنسي أتنشيط السلوك ا  وردود الفعل المناعية. لاللتهابات االستجابة
البيض    انقباض لخروج  المبيض  عضالت  وانبساط 

  دين) ن ال(البروستاج
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  : الكربوهيدرات

 أعلىبكفاءة    منها  القدرة على هضم السكريات البسيطة  ا لهن معظمهأ  الإى هضم الكربوهيدرات  ا علقدرته  في  سماكاألتختلف  
النشا المعقدة مثل  الكربوهيدرات  ً المفت  سماك األو  .من  الس  رسة عموما قدرة ضعيفة    المونمثل  لها  من   االستفادة  فيوالقراميط 

بكافة   البلطيمث  بعشااألكلة  آ  سماكاألبينما    أشكالها،الكربوهيدرات  وام  ل  هضم  األيمكنها  المختلفة    شكالتصاص 
  .   %)25-18تقدر بين ( أعلىللكربوهيدرات بكفاءة 

  : الفيتامينات

العديد  فيتدخل   أنهاكما  ،التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية داخل الجسم العديد من فيتدخل  تعتبر الفيتامينات مركبات عضوية
ً س يؤثر ماكس األعالئق  في هاونقص، ينزيمزيمية كمساعد أناألشطة ناألمن    . على العمليات الحيوية والفسيولوجية لبا

  أقسام الفيتامينات 
  ماء ال فيتذوب  التيات الفيتامين  الدهون  فيتذوب  التيالفيتامينات 

ه،ك)    أ، د، ه،ك  د،  أ،   ) الدهن  في  تذوب  التي  الفيتامينات  ما عدا  األخرى  الفيتامينات  وهي ،كل 
المركب)  فيتامجموعة   (ب  ب  (الث   ،مينات    ، الريبوفالفين) 2(ب   ،)1يامين 

ب  ب  ،)6(البيرودوكسين  الفوليك)   ،(البيوتين)  5(النياسين    ، (األينوسيتول)  ،(حامض 
  وربك ). حامض األسك - مين ج (فيتا

الحاجة  و التربية    سماكاألعالئق    فيالفيتامينات    إلىتزداد  نظام  ً وتقل      ،المكثففي   هشب  أو  الطبيعي  ربيةالت  نظام  في  نسبيا
  من الفيتامينات من الغذاء الطبيعي. احتياجاتهاتحصل األسماك على   حيث ،كثفمال

  أهمية الفيتامينات  
  تامين هـ: مضاد أكسدة .في   .شوهات الجنينيةحمض الفوليك: منع الت 

(العظام   الجنين  نمو  أ:  لخاليا  ا  ،العين    ،فيتامين 
  المناعية).

  نفوق. الة نسب  : تقليل1فيتامين ب

  المناعة. ،تكوين الكوالجين   .تركيب الحمض ،الفقس : 6فيتامين ب

  :مالح المعدنيةاأل

المعدنية  األتدخل   الحيو   فيمالح  العمليات  والتنظيم  مثل    سماكاأل  فيية  مختلف  من  أ   كما  .يسموزاألالهضم  تعتبر   أهمنها 
عن   والزعانف فضال  العظام  العديد    في  دورهامكونات  والهرموناتنألامن  تكوين  على بعض   سماكألاد تحصل  وق  ،زيمات 

الماءاألمن    احتياجاتها لها من  الالزمة  الضغط    ،مالح  الشرب  أو  يسموزاألوذلك عن طريق  إ إ  .عن طريق  مخلوط ضافة  ن 
معدالت    يزيد نوع  الغذائية لكل الحاجة  حسب  سماكاألعالئق  إلى )الكالسيوم والفسفور والمغنسيوم والحديد والزنكلفيتامينات (ا

  التربية  أسماكعالئق    فيعدنية  مالح الماأل  أهمومن    ،)%2-1(   ة بينبنسب  سماكاألعالئق    فيالح المعدنية  ماألضاف  وت    .النمو
  . سماكاأل في تكوين النسيج العظمي فيساسيان وهما أ وم والفسفورالكالسي

  الكالسيوم والفسفور  أهمية 

  ات . زيمن األ مساعدات و الغذائيتمثيل الي يدخل  ف   تكوين العظام والقشور . 

لخاليا وبالتالي  تحويالت الطاقة ونفاذية أغشية ا فييدخل الفسفور    سوائل الجسم عند الحدود الطبيعية . حموضة  يحافظ على
  عملية التكاثر. فيحكم يت 

  
  : العناصر المعدنية الصغرى

قلة  الرغم من  على  و    ،والنحاس  م والزنكنجنيز واليود والسيلينيووالمتتكون العناصر المعدنية الصغرى من المغنسيوم والحديد  
  غير األمينية األحماضبناء   في النحاس لدخوله ىإل سماكاألتحتاج  فمثالً  ،سماكاألعالئق  فيساسية أ أنها الإ لها سماكألحاجة ا

  ).   B12فيامين ( على  الكوبلت المحتوي و، ساسيةاأل
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 :المغنسيوم
وتقل هذه النسبة   %)،    0.04(  بنسبة(القراميط والمبروك بأنواعه)    العذبة المياه    أسماك  أنواعبعض  غنسيوم لالم  احتياجاتقدرت  

  .)% 0.012( إلىتصل ل )الدنيس(المياه البحرية أسماك  دعن

  نقص الماغنسيوم  أعراض
    .النمو فيلشهية وانخفاض فقدان ا

    .زيادة نسبة النفوق
  . ماكسلأل تقوس العمود الفقري

 : الحديد
بالدنيس(  للحديد  البحرية  سماكاأل  اعأنوبعض    احتياجاتقدرت   نقصأ  أهمومن    )، المليون  في   اً جزء  150(  ـ)    في   ه عراض 
 يميا. ناأل ل الشديد بما يشبهالهزا سماكاألعالئق 

 : الزنك
ب   احتياجاتقدرت   (القرموط)  العذبة  المياه  أسماك  أنواع  (ا  في  اً جزء  25(  ـبعض  و  بلمبرالمليون)   في  ءٍ اجزأ  10(  ـوك) 

 مليون). ال
  

  عراض نقص الزنك  أ
  .كل الزعانف وعتامة على العين تآ  . النمو وزيادة معدالت النفوق ضعف

  . ل الجلد كتآ  . فقدان الشهية 
  

 : النحاس
ً   ،معدل نمو  أفضلعطاء  ) إلالمليون  في  جزءٍ   1.5(  على نحاس بنسبة  سماكاألعالئق    يتحتو  بة تؤدي النسهذه  أن زيادة    علما
  . المرباة سماكألعند ايميا ناألت االحوظهور  ،تثبيط النمو إلى

  : المنجنيز
)  %  0.4(  عن  البلطي  أمهاتعالئق    فيزه  وزيادة تركي  ،نموهايساعد المنجنيز على رفع الشهية لدى األسماك وبالتالي زيادة  

  إلى ؤدي  ت)  ونالملي  في  جزءٍ   2.8(أكثر من    هكيزترة  زياد  أنإال    حواض التحضينأ  فياإلعاشة للزريعة  تحسين نسبة    إلى  يؤدي
 . زمبيقيالمو البلطي سماكالشهية ألتثبيط النمو وفقدان 

  نقص المنجنيز  أعراض أهم
    .ان الشهيةضعف النمو وفقد

  . ول الجسم قصر ط
  . زيادة نسبة النفوق

  :قياس معدالت النمو في األسماك  6.3
بالطرق الموضحة في ، ويتم قياسها اقتصاديةالت نمو معد إلى؛ من أجل الوصول  ذائيالبد من قياس معدالت النمو والتحول الغ

  ).6.2جدول (
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  مستخدمة في قياس معدالت النمو. المعادالت ال 6.2جدول 

  المعادلة   المؤشر 
 نسبة الزيادة في الوزن

 )% weight gained (  

  
   الوزن فية اليومية زيادال

(Daily weight gain)  

 

   معامل التحول الغذائي
(Feed conversion 
ratio, FCR)  

    
تلة حية (نمو/وزن)، كلما كان معامل  ك  إلىغذاء (العلف)  يعكس إمكانية قدرة الكائن الحي على تحويل ال

 ً العليقة المستخدمة (نسبة ال  التحول الغذائي منخفضا ة) وطرق  ين وعدد األحماض األميني بروت كلما كانت 
المياه  ،التغذية جيدة  ،وجودة  المذاب  األكسجين  صحيح  ،ونسبة  ضمن    ،والعكس  يعتبر  الذي  والمعدل 

 ). 2.0<- 1.1اة هو (حياء المائية المرب النطاق السليم ألغلب األ
  معامل كفاءة البروتين

(Protein efficiency 
ratio)  

  
ً وتين عالي البر اءةكفمعامل  وكلما كان ،خدملمست مقياس لجودة البروتين ا كان مصدر البروتين المستخدم   ا

 .جيداً 

  :حساب نسبة التغذية اليومية 6.4

  يتم تحديد نسبة التغذية كالتالي:

  البيان   طوة الخ
  ،نهاينة عشوائية من الحوض ووزحساب/تقدير الكتلة الحيوية الحية من األسماك التي بالحوض بواسطة أخذ ع   األولى

  لكلي.ألسماك اوضرب الحاصل في مجموع ا
  :من الكتلة الحيوية) %3(  كمية العلف اليومية بنسبةحساب    الثانية 

  0.03× ) جرام= مجموع الكتلة الحيوية في الحوض (
  مثال: 
  )جرامٍ  10000ع الكتلة الحيوية في الحوض ( مجمو

   جرامٍ  300= 0.03× 10000
  ذية: حساب عدد مرات التغ  الثالثة  

  ) اتٍ مر 3أو  2سبة على عدد فترات التغذية (ية المحت توزع كمية العلف اليوم 
 مثال: 

  
ً جرام  150إذن تعطى األسماك  علف في كل حصة مقدار  (   )  ا
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 :)Bio Floc Technologyالبيوفلوك ( عات البكتيريةمجالتتقنية  7

  . تجربة المملكة العربية السعوديةيعبر هذا الجزء عن ملحوظة : 
على  تق البايوفلوك  تقنية  العضوية    ستخداماوم  تربية    الناتجةالمواد  البكتيريا    األحياءعن عملية  تغذية  في  التي  اآلالمائية  زوتية 

ويتطلب    ،وهو نظام مغلق بديل لتقنية النظام المفتوح  ة.مركبات غير سام  إلى  ت العضوية وتحويلهافرازااإلتعمل على معالجة  
وقد تكون   ،فرازات العضوية حتى يسهل على البكتيريا معالجتهااإلفه من  لتفتيت بقايا الطعام وخال  هواءضخ كميات عالية من ال

  بكتيريا المتعاظم.  يق) لمواكبة نمو الالبركة (مثل النشا والدق  إلىهناك حاجة إلضافة الكربون 
ل البيوفلوك حلوالً  المشاكل التي تنتج عن صناعة تربيةلوتُقدم تقنية  المياه  و  ،ياهالم  ستهالكاالمائية ك  حياءاأل  عديد من  تصريف 

  . مما يؤثر سلباً عليها ،في البيئة اإلنتاجالمستخدمة في عملية 
  

  تقنية البيوفلوك  مزايا
فيها:ُمعدل    انخفاض•   المياه  مخاطر  ي   تغيير  من    نتشار احد 

  األمراض. 
  رية للعناصر الغذائية من المياه.استخالص الُمستعمرات البكتي 

يعملللمياه   ستخدامهااُمعدل    اضانخف•   ترشيد    :    استهالك على 
  المياه.

إنتاج الكتلة الحيوية الميكروبية التي تُستخدم كغذاء لألحياء المائية  
  . الُمستزرعة

للمياالُمع الحيوية  قبل  الجة  المياه  تنقية  على  يعمل  النظام:  في  ه 
  صرفها ويمنع تدهور البيئة المائية. 

  .  الستزراعلظيفة وتوفير بيئة ن ،العضوية ال حمألاتنقية المياه من 

  
  .من الحيوياأل وتعزيز ،التربيةويكمن الغرض الذي من أجله تم تصميم نظام البيوفلوك في الُمحافظة على جودة مواصفات مياه 

للمياه، كما أنه يمنع  ويت البيوفلوك ُمعدل تغيير محدود  الري   مراضاألدخول  طلب العمل بنظام  ومن   .التربيةمياه    إلى   مع مياه 
 مثل لهذا النظام. األساسيات البيوفلوك من أجل تحقيق التطبيق فهم أ الضروري

التغذية عضوية  والبكتيريا  للطحالب  تثب (  Heterotrophs    يُمكن  تستطيع  ال  والتي  البيئة   ستهالك ايت  في  الموجود  الكربون 
أ  استهالك  إلىوتحتاج    ،المائية االكربون من مصدر عضوي من  أن تقومجل  والتكاثر)    ،ُمباشرةً   األمونيامثيل  هضم وتب  النمو 

من هاتين    لُ ك  هماتُس  . نيترات  إلىم  نيتريت ث  إلى  األمونيابأكسدة    يةزوت اآلبكتيريا  الكما يُمكن أن تقوم    .وبناء البروتين الخلوي
   ). 7.1جدول (  قصورأوجه ا متروجينية، ولكن لكٍل منهوعتين في إزالة السموم من الُمخلفات النيمجالم
  

  .ي إزالة السموم من المخلفات النيتروجينيةلدقيقة المستخدمة فاألحياء ا  القصور لدى أوجه 7.1جدول 

  القصور   نوع الكائن الحي
  جة النيتروجين.عالمحدودة المقدرة على مُ   الطحالب 

  . األمونياجين لتمثيل األكسكمية كبيرة من  إلىتحتاج   ية التغذيةيا عضوالبكتير
  السامة والنيتريت في المياه.  ونيااألم ارتفاعتج عنه مما ين  ،بطيئة في أدائها الوظيفي  ية زوت اآلبكتيريا ال

 : مؤشرات كفاءة نمو الروبيان 7.1
ً   -تم أخذ عينات ة النفوق والحيوية، متوسط وزن الجسم وُمعدل الزيادة في  ير نسبمن البرك التجريبية لتقديان  من الروب  -أسبوعيا

في نهاية  و  .الغذائية على كفاءة نمو الروبيانفعالية التأثيرات    ع هذه المعايير تم استخدامها لتقييم جمي)، وأسبوع  /جرامالوزن (
ً يوم  125الفترة التجريبية ( روبيان/ بركة)    جرامول النهائي (كيلوالمحص  وزن  إلى  باإلضافةالنمو    فاءة) تم تقدير نفس معايير كا

 لكل بركة.

  : النتائج 7.1.1
نظام    األساسي  ف ذات مواصفات جودة    االستزراعبدأ  مياه  حالبإعداد  وُمتابعة  أثناء  ُمثلى  تدهورها  ثم االستزراعتها ومدى   ،

أعداها وتضاعف  الطحالب  نُضج  االسنزر  ،ُمتابعة  نظام  تطور  للااع  ثم  ذلك  لعادي  و  ذلكببيوفلوك  الكربون/   عد  إضافة 
  مقارنة اإلنتاج بين نظامين.أدناه  ) 7.2جدول ويوضح (  .النيتروجين، حيث تنمو وتتطور الُمستعمرات البكتيرية للبيوفلوك

  
  



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           131
 

  :ين النظام المفتوح ونظام البيوفلوكلروييان بمقارنة إنتاج ا 7.2جدول 

 المعطيات  الخزان التجريبي  خزان الُمعاملة القياسية 

  )2مساحة الحوض (م 225 1000

  )2م/ةخزين (روبيان كثافة الت  100 100

000,100  ة عدد اليرقات الُمخزن  22,500 

  نسبة الحيوية (%) 82.97 65

  (جرام) الجسم عند الحصاد وزن 14.51 14.00

  )كجم إجمالي الكتلة الحيوية للحوض ( 270 910

ً طن   12( 1.2 / هكتار)  أطنانٍ  9( 0.91   )2م/كجم وزن المحصول ( / هكتار)  ا

  ل الغذائيالتحومعامل  1.37 2.43

 (يوم)  فترة التجربة 140 140

 نمو الطحالب  
  ). 7.1 الشكل( كما  في  من الطحالب األولييعي الطب نتاجإللى من اواأليام األ تم تكوين البيوفلوك خاللمع مرور الوقت، 

  
  ية. تجريبالتربية التطور الطحالب وكائنات البيوفلوك في برك  7.1 الشكل

مُ  في  الروبيان  الكان  قادرعاملة  المعاملة    استهالكعلى    اً بيوفلوك  بركة  في  الغذائي  السلوك  في  ذلك  وظهر  البيوفلوك،  كائنات 
وكذلك لون القناة الهضمية الُمتماثل مع لون كائنات البيوفلوك الُمترسبة في   .بيانفلوك مع عينات الروع كائنات البيومجوأدوات  

يجين الُمذاب، والملوحة،  األكسالكربون والنيتروجين الُمضافة ومتوسط قيمة تركيز  كميات     )7.3  الجدوليوضح    .قمع إيمهوف
 .ضة أثناء تجربة التغذية جة الحرارة، والحموودر

  : ية كائنات البيوفلوكتغذ عالفوجين الُمضافة ألنيتر الوقيم الكربون  7.3  الجدول

  معدل
ل  التحو 

 الغذائي 

البيوفلوك  
 ) ل(مل 

دقيق  
 القمح 

الموالس  
 ) كجم(

  الحموضة
pH 

درجة الحرارة  
 (°م) 

جين  ألكسا
الُمذاب  

 لتر) / لجمم(

 الملوحة 
 (‰) 

 رقم البركة

1.52 5 -20 86 30 7.5 -8.5 28.5 -34.5 3 -6.5 40 -52 1 

1.43 5 -15 97.7 38.7 7.5 -8.5 28.4 -33.8 3.2 -4.8 40 -52 2 

1.34 5 -20 86 30 7.5 -8.5 29 -33.8 2.1 -7 40 -48 4 
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 : مواصفات جودة المياه 7.1.2

  . )7.4جدول ال( التجربة ُمالئمة لنمو الروبيانأثناء فترة  لتربيةاوجد أن معايير مواصفات جودة مياه 
  
  : الروبيان األبيض بنظام البيوفلوك األولية على كفاءة تربيةتجربة ة للالعناصر البيئي  7.4جدول  ال

 العنصر  ي الحوض التجريب ياسي الحوض الق

   لتر)/ملجماألكسجين المذاب ( 5.5 – 4.5 7.5 – 2.5

  الملوحة (جزء في األلف) 52 – 40 42 – 40

  رة (°م)رجة الحراد 34 – 27 32 – 30

  )pHالرقم الهيدروجيني ( 8.65 – 7 8 – 7.5

   لتر)/ملجماألمونيا ( 0.8 – 0.0 ال يوجد 

  لتر)/ملجمالكلية ( األمونيا 0.5 ال يوجد 

  الطاقة (حصان)  2 3

 : نمو الروبيان في برك البيوفلوك 7.1.3

قتصادية نجحت االمن الناحية    .الروبيان لكائنات البيوفلوك كغذاء  استهالكتؤكد    )7.5  الجدول(  كل المعطيات المتحصل عليها
في البيوفلوك جزئياً  العلف    ُمعاملة  التقليدية، على   استهالكما قورنت بأي مستويات    إذاخفض تكاليف  البرك  للعلف في نظام 

ً دبية كغذاء تُشكل عوالق الهُ الع  .ه الدراسةي هذالرغم من عدم حساب تكلفة العمل ف   . على كائنات البيوفلوك في البركة  اً كبير  بئا
  تان السيانوبكتيريا (البكتيريا الزرقاء) والدياتومات المعروف  فإن  لذا  ؛ير ُمحددةالُمصنفة غالباً غغير  كانت تركيبة العوالق النباتية  

   .األوسط البرك في الشرقفي  لتربيةافي ظروف  انجدتوا للحرارة مبتحمله 
  :ث بيانات كفاءة نمو الروبيان في البرك التجريبية الثال 5.7  الجدول

نسبة 
الحيوية 

(%) 

الي  م جإ
كميات  
الحصاد 

 )كجم(

وزن الكتلة  
الحية بالبركة  

 )جرام(

متوسط  
وزن الجسم 

 )جرام(

وزن  
الحصاد 
النهائي  

 )كجم(

وزن الكتلة  
ركة  لحية بالبا

 )جرام(

متوسط  
الوزن  

 )جرام(

وزن  
الحصاد 
الجزئي  

 )كجم(

 العدد 
كثافة  

التخزين 
 )2(يرقة/م

المساحة 
 )2(م

فترة 
 لتربيةا

 وم)(ي

رقم 
 البركة 

68 51.131 32.613 11.1 362 18.519 5.4 100 75.000 150 500 127 1 

63 47.078 41.364 11 455 5.714 4.9 28 74,480 150 500 126 2 

63 46.487 36.283 11.3 410 10.204 4.9 50 73.800 150 500 123 4 

 : كفاءة نمو الروبيان 7.1.4

لى بعد التخزين) نتيجة واألسابيع الستة  األلى من التجربة (واألحل  ُمرتفع خالل المرا  ُمعدل النمو النوعي (%) أظهر وجود نمو
  .)7.2الشكل ( ية للروبيانغذائوالعادات ال ،تكاثر الغذاء الميكروبيل
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الث طحالب  من  السائدة  االخليط  والنانوكلوروبسيس  سيوسيرا 

  . األوليةمرحلة التجريبية خالل ال في البرك
  .البرك التجريبية مع التهوية ىحدإكائنات البيوفلوك في 

  
  مظهر بركة البيوفلوك 

  الدقيقة في نظام البيوفلوك.  األحياء 7.2الشكل  

السؤال عن ديناميكية عمل الكائنات الميكروبية،    ىإلمما يدفع    ، نتظمةوالنيتريت في هذه التجربة غير مُ   األمونيا كانت مستويات  
تغيرات   أن هناك  ثبت  البيوفلوك  أنظمة  في بعض مراجع  نيتروج ُمفاولكن  في  والنيتريت    يا األمونين  جئة   إلى   باإلضافةالكلية 

 .لتربيةاختالف في الكتلة الميكروبية الحية خالل فترة االالنيترات الُمتراكمة نتيجة 
اً  دور لمواصفات المياه في بيئة البركة، حيث تلعب اً بنظام البيوفلوك مؤشر التربيةوا الهدبية المتواجدة في بركة وتُعتبر البروتوز

ت في  الطاقهاماً  والفطرياتدفق  والبكتيريا  الدقيقة  للطحالب  كآكالت  المائية  البيئة  خالل  ليرقات    ،ة  غذائي   سماكاألوكمصدر 
 والروبيان. 

اتربية  عن  نشأ  ت ُمخلفات  لمائية  األحياء  مثل  الصلبة  منها  كبيرة،  بكميات  عضوية  غير   سماكاألفضالت  والعلف  والروبيان 
ا  إلى  افةباإلض  ،مأكولال ا العناصر  النيتروجين  لغذائية  مثل  أن    اللذان    و  والفسفورلرئيسية  للبيئة  يسببايُمكن   وهذه   .أضراراً 

 كثراألوالطريقة    ،ويُمكن أن تكون سامة لألحياء المائية الدقيقة  ،باشرةً إليهاتم صرفها مُ   إذاية  الفضالت تُعتبر ملوثات للبيئة المائ
 ياه البركة بمياه جديدة نظيفة. ُمستمر لمحالل الاإلهي لوث شيوعاً للتعامل مع هذا الت

الة هذه المكونات  مما ينتج عنه إز  اك سماألوقد تم توضيح أساس الظاهرة التي تنمو فيها الكتلة الميكروبية الحية على ُمخلفات  
على الكربون   لتي تتغذىريا العضوية ابكتيوالتي تكون فيها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الُمكثف للمرغوب فيها من المياه،  الغير  
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كل   يُنتج  الذي  (الكربوهيدرات)  منه حوالي   جرامالعضوي  جافة  )جرام  0,4(  واحد  بكتيرية  فإن  ؛خاليا  البيوفلوك كائن  لذا  ات 
ً غذائي الً قة الحية في هذه الدراسة يُمكن أن تُقدم لصناعة الروبيان بديالدقي  مك. الس على زيت االعتمادلتقليل  اً جديد ا

رج الخاليا (بوليمرز) هي التي تقوم بتغليف الخاليا الميكروبية وتلعب دوراً كبيراً في ربط مكونات كائنات  ُمركبة خاالمواد ال
ويُمكن لكائنات    .النووية  األحماضكون من السكريات العديدة والبروتين والُمركبات الدُبالية وعضها البعض، وهي تتالبيوفلوك بب

   .والقيمة الغذائية لهذا الغذاء الحي مالئمة للروبيان،التربيةستهلكة في المُ  عالفاألل على خفض تعم البيوفلوك أن
أن ي لل  ارتفاع  عوديُمكن  النوعي  النمو  البيوفلوكالنشطات  دور ُمن  إلىروبيان  ُمعدل  الُمستمدة من مكونات   ، التربيةبيئة    إلى  مو 

البيوفلوك   كائنات  كون  عن  النظر  ُمرتفع  للب  مصدركوبصرف  فروتين  والُمركبات  الجودة،  النمو  لُمنشطات  غني  مصدر  إنها 
  زيمات الهضمية والحالة الصحية للروبيان. ناأل التي تُحفز  و ًالنشطة حيويا

  التي تمت في هذا المجال، فإن تطبيق تقنيات   األخرى  األبحاثتفاق مع نتائج  االت العملية والتقييم الواقعي وناًء على الُمالحظاب
تُخفالب تكلفة  ض  يوفلوك  التحومن  وُمعامل  الغذائي،العلف،  المياه  و   ل  جودة  مواصفات  من  يجعل    ،تُحسن  األحياء  مما  تربية 

، وتعمل أيضاً على المزرعةمرافق    إلى  مراضاألالحيوي الذي يُحد من دخول  من  األل على زيادة  للبيئة، وتعم  المائية صديقة
  . تاجاإلنيادة وز لمرباةية المائا األحياءزيادة نسبة الحيوية بين 

  : ستنتاجاتاال 7.1.5

ً إي ؤثرنظام البيوفلوك يأن ) 7.6جدول النتائج (توضح     . االقتصاديةالكفاءة   من ويزيد   ،تاج الروبيانعلى نمو وإن جابيا
  

 : بيوفلوك في تربية األحياء المائيةلنظام ال  قيم المضافةال 7.6جدول 

  ال تسمح باإلحالل الكلي لألعالف الجافة.   تكاليف ُمعالجة المياه.  انخفاض  •
  تُحسن من الحالة الصحية لألحياء المائية الُمستزرعة.   من تكاليف التغذية.تُقلل 

  وبيان. الر زيادة كفاءة نمو  نسبة النفوق بين اليرقات.  انخفاض  •
  ). 1,52 – 1,34ل الغذائي (التحو  معدل انخفاض  التقليدية ولكنها أعلى إنتاجاً.  التربيةعن نظم  ثر تكلفةً أك

  مصدر غذاء طبيعي إضافي لألحياء المائية الُمستزرعة.   ر المياه فيه صفر.نظام ُمغلق ُمعدل تغيي 
  ئة.للبي صديق   مرافق اإلنتاج. إلىيُقلل من مخاطر دخول األمراض 
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  :حصاد وجودة المنتج ال - 8

السمكية بقدر كبير على ظروف   للمنتجات  السالمة الصحية  المنتجات    يع حلقات معالجةمجوالنظافة العامة في     اإلنتاجتعتمد 
ال  . الحيةالبحرية   الحفاظ على الجودة التجارية والصحية لمموإن تطبيق  الجيدة يساعد على  السمكيةلمنتارسات الصحية   ،جات 

إنتاج ومعالجة ونقل وتصنيع    وفريي  وبالتال أثناء  والتي يمكن أن تحدث  المستهلك،  المخاطر على صحة وسالمة  الحماية ضد 
الكما    .المنتجات تعز  رساتاممتساعد  في  القدرة  الجيدة  في    و  ،التنافسيةيز  الحية  البحرية  للمنتجات  التجارية  العالمة  صورة 
  .ة الدوليةالصحي لبية متطلبات اللوائحوت، الخارجية األسواق

  :البحرية األحياءارسات الجيدة في تربية ممال 8.1
لمنتجات تربية   العالية  الجودة  وال  األحياءيتطلب ضمان  السيطرة  السالمة    يع عواملمجتحكم في  المائية  التربية وخاصة منها: 

التربية،   عوامل  التربية،  لمواقع  و  مراضألامن  الوقائية    اإلجراءاتالبيئية  المزارع  لألدويةستخدالافي  الجيد  وتهدف   . ام 
تربية  ممال في  الجيدة  الفنية  من    إلىالمائية    األحياءارسات  خالية  حية  مائية  منتجات  دوية األبقايا    ومن  ،مراضاألتوفير 

  يتم صيدها ومعالجتها في ظروف نظافة عامة سليمة.يجب أن ٍوستخدمة، الم

  : التحكم في سالمة المواقع 8.2
المحتملة التي يمكن أن    مراضاأل ومصادر  خالية من كل أشكال التلوث  أن تكون    صصة للتربية  المخ    ب عند اختيار المواقع يج

  المناطق الساحلية والمناطق الداخلية.   :ن من المناطق وهيي عنو)  Codex alimentarius( وحدد .المائية األحياء إلىتنتقل 
  
  

  اقع إجراءات التحكم في سالمة المو
  على المزرعة.  المحتملة والتي يمكن أن تمثل خطراً  التلوثالقيام بجرد لمصادر 

  متابعة كميات المواد العضوية الموجودة في المياه على مدار السنة. 
  يارات المائية الموجودة بالموقع. ة الملوثات حسب الت تشخيص حرك 

