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التقــديــم
ال تتوفر الكثري من الدراسات اليت ميكن أن يعول عليها حول املخزونات السمكية العربية من األمساك واألحياء
البحرية ،و ال عن حجم الصيد اآلمن  ،لكن املؤشرات تشري إىل تدهور واستنزاف بعض املصايد العربية البحرية وبعض أنواع
األمساك القاعية والرخويات والقشريات .ولذلك تربز أهمية االستزراع السمكي كخيار لزيادة إنتاج الدول العربية
من األمساك خاصة مع توفر الظروف املناسبة واملالئمة له يف معظم الدول العربية ،ووجود إمكانيات كبرية لإلنتاج من
خالل تبين طرق الرتبية املكثفة واحلديثة باإلضافة إىل قدرته على اجتذاب االستثمارات وتوفري فرص العمل.
ألجل ذلك انعقد عزمنا على ختصيص «اللقاء الثاني ملسئولي وخرباء البحوث و نقل التقنية يف جمال الثروة احليوانية
يف الوطن العربي» ليكون حتت عنوان :حبوث و نقل تقنية االستزراع السمكي بغرض تسليط الضوء على هذا
القطاع الواعد واملهم يف جمال األمن الغذائي من خالل مجع املسئولني واخلرباء والباحثني العرب يف هذا اجملال ليتدارسوا
فيما بينهم حالة القطاع ويتبادلوا اخلربات والتجارب ويقفوا على أحدث ما توصل إليه العامل من تقنيات وممارسات يف
جمال اإلستزراع السمكي من خالل أوراق حمورية انتدبت املنظمة إلعدادها وتقدميها خنبة من العلماء العرب املرموقني،
إضافة إىل أوراق قطرية أعدها وقدمها مسئولون وخمتصون شخصوا فيها حالة االستزراع السمكي ببلدانهم واستعرضوا
برامج وخطط دوهلم احلاضرة واملستقبلية لتنمية القطاع وعددوا املعوقات اليت حتول دون انطالقة أكرب له و قدموا رؤاهم
كلها وتصوراتهم للنهوض بالقطاع .مما مكن املشاركني أن يتوصلوا ،من خالل األوراق املقدمة واملداخالت واملناقشات
اليت دارت فيما بينهم ،إىل توصيات عملية مت تضمينها هذا التقرير ،عامودها الفقري الدعوة إىل إحداث برنامج عربي
لرتبية األحياء املائية.
ً
ً
موجزا لفعاليات اللقاء مع موجز لألوراق املقدمة خالل كل جلسة من جلساته ،مع إيراد النص
سردا
يتضمن هذا التقرير
الكامل لألوراق املقدمة يف ملحق خبامتة التقرير ليطلع عليها من أراد االستزادة واستهدف التفاصيل من املسئولني
والعلماء واملختصني وطلبة العلم.
وإذ نضع بني أيدي املسئولني واخلرباء والباحثني واملهتمني يف قطاع تربية األحياء املائية خاصة ،وقطاع الثروة السمكية
واألمن الغذائي عامة ،هذا التقرير اخلتامي للقاء ،فإن األمل حيدونا أن جيدوا فيه مادة علمية تدفعهم إىل مزيد من
التجويد والتطوير هلذا القاع احليوي املهم ،وأن يشكل إصدار هذا التقرير إضافة نوعية لقطاع الثروة السمكية
واالستزراع السمكي بالوطن العربي.
و يبقى لزام علينا أن نتقدم بالشكر أجزله حلكومة اجلمهورية التونسية ،ممثلة يف شخص معالي األخ املهندس/
حممد بن سامل ،وزير الفالحة يف اجلمهورية التونسية لرعايته اللقاء وتوفريه له كافة التسهيالت ومعينات النجاح،
والشكر موصول إلطارات وزارته على ما كابدوه من تعب وسهر من أجل إجناح اللقاء.
كما ال يفوتين أن أشكر كل اإلخوة املسئولني واخلرباء الذين أسهموا مبشاركاتهم يف إثراء اللقاء باألوراق العلمية
اليت أعدوها واملناقشات واآلراء البناءة اليت قدموها،
والشكر من قبل و من بعد هلل أن هيأ لنا هذا اللقاء وأعاننا على تنفيذه وإخراجه بالصورة اليت حظيت برضى وتقدير
املشاركني.
الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي
املدير العام

ب
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

التمهيد:
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،بالتعاون مع وزارة الفالحة يف اجلمهورية التونسية وحتت الرعاية
الكرمية ملعالي الدكتور وزير الفالحة يف اجلمهورية التونسية ،اللقاء الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية
يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي ،وذلك بفندق قرطاج طالس بتونس
العاصمة خالل الفرتة2012/11/30-28 :م.
ً
وتنفيذا ملكونات الربنامج الفرعي
جاء عقد اللقاء يف إطار إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية للعقدين القادمني
لتطوير تقنيات الثروة السمكية خبطة عمل املنظمة للعام2011م ،ومواصلة لسلسلة اللقاءات اليت ابتدرتها املنظمة
باللقاء األول ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية ،الذي عقد يف مسقط  -سلطنة عمان
ً
استشعارا منها باألهمية املتزايدة لالستزراع السمكي.
خالل الفرتة 2011/12/21-18م ،وذلك
متثلت مربرات عقد اللقاء يف قلة التنسيق بني أجهزة البحوث ونقل التقنية املعنية باالستزراع السمكي يف الوطن
العربي وتكرار اجلهود وعدم االستفادة من جتربة وخربة اآلخرين.
وحتددت أهدافه يف الوقوف على مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال وأنشطة نقل توطني التقنية املرتبطة باالستزراع
السمكي يف املنطقة العربية واإلطالع على التجارب الناجحة يف هذا اجملال والتعرف على اإلمكانات البشرية
والتقنية املتاحة للدول العربية ووضع آلية لتعزيز التنسيق والتعاون بينهم فيما يتصل بتبادل اخلربات ونتائج البحوث
يف هذا اجملال.
شارك يف اللقاء املسئولون واخلرباء والباحثون بالدول العربية واملنظمة املذكورون بالكشف املدرج بامللحق ( )1بهذا
التقرير.
اشتمل برنامج اللقاء على جلسة افتتاحية و مخس جلسات عمل و جلسة ختامية .توزعت اجللسات مبعدل ثالث
جلسات عمل يف اليوم األول وجلست عمل يف اليوم الثاني إضافة إىل اجللسة اخلتامية .اليت مت فيها إقرار التقرير
اخلتامي والتوصيات .قدم  /ناقش املشاركون خالل جلسات العمل ( )22ورقة علمية حول خمتلف جوانب االستزراع
السمكي ،ومت ختصيص اليوم األخري للقاء لزيارة ميدانية ،إىل املزرعة التونسية لالستزراع املائي L'AQUACULTURE
 TUNISIENNEبوالية سوسة اليت أسسها القطاع اخلاص يف عام 1988م كمزرعة منوذجية رائدة متخصصة يف تربية
وإستزراع وتسويق أمساك  Seabassو .Seabream
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املداوالت والتوصيات
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اجللسة االفتتاحية:
بدأت اجللسة االفتتاحية يف الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء  11/28عقب تسجيل املشاركني .حضر مراسم
افتتاح اللقاء ،إىل جانب املشاركني ،سعادة السيد  /عادل سعيد -رئيس ديوان وزارة الفالحة باجلمهورية التونسية و
سعادة السيد /حممد نظيف  -مستشار وزير الفالحة يف قطاع الصيد البحري واملديرون العامون بالصيد البحري وتربية
األمساك باملعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار كما حضره رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي واملدير
العام لوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية ومدير عام وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي باإلضافة إىل العديد من
املسئولني واإلطارات بوزارة الفالحة باجلمهورية التونسية.
ً
كال من معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -مدير عام املنظمة العربية للتنمية
خاطب اجللسة االفتتاحية
الزراعية ،وسعادة السيد /عادل سعيد -رئيس ديوان وزارة الفالحة باجلمهورية التونسية نيابة عن معالي املهندس/
حممد بن سامل وزير الفالحة يف اجلمهورية التونسية .
يف كلمته أمام اجللسة رحب معالي الدكتور /طارق الزدجالي باحلضور وتطرق إىل حالة قطاع الثروة السمكية يف
الوطن العربي وموقف اإلنتاج السمكي وحصة االستزراع السمكي من اإلنتاج العربي السمكي وإمكانيات تطوير
ً
مبديا تطلعه خلروج اللقاء بتوصيات عملية وعلمية تسهم يف تطوير
قطاع االستزراع واجلهود املطلوبة لتحقيق ذلك،
ً
القطاع .وختم كلمته بتقديم الشكر للجمهورية التونسية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم
ً
خاصا بالشكر أخيه معالي وزير الفالحة على تعاونه الدائم مع املنظمة.
بدوره رحب سعادة رئيس ديوان وزارة الفالحة باملسئولني والباحثني واخلرباء العرب املشاركني يف اللقاء يف بلدهم
تونس الثورة ،واستعرض حالة قطاع الصيد السمكي يف اجلمهورية التونسية وجهود احلكومة التونسية يف االرتقاء
ً
متمنيا خروج اللقاء بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
به وما مت تنفيذه للتغلب على الصعوبات واملعوقات .وختم كلمته
( نص الكلمتني بامللحق «)»2
جلسة العمل األوىل12:00 - 10:00 :
رئيس اجللسة :الدكتور  /طارق بن موسى الزدجالي  -مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية،
املقــــرر :الدكتورة /وفاء عامر  -خبرية التنوع البيولوجي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية.
يف بداية اجللسة مت عرض فيلم قصري عن التكوين يف جمال الصيد البحري يف اجلمهورية التونسية.
من ثم بدأت جلسة العمل اليت نبه يف مستهلها رئيس اجللسة احلضور إىل أنه سيتم ختصيص مدة زمنية قدرها ()15
دقيقة ملقدمي األوراق و مخس ( )5دقائق للمتداخلني  /املستفسرين.
مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق الست ( )6التالية:
 1-1ورقة بعنوان  :البحث العلمي يف جمال الصيد السمكي وتربية األحياء املائية يف تونس  ،قدمها
الدكتور  /رضا املرابط  ،مدير عام املعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار ،باجلمهورية التونسية ،تطرق فيها
إىل الوضع الراهن لقطاع الصيد البحري يف تونس واملكاسب واإلجنازات اليت حققها املعهد يف جمال البحث العلمي،
ً
معددا حماور اخلطة التنفيذية و برامج عمل املعهد خالل الفرتة 2016-2009م والدراسات العلمية اليت أجريت حول الصيد
وتربية األحياء املائية وبرامج التكوين.
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 2-1ورقة بعنوان :تقرير حول االستزراع املائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قدمها الدكتور /إبراهيم عبد
اهلل اجلمالي ،مدير مركز أحباث البيئة البحرية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،قدم فيها واقع الثروة السمكية بالدولة
وأشار إىل مبادرات وأنشطة استزراع عدد من األمساك احمللية االقتصادية والشعاب املرجانية وباإلضافة إىل زراعة أشجار
القرم اليت يقوم بها مركز أحباث البيئة البحرية بهدف احملافظة على الثروات املائية احلية واستدامتها.كما تطرق إىل
ظاهرة املد األمحر واخلطة الوطنية إلدارتها.
 3-1ورقة بعنوان :الوضع احلالي وتقنية االستزراع السمكي يف مملكة البحرين ،قدمها الدكتور  /عدلي
عبد الرمحن األنصاري  -رئيس قسم إنتاج يرقات األمساك مبملكة البحرين ،بني فيها دور املركز الوطين
ً
مبينا أهداف املركز و أقسامه و التقنيات اليت يتبعها يف
لالستزراع البحري يف محاية الثروة السمكية يف اململكة،
إنتاج يرقات األمساك البحرية وأمساك السي بريم.Sea bream
 4-1ورقة بعنوان:حبوث األمساك واالستزراع السمكي يف مجهورية السودان ،قدمها الدكتور /حسن علي
عثمان حممد ،مدير مركز حبوث األمساك جبمهورية السودان ،تطرق فيها لواقع الثروة السمكية جبمهورية
ً
ً
معددا
موضحا دور مركز حبوث األمساك مبحطاته الوالئية السبع يف تنمية الثروة السمكية بالسودان،
السودان
البحوث اليت يقوم بإجرائها ،كما تطرق إىل االستزراع السمكي بالسودان ،واقعه ومقوماته وإنتاجيته وأنواع األمساك
املستزرعة واملشاكل اليت تواجهه واحللول املقرتحة لعالجها.
 5-1ورقة بعنوان :حبوث و نقل تقنية االستزراع السمكي يف اململكة العربية السعودية ،من إعداد كل
من :املهندس /حسن الغزال و املهندس /صاحل العصييب من إدارة املزارع السمكية بوزارة الزراعة باململكة.
سلطت الورقة الضوء على الوضع الراهن لقطاع االستزراع السمكي باململكة وعلى خطط وبرامج الوزارة لتنمية
وتطوير القطاع ،و أنواع األمساك اليت مت استزراعها و حجم االستثمارات يف قطاع االستزراع باململكة اليت بلغت حنو ()10
مليارات ريال سعودي .كما تطرقت الورقة إىل جهود وبرامج البحث العلمي يف جمال االستزراع السمكي باململكة مع
ً
وأخريا اآلفاق املستقبلية للقطاع.
تقديم بعض النماذج االستثمارية الناجحة يف القطاع
 6-1ورقة بعنوان :واقع االستزراع السمكي يف اجلزائر2012م :إجنازات و آفاق ،قدمتها السيدة /فضيلة حمموش ـ
مديرة فرعية لإلرشاد والتوثيق ،عددت فيها الربامج واملشاريع اليت تنفذها وزارة الصيد البحري و املوارد الصيدية ،ضمن
برنامج العمل 2014-2010م ،لرتقية و تطوير القطاع من أجل رفع معدل استهالك الفرد اجلزائري السنوي من األمساك إىل
(  )5.6كيلوجرام .معددة اإلجنازات يف جمال تهيئة و تسيري املوارد الصيدية ويف جمال الدراسات واالستثمارات اخلاصة.
كما تطرقت إىل أهداف برنامج العمل 2914-2010م مشرية إىل اإلجنازات اليت حتققت يف جمال االستزراع السمكي
والبحث العلمي.
وقد أعطيت الفرصة للحضور ملناقشة مقدمي األوراق كما مت ختصيص اجلزء األخري من اجللسة لنقاش عام حول موضوع
ً
عددا من املداخالت املهمة.
اللقاء ،وقد حظيت األوراق املقدمة باهتمام املشاركني الذين أبدوا العديد من املالحظات وقدموا
جلسة العمل الثانية14:00 - 12 :20 :
الرئيس :السيد /حممد نظيف  -مستشار وزير الفالحة يف قطاع الصيد البحري باجلمهورية التونسية املقـــرر:
الدكتور  /حممد عبد العزيز -خبري الثروة السمكية باملنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة األوراق اخلمس ( )5التالية:
 1-2ورقة بعنوان :تقنيات الصيد االنتقائية و دورها يف احملافظة على املنظومات البيئية و املخزونات السمكية،
أعدها وقدمها الدكتور  /رضا املرابط – املدير العام للمعهد الوطين لعلوم وتكنلوجيا البحار باجلمهورية
التونسية ،استعرض فيها جهود املعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار يف تونس يف جمال احملافظة على املخزونات
السمكية من خالل إجراء عدد من البحوث يف جمال تطوير تقنيات الصيد املستخدمة وإدخال تقنيات صيد جديدة
انتقائية و ناجعة ،من بينها شبكة جر انتقائية لصيد اجلمربي وشبكة جر قاعية ذات فتحة عمودية كبرية و
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شبكة جر عائمة لصيد السمك األزرق ،إضافة إىل قيام املعهد بتطوير معدات و تقنيات الصيد و دراسة مدى مالءمتها
للثروات البحرية وللمنظومات البحرية بالسواحل.
 2-2ورقة بعنوان :حبوث االستزراع السمكي يف مجهورية مصر العربية ،أعدها وقدمها األستاذ الدكتور/
حممد جنيب بكري  -مدير املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية جبمهورية مصر العربية ،تطرق يف بدايتها
للوضع الراهن للثروة السمكية يف العامل من ناحية إنتاجية املصايد الطبيعية وتربية األحياء املائية منها عام 2011م،
ثم أشار إىل إنتاج األمساك من املصادر املختلفة يف مصر عام 2011م ومساهمة كل من املصايد الطبيعية فيه و متوسط
نصيب الفرد من اإلنتاج احمللي املتاح ومساهمة القطاع السمكي يف إمجالي الدخل القومي الزراعي يف عام 2010م ،ثم
تطرق إىل جماالت تنمية الثروة السمكية وإىل دور ومهام املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية واألنشطة البحثية
اليت يقوم بها يف جماالت كل من حبوث التغذية وتكنولوجيا األعالف و إنتاج األمساك ونظم االستزراع السمكي
واملياه والرتبة (الليمنولوجى) والرتبية والوراثة والبيئة وبيولوجيا األمساك والتفريخ وفسيولوجيا التكاثر واالقتصاد
واإلرشاد وأمراض األمساك وتكنولوجيا تصنيع األمساك وإىل تعاون املعمل مع اجلهات البحثية الداخلية واخلارجية
واألنشطة اإلنتاجية واخلدمية للمعمل وإجنازاته وجتاربه الناجحة ثم بني التحديات اليت تواجه تنمية الثروة السمكية
يف مصر.
 3-2ورقة بعنوان :البدائل العلفية غري التقليدية يف األعالف السمكية بني البحث العلمي والتطبيق ،أعدها
وقدمها أ.د  /عامر على الشماع – استشاري زائر يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد لزراعي باململكة األردنية
اهلامشية ،أشار فيها إىل وجود أربعة أنواع لالستزراع السمكي هي :االستزراع املتسع  Extensive cultureوشبه
ً
مؤكدا على ضرورة تطوير
املكثف Semi-intensiveواملكثف  Intensiveوعالي الكثافة .Hyper intensive
الصناعات الداعمة لالستزراع ومنها صناعة األعالف اليت تشكل %60 - %30من كلف االستزراع املختلفة ،وذلك
ً
ً
نوعا من األحياء
مبينا وجود ()130
باستخدام مواد علفية رخيصة تناسب أسلوب االستزراع ونظام الرتبية املستخدم.
املائية املستزرعة يف الوطن العربي أهمها عائلتا أمساك البلطي والكارب بأنواعهما املختلفة ،وأن دراسة التغذية
الطبيعية يف املراحل العمرية املختلفة لألمساك تعترب من الضروريات اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار ويوجه إليها البحث
العلمي باعتبارها حجر األساس يف جناح تربية أية مسكة للمرة األوىل .كما نوه بضرورة تشخيص العوامل البيئية
املناسبة للسمكة .ثم تطرق إىل الرتكيبات العلفية املناسبة لكل من مسكة البلطي ومسكة الكارب العادي
وأشار إىل الدراسة اليت نفذتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام  1995حول حصر وتقييم املصادر العلفية غري
ً
مقرتحا إجراء دراسة لوضع خلطات جديدة باستخدام ما يتوفر يف البالد العربية من مواد
التقليدية يف الوطن العربي
أولية علفية بديلة غري تقليدية ،مثل كسب بذور القطن وبذور زهرة الشمس وبذور السمسم والفول السوداني ،ومن
ثم نشرها وتطبيقها يف أكثر من بلد عربي .ثم تطرق إىل مقومات األعالف واملواد العلفية والشروط املطلوب توفرها يف
املواد املضافة ،وخلص إىل ضرورة إنتاج أعالف منخفضة الكلفة لنجاح عملية االستزراع املكثف أو عالي الكثافة مع
االهتمام بالغذاء الطبيعي وإجراء املزيد من البحث العلمي على املواد العلفية احمللية واالهتمام ببحوث تطوير االستزراع
السمكي املختلفة وتطبيقها مع أخذ عامل البيئة يف االعتبار.
 4-2ورقة بعنوان :دراسة حالة االستزراع السمكي يف البحر الفرعوني مبحافظة املنوفية جبمهورية مصر
العربية ،أعدها وقدمها أ.د  /دياب حممد دياب ،خبري االستزراع السمكي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية،
عرف فيها البحر الفرعوني و ما يتعرض له من خمالفات وتعديات وتلوث من مصادر خمتلفة وصعوبة معاجلة ذلك
بالطرق التقليدية وضرورة التحول بالفكر إىل طرق غري تقليدية بتعظيم دور األمساك الصديقة للبيئة يف تنقية
ً
حمددا رؤية وأهداف تنمية البحر الفرعوني املتمثلة يف زيـــادة اإلنتاج السمكي منه بنوعية أمساك جيدة
مياه البحر.
خالية من التلوث وذلك من خالل وضع حلــول عاجلة لتقليـل حدة التلوث يف مياهه وتنميــــة الثـــروة السمكيــــة
ً
مبينا املردود االقتصادي واالجتماعي
الطبيعيــــة عن طريق إلقاء ذريعة األمساك و عن طريق األقفاص السمكية
هلذا التطوير املتمثل يف زيادة اإلنتاج السنوي من األمساك يف مصر وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الربوتني احليواني
السمكي وكذلك توفري الربوتني احليواني لألعداد املتزايدة من السكان يف حمافظة املنوفية.
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 5-2ورقة بعنوان :حتليل تأليفي لسياسات تنمية قطاع تربية األحياء املائية يف منطقة املغرب العربي ،قدمها
الدكتور  /نضال امللوح  -رئيس خمترب عام باجلمهورية التونسية ،حتدث فيها عن الضغوطات الكبرية اليت تعرضت
هلا املصايد السمكية البحرية يف منطقة املغرب العربي منذ الثمانينات كنتيجة لتزايد االستثمارات و تطوير أساطيل
الصيد ،وهو ما أدى إىل تدهور بعض املوائل البحرية وتراجع اإلنتاج .وشخص يف ورقته أوضاع قطاع االستزراع املائي يف
منطقة املغرب العربي من النواحي الفنية ،املؤسساتية والتشريعية والبشرية ،وحلل السياسات املتبعة يف هذا اجملال،
باالعتماد على التحليل الرباعي  ،SWOTكما عدد اإلمكانات واملوارد البشرية للقطاع وأدائه من ناحية اإلنتاجية
والرتويج ،وتطرق جلوانب اإلدارة واحلوكمة بالقطاع واإلطار التشريعي وختم الورقة بالتوجهات والتوصيات.
وقد حظيت األوراق املقدمة باهتمام كبري ونقاش متعمق من املشاركني الذين أثروا معطياتها مبداخالتهم وأسئلتهم
واستفساراتهم املوضوعية ،كما تبادل املشاركون اآلراء والتجارب خالل احلصة النقاشية اليت وفرت هلم يف ختام اجللسة.
جلسة العمل الثالثة17:30 - 15:20 :
رئيس اجللسة :األستاذ الدكتور  /مجال حممد علي سرحان – وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون التدريب
جبمهورية مصر العربية.
املقـــرر :الدكتور عامر الشماع – االستشاري الزائر يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي باململكة األردنية
اهلامشية.
مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة مخس ( )5أوراق ،على النحو التالي:
 1-3ورقة بعنوان :النظام املغلق لرتبية األمساك يف مجهورية العراق ،قدمها الدكتور  /ظاهر حبيب ظاهر -رئيس
أحباث أقدم باهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية جبمهورية العراق ،نّ
بي فيها دواعي ومسوغات استخدام
النظام املغلق لرتبية األمساك واملتمثلة يف تقليص املساحة اليت تشغلها األحواض الرتابية واالقتصاد يف استهالك املياه
العذبة ،ثم نّ
بي مكونات النظام وطريقة عمله وارتفاع تكلفته وهذه أمور حتتم استخدامه يف تربية األمساك ذات
املردود االقتصادي العالي.
 2-3ورقة بعنوان :القطاع الزراعي واالستزراع السمكي يف دولة فلسطني ،قدمها الدكتور  /عبد اهلل علي
حممد خليل– من اإلدارة العامة للثروة السمكية بدولة فلسطني ،تطرق فيها للدور املهم الذي تلعبه الزراعة
ً
موضحا بأن اإلجنازات املتحققة يف جمال االستزراع السمكي يف فلسطني
والثروة السمكية يف االقتصاد الفلسطيين،
ال تزال يف مراحلها األوىل حيث مت إنشاء أول مشروع لالستزراع السمكي يف حمافظة أرحيا عام 1996م لكنه توقف
عام 2002م جراء سياسات االحتالل غري املواتية ،كما مت إنشاء مفرخ مسكي يف منطقة األغوار (أرحيا) عام 2011م.
كما أشار إىل أنه قد مت تفريخ مسك الدنيس يف غزة للمرة األوىل ويتوقع إنتاج ( )100ألف إصبعية منه .وأشارت الورقة
إىل مشروع تطوير قرى الصيادين الذي تنفذه املنظمة العربية للتنمية الزراعية بقطاع غزة والذي يستفيد منه ()750
ً
صيادا .كما إشتملت الورقة على معامل اخلطة املقرتحة لتطوير قطاع الثروة السمكية بفلسطني خالل عامي 2013
 2014م. 3-3ورقة بعنوان :دراسة وطنية حول تطوير تقنيات االستزراع السمكي بدولة قطر ،قدمها السيد  /حممد
حممود العبد اهلل  -رئيس قسم التنمية السمكية بدولة قطر ،تطرق فيها ألهمية قطاع الثروة السمكية
بدولة قطر والدور املعول على االستزراع السمكي يف سد الفجوة الغذائية بني إنتاج األمساك والطلب املتزايد عليها،
ً
مشريا إىل إنشاء املشروع التجرييب لالستزراع السمكي بالدوحة يف عام 1988م وإنشاء مركز أحباث األحياء املائية
واالستزراع السمكي برأس مطبخ يف عام 2004م بهدف تطوير أنشطة االستزراع السمكي والبحث العلمي يف جمال
ً
مبينا عدم وجود نشاط لرتبية األحياء البحرية أو إنتاج الزريعة واالقتصار على تربية
الثروة السمكية بدولة قطر.
وإنتاج أمساك املياه العذبة على نطاق ضيق يف مزارع اخلضر والفاكهة باستزراع أمساك البلطي النيلي .وختم ورقته
باحلديث عن معامل الربنامج املتكامل لتنمية االستزراع السمكي بدولة قطر من خالل جتريب تفريخ بعض األمساك
ً
معددا املعوقات اليت حتول دون تطور القطاع واالجتاهات املستقبلية للقطاع وآفاق تطويره.
احمللية االقتصادية،
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 4-3ورقة بعنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي يف دولة الكويت ،قدمها السيد /حممد يعقوب
اخلرايف  -رئيس قسم البحوث ودراسة األحياء املائية بإدارة تنمية املوارد السمكية بدولة الكويت ،أوضح فيها
أن زيادة الطلب على األمساك قد أدت إىل استنزاف املخزون السمكي إىل درجة االنهيار مما دفع الدولة إىل االهتمام
باالستزراع السمكي وتشجيع مزارعي اخلضر على إضافة االستزراع السمكي إىل أنشطتهم ،وأن جهود احلكومة قد
متثلت يف تقديم الدعم الفين واملالي للمستزرعني ،ويف إنشاء مفرخ مبنطقة الوفرة لتزويد املربني بريقات أمساك البلطي
ً
مبينا أن شركة بوبيان هي الشركة الوحيدة اليت متارس
اليت تعترب السمكة الرئيسية املستزرعة بدولة الكويت،
االستزراع باألقفاص يف مياه البحر .كما حددت الورقة الضوابط والتشريعات اليت حتكم صناعة االستزراع السمكي
بدولة الكويت.
 5-3ورقة بعنوان :التنوع البيولوجي يف مياه الوطن العربي ،قدمتها األستاذة الدكتورة /وفاء حمروس عامر -
مستشار التنوع البيولوجي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية  .تطرقت فيها إىل املوائل واألنواع املتوطنة واملهددة
باالنقراض واليت تزخر بها املياه العربية ،مشرية إىل حجم الفقد يف التنوع البيولوجي املقدر بنحو ( )250بليون دوالر
أمريكي يف العام وأنه األعلى على مستوى العامل بالنسبة للثديات واألمساك والربمائيات ،وإىل تقديرات العلماء
أن التنوع البيولوجي يف املياه العذبة يف الوطن العربي مهدد يف جممله باالنقراض ،وأن التدهور يف أعداد الربمائيات
واألمساك يف الوطن العربي يستحوذ على اهتمام العامل لتوطن نصف أعداد هذه اجملموعات باملياه العذبة يف العامل
العربي وأن فقدانها سيكون ً
فقدا من املخزون اجليين العاملي.
كما حتدثت عن التنوع البيولوجي يف املياه املاحلة واألنواع البيولوجية اليت مت رصدها فيها من أمساك حبرية وشعاب
مرجانية و ماجنروف ،وتطرقت إىل الضغوط اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي املائي وإىل مليارات الدوالرات اليت يفقدها
ً
سنويا نتيجة تدهور النظم البيئية و خدماتها وإىل ما يتحمله الوطن العربي من تكلفة اقتصادية كبرية
العامل
نتيجة لتدهور النظم البيئية وتعرض التنوع البيولوجي بالدول العربية للمزيد من الضغوط مما أدى إىل ارتفاع البصمة
اإليكولوجية للدول العربية بداية عام 2003م حيث تعاني معظم الدول العربي من عجز بيئي .مشرية إىل الدور السليب
للبرتول والصناعات البرتولية وحمطات حتلية مياه البحر يف التنوع البيولوجي باملنطقة ،ودعت يف ختام ورقتها إىل سن
تشريعات وتطبيق برامج توعية جلعل الدول العربية فاعلة يف منظومة الدول املوقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي
كما دعت إىل ترشيد الصيد للحد من تدهور األصناف وإىلتربية واستزراع األصناف احمللية وعدم استجالب أصناف مل
جتر عليها دراسات تثبت سالمتها البيولوجية ومالءمتها لبيئة املنطقة.
ويف ختام اجللسة أعطيت الفرصة للمشاركني ملناقشة مقدمي األوراق وتبادل اآلراء واملقرتحات حول موضوعات اللقاء
ً
عددا من املقرتحات العملية لتطوير وتنمية القطاع .وقد حظيت ورقة
بشكل عام ،فأبدوا العديد من املالحظات وقدموا
التنوع احليوي البحري باهتمام خاص تبادل فيه املشاركون مع مقدمة الورقة اآلراء حول سبل محاية املوارد البحرية
العربية من خالل جتويد املمارسات وفرض التشريعات.
اليوم الثاني :اخلميس 11/29
جلسة العمل الرابعة10:40 - 9:00 :
رئيس اجللسة :الدكتور  /عدلي عبد الرمحن األنصاري،رئيس قسم إنتاج يرقات األمساك مبملكة البحرين.
املقــــرر :الدكتور /أمحد املزين ،مدير عام اهليئة العامة للثروة السمكية مجهورية مصر العربية.
مت خالل اجللسة تقديم ومناقشة ست ( )6أوراق ،على النحو التالي:
 1-4ورقة بعنوان :تقنيات االستزراع السمكي يف ليبيا ،قدمها السيد /حسن حممد القبلي-رئيس قسم الزراعات
املائية مبركز حبوث األحياء البحرية بليبيا ،أوضح فيها أن جتربة االستزراع السمكي قد بدأت يف ليبيا يف
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سبعينيات القرن املاضي باستزراع مسكة الكارب (املستجلبة من الصني) ،يف عدد من السدود والبحريات .كما مت
استزراع مسكة البلطي النيلي ،اليت مت استريادها من مصر و جنوب إفريقيا .وبالنسبة لألمساك البحرية تتم تربية
أمساك القاروص واألوراتا يف أحواض ترابية وأحواض خراسانية وأقفاص عائمة ،ويوجد هلا مفرخ .ويتم استرياد األعالف
السمكية من اخلارج ،كما توجد تربية ألمساك التونة والقواقع والقشريات .وتطرقت الورقة لألحباث والدراسات اليت مت
تنفيذها يف جمال االستزراع السمكي بليبيا وعددت املشاكل اليت تواجه القطاع واليت من أهمها قلة خربة املربني وعدم
إملامهم باجلوانب الفنية ذات الصلة باالستزراع السمكي.
 2-4ورقة بعنوان :نقل تقنية االستزراع السمكي يف مجهورية مصر العربية ،قدمها األستاذ الدكتور  /مجال
حممد علي سرحان – وكيل مركز البحوث الزراعية لإلرشاد يف مجهورية مصر العربية ،أوضح فيها أهمية
اإلرشاد السمكي يف تطوير و تنمية املوارد السمكية والدور الذي ينهض به املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية
يف جمال اإلرشاد واملتمثل يف إصدار النشرات وعقد اللقاءات وتنفيذ الزيارات احلقلية وعقد الدورات التدريبية .كما
أستعرضت الورقة الرؤية املستقبلية لقطاع األمساك جبمهورية مصر العربية اليت تتلخص يف زيادة اإلنتاج من املوارد
السمكية املختلفة والعمل على سد الفجوة بني الطلب والعرض من األمساك ورفع نصيب الفرد من الربوتني احليواني
إىل املعدالت املثلى من خالل حتسني اإلنتاجية وإدخال سالالت جديدة مالئمة للظروف البيئية وتطوير نظم االستزراع
السمكي وتأهيل الكوادر.
 3-4ورقة بعنوان :وضع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املغرب :التتبع العلمي ومشاريع التطوير،
قدمها الدكتور  /الشروكي جنيب ـ رئيس قسم وحدة التتبع املباشر للمخزون السمكي باملعهد الوطين للبحث
يف الصيد البحري باململكة املغربية ،تطرق فيها للخصائص الطبيعية للساحل املغربي والدور الذي تلعبه الثروة
السمكية يف االقتصاد املغربي وإىل أساطيل الصيد العاملة واألنواع املستهدفة بالصيد .كما استعرض التدابري بشأن
ً
عرضا للخطة اإلسرتاتيجية
تهيئة املصايد وأقلمتها واحلفاظ عليها كمقدمة للحفاظ على املخزون السمكي .وقدم
ألفق 2020م و جهود البحث العلمي .واستعرض برامج االستزراع السمكي وبرامج تطوير تربية األحياء البحرية ومشاريع
الشعاب االصطناعية واملناطق البحرية احملمية يف اململكة املغربية.
 4-4ورقة بعنوان :تربية األمساك ونقل التكنولوجيا يف لبنان،قدمها املهندس /إبراهيم احلاوي ،مسئول
مركز تربية األمساك يف عنجر ،لبنان ،أشار فيها إىل أن ممارسة االستزراع املائي يف املياه العذبة قد بدأت يف لبنان
منذ الثالثينات من القرن العشرين ،وأن أكثر من  %90من إنتاج االستزراع املائي يأتي من أمساك تراوت قوس قزح
( )Onchorhyncus mykissاليت أدخلت يف عام 1958م وتتم تربيتها يف إطار نظم تربية شبه مكثفة ،كما مت إدخال
ً
حمليا وتوزيعها على املزارعني الصغار لكنها تواجه حتدي املناخ
مسكة البلطي يف عام (1965م) ،حيث يتم إكثارها
البارد.
هذا وال يوجد استزراع مائي حبري يف لبنان باستثناء مبادرة ملزرعة مجربي قام بها مستثمر خاص يف عكار يف مشال
ً
البحرية.ووفقا لبيانات وزارة
لبنان .ويتوىل معهد علوم البحار التابع لوزارة الزراعة عملية اإلنتاج اإلرشادي لألنواع
الزراعة بلغ إنتاج االستزراع املائي ( )600طن يف عام 2003م و بلغت كمية األمساك املستوردة حوالي  12 000طن
ً
تقريبا ،وحيقق اإلنتاج السمكي الكلي (الصيد واالستزراع املائي) أقل من %27
بقيمة (  ) 30مليون دوالر أمريكي
من االستهالك احمللي .وتطرقت الورقة ملمارسات وأنظمة االستزراع يف لبنان ولتسويق األمساك املنتجة ومساهمة
االستزراع السمكي يف االقتصاد اللبناني حيث يعترب االستزراع املائي النشاط االقتصادي الرئيسي الثاني يف بعض
املناطق ،وبينت الورقة دور وزارة الزراعة يف تطوير وإدارة القطاع وإىل اللوائح اليت تنظم النشاط والبحوث اليت مت إجراؤها
وأنشطة التدريب والتأهيل اليت مت تنفيذها.
 5-4ورقة بعنوان :البحث العلمي و نقل تقنيات االستزراع السمكي يف اجلمهورية اجلزائرية ،قدمتها
السيدة  /سهام مرباح ،باحثة يف تقنيات التكاثر االصطناعي ،رئيس مهام استزراع األمساك وملحقة باملركز
الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات ،أوضحت فيها تفطن اجلهات اجلزائرية املختصة ألهمية
البحث العلمي كأداة أساسية لتمكني املهنيني واملهتمني بقطاع الصيد البحري من التحكم يف املهارات و التقنيات
املستعملة فأسست املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات ،الذي فصلت الورقة مهامه واملزارع
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التابعة له كمزرعة تربية اجلمربي باملرسي بوالية سكيكدة ومفرخة أمساك املياه العذبة بوالية سطيف وأنشطته
يف استزراع السدود والصيد القاري.
 6-4ورقة بعنوان :واقع وآفاق تربية األحياء املائية باجلمهورية التونسية ،قدمها الدكتور /مراد الزواري ،كاهية
مدير باملركز التقين لرتبية األحياء املائية باجلمهورية التونسية ،ضمنها مقدمة حول نشاط تربية األحياء املائية
يف تونس واإلجراءات املتخذة لتنمية القطاع ،و تطرق إىل الوضع الراهن لرتبية اإلحياء املائية لعام 2011م و خطة تنمية
القطاع للفرتة 2016-2007م واليت ارتكزت على ثالثة حماور هي :تربية األمساك البحرية وتربية األمساك يف املياه
العذبة وتربية القوقعيات وخلص ما مت إجنازه حتى عام 2011م يف إطار هذه اخلطة.
وقد أثارت األوراق املقدمة العديد من املالحظات واالستفسارات اليت تقدم بها املشاركون الذين حرصوا على الوقوف
على تفاصيل جتارب هذه الدول خاصة التجربتني التونسية واملصرية املتقدمتني ومقارنتهما مع جتارب دوهلم لتعظيم
االستفادة وتبادل املعارف املكتسبة و االستفادة من النجاحات احملققة.
جلسة العمل اخلامسة13:00 - 11:00 :
الرئيس :الدكتور  /إبراهيم عمران برباش ،مدير إدارة الزراعات املائية باهليئة العامة للثروة البحرية بليبيا.
املقــرر :الدكتور /دياب حممد دياب ،خبري االستزراع السمكي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مت خالل اجللسة تقديم مخس ( )5أوراق ،على النحو التالي:
 1-5ورقة حمورية بعنوان :جتربة استزراع مسك البلطي يف املياه اجليوحرارية ،قدمها الدكتور  /حممد
صاحل عزازة ـ املعهد الوطين لعلوم وتكنلوجيا البحار بتونس ،استعرض فيها جتربة تربية أمساك البلطي يف املياه
ً
مبينا اخلصائص البيولوجية لسمكة البلطي والتوزيع اجلغرايف ودواعي و مربرات إدماج مسكة البلطي
اجليوحرارية
يف اجلنوب التونسي واألهمية االقتصادية واالجتماعية لذلك .كما تطرقت الورقة ملراحل الرتبية واإلنتاج املكثف
لسمك البلطي مع التحكم يف جنس األمساك وتسمني األمساك يف األقفاص العائمة واالستزراع يف السدود ثم إىل
اآلفاق املستقبلية الستزراع مسكة البلطي.
 2-5ورقة حمورية :حول نشاط اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجهورية مصر العربية ،قدمها
الدكتور /أمحد املزين ،اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجهورية مصر العربية ،استعرض فيها مصادر
الثروة السمكية يف مصر ،نّ
وبي فيها نشاط اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية ودورها يف تنمية املصايد الطبيعية
ويف جمال االستزراع السمكي والتفريخ وتعاونها مع القطاع اخلاص يف جمال األقفاص السمكية واملشروعات خلدمة
النشاط السمكي مبصر.
 3-5ورقة بعنوان :التأثريات البيئية على االستزراع السمكي ،قدمها الدكتور /حممد صاحل بن رمضان ،املعهد
الوطين للعلوم الفالحية باجلمهورية التونسية ،تطرق فيها للمنظومات اليت تتمركز فيها األنشطة االقتصادية
ً
متطرقا
والبشرية على املناطق الساحلية ،وإىل تربية األحياء املائية وطرقها ونظمها و أنواعها وأهم عوامل جناحها
ً
موضحا بأن التأثريات البيئية للمشاريع هي عبارة عن تأثريات
للتفاعالت املمكنة بني مؤشرات مواقع االستزراع املائي،
إجيابية وتأثريات على املوائل وعلى املخزون وعلى الشبكة الغذائية وعلى اهليئة الطبيعية وعلى الوسط املائي
والفضالت الغذائية  ....اخل ،كما حتدث عن املتابعة العلمية من ناحية جودة املياه والقاع والتنوع البيولوجي واعتماد
املواصفات البيئية ومن ناحية اإلجراءات الوقائية بشأن املنشآت وحتديد درجة احلرارة والضوء والتنظيف الدوري والتصفية
وإدارة الغذاء ،ثم حدد إجراءات املعاجلة ممثلة يف الشبكة املغلقة املؤقتة واإلجراءات النوعية وغريها.
 4-5ورقة حول :بعض املشاكل املرضية يف املزارع السمكية يف مجهورية مصر العربية :املقاومة والعالج،
قدمها الدكتور  /حممد سعيد مرزوق ،أستاذ أمراض األمساك ورعايتها بكلية الطب البيطري جبامعة القاهرة،
أوضح فيها أن زيادة السكان يف مصر قد استوجبت التوسع يف اإلنتاج السمكي ملقابلة الطلب املتزايد على الربوتني
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احليواني عالي القيمة الغذائية وسهل اهلضم ،و بالنظر إىل عدم كفاية اإلنتاج السمكي من مصادره الطبيعية للوفاء
باالحتياجات االستهالكية فقد مت االجتاه حنو االستزراع السمكي لسد النقص .من ثم أوضح أن البيئة املائية اليت تربى
ً
موضحا بأن األمراض البكتريية
فيها األمساك حتتوي على العديد من امليكروبات املمرضة وغري املمرضة لألمساك.
هي أحد أهم معوقات االستزراع السمكي يف مصر سواء يف املياه العذبة أو املاحلة ،وإن مياه الصرف الزراعي والصناعي
والصحي هي املصدر الرئيسي لتواجد املسببات البكتريية يف املزارع السمكية مما يؤدي إىل نفوق األمساك بنسب
ً
سلبا على صحة اإلنسان كمستهلك
قد ترتاوح بني  %100 - 80واىل نقص معدالت منوها ،كما تؤثر هذه األمراض
ً
ً
شيوعا هي األنواع املسببة ألمراض التسمم الدموي ولألمراض
مبينا أن أكثر أنواع األمراض البكتريية
هلذه األمساك،
البكتريية اخلارجية ،ثم عرف هذه األمراض وطرق الوقاية منها وطرق عالجها.
 5-5ورقة حول :التعليم املستمر والتدريب يف جمال االستزراع السمكي :إسرتاتيجية التنسيق والتطوير يف
البلدان العربية ،قدمها الدكتور  /حممد عبد العزيز ،خبري الثروة السمكية باملنظمة العربية للتنمية
ً
معددا اجملاالت البحثية والتقنية
الزراعية ،بني فيها أهمية التعليم املستمر والتدريب يف جمال االستزراع السمكي،
ً
مشددا على أن بناء الفرد هو اللبنة األوىل يف حتديث
األوىل باألهمية يف البلدان العربية يف جمال االستزراع السمكي،
ً
و تطوير و نهضة أي جمتمع وأي قطاع مبا يف ذلك قطاع االستزراع السمكي ،مشريا إىل أهمية تطبيق نظم االستزراع
السمكي املكثف يف الصحراء مع االستفادة من املوارد املائية وتوجيه الدراسات حنو تقييم استخدام مياه الصرف
الصحي املعاجلة يف االستزراع السمكي.
 6-5ورقة حول :االستزراع السمكي باستخدام تقانة األقفاص ،قدمها الدكتور /أمحد املزين ،مدير عام
اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجهورية مصر العربية ،أوضح فيها أن جناح االستزراع السمكي يف
األقفاص يتطلب إدارة جيدة للمكونات الثالثة للبيئة اإلنتاجية وهي :نوعية املياه ،نوعية وكمية العلف ونوعية
ً
موضحا بأن املمارسات التجارية
املخزون .من ثم فصل يف بيان مواصفات ومتطلبات كل مكون من هذه املكونات،
الناجحة هي الضمان إلدارة جيدة للمزرعة وملنتج صحي ومرغوب يف األسواق.
أوراق اللقاء مرتبة حبسب تقدميها يف اجللسات بامللحق ()3
اجللسة اخلتامية17:00 - 15:00 :
رئيس اجللسة :الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي ،مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
املقــرر :الدكتور /حسن علي عثمان  -مدير مركز حبوث األمساك ،مجهورية السودان.
يف بداية اجللسة شكر معالي الرئيس املشاركني يف اللقاء على مشاركاتهم و صربهم وإسهاماتهم القيمة
سواء من خالل تقديم األوراق احملورية أو القطرية أو من خالل املناقشة وطرح األسئلة واالستفسارات ،مما أكسب
ً
مؤكدا حرصه الشخصي على استدامة هذه اللقاءات اليت جتمع بني النخبة من
اللقاء املزيد من احليوية والفاعلية،
العلماء والباحثني واملسئولني فيكون من مثارها وقوف املشاركني على التجارب العربية الناجحة يف جمال اللقاء واإلملام
باملعوقات والصعوبات اليت تواجه القطاع ،ما ميهد السبيل لوضع برامج ثنائية  /قومية للتنسيق والتعاون للتغلب على
الصعاب والبناء على النجاحات.
من ثم أوضح للحضور أنه ً
وفقا لربنامج اجللسة اخلتامية فسوف يتم ختصيص نصف الساعة األوىل للمناقشة العامة حول
موضوعات اللقاء و قضايا االستزراع السمكي يف الوطن العربي ،يلي ذلك مناقشة توصيات االجتماع األول ملسئولي
الثروة السمكية الذي عقدته املنظمة مبسقط /سلطنة عمان عام 2011م للوقوف على ما نفذ منها و ما مل ينفذ ومعرفة
ً
وأخريا اعتماد توصيات االجتماع احلالي.
األسباب اليت أدت إىل عدم التنفيذ،
وقد دار نقاش متعمق وبناء خالل احلصة النقاشية شارك فيه جل احلضور الذين تطوفوا يف مناقشاتهم بني خمتلف
القضايا والتحديات اليت تواجه قطاع الثروة السمكية يف العامل العربي وسبل التغلب عليها ،وآليات تبادل التجارب
واخلربات تبني البلدان العربية يف هذا اجملال.
ً
ثم وقف احلضور على مستوى تنفيذ توصيات االجتماع األول ملسئولي الثروة السمكية ،وخلصوا أخريا إىل إصدار
توصياتهم.
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التوصيات:
 -1الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد مسودة إسرتاتيجية عربية لرتبية األحياء املائية.
 -2حث الدول العربية على إعداد خرائط استثمارية لرتبية األحياء املائية.
 -3الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد مسودة قانون اسرتشادي عربي موحد لرتبية األحياء املائية.
 -4الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية إنشاء قاعدة بيانات خاصة برتبية األحياء املائية تضم املؤسسات
واهليئات واجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية والشركات ذات العالقة ،العاملة يف قطاع الثروة السمكية مع
وضع قائمة باخلرباء والفنيني والبحوث واملنشورات الصادرة.
 -5التنسيق بني الدول العربية للتشاور بشأن املوضوعات ذات الصلة باملنظمات الدولية واإلقليمية ذات االنعكاسات
واالهتمامات املشرتكة.
 -6الرتويج لفرص ومشروعات استثمارية يف قطاع تربية األحياء املائية.
 -7الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية إحداث برنامج عربي لرتبية األحياء املائية.
 -8تنفيذ مشروع حبثي بشأن بدائل األعالف السمكية من الناحية الفنية واالقتصادية.
 -9الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظيم دورة تدريبية حول تقنية التفريخ االصطناعي ألمساك
الدنيس /القاروص (يقرتح عقدها يف تونس).
 -10الطلب من املنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظيم دورة تدريبية حول تصنيع األعالف السمكية وتغذية
األمساك (يقرتح عقدها يف مجهورية مصر العربية ).
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املشاركون
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اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية
« حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي»
تونس  30-28 -نوفمرب  2012م
الرقم الدولة

االسم

العنوان

1

اإلمارات

د .إبراهيم عبد مدير
مركزأحباث
اهلل اجلمالي
البيئة البحرية
وزارة البيئة
واملياه

2

البحرين

السيد /عدلي رئيس قسم
االستزراع
عبد الرمحن
علي األنصاري السمكي
وزارة البلديات
والتخطيط
العمراني

3

تونس

4

د .رضا املرابط

املدير العام
للمعهد
الوطين لعلوم
وتكنولوجيا
البحار
وزارة الفالحة

السيد /هامشي مدير عام
الصيد البحري
امليساوي
وزارة الفالحة
د .حممد بن
صاحل رمضان

املعهد الوطين
للعلوم الفالحية

5

د .مراد الزواري

كاهية مدير
باملركز الفين
لرتبية األحياء
املائية وزارة
الفالحة

6

السيد /حممد
نظيف

مستشار وزير
الفالحة يف قطاع
الصيد البحري

11

اهلاتف  /فاكس

الربيد اإللكرتوني

eaajamali@moew.Gov.ae Tel:0097167655881
Mobile:
00971506362293
Fax:0097167655581

adly10@hotmail.com Tel:0097339448458
Mobile:
0097317840274
Fax:00973178400294-

Ridha-mrabet@ Tel:71730548
instm.rnrtitn Mobile: 98693957
Fax:71732622

Tel:
Mobile: 98336998
Fax:

mouradzweri@hotmail.fr Tel:
Mobile:
00216974878024
Fax:
Nadhif.med@ Tel:
iresaz.agrinet.tn Mobile:00216
98331021
Fax:
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7

تونس

د .نضال امللوح

رئيس خمترب عام

8

د .لطفي الغزي كاهية مدير
بوكالة اإلرشاد
والتكوين
الفالحي وزارة
الفالحة

9

د .حممد
بن محودة

مدير عام
مؤسسة البحث
والتعليم العالي
الفالحي

10

د .حسني صيود مدير عام
وكالة اإلرشاد
والتكوين
الفالحي وزارة
الفالحة

11

12

اجلزائر

13

14

12

فلسطني

Dr.melaouah@yahoo.fr Tel:
Mobile:
0021698337736
Fax:
Lotfi.ghozzi@yahoo.fr Tel:
Mobile: 22975398
Fax:

mivihemmoud@ Tel:
iresa.agrinet.tn Mobile: 98385654
Fax:

Hassine.med@ Tel:
iresa.gov.tn Mobile:
0021698817408
Fax:
Med.azaza@instm.rmnt. Tel.
Mobile:
0021698649324
Fax:00167732622

د .حممد
صاحل عزازة

املعهد الوطين
لعلوم
وتكنولوجيا
البحار

م .سهام مرباح

Sihem.merbah@ Tel:213554576966
رئيسة مهام
استزراع األمساك gmail.com Mobile: 21321836967
Fax:
املركز الدولي
للبحث والتنمية

م .فضيلة
حمموش

مديرة فرعية
اإلرشاد
وزارة الصيد
البحري

mafadiaster@gmail.com Tel:00213776867573
Mobile:
0021321433143
Fax:

د .عبد اهلل
علي حممد
خليل

اإلدارة العامة
للثروة
السمكية
وزارة الزراعة

shawawra@hotmail.com Tel:00970240660716
Mobile:
00970599994446
Fax:009702406612
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15

قطر

16

السعودية م .حسن بن
علي الغزال
السعودية

م .حممد حممود رئيس قسم
أمحد العبد اهلل التنمية
السمكية

mflamarz.moe@.gov.qa Tel: 0097444207351
Mobile:
0097455842324
Fax: 0097444207351

مدير شعبة
أحباث املياه
املاحلة بإدارة
املزارع السمكية
وزارة الزراعة

hasanghazal@yahoo.com Tel:00966567822070
Mobile:
Fax:

م .صاحل
بن إبراهيم
العضييب

مدير شعبة
االستثمار
السمكي بإدارة
املزارع السمكية
وزارة الزراعة

s.som@windowslive.com Tel:
Mobile:
0096540297378
Fax:

د .حسن علي
عثمان

مدير مركز
حبوث األمساك
بهيئة حبوث
الثروة السمكية

hassanaoali@586yahoo. Tel: 0122103014
com Mobile:
00249122103014
Fax:

د .حماسن
أمحد إبراهيم

باحث مبركز
حبوث األمساك
وزارة الثروة
احليوانية
والسمكية

mahassinalhassan@ Tel:
yahoo.com Mobile:
00249912669060
Fax:

20

العراق

د .ظاهر
حبيب ظاهر

رئيس أحباث أقدم
باهليئة العامة
لتنمية الثروة
السمكية
وزارة الزراعة

Tel:007706489846
Mobile:
Fax:

21

لبنان

م .إبراهيم
احلاوي

رئيس إدارة
التنمية الريفية
وزارة الزراعة

hawi-leb@hd-mail@.com Tel:009618540130
Mobile:
009613816897
Fax:00961854130

17

18

السودان

19
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السيد /إبراهيم مدير إدارة
عمران برباش الزراعات املائية
باهليئة العامة
للثروة البحرية
وزارة الزراعة

ibrbqsh@yahoo.com Tel:
Mobile:
00218913730765
Fax:

22

23

رئيس قسم
السيد /حسني الزراعات املائية
حممد القبليي وزارة الزراعة
مركز حبوث
األحياء البحرية

alghebli@yahoo.com Tel:0048927645426
Mobile:
00218927645426
Fax:00218293690002

24

رئيس قسم
الكويت السيد  /سامل
حاي سامل احلاي االستزراع
السمكي
باهليئة العامة
لشئون الزراعة
والثروة
السمكية

25

السيد /حممد رئيس قسم
يعقوب اخلرايف البحوث
ودراسة األحياء
املائية باهليئة
العامة لشئون
الزراعة والثروة
السمكية

26

ليبيا

مصر

أ.د .مجال حممد وكيل مركز
البحوث الزراعية
علي سرحان
لشئون التدريب
وزارة الزراعة

27

أ.د .حممد
جنيب بكري

مدير املعمل
املركزي
لبحوث الثروة
السمكية

28

د .أمحد
عبد املنعم
حممد املزين

مدير عام
اهليئة العامة
لتنمية الثروة
السمكية

14

Eng-salem.alhai@ Tel:0096599049327
yahoo.com Mobile:
0096922254132
Fax:0026522254109

M_21_kharafi@ Tel:0096522254139
hotmail.com Mobile:
0096599679736
Fax:

gamalsarhan35@ Tel:
yahoo.com Mobile:
002010069693421
Fax:
dr.bakeer@yahoo.com Tel:01227501467
Mobile:
Fax:
ahmedelmezan@ Tel:
yahoo.com Mobile:
002100664556
Fax:
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29

املغرب

د .شروكي
جنيب

رئيس قسم
وحدة التتبع
املباشر للمخزون
السمكي
باملعهد الوطين
للبحث يف
الصيد البحري

30

قطر

السيد /حممد
حممود
العبد اهلل

رئيس قسم
التنمية
السمكية
وزارة البيئة

melpmarz@moe.gov.qu Tel:
Mobile:
0097455842324
Fax:

31

املنظمة
العربية
للتنمية
الزراعية

د .طارق بن
موسى الزدجالي

مدير عام املنظمة

Tel:
249183471374+

32

د .وفاء حمروس خبري تنوع
بيولوجي
عامر

33

د .حممد
عبد العزيز
أمحد عبد
العزيز

34

أ.د عامر علي
الشماع

مستشار باملركز
الوطين لإلرشاد
الزراعي

35

د .دياب حممد
سعد دياب

خبري باملنظمة
العربية للتنمية
الزراعية

36

د .حممود مدني مستشار املدير
العام لشئون املناخ

37

األستاذ /فيصل خبري تعاون
دولي وترمجة
علي سلمان

Wafaa_amer@ Tel:
hotmail.com Mobile:
+201001099445
Fax:

mabdelaziz1973@ Tel:
خبري الثروة
yahoo.com Mobile: 01114187980
السمكية
Fax:
باملنظمة العربية
للتنمية الزراعية

38

د /كوثر
أمحد عوض

أخصائية

39

السيد /حممد
عبد اخلالق

مكتب املنظمة
باإلقليم األوسط

15

Charouki1@gmail.com Tel:
Mobile:
002126136426727
Fax:0021673466614

Al_chammaa84@ Tel:
yahoo.com Mobile:
0096279971695
Fax:
deyabelsaidy@yahoo.com Tel:0020483667691
Mobile:
00201221402453
Fax:
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كلمة معالي الدكتور  /طارق بن موسى الزدجالي
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف افتتاح

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث
ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية
حتت عنوان:حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي
تونس 2012/11/30-28 :م

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خامت رسل اهلل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله،
معالي األخ املهندس  /حممد بن سامل ـ وزير الفالحة يف اجلمهورية التونسية املوقر
أصحاب السعادة
اإلخوة املسؤلون واخلرباء يف االستزراع السمكي يف الوطن العربي
استشاريو وخرباء املنظمة العربية للتنمية الزراعية
احلضور الكريم
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته،،،
وبعد فإنها سعادة غامرة أن نلتقي يف ضيافة هذا البلد اجلميل الذي ازدان خضرة وبهاء بثورة اليامسني اجمليدة املباركة
وبرعاية كرمية من لدن معالي األخ حممد بن سامل وزير الفالحة ،نلتقي معكم مسئولي وخرباء واستشاري الثروة
السمكية واالستزراع السمكي لنتدارس حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي يف الوطن العربي من حيث املقومات
واحملددات والفرص واإلجنازات يف هذا الشأن.
أصحاب السعادة
احلضور الكريم
يعترب قطاع الثروة السمكية القطاع الرئيسي لتوفري الربوتني احليواني يف كثري من الدول العربية ،حيث يساهم
الربوتني السمكي بأكثر من ( )%50من جمموع اإلمدادات الغذائية من الربوتني احليواني كما أن تكاليف احلصول
ً
غالبا ما تكون أقل بكثري من تكاليف احلصول على الربوتني احليواني من مصادره األخرى ،فالدول العربية
عليه
تتوافر على سواحل يبلغ طوهلا ( )23ألف كيلومرت مع مساحات مقدرة من املياه الداخلية.
ولقد حققت الدول العربية معدالت اكتفاء ذاتي عالية من املنتجات السمكية بلغت حنو ( ،)%103مع فائضٍ تصديري
بلغت قيمته ( )1.3مليار دوالر عام 2011م .وارتفع معدل االستهالك السنوي للفرد العربي من األمساك من ( )8.6كجم
إىل ( )11.2كجم خالل الفرتة 2011-2000م.
ويكتسب االستزراع السمكي أهميته من بلوغ املصادر الطبيعية لألمساك طاقتها اإلنتاجية املستدامة القصوى يف
العامل مبا فيه عاملنا العربي الذي زاد اإلنتاج السمكي من املزارع السمكية فيه خالل العقود الثالثة املاضية ،من ( )22
ً
مشكال ما
ألف طن يف عام 1984م ،إىل حنو ( )98ألف طن عام 1997م لريتفع يف عام 2010م إىل حنو ( )998ألف طن
نسبته حوالي ( )%24من إمجالي املصيد العربي وتنتج مجهورية مصر العربية لوحدها ( )%92من إمجالي اإلنتاج من
االستزراع العربي أي ما يعادل حنو ( )920ألف طن.
لذا فإن احلاجة ال تزال ماسة إىل بذل املزيد من اجلهود لتطوير االستزراع السمكي يف الوطن العربي وخباصة االستزراع
البحري من خالل زيادة التمويل للبحث والتطوير باإلضافة إىل حجم االستثمارات وتوفري التمويل الالزم لربامج ومشروعات
االستزراع السمكي.
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أصحاب السعادة
احلضور الكريم
يأتي عقد هذا اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث و نقل التقنية يف جمال الثروة السمكية ،حتت عنوان:
حبوث و نقل تقنية االستزراع السمكي» ضمن جهود املنظمة لتطوير هذا القطاع يف إطار خطة عملها السنوية بهدف
املساهمة يف تطوير االستزراع السمكي يف الوطن العربي من خالل الوقوف على آخر التطورات يف القطاع واالطالع
على التجارب العربية يف هذا الشأن مبتابعة األوراق القطرية اليت سيقدمها ممثلو الدول وكذلك األوراق احملورية اليت
ً
وشحذا للمزيد من األفكار.
انتدبنا خنبة من علمائنا البارزين يف قطاع الثروة السمكية لتقدميها إثرا ًء للنقاش
إن األمل معقود على أخوتي املسئولني والباحثني واخلرباء واالستشاريني يف اخلروج بتوصيات عملية وعلمية قابلة
للتطبيق وبتصور شامل ومتكامل وعملي لتطوير التعاون والعمل العربي املشرتك يف قطاع االستزراع السمكي.
أصحاب السعادة
احلضور الكريم
لقد مشلنا إخوتنا يف وزارة الفالحة باجلمهورية التونسية بكريم عنايتهم فوفروا للقائنا هذا كل وسائل النجاح من
جودة يف الرتتيب واإلعداد ومن خدمات اسنادية متميزة ،فلمعالي األخ الوزير وألركان وزارته ،الذين سهروا من أجل
اإلعداد هلذا اللقاء ،أجزل الشكر و أعطر الثناء والتقدير.
واهلل نسأل أن حييط هذا البلد وسائر بالد العرب بكامل الرعاية والعناية إنه مسيع جميب.
دمتم يف حفظ اهلل
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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كلمة
السيد  /عادل سعيد
رئيس ديوان وزير الفالحة

يف فعاليات افتتاح أشغال اللقاء الثاني
ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية

