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 الخالصة

الكطان    وضعت      اسماك  اسماك    Luciobarbus xanthopterusيرقات  ويرقات 
بمخلفات مياه    جهزتفي احواض ترابية    Ctenopharyngdon  idellaالكارب العشبي  

يرقة لكل حوض وبثالث مكررات   20الصرف الصحي المعالجة في مركز علوم البحار وبواقع 
اسابيع اعتمد    ستاستمرت التجربة لمدة    الى حوضي السيطرة لنوعي الدراسة.لكل نوع اضافة  

سية.  فيها على الغذاء الطبيعي المتوفر في الحوض اما احواض السيطرة فقد اضيفت لها عليقة قيا
شملت معدالت الطول والوزن ومعدالت الزيادة    اذأجريت بعض القياسات الحياتية على اليرقات  

اظهرت اليومية والنمو النسبي والنمو النوعي ومعدالت البقاء لألسماك.  و الزيادة الوزنية الوزنية
االسماك  النتائج  تفوقا واضحا ألحواض التربية في مياه الصرف الصحي المعالجة لكال نوعي  

عن احواض السيطرة , كما أظهرت يرقات اسماك الكطان معدالت   كل القياسات الحياتيةفي  
اعلى من يرقات اسماك   ومعدالت زيادة وزنية وزيادة وزنية يومية ومعدالت بقاء  اطوال وأوزان

  (0.005 ± 0.322),  غم   (0.06 ± 0.35),  سم  (0.04 ± 4.41)الكارب العشبي اذ بلغت  
بينما امتلكت    % على التوالي,  (2.89 ± 91.67)غم/يوم و    (0.0002 ± 0.008)غم,  

يرقات اسماك الكارب العشبي معدالت نمو نسبي ونوعي اعلى من يرقات اسماك الكطان وبلغت  
اوضحت       .%غم/يوم على التوالي  (0.56 ± 8.85)% و    (877.88 ± 3790.40)

رعاية يرقات اسماك الكطان والكارب العشبي يرفع  الدراسة ان استخدام مياه الصرف الصحي في  
 من معدالت النمو والبقاء لتلك اليرقات.  

 , استزراع مائيسماك الكطان, اسماك الكارب العشبي, مياه صرف صحي معالجةاكلمات مفتاحية:             

 المقدمة 
المجتمعات السكانية  اذ تواجه  ازداد التطلع في السنوات االخيرة الستخدام مخلفات المياه في الزراعة المائية        

الكثيفة في البلدان النامية والمتطورة مشكلة شح المياه العذبة المستخدمة في الشرب والطبخ والسقي وغيرها من 
وهي كمية   يوميا  لتر/فرد  (500 –40)تدفقة في المجاري  تقدر كمية مياه االستخدام الم  واالستخدامات المنزلية  

اذا   استخدامها  اعادة  ممكن  الماء  من  اوال    اعيدتهائلة  .  (Gerhardt and Oswald, 1990)معالجتها 
  ومعالجة هذه المياه عند استخدامها في الزراعة المائية تتم بثالث مراحل وهي ازالة المتطلب الحيوي لألوكسجين 

BOD   لحماية الحوض من انخفاض مستوى االوكسجين القاتل لألسماك وإزالة االمونيا السامة لألسماك خاصة 
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التي قد    المسببات المرضيةينة وإزالة  متأالغير  بحالتها  عند مستويات االس الهيدروجيني المرتفعة اذ تكون االمونيا  
 .  (Montgomery, 1985)تنتقل من االسماك الى االنسان والحيوان الذي يتغذى عليها 

  وأنظمةهو اساسي وضروري لنجاح عملية الزراعة المائية    المسببات المرضيةان المصدر المائي الخالي من      
   U.V radiationالمعالجة النموذجية تستخدم مرشحات رملية كفوءة لتنقية الماء اوال و االشعة الفوق بنفسجية ثانيا

 .   (Turtoi, 2013 ; Kasai et al., 2002) لألسماكالتي تثبط وتزيل االحياء المجهرية الممرضة 
ة زراعي  مختلف الفعاليات البشرية )منزلية وكل انواع مخلفات المياه الناتجة عن    على  sewageصطلح  يطلق م    

من  (Noorjahan and Jamuna, 2015)صناعية(    و كل  وضح   .Athalye et al. (2001)     و
Arther (1986)    مواد صلبة واالخيرة تتكون من   1% ماء و  99ان مياه الصرف الصحي تحتوي على %