  البحري.  زراعاالست شطة ألن وضع برنامج رصد ومتابعة للتأثيرات البيئية 

  :تربيةال عامالتم 8.3

  : وسط التربية 8.3.1

ميت جودة  مراقبة  عامالً عد  التربية  ً   اه  وخاصة  أساسيا من  ،  الالزمة  القصوى  الكميات  تحدد  حيث  المكثف.  التربية  لمياه النظام 
الال وتراقب  حتياجات  التهوية.  و  عن  تجالنا)  NH3(  إفرازاتتربية  المائي  ة  تكون  التدفق  حتى  تخفيفها  ً دائمويتم  تحت    ا
  .   ةرجالحتركيزات ال

  التي يجب مراقبتها  اصر  الرئيسة المتعلقة بجودة المياهالعن
ً   يعتبر عنصراً   ب مذاجين الاألكس المياه،  مهما تحديد جودة ونوعية  النشاط  األكسويتغير مستوى    في  الوسط حسب  في  جين 

  ودرجات حرارة المياه.   ،سماكاأل  حجمونوع و  ،سماكلأليضي األ
في    لحرارة ات ا درج العت االتأخذ  مراحل  بار  كل  في  الحرارية  ت   اإلنتاجمتطلبات  ويجب  حرارة  أالسمكي،  درجات  مين 

  تتماشى والظروف المثلى للتربية. 
وجينية والمواد المعلقة والتشبع الغازي. ولخفض التركيزات السامة لهذه  في النفايات النيتر  ساساألتتمثل ب   المخرجات 

  مكية. فة السوتخفيض الكثا  وكسجيناأل ة المخرجات، يجب زياد

  : التغذية   8.3.2
ا  ممواصلة،  تم  بصفةوعلى العوامل البيئية لوسط التربية، وهي تتغير    سماكلألعلى العوامل الفيزيولوجية    سماك األتعتمد تغذية  

ي درجات فة وفي مخازن خالية من الرطوب  األعالفتحفظ    .الموزعة بشكل مستمر  األعالفتعديل ومالئمة كميات  يستوجب  
ً   األعالفحبيبات    عيارم  يجب أن يكون  و  ،)  °م  15-  10(  حرارة بين حصص التغذية  أن تتناسب    و  ،سماكاألفم    حجممع    مناسبا

  بية.رظروف التمع   األعالفوطرق توزيع 
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  : اإلنتاجرق ووسائل طليدة  ارسات الجممال 8.4
ال في  ممتتمثل  صحية  وشروط  إجراءات  وتطبيق  وضع  في  الجيدة  وحدات  مختلارسات  مكونات  من فب  ، اجاإلنتف  الرغم 

بعض  اال ظهور  هناك  فإن  البحرية،  السمكية  المفرخات  في  بها  المعمول  القصوى  الصحية  في  األحتياطات  الوبائية  عراض 
  عالجية. أوولمعالجة هذه الظاهرة يستوجب القيام بإجراءات وقائية احتياطية  ،العدوى نتشاراتسبب في تالتي قد و ،اليرقات

  : ضمرااألمج الوقاية من برنا 8.4.1
  المائية إجراءين : األحياءل البرنامج الوقائي المعتمد في تربية شمي

  ية (التطهير) ئالكيميا أوتدابير الرقابة المادية الوقاية الصحية القائمة على : 

  وهي:  اإلجراءاتة من مجموعل وتشم

 . مراضاألمن أخذ التدابير الالزمة لحماية المزرعة  -
 .األعالف في التربية وجودة  ستخدمةية لنوعية المياه الملكافالعناية ا -
 .حجام المختلفةاألذات  سماكاألتجنب خلط  -
 .ستعمالاالتطهير كل مستلزمات العمل بعد  -
 ة بعد كل دورة.يتطهير أحواض الترب -
 .سماكاألجديدة من  أنواعإدخال   ، والحجر البيطري لكل عملية ماداعت -
 .األقفاص أو حواضاأل المصابة من سماكاألإخراج  -
 .مطاطية)القفازات ؛ المآزر؛ الاألحذيةالموظفين والمالبس (  زيير تطه -

 

  (اللقاحات)  تدابير المكافحة البيولوجيةالوقاية الطبية القائمة على : 

 باستخدام اللقاحات.  مراضاألبعض بصابات اإليمكن الوقاية من  -
 .مرضب للدوية بعد عملية تشخيص للعامل المسباألاستعمال  -

 : الصحية تالسجال 8.4.2
  مل على المعلومات التالية: تالمزارع السمكية التقيد بسجالت صحية تش  أصحابى يجب عل

 المستخدمة في المزرعة.  األعالفطبيعة ومصادر  -
تحمل - البيطرية    أن  ونهاية   أوالمنتجات  الستخدامها  المناسبة  التواريخ  للحيوانات  تعطى  التي  العالجات  من  غيرها 

 ا.  صالحيته
 .لى سالمة المنتجات الحيوانيةتؤثر ع التي قد مراضاألوقوع  -
والتي لها   ،صالمتخذة ألغراض التشخي  األخرىالعينات    أونتائج كل التحاليل للعينات المأخوذة من الحيوانات  توفير   -

 . اإلنسانمباشر على صحة تأثير 
 يوانية.جات الحالمنت أوى الحيوانات ت علالمراقبة الصحية التي أجري بعملياتكل التقارير ذات الصلة توفير  -
 ومتابعتها.  التيكلف طبيب بيطري بالقيام بإعداد هذه السج -

  : التدابير العامة للنظافة 8.5

  : الرقابة الصحية للمنشآت 8.5.1

اطق  المائية على الفصل بين المناطق عالية المخاطر والمن  األحياءيم منشآت تربية  مصتحكم تلتي  ا   األساسيةالنظافة   عتمد قواعدت
  المخاطر.   ويمكن إعداد برنامج للرقابة الصحية يتناسب مع درجات ."ماماأل إلىمبدأ "السير ستعمال  منخفضة المخاطر. مع ا
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  درجة المخاطر   تصنيف المناطق داخل منشآت التربية حسب

اطق المن  درجة المخاطر  

  عالية  تخزين المواد الخام 
  منخفضة   تخزين الجليد

  ليةعا  ك سمااألل وامنطقة تد
  خفضة من   سماكاألتخزين وتبريد 
  عالية  منطقة النفايات 

  عالية  منطقة غسيل المستلزمات 
  

على   الحفاظ  مع  والتطهير،  النظافة  سهلة  المنشآت  تصاميم  تكون  أن  الجدألايجب  وأسطح  جيدرضيات  بشكل  ويمكن    ،ران 
وقابلةمواد    استخدام ماصة،  وغير  منفذة  سامة  غير  وغير  عموتشم  ،للغسل  والتطهيل  التنظيف  اليوميليات  المنشآت،    ،ةر 

  والمحالت. ،التجهيزات 

  :الكادر البشري العامل نظافة  8.5.2
العامليمكن   البشري  م  الكادر  معقولة  درجة  على  يحافظون  ال  الشخصية،    نالذين  بعض  النظافة  لديهم    أو  مراضاألوالذين 

أن يمثلوا مصدر المزرعة،  داخل  المسئولة  ولضمان    ،المستهلك  إلى   ضمرااألل  غذية ونقاأللتلويث    الً تممح  اً التصرفات غير 
  التالية:  اإلجراءاتبيئة عمل سليمة يجب أخذ 

 سنة).لفحوصات طبية دورية (مرة في ا إلى  الكادر البشري العاملخضع ي -
 حذية. األيدي واستعمال القفازات المعقمة، وأغطية الرأس واألدية ونظافة النظافة الجس  -
 الصحة والنظافة.  ة لقواعدمطابق البشري العامل كادرالتكون سلوكيات  -
  من برامج تدريبية متخصصة حول القواعد الصحية والنظافة والمخاطر التي قد تحدث داخل المزرعة  تمكين العمال -

 والنظافة.  ،وعمليات التطهير،الوقائية  اإلجراءاتتجات السمكية ومصادرها، ملوثات المن  تشمل  نعلى أ 
 افة المزرعة. ونظ العمكلف بمراقبة نظافة الول م يجب تعيين مسئ -

  : جودة وسالمة المنتجات 8.6
غذية  األاد  ة بأنه مسئولية إمديالغذائ ويعرف نهج السلسلة    ،غذية وجودتهااألية وضع نهج متكامل إزاء سالمة  أهميتزايد الوعي ب

  والتصنيع والتجارة. اإلنتاجالسليمة والمغذية في مختلف مراحل 
  وهي:  رئيسيةٍ  غذية وجودتها ثالثة مكوناتٍ األالمة ، تشمل سالمائية األحياءربية ات تبالنسبة لمنتج

- ) المخاطر  يعتمد  :  )HACCPتحليل  ب  نظام  المرتبطة  الحرجة  النقاط  في  التحكم   ة وجيالميكروبيول  لمخاطراعلى 
من    اية بدالً م التي تركز على الوق لتحكلتقييم المخاطر وإنشاء نظم ا  أداة  ووه  ،اإلنتاجوالفيزيائية والكيميائية في سلسلة  

 التركيز على التحاليل المخبرية للمنتج النهائي. 
التتبع   - ابتداءً االسترسال  أوتقنيات  الحيوان   يل بما فواألمن المنتج    : يجب العمل بها  اة  واي وعناصر المدذلك العلف 

 ها على المستهلك. وزيعغذية وتاأل ، حتى معالجات ما بعد الحصاد وتصنيع اإلنتاجالمستخدمة في 
على والمتفق عليها دولياً    على أسس علميةوضع المواصفات القائمة    يغبن ي:  غذية وجودتهااألر سالمة  يق معاييتنس -

 المنتجات النهائية  .

  : )HACCPسب (التنظيمية لنظام ها المتطلبات 8.6.1
  تشمل متطلبات النظام المبادئ والمراحل التنفيذية التالية : 

 . اإلنتاجة في وحدات ة الذاتيخاص ببرنامج المراقب ائقيإرساء نظام وث -
 . ةمتخصص في المراقبة الذاتية، يقوم بتدريب الموظفين المعنيين بالجود مومن بينه االختصاصاتتكوين فريق متعدد   -
 . اإلنتاجخطط توصيف للمنتج ولم -
 ارسات الصحية الجيدة المستخدمة.ممتوصيف ألماكن العمل ولل -
 ل المخاطر.تحليو تحديد المخاطر -
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 رجة. نقاط الحمراقبة ال -
 أن يخضع للمصادقة من طرف السلطة المختصة.   النظام والذي يجب اختبار -

  : تحليل المخاطر  8.6.2
  . اتخاذهايجب لتي الوقائية ا اإلجراءاتو،المائية  األحياءالتالي المخاطر التي قد تهدد وحدات تربية  )8.1  ل الجدويوجز 

  

  :اذهاخالوقائية التي يجب ات اإلجراءاتالمائية و األحياءتحليل المخاطر في وحدات تربية  8.1  ل الجدو

  المراقبة العملية   الوقائية اإلجراءات  ر طبيعة المخاط
  تشخيص مصادر التلوث  -   جتان إلل تعليق مؤقت -  .التلوث الكيميائي للمواقع

  الموقع  مراقبة - 
إ  -   . ض إدخال عوامل مسببة للمر في  بالتحكم  التربية  موقع  مدادات  حماية 

  .المياه
  . سماكلألإجراء الوقاية الصحية  - 

  .جودة المياه مراقبة - 
وتطهير   النفاذقبة  مرا  -  تنظيف  للموقع، 

  . وسائل التربية
  .لتربيةا تامالمعالتحكم في -   . سماكلألنفوق مفاجئ 

  . عالفاألجودة التحكم في - 
  . إجراءات الوقاية الطبية اتخاذ- 

  . سماكاألتحليل مخبري لعينات من  - 
  . وتركيبتها  األعالفمراقبة جودة  - 
  . إجراء اللقاحات - 

وتعديل    -   . الجيد لألدوية االستخدام-  البيطرية دوية األجود بقايا و ومدى  األ  استعمالمراقبة  دوية 
  صالحيتها.

  : )الاالسترسبات التتبع (متطل 8.6.3
التشريعية يعر للمتطلبات  التتبع  إنتاجه. ويخضع  المنتج وتشخيص مراحل  تحديد مصادر  على  القدرة  بمدى  المنتجات  تتبع  ف 

  تي :اآلربي توفير ولية. ويجب على الملدالخاصة بالتجارة ا
حل  صدر، مراعاله (المار إليها أالمشعلى كل المعلومات    وضع على ذمة المستهلك والسلطات المختصة نظام يشمل -

 .)، ظروف التصنيع والتسويقاإلنتاج
و  - اليرقات  مصدر  يشمل  معلومات  الكميات،    األعالفسجل  تاألوتركيبتها،  نتائج  المستخدمة،  المياه حادوية  ليل 

 ، التعبئة والتغليف ونقل المنتجات النهائية. اإلنتاجمة في التربية، المستخد
البلعلى    وضع نظام العالمات - للمنتج مع    االسم، رقم المصادقة الصحية للمشروع،  د المنتجالمنتجات وتشمل  العلمي 

 تحديد منتج التربية. 

    :متطلبات الحصاد   8.6.4
  عند الحصاد: التالية اإلجراءات اعلضمان جودة المنتجات يتعين إتب

 لجراثيم.تكون عرضة لتكاثر ا  و اءاألمعطعمة في األ يومين قبل عملية الصيد حتى ال تبقى رواسب  سماكاأل  صيام 
 سماكاأليات لوضع واو يتم تحضير الح ،يتم الصيد بواسطة شباك بعد حصر الكمية المحددة لصيدها  ً  بعد تنظيفها.   فيها مسبقا
   الحرارةوا مباشرة بالح  سماكألايتم وضع الثلج و الماء و تكون درجة  التي تحتوي على خليط من  حتى تتم     °م)  4(  يات 

ً   سماكاألموت  عملية   . و طول  مدة صالحياتها سماكلألالمحافظة على جودة عالية  في ريقة تساعد هذه الط  و ،تدريجيا
  سماكاأليتم فرز  ً ً  أو يدويا   .لب المصدرحسب ط أو  في السوق ة المطلوب األحجامحسب  آليا
   من  )  %40  -30بين (    ن الكميةتكو  و  ،من ماء البحر النظيف  أوالثلج المصنع من ماء صالح للشراب    استعمالضرورة

 كمية السمك المبرد. 
  كياس بواسطة آلة لحام حرارية.األويتم غلق  ،من خالل تغليفها التهرئةمن  سماكاألضرورة حماية جلد 
   أو   علىاأل  إلىإما البطن    ،حسب وضع يتم تحديده من طرف المستورد    ،نالبوليستيري  في صناديق من  سماكاأليتم تعبئة  

 ذنب.  –عادية رأس  أوقوسة م أو، العكس
 م). 2 - 0(وتكون درجة حرارة التخزين بين  ،جب التأكد من حرارة المنتيج° 
 م) 5( رجة حرارتهاد زوابيوت تبريد ال تتجتم حفظ الصناديق المغلقة بإحكام في ي° . 
  في فقدان جودتها.  سماك األحيث تبدأ  ،)أيامٍ  3( ز مدة الحفظ والتخزينواتتج أالّ يجب 
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  : روبيان ع الفي مزار الحيوي ألمنا 9

  :الروبيانمن الحيوي في مزارع األ 9.1

لصناعة  األيحظى   الحيوي  امن  لوجود  أوب  لروبيانتربية  نتيجةً  و  أمراضلوية  تمثل  ض أمراوافدة  والتي  مخاطر    مستوطنة 
راءات  وإج  إتباع المعايير  يجب  هذه الصناعة    استدامةومن أجل تحقيق وتأمين    ،المتنامية  تربية األحياء المائيةمحتملة لصناعة  
  ).9.1  الجدولفي (الواردة  (SOPs)التشغيل القياسية 

  

 :الروبيان تربية التي تم تسجيلها في صناعة مراضاأل أهم  9.1  الجدول

عالمية  ة الالمنظم برمزوارد   المرض 
لعام    OIEنية  حيواللصحة ال

)2013 (  

المتواجدة   مراضاألقائمة 
  لكة العربية السعودية مم بال

  × الفئة

  1ج  نعم  نعم  ) WSD، WSSV( . مرض البقع البيضاء1
  1ج  نعم  نعم   (TVS)س تورا . متالزمة فيرو 2
الصفراء3 الرأس  مرض  الرأس    - .  فيروس 

 (YHD-YHV)الصفراء 
  ال  نعم

  
  1ج

  
ت تن .  4 والمكوخر  الجلد  الحت  المعدي  ن  دموي 

(IHHNV) 
  ال  نعم

  
  1ج

  
  2، ج1ج  ال  نعم (IMNV)  ة. تنخر العضالت المعدي 5
  2ج  ال  عمن  (NHP). التهاب الكبد البنكرياسي النخري 6
  3، ج2ج  نعم  ال  (MBV)مونودون باكيلو  . فيروس7
  3، ج2ج  نعم  ال  . ميكروسبوريديا8
  2ج، 1ج  ال  ال (GAV)يم  . الفيروس المرتبط بالخياش9

    ال  ال (MSGS)نمو المونودون  ء. متالزمة بط10
 . متالزمة النفوق المبكر 11

)EMS، AHPND(  
  ال

  
  ال
  

  1ج
  

  3ج  نعم  ال  )  BP( بيبيفيروس  - . بكالو12
  . ميكروسبوريديا الكبد البنكرياسي 13

Hepatopancreatic microsporidia 
  2ج  ال  ال

  :×الفئة
  . اقتصادي، وهو مرض ذو تأثير معنوي اً ن مدمركن أن يكومم: من الOIEة للصحة الحيوانية المي ئمة المنظمة العبقا : مرض وارد1ج
  .OIEواردة بقائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  ضأمراأغلبها  ، صاديةقتاض ذو التأثير المعنوي/ مخاطر : المر2ج
  ية. تصاد اق أومستبعد له تأثيرات مرضية  :عامل معدٍ 3ج

 : لمخاطرات اتصنيف مستوي 9.1.1
أقسام  ت من    الروبيانتربية  صنف  الصناعة  على  المخاطر  تأثير  مستويات  المخاطر    8  إلى  1حسب  من    إلى   على األابتداًء 

  .)9.2جدول  ( لاألق طرالمخا

 : ثير المخاطر على الصناعةت تأتصنيف مستويا 9.2جدول 

مستوى  
  األولوية 

  فئات تأثير المخاطر على الصناعة 
  مخاطر منخفضة  مخاطر متوسطة   مخاطر عالية 

كان الصرف والمخلفات وخدمات   إذا جهيزالت   الحضانات   الصحي ر الحج  1
 الروبيان استيرادتبر يتم معالجتها (فيما عدا عند المخ

  رى) من دول أخ 
  االنتظار مناطق   برك التربية المكثفة  مهاتاأل مركز تفريخ  2
رك التربية شبه ب   مهات األوحدة إنتاج   3

  المكثف
  عاشة اإلالمكاتب ووسائل 
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يرقية  طوار الاأل ج/تربية تاوحدة إن   4
  (النوبلياي) 

    

      رعاية اليرقات   5
      غذية الطازجة والغذاء الحي األ  6
التجهيز سام معالجة المخلفات من أق  7

  تبروالمخ
    

      الحصاد   8

يمثل  و  من من المواد الصلبة من المخلفات.اآلصرفة والتخلص  لمياه الم لتجهيز إجراءات معالجة  يجب أن يكون لدى مصانع ال
نتج  تم تجهيز م  إذاو  ،لصناعة المحيطةا  ىعلللمخاطر  مؤثراً  التجهيز مصدراً    تت المرضية المعدية أثناء عملياسريان المسببا

التأثير  خاطرفإن م  ؛مستورد المنطقة كلها، ولذلك فهو   الروبيانصناعة    إدخال مسبب مرضي وافد تعد عالية، وقد يشمل  في 
  يمثل مخاطر غير مقبولة. 

  : اق الجغرافينطال  9.1.2

  تصنيف مستويات المخاطر فإنه تم إنشاء النطاقات الثالثة التالية:  إلىداً استنا

  المخاطر المنخفضة  -3النطاق   وسطة المت المخاطر  -2ق لنطاا  المخاطر العالية  -1النطاق 
تفريخ   مركز  الصحي،  ، مهاتاألالحجر 

إنتاج   التربية،  مهاتاألوحدات  غذية األ، 
  رقات. لي الحية، رعاية ا

مناطق    مزارع. الحضانات وال التجهيز،  ، االنتظارعمليات 
  عاشة. اإلتجهيزات المكاتب و

  :ستراتيجيةاإل 9.1.3

أن تكون إسترا الحيواألة  تيجييجب  ً يجي مزمن  المسببات   ا التخلص من  الوافدة، والسيطرة على    من    مسببات  انتشارالمرضية 
نطاق  مراضاأل الحيوان  داخل  صحة  الم  ،وإدارة  الرئيسية  خاوترجع  النطاقات، ال  إلىطر  بين  تحركاتها  (إدخالها،  حيوانات 

وعلى  ،التربيةدوات التي تالمس الحيوانات ومياه ألات والمعداوحتية، الت البنيةوالمياه (المياه الداخلة وإدارة المياه)، والحصاد)، 
الجهود ( فإن  المقام  االستثماراتذلك  في  تهتم  أن  الجوانبواأل) يجب  بهذه  المعروفة   مراضاألات  هناك سلسلة من مسببو  ،ل 

  الحيوي.  األمنالتي يتم استهدافها داخل إستراتيجية 

  : من الحيوياألمتطلبات  9.1.4

  مستوى من مستويات المخاطر والمناطق ذات العالقة.  من الحيوي لكلاألمفتاح متطلبات  )3.9  جدولال(يصف 

 : العالقةذات مستوى من مستويات المخاطر والمناطق  من الحيوي لكلمفتاح متطلبات األ 3.9  جدولال

 

  مخاطر منخفضة  مخاطر متوسطة   الية طر ع مخا

ي 
صح

 ال
جر

لح
ا

 

خ 
ري

 تف
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ت
ها

م
 

اج
إنت
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وو
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و
  

ي
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ر
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ت 
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لي
  

ك 
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نة 
ضا
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ا

 
 

ه 
شب

ة 
ربي

الت
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ا
  

ز 
هي
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 ال

نع
ص

م
بر

خت
لم

ت ا
ما

خد
و

  

قع 
مو

 ال
ت

زا
هي

تج
  

حالة الخلو من مسبب  
  المرض

M M M M N/A N/A N/A N/A 

 M M M M M M  N/A N/A  تطهير المياه الداخلة 

 R R R R R N/A N/A N/A نظام إعادة تدوير المياه

 M M M M R N/A N/A N/A  داخلية 
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 N/A N/A N/A N/A R N/A N/A N/A مغطاة/مشتملة 

 M N/A N/A N/A N/A× N/A× M N/A  المنصرفة معالجة المياه 

 M M M M M M M M  ة لصلب معالجة المخلفات ا

  M M M M M M M N/A حظر الدخول 

M             حتمي :R                موصى به :N/A      ثف مكحدث نفوق  إذا إال:  ×: غير مطبق  

ال البنود  المخاطر وأنشطة  وتلقي  الحيوي لكل مستوى من مستويات  الخاصة لألمن  تربية األحياء تالية الضوء على المتطلبات 
  : ةذات العالق يةلمائا

  : لمخاطر العاليةا 9.1.5
  وتعمل تحت المعايير الصارمة لألمن الحيوي.   ،داخلية شطة داخل فئة المخاطر العالية  ناأليجب أن تكون كافة 

 : ر الصحيحجال 9.1.6
تم إدخالهار الصحي  مجال الحج   ،)نتاج اإل خالية من المسببات المرضية (قبل نقلها لمناطق    يستهدف إثبات أن الحيوانات التي 
تحقيق  لمسببات    ذلك  ويتم  التشخيصية  التحاليل  إجراء  خالل  الحيوانية    مراضاألمن  للصحة  العالمية  المنظمة  بقائمة  الواردة 

OIE،  كما يتم معالجة    ،وتتم أعمال الحجر الصحي داخلياً، ويتم تطهير المياه الداخلة   ، خرى المعروفةاأل  يةوالمسببات المرض
  : إجراءات الحجر). 2جراء التشغيل القياسي إ ظرانات الصلبة (مخلفوحرق ال المنصرفةالمياه 

  المائية:  األحياءيجب إتباع الخطوات التالية التي تستهدف تخفيف المخاطر لنقل 

 التجاري، فإنه يجب أن يكون هناك ضمان  االستخدامالمائية من دولة أخرى بغرض    األحياء  استيرادن  كا  إذا ً ً مسبق  ا لكفاءة    ا
المائية الموثقة لحالة الخلو من مسببات    األحياءفقط يسمح لمرافق    ،لصحية لألحياء المائيةلة اصديق على الحا الت  المورد في

إخضاع    ،يالح  الروبيانبتصدير    (SPF)  مراضاأل مسببات    ءاألحيا ويتم  من  الخالية  الصحي    مراضاألالمائية  للحجر 
 .)الحي الروبيانت السال  استيراداءات (إجر 1يل القياسي لتشغراء اورد في إجحسبما بغرض التأكد من حالتها الصحية 

 داخل    األحياء  انتقالكان    إذا القياسي    البلد؛ المائية  التشغيل  إجراءات  إتباع  بنقل  الفإنه يجب  إجراء    انظر(  الروبيانخاصة 
 ).الروبيان: نقل/تحركات 4التشغيل القياسي 

نقلها  ال  )9.4  الجدول(  يلقي يتم  التي  المائية  لألحياء  الصحية  الحالة  إلقرار  إتباعها  يجب  التي  الخطوات  على  البلد   إلىضوء 
  لياً.اخوأيضاً التي يتم نقلها د

  : وأيضاً داخله لبلدا إلى ستوردةالم إلقرار الحالة الصحية لألحياء المائية المتبعةالخطوات  9.4  الجدول

 المائية  األحياءتنقالت    من دولة أخرى   البلد داخل  
الحالة الصحية التي تفيد الخلو من  

الحجر   إلى قلقبل الن  مراضاألمسببات 
 الصحي 

عملية الموافقة من قبل إدارة المزارع  المسبق للمورد  العتمادا
  بالجهة المختصة السمكية 

  االستيرادخيص تر نقل الصالحيات 

مورد معتمد من إدارة المزارع السمكية  ة تشغيلي ة مائي ة تربي 
  بالجهة المختصة 

 
 الدفعة من: منشأ 

 

  
  
  

الحجر  
الخالي   لروبيانمورد جديد لي مطلوب أل غير مطبق  الصحي 

 مراضاألمن مسببات 
للحجر   األولالمستوى 

 الصحي 

 
 مهات األمطلوب لكل 

 
 مهات األمطلوب لكل 

ثاني للحجر  ى الالمستو
 لصحي ا
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 : ها ووحدات إنتاج مهاتاألمركز تفريخ  9.1.7
   تفريخ إنتاج  مهات األ يعد مركز  الفقري    ها ووحدات  م  أمهاتنتاج  إ  إلى  انهدفيو   ،الروبيان  إلنتاجالعمود  ن مسببات  خالية 

  التفريخ.  أمهاتعائلة  انتقاءتربية الروبيان من خالل برنامج لتربية وتحسين أداء  SPF مراضاأل
  المراقبة وإجراءات الوقاية) 17إجراء التشغيل القياسي  انظر ( مراضاأللى لبرنامج مراقبة واأل رة البؤ مهات األصحة تعد : ،  

التي تم  أوة  ئيالما  األحياءفقط يمكن نقل   إنتاج    ،مهاتاألمركز تفريخ    إلىإخضاعها للحجر الصحي    نسلها    مهاتاألوحدة 
أن تقبل فقط   إنتاجه في مرافق داخلية تطبق نفس معايير    أو،  لصحي خضع للحجر ا  الذينسله    أو  الروبيانيمكن  من  األتم 

  . مهاتاألالحيوي المطبقة في وحدات تفريخ 
   األحياء، ويتم حرق كل المخلفات الصلبة، ويتم فحص  استخدامهاه الداخلة قبل  تم تطهير كل الميايو  داخلياً،  اإلنتاجنجاز  إيتم 

 مراضاأل ديدة للتأكد من تحقيق المستويات المثلى للكشف عن مسببات  جة ععلى أنس  PCR  ي آرالمائية الداخلة بتقنية بي س
  ). PCR آرأخذ العينات لتحليل بي سي  13إجراء التشغيل القياسي  انظر(

 :اليرقات (النوبلياي) / التربية مرافق إنتاج 9.1.8
 ع ضرورة تثبيت درجات الحرارة، ا، مقبل استخدامهخلة  يتم إنتاج اليرقات (النوبلياي) داخلياً حيث يتم تطهير كل المياه الدا 

الصلبة المخلفات  حرق  كذلك  لأل  ،ويتم  فقط  تفريخ    مهاتويسمح  مركز  من  المص  أو  مهاتاأل الناتجة  خرى  األر  ادمن 
  مرفق التربية.  إلىلية الحجر الصحي بالدخول وخضعت لعم

   القشرية منها مخاطر معنوية لاألتمثل  إذا و  ،رتيمياقط بالكتلة الحيوية لآل مح فويس  ،الحيوي  ألمنغذية الطازجة وخصوصاً 
ً غذية الطازجة خارجياألكان مصدر   ية  عة من الكتلة الحيودفحص كل  ويجب ف  ،فإنها يجب أن تكون من مصادر موثوق بها  ا

تم  من قبل معمل مرجعي قبل شحنها، وي   WSSV  ،IHHNV  مراضاأل لمسببات    PCRرتيميا بواسطة تقنية بي سي آر  لآل
النا من  وصول    تائجلتأكد  (  ،البلد  إلىرسالية  اإلعند  المعتمد  التشخيصي  المعمل  بمعرفة  منها  عينات  فحص    انظروإعادة 

  رتيميا).  اآلت ية الطازجة وحويصالغذ األ 12إجراء التشغيل القياسي 

   أن تلعب الميكانيكية ولكنها  األيمكن  الناقالت  الجافة دور  آر  ية بمن خالل تقن  حصها، ولذلك فإن فغير معديةغذية  ي سي 
PCR  .غير ضروري، وإن كان من الضروري خلوها من مخلفات القشريات  