حتت عنوان:حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

تونس  16 - 14حمرم 1434هـ املوافق 2012/11/30-28
بسم اهلل واحلمد هلل
معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي ،املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
اإلخوة واألخوات ممثلو الدول الشقيقة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه ملن دواعي االعتزاز أن أفتتح على بركة اهلل معكم اليوم فعاليات أشغال اللقاء الثاني ملسؤولي وخرباء البحوث ونقل
ً
مجيعا يف بلدكم تونس ،اليت تسعد اليوم
التقانة يف جمال الثروة السمكية ،ويطيب لي بهذه املناسبة أن أرحب بكم
ً
شاكرا لكم حسن تلبية الدعوة ومتمنيا لكم طيبة اإلقامة بيننا.
باستضافتكم،
كما أود أن أتقدم جبزيل الشكر إىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية وعلى رأسها الدكتور /طارق بن موسى
الزدجالي ،مديرها العام على هذه املبادرة الطيبة وعلى اختياره تونس اخلضراء الحتضان فعاليات هذا اللقاء ،الذي ميثل
بدون شك فرصة ساحنة إلثراء التجربة العربية يف جمال االستزراع السمكي من خالل إثراء احلوار العلمي والفين وتبادل
اخلربات واملعلومات واستعراض التجارب الناجحة يف الدول العربية يف هذا اجملال واالستئناس بها وكذلك متابعة وتقييم
تنفيذ توصيات اللقاء األول املنعقد بسلطنة عمان يف ديسمرب .2010
وال يسعين يف هذا السياق إال أن أبارك اجلهود الكبرية اليت تبذهلا املنظمة يف سبيل مزيد دفع العمل العربي املشرتك
وتعزيز التشاور والتنسيق بني األقطار العربية بهدف بلوغ التكامل الزراعي الذي نصبو إليه ،وال سيما فيما يتعلق
بتعزيز مقومات األمن الغذائي واملائي وتنمية القطاع الزراعي بصفة عامة ،ملا له من أهمية على املستوى االقتصادي
واالجتماعي والسياسي ملنطقتنا ،باإلضافة إىل سعيها الدؤوب لتطوير أداء القطاع الزراعي وتعزيز التنسيق بني الدول
العربية واالستفادة املتبادلة من جتارب بعضنا البعض مبا ميكن من حتقيق األهداف املرجوة ،يف ظل التحديات اليت تواجه
هذا القطاع اإلسرتاتيجي من تواتر للظواهر املناخية القصوى واستنزاف للثروات الطبيعية وتتالي األزمات االقتصادية اليت
يشهدها العامل اليوم.
معالي الدكتور املدير العام للمنظمة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد عرف قطاع الصيد البحري على مدى السنوات الفائتة عدة تطورات إجيابية يف جمملها وذلك بفضل اجلهود اليت ما
انفكت تبذهلا بالدنا لتحسني منو هذا القطاع احليوي اهلام ،ويتجسم ذلك باخلصوص من خالل العديد من اإلجنازات اليت
نفذتها الدولة من مشاريع وبرامج تنموية لتطوير وإرساء بنية أساسية متكاملة ومالئمة ورصد مجلة من التشجيعات
املختلفة واختاذ إجراءات وتدابري إلحكام استغالل الثروة البحرية باإلضافة إىل إيالء عناية خاصة مبجال البحوث يف هذا
امليدان ،ساهمت يف جمملها بقدر كبري يف حتقيق نتائج إجيابية يف جمال تقنيات الصيد البحري وتربية األحياء املائية
ومراقبة احلالة الصحية ملنتجات الصيد البحري ،لكن وعلى الرغم من هذه املكتسبات اليت حتققت يف القطاع ،فإن
النتائج املتحصل عليها ،تبقى حسب منظرونا دون اإلمكانيات املتاحة واألهداف املنشودة.
فعلى املستوى االقتصادي ساهم القطاع يف توفري جانب هام من االحتياجات الغذائية حيث بلغ معدل اإلنتاج خالل العشرية
املاضية حوالي  100ألف طن ،كما وفر ً
ً
قدرا ً
سنويا.
هاما من العملة األجنبية بلغ معدهلا ما يزيد عن  200مليون دينار
ً
حاليا حنو  80ألف موطن رزق سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غري
أما على املستوى االجتماعي فإن القطاع يتيح
مباشرة.
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ويف جمال البحث العلمي فقد مت تطوير االعتمادات املخصصة هلذا القطاع من  600ألف دينار سنة  1998إىل ما يفوق
املليون دينار خالل سنة  2012كما مت اقتناء معدات وجتهيزات متطورة لتقييم الثروات السمكية باإلضافة إىل إدخال
وجتربة العديد من األصناف اجلديدة إىل تونس بهدف جتربتها والتحكم يف التقنيات العلمية والفنية لرتبيتها.
حضرات السادة والسيدات،
تشري التقارير واالحصائيات الصادرة عن املنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة بوضوح إىل تدني معدل منو اإلنتاج
العاملي من األمساك حيث اخنفض من  %7.4يف الستينيات إىل حنو  %1.7يف السبعينيات و  %0.5يف التسعينيات.
ومن املنتظر أن ال يتعدى منو الصيد البحري  %0.4يف أفق  2030مقابل منو يفوقه بعشر أضعاف خبصوص تربية األحياء
املائية ويعود هذا الرتاجع يف املصايد الطبيعية إىل الضغط املسلط على الثروة السمكية جراء التنامي املتواصل
للطلب للمنتجات السمكية ،كما تشري هذه التقارير إىل توقع ارتفاع مساهمة إنتاج تربية األحياء املائية واالستزراع
السمكي إىل حوالي  %50من اإلنتاج اجلملي يف أفق .2030
وهذه الوضعية العاملية ال تستثنى بالدنا ،حيث مت تسجيل شبه استقرار يف اإلنتاج الوطين من اإلنتاج السمكي مرده
االستغالل املفرط للثروة السمكية وخاصة تلك املتواجدة خبليج قابس الذي ميثل حمضنة املتوسط بالنسبة لألحياء
البحرية .حيث مت خالل السنوات األخرية تسجيل تفاقم ظاهرة الصيد اجلائر بوسائل غري شرعية ويف مناطق حمجرة
وكذلك جتاوز اجملهود األمثل لصيد األمساك القاعية فاقت قدرات االستغالل املتاحة يف خليج قابس على وجه اخلصوص.
ً
وسعيا للنهوض بهذا القطاع وإعطائه الدفع الالزم لتلبية الطلب املتزايد على األمساك وحتقيق منو يف العائدات من
العملة األجنبية وبعث فرص شغل جديدة وقارة  ،ومت الرتكيز يف اخلطط الوطنية للنهوض بالقطاع على مجلة من
األولويات واحملاور نذكر منها على سبيل املثال :
 محاية الثروة السمكية. تنمية نشاط صيد السمك األزرق. التنمية املستدمية لنشاط تربية األحياء املائية.ً
واعتبارا إىل الدور الذي ميكن أن يلعبه نشاط تربية األحياء املائية يف ختفيض الضغط املسلط على املخزونات
السمكية البحرية من توفري كميات إضافية معتربة من األمساك والقوقعيات والقشريات ذات اجلودة العالية وجملابهة
الطلب املتنامي على األحياء املائية خاصة ملا متتاز به من قيمة غذائية وفائدة صحية تفوق بكثري اللحوم البيضاء
واحلمراء ارتأينا مزيد النهوض بهذا القطاع وتنميته حيث مت رصد العديد من اإلجراءات للنهوض به نذكر منها خاصة
التشجيعات واحلوافز املالية واجلبائية لالستثمار يف هذا اجملال تضمنتها جملة االستثمارات ،كما مشلت التشجيعات
ً
ً
كليا املصاريف اخلاصة بتهيئة املواقع الصاحلة لرتبية األحياء املائية ،هذا باإلضافة إىل إعداد
جزئيا أو
حتمل الدولة
خمطط مديري لرتبية األحياء املائية وتكوين يد عاملة خمتصة يف ميدان الصيد بالسدود حيث انتفع العديد من البحارة
بهذا الربنامج .ويف هذا اإلطار ،ال يفوتين أن أثين على املساهمة الفعالة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف هذا اجملهود
من خالل توفريها لبعض التجهيزات واملعدات ومدخالت اإلنتاج واحلفظ لفائدة عدد من البحارة الناشطني يف قطاع الصيد
البحري مبياه البحر واملياه العذبة.
كما مت اختاذ مجلة من اإلجراءات بهدف احملافظة على املوارد السمكية ،نذكر منها :
 إخضاع رخص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري إىل رخصة مسبقة تسندها السلطة املختصة. إرساء منظومة مراقبة نشاط األسطول بواسطة األقمار االصطناعية للمراكب اليت يزيد طوهلا على  15مرتاً. إرساء نظام للراحة البيولوجية وجتربته على مستوى خليج قابس من خالل منع الصيد باجلر ملدة  3أشهر يفالسنة.
 اخنراط بالدنا مع الدول املتعاونة يف جمال التصدي للصيد البحري غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.ً
ونظرا للرتابط الوثيق بني نشاط االستزراع السمكي واحمليط البحري ووجود جتاذبات بني جودة املنتوج والوضع
ً
ً
إجيابيا
دائما على توجيه اجلهود حنو تربية أحياء مائية مستدمية وحمافظة على البيئة تتفاعل
البيئي ،فإننا حنرص
مع احلركة التنموية احلثيثة تتماشى مع احمليط لضمان دميومة االستغالل وتكون متطابقة مع املواصفات الصحية
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األساسية بهدف توفري منتوج ذي جودة عالية للمستهلك بالسوق احمللية أو اخلارجية على حد السواء.
كما حنرص على ضرورة أن يكون كل مشروع يف هذا اجملال خيضع إىل مراقبة صارمة من الناحية البيئية من قبل
مصاحل وزارة البيئة وكذلك مراقبة صحية وفنية من قبل املصاحل املختصة التابعة لوزارة الفالحة سواء كان ذلك قبل أو بعد
االنتصاب .ومكنت كل هذه اإلجراءات االستباقية من إكساب املنتوج التونسي مكانة معتربة باألسواق اخلارجية.
حضرات السادة والسيدات،
على الرغم من كل ما شهده القطاع من منو وإدخال العديد من التقنيات اجلديدة لتطويره وحتقيق األهداف املنوطة
بعهدته ،إال أنه ال يزال يواجه العديد من التحديات على غرار:
 تقادم البنية املينائية ومنشآتها بسبب ضعف املوارد املالية لصيانتها.ً
خصوصا خبليج قابس.
 كثافة طاقات الصيد تشتت اهلياكل اإلدارية والتكوينية والبحثية املتدخلة يف قطاع الصيد البحري. إطار قانوني ومؤسساتي غري مالئم وغري حمني. تسجيل تعارض بني عدد متعاطي أنشطة الصيد البحري (استغالل طبيعي للموارد السمكية) وأصحابمنشآت تربية األمساك بعرض البحر.
ً
ً
واعدا ،حيث توجد أمامه العديد من اإلمكانيات لتحسني مردوديته
قطاعا
هذا ،ويبقى قطاع تربية األحياء املائية
والنهوض به ،خاصة على مستوى الدول العربية من خالل إرساء عالقات تعاون وشراكة مثمرة بينها وتنويع األصناف
املعدة للرتبية وجتربتها يف بيئات خمتلفة باإلضافة إىل توحيد التشريعات أو تقريبها لتسهيل املبادالت التجارية وتبادل
األصناف وإرساء عالمات جودة.
لذلك يكون من األهمية مبكان أن نقبل على تربية األحياء البحرية بصفة مسؤولة ومستدامة دون أن حندث تأثريات
وانعكاسات بيئية قد تهدد قدرات املنظومة البحرية الساحلية على ضمان صيد ساحلي مستدام يتعايش ورمبا
يتكامل مع الرتبية املائية.
معالي الدكتور املدير العام للمنظمة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا على يقني من أن املنظمة العربية للتنمية الزراعية باعتبارها بيت خربة يف مجيع اجملاالت املرتبطة بالقطاع الزراعي
والصيد البحري هلا من اإلمكانيات اليت ميكن االستفادة منها لتطوير هذا القطاع احليوي الذي سيكون له دور هام يف
تأمني إنتاجنا من املوارد السمكية يف املستقبل القريب ،وإننا نتابع عن كثب اجلهود اليت تبذهلا املنظمة ملزيد النهوض
بقطاع الصيد البحري وتربية األمساك يف الوطن العربي من برامج ومشاريع ودراسات من أجل اتباع أفضل املمارسات.
ً
مؤكدا لكم أن تونس املؤمنة بالتكامل العربي لن تدخر أي جهد يف العمل على إحكام صيغ التشاور والتنسيق وتعزيز
التعاون مع كافة الدول العربية يف كل اجملاالت وخاصة منها ذات العالقة باجملال الفالحي مبا من شأنه أن يدعم مسريتنا
التنموية وأمننا الغذائي املستديم .وقبل أن أختم أريد أن أؤكد على الدور الريادي الذي ميكن أن تلعبه املنظمة العربية
للتنمية الزراعية كنقطة وصل وتنسيق بني البلدان الشقيقة للتشاور وتبادل اخلربات وبعث املشاريع املشرتكة.
ً
متمنيا هلم إقامة طيبة بيننا وتقديري للجهود
وال يسعين يف ختام كلميت هذه إال أن أجدد الرتحاب بالضيوف األشقاء يف تونس
ً
راجيا ألعمالكم التوفيق والنجاح وأن تكلل أشغالكم
اليت بذلتها املنظمة ولكل من ساهم يف اإلعداد اجليد هلذا اللقاء،
جبملة من املقرتحات والتوصيات العملية اليت من شأنها أن تساهم يف تعزيز التعاون العربي يف جمال الصيد البحري وتربية
األحياء املائية وتطويره والرقي به إىل مستوى الطموحات املؤملة.
وفقكم اهلل يف أعمالكم
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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البحث العلمي يف جمال الصيد السمكي و تربية األحياء املائية يف تونس
الدكتور رضا املرابط
مدير عام املعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار

املكاسب واإلنـجازات:
ً
أساسا يف اإلصالحات اهليكلية
لقد شهد قطاع البحث العلمي خالل العشرية املنقضية حتوالت هامة متثلت
ّ
التطور املتواصل لالعتمادات املرصودة بهدف متكني قطاع البحث
والتنظيمية اليت مشلت خمتلف مؤسسات البحث ويف
العلمي من املساهمة بصفة فعالة يف اجملهود التنموي والرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطين وحسن اخنراطه يف
حميطه اإلقليمي والعاملي.
ً
عنصرا من عناصر منظومة البحث يساهم يف تطوير قطاع اقتصادي
واملعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا البحار بصفته
حيوي هام فقد مشلته هذه التحوالت واإلصالحات اليت خنص بالذكر منها ما يلي:
• إعادة هيكلة وتنظيم املعهد وذلك برتكيز جملس علمي وجملس إدارة وإحداث أربعة خمابر
وسبع وحدات خمتصة.
• تدعيم البنية األساسية للمعهد من خالل إحداث مركز ساحلي جديد باملهدية وحمطة لرتبية األمساك
ببشيمة وبرجمة إحداث ثالثة مراكز جديدة بكل من جرجيس وقابس وطربقة .كما أن املراكز الساحلية
دعما ً
ً
هاما على مستوى املخابر املتوفرة والتجهيزات.
بصالمبو وحلق الوادي وخري الدين واملنستري وصفاقس شهدت
• تدعيم القدرات املالية للمعهـد التـي تطورت من  500أ.د سنة  1998إىل  1500أ.د سنة .2008
ً
باحـث سنة .2008
باحثا سنـة  1998إىل 100
• تدعيم القدرات البشرية للمعهد اليت تطورت من 40
ٍ
• تفتح املعهد على احمليط االقتصادي واالجتماعي ومزيد تثمني نتائج البحث من خالل إحداث حمضنة
مؤسسات خمتصة يف جمال الصيد البحري وتربية األحياء املائية وبيوتكنولوجيا املنتوجات البحرية.
ً
كليا صلب
أما على املستوى العلمي فإن برامج البحث اليت قام املعهد بإجنازها خالل العشرية األخرية فهي تنصهر
اإلسرتاتيجيات الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري وتربية األحياء املائية وتستجيب ملتطلبات املهنيني واملستثمرين
وميكن حوصلتها حول أهم احملاور التالية:
 املساهمة يف تنمية إنتاج قطاع الصيد البحري من األمساك القاعية واألمساك الصغرية العائمة مع احملافظةعلى دميومة استغالهلا.
 العمل على تطوير إنتاج تربية األحياء املائية بامليـاه البحرية واملياه العذبة وكذلـك بامليـاه اجليوحرارية. العمل على تطوير البيوتكنولوجيا البحرية مبا يسمح من قيمة إضافية للمنتوجات البحرية. القيام بدراسات ختص الوسط البحري على مستوى التيارات املائية وحالة التلوث بالبحريات الساحلية ومنذجةالتنقالت املائية ببعض مناطق الشريط الساحلي.
وقد مكنت خمتلف هذه الربامج من التوصل إىل نتائج بالغة األهمية ذات بعد تنموي ميكن تلخيصها فيما يلي:
 -1على مستوى الثروة السمكية:
 تقييم املخزون السمكي القاعي والعائم بصفة دورية ووضع خرائط تربز توزيعه اجلغرايف واملومسي.ً
نوعا من الكائنات البحرية ذات القيمة
 إجناز الدراسات البيولوجية اخلاصة بنمو وتكاثر وتغذية ما يزيد على 39التجارية العالية وهي اآلن مستعملة كقاعدة أساسية لسن التشاريع اخلاصة بتحديد احلجم األدنى وفرتة الصيد
لكل أنواع املنتوج.
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 تطوير تقنيات الصيد املستعملة وإدخال تقنيات جديدة انتقائية وناجعة من بني هذه التقنيات نذكر:• شبكة جر انتقائية لصيد القمربي.)chalut sélectif à crevette( .
• شبكة جر قاعية ذات فتحة عمودية كبرية (.)chalut GOV
• شبكة جر عائمة لصيد السمك األزرق)chalut pélagique( .
• آلة إبعاد الدالفني (.)tube disperseur de dauphin
إىل جانب تطوير تقنيات ومعدات الصيد البحري يقوم املعهد مبتابعة وتنظيم مواسم الصيد البحري وذلك بالتعاون مع
اإلدارة واملهنة.
 -2على مستوى تربية األحياء املائية:
 تقييم خمزون األمساك ببحريات السدود والتعرف على إمكانية التصرف يف استغالهلا بطريقة حمكمة وناجعة.ّ
التحكم يف تقنية التفريخ االصطناعي لريقات مسك الصندر والبوري من نوع ( )chelon labrosusبهدف استزراع
 متبعض حبريات السدود.
 مت إنشاء وحدة منوذجية إلنتاج مسك البلطي يف املياه اجليوحرارية باجلنوب التونسي. التمكن من تربية وتنقية القفالة ومتابعة حالتها الصحية. التقدم يف البحوث اخلاصة بتنقية القفالة من مادة البيوتكسني. تسمني مسك الصفراية ( )Serioleمع إمكانية تسمينها يف األقفاص العائمة.ّ
التحكم يف تقنية تفريخ وتسمني مسك املعز (.)Puntazzo
 صنع علف مركب خاص بتغذية مسك البلطي. -3على مستوى التنوع البيولوجي واحملافظة على املنظومات البيئية البحرية:
ّ
 وضع بنك معلومات خيص التنوع البيولوجي ّالبحرية.
ألهم الكائنات
ّ
ّ
التونسية.
البحرية املوجودة باملياه
 وضع بنك معلومات خيص الطحالب دراسة املعاشب املرجانية.ّ
التونسية.
 دراسة أنواع اإلسفنج بالسواحل -4على مستوى البيوتكنولوجيا البحرية:
 صنع آلة ملراقبة جودة املنتوجات البحرية. التحكم يف تقنيات تثمني االستعماالت الصناعية ملستخرجات الطحالب واعتمادها يف صناعات خمتلفة (موادالتجميل والصيدلة والتغذية احليوانية).
 تثمني مستخرجات بلح البحر واعتمادها يف الصناعات الطبية (تقويم األعضاء). التحكم يف تقنيات متابعة احلالة الصحية للكائنات املائية. -5على مستوى دراسة الوسط البحري:
 وضع منظومة جغرافية رقمية ملتابعة احلالة البيئية لبحرية بنزرت. وضع منظومة جغرافية رقمية للتيارات املائية بالسواحل التونسية. دراسة كثافة ونوعية العلق النباتي واحليواني خلليج قابس. -املساهمة يف الشبكة الوطنية ملتابعة احلالة الصحية للقوقعيات بالسواحل التونسية.
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 - IIاخلطة التنفيذية وبرامج العمل:
بنا ًء على املكاسب احلاصلة يف جمال البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا باملعهد الوطين لعلوم وتكنولوجيا
البحار من ناحية وبالنظر ملتطلبات أهداف اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري وتربية األحياء املائية من
ناحية أخرى ،فإن خطة العمل املقرتحة للمعهد خالل السنوات القادمة من  2009إىل  2016ترتكز على أهم احملاور
التالية:
 -1استكمال التنظيم اهليكلي واإلداري للمعهد مبا يسمح من مزيد تيسري ودعم آليات التصرف املالي
واإلداري والعلمي .مع الرتكيز على خصوصيات املعهد مبا يضمن حسن استغالل للباخرة العلمية ( ّ
حنبعل)
واملتحف البحري( دار احلوت) وخمتلف املـراكز الساحلية وحمضنة املؤسسات.
 -2مواصلة دعم البنية األساسية للمعهد الستكمال شبكة املراكز الساحلية بكل من جرجيس وقابس
ً
حاليا.
وطربقة وقرقنة وحتسني ظروف العمل باملراكز واملخابر املتوفرة
ً
حاليا وبإطارات
 -3تعزيز خمابر البحث باملعهد من املوارد البشرية الالزمة خاصة يف االختصاصات غري املتوفرة
املساندة من فنيني وتقنيني.
 -4مواصلة اقتناء التجهيزات العلمية الكربى الضرورية مع العمل على حتسني توظيفها قصد إحكام
استغالهلا وتيسري التصرف فيها وصيانتها.
 -5مزيد تشبيك املعهد مع خمتلف املؤسسات العلمية الوطنية ذات العالقة باختصاصه قصد التوظيف األمثل
لإلمكانيات املتوفرة واالستغالل املشرتك للمعطيات والنتائج املتحصل عليها.
 -6التأكيد على املزيد من إبرام برامج التعاون الدولي الثنائي ومتعدد األطـراف خاصة مع البلدان املتامخة
للبحر األبيض املتوسط ذات االهتمام املشرتك باملخزون السمكي والبيئة البحرية.
 -7العمل على مزيد تفتح املعهد على حميطه االقتصادي واالجتماعي من خالل تشريكه يف حتديد
األولويات على مستوى الربامج العلمية ومتكينه من استغالل النتائج املتحصل عليها وتصنيعها صلب
مشاريع تنموية.
 -8السعي إىل تثمني النتائج العلمية وبراءات االخرتاع املتحصل عليها باملعهد من خالل مزيد تفعيل دور
حمضنة املؤسسات.
 -9أما على املستوى العلمي فإن برامج البحث املزمع إجنازها فهي ترتكز باألساس على أهداف ّ
خطة التنمية

لقطاع الصيد البحري وتربية األحياء ّ
املائية واملتمثلة يف:

 الرتفيع يف اإلنتاج الوطين يف ميدان الصيد البحري ببالدنا وخاصة بالنسبة لألمساك العائمة الصغرية احلجمً
وصوال إىل حوالي  70ألف طن سنة  2016حسب أهداف ّ
خطة التنمية لقطاع الصيد
واستغالل الثروة املتاحة
البحري.
ّ
ّ
الوطنية العاملة مبياهنا.
مردودية مراكب الصيد
 املساهمة يف حتسنيّ
ّ
 السعي للمحافظة على ّّ
البحرية ّ
والقاعية.
البحرية
احلية وحتقيق دميومة استغالهلا وخاصة الثروات
أهم الثروات
ّ
ّ
وجتدد ّ
التونسية ملا هلا من دور ّ
ّ
أهم
فعال يف التوازن البيئي ومحاية
البحرية باملياه
 احملافظة على املنظوماتاملصايد التونسية.
 تنسيق اجلهود يف نطاق التعاون الدولي العلمي مع فرق البحث بالبلدان اجملاورة لرتشيد استغالل الثرواتّ
ّ
ّ
واإلقليمية.
الدولية
السمكية املشرتكة واملتواجدة باملياه
ّ
 دفع نشاط تربية األحياء ّالبحرية والعذبة.
املائية يف املياه
ّ
التنافسية ملنتوجات الصيد البحري.
 الرفع يف القدرة25
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لتحقيق هذه األهداف يقرتح املعهد الربامج التالية:
 1 - 9يف جمال محاية الثروات السمكية وتنميتها وترشيد استغالهلا:
 حتيني املعطيات العلمية املتعلقة بأهم املوارد البحرية احلية واملستغلة ببالدنا (البيولوجيا ،تقييم املخزونات ،التوزيعاجلغرايف حسب املكان والزمان ،اجلانب االقتصادي واالجتماعي للمصايد )...ووضعها على ذمة املهنيني والسلطة
املعنية بوزارة الفالحة واملوارد ّ
املائية للتحكم السليم يف استغالل ثرواتنا البحرية وإجياد املعلومة العلمية الصحيحة
واحملينة الستعماهلا عند الضرورة.
ً
أخريا يف ميدان الصيد البحري على الثروات البحرية القاعية واملنظومات البحرية
 متابعة مدى تأثري القرارات املتخذةوخاصة القرار الرئاسي حول الراحة البيولوجية جبهة خليج قابس.
 دراسة طرق تركيز احلواجز االصطناعية باألعماق القصرية خبليج قابس واملتابعة العلمية ملدى جناعتها يف محايةالثروات البحرية والتوازن البيئي باملنظومات البحرية.
 إجناز الدراسات االقتصادية الالزمة ألهم مصايدنا والسعي للمساهمة يف حتسني مردودية وحدات الصيد. متابعة مواسم الصيد بكامل مصايدنا والتحكم يف املعلومة العلمية القرتاح مواسم صيد جديدة أو حتوير أو إلغاءمواسم حالية.
 متكني املهنيني ويف اآلجال املعينة من املعطيات العلمية حول الكثافة والتوزيع اجلغرايف للثروات البحرية املستغلةباملياه التونسية واإلقليمية.
 تطوير معدات وتقنيات الصيد ودراسة مدى مالءمتها للثروات البحرية املستغلة وللمنظومات البحرية بالسواحل قصداحملافظة على الثروات السمكية والرتفيع من إنتاج الصيد البحري ولبلوغ هذه األهداف سيتم الرتكيز على:
ً
نسبيا خاصة على مستوى التصدير.
 تطوير شباك دائرية لصيد مسك األنشوبة ذات قيمة جتارية مرتفعةهذا وقد تبني وجود كميات هامة قابلة لالستغالل مبياهنا وافتقار البحار إىل شباك دائرية تتالءم مع هذا
الصنف من األمساك.
 تطوير واستنباط تقنيات صيد جديدة الستغالل ثروات القوقعيات بعدة أماكن بالسواحل التونسية.ً
حاليا للمساهمة يف محاية الثروات البحرية احلية وترشيد
 دراسة وحتسني انتقائية شباك الصيد املستعملةاستغالهلا.
 مواصلة حتيني املعطيات اخلاصة بتقييم خمزون الكائنات البحرية القاعية والصغرية العائمة بصفة دوريةبهدف مالءمة جمهود الصيد مع املوارد املتاح استغالهلا.
 تطوير تقنيات الصيد باجلر ذات االنتقائية العالية. دراسة سبل احملافظة على املخزون من خالل متابعة مواسم الصيد واقرتاح مواسم لتحجري الصيد ببعضاملناطق ووضع أرصفة اصطناعية ضد الصيد اجلائر.
 استكشاف مناطق صيد جديدة غري التقليدية وذلك بأعالي البحار. القيام بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية ملختلف أنشطة الصيد البحري. 2 - 9يف جمال تربية األحياء املائية:
 تطوير تربية األمساك يف األقفاص العائمة واملتابعة البيئية ملواقع الرتبية. تطوير تربية احملار وبلح البحر على احلبال العائمة يف عرض البحر. التحكم يف تقنيات تربية أنواع جديدة من األحياء املائية ذات القيمة التجارية العالية مثل املداس والدنديق والقوقعيات26
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والقشريات والقاروص األسود ومسك احلنشة.
 مواصلة الربامج اخلاصة بتنقية احملار من مادة البيوتكسني. مواصة الربامج اخلاصة باستزراع حبريات السدود قصد إجياد مواطن شغل على عني املكان وتوفري إنتاج حملي مناألمساك.
 مواصلة برنامج تربية مسك البلطي باملياه اجليوحرارية باجلنوب التونسي والتعريف به لدى الفالحيني قصد إدماجهضمن أنشطتهم الفالحية.
 العمل على تطوير تربية األمساك يف األقفاص العائمة. التحكم يف تقنيات تربية أنواع جديدة من األحياء املائية مثل البوري والقمربي واحملار واحلنشة والصندر ذات القيمةالتجارية العالية.
 3 - 9يف جمال التنوع البيولوجي واحملافظة على املنظومات البيئية البحرية:
 دراسة املنظومات البيئية البحرية املتميزة مثل البحريات واخللجان بهدف إحداث حمميات تضمن احملافظة على الثرواتالبحرية.
 دراسة ومتابعة الكائنات البحرية املهددة واملستوطنة والنادرة والغازية وذلك قصد وضع خطة عمل وطنية حلمايةهذه الكائنات.
ّ
املرجانية قصد وضع خطة وطنية حلمايتها وذلك ملدى أهمية هذه املعاشب يف املنظومات البحرية
 مواصلة دراسة املعاشبوخاصة يف جتديد الثروات البحرية.
 4 - 9يف جمال البيوتكنولوجيا البحرية:
ً
عوضا عن
 تثمني املنتوجات البحرية وخاصة األمساك الزرقاء من خالل إجياد تقنيات حديثة لتصنيعها وحتويلهاتسويقها طازجة.
 تثمني بعض املنتجات الفالحية وفواضل معامل حتويل األمساك ضمن تركيبات علفية لتغذية األمساك. استخراج املواد الفعالة من الكائنات البحرية املتعددة اخلاليا ومن العلق النباتي اجملهري باألماكن القصوى مثلالسباخ واملناطق الرطبة واملياه اجليوحرارية.
 5 - 9يف جمال دراسة الوسط البحري:
 مواصلة الدراسات اخلاصة بالبحريات الساحلية قصد النظر يف إمكانية تطوير إنتاجها باالعتماد على تربية األمساك. القيام بدراسة ديناميكية التيارات املائية قصد حتديد أماكن وضع األقفاص العائمة لرتبية األمساك. مزيد تدعيم مرصد البحر حتى يوفر قاعدة هامة للبيانات واملعطيات. بعث منوذج إدراكي للتكهن بالتوزيع اجلغرايف لألمساك الكبرية العائمة باملياه التونسية باالعتماد على العواملالبيئية وتوفر املوارد الغذائية ملثل هذه األمساك.
 تطوير النمذجة الرقمية للتصرف املستديم يف املنظومات البحرية. دراسة ديناميكية الرواسب وتقييم انتشار املواد امللوثة قصد احلصول على قاعدة معطيات ميكن اعتمادها إلجنازاملشاريع الكربى مثل املوانئ.
 -دراسة التغريات املناخية على املنظومات البحرية والشريط الساحلي.
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تقرير حول االستزراع املائي بدولة اإلمارات العربية املتحدة
الدكتور  /إبراهيم عبد اهلل اجلمالي
مدير مركز أحباث البيئة البحرية بدولة اإلمارات

مقدمة:

تتمتع دولة اإلمارات العربية املتحدة مبوارد حبرية طبيعية متنوعة يف مياها اإلقليمية وتشمل املوائل البحرية
والتنوع اإلحيائي واليت تستغل من خالل عمليات صيد األمساك اليت ميارسها جزء من السكان على معظم سواحل الدولة
حيث تعترب مهنة صيد األمساك من املهن املرتبطة برتاث وتاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة خاصة وأن الثروة السمكية
ً
ً
كبريا عند سكان املناطق الساحلية .وقد ترمجت التوجيهات السامية للحكومة الرشيدة يف
اهتماما
بالدولة تالقي
إصدار التعليمات من خالل وزارة البيئة واملياه إلنشاء مركز أحباث البيئة البحرية مبساحة إمجالية تبلغ ما يقارب 333
ألف مرت مربع والذي مت افتتاحه عام  1984لتحقيق عدد من األهداف اليت تتمثل يف إجراء الدراسات واألحباث املتعلقة
ً
ً
ً
ودوليا واليت
وإقليميا
وطنيا
بالبيئة البحرية واحملافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة بالتعاون مع اجلهات املختصة
تعمل يف جمال تنمية البيئة البحرية واحملافظة عليها من خالل اإلنتاج الصناعي لصغار بعض أنواع األمساك اهلامة
ً
اقتصاديا كاهلامور والصبيطي والصايف والشعري والبياح والقابط والشعم والينم وإطالقها على خمتلف سواحل
الدولة وخاصة يف اخلريان واحملميات البحرية ومناطق أشجار القرم من أجل احلفاظ على الثروة السمكية وتنميتها إىل
جانب تدريب وتأهيل كوادر بشرية مواطنة يف جمال البيئة البحرية إضافة إىل تقديم املشورة العلمية والفنية ملختلف
قطاعات اجملتمع واإلشراف على نشر نتائج األحباث والدراسات العلمية والفنية وإيصاهلا إىل اجملتمع.
فقد قام مركز أحباث البيئة البحرية بتنفيذ املبادرات واألنشطة املنوطة بهدف حتقيق احملافظة على الثروات املائية
احلية واستدامتها عن طريق تعزيز املخازين السمكية االقتصادية يف مياه الدولة واملساهمة يف تأهيل الكوادر
ً
عامليا واملساهمة يف إجياد بيئة مناسبة لزيادة
البشرية املواطنة من خالل استخدام أفضل املمارسات والتقنيات املتبعة
التعاون وتبادل اخلربات والدراسات مع املنظمات اإلقليمية والدولية فيما خيتص بالبيئة البحرية والثروة السمكية
وكذلك إجياد الشراكة اإلسرتاتيجية مع القطاع اخلاص يف جمال تنمية البيئة البحرية واحملافظة عليها ،وإلجياد
مركز ختصصي وفريد من نوعه على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي يف جمال أحباث البيئة البحرية قامت الوزارة
بإعادة هيكلة املركز ليحوي ثالثة أقسام ،القسم األول :قسم تنمية األحياء املائية والذي يعين باستزراع األحياء املائية
وكيفية تنميتها وتعزيز املخزون السمكي من خالل إجراء األحباث والدراسات اخلاصة بإنتاج وتربية األحياء املائية
ً
اقتصاديا من خالل عمليات إطالق إصبعيات تلك األنواع من األمساك يف مناطق احملميات الطبيعية واخلريان
اهلامة
باملياه اإلقليمية للدولة باإلضافة إىل تنمية السواحل البحرية عن طريق إعادة تأهيلها باستزراع الشعاب املرجانية
وزراعة شتالت القرم.
أما القسم الثاني فهو قسم علوم البحار والذي يهدف إىل إجراء األحباث والدراسات لرصد وتقييم اخلواص البيولوجية لألمساك
والكائنات البحرية األخرى من حيث تنوعها وموامسها وتوزيعها ورصد وتقييم اخلواص الفيزيائية والكيمائية للمياه
البحرية ورصد وتقييم التغريات والظواهر واملغذيات وأثرها على األحياء والبيئة البحرية.
ويأتي بعد ذلك القسم الثالث وهو قسم ملوثات البيئة البحرية والذي يهدف إىل إجراء األحباث والدراسات لرصد وتقييم
امللوثات الكيماوية اليت تشمل املعادن الثقيلة واملواد اهليدروكربونية يف املياه البحرية للدولة وإجراء األحباث
والدراسات لرصد وتقييم امللوثات الفيزيائية و البيولوجية وتشمل الكائنات احلية الدقيقة والدخيلة املختلفة يف املياه
البحرية للدولة إضافة إىل إجراء األحباث والدراسات لتحاليل وتقييم ّ
السمية احليوية ونشر نتائج األحباث العلمية ذات
العالقة إىل جانب التعاون والتنسيق مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بتنمية األحياء املائية وعلوم
البحار وامللوثات البيئة البحرية.
ً
اقتصاديا ويعترب استزراعها أحد أهم
واجلدير بالذكر فإن املركز يقوم بإجراء الدراسات إلنتاج بعض األمساك اهلامة
األنشطة اليت يقوم بها قسم تنمية األحياء املائية وذلك بهدف دعم وتعزيز املخزون السمكي يف مياه الدولة واليت تعترب
إحدى طرق جتديد الرصيد السمكي يف معظم دول العامل اليت تهتم بالنشاط السمكي وتسهم بتطويره بشكل
مستمر وعلى مدار العام مبختلف أنواع األمساك ً
تبعا ملواسم تزاوجها وطرحها للبيض.
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وقد قام املركز خالل األعوام املنصرمة بدعم املخزون السمكي يف مياه الدولة من خالل استزراع وإنتاج عدد من األمساك
احمللية االقتصادية اهلامة وإطالقها على سواحل الدولة يف مناطق احملميات وانتشار أشجار القرم واخلريان خالل الفرتة
من 1984م إىل 2011م منها اهلامور والسبيطي والقابط والصايف والشعري والبياح والشعم والينم وقد وصل أعدادها
حوالي (  ) 2,213,812إصبعية .وسيقوم املركز خالل هذا العام بإطالق ( )160ألف من صغار أمساك اهلامور والصبيطي
بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة.
ويقوم املركز باستزراع الشعاب املرجانية اليت تعترب من أهم األنشطة اليت تساهم يف حتسني مستوى محاية املناطق
اإلحيائية والبيئات اهلشة .وتنبع أهمية النشاط بكونه يأتي يف إطار اجلهود الرامية إىل تأهيل البيئات اهلشة اليت
تعرضت يف املاضي إىل العديد من الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية اليت أدت إىل خسارة جزء مهم من هذه الثروة
الطبيعية حيث مت تدمري حوالي ( )% 27من مناطق الشعاب املرجانية على مستوى العامل ،وتشري التقارير العلمية أن
( )%30من مناطق الشعاب باخلليج مهددة أو يف مراحل حرجة و ( ) %60فقد مت تدمريها بفعل العوامل البشرية
والطبيعية.
باإلضافة إىل الفوائد االقتصادية والبيئية العديدة اليت توفرها بيئة الشعاب املرجانية للبيئة البحرية ككل وللثروات
املائية احلية اليت تصب يف تعزيز األمن الغذائي والبيئي ،حيث تشكل الشعاب املرجانية أحد املوائل املهمة للثروة
ً
موطنا للعديد من الكائنات البحرية اليت تعترب
السمكية والكائنات البحرية األخرى يف البيئة البحرية ،وكونها
ً
ً
غذائيا ومأوى ومناطق للتزاوج للعديد من أنواع األمساك والكائنات البحرية وذلك لتوفر العوامل املناسبة من
مصدرا
غذاء ومكان لوضع البيض ومن ثم فإن هذه الشعاب تعترب مناطق حضانة لصغار األمساك والكائنات األخرى ،وهي
أحد مصادر صناعة األدوية والسياحة البيئية.
وقد جنح املركز باستزراع (ً )24
نوعا من الشعاب املرجانية وباستخدام تقنيات حديثة لتعظيم استخدام املادة البيولوجية
إلكثار أكرب عدد ممكن حتت الظروف البيئية املناسبة ،ومت اختيار عدد  10أنواع منها للتثبيت حيث أثبتت معدالت
ً
حاليا تثبيت 8
منو عالية ونفوق قليلة ،فقد مت تثبيت عدد نوعني يف الساحل الشرقي للدولة بعدد  800مستعمرة ويتم
أنواع بإمارة أم القيوين املطلة على اخلليج العربي والذي سيصل عددها  2000مستعمرة.
وتعمل الوزارة جاهدة على إنشاء بنك للشعاب املرجانية الذي حيتوي على العديد من أمهات الشعاب املرجانية ،وسيكون
هلذا البنك دور مهم يف تأهيل وتنمية مناطق الشعاب املرجانية يف الدولة .وقد قام املركز بتأهيل وتدريب فريق من دولة
الكويت و مملكةالبحرين ومجعية اإلمارات للغوص على تقنية استزراع الشعاب املرجانية يف عامي 2011م و2012م.
ً
نظرا للفوائد العديدة اليت توفرها نباتات القرم ودورها يف
ويأتي نشاط زراعة أشجار القرم ورعايتها واحملافظة عليها
محاية البيئة البحرية وثرواتها احلية وذلك عن طريق تطوير تقنيات زراعتها وإكثارها يف املناطق الساحلية للدولة من
خالل التنسيق والتعاون مع العديد من اجلهات املعنية بالدولة مثل البلديات واهليئات واملؤسسات كما أولت الوزارة عناية
كبرية ألشجار القرم كونها من األنظمة البيئية اليت جيب تنميتها واحملافظة عليها .ومن خالل التجارب والدراسات اليت
أجراها املركز فقد مت تطوير تقنية لزراعة أشجار القرم على املناطق الساحلية للدولة تتناسب مع الظروف السائدة يف
معظم املناطق حيث بلغ عدد البذور املزروعة  470ألف بذرة وعددالشتالت املزروعة  60ألف شتلة خالل الفرتة املاضية.
وخالل عام 2012م مت زراعة  15ألف شتلة.
وضمن خطتها اإلسرتاتيجية فإن الوزارة تعكف على وضع خريطة مفصلة للتوزيع اجلغرايف للشعاب املرجانية وأشجار
القرم وحتديد مساحاتها على مستوى الدولة .وقد أشارت النتائج األولية أن نسبة  %40من الشعاب املرجانية احلية موجودة
يف احليود املرجانية وأنه هناك ً 27
نوعا من الشعاب املرجانية موجودة يف مياه الدولة املطلة على اخلليج العربي .أما أشجار
القرم فتشري النتائج األولية أنه هناك نوع واحد من أشجار القرم هو «القرم الرمادي» ،وامسه العلمي Avicennia marina
«أفيسينيا مارينا» ،وأن ارتفاع أشجار القرم يف إمارة أبوظيب 5 - 2م ،واتضح أن هناك أربع بيئات خمتلفة باإلمارة .وسيتم
استكمال إجراء املسوحات بباقي إمارات الدولة حيث سيكون نسبة اإلجناز  % 50يف نهاية عام 2012م.
وهناك دراسة قائمة باملركز عن فعالية املشاد الصناعية املصنعة من مواد صديقة للبيئة ومقارنتها مع املصنعة من
مواد أخرى ملعرفة مدى مساهمتها يف إثراء البيئة البحرية باعتبارها أماكن جلذب احلياة البحرية مثل األمساك واحملار
والالفقاريات والكائنات األخرى وقد مت إجناز  %50منه.
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ً
سنويا باختيار  3أنواع من األمساك اهلامة االقتصادية بالدولة لعمل دراسة بيولوجية عليها ملعرفة مواسم
ويقوم املركز
تكاثرها والطول عند أول نضج جنسي ،األمر الذي يساهم يف وضع التشريعات إلدارة مصايد األمساك وتنميتها لتعزيز
املخزون السمكي ،حيث مت التعرف على مواسم تكاثر األنواع التالية :اهلامور (مارس  -مايو)،السمان (إبريل  -يونيو)،
الكوفر (نوفمرب  -مارس) ،الفرش (مارس  -مايو) ،احلمرا (يونيو  -أغسطس) ،الكنعد (مارس  -يونيو) ،الشعري العربي
(فرباير  -إبريل) ،الشعري السولي (إبريل  -يونيو) ،الشعري اليماه (فرباير ـ مايو و أغسطس ـ سبتمرب).
وقام املركز بوضع اخلطة الوطنية إلدارة ورصد ظاهرة املد األمحر بالدولة ويتم تنفيذ براجمها حيث مت تشكيل فريق
عمل ملتابعة ظاهرة املد األمحر واستقدام اخلرباء من خمتلف دول العامل .وقد مشلت برنامج رصد ومراقبة اهلائمات النباتية
املسببة للمد األمحر ويتم حتديثه على حسب متطلبات الربنامج حيث مت استحداث خمترب لذلك ويتم مجع عينات بصورة
دورية من حمطات منتشرة على سواحل الدولة بهدف معرفة انتشار وأنواع تلك اهلوائم يف املياه اإلقليمية للدولة يف أوقات
زمنية وفصول خمتلفة يف السنة وذلك ألجل تقييم تلك الكتلة ودورها يف حدوث النشاط البيولوجي أو املد األمحر
ً
مؤشرا لقياس
وأهميتها يف السلسة الغذائية يف البيئة البحرية .ويعترب برنامج حتديد التوزيع اجلغرايف للصدفيات
السميات اليت قد تنشأ من حالة حدوث ظاهرة املد األمحر ،وبرنامج للخطوط التوجيهية حلماية مآخذ املياه يف حمطات
التحلية (مت إجنازه) وقد عقدت دورة تدريبية لألفراد الذين يعملون مبحطات التحلية وذلك بهدف تأهيلهم للتعامل مع
ظاهرة املد األمحر يف حالة حدوثها وما هي اإلجراءات اليت جيب اختاذها يف حينه؟ وقد مت البدء يف وضع برنامج ملعايري
إنشاء املزارع السمكية ومحايتها .وهناك برنامج االتصال اإلعالمي والتعليمي واإلرشاد والتوعية حيث مت إنشاء رابط
إلكرتوني حول ظاهرة املد األمحر على موقع الوزارة والذي حيتوي على العديد من املواضيع املتعلقة بظاهرة املد األمحر
ويتم حتديثه بشكل دوري وميكن لألفراد والباحثني االطالع عليه لالستفادة العملية والتعرف على الظاهرة.
كما يسعى املركز خالل الفرتة املقبلة أن يكون مركز تنبؤ مبكر للمنشآت الساحلية مثل حمطات التحلية
ويساهم يف الوقاية من أمراض األمساك واستكمال إجراء الدراسات والبحوث التخصصية املتعلقة بتنمية األحياء
واملوائل البحرية وملوثات البيئة البحرية و تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يف جمال البيئة البحرية و تقديم املشورة
الفنية واملعرفة لألفراد واملؤسسات وزيادة كمية صغار األمساك املطروحة يف اخلريان واحملميات.
إن البيئة البحرية تعد واحدة من أهم البيئات يف الدولة ،فباإلضافة إىل دورها االقتصادي املباشر ،فهي تضم اجلزء األكرب
من التنوع البيولوجي يف الدولة .وهلذا فقد أولت الوزارة محاية البيئة البحرية وثرواتها أهمية خاصة ،وقد انعكس هذا
بوضوح يف اهليكل التنظيمي للوزارة الذي يضم أربع إدارات رئيسية تعنى بالبيئة البحرية .باإلضافة إىل تدشني
مركز الشيخ خليفة لألحباث البحرية مبكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة
– (حفظه اهلل) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد املكتوم – رئيس جملس الوزراء  -حيث سيكون هذا
املركز من أهم املراكز على املستوى اإلقليمي والعاملي وسيقوم املركز بإنتاج  10ماليني من صغار األمساك االقتصادية
ً
ً
متخصصا يف جمال البيئة البحرية.
خمتربا
و سيضم 14

خطوات االستزراع:
استزراع األمساك البحرية:

إن خطوات االستزراع تبدأ جبمع األمهات من البحر بالتعاون مع بعض الصيادين أو عن طريق وسائل الصيد
املتبعة يف املركز وبعد التجميع توضع األمهات يف أحواض كبرية سعتها  2400مرت مكعب من مياه البحر قبل موسم
اإلنتاج بأربعة أشهر ويتم تغذيتها بغذاء مركز مما يساعد على منوها حيث تنقل األمساك بعد ذلك من هذه األحواض
إىل أحواض أصغر ونسميها «أحواض رعاية األمهات» على أن يتم اختيار األمهات املناسبة قبل وضع البيض بشهرين أو
أكثر ،ويف احلوض الصغري يتم تغذيتها بغذاء مركز حتى نضمن جودة اإلنتاج .قبل شهر من موسم اإلنتاج حنصي
عدد الذكور واإلناث ففي اهلامور و الصبيطي نستخدم إبر لسحب السائل املنوي أو البيوض من الفتحة التناسلية فنتعرف
على الذكر من األنثى بهذه الطريقة ونرتكها يف األحواض للتزاوج واليت تتم بعد مغيب الشمس وخالل فرتة التزاوج
نضع شباك ذات فتحات ضيقة عند خمرج املياه من احلوض أي يكون حجم فتحة الشبكة أصغر من حجم البيض حتى
ال تسمح مبرورها وتبقى بالشبكة حبيث يتم مجع البيض ً
فجرا وتكون املياه انسيابية للحيلولة دون تلف البيض
وتستخدم هذه الطريقة جلمع البيض ألمساك اهلامور والصبيطي؛ ألن بيوضها تكون طافية على سطح املاء .ويتم
وضع البيض بعد اجلمع يف أنابيب اختبار وذلك لفصل البيض املخصب عن البيض غري املخصب ونتعرف على البيض
املخصب من خالل طفوه على سطح املاء أما غري املخصب يرتسب يف القاع ،ومن ثم تؤخذ البيوض املخصبة وتوضع يف
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أحواض سعتها من  500إىل  1000لرت وذلك بهدف معرفة معدل الفقس وبعد الفقس نرتك الريقات ملدة يوم يف احلوض
ألنها تكون خالل هذه املرحلة شديدة التأثر باحمليط اخلارجي حيث إن عملية نقلها قد تتسبب يف نفوقها .ثم ننقلها
ألحواض أكرب تسمى أحواض رعاية وتربية الريقات ليتم تغذيتها بأغذية مركزة ،ويتم وضع هائمات نباتية وحيوانية
يتم إنتاجها باملركز ً
بدءا من منتصف أكتوبر ،تسمى اهلائمات النباتية ترتاسلمس واحليوانية روتيفريا اليت يعترب
حجمها مناسب حلجم فتحة فم الريقة حتى تستطيع يرقات األمساك أن تتغذي عليها ،ويتم وضع عدد  10 – 8روتيفري يف
امللميرت الواحد للريقة الواحدة وتتغذى الريقات على الروتفريا من يومني لعشرين يوم وعند عمر مخسة عشر ً
يوما يتم
ثان من الغذاء ويسمى األرتيميا الذي يتم تفقيسه يف املركز ويتم تغذيتها للريقات ملدة  9أيام وبعدها يتم
إدخال نوع ٍ
إضافة الكوبيبود نوع من اهلائمات احليوانية املنتشرة بالبيئة البحرية ملدة عشرة أيام ،ومن اليوم العاشر وحتى الـ90
ً
يوما تتم التغذية بنوع من األغذية املختلفة املركبة وذات األحجام املختلفة اليت تناسب حجم فتحة فم الريقة ،لتطرح بعد
أن تصل حلجم  15-5سم.
وإن االختالف يف استزراع الصايف يكون من خالل نقل األمهات من األحواض الكبرية إىل األحواض األصغر حيث توضع
األمهات اللواتي يتم انتقائهن بنسبة أنثى لكل ذكرين وميكن متييز الذكر عن األنثى بالضغط اخلفيف على
ً
نظرا ألن بيض
البطن لرؤية السائل املنوي أو البيوض اليت خترج من الفتحة التناسلية ،وتوضع يف حوض سعته ألف لرت
الصايف يلتصق يف قاع احلوض وعلى أي شيء موجود باحلوض مثل حجارة التهوية وبالرؤية اجملردة ميكن معرفة إن
كانت األمهات باضت أم ال ،ثم نقوم بفحص األمهات للتأكد إذا كانت هناك بيوض باقية مل يتم وضعها باحلوض.
ساعة ً
ً
وفقا لدرجات احلرارة ،وبعد الفقس يتم
وتبقى البيوض املخصبة يف احلوض حتى تفقس وذلك يستغرق 48 - 24
نقل الريقات إىل أحواض رعاية الريقات اليت يتم فيها التغذية بنفس الطريقة املتبعة يف اهلامور والسبيطي ،ويتم إضافة
الشبا نوع من الطحالب البحرية عند عمر ً 35
يوما حتى تصل إىل احلجم املناسب للطرح.
ويتم تشجيع الصيادين على فكرة االستزراع من خالل تزويدهم باإلصبعيات اليت يأخذونها ويضعونها يف شباك
عائمة بالبحر ويتم تغذيتها بشكل يومي ومبتابعة من قبل فنيي املركز ،ويستفيد الصياد يف حال عدم وجود هذا
النوع من السمك يف السوق بسبب انتهاء موسم صيده أو يف حالة وجود رياح شديدة وال يستطيع الصياد نزول البحر.
ً
وأيضا أصحاب املزارع الذين حتتوي مياه املزرعة على
ميكن عرض هذه األنواع بالسوق بسعر يناسبه كمستزرع،
نسب عالية من األمالح بها.

استزراع أمساك البلطي:
تعترب أمساك البلطي من األمساك اليت تعيش يف املياه قليلة امللوحة أي ميكن أن تعيش يف املياه املستخدمة
باملزارع ،حبيث يتم استزراع البلطي بنظام إعادة استخدام املياه باملركز عن طريق فلرتته بواسطة فلرت بيولوجي مبسط،
حيث أن املزارعني ميتلكون أحواض مياه يستخدمونها لري املزروعات يف مزارعهم ،فيتم االقرتاح على املزارع وضع مسك
البلطي يف هذه األحواض ،حيث إن فضالت األمساك تشكل أمسدة طبيعية للزراعة ،فيزيد بذلك إنتاجه الزراعي
كفائدة أوىل أما الفائدة الثانية اليت حيققها فهي تكاثر األمساك ،وبالتالي ميكن تسويقها وبيعها مما حيقق له
مكاسب مادية جيدة وحيقق لنا النجاح يف خلق نوع من التوازن يف منظومة األمن الغذائي.

استزراع أمساك البياح (البوري):
أما عن طريقة استزراع البياح فتوضع أمهات البياح يف األحواض الكبرية املذكورة أعاله ،وبعد أن تتم عملية
التزاوج ،تنقل البيوض املخصبة من حوض األمهات إىل منطقة القناه املائية واخلور املزروعة حوله أشجار القرم خلف
املركز حيث تفقس البيوض املخصبة يف تلك املنطقة الغنية باألغذية الطبيعية نتيجة لوجود أشجار القرم ومياه البحر
الطبيعية وبذلك تنمو الريقات بصورة طبيعية.

االستثمار يف جمال استزراع األحياء املائية:
أما خبصوص االستثمار يف جمال استزراع الثروات املائية احلية فإنه بلغ إمجالي االستثمار حوالي  800مليون
درهم وهناك  6شركات مسجلة يف جمال االستزراع وهي تقوم بإنتاج أمساك حبرية ونهرية والطحالب باإلضافة إىل
إنتاج الكفيار.
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الوضع احلالي وتقنية االستزراع السمكي يف مملكة البحرين
السيد /عدلي عبد الرمحن األنصاري  ،رئيس قسم إنتاج يرقات األمساك ،إدارة املوارد البحرية
اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية  ،مملكة البحرين – ص ب20071 :

املقدمة:
يعترب االستزراع السمكي يف الوقت احلالي املنطلق واملتنفس الوحيد والبديل يف توفري املادة الغذائية كربوتني
ً
عوضا عن الصيد البحري الذي يعاني من مشاكل مجة يف العامل بشكل عام ومملكة البحرين بشكل
حيواني
خاص .حيث أن أهم التحديات اليت تواجه قطاع الصيد البحري يف البحرين هي التلوث البيئي مبختلف أنواعه إضافة
إىل عمليات احلفر والردم من أجل التوسع العمراني لقلة املساحات األرضية .كما أن النمو السكاني يزيد من الطلب
ً
ً
مستمرا على
استنزافا
على األمساك وبالتالي يؤدي ذلك إىل رفع جهد الصيد من أجل توفري الغذاء البحري مما يشكل
املصايد .من هنا كان االجتاه حنو االستزراع املائي كبديل أو مساهم يف توفري املادة الغذائية.
أصبحت تربية األحياء املائية يف الوضع احلالي العاملي تساهم يف نصف كمية األمساك اليت يستهلكها البشر ,مما
يعكس حيوية هذا القطاع يف النمو االقتصادي العاملي .ففي سنة  2010ساهمت مصايد األمساك الطبيعية وتربية
األحياء املائية يف العامل بتزويد حوالي  148مليون طنُ ,
أستخدم حنو  128مليون طن منها كغذاء للبشر من األمساك
ً
سنويا ,ويف عام  ،2010بلغ اإلنتاج العاملي من األمساك الغذائية
حيث كان نصيب الفرد فيها ما يعادل  18.6كغم
ً
املستزرعة  59.9مليون طن ،بزيادة قدرها  7.5يف املائة مقارنة باإلنتاج يف عام  2009الذي بلغ  55.7مليون طن بينما
كان  32.4مليون طن يف عام  2000ومن هذا فإن اجتاه العامل بأسره سيصب حنو قطاع تربية األحياء املائية ملا له من
مردود على توفري املادة الغذائية ويفتح جمال عمل للمواطنني ويساعد يف اتزان املخزون الطبيعي.
تشري إحصائيات إدارة الثروة البحرية لعام  2009بأن كمية املصايد من األمساك والربيان يف البحرين بلغت 16356
طن مرتي بينما كانت كمية االستهالك  9956طن مرتي وبلغ معدل استهالك األمساك للفرد حوالي  8.5كجم
 /شخص (إدارة الثروة البحرية  .)2011 ,هذه األرقام تعكس مدى أهمية الدور الذي سيلعبه االستزراع البحري يف
املستقبل لتوفري مصدر بروتيين رخيص ومهم لالستهالك احمللي .إضافة إىل ما سبق فإن كميات املصايد من األمساك
والربيان للسنوات املاضية تشري إىل اخنفاض مستمر ترجع أسبابه إىل عدة عوامل منها الصيد اجلائر ،تدمري املصايد
والبيئات والتلوث ...اخل.
ً
وإدراكا منها للوضع احلالي للثروة السمكية ،بدأت إدارة املوارد البحرية بإدخال تقنيات جديدة
من هذا املنظور
و أنواع خمتلفة من األمساك مثل السيربيم وذلك لتجربته يف اإلنتاج و تو فريه كمادة غذائية عن طريق إدخال
القطاع اخلاص يف مشاريع استثمارية.

ولقد كان للمركز الوطين لالستزراع البحري التابع إلدارة املوارد البحرية يف رأس حيان األثر البالغ يف محاية الثروة
السمكية يف مملكة البحرين ،وذلك بعمليات اإلنتاج وإكثار الريقات مبختلف أنواعها (اهلامور ،الشعم ،الصايف
,السبيطي )...وتربيتها ثم طرحها يف املياه اإلقليمية للمملكة بهدف تدعيم املخزون السمكي  ,وهي إحدى الطرق
احلديثة املتبعة يف دول العامل املتقدمة يف هذا اجملال للحفاظ على خمزونها البحري الطبيعي.

احلاجة إىل االستزراع يف مملكة البحرين:
تعترب مملكة البحرين املتمثلة يف إدارة املوارد البحرية (املركز الوطين لالستزراع البحري) من الرواد يف منطقة
اخلليج العربي فاحلاجة إىل االستزراع تتمثل يف عدة عوامل منها:
 -1حمدودية املسطحات املائية حول مملكة البحرين وحمدودية توفر الكتلة احلية.
 -2الغزو االستثماري والتوسع العمراني وعمليتا احلفر والردم البحري كل هذا يرتك آثار تدمريية على البيئة
البحرية.
 -3الصيد اجلائر مبختلف الطرق ومنها صيد الروبيان الذي يعترب األساس يف تدمري البيئة وتأثريها على املخزون
السمكي.
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 -4انقراض أنواع عدة من األمساك واألحياء البحرية األخرى.
 -5الزيادة السكانية املطردة وزيادة الطلب على األمساك.
 -6التلوث البيئي مبختلف أشكاله منها النفطي ,خملفات املصانع ,خملفات اجملاري وغريها.
 -7االستنزاف املستمر على املصايد.

أهداف املركز الوطين لالستزراع البحري:
ً
ً
ً
ومتجددا ذا بروتني عالي اجلودة.
حيويا
مصدرا
 -1تأمني األمن الغذائي البحري باعتباره
 -2توفري كميات من األمساك التجارية الطازجة ذات القيمة الغذائية العالية وبأسعار ميسرة.
 -3خيار إسرتاتيجي جراء عمليات الردم واحلفر والتلوث يف البيئة البحرية.
 -4إنعاش املخزون السمكي الطبيعي عن طريق إطالق إصبعيات األمساك التجارية اهلامة.
 -5توفري قاعدة بيانات فنية وتقنية ومعرفة الكيفية العلمية الدقيقة لالستزراع السمكي.
 -6فتح آفاق جديدة لالستثمار السمكي عن طريق توفري إصبعيات األمساك اهلامة لدول اجلوار وتصدير كميات
مبستوى جتاري ذات رحبية.
 -7جمال اقتصادي جديد يف اململكة الستثمار القطاع اخلاص.
 -8نواة خليجية للتدريب العلمي والتعليم التقين يف جمال االستزراع البحري.
 -9توفري التدريب الالزم للصيادين واملهتمني على املستوى الوطين إدراج الزراعة السمكية ضمن الربامج التنموية.
 -10استقطاب الناشئة والشباب لالخنراط يف هذا اجملال عرب الزيارات امليدانية للمركز ونشر الوعي والتثقيف البحري
يف جمال االستزراع.

املوقع:
يقع املركز الوطين لالستزراع البحري على الساحل الشرقي للمملكة بني قرييت عسكر وجو وبالتحديد يف منطقة
رأس حيان.

