المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعــة
هيئة الري و الصرف باألحساء

مقدمة :
نبعت فكرة استخدام المقاومه البيولوجيه
كطريقة من الطرق اآلمنة األخرى سواء الكيميائية أو الميكانيكية للحشائش المائية المنتشرة بكثرة في
مصارف المشروع وتحديدا باستخدام أسماك مبروك الحشائش ()grass carp
) )ctenopharyngodonنظرا لألسباب المهمة التالية :
 - 1استخدام المعالجة بمجرد وضع األسماك في البيئة المائية المرغوب التخلص من أعشابها و
حشائشها المائية .
 - 2قدرة األسماك العالية على التهام األعشاب و الحشائش المائية بمختلف أحجامها سواء كانت طافية
أو مغمورة .
 - 3انخفاض التكلفة االقتصادية على المدى البعيد إذا تم مقارنتها باستخدام الميكنة الزراعية ( الحش
 القص  -شراء معدات  -قطع غيار  -صيانة دائمة )أو باستخدام العمالة اليدوية ( الخطرالصحي )أو المكافحة الكيمائية ( الخطر البيئي).

ونظرا لقدرة هذه األسماك وكفاءتها العالية في التخلص من النباتات و الحشائش المائية فقد
استخدمت في كثير من دول العالم ( أكثر من  05دولة ) لهذا الغرض .

المرحلة
األولى

تجربة استزراع أسماك مبروك الحشائش في المصرف الفرعي : D1-5
من خالل تجربه مشتركة بين جامعة الملك فيصل ( كلية العلوم الزراعية و األغذية – قسم الثروة
السمكية سابقا ) عام 1221هـ تم تحديد
مصرف فرعي من مصارف الهيئه يقع
في وسط الواحه (منطقة البطالية
) )(D1-5ولقد أختير هذا الموقع على
عدة أعتبارات من أهمها قربه من إدارتي
الجامعة و الهيئه وجودة مياهه حيث
تصب فيه آبار خاصه للمزارعين ويصل
اجمالي طول المصرف إلى حوالي كيلو
متر تقريبا (1555م ) وقد تم وضع
حواجز معدنيه داخل المصرف بمسافات
بينيه كل 05م تقريبا وقد تم جلب حوالي
 110555زريعه من أسماك مبروك
الحشائش ( ) grass carpبطول حوالي
 15- 0سم من جمهورية مصر العربية وقد أختير مكان الجلب من مصر لعدة اسباب - :
 _1النها من الدول التي تستخدم هذه النوعيه من األسماك بشكل كبير كوسيله من وسائل المقاومة
البيولوجيه للحشائش المائيه المنتشره بكمية كبيرة في أفرع نهر النيل المخصصة للزراعة .
 _2وجود مفرخات كبيرة خاصة لتفريخ هذا النوع من األسماك .
 _3قرب المسافة بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية وتوفر وسائل الموصالت
بين الدولتين .
ويبين الجدول التالي أسماء الدول التي تستزرع أسماك مبروك الحشائش على نطاق تجاري
الصين الشعبية
بنجالدش
هونج كونج
تركيا
المجر
ألبانيا
التشيك
كوبا

الصين الوطنية
نيبال
بروناي
مصر
مقدونيا
النمسا
فرنسا
بناما

دول األتحاد السوفيتي
السابقة
كمبوديا
إيران
المغرب
رومانيا
البوسنة والهرسك
ألمانيا
األرجنتين

الهند
ماليزيا
مينامار
الجزائر
سلوفاكيا
بلغاريا
الواليات المتحده
باراغوي

وقد تم انزال هذه الكمية من األسماك في المصرف شبه الرئيسي  D1-5على مساحة المتر المربع
(سمكة في المتر المربع – خمسة أسماك في المتر المربع – عشرة أسماك في المتر المربع ) .
وقد رصدت النتائج بعد انتهاء فترة التجربة(عام تقريبا) وقد ظهرت من خالل بحث متكامل معد من
الطرفين و أوصت الدراسة بتعميم استزراع هذه األسماك ( مبروك الحشائش  ) grass carpفي
جميع مصارف المشروع للقضاء بيولوجيا على الحشائش المائية المنتشرة فيها .