 ) المراقبة وإجراءات الوقاية).  17ياسي إجراء التشغيل الق ظرانيجب تطهير البيض واليرقات (النوبلياي) قبل نقلها 

 : رعاية اليرقات
الداخلة  تطهداخلياً،حيث    اإلنتاجيتم   المياه  كل  القياسي    انظر(  استخدامهاقبل  ر  التشغيل  في    6إجراء  المستخدمة   تربيةالمياه 

–هي    و  إنتاج اليرقات (النوبلياي)) المنتجة من وحدة  اياليرقات (النوبليما عدا    ، ويتم كذلك حرق المخلفات الصلبة  ،)الروبيان
  لحرارة.درجة ا على ثبات حفاظومن الضروري ال ،التي يمكن تخزينها في وحدة إنتاج اليرقات (المفرخ) -فقط

 :غذية الحيةاألغذية الطازجة وإنتاج األ 9.1.9
داخلياً، حيث  اآليتم تفقيس   الداخلةتطهرتيميا  المياه  الحفاظ    ،ر كل  الحية (ااألى  علويجب  رتيميا  اآللطحالب، حويصالت  غذية 

ت الغذائية خالية المنتجاأن تكون    يجب  ،TCBSرتيميا والكتلة الحيوية) خالية من المستعمرات الخضراء على وسط  االويرقات  
ن المنظمة  م  المعلنة  الروبيان  أمراضمن    غذية الطازجة من دول خاليةاألويجب أن يكون منشأ    ،الروبيان  أمراضمن مسببات  

  .   AHPND، وكذلك متالزمة النفوق المبكر OIEللصحة الحيوانية  العالمية

 :بر  مات المختوخد أعمال التجهيزالناتجة عن  معالجة المخلفات  9.1.10
معايير  بغ نفس  تطبيق  على  المحافظة  يجب  فإنه  الخام  المواد  مصدر  عن  النظر  الحيويض  المياه    احتواءويجب    ،األمن 

منهايروتطه  ،المنصرفة والتخلص  مناطق  د  ،ها  تالمس  أن  المزرعة  ،اإلنتاجون  صرف  قنوات  ذلك  في  حرق   ،بما  ويجب 
 السيالج.          أو الروبيانالكيتين ومسحوق  إلنتاجيات تصنيع أخرى ها لعمليتم إخضاعلتي المخلفات الصلبة فيما عدا المخلفات ا

  : المخاطر المتوسطة
(وبرك   المكثفة  شبه  التربية  لحدٍ البرك  المكثفة  يمكن تما)    تربية  ال  الكامل  التخلص  فإن  ولذلك  خارجياً،  تشغيلها  عمليات  تم 

، مراقبة معايير جودة المياه والمحافظة الخاصة  الروبيانقبة صحة  على مراالتركيز    يةاجاإلنتظمة  ناألوتتطلب مثل هذه    ،تحقيقه
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أداء   كفاءات  وت  .الروبيانعلى  الداخلة  المياه  تطهير  على  -يحها  رشويجب  عند  األويفضل  ً ميكرون  250قل  إجراء   انظر(-  ا
والتي   ،المستوطنة  مراضاألبات  لمسب  انالروبيرض  ة تع) نظراً إلمكانيالروبيان  تربيةالمياه المستخدمة في    6التشغيل القياسي  

أساساً   المياه    اإلنتاج نظام    إلىتدخل  المرضية  أومن خالل  المسببات  الترشيح    .حامالت  كبيالويلعب  دوراً  مؤثراً  ميكانيكي  راً 
 ،ءةاد بكفاهذا التض  ادلةولذلك يجب أن يتم مع  ،ولكنه ذو كفاءة محدودة نظراً لضخامة أحجام كميات المياه المطلوب ترشيحها

جيدة بأحوال  الترشيح  أنظمة  على  بالحفاظ  المشاكل  الستباق  الجهد  كل  بذل  المياه   ،ويجب  جودة  معايير  على  الحفاظ  وكذلك 
فإنه يجب تطبيق بروتوكول الطوارئ في   ،نفوق مرتبط بوباء مرضي  أوحالة وجود أعراض مرضية    وفي  .اسبة والثابتةمنال

وقت   لتخفممأقل  مكن  (المر  ارانتشخاطر  يض  القياسي    انظرض  التشغيل  الطوارئ)  18إجراء  بالتخزين   ،خطة  وينصح 
إعاشة    أو  الروبيانيرة جداً تحاشي تخزين  يضاً ينصح بدرجة كبأ  ،لة واحدة (إستراتيجية دخول الكل وخروج الكل)جموالحصاد  
  خالل موسم الشتاء.    التربيةتحت ظروف  الروبيان

  :ةية المكثفلتربالحضانات وبرك ا
ونظراً للكثافات العالية والكتلة الحيوية الكبيرة الناتجة فإن سلوكيات    . إحاطة هذه الكيانات بسياج مخطط، وينصح بتغطيتهايجب  

وحيث أن الكتلة   ،وإجراءات الوقاية)  المراقبة  17إجراء التشغيل القياسي    انظر ها يجب مراقبتها بانتظام (المائية وصحت  حياءاأل
لها  للحضانة  يويةالح تجارية  ليس  حال  ،قيمة  في  يجب  ذ  اكتشاف  ةفإنه  مرضي  سلبي    يمسبب  اقتصادي  يتم تأثير  أن  كبير 

الحيوية  التخلص من ً   .الكتلة  اي  وعموما في برك  المرض  لزحدث  الكثافة بسرعة كبيرة نظراً  عالية  الحيوية، لتربية  الكتلة  يادة 
فإن   ذ  اكتشافولذلك  كبي  صادياقتتأثير    يمسبب مرضي  أر  سلبي  يؤدي  يجب  القيمة   إلىاستناداً    اإلنهاء  أوالحصاد    إلىن 

  المائية.    األحياءالتجارية لمخزون 

  :برك التربية شبه المكثفة
عرضة   نظمةألاهذه   مسببات    المفتوحة  ودخول  المياه،  جودة  معايير  لتذبذبات  كبيرة   ، مراضاألوانتشار    مراضاألبصورة 

وأن يتم التخزين مرة واحدة والحصاد مرة واحدة (إستراتيجية دخول الكل    ، ات أقصرستهدف دورية تويوصى بتطبيق إستراتيج
مخاطر   لتخفيض  الكل)  س  .مراضاألوحصاد  مراقبة  (المائ   األحياءكيات  لوويجب  بانتظام  وصحتها  التشغيل   انظرية  إجراء 

عينات  م  7  القياسي أخذ  للتحليل    الروبيانعايير  الخزانات  البرك/  حال  ويوصى  ،)يالصحمن  مرضي   اكتشاف  في  مسبب 
إجراء    ظرانكن، ويجب أن يؤخذ القرار من خالل منظور مخاطر الصناعة (ممإنهاء الكتلة الحيوية في أقل وقت      أوبحصاد  

  الطوارئ).  خطة 18لقياسي التشغيل ا

  : المخاطر المنخفضة
 األحياء أوالبحرية  األغذيةنقل  أوف التغلي أولتجهيز طة اأنش :مثل حتى مع النشاط عالي المخاطرقد تكون المخاطر منخفضة 

  . األنشطة لكلمخرجات ت احتواءية معنوية طالما كان هناك أهمالمائية، فإن ذلك ال يمثل مخاطر ذات 
  

  : لتجهيزمصنع ا
 بغض النظر عن مصدر المواد الخام.  ،من الحيوي العاليةاأليجب الحفاظ على تطبيق نفس معايير  -
تطه - ايجب  اير  من  لناقلة  لمركبات  الخام  لمركبات  األللمواد  الثلج  تحميل  وقبل  النقل،  عملية  وبعد  قبل  البحرية  غذية 

 . ويتم تطبيق ذلك لمعدات الحصاد ،الحصاد
احتواء   - المنصرفةالمخلفايجب  والتخلص    ت  مناطق  اآلوتطهيرها  تالمس  أن  دون  منها  قنوات    اإلنتاجمن  فيها  بما 

المزرعة يجب  ، صرف  آخر  ف  الصلبة  المخلفات  حرق  كما  تجهيز  لها  يجري  التي  المخلفات  تلك  عدا    إلنتاج يما 
 .  (chitin)الكيتين

  من مصنع التجهيز.    المخلفات المنصرفةة لمعالجة كن هناك كفاءة كافيت ال يمكن تجهيز المنتجات المستوردة طالما لم -
  

  : خدمات المختبر

و المختبر  عمل  فريق  تحركات  تحاشي  منوالمعدات  وات  داأليجب  المعلومة    ،اإلنتاجاطق  تجاه  العينات  بتوصيل  ويوصى 
      .تصنف مخلفات خدمات المختبر على أنها عالية المخاطر و ،للمختبر
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  :اتبعاشة بالمكان والمكإلامرافق 

وفي    ،و المكاتب  كانعاشة بالماإلخرى ذات العالقة بالمعيشة داخل مرافق  األيسمح بتنقل فريق العمل وخدمات البضائع والبنود  
  من الحيوي بالوحدة. األحسب حالة  أو المكاتب لمقابل فإنه يمكن حظر الدخول للمكانا

  االنتظار: مناطق 
المناطق هذه  عمليا  عادلةمتال  تستخدم  قبل  الخارجية من  والخدمات  والزائرين  المختلفة  التشغيل  حسب   ،ت  التحركات  وتخضع 

الحيوي لبعض الوحدات الخاصةاأللحالة  تناداً  الدخول اسريح  وقد يتم حظر تص  ،من الحيوياألتصريح   توضع بوابات و  ،من 
إستراتيجيةاأل مواقع  في  الحيوي  دخ  ،من  حظر  لضمان  فحص  كنقاط  ال  ولوتعمل  وفريق  ي  ،عملالمركبات  تطهير  كما  جب 

  .خاطرفيض الموسيلة لتخقة كنفوق غير معتاد قبل الخروج من تلك المنطخرى عند وجود األوسائل النقل  أوعربات الحصاد 

  : الحيوي األمنبين نطاقات  الروبيانحركة المركبات والعاملين و

ين عبر وسائل النقل الخاصة بهم لديهم تصاريح  المنقولالبضائع    أوت  المعدا  أو   شخاصاألن مسئولون عن التأكد من أن  والسائق
  .)9.1الشكل ( من الحيوي المناسبةاأل

  
  ي. من الحيواألحركة المركبات والعاملين والروبيان بين نطاقات  9.1الشكل  

  

  صة بتحركات فريق العمل خارج نطاق التشغيل الخاصة بهم المتطلبات الخا
  الدخول   حركة فريق العمل بين النطاقات 

    : إلى  من:
  سموح غير م  1ق النطا  2طاق الن 

  خارج المفرخ  إلىفقط لغرض توصيل الزريعة ومحظور   2النطاق   1النطاق 
  فقط لغرض الخدمات   2 أو 1النطاق   3النطاق 

مصنع التجهيز، المختبر، مناطق الحصاد،    إلى التحرك  عداغير محظور فيما   3النطاق   2 أو 1طاق لن ا
    يرقيةبعد ال ل ماتوصيل اليرقات (النوبلياي) والمراح

  

  المتطلبات الخاصة بنقل الروبيان خارج نطاق التشغيل الخاصة به 
  الدخول   بين النطاقات  الروبيانحركة 

    : إلى  من: 
  غير مسموح   1النطاق   2النطاق 
  الحضانة /   مهاتاألفقط لبرك تربية   2النطاق   1النطاق 
شهادة النقل (إجراء   ة المختصةبالجهكية رع السملمزا أصدرت إدارة ا إذامسموح فقط   خارج المزرعة   1النطاق 

  داخل الدولة)  الروبياننقل ل اتٍ شهاد 3التشغيل 

  



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           145
 

  )9.2 الشكل( اإلنتاجحدة و  داخل شخاصاألالمتطلبات الخاصة بتحركات 

  

  

  . اإلنتاجشخاص داخل كل وحدات األصة بتحركات لبات الخاالمتط 9.2 الشكل

 (   المفرخاتالمتطلبات الخاصة بتحركات األشخاص داخل وحدة 

  )9.3 الشكل

 

 مفرخات. داخل ال شخاصاألالمتطلبات الخاصة بتحركات  9.3 الشكل

 : خرىاألشطة الترويحية ناأللصيد وا
... خرى  األالترويحية    واألنشطةالصيد   الغوص،  تتضمن  الخ(السباحة،  وا   استخدام )  البحر  لبالقنوات  وساحل  داخل  حيرات 
الدخول  و  ،الموقع باتاً  بذلك. ويمنع منعاً  لاأل  اإلنتاجالبرك ومرافق    إلىيتطلب تصريحاً    تلك   آخر عدا  نشاطارسة أي  مم خرى 

  الطعوم الصناعية.  استخدامالصيد فإنه يجب  اصةوبخ ،اإلنتاجشطة المتعلقة بناأل

  : ذار والتبليغناإلالتقارير ونظام 
 TSVفيروس متالزمة تورا    أو  WSSVنتائج إيجابية لفيروس البقع البيضاء    ةارع السمكية بأيالفوري إلدارة المزغ  يجب التبلي

بالجهة إدارة المزارع السمكية    أمراضأي مرض وارد في قائمة    أو النسيجية)    الفحوصات  أو  PCRر  سي آ(باستخدام تقنية بي  
من الحيوي بإدارة المزارع السمكية في األمسئول    إلىي  لكتروناإلر البريد  عبويقصد بالتبليغ الفوري إرسال رسالة    .المختصة

النتيجة   الحصول على  يوم  الالحيوي    منألاويقوم مسئول    .يجابيةاإلنفس  المختصةالسمكية  مزارع  بإدارة  بإبالغ كافة   بالجهة 
 . تصةبالجهة المخ لسمكية ا الواردة بقائمة إدارة المزارع مراضاألالمشاريع عن أي نتيجة إيجابية ألي من 

 مناألول  مسئ  إلىتفويض المختبر المرجعي إلرسال نسخة من التقرير الصحي    المائية  األحياءتربية  يجب على كافة مشاريع  
 .      دلبالب الروبيان تربيةيع كافة المعلومات الصحية عن صناعة مجلتبالجهة المختصة إدارة المزارع السمكية الحيوي ب

  : ق والمتابعةبيعملية التط
 من ينوب عنه.  أوهو مدير عام المشروع  تربية أحياء مائيةالمسئول في كل مشروع  الشخص -
 .تمرة عملية المتابعة هي عملية مس -
 . مستمرةدورية  بزياراتبالجهة المختصة إدارة المزارع السمكية عن  ونثلمم يقوم  -
 .من الحيوياألتوكول روفحص للوقوف على كفاءة تطبيقات ب استبيانتعبئة قائمة يتم  -
تدقيق - الحيويألابروتوكول    تطبيق  و  بهدف  الصحية في سجالت مخصصة    ،من  النتائج  المشاريع ستقوم بحفظ  فإن 

بتدقيق تلك السجالت،   بالجهة المختصة لحيوي بإدارة المزارع السمكية  ا  األمن  وثلمميقوم  بيانات. وة قاعدة  هيئ  وعلى
 ).    توعمليات التخلص من البرك (إن وجد ،PCRبي سي آر  بية باستخدام تقنيةجا ياإلوالتبليغات الخاصة بالنتائج 
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  :إجراءات التشغيل القياسية  

  . البلد إلىت الروبيان الحي السال يراداستإجراءات ): 1( ياسيإجراء التشغيل الق
    

  : ت الروبيان الحيال العامة الستيراد سال اإلجراءات
 : اعتماد الشركات المصدرة 

المصدرة،الحي  استيراديتطلب   الجهة  اعتماد  الحية  سوف    وانات  وتحليل والذي  المصدرة  الجهة  لمرافق  زيارة  يستلزم 
  مرافقها خالل هذه الفترة.   إلىوسجالت إدخال الحيوانات الحية ،قل األعلى  عامين خر السجالت التشخيصية آل

  : ستيراد والمستندات االطلب 
في   الراغبة  الشركة  الروبيالسال  يرادستاعلى  الحي  ت  السمكية    البلد  إلىان  المزارع  إدارة  المختصةإخطار  بطلب   بالجهة 

ً   االستيراد والمعلومات والمستندات الضرورية التي يجب تقديمها من   .تالقع للسالالمتو  وصولمن تاريخ ال  قبل ثالثين يوما
  ).9.5جدول ال( في ةموضح ،ت الروبيان الحيالسال استيرادخالل طلب 

  :ت الروبيان الحيالسال استيرادالل طلب قديمها من خيجب ت التيالمستندات الضرورية  9.5جدول  ال

  المستند   الرقم 
  .  )ل اتصاكوسائل  (ترونيلكاالاسم الشركة المستوردة، عنوانها، رقمها، الهاتف، البريد   1
  . ودولة المنشأ ة  الشركة المصدر اسم  2
  .)الشائع سمواال العلمي  االسم( استيرادهات الروبيان الحي المراد السال اسم  3
    استيرادها.راد لوحدات والمرحلة العمرية لكل ساللة ي عدد ا  4
لسال  5 العمرية  المراد  الالمرحلة  الحي  الروبيان  (النوبلياي)لي (ا  استيرادهات  اليرقية  األ   ،رقات  بعد  ما    ، الصغار    ،طوار 

  . )مهاتاأل
صلية (نظام مفتوح، نظام األتربية  في أماكن الوكذلك  ،دة  ت الروبيان الحي المستورالمصدر المياه المستخدمة في نقل سال  6

  . الخ)  ...،مغلق
     .تاريخ الوصول المتوقع  7
    .ي للوصول)المطار الجو أوحري لب الميناء ا اسمللبلد (ميناء الوصول   8
  . ت الروبيان الحيالومكان المزرعة التي سوف تحفظ بها سال اسم  9

  

سالهماألمن   أن  مالحظة  االية  المراد  ال  يانلروبت  إدارة   ،ستيرادهااحي  من  المعتمدة  المصادر  من  استيرادها  فقط  يمكن 
يجب  ، فإنه  األولىويتم استيرادها للمرة    لدالبيبة ووافدة على  غرت  ال. وفي حال كون السالبالجهة المختصةالسمكية  المزارع  

البيئية والوراثية    استيرادإجراء تحليل مخاطر   المخاطر  الرغم مو.رضيةوالميشمل تحليل  لتقييم  على  ن عدم وضع معايير 
ً مقنن  اً أن هناك إطار  الإالمخاطر البيئية والوراثية   والحيوانات ) لألحياء  الستيرادا  لتحليل المخاطر المرضية (تحليل مخاطر  ا

) وكذلك  2012(م  لعا  OIEالمائية ومنتجاتها تم وضعه في مدونة صحة الحيوانات المائية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية  
  ). واغذية والزراعة (الفاألتندات منظمة مس

    :الشهادات الصحية
طلب   تقديم  عند  المستوردة  الشركة  على  ا   يمتقد  ،االستيراديجب  الصحية  الدولة  الشهادات  في  المعنية  الجهات  من  لمعتمدة 

   ).9.6ل جدوال(المصدرة والمذكورة في 

 :لبورية عند تقديم الطضرالشهادات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية في الدولة المصدرة ال 9.6جدول  ال

  . تاريخ ومكان إصدار الشهادة    .1
    .دولة المنشأ   .2
  . الجهة الرسمية في دولة المنشأ    .3
  . تعريف الجهة المصدرة   .4
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  .يان الحي المراد تصديرها ت الروب الالعريف ست    .5
  . مكان المنشأ  أومنطقة    .6
    .تعريف مزرعة المنشأ   .7
    .مرحلة النمو في وقت التصدير   .8
  ؟ تم صيده من البحر أومن مزرعة  هل الروبيان سيأتي،د تحدي    .9

  .الروبيان الحي   استيرادالغرض من    .10
   .وسيلة النقل (بحري، جوي، أرضي)    .11
  .ة الموثقة وختم الشرك وتوقيعريف تع   .12

  رسالية تلبي المتطلبات التالية:  اإلأن تذكر الشهادة الصحية أن يجب 

  . يتأتي من دولة خاضعة لإلشراف البيطر
  . ضعة لإلشراف البيطريتأتي من مزرعة خا

  عدم وجود أي أعراض مرضية يوم التحميل
ع  المزارارة  المدرجة لدى إد  مراضاألتأتي من منطقة خالية من 

(   الجهة المختصةب السمكية   
  ).9.7 لجدوال

  يخ إصدارها.ارمن ت )  أيامٍ  10تكون الشهادة سارية لمدة (
  

 : صةهة المختبالجالسمكية المدرجة لدى إدارة المزارع  مراضاألقائمة ب 9.7ل  جدوال

  الفئة  المرض
  1ج  مرض البقع البيضاء 
  1ج  متالزمة مرض تورا  

  1ج    األصفرصفر، فيروس الرأس األمرض الرأس 
  1ج  دي المكون الدموي المعو تنخر تحت الجلدمرض 
  2،ج1ج  نخر العضالت  مرض

  2ج  تنخر الكبد والبنكرياس  
  3، ج2ج  فيروس مونودون باكيلو 

  3، ج2ج  ميكروسبوريديا 
  2، ج1ج  بالخياشيم   وس المرتبطالفير

 متالزمة النفوق المبكر*  
  أو مرض تنخر البنكرياس والكبد الحاد  

 والمكسيك في الفترة   2014  –  2009ي نفوق الروبيان في الدول اآلسيوية في الفترة  ج ولكنه سبب خطير فدرمتالزمة النفوق المبكر (مرض غير م
2013-  2014 .(  

لالة  للتأكد من الح الل الصحية  للتحليل الصحي في أحد  روبيان  حي المعد للتصدير يجب على الجهة المصدرة إرسال عينات 
  .نالروبيا مراضالمعامل المرجعية المعتمدة أل

راغب شركة  أي  في  على  الحي  السال  استيرادة  الروبيان  المزارع   البلد  إلى ت  إدارة  من  الصادر  التفويض  على  الحصول 
يمكنهموالذ  بالبلدالسمكية   المزارع   االستيرادويتم    ،االستيرادعملية    لاستكمامن    ي  إدارة  قبل  من  المعتمدة  الجهات  من 

لواردة في (ن يقدم المستندات اأ ، وعلى المستورد بالجهة المختصةالسمكية   

الوصول9.7  لجدوال تاريخ  قبل  الصحية  الشهادات  مع  بـ  الم  )  المختصة    إلىقل  األى  عل  ساعةً   72توقع  المحجرية  الجهة 
ة في المنطقة التي  الموجود  هة المختصةلجباثلة إلدارة المزارع السمكية  ممالجهة ال  إلىضافة  اإل الموجودة في منفذ الدخول، ب
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  ستوضع بها ساللة الروبيان الحي المستوردة. 

 : شهادة المنشأ 
بها وليس بالضرورة    اإلنتاج الدولة التي يتم    إلىحيث يشير المنشأ    .لدوليةالتجارة ا  تستخدم فيلتي  شهادة المنشأ هي الوثيقة ا

  بيان ومعها شهادة المنشأ.  أي إرسالية من الرو ييجب أن تأت .الدولة التي تأتي منها المنتجات
  

 : ضافية المطلوبة اإل االستيرادمستندات 
  تندات المذكورة في الجدول (قديم المسصحية يجب تت الوالشهادا االستيرادطلب  إلى باإلضافة

  . االستيرادصدار إذن من أجل إ ة المختصةجهبالإدارة المزارع السمكية  إلى) 9.8  جدوللا

 :ت الروبيان الحيالسال استيرادعملية  خالل لوبةضافية المطاإلالمستندات  9.8جدول  لا
  المستند  الرقم 

  . صورة من الفاتورة المقدمة من الجهة المصدرة  1
  .المختصةبالجهة رع السمكية زاشهادة موافقة إدارة الم  2
  . مستند الشحن الجوي ورقمه  3
  .غير محلية–ت وافدة السال استيرادفي حالة   االستيرادتحليل مخاطر   4
  . )2التشغيل القياسي ر الصحي (إجراء الحج طلب  5
  .حنة إليهالشتفوض الجهة التي سيتم نقل ا بالجهة المختصة إدارة المزارع السمكية  شهادة الحجر الصحي من  6

 سوف تقوم بدراسة المستندات في غضون شهر   والتي،   بالجهة المختصةإدارة المزارع السمكية    إلىذه المستندات  تقدم ه
 تنسيق مع الجهة المحجرية ذات العالقة. بال االستيرادن ار إذ وإصد،واحد 

 حال المستوردة سالالالسال  اعتبار  ةفي  مهددة  الت  ات  بناءً   باالنقراضت  سايتس  فاعلى  الدوليةالمنظمة  قية  في    للتجارة 
المهددة  الالسال الفطرية  والحيوانيةمن    باالنقراضت  ال  النباتية  المزارع  إدارة  فإن  المختصة بالة  سمكيالبرية،    جهة 
ً   ،الحالة الصحية  اعتماد  إلىتاج  ستح  وفي هذه الحالة تصدر الجهات المختصة في البلد المصدر والبلد المستورد تصديقا

  .التواليى عل واالستيرادصدير لتبا

   التطهير ابير  تد  ذاتخاحيث يتم    ،النهائية  الوجهة في    الإ ال يسمح بفتح الصناديق    ، البلد  إلى بمجرد دخول الروبيان الحي
 من الصناديق والمياه والثلج.  والتخلص ةالمناسب

   يجب أن يكون   ،يس على ساللة واحدةك  يحتوي كل  ،رسالية في أكياس مانعة للتسرب اإل يع الروبيان في  مجيجب تعبئة
 ً شفافا يجب    الكيس  كما  نوعه،  وتحديد  للروبيان  الصحيحة  بالمعاينة  السماح  أجل  الكيس    الأمن  اد  أي موعلى  يحتوي 

 حيوانية غير معتمدة.   أونباتية  مواد أوأخرى 

   أن ترفق مع التي توضح رقم تعريف كل صندوق  اإليجب  المستندات  وعدد    ،العلمي  واالسم،  ةونكرت  أورسالية كافة 
ً  االسموينصح بإدراج  ،الروبيان الموجود  في المستندات.   العام للروبيان أيضا

  ارع السمكية بوزارة الزراعة عند وصولها للتأكد من أنها: خالل إدارة المزي من الح يع إرساليات الروبيانمجتفحص 

   .بحالة صحية جيدة -
 .وجود الشهادة الصحية والفاتورة  -
 .ت معتمدة السال -
 . مواد تتعلق بالحجر الصحي  أووي على أي مواد محظورة ال تحت -

   إتالفه على   أوتصديره    أوته  ة سوف يتم مصادرمحظورواد  يحتوي على م  أو الروبيان الذي ال يتوافق مع هذه المعايير
 نفقة المستورد.  

 انظر(  جهة المختصةباللمزارع السمكية  ا  يتم وضع جميع الروبيان الحي في الحجر الصحي في موقع معتمد من إدارة 
 إجراءات الحجر الصحي). 2إجراء التشغيل القياسي 
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 : الصحيحجر ): إجراءات ال2إجراء التشغيل القياسي (
  : من الخارج نقل الروبيان 

المبدئي    -1 الصحي  الحجر  السماللسال  الإلن يسمح بدخول مرافق  المزارع  إدارة  المعتمدة من  الروبيان  ة بوزارة  كيت 
  ن الدولة المصدرة.  الزراعة م

الصحي    -2 فيه    األوليالحجر  يتم  الذي  المكان  الخارج  استالمهو  من  القادمة  بهاحتفااالو  ،الحيوانات  إجراء    ظ  حتى 
لجهة مصدرة    األوللي لإلدخال  واأليستخدم الحجر الصحي    .صابةاإلوالتأكد من خلوها من    ،المطلوبة  تباراتاالخ

ال  جرالح  .معينة حجر  هو  يحتاج  الثانوي  والذي  الخاص  السمكية    االعتماد  إلىقطاع  المزارع  إدارة  بالجهة  من 
بناًء على موافقة إدارة المزارع السمكية   ،ليواألمن الحجر الصحي  قها  إطال  رسالية التي تماإلقبل استقبال    المختصة

مر  األفقد ال يتطلب  وعلى ذلك    ،طاع خاصق  مرفق  أولي قد يتم في مرفق حكومي  واألفإن الحجر    بالجهة المختصة
  قد تم في مرفق قطاع خاص.  األوليكان الحجر الصحي   إذاإجراء الحجر الثانوي 

  

لمواألالمستوى   للررافق  ل  الصحي  السمكية  الحجر  المزارع  إدارة  من  معتمدة  جهة  من  المستورد  الحي  بالجهة  وبيان 
  :المختصة

 الروبياع  يجب تقديم طلب إلجراء الحجر الصحي السمكية    إلىوإرساله  ،ن الحي المستورد  لى إرسالية  إدارة المزارع 
  . بالجهة المختصة

  من أجل تجنب حدوث التلوث.  ،اإلنتاجلتربية واطق اع منيمجعن ينصح بالعزل السليم لمنطقة الحجر 

  .يجب أن يكون الحجر في مرفق مغلق ومغطى 

   تطهير وسائل  توفر  ياأليجب  أرضي  (مغطس  الهيبحت قدام  محلول  على  بتركيز  وي  المليون    وحدةً   50وكلوريت  في 
وغسيل   فعالة)  على  األكمادة  تحتوي  (زجاجات  كحول،  70يدي  ب  أو%  اليود  المليو  جزءٍ   100ز  تركيمحلول  ن)  في 

 الستخدامها عند الدخول والخروج من الوحدة. 

  ذه المنطقة فقط. ه منطقة الحجر على العاملين المكلفين بالعمل في إلىيجب قصر الدخول 

 الصحي  ي الحجر  وحدة  في  العمل  طاقم  يدخل  أن  المالبس  إلى  الً أوجب  تبديل  العادية   ،غرفة  مالبسهم  ينزعون  حيث 
حمويأخذو مالبساماً  ن  يرتدون  و  ثم  الحجراألالعمل  بمنطقة  للعمل  المناسبة  تكرار و  .حذية  يتم  العمل  فترة  نهاية  في 

 جراء. اإل

 إلىمن أجل منع تسرب المسببات المرضية    المنصرفةالجة للمياه  الصحي على وحدة مع  جريجب أن يحتوي مرفق الح  
 البيئة. 