توزيع األقسام يف إدارة املوارد البحرية:

إدارة املوارد البحرية

قسم احلفاظ على املوارد وقسم إنتاج يرقات األمساك و قسم تربية األمساك البحرية
جمموعة إنتاج الريقات و جمموعة الغذاء احلي
وحدة التبييض ،وحدة الرعاية ،وحدة اإلنتاج ،وحدة إنتاج
وتربية يرقات أمساك التكاثر العوالق احليوانية والعوالق النباتية
جمموعة احلضانة و جمموعة املزارع السمكية

وحدة القوانني وحدة اإلرشاد وحدة التغذية وحدة إنتاج
واملتابعة والتطوير صغار األمساك
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ً
أوال ـ قسم إنتاج يرقات األمساك:
يقوم هذا القسم بإنتاج عدة أنواع من األمساك البحرية املهمة ذات اجلودة العالية وبها جمموعتان:
 -1جمموعة إنتاج الريقات:
أ -وحدة رعاية أمساك التكاثر:
تعين هذه الوحدة بتوفري األمساك احمللية بصيدها من البيئة احمللية واحملافظة عليها وأقلمتها على البيئة
احملصورة يف األحواض باإلضافة إىل تغذيتها بغذاء يالئم كل نوع من السمك.
أنواع األمساك املستزرعة يف املركز:
 -1أمساك السبيطي .Sparidentex hasta
 -2أمساك اهلامور .Epinephelus coioides
 -3أمساك الصايف . Siganus canaliculatus
 -4أمساك الشقر. Lutjanus argentimaculatus
 -5أمساك السيربيم األوروبي . Sparus aurata
التقنية املتبعة يف إنتاج يرقات األمساك البحرية:
• تغذية األمهات:
يتم تغذية األمهات  3مرات يف األسبوع حتى الشبع أو  %3من جمموع أوزانها ،حيث يستخدم هلا أنواع خمتلفة
من األمساك مثل امليد  liza carinataوالسردين Sardinella albellaوالسلس  Hemiramphus farحسب التوفر مرتني يف
األسبوع باإلضافة إىل احلبار  cuttlefishمرة واحدة يف األسبوع ،من جهة أخرى تتم إضافة الفيتامينات واألمحاض الدهنية
غري املشبعة إىل علف األمهات وذلك لرفع القيمة الغذائية لألكل وبالتالي لزيادة معدل اخلصوبة وزيادة نسبة عملية
الفقس.
• األحواض املستخدمة لألمهات:
ً
حوضا مثمن الشكل بسعة إمجالية  1175م ³وبها جتهيزات ومتديدات للماء واهلواء كما
يوجد باملركز 21
حتوي على جتهيزات خاصة لتجميع البيض.
ب -وحدة التبييض وتربية الريقات (املفقس):
متتلك البحرين مفقسني حديثني مزودين بأفضل املعدات ،قادرين على إنتاج الريقات بكميات جتارية ويداران
بكادر وطين على درجة عالية من التقنية والتدريب.
• املفقس (:)1
يستخدم إلنتاج يرقات عدة أنواع من األمساك احمللية املذكورة أعاله ،حيوي املفقس على أحواض أمسنتية
ً
حوضا ذات سعة إمجالية تبلغ  600م ³مزودة جبميع االحتياجات من أنابيب للهواء واألكسجني وأنابيب
وعددها 22
خاصة ملاء البحر متصلة بعدد  2من املرشحات الرملية ومترر على جهاز التعقيم.
• نظام رعاية البيض.
• عملية الفقس.
هناك طريقتان تتبعان لعملية الفقس.
ً
فمثال أمساك
األوىل :عن طريق وضع البيض يف أحواض سعة  1م ³و تثبيت درجة احلرارة املناسبة على حسب النوع
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السبيطي ترتاوح ما بني  21-19م ºأما أمساك اهلامور ما بني  28-25م °مع تبديل املاء بنسبة  % 800وبإضافة هواء خفيف
عليها.
الثانية :عن طريق نقل البيض مباشرة إىل أحواض تربية الريقات ويتم تبديل املاء فيه بنسبة  %300 - 200يف البداية
ومن ثم زيادة نسبة تبديل املاء إىل  400إىل  % 500قبل عملية الفقس ( انظر الشكل .)1
• عملية تربية الريقات:
تتم تربية يرقات أمساك السبيطي و اهلامور يف أحواض حبجم  24م ³باستخدام مستوى مائي  20م .³إن كثافة
الريقات يف البداية ترتاوح ما بني  50إىل  60يرقة يف اللرت.
إن نسبة املعيشة حتى يوم األربعني للسبيطي ترتاوح ما بني  % 26.6-14.5حبجم يرتاوح ما بني
 20-17ملم حتت درجة حرارة ترتاوح ما بني  22-18م( º.(Alansari et at., 2002أما اهلامور فيرتاوح ما بني  2.1إىل .% 8.6
تبديل املاء:
ال يتم تبديل املاء السبيطي حتى اليوم الثالث ففي اليوم الرابع يتم إضافة  % 10من املاء ويف اليوم اخلامس يبدأ
تبديل ما نسبته  % 20حتى يصل إىل  % 800من اليوم اخلامس والثالثني حتى اليوم األربعني (شكل  .)1أما اهلامور
ً
ً
تدرجييا حت تصل
كثريا عن تربية السبيطي فال يتم تبديل املاء يف الثمانية أيام األوىل و من ثم يتم زيادتها
فيختلف
إىل  %100يف اليوم العشرين و  %400عند االنتهاء من عملية الرتبية يف املفقس يف اليوم اخلامس والثالثني حتى اليوم
األربعني.
تغذية الريقات:
شكل  .1عملية تبديل املاء خالل تربية يرقات أمساك السبيطي يف املفقس.
خالل تربية الريقات يستخدم  4أنواع من الغذاء :الطحالب ،الروتيفرا ،األرتيميا باإلضافة إىل الغذاء الصناعي (جدول .)1
جدول  1-أنواع األكل املستخدم يف عملية تربية يرقات أمساك السبيطي و اهلامور حتى اليوم األربعني
Feed Type
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Days After Hatching
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10
15
20
25
Chlorella sp.
****************************
***** يستخدم للهامور فقط Copepodes nauplii
Brachionus
**********************************
Artemia nauplii
****************************
Love Larva No.2
************************* 150 -200 μ
Love Larva No.3
********************* 300 -500 μ
Love Larva No.4
******** 500- 850

• عملية حتديد عدد الريقات خالل الرتبية:
تتم عملية حتديد عدد الريقات بداية يف اليوم العاشر بأخذ عينات من أحواض الرتبية باستخدام أنبوبة PVC
بطول  2.5مرت و بقطر  3.5سم ،تتم العملية عادة بعد ساعتني من الغروب أو حتى يالحظ انتشار الريقات على مجيع
أحناء احلوض .و من ثم يؤخذ متوسط العدد و يضرب يف حجم املاء.
ومن بعد اليوم الرابع عشر يتم حتديد العدد عن طريق تنظيف القاع وعد الريقات النافقة.
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عملية فصل الريقات:
ملنع حدوث عملية االفرتاس أو التقليل منها عند أمساك السبيطي ،يتم خفض كثافة الريقات يف األحواض ابتدا ًء
من اليوم العشرين حتى يوم الثالث والعشرين .ففي هذه األيام تكون الريقات قوية وتستحمل عملية النقل باإلضافة
إىل أنها تتجمع على شكل جمموعات يسهل صيدها .فإذا مت التأخري عن هذا الوقت يكون من الصعب صيدها .هناك
طريقتان تستعمالن لعملية الصيد ً
أوال :عن طريق وعاء بالستيكي وثانيا ً :عن طريق أهواز املاء.
ً
عادة من اليوم اخلامس والعشرين وتزداد بعد اليوم الثالثني حتى اليوم األربعني .يف هذه الفرتة ال
وتبدأ عملية االفرتاس

ميكن عمل فرز هلا وتتم هذه العملية يف مرحلة احلضانة أي بعد اليوم السابع واألربعني باستخدام مفرزة حبجم  2ملم.
• اإلنتاج وعملية تقدير العدد النهائي:

بعد أربعني يوم من الرتبية ,تكون الريقات قوية وتستحمل عملية نقلها إىل مرحلة احلضانة .ففي هذه املرحلة
يتم تنزيل املاء يف األحواض إىل مستوى ميكن صيدها بواسطة سالل من البالستك ذات فتحات صغرية ال تسمح لصغار
األمساك أن تتخللها ومن ثم يتم جتميعها بواسطة شباك يدوية ونقلها عن طريق أوعية بالستيكية (جردل).
تتم عملية تقدير العدد بواسطة مقارنة عدد معلوم من صغار األمساك يف وعاء مع عدد آخر غري معلوم باستخدام اخلربة،
ومن ثم تنقل إىل وحدة احلضانة بواسطة السيارة.
• املفقس (:)2
يستخدم إلنتاج يرقات  Gilthead Sea breamنوع  Sparus aurataونظامه منفصل عن املفقس رقم ( )1وحيوي
ً
ً
تقريبا ,كل حوض
حوضا دائري الشكل سعة الواحد منه  3.7م ³مبجموع كلي يعادل  100م ³
هذا املفقس على 27
مزود بأنابيب للهواء واألكسجني وماء متصل مبرشح رملي باإلضافة إىل أنابيب متصلة مبربد مائي.
التقنية املستخدمة إلنتاج أمساك السيربيم:
النظام املائي يف املفقس (:)2
هناك مضخة رئيسية تصب يف  3أحواض ختزين ,حوض  )Sedimentation tankمتصل بأنابيب من األعلى يصب
يف حوضني خللط ماء البحر باملاء احللو خلفض درجة امللوحة إىل ما يقارب من ً 38-36
جزءا من األلف .هذه األحواض متصلة
مبضخة موصلة إىل مرشح رملي سعة  1500لرت ومن ثم إىل مرشح على شكل كيس ميرر عليه املاء قبل مروره إىل
جهاز التعقيم.Ultra violet
بعد عملية التعقيم يصب املاء يف خزان ماء سعة طن واحد يسحب املاء منه عن طريق مضخة متصلة جبهاز التربيد
 Chillerوعن طريق هذا اخلزان بعد تربيد املاء ميرر املاء بواسطة مضخة ثانية لتوزيعها على أحواض تربية الريقات يف
داخل املفقس حيث يوجد لكل حوض صمام لضبط كمية املاء املستخدم لعملية تبديل املاء.
أما بالنسبة إىل تقنية اإلنتاج ألمساك السيربيم فتتلخص يف جدول .2
جدول  2-تقنية اإلنتاج ألمساك السيربيم يف املفقس
بداية تغذية الريقات بالدوالبيات بعد فتح الفم للريقات من اليوم الرابع و ذلك يعتمد على درجة احلرارة حتى اليوم
الثالثني .
عدد الدوالبيات يف كل مرة

من  5 - 3دوالبيات /ملم

عدد مرات التغذية يف اليوم

 4مرات

بداية استخدام األرتيميا

من اليوم الثالث والعشرين حتى اليوم الستني
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تبديل املاء

يف البداية من  2إىل  3ليرتات يف الدقيقة حتى بداية استخدام الطحالب من اليوم
 4إىل  30خيفض تبديل املاء إىل  / 1دقيقة من يوم  30إىل  2 ،35ليرت /دقيقة
ومن ثم إىل  4ليرتات  /دقيقة يف يوم  40وبعد ذلك يزداد إىل  8ليرتات  /دقيقة
عند نقلها إىل احلضانة.

الغذاء الصناعي

يستخدم غذاء حبجم  200-100ميكرون من يوم  31بعدد  8مرات يف اليوم ثم
إىل  12مرة بزيادة كمية الغذاء حتى احلصاد.

تنظيف قاع احلوض

يبدأ من يوم  1و بعد ذلك يف يوم  .7بعد ذلك كل  3أيام حتى يوم  .20بعد يوم
 20كل يوم حتى احلصاد.

 - 2جمموعة إنتاج الغذاء احلي:
تعمل وحدة إنتاج الغذاء احلي على توفري الكائنات احلية الدقيقة املختلفة ذات األحجام املناسبة والقيمة
الغذائية العالية لتغذية يرقات األمساك البحرية.
أ – وحدة العوالق النباتية (إنتاج الطحالب):
هناك أربعة أنواع من الطحالب تنتج يف املركز:
 -1الكلوريال . Chlorella sp
 -2نانوكلوروبسيس .Nannochloropsis sp
 -3ايسوكرايسس .Isochrysis sp
 -4تيرتاسيلميس Tetracelmis sp
حتوي هذه الوحدة على خمترب به نظام تربيد لتثبيت درجة احلرارة ما بني  22-18م ،°ويف نفس املخترب يوجد قسم إلنتاج
املخزون النقي للطحالب  .algae pure stock cultureويتصل املخترب بنظام مائي بالشكل التالي:
.Seawater
Sand filter
Cartilage filter
Ultraviolet
Usage
• كيفية إنتاج الطحالب:
يتم يف املركز اتباع طريقة الزراعة شبه املستمرة  Semi continues cultureحيث حيافظ على بداية زراعة
الطحالب يف دوارق سعة  250ملم و  500ملم و  1000ملم باستخدام وسط استنبات  Walen mediaأو  Media F2حتت
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ظروف درجة حرارة ما بني  22-18م ºومعدل اإلشعاع الضوئي  3000 - 1000لكس لتحضري بداية منبت الزراعة .من هذا
حجما  6لرتات ومنها إىل أحواض ً 30
ً
لرتا مصنوعة من
املستنبت النقي ميكن أن يتم إكثارها باستخدام دوارق أكرب
ً
وأخريا إىل أحواض أسطوانية شفافة بسعة  200لرت (قطر  30سم) مصنوعة من الفايربجالس املقوى
Polycarbonate
الشفافة .من هذه األسطوانات ميكن استخدامها مباشرة إىل أحواض تربية الريقات أو يتم كذلك إكثارها يف أحواض
من الفايربجالس سعة 60.م ³ويستخدم يف هذه احلالة وسط استنبات جتاري مكون من (جدول .)3
جدول  3-الكميات املستخدمة من السماد التجاري إلنتاج الطحالب خارج املخترب.
وسط استنبات

الكمية جرام/طن

Ammonium sulphate
Urea
Calcium super phosphate
Clewat

g 50.0
g 5.0
g 10.0
g 5.0

• كمية إنتاج الطحالب:
ً
يوميا بكثافة  20مليون خلية يف امللليمرت باإلضافة إىل 1.5-1
تنتج هذه الوحدة من  3-1أطنان من الكلوريال
ً
يوميا من  Isochrysisبكثافة  10-8مليون خلية يف امللليمرت .إن كمية اإلنتاج تدار على حسب احتياجات املفقس
طن
ومواسم إنتاج أنواع يرقات األمساك.
ب -وحدة إنتاج العوالق احليوانية:
 -1الدوالبيات .Brachionus plicatilis
 -2األرتيميا Artemia salina
 -1إنتاج الروتيفرا (الدوالبيات) :Rotifers Production
• األدوات املستخدمة:
ً
ً
ً
مقارنة بالسنوات املاضية حيث حيوي املركز
ملحوظا
تطورا
إن النظام املتبع يف إنتاج الدوالبيات يف املركز تطور
على خمترب إلنتاج الدوالبيات مبساحة  9.2X 9.2م .يوجد باملخترب أربعة أحواض أسطوانية سعة الواحد منها  6.0م3
باإلضافة إىل أربعة أحواض سعة  1.5م ،3كل حوض موصل به أنبوبة لتزويده مباء البحر وأنبوبة للماء العذب باإلضافة
إىل أنبوبة متصلة بنظام تزويد لألكسجني عن طريق أسطوانات األكسجني.
• كيفية إنتاج الروتيفرا:
كان يف السابق يتبع املركز إنتاج الروتيفرا باستخدام ( )Culture Selcoبنظام  72ساعة كما هو موضح يف اجلدول.4
جدول  .4النظام املتبع يف إنتاج الدوالبيات يف املركز الوطين لالستزراع البحري.
DFR
)(g/million rotifers
)0.5 (Yeast only
)*0.28 (0.2 yeast+0.8 C.S
)0.26 (0.16 yeast+1.0 C.S
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rot./ml
650
750
950
1150

age
days
0
1
2
3

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

Steps
Inoculation
Harvest
* Culture selco

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

ً
حاليا فيتم إنتاج الروتفرا باستخدام منتج جديد هو  Docozaمن اليابان ()Chlorella Industry Co., ltd., Japan
أما
و كما هو موضح يف اجلدول .5
جدول  5-النظام املتبع يف إنتاج الدوالبيات باستخدام ال .Docoza
Feeding Docoza
)(ml
2000
4800
5040
-

Carrying Eggs
)(%
44
45
63

Total of
Carrying Eggs
408
650
1296

Density of
Rotifer
406
926
1440
2048

Vol.

Day

1.5
1.5
1.5
1.5

0
1
2
3

• عملية تعزيز الدوالبيات :Rotifers Enrichment
تتبع هذه الوحدة نظام لتعزيز املنتج من الدوالبيات باستخدام مادة  DHA Protein Selcoحيث إنها حتتوي على
أمحاض دهنية غري مشبعة HUFAبنسبة عالية باإلضافة إىل وجود نسب عالية من الربوتني وفيتامني .C
والنظام املتبع هو كما يلي:
يوجد بالوحدة ستة أحواض من الفايربجالس سعة  1م ،³يوزع املنتج من الدوالبيات املراد تعزيزها على األحواض
حبيث ال تزيد كثافة الدوالبيات فيها على  800روتيفرا يف املليلرت وال تقل مدة التعزيز عن  8ساعات قبل تقدميها إىل
الريقات ،وتتم هذه العملية حتت الظروف التالية :تثبت درجة احلرارة من 28-26م ºوملوحة  40جزء ًا من األلف واألكسجني
ال يقل عن  4ملجم/لرت.
 -2إنتاج األرتيميا :Artemia Production
تعترب األرتيميا كغذاء مكمل للغذاء احلي الذي يتبع الدوالبيات يف السلسلة الغذائية يف تربية مجيع يرقات
األمساك البحرية املنتجة يف املركز الوطين لالستزراع البحري.
يوجد بالوحدة أربعة أحواض سعة  1.5م 3تستخدم لعملية الفقس  Hatching tanksباإلضافة إىل  6أحواض سعة
 0.5م 3تستخدم لعملية تعزيز األرتيميا  Artemia.Enrichmentمجيع األحواض املستخدمة موصلة بأنابيب هواء
باإلضافة إىل أنبوب متصل بنهايتها بــ  Diffuserموصلة بنظام أكسجني.
عملية الفقس:
تتم عملية الفقس باستخدام طريقة إزالة طبقة حويصالت األرتيميا  , Artemia Decapsulationحيث يتم
نقل هذه احلويصالت إىل حوض الفقس ويتم فيه توفري الظروف التالية:
• كمية احلويصالت املستخدمة من  2-1جرام لكل لرت ماء.
• درجة احلرارة ً 30
جزءا من األلف.
• درجة احلرارة  30-28م.º
• هواء قوي.
• إضاءة من األعلى ترتاوح مابني  500إىل  1000لكس.
يف هذه الوحدة تكون نسبة الفقس ترتاوح ما بني  )Alansari et al. 2002( ,% 92-62ويكون معدل اإلنتاج اليومي
من  X 106 500إىل  X 106 1500على حسب احتياجات عمليات املفقس.
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• عمليات تعزيز األرتيميا :Artemia Enrichment
مت استخدام أنواع عديدة من املنتجات هلذا الغرض منها  Super Selcoو  A1 Selcoو  DC Selcoوكلها منتجات
من شركة (.)INVE, Belgium
ً
وحاليا يتم استخدام  Spari Selcoمن نفس الشركة وتتم العملية باستخدام كمية مقدارها  0.35جرام لكل لرت من
املاء ملدة  24ساعة على أن تكون كثافة  Artemia naupliiال تتجاوز  X 103 300يف اللرت.
كيفية احملافظة على املادة الغذائية لألرتيميا:
يف هذه الوحدة يتم استعمال كمية األرتيميا املطلوبة واحملسوبة للفرتة الصباحية لعمليات املفقس والباقي
منها يتم وضعه يف خزان سعة  100لرت حيتوي على ماء بارد تصل درجة حرارته من  10 - 7م ºويتم تثبيت درجة احلرارة
باستخدام عبوات ثلجية ،وميكن االحتفاظ بنفس درجة احلرارة حتى  12ساعة.
الغرض من هذه العملية هو احملافظة على القيمة الغذائية لألرتيميا اليت أكتسبها من عملية التعزيز operation
.Enrichment
ً
ثانيا ـ قسم تربية صغار األمساك:
يعين هذه القسم برتبية صغار األمساك يف مرحلة احلضانة من  4– 2سم ويشمل هذا القسم على وحدتني:
 -1وحدة الغذاء والتغذية.
 -2وحدة إنتاج صغار األمساك (احلضانة والتسمني).
 -1وحدة الغذاء والتغذية:
املهام الرئيسية هلذه الوحدة يف إعداد وتصنيع عالئق غذائية لألمساك يف مرحلة احلضانة والتسمني ودراسة
منوها وإجياد أفضل اخللطات الغذائية وطرق التغذية لتحقيق أسرع وأفضل منو .وقد متكن املركز الوطين لالستزراع
البحري من حتديد نسبة الربوتني اخلام ألمساك الصايف حيث ترتاوح ما بني  ،% 35 - 30أمساك اهلامور فترتاوح نسبة
الربوتني فيها من  %45 - 40وكذلك أمساك السبيطي واليت ترتاوح فيها ما بني Alaradi and A.K Radhi,( %48 - 45
.)1996
هناك دراسات متت حلساب معدالت دهون خمتلفة على منو إصبعيات مسك الصايف وقد أعطت أحسن النتائج للنمو
عند تغذية الصايف بغذاء حيوي على %02.و ,%06.ففي املركز مت دراسة منو مسك الصايف باستخدام أعالف يرتاوح
معدل الربوتني فيها من  %48 - 40فتبني بأن معدل النمو الغذائي ترتاوح ما بني  2.76-1.91مبعدل منو يومي يرتاوح ما
بني  0.976 - 0.648جرام/مسك/اليوم (.)Lue et al., 1996
 -2وحدة إنتاج صغار األمساك (احلضانة والتسمني):
تعين هذه الوحدة برتبية صغار األمساك املنقولة من فرتة الرتبية يف املفقس حبجم  2.0سم إىل  4سم أي ما يعادل
( 1.0جرام إىل  1.2جرام) يف فرتة حضانة تستغرق  30إىل ً 35
يوما (ميكن بيعها إىل املستثمرين يف القطاع اخلاص).
كما تعين هذه الوحدة برتبية صغار األمساك من  2غرام حتى تصل إىل األحجام التسويقية وتوفريها لالستهالك
احمللي ،باإلضافة إىل تربية صغار األمساك حتى تصل إىل  5.0جرام لغرض عملية إطالقها يف البحر وذلك لزيادة املخزون
الطبيعي.
يستخدم يف مرحلة احلضانة أقفاص من الشبك  X 3 X2 3م مثبتة يف أحواض أمسنتية ويكون الشبك ذا فتحات 2.0
ملم يف البداية ثم تنقل صغار األمساك إىل شباك ذات فتحات أكرب ( 3.0ملم) ومن ثم إىل ( 4.0ملم ) على حسب منوها.
تكون كثافة صغار األمساك يف بداية مرحلة احلضانة من  1200إىل  1500إصبعية لكل مرت مكعب وتتم هلا
عمليات الفرز يف فرتة األسبوع األول وذلك ملنع حدوث عملية االفرتاس ويف األسبوع األخري تكون الكثافة من  500إىل
 700إصبعية لكل مرت مكعب.
اإلنتاج النهائي لإلصبعيات اليت يزيد حجمها عن  1جرام مبينة يف اجلدول .6
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• عملية التسمني عن طريق األقفاص العائمة:
لقد بدأ املركز الوطين لالستزراع البحري باالجتاه إىل زراعة األمساك وتربيتها باستخدام األقفاص العائمة
يف البحر مباشرة واالستفادة من املوارد الطبيعية ،ففي عام  1998متت جتربة تربية صغار أمساك السبيطي املنتج يف
املركز ،حيث مت استخدام ستة أقفاص عائمة حبجم  800م 3وبقطر 512.م وضعت يف منطقة حممية بالقرب من مرفأ
شركة أملنيوم البحرين ،ملا تتميز به هذه املنطقة من عمق مناسب ومنطقة مأمونة ،فتم توزيع األمساك فيها بكثافة
ً
شهرا حيث بلغ متوسط حجم هذه
مقدارها من  10-8مسكات/م 3ومتت هذه األمساك حتت التغذية واملراقبة قرابة 12
جرام للسمكة الواحدة.
األمساك ٍ 500
جدول  6-اإلنتاج من األمساك البحرية يف املركز الوطين لالستزراع البحري
السنة
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أنواع األمساك

إنتاج صغار األمساك أكرب من ا جم

2000

السبيطي

525,000

2001

السبيطي

395,000

2002

السبيطي
الصايف

540,000
20,000

2003

السبيطي
الصايف
الشقر

240,000
30,000
4,000

2004

السبيطي
الصايف
الشقر

370,000
97,000
-

2005

السبيطي
الصايف
السيربيم

272,250
1,936,506

2006

السبيطي
اهلامور
السيربيم

635,000
87,950
2,914,000

2007

السبيطي
السيربيم

347,652
2,675,739

2008

السبيطي
اهلامور
السيربيم

507,000
193,659
4,255,776

2009

السبيطي
اهلامور
السيربيم

571,786
164,624
2,290,280

2010

السبيطي
اهلامور
السيربيم
الصايف

538,830
144,000
1,187,419
16,100
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حبوث األمساك واالستزراع السمكي يف مجهورية السودان
الدكتور /حسن علي عثمان حممد
مدير مركز حبوث األمساك واألحياء املائية

املقدمة:
ً
ً
رئيسيا للغذاء يف خمتلف أحناء العامل ،وأحد املصادر الرئيسية للربوتني احليواني.ويتميز
مصدرا
تعترب األمساك
ً
بروتني األمساك باحتوائه على كل األمحاض األمينية إضافة إىل العناصر املعدنية.
ً
ً
ّ
والعمال
مصدرا للمال والدخل حيث جند مصايد األمساك مزدمحة بالصيادين
أيضا كونها
وتأتي أهمية األمساك

والتجار ...اخل .إضافة إىل ذلك مزارع األمساك واليت حتتاج إىل أعداد من ّ
العمال والفنيني واختصاصي االستزراع السمكي.
عالوة على ذلك لألمساك أهمية أخرى غري مباشرة أو قيمة غري غذائية حيث تستخدم بعض أنواع األمساك يف التحكم
البيولوجي لنمو احلشائش .مثال لذلك الكارب العاشب والذي مت توظيف سلوكه الغذائي القائم على االعتماد على
احلشائش يف التغذية .ولقد استخدم الكارب العاشب يف جماري الصرف الصحي لذات الغرض.
هناك نوع من األمساك يتغذى على يرقات الباعوض مما قاد إىل استخدامه يف املكافحة البيولوجية ملرض املالريا.
يسمى هذا النوع من األمساك بالقمبوزيا .تعد أمساك الزينة واحدة من القيم غري الغذائية لألمساك فأمساك الزينة تعد
من اللمسات اجلمالية اخلالبة يف حياة كثري من الناس.
تتكون املوارد املائية يف السودان من مياه األمطار واألنهار واملياه السطحية واملياه اجلوفية ويقدر حجم املخزون املتجدد من
ً
سنويا و املستقل منه  1,5مليار مرت مكعب فقط يف القطاعات
املياه اجلوفية يف السودان حبوالي  4,5مليار مرت مكعب
املختلفة .وتقدر حصة السودان من مياه النيل حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بنحو  18,5مليار مرت مكعب يف
العام وتقدر مساحات املياه الداخلية العذبة بالسودان بنحو أكثر من  2مليون هكتار .توجد العديد من اخلريان و الرتع
وقنوات الري يف املشاريع الزراعية القومية مبناطق السودان املختلفة واليت متتد يف مساحات طولية تقدر ببضعة آالف من
الكيلومرتات و تقدر مياهها مبليارات األمتار املكعبة على سبيل املثال مشروع اجلزيرة ( ) 2.2مليون فدان 4000 ،كم
من القنوات الكبرية 18 ،بليون م ³من املياه الصاحلة وتقدير ( )100ألف طن مرتي من األمساك .جبانب هذه املصادر املائية
ً
أيضا أكثر من ( )800من احلفائر منها ( )428بالواليات الغربية والبقية بالواليات الشرقية والوسطية.
النيلية توجد
ً
أيضا املياه املاحلة بالبحر األمحر واليت تقدر مساحتها بنحو ( ) 9,800كيلو مرت مربع.

مركز حبوث األمساك:
املركز جسم قومي ميثل السودان ويتكون من سبع حمطات والئية هي:

حمطة البحر األمحر:
• إجراء البحوث على زراعة األصداف يف خليج دنقناب واملناطق املماثلة .تفريخ وتهجني فصائل حملية وأجنبية من
القشريات واألمساك الزعنفية وتقدير املخزون السمكي وحتديد الكوتات للصيد.

الشجرة:
• استزراع األمساك وتفرخيها بالطرق الطبيعية والصناعية.
• دراسات العوامل الفيزيائية والكيمائية اليت تؤثر يف منو األمساك يف األسر.
• تطوير ونشر تقانة زراعة األقفاص العائمة واملسيجات.
• دراسات اإلنتاج األوىل للغذاء الطبيعي ومكوناته احليوانية والنباتية.
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حبرية النوبة ـ النيل األبيض ـ النيل األزرق وخشم القربة ـ مروي:
• إجراء املسوحات والدراسات التطبيقية على املسطحات املائية الطبيعية ،والبحريات الصناعية وامليعات واحلفائر ،ذلك
ملعرفة خصوبتها يف املناطق املختلفة واملخزون السمكي املرتتب على ذلك.
• الدراسات البولوجية ومنووتكاثر وهجرة الفصائل التجارية هلذا املخزون.
• حتديد العوامل الطبيعية البايولوجية املؤثرة يف تذبذبها من موسم آلخر.
• يهدف اإلرشاد إىل أحسن الطرق لصيدها بواسطة قوارب وشباك صيد انتقائية خمتربة وإمكانية قيام تصنيعها
على أسس علمية.

يف جمال االستزراع السمكي:
• قام املركز بوضع مناذج إضاحية حبثية ذات جدوى اقتصادية لألحواض الرتابية واألقفاص العائمة سعة القفص 3م
ً
قفصا باملوصفات املذكورة .وضعت
× 2م × 2م بنسبة تعمري ( )80من اإلصبعيات/للمرت 3يف حالة مزرعة تضم ()50
معادالت لصناعة أعالف األمساك بنسب خمتلفة من الربوتني احليواني والنباتي لتلبية طلب املزارع.

يقوم املركز بإجراء البحوث يف اجملاالت اآلتية:
 الرتبة واالستزراع. املفرخات. إنتاج اإلصبعيات. التحسني الوراثي. أمراض األمساك. إدارة املصايد. تغذية األمساك وتركيب األعالف. خصائص املياه. -معامالت ما بعد احلصاد.

االستزراع السمكي:
يف السودان توجد كل مقومات االستزراع السمكي:
 -1األرض.
 -2مصادر املياه السطحية واجلوفية.
 -3تنوع املناخ.
 -4ارتفاع درجة احلرارة لفرتة طويلة.
 -5وجود ثروة حيوانية وحياة برية تعيش بالقرب من األنهار والوديان وقنوات الري وتوفر املواد العضوية لتسميد املسطحات
املائية لرفع درجة إنتاج الغذاء الطبيعي لألمساك.
أيضا أن االستزراع السمكي خيفف أنشطة الصيد يف املياه املفتوحة .بالسودان (ً )29
ً
نوعا مت استزراع (فقط)
 -6ومعلوم
مخسة أنواع منها مت استجالبها من اخلارج.
 -7لذلك أعتقد أننا البد من املضي ً
قدما يف حتقيق أهداف تنمية الثروة السمكية يف السودان وفق وسائل وأدوات
أخرى مثل تبين إسرتاتيجية االستزراع السمكي لكي حيقق بها أهداف تنمية ثروتنا السمكية حيث بات االستزراع
ً
ً
إسرتاتيجيا لتحقيق اإلنتاجية الرأسية خاصة بعد أن ثبت أن الوجه العاملي يف هذا اجملال أصبح يتنامى
خيارا
السمكي
ً
يوما بعد يوم وأصبحت له صناعة هلا أصوهلا وعلومها ،ومدارس متعددة تبنت نظم االستزراع املفتوحة وشبه املكثفة
واملكثفة وفق تقنيات تتفق مع ظروف كل بلد ،سارت على نهجها كثري من دول العامل وبات االستزراع يشكل
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ً
ً
ً
أساسيا لكثري من دول العامل .وهنا أشري إىل أن اهتمامنا اآلن يصب يف هذا الشأن ألننا نواجه استنزاف املوارد
قوميا
دخال
الطبيعية يف اخلزانات واملياه املفتوحة.
 -8تتميز مياهنا الداخلية بوجود أنواع من األمساك ميكن أن تساهم يف املكافحة البايولوجية مثال ذلك مسكة
اخلرشة ( )Distichodues niloticusحملاربة احلشائش اليت تعوق انسياب املياه يف مشاريعنا املروية جبانب أنها تتمتع
بدرجة منو عالية وتصل ألحجام جتارية ،مسكة هلا قدرة فائقة يف القضاء على يرقات البعوض وهي Notobranchus
 virigatusوهلا أكثر من نوع وتتميز عن أمساك القامبوزيا بأنها ال تتأثر بعوامل اجلفاف وتذبذب العوامل املناخية
وهلا خاصية توفر هلا محاية من االنقراض .فالبد من ختفيف نشاط الصيد على هذه املواقع بتوفري سلعة األمساك من
ً
متاما مبحدودية متويل هذا النمط
االستزراع على األقل لفرتة حتى تستعيد خزاناتنا طاقتها القصوى للمخزون ،نؤمن
واالستثمارات فيه ،وإمكانية السيطرة عليه وإدارته وأثبتنا أن له جدوى اقتصادية باإلضافة إىل حتقيق إنتاجية عالية
يف األوقات اليت حتتاج إليها األسواق ،يف الوقت الذي حتتاج مشروعات الصيد يف املياه املفتوحة إىل استثمارات عالية،
إضافة إىل ارتفاع املخاطر فيها وفقدان السيطرة عليها وعدم إمكانيةإحكام إدارتها هذا جبانب صعوبة احلصول على
الرتاخيص للصيد يف املياه املفتوحة باقتصاديات املشروع ولذلك البد من انتهاز فرصة مشروع النهضة الزراعية لدعم
مشاريع االستزراع السمكي ضمن املشاريع الزراعية والثروة احليوانية.
 -9يستخدم نظام الزراعة شبه املكثف يف األحواض الرتابية وقد متت املوافقة على استخدام نظام األقفاص العائمة الذي
ً
كثريا يف زيادة اإلنتاج.
متت البحوث لتطبيقه ونأمل أن يساهم
 -10عقدت عدة اتفاقيات مع عدد من الدول منها الربازيل والصني واندونيسيا وتايالند وكوريا ومصر وجمموعةACP
ومنظمات إقليمية أخرى لدعم البحث يف جمال األمساك واالستزراع السمكي.

إنتاج االستزراع املائي بالسودان:
السودان ال يتعدى إنتاجه من االستزراع اإلثنني ألف طن على أحسن الفروض وهذا يشكل حوالي  %4فقط من
إنتاجه السنوي الكلي ( )52ألف طن .يكمن احلل النهائي لزيادة إنتاج األمساك بالسودان  -لرفع معدل استهالك الفرد
احلالي بالبالد من ( ) 1.64كجم/العام إىل  3.3كجم للفرد (مضاعفته)  -يف تنفيذ مشاريع تنموية وعمل البنيات
األساسية كوسائل اإلنتاج املختلفة واحلفظ والرتحيل والتسويق .مع العلم أن السودان ميكنه إنتاج أكثر من ()700
ألف طن مرتي من األمساك يف السنة إذا استغلت املوارد بصورة جيدة.
مساحات املياه الداخلية العذبة بالسودان تقدر بنحو أكثر من ( )2مليون هكتار .توجد العديد من اخلريان و الرتع وقنوات
الري يف املشاريع الزراعية القومية مبناطق السودان املختلفة واليت متتد يف مساحات طولية تقدر ببضعة اآلالف من الكيلو
ً
أيضا املياه املاحلة بالبحر األمحر
مرتات و تقدر مياهها مبليارات األمتار املكعبة .جبانب هذه املصادر املائية النيلية توجد
والذي ميتد ساحله السوداني لنحو ( )720كيلو مرت .وجود هذه املساحات املائية واألراضي الشاسعة مع توفر الظروف
ً
كثريا على قيام وإجناح العديد من املشاريع التجارية الكربى يف االستزراع املائي،
املناخية اجليدة بالسودان تشجع
خاصة مشاريع االستزراع السمكي بواليات السودان املختلفة وذلك بعد نقل وحتديث وتوطني تقانات االستزراع املائي
ً
ً
عامليا بنجاح ،وإذا وجدت مثل هذه املشاريع االهتمام من الدولة والقطاع اخلاص
إقليميا و
املختلفة و اليت مت استخدامها
ومن املؤسسات املعنية بعمل الدراسات الفنية ،واالقتصادية ،والبيئية ،واالجتماعية ومع وضع اخلطط اإلسرتاتيجية،
ً
حاليا يف السودان هنالك عدم وفرة
والسياسات التنموية والتمويلية حلل املشاكل اليت تواجه االستزراع السمكي.
يف األمساك باألسواق احمللية وارتفاع يف األسعار مما اضطر بعض البيوتات التجارية السترياد األمساك من بعض دول
ً
ً
وعامليا
حمليا
اجلوار .وعليه أصبح من الضروري تطوير قطاع االستزراع املائي التجاري و الذي يعترب أحد اخليارات املطروحة
ً
علما بأن مقوماته متوفرة بالبالد.
لزيادة اإلنتاج وللمحافظة على املوارد السمكية الطبيعية
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هنالك ثالثة أنواع من االستزراع املائي بالسودان واليت ميكن تلخيصها بإجياز فيما يلي:

 -1زراعة األصداف واللؤلؤ بالبحر األمحر:
بدأ يف أوائل القرن العشرين إلنتاج حمار أم اللؤلؤ وواجهته مشكلة املوت اجلماعي يف عام 1975م ومت التغلب
عليها من خالل املشروع السوداني الكندي لزراعة األصداف خالل الفرتة  1980إىل  1995من قبل مركز حبوث األمساك
ً
ً
عائلية للمجتمعات الساحلية باملنطقة
مزرعة
ومن ثم بدأ االستثمار التجاري لزراعة األصداف بإنشاء حوالي ()60
الشمالية للبحر األمحر ( دنقناب ومحد قول) وأنتجت بضع العشرات من األطنان يف النصف األخري من تسعينات القرن
املاضي .كما قامت مزرعة جتارية كبرية لزراعة اللؤلؤ مبنطقة خليج دنقناب ووصول سقف اإلنتاج السنوي لنحو
( )20ألف لؤلؤة ولكن واجهت هذا االستثمار بعض املشاكل التمويلية واإلدارية و التسويقية مما أدى لضعف وتوقف
ً
ً
كثريا خالل العشر سنوات األخرية رغم وفرة
علما بأن أسعار احملار احمللية و العاملية وأسعار اللؤلؤ قد تدنت
اإلنتاج.
ً
اإلنتاج بالصيد الطبيعي وباالستزراع حملار أم اللؤلؤ .والبحث مازال جاريا يف استنباط أحسن الطرق الستزراع األصداف
واخلروج من النمط التقليدي.

 -2زراعة الروبيان بالبحر األمحر:
بدأ باملشروع الكندي السوداني وتوقف .ثم بدأ يف  2001و أنشأت مزرعة جنوب بورتسودان بواسطة شركة
ً
ً
الحقا مزرعة أخرى للروبيان مشال
تدرجييا خالل اخلمسة أعوام األخرية .كما قامت
الروبيان الوطنية وبدأ اإلنتاج
بورتسودان .مت التوسع يف مزارع الروبيان القائمة بزيادة املساحة املستزرعة وبلغت معدالت اإلنتاج السنوي ( 44طنا)ً
ما يقارب متوسط اإلنتاج السنوي بالصيد اآللي والتقليدي البالغ (ً 76
طنا) وما يعادل  %36من متوسط اإلنتاج الكلي
السنوي للروبيان بالسودان ( 120طن) .رغم أن رأس املال املستثمر يف هذا اجملال مرتفع إال أن هذه املزارع قد جنحت ومتكنت
من استجالب العمالة األجنبية املدربة و توفري البنيات األساسية والتقنيات املطلوبة هلذا اجملال .املشكلة يف هذا اجملال
تكمن يف عدم التنفيذ لبعض مشاريع املزارع األخرى املقرتحة واجملازة واملصدق هلا مبساحات وحيازات صاحلة لزراعة
الروبيان بالساحل البحري ولكن مازالت املساحات متوفرة .تفعيل دور االستثمار والسلطات الوالئية واالحتادية لتنفيذ
ً
سنويا.
هذه املزارع املصدقة لضمان التوسع ولزيادة اإلنتاج املطلوب لالستهالك احمللي وللصادر الذي يزداد الطلب عليه

 -3زراعة األمساك:
بدأ نشاط تربية األمساك بإنشاء مزرعة الشجرة التجريبية منذ عام  1953مع فكرة مشروع جونقلي وأثره
املتوقع يف مصادر األمساك باملنطقة ( السدود ) و كذلك للمساهمة يف زيادة اإلنتاج لألمساك ولتعويض املناطق اليت
تشكو قلة اإلنتاج ووصول األمساك هلا مثل املناطق الزراعية باجلزيرة و املناقل و املناطق اجلافة يف الشرق و الغرب .مت
استخدام نظام االستزراع شبه املكثف بالرتكيز على مسكة البلطي باستعمال أمسدة عضوية و غري عضوية مع
التغذية اإلضافية من املخلفات الزراعية .ومع امتداد العمل بالرتبية لعدد من املزارع حول العاصمة القومية ووالية اجلزيرة
مت احلصول على إنتاجية قليلة .إال أن نشاط الرتبية توقف عن النهوض على مستوى مراحل االستثمار التجاري و ذلك
ً
ً
الحقا
خارجيا على األقل بالوطن العربي وذلك لعدة أسباب سوف يتم نقاشها
لعدم مواكبة التطور امللموس الذي حدث
ً
بهذه الورقة .أمساك البلطي من أهم أنواع األمساك ألنيلية اليت ميكن إنتاجها طبيعيا بالصيد أو استزراعها بالسودان،
ً
ً
ً
وعامليا الرتفاع أسعاره وزيادة الطلب عليه .وهذه األمساك ذات ميزات
حمليا
مستهدفا يف االستزراع
عليه أصبح هذا النوع
بيولوجية ممتازة مثل سرعة النمو وتعدد التكاثر الطبيعي و سهولة إنتاج الذريعة مما جعلها مستهدفة يف االستزراع
التجاري .ولكن بالسودان مل ينجح االستزراع السمكي التجاري الذي متثل يف عدد  138مزرعة موزعة بوالييت اجلزيرة
واخلرطوم باإلضافة ملزارع الدولة مبشاريع السكر املختلفة .زراعة أمساك البلطي تشكل  %96يف عدد من املزارع اليت
تقدر مساحتها بنحو ً 850
فدانا إال أن معظم هذه املزارع غري عاملة اآلن.
جند أن  %35من هذه املزارع استخدم نظام الزراعة األحادية بينما  %65استخدم فيها نظام الزراعة املتكاملة مع
احملاصيل الزراعية وتربية احليوانات كاألبقار والدواجن األمر الذي جعل املساحة املخصصة لالستزراع السمكي
ً
وأيضا مل تتبع األساليب
ضئيلة .معظم هذه املزارع مل يتم تأسيسها وإقامتها بنا ًء على دراسات ومواصفات فنية صحيحة
اإلدارية السليمة يف التشغيل لعدم توفر معظم املعلومات بالقدر الكايف إلدارات و مالك هذه املزارع.
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مشاكل املزارع السمكية:
• عدم مواكبة البحث العلمي بصورة كبرية لنقل وتوطني تقانة االستزراع لضعف الكوادر والتمويل.
• عدم إعداد الدراسات الفنية االقتصادية البيئية إلنشاء املزارع التجارية.
• مشكلة اختيار املواقع واملساحات واملواصفات الفنية املطلوبة للمزارع.
• مشكلة التمويل املستدام إلنشاء املزارع و تشغيلها وعزوف املصارف عن التمويل.
• ضعف اخلربة وقلة التدريب للقائمني على أمر إدارة املزارع.

احللول املقرتحة:
• جتميع وإنشاء قواعد البيانات السليمة لصناعة الصيد واالستزراع السمكي و جتديد تقديرات املخزون السمكي
ملختلف املوارد املائية الستقالهلا واحملافظة عليها.
• جتديد التشريعات والقوانني املنظمة لنشاط األمساك واليت تشمل االستزراع املائي.
• عمل الدراسات الفنية االقتصادية للمشاريع التنموية يف قطاع األمساك.
• اهتمام اجلهاز املصريف بقطاع األمساك يف التمويل واالستثمار.
• مسح وتنظيم األراضي الصاحلة لالستثمار لالستزراع السمكي بالسودان.
• إنشاء املزارع النموذجية أ /حبثية ب /إنتاجية ج /إيضاحية .إلجراء البحوث التطبيقية (البيولوجية ،والفنية،
واالقتصادية) و التدريب والرتويج لألمساك.
• رصد امليزانيات املالية الكافية ملؤسسات قطاع األمساك املختلفة (حبثية ،أكادميية ،إدارية) على املستوى الوالئي
واالحتادي لتمكينها من القيام مبهامها بكفاءة عالية.
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حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي يف اململكة العربية السعودية
املهندس/حسن الغزال و املهندس  /صاحل العضييب

مقدمة:
اململكة العربية السعودية هي أكرب دولة من دول شبه اجلزيرة العربية ،تطل سواحلها الشرقية على اخلليج
العربي كما تطل سواحلها الغربية على البحر األمحر .ويبلغ تعداد سكانها  28مليون نسمة ،وتبلغ مساحتها حوالي
ً
ً
كيلومرتا على اخلليج العربي.
كيلومرتا على البحر األمحر ،وأكثر من 560
 6901492كيلومرت ،منها 1840

اآلفاق الراهنة:
ً
ً
ملحوظا يف السنوات العشر األخرية .وهو
تقدما
حقق قطاع االستزراع السمكي يف اململكة العربية السعودية
ً
من القطاعات الزراعية اليت متثل قاعدة كبرية يف االقتصاد الزراعي باململكة إضافة إىل أنه يعد مصدرا الستيعاب
العمالة الفنية الوطنية العاملة يف جمال الصناعات السمكية املختلفة ،خاصة يف ظل تطور نظم اإلنتاج من االستزراع
االنتشاري إىل شبه املكثف واملكثف وفائق الكثافة.
ً
سنويا والروبيان حبوالي
ويقدر اإلنتاج احمللي من املزارع السمكية العذبة والبحرية باململكة حبوالي  4329طن
ً
ً
طبقا ألحدث إحصائيات وزارة الزراعة باململكة (2008م) .ويقدر متوسط استهالك الفرد من حلوم
سنويا
 22241طن
سنويا يف حني أن متوسط نصيب الفرد املقرر من هيئة الصحة العاملية هو  7،16كجم/سنوياً.
ً
األمساك حوالي  3،9كجم

املوارد املائية:
تنحصر املناطق البحرية املستزرعة يف سواحل البحر األمحر واخلليج العربي .أما بالنسبة للمناطق الداخلية
املستزرعة فتغطي أغلب قطاعات ومناطق اململكة وترتكز يف املناطق التالية (الرياض ـ القصيم ـ الشرقية ـ مكة
املكرمة ـ تبوك ـ جازان ـ اجلوف) .وتعتمد مشاريع االستزراع السمكي يف تلك املناطق على املياه اجلوفية.

أو ًال ـ خطط وبرامج اململكة:
من أجل تنمية قطاع االستزراع السمكي يف اململكة العربية السعودية قامت وزارة الزراعة بتطبيق إسرتاتيجية
للعمل يف هذا القطاع ذات برامج وأهداف حمددة هي:
 -1زيادة أعداد مشاريع االستزراع السمكي.
 -2دعم صناعة األعالف السمكية وتطويرها.
 -3تطوير تكنولوجيا التصنيع السمكي.
 -4إنشاء مجعيات تعاونية مسكية متخصصة.
 -5تطوير وحتديث مراكز البحوث السمكية.
 -6تنفيذ بعض برامج التدريب واإلرشاد السمكي.
• برنامج السالمة البحرية.
• برنامج إنتاج املعينات لإلرشادات السمكية.
• برنامج تطوير تقنيات االستزراع السمكي ودعم مدخالته باالستفادة من التجارب العاملية ودعم اإلبتعاث.
• برنامج احلفاظ على جودة وسالمة األمساك املستزرعة.
• برنامج احلفاظ على البيئة املائية املستخدمة يف استزراع األمساك.

ثانيًا ـ اإلمكانيات املتاحة:

ساهمت اإلمكانات املتاحة للمملكة من مناخ مناسب ،وموقع إسرتاتيجي ،وموارد مائية نقية وآمنة ،وتنوع
إحيائي ،وأسواق مشجعة ،واقتصاد متني ،وعدم وجود ضرائب على اإلنتاج إضافة إىل الدعم الذي تقدمه الدولة يف حتقيق
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تقدم ملحوظ يف جمال االستزراع السمكي.

نظام إدارة املياه يف مزارع أمساك املياه العذبة:
إن إدارة املياه يف املزارع السمكية الداخلية يتم بنظام تكاملي لتحقيق االستفادة املثلى من املياه ،تقويم
على أساس االستفادة املزدوجة والكاملة من املياه املنصرفة من املزارع السمكية يف ري احملاصيل الزراعية .ويتم تقدير
الطاقة اإلنتاجية للمزارع السمكية بنا ًء على االحتياجات املائية اليت حتتاجها احملاصيل اخلضراء يف املزرعة،ويقوم
نظام إدارة املياه داخل املزارع السميكة الداخلية على أساس تطبيق تقنية إعادة استخدام املياه وصرف جزئ منها لري
ً
ً
ومتكامال للمياه.
استخداما أمثل
احملاصيل الزراعية ,مما يعد

نظام إدارة املياه يف مزارع أمساك املياه البحرية:
ينحصر االستزراع السمكي البحري يف اململكة على سواحل البحر األمحر واخلليج العربي،واختيار املوقع
املناسب لنشاط االستزراع السمكي البحري توقف عليه جناح هذه املشاريع بدرجة كبرية ،وهذا املوقع جيب أن تتوافر
فيه بعض العوامل اهلامة اليت البد من أخذها يف االعتبار وهي:
املناخ :ويشمل معدل سقوط املطر ـ املدى احلراري ـ إجتاه الرياح وسرعتها ـ توافر أشعة الشمس على مدار العام ـ وجود
السحب على مدار العام.
مصدر املياه :ويشمل نوع املياه ـ مدى توافرها على مدار العام ـ معدل تدفقها املومسي ـ ارتفاعها أو اخنفاضها عن سطح
األرض.
مواصفات جودة املياه :وتشمل حتليل املواصفات الطبيعية واحليوية والكيميائية للمياه.
األرض :وتشمل صفات سطح األرض ـ ارتفاعها عن سطح البحر ـ نوع حبيبات الرتبة ـ نفاذية الرتبة للمياه ـ بعد املياه
اجلوفية عن سطح األرض.
الرتبة :وتشمل الصفات امليكانيكية ملكونات الرتبة.
البيئة :وتشمل التلوث واألخطار واملناطق البيئية احلساسة.
البنية األساسية :وتشمل طرق ـ اخلدمات ـ املواصالت ـ االتصاالت ـ الشبكة الكهربائية وغريها.
عوامل اجتماعية :اجلريان.
عوامل قانونية :األوراق القانونية اليت توضح موقف شاغل األرض من الدولة.
ً
وفقا الحتياجات نظام اإلنتاج املقرتح باملشروع (الربك ـ األقفاص الساحلية ـ األقفاص داخل البحر ـ
ويتم اختيار املوقع
ً
املسيجات ) وطاقته اإلنتاجية وفقا للتصميم اهلندسي الذي جيب أن يعرب عن حقيقة املوقع ومضمون الدراسة وحاجة
املشروع من املعدات واملنشآت.

أنواع األمساك:
هناك العديد من فصائل أمساك املياه العذبة والبحرية والروبيان واحملاريات والطحالب وأمساك الزينة اليت
ً
نظرا لتوافر مقومات استزراعها منها:
ميكن استزراعها على املستوى التجاري بيئية اململكة

 -1البلطيTilapia :
ً
ً
مئوية هي
درجة
أمساك البلطي من األمساك اليت تعيش يف املياه الدافئة حيث تعترب درجة احلرارة أكثر من 20
أنسب درجة حرارة للنمو والتكاثر ألنواع البلطي املختلفة .واملوطن األصلي ألمساك البلطي قارة إفريقيا ،ولكن يوجد
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ً
منتشرا يف آسيا وغريها .وأمساك البلطي ال توجد بصفة طبيعية يف اململكة ولكن مت إدخاهلا ألغراض الرتبية.
البلطي النيلي .Oreochromis niloticus
البلطي املوزمبيقي .Sarotherodon mossambcus
البلطي احلساني .Oreochromis aurea
البلطي اجلاليلي .Oreochromis galilaeus

 -2البوري (العربي)Mullet :

تعيش أمساك البوري وتنمو يف املياه الشروب باملناطق احلارة،وميكنها أن تعيش يف املياه العذبة ،ولكنا
تتكاثر أثناء فصل التزاوج يف مياه البحار املاحلة وهي منتشرة يف أحناء العامل.

أهم أنواع عائلة البوري:

البوري .Mugil cephalus
الطوبار .Mugil capito

 -3أمساك القراميط (األمساك القطية)Cat fish :

تنمو وتتكاثر أمساك القراميط يف املياه العذبة الدافئة ،وتنتشر يف أماكن عديدة بأحناء العامل.
خال من القشور .وهي أمساك قاعية ،ومعظم أنواعها من آكالت
تتميز هذه األمساك بأن هلا شوارب ،وجسمها أملس ٍ
اللحوم.

أنواع أمساك القراميط:

 أمساك قراميط االكتلوريس .Ictalurud catfish أمساك قراميط السلوريس .Siluride catfish -أمساك قراميط الكالرياس .Claraede catfish

 -4السيجان (الصايف)Sigan :
تعترب أمساك السيجان من األمساك آكلة األعشاب ،شاطئ يسبح بالقرب من املناطق الشاطئية ،وتزداد
جتمعاته يف فصل الصيف وأوائل الشتاء حيث يصاد بكميات كبرية من البحر األمحر خالل شهري أكتوبر ونوفمرب.

أهم أنواع أمساك السيجان يف البحر األمحر واخلليج العربي:
توجد مخسة أنواع أهمها:
 S. luridus S. suetnegra S. caniculatus S. javusS. rivulatus -

 -5الشعوم (األسبور)Seabream :
تعترب أمساك الشعوم أو املرجانيات من األمساك آكلة اللحوم ،تعيش يف املياه الساحلية الضحلة،وهي منتشرة
بصفة خاصة يف منطقة اخلليج ،واالستزراع املكثف أكثر صور استزراع هذه اجملموعة ويتم يف أقفاص يف مياه البحر
املفتوحة أو يف خزانات مستديرة أو مستطيلة مع وجود تيار مائي مستمر .ويساعد على انتشار استزراع هذا النوع من
ً
ً
كبرية على نطاق جتاري.
أعدادا
األمساك إمكانية احلصول على أصبعياته من املفرخات اليت تنتج
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أهم أنواع أمساك الشعوم:
 -1الدنيس (بلدان البحر املتوسط) .Sparus aurata
 -2السبيطي .Acanthopagrus cuvieri
 -3الشعم .Acanthopgrus latus

 -6القاروصDicentrarchus labrax :
من األمساك املستهدف استزراعها ،حيث ميكن استزراعها يف املياه الشروب أو النصف ماحلة ،كذلك ميكن
استزراها يف املياه العذبة ،وحيتاج إىل غذاء عالي الربوتني .وهو من األمساك عالية السعر التسويقي ،يصل إىل الوزن
ً
شهرا ويتم تصديره بنجاح إىل دول أوروبا.
التسويقي (500 – 300جم) خالل مدة ترتاوح بني 16 – 14

 -7اهلامور Groupers :أو Epinephelus spp
يعيش يف املناطق الساحلية الضحلة خاصة حول الشعاب املرجانية .واهلامور من األمساك آكلة اللحوم ،تتغذي
على القشريات وصغار األمساك .ترتاوح أسعارها بني املتوسطة واملرتفعة ،وحلمها أبيض متماسك ذو نوعية ممتازة،
وهي من األمساك اليت حتظى بإقبال من املستهلك السعودي.

 -8الروبيان (اجلمربي) :Shrimp
يتواجد ببيئات اململكة الساحلية أنواع عديدة من الروبيان على ساحلي البحر األمحر واخلليج العربي من
أهمها الروبيان العمالق  ،Penaeus mondonالروبيان األبيض أو اهلندي  ،Penaeus indicusوالروبيان السويسي
 ،Penaeud semisulcatusوالنوع السائد استزراعه باململكة هو الروبيان من النوع األبيض اهلندي ،وينمو هذا النوع
يف املياه املاحلة أو الشروب ،وميكن استزراعه يف الربك حتى يصل وزنه ما بني  20 – 10جم يف الرتبية املكثفة ،ويف
الكثافات األقل يصل الوزن ما بني 30 – 20جم.

 -9أمساك الزينة :Ornamental Fishes
يوجد العديد من فصائل أمساك الزينة الزعنفية املوجودة يف املياه العذبة والبحرية ميكن استزراعها ويوجد
ً
نوعا منها ،كما يوجد مشاريع
مبنطقة القصيم مشروع الستزراع أمساك الزينة يقوم بتفريخ وإنتاج أكثر من60
لصيد وتربية أمساك الزينة البحرية.

 -10أمساك احلفش:Lake Sturgeon :
التمويل:

ً
تقريبا.
تشري اإلحصاءات إىل أن حجم االستثمارات احلالية يف قطاع االستزراع السمكي تبلغ  10مليارات ريال

البحث العلمي والتطبيق:
 -1أقلمة األمساك البحرية على املعيشة والنمو يف املياه العذبة.
 -2التدريب.
 -3اإلرشاد :دورات تدريبية – إعالم – كتيبات إرشادية ...أخل.
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 -4البحث العلمي.
 -5التفريخ.
 -6إنتاج الغذاء الطبيعي.
 -7األعالف.
 -8البيئة واالشرتاطات البيئية.
 -9احملافظة على التنوع البيئي.
 -10االتفاقيات وتبادل اخلربات.
 -11تدعيم القطاع اخلاص.
 -12حتقيق الطاقات اإلنتاجية القصوى للمشاريع.

التقنيات الناجحة يف االستزراع املائي باململكة.
أو ًال :املياه البحرية:
 -1شركة الروبيان الوطنية :استزراع الروبيان يف برك أرضية:
برك اإلنتاج
مشتل املنجروب من أجل املعاجلة البيولوجية للمياه
تروى النباتات فيه مبياه البحر
مصنع التجهيز واإلعداد
الفرز امليكانيكي
الفرز اليدوي

الوزن
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التعبئة

التجميد

اإلعداد للتصدير
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 -2شركة الروبيان العربي احملدودة :استزراع روبيان يف برك أرضية:

إزالة الطحالب من موقع مضخات الري
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حمطة ضخ املياه

قناة الري الفرعية

برك حضانة الروبيان

املفرخ
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قناة الري الرئيسية

استخدام نباتات املاجنروف يف معاجلة مياه الصرف
جتهيز الروبيان للتسويق
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 -3شركة تبوك لألمساك :استزراع أمساك حبرية يف األقفاص العائمة:
يعترب هذا املشروع من أكرب مشاريع االستزراع السمكي البحري يف األقفاص العائمة باململكة ويقدر
ً
طبقا ألحدث اإلحصائيات ( )2009حبوالي ( )950طن من أمساك الدنيس والسبيطي ،وتستهدف
إمجالي إنتاج املشروع
الشركة الوصول باإلنتاج إىل ( )5000طن سنوياً.

موقع املشروع مبنطقة تبوك – ضباء

أقفاص اإلنتاج

وحدة الرعاية واحلضانة املؤقتة
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وحدة اخلدمات البحرية

احلجم التسويقي

 -4الشركة السعودية لألمساك:

ثانيًا :املياه العذبة:
نظام اإلنتاج :مزارع نباتية تعتمد يف ريها على مياه املزارع السمكية احململة باملخصبات العضوية الناجتة من خملفات
األمساك.
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 -1مزارع أمساك البلطي:
 منطقة اخلرج. منطقة القصيم. منطقة حائل. -2مزارع أمساك الزينة:
 -القصيم.

اآلفاق املستقبلية:
حتظى البحوث اخلاصة باالستزراع السمكي بأهمية كبرية لتطوير نظم وطرق االستزراع السمكي يف
اململكة ،واستزراع العديد من فصائل األمساك البحرية على املستوى التجاري مثل اهلامور والصايف والعربي باإلضافة
إىل الروبيان ،ونقل التقنيات احلديثة إىل أنظمة الرتبية واالستزراع القائمة جلعلها يف متناول املستثمرين ومنتجي
األمساك يف هذا اجملال.

التقنيات احلديثة يف االستزراع السمكي باململكة:
 -1االستزراع املائي يف األنظمة املغلقة وإعادة استخدام املياه.
 -2االستزراع املائي املتكامل يف األنظمة املغلقة.
 -3االستزراع السمكي يف األقفاص العائمة العمالقة .Offshore
 -4استخدام اإلضافات الغذائية يف تغذية األحياء املائية املستزرعة.
 -5استخدام تطبيقات التنوع اإلحيائي يف االستزراع املائي.
 -6استخدام تقنيات اهلندسة الوراثية يف إنتاج سالالت جديدة.
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واقع االستزراع السمكي يف اجلزائر  :2012إنـجازات وآفاق
السيدة  /فضيلة حمموش /مديرة فرعية لإلرشاد والتوثيق

توطئة:
ً
غريبا أن يعترب قطاع الصيد البحري وتربية املائيات يف اجلزائر ،ومنذ ارتقائه إىل مصاف دائرة وزارية،
مل يعد
أحد أهم قاطرات االقتصاد الوطين .حيث متكن يف غضون  10سنوات من تغيري املؤشرات الكربى االقتصادية منها
واالجتماعية.
إن اإلمكانيات الكربى اليت تزخر بها اجلزائر أهلت هذا القطاع من أن خيطو خطوات كبرية يف جمال رفع اإلنتاج
واحد على حفظ الثروة ،من خالل االهتمام وتطوير نشاطي الصيد
وتطوير وعصرنة وسائل اإلنتاج مع العمل يف آن ٍ
البحري وتربية املائيات.
ويعود هذا االهتمام على النتائج املنتظر حتقيقها على صعيد التنمية الوطنية السيما فيما خيص اإلسهام يف حتقيق
األمن الغذائي ،استحداث مناصب شغل والعمل على توفري الظروف املناسبة لالستثمار الوطين واألجنيب ،مبا ال يتعارض
مع االستغالل العقالني واملستديم للثروة الصيدية.
وهذا ما سعت إىل حتقيقه وزارة الصيد البحري واملوارد الصيدية من خالل تبنيها إلسرتاتيجية تنموية حقيقية ،على
مدى  20سنة  .زيادة على ذلك وبغية استدراك سنوات املعاناة ،عمل القطاع على مد جسور االتصال والتعاون بني
العديد من البلدان األجنبية والعربية خاصة تلك اليت تتمتع بتجربة رائدة يف ميدان تربية املائيات واالستزراع السمكي.

مقدمة:
حيث تبلغ طاقة اجلزائر اإلمجالية من الثروة السمكية حدود ستة ماليني طن تتوزع على طول الشريط الساحلي
ً
ً
حفاظا
كيلومرتا .يف حني أن املعدل السنوي لإلنتاج ال ينبغي أن يتجاوز  180ألف طن وذلك
الذي ميتد على 1284
على بقاء هذه الثروة واستمرارها .لذلك اختذت وزارة الصيد البحري لتحقيق هذه الغاية سلسلة من اإلجراءات
ً
طويلة املدى متتد إىل سنة  ،2025أبرزها االهتمام برتبية املائيات اليت تلعب ً
فعاال وتساهم يف احلفاظ على
دورا
الثروة السمكية الوطنية ،وللوصول إىل املعدل األدنى الستهالك األمساك مبختلف أصنافها احملددة من طرف
ً
سنويا بالنظر للفوائد الصحية والربوتينات اليت حتتويها هذه
املنظمة العاملية للصحة بـ  5،6كلغ لكل شخص
املواد.

 -1تعزيز وتنفيذ الربامج القطاعية:
وضعت الوزارة عدة مشاريع وبرامج هامة لرتقية وتطوير القطاع ال سيما يف جمال تربية املائيات واالستزراع
السمكي باعتبار أن الثروة السمكية يف تراجع واخنفاض مستمرين يف العامل ،ومنه اخنفاض حجم الصيد ،الناجم
عن االستغالل املفرط وغري العقالني (املمارسات غري القانونية ،تدهور البيئة البحرية ،)...،كما تشري إليه منظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة يف تقاريرها ،حول حالة املصايد السمكية وتربية األحياء املائية العاملية ،اليت استغل منها
ً
ً
رشيدا.
استغالال
حوالي  5/4من األرصدة السمكية يف العامل بشكل مفرط وفقط  ٪ 20منها يستغل
ً
حاليا إىل تطوير تربية املائيات ملا هلا من إمكانيات كبرية متكنها خالل فرتة وجيزة ال
تتوجه جهود اجلزائر
تتجاوز العشر سنوات من حتقيق نتائج.

ويف هذا الصدد بدأت اجلزائر تنفيذ برنامج العمل  ،2014-2010الذي يغطي خمتلف واليات الوطن ،كما تعمل
على مساعدة املستثمرين يف هذا اإلطار يف إنشاء مشاريع تتعلق على وجه اخلصوص برتبية املائيات واالستزراع
السمكي ،لتمضي يف دعمها للمستثمرين من خالل تقديم قروض وتسهيالت.
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 -2اإلنـجازات يف جمال تهيئة وتسيري املوارد الصيدية:
ً
ً
جديدا ،منها  10موانئ للصيد البحري و 5مالجئ للصيد البحري.
هيكال
 مت إجناز 15 مت إجناز محلة لتقييم الثروة املرجانية من أجل إعداد خرائط ملناطق االستغالل وحتديد خمططات التهيئة والتسيرياملتعلقة بها.
 مت إجناز خمطط لتهيئة املصايد اجلزائرية وتسيريها من أجل ضمان أفضل وضبط جهد الصيد البحري الوطين،يسمح،على اخلصوص ،بتحديد حصص الصيد السنوية واملتعددة السنوات اليت ميكن قنصها على أساس املخزون
ً
دوريا يف املستقبل.
اإلنتاجي الذي مت تقديره خالل احلملتني وتلك اليت سيتم تنظيمها
 إعادة هيكلة مؤسسات عمومية اقتصادية (مؤسسة بناء وتصليح السفن واملؤسسة الوطنية للصيد يف أعالي البحارً
سابقا) مع حتجيم وترقية االستثمار اخلاص.

اإلنـجازات يف جمال الدراسات:
 املخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية املائيات إىل آفاق .2025 -دراسة حول استهالك األسر لألمساك ،بقيمة  28مليون د.ج.

اإلنـجازات يف جمال االستثمار اخلاص:
ً
عرف اإلنتاج ً
مطردا حبوالي 45.000طن أي أكثر من  3/1احلجم املنجز يف سنة  2000وأزيد من % 5كمعدل منو
منوا
سنوي وأن حجم منصب العمل ،خالل املرحلة املعنية ،عرف ً
منوا بأزيد من  40.000منصب شغل ليقارب العدد اإلمجالي
ً
حاليا  70.000منصب يف القطاع.
ً
ً
تقليديا ،انتقل إىل مرحلة الصيد
ساحليا ويف أغلب احلاالت
من جهة أخرى ،فإن الصيد البحري يف اجلزائر ،الذي كان
يف أعالي البحار (شبه صناعي وصناعي) ،وهو األمر الذي تعمل الدولة اجلزائرية على توطيد وتركيز دعائمه ملصلحة
األجيال احلالية والقادمة.