أسماك مبروك الحشائش -:
تعد أ سماك مبروك الحشائش ( ) grass carp)( ctenopharyngolenمن أكبر أفراد عائلة
األسماك الشبوطية  cyprinidaeوتتصف بأن جسمها مستطيل وتغطيه قشور كبيرة الحجم بينما ال
توجد قشور على منطقة الرأس .
تتلون أسماك المبروك باللون الفضي إلى اللون الزيتوني وتصل أوزان هذا النوع إلى  35كيلوجرام
في البيئة المحلية وتعتبر الصين
الشعبية وشرق روسيا الموطن
األصلي لهذه األسماك ومن هنا
تم تصديرها لدول العالم المختلفة
إال أنها في الوقت الحالي تستزرع
في كثير من دول العالم إما من
أجل المكافحة ألبيولوجية أومن
أجل االستزراع واالستهالك
اآلدمي وهي تعرف هناك باسم
أسماك أمور  amur fishنسبة
لنهر أمور  amur riverالذي
تعيش وتتكاثر فيه وهي تفضل
المياه التي تحتوي على الحشائش
المائية نظرا ألنها من األسماك العاشبه وهي تتحمل درجات حرارة متباينة بين صفر و  25م كما أن
سمكة مبروك الحشائش تتحمل درجات ملوحة تصل إلى 15باأللف وتتحمل
درجات تعكر في المياه تصل إلى  210ملجم لكل لتر وتحتاج أنثى سمكة المبروك إلى مابين 0 – 3
سنوات حتى تصل إلى مرحلة النضج الجنسي حيث يكون وزنها عند ذلك  6 – 2كجم وذالك في
المناطق االستوائية وشبه االستوائية ومن المعروف أن هذه األسماك تتزاوج طبيعيا في موطنها
األصلي وذلك بسبب توافر الظروف المناسبة لذلك إال أنه تم تسجيل بعض حاالت التزاوج في غير
موطنها األصلي وذلك بسبب تشابه الظروف البيئية بين تلك المناطق و الموطن األصلي أما فيما عدا
ذلك فهي تتكاثر اصطناعيا باستخدام هرمونات الغده النخامية لألسماك من خالل حقنها بجرعات معينه
حسب وزن السمكة من تلك الهورمونات .
تضع األنثى حوالي مليون بيضه وذلك بمعدل  115ألف بيضه  /كجم من وزن السمكة ويفقس بعد
 22 – 22ساعة حسب درجة الحرارة إلى يرقه (  ) fryغير سابحة متغذية على كيس الصفار في
البيضة وبعد سبعة أيام تبدأ اليرقة في السباحة بحثا عن الطعام وعند عمر شهر يصل طول
اليرقة إلى  1سم وتتطور األسنان حتى عمر  2شهر حيث يصل طول اليرقة مابين  7 – 6سم
ويكون شكلها مشابه لشكل األسماك البالغة ويطلق على تلك اليرقات األصبعيات (. ) finger lings
تبدأ أسماك مبروك الحشائش في التغذية الطبيعية حتى تصل إلى طول حوالي  3سم بعدها يحدث
تغير في عادتها الغذائية حيث تتغذى على الطحالب الخيطية إلى أ ن تصل تغذيتها إلى الحشائش
المائية عندما يصل وزنها إلى نصف كيلو جرام حيث تتغذى على الحشائش النباتية غير الغضة
مثل حشيشه العقربان .

(ص

( شكل دورة حياة أسماك مبروك الحشائش )