 المياه المستخدمة في مرفق ال ويجب تقديم ما يثبت كفاءة    ،مصدر للعدوىل التخلص من أي  من أجحجر  يجب معالجة 
محلول   أوزون  واأل  استخدامدة في ذلك  تمومن الطرق المع  ،بالجهة المختصةإدارة المزارع السمكية    إلىهذه المعالجة  

 : المطهرات).  16إجراء التشغيل القياسي  انظرالهيبوكلوريت (

   غسل وامجيجب  بالماء  الخزانات  وتلصابيع  اون  بمحلول  (بتركيزطهيرها  مادة    جزءٍ 100لهيبوكلوريت  المليون  في 
 فعالة) وشطفها بماء مطهر.  

   معالجة المياه  مجيجب  مرف  المنصرفةيع  بالكلور  ق  من  يومٍ   جزءٍ   100كيز  بتر(الحجر  تقل عن  لمدة ال  المليون    في 
 البيئة.   إلىثم إزالة الكلور قبل تصريفها  )،واحدٍ 
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 الح غسل  البياوايجب  المستخت  وتطهيرهالستيكية  والخراطيم  (بتركيز  مدمة  الهيبوكلوريت  بمحلول  في   جزءٍ   100ا 
 امها.قبل إعادة استخد فئكامخرى بتركيز األبأي من المطهرات  أوالمليون) 

 كما   ،و أن تبقى في منطقة الحجر  يع المواد المستخدمة في الحجر الصحي يجب أن توضع عليها عالمات واضحة،مج 
 يع المعدات في نهاية كل يوم.  م جر وسائل لتطهير توفي يجب

  ً  زانات. لخعلى نفس درجة حرارة وملوحة ا  عند دخول منطقة الحجر يجب أقلمة الروبيان تدريجيا

   كياس البالستيكية والصناديق و أي مواد أخرى تتعلق بتغليف  األيع  مجالروبيان في الخزانات يجب إزالة  بمجرد وضع
الكلورين بتركيز  ن تطهير صناديق  يمك  .رقهاالروبيان وح في المليون وتركها تجف    جزءٍ   200الستايروفوم باستخدام 

 . لمدة خمسة أيامٍ 

 يل إنزيم البلمرة التسلسلي التفاعلي (بي سي آر  ان النافق لعمل تحل بييتم أخذ عينات من الروPCR(.  ستيراد الا  ةفي حال
اختبار  واألللمرة   المسببا مجلى يتم  اليع  إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة. من كل    مةقائالمدرجة في    مرضيةت 

%  95تركيز  بفي كحول إيثيلي  وحفظها    يالكبدياس  كرالبن  و   رجلاألأخذ عينات من الخياشيم/يتم  حديثة النفوق    ةناروبي
 ).  PCRالخاص بأخذ العينات إلجراء تحليل بي سي آر  13إجراء التشغيل القياسي  انظر(

   ثم نقله ،  ساعةً   48به لمدة    واالحتفاظ عليه أعراض في مثبت ديفيدسون من خالل الحقن    أي روبيان يظهر  تثبيت يتم
إيثيلي  كحيحتوي على    يوعاء بالستيك  إلى النسيجي  70تركيز  بول  التحليل  القياسي    انظر(% إلجراء  التشغيل  إجراء 
 الخاص بالتثبيت).   14

 أقل من  ة منخفضة (الحيوحرار  رجاترسالية تحتوي على داإلكانت    إذا انات تمت تعبئتها وشحنها في درجة حرارة 
البرودة: يتم تمرير   ختباراب عمل  حدث ذلك فيجي  لم  إذاو  ،إجراء اختبار تحدي البرودة إلى˚م) يفترض عدم الحاجة    22
يود  10 في محلول  فردي من خالل غمسها  بشكل  المختارة عشوائياً  الروبيان  ( -من  بي  في  المليون   اً زءج  20بي  في 
(  أوائق)  دق10 بتركيز  المليون)  جزءٍ   100فورمالين  البرودة   في  تحدي  مرفق  في  التشغيل   انظر(  ووضعها  إجراء 

 البرودة).   ديحت 11القياسي 

 إ إدخال ساليجب  عند  التعايش  دراسات  للمرة  الجراء  جديدة  جديدة  أولى  واألت  جهة مصدرة  يؤخذ   :من  التأقلم  بعد 
ا10  –  5عدد وتولروبيمن  عشوائياً  عددان  مع  آخر  خزان  في  نوع  10ضع  من  السليمة  الروبيان     ديكسناألمن 

 )Indicus(      من الروبيان الفانامي  5وعدد  )Vanami(  مع وضع   مراضألالخالية من مسببات  ا) ًوبنفس الوزن تقريبا
نوع)مجم لكل  ضابطة  الروبيان    ،وعة  لساللة  تكون  أن  أ  تخدمةالمس  )Indicus(   ديكس ناإليجب  من  خلو   ي تاريخ 

ت نفوق  االأي ح  أو،  بالجهة المختصةمدرجة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وإدارة المزارع السمكية    أمراض
 ديكس).  ناالذلك مشكلة بناًء على الحالة الصحية لمخزون الروبيان طبيعية (قد يسبب ر غي

   من جهة مصدرة جديدة: بعد التأقلم يؤخذ   أو  األولىلمرة  يدة لت جدالتحدي الهضم عند إدخال سال  اختباريجب إجراء
من   10غذية  سجة واستخدامها لتنألامن خالل طحن    امن الروبيان عشوائياً من الحجر الصحي ومجانسته   10  –  5عدد  

 ،مراضاأل  الخالية من مسببات   )Vanami(   من الروبيان الفانامي  10السليمة ، وعدد    )Indicus(   ديكس ناالالروبيان  
الرو تغذية  بمعدل  يتم  لمدة    3بيان  ومساًء)  (صباحاً  يومياً  الوزن  كتلة  من  الروبيان   %3  ساللة  تكون  أن  يجب  أيام. 

ت نفوق  االأي ح  أومدرجة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية    أمراضأي    ة لها تاريخ خلو مندمديكس المستخناال
 ديكس). ناالن الروبيان لة الصحية لمخزوالحا على غير طبيعية (قد يسبب ذلك مشكلة بناءً 

 أي  إذا الروبيان لعمل    منالهضم يتم أخذ عينات    أوش  التعاي  أوختبار تحدي البرودة  اعالمات مرضية خالل    ةظهرت 
 . PCRحليل النسيجي وتحليل بي سي آر الت
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   ةعلى حد  ةنان كل روبيكبدي ماس النكريالخياشيم والب  البرودة يتم أخذ عينات منتحدي    اختبارعلى    أيامٍ   5بعد مرور ،  
إيثيلي    العينات  حفظ يتم    و يان وبمن الر  5يتم تثبيت عدد    ،PCR% إلجراء تحليل بي سي آر    95تركيز  بفي كحول 

 تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).   14إجراء التشغيل القياسي  انظر( ،لنسيجيلعمل التحليل ا

   من الروبيان   ةنامن كل روبي  والبنكرياس الكبديم أخذ عينات من الخياشيم  تبار التعايش يتلى اخع  مٍ أيا  10بعد مرور
% إلجراء تحليل بي سي آر    95تركيز  بإيثيلي  وحفظها في كحول    ةيبد ك  اتبنكرياس  5وخياشيم    5يتم أخذ  ، هعلى حد

PCR،    عدد تثبيت  النسيجي    5يتم  التحليل  لعمل  الروبيان  القيإجر  رانظ(من كل نوع من  التشغيل  تثبيت  14اسي  اء   :
 عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون). 

  روبيان كل واحدة من ال من كرياس الكبديوالبن  من الخياشيم اتعلى اختبار تحدي الهضم، تؤخذ عين أيامٍ  10بعد مرور
حد كحولالعينات    حفظ  يتم  و  ،هعلى  ب  95تركيز  بإيثيلي    في  تحليل  ع  ،PCRآر    ي سي% إلجراء  تثبيت   5دد  يتم 

في ت  : تثبيت عينات الروبيان والقشريا14إجراء التشغيل القياسي    انظرمن كل نوع لعمل التحليل النسيجي (  اتٍ روبيان
   مثبت ديفيدسون).

   للمرة الروبيان  إدخال  حالة  في  العينات  للصحة    إلىلى  واألترسل  العالمية  المنظمة  (حسب  دولي  مرجعي  مختبر 
لعمانيةالحيو تحليل  )  أل  سجةناألل  آر  سي  بي   ،WSSV، TSV، YHV، IMNV، MBV  مراض وتحليل 

IHHNV، EMS and NHP-B.  في مختبر مرجعي وطني  لى يمكن تحليلها  واألرسالية  اإل رساليات التالية بعد  اإلو
 .  بالجهة المختصةمن إدارة المزارع السمكية  ةمختبرات معتمد أو

  بالجهة المختصة المدرجة بقائمة إدارة المزارع السمكية  راضماألبية ألي من إيجا عينةكانت نتيجة تحليل أي  إذا)  

 متعرف عليها والتي قد تمثل  الرات نسيجية مرضية وغير  تم تسجيل تغي  أو)  9.7  لجدوال ً فإنه يتم التخلص من   ،اهتماما
 بالكامل. اإلرسالية

 باستخدام تحليل بي  بالجهة المختصة  السمكية  المدرجة بقائمة إدارة المزارع    مراضاألن الخالي من  لروبياقط ليسمح ف
    .لحجر الصحي الثانويا تحليل النسيجي بدخولوال PCRسي آر 

  :المستوى الثاني -الحجر الصحي 
  ، عالجات المياهبنية التحتية ومحيث المن    يتوفر في هذا الحجر الصحي نفس المتطلبات الموجودة في الحجر الصحي المبدئي

بالجهة السمكية  ع  من إدارة المزار  اً يمكن أن يكون الحجر الصحي من المستوى الثاني حجراً صحياً للقطاع الخاص معتمدو
  توافرت المتطلبات التالية: إذالرعاية الروبيان ختصة الم

 الخالي من    يكون الروبيان  الصح  بعد    مراضاألمخزون  المتوافرواألمستوى  ال-يالحجر  الصحية   ل،  المعايير  به كل 
 . بالجهة المختصةالمطلوبة من قبل إدارة المزارع السمكية 

 من  يكون الخالي  الروبيان  ا   بعد  مراضألا  مخزون  المزارع  -لصحيالحجر  إدارة  قبل  من  المعتمد  الثاني  المستوى 
 .بالجهة المختصةالسمكية 

كان الروبيان   إذاسجة، وفي حالة ما  ناألوتحليل    PCRآر    ات لتحليل بي سي خذ عينتم أالمستوى الثاني ي-في الحجر الصحي
قائمة   من  السمكية    أمراضخالياً  المإدارة المزارع  الرصة  ختبالجهة  القائمة   ،اإلنتاجمنطقة    إلى وبيان  يسمح بإدخال  تصف 

  :  (Check List)حي خاصة بالحجر الصفحص الد البنو) 9.9جدول  الالتالية (
 . (Check List)الحجر الصحي دةقائمة الفحص الخاصة باعتماد وح 9.9جدول  ال

  مالحظات   النتيجة  الخصائص 
      الشركة والمزرعة المعنية وموقعها ومعلومات التواصل.  اسمتعريف  -1
ط عام مع وصف للخصائص الفنية الخاصة لكل جزء من الوحدة  مشتمل على تخطي  الوحدةميم  تص  -2

  مشتمالً على الرسومات والخرائط. 
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     .     من) الخارج/إلىمباشر (ها مدخل  ل  الوحدة مطوقة وليس -3
      الوحدة لها مدخل خاص قاصر فقط على المختصين العاملين فيها.  -4
      خرى بالمزرعة. األيات التشغيل  عن عملولة  الوحدة منفصلة ومعز  -5
      دارة وحفظ السجالت. اإلشطة وناأل الوحدة لها نظام تسجيل لكافة  -6
      خرج منفصل للمياه. ومالوحدة لها مدخل منفصل  -7
      . المياه  استخدامالوحدة لها نظام إعادة  -8
      رفة.لمنصالوحدة لها نظام معالجة للمياه يشتمل على ترشيح المياه ا -9

      .المنصرفة ا نظام معالجة للمياه يشتمل على تطهير المياه  . الوحدة له 10
لتطهير  11 خاصة  مناطق  لها  الوحدة  والمواد  ال.  والعاملين  مدخل  عند  الوحدة.  مستخدمة  مخرج 

  ويجب تعريف تلك المناطق جيداً. 
    

      وحدة. اطق الة من. تقوم الوحدة بتطبيق نظام للنظافة والتهوية والتطهير لكاف12
      فقط داخل الوحدة.  استخدامهاوحدة لها مالبس وأحذية خاصة يتم . ال 13
      . مراضاألات  للفحص المرضي لمسبب ت  . الوحدة لها غرفة منفصلة للفحص وتحضير العينا14
      والنافق.. الوحدة لها أدلة عمل جيدة وبنية تحتية للتخلص من المواد المستخدمة 15
          . اسية بمرافق الوحدة ات التشغيل القيإجراء طبيق. يتم ت16

  
  : لدولة): شهادة نقل الروبيان داخل ا3إجراء التشغيل القياسي (

  بإصدار شهادة النقل يجب تقديم المعلومات الضرورية التالية:   المختصة بالجهةارع السمكية مزمن أجل قيام إدارة ال
  . لنقلمن ا أيامٍ طلب كتابي لنقل الروبيان قبل خمسة   -1
 الطلب على المعلومات التالية:  يشتمل  -2

 وصف المكان الذي سيتم نقل الروبيان منه و الذي سينقل إليه.  -
 تاريخ النقل. -
 والمرحلة العمرية.ة السالل -
  منشأ الروبيان.   -

أر    -3 اختبار بي سي  المستوطنة    PCRنتائج  المرضية  المزارعللمسببات  إدارة  الجهة بمكية  الس  من مختبر معتمد من 
  كانت نتائج فحصه للمسببات المرضية المستوطنة سلبية. الذي يتم السماح بنقل الروبيان . المختصة

 : ان نقل/ تحركات الروبي: )4إجراء التشغيل القياسي (
  :مهاتاألنقل 

جراء  صحي (إر الالحج  إلىفي نفس المرفق    (SPF)  مراضاألخالية من مسببات  الالروبيان غير    أمهاتيجب توجيه    -1
  ).  2قياسي التشغيل ال

مسببات    أمهات  -2 من  الخالية  التشغيلية    (SPF)مراضاألالروبيان  المنطقة  نفس  داخل  نقلها  تحتاويمكن   إلىج  ال 
  ة.  إضافي اختبارات

آر  سي    بي  منطقة تشغيلية أخرى تتطلب اختبار    إلىوالمنقولة    (SPF)  مراضاألالروبيان الخالية من مسببات    أمهات  -3
PCR ية المستوطنة والتحليل النسيجي. للمسببات المرض  

 : نقل اليرقات (النوبلياي)

   من الناتجة  (النوبلياي)  مسب  أمهاتاليرقات  من  نفس   إلىتحتاج    ال  (SPF)  مراضاألت  باخالية  داخل  لنقلها  شهادة 
  المرفق. 

  لها سجالت صحية موثقة.   أمهاتناتجة من  كانت اإذا منطقة تشغيلية أخرى يسمح بنقله  إلىاليرقات (النوبلياي) المنقولة  
 : اليرقيةطوار ما بعد األنقل 

: اختبار تحدي البرودة) وشهادة 11القياسي  دة (إجراء التشغيل  روإجراء اختبار تحدي الباليرقية  طوار ما بعد  األيتطلب نقل  
سمين). يسمح فقط  اض التربية (التأحو  أونات  الحضا  إلىوذلك قبل نقلها    ،المستوطنة  مراضاأل لمسببات    PCRبي سي آر  
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  التي كانت نتائج فحصها للمسببات المرضية المستوطنة سلبية.اليرقية ما بعد  طوار األبنقل 
 :طوار اليافعةألانقل 

 اج  من الحيوي كما في تربية اليرقات ال تحتاألوار اليافعة في الحضانات التي تم الحفاظ عليها عند نفس المستوى من  طاأل
  عند نقلها داخل نفس المنطقة التشغيلية.   PCRبي سي آر  تبار عمل اخل

 سابقاً  األتعرضت    إذا اليافعة  من    إلىطوار  أقل  ياأل مستوى  الحيوي  بي سي    جبمن  اختبار  لمسببات  ل  PCRآر  عمل 
  حوض آخر حتى لو كان هذا النقل داخل نفس المرفق. إلىالمرضية المستوطنة قبل النقل 

  :تربية األحياء المائيةالروبيان البري في مرافق  استخدام): 5ياسي (الق شغيلالت إجراء
  .  حياء المائيةبتربية األة الخاصة يجاإلنتا األعمالالروبيان البري مباشرةً في  استخداميحظر   -1
  . تربية األحياء المائيةالناتجة من المفرخ فقط لتخزين أحواض  اليرقية تستخدم أطوار الروبيان  -2
يان البري في أغراض محددة (مثل زيادة التنوع الوراثي في برامج التفريخ). وفي هذه الحالة يجب الروب استخداممكن ي  -3

  . ) 2ي (إجراء التشغيل القياسي جراءات الحجر الصحإل أن يخضع الروبيان
فق الحجر البري واعتماد مر  بيانوالرع  مجعملية    بالجهة المختصةع يجب أن تعتمد إدارة المزارع السمكية  جميقبل الت  -4

  .  استخدامهالذي سيتم الصحي 
 ية: الحجر الصحي التال اتالروبيان البري الذي سيستخدم في مفرخات الروبيان يجب أن يخضع إلجراء  -5

 من البرية في مرافق الحجر الصحي في خزانات حجر فردية. يع الروبيان الذي تم جلبه مج يجب حفظ  -
امج  اختباريجب   - جلبه  لروبيع  تم  الذي  البريةيان  آر    من  سي  بي  بتقنية  فردي  مسببات  مج ل  PCRبشكل  يع 

 .  بالجهة المختصةة الروبيان المدرجة في قوائم إدارة المزارع السمكي أمراض
 الخياشيم والفضالت حسب المسبب المرضي المستهدف.  /األرجلسجة المستهدف تحليلها هي نألا -
روبيان   - أي  إتالف  ألإ  تباراتهاخة  نتيجتكون  يجب  مسببات  يجابية  قوائم    أمراضي من  في  المدرجة  الروبيان 

 . بالجهة المختصةإدارة المزارع السمكية 
الروبيان المدرجة في قوائم إدارة المزارع السمكية    أمراض  سبباتيثبت أنها سلبية لمي  ع الروبيان الذمج يمكن   -

 مع بعضها البعض. بالجهة المختصة 
الحج - مرفق  ال داخل  لمسببات    هاتماأل  استخداميمكن  صحي  ر  (السلبية  في    أمراضالبرية  المدرجة  الروبيان 

 الزريعة.  ج ) في إنتابالجهة المختصةقوائم إدارة المزارع السمكية 
اختب - الروبيان  يتم  بعد    اإلناثار  الثانية  التاالستئصالللمرة  ويتم  ب.  وضحية  البيض   األنثىالذكر  وضع  بعد 

 ً الروبيان المدرجة في قوائم إدارة المزارع السمكية   أمراضية لمسببات انت النتيجة إيجابك ذاإ. وتحليلهما نسيجيا
المختصة   معرو  أوبالجهة  غير  آخر  مرضي  م  ،فمسبب  التخلص  يجب  الزريعةفإنه  إجراء    .ن  يجب  كما 

المتبقية وناألالتحليل النسيجي على    أو طري  البيبيب  من منها من قبل الطاآلعضاء والتخلص الصحي  األسجة 
 .  مراضاألأخصائي 

  10واختبارها عند وزن  ،ل) في جناح منفصل داخل مرفق الحجر الصحي  واأليجب تربية هذه الزريعة (الجيل   -
 .  بالجهة المختصةالروبيان المدرجة في قوائم إدارة المزارع السمكية  اضأمريع مسببات مجل اتٍ جرام

يان المدرجة في قوائم إدارة المزارع  الروب  أمراضسببات  من مألي  وعة يثبت أنها إيجابية  مج يجب إتالف أي م -
 . بالجهة المختصةالسمكية 

بناًء    تربية األحياء المائيةمرافق    إلى  وعات الروبيانجمل مخاإدبالجهة المختصة  تعتمد إدارة المزارع السمكية   -
  على البيانات الصحية.  

  :الروبيان ربيةتفي ): المياه المستخدمة 6إجراء التشغيل القياسي (
  : اليرقات (النوبلياي) وتربية  الداخلية ووحدات إنتاج مهاتاأللتفريخ ومرافق مركز ا

عبر    1 ضخها  يتم  التي  المياه  مشتملشيح  ترتمر  رملي  ميكانيكي  مرشح  حتى    على  مرشحة  مياه  على    1للحصول 
  قل. األعلى  ميكرونٍ 

الكلور بتر  2 باستخدام  المياه إما  ل  اً زءج  15كيز  يتم تطهير  المليون  في    اً جزء  30الكلور بتركيز    أو  ساعةً   72مدة  في 
 أوجزء في المليون   1.5ز  لتركي  )دقائق  10  -  8  لتر (لمدة/جمم  0.5زون عند  واألباستخدام    أو   ساعةً   24المليون لمدة  

ة باستخدام لوجيتريوالبك  االختباراتويجب التأكد من ذلك من خالل    ،أي مطهر آخر يضمن التطهير الصحيح للمياه
  عام.  ع بكتيريوسط زر

  فحم نشط.المياه من خالل وحدة  إمراريتم   3
  . 2سم/ملل 10ية عند سج شعة فوق البنفاألالمياه من خالل ضوء  إمراريتم   4



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           154
 

5   ً   الوبائية.  مراضاألفي حال تفشي  ينصح باحتجاز مياه التصريف في أحواض معالجة مياه الصرف وخصوصا
الت  6 الصلمجمن  خلص  يجب  النفايات  النافقة،  يع  (الحيوانات  المتبقية،  األبة  سليمة   ... سالخات،نالاطعمة  الخ) بطريقة 

  الدفن).  أو(الحرق 
هناكتس  7 لكل  م  كون  مناسبة  باستخدام  ستندات  العملية  في  يج   ،المختلفة  األنماطخطوة  مستندات   بوخصوصاً  توافر 

للزون والكلوو األ  استخدامواضحة إلجراءات   (  مياهر  التشإج  انظرالداخلة  القياسي  راء  المطهرات)16غيل  عند  و  .: 
أيضاً يجب    و   ،جرعةالفي حساب معدالت    مةحيث تستخدم تلك القي،نشاط المنتج    اختبارالكلور  كمطهر يتم    استخدام

فترة   خالل  المياه  في  للكلور  الدائم  التواجد  بعدم  واضح  موثق  دليل  هناك  يكون  في    هرختيااند  عو    ،ساعةً   72أن 
  . واالختزالكسدة األ ن هناك توثيق لمستويات حدوث التطهير يكو

  
 :الخارجية   األحواضالحضانات و

   عموماً    ،لواح) في قناة تغذية المياه الرئيسيةاألمستوى المياه (ذلك ألواح مراقبة    في يتم تثبيت حواجز الترشيح بما
طبقتين   (ذات  مزدوجة  مرشحات  مراقبة)  نٍ يكروم  500و    1000تستخدم  تركيبات  القنوات    في  مثل  الكبيرة  المياه 

الثانوية التخزين  وقنوات  الترشيح    .الرئيسية  تغذية  واأليتم  لقناة  الرئيلي  باستخدام  سيالمياه  يتم  كرونٍ مي  1000ة  ، حيث 
مرشح    إلى إضافةً   واستخدام  تركيب  النهائي  ميكرونٍ   500ذلك  التطهير  الموجودة  ترشيح  و  ،بعد  انات  الخزفي    المياه 

  . ميكرونٍ  1000 األقلحتى على المعالجة الكيميائية  قبل األحواضو

   مياه ملء  متطلبات  كل  مراقبة  المديرين    األحواضيجب  قبل  قبل  المن  التالي  راراالستممسئولين  النشاط  عند و  .في 
بالطي  إلىالوصول   والخروج  الدخول  بوابات  إغالق  من  التحقق  يجب  المطلوب  المياه  قبمستوى  مبيد   تخداماسل  ن 

تركيز  بوسلفات النحاس ( بالجهة المختصة  جزء في المليون) المعتمد من إدارة المزارع السمكية    0‚5تركيز  ب ات (القشري
المليون)جز  0‚5 في  لفيروس  وتس  .ء  بأنها حاملة  المعروفة  الدقيقة  الحيوانية  العوالق  للتخلص من  النحاس  تخدم سلفات 

البيضاء   قوال  (WSSV)البقع  تنتي  مبيد   .الروبيان  إلىقله  د  تركيزات  بنفس  الثانوية  المياه  إمداد  قناة  تطهير  أيضاً  يتم 
ال التابعمزالقشريات وسلفات النحاس المعتمدة من إدارة  السمكية  هو خيار فالكلور    استخدامأما    .ة للسلطة المختصةارع 

الجرعة    و  ،للروبيان  يرقيةالطوار ما بعد  األزين  لتخ  لتجهيزها  التربية  أو  اإلنتاجويستخدم بتوسع لتطهير أحواض  ،  آخر  
  لمياه. ن كمادة فعالة في ا يوفي المل اً جزء 30تتطلب   األحواضولعالج مياه  مراضاألالشائعة المستخدمة لقتل ناقالت 

   يصل   فقط عندما،لكل بوابة دخول للحوض    ميكرونٍ   250قطر فتحات شبكته    حاجز مرشحبعد التطبيق السابق يتم تثبيت 
النهائي  إلىالمياه في الحوض    عمق فقط في تغيير    حاجز المرشح  ستخدمي  ئذٍ وعند  ،المستوى المطلوب و يكتمل التطهير 

المعالجةعمية  هماألومن  المياه.   نظراً اإلقدر  بكفاءة    ل  تكلفة واالكيم  ألن  ؛مكان  من  هاماً  جزءاً  تمثل  المستخدمة  يات 
  . ةالمكثفشبه ئية تربية األحياء المافي مشاريع  اإلنتاج

   المياه غير   دخول    لمنع  يجب معالجة تلك التسريبات، حيث  المراقبة بانتظام للتسريباتوألواح    كل الحواجز فحص  يجب
مواد   أوحقيبة الشباك    أو وضع بقايا من الحواجز  عدم  يجب    ،م حشوة من مادة المطاطباستخدا  األحواض  ى  إل  المرشحة

عية خاصة والتخلص منها في حفرة مخصصة وتغطيتها  أوهذه المواد في    وضع  يتم  .الحوض  أوأخرى في قناة التغذية  
 بالجير المطفأ. 

 قع البيضاء  الب  وفحصها لفيروس  ينالتخز  خزانات/عينات العوالق من أحواض  يوصى بأخذWSSV    باستخدام تقنية بي
  من المعالجة. بعد ثالثة أيامٍ  PCRسي آر 

 

  : البرك/ الخزانات للتحليل الصحيينات الروبيان من خذ ع ير أ): معاي7إجراء التشغيل القياسي (
ب  -1 المراقبة  برنامج  في  صحياً  /األحواضالبدء  السليمة  تجنب  الخزانات  أجل  حوض    قالنتامن  من  مصاب التلوث 

 التالية:   عاييرمن الميعتمد ذلك على العديد  ،حوض/خزان سليم إلىظاهرياً 
 معدالت حياة عالية. -
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 نفوق. خ للتاريال يوجد بها  -
  ور .عدم وجود طي -
  جديدة . أحواض -

  ق به. فوت ناالتم التبليغ عن وجود ح لذيا وخير في أخذ العينات هاأليجب أن يكون الحوض/الخزان   -2
كان   إذا  الإخذ عينات من حوض/ خزان آخر  ؤت نفوق، ال تاالوجد به حتأخذ عينة من الحوض/الخزان الذي  تم    إذا  -3

ً أيض نفوقت  االبه بعض ح   .  ا
  لموصى بها لزيادة فرصة أخذ عينة الروبيان عليها أعراض ظاهرية: ا اإلجراءات

 :أحواض التسمين

  قل. ألا على  دقيقةً  20تصريف الحوض لمدة 
 المريض المالصق لشبكة بوابة المخرج أخذ الروبيان. 
 المخرج   إذا بوابة  في شبكة  يتم مالحظة وجود روبيان مريض  العين  ،لم  أخذ  إلقاء  ن خالات ميتم  بوابة قالشبكة  ل  رب 

 من الحوض.  المخرج 
 تغيرات غير معتادة في اللون. ة يتم وضع العينات في دلو نقي من أجل مالحظة أي 
 تلك الروبيان كعينة. اختيارعالمات مرضية في الدلو يتم  ة على الروبيان أي ترظه إذا 
  ة مثل: اهريية ظعالمات مرض  ةالروبيان الذي تبدو عليه أي اختياريفضل 

  .حتضارالا -
 . اللون  احمرار /ةنادك -
 .وجود بقع داكنة في الهيكل الخارجي  أوالتصبغ  -
 .قشرة رخوة  -
 .حركة ضعيفة -
 .  خياشيم سوداء -

 بي سي آر    اختبارات  تؤخذ العينات لعملPCR    أخذ العينات 13والتحليل النسيجي حسب إجراء التشغيل القياسي رقم  :
آر سي  بي  تحليل  وPCR   لعمل  الق،  التشغيل  رقم  إجراء  مثبت 14ياسي  في  والقشريات  الروبيان  عينات  تثبيت   :

  ديفيدسون.