الباخرة العلمية « بلقاسم قرين »:
مسح اقتناء باخرة علمية من القيام يف تقييم الثروة السمكية خاصة صنف األمساك الزرقاء ،حيث
ً
فعليا يف سبتمرب املاضي ،كما جتري التحضريات يف نفس السياق
انطلقت محالت التقييم اجلزائرية %100
بتجريب استعمال اآلالت والشباك وكذا التحضريات ملرافقة املختصني ،حيث مل تتعد املدة اخلاصة بالعملية
ً
ً
واحدا سنة ( 2011ديسمرب) وارتبطت العملية حبالة البحر ،كما ستنفذ العملية الثانية يف نفس
شهرا
األوىل
املوعد أي ديسمرب .2012

من مهامها:
 تقييم الثروة الصيدية من خالل: حتديد املناطق الرئيسية لتوزعها. حتديد اخلصائص اهليدرولوجية األساسية للسواحل اجلزائرية. حتديد اخلصائص البيولوجية لألصناف. تقييم الكتلة احليوية املطلقة والنسبية. اختبار تقنية الصيد البحري اجلديدة. -تكوين ضباط الصيد البحري يف ميدان الصيد الساحلي ويف أعالي البحار.
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برنامج التنمية 2014-2010م:
أهداف الربنامج:
 حتسني املعارف القطاعية يف جمال توفر املوارد الصيدية عرب إجناز العديد من محالت التقييم خالل اخلماسي. تتبع املعلومات اإلحصائية أثناء اإلنزال وضبط شبكات تسويق املنتجات ،من خالل اإلجناز.ً
سوقا لبيع السمك باجلملة يف كل من :بوديس(جيجل) ،القل( سكيكدة) ،تيبازة ،زموري البحري،
 استقبال 12مستغامن ،املرسى (الشلف) ،تيقزيرت(تيزي وزو) ،القالة (الطارف) ،سنورة (سكيكدة) ،شرشال ،دلس (بومرداس) ،تال
غيالف (جباية) يف حني سيتم استالم  22أخرى من الصنف  IIخالل األشهر القليلة القادمة.
 -التحكم يف تقنيات التكاثر االصطناعي للجمربي يف املناطق الصحراوية من خالل إجناز مفرخة بورقلة.

تطوير نشاط تربية املائيات واالستزراع السمكي:
هذه الوضعية ،دفعت اجلزائر إىل التفكري واإلسراع يف ما بدأته من أعمال قصد تطوير نشاط تربية املائيات
واالستزراع السمكي .كما نشري إىل أهمية تربية املائيات على صعيد تأمني الربوتينات احليوانية ذات القيمة
الغذائية العالية ،إضافة إىل محاية وتدعيم املخزون الصيدي الطبيعي وخلق فرص عمل يف جماالت صيدية مبتكرة،
عالوة على تنمية املناطق املنعزلة وإخراجها من دائرة الفقر واحلرمان ،على غرار مناطق اجلنوب ،حيث ميكن إنتاج
ً
دوريا من أمساك املياه العذبة املتكيفة مع مناخ املنطقة اجلاف ،خاصة مسكة القط الصحراوي املتواجدة
آالف األطنان
ً
ً
يف مياه الصحراء العميقة باإلضافة إىل البلطي النيلي ،حيث تعرف هذه األنواع رواجا كبريا هناك.
لذلك كان هناك توجه واهتمام أكرب بتطوير تربية املائيات ،وتطوير عمليات االستزراع السمكي البحري والقاري.
إذ بدأت السلطات يف هذا الصدد عمليات األقفاص العائمة ،وتهيئة األرضية الستغالهلا من طرف املستثمرين .حيث
ً
ً
صاحلا لرتبية املائيات ،ويتعلق األمر مبزارع حبرية دخل بعضها يف مرحلة اإلنتاج
موقعا
مت إحصاء ما ال يقل عن 456
الفعلي كمزرعة أزفون مبنطقة تيزي وزو على سبيل املثال.
ويقوم املخطط الذي وضعته الوزارة الوصية على استغالل كل نقاط املياه البحرية والعذبة لبعث مزارع يف املناطق
ً
فضال عن أحواض السقي وعموم املسطحات املائية الطبيعية
الساحلية ،ويهتم مستثمرون بتوظيف الوديان،
واالصطناعية يف استزراع أنواع متعددة من األمساك .حيث متكن مستثمر خاص يف بلدة عني طاية ( 20كلم شرق
العاصمة) من إنتاج ما يفوق  10أطنان من الصدفيات ،و 5أطنان من احملار يف عامه األول ،ما يؤشر إىل قابلية هذه الثروة
احليوية لتفجري ثورة صيدية ضخمة يف البالد ،سيما بعد جناح استزراع أحواض مائية يف ثالث مناطق خمتلفة ،وبروز
طرق تربية احملاريات بأنواعها يف مشاريع استثمارية الفتة يف اجلزائر.

إمكانيات ومؤهالت:
• متتلك اجلزائر إمكانيات هائلة يف تربية املائيات ،متكنها من تثمني املنتجات الصيدية البحرية اليت ترتاجع من
سنة إىل أخرى ،فضال عن خلق أكثر من  36ألف فرصة عمل يف القطاع ،وحتسني مردودية أسطول الصيد عرب 99
عملية جديدة يف آفاق العام .2014
• بدأت اجلزائر خطة للقيام بالتكاثر الصناعي للسمك سنة  ،2008حيث جرى افتتاح جتربتني منوذجيتني إلنتاج
بالعيط السمك يف والييت سطيف وسيدي بلعباس ( 330كلم شرق ،و 440كلم غرب اجلزائر على التوالي) ،مبا
سيعزز أكثر من توجه البالد يف جمال تربية املائيات ،وتطوير أصناف عدة من أمساك املياه العذبة ،ضمن إسرتاتيجية،
تراهن عليها احلكومة اجلزائرية لدفع قطاع الصيد البحري وتوظيف املوارد الصيدية.
• يف هذا اإلطار يستفيد املستثمرون يف تربية املائيات ،من حتفيزات جديدة ،خاصة ما يتعلق باسترياد أغذية
األمساك وختفيض أسعار استهالك الكهرباء ،إضافة إىل توفري قوارب صيد صغرية جديدة يف املرافئ ،بغرض مساعدة
الشباب على بعث مشاريعهم.
62

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

اإلنـجازات يف جمال االستزراع السمكي وتربية األمساك:
 استالم مفرختني ( ،)02يف سطيف سيدي بلعباس. قرب انتهاء أشغال مشروع املزرعة التجريبية لرتبية األمساك يف املياه العذبة(حريزة) بعني الدفلى وهو مشروع ضخم. استالم أربع مزارع منوذجية مبراكز الصيد يف املرتفعات واجلنوب :املسيلة ،برج بوعريريج ،باتنة وخنشلة. استالم مركز منوذجي ببو امساعيل لرتبية احملار (تيبازة). استالم مزرعة اجلمربي يف الوادي الكبري (سكيكدة) ،اليت متت يف إطار التعاون الثنائي بني اجلزائر وكوريااجلنوبية.
 انتظار إطالق أعمال بناء مزرعة للجمربي يف املياه العذبة يف حاسي عبد اهلل (ورقلة). -تنمية تربية املائيات من خالل إعداد برنامج للدعم املالي عرب الصندوق الوطين لتنمية الصيد البحري وتربية املائيات.

ّ
مت تعيني مخسة فروع لرتبية املائيات ،تشكل اهليكل الرئيسي هلذا الربنامج:
 تربية أمساك مياه البحر يف األقفاص العائمة. تربية الصدفيات. تربية اجلمربي البحري. تربية اجلمربي يف املياه العذبة (مناطق اجلنوب). تربية أمساك املياه العذبة :تربية أمساك املياه العذبة يف الربك ،تربية السلمونيات (تربية أمساك املياه الباردة) ،مراكزالصيد مبحاذاة السدود ،تربية أمساك املياه العذبة يف األقفاص العائمة.
 االنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية واألعمال املتعلقة بتنفيذ الربنامج. بدء عمليات اإلنتاج يف العديد من املستزرعات السمكية والنتائج جد مرضية حتى اآلن ( مزرعة جالج النموذجية-ذئب البحر والقاجوج -أزفون -تيزي وزو) واليت تعد من املشاريع النموذجية الناجحة ،ليتمكن يف فرتة وجيزة من توفري
كميات معتربة على مستوى السوق احمللي وبأسعار تنافسية معقولة مع إمكانية التصدير.
 مت إجناز هياكل لالستعراض واإلرشاد حول تقنيات وتكنولوجيات الرتبية واالستزراع .ويتعلق األمر بعمليتني متإجنازها :األوىل ختص استزراع وإعادة استزراع مواقع مائية يف قرابة  30والية مبا يزيد على  15مليون بلعوط.
ً
حمليا،
 أما الثانية ختص إجناز مفرختني (سطيف وسيدي بلعباس) ،توفر الزريعة الضرورية لنشاط تربية املائياتومتكن من اكتساب اخلربة يف التفريخ.

برنامج تنمية اجلنوب واهلضاب العليا:
ً
أيضا من خالل إدراج برناجمي تنمية اجلنوب واهلضاب العليا ،من خالل إجناز:
تفعيل سياسة تنمية تربية املائيات كان
طن /سنة.
 مزارع لرتبية أمساك املياه العذبة بطاقة ٍ 100 مزارع لرتبية أمساك املياه العذبة بطاقة ً 50طنا /سنة.
 مزارع للرتبية السمكية الريفية بطاقة  5أطنان  /سنة. مت استالم املركز النموذجي للصيد القاري ،على مستوى سد بوكردان (والية تيبازة) واملزرعة النموذجيةلرتبية الصدفيات على مستوى بوامساعيل (والية تيبازة).
 استالم املزرعة النموذجية لرتبية اجلمربي ،على مستوى والية سكيكدة ،بالتعاون مع الطرف الكوري،وهو مشروع مسح باقتناء تكنولوجيا وبالتالي التحكم يف توليد وتربية اجلمربي وتزويد املزارع املتخصصة
ً
مستقبال باألفراخ ( إمكانية بيع صغار اجلمربي).
يف هذا النوع من النشاط
 املزرعة النموذجية لرتبية اجلمربي بوادي الكبري  /والية سكيكدة.63
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 مزرعة منوذجية لرتبية األمساك البحرية ببو إمساعيل (والية تيبازة) يف إطار التعاون اجلزائري األسباني(طاقة إنتاجية عالية وذات نوعية جيدة).
 مزرعة منوذجية لرتبية األمساك يف املياه العذبة بقيمة  480مليون دينار ،على مستوى منطقة حريزة بواليةعني الدفلى (قيد اختيار املؤسسة اليت ستكلف باألشغال).

اإلنـجازات يف جمال التكوين والبحث:
 حتسني قدرات تسيري وإدارة القطاع من خالل إجناز مقر املعهد الوطين العالي للصيد البحري وتربية املائيات و 6مقراتللمديريات القارية.
 إجناز  8عمليات بناء وتهيئة املؤسسات التكوينية القطاعية. تزويد املؤسسات التكوينية بالوسائل البيداغوجية العصرية :قاعات للمحاضرة ( امللتقيات ،األيام الدراسية)...،بطاقة استيعابية تفوق  500فرد وقاعات صغرية خاصة بورش العمل جمهزة بأحدث الوسائل.
 اقتناء سفينة للتكوين يف إطار التعاون اجلزائري الياباني. توطيد القدرات التقنية والبيداغوجية الفعالة ملؤسسات التكوين القطاعية من خالل تزويدها بالوسائل التعليمية. -تكوين  20.400شاب وشابة مع نهاية .2010

اإلنـجازات يف جمال البحث والتنمية:
وقصد النهوض باالستزراع السمكي يف اجلزائر ،عول القطاع على البحث العلمي كأداة أساسية تسمح
للمهنيني واملهتمني بهذا النشاط من التحكم يف املهارات والتقنيات املستعملة ،من خالل تعزيز القطاع مبؤسسة خمتصة
يف البحث ،ليتم إجناز مركز للبحث الوطين والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات ،والذي أوكلت له مهام البحث
وتنمية االستزراع السمكي خاصة وتربية املائيات عامة وهذا من خالل عدد كبري من مشاريع البحث املسجلة ،اليت
تقودها فرق حبث جزائرية خمتصة .كذلك ،وبغرض تفعيل بعث القطاع ،زود املركز مبشاريع ريادية على شكل
مفارخ و مزارع منوذجية موزعة على مستوى كامل الرتاب الوطين ،كمزرعة تربية الربيان بسكيكدة ،مزرعة
تربية األمساك البحرية بتيبازة ،مزرعة تربية األمساك الصحراوية ببشار ،مفرخة سطيف ألمساك املياه العذبة باإلضافة
إىل امللحقات التابعة للمركز.
 على سبيل املثال ،مت ّالتحكم على مستوى مزرعة تربية الربيان يف إنتاج يرقات و تسمني الربيان الياباني ،كما جنح
فريق حبث يف جتربة رائدة على مستوى اجلزائر من التحكم بتقنيات تفريخ أمساك الشبّوط الصيين الذي يتم استغالله
بطريقة مكثفة يف الصيد القاري أينما كانت ُ
وتعتمد اجلزائر كلية على استرياد البالعيط من أجل جتديد املخزون
مبختلف السدود واملسطحات املائية.
 إعداد الربنامج الوطين للبحث (الصيد البحري وتربية املائيات). استحداث  9أفواج للبحث تعمل على  9مشاريع لتنمية القطاع. من بني  27مشروع حبث مت املوافقة عليها من قبل اللجنة املتعددة القطاعات(فالحة ،موارد مائية وصيدً
مشروعا للبحث ،برتكيبة مالية حمددة من قبل
حبري) ،شارك املركز الوطين للبحث والتنمية يف مناقصة 12
املديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
 إعادة تهيئة املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية األمساك  ،ومتكينه إنشاء  5حمطاتجتارب جهوية متفرعة عن املركز الوطين للبحث والتنمية :بين صاف ،تيبازة ،عني الدفلى ،ورقلة ،الطارف.

يف جمال التعاون يف ميدان البحث:
 التوقيع على اتفاقية إطار من أجل التعاون العلمي والتقين بني خمتلف املعاهد اجلهوية التابعة لوزارة التعليم العاليوالبحث العلمي واملديريات الوالئية للصيد البحري واملوارد الصيدية.
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 التوقيع على بروتوكول تعاون علمي وتقين بني وزارة الصيد البحري واملوارد الصيدية ومركز تطوير الطاقات املتجددةمن أجل التكفل مبشاريع البحث املتعلقة برتبية املائيات على مستوى مواقع املياه الساخنة.
 التعاون اجلزائري التونسي :التوقيع على بروتوكول تعاون علمي وتقين بني املعهد التونسي لعلوم وتكنولوجياتالبحر واملركز الوطين للبحث والتنمية.
 التعاون اجلزائري املصري :التوقيع على اتفاقية تعاون علمي وتقين بني املعهد الوطين لعلوم البحار واملصايد واملركزالوطين للبحث والتنمية.
 التعاون اجلزائري املوريتاني :التوقيع على اتفاقية تعاون علمي وتقين بني املعهد املوريتاني للبحوث يف علوم احمليطاتوالصيد البحري واملركز الوطين للبحث والتنمية.
 التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقين يف ميدان تقييم املوارد الصيدية بني معهد علوم احمليطاتاألسبانية واملركز الوطين للبحث والتنمية.
 جتسيد مشروع تعاون علمي بني وزارة الصيد البحري واملوارد الصيدية والوكالة اليابانية الدولية للتعاون. االخنراط يف مشروع اللجنة العامة للمصايد يف البحر املتوسط ،املتفرعة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،املعنون :التنسيق من أجل دعم تسيري املصايد يف غرب ووسط البحر املتوسط /املرحلة الثانية (كومبيد.)2
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تقنيات الصيد االنتقائية و دورها يف احملافظة على املنظومات البيئة و املخزونات السمكية
الدكتور رضا املرابط  -مدير عام املعهد الوطين لعلوم و تكنولوجيا البحار

تقديم :
تلعب تقنيات الصيد البحري ً
دورا ً
هاما يف احملافظة على املنظومات البحرية و املخزونات السمكية و قد تطورت
هذه التقنيات يف السنوات األخرية بصفة كبرية مما تسبب يف عدم توازن لبعض املنظومات البيئية البحرية و استغالل
مفرط لبعض املخزونات السمكية.
للمساهمة يف احملافظة على املخزونات السمكية قام املعهد بالعديد من البحوث يف جمال تطوير تقنيات الصيد
املستعملة وإدخال تقنيات جديدة انتقائية وناجعة من بني هذه التقنيات نذكر:

 شبكة جر انتقائية لصيد القمربي (:)chalut sélectif à crevette -شبكة جر قاعية ذات فتحة عمودية كبرية (:)chalut GOV

 -شبكة جر عائمة لصيد السمك األزرق (:)chalut pélagique
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 تطوير معدات وتقنيات الصيد ودراسة مدى مالءمتها للثروات البحرية املستغلة وللمنظومات البحرية بالسواحل قصداحملافظة على الثروات السمكية والرتفيع من إنتاج الصيد البحري ولبلوغ هذه األهداف مت الرتكيز على:
ً
نسبيا خاصة على مستوى التصدير .هذا وقد
 تطوير شباك دائرة لصيد مسك األنشوبة ذات القيمة التجارية املرتفعةتبني وجود كميات هامة قابلة لالستغالل مبياهنا وافتقار البحار إىل شباك دائرة تتالءم مع هذا الصنف من األمساك.
 تطوير واستنباط تقنيات صيد جديدة الستغالل ثروات القوقعيات بعدة أماكن بالسواحل التونسية.ً
حاليا للمساهمة يف محاية الثروات البحرية احلية وترشيد استغالهلا.
 دراسة وحتسني انتقائية شباك الصيد املستعملة -تطوير تقنيات صيد باجلر ذات انتقائية عالية.
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حبوث االستزراع السمكي يف مجهورية مصر العربية
أ.د /حممد بكري ،مدير املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية

مقدمة:
الوضع الراهن للثروة السمكية يف العامل:
يشري اجلدول رقم ( )1إىل أن إنتاجية العامل من املصايد الطبيعية وتربية األحياء املائية حوالي 154مليون طن من
األمساك يف عام  2011شارك الصيد الطبيعى بـ  90,4مليون طن من املياه الداخلية البحرية وشاركت تربية األحياء
املائية حبوالي  63,6مليون طن.
جدول رقم ( )1يوضح إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل عام  2010و  ( 2011باملليون طن)
2010م

2011م

البيان
اإلنتاج من الصيد يف العامل

88.6

90.4

اإلنتاج من تربية األحياء املائية

59.8

63.6

إمجالي اإلنتاج الكلي

148.4

154

مقدمة:
الوضع الراهن للثروة السمكية يف مجهورية مصر العربية:
ويشري اجلدول رقم ( )2إىل أن إمجالي إنتاج األمساك من املصادر املختلفة يف مصر سنة 2011م ( 1362174طن)
يساهم االستزراع السمكي حبوالي (986820طن) بنسبة  %72ويساهم إنتاج املصايد الطبيعية حبوالي (376364
طن) بنسبة  %28من إمجالي اإلنتاج يف مصر.
ويشري اجلدول رقم ( )3إىل أن متوسط نصيب الفرد يبلغ من احمللي املتاح 16,82كجم/السنة ،ومن املتاح لالستهالك
 19,09كجم  /السنة خالل عام 2011م.
ويشري اجلدول رقم ( )4إىل أن إمجالي الصادرات بلغ  9489طن والواردات بلغت  182222طن خالل عام 2011م.
ويتضح من خالل اجلدول رقم ( )5مساهمة القطاع السمكي حبوالي 14495مليون جنيه من إمجالي الدخل القومي
الزراعي والبالغ  209354مليون جنيه يف عام  2010بنسبة تصل إىل .% 6.92
إنتاج األمساك يف مصر:
الشكل التالي يوضح كمية اإلنتاج من املصايد الطبيعية واالستزراع السمكي
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ً
ً
مقارنا بعام  ( 2010بالطن):
طبقا للمصدر عام 2011
جدول رقم ()2إمجالي اإلنتاج من األمساك
2010

املصدر

2011

البحار
 -البحر املتوسط

77388

77799

 -البحر األمحر

43974

44504

اإلمجالي

121362

122303

البحريات الشمالية
 -مريوط

5919

5427

 -إدكو

6493

6387

 -الربلس

59517

45544

 -املنزلة

61075

59779

اإلمجالي

133004

117137

املنخفضات الساحلية
 -مالحة بورفؤاد

140

123

 -الربدويل

4731

4529

اإلمجالي

4871

4652

البحريات الداخلية
 -املرة والتمساح

3966

3474

 -قارون

3903

4364

 -الريان 3 ،1

2494

3053

 -املسطحات املائية بالوادى اجلديد

1060

1653

 -ناصر

27418

26270

 -مفيض توشكي

2483

2736

إمجالي البحريات الداخلية

41324

41550

إمجالي البحريات

179199

163339

املياه الداخلية
 -النيل وفروعه

84648

89712

اإلمجالي

84648

89712

اإلمجالي العام للمصايد السمكية

385209

376364

االستزراع السمكي
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10680

10092

 -املزارع األهلية

716801

721684

 -االستزراع شبه املكثف

1893

3115

 -االستزراع املكثف

700

700

 -األقفاص

160288

216122

 -زراعة حقول األرز

29223

35107

إمجالي االستزراع السمكي

919585

986820

اإلمجالي العام

1304794

1362174
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املصدر :وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -نشرة إحصائيات اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2011م

جماالت تنمية الثروة السمكية:
 -1تنمية املصادر الطبيعية.
 -2قطاع االستزراع السمكي  -عوامل اإلنتاج ومستلزماته:
الرتبة  -املياه  -األمساك  -األمسدة الطبيعية والكيميائية  -التغذية (األعالف املتخصصة)  -أساليب اخلدمة  -طرق
الصيد  -التسويق .
 -3تعاونيات الثروة السمكية واإلرشاد والتدريب.
املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية
العنوان :العباسة  -أبومحاد  -حمافظة الشرقية
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مهام املعمل:
 إجراء البحوث التطبيقية يف اجملاالت العلمية املختلفة املتعلقة بالثروة السمكية. حتقيق التوعية اإلرشادية لالستزراع السمكي وعقد الندوات العلمية وورش العمل وإرسال قوافل إرشادية للمناطقاملختلفة للمسطحات املائية واملزارع السمكية.
 تقديم اخلدمات املزرعية واملعملية واالستشارات الفنية ألصحاب املزارع السمكية وعمل دراسات اجلدوى للنواحيالفنية واالقتصادية.
 تأهيل وتدريب العاملني بقطاع الثروة السمكية يف مصر وإفريقيا والعامل.األنشطة البحثية باملعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية:
* حبوث التغذية وتكنولوجيا األعالف.
* حبوث إنتاج األمساك ونظم االستزراع السمكي
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* حبوث املياه والرتبة (الليمنولوجي)

* حبوث الرتبية والوراثة

* حبوث البيئة وبيولوجيا األمساك.

* حبوث التفريخ وفسيولوجيا التكاثر
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* حبوث االقتصاد واإلرشاد

* حبوث أمراض األمساك:
* حبوث تكنولوجيا تصنيع األمساك

* التعاون بني املعمل و اجلهات البحثية الداخلية واخلارجية

 -يقوم املعمل بالتعاون مع اجلهات البحثية األخرى ومنها:

 -اجلامعات املصرية :جامعات القاهرة ،عني مشس ،األسكندرية ،بين سويف ،كفر الشيخ ،قناة السويس ،املنصورة،

املنوفية ،األزهر من خالل اإلشراف على الرسائل العلمية واألحباث املشرتكة.
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 مراكز البحوث :املركز القومي للبحوث ،معهد علوم البحار واملصايد ،معهد حبوث اإلنتاج احليواني ،معهد حبوث صحةاحليوان.
 اهليئات اخلارجية :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،املركز الدولي لألمساك ،هيئة املعونة االمريكية ،مجعية فولالصويا األمريكية ،مجعية احلبوب األمريكية ،اجلمعية األمريكية للبلطي يف االستزراع السمكي ،إدارة الزراعة
األمريكية ،اجلمعية العاملية لالستزراع السمكي ،السوق األوروبية املشرتكة ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
األنشطة اإلنتاجية واخلدمية:
 -وحدة اإلنتاج السمكي:

ً
ً
ً
تقريبا يقوم املعمل بإدارة 100
فدان مساحة كل حوض حوالي  7.5فدان
 بها عدد  160حوضا مسكيا مبساحة ٍ 1200فدان واملساحة الباقية مت تأجريها إىل القطاع اخلاص.
ٍ
 -وحدة االستشارات الفنية:

 وتهدف إىل تقديم االستشارات الفنية للمزارعني وتشمل اآلتي: تقديم االستشارات الفنية للمزارعني. يقوم املعمل بالتحاليل اآلتية :التحليل الطبيعي للرتبة ومدى صالحية األرض لالستزراع السمكي ،ويقوم املعملبإجراء التحاليل التاليةPH - CO3 - HCO3 – EC – Salinity – SO4 – CL – K – MG – NA – T.N - T.P – :
 - O.Pالفسفور الذائب  ،OPالتحاليل امليكروبيولوجية للرتبة وتشمل البكرتيا القولونية ،وكذلك يقوم املعمل
بإجراء التحاليل املختلفة لألعالف ومكوناتها ،و بإجراء التحاليل امليكروبيولوجية – الفطرية – الفريوسية – الطفيلية
ً
وأيضا بإجراء حتاليل امللوثات باألمساك ،ومتبقيات املبيدات باملياه والرتبة واألمساك.
لألمساك،
اإلجنازات والتجارب الناجحة:
 التكامل بني االستزراع السمكي واحليوانات املزرعية (البط – اجلاموس – األبقار  -األغنام).ً
وخصوصا يف املناطق الصحراوية.
 التكامل بني االستزراع السمكي واالستزراع النباتي استغالل أحواض املزارع السمكية يف استزراع القمح يف فصل الشتاء.ً
صيفا.
 استزراع األمساك يف حقول األرز استزراع األمساك بالتكامل مع االستزراع النباتى للبطيخ والكانتلوب يف الصحراء وخلف السدود ( سد الروافعةبوسط سيناء احلبيبة).
 االستزراع السمكي املتكامل بني األمساك واخلضر املزروعة بدون تربة (الفراولة والكبوتشا) .Aquaponic إدخال أصناف جديدة يف الرتكيب احملصولي يف االستزراع السمكي مثل أمساك ثعبان السمك (احلنش). تربية أمساك املربوك الفضي يف األقفاص السمكية العائمة. البدء يف تكوين نظام معلوماتي  Information systemيف جمال صيد وتربية األمساك بالتعاون مع هيئة االستشعارعن بعد.
 جناح التشتية  Over winteringألمساك البلطي حيث أنها تتأثر باخنفاض درجات احلرارة يف الشتاء وينفق منهاأعداد كبرية ومت السيطرة اآلن على نسبة النفوق.
 إنتاج ساللة جديدة من أمساك البلطي النيلى بزيادة  % 30يف متوسط الوزن (مرحلة التجريب). تسجيل ملرض التسمم اإليرومونياسى يف أمساك مربوك القواقع ألول مرة يف مصر. استخدام الربوبوليز (صمغ النحل) كمضاد لبكترييا اإليروموناس هيدروفيال ودراسة تأثريه على النمو واملناعةغري املتخصصة يف أمساك البلطي النيلي.
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 تقيم مخرية السكارومايسس كاستيلي كربوبيوتك يف أمساك البلطي النيلي. استخدام مستخلص نبات الزعرت يف العالئق كمحفز لنمو ومناعة أصبعيات البلطي النيلي ومميت للبكرتيااملمرضة (سيدوموناس ايرجينوزا وسيدوموناس فلورسنس).
 كفاءة استخدام مستخلص نبات الزجنبيل كعالج أمساك املياه العذبة من األمراض البكتريية . تأثري بكترييا امليكروكوكس ليوتيس والسودوموناس كربوبيوتك على النمو وفسيولوجيا الدم وكمضادحيوي ضد بكترييا اإليروموناس هيدروفيال.
 دراسات على بعض مستخلصات الطحالب اخلضراء املزرقة كمضاد مليكروبات أمساك البلطي النيلي . تقييم اخلمرية التجارية واملستخدمة يف اخلبز كمحفز للمناعة والنمو ومضادة لبكرتيا اإليرميوناس هيدروفيال. وحيث أن تكاليف تغذية األمساك تصل إىل  %70 - 60من مجلة تكاليف املزرعة (الوحدة اإلنتاجية) لذا أجري العديدمن األحباث والرسائل اليت توصلت إىل نتائج عديدة من أهمها ما يلي:
 خفض تكاليف تغذية األمساك بنسبة  %30 - 25وذلك باستخدام مواد العلف غري التقليدية مثل  :خملفات جمازرالدواجن.
 استخدام بعض اإلضافات الطبيعية بعد املعاجلة لزيادة منو األمساك ورفع املناعة مثل :الربوبيوتك – احللبة – الشمر –الربدقوش – الكركدية – الزعرت – الزجنبيل ...اخل.
ً
غذائيا تتناسب والطبيعة الغذائية لألنواع املختلفة واألحجام املختلفة لألمساك.
 إنتاج عالئق متزنة تقدير االحتياجات الغذائية لبعض األمساك مثل :البلطي والقراميط. دراسة تأثري األفالتوكسني املوجودة باألعالف وكيفية التغلب على تأثريها باستخدام بعض اإلضافات الطبيعيةوترتب على هذه النتائج السابقة زيادة احملصول السمكي.
التحديات اليت تواجه تنمية الثروة السمكية يف مصر:
 حمدودية األرض واملياه الصاحلة لالستزراع السمكي. تفريخ األمساك البحرية ذات األهمية االقتصادية بشكل اقتصادي وجتاري. الصيد اجلائر واالستغالل اجلائر للمخزون السمكي. الصيد املخالف (الصيد باستخدام حرف معينة وشباك خمالفة ويف مناطق ومواسم خمالفة). اهليكل املؤسسي إلدارة الثروة السمكية من إدارات يعمل كل منها منفصل عن اآلخر. التلوث (الزراعي والصناعي) وضرورة تفعيل القوانني اليت حتمي البيئة املائية من مجيع أنواع التلوث والذى يؤثر سلباًعلى الثروة السمكية.
 التوسع العمراني والسياحي يف املناطق الساحلية والبحريات. جتفيف وردم أجزاء من البحريات واملسطحات املائية.ً
ً
 ارتفاع تكاليف األعالف املصنعة املخصصة لألمساك اليت يتم استرياد معظم مكوناتها والذي يؤثر تأثريا سلبيا علىتكلفة املنتج النهائي من املزارع السمكية.
 -يرتكز إنتاج املزارع السمكية خالل أشهر حمددة مما يؤدي إىل زيادة العرض واخنفاض أسعار املنتج السمكي.
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البدائل العلفية غري التقليدية يف األعالف السمكية بني البحث العلمي
والتطبيقي يف املزارع السمكية ذات االستزراع السمكي املكثف
أ.د .عامر علي الشماع  ،استشاري زائر يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي
عمان -األردن

املقدمة:
ُيعرف البحث العلمي بأنه نشاط منظم يهدف إىل إجياد حل ملشكلة ما ،أو التعرف على حقيقة علمية .والبد
ً
أيضا يف
من مؤسسة علمية بكادر متخصص تنظم هذا النوع من العمل وتقوده وتشرف عليه .ويسهم البحث العلمي
تطوير الكوادر العلمية املتقدمة واملتوسطة والفنية ويزيد من تفاعلهم مع اجملتمع ،وذلك من خالل نقل وتطبيق تقنية
متطورة أو حديثة ُتلمس فوائدها وعوائدها املادية واملعنوية من قبل قطاع اجملتمع املستفيد.
ً
تهميشا له وللعاملني عليه .مما
لذا أنه من غري الصحيح أن ُينظر إىل البحث العلمي بأنه ترف بال هدف حمدد ،ألن ذلك
يتطلب إعطاؤه األهمية املطلوبة واألولية اليت يستحقها ورصد األموال الكافية للنهوض به.
ولكن جند أن إنفاق الدول العربية جمتمعة على البحث العلمي ال يتجاوز  %0.5مما تنفقه بعض الدول املتقدمة على
حبوثها .وتصل خمصصات البحث العلمي يف اجلامعات العربية حوالي %1من موازناتها السنوية ،مما يؤثر يف إنتاجها
ً
سنويا .وهذا بدوره يؤثر يف املؤسسات البحثية األخرى ،يف جماالت
العلمي الذي يصل حبدود( )2حبث للباحث الواحد
البحث كافة ،ومنها االستزراع السمكي ونقل تقاناته.

االستزراع السمكي:
ويقصد باالستزراع السمكي تربية األمساك املختلفة يف بيئة مائية حمدودة ،وحتت ظروف مسيطر عليها من
قبل اإلنسان ،من حيث توافر املياه عالية اجلودة والكمية الكافية من الغذاء املناسب يف أحواض أو أقفاص ،للحصول
على أكرب قدر من اإلنتاج وبأقل التكاليف .وذلك لتحقيق فائدة اقتصادية أو اجتماعية من إنتاج غذاء لالستهالك
احمللي أو للتصدير .وهو أحد املصادر الثالثة الرئيسة لزيادة اإلنتاج السمكي يف الوطن العربي .واليت تشمل الصيد
البحري (مثل :صيد الدنيس والسردين واهلامور والشعم باإلضافة إىل الروبيان،اجلمربي) .والصيد يف املياه العذبة (مثل
صيد أمساك البلطي (املشط) واملربوك (الكارب) والشبوط) .واالستزراع السمكي بأنواعه مثل :تربية أمساك املياه
العذبة أو أمساك املياه البحرية.
وميكن أن يكون على أربعة أنواع :االستزراع املتسع  Extensive cultureوشبه املكثف Semi- intensive
واملكثف  Intensiveوعالي الكثافة .Hyper intensive
ال تقدم األعالف املركزة يف النوع األول من الرتبية وإمنا يعتمد عادة على الغذاء الطبيعي املتوافر يف ماء احلوض .أما
يف االستزراع شبه املكثف فيمكن االستفادة من الغذاء الطبيعي شبه اجملاني واملتواجد يف مياه حوض الرتبية مع
إضافة العلف املُ ّ
صنع بربوتني منخفض (أعالف مكملة ) feeds Supplementaryوهذا ما ميكن اعتماده يف املزارع
الصغرية .بينما تستعمل العالئق املتوازنة عالية الربوتني واملصنعة على شكل حبيبات غاطسة أو طافية يف
النوعني األخريين من االستزراع ،مع جتديد للمياه وضخ اهلواء يف مياه احلوض للمحافظة على جودتها ،أوعند استعمال
أحواض الفايربغالس أو األمسنتية لالستزراع السمكي كما يف النوع األخري من االستزراع.

أعالف األمساك:
ولنجاح عملية االستزراع السمكي ال بد من تطوير للصناعات الداعمة هلا ،ومنها صناعة األعالف اليت تشكل
%60 - %30من كلف االستزراع املختلفة .فإنه البد من تطوير تقنيات تصنيع األعالف باستخدام مواد علفية رخيصة
تناسب أسلوب االستزراع ونظام الرتبية املستخدم .باستخدام مواد علفية خالية من السموم ومثبطات النمو .يعترب الربوتني
املكون األكثر كلفة يف صناعة األعالف ،لذا البد من مصدر رخيص له مثل املصادر النباتية أو غين بالطاقة يستعمل
76

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

ً
مصدرا للطاقة من قبل األمساك.فيجب أن تكون األعالف املصنعة متزنة وبنسبة
حلماية الربوتني ووقف استخدام األخري
مثلى بني الربوتني والطاقة ( ،)Protein energy ratioلالستفادة من نرتوجني (األزوت) الربوتني وتقليل الكميات
اخلارجة منه مع الفضالت .وختتلف هذه النسبة باختالف السمكة املراد تربيتها .لقد أنتجت صناعة األعالف نوعني
رئيسني منها ،هما الغاصس والطايف ،للحد من فقدان العلف أثناء تغذية األنواع املختلفة من األمساك عليه .وتبني أن
العلف الطايف يزيد من االستفادة من الغذاء وبالتالي منو األمساك.
شهدت السنوات األخرية االهتمام املتزايد بالبيئة وحتقيق أقصى استفادة من املنتجات الزراعية والصناعات الغذائية
الرئيسة أو نواجتهما العرضية الغنية بالطاقة أو الربوتني اليت ميكن تصنيع األعالف منها ،مثل :كسب البذور الزيتية،
وفضالت إنتاج وتعليب املواد الغذائية واملطاحن....وغريها .ولغرض االستفادة من هذه النواتج العرضية يف خفض كلف
ً
َ
كليا حمل املصادر التقليدية من مسحوق
جزئيا أو
األعالف املصنعة ،هيأت خلطات علفية حتوي هذه النواتج لتحل
ً
ً
السمك ومسحوق الدم وكسبة فول الصويا والذرة الصفراء  ،فأجريت البحوث عليها عربيا وعامليا للوقوف على مدى
صالحية هذه املواد لتكون غذا ًء لألمساك.

األمساك املستزرعة يف الوطن العربي:
ً
ً
نوعا يف
نوعا من األحياء املائية املستزرعة يف الوطن العربي (اجلدول) ،منها 73
تشري الدراسات إىل وجود 130
املياه العذبة .وأن غالبيتها يستزرع على املستويني التجرييب أو البحثي مثل املربوك األسود والقراميط وثعبان السمك
والباسا وربيان املياه العذبة (اجلدول) ،مما يتطلب معرفة متطلباتها البيئة املناسبة وغذاؤها الطبيعي قبل البدء برتبيتها.
وميكن اإلطالع على ما كان يقدم هلا من أعالف يف مزارع الرتبية يف بلدها ونقل مثل هذه التقنية لتحديد اخللطة
العلفية املناسبة لتغذيتها.
مياه عذبة

مياه حبرية

اجملموع

النوع
األمساك

68

37

105

القشريات

5

11

16

الرخويات

-

9

9

اجملموع

73

57

130

ومتثل عائلتا أمساك البلطي والكارب بأنواعهما املختلفة أهم األمساك اليت جيري تربيتها على نطاق جتاري يف مياه
الوطن العربي العذبة ،ومنها (اجلدول):
البلد

نوع السمكة
املربوك العادي Cyprinuscarpio

العراق ،سوريا ،مصر ،األردن ،تونس  ،املغرب .

البلطي (املشط) النيلي Oreochromisniloticus

مصر ،السعودية ،السودان ،األردن ،قطر  ،املغرب .

البلطي األزرق O. aureas

مصر  ،سوريا .

السلور (القرموط) اإلفريقي Clariasgariepinus

مصر  ،سوريا  ،السعودية .

املربوك الفضي Hypophthalmichthysmolitrix

سوريا ،مصر ،العراق  ،املغرب .

تراوت قوس املطر Oncorhychusmykis

املغرب  ،السعودية ،سوريا .
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التغذية الطبيعية لألمساك:
إن دراسة وفهم التغذية الطبيعية لألمساك .أي ما تتناوله السمكة يف بيئتها من أحياء جمهرية من هائمات
(بالنكتون) أو ساحبات أو أحياء قاع أو مواد عضوية خمتلفة ،يعد ً
أمرا ً
مهما قبل وضع اخللطة العلفية وتصنيعها على
شكل حبيبات لتغذية هذه األمساك ،خاصة اليت يراد استزراعها يف أنظمة الرتبية ألول مرة مثل األمساك احمللية ،مع
مراعاة متطلباتها البيئية وأسلوب السمكة يف التغذية.
فعند تصنيع عليقة لسمكة حيوانية التغذية ،ال بد من تواجد الربوتني احليواني فيها .وكذلك استعمال املزيد من
ً
عددا من األمساك ُتغري من طبيعة غذائها املتناول عند
املصادر النباتية يف عليقة السمكة النباتية للتغذية .ولكن
ً
انتقاهلا من مرحلة عمرية إىل أخرى ،فصغار أمساك الكارب العشيب Juvenilesمثال تتناول عادة اهلائمات احليوانية
ويرقات احلشرات .مما يتطلب إعداد أكثر من خلطة لألعالف أحدهما ختتلف عن األخرى بنسبة الربوتني ومصادر
الربوتني احليواني إىل الربوتني النباتي ،واستعمال كل واحدة ملرحلة عمرية خمتلفة للحصول على منو أفضل.
وعليه فإن دراسة التغذية الطبيعية يف املراحل العمرية املختلفة لألمساك واحدة من الضروريات اليت جيب أن تؤخذ بنظر
اإلعتبار وتوجيه البحث العلمي إليها ،فهي احلجر األساس يف جناح تربية مسكة ما ألول مرة .إضافة لتشخيص العوامل
البيئية املناسبة للسمكة .وكذلك إذا ما أريد إدامة املخزون السمكي يف مسطح مائي.
ولكن االنتقال من نظم الرتبية املتسعة إىل املركزة يتطلب إنتاج أعالف مركزة متزنة ذات قيمة عالية مثلى تتناسب
مع ما تطلبه السمكة ،ألن هذا النوع من االستزراع ال يعطي ً
ً
مهما للغذاء الطبيعي كما هو احلال يف الرتبية
دورا
املتسعة .ولكن استخدام املواد العلفية النباتية غري التقليدية يتطلب املزيد من البحث العلمي لغرض إجياد الوسيلة
املساعدة الكفيلة من جعل هذه املواد ذات فائدة كبرية مثل املواد العلفية التقليدية.

دراسة عن األعالف غري التقليدية:
ً
ً
خاصا بتنمية الثروة احليوانية والسمكية ،فقامت يف عام
اهتماما
أولت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
 1995مبشروع دراسة حصر وتقييم للمصادر العلفية غري التقليدية يف الوطن العربي ،ووضع خلطات علفية مقرتحة،
وحددت أنسب الطرائق لتصنيع األعالف غري التقليدية لتغذية األمساك.
وأكدت نتائج الدراسة يف عام 1996ارتفاع يف اجلدوى االقتصادية ملشروع استخدام اخللطات العلفية غري التقليدية،
إضافة إىل فوائده اإلجيابية يف حتسني البيئة واملساعدة يف توفري املزيد من فرص العمل.

أعالف لسمكة البلطي:
وتوصلت البحوث املختربية التطبيقية والدراسات االقتصادية إىل عدد من اخللطات .إحتوت اخللطات لسمكة
البلطي على :مسحوق اللحم والعظم بنسبة بني  .%6 - %0ومسحوق الدم وصل إىل  ،%5وزرق الدواجن وصل إىل %30
ً
بديال من الذرة الصفراء أونصف كمية كسبة فول الصويا.
تبني أن أفضل اخللطات واليت حققت أعلى زيادة يف الدخل ،إحتوت على  %20زرق دواجنcp%33, kcal 451 / g100
تليها اليت احتوت على  %30زرق دواجن  )cp %32, kcal 434ثم (  %30تفل بندورة  kcal 403) (cp%31و %10خملفات
ً
وأخريا اليت احتوت على  %15مخرية نشطة (.)kcal 403, %31
بازالء )cp%31, kcal 403

أعالف لسمكة الكارب العادي:
واحتوت اخللطات على :مسحوق اللحم والعظم بنسبة بني  .%5.5 - %0ومسحوق الدم وصل إىل  ،%5وزرق
ً
بديال من الذرة الصفراء أو كسبة فول الصويا.
الدواجن وصل إىل %30
وتبني أن أفضل اخللطات اليت حققت أفضل زيادة يف الدخل ،احتوت على %30مركزات وردة النيل (cp%28, kcal
ً
)cp%32,وأخريا اليت
 466ثم اليت احتوت على  %30مركز الربسيم cp%25, kcal 466و  %30زرق دواجن (kcal 434
احتوت على  % 15مخرية نشطة (.)kcal 453/g100 , %25
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نالحظ من اخللطات السابقة اليت مضى عليها أكثر من ً 15
عاما أنها ركزت بشكل رئيس على تواجد:
ً
عامليا يف الوقت احلاضر بسبب إنفلونزا الطيور ،إضافة لتسببه
 زرق الدواجن ( ،)%30وهذا ال ينصح بهبتلوث بيئة املعمل ُ
وتأثر العاملني بغاز األمونيا والغبار الناتج عنه.
 مسحوق اللحم والعظم املعتمد على احليوانات النافقة يف تصنيعه ،والذي منع تداوله يف أكثر من بلدلعالقته مبرض جنون البقر ولغريه من األسباب.
 مسحوق السمك الذي يف نقصان وسعره يف تزايد إضافة إىل إحداث خلل ما يف بيئة املصيد .وقد أكدتالتقارير العاملية بضرورة العمل على احلد من استعماله.

دراسة جديدة:
وعليه البد من قيام دراسة أخرى لوضع خلطات جديدة تستبعد عنها املواد املذكورة أعاله بقدر اإلمكان
وتشرك فيها أهم ما يتوافر يف البالد العربية من مواد أولية علفية بديلة غري تقليدية ،مثل كسب بذور القطن وبذور
زهرة الشمس وبذور السمسم والفول السوداني ،وتساعد على نشرها وتطبيقها يف أكثر من بلد عربي.
وقد جاء يف إعالن وإسرتاتيجية بانكوك بشأن تنمية تربية األحياء املائية بعد عام  2000حتت فقرة حتسني التغذية،
ما يلي:
« تضطلع إسرتاتيجية التغذية واألعالف بدور حموري وأساسي يف التنمية املستدامة لقطاع تربية األحياء املائية .وينبغي
ً
ً
متزايدا لكفاءة استخدام املوارد واحلد من خسائر األعالف وفقدان املغذيات.
اهتماما
لعملية تطوير األعالف أن تولي
وسيكون للحد من املساحيق السمكية أهمية يف احلد من تكاليف األعالف وجتنب التنافس مع االستخدامات
األخرى».
فالعالئق اليت اقرتحتها دراسات  1996-1995حباجة إىل إعادة للنظر فيها ،باعتماد ما أجنز من حبوث بالعشرات عن
العالئق غري التقليدية يف الوطن العربي خاصة استبدال مواد مثل كسبة فول الصويا ومسحوق السمك والذرة الصفراء،
باستعمال بدائل علفية حملية ،ومثال هلذه البحوث:
البلد

املصدر

السمكة

نسبة االستبدال

املادة املستبدلة

تونس

Azazaet al., 2009

Nile Tilapia

30%

 SBMكسبة الصويا

مصر

Al-Saidy, 2011

N. Tilapia

75%

FM protein

األردن

Al-Khraisat, 2012

N. Tilapia

100%

Yellow Corn

األردن

AlShammaa etal.,2012

N. Tilapia

80%

SBM

العراق

AlShammaa etal. 1999

Common Carp

50%

FM+ SBM

العراق

AlShammaa et al. 2000

Common Carp

30%

SBM

مقومات األعالف واملواد العلفية:
جيب أن تكون املواد العلفية املستعملة يف صناعة األعالف السمكية مطابقة للمواصفات اليت حتددها القوانني،ومنها أن تكون خالية من اهلرمونات وآثار املعادن الثقيلة ومسوم املبيدات املختلفة ،إضافة إىل خلوها من فضالت احليوانات
مثل القوارض واحلشرات وامللوثات األخرى.
ً
غذائيا وذات جودة عالية ومتجانسة بالرتكيب .وال بد أن ختضع للفحص
 أن تكون احلبيبات العلفية املنتجة متزنةوالتحليل البيولوجي والكيمياوي قبل استعماهلا يف املزرعة لضمان تغذية سليمة لألمساك.
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 جيب أن تكون رخيصة الثمن ،وميكن ذلك باستعمال املواد العلفية غري التقليدية القابلة للهضم يف تصنيعها،وباالستفادة من تواجد الغذاء الطبيعي يف حالة اعتماد أسلوب الرتبية غري املكثفة.
 ويفضل أن تكون احلبيبات العلفية هلا القابلية على الطفو والثبات يف املاء ملدة طويلة ،مما يساعد على استفادةاألمساك منها بشكل أفضل ،ويف تقليل الفاقد منها باستعمال ناثرات العلف بعد حتديد كمية العلف اليومية،
واحلفاظ على جودة املياه .فاألعالف املُصنعة جبودة عالية أمر ضروري يف حالة زيادة كثافة األمساك املستزرعة ،حتى
لو كانت منتجة من أعالف غري تقليدية.

املواد املضافة:
األعالف السمكية املصنعة ،عبارة عن خلطة من املواد العلفية األولية من أصل نباتي وحيواني مع بعض
اإلضافات الغذائية املفيدة يف بعض األحيان .واملواد املضافة هذه عبارة عن مواد كيماوية (مثل :اإلنزميات ومضادات
األكسدة واملضادات احليوية واألمحاض األمينية والفيتامينات ومواد رابطة )....تضاف إىل اخللطة العلفية بكميات
قليلة ً
جداعادة لتحسن من مواصفاتها التغذوية وتستفيد األمساك منها بشكل جيد .ومنها ما يساعد يف استقرار
العليقة أثناء تداوهلا وخزنها .وميكن أن تعمل على وقف منو األحياء اجملهرية وانتشار السموم الفطرية يف األعالف.
ً
أيضا يف تقبل احليوان
وتساعد يف حتسني املواصفات احلسية للحبيبات العلفية املصنعة من لون ومظهر مما يؤثر
للعلف .وكذلك يف حتسني عملية تصنيع وكبس احلبيبات العلفية ومرور املواد املكبوسة من خالل فتحات ماكنة
إنتاج احلبيبات .والبد أن تكون املواد املضافة هذه مسموح بها من قبل التعليمات والقوانني السارية ،ولكن البعض
ً
عربيا أو
منها حباجة للمزيد من البحث العلمي قبل تعميمها فالبد من اإلطالع على ما استجد من معلومات علمية عنها
َ
عامليا لنقل هذه التقنية واالستفادة منها.
ً
وحاليا هنالك سوق عاملية رائجة ملثل هذه املواد املختلفة واملستخدمة يف عالئق احليوان ،يتوقع هلا أن تصل عام  2016إىل
 18.7بليون دوالر ،ومنها:
ُ
اإلنزميات :أستعملت اإلنزميات املضافة يف خلطات عالئق الدواجن عادة ،ولكن استعماهلا يف عالئق األمساك غري
ً
ً
رئيسا للربوتني يف العليقة .ولكن الدعوة
مصدرا
منتشر بسبب اعتماد اخللطات التقليدية على مسحوق األمساك
ً
ً
ً
املستمرة إىل اعتماد مصادر الربوتني النباتي للتعويض واستعماله يف عالئق األمساك بديال جزئيا أو كليا عن
ً
ً
خاصا ،ولكن هذا االستعمال حيتاج املزيد من
اهتماما
مسحوق السمك ،أعطت الستعمال اإلنزميات يف عالئق األمساك
االهتمام والدراسة.

حتوي النباتات نسبة عالية من األلياف وعدد من مثبطات النمو ،ووجد أن اإلنزميات تساهم يف تكسري هذه املركبات ويف
زيادة توافر املغذيات نتيجة لتحررها من املواد العلفية .فأنزيم الـ ً Phytase
مثال يساعد يف إطالق الفسفور لالستفادة منه.
وبالتالي إن خلطة اإلنزميات اجلــاهــزة اليت تشمل الـ & Cellulase, Beta-glucanase, Alpha-amylase, Protase
 .Phyaseميكن أن تساعد يف االستفادة القصوى من املادة العلفية النباتية الرخيصة بأن تتناوهلا األمساك وستفيد
منها.
األمحاض العضوية :من املعروف أن املضادات احليوية املضافة للغذاء تستعمل لغرض تنشيط منو األمساك والربيان
وتقلل معامل التحويل الغذائي لألعالف .ولكن ُمنع استعماهلا هلذا الغرض يف الكثري من البلدان ،فبدأ البحث عن
بديل يقوم بالعمل نفسه .فأستعملت احلوامض العضوية وأمالحها أو كلتاهما ً
معا ،مثل امللح فورمات البوتاسيوم
الثنائي ( )Potassium diformateوملح حامض الفورميك يف عالئق عدد من األمساك .ووجد أنه حيسن من تغذية
ومنو األمساك ويساعدها يف مقاومة األمراض .فقد وجد( Ramli, et al.( 2005أن فورمات البوتاسيوم الثنائي ميكن
ً
حمفزا للنمو يف أمساك البلطي املرباة يف أندونيسيا .فامللح زاد من تناول العلف وساهم يف زيادة وزن أمساك
أن تعمل
التجربة ،وحسن من معامل التحويل الغذائي وزاد من معدالت البقاء على احلياة .ولكن مثل هذه النتائج تباينت أهميتها
عند استعمال نوع آخر من األمالح مثل أسيتات الصوديوم يف عالئق جتريبية لبعض أمساك املياه الباردة.
ً
ً
غذائيا لتحسني التوازن اجلرثومي يف أمعاء احليوان
مكمال
الربوبايوتك :وتعرف على أنها أحياء جمهرية حية تعمل
املضيف وأداء منوه .فهي تساعد يف استقرار املايكروفلورا يف القناة اهلضمية ،وتوقف احتالل البكرتيا لغشاء األمعاء
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املبطن ومن ثم انتشارها يف اجلسم .فالربوبيوتك املستعمل يف تربية األمساك يعمل على التنافس وإبعاد البكرتيا
املرضية بتوليده ملثبطات النمو ،فيعزز نظام املناعة .مما حيسن من أداء احليوان ومتكنه من هضم أفضل للمواد
الغذائية وحصوله على منو أفضل .لذا حصل استخدام الربوبيوتك يف تغذية األمساك على االهتمام من قبل الباحثني
واختصاصيي التغذية .فقد وجد ( Eid, A-H &Mohmed, K.A. (2011بتجربة تغذية مع أمساك البلطي النيلي
ً
طالت ً 90
نوعا حمدد العالمة التجارية من الربوبيوتك أضيف إىل العليقة بنسبة ( )%0.1قد حسن
يوما استخدم فيها
من منو السمكة ومعامل التحويل الغذائي وكفاءة حتويل الربوتني والقيمة االقتصادية للعليقة مقارنة بعليقة
ً
أيضا عند تغذيته ألمساك البلطي وحيدة اجلنس
السيطرة .وحصل ( Mehrim ,A.I. (2011على نتائج مشجعة
على عالئق حتوي نفس النوع من الربوبيوتك أعاله ،دون ترك آثار مؤذية على البيئة.

خالصة وتوصيات:
االستزراع السمكي واحد من املصادر الرئيسية إلنتاج األمساك وتوفري الربوتني احليواني لإلنسان وحتقيق
فائدة صحية و اقتصادية منه .وميكن أن تستزرع األمساك يف كثافات عالية يف أقفاص حتت ظروف مسيطرعليها من
توافر جيد للمياه وأعالف متزنة عالية الربوتني ،وبنسبة مثلى بني الربوتني و الطاقة .ولنجاح عملية االستزراع املكثف
عال ،البد من صناعة أعالف منخفظة الكلفة تتناسب وما تتناوله السمكة
أو عالي الكثافة يف توفري مردود مالي ٍ
ً
وطريقتها يف التغذية ونظام الرتبية املعتمد ،إذ أن كلفة األعالف تصل أحيانا إىل  %60من الكلف املرتتبة على
عملية اإلنتاج السمكي .ولغرض احلصول على مثل هذه العالئق صار اإلجتاه إىل استعمال النواتج الزراعية الصناعية
الرئيسة أوالعرضية الغنية بالربوتني والطاقة لتشكيل خلطات علفية جيدة مبساعدة املواد املضافة ،يستبعد عنها
بقدر اإلمكان مساحيق اللحم والعظم وخملفات الدواجن بسبب نقلها لألمراض أو مسحوق السمك محاية للبيئة.
أما الغذاء الطبيعي فالبد من االهتمام به وأخذه بعني االعتبار عند اعتماد الرتبية املتسعة أو شبه املكثفة وخاصة يف
املزارع الصغرية اليت تعتمد على األحواض الرتابية يف تربية األمساك وحملدودية دخل أصحابها.
إن استعمال ما يتوافر من مواد علفية غري التقليدية يتطلب املزيد من البحث العلمي إلجياد وسيلة مساعدة حملية أو
ً
عامليا والكفيلة جلعل هذه املواد ذات فائدة غذائية كبرية كاملواد العلفية عالية الكلفة
نقل للتقنات املتوافرة
اليت أستعملت ً
بدال منها .فكان البد من االهتمام ببحوث تطوير االستزراع السمكي املختلفة وتطبيقها مع أخذ البيئة
باالعتبار .واالستفادة من نتائج البحوث العربية والعاملية ،لتطوير أساليب إنتاج األعالف السمكية باستخدام املخلفات
الزراعية .وجعل هذه املخلفات صاحلة لالستخدام يف املزارع السمكية عالية اإلنتاج ،بفهم أهمية ودور املواد املضافة يف
حتسني جودة العليقة .ونوصي بتبين نظام التعاقد إلجراء مثل هذه البحوث .وكذلك تنسيق اجلهود العربية لتشجيع
اإلبتكار واإلبداع يف جمال تطوير التقنات الزراعية مع حفظ حقوق امللكية الفكرية .وتقديم املزيد من االهتمام
باللقاءات املشرتكة ملناقشة املستجدات يف حقول الزراعة املختلفة.
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دراسة حالة حول تنميـة االستزراع السمكي يف البحر الفرعوني مبحافظة املنوفيّة  -مصر
األستاذ الدكتور دياب حممد سعد دياب  ،خبري ّ
باملنظمة – فرع القاهرة

مقدمة:
البحـــر الفرعوني هو واحد من أهم املسطحات املائية يف حمافظة املنوفية  ،وهو يكتسب أهميته من كونه أحد
املصايد السمكية الطبيعية الرئيسية باحملافظة  .ويتعرض البحر الفرعوني للعديد من املخالفات والتعديات الصارخة
ومن مصادر متعددة إال أن الطبيعة اجلغرافية اخلاصة هلذا البحر حافظت على صموده وبقائه أمام هذه التعديات  .والبحر
مقسم إىل أربعة أجزاء األول حمصور بني فرع دمياط والرياح املنويف ( خزانات الكتامية ) واجلزء الثاني ميتد من الرياح
املنويف للكوبري الذي يربط كفرفيشا بفيشا الكربى, واجلزء الثالث من كوبري فيشا ملدينة منوف .وهناك جزء رابع
بكفر العشري مبنطقة دبركى ويتصل مبنوف من خالل مصرف صغري متبقي من البحر الفرعوني بعد الردم.
وميتـــد املسطح املائي للبحر الفرعوني بطول حوالي 30.2كم وعرض اجملرى املائي يرتاوح من  100إىل  200مرت.
ً
تقريبا نتيجة لتعديات األهالي
ومساحة البحر الفرعوني احلالية حوالي  2500فدان بعد أن تناقص حوالي  800فدان
من ناحية واحملليات من ناحية أخرى .ومير البحر الفرعوني بعدد من املراكز اإلدارية وعددها ثالثة وهي منوف والباجور
وامشون حيث يبدأ من اجلهة اجلنوبية مركز الباجور املطلة عليه قرى تلوانة وقلتى وكفر اخلضرة ثم مركز امشون
ويتمثل يف قرية شنشور ثم مركز منوف وتطل عليه قرى هيت وكفر فيشا وفيشا ومدينة منوف وكفر العشري.
ويقدر إمجالي عدد وسائل الصيد املرخصة من مكتب الثروة السمكية مبنوف واليت تعمل يف البحر الفرعوني ب 465
وسيلة (مراكب درجة ثالثة) .وعدد الصيادين املرخصني وعائالتهم الذين يعملون مبهنة الصيد حوالي  3000صياد
ويعاونهم  4000فرد أي أن اإلمجالي يقدر حبوالي  7000صياد ومعاون صيد.
ً
ً
كبريا
اخنفاضا
وتوضح إحصائيات اإلنتاج السمكي للبحر الفرعوني يف الفرتة من عام  2000وحتى 2009م أن هناك

وبشكل ملحوظ يف إنتاجية البحر الفرعوني من األمساك يف السنوات األخرية (  1.9 - 0.5كجم/فدان يف السنة) وهذا
ً
سنويا .إضافة إىل أن
يعين أن اإلنتاج السمكي السنوي للبحر الفرعوني يف تلك الفرتة يقدر حبوالي  3أطنان مسك
الرتكيب النوعي لألمساك بالبحر الفرعوني قد اختلف يف السنوات األخرية حيث انقرضت بعض األنواع مثل البياض
ً
حاليا باملصيد أمساك
واحلنشان والراية واللبيس والبين وقشر البياض والشال والكركور واملربوك وأصبح السائد
البلطي والقراميط ويرجع ذلك إىل أن البحر الفرعوني يتلوث من مصادر تلوث خمتلفة وهي:
 -1صرف صحي :يتمثل يف صرف حمطات الصرف الصحي مبنوف وغريها والصرف الصحي املباشر لألهالي
اجملاورة للبحر و عربات الكسح.
 -2صرف صناعي :يتمثل يف صرف بعض األنشطة الصناعية الصغرية ،وبعض املصانع مثل مصنع اجلبنة
وكذلك صرف ماسورة الروبة مبنوف يف البحر مباشرة مبا حتتويه من رواسب ضارة نتيجة غسيل حمطة مياه
ً
أسبوعيا.
منوف
 -3صرف زراعي :يتمثل يف صرف العديد من أشكال الصرف املغطى مباشرة يف البحر الفرعوني.
 -4سلوكيات خاطئة :وتتمثل يف خملفات كل القرى احمليطة بالبحر باإلضافة إىل مقلب الزبالة الضخم يف
قلب البحر الفرعوني مبنوف.
مما سبق تتضح املشكلة وأبعادها واملتمثلة يف تلوث مياه البحر الفرعوني وصعوبة معاجلة ذلك بالطرق التقليدية
وضرورة التحول بالفكر إىل طرق غري تقليدية بتعظيم دور األمساك الصديقة للبيئة يف تنقية مياه البحر .وعلى ذلك
فإن الرؤية واألهداف لتنمية البحر تتمثل يف زيـــادة اإلنتاج السمكي منه بنوعية أمساك جيدة خالية من التلوث من
خالل حتقيق هدف أساسي وهو تطهريه بأكمله ملنع مصادر تلوث املياه وتنمية الثروة السمكية به بإضافة أصناف
عال من األمساك ونوعية
جديدة من األمساك وتوعية الصيادين وتغذية البحر مبصدر مياه جديد وذلك للوصول إلنتاج ٍ
جيدة خالية من التلوث.
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وسوف يتم ذلك من خالل ثالثة حماور رئيسية:
أو ًال ـ حلــول عاجلة لتقليـل حدة التلوث ملياه البحر الفرعوني إلمكانيـــة استزراعه مسكيًا وحــــل أزمــــة الصيادين
وتتمثل يف اآلتي:
 -1وقف صرف مياه الصرف الصحي غري املعاجل من حمطة الصرف الصحي مبنوف أو تشغيلها بكامل طاقتها ملعاجلة مياه
الصرف الصحي أو رفع كفاءتها إذا كانت قوتها ال تسمح مبعاجلة كل الكميات الواردة إليها من حمطات الصرف
األخرى وكذلك وقف عربات الكسح اخلاصة باحملليات من إلقاء محولتها بالبحر الفرعوني وتدبري مكان آخر هلم.
 -2غلق ماسورة الروبة اخلاصة مبحطة مياه الشرب مبنوف ً
ً
حاليا
فورا وعلى وجه السرعة وتطهري الروبة املوجودة بالبحر
عن طريق مديرية صرف غرب وبتمويل من حمطة مياه الشرب واملتسببة يف هذه الروبة وذلك عن طريق الشفط حيث أن
الكراكات العادية اخلاصة مبديرية صرف غرب ال تستطيع الوصول إىل هذه الروبة يف عرض البحر.
 -3التصدي جلميع التعديات على البحر مثل وقف إلقاء خملفات مصانع اجلبنة باملصارف اليت تصب يف البحر الفرعوني
وإجياد وسيلة بديلة هلم.
 -4إزالة الردم وتوسيع فتحات الكباري مبا ال يقل عن نصف عرض املسطح املائي بالنسبة للكباري املوجودة على طول
البحر الفرعوني واليت تتسبب يف عدم انسياب املياه حيث أن عرض الكوبري عبارة عن  4أمتار فقط والباقي ردم من
اجلانبني بعرض املسطح املائي والذي يصل إىل حوالي  150مرت يف املتوسط وبالتالي فإن ذلك يتسبب يف غلق البحر يف
هذه األماكن وعدم انسياب املياه بالبحر.
 -5توقف الوحدة احمللية مبنوف عن إلقاء القمامة للحد من الردم باملسطح املائي وتوفري مدفن لتدوير القمامة خيصص
لذلك مبدينة السادات.
 -6تغذية البحر الفرعوني مبصدر مياه عذبة جديد سواء من مياه النيل أو بعمل آبار إرتوازية على امتداده لرفع منسوب
املياه به وختفيف حدة التلوث وإحداث تغري كبري يف الصفات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية ملياه البحر
إلمكانية استزراع أنواع جديدة من األمساك به وخاصة األمساك صديقة البيئة مثل املربوك الفضي الذي يتغذى على
اهلائمات ويقلل من التلوث باملياه.
 - 7حصر تعديات الردم املوجودة على البحر وعمل حصر شامل هلا وعمل تصاحل مع األهالي بدفع مثن هذه األراضي
والعقارات اليت مت االستيالء عليها بالردم يف البحر واستخدام اإليرادات املالية احملصلة منها للصرف على تنمية البحر
الفرعوني والتصدي بالقوة لوقف أي تعديات جديدة على البحر من اآلن للمحافظة على ما تبقى منه.
 - 8عمل موازنة سنوية للتطهري الدوري لتعميق قاع البحر الفرعوني وعودته إىل ما كان عليه من قبل والتخلص
من النباتات مثل الغاب واحلشائش املوجودة يف عرض البحر يف بعض املناطق وممكن يتم ذلك عن طريق الصيادين
باستخدام املقصات اليدوية.
ويتضح من دراسة اجلدوى االقتصادية لتنمية البحر الفرعوني أن التكاليف االستثمارية هلذا البند من تطهري وتعميق
ورفع منسوب املياه بالبحر الفرعوني وعودته إىل ما كان عليه تكلف حوالي  6.9مليون جنيه.