المرحلة
الثانية

معمل تربية أسماك شبوط الحشائش -:
بعدد التوصديات التدي خرجدت منهدا الدراسدة المشددتركة بدين هيئدة الدري والصدرف باالحسداء وجامعددة
الملددك فيصددل بعددد تجربدده اسددتزراع هددذا النددوع مددن األسددماك فددي موقددع التجربددة فددي المصددرف شددبه
( .(d1-5
الرئيسي
والنتائج االيجابية المثمرة التي خرجت منها رأت إدارة الهيئة تعميم نتائج الدراسدة وكاندت مدن ضدمن
بنودها إنشاء معمل متكامل خداص بتربيدة هدذا الندوع مدن األسدماك وإكثارهدا بددال مدن اسدتيرادها مدن
الخارج لتقليل التكلفة العالية من جلبها وتقليل نسبة الفقد الحاصل أثنداء نقدل األسدماك ولضدمان جدودة
النداتج المحلدي مدن إكثارهدا  .وقدد تدم اختيدار موقدع لهدذا الغدرض فدي منطقدة صدويدره خلدف الخددزان
الرئيسي . p1
يعتبر المعمل من أهم المكونات الالزمة لرعاية وتربية وتفريخ األسدماك فهدو بمثابدة المكدان أو الحيدز
أو البيئة التي تكون فيه جميع العوامل الفيزيائية والكيميائية مثاليه لمعيشة األسماك .
والغ د رض الددذي مددن أجلدده تددم إنشدداء المعمددل هددو تددوفير المكددان المناسددب السددتقبال أسددماك مبددروك
الحشائش المستوردة وأقلمتها على الظروف البيئية المحلية قبل وضعها وتوزيعها على المصارف .
باإلضافة إلى التأكد من خلوها من األمراض والتي عادة ما تكون موجدودة فدي المصددر الدذي جلبدت
منه .
لقدد صدمم المعمددل بحيدث يعمددل بنظدام تدددوير المداء أو إعددادة اسدتخدامه وهددو مدا يعددرف باسدم النظددام
المغلق ومن فوائد هذا النظام بالدرجة األولى توفير المياه المسدتخدمة فدي تربيدة األسدماك وخصوصدا
في المناطق التي تتصف بشح المياه كما أنه يوفر بيئة ثابتدة مدن العوامدل الفيزيائيدة والكيميائيدة للميداه
(درجة حرارة الميداه – قلويدة الميداه -األوكسدجين الدذائب فدي المداء)وال يتطلدب إال حيدزا محددودا مدن
المساحة مقارنة بالنظام المفتوح حيث يمكن تسكين أكبر عدد ممكن من األسماك فيه .
تم إنشاء المعمل على مساحة تقدر بـ  025متر مربع ( 25م 21xم ) ويتكون هدذا المعمدل مدن البهدو
الرئيسي والمرافق التابعة له ( مكتب – مستودع أعالف – مخزن مواد – دورة مياه – بوفيه ) .

(صورة المعمل أثناء اإلنشاء)

( صورة المعمل بعد اإلنشاء)

األحواض - :
يحوي البهو الرئيسي على عدد  20حوضا دائريا كل حوض بقطر 105سم

( شكل الحوض )

صمم قاعها مائال بدرجه خفيفة نحو فتحة التصريف المركزية كي يساعد في سرعة إخراج الفضالت
إلى خارج الحوض .

المرسبات و المرشحات -:
يحتدوي المعمدل علدى حوضدين خرسدانين بأبعداد ( 0م ×  3،3م ) ليقومدا بمهدام الترسديب و الترشديح
تحتوي هذه األحواض على ستة غرف محجوزة بجددار خراسداني بحيدث يسدمح الجددار بمدرور المداء
مره من أسفله في غرفه ومرة من أعاله في الغرفة التالية وهكدذا وتحتدوي هدذه الغدرف علدى مواسدير
بالستيكيه بقطع صغيره تسمح بمرور الم اء من خاللهدا ويدتم تنقيدة المداء بواسدطة البكتيريدا التدي تنشدأ
على أسطحها حيث تقدوم بندزع وتفكيدك المدواد العضدوية( فضدالت األسدماك) الخارجدة مدن أحدواض
األسماك وبالتالي يكون الماء صالحا إلعادة استخدامه في المعمل .

(صورة للمرسبات )

أنظمة ضخ ورفع المياه -:
وهي المسئولة عدن تددوير الميداه داخدل النظدام المغلد ق وقدد زود المعمدل بعددد ثمدان مضدخات قدوة 2
حصان بحيث تعمدل أربدع مضدخات لتددوير المداء فدي المعمدل و األربدع األخدرى تعمدل فدي الحداالت
الطارئة.
حيث تقدوم إحددى المضدخات برفدع المداء مدن أحدواض الترسديب و الترشديح الخراسدانية إلدى الخدزان
الرئيسدي بينمدا تقدوم مضدخة أخدرى بضدخ الميدداه مدن الخدزان الرئيسدي إلدى األحدواض السدمكية ومددن
خالل عمليات الضخ و الرفع التي تقوم بها هذه المضخات فان الماء يتم تدويره فدي األحدواض عشدر
مرات في اليوم الواحد .

( صورة لمضخات تدوير المياه )

الخزانات الرئيسية - :
تعتبر خزانات المياه أحد مكونات النظام المغلق ا ألساسية وذلك لحفظها واستيعاب كميات كبيرة من
المياه التي يمكن استخدامها في الظروف الطارئة التي تواجه النظام المغلق لعملية التسرب أو البخر أو
لتعويض الفاقد من المياه نتيجة عمليات غسيل وتنظيف األحواض ولقد أنشأ في المعمل خزانين
رئيسيين كل خزان بحجم عشرة آالف لتر وربط بكل خزان مضختين قوة 2حصان لكل مضخة بحيث
تقوم أحدهما بدفع الماء إلى األحواض السمكية .