  : الخزانات

 قف تدفق الهواء.أو 
  عالمات مرضية ظاهرية مثل:   ةه أيبيان الذي تبدو عليروال اختياريفضل 

  . قشرة رخوة  . اللون احمرار  /ةن ادك  . االحتضار
  . خياشيم سوداء  . حركة ضعيفة  . رجيالخايكل وجود بقع داكنة في اله أوالتصبغ 

خذ العينات لعمل  أ  :  13والتحليل النسيجي حسب إجراء التشغيل القياسي رقم    PCRأخذ العينات لعمل اختبارات بي سي آر  
  : تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون. 14، وإجراء التشغيل القياسي رقم PCRليل بي سي آر  تح
  

  :إنهاء البركة أود الطوارئ ): حصا8شغيل القياسي (الت إجراء
حال   -1 من    ةفي  أي  بسبب  مؤكدة  عالية  نفوق  معدالت  إد  مراضاألوجود  لدى  السمكية  ارالمدرجة  المزارع  بالجهة ة 

  .كميات الروبيانل االقتصاديةعلى القيمة  إنهائه بناءً  أو، يجب حصاد الحوض المتأثر 1من الفئة جالمختصة 
  كن.  ممي أقصر إطار زمني أن تتم عملية الحصاد فيجب   -2
خالل    -3 من  الحوض  إنهاء  السمكي  استخداميتم  المزارع  إدارة  من  معتمد  قشريات  المختصةة  مبيد  وإبالجهة  غالق  ، 

ً يوم  12-10لمدة    واالحتجازالبوابات   وتا بأمان  المياه  تصريف  يمكن  ذلك  بعد  منه  مج.  والتخلص  الميت  الروبيان  يع 
  ن). الدف أوسليمة (الحرق  ريقةبط

مياه  العلى أي حصاد آخر، وأن يبدأ في أقرب وقت تكون فيه مستويات    األحواضلوية لحصاد هذه  أويجب أن تعطى    -4
  مناسبة.  
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  في قناة التصريف لمنع هروب الروبيان من عملية الحصاد. بها فتحات توضع شبكة   -5
  وتحاشي سكب المياه. جهيزمصنع الت إلىيؤخذ الروبيان المحصود   -6
  .10و  9يتم تطبيق إجراء التشغيل القياسي   -7
آ  أومليون  الفي    جزءٍ   100يع المواد بمادة الكلور بتركيز  جميتم تطهير    -8 القياسي  أي مطهر  التشغيل  : 16خر (إجراء 

  المطهرات) وتجفيفها تحت أشعة الشمس.
  تهم بعد هذه العملية. بتغيير مالبسهم وأحذي حصادن في عملية الوشخاص المشارك األيجب أن يقوم   -9

  المطهرات).  : 16يجب غسل وتطهير السيارات المشاركة في عملية الحصاد (إجراء التشغيل القياسي    -10
  

  :): القضاء على القشريات أثناء تجهيز البرك9ء التشغيل القياسي (إجرا
الحوض    -1 الموجو  أوبعد حصاد  القشريات  فإن  فإنهائه  أن يتدة  الحوض يجب  قاع  قبل تخزين روبيان ي  التخلص منها  م 

  جديد.
  مناسبة.ة يجب أن يرتدي الفريق المتعامل مع المبيدات/المطهرات معدات حماي  -2
  مياه كافية للتحقق من تغطية سطح الحوض بالكامل.  أوسم من عمود الماء،  30حوالي  إلىلحوض بالماء ليصل يمأل ا  -3
  البوابات.   غلق يجب إحكام  -4

    :الجرعات على المنتج المستخدم تعتمد  -5
  التطبيق   الجرعة   المادة الكيميائية 

المزارع   إدارة  من  معتمد  قشريات  مبيد 
  بالجهة المختصة كية سمال

) الفعالة  المادة  على    انظر يعتمد 
  ). 16إجراء التشغيل القياسي 

خاص لمدة   ،تطبيق  المياه  حجز  يتم  حيث 
د (يعتمد على نوع المبي   ألقلعلى ا  خمسة أيامٍ 

  المستخدم).  
الظهر  في المليون    اً جزء 50  هيبوكلوريت الكالسيوم  بعد  فترة  في  تعزيزه    ،يستخدم  ويتم 

 ً   .  لمدة خمسة أيامٍ  يوميا

ً يوم  12-10بعد مرور   -6   سم في مناطق مختلفة من الحوض.  20عمل فتحات بحجم تو، يتم تصريف الحوض، ا

  .5 إلى 3وجودها يتم تكرار الخطوات من  ةية،وفي حالمن عدم وجود قشريات ح تأكديتم الفحص لل  -7
 

  : إنهاء خزان الروبيان:) 10إجراء التشغيل القياسي (
المدرجة لدى    مراضاألإيجابي ألي مرض من    PCRوجود تحليل بي سي آر    أوت نفوق عالية  وجود معدال  ةفي حال  -1

  الخزان المتضرر فوراً.  ، يجب إنهاء 1الفئة ج ة منالمنظمة العالمية للصحة الحيواني
  بة. اسيجب أن يرتدي الفريق المشارك في التعامل مع المبيدات/المطهرات معدات حماية من  -2
  .  بإحكام غلق مخارج المياهو، غلق أنابيب الصرفو،تغيير المياه م إيقاف يت  -3
باستخدام مبيد قشريات مكافئ   أو ساعةً  24في المليون لمدة  جزءٍ  100يتم التخلص من الخزان باستخدام الكلور بمعدل   -4

  ). : المطهرات16(الجرعة مذكورة بالجدول الوارد بإجراء التشغيل القياسي 
وشطفها بالماء  ،في المليون    جزءٍ   100ع المواد والمعدات المالمسة للروبيان والمياه بالكلور بجرعة  يمجيجب تطهير    -5

  تخزينها.  قبل وتجفيفها في الشمس
  الق المنطقة ومنع دخولها لمدة يوم كامل.يتم إغ  -6
  بقيات للكلور. مت ة عدم وجود أي ةيوم يمكن تصريف مياه الخزان في حال  بعد مرور   -7
  الروبيان النافق. الحتجازأكياس شبكية عند تصريف الخزان  ستخدمت  -8
  ص منه. لتخلودفنه كوسيلة مثالية ليجب حرق الروبيان النافق   -9

  أكياس الروبيان النافق لحفرة بمنطقة معلومة. يجب نقل   -10
  قل. األسم على  10 اارتفاعهيجب تغطية سطح الحفرة بالكامل بطبقة من التربة   -11
  . ساعةً  24في المليون لمدة  جزءٍ  100بجرعة   يجب تطهير أنابيب المياه باستخدام الكلور  -12
 

  : : اختبار تحدي البرودة)11(إجراء التشغيل القياسي 
بعض    -1 بتكاثر  البرودة  تحدي  اختبار  طريقة  كبير    أنواعتسمح  بشكل  تؤدي  التي  ت  ياالمستو   اكتشاف  إلىالفيروسات 
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مع أيضاً  و  ،ليواألروبيان يمر بمرحلة الحجر الصحي  أي  جراء مطلوب عمله مع  اإلهذا     ،اباتص اإلالمنخفضة من  
خالية من مسببات   أمهاتالتي تنشأ من    يرقاتختلفة من الوالمراحل الم،  مراضاألبات  غير الخالية من مسب  مهاتاأل

   ن الحيوي.ماألمرضية معينة والتي تعرضت سابقاً لمستويات أقل من 
المحتمل   االنتقالخرى من أجل تجنب  األ  اإلنتاجيع مناطق التربية ومجتحدي البرودة عن    اختبارأن تعزل غرفة    يجب  -2

   للملوثات.
لتط  -3 وسائل  توفير  بتركيز  األهير  يجب  الهيبوكلوريت  محلول  على  يحتوي  عميق  أقدام  (مغطس  في   اً جزء  50قدام 

  جزءٍ   100محلول اليود بتركيز    أو%،  70تركيز  بتوي على كحول  يدي (زجاجات تحاأل  يلالمليون كمادة فعالة) وغس
  في المليون) الستخدامها عند الدخول والخروج من الوحدة.  

بميا  -4 الخزانات  بتركيز  يتم ملء  بالكلور  السابق معالجتها  البحر  المليون  اً جزء  30ه  أي  تكان  إذاو  ،في  متبقيات    ةهناك 
  التهوية القوية.  استخدام أوم ة ثيوسلفات الصوديوافيتم إض للكلور 

  ˚م.  2±  22قل عند األيتم ضبط درجة حرارة المياه على   -5
 ار تحدي البرودة:  ختبالكثافات الموصى بها ال  -6

 .ما بعد اليرقة / لتر  اً طور 25 -
 .لتر  /ةٍ يافع رٍ اطوأ 4 -
  . أم/ لتر  0.5 -

  .ساعةً  48% تواجد متوقع) لمدة 2حدي (الت الختباراليرقة د ما بع من أطوار  اً طور 150يستخدم   -7
  .  ساعةً  48البرودة لمدة  اختبارفي من الطور اليافع  150يستمر عدد   -8
  في المليون.   جزءٍ  100د معالجتها بالكلور بتركيز تخلص من مياه الصرف بعم اليت  -9

سجة لعمل تحليل متالزمة فيروس ناألخذ  أ  و  ،وأخذ عينة منهة  تحدي البرود  اختبارخالل    روبيان نافق  يع أيم جيتم ت  -10
جراء التشغيل القياسي  إ  ظران(  PCRباستخدام تقنية بي سي آر    TSVومتالزمة فيروس تورا    WSSVالبقع البيضاء  

  ).  PCR: أخذ العينات لعمل تحليل بي سي آر  13
  عليها.  PCRآر  إلجراء تحليل بي سية في عينة واحد طور ما بعد اليرقة من  150يع عدد م تجيتم   -11
أنسجة    -12 واألتؤخذ  اليافعة  واألمثل    مهاتاألطوار  والخياشيم  الليمفاألرجل  عمل  ويت  الهيموليمف  أوية  واعضاء   10م 

(إ  قطعةً   15بمعدل  منها    عيناتٍ  عينة  وتروبيانٍ   150الي  مجلكل  و مج)  البيضاء  يتحل يتم  ع  البقع  فيروس  لمتالزمة  ل 
WSSV  تورا  زمومتال فيروس  آر  ب  TSVة  سي  بي  تقنية  التشغيل  انظر(  PCRاستخدام  أخذ  13القياسي    إجراء   :

  ). PCRالعينات لعمل تحليل بي سي آر  
مصاب  الالروبيان    من    10التحدي يتم أخذ عدد    اختبارأي أعراض مرضية خالل  ظهرت عليها    إذا،  مهاتلأل  بالنسبة  -13

: تثبيت عينات  14إجراء التشغيل القياسي    انظر(  عليهاراء الفحص النسيجي  جووضعها في محلول ديفيدسون إل  منها،
  الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون). 

المعدا  -14 تطهير  اليجب  الروبيت  نقل  في  الصوديوم   أوان  مستخدمة  هيبوكلوريت  محلول  في  بتغطيسها  منها  التخلص 
  لنقية وتجفيفها. ا في المليون وشطفها بمياه البحر جزءٍ  100بتركيز 

  تحدي البرودة في نفس مكانها.   اختبارالمستخدمة في يع المواد م جيجب أن تبقى   -15
  

  : رتيميااآلالطازجة وحويصالت  غذيةاأل): 12إجراء التشغيل القياسي (
خطراً األتمثل    -1 الطازجة  على    غذية  الحيوياألمؤثراً  صناعة    ،من  أغلب  تربية  وفي  فإن  ية  غذاألالروبيان 

  الأويجب    ،رتيميااآلالديدان والحبار والرخويات ودات التربية وإنتاج اليرقات (النوبلياي) هي  المستخدمة في وح
ية التجارية (مثل مرض النفوق  هم األالمستوطنة ذات    مراضألا من المناطق المصابة بزجة  غذية الطااألتأتي هذه  

  . )الحيوانيةمة العالمية للصحة نظالمدرجة بقوائم الم مراضاألو EMSروبيان لمبكر للا
  ختبرمن م  مراضاألرتيميا شهادة المنشأ وحالة الخلو من  اآلالطازجة وحويصالت    األغذية  ويجب أن يقدم مورد  -2

  ظمة العالمية للصحة الحيوانية. ى المنمرجعي معتمد لد
  غذاء طازج.  ك رجلاألأي كائن من عشاريات  أوالروبيان  أوالسرطانات  استخدامال يجوز   -3
  .االستيراد) من المتطلبات المسبقة للحصول على تصريح  3، 2ب أن يكون البندان السابقان (يج  -4
إرساليات    -5 تحلل  أن  الرتياآليجب  فيروس  لمتالزمة  البيضاء  ميا  تنخر  و  WSSVبقع  الكبدي فيروس   البنكرياس 

IHHNV   باستخدام تقنية بي سي آرPCR .  
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 : PCRت لعمل تحليل بي سي آر ): أخذ العينا13ي (اسإجراء التشغيل القي
ينات في  الع  ، فإنه يجب حفظPCR  ،RT-PCR) لعمل تحليل بي سي آر  DNA، RNA( النووية    األحماضبهدف حماية  

  :ما يليك  ظروف مناسبة
  بالنسبة للحمض النوويDNA كحول إيثيلي95يد، غرام: الت %. 

  بالنسبة للحمض النوويRNA ووي (لن:حامل الحمض ا(RNA lader ،95يد.غرام% كحول إيثيلي، الت  
مسبب وأي  ،  PCRباستخدام تقنية بي سي آر    WSSV،YHV، IHHNV، TSVالعينات التي تؤخذ لعمل تحليل    -1

 : كاآلتيسجة الضامة هي ناأل أوسجة تحت الجلدية ناأل أوسجة الجلدية ن األيصيب  مرضي آخر يمكن أن
ال - ااأليتة:  مم العينات  اللاألياشيم،  لخرجل،  الهيموليمف،  وايمفعضاء  ساق األية،  بدون  اليرقية  بعد  طوار 

 العين.
  رجل، الهيموليمف. األيتة: ممالعينات غير ال -

لفيروس    ألخذبالنسبة    -2 آر  با  IMNVعينات  تقنية بي سي  المرضية    PCRستخدام  التي تصيب األوالمسببات  خرى 
 العضالت المخططة فهي كالتالي: 

ال - عضالت  األتة:  يم مالعينات  الليمفاألالبطن،  رجل،  الهيموليمف،  واعضاء  بدون  األية،  اليرقية  بعد  طوار 
 ساق العين.

  . ليمفرجل، الهيمواأليتة: ممالعينات غير ال -
عي  -3 ألخذ  لفيروسات  بالنسبة  بكتيريا  (MBV، BP، BMNV، HPV)  يالكبدالبنكرياس  نات   ،(NHP)  ،HP 

microsporidiaيالبنكرياس الكبدص ، يتم أخذ جزء من ف: 
 .يالبنكرياس الكبديتة: مم العينات ال -
  يتة: الفضالت.ممالعينات غير ال -

 Acute Hepatopancreatic Necrotizing Disease، AHPND)بالنسبة ألخذ عينات لمرض النفوق المبكر    -4
‘EMS’)    يجب تنميتها مبدئياً في وسط ،(Tryptic Soy Broth، TSB)  الصوديوم بنسبة د  ، يحتوي على كلوري

1،5  %(1.5% NaCl) اهتزازية حضانةفي  ساعاتٍ  4لمدة   ˚م 30، ويتم التحضين عند درجة حرارة . 
 ، والمعدة.يبدالك  البنكرياسيتة: مم العينات ال -
  يتة: الفضالت.ممغير ال العينات -

  ):مهاتاألي (فقط من و اأخذ عينات من العضو الليمف
 ). 9.4الشكل (نصفين  إلىاً لييتم قطع الرأس ومقدمة الصدر  طو

 مقص وملقط معقمين ألخذ العينات.  استخدام  
 للهب قبل أخذ أي عينة أخرى.   ضهاتعري% ثم 70 بتركيز ولكحي غمس المقص والملقط ف  

الكبد    -ج المنطقة أمام  بالملقط    انظرالبنكرياسي (تؤخذ  الحمراء)  أنبوبوت الدائرة  (أنبوبة  ل  مل  1  اهحجم  ةصغير  ةوضع في 
 %. 95تركيز بيثيلي اإلسابقاً بالكحول  ةلوءمممايكرو) 

Lymphoid organ  
sampling 

  

  .مهاتاألي من والعضو الليمفاعينات من  أخذ 9.4الشكل  
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  الهيموليمف:أخذ عينات 
تستخدم لهذا الغرض  ، و  )  مقدمة الرأس الصدرية  اتصالن  من البطن القريبة م  (يتم سحب الهيموليمف من المنطقة البطنية   

 . )9.5الشكل ( ملل 1إبرة أنسولين سعة 

يثيلي  اإلحتوي على الكحول  ت  لمل  1‚5(مايكرو) سعة    ة صغير  ةد سحب الهيموليمف يوضع مباشرة في أنبوببمجر  
 لعملية بسرعة لتجنب تجلط الهيموليمف.يجب أن تتم هذه ا .%95تركيز ب

 مرة واحدة فقط.  إبرة الحقن الطبيةتستخدم   

  

  أخذ عينات الهيموليمف.  9.5الشكل  

  رجل:  األعينات الخياشيم و
حتوي على الكحول ت  لمل1‚ 5مايكرو    ةوبووضعها في أنب  ،عقمم  رجل باستخدام ملقاطاأليتم نزع بعض الرقائق الخيشومية و

 حسب عدد العينات.  ل مل 15 حجمأنابيب ب استخداميمكن  ،%95 تركيزب يثيلي اإل
 يثيلي وتعريضه للهب. االوذلك بغمسه في الكحول  الملقط بين كل عينتين معقييتم ت  

(نسيج: كحول   10:1ن النسبة % على أن تكو 95يز  ركتب يثيلي االيجب التأكد من غمس النسيج بالكامل في الكحول   
 إيثيلي).  

 ينة.عال لكتابة تفاصيل بيانات#) 2( قلم رصاص نوع يكتب عليه ببملصق   ابيبناأليتم تعريف   - ج

  يب الصغيرة (مايكرو) بطبقة بالستيكية لتجنب أي تسرب.  اب ناأليتم تغطية   - د

  : االحتياطيةالعينات 
اليسرى/    األرجلمن    وعة مجم  تاستخدم  إذاعلى سبيل المثال:    ،لروبيانا  نفسالمأخوذة من    اتهي العين  االحتياطيةالعينات  

 ،احتياطيةيجية من نفس العضو كعينات  نات نسفإنه يتم أخذ عي  ،PCRي لعمل تحليل بي سي آر  واالخياشيم/ العضو الليمف
 رجل.  األمن نفس  ن جزءٍ جب أن تكون عبارة عي االحتياطيةرجل، فإن العينة األتم أخذ عينة من  إذاوعلى سبيل المثال 

في أنبوب   ضعهوو   حقنة طبيةمن الهيموليمف يتم سحب نصف الهيموليمف فقط باستخدام    االحتياطيةبالنسبة للعينة    
 .االحتياطيةخر في أنبوب العينة اآلالنصف العينة ووضع 

لصحة الحيوانية في عينة المنظمة العالمية لى  المدرجة لد  مراضاأليجابية ألي من  اإل بعض النتائج    ورظه  ةفي حال  
 للمختبر التشخيصي لغرض التأكيد.  االحتياطيةما فإنه يتم إرسال العينة 

  .  ألساسيةا أنابيب العينة رمز س ف ن ةاالحتياطييكون للعينة   -ج
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  : ): تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون 14إجراء التشغيل القياسي (

كحول، فورمالين، حمض الخليك، وينصح باستخدامه لمعظم  من    (Davidson’s AFA)  إيه  إف إيه يفيدسند  يتكون مثبت
عمل ،النسيجية    االستخدامات بسرعة  يتميز  وحيث  للتغيرات  ته  القشريات    ليةالتحليقليله  الروبيان    االستوائيةفي  (عائلة 

  لبة.  شرة الخارجية المتصلبكما أن مكونه الحمضي يعمل على إزالة تكلس طبقة ا .البينيدي)
  :من لتر) 1(لكل  إيهإف  إيهمثبت ديفيدسن  يتكون

  %. 95كحول إيثيلي  ملي 330  -أ

  الدهيد).% بغاز الفورم39-37بع ش مت % (محلول مائي100فورمالين  ملي 220  - ب

  حمض الخليك الجليدي.  ملي 115     -ج

 كبديل). مياه البحر  ستخداما مياه صنبور (بالنسبة للقشريات البحرية يمكنملي  335     -د

  بالستيكي بغطاء محكم في درجة حرارة الغرفة.   أويخزن المثبت في وعاء زجاجي 

 : هاتثبيت اليرقات وأطوار ما بعد
ت األ   اليرقات  بعد  ما  لدرجة  طوار  جداً  صغيرة  باستخدام  يصعب  كون  بالمثبت   tuberculin)  السلحقنة  حقنها 

syringe)ع العينات. مجو اختيارحيث يتم  ،ة باستيرماص أوفتحات ضيقة  ات، ولذلك تستخدم شبكة ذ 

كحول    إلىفي المثبت ثم تنقل    ةً عسا  24-12تغمس عينات الروبيان المختارة مباشرة في المثبت. وتثبت العينات لمدة    
  % للتخزين. 70-50تركيز بإيثيلي 

 : غ كبر، الطور اليافع، الطور البالاألتثبيت الطور ما بعد اليرقة 
 .  حقن") من خالل إبرة جرام" : الوزن "ملي" حجم 1:1ديفيدسون (يستخدم يتم الحقن بمثبت   

الكبديجب حقن     البرتقالي.  األاللون    إلىيير لونه  لتغ  بمقدار كافٍ   أكثر   وأن  الً وفي موقعيأو  (HP)  يالبنكرياس  بيض 
 والخلفية.   اميةاألممنطقتي البطن  فيبعد ذلك يتم حقن المثبت في المناطق المالصقة لمنطقة الرأس الصدري 

  لى.واألتقطيع العينة بعد الحلقة البطنية  بعد الحقن مباشرة يتم  - ج

المتصلب  -د الخارجية  البشرة  تقطيع  فيتم  ب  ية  الصدري  الرأس  القطع منطقة  يكون  أن  ويجب  تشريح،  مقصات  استخدام 
 . جانبي للخط الوسطي الظهري

 النسيج). إلىالمثبت  نسبة 1:  10 استخدامغمس العينة في المثبت (يتم   - ه

ب  - و التثبيت  لعملية  السماح  لمدة  االيتم  الغرفة  حرارة  درجة  في  على    ساعةً   72-24ستمرار   أو(الروبيان    حجمبناًء 
) من أجل  إيهاف    يهإفترات أطول لعملية التثبيت في مثبت (ديفيدسون    استخداموقد يتم  فظها.  القشريات) التي يجري ح

 الخ. ...انات، وجراد البحر امل من أصداف السرطلكإزالة التكلس با

لمدة    العينات  خزينتكن  حيث يم ،%  70تركيز  بيثيلي  اإل الكحول    إلىبعد التثبيت يتم شطف العينات بمياه صنبور وتنقل    -ز
 محددة. غير

التاريخ الكامل للعينات عند    - ح خرى)، األيات  شرالق  أوالمالحظات العامة على حالة الروبيان (  :لتثبيتاوقت  يتم تسجيل 
  ة ) وأيالخالخزان ورقم الدفعة،...   أويذكر رقم الحوض    من التربيةكان    إذات، العمر، الوزن، المصدر (بري، والالالس

 لها حاجة في وقت الحق. ذات صلة يمكن أن يكون  خرىمعلومات أ

ً   ،المختبر ىإلية أثناء التثبيت والتخزين والنقل  وايجب أن يظل الملصق على العينات في نفس الح  - ط قلم    استخداميتم    ودائما
ب  ويذ  أقالم التعليم حيث   أومة للماء (يفضل ورق بالستيكي وال يستخدم الحبر  و اراق مقأوعلى    )2(رصاص لين رقم  
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  الحبر في الكحول). 

 : نقل وشحن العينات المحفوظة  
 الية:  بالطرق الت  وصىي ذال ؛الشحن  أوه ينبغي عدم إرسال كميات كبيرة من الكحول عبر البريد ألن نظراً 
   طوار اليافعة الصغيرةاأل  أوطوار ما بعد اليرقية  األ بالنسبة لليرقات و  ،)%70  (يثيليإل اإزالة العينات من الكحول 

غطاء    زجاجيةعية  أو  استخدام  ميت ذات  للتسرب  بإحكامإيمكن  مانعة  بالستيكية عية  أو  استخداملزم    إذاو  ،غالقه 
 مغلفة لتجنب الكسر.  

ً كبراأل ة للعينات  سببالن   ويتم بعد ذلك   ،(ال يستخدم القطن الخام)  ، يتم لفها بفوط ورق أبيض حتى يتم تغطيتها تماما
ويتم إدخال ملصق بيانات العينات    ،%70تركيز  بيلي  يثاالق ومشبع بالكحول  لالغوضعها في كيس بالستيكي محكم  

 وإغالق الكيس. 

الغلق محكم  آخر  كيس  في  الكيس  كيس    أكثروضع  ن  ويمك  ،يوضع  ح من  داخل  محكم  ملصق  واصغير  عليها  مناسبة  ية 
  . بالبيانات لغرض الشحن

   

  PCRتحليل بي سي آر  راء): أخذ عينات العوالق إلج15إجراء التشغيل القياسي (
ً ميكرون 60شبكة تؤخذ عينات العوالق باستخدام   -1    .)9.6الشكل ( ا
الشبك  -2 الماء (على بعد  توضع  في  المشي بقارب    30ة  الماء) ثم من خالل  لمدة    أوسم تحت سطح    دقيقةً   20المشي 

  في الشبكة.  لموجودةا اتنعيلازجاجات ة في نلعيا حيشرتعلى خط الحافة يتم 
الت  استخالصيتم    -3 زجاجات  من  ملعقة  مجالعينات  باستخدام  أن  ،معقمةخاصة  يع  في  (مايكابوتحفظ  رو)  يب صغيرة 

  %. 95تركيز بيثيلي اإلتحتوي على الكحول 
  كعينة عوالق.  امرج 1على حجم عينة العوالق المتحصل عليها تؤخذ عينة فردية ال تزيد على  بناءً   -4

  العوالق. ت عينا  لجمع تستخدمالتي  وهي  ميكروناً  60شبكة  9.6الشكل  
    

 
  :): المطهرات16اء التشغيل القياسي (إجر

ي سب طبيعة المسبب المرضحير  وسائل التطه  اختياروسيلة تطهير مناسبة. ويتم    اختيارالعنصر الرئيسي في التطهير هو  
  المستهدف. 
  : الفيروسات 

  : رئيسيةٍ  ثالث فئاتٍ  إلىألغراض التطهير يتم تصنيف الفيروسات 
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سهل في التثبيط حيث  األهذه الفيروسات هي الفئة    ، كبير  إلىمتوسط    حجمعة على غطاء دهني وذات  وجمسات هذه المروتحتوي في  الفئة أ 
  ة للدهون. ديد من المركبات المحبعلل أن الغطاء الدهني يكون حساساً 

الم  الفئة ب  التثبيط األ وعة هي  مجفيروسات هذه  الفئة على فيروسات صغيرة غير    ، صعب في  الفيده تشتمل هذه  روسات محمية  نية، وهذه 
  داخل مصفوفة بروتينية (منطبقة).