ثانيًا :تنميـة الثـروة السمكيـة الطبيعية بالبحر الفرعوني عن طريق إلقـاء زريعــة األمساك:
حيث أن املساحة الكلية احلالية املتبقية من البحر الفرعوني بعد الردم والتعديات تقدر حبوالي
 2500فدان أي ما يعادل  11مليون مرت مربع وعليه فإن األعداد الكلية املطلوبة من الزريعة لتنمية البحر طبيعياً
تعادل  11مليون وحدة زريعة سنويا من أمساك املربوك بأنواعه املختلفة والبلطي والبوري والطوبارة يف استزراع خمتلط.
ً
سنويا
وتقدر التكلفة اإلمجالية للتنمية السمكية الطبيعية حبوالي  2.1مليون جنيه .واإلنتاج السمكي املتوقع
من جراء هذه التنمية الطبيعية يقدر حبوالي  4400طن من األمساك أي ما يعادل دخل سنوي قدره  35.2مليون جنيه
ً
سنويا .وعليه فإن صايف الدخل السنوي املتوقع من جراء التنمية الطبيعية يعادل ( )33.2مليون جنيه ويتضح أن العائد
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عال وذلك راجع إىل أن التنمية الطبيعية تكون بدون
االستثماري من جراء التنمية السمكية الطبيعية ذو مردود ٍ
استخدام أعالف مسكية صناعية واليت متثل أكثر من  65%من تكاليف اإلنتاج يف مشاريع املزارع السمكية
ً
شهريا لكل صياد .إضافة إىل املردود على
وعليه فان املردود من هذا املشروع على الصياد ميثل حوالي  419.1جنيه
االقتصاد القومي والذي يتمثل يف ( ) 35.2مليون جنيه وإتاحة فرص عمل حقيقية حلوالي  7000صياد يقتاتون من
ً
أعماال خدمية أخرى لعدد مماثل
هذه املهنة كما أننا حنافظ على ثرواتنا املائية والسمكية من االنقراض إضافة إىل أن
من األشخاص باملنطقة مثل أعمال التسويق والتصنيع....اخل ،سوف تنتعش بسبب املشروع وهذا يتمشى مع التنمية
الشاملة يف مصر بهدف مضاعفة فرص العمل واحلد من البطالة وبالتالي فإن مشروع تنمية وتطوير البحر الفرعوني
والقرى اجملاورة سوف يعود على االقتصاد القومي بالنماء واالزدهار يف وطننا احلبيب مصر وتكون يف مصاف الدول
املصدرة لألمساك وليس املستوردة هلا.

ثالثًا :تنمية الثروة السمكية بالبحر الفرعوني عن طريق األقفاص السمكية:
باإلضافة إىل التنمية الطبيعية للثروة السمكية يف البحر الفرعوني ومردودها العالي فإنه يتضح من دراسات اجلدوى
االقتصادية لتنمية وتطوير البحر الفرعوني انه يف حالة استخدام األقفاص السمكية العائمة يف االستزراع السمكي
املكثف فان ذلك يتطلب تصنيع عدد ( ) 465قفص مسكي كل منها جبحم ً 90
ً
مكعبا وذلك مبعدل قفص
مرتا
وأحد لكل رخصة صيد بالبحر الفرعوني وتقدر املوازنة اإلمجالية اخلاصة باألقفاص حبوالي  6ماليني جنيه .وتكاليف
ً
سنويا تعادل  12.1مليون جنيه يف السنة واإلنتاج السمكي املتوقع منها يعادل 20.4
التشغيل هلذه األقفاص لدورتني
ً
ً
مليون جنيه يف السنة .وهذا ميثل مردودا جيدا بالنسبة للصياد فإن رحبه السنوي من دورتي اإلنتاج بالقفص يعادل
 18.1ألف جنيه أي ما يعادل دخل شهري  1504.2جنيه ألسرة الصياد الذي له رخصة صيد وبإضافة الدخل الشهري من
ً
شهريا فان متوسط الدخل الشهري للصياد وأسرته سوف
التنمية السمكية الطبيعية يف احملور السابق وهو  419.1جنيه
ً
شهريا وهذا مردود جيد ألسر الصيادين.
يصل إىل  1923.3جنيه
مما سبق يتضح أن قيمة اإلنتاج السمكي السنوي املتوقع من التنمية السمكية الطبيعية واألقفاص السمكية
يقدر حبوالي  6957.5طن مسك .وبالتالي فإن قيمة األمساك املستهدفة يف السنة من تنمية اإلنتاج الطبيعي واألقفاص
السمكية بالبحر الفرعوني تقدر حبوالي  55.6مليون جنيه وحيث إن التكاليف االستثمارية للتنمية السمكية
الطبيعية والتنمية باستخدام األقفاص السمكية تعادل حوالي  14.2مليون جنيه يف السنة وعليه فإن صايف الدخل
املتوقع يقدر حبوالي  41.5مليون جنيه سنويا وباملقارنة بإنتاجية البحر الفرعوني قبل التنمية والتطوير واليت كانت
ً
ً
سنويا .وعلى
سنويا يف املتوسط يف الفرتة من عام 2009 2000-م أي ما يعادل  24ألف جنيه
حوالي  3أطنان مسك
ذلك يتضح أن تنمية وتطوير البحر الفرعوني سوف تأتي مبردود جيد على أهالي حمافظة املنوفية واحملافظات اجملاورة
هلا.
أما بالنسبة للمردود غري املباشر على األنشطة األخرى وعلى االقتصاد القومي فهو زيادة اإلنتاج السنوي من األمساك يف
مصر وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الربوتني احليواني السمكي وكذلك توفري الربوتني احليواني للزيادة السكانية
املطردة يف حمافظة املنوفية حيث أنها من احملافظات املكتظة بالسكان .وبالتالي عمل توازن بني اللحوم احلمراء
والبيضاء وذلك للحد من االرتفاع اجلنوني ألسعار اللحوم احلمراء يف الوقت احلالي.
أما املردود اآلخر والذي ال يقل أهمية عن املردود االقتصادي وهو مردود اجتماعي حيث ارتفعت الثقة بني احملافظة متمثلة
يف معالي الوزير احملافظ والصيادين بقرى البحر الفرعوني من إحساسهم بان هناك من يستمع هلم ويعطيهم مسعه
وقلبه وعقله ويتجاوب مع مشاكلهم ويبذل قصارى جهده يف الوصول إىل حلول هلا وهذا مردود عظيم لتعظيم ثقة
الشعب يف احلكومة واحلزب الوطين الدميقراطي من تبنيه ملشاكلهم والوقوف إىل جانب املعدمني وحمدودي الدخل
بتبين قضاياهم.
إضافة إىل أن هذا يتمشى مع سياسة الدولة من حيث التنمية الشاملة يف مجيع قطاعات اإلنتاج ومضاعفة الصادرات
املصرية املختلفة وفتح أسواق جديدة وعمل مشروعات جديدة للتنمية البشرية يف مصر والقضاء على البطالة اليت
تسبب التدهور والتخلف والعنف وتعود مصر كما كانت بلد األمن واألمان.
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حتليل تأليفي لسياسات تنمية االستزراع املائي يف منطقة املغرب العربي
د .نضال امللوح
 - 1متهيد:
لقد تعرضت املصايد السمكية البحرية منذ الثمانينات إىل ضغوطات كبرية نتيجة تزايد االستثمارات و تطوير
أسطول الصيد ،األمر الذي أدى إىل تدهور بعض املوائل البحرية وتراجع اإلنتاج واإلنتاجية .ويف املقابل تزايد الطلب
على املنتجات السمكية بسبب ارتفاع عدد السكان ،حيث تشري إحصاءات الفاو إىل احتياجات إضافية من املنتجات
ً
سنويا يف غضون عام  .2030ويف ظل هذه الوضعية ،أصبح االستزراع املائي البديل
السمكية بنحو  37مليون طن
الوحيد واملناسب لتغطية هذا العجز .فتطور االستزراع على مستوى العامل لتصبح مساهمته حنو  % 40من إمجالي اإلنتاج
العاملي من املنتجات البحرية ،يف حني ال تتجاوز مساهمته  % 0.5يف منطقة املغرب العربي.
تناولت هذه الورقة تشخيص أوضاع قطاع االستزراع املائي يف منطقة املغرب العربي من النواحي الفنية ،املؤسساتية
والتشريعية والبشرية ،باإلضافة إىل حتليل السياسات املتبعة يف هذا اجملال ،باالعتماد على الطريقة الرباعية SWOT
وهي تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف ،وإمكانات القطاع واملخاطر.
 - 2املنهجية:
ً
وفقا لعناصر فنية حمددة لكل من املغرب،
مت إعداد هذه الورقة باالستناد إىل املعلومات املتاحة يف التقارير الوطنية
اجلزائر ،تونس ،موريتانيا وليبيا .وتضمنت هذه العناصر هيكلة القطاع واملوارد واألداء واحلوكمة والتوجهات
التنموية للقطاع.
 - 3خصائص وهيكلة وموارد القطاع:
 1-3حملة تارخيية:
بدأ نشاط االستزراع السمكي يف تونس عام  ،1973مع إنشاء حمطة جتريبية للتفريخ االصطناعي لبعض أنواع
األمساك البحرية .ويف عام  ،1985مت بعث أول شركة لرتبية األمساك البحرية تعمل على نطاق جتاري وبلغ إنتاجها
ً
طن من القارص والدنيس ،ويف عام  ،1990عرفت هذه الشركة مشاكل بيئية أدت إىل توقف نشاطها.
سنويا ٍ 400
وأدى ذلك إىل عزوف املستثمرين واملمولني عن هذا القطاع .ويف عام  ،2003تطور نشاط االستزراع عن طريق تسمني
التونة يف األقفاص العائمة يف عرض البحر وكانت النتائج مشجعة ،وملساندة هذه االنطالقة ،قامت الدولة بإنشاء
املركز الفين لرتبية األحياء املائية .وتعددت املشاريع اخلاصة برتبية األمساك البحرية يف األقفاص العائمة لتبلغ
ً
مشروعا عام .2011
25
يف املغرب ،بدأت أوىل التجارب يف هذا اجملال عام  1950يف حبرية الوليدية ،حيث مت تربية القوقعيات ،ويف عام ،1985
أنشئت أول شركة جتارية لرتبية األمساك والقوقعيات ،وتوقف نشاطها يف عام  2006نتيجة مشاكل بيئية .وإلعطاء
الدفع هلذا القطاع قامت احلكومة بإنشاء الوكالة الوطنية لرتبية األحياء املائية يف عام .2011
يف اجلزائر ،بدأت التجارب اخلاصة برتبية القوقعيات يف حبرية ماحل يف عام  ،1960ثم اجتهت اجلهود حنو تطوير استخدام
األقفاص العائمة لتسمني بعض أنواع األمساك البحرية يف عام  ،2008وكانت النتائج مشجعة  .ويف  ،2010قامت
الدولة بتشخيص املواقع الساحلية الصاحلة ملشروعات االستزراع السمكي البحري.
 2-3الطاقة الفنية للقطاع:
مت تقييم الطاقة الفنية لقطاع االستزراع املائي يف دول املنطقة باالعتماد على استخدام الطريقة الرباعية ،SWOT
املتمثلة يف حتديد نقاط القوة ،نقاط ضعف القطاع ،اإلمكانات واملخاطر .وتساعد هذه الطريقة على تشخيص
مستوى تنمية القطاع.
ً
ً
حتليليا لقطاع االستزراع املائي يف كل دولة.
عرضا
يبني اجلدول التالي
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جدول حتليلي ألوضاع قطاع االستزراع املائي يف دول املنطقة
ليبيا
−وجود مواقع مناسبة
لالستزراع
−الدعم واحلوافز املالية
للدولة

موريتانيا

املغرب
−تعدد املواقع املؤهلة
لالستزراع
−وجود هياكل
متخصصة
−إعداد إسرتاتيجية
خاصة باالستزراع

−توفر أنواع
مسكية مناسبة
االستزراع
−توفر املواد اخلام
لتصنيع األعالف

−توفر املواد اخلام
لتصنيع األعالف
−غياب إسرتاتيجية
خاصة باالستزراع
−ضعف اخلربات الفنية
−غياب املشاريع اإلنتاجية

−عدم توفر خمطط
لتهيئة املناطق
اخلاصة باالستزراع
−استرياد املدخالت
واالرتباط باألسواق
اخلارجية

تونس
−وجود إسرتاتيجية خاصة
باالستزراع
−جتربة مقدرة يف االستزراع
−كفاءات بشرية
−مشاريع إنتاجية قائمة

نقاط القوة

−هياكل مؤسسية متخصصة
يف اجملال

−توفر اليد العاملة

−غياب اإلطار
القانوني
لالستزراع

الطاقة

−غياب اإلطار
املؤسساتي
والتشريعي
لالستزراع
−قلة اخلربات الفنية

−غياب اإلطار التشريعي
−غياب خمطط إلدماج
االستزراع يف األنشطة
الساحلية
−ارتباط باألسواق اخلارجية يف
التزود باملدخالت
−حمدودية متابعة وتقييم
التأثريات البيئية للمشاريع
القائمة
−ضعف تقييم التداخل بني
الصيد الساحلي واالستزراع
−حمدودية طاقة األسواق
الداخلية
−أسواق خارجية واعدة
−إمكانات تطوير التعاون
اجلهوي
−املصادقة الصحية على
املنتجات

نقاط
الضعف

اإلمكانات
والفرص

تعدد جماالت التعاون والتكامل بني دول املنطقة
−تداخل الفضاءات بني الصيد
الساحلي واالستزراع
−ضعف القدرة
للمنتجات

املخاطر

التنافسية

يبني اجلدول أن طبيعة نقاط القوة ونقاط الضعف ختتلف من دولة إىل أخرى ،ويعود ذلك باألساس إىل تباين مستوى
تنمية القطاع بني الدول.
ميكن تقسيم الدول إىل جمموعتني:
متكنت تونس واملغرب من التحكم يف اجلوانب الفنية اخلاصة برتبية األمساك ،وشهدتا تطوير مشاريع خاصة علىالنطاق التجاري .ووضعتا اإلطار املؤسسي املناسب من خالل تركيز هياكل فنية متخصصة لدعم القطاع،وتكمن
نقاط الضعف يف تدني القدرة التنافسية للمنتجات وضعف آليات متابعة التأثريات البيئية للمشاريع القائمة.
بالنسبة للدول األخرى ،ال يزال قطاع االستزراع يشكو من نقائص ومعوقات فنية ومؤسسية رغم توفر املقوماتالطبيعية املناسبة والدعم املالي للدولة.
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 3-3املوارد البشرية:
يبني اجلدول التالي توزيع عدد العاملني يف خمتلف اهلياكل ذات الصلة باالستزراع املائي:
اهلياكل

تونس

املغرب

اإلدارة

-

15

البحوث

135

54

القطاع اخلاص

175

620

اجملموع

310

689

يف تونس ،يفوق عدد العاملني يف القطاع اخلاص عددهم يف القطاع العام وذلك نسبة لعدد املشاريع اخلاصة الناشطة
يف هذا اجملال .تتجه جهود املغرب حنو تطوير البحوث اخلاصة باالستزراع املائي.
 - 4أداء القطاع:
ميكن تقييم أداء القطاع بالعناصر التالية:
 1-4اإلنتاج:
يبني الشكل التالي توزيع إنتاج االستزراع املائي خالل الفرتة  ،2010-2006توفر تونس حنو  % 90من إمجالي إنتاج
ً
سنويا ،ويعود ذلك إىل عدد املشاريع الناشطة،
املنطقة وتضاعف اإلنتاج خالل الفرتة من  2500طن إىل  5000طن
وميكن تفسري ضعف اإلنتاج املسجل يف الدول األخرى إىل قلة جاذبية القطاع للمستثمرين.
الرتكيبة النوعية ملنتجات االستزراع
 2-4الرتويج:

تروج منتجات االستزراع املائي بصفة أساسية يف األسواق احمللية ،ويعود ذلك إىل ضعف الكميات املنتجة من جهة
ً
علما أن ضعف
وتدني القدرة التنافسية من جهة أخرى .وتقتصر الصادرات على القوقعيات حنو االحتاد األوروبي.
ً
ً
فرصا ً
هامة للزيادة يف اإلنتاج عن طريق االستزراع.
سنويا يوفر
متوسط استهالك الفرد للمنتجات السمكية  7كلغ
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 - 5اإلدارة واحلوكمة:
 1-5اهلياكل اإلدارية:
خيضع قطاع االستزراع املائي يف املنطقة إىل سلطة وزارة الزراعة أو وزارة الصيد البحري ،خيتلف مستوى التمثيل اإلداري
للقطاع من دولة إىل أخرى كما يشري اجلدول التالي:
الدول

إدارة القطاع

املراجع القانونية

مستوى

اجلزائر

وزارة الصيد

إدارة

منشور وزاري  124-2000بتاريخ  10جوان 2000

ليبيا

اهليئة الوطنية لالستثمار البحري

إدارة

قانون 2001

املغرب

وزارة الزراعة والصيد البحري

وكالة وطنية

قانون  09-52بتاريخ  18فيفري 2011

موريتانيا

وزارة الصيد واالقتصاد البحري

إدارة

-

تونس

وزارة الفالحة

إدارة فرعية

منشور وزاري 420-2001بتاريخ  13فيفري 2001

 2-5اهلياكل الفنية املساندة:
الدولة
املغرب

اهليكل
الوكالة الوطنية لتنمية تربية
األحياء املائية

تاريخ التأسيس
2011

املهام
−تنفيذ سياسات الدولة
−تطوير وتنمية االستزراع املائي
−وضع إسرتاتيجيات التنمية
−الدعم الفين والعلمي للمشاريع

تونس

املركز الفين لرتبية األحياء املائية

2007

−تشخيص املواقع الصاحلة
−الدعم الفين واإلرشادي للمشاريع
−القيام بتجارب منوذجية
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 3-5اهلياكل البحثية:
اهليكل

الدول

−املركز الوطين للبحوث وتطور الصيد

اجلزائر

−املعهد الوطين العالي للصيد وتربية األحياء املائية
−مركز البحوث للبيولوجيا البحرية
−املعهد الوطين للبحوث يف الثروة السمكية

ليبيا
املغرب

−املعهد الوطين للعلوم وتكنولوجيا البحار
−املعهد العالي للصيد البحري وتربية األمساك

تونس

توجه اهلياكل البحثية أنشطتها وبراجمها باألساس حنو تطوير الصيد البحري وإن احليز املخصص لتطوير االستزراع
ً
حمدودا.
املائي يبقى
 4-5إسرتاتيجية التنمية:
إن وضع اإلسرتاتيجيات اخلصوصية تضمن استدامة تنمية القطاع ،ويستوجب تشريك كل املتدخلني يف القطاع يف
إعدادها وتنفيذها ومتابعتها.
وضعت كل من تونس واملغرب واجلزائر إسرتاتيجيات تنموية لقطاع االستزراع ،تهدف إىل حتقيق مستوى إنتاج مناسب:
املكون

الدولة
اجلزائر

الربنامج الوطين لتنمية األحياء املائية

املغرب

هالييوتس

تونس

اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية تربية
األحياء املائية

2025-2010

اإلنتاج
املربمج
(طن)
50.000

2020-2012

200.000

2016-2000

15.000

الفرتة

 5-5التنظيمات املهنية:
الدولة

اهليكل

اجلزائر

الغرفة الوطنية للصيد وتربية األحياء املائية

املغرب

جامعة غرف الصيد البحري

موريتانيا

اجلامعة الوطنية للصيد البحري

تونس

االحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري

تعمل هذه التنظيمات املهنية يف قطاع الثروة السمكية عامة ،ونالحظ غياب هياكل مهنية خاصة بقطاع االستزراع
املائي.
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 - 6اإلطار التشريعي:
القوانني

الدولة
اجلزائر

عدد  11-01تاريخ  31حويلية 2001

ليبيا

عدد 1989/ 14

موريتانيا

عدد  25-2000بتاريخ  24جانفي 2000

املغرب

ظهري بتاريخ  23نوفمرب 1973

تونس

عدد  13-94بتاريخ  31جانفي 1994

خيضع نشاط االستزراع املائي إىل النصوص القانونية اخلاصة بقطاع الصيد البحري ،وتقتصر التشريعات اخلاصة
باالستزراع املائي على بعض الرتاتيب املرتبطة باملواصفات الصحية ،وإن غياب التشريعات اخلصوصية تعيق تنمية
القطاع.
 - 7التوجهات والتوصيات:
	-دعم تكامل آليات حوكمة وإدارة القطاع من النواحي املؤسساتية والتشريعية والفنية.
	-وضع برنامج وآليات لتبادل اخلربات والتجارب الناجحة يف جمال االستزراع املائي بني دول املنطقة.
	-العمل على تطوير مشاريع إنتاجية مشرتكة مع وضع التسهيالت الالزمة.
	-تطوير القنوات التجارية ملدخالت اإلنتاج واملنتجات املائية بني الدول.
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النظام املغلق لرتبية األمساك
الدكتور /ظاهر حبيب ظاهر  ،رئيس أحباث أقدم باهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
جبمهورية العراق

ً
حاليا يف معظم دول العامل املتقدمة .حيث
	-يعترب النظام املغلق لرتبية األمساك من األنظمة احلديثة املستخدمة
بدأت هذه الدول باالستغناء عن مزارع تربية األمساك بالطرق التقليدية القدمية متمثلة باألحواض الرتابية ملا
تشغله من مساحات واسعة من األراضي باإلضافة إىل استهالك كميات هائلة من املياه يف الوقت الذي يشهد فيه
العامل شح يف املياه العذبة.
	 -لذا دعت احلاجة إىل تقليص املساحات املخصصة ألغراض الرتبية واالقتصاد يف استخدام املاء .وهذا النظام
احلديث صمم لكي يستخدم لرتبية األمساك ذات املردود االقتصادي املهم لكون تكاليف بناء وتشغيل
املشروع عالية  ,لذا يفضل استغالل هذا املشروع بالوجه األمثل لتحقيق اهلدف املرجو من إنشائه.
	-يتلخص عمل هذا النظام بتدوير املياه بصورة مستمرة طوال فرتة اشتغال املشروع وعدم احلاجة إىل إضافة مياه
جديدة سوى ما يتم تعويضه نتيجة للنضوحات اليت قد حتصل أثناء تشغيل النظام أو لتعويض ما يفقد نتيجة
لعملية التبخر.
	-لذا جيب تهيئة خزان من املاء لتزويد النظام املغلق باملاء أما عن طريق بناء حوض كونكرييت أو ترابي يف مكان
قريب من املشروع لتجهيز املشروع بكمية مناسبة من املاء تقدر بـ(  %) 10 - 8من كمية املاء الكلية املتداورة
يوميا .و مت بناء مشروع لرتبية األمساك بالنظام املغلق يف مفقس أمساك الصويرة ومت جتهيزه من قبل الدول
املاحنة عن طريق منظمة الغذاء والزراعة ( ) FAO
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القطاع الزراعي واالستزراع السمكي يف فلسطني
الدكتور  /عبد اهلل على حممد خليل

مقدمة:
تعترب الزراعة يف فلسطني ً
ً
ً
أساسيا من مكونات النسيج الوطين والثقايف واالقتصادي واالجتماعي
ومكونا
جزءا
ً
روادا يف نقل ونشر التقانات الزراعية إىل دول عدة يف اإلقليم وخارجه .باإلضافة
الفلسطيين ،وكان الفلسطينيون
لألهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول فإنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيني حيث أنها
ً
ً
ومصدرا للدخل
مالذا
وتصد وتشبث باألرض املستهدفة باملصادرة واالستيطان ،كما وأنها تشكل
متثل عنوان صمود
ٍ
والغذاء يف أوقات األزمات حيث أن نسبة ال بأس بها ممن منعوا من العمل يف إسرائيل خالل االنتفاضة األوىل والثانية قد
جلأوا إىل العمل الزراعي.
تشكل رؤية الوزارة اإلطار واملوجه واهلدف العام الذي يسعى القطاع الزراعي للوصول إليه خالل املرحلة القادمة .وتنبثق
عنها األولويات والسياسات واخلطط واملشاريع الزراعية واليت تبنى على معطيات وواقع القطاع الزراعي باإلضافة
إىل املوجهات و االفرتاضات والسياسات العامة والكلية وبشكل خاص األهداف الواردة يف خطة اإلصالح والتنمية
الفلسطينية.
ويف هذا اإلطار فإن الرؤية املستقبلية للزراعة الفلسطينية هي:
ً
ً
وخارجيا عرب االستخدام األمثل للموارد
حمليا
«زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على حتقيق األمن الغذائي واملنافسة
ً
كجزء من التنمية الشاملة،وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيين على أرضه وموارده وصوال إىل بناء الدولة»

دور الزراعة يف االقتصاد الوطين:
ً
ً
ً
ً
رئيسا يف محاية األراضي من املصادرة
مساهما
اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعترب
نشاطا
الزراعة ليست
واالستيطان والعمود الفقري لالقتصاد الفلسطيين وأحد روافده اهلامة من خالل مساهمته بتوفري الغذاء للمواطنني حيث
يقوم بتوفري ما نسبته  %35 ،%61 ،%90 ،%91من اخلضراوات واللحوم البيضاء واحلليب واللحوم احلمراء على التوالي،
حتقيق األمن الغذائي ،توفري فرص العمل لـ  %11.2من القوى العاملة ،املساهمة يف  %5.6يف الناتج احمللي اإلمجالي ويف
 %15.2من جمموع الصادرات باإلضافة إىل إسهامها املباشر يف حتسني البيئة واحملافظة عليها وعالقتها بالقطاعات
األخرى كمزود ملتطلبات الصناعة ومستهلك ومستخدم للمدخالت واخلدمات من القطاعات األخرى .كما أن للقطاع
الزراعي أهمية كبرية يف رفد االقتصاد الفلسطيين بالعمالت الصعبة من خالل الصادرات الزراعية ،حيث تصل نسبة
مساهمة الصادرات من املنتجات الزراعية حوالي  %12.3من إمجالي الصادرات الفلسطينية.

أهمية الثروة السمكية واالستزراع:
ً
مصدرا ً
مهما للدخل القومي ولالقتصاد و تعد الثروة السمكية واحدة من أهم املصادر الطبيعية
تعترب األمساك
اليت استغلها اإلنسان منذ القدم عن طريق الصيد ومن ثم االستزراع السمكي لتحقيق األمن الغذائي ،ويف الوقت نفسه
ً
ً
ً
ً
مصدرا للدهون الضرورية اليت
مصدرا للربوتني احليواني و
مهما للغذاء وللربوتني ،والسمك يعد
مصدرا
تعترب األمساك
ختفض الكوليسرتول يف الدم ،وبالتالي فإن التغذية على األمساك ختفض من احتماالت اإلصابة بتصلب الشرايني
وكذلك حتتوي األمساك على الفيتامينات واملعادن .وميتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم واحلديد واليود خاصة
األمساك البحرية منها.

92

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

ونتيجة للزيادة الكبرية ألعداد السكان يف العامل يف السنوات األخرية فقد اجتهت أنظار الدول الستغالل ثرواتها
الطبيعية الربية منها والبحرية لتأمني حاجة شعوبها الغذائية .وقد أدى االستغالل الكبري وغري املدروس الستنزاف هذه
الثروات وكانت الثروة السمكية إحدى هذه الثروات املستنزفة مما جعل املختصني بهذا اجملال يسعوا ً
قدما إلجياد
احللول اليت تضمن وحتفظ هذه الثروة لألجيال القادمة ،فتم تركيز اجلهد خالل العشرين سنة املاضية حنو جمال
االستزراع السمكي، حيث هناك ضرورة لسد الفجوة الغذائية وذلك من خالل التوسع يف إنتاج سالالت جديدة من
األمساك سريعة النمو وعالية اجلودة لضمان حتقيق األمن الغذائي .وهنا برزت أهمية االستزراع السمكي كإحدى
الركائز اليت ميكن االعتماد عليها لسد العجز بني العرض والطلب يف خمزونات األمساك الطبيعية ،وبالرغم من أن
االستزراع السمكي قد عرف منذ العهود القدمية إال أنه مل يأخذ موقعه بصورته احلالية وأساليبه احلديثة إال يف السنوات
القليلة املاضية.
إضافة إىل ذلك أحدثت أزمة الغذاء اليت سادت العامل ،واليت ظهرت بوادرها منذ منتصف عام  ،2006وظلت تتفاقم بشكل
مطرد حتى نهاية النصف األول من عام ً ،2008
آثارا سلبية على األمن الغذائي وكان من تداعيات األزمة العاملية
تضاعف أسعار الغذاء ،مما انعكس على أسعار املنتجات الغذائية ،واخنفاض القوة الشرائية وانكشاف األمن الغذائي
حملدودي الدخل والفقراء .وتبني أن املال وحده ال يكفى لتوفري متطلبات األمن الغذائي ،وأنه البد من االعتماد على الذات
يف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية وتنويع مصادر الدخل من خالل آليات وسياسات تقوم على ضرورة االستفادة الكاملة
من املوارد احمللية خاصة األرض واملياه لذا تنبع أهمية اإلدارة العامة للثروة السمكية لعدة أسباب أهمها:
 -1تساهم املوارد السمكية يف إتاحة منتج غذائي له قيمة غذائية مرتفعة ميكن احلصول عليها يف مجيع
األوقات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية وأذواق املستهلكني املختلفة.
 -2إن تعدد مصادر اإلنتاج السمكي يتيح توفري األمساك على مدار العام من أنواع خمتلفة وكذلك أن
خاصية تكرار اإلنتاج السمكي حيقق استدامة توفريها يف ظل االستغالل الرشيد للموارد املتاحة ومحايتها
ومحاية توفري اإلمدادات منها.
 -3تساهم املوارد السمكية يف حتقيق األمن الغذائي عن طريق مكافحة البطالة والفقر ،حيث تتيح املوارد
السمكية فرص عمل مما يساعد على احلد من البطالة ومكافحة الفقر يف املناطق الريفية والساحلية اليت
توجد بها املسطحات املائية واملزارع السمكية.
ً
وعنصرا ً
هاما يف الغذاء وهناك توقعات بزيادة الطلب على استهالك
 -4تعترب األمساك سلعة غذائية تقليدية
ً
األمساك ليس فقط بسبب الزيادة السكانية ولكن أيضا بسبب زيادة الفجوة السعرية بني األمساك وبدائل
الربوتني احليواني.
 -5االستفادة القصوى من املياه حيث إن األمساك تستخدم املياه وال تستهلكها ،كما أن مشروعات املزارع
السمكية ميكن إقامتها على األراضي غري الزراعية أو غري القابلة للزراعة.
ً
نظرا للظروف السائدة هناك فإن اإلجنازات ما
 -وفلسطني من ضمن الدول اليت أولت أهمية هلذا القطاع احليوي ولكن

زالت يف مراحلها األوىل كون األراضي الفلسطينية مغلقة وال شواطىء هلا عدا شاطئ غزة الذي يبلغ  40كم ويف
ً
ً
كبريا باالستزراع السمكي ووضعت خطط
اهتماما
العمق ال يتجاوز  3كم ،لذا أولت السلطة الوطنية الفلسطينية
ً
لتطوير هذا القطاع وخاصة يف الضفة الغربية اليت كانت أقل حظا بالنسبة لالستزراع السمكي ،حيث كانت أول
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جتربة و أول مشروع لالستزراع السمكي يف حمافظة أرحيا حيث مت إنشاء أول مشروع لالستزراع يف العام ،1996
واملشروع مكون من  20بركة أمسنتية خمتلفة األحجام استخدمت للتحضني وتربية اإلصبعيات اليت استوردت من
الطرف اإلسرائيلي يف البداية ومن ثم مت القيام باختيار أمهات من األمساك اليت أنتجت وبسبب ظروف االنتفاضة وإغالق
الطرق والقصف والتدمري املتعمد إلغالق هذا املشروع يف العام  .2002ثم تال ذلك حماوالت فردية ومجاعية من بعض
الشركات يف القطاع اخلاص ومل يكتب هلا النجاح بالشكل املطلوب.

 إنشاء املفرخ السمكي:ً
وحتديدا يف مدينة أرحيا يف العام  2011ليكون
مت إنشاء املفرخ السمكي يف منطقة األغوار الفلسطينية
نواة إلنتاج اإلصبعيات السمكية والتفريخ وإلنتاج سالالت مسكية جديدة سريعة النمو وعالية اجلودة وليكون
من أهم مشاريع االستزراع السمكي يف األراضي الفلسطينية ،وحيتوي املفرخ على جمموعة من الربك األمسنتية و
كما يلي:
•  6برك لألمساك مقاس باملرت 1*8*3
•  6برك لألمساك مقاس باملرت .1*4*2
• مت توريد عدد  1000من أمهات السمك املشط النيلي (.)Tilapia

 مشروع االستزراع السمكي:• إنشاء  30بركة أمسنتية مثمنة الشكل حبجم  120كوب للربكة لرتبية األمساك للمزارعني و يف خمتلف
احملافظات من طوباس و أرحيا ونابلس و طولكرم و جنني و قلقيلية.
• بدء العمل إلنتاج إصبعيات وحيدة اجلنس يف املفرخ السمكي.
• توفري كافة املستلزمات واملعدات اخلاصة بربك األمساك للمزارعني يف خمتلف احملافظات.

إحدى برك األمساك يف الضفة الغربية
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قطاع غزة:
عملت املؤسسات األجنبية اليت تدفقت على قطاع غزة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وشاركت
وساهمت يف بناء قطاع الثروة السمكية ،ويشكل االستزراع السمكي اجلزء اهلام يف غزة ،حيث مت تبين العديد
من األفكار احلديثة واخلاصة بقطاع الثروة السمكية بشكل عام وباالستزراع بشكل خاص و تنفيذ العديد من
املشاريع ومنها إنشاء مركب لألحباث البحرية وخمترب حديث ( مت قصفهم وتدمري جزء كبري من املركب واملخترب) ومعدات
ً
تقريبا .باإلضافة إىل مشاريع عديدة مت تنفيذها
متطورة لدراســة املخزون السمكي يف البحر بكلفة  6ماليني دوالر
من قبل املؤسسات واجلمعيات الزراعية احمللية لدعم املزارع الفلسطيين إلجناح ونشر فكرة االستزراع السمكي يف
فلسطني.
• مت دراسة األمساك املهاجرة و أثرها االقتصادي على شواطئ قطاع غزة.
• جاري العمل على دراسة املخزون السمكي يف شاطئ غزة.
• مت تفريخ مسك الدنيس ألول مرة يف غزة وسوف يتم العمل على توزيع املنتج على الصيادين ومن احملتمل
إنتاج  100ألف إصبعية.
• جاري العمل على مشروع تطوير قرى الصيادين املمول من املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف قطاع غزه
ً
يوميا ،باإلضافة إىل معدات
لصاحل الصيادين وذلك بتوريد ماكنة ثلج عدد اثنني بطاقة إنتاجية طن واحد
ً
صيادا لصاحل مجعيات تعاونية وخريية.
السالمة اخلاصة بالصيادين وسوف يستفيد من هذا املشروع 750
• مت إصدار لوحات لتصنيف أمساك قطاع غزة ،وعدد األمساك اليت مت تصنيفها  200صنف وجاري العمل على
استكمال التصنيف لكافة األمساك بالقطاع.
• عقد دورات تدريبية للصيادين للحفاظ على املخزون السمكي ووقف الصيد اجلائر.

برك أمساك الدنيس يف غزة

تصنيف أمساك شواطئ قطاع غزة
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ً
سنويا يقدر ب 6000طن مسك ،على اعتبار أن عدد سكان
إن إمجالي ما تستهلكه الضفة الغربية من حلوم األمساك
الضفة الغربية  2.5مليون نسمة حسب مركز اإلحصاء الفلسطيين لعام  2011وأن  %80من تلك الكمية هي أمساك
جممدة وأن  %20منها أمساك طازجة ،يتم إدخاهلا من داخل اخلط األخضر و غالبية تلك الكمية من األمساك هي من
إنتاج مزارع االستزراع السمكي باملياه العذبة ،ونسبة ضئيلة منها من األمساك البحرية مرتفعة الثمن ويرتاوح سعرها
ً
دوالرا للكيلو الواحد ،ونتيجة للظروف االقتصادية الصعبة اليت يعيشها املواطن الفلسطيين وتدني مستوى
بني 20-8
الدخل ،فإنه يعزف عن تناول تلك األنواع من األمساك ،وغالبية االستهالك السمكي داخل الضفة الغربية هي من إنتاج
مزارع استزراع مسكي يف املياه العذبة واألمساك اجملمدة رخيصة الثمن.

اخلطة املقرتحة للسنتني القادمتني 2014 - 2013م:
 إنشاء  60بركة للمزارعني لرتبية األمساك يف الفرتة القادمة 2014 - 2013م. تطوير املفرخ السمكي وإدخال أصناف مسكية جديدة للتفريخ. العمل على تطوير الكادر الفين لإلدارة وإشراكهم بالدورات والتدريب الداخلي واخلارجي. إنشاء وحدة لتصنيع األعالف اخلاصة باألمساك. إنشاء وحدة أو خمترب متخصص لألمراض السمكية. -التزود باألجهزة العلمية واملعدات اخلاصة بفحص جودة املياه واألمساك.
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دراسة وطنية حول تطوير تقنيات االستزراع السمكي يف دولة قطر
الدكتور  /حممد حممود العبد اهلل
رئيس قسم التنمية السمكية بدولة قطر

املقدمة:
تعترب األمساك من ّ
أهم املصادر الغذائية لإلنسان  ،إذ ّأنها متثل مصدرا ّ
هاما من الربوتني احليواني يف الكثري
خاصة منها البلدان الساحلية .و يف بعض الدول اليت يرتكز أمنها الغذائي على اإلنتاج السمكي فإنّ
من بلدان العامل ّ
ّ
الربوتني السمكي ميثل نسبة  %50من جمموع اإلمدادات من الربوتني احليواني .ومما يزيد من أهمية اإلنتاج السمكي
ً
غالبا ما تكون ّ
أقل بكثري
يف امليزان االقتصادي و تأمني الغذاء للدول  .وأن تكاليف احلصول على الربوتني السمكي
ً
ونظرا إىل حمدودية إنتاجية املصايد السمكية على املستوى
من تكاليف احلصول على الربوتني من اللحوم األخرى.
العاملي وعدم قدرتها على تغطية الطلب املتزايد على األغذية السمكية نتيجة لزيادة عدد السكان وحتسن األوضاع
ً
تطورا
االقتصادية و املعيشية يف العديد من دول العامل ،فقد شهدت صناعة تربية األمساك البحرية منذ السبعينات
ً
سريعا يف الكثري من دول العامل ّ
خاصة منها الدول األوروبية  .و قد أدى تطور تقنيات االستزراع السمكي إىل زيادة
ملحوظة يف اإلنتاج العاملي من األمساك و ذلك رغم تراجع إنتاجية بعض مصايد األمساك و إصابة البعض اآلخر منها
ّ
املضرة بالبيئة البحرية .حيث أصبح االستزراع السمكي هو البديل الوحيد
باالستنزاف جراء الصيد اجلائر و املمارسات
ّ
لسد الفجوة املتزايدة بني كميات األمساك املنتجة من مصايد األمساك وتزايد الطلب العاملي على الغذاء ّ
خاصة منه
الربوتني احليواني و ذلك بسبب تزايد عدد السكان املطرد يف العامل.
من هذا املنطلق فقد قامت إدارة الثروة السمكية بدولة قطر بإنشاء املشروع التجرييب لالستزراع السمكي بالدوحة
منذ سنة 1988م .و يهدف تطوير هذا املشروع التجرييب لتوفري الظروف املالئمة للقيام باألحباث العلمية مبا يتماشى مع
التطورات و التقنيات احلديثة يف هذا اجملال ،فقد قر ّرت وزارة البيئة سنة 2004م إنشاء مركز لألحباث العلمية متعدد
التخصصات حتت إشراف إدارة الثروة السمكية و هو مركز أحباث األحياء املائية و االستزراع السمكي برأس مطبخ ،و
ذلك لتطوير أنشطة االستزراع السمكي و البحث العلمي يف جمال الثروة السمكية بدولة قطر.
و مبا أن دولة قطر متيز مبوقع إسرتاتيجي بني دول اخلليج ،فقد ظلت أنشطة الصيد البحري هي املصدر الرئيسي للدخل
والثروة و حتقيق االكتفاء الذاتي من الربوتني احليواني و الركيزة األساسية يف اقتصاد دولة قطر يف العقود املاضية.
و بعد اكتشاف الثروات الطبيعية من املصادر البرتولية اليت أصبحت متثل أهم عنصر يف اقتصاد البالد ،ال يزال قطاع
الصيد احلريف يلعب ً
دورا ً
هاما يف االقتصاد الوطين و يف حتقيق األمن الغذائي للمواطنني.

ملخص:
ً
شهد اإلنتاج السمكي بدولة قطر ّ
سريعا خالل السنوات األخرية ( )2006-2002حيث ارتفع اإلنتاج
منو ًا
ّ
ّ
النمو السنوي لإلنتاج السمكي 32
السمكي من  7154.7طن سنة 2002م إىل  16374.6طن سنة  ،2006وبلغ معدل
ّ
باملائة خالل هذه الفرتة .كما تشري اإلحصائيات السمكية بدولة قطر إىل أن معدل االكتفاء الذاتي من األمساك قد
ارتفع من  120.8باملائة يف سنة 2003م إىل  131.5باملائة يف سنة 2005م ،حيث ّ
يتم تصدير الفائض من اإلنتاج السمكي
إىل الدول اجملاورة.
و ً
نظرا إىل ما متثله الثروات البحرية و الثروة السمكية من أهمية يف اقتصاديات الدول الساحلية من حيث مساهمتها يف
حتقيق األمن الغذائي و توفري مواطن العملّ ،
فإن احملافظة على هذه الثروات الطبيعية املتجددة و تنميتها لضمان بقائها و
استمرار عطائها لألجيال القادمة ،يعترب من أولويات هذه الدول .و تكون احملافظة على هذه الثروات الطبيعية من خالل
االستغالل الرشيد هلا و ّ
سن القوانني الكفيلة حبمايتها و تنمية الوعي البيئي لدى املستغلني هلذه الثروات .و لكن هذه
ّ
اإلجراءات تبقى حمدودة الفاعلية إذا مل ّ
لكل احلاالت الطارئة والتطورات البيئية املفاجئة اليت ميكن
يتم االستعداد
أن حتدث جراء التطور السريع لألنشطة البشرية .عليه أصبح من الضروري وضع اخلطط املستقبلية واإلسرتاتيجيات
ّ
اخلاصة بـتأمني االكتفاء الذاتي من الربوتني احليواني وذلك من خالل تطوير
الوطنية ملواجهة التحديات و املتطلبات
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وتنمية قطاع االستزراع السمكي لتعويض النقص احملتمل يف املخزون السمكي وتغطية االحتياجات املستقبلية
املتزايدة من األغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان يف العامل.

الباب األول :األوضاع الراهنة لالستزراع السمكي البحري يف املياه العذبة:
 1-1اإلنتاج:
 1-1-1اإلنتاج البحري :ال يوجد بالوقت احلالي أي إنتاج ألي نوع من األحياء البحرية يف دولة قطر سواء كانت أمساك أو
قشريات أو قوقعيات خالل الفرتة 2012 - 2001م.
اإلنتاج يف املياه العذبة :اإلنتاج يف أمساك املياه العذبة خمتصر على املزارع املخصصة لإلنتاج الزراعي Farm
ً
ً
كليا على استخدام املياه اجلوفية ،كما أن أمناط الرتبية يف
اعتمادا
 Agricultureحيث أن أمناط الرتبية تعتمد
هذه املزارع يعتمد على استخدام النظام الواسع باستخدام األحواض الرتابية .Ponds

 2-1-1حجم إنتاج الزريعة:
ال يوجد أي إنتاج للزريعة وذلك لعدم وجود مزارع أمساك تعمل على نطاق جتاري بدولة قطر أو مفرخات تنتج
زريعة األمساك أو القشريات.

 1-2املوارد املائية املتاحة واملوجهة لالستزراع السمكي (البحرية والداخلية):
ً
حجم املساحات املستزرعة ال تتعدى يف جمملها ً
واحدا وهي تتوزع يف املناطق الشمالية والوسطى لشبه جزيرة قطر.
فدانا

 1-3أمناط وأساليب الرتبية املستخدمة وخصائصها:
أمناط الرتبية ترتكز على استخدام نظام االستزراع املوسع  Extensive methodحيث يتم استخدام املياه
املخصصة لري احملاصيل الزراعية يف تربية بعض أنواع من أمساك املياه العذبة.

 1-4األنواع املستزرعة من األحياء املائية:
بالرغم من أن قطر تعترب شبه جزيرة يف اخلليج العربي حييطها البحر من ثالث جهات جند أن التوجه من املزارعني
احملليني إىل استزراع البلطي النيلي حيث يرجع ذلك لألسباب التالية:
• سهولة التعامل مع هذا النوع من األمساك وسهولة استزراعه.
• املياه املستخدمة للري ميكن االستفادة منها وضخها للخزانات واألحواض والفائض من هذه األحواض يتجه
لري احملاصيل .Integrated Aquaculture system
• سهولة حتضري األعالف وتوافر املواد األولية لذلك.
• تكلفة إنتاجه قليلة ورخيصة الثمن.
• سهولة تدريب العمالة على التعامل مع هذا النوع من األحياء املائية.

 1-5التسويق وجتارة األحياء املائية املستزرعة:
حمليا حيث إن اإلنتاج يقتصر على مزارع صغرية ً
ً
جدا تدار على
ال توجد أية بيانات واضحة للكميات املروجة
شكل مزارع عائلية أو كهواية وليس على نطاق جتاري حبت كما أن التسويق يتم عن طريق بيع إنتاج هذه املزارع
إىل بعض املطاعم اليت يقبل عليها أشخاص من شرق آسيا أو من دول البحر األبيض املتوسط الذين يقبلون على تناول
أمساك البلطي النيلي .Tilapia nolitica
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الباب الثاني :تنمية وإدارة قطاع االستزراع السمكي:
 1-2اهلياكل واألطر املؤسسية:
وزارة البيئة متمثلة باإلدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية ومتمثلة بإدارة الثروة السمكية وتعترب اجلهة
املشرفة واملخولة إلصدار الرتاخيص اخلاصة باملزارع السمكية واإلشراف عليها ،كما أن إدارة الثروة السمكية تعترب
اجلهة املسئولة عن وضع القوانني والتشريعات اخلاصة بتطوير هذا القطاع.

 2-2التشريعات القائمة والقوانني املشجعة:
• لتشجيع املزارعني الراغبني يف االستثمار يف جمال االستزراع السمكي والذين ميلكون مزارع قائمة ،مت توقيع
مذكرة تفاهم ما بني وزارة البيئة وبنك التنمية الصناعية لتوفري قرض بفوائد متدنية وعلى مدى طويل األجل.
• إدارة الثروة السمكية تقوم يف الوقت احلالي بإنشاء مفرخ مبنطقة املزروعة وبنظام استزراع مكثف لتوفري زريعة
أمساك البلطي  )Red Tilapia (hybridلصغار املزارعني للبدء يف عملية التسمني.
ً
حاليا على جتهيز مزرعة تابعة هلا مبنطقة متبك ،لكي تكون مزرعة منوذجية وقليلة
• كما أن اإلدارة تعكف
التكاليف ميكن للمزارعني اإلطالع عليها وتدريبهم للبدء يف تنفيذ مشاريعهم اخلاصة.
• قامت إدارة الثروة السمكية بدولة قطر بإنشاء املشروع التجرييب لالستزراع السمكي بالدوحة منذ سنة 1988م
بهدف تطوير هذا املشروع التجرييب و توفري الظروف املالئمة للقيام باألحباث العلمية مبا يتماشى مع التطورات و التقنيات
ً
ً
ّ
حاليا )سنة 2004م إنشاء مركز
سابقا ،وزارة البيئة
البلدية و الزراعة
احلديثة يف هذا اجملال ،فقد قر ّرت (وزارة الشؤون
لألحباث العلمية متعدد التخصصات حتت إشراف إدارة الثروة السمكية و هو مركز أحباث األحياء املائية و االستزراع
السمكي برأس مطبخ ،وذلك لتطوير أنشطة االستزراع السمكي و البحث العلمي يف جمال الثروة السمكية بدولة
قطر.
• تقوم إدارة الثروة السمكية باإلشراف وتقديم النصح ألي مزارع يرغب يف االستثمار يف جمال املزارع السمكية
كما تقوم باإلشراف خالل تنفيذ املشروع وتقديم االستشارة.

 3-2املشروعات اإلنتاجية القائمة (وصف فين):
ال يوجد أي مشروع إنتاجي قائم يف جمال االستزراع السمكي يف الوقت احلالي.

 4-2اخلطط والربامج التنموية املنجزة يف هذا اجملال:
هنالك الكثري من اخلطط والربامج التنموية املوضوعة منها:
• دراسة اختيار أنسب املواقع الساحلية إلقامة مشاريع االستزراع السمكي بدولة قطر.
• دراسة اقتصادية و بيولوجية الختيار أنسب أنواع األحياء املائية احمللية و قابليتها لالستزراع السمكي.
• دراسة النمو لبعض األمساك احمللية ذات القيمة االقتصادية.
قام فريق الباحثني العاملني يف مشروع االستزراع السمكي بدراسة ّ
ّ
احمللية التالية:
منو األمساك
أمساك الصايف العربي ،أمساك احلمراء ،أمساك اهلامور ،أمساك الشعم ،و أمساك السبيطي ،باإلضافة إىل جتارب أخرى
قام بها الباحثون حول دراسة قابلية بعض األنواع األخرى من األمساك لالستزراع مثل البدح و البياح و القرقفان.
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 5-2الربامج واحملاور البحثية احلالية ذات الصلة:
مت وضع برنامج متكامل لتنمية قطاع االستزراع السمكي من خالل جتربة تفريخ وتربية بعض أهم األنواع االقتصادية
ومنها:

جتربة تفريخ بعض أنواع األمساك احمللية االقتصادية:
أ -أمساك الصايف:
حتفيز طرح البيض باستعمال طريقة حقن األمهات باهلرمونات و دراسة نوعية البيض و دراسة املراحل األوىل من
تفريخ أمساك الصايف.
ب -أمساك الشعم :
ّ
جتربة استزراع أمساك الشعم جبميع مراحله و التحكم يف دورة االستزراع الكاملة ألمساك الشعم ،وذلك
ً
مرورا مبرحلة التفريخ حتى املرحلة األخرية ( التسمني ) وبلوغ حجم التسويق .و يف نطاق
ابتدا ًء من مرحلة وضع البيض و
محاية البيئة البحرية و دعم املخزون السمكي بصغار األحياء املائية املستزرعة متّ تنفيذ الربامج التالية:
 املوسم :2001/2000إطالق كميات من يرقات أمساك الشعم بلغت 400ألف يرقة يف حممية جزيرةالسافلية و  600ألف يرقة يف منطقة القرم بالذخرية و ذلك يف نطاق الربنامج املشرتك بني إدارة الثروة
السمكية و اجمللس األعلى للبيئة لدراسة الوضع البيئي يف احملميات الوطنية البحرية و دعم التنوع
البيولوجي و محاية الثروة البحرية بها.
 املوسم :2002/2001مت إطالق حوالي  30،000من صغار أمساك الشعم املستزرعة (حجم  5جرامات) يف حمميةجزيرة السافلية.
الربيان احمللي ((:Penaeus semisulcatus
ج-
ّ
ّ
بالتعاون مع القسم البحري مبتحف قطر الوطين مت جتربة تفريخ الربيان احمللي و احلصول على النتائج التالية:
 تفريخ الربيان احمللي و إنتاج كمية من الريقات يف مرحلة ما بعد الريقة ()PL 20 إطالق كميات من يرقات الربيان ّاحمللي املنتجة يف ّ
املفرخ يف البحر.

 6-2املشاكل واحملددات اليت تواجه تنمية وتطوير االستزراع السمكي:
 6-2-1معوقات فنية:
• من أهمها قلة اخلربات املتخصصة يف جمال االستزراع السمكي سواء يف أحياء املياه العذبة
أو املاحلة.
• عدم وجود البنية التحتية ملمارسة نشاط االستزراع السمكي مثل مصانع العلف وشركات جتهيز معدات املزارع
السمكية.
• عدم تواجد الصناعات املرافقة للمزارع السمكية مثال ذلك مصانع األعالف ومعامل التعليب والتغليف للحفاظ
على جودة املنتج وبالتالي التصدير للخارج.
• أسعار األمساك وغريها من األحياء البحرية املصادة من البحر تعترب منخفضة السعر ،األمر الذي يؤدي إىل التفكري
ً
مليا قبل البدء يف تنفيذ أية مزرعة مسكية.
ً
• املناخ بدولة قطر يعترب ً
ً
ً
نسبيا يف فصل الشتاء األمر الذي يؤدي إىل تكلفة
وباردا
نسبيا يف فصل الصيف
حارا
إضافية للمعدات واألجهزة اخلاصة بتسخني وتربيد املياه أو للتصاميم اخلاصة باملفرخات واملزرعة.
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ً
ً
مساحة األمر الذي يؤدي إىل تأثري سليب على
نسبيا إذا ما قورنت بباقي دول العامل
• دولة قطر تعرب ذات مساحة قليلة
االستزراع السمكي.

 6-2-2معوقات اقتصادية ومتويلية:
ومن أهمها ارتفاع تكلفة اإلنتاج وتذبذب أسعار األمساك املستزرعة يف األسواق العاملية .كما أن القطاع يعترب
ً
نسبيا يف قطر حيث يواجه مشاكل التمويل من قبل البنوك الزراعية والصناعية .كما أن التطور االقتصادي
حديث
السريع يف جمال العقار واملردود االقتصادي السريع بدولة قطر جيعل رؤوس األموال تتوجه إىل اجملاالت العقارية
والصناعات املرتبطة بهذا اجملال.

 6-3-2معوقات مؤسسية وبشرية:
• قلة اخلربات املتخصصة يف جمال االستزراع السمكي سواء يف أحياء املياه العذبة أو املاحلة ،كما أن العمالة املتدربة
اجليدة تكاد تكون معدومة مما حيول دون تطور قطاع االستزراع.
• طول الفرتة واإلجراءات اإلدارية القاتلة اليت تؤدي باملستثمر أو املزارع باالبتعاد عن إجناز املشروع.
• دراسة تقييم األثر البيئي لبعض املشاريع يتطلب عمل دراسة بيئية ملعطيات ال دخل هلا باملشروع األمر الذي يؤدي
إىل رفع تكلفة املشروع وصرف أموال وأعباء إضافية.

الباب الثالث :االجتاهات العامة املستقبلية للقطاع وآفاق تطويره:
 1-3املالمح العامة لالجتاهات املستقبلية للقطاع:
من خالل واقع تربية األحياء املائية وآفاقه املستقبلية واملعوقات اليت تواجه تنمية هذا القطاع وسبل حتقيق
ً
ونظرا إىل أهمية تربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي بسبب
التنمية املستدامة لقطاع تربية اإلحياء املائية،
حمدودية املوارد الطبيعية السمكية ّ
وسد الفجوة بني اإلنتاج العاملي من األغذية السمكية والطلب املتزايد على
األمساك بسبب الزيادة يف عدد السكان يف العامل ويف قطر باألخص فإن الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية يف
ً
كثريا عن الوضع يف باقي دول العامل من حيث ضرورة تأمني االكتفاء الذاتي من األمساك من
دولة قطر ال خيتلف
خالل تطوير قطاع االستزراع السمكي بسبب حمدودية الطاقة اإلنتاجية للموارد السمكية الطبيعية ،حيث تشري
اإلحصائيات السمكية إىل تقلص الفائض من اإلنتاج السمكي ( الفارق بني إمجالي اإلنتاج ّ
احمللي من األمساك و
إمجالي االستهالك ّ
احمللي من األمساك) بدولة قطر خالل السنوات األخرية ،وذلك رغم الزيادة السنوية املتواصلة يف
اإلنتاج السمكي ،وذلك بسبب الزيادة الكبرية يف عدد السكان نتيجة للنهضة االقتصادية والعمرانية اليت تشهدها
البالد .وتشري التقديرات إىل أن كميات االستهالك السنوي من األمساك سوف تتجاوز كميات اإلنتاج السنوي من
األمساك لدولة قطر خالل السنوات اخلمس القادمة ،وعليه فقد أصبح من الضروري التوجه حنو املزيد من االهتمام بقطاع
تربية األحياء املائية بدولة قطر وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار فيه وإنشاء مراكز األحباث العلمية والتجريبية
لتقديم الدعم الفين والعلمي هلذا القطاع ،وذلك بهدف تغطية االحتياجات املستقبلية لدولة قطر من األغذية السمكية
وحتقيق االكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه إىل األسواق اخلارجية ،و ضرورة تنويع منتجات املزارع السمكية مثل
مزارع الربيان خاصة وأنه قد ّ
مت منع صيد الربيان منذ  1991م وذلك للحفاظ على املخزون السمكي ومحاية البيئة
البحرية .و من ّ
أهم املشاكل اليت تعيق انتشار االستزراع السمكي يف العديد من الدول.

 3-2اخلطط والربامج واملشروعات املقرتحة لتطوير االستزراع السمكي:
ً
ّ
ّ
أساسا على تطوير قطاع االستزراع
السمكية و زيادة اإلنتاج السمكي أصبح يرتكز
إن تطوير قطاع الثروة
عدة نواح ً
السمكي من ّ
وفقا للتوجهات ّ
العامة التالية:
ٍ
 تشجيع و تطوير البحث العلمي التطبيقي يف جمال االستزراع السمكي و تفريخ األمساك و ذلك من خالل إنشاءمركز منوذجي لالستزراع السمكي للقيام بالتجارب العلمية بهذا الشأن.
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ّ
املتخصصة يف هذا اجملال.
 تقديم املزيد من الدعم املالي و املعنوي ملراكز األحباث توجيه القطاع اخلاص و تشجيعه لالستثمار يف قطاع االستزراع السمكي. تقديم امتيازات ّخاصة للمستثمرين اخلواص يف هذا القطاع.
 التشجيع على إنشاء ّمفرخات األمساك لتوفري صغار األمساك ( الزريعة) بالنسبة للمشاريع الصغرى و املتوسطة ملزارع
األمساك.
 وضع التشريعات و القوانني املنظمة ألنشطة االستزراع السمكي و تراخيص املزارع السمكية: -1الزيادة السريعة يف اإلنتاج العاملي لألمساك املستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف اإلنتاج العاملي من األمساك
يف ظل استقرار اإلنتاج السمكي من املصايد السمكية بسبب حمدودية املخزون السمكي الطبيعي واستغالله
بأقصى حد ممكن على املستويات اإلقليمية والعاملية بل وتضرر بعض املصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب
الصيد اجلائر واستنزاف املخزون السمكي ،وأمام التزايد املستمر للطلب على األغذية السمكية بسبب تزايد عدد
السكان يف العامل فإن تغطية االحتياجات العاملية من األغذية السمكية تكون من خالل زيادة اإلنتاج السمكي
املستزرع.
 -2إن معظم اإلنتاج العاملي ( )%89.6من األمساك املستزرعة يأتي من البلدان اآلسيوية.
 -3إن تربية األحياء املائية تساهم يف حتقيق األمن الغذائي وتوفري بروتني حيواني عالي اجلودة ،كما تساهم يف التنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل توفري فرص للعمل وزيادة الناتج الوطين.
 -4إن التحدي الكبري الذي يواجهه واضعو السياسات ووكالء التنمية هو توفري» بيئة مالئمة « لقطاع تربية األحياء
لتحقيق النمو مع تلبية االحتياجات االجتماعية ومحاية املوارد الطبيعية وهي أسس التنمية املستدامة وهذا الرهان
ً
ممكنا بسبب التقدم التكنولوجي.
أصبح
 -5أصبح من املسلم به اآلن بأن بوسع تربية األحياء املائية أن تساهم يف احلفاظ على البيئة وخفض التأثريات السلبية
للصناعات واألنشطة األخرى.
 -6إن مساهمة اإلنتاج السمكي املستزرع يف التجارة العاملية واملنافسة على األسواق أدى إىل حتسني اجلودة والسالمة
الغذائية لألحياء املائية املستزرعة.
 -7لعبت العوملة ً
دورا ً
هاما يف تنمية األحياء املائية من خالل تعزيز التدابري الوطنية واملشرتكة بني القطاعات وبني الدول
وكذلك من خالل تعزيز قدرة احلكومات واملنتجني عن طريق التدريب والتشريعات وإصدار الشهادات ( شهادات اجلودة
للمنتجات السمكية ).
 -8أدى اخنفاض توافر املوارد السمكية من املصايد الطبيعية وزيادة الطلب على األمساك إىل استخدام نظم االستزراع
املكثف ً
بدال عن نظم االستزراع املوسع الذي حيتاج إىل مساحات شاسعة.
 -9يوجد توجه متزايد حنوا االستزراع يف البحار ويواجه هذا التحدي واضعو السياسات حيث يتعني عليهم تنظيم القطاع
بصورة مناسبة لضمان تنميته.
 -10إن التزام احلكومات بتوفري الدعم املالئم للقطاع يف شكل وضع السياسات واخلطط واإلسرتاتيجيات بصورة
واضحة وتوفري التمويل الكايف لتنفيذها يعترب أحد الشروط األساسية املسبقة للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية.
ً
جناحا هي تلك املدفوعة استثماراتها من قبل القطاع اخلاص.
 -11إن أكثر مشاريع تربية األحياء املائية
 -12توجد ضرورة ملحة إلقامة املزيد من شبكات تبادل املعلومات فيما بني البلدان للحصول على معلومات موثوق بها
تساهم يف تنمية قطاع تربية األحياء املائية.
 -13إن تنمية قطاع تربية األحياء املائية تتجه حنو ما يلي :تكثيف اإلنتاج _ تنويع اإلنتاج _ تنويع نظم اإلنتاج _ زيادة
تأثري األسواق والتجارة واملستهلكني _ زيادة االهتمام بتحسني إدارة املشاريع.
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 -14ضرورة ابتكار طرق إنتاج وتقنيات استزراع جديدة واستخدام منتجات أحياء مائية جديدة واستكشاف أسواق
جديدة لتنمية قطاع تربية األحياء املائية وزيادة إنتاجه.
 -15توجد معوقات للتوسع يف إنتاج األحياء املائية بسبب اعتماد األعالف السمكية بشكل كبرية على مساحيق
األمساك وهي مصادر طبيعية حمدودة ،ويوجد توجه حنو استبدال مساحيق األمساك مبصادر من الربوتني النباتي يف
تصنيع أعالف األمساك.
 -16يعترب تغيرّ املناخ واالحنباس احلراري أكرب املعوقات اليت ميكن أن يكون هلا تأثريات ال ميكن التنبؤ بها على
قطاع تربية األحياء املائية.
 -17إن اإلدارة والدعم من جانب احلكومات عنصران أساسان يف تنمية تربية األحياء املائية وميكن االستفادة من نتائج
البحث العلمي التطبيقي يف فهم املخاطر واملعوقات واحلد منها لتنمية قطاع تربية األحياء املائية للمساهمة بصورة
مستدامة يف األمن الغذائي ورفع مستوى التغذية واحلد من الفقر.
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االستزراع السمكي يف دولة الكويت
السيد /حممد يعقوب اخلرايف  ،رئيس قسم البحوث ودراسة األحياء املائية

• تقع الكويت يف مشال غرب اخلليج العربي على املدار احلراري (صحراوية).
• تعداد السكان :يصل إىل  3ماليني نسمة و ما يقارب  % 30مواطنني.
• مساحة الكويت 17820 :مرت مربع  ،مساحة املياه اإلقليمية  8700مرت مربع.
• طول الساحل 500 :مرت.