% مادة العضوية وتحتوي المادة العضوية على كاربون ونيتروجين عضويين بنسبة 30% مادة عضوية و  70
3:1  (Das, 1995)    والحظ .Ghosh et al. (1988)    االخرى النزرة  النتروجين والفسفور والعناصر  ان 
يوم من   (5-3) تواجدة في هذه المياه تحفز االنتاجية االولية لألحواض فتبداء الهائمات النباتية باالزدهار خالل  الم

 االستخدام يتبعها ازدهار الهائمات الحيوانية والحشرات وغيرها.  
ا        في  االستخدام  الشائعة  االمور  من  واحدة  هي  المائية  الزراعة  في  المجاري   مياه  استخدام  لبلدان  ان 
وهي ليست بالعمل الجديد اذ يعود تاريخها الى    (Mkali et al., 2014; Kumar et al., 2014)النامية

وهي تستخدم مياه مجاري   Cyprinus carpioاكثر من قرن في المانيا اذ تستزرع فيها اسماك الكارب الشائع  
النهر   المستخدمة في    (Kumar and Sierp, 2003; Prein, 1990)مخففة بماء  وتعتبر مياه المجارى 

تربية االسماك ذات فائدة في رفع خصوبة احواض التربية وهي شائعة االستخدام منذ مدة طويلة في العديد من  
بلدان العالم مثل المانيا ورومانيا وبولندا وهنكاريا والصين وجاوا والهند  اذ يتراوح معدل االنتاج السنوي للكارب في 

البلدان   )تلك  طن/هكتار  4.5-3بين   )(Ghosh et al., 1985) مفردة بصورة  اما  االسماك  وتربى   .
monoculture     االنواع من  خليط  كل    polycultureاو ضمن  من  تستفيد  كونها  افضل  االخيرة  وتعتبر 

كالكاتا  التركيبات البيئية المتواجدة ضمن عمود الماء في النظام البيئي للحوض, ومن اهم االنواع المستزرعة في  
انواع مختلفة    ةتستخدم مياه الصرف الصحي هي خمس   في الهند والتي تعتبر من اكبر مزارع االسماك العالمية التي

 Catle catle, Labeo rohita, Cirrhinus mrigala, Hypophthalmichthysمن سمك الكارب

molitrix, Cyprinus carpio,     باالضافة الى التيالبياOreochromis mosambicus   و الكارب
الجري    Ctenopharyngdon  idellaالعشبي   اسمك  من  مختلفة   ;Catfish   (Das, 1995وانواع 

Strauss and Blumenthal, 1990)  . 
دراسة       الى  البحث  الكطان    يهدف  اسماك  يرقات  تربية  في  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  استخدام 

Luciobarbus xanthopterus ويرقات اسماك الكارب العشبي   Ctenopharyngdon  idella   في
 .  في تربيتهااالسماك المرباة وبيان كفاءة هذه المياه يرقات وتأثيرها على معدالت بقاء ونمو   االحواض الترابية

 
 
 



 

 

 المواد وطرق العمل 
 اليرقات 
الكطان         أسماك  يرقات  العشبي    Luciobarbus xanthopterusجمعت  الكارب  اسماك  ويرقات 

Ctenopharyngdon  idella      كما جمعتسم    (0.02 ± 1.05)بمعدل طول      27/4/2009بتاريخ ،   
على التوالي    غم (0.0001 ± 0.0035)و    غم   (0.002 ± 0.031)ومعدل وزن    سم   (0.04 ± 0.44)

ا  22و بعمر   البصرةيوم من مفقس أسماك مركز علوم  الترابية   اضيفت  .لبحار/جامعة  الى االحواض  اليرقات 
 يرقة لكل حوض وبثالث مكررات لكل نوع اضافة الى حوضي السيطرة لنوعي الدراسة.   20مباشرة وبواقع 
 تصميم التجربة

  40سم الفقريات البحرية/ مركز علوم ألبحار جامعة البصرة  اذ استغرقت التجارب مدة   أجريت الدراسة في ق      
احواض ترابية تابعة لمحطة استزراع األسماك في مركز علوم البحار /جامعة البصرة بأبعاد   ت فيها ستيوم استخدم