الم  الفئة ج  هذه  المركمجفيروسات  باستخدام  التثبيط  سهولة  حيث  من  متوسطة  تحتوي  ، الكيميائية  باتوعة  على   وال  الفيروسات  تلك 
  وعة ب. مجدهون،ولكنها عادةً تكون أكبر من فيروسات الم

    : كل فئةي الفيروسات المستهدفة ف أنواع
  فئة التطهير   سات الفيرو 

  أ  (White spot disease)مرض البقع البيضاء  .1
  ب  (Taura syndrome)متالزمة تورا  .2
  ب  (Yellow head disease – Yellow head virus)األصفررأس لس افيرو – األصفرمرض الرأس  .3
  ب  (Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis)تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعديمرض  .4
  ?  (Infectious myonecrosis)نخر العضالت المعدي مرض . 5
  ب  (Monodon Baculovirus)كيلو ا. مونودون ب6
  أ (Gill-associated virus)لمرتبط بالخياشيم اوس . الفير7
 ? (Monodon slow growth syndrome). متالزمة مونودون للنمو البطيء 8

  : البكتيريا
  على طبيعة جدار الخلية.   بناءً  وعاتٍ مجأربع م إلىطهير ضد البكتريا يمكن تقسيم الت

  بالتطهير.   تأثراً  رث كألاوعة هي  مجهذه الم خضرية:-جرامموجبة صبغة البكتيريا  -
الكتيريا عصوية سالبة  ب - للمطهرات  و امق  كثراألوعة  مجالم  : هيجرامصبغة  العنقودية سالبة  مجالم  منمة   غة بصوعة 

    .جرامال
  وبين الجراثيم البكتيرية.  جرامصبغة الأن تحتل مكان متوسط بين البكتيريا سالبة  إلىتميل  بكتيريا:المايكو -

  مة للمطهرات.  وامق األكثرهي الجراثيم البكتيرية:  نأى هنا عل اإلشارةويجدر 
  :المرجعي لمعالجة المياه والتطهير العام الجدول

طريقة التعقيم  
  الكيميائي 

اد  موال
  الفعالة 

ة المادة  جرع
  الفعالة 

  التخلص من المتبقيات   االستخدام   المدى  ستخدام اال فترة 

  
  
  
  
  

  الكلور

  
  
  
  
  

هيبوكلوريت  
  الكالسيوم 

 في اً جزء 30
  المليون 

تخلص من ال  ساعة واحدة 
فيروس البقع  
البيضاء في  

  المياه 

  يتطهير المياه ف
المفرخات ومرافق  

  التربية 

  ضوء الشمس والتهوية 

في  اً جزء 15
  يون المل

ساعة واحدة  
 120 إلىإضافة  

فترة  ( ساعةً 
  ) احتجاز

التخلص من 
  العوالق الحيوانية 

  يتطهير المياه ف
المفرخات ومرافق  

  ة التربي 

  ء الشمس والتهوية وض

في   جزءٍ  200
  المليون 

  لخزاناتتطهير ا  سطح األتطهير   ساعة واحدة 
  والمعدات  

  التجفيف 

في  اً جزء 30
  المليون 

  ضوء الشمس والتهوية   المركبات   األسطح  تطهير  قة واحدة قيد

في   جزءٍ  100  فورمالدهايد   الفورمالين 
  المليون 

تطهير البيض    ثانيةً  30
واليرقات  

بعد   لراحمالو
  اليرقية 

  ل طبيعي تحل  حمام

جزء في   0‚5  النحاس   سلفات النحاس 
  المليون 

التخلص من   ساعةً  48
الق الحيوانية  العو

(تحديداً  
  ) افرالروتي

  يه فتطهير الميا 
  مرافق التربية 

  تحلل طبيعي 
  )أيامٍ  10(

جزء في   0‚5  ترايكلورفون     مبيد القشريات 
  المليون 

التخلص من   غير مطبق 
  القشريات

عوالق  لوا
  الحيوانية (فيما

  ) اعدا الروتيفر

تطهير المياه في  
  مرافق التربية 

  تحلل طبيعي 
  )أيامٍ  10(
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مونيوم  األ
  الرباعية 

مونيوم  األ
  اعية ربال

ي  جزء ف 350
  المليون 

التخلص من   دقائق  5أقل من 
فيروس البقع  

البيضاء  
  والتطهير العام 

حمام أقدام، تطهير 
المركبات  
  والمعدات 

  ي تحلل طبيع

رمنجنات  ب
  البوتاسيوم 

منجنات  بر
  البوتاسيوم 

جزء في   350
  المليون 

التخلص من   دقائق  5أقل من 
فيروس البقع  

البيضاء  
  والتطهير العام 

أقدام، تطهير م حما
لمركبات  ا

  والمعدات 

  تحلل طبيعي 

  
  
  
  

  بوفيدين 

  
  
  
  

  اليود 
  

في   جزءٍ  100
  المليون 

التخلص من   دقائق  5أقل من 
فيروس البقع  

  ء البيضا

طس لأليدي  غم
  واتاألدوتطهير 
  الدقيقة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلل طبيعي 

في  اً جزء 25
  المليون 

  حمام  تطهير البيض   ثانيةً  30

في  اً جزء 50
  مليون ال

تطهير اليرقات    ثانيةً  30
  (النوبلياي) 

  حمام

في   جزءٍ  200
  المليون 

  حمام  مغطس أقدام   دقيقة واحدة 

  0‚5أقل من   زونأو  األوزون
المليون   في جزء
  دقائق  10لمدة 

  لقيم دقائق 8
كسدة  األقدرة 

  يختزال التاالو
بين   تتراوح

600 - 700  

التخلص من أي 
  كائنات حية 

ة  ليو األالمعالجة 
لترشيح  للمياه بعد ا
  الميكانيكي 

  كسدةاألب ساعةً  12
(يجب أن يكون 

البرومين أقل من  
جزء في  0‚05

   )المليون
شعة فوق األ

  البنفسجية 
ضوء  

فوق  ةشعاأل
  البنفسجية 

ع لمدة  شعااإل
200 – 300  
  دقيقةٍ 

قدرة التطهير  
يجب أن تصل  

أكبر من  إلى
في  2سمملي/10

تيار المياه القادم    

من ص التخل 
دقيقة  الكائنات ال
والبكتيريا 

والفيروسات  
  بالفئة (أ) 

عالجة المياه  نهاية م
  بالمفرخات 

  غير مطبق 

  
  

  : وإجراءات الوقاية ةاقب): المر17القياسي ( إجراء التشغيل 
  :مراقبة ال

  :  مهاتمركز التفريخ المركزي/ الخزانات الداخلية لأل

  : مركز التفريخ المركزي
ً راقبة الصحية الميجب أن تتم أعمال ا   :  بالجهة المختصةالسمكية لبروتوكول المراقبة التشغيلية إلدارة المزارع  لتالية وفقا

   فيروس  تحليل  التي تم تفريخها ل  اإلناثل دفعة من  المرضية، يتم تحليل ك  ت بباغير الخالية من المس  مهاتاألبخصوص
البقع البيضاء   عينات من  ع  مجويتم    ، PCRر  تقنية بي سي آ  امباستخد  TSVومتالزمة فيروس تورا     WSSVمرض 

واحدة ( لتمثل عينة  أنثى وخلطها  ت  عيناتٍ   10كل  البيضاء  تحليل  ليعة واحدة)  جملكل  البقع  فيروس  و  WSSVفيروس 
الشهر    في  عيناتٍ   10أخذ    األقل ، يتم على  مراضاألالخالية من مسببات    مهاتاألوفي حال    ،TSVورا  متالزمة فيروس ت

  .TSVوفيروس متالزمة تورا   WSSVالبقع البيضاءس فيرو تحليلل
 تحليل النافق اليومي لفيروس مرض البقع البيضاء    يتمWSSV    ومتالزمة فيروس توراTSV  نية بي سي آر  قم تباستخدا

PCR، لتمثل عينة واحدة).  أرجلٍ  10يع مجرجل من الروبيان النافق (يتم تاأليع مجم تويت  
 تثبيتها وإجراء التحليل النسيجي لها.ض ظاهرية، يتم را ظهر على الروبيان أي أع إذا  
 مراضاألخالية من مسببات    أمهاتالمأخوذة من    بعد اليرقيةطوار ما  األ  (SPF)  بارات أخرى عند نقلها  ت اخ   لن تتطلب

الحيوي متطابقة داخل عملية رعاية اليرقاتاأل داخل نفس مرفق التشغيل شريطة أن تكون مستويات    بلوفي المقا  ،من 
نقل   بعدطواألفإن  ما  من    اليرقية   ار  مسببات    أمهاتالمأخوذة  من  أخرى    إلى   (SPF)  مراضاألخالية  تشغيل  مناطق 

  طنة. المستو مراضاألمسببات ل PCRيتطلب شهادة تحليل بي سي آر 
 بعد  األ ما  من  اليرقية  طوار  مسببات    أمهاتالمأخوذة  من  خالية  يتم    (non-SPF)    مراضاألغير  أن   ارهاتباخيجب 

ت البرودة  باختبار  البقعتحليل  لوكذلك  ،  (Cold challenge)حدي  تورا   WSSVالبيضاء    فيروس  فيروس  ومتالزمة 
TSV  باستخدام تقنية بي سي آر  PCR،    إجراء   انظر باختبار تحدي البرودة (  اليرقية  طوار ما بعدألامن    150يتم اختبار
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  50تحتوي الواحدة على    وعاتٍ مجم  3ودة، يتم تحليل  تحدي البر  تباراخبعد    ،اختبار تحدي البرودة)  11التشغيل القياسي  
بعداألمن   ما  مرضيل  لتحلخزان)  لكل    اليرقية  طواراألمن    150وع  مج(الم  اليرقية  طوار  ال  فيروس  بيضاء البقع 

WSSV  ومتالزمة فيروس توراTSV  باستخدام تقنية بي سي آرPCR .  
 اليافعة مألاعات  مجع من تمج يتم أخذ عينات من كل ت   فيروس مرض تحليل  لدفعة  قل لكل  األرة واحدة على  طوار 

البيضاء   تورا    WSSVالبقع  فيروس  آر    TSVومتالزمة  سي  بي  تقنية  ت تي  ،PCRباستخدام   ةٍ فرعي  عيناتٍ   3يع  مجم 
 يثيلي. اإل٪ من الكحول 95) في أنبوب يحتوي على روبيانٍ  150وع مجرجل لكل عينة (الماألمن  50من ثلة مم
  

  : الداخلية  مهاتاألقات (النوبلياي) وخزانات حدة إنتاج اليرو
 : مراضاألخالية من مسببات الغير  مهاتاأل

   البقع البيضاء    لفيروس مرضنوبلياي)  حدة إنتاج اليرقات (الوفي  اليومي الموجود    تحليل النفوقيتمWSSV    ومتالزمة
النافق (ترجل من الرواألع  يمج يتم ت  ،PCRباستخدام تقنية بي سي آر    TSVفيروس تورا   لتمثل   أرجلٍ   10يع  مج بيان 
  عينة واحدة). 

   من دفعة  كل  تحليل  البقع  اإلناثيتم  لفيروس مرض  تورا  زتالومWSSVالبيضاء    النافقة  فيروس  تخدام باس  TSVمة 
من مرة    كثرأ   مهاتاألاستخدمت    إذا  إالمن الروبيان لتمثل عينة واحدة (  أرجلٍ   10يع كل  مجيتم ت  ،PCRتقنية بي سي آر

  دة). واح
   كل شهر  أعراض ظاهرية إلجراء التحليل النسيجي في وحدة إنتاج اليرقات (النوبلياي)    ظهر عليهتيتم تثبيت أي روبيان

  : تثبيت عينات من الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).  14 إجراء التشغيل القياسي نظرا(
   طازجة مستوردة من المناطق المستوطن فيها فيروسات    أغذية  ةعلى أي  اتفي وحدات إنتاج اليرق  مهاتاألال يتم تغذية

  األغذية : 12جراء التشغيل القياسي إ ظران( EMS، متالزمة التفوق المبكر TSV، متالزمة تورا WSSVالبقع البيضاء 
 الطازجة).  

  
  : مراضاألالخالية من مسببات  مهاتاأل
   مرض البقع البيضاء    لنوبلياي) لفيروستاج اليرقات (اإنيتم تحليل النفوق اليومي الموجود في وحدةWSSV    ومتالزمة

النافق (ي  شيمرجل/الخيااأليع  م جيتم ت  ،PCRباستخدام تقنية بي سي آر    TSVفيروس تورا   الروبيان    10يع  م جتم تمن 
  لتمثل عينة واحدة).  أرجلٍ 

   كل شهر  ج اليرقات (النوبلياي)  ي في وحدة إنتايجظهر عليه أعراض ظاهرية إلجراء التحليل النستيتم تثبيت أي روبيان
  : تثبيت عينات من الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).  14إجراء التشغيل القياسي  انظر(

   أغذية طازجة مستوردة من المناطق المستوطن فيها فيروسات    ةحدات إنتاج اليرقات على أيفي و  مهاتاألتم تغذية  يال
  األغذية   12إجراء التشغيل القياسي    انظر(  EMS، متالزمة التفوق المبكر  TSVالزمة تورا  مت،  WSSVالبقع البيضاء  

  الطازجة).  

   من المنتجة  واليرقات  للبيض  فقط  تاريخ  اتهمألايسمح  لها  ليس  من  (مرضي    التي  قوائم    مراضاألألي  في  المذكورة 
  )  TSVالزمة فيروس تورا  ومت  WSSVيروسي  لفالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وخصوصاً مرض البقع البيضاء ا

 .  اإلنتاجفي  االستمرارفي 

  حر. ثم يشطف بماء الب يقةً قد 30في المليون من اليود لمدة  اً جزء 25: يتم غمسه فيما ال يقل عن البيض
  بماء البحر.   طفثم تش دقيقةً  30في المليون من اليود لمدة  اً جزء 50يتم غمسها فيما ال يقل عن اليرقات (النوبلياي):  

  :تربية اليرقات / ما بعد اليرقات / المجاري المائية الضوابط الصحية ل
  ًبالجهة المختصةلية إلدارة المزارع السمكية توكول المراقبة التشغيولبريجب أن تتم أعمال المراقبة الصحية التالية وفقا  :  
   تخزين قبل  /  األيجب  التربية  أحواض  في  اليرقية  بعد  ما  الحضأحطوار  يتم  خارجية  ال  ةناواض  خزان    اختبارأن  كل 

من    150  رتبااخ  ويتم  ،PCRباستخدام تحليل بي سي آر    TSVوفيروس متالزمة تورا    WSSVلفيروس البقع البيضاء  
تحدي البرودة، يتم   اختباربعد    ،: تحدي البرودة)11إجراء التشغيل القياسي    انظرلتحدي البرودة (د اليرقية  طوار ما بعاأل
طوار اليرقية لكل خزان)  األمن    150وع  مجطوار ما بعد اليرقية (الماألمن    50تحتوي الواحدة على  وعات  جم م  3ليل  تح
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البقع البيضاء   ة فقط في حال  ،PCRباستخدام تقنية بي سي آر    TSVوفيروس متالزمة تورا    WSSV  لفيروس مرض 
 انظر (  الخارجية  الحضانةية / أحواض  في أحواض التربة  طوار ما بعد اليرقياألالحصول على نتائج سلبية، يمكن تخزين  

  : أخذ العينات لتحليل بي سي آر).  13إجراء التشغيل القياسي 
  استيفاءتم  إذاالداخلية  الحضانة إلىمن المفرخ عند نقلها عد اليرقية ت إضافية لألطوار ما بابارمر إجراء اخت األ ال يتطلب  

  من الحيوي. األ نفس معايير 
 كل حوض لفيروس البقع البيضاء      اختبارأن يتم  ليافعة في أحواض التربية الداخلية  طوار ااألخزين  ت  يجب قبلWSSV 

طوار اليافعة لتحدي البرودة األمن    150ختبار  ويتم ا  ،PCRبي سي آر    لحليباستخدام ت  TSVوفيروس متالزمة تورا  
تحتوي الواحدة    وعاتٍ م جم  3تم تحليل  يحدي البرودة،  ت   اختباربعد    ،: تحدي البرودة)11إجراء التشغيل القياسي    انظر(

البيضاء    لفيروس مرضرجل لكل خزان)  األمن    150وع  مجرجل (الماألمن    50على   متالزمة   سيرووف  PCRالبقع 
طوار اليافعة في األالحصول على نتائج سلبية، يمكن تخزين    ةفقط في حال  ،PCRتخدام تقنية بي سي آر  باس   TSVتورا  

  : أخذ العينات لتحليل بي سي آر). 13ء التشغيل القياسي إجرا انظربية (ترأحواض ال

   باستخدام عادي  غير  نفوق  أي  تحليل  آر  يتم  سي  بي  البيضاء  قالب  لفيروسPCR تحليل   وفيروس  WSSVع 
 طوار ما بعد اليرقية لتمثل عينة واحدة. األمن  10 تجميع  ويتم ،TSVمتالزمة تورا 

  

  : اتمه الخارجية لأل األحواض
المزرعة    مهاتاألوعات  جمبتخزين م  فقط يسمح وتقوم   ،خرى في المرافق الخارجيةاألالتي تم تربيتها بمعزل عن مناطق 

  . مهاتالمرافق قبل استخدامها كأحواض لألباعتماد لجهة المختصة ابة إدارة المزارع السمكي
   كل إخضاع  البرودة    مهاتاأليجب  تحدي  باستخدام  ارواختب  cold challengeالختبار  آر  ها  سي  بي    PCRتقنية 

  مرافق التربية. إلىالمستوطنة قبل نقلها  مراضاأل لمسببات 
   أحواض من  حوض  كل  من  عينات  أخذ  ومر  مهاتاأليتم  على  اة  الشهر  في  البقع  لتحليل  لاألقحدة  البيضاء    فيروس 

WSSV    تورا متالزمة  آر    TSVوفيروس  سي  بي  تحليل  ال  انظر(  PCRباستخدام  القياسي  تشإجراء  أخذ  13غيل   :
آر) سي  بي  لتحليل  ت  ،العينات  على    5يع  مجيتم  الواحدة  العينة  تشتمل  الفرعية  العينات  عة مجالم  األرجلمن    30من 

  يثيلي.  اإل٪ من الكحول 95بوب يحتوي على من الروبيان) في أن  150وع مج(الم
   إجراء التشغيل   انظرل النسيجي (جراء التحليإل  من الروبيان الذي يظهر عليه أي أعراض ظاهرية وتثبيتها  5يجب أخذ

  : تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون) وذلك بصفة شهرية. 14القياسي 
 البيضاء    فيروس البقع  لتحليل  مهاتاألنات العوالق من أحواض  يذ عيوصى بأخWSSV    وفيروس متالزمة توراTSV 

  . نات العوالق)عي: أخذ 15إجراء التشغيل القياسي  انظر(
   أحواض في  أي نفوق يالحظ  تحليل  البيضاء يجب    ،مهاتاأليتم  البقع  لفيروس  النافق حديثاً  الروبيان   تحليل عينات من 

WSSV  تورا  م وس  وفير آر  دام  باستخ  TSVتالزمة  سي  بي  م  PCRتحليل  من  مجفي  وعة مجللم  عيناتٍ   5وعات 
 احدة). و من الروبيان نفقت حديثاً تمثل عينة أرجلٍ خمسة (
  

  :الخارجية وبرك التربية  حضانةال
   ضاء  يالب  فيروس البقعتحليل  لقل  األمرة واحدة شهرياً على    الحضانةيتم أخذ عينات من كل حوض من أحواضWSSV  

من العينات الفرعية تشتمل العينة الواحدة    5يع  مجيتم ت  ، PCRباستخدام تقنية بي سي آر    TSVمة تورا  وفيروس متالز
  يثانول.إلا٪ من 95من الروبيان) في أنبوب يحتوي على   150وع مجعة (الممجالم  األرجل من 30على 

   الناف  ناتيل عيجب تحلي  ،الحضانةيتم تحليل أي نفوق يالحظ في أحواض الروبيان  البقعق  من  لفيروس  البيضاء   حديثاً 
WSSV    وفيروس متالزمة توراTSV    باستخدام تقنية بي سي آرPCR  ،وعات مجفي مع  ميداني السريال  االختبار  أو

  5بيت ث م تيت ،الميداني  االختبارنظام  أومن الروبيان النافق حديثاً تمثل عينة واحدة)  5وعة (أرجل من مجللم عيناتٍ  5من 
  ي يظهر عليه أعراض ظاهرية إلجراء التحليل النسيجي.من الروبيان الذ

 أخذ عينات 7إجراء التشغيل القياسي    رانظ(ت مرضية  مايجري أخذ العينات من أحواض التربية على أساس وجود عال :
الصحي) للتحليل  الروبيان  واحد  ،أحواض  مرة  التربية  أحواض  من  كل حوض  من  عينات  أخذ  عيتم  قل خالل  األى  لة 

البيضاء    لتحليل  لواألالشهر   البقع  آر    WSSVفيروس  سي  بي  تقنية  مرضي   إذا  ،PCRباستخدام  تاريخ  هناك  كان 
متال تورا  زملفيروس  أيضاً  ،  TSVة  لتحليليتم  عينات  تورا    أخذ  ت  ،TSVفيروس  تحتوي    فرعيةٍ   عيناتٍ   3يع  مج يتم 
٪، ويتم أخذ    95تركيز  بيثيلي  اإلالكحول  ) في أنبوب يحتوي على  نبياالرو  150وع  مجرجل (الم األمن    50الواحدة على  
 ً   الخزانات للتحليل الصحي. ن من البرك/ يا : معايير أخذ عينات الروب 7إلجراء التشغيل القياسي   العينات وفقا
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   يض رالمعينات من الروبيان    تحليل  وجود غير طبيعي للطيور في أحواض التربية، يجب  أوفي حال مالحظة أي نفوق
ً   أولنفوق  امن    الذي على وشك   (أرجل    PCRبي سي آر    من خالل تحليل  WSSVالبقع البيضاء    لفيروس  النافق حديثا

: أخذ العينات لتحليل بي سي  13إجراء التشغيل القياسي    انظرعة) (مجمثل عينة واحدة مافق حديثاً تلنمن الروبيان ا  5من  
  ).   shrimple ،pockitetcمثال لل االميداني (على سبي االختبارنظام  أوآر) 

   سون للتحليل يد) وتثبيتها في مثبت ديف عيناتٍ   5في حالة وجود الروبيان المريض المحتضر، يجب أخذ عينة (ال تقل عن
  : تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).14إجراء التشغيل القياسي  انظر( ،النسيجي

 البقاء على قيد من أحواض التربية (معنوياً أقل من متوسط  بقاء النهائي ألي حوض  لة افي نسب  انخفاض  كان هناك إذا
واضح بشكل  النفوق  يفسر سبب  أن  ينبغي  يذكر  و  ،الحياة)،  أن  تحليل  يجب  إجراء  تم  قد  أنه  بوضوح  الصحية  بالنتائج 

 . TSVوفيروس متالزمة تورا  WSSVلفيروس لبقع البيضاء  
 
  

  : رية عات الروبيان البمجت
 تحليل ع يتم  أن  التغذية  يوصى  الرئيسية وقنوات  القناة  ذلك  في  المزرعة بما  القشريات من مناطق مختلفة من  ينات من 

منطقةمن  وأ المزرعة ال  القرمأشجار  مناطق  ن  م  أي  من  و  ،قريبة  (يفضل)،  الخياشيم  من  عينات  أخذ   أورجل  األيتم 
فيليمف  الهيمو الموجودة  القشريات  و  من  منطقة  (كل  مجتيتم  كل  م  قشرياتٍ   5يعها  واحدة  عينة  تحليل ل)  عةمجتمثل 

ليلها بواسطة تقنية بي وتح  ة شهرياً طققل لكل مناألعة على  مجويتم تحليل عينة واحدة م  ،WSSVفيروس البقع البيضاء  
  . PCRسي آر 

   تحليل عينات آر  يجب  بي سي  تقنية  بواسطة  البقع  PCRالعوالق  تورا متالوفيروس    WSSVالبيضاء    لفيروس  زمة 
TSV،  خمس عيناتٍ   يجب حفظ   ً إجراء التشغيل   انظر٪ (95تركيز  بيثيلي  اإلفي الكحول    من قناة التغذية الرئيسية شهريا

  ).   PCRالعوالق إلجراء تحليل بي سي آر   : أخذ عينات15 القياسي
  

  : ): خطة الطوارئ 18إجراء التشغيل القياسي (

  : المرافق الداخلية 
التخلص من (النووحد  يتم  اليرقات  إنتاج  لألة  الداخلية  الخزانات   / الداخلية    مهاتبلياي)  الحضانات  أي من    إذا/  وجدت 

ألي من النتائج النسيجية    PCRسجة، وتحليل بي سي آر  ناأليجابية في تحليل  اإلشارة  اإل. ترجع  )9.10  الجدول(النتائج  
  . 1ضمن الفئة ج بالجهة المختصة المدرجة في قائمة إدارة المزارع السمكية  اضمراأليجابية ألي من إلائج النتا أوو/

  

  : في المرافق الداخلية PCR، وتحليل بي سي آر  سجةناألتحليل  9.10  الجدول
 PCRبي سي آر   التحليل النسيجي   المرحلة 

  +  غير مطبق   يرقية اية المراحل ما بعد الة رعوحد
  - +/  +    انةالحض

 -  +  
  - +/  +    مهاتاأل

 -  +    

  :المرافق الخارجية
التربية  الخارجية وأ  نةالحضايتم التخلص من   النتائج  إذاحصادها    أوحواض   الجدول   و  )9.11  الجدول(  وجدت أي من 

ترجع  )9.12 تحليل  اإلشارة  اإل.   في  آر  ناأليجابية  سي  بي  وتحليل  النسي  PCRسجة،  النتائج  من  و/جيألي  ئج النتا  أوة 
  . 1وعة ج مجالمدرجة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ضمن الم مراضاأل يجابية ألي من اإل

  :مراضاألخالي من مسببات الغير   ص من الروبيانلية التخأهمحديد المطبقة لتالنتائج  9.11  الجدول
 PCRبي سي آر   ي تحليل النسيجال  المرحلة 

  - +/  +  انة الحض
 -  +  

  - +/  +  بركة التربية 
 -  +  

   :مراضاألية التخلص من الروبيان الفانامي الخالي من مسببات أهمم في تحديد النتائج التي تستخد  9.12  الجدول
 PCRر آ بي سي  جي يالتحليل النس  المرحلة 

  - +/  +  الخارجية   نةالحضا 
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 -  +  
    +  +  بركة التربية 

  : المائية المستزرعة  األحياءض تقانات التشخيص وعالج أمرا 10

من    سماك األتحت ظروف بيئية معينة وال تستثنى    مراضالحية تصبح معرضة لأليع الكائنات  مجقول إن  ت  لميةناك قاعدة عه
القاعدة، وأن   عية لعالقة محددة بين العائل والميكروب المسبب للمرض، بل هي نتيجة  ست نتيجة طبي ليصابة المرضية  اإلهذه 

في   سماكاألالمرضية عند  األعراضوتتمثل  .كروب والظروف البيئيةميوال نهائية لعملية مركبة ومعقدة تدور حلقاتها بين العائل
  .)10.1 الشكل( المصابة سماكألانفوق  إلىمر الذي يؤدي األ، هاجسموسالمة  هافي سلوك اختاللظهور 

  
  .سماكاألط على  جهاد المسلاإل أنواعف مختل 10.1 الشكل

  ، فيروسية)الفطرية وال  ة،معدية (الطفيلية، البكتيري  أمراض  :إلىأساساً حسب المسبب المرضي    سماكاأل  أمراضيمكن تصنيف  
الغذائي)  أمراض النقص  وراثية،  (بيئية،  الدليل    .غير معدية  الجزء من  هذا  في    ء حيااألالتي تصيب    مراضاأل   أهمنستعرض 

  في الوطن العربي. انتشاراً  كثراألمائية وال

  :الفيروسية مراضاأل 10.1

    :مرض النودافيروس  10.1.2
مرضية  )  10.2الشكل  (دافيروس  لنوا عصبية  (  التهابيسبب    ،حالة  الشبكية  واعتالل  الفيروسي )،  VERالمخ  العصبي  نخر 
)VNN  (50من    أكثريصيب    ،بيض المتوسطاألهادي والبحر  في المحيط الهندي وال  فيروسا اليتواجد هذ  .سماكلأل   ً من    نوعا

بينها  سماكاأل ومن  على    سماكاأل   البحرية  أن  (Dicentrarchus labrax)اروصالق  أسماكار  غرالمستزرعة  يمكن  والتي 
  .مهاتاأل أوتصاب في مرحلة اليرقة 

نودافيروس    نوع م  Fish Nodaviruses  سماكاأليصنف  نBetanodavirus  ن  وهو  الحمضلوع  ،  من  يتكون    فيروس 
  . )انومنا 30-25( ينب ح طولهواذو شكل كروي متعدد السطوح، ال يحمل غطاء دهني و ذو قطر يتر، RNAالنووي 
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  . القاروص أسماك عندمرض النودافيروس  10.2الشكل  

  

  فيروس النودا  مرض مسببات
  نوعية المياه.  تصبح أكثر عرضة لألمراض.   حيث  تشنج األسماك

  وسات). يرالميكروبات ( طفيليات،  جراثيم، ف  الكثافة العالية لألسماك. 

  
  النودافيروس لمرض عراض المرضية  األ

ولولبي   غير سباحة متقاطعة    ةمنسقة  سريعة  حركية 
  لبرق. ى باودائرية لألسماك؛ و هذه الظاهرة تسم

  .ات في العينين وتآكل العينينقدان البصر بسبب اآلفف

 .فوق األسماك بكمية كبيرة.ن   بعض األسماك تصبح أكثر قتامة  
 

  : التشخيص
 مباشرة: الالطرق 

 لكترونياإلجهر الم .  

 عزل الفيروسVirus isolation. 

  الفيروسية عن المستضداتالكشف Detection of viral antigens ،  

   االكشف العن  الفيروسيلحمض  باستخدام  Detection of viral DNAنووي  -RTو  ، PCRالجزئية  البيولوجيات، 
PCR . 

 :الطرق غير المباشرة

  كبت التراص الدمويHemagglutination inhibition . 

 التثبيت المكملcomplement fixation . 

 شعاع المناعي اإلimmunofluorescence . 

 نزيمباإل ةالمناعية المرتبط المقايسة. (ELISA) . 
  :والعالج وقائيةال اإلجراءات
  يما يلي :ة فئيالوقا اإلجراءاتهوره وتتمثل عند ظ الدماغي والشبكية الفيروسي االعتاللعالج لمرض ليس هناك 

  الموجودة بالحوض سماكاأليع  مجالتخلص من. 

 المصابة.  سماكاألعند تفشي هذا المرض   تقليصل الكشف عن الفيروس 

  النتشارهدة  قد تكون حاملة للمرض وتؤدي إضافات جدي ةدخول أي رعة عندالمزمراقبة . 

  للفيروس يفقألا التقناال فوق البنفسجية للحد من باألشعةمعالجة مياه المحضنة.  

 زونواألطهير البيض بمياه البحر  المعالجة بت. 
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  للفيروس. العوائل الناقلة على  لقضاءل  األحواضتنظيف وتجفيف وتعقيم 

 :Lymphocystis diseaseية وات الليمفلحويصالرض ام 10.1.3

الحويصالت   عن10.3  الشكل(  الليمفاويةمرض  ينتج  ينتمي  ف  )  إيريدوفيريدي  لىإيروس    وجنس    Iridovirideeفصيلة 
ة من متكّون  بسيداك  حيط بهوت،مٍ انون  200، له شكل ذو عشرين وجهة وقطر طوله   Lymphocystis virusلمفوسيستيفيروس

ويعتبر من    ،في شكل دائرة  DNAفي شكل سلك واحد من  ،  موجود في الدّاخل الالمكّون الوراثي للفيروس    ماوه  ثنينا  غشاءين
 س الدني  أسماكبحرية وبخاصة  العذبة والمياه  ال  أسماككثيرة من    أنواعيصيب    .والمزمنة المنتشرة في الوطن العربي  مراضاأل
عند  % 45الدنيس بلغت نحو   سماك تسّبب هذا المرض في تونس في نسبة وفيات ألم 2011في عام  .سمك موسىلقاروص ووا
يتر  سماكاأل بواالّتي  وزنها  إثر  ،)تٍ اجرام  9  -  5(  ينح  الوفيات   هذه  جنوب  إ  استيرادوظهرت  من  ومن    روبا.أوصبعيات 

  العوامل الرئيسة يمكن ذكر: 
  الت الليمفاوية الحويص ض لمر  رئيسيةالمسببات ال

  تلّوث المياه.  في أكسجين الماء. نقص 
  الكثافة السمكية.   وجود عوامل بيئية غير سليمة صّحيا في المزرعة. 