املقدمة:
• يف معرض دولي ملصايد األمساك الذي عقد يف عام 1883م مت اقتباس العبارة التالية من :T. H. Huxley
“ أؤمن بأن مصايد القد ( ، )Codاهلرينغ (( )Herringأمساك الصبور و العوم) ،املاكريل (( )Mackerelأمساك الكنعد)
 ،و احتمال مجيع املصايد السمكية يف العامل ،غري نافدة  ،أي بعبارة أخرى ليس هناك شيء ميكن عمله قد يؤثر يف
أعداد السمك بشكل كبري .و أي حماولة لتنظيم تلك املصايد فهي بطبيعة احلال عدمية الفائدة .
• بني احلربني العامليتني و بعد عدة أحداث من إنهيار بعض املخازن السمكية  ،مت تغيري وجهات النظر يف مقولة
ً
قائما عند الكثري من الناس واملسؤولني يف زمننا احلاضر.
 .Huxleyإال إن هذا الفكر مازال
• تغري املصايد السمكية بعد احلرب العاملية الثانية:
 زيادة يف جهد الصيد (إعداد الصيادين ،حجم القوراب و حمركاتها)GPS ، تغري يف معدات الصيد (النوع  ،املادة). تغري املصايد املستهدفة (نوع اهلدف و البيئة املصاحبة).• تدهورت املخازن السمكية يف اخلليج العربي كنتيجة نهائية.

أدوات إدارة املصايد السمكية:
• الوقت :املوسم (فرتة الصيد) ،سلوك السمكة املستهدفة.
• اهلدف :نوع السمك .
• املكان :نوع البيئة اليت متارس فيها الصيد و طبيعتها.
• العدة و الصياد :جهد الصيد من حيث عدد الصيادين و حجم و نوع العدة.
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ممارسات الصيد السلبية الضارة للبيئة البحرية الكويتية:
الصيد الشبحي:

جاء تعريف مصطلح صيد األشباح يف ورقة ( Brown and Macfayden(2007و الذي أجرى دراسة على صيد
األشباح يف املياه األوروبية «بأنه نفوق األمساك و األجناس األخرى اليت حتدث بعد فقدان كل السيطرة على عدة الصيد
من قبل الصياد».
الصورة ( 1أ) :فريق الغوص الكوييت ينتشل شباك صيد مفقودة من الشعاب املرجانية يف جزيرة كرب(.ب) صورة
أمساك الشعاب املرجانية معرضة للنفوق جبانب شباك صيد عالقة (املصدر :فريق الغوص الكوييت).

الصيد اجلانيب:
افتقار عدة الصيد لإلنتقائية للسمكة املستهدفة ترتب عليه تغري يف تركيبة جمتمعات األحياء يف البيئة
ً
سنويا .أن صيد كائنات
البحرية .و قد قدر ( Alverson et Al (1994بأن الصيد اجلانيب يصل إىل ( )27مليون طن
حبرية غري مرغوبة تتسبب يف تغري التنوع البيولوجي لألحياء البحرية يف الكويت خالل الـ ( ) 20سنة السابقة.
صورة  :2صورة لسلحفاة خضراء مت صيدها من قبل أحد سفن الصيد (اجلر اخللفي ) (املصدر :حممد اخلرايف)

ممارسات الصيد السلبية الضارة للبيئة البحرية الكويتية
تدمري قاع البحر نتيجة ملعدات الصيد املتحركة:
عندما يتم جر عدة معدات متحركة على قاع البحر  ،حتصل عدة تأثريات بنا ًء على تركيبة القاع و العدة
املستخدمة [ .]16و قد أوضح  )Naybakken (2001بأن شباك اجلر اخللفي مع أبوابها العمالقة تقوم بالسحب على قاع
كبرية من الالفقاريات القاعية و اليت تشكل ً
ً
جزءا ً
ً
مهما من الرتكيبة احليوية يف البيئة البحرية
أعدادا
البحر مدمرة
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الصورة (( :)3ا) قاع البحر قبل مرور شباك اجلر اخللفي (ب) قاع البحر بعد مرور شباك اجلر اخللفي (املصدر:
)S. Simpson 1998 ، Fishing trawler scrape rock bottom، science news

التوجهات يف احلد من أضرار معدات الصيد يف البيئة البحرية:

مراقبة املعدات املفقودة و استخدام خيوط تتحلل بيولوجيًا:
• Bioline
• القرارقري املؤقتة.

تركيب أدوات ختفيض الصيد اجلانيب:
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االستزراع السمكي يف الكويت:

• بدأ االستزراع يف أواخر السبعينيات يف منطقة الوفرة الزراعية .و لكن مل يكن على مستوى جتاري  ،و بدأ التوسع
و االنتشار يف بداية التسعينيات يف منطقة العبدلي و الصليبية.
• املياه اجلوفية (.)4ppt
• قسائم زراعية.
• البلطي السمكة الرئيسية.
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االستزراع السمكي يف الكويت:
• صدور مرسوم إنشاء اهليئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية يف  1980لتنظيم إدارة املوارد السمكية و
النباتية و احليوانية يف الكويت.
• صدور القرار  293لسنة  2005بشأن شروط منح تراخيص مزاولة نشاط االستزراع السمكي يف القسائم الزراعية
(نظام مفتوح  ،شبه مكثف)
• دعم عيين (أعالف ،يرقات)  ،دعم مالي (للشركات).
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 حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي:اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان

:من قبل معهد الكويت لألحباث العلمية1983 دخول االستزراع السمكي يف اجملال البحثي يف عام
Sponsers
KISR +
KFAS

KISR

ش�����رك�����ة
اخلليج العاملية
ل�لاس��ت��زراع
ال��س��م��ك��ي
)72%(

م���ؤس���س���ة
التقدم العلمي

DURATION
STATUS
SUMMARY
end
start
5 /1999 01/10/ Completed Researching sexual growth in
1996
subaity، percentage of each
gender at sexual maturity،
diffrenciating between male
and female individals and
studying hormonal changes
31 /12 01/04/ Completed object
is
to
research
/2005
1998
tachniques and method to
zubaidy aquaculture.Results
included
evaluations
of
growth and survival rates in
aquaculture pools relatively
to nutritional diets and water
chemistry. Also، studies
determined 8 life stages of the
target fish however the project
faild to make the target fish to
lay eggs in the aquacultural
pools.
30 /9/ 01 /10/ Completed object Is to help kalij company
2006
2000
for aquaculture with technical
methods to refine hatching
nurseries، it developed hamor،
subaity and chem hatching
techniques in order to lead it
into commercil use. Results
of this project were successful
due to the high production of
subaity and chem eggs.
30 /12/ 01/07/ Completed experimentation on nurseries
2003
2001
for P.semisulcatus using two
types of algae which involved
evaluation of survival rate،
growth rate and sustainability
of aquacultural production as
well as aquacultural training
for
Kuwaiti
employees.
Results cleared some aspects
of the species aquaculture as
pool depths.
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PROJECT
TITLE

code

 م��ش��روع التمييزFM013C
اجلنسي و النمو يف
مسكة السبيطي

 م���ش���روع تربيةFM016K
ال����زب����ي����دي يف
الكويت «مرحلة
أوىل

 م��ش��روع اإلن��ت��اجFM030C
ال��ت��ج��اري لصغار
األمس��اك البحرية
ب���ال���ت���ع���اون مع
القطاع اخلاص

 م��ش��روع اس��ت��زراعFM019C
ال����رب����ي����ان يف
الكويت
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KISR

31/05/
2003

01 /12 Completed evaluation of the effects of
/2002
fat loss from commercially
produced shrimp nutrition on
growth and survival rates of
Penaus Semisulcatus. Results
of this project will help to
develop the main shrimp
aquaculture project FM019C
01/04/ Completed researching the growth rate
2003
and survival of subaity، chem
and their hybrids from hatch
to sexual maturity as well
as their fertility and sexual
strategies. Also it aims to
understand the life cycle of
target fisheries in order to
modify their aquaculture.
01/03/ Completed experimentation
with
2005
different types of algea as
nursery shrimp food and to
test growth rate and survival
to larval stages to maturity.
01 /04/ Completed objectives are to develop bulti
2005
nurseries، establish them in
kuwait and set the main steps
to licen the nurseries

 م���ش���روع ت��أث�يرFM024G)
اإلضافات الغذائية
على معدل بقاء
ومنـــو الســـاللــة
P e n a u s
Semisulcatus

KISR

30 /01
/2004

KISR

30 /9/
2005

KISR +
PAAF

30 /6/
2007

KFAS

31/10/
2007

01/05/ Completed Objects were to evaluate
2005
the modifided type of
Oreochromis niloticus in
nurseries and experimenting
with hybrid species

KFAS

31 /03
/2009

01/04/ Completed This project tested the effects
2006
of changing light exposure
and water temrature on the
production of subaity in
aquacultural pools

 م���ش���روع األداءFM042C
التزاوجي واستزراع
ج��ن��س واح�����د و
دراس�������ات ح��ول
التهجني للساللة
احملسنة للبلطي
النيلي

KFAS

31 /10
/2008

01/11/ Completed This project aims to produce  إن��ت��اج هجني منFM043C
2006
hybrid
species
between :الشعم و السبيطي
chem and subaity by manual
مقارنة أداء معدل
fertlizing and genetic studies.

 م��ش��روع تطويرFM007G
مناسل مسكة
السبيطي و الشعم
و هجينهم

 دراس����ة لتحديدFM044K
أف��ض��ل أن��ظ��م��ة
غ��ذائ��ي��ة ل�يرق��ات
الربيان اجلمبو
 م��ش��روع تطويرFM032C
تفريخ
تقنيات
و إنتاج األمس��اك
(البلطي) مبفرخ
اهل��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ل��ش��ؤون ال��زراع��ة
والثروة السمكية
بالوفرة

 تأثري تغيري فرتاتFM023C
االض���اءة و درج��ة
ح���رارة امل���اء على
موسم تبيض مسك
السبيطي

النمو و البقاء
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KFAS

30 /6/
2011

KFAS

31 /12
/2010

Kuwait
31 /03
government /2012

KFAS

30 /06/
2013

KISR

28 /02
/2011

KISR

31 /9/
2014

Kuwait
31 /9
government /2014

01 /07/ Completed the project aims to enhance the
2009
survival rate of aquacultured
subaity through injection
techniques that reduce fish
diseases and test their ammune
system
01 /10 Completed This Is the second stage of
/2009
aquaculturing zubaidy in
kuwait. Objectives were to
inrease survival rate and
include live food for the
stock، also development of
individual size to commercial
standards.
01/04/ Completed based on collective studies،
2010
a 2 stage shrimp production
system was aimed to develop

 تطوير إسرتاتيجيةFM061C
التطعيم و استجابة
اجل��ه��از امل��ن��اع��ي
ل��ي�رق����ات مس��ك
السبيطي

01 /07/ pending
2010

 دراس���ة بيلوجيةFM049C
التكاثر يف اهلامور
و ت��ط��وي��ر ط��رق
حتفيز اإلباضة يف
أحواض االستزراع

this project aimed to enhance
the production of hamor
through chemical catalyzers
such as hormons since the
wild stock is not fulfilling the
market demand.
01 /08/ Completed The aim was to enhance the
2010
survival and growth rate
of bulti fishes through 2
types of biotec enhancments
(useful bacteria) and the
results showed a significant
difference between treated
fishs which were healthier
compared to the control group
01/10/ pending
developing
zubaidy
2010
aquaculture
through
increasing survival and growth
rates، using (useful bacteria)
as health enhansments and
using different types of pools
01 /10/ pending
first stage of building an
2010
experimental fish farm that
is semi-commercial. It would
be in a closed building with
hi-tech systems of water and
networks to grow hamor،
chem and subaity
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 اس��ت��زراع الزبيديFM046C
يف ال��ك��وي��ت
املرحلة الثانية

 تطوير و تطبيقP-KISR-05
 تقنية اس��ت��زراع-10
الربيان واإلنتاج
التجاري

 دراسة مبدئية حولFM050G
ت��أث�ير ن��وع�ين من
احمل��ث��ات احليوية
على النمو و املناعة
يف أمساك البلطي

 تطوير و تطبيقP-KISR تقنية اس��ت��زراع0509--A
الزبيدي و اإلنتاج
التجاري للسبيطي
)اجلزء (أ
 تطوير و تطبيقP-KISR تقنية اس��ت��زراع0509--B
الزبيدي و اإلنتاج
التجاري للسبيطي
)اجلزء (ب
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 FM0ت��ط��وي��ر إن��ت��اج
األمساك و صيانة
م��راف��ق األحب���اث
ب��دائ��رة ال��زراع��ة
البحرية و الثروة
السمكية

31 /12/ 01 /01/ Completed The aim of this project was
2008
2007
to keep and monitor egg
producers
from
hamor،
subaity and chem species.
This included the healthy
development
of
female
fishes in order to be used in
commercial aquaculture.
PAAF +
8/ 1998 01 /01/ Completed this project involved a time
KFAS
1995
plan for growing bulty fishes
parallel with grass production.
The outcome was sucessful
and ended up with annual
prduction of 2325Kg of bulty
fish
kiser 70%،
30 /6
01 /04/ Completed Objects are to evaluate hamor
Arasko 30% /2003
2001
growth and survival based on
nutritions of different protein

 FM020Cم��ش��روع تقييم
ال��ن��م��و وال��ت��ح��ول
ال��غ��ذائ��ي ومعدل
البقاء و مدى حتمل
امل��ل��وح��ة لساللة
مطورة من أمساك
البلطي النيلي

KFAS

 FM001Cم���ش���روع تربية
البلطي مع إنتاج
الربسيم

 FM025Cت��غ��ذي��ة أح��ج��ام
خمتلفة من اهلامور
ب��أغ��ذي��ة جتارية
مصنعة بواسطة
شركة أراسكو

KISR

01 /04/ Completed importing modifided genetic
2001
species of nile bulty and test
it›s growth rates، survival and
salinity tolirence along with
aquaculture training to farm
this species

30 /9
/2002

إنشاء شركة بوبيان لالستزراع البحري:
• إنشاء الشركة يف  ، 1986بدأ نشاطها يف .1992
• استخدام الشعم ( )Sparus aurataو السبيطي األوروبي ( )Dicentrarcus Labraxو السبيطي الكوييت
(.)Sparidentex hasta
ً
ً
• 73
حبريا
قفصا
•  250طن سنوياً
• توقف نشاط الشركة يف  2001نتيجة التغريات البيئية (املد األمحر).
• توجيه من جملس الوزراء إلجياد موقع بديل.

إنشاء مفرخ األمساك الوطين:
• أنشئ املفرخ الوطين يف  2007و مت تشغيله يف 2008
• املسطح املائي ً 40
ً
مكعبا.
مرتا /
• البلطي النيلي (.)Oreochromis niloticus
ً
حاليا.
• توسعة املفرخ
• إنشاء مفرخ صليبية.
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إنشاء مزرعة صليبية النموذجية:
ً
سنويا.
• إنشاء الشركة يف  1991بطاقة إنتاجية  120طن
• زراعة البلطي.
• الزراعة على مساحة  85000مرت مربع.
• املزرعة السمكية املتخصصة الوحيدة بالكويت.
• نظام تدوير مغلق مع ضخ أوكسجني للحفاظ على جودة املياه.
ً
• إضافة  %30 - 10من املاء إىل نظام تعويض الفاقد 15 ،ميجا لرت سنويا من املاء.

توجه يف تطوير نشاط االستزراع يف الكويت:
خطط توسعية:
• النعايم.
• عريفجان.
• الصليبية.
• اخلريان.
• صبية.
• استزراع الربيان.
• إدخال أصناف جديد (البوري  ،البين  ،...،اخل).

خطط حبثية:
• استزراع أصناف جديدة من األمساك (استزراع الزبيدي ())Pampus Argenteus
• إنتاج األعالف.
• تطوير األنظمة.
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التنوع البيولوجي مبياه الوطن العربي
د .وفاء حمروس عامر  ،خبري التنوع البيولوجي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية
طيور املاء:WATER BIRDS :
السمك :FISH

الثدييات البحرية :SEA MAMMALS
الطحالب الكبرية :MACROALGAE
اخلدمة

القيمة االقتصادية

• إمجالي خدمات النظم البيئية على مستوى العامل

 33تريليون  /عام (مقارنة مبا ميثله باقي النشاط اإلنساني
 19تريليون /عام)
ً
بليونا  /عام
30

• الشعاب املرجانية – مصايد أمساك ومحاية شواطئ
• بكترييا الرتبة (حتليل بقايا وتثبيت نيرتوجني وغريه)
ً
ً
• التلقيح باحلشرات ألكثر من 40
جتاريا
حمصوال

ً
بليونا  /عام
33
ً
بليونا  /عام
30

• السياحة البيئية بالبحر األمحر وجنوب سيناء – مصر

 % 68من إمجالي عائد السياحة على الدخل القومي

ً
بليونا  /عام
• زيارة احملميات واملتنزهات الوطنية وزيارة احلدائق ورياضة 28
الصيد ومشاهدة الطيور وزيارة احملطات البحثية وحمطات  400000فرصة عمل
البحوث الزراعية يف أمريكا
• قيمة الفقد يف التنوع البيولوجي نتيجة الصيد اجلائر  200مليون دوالر
لألمساك يف أمريكا من  1954إىل 197

البصمة اإليكولوجية بالدول العربية:
يتعرض التنوع البيولوجي بالدول العربية للمزيد من الضغوط فقد ارتفعت البصمة اإليكولوجية للدول
العربية بداية من عام ( 2003البصمة اإليكولوجية تعرف مبدى االستهالك البشري للموارد البيئية منسوبة لقدرة
اإلنتاجية للنظم اإليكولوجية).
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التنوع البيولوجي يف إفريقيا:
• الفقد يف التنوع البيولوجي يف العقد املاضي حوالي  250بليون دوالر /عام.
• ينفق العامل على صون التنوع البيولوجي ما يعادل  6،5بليون دوالر  /العام.

اتفاقية التنوع البيولوجي :CBD
أهداف االتفاقية:
 صون التنوع البيولوجي. ضمان االستخدام املستدام ملكونات التنوع البيولوجي. -التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية.

أمناط التنوع البيولوجي:
 -1تنوع أنواع (عدة أنواع يف مكان واحد).
 -2تنوع بيئات (نوع واحد يف عدة بيئات).
 -3تنوع جيين (تنوع بني جينات أفراد النوع الواحد يف نفس البيئة أو البيئات املختلفة).

التنوع البيولوجي يف االتفاقيات العاملية:
• مؤمتر األمم املتحدة «للبيئة البشرية» يف ستكهومل عام .1972
• جلنة بروندتالند واقرتاح مصطلح «التنمية املستدامة».
• اعتماد فكرة «التنمية املستدامة» يف «ريو دجيانريو بالربازيل «قمة األرض» ..1992
 إعالن  27مبدأ لتقرير التنمية املستدامة (وافقت .)192 االتفاق على أهداف التنمية لأللفية (  ) 2000حبلول .2015• مؤمتر ”التنمية املستدامة» جبوهانسربج عام  2002مت التوصل إىل اتفاقيات جديدة كان من أبرزها «إدارة املوارد
الطبيعية» و « إحياء مصايد األمساك املستنفدة يف العامل».
• قمة اإلحتاد األورومتوسطي بفرنسا ( « )2008مبادرة اإلحتاد من أجل املتوسط
• مؤمتر «التنوع البيولوجي» يف جنويا باليابان  – 2010وضع خطة إسرتاتيجية للتنوع البيولوجي )  5أهداف( مسيت
بأهداف أشي اإلسرتاتيجية) .ومنها اهلدف :الذي يدعو إىل دعم املنافع واخلدمات اليت يوفرها التنوع البيولوجي والنظم
البيئية حبلول 2020مـ .
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• األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة  -العقد  2020 – 2011عقد التنوع البيولوجي يهتم باقتالع الفقر ومتكني املرأة.
• اجتماع اخلرباء « ريو»  + 20ريو دجيانريو -الربازيل  2012ـ العدالة و احلوكمة يف قوانني التنمية املستدامة.

التنوع البيولوجي باملياه العذبة بالوطن العربي:
• تغطي الدول العربية  %10.2من مساحة العامل و تنال  %2.1من املطر العاملي.

• مياه العامل العربي  26،2900مليون مرت 3نصيب الفرد حبلول  2025سيكون أقل من 1000م / 3عام.
• حيتل أهمية قصوى لتأثريه على ما يقرب من  %40من سكان العامل (  2.5مليار نسمة).
• املياه العذبة تشغل  %1من مساحة الكرة األرضية و حتتوي على:
  %40من املخزون العاملي لألمساك. %30 – 25 -من الفقاريات.

التنوع البيولوجي يف املياه العذبة بالوطن العربي يف جممله مهدد باالنقراض:
 األمساك ( )%39يف مقابل  %15يف اإلنتاج العاملي. الربمائيات (.)%30 الزواحف (.)%25 الثدييات (.)%15 -الطيور . 5

األيبـز

البومة

املياه العذبة بالوطن العربيFresh Water in Arab Region :
بعض طيور املياه العذبة:
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 مت رصد ً 122نوعا من الطيور منها الدجاجة ذات املنقار األمحر ()Gallinula chloropus
 البط الربي (  .)Aythya nyrocaالسمان القمر ( .)Glus gallus -العصفور .Passer monrames

برمائيات وزواحف وأمساك املياه العذبة:
نوعا يف السودان الفصيلة البلطية (ً )22
أمساك (ً )113
نوعا.

الضفدع األخضر

ثعبان املاء

التمساح النيلي
Nile crocodile:Crocodylus niloticus

التنوع البيولوجي يف املياه املاحلة الساحلية:
• سواحل الوطن العربي تزيد مساحتها على  22000كم.
• األمساك البحرية:
 األردن  203نوع.118
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 السعودية  458نوع. السودان  335نوع. سلطنة عمان  976نوع. -جزر القمر  477نوع.

بيئات املانـجروف:
• توفر أشجار املاجنروف البيئات الالزمة لنمو:
 الطحالب (ً 36نوعا).
 احلشرات (ً 40نوعا).
 القشريات (ً 82نوعا).
 الرخويات (ً 65نوعا).
 اجللد شوكيات (ً 17نوعا).
 األمساك (ً 22نوعا).
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فقد ما يقرب من  %50من األشجار نتيجة تطوير  %40من السواحل الشرقية للسعودية.

الشعاب املرجانية:
• عدد  187نوع يف السعودية متثل البيئة لنمو  312نوع من أمساك الشعاب املرجانية.
• عدد  126نوع يف مصر متثل بيئة منو لعدد  437نوع من أمساك الشعاب املرجانية.
ً
نوعا من أمساك الشعاب.
•  30نوع قبالة سلطنة عمان متثل بيئة حنو لعدد 92
ً
نوعا من الشعاب متثل بيئة منو لعدد  559نوع من أمساك الشعاب.
• الصومال مت رصد 59

أمساك الشعاب املرجانية:

Masked Butterflyfish

Twobar Anemonefish
Yellowtail Trigger Fish

Coral Grouper
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الشعاب املرجانية :Coral Reefs

طيور املياه املاحلة:

البط ذو الرأس األبيض

األيبز

البشاروش

البلشون األزرق

السلحفاه اخلضراء و أماكن بيضها يف جزيرة الزبرجد:
اهلدوء و الغذاء:
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ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﻧﻮﻋﺎ ً 50ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ
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تقنيات االستزراع السمكي يف ليبيا
السيد /حسن حممد القبلي  ،رئيس قسم الزراعات املائية  ،مركز حبوث األحياء البحرية ،ليبيا
بريد إلكرتوني ،alghebli @ yahoo.com :هاتف حممول00218927645426 :

التقنيات اليت استخدمت يف جمال تفريخ وتربية األمساك
 -1أمساك املياه العذبة:
 أمساك الكارب:جتربة االستزراع يف ليبيا بدأت يف السبعينيات من القرن املاضي وذلك باستزراع أمساك الكارب يف عدد من
السدود والبحريات يف مناطق خمتلفة من البالد.
األنواع (الكارب العادي والكارب الفضي والكارب ذو الرأس الكبري والكارب العشيب ومسك القط ).
املصدر :الصني
طريقة الرتبية :الطريقة املوسعة يف مياه السدود والبحريات.
ً
ً
طبيعيا.
جيدا والتكاثر
النمو :كان النمو
تقييم التجربة :النجاح يف الرتبية والفشل يف التسويق.

 مسكة التيالبيا:النوع( :التيالبيا النيلية).
املصدر :مصر وجنوب إفريقيا.
النمو :النمو جيد يف بعض املناطق والتكاثر سهل وبشكل طبيعي.
ال توجد مزارع للرتبية وإمنا انتشرت تربيتها يف أحواض الري باملزارع العادية أما التوزيع اجلغرايف فإن أكثر انتشار تربية
التيالبيا يف املناطق اجلنوبية والغربية من ليبيا.

 التفريخ:يوجد مفرخ لتفريخ التيالبيا على الساحل.
يوجد باجلنوب مفرخ ومزرعة متكاملة إلنتاج التيالبيا.

 التقييم العام لرتبية التيالبيا:• تربية التيالبيا يف ليبيا ال تشكل أهمية اقتصادية كبرية.
ثان ملياه الري.
• حمدودية املياه العذبة حددت طريقة الرتبية يف أحواض الري كاستغالل ٍ
• اختالف املناخ جعل الرتبة ناجحة يف بعض املناطق دون األخرى.

 -2األمساك البحرية:
 التفريخ:أنواع األمساك :القاروص واألوراتا.
جنحت أحباث تفريخ أمساك القاروص واألوراتا مبركز حبوث األحياء البحرية.
يوجد مفرخ متكامل باملنطقة الغربية لتفريخ األمساك البحرية ( القاروص األوراتا ) أنتج أكثر من دورة.
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 الرتبية:تقنيات الرتبية (أمساك القاروص واألوراتا):
 -1الرتبية يف أحواض ترابية (قليلة الكثافة ):
أنتجت بعض املزارع أمساك القاروص واألوراتا يف األحواض الرتابية قليلة التكلفة ولكن هذه التقنية اعرتتها بعض
املشاكل الفنية يف التصميم من حيث العمق وتصريف املياه وعوجلت بنجاح بعض هذه املشاكل.
 -2الرتبية يف األحواض اخلراسانية (تربية مكثفة):
رغم الكلفة األعلى لألحواض اخلرسانية عن األحواض الرتابية إال أن املربني يفضلون الرتبية يف األحواض اخلرسانية
وقد استخدمت أحواض خرسانية دائرية وأحواض خرسانية قنواتية.
 -3الرتبية يف األقفاص العائمة ( تربية مكثفة ):
استخدمت األقفاص العائمة الطافية العادية بأحجام خمتلفة.
استخدمت األقفاص العائمة العمالقة ذات خزان التغذية فارموشن.

 -األعالف والريقات:

يتم استرياد األعالف وأغلب الريقات ألمساك القاروص واألوراتا من اخلــارج مثل إيطـاليا وفرنسا وأسبانيا .ويتم تصدير
أغلب هذه املنتجات إىل خارج البالد.

 تربية أمساك التونة:أماكن الرتبية:
متت تربية أمساك التونة من فرتة الصيد حتى نهاية السنة يف موقعني على طول الساحل لتوفر العمق املناسب بالقرب من
الشاطئ وتعترب أماكن الرتبية حمدودة يف املناطق الغربية هلذا السبب.
نوع مسك التونة الذي مت تربيته:
مت تربية التونة زرقاء الزعنفة اليت يتم صيدها باإلحاطة يف موسم صيد التونة من السواحل الليبية يتم تصدير املنتج إىل
اخلارج.
القواقع والقشريات:
جرت جتربة لرتبية القواقع من نوع  mytilus spيف جزيرة فروة،وجتربة تفريخ للقمربى من نوع . Penaeus japonicus
األحباث:
مل يكن هناك اهتمام ملحوظ يف السابق باألحباث العلمية بشكل عام ونشاط تربية األمساك بشكل خاص.
أهم الدراسات واألحباث:
دراسة خصائص األرتيمياء املتواجدة بسبخة أبى كماش.
دراسة تواجد األرتيمياء ببحريات قربعون.
تفريخ أمساك القاروص واألوراتا مبركز حبوث األحياء البحرية.
تأثري معدالت التغذية على منو بعض األمساك مثل البوري.
جتارب تأثري بعض البارامرتات مثل امللوحة على أمساك املياه العذبة مثل التيالبيا واألمساك البحرية مثل القاروص.
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دراسات واهتمامات حالية:
دراسة تأثري اهلرمون على قلب اجلنس يف بعض أنواع األمساك مثل التيالبيا.
دراسة جينية لتحديد بعض أنواع األمساك املستزرعة.
دراسة أقلمة بعض أنواع األمساك البحرية على املياه العذبة أو املاحلة.
دراسة تواجد األنواع املستزرعة من األمساك يف جزيرة فروة ضمن دراسة بيئية للجزيرة.
دراسة انتشار وتواجد القواقع من األنواع املستزرعة ضمن دراسة القواقع على طول الساحل.
دراسة إدخال بعض املكونات احمللية يف عليقة أمساك حبرية.
أهم املشاكل اليت واجهت تربية األمساك يف ليبيا:
مع تعثر برامج القطاع العام فإن ارتفاع نسبة املخاطر وطول فرتة اإلنتاج مل تشجع إال القليل من اخلواص على اخلوض
يف هذا اجملال يف وجود بدائل استثمارية مرحبة وأقل خماطر ،ومن خالل مسح شامل للمزارع املائية القائمة يف ليبيا
على طول الساحل ويف مناطق اجلنوب للقطاعني اخلاص والعام مت مجع استبيان يشمل املعلومات كاملة عن وضع
هذه املزارع إستخلصنا أن من املشاكل اليت واجهت املربيني قلة اخلربة وعدم اإلملام باجلوانب الفنية يف اختيار املوقع أو
التصاميم الفنية لألحواض ولنجاح واستمرار النشاط يف هذا القطاع جيب تفادي مثل هذه املشاكل والعمل على اآلتي:
• توفري اإلصبعيات اجليدة.
• توفري العلف باألحجام والكميات املناسبة يف الوقت املناسب.
• توفري سوق لتسويق هذه املنتجات.
• تأهيل كوادر تواكب التطور التقين يف هذا اجملال.
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نقل تقنية االستزراع السمكي يف مجهورية مصر العربية
أ.د /مجال حممد علي سرحان  ،وكيل مركز البحوث الزراعية لإلرشاد

اإلرشاد والتدريب:
 اإلرشاد السمكي له أهميته يف تطوير وتنمية املوارد السمكية ( الطبيعية – االستزراع ) ودور اإلرشاد يكون يفمستويني:
ً
وأيضا نقل
 -1نقل نتائج الباحثني إىل امليدان ،فهو يساعد على دفع نتائج البحوث للتطبيق امليداني،
املشاكل اليت تواجه املزارعني إىل الباحثني.
 -2تطبيق الطرق احلديثة ،أو احملسنة من خالل املساعدات وتقديم اإلرشادات للمزارعني واملرشد السمكي
عال من املعرفة باجلوانب الفنية مع صفات شخصية ،ومميزات للعمل مع
جيب أن يكون على مستوى ٍ
املزارعني ،والقدرة على التأثري فيهم ،وإقناعهم بالعمل بالطرق اجلديدة ،واألساليب احملسنة ،وخاصة يف املزارع
الصغرية.

يقوم املعمل بتحقيق أهداف هذا احملور من خالل:
• طبع النشرات اإلرشادية املتخصصة اليت حتتوي على أحدث تقنيات اإلنتاج يف جماالت االستزراع السمكي املختلفة
وتنمية البحريات.
• عمل مطويات دورية تشمل أحدث نتائج البحوث العلمية يف جمال االستزراع السمكي وتنمية البحريات.
• عقد الندوات اإلرشادية للمزارعني واملرشدين الزراعيني املتخصصني يف االستزراع السمكي وتنمية البحريات.
• عقد الدورات التدريبية لتدريب شباب اخلرجيني واملرشدين الزراعيني على أحدث التقنيات يف االستزراع السمكي.
• الزيارات امليدانية للمزارع السمكية ذات األمناط املختلفة (املزارع السمكية واألقفاص واملزارع الصحراوية
والبحريات).

• عمل احلقول اإلرشادية الستزراع األمساك يف األرز ،وحتميل األمساك مع النبات واحليوان يف املزارع الصحراوية
واألقفاص.
• تأهيل العاملني باجملال السمكي على كل ما هو جديد يف تكنولوجيا االستزراع السمكي من خالل التدريب
على التقنيات احلديثة أو احلصول على الشهادات األكادميية (ماجستري – دكتوراه) من اجلامعات احمللية واخلارجية.
• تدريب الكوادر اإلدارية والعلمية على التقنيات احلديثة مثل (احلاسب اآللي واللغات).
• إنشاء العيادة اإلرشادية يف أماكن قريبة من املزارعني.
• عمل ندوات إرشادية يف احملافظات املختلفة للتوعية البيئية على أفضل السبل لطهي وجتهيز األمساك ،املقاومة
البيولوجية وامليكانيكية لبعض مهددات البيئة مثل استاكوزا املياه العذبة.
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• تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع املركز الدولي للزراعة ملبعوثي الدول اإلفريقية واآلسيوية وأمريكا الالتينية.
• التوعية اإلرشادية لالستزراع السمكي والرتكيز على حمددات االستزراع السمكي وتنمية البحريات من خالل
عقد الندوات واملؤمترات وورش العمل وكذلك من خالل عمل الربامج اإلذاعية والتلفزيونية.
• الفرق اإلرشادية جلميع احملافظات اليت تشمل املسطحات املائية واملزارع السمكية والسواحل والشواطئ املختلفة
لبحث املشاكل على الطبيعة ونقل نتائج وتوصيات البحوث.
ً
ً
إرشاديا لالستزراع السمكي يف حقول األرز بعدة حمافظات حتى عام  2012مع تنفيذ ندوات
25حقال
• مت استزراع
إرشادية ( 50ندوة) قبل االستزراع وعند احلصاد (شرقية  -كفر الشيخ  -البحرية).

• عقد ندوات وورش عمل يف جماالت الثروة السمكية بأماكن عديدة.
• توصيات أولية الستغالل أحواض املزارع السمكية يف زراعة القمح.
• عقد عدد كبري من الدورات التدريبية يف جمال تنمية املوارد السمكية يصل إىل  120دورة تدريبية للعاملني
داخل مصر والدول اإلفريقية والعربية وأمريكا الالتينية.
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إصدارات ونشرات علمية وإرشادية:
• مت نشر عدد من النشرات العلمية واإلرشادية يف جماالت الثروة السمكية املختلفة مثل:
• استزراع اجلمربي البحري بالتعاون مع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
• استزراع ثعبان السمك بالتعاون مع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
• استزراع مجربي املياه العذبة بالتعاون مع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
• استزراع األمساك البحرية بالتعاون مع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
• رعاية ومقاومة أمراض اجلمربي يف املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• تداول وحفظ األمساء يف املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• استغالل أحواض املزارع السمكية يف زراعة القمح ،املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• التحاليل الكيميائية وتقدير القوام ألرض املزارع السمكية .املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• بيولوجيا أمساك املربوك العادي .املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• أضواء على املعمل املركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.
• هندسة إنشاء املزارع السمكية بالتعاون مع اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي.
• استخدام الطحالب اخلضراء املزرقة يف تغذية املزارع السمكية بالتعاون مع اهليئة العامة لصندوق املوازنة الزراعية.

النظرة املستقبلية:
يهدف قطاع األمساك يف خطته املستقبلية إىل العمل لزيادة اإلنتاج السمكي من املوارد السمكية املختلفة
والعمل على سد الفجوة الغذائية بني الطلب والعرض من األمساك وتقليل استرياد األمساك من اخلارج ورفع نصيب
الفرد من الربوتني احليواني للمعدالت املثلى .ويهدف قطاع األمساك إىل إجراء املزيد من البحوث التطبيقية اليت تواجه
مشاكل االستزراع السمكي بهدف حتسني اإلنتاج وإدخال سالالت جديدة من األمساك مالءمة للظروف البيئية
وتالئم نظم االستزراع املختلفة مع الرتكيز على مقاومة أمراض األمساك واستخدام مواد غري تقليدية يف عالئق
األمساك ،واالهتمام بتنمية البحريات وتطوير نظم االستزراع السمكي سواء شبه املكثف أو املكثف واالستزراع
املشرتك املتكامل مع احليوانات املزرعية واالستزراع يف األرز ،واستغالل أحواض املزارع السمكية يف زراعة القمح،
كذلك االهتمام بتحسني عوامل التفريخ الطبيعي والصناعي لألمساك االقتصادية احمللية سواء أمساك املياه العذبة
أو األمساك البحرية .العمل على زيادة برامج تدريب الكوادر البحثية والعاملني يف جمال االستزراع السمكي على ما
هو جديد يف البحوث العلمية ونشر نتائج البحوث من خالل برامج إرشادية للمزارعني .العمل على توفري قاعدة بيانات
علمية لبحوث الثروة السمكية وأنشطتها املختلفة خلدمة هذا القطاع وإثراء البحث العلمي مبصر.
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وضع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اململكة املغربية :التتبع العلمي ومشاريع التطوير
د .جنيب شروكي  ،املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري

اخلصائص الطبيعية للساحل املغربي:
تتوفر السواحل املغربية على خصوصيات طبوغرافية وهيدرولوجية تؤهله ليكون من بني أغنى املناطق يف
املوارد السمكية .وتطل الشواطئ املغربية مبوقعها بالشمال الغربي إلفريقيا على البحر األبيض املتوسط واحمليط
األطلسي على طول حوالي 3500كلم .ويتميز اجلرف القاري خاصة بالواجهة األطلسية مبساحة واسعة قد تصل يف
بعض األجزاء إىل ً 70
ً
حبريا ،كمنطقيت الداخلة وطان طان  ،وهي مناطق مهمة لتبييض و حضانة األمساك
ميال
(  ) Berraho 2007 Ettahiri 2003كما أن الساحل األطلسي املغربي مبوقعه واجتاهه يطل بني أربع مناطق يف
العامل مواتية حلدوث ظاهرة استثنائية يف علم احمليطات ،وهي ظاهرة املياه املتصاعدة (  ،)Smith ،1984هذه املناطق
تطل على الواجهة الغربية للقارات .وهي تشكل فقط  %3من مساحة احمليطات ،ولكن توفر أكثر من  %40من
اإلنتاج العاملي من األمساك.

أما الواجهة املتوسطة ،فتقع يف منطقة هيدرولوجية معقدة بطبيعتها الطبوغرافية اجلبلية وتأثريات تيارات احمليط
ً
ً
ً
خاصا وتواجه املنطقة عدة حتديات بيئية ،خاصة وأنها
بيولوجيا
تنوعا
املتوغلة عرب مضيق جبل طارق ،وهذا مينحها
تقع يف مفرتق طرق املالحة البحرية الدولية عرب مطيق جبل طارق.

الثروة السمكية يف االقتصاد املغربي:
• إنتاج الصيد البحري:
تتوفر السواحل املغربية على تشكيلة متنوعة من املوارد السمكية حيث يوجد أكثر من  500نوع من
ً
ً
حيويا على
قطاعا
املخزونات السمكية موزعة يف مجيع أحناء السواحل الوطنية .ويعترب الصيد البحري باملغرب
الصعيد االقتصادي واالجتماعي ،حيث تقدر منتجات الثروة السمكية حبوالي  1.1مليون طن %80 ،منها أمساك
سطحية صغرية .ومتثل منتجات قطاع الصيد البحري حوالي  %6.8من إمجالي الصادرات املغربية و  %58من املنتجات
الغذائية املصدرة .كما يتوفر على صناعة مهمة لتصبري األمساك وإنتاج مسحوق وزيت السمك وكذلك حتويل
بعض الطحالب.
ويوفر القطاع أكثر من  660.000منصب شغل .كما يدر مداخيل مهمة من العملة الصعبة تقدر حبوالي  11.4مليار
درهم (حوالي  1.4مليار دوالر).
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إنتاج االستزراع السمكي:
ً
تقريبا كله من الصيد البحري ،حيث أن إنتاجية
ميكن االستنتاج أن مصدر اإلنتاج السمكي املغربي
االستزراع السمكي ال تتعدي  %0.1من اإلنتاج العام للمغرب .ويف أحسن األحوال مل يتعد اإلنتاج يف السنوات األخرية
 1500طن ،حيث بلغ سنة 2010م فقط  333طن.
معطيات سنة 2011م (املصدر :مديرية الدراسات والتوقعات املالية )
()Direction des Etudes et des Prevision Financieres

خصائص الصيد البحري باملغرب:
• أساطيل الصيد:
يف قطاع مصايد األمساك املغربية ،تنشط ثالثة أنواع رئيسية من أساطيل الصيد:
 أسطول أعالي البحار :وهي بواخر تتعدي سعتها  ،GT 150جمهزة لقضاء عدة أسابيعيف عرض البحر .عددها يقارب  450وحدة 350 .وحدة تصطاد الرخويات و 87تصطاد
القشريات و  12تعمل على صيد األمساك السطحية.
 أسطول الصيد الساحلي :وتعد سعته مابني  2و  ،150GTوعدد البواخر يتجاوز 2500باخرة .وستخدم جمموعة متنوعة من عتاد الصيد كاجلر القاعي ،وشباك األمساك
السطحية ،والصيد باخليط.
 أساطيل الصيد التقليدي :وهي قوارب ال تتعدي سعتها  ،2GTعددها أكثر من 15000وحدة صيد موزعة على مجيع السواحل املغربية يف مواقع التفريغ املهيأة وغري املهيأة
ً
كثريا بشكل خاص يف صيد اإلخطبوط.
وباملنطقة اجلنوبية تنشط
كما تنشط بشكل متقطع بعض األساطيل األجنبية ،خاصة البواخر الروسية أو األوروبية حيث تعمل مبوجب اتفاقات
الصيد املربمة بني املغرب وهذه الدول.

• األنواع املستهدفة بالصيد:
رغم تنوع األصناف املصطادة تبقى األمساك السطحية الزرقاء أهم الكميات املصطادة بـ  %80من اإلنتاج،
ً
حاليا أول منتج عاملي هلذا النوع .وتأتي الرخويات ،خاصة اإلخطبوط يف الدرجة
خاصة مسك السردين الذي يعترب املغرب
الثانية وهي أصناف ذات قيمة اقتصادية عالية ،باإلضافة إىل القشريات وامليال واألمساك العائمة الكبرية والشبوطيات
والصدفيات وبعض الطحالب.
األمساك السطحية الصغرية
الرخويات

القشريات
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بعض تدابري تهيئة املصايد:
ً
تدرجييا موازاة
لتهيئة مصايد األمساك ،جلأت اإلدارة املغربية منذ السبعينات إىل تدابري خمتلفة مت تطويرها وأقلمتها
مع تطور املصايد .واهلدف من هذه اإلجراءات هو احلفاظ على املخزون السمكي مع ضمان الرحبية لقطاع املصايد البحرية.
ً
أساسا إىل الدراسات العلمية باإلضافة إىل مقرتحات املتدخلني يف القطاع.
وتستند هذه التدابري

• فتحات الشباك وحجم معدات الصيد:

• مناطق الصيد:
مناطق الصيد (البعد عن الساحل)

األسطول

مناطق الصيد

<Miles 3

مجيل األساطيل

املتوسط

<Miles 3

مجيل األساطيل

( )north 31 oNاألطلنطي
مشال أكادير

<Miles 3

الصيد الساحلي

<Miles 6

أعالي البحر

( )north 31 oNاألطلنطي
جنوب أكادير

لصيد الرخويات <Miles 12 or 10

• أحجام التسويق:
املعرفة يف املرسوم  1فرباير 2001م.
توصيات  ICCATبالنسبة إىل مسك التونة واألمساك السطحية الكبرية.

• مواسم الصيد:
ً
أساسا إىل نتائج البحث العلمي السنوية واملومسية واليت حتدد حالة املخزون فرتات
يستند حتديد هذه املواسم
التبييض ومدى جناح عملية التفريخ .وأكثر األنواع املعنية بهذا اإلجراء هي اإلخطبوط ،األمساك السطحية ،احملار،
ً
ومؤخرا القمرون يف طار خطة تهيئة صيد القشريات.
الطحالب
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• اخلطة اإلسرتاتيجية « اليوتيس»:
ً
وعيا منها مبدى تعقيدات هذا القطاع وضرورة توفر مقاربة مشولية لتدبري خمتلف مكوناته ،وضعت اإلدارة
ً
مؤخرا خطة إسرتاتيجية ألفق 2020م واملسماة خطة « اليوتيس» .وهي إسرتاتيجية قطاعية متكاملة تقوم
املغربية
حول ثالثة حماور رئيسية وهي :االستغالل املستدام للموارد السمكية ،تنمية مصايد األمساك وحتسني أداء القدرة
ً
مشروعا من بني أهمها إنشاء مراكز متيز
التنافسية يف األسواق الدولية ويرتكز تطبيق اإلسرتاتيجية على ستة عشر
مبدن طنجة وأكادير والعيون الداخلة ،واليت يتوخي منها جذب املزيد من االستثمارات يف القطاع.

• البحث العلمي لتهيئة مصايد األمساك:
• املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري:
لقد كان غين املوارد السمكية باملغرب وراء إعتماده خمططات
التنمية اليت تهدف لبحث خمتلف قطاعات الصناعة وتطور قدراتها التنافسية
على الصعيد العاملي.
ويف هذا الصدد قام املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري للتتبع العلمي
هلذه املخططات ،وعرب توفري املعطيات العلمية لتقييم وضع املخزونات
البحرية ،تطور أنظمتها البيئية ،مستوي وديناميكية الصيد ،تتبع صحة
البيئة البحرية وإجناز دراسات اجلدوى واألثر ملواقع تربية األحياء املائية.
ً
طبقا لألولويات
كما قام املعهد مبراجعة وإعداد هيكلة برامج األحباث
املنصوص عليها يف خمطط « اليوتيس».
ويتوفر املعهد على خمتربات مركزية بالدار البيضاء ،ومخسة مراكز جهوية تقوم بتتبع نشاط الثروة السمكية وأخذ
العينات بنقاط التفريغ يف نطاقها اجلغرايف ،والتتبع الصحي املنتظم للمياه البحرية اجلهوية.
إضافة إىل عدد من القوارب الصغرية اليت تنشط على مستوى البحريات الساحلية يتوفر املعهد الوطين للبحث يف الصيد
البحري على باخرتي حبث للقيام برحالت استكشافية يف عرض البحر ،وهما:
 الباخرة « األمري موالي عبد اهلل» وهي باخرة جمهزة بأنظمة املسح بتقنياتالصيد ،ومعدات أخذ العينات اهليدرولوجية .وتقوم هذه الباخرة مبعدل ثـماني
ً
سنويا لتقييم وضع وبيئة خمزونات األمساك السطحية الصغرية.
رحالت
 الباخرة « الشريف اإلدريسي» وهي متخصصة يف تقييم األمساك القاعيةبواسطة شباك اجلر القاعي ،وخاصة تقييم خمزونات الرخويات والروبيان
وأمساك املريال.

• تقييم املخزونات البحرية:
يتم تقييم املخزونات البحرية املستهدفة إما من خالل الطرق املباشرة وذلك بتجميع بيانات ومعطيات رحالت
البحث البحرية أو عرب الطرق غري املباشرة اليت تأخذ بعني اإلعتبار معطيات رصد الصيد واملعطيات البيولوجية ونتائج
الرحالت البحرية لبولرتها يف نظم رياضية مناسبة لكل نوع من األمساك.
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طرق التقييم املباشر
`		
التقييم غري املباشر
ً
نظرا لدورها االقتصادي واإليكولوجي املهم وذلك بإجراء مسح خرائطي هلذه املناطق.
كما يتم تقييم مناطق الطحالب

• الرصد البيئي للموارد البحرية:
موازاة مع دراسات تقييم املخزونات السمكية ،يقوم املعهد الوطين
للبحث يف الصيد البحري بدراسة األنظمة البيئية لألمساك ،وخاصة األمساك
ً
ارتباطا
السطحية واليت تعرب من األنواع الرئيسية يف النظام البيئي واملرتبطة
ً
وثيقا بتغريات البيئة البحرية ،ولفهم تأثري الظروف املناخية على تقلب الكتل
البيولوجية لألمساك .ويتم ذلك عرب عدة تقنيات ودراسات ،منها أخذ البيانات
اهليدرولوجية للبحر خالل الرحالت األسيانو غرافية ،أخذ عينات بيض ويرقات
األمساك لدراسة مناطق التوالد والتبييض وإستعمال تقنيات االستشعار عن
بعد.
كما تتم دراسة التنوع البيولوجي البحري من خالل مراقبة جنوح احليتان ورصد
هذه األنواع خالل البعثات العلمية يف البحر.

االستزراع السمكي باملغرب:

• وضعية االستزراع السمكي باملغرب:
مل يساير االستزراع السمكي باملغرب منحى التطور الذي عرفه قطاع املصايد
البحرية رغم توفر إمكانيات مهمة لرتبية األحياء املائية وأطر كفوءة للبحث
يف هذا القطاع .ففي السنوات العشر األخرية مل يتجاوز عدد مزارع تربية األحياء
املائية باملغرب عشر مزارع كما أن حجم اإلنتاج مل يتجاوز  1500طن  /سنة وهو
ما يقارب  %0.1من اإلنتاج الكلي للثروة السميكة باملغرب .ومل يتجاوز إنتاج
سنة 2010م ً 333
طنا.
هناك عدة فيود حالت دون تطوير هذا القطاع ،وهذه القيود مرتبطة باملتطلبات
التقنية وتعقيدات احليازة خاصة مع القطاعات األخرى املهمة كالسياحة وإرتفاع
تكاليف االستثمار وسياق السوق واملنافسة.
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ً
حاليا بشكل أساسي يف ثالث مناطق رئيسية:
وترتكز تربية األحياء املائية يف املغرب على زراعة احملاور وهي منتجة
حبريتا الوليدية ،والناظور وخليج الداخلة ،وإنتاج احملار هو ما يقر من  300طن/سنة ،وأغلب اإلنتاج يباع يف السوق
احمللية.
خليج الداخلة
حبرية الوليدية
حبرية الناظور

ولدى املغرب إمكانات كبرية من حيث املواقع اليت ميكن أن تستوعب أنشطة تربية األحياء املائية وخاصة على واجهة
ساحل البحر املتوسط والبحريات واخللجان والبحر املفتوح واملناطق املنخفضة بالقرب من البحر.

• برامج تطوير تربية األحياء البحرية باملغرب:
ً
وإدراكا منه إلمكانات تربية األحياء املائية والفرص االقتصادية واالجتماعية اليت ميكن أن يوفرها الساحلي
املغربي يف هذا القطاع ،جعل املغرب من تربية األحياء البحرية إحدى أهم األولويات إلسرتاتيجية تطوير الثروة البحرية
«اليوتيس» .ويف هذا الصدد مت إحداث الوكالة الوطنية لتطوير جمال تربية األحياء البحرية .ANDA
ومن أهم مهام هذه الوكالة حتديد إشكاليات ومعوقات قطاع تربية األمساك واهليئات املتداخلة يف هذا النشاط وكذا
حتديد التدابري التحفيزية لنشاط تربية األحياء املائية باململكة بشراكة مع خمتلف املتدخلني من مستثمرين وباحثني
علميني .كل ذلك عرب تنفيذ خطط عمل الدولة وطرح أي اقرتاح تشريعي وتنظيمي لتشجيع وحتفيز املستثمرين
ودعم مبادرات هذا القطاع و تطويره (حتفيزات االستثمار كتخفيضات مجركية على املعدات ،وحتفيزات اقتناء
العقار ).
وحسب الدراسات واألهداف املسطرة إلسرتاتيجية «اليوتيس» يتوقع أن تشكل تربية األحياء املائية يف عام 2020م
حوالي  %11.4من إمجالي اإلنتاج السمكي باملغرب .كما يتوقع أن خيلق هذا القطاع ديناميكية ميكنها توفري
 40ألف منصب شغل يف أفق 2020م.
وقد بدأت دراسة حتديد املناطق املؤهلة لرتبية األحياء املائية على طول الساحل املغربي وإعداد الدراسات الالزمة من أجل
تصنيف هذه املناطق حسب مستوى جودتها .ومت حتديد  19منطقة ساحلية حتى اآلن لرتبية أنواع خمتلفة من القشريات
مثل الروبيان (واد تهدارت ،فم ملوية) احملار ،وبلح  ....،واألمساك( :الدورادا امللكية والعجاف) كما مت رصد حوالي 10
آالف هكتار كمناطق ممكنة هلذا النشاط).

• البحث العلمي للنهوض بقطاع االستزراع السمكي:
مواكبة لربامج تطوير تربية األحياء البحرية باملغرب قام املعهد الوطين
للبحث يف الصيد البحري بتعزيز البحث ودراسات اجلدوى على املواقع احملتملة
إلمكانية االستزراع املائي واألثر البيئي ملشروعات هذا االستزراع اليت مت حتديدها:
مبنطقيت الفنيدق ـ وأدالو ،ما بني واد الور واجلبهة بالواجهة املتوسطية ،وخبليج
أجادير بالواجهة األطلسية.
ومت تكثيف املراقبة الصحية اليت يباشرها املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري
للمجاالت احملتملة لرتبية األحياء املائية عرب شبكة مراقبة موزعة على الصعيد
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الوطين ( 25منطقة مراقبة سنة 2011م) .ومت وضع مراقبة صارمة تهدف إىل التنبؤ بأخطار التسمم يف الوسط البحري
حلماية املستهلك والعمل للحصول على منح تطابق معايري اجلودة جلميع خمتربات مراقبة سالمة وجودة الوسط البحري
وإعداد وإجناز أطلس للعوالق البحرية السامة على طول الساحل.

• جتهيزات البحث العلمي يف االستزراع السمكي باملغرب:

يتوفر املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري على مركز متخصص يف حبوث تربية األمساك البحرية مبدينة
املضيق على الساحل املتوسط ويف انتظار مشروعي بناء مركزين متخصصني يف حبوث استزراع احملار والقوقعيات
بأجادير والداخلة على الواجهة األطلسية ،وهذان املركزان مدرجان ضمن مشاريع إسرتاتيجية «اليوتيس» للنهوض
بقطاع تربية األحياء البحرية باملغرب.

• املركز املخصص لبحوث تربية األمساك البحرية باملضيق:

مت إنشاء مركز املضيق سنة 1993م يف إطار مشروع للتعاون املغربي الياباني الستزراع مسك التونة ذات الزعانف
ً
حاليا ببحوث تربية عدة أنواع أخرى من األحياء البحرية .ومن أهم مهام املركز:
الزراقاء ( .)2000 - 1993ويهتم املركز
 الدعم الفين للمستثمرين يف القطاع. الوقاية والتشخيص والعالج من أمراض األمساك املستزرعة. االستفادة املثلى من خمتلف مراحل اإلنتاج (ختفيض تكاليف اإلنتاج). صناعة املواد الغذائية لألمساك البحرية من املكونات احمللية. جتارب على أصناف أخرى حمتملة لتنمية تربية األحياء املائية ( اإلخطبوطوالروبيان).
وفيما يلي بعض األنواع البحرية اليت متت األحباث حول استزراعها يف مركز
املضيق لبحوث تربية األحياء البحرية
يتواجد هذا املركز على مساحة  2400مرت مربع ،وهو يتكون من ثالثة
مرافق رئيسية للبحث.

 مرافق التجارب واإلنتاج األرضي ،وبها عدة وحدات لتتبع خمتلف مراحل النمو منذالتفقيس.
 وحدة العوالق النباتية :حتتوي على غرفة خمصصة لزرع وحفظ سالالت منً
خارجا وحتتوي على
الطحالب وغرفة للتعقي ،ومت تثبيت قاعة الحتباس احلرارة
ثالثة أحواض من حجم ً 25
ً
مكعبا ،وتستخدم لإلنتاج املكثف للطحالب
مرتا
لغرض تربية الريقات والروتيفر.
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 وحدة الروتيفريا :حتتوي على غرفة مع أحواض أسطوانية من البوليكاربونات مستخدمةيف زراعة وإنتاج الروتيفر الالزمة لتغذية الريقات خالل األيام األوىل من احلياة.
 وحدة إنتاج األرمتيا :حتتوي على أحواض من سعة  500و  1000لرت حلضانة اخلراجاتوإثراء األرتيمي.
 وحدة تكييف ونضج األمهات. وحدة تربية الريقات قبل احلضانة.باإلضافة إىل خمترب للتحليالت البيولوجية وخدمات متعلقة بالتفريخ كمحطة الضخ
ونظم تصفية وتعقيم للمياه ونظام حجم اهلواء.
وتتألف جتيهزات البنية البحرية من زورقني لألعمال يف عرض البحر ،وأقفاص عائمة
مستغلة يف إطار شراكة مع القطاع اخلاص.
ً
وأخريا يضم مرفق آخر جتهيزات عامة كاملكاتب اإلدارية واملخازن وورشة للصيانة وغرف
التربيد.

مشاريع الشعاب االصطناعية ـ واملناطق البحرية احملمية:
ً
أساسا إىل إعادة تأهيل النقاط البحرية املعنية وذلك بتوفري مناطق صيد
يهدف مشروع الشعاب االصطناعية
قريبة من الصيادين التقليديني يف نطاق  3أميال حبرية ،حيث ميكن الوصول إليها من قواعدهم دون احلاجة إىل التوجه
أبعد إىل مناطق صيد األسطول الساحلي .كما تهدف إىل املساهمة يف خلق نظام بيئي حبري متوازن بإثراء التنوع
البيولوجي حيث ميكن لألنواع البحرية ،خاصة املستهدفة بالصيد ،أن تستخدم هذه الشعاب االصطناعية كملجأ
للتكاثر.
ً
نسبيا وتتألف من
وتتألف هذه الشعاب االصطناعية من نوعني :شعاب من النوع « التقليدي» وهي من احلجم الصغري
هياكل معمورة صغرية ولقد أجنزت اثنتان من هذه الشعب يف إطار التعاون املغربي الياباني ،مبنطقيت الصويرية على
الواجهة األطلسية وكال إريس على الواجهة املتوسطية

هياكل شعب اصطناعي تقليدي (كال ايريس)
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ويف ضوء النتائج املشجعة هلاتني التجربتني متت برجمة مشاريع
من احلجم الصناعي .وهي شعب من حجم أكرب حيث تستخدم
هياكل مغمورة كبرية ولقد مت إجن��از شعب من النوع
ً
حاليا التتبع العلمي للنتائج
الصناعي مبنطقة املضيق حيث يتم
البيولوجية للشعب من طرف املعهد الوطين للبحث يف الصيد
البحري .وهناك شعب من النوع الصناعي اآلخر قيد اإلجناز قرب
أجادير حيث بلغت عملية تصنيع اهلياكل مراحل متقدمة

هياكل شعب اصطناعي (املضيق)
موازاة مع ذلك تقوم الدراسات اآلن بإنشاء شبكة من املساحات البحرية احملمية ( ،)MPAوهو مشروع ممول من طرف
(مؤسسة حتدي األلفية ( ) )MCAواليت أنشئت يف إطار التعاون املغربي األمريكي لدعم التنمية املستدامة ومن بني
أهدافه بشكل خاص تأهيل الصيد التقليدي و توفري أنشطة دعم هلذه الفئة من الصيادين واحلفاظ على املوارد للتنمية
املتوازنة واملستدامة هلذا النشاط من الصيد.
يتوفر املغرب على قانون يتعلق باملناطق احملمية (قانون رقم  07 – 22الصادر بـ  16يوليو 2010م) .ومت وضع امليثاق
الوطين اجلديد حلماية البيئة والتنمية املستدامة واعتماد إسرتاتيجية «اليوتيس» باإلضافة إىل موارد بيولوجية حبرية
غنية ومتنوعة ،كلها عوامل ساعدت على اعتماد املناطق البحرية احملمية بني ترسانة خمططات احلفاظ على املوارد
البحرية ,وتبلغ تكلفة إسرتاتيجية إنشاء شبكة هذه املناطق  4ماليني دوالر أمريكي.
ولقد بلغت الدراسات مراحل متقدمة لتحديد مكان هذه املناطق بتعاون بني خرباء املعهد الوطين للبحث يف الصيد
البحري وخرباء حمليني ودوليني آخذة بعني االعتبار مقاربات بينية وبيولوجية واقتصادية.
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تربية األمساك ونقل التكنولوجيا يف لبنان
املهندس /إبراهيم احلاوي  ،مسئول مركز تربية األمساك يف عنجر ،لبنان

امللخص:
لقد متت ممارسة االستزراع املائي يف لبنان يف املياه العذبة منذ الثالثينات من القرن العشرين (.)El-Zein, 1997
وكان أكثر من  %90من إنتاج االستزراع املائي من أمساك تراوت قوس قزح ( )Onchorhyncus mykissاليت يتم
ً
حاليا حوالي  150مزرعة مسكية أو عنابر
تربيتها يف إطار نظم تربية شبه مكثفة ،أدخلت يف عام  .1958ويوجد
ً
مؤخرا من خالل عدة مبادرات خاصة.
تربية .ومت جتربة مزارع البلطي
ً
أساسا يف املناطق اآلتية من البالد :البقاع ,عكار ,قطاع مشال لبنان وجنوب لبنان.
وتتم جتربة االستزراع املائي
ويف عام  1960قامت وزارة الزراعة  MOAبإنشاء مركز إجنار ( )Anjarلالستزراع املائي يف منطقة البقاع لتطوير
ً
جمانا على املستزرعني لتشجيع
تنمية هذا القطاع .وبدأ هذا املركز بتفريخ وإنتاج أمساك تراوت قوس قزح وتوزيعها
االستزراع املكثف وشبه املكثف لألنواع السمكية .وال يوجد استزراع مائي حبري باستثناء مبادرة ملزرعة مجربي
قام بها مستثمر خاص يف مشال لبنان .ويتوىل معهد علوم البحار التابع لوزارة الزراعة و اإلنتاج اإلرشادي لألنواع البحرية.
ً
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة بلغ إنتاج االستزراع املائي  600طن يف عام  .2003كما بلغت كمية األمساك املستوردة

يف عام  ,2003سواء احلية ,الطازجة أو اجملمدة (متضمنة القشريات والرخويات) حوالي  12 000طن بقيمة بلغت 30
ً
تقريبا .وهذا يشري إىل أن هناك احتمالية إلنتاج وتنمية قطاع االستزراع املائي.
مليون دوالر أمريكي
وإدارة التنمية الريفية واملوارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة هي املسئولة عن تنمية االستزراع املائي.
ً
حمدودا وغري
وتقوم جهات خاصة وعامة متعددة بإجراء البحوث العلمية .على الرغم من أن البحث يف هذا القطاع ال يزال
ً
خاضع لإلشراف ،باإلضافة إىل ما يتطلبه من متويل إضايف وموارد بشرية للحصول على بيانات أكثر تفصيال لتطوير
اإلحصائيات الشاملة والدقيقة يف هذا القطاع.