( صورة خزانات المعمل الرئيسية )

المهويات -:
يعتبددر تزويددد األسددماك باألكسددجين فددي النظددام المغلددق مددن الضددروريات الحتميددة لبقدداء األسددماك و
البكتيريا الموجودة في المرشح البيولوجية على قيد الحياة ويتم ذلك عن طريق ضدخ كميدة مدن الهدواء
الجوي في المياه بواسطة المهويات الكهربائية ولتوفير ذلك فقد تم تزويد المعمل بعدد أربدع مضدخات
هواء بقوة  0حصان لكل مضخة بحيث تعمدل مضدختان لددفع الهدواء الجدوي فدي األحدواض السدمكية
وفي األحواض الخرسانيه ( المرشحات ) بينما تبقى المضخات األخيرتان للحاالت الطارئة .

( صورة للمهويات الرئيسية للمعمل المائي )

شبكة توزيع المياه في المعمل -:
زود المعمل بثالث شبكات من التمديدات البالستكية تقوم األولى بتوزيع الماء علدى األحدواض وتقدوم
الثانية بتوزيع الهواء فيما تقدوم الثالثدة بتصدريف المداء مدن األحدواض ولقدد روعدي عندد تصدميم هدذه
الشبكات تحديد أقطار هذه التمديدات بحيث يتناسب قطر األنابيب مع الوظيفة التي صممت مدن أجلهدا
.
(صورة لشبكة توزيع المياه )

المرحلة
الثالثة

تجربة استزراع أسماك شبوط الحشائش في مصارف المشروع-:
بعد النتدائج اإليجابيده المثمدرة التدي خرجدت منهدا الدراسدة المشدتركة بدين الهيئدة و الجامعدة فدي موقدع
التجربة  D1-5و التوصيات النهائيده التدي منهدا تعمديم فكدرة اسدتزراع أسدماك شدبوط الحشدائش فدي
مصارف المشروع .
تمت الموافقدة علدى اسدتيراد عددد حدوالي  1050555زريعدة أسدماك شدبوط الحشدائش مدن جمهوريدة
مصر العربية ( مفرخات ) بداية شهر أبريل عام 2550م على شكل أربع دفعات ( شحنات )
(جدول يبين أعداد الزريعة)

م
.1
.4
.0
.0

التارخي
1041/30/30
1041/30/30
1041/13/44
1003/30/40

النافق
احلي
0133 40133
0000 04000
00833 0033
4040 00100

وقد تم نقلها من مصدرها إلى المعمل في ظروف مناسبة ووسيلة نقل مبرده حسب المتفق عليه .
ووضعت في المعمل لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثالثة حسب الدفعات وأوقات التسليم.
(صورة نقل األسماك في ثالجات مبرده)

وقدد تدم حجددر هدذه األسددماك عمومدا وال تأكددد مدن خلوهددا مدن األمددراض و الممرضدات قبددل نقلهدا إلددى
المصرف الرئيسي وهذا هو الهدف األساسي الذي أنشاء من خاللده المعمدل ألنده مدن المتوقدع وجدود
عناصر مرافقة لألسماك في عبدوات الشدحن سدواء أمراضدا أو أسدماك أخدرى أو حيواندات قشدرية أو
رخوية قد تسبب هذه العناصر في إضرار للبيئة الجديدة.

( صورة للتعقيم و التطعيم )

يجددب أن تكددون األسددماك المنقولددة بحالدده صددحية جيددده قبددل عمليددة النقددل بحيددث يددتم عددزل األسددماك
الضدعيفة و المشددوهة كمدا يجددب أن تكددون درجدة حددرارة الميدداه المسدتخدمة فددي النقددل أقدل مددن درجددة
الحرارة االعتيادية التي يعيش عندها األسماك كمدا يجدب أن تتدرك األسدماك المنقولدة بددون أكدل لمددة
يوم على األقل قبل النقل حتى ال تكون عرضه لإلرهاق نتيجة المتالء أمعائها باألكدل إضدافة إلدى أن
األسماك سوف تقوم بإفراز فضالتها أثناء النقل مما يساهم في استهالك األكسجين الموجود فدي المداء
و الذي يجب أن يكون مخصص لتنفس األسماك فقط .
كمدا يجدب أن يكدون األكسدجين كدافي فدي أوعيدة النقدل ومعتمددا علدى وزن األسدماك المنقولدة ودرجدة
حرارة الماء في أوعية النقل حيث تكون األسماك الثقيلة التي تنقدل فدي ميداه دافئدة تسدتهلك كميدة اكبدر
من األكسجين .
كما أن زيادة األسماك في أوعية النقل ال ينصح به .