  الحويصالت الليمفاوية المرضية لمرض ض األعرا 
الحجم    صغير  أبيض  طفح  الجسم  ي ظهور  مستوى  على  تمركز 

  . راراالحموأورام شديدة  ، والّزعانف والهدب
  ألورام. تقرح ا

 
  ية. و مرض الحويصالت الليمفاعراض المرضية لاأل 10.3 الشكل

  : التشخيص
  هي: على مراحل و ميت

 باستعمال خاليا (   زراعة الخالياBF-2التي يتّم عليها زراعة الفيروس، وتكون العينة مزيج ( ً الج ة تعالداخليعضاء  األمن    ا
 .شكل سائل في

 ني للبروتين التحليل الجيMCP    وهو مزدوج من مخططDNA   وأنزيم. 
  

  :الوقائية والعالج اإلجراءات

  ا في المزرعة. عند استقباله اكسماألالتحقق من سالمة 

 ملة  كون حاقد تالتي    سماكلألخاصة بالنسبة  ،جديدة في المزرعة    أسماكلتجنب الفيروس عند إدخال    أخذ التدابير الالزمة
 األعراض المرضية. ليها ع  ظهرللفيروس وال ت 

  ) استعمال مادةIodine .لعمليات التّطهير ( 

 مع إرساء برنامج الجودةنتظمة وثابتة م تكثيف عمليّات التّنظيف والتّطهير بصفة. 

   س. المائية التي حدث لها اتصال مباشر مع الفيرو األحياءيع مجتوخي التأمين البيولوجي بإخراج 
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 : عند القوقعيات يب الكبد تهااللا نوروفيروس وفيروس رض الم 10.1.4

ً منانو  30(  القطر  حجم ،  كروي  ،)10.4الشكل  (  غير مغلف)(Hepatitis A virus  أ  التهاب الكبد الفيروسفيروس     ،يجابيإ،)ا
ً يوم 28( الحضانةدوم وت، الفموية -البرازية يةالسرا به وجد ت5kb ssRNA(+) genome.  ،خطي  ،أحادي السلسلة    .  )ا

  

  
  .  يالكبد بااللتها فيروسو النوروفيروس 10.4الشكل  

مغلف  فيروس  النورو السطوح  ،غير  ً منانو  40القطر  حجم ،  متعدد  السلسلة  ،إيجابي،  ا  (+)kb 7-8  ssRNAخطي  ،أحادي 
genome.  ساعةً  48- 12( بينانة الحض مدة وتدوم ، الفموية-ازيةالسراية البرتوجد به  و(. 

النوروفيروس الفيرو  ابالتهفيروس  و     ( Norovirus ) ينتمي  الالفيروسات    إلى (HAV ) أسي   الكبد  رضة ممالمعوية 
  أو صرف الصحي  ه البحر الملوثة بمياه اللميا  ا فيتهتص  لصدفيات عندا  إلى  نالفيروسا  انهذ  نتقليو   ،Enteric virus)سان (نإلل

اب الكبد التهوNorovirusسمرضي النور وفيرولصدفيات الملوثة في نقل  تتسبب ا  وبدورها  ،المياه غير المعالجة بشكل كافٍ 
  . للمستهلك  (Hepatitis A Virus)أالفيروسي 

 
  : التشخيص

بالنسبة    أما  ،ية لهذا الفيروسخلو  أنسجةوجود  لعدم    )cell culture(الخاليايروس باستخدام زراعة   النوروف  تشخيصال يمكن  
  ، دٍ ن نموها بطيء وغير مجأ  ال إ  بشري  وأ  قردي  صلسجة الخلوية من أناألاستعمال  يمكن  ف  )أ(الفيروسي   الكبد    لفيروس التهاب

فيروس  مم عزل  يجعل  الكشف  (HAV)ا  في  استعمال  و  ،   صعب  ويتجزئيال  البيولوجياتتقانات  اليستوجب  عن  م  ة،  الكشف 
  حقل كهربائي. في  يهالم استشراب باستعمالالمضخم الحمض النووي 

 :   Herpes virus عند القوقعياتالهرباس  فيروس مرض 10.1.5

من    رجيزء الخاالج  يتكون  و  )Herpesviridae(  كسائر عائلة  «OsHV-1»  من  يتكون  مغلف)  10.5الشكل  الهرباس (س  فيرو
ً بروتين  ) 162(  ويحتوي على  )؛ مٍ نانو  125(  حوالي  الكابسيديبلغ قطر  و   ،  (Capsid)  البروتين ً كروي  ا ً اصم  ا   ، (capsomeres)ا

  ).10.6الشكل ويصيب القوقعيات (، الوجوه ر عشرينيتناظ يبكونه ذف ويتص
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 فيروس الهرباس. 10.5الشكل  

  المسببات المرضية لفيروس الهرباس 
  التلوث البيئي  درجة الحرارة.  ارتفاع

  ة العالية الكثاف  لغذاء. ا تدني جودة

  

    

 قوقعة مصابة بفيروس الهرباس. 10.6الشكل  

  : خيصالتش
 ألن  ؛)(.ELISAمثــل   عند الرخويات ذات الصــدفتين بــالطرق المصــلية التقليديــة    «OsHV-1»لكشف عن الفيروسا  ال يمكن

ً و  ،)antibodyادة (جسام المضاأل  تجالرخويات ذوات الصدفتين ال تن ســجة الخلويــة ناألعلــى  بالتكــاثر تشخيصــها  ال يمكن أيضا
)cell culture( لرخويات.اند خلوية ع أنسجةلعدم وجود  
المباش ت التشخيص  طرق  البيولوجيا  :مثل  رةستخدم  وتقنية  المناعة  كيمياء  النووي    ت تقنية  الحمض  على  المعتمدة  الجزيئية 
)PCR (،  التقنيات المستعملة في تشخيص  أ  خيرة مناألذه  ه  وتعتبر  ،فيروس  بسبب خصوصيتها، و حساسيتها العاليةالنسب 

 هربائي. حقل كفي  يهالم استشراب لباستعماخم المضالكشف عن الحمض النووي ويتم 
 نية.للصحة الحيوا يةالمنظمة العالملدى  بالغ عنهااإلالواجب الكشف و مراضاألضمن قائمة   إدراجه تم ،)2013( ومند عام

  :الوقائية والعالج اإلجراءات

  البنفسجية.  باألشعةمعالجة الوسط المائي للقوقعيات 

 زونواألدة ل ماتطهير القوقعيات باستعما. 

  :الطفيلية مراضاأل 10.2
في    مراضاأل  تشكل من  80نحو    سماكاأل الطفيلية  درجات    سماكاأل  أمراض%  ثبات  يساعد  العربية، حيث  الدول  معظم  في 

وتعتبر الطفيليات مصدراً   .مثل (القواقع وديدان العلق)  المضيفتكاثر    ىة ووفرة الغذاء الطبيعي في المياه علحرارة المرتفعال
ً أسا   التي تدخل كعدوى ثانوية مثل البكتيريا والفطريات. ائحات المرضية والوبائية لمعظم الج سيا

  

  :العوامل المؤثرة 
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  ض نذكر :مرإحداث ال في من العوامل المؤثرة 

  الطفيليات وعددهانوع. 

 السمكة حجمعمر و. 

  ومناعة السمكة،الحالة الفيزيولوجية. 

 زمن وتوقيت العدوى . 
  القشريات الضارة. ، الديدان ،األوليات :إلى سماكاأل ضمراسببة أل الم تنقسم الطفيليات

 :  لياتواألبصابة إلبإ مراضاأل
الهدبية  واألتعتبر   ها  أكثرالمستزرعة و  سماكاألالطفيلية عند    مراضاألأخطر    البوغيات من   وأ  السوطية  أوليات سواء كانت 
 العينين و الفم.الخياشيم، انف السطح الخارجي للجسم كالجلد، الزع تتجمع على ،انتشاراً 

  : white spot diseasesطة البيضاءمرض النق 10.2.2

  يخترق ،)ملم 1( إلىيصل قطره   هداب،األحاط بم المالحة، وهو في شكل كروي ومياه العذبة ال أسماكلي هدبي أويصيب طفيل 
السمكةواألالطفيل   لجسم  الخارجية  الطبقة  ثم،    )10.7الشكل  (  لي  داخلها  في درجات   وينضج  المائي  الوسط  في  ليتكاثر  يخرج 

  الثيرونتات. )، ويسمى م° 26 -  21( ح بينواحرارة تتر

  . الماء الملوث  أو القواقع   أوالنبتات المائية  للمرض أو  حاملة    أوك مصابة  اة عن طريق إضافة أسمالسليم  سماكألل  ينتقل المرض
  صابة بالمرض.اإل اً في والمواد العضوية تلعب دورفة السمكية لكثان زيادة اأكما 

  
  قطة البيضاء. لنسمكة مصابة بمرض ا 10.7الشكل  

  مرض النقطة البيضاءعراض أ
ظهور نقاط بيضاء صغيرة على سطح الجسد والزعانف  

  والخياشيم. 
 سقة. ر من حركة سريعة للسمكة وغي 

  
    والخياشيم. إفراز  المخاط على الجلد زيادة

  : Trichodinaمرض ترايكودينا 10.2.3

الشمسيةواأليعرف هذا الطفيل ب ً اطحيث يظهر كقرص الشمس مح  ،ليات    اطيف، وهو دائري الشكل يبلغ قطرهبأهداب وخط  ا
ً ميكرون  40( من     ،)ا المرض  هذا  ً   كثراألالطفيلية    مراضاألويعتبر  الع  كأسماعند    شيوعا (القاروصالمياه  والبحرية   ذبة 

  %). 40( بة النفوق نحونسوقد تصل  ،)10.8الشكل ( لدنيس) في المفرخات وأقفاص التربيةوا
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  ترايكودينا. سمكة مصابة بمرض  10.8الشكل  

  رايكودينا تمرض الل  مرضيةض الاألعرا 
  صعوبة في التنفس.   ية اللون مع مجود بعض التقرحات على الجلد والخياشيم.ظهور بقع رماد

    ص من الطفيل. محاولة للتخل في  األحواضبقاع ب األسماك  احتكاك

  :الوقائية والعالج  اإلجراءات

  المصابة سماكلألجين كساأل تهوية المياه لتوفير المزيد من. 
 فوراً الميتة  سماكألافع ر. 
 دقائق). 5(لمدة  )%3(  بتركيز محلول كلوريد الصوديوم أوجات وبتركيزات مختلفة مثل الفورمالين بعض العال استخدام   
 سماكاألمن وزن  )كجم/ملجم  50( مع الغذاء بنسبة فيورازلدونال دةإضافة ما  ً  . لمدة أسبوعين يوميا
 سماكألامن وزن غذاء  )رامج 1/ملجم 1( ستوفرسول بمعدلإضافة ال. 

  : لديدان التريماتودابإصابة ا مراضاأل 10.3

 :Skin fluck diseaseمرض ديدان الجلد  10.3.2

  . )10.9الشكل ( مامياألبالجزء  بارزين مخروطي الشكل زأينج)، تتكون من ملم 4( يبلغ طولها ،ديدان مفلطحة وحيدة العائل

  

  دودة الجلد. 10.9  لشكلا

خياشيم زعانف،  (جلد،  للسمكة  الخارجي  الجسم  في  وت  ،)،...الختصيب  الكثافرع  زاالم  أسماكنتشر  العاليةذات  ويصيب ة   ،
النفوق نحو  وتبلغ    ،والزريعة  صبعيات إلا العدوى من  %)،  60(  نسبة    ،المباشر  واالحتكاكتالمس  بال   المصابة  سماك األوتنتقل 

 .تزيد من تكاثر الطفيل  سماكاألكما أن الظروف البيئية الضاغطة على    ،صابةاإلحرارة المنخفضة في نشر  وتساعد درجات ال
  البحرية. سماكاألوكثير من  ،المياه العذبة أسماك أنواعيع مجهي هذا المرض المعرضة ل ماكساألو
  

  التريماتودا دان دي ب  لإلصابة  األعراض المرضية
إفرازات    على الجلد والخياشيم.ر مناطق بيضاء أو رمادية ظهو وجود  مع  القشور  من  خالية  مناطق  وجود 

  قرمزية. 
لتخلص  ي قاع الحوض لف  محاولة األسماك حك أجسامها

  من الطفيليات.
  شحوب الخياشيم مع ظهور نقط نزفية. 

 :Gill fluk disease ديدان الخياشيممرض  10.3.3

الديدان إن كانت    يتغيرو .  مضيف  إلىثى، ال تحتاج  ة (تريماتودا) خنفلطحديدان م المياه    أومصابة بحرية  ال  سماك األشكل  من 
 . )10.10الشكل  ( العذبة
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 ديدان  الميكروكوتيل.  10.10الشكل  

 .البلطي أسماك مجاسيكليدوجيرس تهن الديدا -

 سمك المبروك. مجتيلوجيرس تهاديدان الدك -
  ن أمثلتها : ومخرى من الديدان وتتميز بأحجام كبيرة أ أنواعالبحرية، فتصاب ب سماكاألأما 

 .القاروص أسماك يدان الدايبلكتانم تهاجمد -

 الدنيس. أسماك تهاجمديدان  الميكروكوتيل  -
 أسماكصبعية)، وتتطور في إ أويرة للسمكة (زريعة عمار الصغاأل، وتنتشر في تصيب خياشيم السمكةلتي ا مراضاأل وتعد أحد

  . )%80( إلىالمزارع المكثفة وتصل نسبة النفوق 

  بديدان الميكروكوتيل  لإلصابة  مرضيةالاألعراض 
  ظهور نقط نزفية بالخياشيم.   وشحوب الخياشيم.  انفتاح

  القاع. ب رؤوسها  األسماك المصابة حك اولة ومحاحة غير طبيعية سب   . هزال السمكة وفقدان الشهية

 :  Saprolegniosisلسابرولجنياا مرض 10.3.4

علىي خيوط    ظهر  نهايمتفر  طويلةشكل  في  مقسمة  غير  ومن    أسطوانية  يةم ثوجرحوافظ  ا  تهعة    ها أنواع  أهمطويلة 
Saprolegni aparasiticaالفطري المرض  هذا  يسبب  ً تعفن  .  ً مائي  ا الخارجيصيب  وي  ،ا العذبة   أسماك  لجسم  السطح  المياه 

  . )10.11الشكل ( والبوري،  البلطي، المبروك،القراميط أسماكخاصة بو ستزرعةالم

  

  لسابرولجنيا ل  المسببات المرضية
  زيادة الكثافة السمكية.   درجة الحرارة.  انخفاض  •

الطفيلية   تهتك  ،رجيةالخااألمراض  جلد   تساعد على 
  لباب لدخول فطر السابرولجنيا.األسماك مما يفتح ا

  جودة المياه. 

المرض عند الحرارة    انخفاض  ويظهر  ا  يوف،درجات  المنيئية  لبوجود العوامل  على    بدوره يساعد  والذي  ،اسبة لألسماكغير 
  رضة .مممن البكتيريا ال أنواعظهور العدوى الثانوية مثل بعض 

أنه قد تم عزله   الإ  ؛سماكلأللرغم من أنه مرض يصيب السطح الخارجي  المياه العذبة، وبا  فية  هذا الفطر بصورة عاديوجد  ي
 ً   مثل البوري.  كماساألعضاء الداخلية لبعض األمن  حديثا
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  السابرولجنيا. سمكة مصابة بمرض  10.11الشكل  

  لجنيا السابرو  لمرض  المرضية عراضاأل
شكل على السطح الخارجي لألسماك أو  قطني ال  نمو   ظهور
  اللون. أخضررمادي أو   أبيض كوني وقد  ،البيض

عمي  أو  سطحية  تقرحات  ال(  قة وجود  حالة  مرض  حسب 
  متأخرة) محاطة بحواف حمراء.  أومبكرة 

    حركات عصبية للسمكة وصعوبة تنفسية. 
  

  :العالج وئية الوقا اإلجراءات

 من الديدان مضيف للكثيروالتي تعتبر ال القواقع السيطرة على . 

 العالئق العالجية التي تحتوي على العالجات الالزمة مثل استخدام  )Di-n-butyltinoxide( .  

  بنسبة صغيرة ريكوالبحامض  تخداماسيمكن . 

  :الناشئة عن القشريات الطفيلية  مراضاأل 10.4

 : Argulosis سماكاألمرض قمل  10.4.2

 ، )ملم10(  إلى ، ويصل عرضها  )ملم  12-  5(  بين  األنثىح طول  وايتر  ،قرصي  هاشكل    ) 10.12الشكل  (  ون الل  قشريات بنيةو هي  
  صات الكبيرة. امن الم) 2( عدد إلىضافة اإلب ،األقداممن  جٍ على أربع أزواتحتوي 

    
  . سماكاألبمرض قمل  سمكة مصابة  10.12الشكل  

العذبة والبحرية حتى طور النضج ثم تتركه  ال  أسماكتعيش على السطح الخارجي لجسم   م تخصيبها في  حيث يت،    ناثاإل مياه 
التي   الذكور  بواسطة  بعدالماء  والص  اإلناثتتجه    ،مباشرة  التخصيب  تنفق  النباتات  بمادة  يو  بيضهالتضع  خور  صوب  حاط 

  .)10.12الشكل ( ويتغذى على بالزما الدم ،سماك األ أنواعمن الطفيليات كل أعمار و هذا النوع يهاجم ،مخاطية
  قمل األسماك  لمرض  األعراض المرضية

  . لخل القشوروتخ  تشققات في جلد السمكة  خطوط نزفية مكونة من نقط دائرية. 
 .ياشيمز المخاط على الجلد والخزيادة إفرا

  
من  ا ومح،العوم    ةحرك  تزاناعدم   للقفز  عصبية  والت 
  الماء.
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 :Ergasilus سماكاألمرض قراد  10.4.3

القشرية مجدافية    سمك أحد ماصاتاليعد قراد   ً قدام تتطفل  األالدم  الخياشيم (  أساسا القشريات وتعتب  )،  10.13الشكل  على  ر هذه 
للمياه المالحةحسا  أكثر   يضأبوهي ذات لون  من الكالبات،    ينتواثننقطة عينية متوسطة    ناضجة بوجودال  اإلناثوتتميز    ،سية 
 . ) ملم 2-0.5( بينلها طوح واويتر

    
  . سماكاألبمرض قراد  صابةسمكة م 10.13الشكل  

 ظهور الظاهرة   إلىا يؤدي  مم،  لهاعية الدموية المغذية  واألمعينة من    أنواعابة الخياشيم وتدمير  كالباتها في إص  اإلناثم  تستخد
و التنفسصعالرمدية  والصيفي  ،وبة  الربيع  فصل  في  المرض  هذا  نفوق  توي  ،نتشر  في  تصل    سماكاألسبب  قد    إلى بنسبة 

  المياه الملوثة. س بواسطةالسليمة بالتالم سماكاأل إلىالمصابة  سماكاألض من المرينتقل  ،)50%(
  مرض قراد األسماك ل  األعراض المرضية

  كلتآكل أطراف الخياشيم وتهدلها مع ظهور الش
  الرخامي. 

ب وتضخم الخياشيم مع التصاق الخيوط  شحو 
  الخيشومية. 

  عة العوم بعصبية.سرصعوبة التنفس و   رفض الطعام. 

 :  Nerocilaالنيروسيال ضمر 10.4.4

طفيلين متس  إلى  النيروسيال  تمي  (األ  ةيو االقشريات  هذ)10.14الشكل  (  )Isopodaرجل  يصيب  وا  ،  عادة  نوعي  الطفيل  بشكل 
القاروص في    سماكأاتر في فصل الخريف عند  وبشكل متو  ، داث إصابات كثيفةن إح، ويتمكن م)10.14الشكل  (  يالبور  أسماك

  في مرحلة اليرقات. سماكاأل، ويصيب األقفاص

    
  يال النروسسمكة مصابة بمرض   النروسيال طفيل 

  .النروسيالمرض  10.14الشكل  

  ال روسيالني لمرض  عراض المرضيةاأل
بير وثابت على وجود طفيلي قشري ذو حجم ك

  ة. ذيل السمك
 . نسبة النمو انخفاض

  
  .وجود قرح على الجلد في مستوى الذيل  .لفقر الدم شحوب في لون الخياشيم نظراً 

  

  :ئية والعالجالوقا جراءاتاإل
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 سماكاألى يرقات ا علوالتي قد تتغذى بدوره،مرشحات رملية في المياه لمنع دخول بعض اليرقات  استخدام . 

 لفترة زمنية للتخلص من الطفيليات تخدامهااسوعدم ،سماك األف أحواض تفريغ وتجفي. 

  المصابة سماكاألالتخلص من . 

  لمث المواد الكيميائية  استخداميمكن  )Dipterix(  بنسبة)دقائق 3( لمحلول لمدةفي ا المصابة سماكاألس %) وغم3 .( 

  بمادة اكسمأل االمصابة بقراد  سماكاألترش  )Dipterix) لتر/ملجم 100) بمعدل.( 

 استخدام )Lysol ( سماكاأللعالج قمل ) ثانيةً  15( المصابة لمدة األسماك %) وغمس2بنسبة .( 

  :البكتيرية مراضاأل 10.5

النفوق في  نإلحداث    مراضاأل مسببات    أخطررية من  البكتي  مراضألا  تعتبر   المستزرعة. ومعظم هذه   سماكاألسب عالية من 
  ثرها. ا ة والمعدنية لنموها وتكيث تستهلك المواد العضويح،روبات عوائل طبيعية للبيئة  لميكا

 البكتريا المعوية والسيدوموناسيةأسرة    صوية من لعا  جرام سالبة المن البكتيريا    سماكاألوتعتبر الغالبية العظمى من ميكروبات  
  القرحة.  راضأمو الدموي مموهي معروفة بقدرتها على إحداث التس،والفبريولية 

 : Columnaris disease(المرض العمودي) مرض الكولمناريس   10.5.2

  ، جرامتريا سالبة البك  وهي    )Cytophag columnaris(  السيتوفاجا كولمناريس  يحدث عند اإلصابة ببكتريا  بكتري  ضرهو م
الشكل الخارجي    ،عصوية  السطح  ويصيب  العمودي،  بالدفع  تتحرك  الرأس  سماكلألعمودية  والمنطقة  ،خياشيم  وال  بخاصة 

  عمار. األيع جموفي  ،مياه العذبةال ماكسالظهرية أل

  

  لمرض الكولمناريس  المسببات المرضية
  م. لي ظروف النقل غير الس  °م). 10(<درجة الحرارة  •انخفاض

  جودة المياه.   لعالية لألسماك. الكثافة ا
  

  لمرض الكولمناريس األعراض المرضية 
معات  جة (قروح) في شكل ت مادي ظهور مناطق بيضاء أو ر

  م السمكة. ة على السطح الخارجي لجسمخاطي 
القروح   حمراء    إلىتتحول  بحواف  محاطة  قروح 

وتظهر في صورة السرج على الجزء الظهري من  
  السمكة. 

تساقط    ماكناألتبدو    قد مع  باهت  أصفر  بلون  المصابة 
  القشور. 

 تضخم والتهاب الخياشيم.
  

  حركة خمول في ال  . تزاناالمع عدم  حركةاألسماك تبدو ضعيفة ال
 

  :ية والعالجالوقائ اإلجراءات

 10(  لمدة  )المليوني  ف  اً جزء 20(  بعض المطهرات بحمامات مائية بواسطة محلول برمنجنات البوتاسيوم بتركيز  استخدام  
 إضافة محلول كبريتات النحاس. أو )دقائق

   إصابة حالة  تستخ في  الحيويةاألعضاء،  المضادات  إضافة  وي  ،دم  في    )Oxytetracycline(  ينتتراسيكل  كسيواألفضل 
 من وزن السمكة. )كجم  100/اتٍ جرام 8( لعليقة بمعدلا

 : Motile Aeromonas Septicemiaي المتحرك سيرومونألاالدموي  مممرض التس 10.5.3

هذا المرض ورة  وتكمن خط  . متحرك،  جرامسالب القصير،  ،مستقيم    ،الشكل  ييروموناس، عصواألميكروب  من جنس    ووه
يع  م جويصيب هذا المرض    . ، كما أنه موجود في المياه المحيطة بهاسماكاألاء  عيش بصفة تكافلية داخل أمعفي أن الميكروب ي

  .)10.15الشكل ( منها اصة المستزرعةخبمياه العذبة وال أسماك أنواع
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  يرومونسي المتحرك ألالدموي اسمم  الت لمرض  المسببات المرضية
  نقص األكسجين.  حرارة. لدرجات الالتغير المفاجئ 

  نقص الغذاء.  الكثافة العالية لألسماك. 
  

  حرك يرومونسي المتأللمرض التسمم الدموي ا  األعراض المرضية
  وجود احمرار  شديد  في قاعدة الزعانف والفم

  والغطاء الخيشومي. 
جحوظ العين وسقوط   مع ،البطن استسقاءظهور حالة 

  القشور. 
م الخارجي محاطة  وجود قروح جلدية بسطح الجس

  بمناطق حمراء. 
حيث  ، األحواضعدم تجانس توزيع األسماك في 
  . ونتتجمع في األركان وتميل للسك

 

  
  .سي المتحركمونايرواأل الدموي  ممالتسسمكة مصابة بمرض  10.15الشكل  

  :ائية والعالجالوق  اإلجراءات

 بعد  المضا   استخدام المناسب  الحيوي  لحسااد  ويفضل  ختبار  المعزولة،  الميكروبات  تتراسيكلين  ستعمال  اسية  األوكسي 
)Oxytetracycline  (اقعبو )من وزن السمكة. )كجم/اً جرام 60 

   عدد قيمة تجارية عالية موكانت    القلي  سماكاألإن كان  يمكن  هاتألماثل  ذات  السلفاميرازين ا  أو  الحقن  استخدام،   ستعمال 
  .من وزن السمكة )كجم/ملجم 200-300(

  :Vibriosis مرض الفيبريو (الكوليرا) 10.5.4

سبب نفوق  يلمالحة، وية اوجد عادة في البيئة المائي.  )10.16الشكل  (قصير،  و  ي، عصومتحرك،  جرامسالب الميكروب    الفيبريو
قد تصل    سماكاأل المرض نتيجة    ،الصغيرة  سماكاألصة عند  ، وخا)%80(  إلىبنسبة  المباشر بين  الاوينتقل    سماكاألحتكاك 

  .بالطفيليات الخارجية أووبالفم طريق الجروح  عنتم يو ،السليمة والمصابة
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  . Vibriosisالكوليرا)الفيبريو (سمكة مصابة بمرض  10.16الشكل  

  

  مرض الفيبريو ل  ض المرضيةعرا األ
مما    حمرار عام في الجسم مع وجود نقاط نزفية على سطح الجسما

و بقع دموية تنتشر على جميع   ، واسعة مفتوحة  ات تقرح  إلى يؤدي  
  أنحاء الزعانف والفم. 

   ستقساء بطني.ا ،نينجحوظ العي   ،آكل الزعانفت  ،تساقط القشور

تقرحات  (م  وجود  الجسم  على  ومنتشرة  محاطة عميقة    ستديرة 
  . بمنطقة رمادية)

  . الخمول وفقدان الشهية

  :الوقائية والعالج اإلجراءات

 متتالية.   )أيامٍ  7( لمدة سماكمن وزن األ )كجم 40/اتٍ جرام10بمعدل ( ازينيرالسلفام استخدام 

 استخدام   ) تتراسيكلين  (Oxytetracyclineاألوكسي  بمعدل  األسماك  كجم  40/اتٍ جرام  3)  وزن  من    ) أيامٍ   10(  لمدة ) 
 متتالية. 

 بعض المطهرات استخدام. 
  

  : جرامصابة بالبكتيريا موجبة الاإلة عن مجالنا مراضاأل

 : Fish Tuberculosis سماكاألض سل مر 10.5.5

تتحمل درجات  ،)10.17الشكل ( مة للحموضةواومقمة، ، وهي عصيات طويلة رفيعة مستقيجرامالمسببة في المرض موجبة ال البكتيريا 
 أو،عن طريق الفم بالتغذية سماكلألالمرض يتم نقل  ،لحةمامياه العذبة والال أسماكيصيب المرض معظم   ،)˚م 37 - 30( الحرارة بين

  .)10.17الشكل ( ض المصابكما ينتقل المرض بواسطة البي ،رجيةصابات الجلدية عن طريق الطفيليات الخااإلمن خالل 

    

  . Fish tuberculosis  سماكاألسل ة بمرض سمكة مصاب 10.17الشكل  

  سل األسماك لمرض   األعراض المرضية
ريضة في أركان الحوض مع  الم تنعزل األسماك

  . تزاناالوحركة  صعوبة ال
طعام وهزال واضح مع شحوب سطح  عن ال متناعا

  الجسم. 
س مع  ري والرأ الفق ودالتواءات وتشوهات في العم  تقرحات جلدية وعميقة مع فقد القشور.

  جحوظ العينين.
  :الوقائية والعالج اإلجراءات

  النافقة سماكاألالتخلص من . 

  اإلنتاج كافة وسائل قيم تطهير وتع. 