 -1اخلصائص وبناء وموارد القطاع:
• حملة تارخيية ونظرة عامة
• املوارد البشرية
• الزراعة وتوزيع وخصائص األنظمة
• األنواع املستزرعة
• املمارسات  /أنظمة االستزراع

 -2أداء القطاع:
• اإلنتاج
• السوق والتجارة
• املساهمة يف االقتصاد

 -3تطوير وإدارة القطاع:
• اإلطار املؤسسي.
• اللوائح املنظمة.
• البحوث التطبيقية ،التعليم والتدريب.
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 -4اإلجتاهات والقضايا والتنمية
 -5مراجع
• قائمة املراجع.
• روابط ذات صلة.

 -1اخلصائص وبناء وموارد القطاع:
حملة تارخيية ونظرة عامة:
لقد مت إدخال االستزراع املائي يف املياه العذبة يف لبنان منذ الثالثينات من القرن العشرين ()El-Zein, 1997
وقد مت إدخال نظام االستزراع شبه املكثف يف عام  .1958وكان أكثر من  %90من إنتاج االستزراع املائي يف لبنان
من أمساك تراوت قوس قزح ( .)Onchorhyncus mykissكما مت جتربة إنتاج سلمون تروتا (،)Salmo trutta fario
والبلطي ( )tilapiaوبعض أمساك الكارب .وقد منا إنتاج الرتاوت وازدهر بشكل كبري يف بداية الستينات من القرن
العشرين عندما أنشأت وزارعة الزراعة مركز إجنار لالستزراع املائي يف منطقة البقاع .وبدأ هذا املركز كخدمة
ً
جمانا على املستزرعني لتشجيع االستزراع املكثف وشبه املكثف
تفريخ إلنتاج إصبعيات تراوت قوس قزح وتوزيعها
لألنواع املستزرعة.
وقد مت إنشاء أقدم مزرعة يف عام  1965يف منطقة هريميل .ولكن معظم املزارع (حوالي  )%41مت إنشاؤها خالل أعوام
 ،1990–1985خاصة يف مناطق إجنار وهريميل ،وبعضها يف زحلة .كما مت إنشاء حوالي  %11من املزارع يف الفرتة
من  ،1994-1991و %2من هذه املزارع يف الفرتة من  .1997-1995وبعد عام  1997مت إنشاء  90مزرعة أخرى .ومتثل هذه
ً
ً
ً
حجما على
أساسا يف منطقة البقاع على طول نهر العاصي ،مع بعض املزارع األصغر
حاليا  100مزرعة موزعة
الصناعة
امتداد الساحل الشمالي .وعلى الرغم من ذلك مل يصاحب ذلك تطوير يف دعم البنية التحتية مثل مصانع األعالف.
نظام االستزراع شبه املكثف هو النظام الشائع .وقد بلغ متوسط اإلنتاج السنوي ألمساك الرتاوت حوالي  600طن (حسب
إحصائيات وزارة الزراعة) .وقد مت إنتاج هذه الكمية عن طريق  150مزرعة منها  %80يف منطقة هريميل مشال البقاع،
بقيمة إمجالية تبلغ  2مليون دوالر أمريكي ومبتوسط إنتاج يرتاوح بني ً 12-10
طنا (حبمل يبلغ  1,5كجم/لرت/
دقيق).
ً
ً
مؤخرا يف منطقة عكار
تقريبا ولكن مت إنشاء مزرعة جديدة إلنتاج اجلمربي
االستزراع البحري يف لبنان غائب
( )Akkarبشمال لبنان.
حيقق اإلنتاج السمكي الكلي (الصيد واالستزراع املائي) أقل من  %27من االستهالك احمللي .وقد ساهم االستزراع
املائي حبوالي  %10من اإلنتاج احمللي و %3من االستهالك احمللي لألمساك.

املوارد البشرية:
ً
ملكا للعائلة ،حيث ميلك معظم
توجد حوالي  150مزرعة أو عنرب .ويف معظم احلاالت تكون هذه املزارع
ً
املزارعني اجملاري املائية أو األحواض اخلاصة بهم .يبلغ املتوسط العمري للمنتجني  40عاما ،ولديهم مستوى تعليم متوسط.
يقوم معظمهم بتأجري العمالة املستدمية للعناية باألنشطة اليومية لالستزراع.
ويتم تنظيم املربني يف البقاع يف أربع جمموعات رئيسية هي :اجلمعية التعاونية لتسويق منتجات االستزراع املائي
واملصايد يف عيون أورجوش  Oyoun Urgushيف بعلبك ,اجلمعية التعاونية لتسويق االستزراع املائي واملصايد يف إجنار
واثنني من اجلمعيات التعاونية لتسويق منتجات االستزراع املائي واملصايد يف حوص نهر العاصي يف اهلرميل ،كما
يوجد مالك مطاعم ( )30يستثمرون أمواهلم يف مشروعات االستزراع املائي ،ويعتمدون عليه يف كسب قوتهم.

توزيع وخصائص أنظمة االستزراع:
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ً
جاريا ويعترب نهر الكبري اجلنوبي ً
ً
متتلك لبنان ً 15
ً
ً
نسبيا ( 58كم) .كما توجد ثالثة
طويال
نهرا
قصريا
نهرا
أنهار جارية (هي نهر العاصي  46كم ,نهر الليطاني  160كم ونهر حسباني  21كم) يف السهول الداخلية ،وهي حمددة
جببال لبنان من الغرب ولبنان املضاد من الشرق ونتيجة لذلك توجد مخس مناطق هيدروجرافية جتري فيها ممارسة
االستزراع املائي كالتالي:
املنطقة

املوقع /اإلقليم

االسم

1

جمرى نهر العاصي

البقاع  /البقاع

2

الساحل الشمالي

الشمال /مشال لبنان

3

جمرى نهر الليطاني

البقاع  /جنوب لبنان

4

الساحل األوسط واجلنوبي

لبنان األوسط /جبل لبنان والنبطية /اجلنوب  /النبطية

5

جمرى نهر احلسباني

اجلنوب  /النبطية

وتوجد حوالي  150حمطة استزراع أو مزرعة للرتاوت يف لبنان .وميكن حصر هذه املزارع يف أربع مناطق خمتلفة بسبب
اشرتاكها يف نفس املورد املائي ،وترتكز يف أربع مناطق يف البقاع هي :زحلة -قاع الريم (يف زحلة) وإجنار (البقاع
الغربي) ويامونة (يف بعلبك) وهرميل (يف اهلرميل) .تتوزع باقي املزارع يف البقاع وبشكل أساسي يف بعلبك والبقاع
الغربي ومشال لبنان يف بقاع مائية خمتلفة ومنعزلة .يبلغ متوسط اإلنتاج السنوي حوالي  600طن (تراوت قوس قزح).
ً
ً
تقريبا ومعظم
ووفقا إلحصاءات منظمة األغذية والزراعة (الفاو) فإن اإلنتاج السنوي لعامي  2002و 2003كان  700طن
هذه املزارع متتلكها عائالت ،وهي مزارع صغرية أو متوسطة احلجم  %47منها صغرية مبساحة سطحية أقل من  500م
( ) %238منها متوسطة احلجم1500-501م 2و%15منها كبرية احلجم أكثرمن1500م.2
أما فيما يتعلق باخلصائص الكيمو-فيزيائية للمياه يف منطقة البقاع ،تعترب ظروف املياه مواتية لنمو الرتاوت .فدرجة
األس اهليدوجيين  )PH (802 – 7وجريان املياه ودرجة احلرارة (  17-8درجة مئوية) كلها مالئمة.

األنواع املستزرعة:
ً
تبلغ أنواع احليوانات والنباتات املائية يف املياه العذبة يف لبنان ً 987
نوعا
نوعا ( .)Al-Zein, 1997كما يوجد 25
من األمساك تتبع عائالت خمتلفة هيCyprinidae, Cyprinodontidae, Cobitidae, Salmonidae, Anguillidae, :
 .Cichlidae, Mugilidae, Puciliidae, Blenniidae, Lutjanideaباإلضافة لألنواع السابقة فقد أدخل عدد من األنواع
إىل لبنانOncorhynchus mykiss :و Salmo trutta fario (Al Zein, 1997)، Salvelinus fontinalis, Cyprinus carpio
, Gambusia affinis, Hypophthalmichthys molitrix, Lutjanus argentimaculatus, Rhopilema nomadica,
 Scomberomorus commersonو  .Sphyraena obtusataأدخل بعض من هذه األنواع من دول أو مناطق أخرى مثل البحر
األمحر ( ،)Rhopilema nomadica, Scomberomorus commersonكما أدخل البعض لألغراض الرياضية جبانب
االستزراع املائي ( .)Salvelinus fontinalisوأدخل البعض اآلخر ملكافحة اآلفات مثل القواقــع (،)Cyprinus carpio
البعوض ( )Gambusia affinisواألعشـــاب )Hypophthalmichthys molitrix( .يستعرض اجلزء التالي بعض األنواع اليت
أدخلت للبنان.
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االسم الشائع

النوع

أسباب االستجالب

 Gambusia affinisمسك البعوض

مكافحة البعوض

 Cyprinus carpioالكارب الشائع

االستزراع املائي ومكافحة األعشاب

molitrix

 Lutjanusمسك املاجنروف األمحر تسرب من دول أخرى

argentimaculatus
 Lutjanusتراوت قوس قزح
argentimaculatus

مستقر م��ن خ�لال اإلم���داد
املستمر
غري مستقر

االستزراع املائي (أدخل من الدمنارك يف غ�ي�ر م��س��ت��ق��ر ،ال��ت��ف��ري��خ
عام  1960ثم أدخل إىل سوريا من لبنان الصناعي
وأملانيا يف عام .)1968

Rhopilema nomadica

تسرب من دول أخرى(البحر األمحر يف مستقر من خ�لال التكاثر
الطبيعي
عام )1980

 Scomberomorusاملاكريل األسباني

commerson
 Sphyraena obtusataالباراكودا

مستقر من خ�لال التكاثر
الطبيعي

مكافحة القواقع ،البحوث ،االستزراع مستقر من خ�لال التكاثر
الطبيعي
املائي

 Hypophthalmichthysالكارب الفضي

 Salvelinus fontinalisتراوت اجلداول

الوضع

رياضة الصيد واالستزراع املائي

غري مستقر

تسرب من دول أخرى (البحر األمحر)

مستقر

تسرب من دول أخرى

مستقر

االستزراع املائي يف املاء العذب:
أنواع الرتاوت املستزرعة هي الرتاوت البين وتراوت قوس قزح .وقد عرف الرتاوت البين ( )Salmo trutta farioيف
لبنان يف عام  1930كنوع مستوطن يف نهر العاصي (مشال البقاع) وانتشر يف مناطق أخرى ً
بدءا من عام .1962
ً
تقريبا بسبب الصيد اجلائر .يستطيع هذا النوع حتمل درجة حرارة حتى  20مئوية،
وهذا النوع اآلن معرض لالنقراض

وميكن الوصول إىل طول من  60-30سم ووزن  8-2كجم .وقد لوحظ أنه قد يصل يف الوزن إىل  35كجم (عند عمر
أكثر من ً 30
عاما) .وقد أدخل تراوت قوس قزح ( )Oncorhynchus mykissإىل لبنان عام  ،1958ومنه إىل سوريا يف
أواخر الستينات من القرن العشرين ،ويتميز هذا النوع بالنمو السريع ،حيث ميكن أن ينمو حتى  2كجم يف العام يف
املياه العادية ،ويستخدم هذا النوع يف االستزراع املائي يف لبنان.
ً
ً
متوافرا
ونظرا الحتياجاته املائية يتم تربية الرتاوت يف مناطق يكون فيها اإلمداد الدائم واملستمر مبياه عالية اجلودة
طوال العام .وتستخدم معظم مزارع الرتاوت واملفرخات الينابيع أو اآلبار كمصادر للمياه .ويتطلب إنتاج وتسمني
ً
ً
األمساك ً
اعتمادا على حجم التشغيل .كما يبلغ
كبريا من املياه ،مبعدل دفق ييلغ على األقل 8-2م 3يف الدقيقة،
قدرا
عدد البيض الذي يتم تفرخيه  1000/0,51بيضة ،كما يصل عدد الزريعة الناجتة إىل  1000/11بيضة عمر الشهر
الواحد.
تعترب اإلمدادات الوفرية للمياه عالية اجلودة هي العامل األساسي للتفريخ التجاري للرتاوت .كما يعترب األكسجني
الذائب ،ودرجة احلرارة ،املواد الصلبة العالقة والغازات املذابة ،األس اهليدروجيين  ,PHحمتوى األمالح املعدنية ،درجة العسر
ً
غالبا كلسية ومناسبة إلنتاج الرتاوت .وعادة
ودرجة قلوية املياه هي العناصر األساسية إلنتاج الرتاوت .املياه اللبنانية
ما تكون درجة حرارة املياه هي أكثر عوامل جودة املياه أهمية حيث تؤثر درجة احلرارة على حياة ومنو وإنتاج البيض.
ً
بطيئا .وقد لوحظ أن درجة
فالبد أن يتوفر ملفارخ الرتاوت ماء عالي اجلودة ترتاوح ما بني  18-7مئوية ،وإال سيصبح النمو
عال من األكسجني.
احلرارة املثلى لإلنتاج التجاري ترتاوح بني  16 - 11درجة مئوية ،حبد أقصى  20درجة ،مع مستوى ٍ
ً
وألن الرتاوت حيتاج إىل مستويات عالية من األكسجني فالبد أن يكون حمتوى األكسجني يف املياه مرتفعا ،حيث
جيب أال يقل يف مياه املفرخ عن  5أجزاء يف املليون ( .)ppmوبشكل عام البد أن يكون تشبع األكسجني يف املياه
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القادمة أعلي من  .%90والرتكيز املطلوب من األكسجني هو  9-6ملليجرام/لرت .وميكن استخدام التهوية للمياه
القادمة والتحكم يف أعداد األمساك املستزرعة وذلك بغرض التغلب على مشكالت نقص األكسجني .وقد ثبت أن
الشالالت الصغرية (ارتفاع  10سم ) ميكن استخدامها يف لبنان.
ً
استزراعا يف لبنان اليوم فهو مسك البلطي .وتوجد ثالث مزارع تقوم باستزراع
النوع الثاني من األمساك األكثر
البلطي بغرض الربح التجاري .تستخدم مزرعة من هذه املزارع الثالث نظام اإلنتاج املكثف .وقد مت إدخال مسك البلطي
ً
حمليا وتوزيعه على املزارعني الصغار واألحواض
( )Oreochromis niloticusإىل لبنان يف عام  ،1965حيث يتم تكاثره
ً
ً
املنزلية الصغرية ( 50م .)2كما مت إدخال البلطي يف األنهار الساحلية ،حيث حقق جناحا كبريا يف املناطق اليت مت إدخاله
ً
وفريا يف نهر قسميه (جنوب لبنان) ،إال أنه تعرض لالنقراض يف عام  .1975ويف عام  2000تقدمت
فيها .وأصبح البلطي
وزارة الزراعة بعرض رمسي إلنشاء مفرخ ومنشأة لرتبية البلطي وغريه من أمساك املاء العذب الدافئ .وكان القطاع
اخلاص أسرع من احلكومة يف إنشاء أول مفرخ جتاري ومزرعة للتسمني .كما مت إنشاء مزرعة صغرية (مزرعة احلدث)
بالقرب من موقع وزارة الزراعة .االستزراع يف النظام الدائري ،املرشحات البيولوجية ،التعقيم باألشعة فوق البنفسجية،
والصوبات وغريها يعترب من التقنيات احلديثة اليت أدخلت إىل لبنان واليت مت تطبيقها بالفعل يف مزرعة احلدث.
إن أحد أهم التحديات اليت تواجه استزراع البلطي يف لبنان هي املناخ البارد .فالبلطي من األمساك االستوائية اليت تنمو
بشكل ضعيف عندما تقل درجات حرارة املياه عن  .525تقوم مزرعة احلدث ألمساك البلطي بتدوير أكثر من %98
من مياهها لتحافظ على فرتات بقاء املاء ،مبا يسمح بتوليد الطاقة الشمسية «اجملانية» لتسخني خزان املياه املوجود داخل
نفق بالستيكي للصوبة (وهو النوع املستخدم إلنتاج احملاصيل يف لبنان) .وهذه التقنية تسمى نظام استزراع «اخلزان
الواحد» «  IFF «ONE TANKوهي استزراع األمساك باستخدام خزان واحد يتم دفع اهلواء فيه باستخدام مروحة واحدة
ذات ضغط منخفض (وبديل مزدوج) وذات طرد مركزي تعمل عند سرعة  7000باستو لدفع مشغل بيولوجي دوار
واحد أو أكثر بغرض حتول األمونيا ،وخاصة أجهزة التهوية الرافعة ( يف دوران املاء والتهوية) واألوعية الرافعة للهواء
(مضخات مياه ذات رأس منخفضة) املستخدمة لسحب املياه من خالل نظام مركزي إلعادة تكييف املاء وهناك أنواع
أخرى من األمساك يتم إنتاجها عن طريق االستزراع املائي يف املاء العذب مثل بعض أمساك الكارب الشائع والكارب ذو
الرأس الكبري والكارب الفضي والكارب العشيب والكارب اجللدي اليت تنمو يف بعض مزارع الرتاوت ،إال أن مبيعاتها
ً
ودائما تباع لسوريا .كما يتم تربية األمساك القطية  spp Clariasيف بعض األحواض.
ضعيفة

االستزراع املائي البحري:
ً
نوعا من األمساك يف النظام املائي البحري .وتوجد مزرعة واحدة فقط لالستزراع املائي يف
يوجد حوالي 1685
املياه املاحلة يف لبنان ،وهي مزرعة للجمربي ( )Penaeus vannameiيف مدينة عبده الشمالية.

ممارسات وأنظمة االستزراع
مزارع الرتاوت:
ً
تقريبا النظام شبه املكثف .ومعظم هذه املزارع مملوكة لعائالت ويقوم
تستخدم مجيع مزارع الرتاوت
جمار مائية أو يف أحواض أمسنتية .ويتم تشبع املياه
املزارعون برتبية األمساك حتى احلجم املطلوب يف السوق سواء يف ٍ
باهلواء عن طريق مصاطب منحدرة لألسفل .أما اجملاري املائية املستخدمة فهي إما ترابية أو أمسنتية ،ويتوقف حجمها
على جودة املياه ،وتكون مستطيلة أو دائرية  .وأكثر أنواع اجملاري املائية أو األحواض املستخدمة هو النوع املستطيل،
ً
جدا( x 0,65 -1,3 6 - 5م) (يستخدم فقط يف مزرعتني يف
أم��ا النوع املستدير فهو )م (2- 3 x 10 -20 x 0,5 -1,5نادر
2
هريميل) .يبلغ اإلنتاج البالغ عادة  30كجم /م .2إال أنه لوحظ يف بعض األماكن أن اإلنتاج يبلغ  50-40كجم/م .
ً
وتنتج اجملارى املائية اليت يبلغ سعتها (3x 12م) ً
واحدا يف العام يف بعكلني (( )Baaklinعلى ارتفاع  450م) ،أما
طنا
اجملارى املائية ذات السعة  x 11 x (6,.-1,5 2,5م) فتنتج  40كجم/م( 2عالي الكثافة) يف باروك (على ارتفاع  1000م).
وفيما يتعلق مبمارسات التغذية فيجب رصد معامل التحول الغذائي ( ) FCبانتظام .وبشكل عام يعترب معامل التحول
ً
مقبوال .أما إذا تذبذب معامل التحول الغذائي بشكل جوهري فالبد من ضبط ممارسات
الغذائي الذي يرتاوح بني 2-1
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التغذية .كما أن أي تغيري يف معامل التحول الغذائي ميكن أن يدل على أعراض إجهادية ومرضية قبل أن تظهر
األعراض الطبيعية .وتوضع  %60من األحواض يف شكل كنسي أما األحواض األخرى ( )%33فتوضع يف شكل
ملتو ،وتكون األحواض إما حمفورة أو ذات جسور مرتفعة توضع يف شكل سلسلة متدرجة مما يسمح
ٍ
متواز وشكل ٍ
بسريان املاء يف األحواض باستمرار .يتوقف شكل األحواض على اختيار املزارع وعلى طبيعة الرتبة .ومعظم األحواض
مصنوعة من األمسنت والقليل منها مصنوع من الرتبة واألمسنت.
فيما يتعلق باإلدارة الصحية يتم تطهري اجملارى املائية عن طريق الشمس وكربونات الكالسيوم بنسبة %25
وبرمنجنات البوتاسيوم .وتتضمن ممارسات اإلدارة اجليدة توفري بيئة صحية لألمساك مع تقليل اإلجهاد والوفاء باملتطلبات
الغذائية .وميكن منع العديد من املشاكل الصحية طاملا سيتم التحكم يف مستويات اإلجهاد عند احلد األدنى .وقد
تسببت الفريوسات والبكرتيا والفطريات والطفيليات وغريها من احليوانات الالفقارية يف أمراض لألمساك .ورمبا
توجد هذه العوامل املرضية يف املياه ولكنها ال تسبب مشاكل خطرية طاملا أن الرتاوت ال يتعرض إلجهاد بسبب سوء
جودة املياه أو الزحام الشديد .وهناك عامل آخر قد يسبب مشاكل مرضية لألمساك وهو العلف السيئ أو القديم .وقد
لوحظت األمراض التالية يف لبنان :األمراض الفسيولوجية (اإلجهاد) ،األمراض النفسية (العض) ،الطفيليات اخلارجية
(،Gyrodactylus, Trematodes, Copepodes, Glochidie, Protozoa, Costiase, Chilodon, Trichodina, Tuberculosis
التنكرز ،مرض الذيل ،تعفن الذيل والزعانف) والطفيليات الداخلية ()Nematodes, Cestodes, Trematodesالربوتوزوا
( ،)Amoebaeاألمراض البكتريية ( )Furunculosis, Streptococcusisواألمراض الفطرية (.)Oidium, Blindness
ويف مزرعة اجلمربي يتم ختزين األمساك داخل أحواض أرضية مساحتها نصف فدان مليئة مبياه البحر ومزودة بأجهزة
ً
تهوية (عجلة جتديف) .ويتم تغيري املاء كلما احتاج األمر لذلك .ويف عام  2003استوردت املزرعة ً
جديدا من فلوريدا،
نوعا
ولكن نسبة إعاشته كانت أقل من  .%20ويف عام  2004استوردته من ماليزيا .وقد أفاد مدير املزرعة أن اجلمربي الذي
ً
ً
جراما يباع ً
ً
أمريكيا للكيلوجرام.
دوالرا
حيا بسعر 12
يزن 20

 -2أداء القطاع:
اإلنتاج:
اإلنتاج املسجل من االستزراع املائي يف لبنان منذ عام )FAO Fishery Statistic( 1950

ً
طبقا لوزارة الزراعة بلغ متوسط اإلنتاج السنوي للرتاوت خالل عامي  2002و  2003حوالي  600طن بقيمة تبلغ حوالي

 2مليون دوالر أمريكي .وهذا اإلنتاج أقل من اإلنتاج الذي ميكن أن يتحقق بشرط توافر الظروف املناسبة لنمو الرتاوت
يف لبنان .وتدل العديد من الدراسات أن إنتاج الرتاوت ميكن أن يصل إىل 4000 - 3000طن يف العام إذا متت اإلدارة
والتنمية بشكل صحيح.

السوق والتجارة:
يتم بيع أمساك الرتاوت متوسطة احلجم حية للمطاعم اليت لديها خزانات أمسنتية خاصة بها .وال تزال قيمة املنتج املضافة
ضئيلة يف السوق اللبنانية .ويقوم بعض املستزرعني ببيع منتجاتهم للسوبر ماركت ولكن معظمهم يقوم ببيعه يف
مزارعهم أو مطاعمهم اخلاصة .احلجم املفضل للسوق هو  350-250جرام .كما أن األحجام الكبرية ( 1– 0,5كجم)
ً
أيضا .ولكن ال توجد شهادات ضمان حتى اآلن على هذه املنتجات.
مطلوبة
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ً
حمدودا ويبلغ حوالي  4كجم للفرد يف
ومقارنة بدول البحر املتوسط األخرى فإن االستهالك اللبناني من األمساك ال يزال
العام .وتتنوع اجتاهات االستهالك ً
وفقا للمناطق اجلغرافية .فسكان املدن واملناطق الساحلية يفضلون أمساك البحر،
ً
وغالبا ما يستهلكون الرتاوت .أما
على عكس سكان البقاع الذين يفضلون اللحوم والدواجن أكثر من األمساك،
االستهالك احمللي فيقدر حبوالي  25ألف طن يف العام.
وطبقا ملكتب اجلمارك اللبناني فإن الكمية اإلمجالية لألمساك املستوردة يف عام  2004سواء حية أو طازجة أوجممدة
ً
تقريبا) .وحتتل تركيا
(مبا يف ذلك الرخويات والقشريات) تبلغ حوالي  16500طن (بقيمة  40مليون دوالر أمريكي
املركز األول يف قائمة الدول املصدرة إىل لبنان ( %17من إمجالي الواردات) ،تليها مصر ( ،)%9األرجنتني ( )%7ثم اجنلرتا
( )%7واهلند ( )%6وعمان (.)%5
أما الصادرات اللبنانية من األمساك فقد بلغت  500000دوالر أمريكي فقط يف عام  ،2004معظمها من األمساك
اجملهزة .األسواق الرئيسية للرخويات والقشريات اللبنانية هي اجلمهورية العربية السورية واألردن .وتصدر املنتجات
ً
أساسا إىل بوركينا فاسو ،إفريقيا الوسطى ،اجلابون ،نيجرييا وزائريي.
اجملهزة

املساهمة يف االقتصاد:
يعترب االستزراع املائي هو النشاط االقتصادي الرئيسي الثاني يف مناطق هريميل ،يامونة وإجنار بعد إنتاج
احملاصيل ،حيث يساهم يف زيادة الدخل املرتبط بشكل خاص باملطاعم والسياحة يف هذه املناطق .فعادة ما تقدم
ً
ً
خاصا
طلبا
املطاعم أمساك الرتاوت بسعر عشرة دوالرات أمريكية للكيلوجرام الواحد .ويعترب إعداد وجبة الرتاوت
ً
شيئا عن الطرق املختلفة لطهي الرتاوت .وعلى
بهريميل وإجنار ،فمعظم اللبنانيني يفضلون أمساك البحر وال يعرفون
ً
معروفا بشكل كبري للمستهلك اللبناني .وميكن أن
الرغم من ذلك فإن هذا النوع من األمساك ما زال ينمو حتى أصبح
ً
ً
إضافيا للطعام إذا حتقق إنتاج أكرب .ولكن البد أن يرتبط هذا األمر مع إسرتاجتيات التسويق والدعاية،
مصدرا
ميثل
وكذلك مقارنة مع كميات اللحوم املستوردة بشكل عام واألمساك بشكل خاص.
ً
أحواضا خاصة لبيع الرتاوت احلي ،ومن ثم ميكن للمستهلكني اختيار
ومتتلك عدة مطاعم ,وخاصة يف وادي البقاع
ً
األمساك حيث يتم إعدادها بعد ذلك .يقدم حوالي  60مطعما يف إجنار وهريميل أمساك الرتاوت الطازجة يف قائمة
الطعام اخلاصة بهم .وتعترب إجنار منطقة سياحية حيث يأتي الزوار من األودية القريبة وبريوت ومدن أخرى من أجل
وجبات الرتاوت واالستمتاع باملنطقة ومناظرها الطبيعية ومياهها اخلالبة.
وتقوم االستثمارات احلديثة يف إجنار وهريميل بدعم األنشطة السياحية مثل إنشاء الفنادق اجلديدة (فندق واحد يف
إجنار وفندق آخر يف اهلرميل) وتوسيع وصيانة املطاعم املوجودة بالفعل.
السوق يف لبنان غري انتقائي ،ولذلك ال تعترب عمليات التصنيف والفرز والتغليف مهمة وبالتالي ال يتم القيام بها .وعادة
ً
ً
كامال أو منزوع األحشاء .ويبلغ السعر باملزرعة من  3 - 2دوالر أمريكي للكيلوجرام ،بينما
مربدا
ما يباع الرتاوت
يرتاوح سعر التجزئة من  5-3دوالرات للكيلوجرام.

 -3تطوير وإدارة القطاع:
اهليكل املؤسسي:
تقع مسئولية تطوير االستزراع املائي على عاتق وزارة الزراعة .أما إدارة التنمية الريفية واملوارد الطبيعية يف
وزارة الزراعة فهي املسئولة عن إصدار تراخيص الصيد .وميكن تلخيص منشآت الوزارة يف االستزراع املائي كالتالي:
• البطرون (معهد علوم البحار واملصايد) ،ويقع على بعد  53كجم مشال بريوت .وقامت وزارة الزراعة بتطويره ،ويف
أوائل السبعينات من القرن العشرين ،وكان هدفه توفري العديد من األنشطة البحرية ب��ش��ك��ل خ�����اص ،مثل
املدرسة الفنية املتخصصة يف الصيد ،واملتحف البحري العام ،واملعامل وغريها.
	•ويتكون املوقع الواقع على مساحة  3هكتارات من معامل لألحباث البحرية وجممع لإلدارة واخلدمات ،مفرخ
لالستزراع البحري ،منشأة للتسمني وورشة .إال أن األجزاء املهمة من املباني مت تدمريها خالل احلرب اليت استمرت 17
ً
ً
ً
جزئيا.
مؤخرا ترميم وجتهيز املعامل واملباني اإلدارية ومساكن الطلبة
عاما .ولكن مت
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	•وحيتاج متحف األحياء املائية إىل التجديد والرتميم والتجهيز .هذا باإلضافة إىل أن مفرخ االستزراع املائي البحري
حيتاج إىل الصيانة والتجهيز .وقد مت إنشاء مشروع جترييب للتسمني والتفريخ يف عام  .2000وحتتاج هذه املنشأة
إىل بعض التعديالت واإلضافات من اإلمدادات املائية والتهوية لتصبح أكثر فائدة .يقع املفرخ واجملاري املائية حتت
صوبة واحدة (1000م )2حتتوي على غرفة إلنتاج البيض بكميات كبرية ،غرفة لرتبية الطحالب ،غرفة للريقات،
وجمار مائية.
غرفة للتحضني
ٍ
	•الشويفات (مركز االستزراع املائي) ويقع على بعد حوالي  5كم جنوب بريوت وبه مفرخ وأحواض أمسنتية
ً
ً
جتريبيا للبلطي وغريه من أنواع أمساك املياه العذبة .وتتطلب هذه
مشروعا
للتسمني .واهلدف منه أن يكون
املنشأة جتهيزات ومعدات وغريها من اإلنشاءات.
	•مركز إجنار لالستزراع املائي ويقع على بعد  56كم شرقي بريوت يف وادي البقاع (اهلضبة الوسطى) ،وقد أنشئ
يف عام  1961على ارتفاع حوالي  900م .وهو عبارة من مفرخ ومزرعة للرتاوت مصممة إلنتاج من  2إىل  3ماليني
من اإلصبعيات يف العام الواحد .ويف عام  2002قام املركز بتفريخ  1600000بيضة .وحيتاج إىل بعض التعديالت
لضمان تكاثر وتفريخ أنواع أخرى من األمساك للمساعدة يف إعادة إمداد األنهار اللبنانية بأنواع مسكية حملية.
ً
ً
طبيعيا تبلغ مساحته  40000م2يتم فيه محاية العديد من النباتات واحليوانات املائية حتت
خزانا
وميتلك هذا املركز
إشراف ومتابعة مركز إجنار .باإلضافة إىل ذلك أطلق مركز إجنار حوالي  200ألف من اإلصبعيات داخل األنهار
واملوارد املائية والبحريات .كما يرحب باملشروعات البحثية ذات الصلة باجلامعة اللبنانية واملركز القومي لألحباث
البحرية .وكان أحد املشروعات البحثية حول إدخال  .Astacus astacus Lوقد أجريت دراسات عن األحجام املختلفة
وعن اخلصوبة والداللة املائية والتأثريات املائية ،وذلك بالتعاون مع اجلامعة األمريكية يف بريوت.
مركز اهلرميل ويقع على بعد  140كم شرق بريوت يف وادي البقاع (اهلضبة الوسطى) على ارتفاع حوالي  650م.
وهو منشأة جتريبية حديثة إلنتاج أمساك الرتاوت ،كما يهدف إىل تقديم نفس اخلدمة اليت يقدمها مركز إجنار يف
منطقة هريميل.

اللوائح املنظمة:
ال تتطلب وزارة الزراعة أي ترخيص إلنشاء املزارع .إال أن إنشاء مزارع االستزراع املائي البحري تنظمها وزارة البيئة،
حيث حتتاج إىل دراسة تقييم لألثر البيئي .كما خيضع إنشاء هذه املشروعات ملراقبة السلطة احمللية ويتم التعامل
ً
حاليا تعديل
مع هذه املزارع على أنها مشروعات جتارية خاضعة لرتخيص السلطة احمللية .وعلى الرغم من ذلك جيري
القوانني احلالية اخلاصة بهذا املوضوع من قبل وزارة الزراعة.

البحوث التطبيقية ،التعليم والتدريب:
املؤسسات البحثية لالستزراع املائي هي مؤسسات خاصة وعامة وهي كالتالي:
• املشروعات البحثية الستزراع الرتاوت ونقل التكنولوجيا يف مركز إجنار ملفرخ االستزراع املائي.
• املؤسسة البحثية العامة– املركز القومي للبحوث البحرية ،حتت مظلة ورعاية اجمللس القومي للبحث العلمي،
ً
أيضا عن البحث يف جمال االستزراع املائي البحري.
وهي املسئولة
ً
حاليا على مسكة الـصايف (البطاطا) والدنيس األبيض
• حبوث اجلامعة األمريكية يف بريوت اليت تركز
والشرغوش .تشمل املشروعات البحثية األخرى دراسة الوقار (اهلامور) ( )Epinephelus sppواملكاسب الصحية من
ً
وأيضا تقنية االستخدام املزدوج للمياه يف املناطق شبه القاحلة.
استهالك األمساك،

• اجلامعة اللبنانية ,وهي اجلامعة القومية ,اليت تقوم بعمل أحباث بالتعاون مع املركز القومي للبحوث العلمية
ومركز إجنار.
• ختطط جامعة باالمند إلنشاء منشأة حبثية للقيام بدراسات حبثية يف جمال االستزراع املائي البحري.
• املعهد احلكومي لعلوم البحار واملصايد يف بريوت مشال لبنان.
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يوجد تعاون بسيط بني هذه املؤسسات ،ولكن يتم معاجلة ذلك األمر عن طريق الباحثني فيما بينهم والذين حياولون
اآلن تطوير مبادرة مشرتكه لالستزراع املائي من أجل صاحل لبنان .وعلى الرغم من أن مركز إجنار حياول نقل النتائج
اجلديدة والتقنيات احلديثة للمربني فال يزال هناك املزيد الذي ميكن عمله بشأن نشر وتبادل املعلومات والتدريب
ونقل التكنولوجيا.

 - 4االجتاهات ،والقضايا والتنمية:
ميكن زيادة إنتاج وإنتاجية االستزراع املائي يف لبنان من خالل العالقة مع وفرة وجودة املاء والظروف املالئمة
لالستزراع .وباستثناء املغرب فإن لبنان هي الدولة العربية الوحيدة اليت تستزرع الرتاوت .جيب تطوير وسائل وتقنيات
االستزراع املستخدمة .كما جيب االستثمار يف هذا القطاع لتطوير البنية التحتية .كذلك جيب إجراء البحوث لتطوير
وحتسني معامل التحول الغذائي ،صحة احليوان ،وتقنيات االستزراع لألنواع املستزرعة.األنواع املستهدفة/املقرتحة هي:
• القاروص األوروبي ( )Dicentrarchus labraxيف أقفاص ساحلية ومغمورة يف املياه املفتوحة.
• الدنيس ( )Sparus aurataيف أقفاص ساحلية ومغمورة يف املياه املفتوحة.
• الدنيس األمحر (.)Chrysophrys spp
• اجلمربي النمر العمالق (.)Penaeus semisulcatus
• مجربي كوروما (.)Penaeus japonicus
• البطاطا (السيجان -الصايف (.)Siganus spp
• الرتاوت (.)Salmo spp
• الكارب (.)Hypophthalmichthys spp
• القرموط (السيللور (.)Silurus glanis
جيب تطوير التشريعات والقوانني املتعلقة باالستزراع املائي ،تأسيس الشركات املائية والتأثري على البيئة .كما جيب
االهتمام بقطاع اإلحصاء يف هذا القطاع.ويعترب نقص املوارد املائية والبشرية أهم عاملني يؤثران ً
سلبا على تنمية قطاع
االستزراع املائي يف لبنان.

 - 5املراجـع:
Darwish, S. and Malti, P. La salmoniculture a la Bekaa. Thesis paper: ESIAM (Ecole Superieur d’ingenieurs
d’Agronomie).
El Zein, G. 1997. Development Actuel de la peche et l’aquaculture au Liban. La pisciculture Francaise d’eau
vive et d’etang saumatre et marine. Numero 130 – 4eme trimestre 1997 revue trimestrielle – 80F, pp. 13 - 27.
EL Zein, G. and AL Hawi, I. 2004. Essai de l'introduction d'une nouvelle espèce, Astacus astacus L., écrevisse
(crayfish) au Liban, étude de son adaptation et possibilités de son élevage. L'Astaciculteur de France, No 79, pp.
2 - 9.
El Zein, G., Malti, P, and Darwish, S. 1997. Etude de Quelques parameters Pysico-Chimiques et Biologiques
de l’Eau des Stations Piscicoles a la Bekaa. Lebanese Science Bullettin volume 10 number 4 1997, pp. 3 - 20.
Hamze, M. & Abul Khoudoud, A. 2001. Development and Agro-food ) Policies in the Mediterranean Region:
Lebanon Country Report. CIHEAM.
Majdaleinei, S. 2004. Aquaculture sector in Lebanon. An internal document in the Department of Fisheries
and Wild Life – MOA.
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البحث العلمي و نقل تقنيات االستزراع السمكي فـي اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
السيدة /سهام مرباح  ،باحثة يف تقنيات التكاثر االصطناعي باملركز الوطين للبحث والتنمية
يف الصيد البحري وتربية املائيات  ،وزارة الصـيد البحري و املـوارد الصيديـة

املقدمة:

للنهوض باالستزراع السمكي يف اجلزائر ،أصبح البحث العلمي أداة أساسية لتمكني املهنيني واملهتمني
بالقطاع من التحكم يف املهارات و التقنيات املستعملة .من أجل هذا ،ارتأت وزارة الصـيد البحري و املـوارد الصيديـة دعم
القطاع مبؤسسة خمتصة يف البحث ،و كان أن مت تأسيس املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية
املائيات.
يقوم املركز َ
بعدة مهام حبث و تنمية يف جمال االستزراع السمكي خاصة وتربية املائيات ّ
عامة و هذا من خالل مشاريع
املسجلة ،اليت يقوم بتنفيذها فرق من الباحثني املختصني .كذلك ،و بغرض تفعيل بعث القطاعّ ،
ّ
زود املركز
البحث
ّ
مبشاريع ريادية على شكل مفارخ و مزارع منوذجية موزعة يف خمتلف أحناء الرتاب الوطين ،كمزرعة تربية الربيان
بسكيكدة ،مزرعة تربية األمساك البحرية بتيبازة ،مزرعة تربية األمساك الصحراوية ّ
ببشار ،مفرخة سطيف
ألمساك املياه العذبة باإلضافة إىل امللحقات التابعة للمركز.
على سبيل املثال ،مت ّ
التحكم على مستوى مزرعة تربية الربيان يف إنتاج يرقات و تسمني الربيان الياباني ،كما
جنح فريق حبث يف جتربة رائدة على مستوى اجلزائر من التحكم بتقنيات تفريخ أمساك الشبّوط الصيين الذي يتم
استغالله بطريقة مكثفة يف الصيد القاري كانت تعتمد اجلزائر كلية على استرياد البالعيط من أجل جتديد
املخزون مبختلف السدود و املسطحات املائية.
 - 1مزرعة منوذجية لرتبية اجلمربي باملرسى (والية سكيكدة):
تعد املزرعة النموذجية إلنتاج اجلمربي الياباني ،والواقعة بشاطئ الرميلة مبنطقة املرسى شرق والية
سكيكدة ،من بني أهم املشاريع اإلسرتاتيجية الناجحة املدرجة يف إطار االستثمار املشرتك بني اجلزائر وكوريا
ً
مستقبال يف تطوير تربية اجلمربي.
اجلنوبية ،واليت من شأنها املساهمة
 -2إجناز املزرعة:
ً
انطلقت أشغال إجناز املزرعة نهاية مارس 2009على مساحة  15هكتارا قابلة للتوسيع ،وتضم 08أحواض
كبرية؛ أربعة منها منتهية وهي يف طور االستغالل ،أما األربعة املتبقية فهي يف طور اإلجناز ،باإلضافة إىل وجود ستة
أحواض أخرى خمصصة للتوسيع على املدى البعيد ،كما حتتوي املزرعة على مفرخة وحمطة لضخ مياه البحر وسكنات
خاصة باإلطارات وقاعة للمحاضرات ،وعلى خمرب علمي.
 1-2أعمال البحث و اإلنتاج:
انطلقت عملية اإلنتاج بهذه املزرعة ،يف18إبريل 2011وبدأت عملية التكاثر باسترياد أمهات اجلمربي من
مصر ،و القيام بعملية التفريخ االصطناعي ثم التسمني كتجربة أوىل من أجل التحكم مبختلف التقنيات.
كمرحلة ثانية ،يقوم فريق العمل بإجراء أوىل التجارب يف عملية تفريخ و إنتاج يرقات اجلمربي احمللي لتحسني
عملية التسمني و تقليص ّ
مدتها من أجل تثمني األنواع احمللية.
ً
ّ
سنويا مبعدل  3ماليني يرقة لكل دورة.
تقدر القدرة اإلنتاجية ملفرخة املزرعة حوالي  20مليون يرقة
ً
مستقبال بتزويد مشروع تسمني اجلمربي بورقلة (جنوب اجلزائر) ،عند انتهاء أشغال
وستقوم هذه املزرعة النموذجية
ً
ً
إجنازه بالريقات،حيث يتوقع حتقيق إنتاج  30طنا سنويا من اجلمربي الياباني.
 2-2مفرخة ألمساك املياه العذبة (والية سطيف):
استطاع مسئولو القطاع تفعيل نشاط الصيد القاري على مستوى ّ
السدود و خمتلف املسطحات املائية عرب
ً
ً
أساسا على إعادة زرع هذه املسطحات دوريا بريقات و بالعيط الشبوط
خمتلف أحناء الرتاب الوطين .يعتمد هذا النشاط
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الصيين بنوعيه ،الفضي و كبري الرأس .االعتماد على االسترياد من أجل جتديد املخزون ودفع الباحثني إلجياد حلول
ً
ّ
علما بأن هذه األنواع من األمساك ال تتكاثر بطريقة طبيعية يف
التحكم يف تقنيات التفريخ االصطناعي،
بغرض
ّ
ّ
املياه اجلزائرية ،لعدم توفر الشروط البيئية اليت حتفز عملية التكاثر .كتيار املياه و ّ
كمية األكسجني.
املتخصص يف تربية األمساك القارية سنة ّ ،2010
مت ّ
ّ
النجاح يف تفريخ أمساك
بعد عدة جتارب قام بها فريق البحث
ّ
ّ
الشبوط ّ
الصيين على مستوى أول مفرخة أجنزت هلذا الغرض ،و بهذا النجاح مت القضاء على استرياد الريقات و تفنيد
النظرية اليت تشكك يف خصوبة أمهات األمساك.
 -3التعريف مبفرخة سطيف لألمساك القارية:
مت إجناز مفرخة زايري لألمساك القارية الكائنة مبدينة األوريسيا والية سطيف قرب مسطح مائي مساحته
ّ
الغنية بالعوالق اليت تشكل غذاء أمهات األمساك والريقات.
مخسة هكتارات ليسهل إمدادها باملياه
أساسا على حوضني لتخزين األمهات ،سعة كل واحد منهما عشرون ً
ً
ً
مكعبا ،ستة أحواض سعة
مرتا
حتتوي املفرخة
ّ
مكعبة ( )18قارورك زوق لتحضني البيض و ست حاضنات أخرى سعة كل واحدة  200لرت.
كل واحد ثالثة أمتار
 1-3عملية التفريخ االصطناعي:
من أجل القيام بهذه العملية ّ
مت اصطياد ّأمهات األمساك من سد عني زادة ثم نقلها إىل املفرخة اليت تبعد حوالي  50كم.
قام فريق البحث بإجراء عدة حماوالت إلجياد حلول و تكييف تقنية من أجل احلصول على نتيجة إجيابية .حيث ّ
مت حقن
األمهات بهرمون ال HCGو مسحوق الغدة النخامية للشبوط العادي.
بعد فرتة زمنية حمددة يرتبط طوهلا أو قصرها بدرجة حرارة املياه متت عملية التفريخ ثم التلقيح االصطناعي حسب
ً
ساعة.
التقنية املعرتفة ثم حضن البيض يف احلاضنات مدة متوسطة قدرها 24
 2-3حصيلة اإلنتاج:
بعد تكليل أول عملية تفريخ سنة  2010بالنجاح ،تواصلت العملية ،حيث مت التحكم يف التقنيات أكثر و
ّ
التعرف عل العوائق اليت جيب ختطيها من أجل حتسني اإلنتاج .اجلدول التالي حيتوي على حصيلة اإلنتاج إىل يومنا هذا.
جدول رقم  :1إنتاج يرقات مسك الش ّبوط الصيين بنوعيه

السنة

اإلنتاج(مليون يرقة)

عدد السدود املزروعة

2010
2011
2012

1,1
6,1
4,2

8
23
14

 3-3استزراع السدود و الصيد القاري:
بفضل عمليات استزراع املسطحات القارية املتمثلة معظمها يف سدود ّ
موزعة عرب الرتاب الوطين ،مت إعطاء 50
ً
يقدر ّ
بالصيد الذي ينتج عنه خلق من  3إىل  4مناصب عمل مباشرة .و ّ
تسرحيا ّ
معدل اإلنتاج السنوي ب  2000طن قابل
للتحسني يف السنوات القادمة.
 -4اخلامتة:
ّ
باإلضافة ألعمال البحث حول تطوير و حتسني عملية إنتاج يرقات اجلمربي و كذا تفريخ الشبوط الصيين،
يقوم مركز البحث بتحسني و تطوير و كذا إنتاج أنواع أخرى من األمساك و األحياء البحرية ذات القيمة االقتصادية
الفعلية ،كما يساهم يف حتسني املعارف النظرية والتطبيقية للطلبة املسجلني مبختلف اجلامعات و املعاهد.
و كدور أساسي تقوم فرق املركز عرب مشاريعها املسجلة بأعمال حبث و حتسني و تطوير تقنيات التفريخ و تربية
األمساك قصد إعانة و مرافقة أصحاب مزارع تربية األمساك يف اجلزائر.
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واقع وآفاق تربية األحياء املائية بتونس
دكتور  /مراد الزواري  ،مدير باملركز التقين لرتبية األحياء املائية بتونس

 -1توطئة:
حيظى نشاط تربية األحياء املائية باهتمام عاملي باعتبار الدور الذي ميكن أن يلعبه يف املساهمة يف تغطية
العجز يف املنتجات السمكية الناتج عن ارتفاع الطلب مقابل نقص يف اإلنتاج ناتج إىل ّ
عدة عوامل ( بيئية ،صيد
عشوائي و جمحفّ ،
تلوث.)..
على الصعيد الوطين حظي قطاع تربية األحياء ّ
املائية بعناية خاصة تتجلى من خالل ما مت اختاذه من إجراءات تهدف إىل
تنمية هذا القطاع ،نذكر منها ما يلي:
ً
بنكا للمعلومات حول خمتلف املواقع املالئمة الحتضان مشاريع
أ  -وضع خمطط مديري لتنمية هذا النشاط يتضمن
إنتاجية على اليابسة.
ب  -التنقيحات املدخلة على التشريع اجلاري به العمل خبصوص املساهمة األجنبية يف رأس مال الشركات املختلطة
الباعثة ملشاريع تربية األحياء املائية حيث تطورت نسبة هذه املساهمة من  % 50إىل  % 66وذلك لتشجيع الباعثني
األجانب على إقامة عالقات شراكة مع أطراف تونسيني.
ً
ً
جزئيا
كليا أو
ج  -إقرار حوافز خصوصية ضمن مقتضيات جملة االستثمارات لفائدة هذا النشاط تتمثل يف حتمل الدولة
ملصاريف تهيئة البنية األساسية لبعث مشاريع الرتبية.

 الوضع احلالي:ً
ّ
إنتاجا ّ
يقدر بنحو  7240طن أي ما ميثل حوالي  % 7من اإلنتاج
حقق نشاط تربية األحياء املائية خالل ّسنة 2011
اجلملي للمنتجات السمكية البالغة حنو  109ألف طن.
و يتأتى هذا اإلنتاج من املصادر التالية:
ّ
البحرية وعددها  33حيث ساهمت بنحو  6200طن ،متكونة خاصة من أمساك
 مشاريع تربية األمساكالقاروص و الوراطة (  5840طن) و النت األمحر (  360طن).
القوقعيات و عددها  10مساهمات بإنتاج مجلي حبوالي  170طن ّ
ّ
مروجة بالسوق الداخلية.
 مشاريع تربيةً
 تربية األمساك باملياه العذبة و اليت ّأيضا باألسواق الداخلية.
وفرت ما يقارب  900طن مروجة

ّ -2
خطة التنمية 2016/2007م:
ّ
مت خالل سنة  2006وضع برنامج تنموي لقطاع تربية األحياء املائية.
و يهدف هذا الربنامج باألساس إىل:
 تنمية اإلنتاج من  3,5إىل  15.3ألف طن. إحداث ما يفوق عن (  ) 500موطن شغل جديد و قار.ً
وسيتم حتقيق أهداف هذه ّ
ّ
ّ
مجلية ّ
ّ
خاصة يف
العشرية  2016/2007باستثمارات
مشروعا خالل
اخلطة من خالل بعث 39
ً
حدود  87مليون دينار و ترتكز هذه ّ
أساسا على ثالثة حماور:
اخلطة
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أ  -تربية األمساك البحرية:
ً
مشروعا لرتبية
اهلدف :تنمية اإلنتاج من ( ) 1300طن سنة) 2006م) إىل ( )8500طن يف عام 2016م من خالل بعث ( )13
األمساك باألقفاص و ّ 4
مفرخات.
ً
نظرا للصعوبات اليت اعرتضت املشاريع األوىل املنتصبة على اليابسة من حيث ارتفاع كلفة االستغالل و ّ
خاصة منها
مما جعل منتوجها غري قادر على جمابهة املنافسة باألسواق العامليةّ ،
ّ
الطاقة ّ
ّ
املتوسطية إىل
التوجه على غرار البلدان
مت
ّ
الرتبية بعرض البحر ّ
خاصة و أن هناك إمكانيات طبيعية معتربة لبعث هذا النوع من املشاريع ببالدنا من ذلك وجود
ّ
ّ
عدة مواقع بعرض البحر صاحلة الحتضان العديد من املشاريع و كذلك توفر تقنيات جديدة كاألقفاص العائمة القابلة
للغمر.
ب  -تربية األمساك باملياه العذبة:
اهلدف :تنمية اإلنتاج من  1100طن سنة 2006إىل  4500طن يف عام 2016م من خالل بعث  5مشاريع لرتبية األمساك
بالسدود و  5مشاريع للرتبية باملياه اجلوفية الداخلية.
ً
ّ
(التحكم على مستوى البحث يف تربية ّ
ّ
عدة أصناف من أمساك
املشجعة و اإلمكانيات املتاحة يف اجملال
اعتبارا للنتائج
املياه العذبة كالبلطي و الكارب الصيين ..،إضافة إىل وجود ّ
مسطحات مائية بالسدود تقارب مساحتها  20ألف هكتار
خاصة باجلنوب التونسي )..اتجّ ه العمل على تشجيع ّ
و كذلك مياه جوفية دافئة صاحلة لرتبية األمساك ّ
الفنيني و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلاصة باستغالل هذه املسطحات
املسطحات لبعث مشاريعهم ،ولقد مت يف الغرض إعداد الشروط
اخلواص الستغالل هذه
اخلواص .كما ّ
مت إعداد دورة تكوينية لفائدة ّ 10
ّ
فنيني سامني لبعث مشاريع يف اجملال.
من قبل
ج  -تربية القوفعيات:
اهلدف :تنمية اإلنتاج من  200طن إىل  900طن من خالل بعث  2مشروع لرتبية بلح البحر و ّ
احملار (  800طن) و  2لرتبية
ّ
طن).
القفالة ( ٍ 100
ً
نظرا لإلمكانيات احملدودة للرتبية ببحرية بنزرت من ذلك ّ
جراء التغيرّ ات املناخية ّ
نوعية مياه البحرية من ّ
ّ
خاصة يف
تقلب
عدة فرتات من السنةّ ،
مادة البيوتوكسني يف ّ
فصل الصيف و تواجد ّ
مت االجتاه إىل الرتبية على احلبال العائمة بالبحر
ّ
املفتوح اليت سوف ّ
متكن من إنتاج ّ
كميات أوفر و تروجيها بدون انقطاع .و يف هذا الصدد مت القيام بتجربة يف سواحل
منو ّ
بينت نسبة ّ
مرسى األمراء ّ
مشجعة.
أ ّما خبصوص نشاط تربية القفالة فلم يشهدحتى اآلن االنطالقة املرجوة يف حني أنه يعترب من ّ
أهم املنظومات اليت ميكن
ً
اعتبارا لإلمكانيات املتاحة ،من ذلك وجود
أن نراهن عليها بالنسبة لتنمية إنتاج تربية األحياء املائية و صادراتها و ذلك
العديد من املناطق الصاحلة هلذا النشاط و التحكم يف تفريخ و تربية القفالة على املستوى البحثي .و يعود هذا إىل
ً
ّ
حتميا إيقاف اإلنتاج و التسويق ،و
ينجر عنه
سببني أساسينيّ :أوهلما تواجد مادة البيوتوكسني يف مواقع الرتبية الذي
ّ
مفرخ اصطناعي ّ
الثاني عدم وجود ّ
للقفالة.
ً
وسعيا لدفع هذا النشاط جيري العمل على إجناز مشاريع لتسمني القفالة ذات احلجم الصغري مبواقعها الطبيعية
ً
ً
حاليا يف إطار مشروع التعاون التونسي الياباني ( اإلدارة املستدمية
اعتمادا على نتائج التجربة النموذجية املقامة
للثروات السمكية الساحلية ).

آليات تنفيذ ّ
اخلطة:

ً
تدعيما هلذه ّ
اخلطة قمنا جبملة من اإلجراءات لفائدة قطاع تربية األحياء املائية ّ
تتمثل فيما يلي:
و
ّ
• متكني مشاريع تربية األحياء ّ
املائية من االمتيازات املنصوص عليها مبجلة االستثمارات (الفصل .) 52
• إعفاء املدخالت من املعاليم ّ
الد ّ
يوانية و األداء على القيمة املضافة.
الدولة  40باملائة من مصاريف ّ
حتمل ّ
• ّ
الفنية ملشاريع تربية األحياء ّ
الدراسات ّ
املائية و ذلك بسقف
 40ألف دينار.
150

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

ّ
النموذجية لرتبية األمساك ببومهل إىل مركز فين يتولىّ إيصال نتائج البحث إىل املهنيني و
• تطوير احملطة
تأطريهم و كذلك مساندة املستثمرين اجلدد.
ّ
و باإلضافة إىل هذه اإلجراءات يوجد إطار ّ
يتمثل يف التعاون مع بلدان صديقة يف اجملال.
مشجع لبلوغ األهداف املرسومة

تقدم إنـجاز ّ
ّ -3
اخلطة خالل  2007و :2011
ّ
مت خالل الفرتة املرتاوحة بني  2007و  2012تسجيل ّ
عدة بوادر استثمارية يف قطاع تربية األحياء املائية ،و
ً
حاليا إىل إجناز:
أسفرت اجلهود
ً
مشروعا لرتبية األمساك البحرية يف األقفاص.
 24  10مشاريع لرتبية القوقعيات. 5 -مشاريع لرتبية األمساك باملياه العذبة.

إجيابي لنجاح هذه ّ
مشجعة و هذا ّ
و يالحظ ّ
أن نسبة اإلجناز بالنسبة هلذه الفرتة تعترب ّ
ّ
اخلطة حيث إن النتائج
مؤشر
ّ
احملققة تعترب مطابقة ملا ّ
ّ
باخلطة سواء كان على مستوى اإلنتاج أو االستثمار.
متت برجمته
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جتربة تربية مسك البلطي يف املياه اجليوحرارية يف اجلمهورية التونسية
د .حممد صاحل عزازة

اخلصائص البيولوجية:
• تتميز بسرعة منوها.
• حتملها للرتبية يف كثافة عالية.
• حسن مقاومتها لألمراض.
• تأقلمها يف جمال واسع من التغريات الفيزيوكيماوية ملياه الرتبة.
• تأقلمها مع مجيع أساليب ومنظومات الرتبية.

التوزيع اجلغرايف:
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دواعي إدماج مسك البلطي:
• عدم استغالل املصادر املائية اهلامة يف اجلنوب التونسي (املياه اجليوحرارية) االستغالل األمثل.
• اقتصار إنتاج أمساك املياه العذبة على اإلنتاج غري املكثف لسمك الصندر والبوري.
• عدم توفر أنواع من أمساك املياه العذبة ذات القيمة االقتصادية والغذائية يف املسطحات املائية.
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حوض التسمني

أحواض تربيد املاء

مركز بشيمة لرتبية األمساك
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برج التربيد
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األهمية االقتصادية واالجتماعية:
• تعزيز اإلنتاج الوطين من أمساك املياه العذبة.
• تثمني املياه اجلوفية احلارة يف إنتاج بروتني حيواني ذي قيمة غذائية هامة.
• تعزيز وحتسني مردودية املشاريع الفالحية وذلك بإدماج نشاط تربية األمساك يف نطاق مشاريع مندجمة.
• املساهمة يف خلق مواطن شغل جديدة ودعم احلركة االقتصادية يف املناطق الداخلية.

التحكم يف مجيع مراحل الرتبة:
 حتسني منو هذه األمساك. حتسني نسبة احلياة. حتسني فاعلية التحول الغذائي. -إنتاج أمساك وحيدة اجلنس (ذكور).

التحكم يف تربية مسك البلطي:
عملية التكاثر (التفريخ)

أحواض التفريخ
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عملية التفقيس)  5-4أيام
بعد عملية التلقيح)

حضانة البيض
يف فم األمهات

احلضانة االصطناعية

التقليص الكامل لكيس
امللح ( 10أيام بعد عملية التلقيح)

مجع الريقات

مجع البيض

مراحل منو الريقات
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مراحل تربية الريقات:
الكثافة من  8000إىل  12000يرقة 3م
نسبة احلياة من  68إىل %48
نسبة التحول الغذائي 1.97
3.00

y = 0,297e0,0787x
R2 = 0,9711
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مرحلة ما قبل التسمني:
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PM = 0,7056e0,053x

الكثافة من  1000إىل  3000يرقة 3م
نسبة احلياة من  90إىل %98
نسبة التحول الغذائي 1.71

20
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R2 = 0,9864
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كمية الغذاء حسب حجم ومراحل الرتبية:
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الكمية املثلى %

وزن األمساك (غ)

8.70

10g – 2

5.00

25g – 10

3.80

50g – 20

3.00

80g – 50

2.30

16g – 80

1.80
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مرحلة التسمني:

اإلنتاج املكثف لسمك البلطي يف األحواض الرتابية ( )80 - 60كغ /م3

التحكم يف جنس األمساك :إنتاج أمساك وحيدة اجلنس (ذكور)
اإلناث %
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ذكور  %نسبة احلياة %

O

حرارة املياه C
30.28 _+ 0.53

54.65

45.35

86

35.80

64.20

81

47.83

52.17

92

36.48 _+ 0.35
2984 _+ 0.92

25.64

74.36

78

53.61

46.39

97

36.51 _+ 0.41
29.91 _+ 1.03

25.93

74.07

81

53.26

46.74

92

36.70 _+ 0.45
30.21 _+ 0.80
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حتسني فاعلية األعالف:
تقليص كلفة اإلنتاج

خملفات إنتاج التمور

الفول املصري

الطحالب اخلضراء

إستزراع األمساك يف بعض السدود:
 سد لبنة. سد واد العبيد. سد اخلماس. -سد املصري.

حسن تأقلم هذه األمساك:
 سرعة النمو. حتملها للحرارة املنخفضة للمياه خالل فصل الشتاء. -تكاثرها.

Aquaculture Research:
The use of tuna industry waste in the practical diets of iuvenile Nile tilaoia (Oreochromis
niloticus.L.): effect
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اآلفاق املستقبلية:
• إقامة دراسة فنية ـ اقتصادية ملزيد من التحكم األمثل يف كلفة اإلنتاج ،ثم يف مرحلة الحقة دراسة اقتصادية ـ
اجتماعية لتنمية هذا النشاط الواعد.

• العمل على تنمية الرتبية غري املكثفة هلذه األمساك يف السدود.
• إمكانية تثمني املنتوج وذلك بتحوليه.
إمكانية إدماج أنواع أخرى من األمساك تتأقلم مع اخلصائص املناخية وذلك بعد دراسة معمقة يف الغرض.
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نشاط اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية يف مجهورية مصر العربية
د  /أمحد عبد املنعم املزين  ،مدير عام باهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية

مصادر الثروة السمكية يف مصر:
املصايد الطبيعية:

االستزراع السمكي:

 مزارع أهلية على مساحة  370ألف فدان. مزارع حكومية وعددها أربع مبساحة  6000فدان.مفرخ أغلبها مبحافظة كفر الشيخ وأغلبها لتفريخ أمساك املياه العذبة وأربعة
 مفرخات أهلية ويبلغ عددها قرابة 500ٍ
فقط للتفريخ البحري.
ً
 مفرخات حكومية وعددها 11مفرخا منها مفرخ فقط لتفريخ األمساك البحرية باألسكندرية. مراكز حتضني للزريعة وعددها أربعة. -أقفاص مسكية.
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اإلنتاج العام ملوسم :2011
بيان توزيع اإلنتاج حسب مصادره:
املصدر

م

اإلنتاج بالطن

1

البحر األبيض

77799

2

البحر األمحر

44504

3

البحريات

163339

4

نهر النيل و فروعه

89712

اإلمجالي للمصايد الطبيعية

376346

االستزراع السمكي

986820

اإلمجالي العام

1362174

5

نشاط اهليئة:
تؤدي اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية دورها على ثالثة حماور بهدف زيادة متوسط استهالك الفرد
السنوي حتى عام  2017إىل  30كجم للفرد.
 -1دور إنتاجي.
 -2دور خدمي و إرشادي.
 -3دور تشريعي.