توضدع األسددماك المنقولدة فددي أكيداس بالسددتيكية سدعة  05لتددر ويسدكب المدداء فيهدا إلددى  25لتدر فقددط
ويضخ األكسجين في قاع الكيس بواسطة أنبوبة التعبئة .

( صورة إجراءات ملء الكيس بالماء ووضع األسماك فيه وضخ األكسوجين وإغالق الفوهة الخارجية)

نقل األسماك إلى المصرف الزراعي -:
عندددما تددم التأكددد مددن خلددو األسددماك مددن األمددراض بجميددع أنوعهددا وكددذلك خلوهددا مددن الممرضددات و
الحيوانات الداخلية تم نقلها إلى (المصرف  )D1وقدد تخلدل عمليدة النقدل التأكدد مدن تصدويم األسدماك
عن األكل لمدة يوم واحد ليساعد على عدم تعرضها لإلجهاد وتقليل نسدبة الن فدوق ونقدل األسدماك عندد
نزول الشمس .
( صور نقل األسماك )

النتائج -:
منذ بداية تنزيل األسماك في شدهر أبريدل عدام 2550م إلدى وقدت إعدداد هدذا التقريدر وعمليدة رصدد
التغيرات على األسماك ( متابعة زيادة الوزن و الطول ) والتغيرات على المصدرف ( موقدع الدراسدة
) مستمرة من خالل مراقبة المصرف وتصويره ومتابعة نمو الحشائش فيه .
ونظدرا ألن الظدروف البيئيدة فدي المصدارف الزراعيدة غيدر مناسدبة لتكداثر أسدماك مبدروك الحشدائش
بالنظر إلى الدراسات و األبحاث المنشورة عدن هدذه األسدماك ومطابقتهدا علدى الظدروف الراهندة فدي
منطقة المشروع فإ ن عملية تعويض أعداد المفقود منها نتيجة المدوت أو الصديد عمليدة حتميدة لتسدتمر
هدذه األسدماك بدددورها الحيدوي وهدذا التعددويض إمدا أن يكددون باسدتيراد هدذه األسددماك مدن الخددارج أو
تفريخها في الداخل ونظر الرتفاع تكاليف اسدتيراد هدذه األسدماك وتكداليف شدحنها وإمكانيدة وصدولها
مريضدة أوحاملده للمددرض ونفدوق أعدداد كثيددرة منهدا أثنداء النقددل ووصدولها فدي أوقددات غيدر مناسددبة
للتنزيددل فقددد رأت إدارة الهيئددة إنشدداء وحددده خاصددة بتفددريخ هددذا النددوع مددن األسددماك اصددطناعيا فددي
المعمل المائي للهيئة يمكن من خالله توفير األعداد و الكميدات المطلوبدة مدن هدذا الندوع مدن األسدماك
في الوقت المناسب والحجم المناسب والصفات المطلوبة .
(صورة للمصرف قبل التجربة )

( صورة للمصرف بعد التجربة )

المعوقات ( المشاكل التي تواجه التجربة )-:
من أهم المشاكل التي تواجه تجربة استزراع أسماك شبوط الحشدائش فدي مصدارف المشدروع عمومدا
هي مشكلة صديد األسدماك وتتركدز هدذه المشدكلة فدي قيدام مجموعدة مدن العمالدة مدن جنسديات مختلفدة
بصدديد االسددماك داخددل المصددارف بواسددطة أدوات الصدديد المختلفددة ( شددباك صدديد – سددنارات ) فددي
أوقات مختلفة من أيام االسبوع وخاصة بعد الدوام الرسمي ( بعد الساعة الثانية ظهدرا ) وأيدام عطدل
األسدبوع (الخمديس و الجمعددة ) وبأعدداد وأحجددام متفاوتدة مدن األسددماك سدواء مددن أسدماك البلطددي أو
أسماك المبروك وذلك اما بغرض أكلها أو بيعها في االسواق المحلية او للتسلية بدالرغم مدن أن الهيئدة
قد قامت بوضع الفتدات تحذيريدة علدى طدول المصدرف الرئيسدي  D1تحمدل عبدارة ( ممندوع صديد
األسماك – أسماك غير صالحة لألكل ) بلغات مختلفة وبالرغم من أن هنداك تعمديم صدادر مدن إمدارة
األحساء يمنع فيه الصيد عموما بشتى أنواعه في قنوات ومصارف المشروع .
( صورة لعملية الصيد داخل المصرف)

(صورة لشبك صيد )

( صوره لسنارت صيد )