 متتالية أيامٍ  5 لمدة سماكاألمن غذاء  )كجم/ملجم  100( اميسين بمعدلالكان  إضافة . 
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 :الفطرية مراضاأل 10.6

  : Saprolegniosis مرض السابرولجينا 10.6.2

ً عفن  المرض الفطري  ذايسبب ه ً مائي  ا  ةوانيأسطمقسمة في نهايتها حوافظ جرثومية  ويتميز بوجود خيوط طويلة متفرعة غير  ،  ا
 ).10.18الشكل ( Saprolegnia parasiticaها أنواع أهمومن  ،طويلة

    
  . االسابرولجينمصابة بالمرض الفطري  سماكأ 10.18الشكل  

لجسم   الخارجي  السطح  العذبال  أسماكيصيب  المياه  وة  البلطي  وخاصة  والمستزرعة  الفطر   ،بوريالمبروك  هذا  ويفرز 
  يمات الهاضمة التي تدمر الخاليا. زناأل

  لمرض السابرولجينا   المسببات المرضية
  بيئية ضاغطة. ملعوا  . الحرارةدرجة  انخفاض  •

  جودة المياه.   الطفيليات الخارجية. 
  لمرض السابرولجينا   األعراض المرضية

قطظهور   أنمو  السطح  ني  على  الشكل  صوفي  و 
  . أو رمادي اللون أبيضسماك، الخارجي لأل 

المرض،   تقرحات سطحية أو عميقة حسب حالة 
  محاطة بحواف حمراء. 

  

  :الوقائية والعالج اإلجراءات

 سماكألاور في رعاية قصتصحيح ال. 

  ومن ثم إصابتها بهذا  ،تكسر جدارها لعدمالمزيد من العناية في المفرخات خالل عمليات خلط البيض مع الحيوانات المنوية
 .الفطر

 ماء)  اتلتر 4/جرام 2( خضر الخالي من الزنك أثناء تحضين البيض بمعدلاأل كايتاالالم استخدام . 

  دقائق  5(  لمدة )%3( صوديوم بتركيزالحمام مائي من محلول كلوريد(. 

  :Ichtyophonosisرجوحة األمرض  10.6.3

متعدد  مستدير، كروي سميك و  خلوي  لبشك  سماكاألويتميز داخل    Ichthyophonus hoferiيسمى الفطر المسبب للمرض  
ال  النوى، الت مياه المالحة والعذبة في العضال  أسماكالفطر  . يصيب هذا  )10.18الشكل  (  )◌ٍ يكرونم  200( إلى  حجموقد يصل 

  عن طريق الغذاء الملوث.  سماكلألدوى ويدخل طور الع)، 10.18الشكل وذلك في فصل الشتاء (،الداخلية 
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  .Ichtyophonosis األرجوحةض مكة مصابة بمرس 10.19الشكل  

  

  مرض األرجوحةل  عراض المرضيةاأل
اك المصابة على شكل  ألسموجود خشونة في جلد ا

  . تقرحات سطحية حمراء
  . األعضاءة اللون في وجود عقيدات بيضاء أو بني 

  رفض الطعام، عدم اتزان الحركة.   . جحوظ العينين وتساقط القشور
    لفقري. ا تشوهات في العمود

  :الوقائية والعالج راءاتاإلج

  المريضة سماكاألالتخلص من . 

  ا. وفحصه زرعةالم إلىالوافدة  سماكاألحجز 

 طن/الفدان 1( ي بواقع بالجير الح  األحواضوتطهير  تجفيف وسحب المياه من المزرعة( . 

  : Branchiomycosisتعفن الخياشيم  مرض 10.6.4

  األوعيةيعيش خارج    األولوهناك نوعان، النوع    ،تفرعة غير المقسمةه الطويلة الموطبخي   الفطر  يتميز هذا النوع من: التعريف  
  . )10.20الشكل ( كبيرةجين أكسكميات  إلىش بداخلها حيث يحتاج يعي الدموية، والثاني

خياشيم   المرض  هذا  وخاصة  ال  أسماكيصيب  المستزرعة  العذبة  دراجات    اإلصابةتشتد  و  ،المبروك  اكسمأمياه  حرارة الفي 
 إلى سبب في نسبة نفوق قد تصل  تي  وقد.  )10.20الشكل  (  واد العضويةالم  وجود كميات وفيرة منو      ˚م  32  إلى  25عالية من  ال

  الماء. جين من كساأل صويأتي كنتيجة لعدم قدرة الخياشيم على استخال .سماكاأل% من 50

    
  .Branchiomycosisتعفن الخياشيم بمرض  صابةسمكة م 10.20الشكل  

  خياشيم تعفن اللمرض  مسببات المرضيةال
  .ظروف بيئية ضاغطة  كثافة عالية لألسماك. 

    درجة الحرارة. 
  م شيتعفن الخيالمرض  األعراض المرضية

الماء  الغذاء. التوقف عن  سطح  تحت  األسماك  بطريقة   ،تجمع  وتعوم 
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  األسفل.  إلىعمودية ورأسها 
والسطح   ةزياد الخياشيم  على  المخاط  إفراز 
  . رجيالخا

  

  

  :والعالجالوقائية  اإلجراءات

 ةرارحدرجات ال يضتخف، زيادة منسوب الماء  ،التخلص من المواد العضوية  ،البيئية الضاغطة وإزالة الظروفأ تحسين . 

  النافقة والمريضة سماكاألالتخلص من . 

  الفدان/ملجم 50بمعدل (لحي وتطهيرها بإضافة الجير ا تجفيف المزرعة .( 

 لتر ماء/ملجم  0.3( بتركيزخضر الخالي من الزنك ايت األكاالالم استخدام( . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المائية األحياءدارية الجيدة في تربية اإلارسات ممال .11

التنمية المستدامة  ت  إلىالهادفة  ت  تعتمد السياسا األسس ة من  ومجموع  ئ توجيهيةمبادعلى    المائية  األحياءشطة تربية  ألنحقيق 
  :والضوابط
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 : لقطاعدارة االحوكمة الرشيدة في إ   11.1

ً   المائية أمراً   األحياءلمبدأ : يعتبر وضع آليات الحوكمة الرشيدة إلدارة قطاع تربية  ا  والبرمجة ط  التخطي  إذ يساعد على  ؛أساسيا
فيوأخ المناسب  القرار  تربية    اختيار  ذ  مشاريع  واستدامتهاالما  األحياء وإدارة  تطويرها  يضمن  بما  الحوكمة    ،ئية،  وتخضع 

  من المبادئ التوجيهية :  مجموعة إلىالرشيدة 

 عم والثقة. لد ضاع القطاع، حتى تمنح لصناع القرار  اأووقابلة للتكيف مع تطورات  ، وفاعلة ،أن تكون الحوكمة مرنة 

 األحياءبهدف دمج مشاريع تربية  ها  والتأثيرات بين   وابطيع الجهات الفاعلة، وتحديد الرمج    إشراكتحث الحوكمة على    أن  
 .األنشطةة الرشيدة المتكاملة لمختلف داراإلالمائية ضمن 

  يع المستويات : المحلي، الوطني والدولي.مجأن تدرج الحوكمة في 

 القطاع.مية تن استدامة شروط إلىقابلة للتطبيق وتستجيب ئية ضمن حوكمة الما  األحياء يةأن يدرج التخطيط لترب 

   لمدى ا المائية فاعلة على ا  األحياءأن تكون حوكمة قطاع تربية ً ً   ،شطة الصيد البحريألن  لطويل، خالفا   حيث تكون غالبا
ً آنيةالقرارات  ً  أكثر راً المائية يتطلب مسا األحياءالتخطيط لتربية  بأن . علما  على المدى الطويل.  ثباتا

 :القانوني والضوابط التشريعية طاراإل 11.2

ويخضع   ،التربية المائية  مستدامة ألنشطةتنمية    لضمان  ان  ومناسب  انطار والضوابط التشريعية مالئماإلدأ : يجب أن يكون  لمبا
  من المبادئ التوجيهية : مجموعة إلىطار القانوني اإل

   نيطار القانو اإلأن يكون   ً نصيص على الت  مع  ،المائية  األحياءيضمن حقوق أصحاب تراخيص مشاريع تربية  بما    مناسبا
 التزاماتهم.

   طار القانوني الخاص بمشاريع تربية  اإلفي إعداد    -والتنسيق فيما بينها  -  نيةدارية المعاإلكل السلطات  إشراك ل  يحدثأن
واضحة    ،المائية  األحياء قوانين  غياب  إداريةك  لمهام  محددةوإن  سلطة  قد  ل  الصلة،  المج  إلىيؤدي    ذات  ت االتداخل 

 .تراءااإلجوالتأخير في 

   في التشريعات  تأخذ  واالالجوانب    االعتبارأن  القتصااالجتماعية  تربية  دية  بأنشطة  المعنية  المنطقة  في    األحياء سائدة 
 المائية، حتى توفر القبول المطلوب من قبل المجتمعات المحلية. 

 الجوانب الفنيةو  يعاتالنصوص التشروتشمل    ،من قبل المهنيينوسهلة الوصول    ،فهومةص القانونية مصوأن تكون الن،  
 المائية. حياءاألبية شطة ترألن االقتصادية ،وجتماعيةاال ،البيئية

   يكون لتربية  اإلأن  القانوني  ً   األحياءطار  متوافقا (صناعية،  األالفضائية    االستخداماتيع  مجمع    المائية  احية،  سيخرى 
 . وأخرى)زراعية 

   يوفر الالزمةاإلأن  والشروط  البرامج  القانوني  تربية  لمش  طار  الساحلية   ،المائية  األحياءاريع  المناطق  تحديد  ويشمل 
 ودعم قدراته التنافسية. ،مان القانوني لهذا النشاط واستقرارهاأل بما يضمن  ،المائية األحياءالمخصصة لتربية بحرية وال

 القوا تشمل  المحنيأن  الخوان  بإجراءات  ر  الالزمةاصة  التراخيص  و  ،منح  العكاسا ناالالتأثيرات  تربية  ألنبيئية  ت  شطة 
ب  ،المائية  األحياء الخاصة  المائية ولمدخالت  داراإلالشروط والضوابط  لألحياء  الصحية  الرصد    ،اإلنتاجة  برامج  وكذلك 

 والمتابعة البيئية.

  :داريةاإلالضوابط  11.3

المبادئ التوجيهية   إلىابط  الضووتخضع هذه    ،المائية  األحياءالكافية ألصحاب مشاريع تربية  دارية  اإلالت  هيالمبدأ: توفير التس
  التالية: 

   اللوائح تحدد  تربية    اإلجراءاتغتها  في صيادارية  اإلأن  تراخيص مشاريع  على  للحصول  الالزمة    األحياءوالمتطلبات 
 المتعلقة بالتراخيص.  ماتوااللتزاحقوق الوكذلك  ،الوقت الالزم لذلكتحديد المائية، مع 
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  قة بتربية ت العالمختلف التراخيص ذا منحدارات الوطنية والجهوية لاإلق بين مختلف تنسيدوات الالزمة للاألأن يتم توفير
 المائية.    األحياء

  على التراخيص  ولالمعلومات المؤسساتية والقانونية الالزمة لتقديم المطالب للحص توضع على ذمة المستثمرينأن . 

  الالمركزية.على  باالعتمادية اإلدارأن تشجع اللوائح على تقديم الخدمات 

 وموحد مشتركة  إدارية  إجراءات  لوضع  العمل  على  للدوالحرص  العربيةة  العربية    االستثماراتلتشجيع    خدمةً   ،ل 
 المشتركة.

 المائية.  األحياءتربية  اعأنو بجميعة صل المعايير شفافة ومعقولة وموحدة الحتساب رسوم الخدمات ذات  اعتماد 

 : التخطيط القطاعي 11.4

  طيط القطاعي.والتخ النهج باعتمادالمائية  األحياءوإدارة المناطق المخصصة لتربية  تياراخيتم  المبدأ:

 تربية    احتمال  يعتبر قطاع  بداية وعام  األحياءنمو  نقطة  معينة  منطقة جغرافية  في  ً أساسي  الً المائية  المواقع   راختياعند    ا
 المائية. األحياءلمشاريع تربية   خصصةالم

   األحياءة  تربييجب أن يكون نمو قطاع   ً ً   المائية متوافقا إعداد التخطيط   دعيا يستممخرى،  األ  األنشطةمع تطور    ومتزنا
 والتنظيم القطاعي المناسب. 

 للحصول على المعلومات    متاحةوالمادية ال  ،، باستخدام الموارد البشريةعند التخطيط القطاعي  المستقبليةالدراسات    اعتماد
 خطيط. الت واستغاللها في عمليات  ،المطلوبة

   التحليل الزمني والمكاني المناسبين، على غرار ي تساعالت  واألدواتجهزة  األب  باالستعانةتنفيذ التخطيط القطاعي  د على 
 نظم المعلومات الجغرافية الذي يسهل قراءة وتحليل المعلومات المتاحة.

 : ع الخاص ؤسسات القطام 11.5

يجيات  ستراتالمائية في إعداد وتنفيذ إ  األحياءت المهنية لقطاع تربية  نظما عيات والممجال  يجب العمل على تشجيع وإشراك  المبدأ:
  التنمية. 

 و الشركات  تربية  مجعلى  أ  األحياءعيات  تنظيم  مجامع  المائية  شكل  في  تواجدهم   أونفسهم  ليكون  مهنية  تنظيمات 
 .جدوى أكثر ياالجتماع

   ارسات  ممتحسين ال  بما في ذلك  ،المائية  األحياء ية  بترب أن تعمل التنظيمات المهنية على وضع وتنفيذ مدونة سلوك خاصة
  .الجتماعياقبول ية والاإلنتاج

  المائية. األحياءأن تدعم السلطات الحكومية التنظيمات المهنية لتربية 

 تنظيمات وطنية وإقليمية. إلى  انضمامهالى، قبل أومرحلة   ى المحلي فيتوعيات المهنية على المسمجأن تنشأ وتعمل ال 

 إلى  االنضمامن  يكو  أن   ً مفتوحا المهنية  تربية    التنظيمات  منتجي  حق  ا  حياءاأللكل  ضمان  مع  استثناء،  بدون  لمائية 
 عضاء.األالمشاركة والتصويت لكل 

 : المائية األحياءضوابط إصدار تراخيص مشاريع تربية  11.6

المعناإلالمائية، وعدد    األحياءتراخيص مشاريع تربية    منحإجراءات  ف  تختل أخرى. نستعرض   إلىن دولة عربية  ية مدارات 
  ية.فيما يلي بعض تجارب الدول العرب

  :لكة العربية السعوديةممال 11.6.1

  : التأهيل المبدئي األولىلمرحلة ا
 تقديم طلب للسلطات المختصة. - 
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مكونات   
  الملف 

ً تقديم  - ً فن وصفا  للمشروع .  يا

 تجاري بالنسبة للشركات.  سجل أونسخة من الهوية الوطنية  -

 المالية. القدرةلدليل على للبنك من اشهادة  -

  دارية والفنية المعمول بها. إلاالضوابط كل ب بااللتزامتوقيع تعهد  -
  لثانية: الموافقة المبدئيةا المرحلة

  مشروعلل األولية واالقتصاديةتقديم دراسة الجدوى الفنية  - 
 راءاتاإلج

 
 تقييم الدراسة من قبل الجهة المختصة :  -

 المائية للمشروع. حتياجاتالامة ءلتقييم مال :باءلكهرواوزارة المياه   -

 البحري الساحلي. االستزراعراضي في حالة مشاريع األ استخدام: لتقييم راضياأل ارة لشئونوكالة الوز -

 البحري. تزراع االسمشاريع ل منيةاألللحصول على الموافقة  :حرس الحدود -

 فقة. لمواعلى لجنة البت للحصول على ا مقابلة والعرضإجراء  -

  ري.زراع البحصدار الموافقة المبدئية الختيار الموقع بالنسبة لالستإ -
  المرحلة الثالثة : إيجار الموقع 

 تقديم دراسة الجدوى البيئية للمشروع. -  

 وع.هائية للمشرلنا واالقتصاديةتقديم دراسة الجدوى الفنية  -

إيجار موق - المصادقة على عقد  يتم  الموافقات،  الحصول على  البعد  لشئون ع  الوزارة  قبل وكالة  مشروع من 
  راضي. األ

  التراخيص: إصدار ةالرابع المرحلة
 صدار تراخيص المشروع : إ -  

ً ناإلترخيص ال -  .لدراسة الجدوى شائي للمشروع وتحدد مدته وفقا

ً  30ع ومدته روترخيص التشغيلي للمشال -   عامين.  ز واتتج ، وتكون مدة التنفيذ العاما

 

  

 

 

 

  

 

 :تونسيةة الهوريمجال 11.6.2

  . )رٍ وشه 7 - 6( المائية، وتقدر المدة بين ألحياءاة تربيإنشاء واستغالل مشروع  مراحل للحصول على ترخيص  3ناك ه

  لى: الموافقة المبدئيةواألالمرحلة 
 مكونات الملف 

  
ً تقديم   - مصحوبا الفنية    توضح  ليةأو  سةبدرا  طلب    حجم للمشروع:    واالقتصاديةالجوانب 

 .توقعةمال اإلنتاجتقانات ونوعية ، إلنتاجاقة وطا االستثمار
 المشروع.  لموقع)  50000/1برسم قياسي ( خارطة -
القانون   - من  للشركة  األنسخة  بالنسبة التعريف  البطاقة    من  نسخة  أوساسي  وطنية 
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  لألشخاص.
  دارية اإل اإلجراءات

  
الطلب  يق - وتربية    دارةاإل  لى إدم   البحري  للصيد  موقع لها  الراجع    سماكاأل الجهوية 

  ،لى الجهة ع عحول فرص هذا المشروالمشروع، للحصول على رأي السلطات الجهوية  
  .سماكاأل للصيد البحري وتربية العامة  دارةاإل إلىثم يحال الملف 

لتربية  اإلتقوم   - الفرعية  ا  سماكاأل دارة  المركز  لتربية  لفمع  الفنية   سماكألاني  بالدراسة 
والتي    ،د الثابتةلجنة فنية  وهي لجنة المصايظار  ى أنلية للمشروع، توطئة لعرضه علواأل

الدولة، وزارة عن  ثلين  ممتتكون من   النقل، وزارة أمالك  المعنية: وزارة  الوزارات  كل 
ال اللجنة  وتعطي  البيئة.  وكالة  الداخلية،  وزارة  لالدفاع،  الثابتصايلمفنية  الموافقة د  ة 

  جديد مرة واحدة.للت قابلة )رٍ وشه  6( المبدئية، يسري مفعولها لمدة
  المرحلة الثانية: الموافقة المبدئية

 . تفصيلية للمشروعواقتصادية  فنية دراسة - لفمكونات الم
ها ستلدرا البيئة لحماية الوطنية الوكالة: إلىتوجه  البيئية للمشروع، حول التأثيرات دراسة -

  . وتقييمها
ة العالمات البحرية و  مصلحل  حداثيات الجغرافية لموقع المشروع توجهاإلخارطة تشمل   -

  الموقع.لوضع عالمات حدود المنارات 
  .ساسي للشركةاألالقانون  -

على   -  اإلدارية  اإلجراءات الحصول  أجل  من  المشروع  نشاط  طبيعة  حسب  المعنية  للجهات  الملف  يرسل 
 ، وهي : االستنفاعلى  الحصول ع أو /رخصة نشاط/استغالل و

وتربية  العامة   دارةاإل - البحري  نشاط  سماكاأل  للصيد  رخصة  العمومي  :  الملك  على 
 البحري.

لحماي  وكالةال - رخصة    لشريطا  ةالوطنية  العمومي    االستنفاعالساحلي:  الملك  على 
 البحري.

 الملك العمومي الغابي.  استغالل  لغابات: رخصةل العامة دارةاإل -
  خلية. المسطحات المائية الدا استغاللرخصة  المائية:  مواردلل العامة ةارداإل -

  مرحلة الثالثة : التمويل والتشجيعات ال
   ً  :راخيص المذكورةالتب يقدم الملف الفني مصحوبا

ً للبنوك (قروض -  الصناديق الممولة ( إعانات/هبات) لتمويل المشروع.  أو) ا
المالية و الضريبية الخاصة   االمتيازات   للحصول على  يةالفالح  باالستثماراتوكالة النهوض    -

  المائية.  ياءاألحبمجال تربية 

 : لكة المغربيةممال 11.6.3

  -  5(  المائية، وتقدر  المدة الالزمة للحصول على التراخيص بين  األحياءلتربية    ارياستثمبإنشاء مشروع  الخاصة    إلجراءاتا
  . )رٍ وشه 6

  لى: الموافقة المبدئيةواألالمرحلة 
  كونات الملفم
  

 .المائية األحياءمشروع لتربية  إلنشاءطلب ترخيص  -
 . لألشخاص الهويةبطاقة من نسخة  أوساسي للشركة األنون القا -
 مكانات المالية للمستثمر. اإلوالخبرات الفنية  -
 نسخة من التصريح الضريبي. -
 . حداثيات الجغرافية، المساحةاإلموقع المشروع :  -



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           187
 

 ة المزمع تربيتها. المائي حياءألا أنواع أوتحديد النوع  -
 المستخدمة.  اناتحجامها والتقتوصيف لمكونات المشروع وأ -
 المتوقع.  اإلنتاجمخطط لبرنامج  -
تجهيزات،    لكلالمتوقعة    االستثمارات - تهيئة،  (أشغال  المشروع  مكونات  من   رأسمكون 

 . ل)واالمال المتد
 حسب النوع.  اإلنتاجتوقعات تكاليف  -
 . تسويق المنتجات -
  شروع. تنفيذي للم ططمخ -

  دارية اإل اإلجراءات
  5 - 4(المدة التقديرية بين 

  ) رٍ وهش

وإبداء الرأي    ةس ائية، للدرلماا  األحياءالوكالة الوطنية لتنمية تربية    إلىتقديم الطلب والملف   -
 الفني.

 المعهد الوطني للبحوث السمكية إلبداء الرأي العلمي. إلىتحويل الملف  -
ر  وارض بعد التشاأل  منحالبحري إلبداء الرأي حول    ميالملك العموة  إدار  إلىتحويل الملف   -

 المحلية المعنية.  جهاتمع ال
الملف   - المنتجا  إلىتحويل  لسالمة  الوطني  االديوان  إدخال  ت  حال  في  الرأي  إلبداء  لغذائية 

 أحياء مائية جديدة.  أنواع
الموافقة، لتقديم   ، في حالثمر ستالمائية بإشعار الم  األحياءتقوم الوكالة الوطنية لتنمية تربية   -

البيئية   التأثيرات  حول  الفضاءات ديم  وتق  للمشروع،دراسة  لتخصيص  الالزمة  التراخيص 
 مشروع.  لل البحرية الالزمة أورضية األ

المطلوبة،   - الموافقات  الحصول على  تربية  بعد  لتنمية  الوطنية  الوكالة  المائية   األحياءتحول 
المصا  إلىالمائية    اءاألحيتربية  ل  مشروع  نشاءإل  اتفاقيةمشروع   للتوقيعيإدارة  البحرية   د 
  ونشره.  

 

  : المائية األحياءتربية  استدامةبط ومعايير ضوا 11.7

 توفير الضوابطلك من خالل  المائية على إرساء حوكمة القطاع. ويمكن تحقيق ذ  األحياء تدامة لتربية  مسيعتمد مفهوم التنمية ال
قياسيةبعاد من  األير هذه  تقد  . ويمكن)11.1الشكل  (  ةديقتصااالو  واالجتماعية  ،البيئية نظام مؤشرات  على   خالل وضع  تساعد 

 :هذا النشاط بمرور الزمن. نستعرض فيما يلي بعض المؤشرات القياسية ترصد تطورا
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  المائية.  األحياءة في استدامة تربية هممساالمكونات ال 11.1الشكل  

  :يةلبيئالمؤشرات ا 11.7.1

ثار البيئية السلبية التي اآلالمائية، بالتقليل من    األحياءربية  لمواقع أنشطة ت  ةيكولوجياإلرتكز على مبادئ الحفاظ على المنظومة  ت
  المستعملة.   األعالفميات صة طبيعة وكخاارسات ذات الصلة بتقانات التربية المستخدمة، وبممالعن  مجقد تن

التحووي عامل  الغذائيعتبر  ً   راً مؤش  ل  كف  مناسبا ال  استخداماءة  لرصد  العضوية  المخرجات  وتقييم  ً التغذية،  سلبا تؤثر   على    تي 
  . )1.8 -1.6( نل الغذائي  بيقدر القيمة المناسبة لمعامل التحووالدنيس ت  القاروص سماكبالنسبة أل ،التوازنات البيئية للموقع

  :االقتصاديةالمؤشرات  11.7.2

  االكتفاء خذ مؤشر  ؤوي  المائية،  األحياء شطة تربية  ألن المخاطر والحفاظ على القدرة التنافسية  ارة  إد  على مبادئ القدرة علىعتمد  ت
من حيث مدخالت   وإمن    األساسية  اإلنتاج الذاتي  التنافسية  أعالفصبعيات  القدرة  لتقويم  الم  ،كمعيار  هذا  مدى ؤشويوضح  ر 

ً  أمحلية شرطاً خات  ويعتبر وجود مفر  ،الخارجية لتوفير تلك المدخالت  باطات االرت مدادات بصفة مستدامة، اإلمين  أفي ت  ساسيا
ويمكن تقدير هذا المؤشر على المستوى الوطني باستخدام الصيغة التالية: (كميات    ،االستيرادلتكاليف ومخاطر  والتخفيف من ا

القي،  х 100)  عاملكميات المستعملة في الصافي ا /عاملا  المستوردة في  اإلصبعيات  –  20(  لهذا المؤشر بين  اسبةمة المنوتكون 
30%(.  

 

  االجتماعية: المؤشرات  11.7.3
 ىومد  ،من الغذائي للمستهلكين المحلييناألتها في تحقيق  همامس  مبدأالمائية على    األحياءشطة تربية  ألن  جتماعياالعتمد البعد  ي

الفردي    االستهالكالمائية في    ياءاألححصة تربية    اعتبارويمكن    ،وسهولة الحصول عليها  ،ةالغذائي  تهمجااحتيا  إلى  االستجابة
ً   مؤشراً  ى المدى القصير  تطور هذا المؤشر عل  إلى  ستنادباالالمائية واستدامتها    األحياءنمية تربية  ويمكن تقويم ت  ،اجتماعيا قياسيا

  ة: الصيغة التالي استعمالويمكن  ،والمتوسط
تربي المتاح    األحياء ة  إنتاج  (  لالستهالكالمائية  +الط  المصايد   إنتاج /  الصادرات  الم  األحياء تربية    إنتاجبيعية  صافي   + ائية 

  . %40ون  القيمة المرجعية ال تقل عن وتكوالواردات)، 
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 :  مؤشرات الحوكمة 11.7.4
المائية. فإن وجود تشريعات وطنية    ءاألحياربية  ت  زمات لقطاعاألوإدارة    ،القدرة على تقويم المخاطر  مبدأعلى    عتمد الحوكمةت

مناطق   تخصيص  لتربية  محددتضمن  خطة    األحياءة  ضمن  الساحلياإلالمائية  للمناطق  المتكاملة  مؤشراً دارة  يعتبر  يعكس    ة 
شر على مؤويمكن قياس هذا ال،حماية واستدامة المشروعات    إلىالمائية    األحياءوتهدف إدارة مناطق تربية    ،مستوى الحوكمة

  توى الوطني باستعمال الصيغة التالية : المس
 . )% 50 - 25( المرجعية بين وتقدر القيمة ،x100ية) لالمائية/المساحة الساحلية الك األحياءلتربية صصة (المساحات المخ

القطا إدارة  مؤسسات  من خالل  القطاع  تقويم حوكمة  إيمكن  ووجود  به،  الخاصة  والتشريعات  الع،  مدى تن ستراتيجيات  و  مية 
  راتيجيات. ستإلاة المنظمات المهنية في بلورة ومتابعة تنفيذ تلك هماسم
 
  



 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية                                                           190
 

  : الدليل إعدادفريق 
  طارق بن موسى الزدجالي  الدكتور/ 

  العربية للتنمية الزراعية  مدير عام المنظمة
  رئيس الفريق 

  سعود حمود الحبسي الدكتور/ 
  سلطنة عمان 

  منسق الفريق 

  ح العجميالفهد ص الدكتور / 
  طنة عمان سل

  اً عضو

  حمد صالح العيادةأ المهندس /
  ربية السعوديةالع المملكة

  اً عضو

  حجازي إبراهيمحمد زكى أ الدكتور/
  لعربية جمهورية مصر ا

  اً عضو

  حسام عوض حمزة المهندس/
  الجمهورية التونسية 

  اً عضو

  نضال الملوحالدكتور / 
  للتنمية الزراعية  العربيةالمنظمة 

  اً عضو

  أبو عفيفةالحميد  خليل عبد الدكتور / 
  اعية الزرللتنمية  العربيةالمنظمة 

  اً عضو

 
بفقرات وتجارب  الذين ساهموا مشكورين  و  ة أسماؤهمللخبراء التاليزيل  دم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالشكر الجتتقكما  

  : هذا الدليلساهمت بإثراء 

  دولة الكويت  - سمكي ستزراعا خبير  سليمان محمد المطر   الدكتور /

  مساعد باحث              عبد الرحمن عبد الغفار يوسفالدكتور/ 
  دولة الكويت -معهد الكويت لألبحاث العلمية 

  إدارة المزارع السمكية   - األبحاثمدير شعبة   حسن الغزال  ندس/المه
  المملكة العربية السعودية -وزارة الزراعة 

  المراجعة اللغوية:
  العربية للتنمية الزراعية  المنظمة  ابنعوف محمد شريف ورة/ سعدية كت الد

    ميم اإليضاحي: التص

  ية العربية للتنمية الزراعالمنظمة   عبد الرازق محمد علي 

  