دور اهليئة يف تنمية املصايد الطبيعية:
 إعادة تقدير املخزون السمكي وحتديد جتمعات و أنواع األمساك بكل منطقة بالبحر األبيض بالتعاون مع معهدعلوم البحار ومنظمة األغذية و الزراعة.
 استحداث نظام مراقبة الشواطئ وسفن الصيد املخالف بالتعاون مع وزارة البحث العلمي ووزارة االتصاالت حيث تعتربً
مشاال
الشواطئ املصرية من الشواطئ الفقرية ويدفع الصيد اجلائر و املخالف بعض سفن الصيد الخرتاق حدود دول اجلوار
ً
وجنوبا مابني تونس وليبيا ومالطا وتركيا يف البحر األبيض واليمن والسودان والسعودية يف البحر األمحر.
 إعادة تأهيل البحريات املصرية و املرابي الطبيعية. -1إعادة ترسيم حدود البحريات املصرية لوقف التعديات على البحريات باستخدام االستشعار عن بعد ومشل
ذلك حبريات املنزلة – الربلس – مريوط.
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 -2وضع خطط تنمية للمسطحات الداخلية بإلقاء زريعة األمساك املختلفة يف حبريات الداخلية مبا قيمته  12مليون
ً
اعتبارا من العام املاضي منها على سبيل املثال ( البحر الفرعوني  17مليون وحدة زريعة  -حبرية قارون و الريان مت
جنيه
تزويدها ب  115مليون وحدة زريعة من البوري والطوبار والبلطي و املربوك الفضي و احلشائش).

تنمية منطقة مثلث الديبة مبساحة  33ألف فدان وإعادة تأهيله بالتعاون مع منظمة  IUCNلصون الطبيعة.
لتنمية املصايد الطبيعية الداخلية مت البدء يف إنشاء  3مفرخات يف كل من حبرية قارون و الريان والبحر الفرعوني حيث
إن عمليات النقل من مصادر إنتاج وجتميع الزريعة تبعد عن بعض املناطق ملسافة  400كم.

يف جمال االستزراع السمكي والتفريخ:
كل من:
البدء يف إنشاء أربع مزارع مسكية مكثفة يف
ٍ
 -1مزرعة الزاوية بكفر الشيخ.
 -2مزرعة املنزلة بالدقهلية.
كان نتيجة اهمال الدولة يف العهد السابق للوجه القبلي عدم وجود أي نشاط مسكي خبالف مخسة مفرخات لتفريخ
مربوك احلشائش للمقاومة البيولوجية فتم اختيار ثالثة مواقع:
 -1مزرعة مكثفة ملحقة مبفرخ املنيا.
 -2مزرعة مكثفة ملحقة مبفرخ بنى سويف وجاري التنفيذ حالياً.
فدان بنجع محادي ومت اختيار املوقع.
 -3مزرعة على مساحة ٍ 100
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املزرعة السمكية املكثفة باملنزلة:

البدء يف إنشائها يف نهاية عام  2011على مساحة  2,5فدان بطاقة إنتاجية  120طن يف العام على دورتني يف املوسم
بتكلفة بلغت  1,5مليون جنيه ومت االفتتاح يف أغسطس  2012بعدد  12حوض حتضني و  10أحواض دائرية مبساحة
 250م للحوض بلغت إنتاجية احلوض يف املوسم األول  4115كجم.

إعادة تأهيل مشروع مريوط للمزارع السمكية:

من أوجه النشاط يف مجهورية مصر:
االستزراع السمكي يف الصحراء خاصة يف منطقيت وادي النطرون ووادي امللوك وأشهر املزارع بها شركة الوادي
لالستزراع املكثف إلنتاج البلطي  -مزرعة روال وهي مزرعة حبرية بلغ إنتاجها يف املرت املكعب  28كجم من الدنيس و
القاروص.

يف جمال التفريخ البحري:
كان أهم التحديات لالستزراع البحري هو عدم وجود زريعة األمساك البحرية خاصة بعد قرار اهليئة حبظر صيد
الزريعة من املصادر الطبيعية وتعدل القرار بضوابط حدت من عمليات الصيد لذا كان البد من التفكري اجلدي يف
املفرخات البحرية حيث ال يوجد سوى واحد حكومي وثالثة فقط قطاع خاص بطاقات حمدودة.
 -1لذا مت تطوير مفرخ الكيلو  21باإلسكندرية إلنتاج إصبعيات الدنيس و القاروص.
 -2البدء يف تفريخ البوري بالتعاون مع خربة إيطالية و معهد علوم البحار وحققت نتائج جيدة هذا املوسم.
 -3مت طرح عملية إنشاء مفرخ حبري جديد بقيمة  15مليون جنيه ببحرية الربدويل وآخربالكيلو .21
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التعاون مع القطاع اخلاص:

تفريخ وتربية اجلمربي  P. Indicusبالتعاون مع القطاع اخلاص مبفرخ اهليئة حيث مت إنتاج  25مليون وحدة يرقة
مجربي وإعادة تربيتها يف منطقة املثلث.

مزرعة جولدن فيش لالستزراع البحري:
أوىل املزارع الرائدة يف االستزراع البحري مبنطقة املثلث بدمياط على مساحة  300فدان منها  30فدان خمصصة

لالستزراع املكثف ألمساك الدنيس و القاروص بالتعاون مع اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية وإحدى الشركات
ً
جبربا إلنتاج  210طن دنيس وقاروص مبعدل  7أطنان للفدان.
األسبانية املتخصصة بالتعاون مع الشركة التونسية

يف جمال األقفاص السمكية:
كان ملصر دور رائد يف تربية األمساك باألقفاص يف املياه العذبة إال أن اختالف الرؤى بني الوزارات خاصة وزارة
الري وبعض املمارسات اخلاطئة من أصحابها أدى األمر يف النهاية إىل إزالة األقفاص من نهر النيل .وبعد  25يناير بدأت
العودة مرة أخرى ولكن على استحياء .وبدأ التفكري يف االجتاه إلنشاء أقفاص حبرية بطرح مناقصة إلنشاء أربعة
أقفاص حبرية بالبحر األبيض مشال الربدويل.
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كما مت التنسيق مع حمافظة جنوب سيناء إلنشاء جمموعة أقفاص باجلنوب.
دراسة إنشاء جمموعة أقفاص حبرية يف القنال املالحي مشال مالحة بور فؤاد بطول  10كم

مالحة بور فؤاد:
تطوير مالحة بور فؤاد:
وصف مالحة بور فؤاد:
 تقع حبــرية مالحة بور فؤاد يف الشمال الشرقيحملافظة بورسعيد شرق قناة السويس ،ومتتد
مبحاذاة ساحل البحر املتوسط بطول حوالي 16
كم.
 يقسمها الطريق الدولي الساحلي إىل جزأين ،جزءمشال الطريق الدولي يقدر حبوالي  23ألف فدان،
وجزء جنوب الطريق الدولي ،يقدر حبوالي  22ألف
فدان.
 يضاف إىل ذلك مساحة حوالي  5آالف فدان ،تقعشرق املالحة ،منها حوالي  2000فدان مبحافظة
مش��ال سيناء ،وحوالي  3000ف��دان مبحافظة
بورسعيد ،االستغالل األمثل هلا هو االستزراع
السمكي ،وه��ي ضمن األراض���ي املخصصة
للشركة املصرية للصيد ومعداته بالقرار الوزاري
ً
أيضا.
رقم  708لسنة – 1993
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أهم أنواع األمساك اليت تنتجها حبيـرة مالحة بور فؤاد:
اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
املساحة بالفدان

ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل املتوقعة
االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه
جنيه
15

10000

5000

25

املساحة بالفدان

ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل املتوقعة
االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه
جنيه

تنمية املسطح املائي
للبحرية للصيد احلر

اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية

15000

300

1039

3600
إن����ش����اء امل������زارع
واملفرخات السمكية
البحرية
مشال الطريق الدولي
الساحلي

اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
املساحة بالفدان

21600

ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل املتوقعة
االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه
جنيه
410

1479

4800
إن����ش����اء امل������زارع
واملفرخات السمكية
البحرية
جنوب الطريق الدولي
الساحلي
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اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل املتوقعة
االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه
جنيه

املساحة بالفدان

90

5000

1500

200

إن����ش����اء امل������زارع
السمكية
شرق املالحة
ب���اجل���زء ال��س��اب��ق
ختصيصه ملشروع
شباب اخلرجيني

اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل املتوقعة
االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه
جنيه

املساحة بالفدان

47

44.1

57.2

860
إن��ش��اء م��ش��روع��ات
خل���دم���ة ال��ن��ش��اط
السمكي
جنوب املالحة
على اجلزء املتماسك
من الرتبة

اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
املشروع

ا ملسا حة ال���ت���ك���ال���ي���ف ص����ايف ال��ع��ائ��ـ��ـ��د فرص العمل
بالفدان االستثمارية باملليون السنوي باملليون جنيه املتوقعة
جنيه

مصانع علف

20

23

20

300

مصانع جتهيز

10

25

16

100

مصانع ثلج

5

5.5

4

200

ورش تصنيع

10

2.2

0.5

100

حلقات مسك

2

1.5

3.6

160

اإلمجالي

47

57.2

44.1

860
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للنشاط السمكي
جنوب الطريق الدولي
الساحلي
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التأثريات البيئية لالستزراع على املنظومات الساحلية
الدكتور  /حممد الصاحل رمضان  ،املعهد الوطين للعلوم الفالحية  ،جامعة قرطاج

املناطق الساحلية:

أكثر املنظومات اليت تتمركز فيها األنشطة االقتصادية والبشرية.

أنشطة خمتلفة تتفاعل بالتضارب أو بالتوافق:
أبرز األنشطة الساحلية:
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 -1التفاعالت والعالقة مع نشاط واحد:

 -2التفاعالت والعالقة مع عدة أنشطة:

 -3التفاعالت والعالقة مع كل األنشطة:
من أهم األنشطة املؤثرة واملتأثرة يربز قطاع االستزراع املائي:
تربية األحياء املائية (االستزراع املائي):
تعريف منظمة األغذية والزراعة:
 استزراع الكائنات املائية مبا فيها األمساك والرخويات والقشريات والنباتات املائية. ويتضمن ذلك بعض التدخل يف وسائل االستزراع بغرض زيادة اإلنتاج ،مثل التخزين املنتظم ،والتغذية واحلماية منالكائنات املفرتسة ...اخل.
ً
 كما يتضمن االستزراع أيضا امللكية الفردية أو اجلماعية للمخزون املستزرع. وألغراض إحصائية ،فقد اعتربت الكائنات املائية اليت يتم حصادها من قبل األفراد أو اجلماعات املالكة هلا خاللمواسم الرتبية ضمن مساهمة تربية األحياء املائية ،بينما تدخل الكائنات اليت يتم استغالهلا من قبل العامة ،برتخيص
أو بدون ترخيص ،باعتبارها ثروة عامة ،فإنها ضمن حمصول املصايد السمكية.

طرق االستزراع املائـي:
 طرق االستزراع يف األحواض األمسنتية أو الرتابية أو املبطنة. طرق االستزراع يف األقفاص العائمة أو الغاطسة. -طرق االستزراع على العوامات ذات اخليوط الطويلة واألوتاد أوفوق القاع.
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نظم وأنواع االستزراع املائي وعالقتها باحمليط:
 نظام االستزراع املوسع ()1 نظام االستزراع شبه املكثف ()2 نظام االستزراع املكثف ()3( -نظام االستزراع املندمج)

أهم عوامل نـجاح االستزراع املائي:
• اختيار املوقع املناسب وتقييمه حسب الشروط واملستلزمات :الرتتيبية والتهيئة العامة البيئية وخصائص املياه ,البنية
األساسية االقتصادية واالجتماعية.
حجما ونوعية وانتصاباً.
ً
• تصميم اإلنشاءات للمباني واألحواض ضخ وتصريف املياه واختيار األقفاص
• اختيار األنواع باعتبار معدالت النمو وتتقبل األغذية الصناعية ومقاومة األمراض وحتمل عمليات االستزراع
املختلفة.
• اخلربة يف التحكم ونظم تشغيل املزارع (املفرخات ,التسمني ,العلف ,املراقبة الصحية والوقاية).

التفاعالت املمكنة بني مؤشرات مواقع االستزراع:
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االستزراع املائي و التأثريات البيئية للمشاريع:
التأثريات اإلجيابية:
 دعم مصدر أساسي حلماية األمن الغذائي. تامني الربوتني احليواني ذو القيمة الغذائية العالية. محاية وتدعيم املخزون الطبيعي. خلق فرص عمل مباشرة أو غري مباشرة. -تنشيط جماالت موازية ملنظومة االستزراع واألحياء املائية.

التأثـريات علـى املوائـل:
من أخطـر التأثـريات:
 تطور زراعة القشريات اليت اجتاحت مناطق ساحلية شاسعة. ما بدأ يظهر على الشعب املرجانية من تدهور. ما ميكن أن حيدث ملعاشب البوزيدونيا مع تكاثف األقفاص باملتوسط. خماطر انتشار أنواع نباتية أو حيوانية دخيلة.ً
 -مشاكل تزاوج بني األنواع املستزرعة وشبيهاتها بالوسط الطبيعي مما يؤثر سلبا على التنوع البيولوجي.

التأثريات على املخزون والشبكة الغذائية:
ً
غالبا ما تكون األعالف املصنعة لالستزراع ذات مصدر بروتيين حبري
 استنزاف املخزون من أمساك ورخويات...ً
أساسا،حيث يقدر استعمال األمساك يف هذا اجملال بنسبة  %30مما توفره املصايد للغذاء احليواني.
 املردودية الغذائية واملستزرعة املائية :مبا أن املردودية ختتلف حسب الغذاء الطبيعي لألنواع فإن األنواع املفرتسة هيً
اعتمادا ,مع العلم أن مردودية االستزراع تعترب منخفضة مقارنة مع الرتبية احليوانية.
األكثر
 االستزراع املتعلق جبمع الريقات والفراخ من احمليط الطبيعي :ساهم يف تطوير تربية القشريات مع تأثري سليب علىاملخزون الطبيعي والتنوع البيولوجي (الفراخ املستغلة ال متثل سوى  %15من األحياء املصطادة) ,كما ميثل تسمني
حاليا ً
ً
نوعا من هذا االستنزاف.
التونة الشائع

التأثريات على اهليئة الطبيعية:
 بنية إضافية مركزة على الشريط الساحلي ممثلة يف املباني واألحواض و اجملاري.ً
نظرا الخنفاض معدل االرتفاع و تناسق املنشئات مع احمليط من جهة البحر فإن حمطات و أنابيب الضخ هي
 تأثري نسيب172
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ً
تأثريا ,ففي حني ميثل الضخ السطحي أسهل تقنية و أقل تكلفة فإنه يعترب األكثر إعاقة حلركة وجتدد
األكثر
املياه كما أن جودة املياه تبقى عرضة لكل التغريات احمللية.
 أما البديل فإنه يتمثل يف ضخ املياه من األعماق (أو من مستوى طبقة التدرج احلراري) حيث تكون جودة املياهومواصفاتها قارة على مدار السنة يف حني تبقى مياه الصرف على مستوى السطح بعيدة عن كل تأثري ,هذه االمتيازات
تواجهها التكلفة العالية اليت تستدعيها هذه التقنية.

ً
ً
ً
مباشرا من ناحية اهليئة وذلك بتعطيل التيارات
تأثريا
(نسبيا) فإن األقفاص العائمة متثل هي األخرى
 أما يف األعماقً
خصوصا عند استعمال األقفاص للحضانة أو لإلصبعيات حيث ال تتجاوز عيون الشباك  8مم.
املائية
 تكوين منطقة ظل غري طبيعية ينجم عنها حجب الضوء و ما يتبعه من تفاعالت مع أنه باإلمكان حتديد هذهاملؤثرات إذا أخذ بعني االعتبار كل من:
• العدد و احلجم األقصى لألقفاص.
• االجتاه الرئيسي للتيارات املائية.
• املساحة و التباعد النسيب بني األقفاص.
• برجمة جتديد املواقع وإعادة االنتصاب.
عائقا يف حد ذاتهاً ،
ً
نظرا لضعف التيار املتولد ،بل يف نوعية املياه وتواتر الصيانة الفعلية.
 -أما جماري الصرف فإنها ال متثل
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التأثريات على الوسط املائي:
 الوظائف الفسيولوجية  -منو وتكاثر وتنفس وحركة  -مقاومة األمراض ـ ميكن أن تؤثر بشكل غري مباشر علىجودة املياه كالتخفيض من نسبة حتلل األوكسجني الذي ميثل العامل البيئي األكثر أهمية لنمو األحياء و توازن
احمليط.
 كل نوع مستزرع له حد أمثل من احلموضة أو الرقم اهليدروجيين من  7.5إىل  8وحيث ما فاق هذا احلد تتدهور حالة املياه،أما االخنفاض النسيب للرقم اهليدروجيين للماء بعد مروره عرب املزرعة (من  0.05إىل  0.1درجة) نتيجة تنفس األمساك و
ً
إجيابيا ألنه يقلص من نسبة األمونيا (الغري مأين).
ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون فإنه يعترب
ً
ً
نسبيا من  0.5إىل  3باملائة و هو ما جيب مراعاته يف فصل الصيف خاصة و يف
ارتفاعا
 تسجل ملوحة املياه عند الصرفمزارع جنوب املتوسط.

ً
ً
بالغا بها
ضررا
 األمونيا :من الغازات شديدة السمية لألمساك حيث أنها قادرة على النفاذ عرب أنسجة اخلياشيم حمدثةوكذلك بالوظائف احليوية األخرى لألمساك .احلد األقصى يف مياه املزارع هو أقل من  0.02ملغ/لرت.
 النيرتيت :ناتج وسطي يف حتلل املخلفات النيرتوجينية يف املاء ،عادة حيدث تراكم وزيادة لرتكيز النيرتيتباألحواض السمكية يف حالة زيادة حتلل املواد العضوية مع نقص األكسجني يف املياه مبا يؤدى إىل التسمم بالنيرتيت
وبالنسبة ملياه املزارع السمكية فإن تركيز النيرتيت جيب أال يزيد على  0.1ملغ/لرت.
 كربيتيد اهليدروجني :غاز كربيتيد اهليدروجني من الغازات اليت تذوب يف املياه وينتج هذا الغاز من الرواسباملوجودة يف قاع األحواض السمكية يف بيئة ال هوائية ويعترب كربيتيد اهليدروجني من املركبات شديدة السمية
( 0.01ملغ/لرت ).
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 التأثريات امليكروبيلوجية :ضمن بكترييا املياه املاحلة ميكن أن تتولد من جمموعة الفيربيو وبعض الفصائلً
ً
خصوصا عند تواجد املواد العضوية (األحواض).
حمليا
الشديدة الضرر
 التأثريات الناجتة عن مواد الوقاية :يتطلب االستزراع السمكي عند الضرورة استعمال بعض املضادات احليوية أوً
يوميا .هذه املواد ختلط مع إحدى
املواد املطهرة و ذلك بكمية عادية ال تتجاوز  60ملغ للكيلو الواحد من السمك احلي
الوجبات الغذائية اليومية.
 و بالنظر ملعدل امتصاص املضادات عند األمساك املقدر بنسبة  %70فإن الـ  %30الباقية ستتحلل يف املاء برتكيزً
غالبا
مرتبط مباشرة بنسبة التدفق .تبقى اإلشارة إىل أن معدل حيوية املواد يف املاء ال يتجاوز الساعات و أن هذه العملية
ما تكون ظرفية.

ومن وسائل احلد من التأثريات السلبية املصاحبة ميكن مراقبة جودة املياه وإعتماد األحواض الدائرية (ذاتية التنظيف)
مع رفع نسبة التدفق قصد الصرف احليين للفضالت  -تشتيت املياه املصروفة.
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املتابعة العلمية :جودة املياه:
 اعتماد حمطات رصد ومتابعة. مركزية جانبية و حزامية. محالت متابعة نصف سنوية بالنسبة للمياه. القياسات امليدانية :درجة احلرارة،األكسيجني ،العكارة ،الشفافية ،احلموضة وامللوحة. -القياسات املخربية:األمونيا ،النيرتات ،النيرتيت ،اليخضور ،الفوسفات ،املواد العالقة.

املتابعـة العلميـة :القاع والتنـوع البيولوجـي:
 اعتماد حمطات رصد ومتابعة. مركزية جانبية وحزامية. محالت متابعة سنوية بالنسبة للقاع. القياسات امليدانية :درجة احلرارة ،احلموضة ،الرقم اهليدروجيين. القياسات املخربية :املواد العضوية ،الكربون العضوي ،النيرتوجني العضوي ،حجم اجلسيمات ،التنوع البيولوجي(مؤشرات التنوع).

املتابعة العلمية :اعتماد املواصفات البيئية:
العناصر
احلرارة(درجة مئوية)

النسبة القصوى
34

األس اهليدروجيين

9-6.5

املواد العالقة(مغ)

30

املواد الرأسية (مغ)

0.3

النيرتات (مغ)

90

النيرتيت (مغ)

5

الفسفور(مغ)

0.1

املبيدات (مع)

0.005
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اإلجراءات الوقائية :املنشآت:
 معاينة وتطوير اإلنشاءات األساسية. مراقبة مناطق جلب و تصريف املياه. -تنظيف األحواض و مرافق التكثف.

اإلجـراءات الوقائية :حتديد احلرارة و الضـوء:

اإلجراءات الوقائية :التنظيف الدوري:

اإلجراءات الوقائيـة والتصـفية:
ميكانيكية  -بيولوجية  -فوق بنفسجية  -مراقبة املصايف ....اخل .

اإلجراءات الوقائية :إدارة الغذاء:
• التوزيع.
• الكميات.
• مراقبة األكل.
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ضخ األكسيجني:

التهوية:

إجراءات املعاجلة:الشبكة املغلقة املؤقتة:

تقليص الغازات ,رسكلة املياه ,إزالة الطبقات احلرارية ,تكثيف الرغوة السطحية ,تغطية األقفاص.
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إجراءات املعاجلة القصوى:تهوية ،جهر ،ردم ،ري:
إجراءات نوعية :تقنية متجددة:
 تطوير تقنيات إعادة انتشار ومتوقع منشآت االستزراع للحد من التأثريات البيئية و حتفيز ظروف النمو.ً
 تطوير منشآت التسمني بأعالي البحار كاألقفاص الكروية الغاطسة (سعة  3625مم و قطر 20م) عوضا عن األقفاصالعادية.

إجراءات نوعية :اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية:
 كل هذه التأثريات البيئية تدفع حنو إرساء اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية واألخذ باالعتبار كل جوانباالستغالل واحملافظة وليتحمل كل قطاع إجياد اآلليات واحللول دون التدهور البيئي العام.
 تعرف اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ((:)ICZMبأنها عملية دينامية لإلدارة واالستخدام املستدام للمناطقالساحلية ،مع األخذ يف االعتبار كال من هشاشة النظم البيئية واملناظر الطبيعية ،وتنوع األنشطة واالستخدامات
وتفاعالتها ،والتوجه البحري للبعض منها ،وكذلك تأثرياتها على كل من املناطق البحرية والربية ).
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بعض املشاكل املرضية يف املزارع السمكية يف مصر (املقاومة والعالج)
أ.د .حممد سيد حممد مرزوق  ،أستاذ أمراض األمساك و رعايتها  -كلية الطب البيطـري  -جامعة القاهـرة
إن الزيادة املطردة يف الكثافة السكانية يف كافة أحناء العامل و على األخص يف دول العامل الثالث وما
يتبعها من زيادة االستهالك من الغذاء بصفة عامة ومن الربوتني احليواني بصفة خاصة قد ألزم اإلجتاه إىل التوسع يف
اإلنتاج السمكي لتوفري الربوتني احليواني عالي القيمة الغذائية و سهل اهلضم ليغطي النقص احلاد من اللحوم احلمراء
والبيضاء على السواء.
وبالنظر إىل اإلنتاج السمكي يف مصر من مصادره الطبيعية املتمثلة يف البحـرين األبيض املتوسط واألمحر والبحريات
الشمالية الطبيعية وحبرية ناصر الصناعية ونهر النيل وروافده ،جند أن اإلنتاج السمكي من هذه املصادر ال يفي
حباجة االستهالك املصري لعدة أسباب لعل من أهمها الرتكيبات اجلغرافية واجليولوجية خاصة للبحر األمحر على طول
الساحل الشرقي ملصر إىل جانب ارتفاع معدالت التلوث الزراعي والصناعي والصحي ملصادر املياه الطبيعية واالستنزاف
املستمر لزريعة األمساك عن طريق ارتفاع معدالت الصيد اجلائر ،األمر الذي أوجب االجتاه إىل االستزراع السمكي
كضرورة حتمية للتغلب على نقص اإلنتاج السمكي من مصادره الطبيعية.
لقد وصل اإلنتاج السمكي يف مصر عام  2012إىل ما يقرب من  1.200.000طن وصل بنصيب الفرد املصري إىل حوالي
 16.5كيلوجرام يف العام .ميثل االستزراع السمكي حوالي  %65من قيمة اإلنتاج احمللي الكلي املنتج يف مصر
باإلضافة إىل إمكانية توفري األمساك على مدار العام يف صورة مناسبة وصاحلة لالستهالك اآلدمي .إىل جانب توفري
مئات املاليني من زريعة األمساك اليت تلقى يف اجملاري املائية الطبيعية بهدف زيادة اإلنتاج السمكي من هذه املصادر
الطبيعة إىل جانب تعويض املخزون السمكي الناتج عن الصيد اجلائر .إال أن مشاريع اإلنتاج السمكي سواء لألمساك
ً
غالبا ما يقابل بالعديد من الصعوبات واليت تتمثل يف اخنفاض املساحة من األراضي املتاحة وكميات املياه
أو القشريات
الالزمة لالستزراع السمكي إىل جانب ارتفاع معدالت التلوث بوجه عام و التلوث املائي بوجه خاص .وعليه فإن اخلطة
اإلسرتاتيجية املستقبلية لزيادة اإلنتاج السمكي من االستزراع املائي تتلخص يف التوسع الرأسي يف إنتاجية املزارع
السمكية القائمة من خالل زيادة اإلنتاج السمكي من وحدة املياه واستنباط أساليب جديدة وتقنية حديثة الستنباط
أنواع جديدة من األمساك البحرية اليت ميكن استزراعها حتت العوامل البيئية املصرية وتلقى قبول من املستهلك املصري
واألجنيب على السواء ولعل من أهمها أمساك الدنيس والقاروص والوقار واللوت.
وبالنظر إىل البيئة املائية سواء العذبة أو الشروب أو البحرية و اليت متثل الوسط الذي تعيش و تنمو فيه األمساك ،فإنها
حتوي العديد من امليكروبات سواء املمرضة أو غري املمرضة لألمساك و اليت ختتلف وتتباين يف أنواعها باختالف نوعية
الوسط املائي نفسه ،كذلك ال ميكن جتاهل العوامل املثبطة األخرى يف املزارع السمكية من فيزيائية تتمثل يف
زيادة الكثافة السمكية يف وحدة املياه وكيميائية وبيولوجية تتمثل يف امللوثات الكيميائية العضوية وغري
ً
غالبا ما تكونان العنصر األساسي يف ظهور األمراض بني األمساك املستزرعة.
العضوية واليت
ومتثل األمراض البكتريية الوبائية أحد أهم معوقات االستزراع السمكي يف املياه العذبة والشروب واملاحلة يف مصر
على السواء .ومتثل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي املصدر الرئيسي لتواجد املسببات البكتريية الضارية
املختلفة يف مياه املزارع السمكية ،األمر الذي ال يقتصر فقط على املردود االقتصادي السليب هلذه امليكروبات على
صحة األمساك وإنتاجيتها واملتمثل يف زيادة النفوق بني األمساك املصابة واليت ميكن أن تصل إىل ,%100 - 80إىل
جانب النقص احلاد يف معدالت منو األمساك املصابة وغري النافقة ،بل يتعدى ذلك إىل تأثريها الضار على صحة اإلنسان
املتعامل أو املستهلك لألمساك املستزرعة من هذه املياه امللوثة .وهناك العديد من األمراض البكتريية املعدية يف األمساك ,
ً
شيوعا تتمثل يف األنواع املسببة ألمراض التسمم الدموي البكتريي واألمراض البكتريية اخلارجية.
إال أن أكثر األنواع
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أو ًال :أمراض التسمم الدموي البكتريي:

متثل أمراض التسمم الدموي البكتريي العائق األكرب إلنتاجية األمساك املستزرعة يف املزارع السمكية
ً
(العذبة) ً
ً
مسوما قوية تكون
مفرزا
نظرا لطبيعة هذه األمراض من حيث تواجد امليكروب املسبب يف دم األمساك املصابة
ً
ً
كثريا منها  -إذا ما أهمل
وغالبا ما تصاحب بنسب نفوق عالية قد تصل يف
هي السبب األساسي لتلف األنسجة املختلفة
التعامل معها  -إىل  .%100ولعل التطابق الكبري بني األعراض األكلينيكية هلذه األمراض يف األمساك املصابة
هو العائق األكرب الذي يستلزم معه الفحص املعملي لتحديد نوع امليكروب املسبب للمرض ووبائيته ومدى أهميته
لصحة املالمسني لألمساك املصابة ومستهلكي هذه األمساك .ومن أهم املسببات البكتريية املمرضة لألمساك بأمراض
التسمم الدموي البكتريي هي البكترييا سالبة اجلرام من أنواع اإليروموناس والسودوموناس والفيربيو واإلدواردسيلال.
هذا إىل جانب البكترييا السبحية موجبة اجلرام من نوع (اإلسرتبتوكوكس إنى) املتواجد يف املياه امللوثة باملخلفات
احليوانية واآلدمية.

األعراض األكلينيكية و الصفات التشرحيية:
تتمثل األعراض األكلينيكية و الصفات التشرحيية فيما يلي:
 األنزفة اخلارجية والداخلية. تآكل الزعانف وتساقط القشور. جحوظ العينني. واالستسقاء البطين. القرح اجللدية السطحية والعميقة. -تضخم الكبد والطحال والكلية مع امتالء احلويصلة املرارية.

ثانيًا :األمراض البكتريية اخلارجية:
وهي من األمراض البكتريية الشائعة يف مياه املزارع السمكية يف املياه الدافئة .ولعل املسبب البكتريي
هلا هو ميكروب الفالفوبكترييا الذي يتواجد بصورة طبيعية يف مياه املزارع السمكية خاصة اليت تتميز بارتفاع
نسب املادة العضوية .وهناك العديد من أنواع هذه البكرتيا اليت تصيب األمساك منها الشائع بني أمساك املياه العذبة
واملتحمل مللوحة املياه والشائع بني أمساك املياه املاحلة .وتتميز أعراض اإلصابة بإحنصارها على السطح اخلارجي
لألمساك واملرجح تفسريه إىل اجنذاب هذا امليكروب للمخاط السمكي املغطي للجلد واخلياشيم .وتتلخص هذه
األعراض األكلينيكية فيما يلي:
 أعراض األسفكسيا املتمثلة يف ظهور األمساك على سطح املياه خاصة عند فتحة الري لألحواض. تآكل األشعة اخليشومية لألمساك املصابة. نفوق األمساك خاصة كبرية احلجم (املردود االقتصادي). -تآكل الذيل والزعانف وظهور التقرحات اجللدية اليت تؤدي إىل ارتفاع بسب النفوق بني األمساك.

طرق الوقاية و العالج:
أو ًال :أمراض التسمم الدموي البكتريي:
ً
متاما على أمراض التسمم الدموي البكتريي بني أمساك املزارع
ينطبق القول الشائع بأن الوقاية خري من العالج
السمكية لعدة أسباب:
ً
غالبا ما يتم بعد ظهور األعراض املرضية على األمساك مما يعين أن السموم البكتريية اليت
 إن العالجحتدث تلف األنسجة يف األمساك املصابة قد مت إفرازها بنسب عالية.
غالبا ما يكون باستخدام املضادات احليوية واسعة املدى ،ولكن التأثري العالجي ً
 إن العالج الكيميائي ًغالبا ما
حمدودا ً
ً
نظرا ألن املضاد احليوي قاتل للبكرتيا ولكنه ال يؤثر على السموم البكتريية املفرزة.
يكون
ً
 إن املضادات احليوية تستخدم كإضافات علفية وغالبا ما تكون األمساك املصابة فاقدة للشهية وال تقبلعلى األعالف املعاجلة باملضادات احليوية.
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 إن وصول كميات بسيطة من املضاد احليوي املستخدم لألمساك يعين حدوث تعود للميكروب املسببعلى املضاد احليوي املستخدم مما يؤدي إىل وجود عرتات بكتريية ممرضة ال تتأثر بهذا املضاد احليوي إذا ما
أعيد استخدامه.
ً
ً
ً
مناعيا
غالبا ما تكون عوامل مثبطة
وصحيا لألمساك املصابة مما يؤدي إىل سرعة
 إن املضادات احليويةوزيادة نفوق األمساك و الذي ميثل خسائر اقتصادية فادحة ناجتة عن زيادة نفوق األمساك املعاجلة واخلسائر
الناجتة عن ارتفاع أسعار املضادات احليوية.

ثانيًا  -األمراض البكتريية اخلارجية:
 استخدام املطهرات اخلارجية مثل ملح الطعام و برمنجنات البوتاسيوم كحمامات خارجية. -استخدام املضادات احليوية (كإضافية علفية ومطهرات خارجية) يف احلاالت املتقدمة لسرعة القضاء على امليكروب.

طرق املقاومة احليوية من أمراض التسمم الدموي البكتريي:
أثبتت األحباث احلديثة العديد من العيوب الستخدام املضادات احليوية يف عالج أمراض التسمم الدموي البكتريي
بني أمساك املزارع السمكية سواء لألمساك املعاجلة أو اإلنسان املستهلك هلا على السواء .وقد أصبحت هذه املضادات
احليوية من الكيماويات اليت مت إيقاف استخدامها بل مت منع استخدامها يف العديد من دول العامل .وقد أصبح جمرد
الكشف عن متبقياتها يف أنسجة األمساك واحليوان أهم األسباب اليت تؤدي إىل رفض وحظر استخدامها .ولعل التطور
العلمي والتقين يف جمال املقاومة احليوية أصبح البديل اآلمن واجليد الستخدام املضادات احليوية على وجه اخلصوص
و املواد الكيميائية على وجه العموم .وقد أثبت يف هذا اجملال أن دراسة البيئة املائية ومكوناتها األساسية حيتوي
على العديد من املكونات سواء امليكروبية أو العضوية ذات اآلثار اإلجيابية يف مقاومة ومنع انتشار األمراض الوبائية
بني األمساك املستزرعة على وجه اخلصوص .كذلك أثبتت الدراسات الوبائية أن معدل انتشار األمراض الوبائية بني
األمساك الربية يف املصادر الطبيعية للمياه تكاد ال تذكر إذا ما مت مقارنتها مع أمساك املزارع السمكية اليت تعاني
ً
غالبا ما تؤدي إىل
من العديد من األمراض امليكروبية الوبائية والناجتة عن عوامل اجلهاد املتواجدة يف البيئة املائية اليت
التثبيط املناعي واإلجهاد هلذه األمساك وبالتالي سهولة إصابتها بالعديد من األمراض الوبائية .فقد كان اإلجتاه إىل
العمل على القضاء على امليكروبات املمرضة وتنشيط اجلهاز املناعي الطبيعي ألمساك املزارع السمكية بهدف زيادة
قوة مقاومتها للميكروبات املمرضة ،ومن أهم هذه البدائل احليوية اليت أصبحت شائعة االستخدام لتحقيق هذه األهداف:
 الربوبيونك (البكترييا مثل بكترييا الباسيلس والالكتوباسيلس واخلمائر النافعة مثل مخريةالسكاروميسس سريفيزى).
 الربيبيوتك مثل مادة املانان أوليجوبولسكارايد واملستخلصة من اجلدار اخلارجي خلمرية السكاروميسسسريفيزى ومادة البيتاجلوكان املستخلصة من خلية اخلمرية الكاملة من أهم املواد احلديثة والفاعلة يف
جمال املقاومة احليوية لألمراض املعدية عامة والبكتريية خاصة بني أمساك املزارع السمكية لالعتبارات
اآلتية:
 السيمبيوتك وهى خليط من الربوبيتك مع الربيبيوتك. األمحاض العضوية مثل اهليومك و الفولفك املستخلصة من الفحم النباتي املتواجد بالبيئة املائية. احملمضات مثل أمالح البوتاسيوم والصوديوم ألمحاض الفورميك و الربوبيونك العضوية.ويتمثل الدور الذي تلعبه هذه امليكروبات النافعة ومستخلصاتها يف احلد من النمو والنشاط للبكترييا املمرضة
ً
معمليا .هذا إىل جانب
لألمساك وإيقاف إفراز مسوم وهو مياثل نفس الدور الذي كانت تلعبه املضادات احليوية املصنعة
دورها كمنشط مناعي لألمساك لرفع كفاءة اجلهاز املناعي بصفة عامة والذي كان من أهم منع استخدام املضادات
احليوية اليت كانت العامل األساسي لتثبيط اجلهاز املناعي يف األمساك املعاجلة ومستهلكيها على السواء.
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ومن اجلدير باإلشارة أن اختيار الربوبيوتك أو الربيبيوتك أو األمحاض العضوية يتوقف على بعض العوامل لعل أهمها
طريقة إدماجه مع األعالف (كإضافات علفية) ونوعية األعالف املستخدمة (غاطسة أو طافية) ودرجة احلرارة املستخدمة
ً
ونظرا ألن الغذاء ميثل الركن األساسي لرفع مقاومة األمساك
يف طبخ وجتهيز األعالف وطبيعة غذاء األمساك املعاجلة
وزيادة مناعتها ضد األمراض الوبائية حتى أن العمل يف جمال االستزراع السمكي قد تيقن من املعادلة التطبيقية:
( الرعاية اجليدة لألمساك يف األحواض السمكية  +الغذاء اجليد من حيث النوعية والكمية = عدم حدوث املرض )

إن العديد من املشاكل اليت تتعرض هلا األمساك املستزرعة ترجع إىل عدم توفري الغذاء املناسب لألمساك املستزرعة كل
حسب نوعه وطبيعة ونوعية العناصر الغذائية الضرورية له .من هذا املنطلق وكإضافة للمقاومة احليوية لألمراض
بهدف منع حدوثها ،كانت احملاوالت لتحسني الغذاء السمكي املتمثل يف األعالف املصنعة وجتهيزها يف صورة جيدة
وتامة من حيث النوعية والكمية ،إىل جانب بعض اإلضافات العلفية اليت تؤدي إىل زيادة كفاءة عمليات هضم هذه
األعالف واستهالكها الكامل وعدم تراكمها يف البيئة املائية و ما يتبعه من زيادة عمليات ختمرها وحتللها وزيادة
نسب املركبات الضارة النيرتوجينية والكربيتية يف البيئة املائية واليت تؤدي إىل االنتشار السريع للبكترييا املمرضة
وارتفاع نسب النفوق بني األمساك.
لقد مت إنتاج العديد من اإلنزميات اهلاضمة املتنوعة (حمفزات النمو) ذات التأثري التكاملي واملتناغم واليت تزيد من
النشاط األنزميي اهلضمي يف األمساك املستزرعة للعناصر الغذائية الربوتينية والنشوية والدهنية على السواء وبالتالي
يزداد استهالك األمساك هلذه األعالف وهضمها التام مع قلة اإلخراجات السمكية واليت كانت متثل العبء األكرب
للتلوث العضوي يف املزارع السمكية وزيادة النمو اخلضري والطحليب األمر الذي كان يؤدي إىل النقص احلاد يف
األكسجني الذائب يف املياه من خالل موت وحتلل هذه الطحالب اخلضراء وعليه أصبحت هذه األعالف تعرف مبا يسمى
باألعالف صديقة البيئة.
إن التطور احلديث والسريع من خالل الشركات العاملة يف جمال االستزراع السمكي املكثف يف الدول املتقدمة
والنامية على السواء هلو احلل السحري لزيادة اإلنتاج السمكي ومضاعفته مرات ومرات كثرية من خالل نفس املساحة
واحلجم من املياه يف املزارع السمكية والذي يتطلب املزيد من تكاتف اجلهود املبذولة والتطبيقات العلمية واحلقلية
على السواء للوصول إىل املستهدف من زيادة اإلنتاج السمكي والوصول إىل زيادة نصيب الفرد من األمساك بل وزيادة
الكميات املصدرة من األمساك املصرية واملطلوبة بصورة كبرية يف األسواق األوروبية والعاملية.
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التعليم املستمر والتدريب يف جمال االستزراع السمكي  ،إسرتاتيجية التنسيق والتطوير يف البلدان العربية
أ.د /حممد عبد العزيز أمحد عبد العزيز  ،خبري الثروة السمكية باملنظمة العربية للتنمية الزراعية

أهمية التعليم املستمر والتدريب يف جمال االستزراع السمكي:
 -1خلق حلقة وصل بني اجلامعات واملراكز البحثية من جهة والعاملني يف حقل االستزراع السمكي من أجل الرقي
مبهارات العاملني يف هذا اجملال احليوي من جهة أخرى.
 -2ويعترب بناء وتطوير الفرد يف أي جمال هو اللبنة األوىل يف حتديث وتطوير ونهضة اجملتمع.
 -3حلقة الوصل سوف تساعد اجلامعات واملراكز البحثية على القيام ببحوث علمية متميزة ترتبط باملشكالت
احلقلية املوجودة.
 -4يسهل النظام التعليمي والتدرييب اجليد نقل التكنولوجيا و التقنيات احلديثة بصورة دورية إىل حيز التطبيق ملربي
األمساك.
ً
ً
 -5تطبيق نقل التطورات العلمية والتقنية إىل مربي األمساك سوف يلعب دورا هائال يف زيادة إنتاج االستزراع السمكي.
 -6إعداد كوادر قنية متميزة يف النواحي املختلفة املتعلقة باالستزراع املائي.
 -7التجربة الصينية خري دليل على أهمية التعليم املستمر والتدريب يف هذا اجملال احليوي اهلام.

اجملاالت البحثية والتقنية األوىل ذات أهمية للبلدان العربية يف جمال االستزراع السمكي خالل تلك احلقبة:
 -1تطبيق نظم االستزراع السمكي املكثف يف الصحراء بصورة فاعلة مع تعظيم االستفادة من املوارد املائية.
 -2توجيه الدراسات بصورة جدية حنو تقييم استخدام مياه الصرف املعاجل يف االستزراع السمكي وتعظيم االستفادة من
هذا املورد اهلام والتخلص من آثاره البيئية.

تفاقم أÜمة األمساك

åوا Úöالكوي jكما بعث jأم ..äوتظهر كميات السمك التالف الذ Íقذفت„
األمواج إىل الشاD Úöأ .Ã .بC
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 -3نشر نظم االستزراع املكثف يف األقفاص البحرية لتوفر الظروف املالئمة يف البلدان العربية مع الرتكيزعلى األنواع
املطلوبة للتصدير مع مراعاة األبعاد البيئية.

 -4االهتمام بالتفريخ البحري ونشره على أسس علمية يف البلدان العربية ملسايرة النمو والتطوير يف هذا اجملال.
 -5توجيه الدراسات حنو مواجهة املشكالت املرضية اخلطرية اليت تصيب أمساك املياه املاحلة والقشريات مسببة خسائر
فادحة وحبث سبل مواجهتها.

 -6توجيه الدراسات العلمية حنو مايتعلق باستخدام األعالف غري التقليدية من املوارد املتوفرة يف البلدان العربية.
 -7استزراع اجلمربي والرتكيز على األنواع املقاومة لألمراض بصورة طبيعية.
االهتمام بالتقنيات اخلاصة بالـ  super intensive cultureمثل استخدام:
- soft ware programs ( feeding- drainage – oxygenation).
- magnetic bars.
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تقانة االستزراع السمكي يف األقفاص
الدكتور أمحد املزين  ،مدير عام اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية  ،مجهورية مصر العربية

األقفاص السمكية:
قد بدأت فكرة األقفاص السمكية يف بالد الشرق األقصى باستخدام وسط مائي طبيعي وبأي خامات متوافرة
لتصنيع الوحدات العائمة وهي إحدى وسائل تربية األمساك يف بيئتها الطبيعية ،ويستخدم فيها قفص أو صندوق عائم
يتكون من إطار خشيب وشبك وغزل حيتوي على الزريعة املناسبة لنوع املياه سواء أكانت لبحر أو نهر ،حيث يتم تقديم
التغذية املناسبة وبشكل مستمر لألمساك .وهلذا تعترب تربية األمساك يف األقفاص من املشاريع اهلامة وذلك ملا هلذه
ً
ً
جيدا للحوم احلمراء جبانب رخص أسعارها واختالف درجاتها لتناسب
بديال
األمساك من قيمة غذائية عالية ولكونها
كافة املستويات.

مميزات االستزراع السمكي يف األقفاص:
 -1يتيح االستخدام األمثل للمياه حيث توضع األقفاص يف اجملاري املائية أو البحريات أو البحار كما تساعد على تقليل
الضغط على األراضي الالزمة إلنشاء املزارع السمكية.
 -2اخنفاض االستثمارات األولية الالزمة إلنشاء األقفاص باملقارنة بتلك املطلوبة إلنشاء األحواض الرتابية.
 -3ارتفاع معدل اإلنتاج من وحدة احلجم باملقارنة باألساليب التقليدية بإنتاجية األحواض يف املزارع الرتابية.
 -4متتاز بإمكانية تغيري موقعها ونقلها من مكان إىل آخر.
 -5تتيح سهولة مالحظة ورعاية وتغذية األمساك داخل األقفاص.
 -6متنع التكاثر الطبيعى لسمكة البلطي الذي حيدث عند تربية األمساك يف األحواض الرتابية ويؤدي إىل زيادة
كثافة األمساك يف وحدة املساحة وبالتالي اخنفاض معدل النمو.
 -7إمكانية بيع األمساك للمستهلك طازجة.
 -8ضمان حصول املربي على عائد مستمر على مدار السنة.
 -9سهولة التخلص من الفضالت والبقايا العضوية.
 -10سهولة حصاد املنتج وسيلة لرتبية األمساك يف أماكن يصعب الصيد احلر بها.
 -11أفضل وسيلة حلماية األمساك من األعداء الطبيعية.
ً
قياسا باألحواض الرتابية.
 -12ال حتتاج إىل عمالة كثرية
أراض إلقامتها.
 -13ال حتتاج إىل ٍ

عيوب األقفاص السمكية:
 -1األمساك املرباة يف أقفاص أكثر عرضة لنقص األكسجني خاصة يف املياه غري اجليدة.
 -2بعض األمساك التنمو بصورة جيدة يف االزدحام.
 -3سهولة السرقة.
 -4أي خطا يف الشباك يؤدي إىل فقد احملصول.
 -5حتتاج إىل كمية من األعالف نتيجة عدم االستفادة من الغذاء الطبيعي.
 -6حتتاج إىل متابعة ليل نهار.
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اخلامات املستخدمة يف األقفاص:
ختتلف اخلامات املستخدمة على حسب:
 -1اخلامات املتاحة سواء كانت أجنبية أو حملية.
 -2رأس املال املستخدم واملتاح لالستثمار.

أهم اإلحتياجات هي:
أ -خامات لتصنيع اهليكل اخلارجي.
ب -خامات تساعد على الطفو.
ج -الشباك.
د -مواد للتثبيت.
ه -خامات لتصنيع اهليكل اخلارجي ويستخدم فيها البامبو واخلشب أو املواسري احلديد وتكون مطلية مبواد مقاومة
للصدأ وأنسبها اخلشب ملا له من قوة وعمر طويل.
و -خامات تساعد على الطفو وتستخدم فيها املواسري البالستيك أو الفيربجالس أو الرباميل الفارغة أو السرتوفوم.
ز -الشباك وختتلف سعة عيونها على حسب حجم وعمر األمساك وعادة تصنع من األلياف الصناعية وجيب البعد عن
األلياف الطبيعية (كالقطن )لعدم حتملها وتعرضها للعفن وجيب أن تكون الشباك أثقل من املاء و قوية ومرنة.
ح -مواد التثبيت وهي عبارة عن احلبال واألثقال املعدنية أو جمموعة من األهالب واحلديد.

كيفية إنشاء األقفاص:
ميكن تصنيع األقفاص بأشكال وأحجام تتناسب مع طبيعة اجملرى املائي فقد تكون األقفاص مربعة أو
مستطيلة أو متعددة األضالع أو دائرية.
خيتلف حجم وعمق القفص حسب إتساع وعمق اجملرى املائي حيث ترتاوح أبعاد األقفاص ما بني 11.4م والعمق ما بني
7:2م ويصنع جسم القفص من اخلشب أو املواسري احلديدية املثبت بها أخشاب.
ً
طافيا فوق سطح املاء تعلق يف جسمه مواد للطفو ويستخدم لذلك مادة االستريوفوم أو الرباميل
وللحفاظ على القفص
البالستيكة أو الصياج ويثبت القفص باحلبال إىل الشاطىء من جهة ويثبت من اجلهة األخرى بواسطة هلب حديدى يف
قاع اجملرى املائي.
ويفضل أن يصنع القفص من طبقتني من الشباك وتكون الطبقة اخلارجية ذات فتحات أوسع من الطبقة الداخلية
وذلك للحفاظ على األمساك داخل القفص يف حالة حدوث قطع يف إحدى الطبقتني.
ويرتاوح حجم الفتحات أو عيون الشباك ما بني 20:8مم حسب حجم األمساك وتثبت هذه الشباك يف إطار القفص ويتم
ً
معطيا شكل
ربط األركان األربعة من الشباك أو وضع أثقال يف األركان األربعة للحفاظ على الشباك مفتوحة
الصندوق مع عمل غطاء من الشبك للقفص وذلك ملنع هروب األمساك منه ومنع الطيور من أكل األمساك.
وجيب أن تكون املواد املستخدمة يف تصنيع األقفاص قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للظروف اجلوية وتقاوم منو الطحالب
وتكون ناعمة التوجد بها حواف حادة ورخيصة الثمن وتستخدم األخشاب املدعمة بزوايا حديدية أو البامبو أو مواسري
( ب يف سي ) يف تصنيع جسم القفص.
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شكل ختطيطي لقفص

اختيار موقع األقفاص:
يتوقف اختيار املوقع على ثالثة عوامل:
 -1عوامل بيئية.
 -2عوامل طبيعية.
 -3عوامل إدارية.

العوامل البيئية:
 -1جودة املياه.
 -2احلرارة.
 -3األكسجني.
 -4احلموضة.
 -5العكارة.
 -6التلوث.
 -7ازدهار الفايتوبالنكتون.
 -8األمراض.
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العوامل الطبيعية:
 -1الطقس.
 -2التيارات املائية.
 -3العمق.
 -4احلماية.
 -5القاع.

العوامل اإلدارية:
 -1قرب أو بعد املكان.
 -2املوافقات الرمسية.
 -3احلماية األمنية.
 -4مدى توافر الزريعة املطلوبة.
 -5مدى توافر األعالف وكيفية ختزينها.
 -6العمالة املدربة.

عمومًا جيب مراعاة اآلتي عند اختيار موقع األقفاص:
 -1أن تكون سرعة تيار املاء مناسبة لتسمح بتغري املياه داخل القفص والتخلص من املواد العضوية غري املرغوبة يف
ً
كافيا لنمو األمساك ومالحظة أن
القفص مع احلفاظ على معدل تركيز األكسجني الذائب يف املياه حبيث يكون
شدة تيار املاء تعرض األمساك لإلجهـاد وتزيد الفقد يف العليقة.
 -2درجة حرارة املياه تعترب من العوامل اهلامة اليت تؤثر يف اختيار موقع األقفاص ويف نوع األمساك املراد تربيتها ولذلك جيب
أن تكون مناسبة.
 -3يفضل اجملرى العميق و يفضل أن تكون املسافة بني قاع القفص و قاع اجملرى املائي ال تقل عن مرت أو أكثر لسماح
تيار املاء حبمل املخلفات العضوية و عدم تراكمها حتت األفقاص.
ً
عال.
 -4يفضل أن يكون قاع اجملرى املائي رمال أو طمي والجيب أن حيتوي على مادة عضوية برتكيز ٍ

أنواع األمساك اليت ميكن تربيتها:
ختتلف األمساك على حسب نوعية املياه ففي املياه العذبة ميكن تربية أمساك البلطى واملربوك الفضي
والقراميط.
ويف املياه املاحلة ميكن تربية الدنيس و القاروص والوقار والسيجان والبلطي األمحر.

الدنيس
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اهلامور  -الوقار

أنواع املربوك

البلطي

أهم الصفات الواجب توافرها يف أمساك األقفاص:
ً
طبيعيا أو من املفرخات.
 -1أن تتوافر زريعتها سواء كان
 -2أن تكون ذات معدالت منو عالية وتصل إىل أحجام تسويقية يف وقت قليل.
ّ -3
أال يكون أحد أطوارها من املفرتسات.
 -4القدرة على التغذية على األعالف.
 -5الطعم اجليد والسعر املناسب مع سهولة تسويقها.
 -6سهلة التداول والصيد.
 -7مقاومة لألمراض والظروف الطبيعية.
عال.
 -8إمكانية تربيتها مبعدل كثافة ٍ

إدارة األقفاص والرعاية:
• اإلمداد بالزريعة واإلصبعيات:
 تشكل عمليات نقل الزريعة أو اإلصبعيات (أول مراحل التشغيل) أهمية كبرية إذ يتوقف عليها جناحاملشروع حيث إن عملية الصيد والتداول والنقل سواء من املفرخات أو املصادر الطبيعية اخلاطئة تسبب تلف
القشور وجتريح األمساك وتغريات يف كمية الدم وزيادة استهالك األكسجني مما يعرضها لإلصابة
بالفطريات والبكترييا خاصة يف األيام اليت يصاحبها ارتفاع يف درجات احلرارة مما يسبب زيادة الفاقد.
 يتم النقل يف أكياس أو تنكات بكثافات وكميات مناسبة. كما جيب مراعاة أن النقل ملسافات كبرية تزيد معه نسبة اخلطورة لزيادة اإلخراج ونقص األكسجني. خفض معدل التمثيل الغذائي خبفض احلرارة واإلضاءة. امتصاص األمونيا و ثاني أكسيد الكربون بإضافة منظم أو مضاد حيوي أو الزيوليت إىل وسائل النقل. مبجرد الوصول تتم عملية األقلمة ًفورا.
 مينع التغذية أثناء النقل وبعد الوصول ويقدم الغذاء بعد  4-3ساعات.191

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

اللقاء الدوري الثاني ملسئولي وخرباء البحوث ونقل التقنية يف جمال الثروة السمكية حتت عنوان :حبوث ونقل تقنية االستزراع السمكي

 ختزن األمساك مباشرة يف األقفاص بعد حساب نسب الفقد. أو توضع يف مكان ملدة ثم يعاد توزيعها على األقفاص.• كيفية استخدام األقفاص العائمة:
ً
درجة
 يشرتط يف تربية األمساك باستخدام األقفاص العائمة أن تكون يف درجة حرارة ترتاوح من  20إىل 40ً
مئوية ،وأن تكون بعيدة عن التيارات املائية كاألمواج الشديدة ،وتثبت الشباك يف الشاطئ أو باملسطح
املائي ،وتوضع يف أماكن بها مياه جارية خالية من التلوث ،لكن شريطة ّ
أال تعوق جمرى املاء ،وخباصة يف
الرتع املستخدمة يف ري األراضي الزراعية.
 وتوضع األقفاص يف املياه ،حبيث تكون على ارتفاع من  10إىل  15سم من سطح املاء حتى يسهل متابعةاألمساك دون السماح هلا بالقفز خارج القفص ،وأن تكون على عمق ال يقل عن  1.5م.
 يتم تغطية األقفاص عند سطحها بشباك من النايلون ،وترك فتحة لوضع الغذاء منها ،مع احلرص على سالمةالشباك من التمزق حتى ال تتسرب األمساك منها.
 ينبغي تنظيف األقفاص بشكل دوري بإزالة العوالق اليت تعلق بها سواء أكانت من النباتات املائية أوالطحالب اليت تعيش يف املاء ،ومن املعروف أن هذه العوالق تتسبب يف إعاقة جريان املاء واألكسجني.
• تغذية األمساك يف األقفاص:
 تعتمد األمساك يف األقفاص على العليقة الصناعية ويفضل أن تكون يف صورة حبيبات يتناسب حجمهامع وزن األمساك املرباة لتقليل الفاقد منها وتكون هلا القدرة على التماسك والطفو وأن تكون هلا كفاءة
حتويلية عالية ،ويراعى توافرها على النطاق احمللي ،وأن تكون قليلة التكلفة ،كما أنه البد من استخدام
نظام الغذايات لتقليل الفاقد من العليقة ،ومن اجلدير بالذكر معرفة أن  %60من املصاريف تشمل التغذية.
 وجيب أن حتتوي بالنسبة ألمساك البلطي على  %25بروتني و على نسبة أعلى من الربوتني التقل عن :40 % 50ألمساك الدنيس والقاروص.

وجيب أن تتوفر يف العالئق بعض الشروط:
 -1أن تتناسب نسبة الربوتني مع احتياجات األمساك.
 -2أن تكون عالئق متزنة ومتجانسة من حيث الرتكيب.
 -3أن تكون نظيفة وخالية من امللوثات.
 -4شكل وحجم احلبيبة يتناسب مع حجم فتحة الفم.
 -5أن تكون متماسكة حبيث تظل أطول فرتة يف املياه دون تفتت.

وينصح استخدام العالئق الطافية:
 -1ينصح باستخدام الغذايات لتقليل الفاقد.
 -2زيادة الغذاء عن احلد املطلوب تسبب مشاكل يف املياه.
 -3يراعى تقديم وجبات الغذاء املقررة لألمساك الكبرية على مرتني واألمساك الصغرية أكثر.
 -4جتنب وضع األعالف قبل الغروب.
ً
 -5أثناء التغذية على عالئق رطبة كالسردين وغريها جيب فحصها جيدا فقد تكون أحد مسببات نقل األمراض.
 -6توضع األعالف بنسب  % 10لألمساك الصغرية وتقل بزيادة حجم األمساك لتصل إىل .% 3
 -7يراعى أن تكون نسب الربوتني يف األعالف لألمساك الصغرية أعلى.
 -8حيظر استخدام خملفات مزارع الدواجن الحتوائها على املطهرات واملبيدات.
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وتقسم العليقة املقررة على عدة مرات يف اليوم الواحد وحتتسب كمية العليقة على أساس  % 5 :3من الوزن الكلي
لألمساك والذي ميكن معرفته بأخذ عينة من القفص ووزنها كل  3 :2أسابيع.

وتقدم العليقة بناء على عدة عوامل:
 درجة احلرارة. نسبة األكسجني يف املاء. عمر السمك. -حجم السمك.

التغذية اليدوية:
ينبغي حتديد ميعادين لتقديم العليقة لألمساك داخل األقفاص ،حتى تتعود األمساك على مكان وميعاد
ً
أيضا حتديد الكمية املضافة
ثابت لتقديم الغذاء ،على أن يكون األول يف الصباح الباكر والثاني بعد الظهر ،وجيب
بشكل دقيق ،ويفضل أن يكون ذلك حسب متوسط وزن األمساك ،على أن تضاف على فرتات بسيطة فيما بينها،
ً
غالبا ما سوف يؤثر على نسبة األكسجني
حيث أن زيادة الغذاء قد تؤدي حلدوث فاقد يف املاء ،كما أن حتلل هذا الفاقد
املوجودة يف املاء.

التغذية اليدوية
 التغذية اآللية تنقسم الغذايات اآللية إىل قسمني األول مستمر يعمل على مدار اليوم مبعدل ثابت ،ويفضل استخدامهذا النوع مع األمساك الصغرية.
 -الثاني فيعمل فقط عندما يتم رفع جزء خاص بالغذاية ،حيث يعطى الكمية اليت يتم ضبطه عليها.
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رعاية األقفاص:
تعترب رعاية األمساك يف األقفاص خالل فرتة الرتبية من العوامل اهلامة اليت تؤدي إىل زيادة اإلنتاج ولذلك جيب مراعاة
اآلتي خالل موسم الرتبية:
 األطمئنان على حالة الشباك وسالمتها واصالح أي قطع بها. التخلص من األمساك النافقة أو املريضة باستمرار. متابعة حركة األمساك وحيويتها ومعدالت منوها. نظافة الشباك باستمرار والتخلص من الطحالب اليت تتجمع عليها وتسد فتحاتها إزالة النباتات املائية اليت قد تتجمع حول األقفاص. تقديم العليقة يف مواعيدها ومتابعة األمساك أثنائها. تواجد العمالة املدربة واحلراسة باستمرار ملنع السرقة. االحتفاظ بسجالت لكل قفص إلمكان املتابعة اجليدة. املتابعة البيطرية. عدم كثرة تداول األمساك يدوياً. مراقبة سلوك األ مساك. أخذ عينات دورية ملتابعة النمو. -وضع األقفاص على مسافات تسمح مبرور املياه وجتديدها.

بعض املشاكل يف استخدام األقفاص:
 -1انتشار الطحالب.
 -2التيارات الشديدة.
 -3األمراض نتيجة اال زدحام.
 -4متزق الشباك.

طحالب

التيارات الشديدة
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األمراض
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متزق الشباك

اآلثار البيئية املرتبطة باألقفاص:
• بقايا العالئق غري املأكولة وفضالت األمساك و الفاقد منها:
فعند وصول هذه املخلفات إىل البيئة املائية فبعضها يذوب يف املاء مباشرة وتنتشر مع تيار املياه اما املواد الصلبة فانها
تسقط إىل القاع .حيث تتكسر إىل جزيئات دقيقة تتحلل املواد العضوية إىل عناصرها األولية وهي النيرتوجني
والفسفور إضافة إىل ثاني أكسيد الكربون كما يتكون نتيجة التحلل الالهوائي األمونيا وكربيتيد األيدروجني
ويصاحبه نقص يف األكسجني الذائب يف املاء.

تتوقف كمية الرواسب على:
 -1نوع االستزراع.
 -2نوعية العالئق املستخدمة وكميتها وجودتها.
 -3كثافة األمساك.
 -4سرعة التيار املائي.
 -5معدل تغيري املياه.
 -6التغذية اخلاطئة.
 -7عدم املراقبة اجليدة حلالة األمساك ومدى إقباهلا على التغذية.
 -8استمرار تواجد األقفاص يف منطقة ثابتة ملدة طويلة.

عالمات تراكم املخلفات أسفل القفص:
 -1وجود رائحة الكربيت أو امليثان حول القفص.
 -2ظهور فقاعات هوائية حول القفص على سطح املاء.
 -3وجود رواسب سوداء بكثافة أسفل القفص مع وجود جيوب هوائية حتتوي على غازات.
 -4وجود إصابات شديدة خلياشيم األمساك املرباة يف األقفاص مع بهتان لون اخلياشيم.
 -5عدم إقبال األمساك خارج األقفاص على التغذية على فضالت األمساك.

للوقاية وجتنب املشكلة:
عال.
 -1استخدام أعالف متخصصة متتاز مبعدل هضم ٍ
 -2استخدام التقنيات احلديثة يف الرتبية والتغذية.
 -3اختيار األماكن املناسبة لوضع األقفاص من حيث العمق والتيار املائي.
 -4نقل األقفاص باستمرار من مكان آلخر لتجنب تراكم الرواسب.
 -5جتميع الفضالت باستخدام الوسائل احلديثة لتجميع املواد الصلبة وبقايا العالئق.
 -6نثر الفضالت من أسفل األقفاص على الرغم من عدم جدواها لنقلها ألماكن أخرى.
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جتميع الفضالت من أسفل القفص

التهوية أسفل القفص

مشكالت أخرى:
 -1الكثافات العالية من األقفاص واألمساك املخزنة وعدم اتباع األساليب العلمية احلديثة يف إدارة وترتيب األقفاص
ينتج عنها ضعف سريان حركة املياه بني األقفاص وسهولة نقل األمراض.
 -2املمارسات غري السليمة يف التغذية تؤثر يف جودة املياه.
 -3نتيجة التوسع يف املشروعات اخلاصة بالثروة السمكية يتزايد معه استخدام الكيماويات واملبيدات لتطهري األمساك
أو مقاومة القوارض كذلك استخدام اهلرمونات ومنشطات النمو واملضادات احليوية.

بعض مناذج األقفاص
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