المركز بعد معالجته    جهزتلتر ماء    80سم تحوي    40×  80×  40 من مخلفات مياه الصرف الصحي في 
الفوق  باألشعة  بعدها  الماء  ومعالجة  العالقة  المواد  من  الماء  لتنقية  رملية  مرشحات  باستخدام  بالترشيح 

.  (Turtoi, 2013 ; Kasai et al., 2002)  المسببات المرضيةللتخلص من     (U.V. radiation)بنفسجية
 بماء االسالة.  جهزاعين المدروسين فقد اما حوضي السيطرة للنو 

قسمت أحواض التجارب إلى مجموعتين لنوعي الدراسة وكل مجموعة تتكون من ثالث  أحواض وزعت عليها       
 لتر.   4يرقة في كل حوض ترابي وبكثافة استزراع  يرقة /  20اليرقات توزيعا عشوائيا وبواقع 

تركت االسماك في احواض الصرف الصحي بدون اضافة الغذاء الصناعي    اذ( يوم  40استمرت التجربة لمدة )      
واعتمدت فقط على الغذاء الطبيعي المتوفر في الحوض اما احواض السيطرة فقد اضيفت لها عليقة قياسية مستوردة  

% من وزن  5ميا وبمعدل  يو %   60.99 ذات محتوى بروتين   .INVE Group Coإنتاج   NDR 2/4 نوع   
 . 4/6/2009االسماك. انتهت التجربة  بتاريخ 

 القياسات الحياتية 
أجريت بعض القياسات الحياتية على اليرقات عند بداية و نهاية ألتجربة حيث شملت معدالت الطول وذلك        

, معدل الوزن وذلك بوزن    ملم  قياس شفافة وأخذت القياسات ألقرببقياس أطوال خمس يرقات باستخدام مسطرة  
التي   اليرقات  باستخدام ميزان حساس نوع    قيستنفس  القراءات    AE163موديلMETTLERأطوالها  وأخذت 

اطوال وأوزان جميع اليرقات في نهاية التجربة. قيست الزيادة الوزنية   قيست(غم , هذا وقد    0.00001)  ألقرب
النمو النوعي ) % غم / يوم( والنمو النسبي % ومعدل البقاء)%( )غم( والزيادة الوزنية اليومية )غم /يوم( ومعدل  

   ترتيب المعادالت        وحسب المعادالت التالية:
  )غم( الوزن االبتدائي  – )غم( الزيادة الوزنية )غم (= الوزن النهائي

 الزيادة الوزنية اليومية)غم/ يوم( = الزيادة الوزنية)غم( / المدة )يوم(
 معدل النمو النوعي )% غم /يوم( =  

 =الوزن النهائي (%)معدل النمو النسبي 
   100  ×(    )غم الوزن االبتدائي  – )غم(

 الوزن االبتدائي )غم(                                                    
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 100×  نهاية التجربة      عدد اليرقات في ( =      %)معدل البقاء 

     .(Carlos, 1988 ; Utne, 1978)      عدد اليرقات  في بداية التجربة                              
 رجاءا ترتيب المعدلة

 
قيس تركيز األوكسجين والملوحة  واألس الهيدروجيني  ودرجة الحرارة للمياه المستخدمة في أحواض التربية باستخدام 

 الماني المنشأ. Livebondجهاز قياس نوعية المياه نوع  
 التحليل االحصائي 

التباين          تحليل  المعدل    (ANOVA)استخدم  معنوي  فرق  اقل  الفروقات  إليجاد    (RLSD)واختبار 
  .(Stell and Torrie, 1960)( 0.05وبمستوى اختبار ) اإلحصائية بين األحواض

 النتائج 
احواض تربية يرقات االسماك اثناء تجارب التربية في مياه  ( قياسات بعض العوامل البيئية في 2بين الجدول )

 الصرف الصحي مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة(. 
 

في  C. idellaوالكارب العشبي  L. xanthopterus (: العوامل البيئية ألحواض تربية يرقات اسماك الكطان2جدول )
 . سماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( )المعدل ± االنحراف المعياري(مقارنة باأل مياه الصرف الصحي المعالجة

 
 العوامل البيئية 

L. xanthopterus C.  idella 
احواض الصرف   احواض السيطرة 

 الصحي 
احواض الصرف   احواض السيطرة 

 الصحي 
 0.61± 25.14 0.42 ± 26.46 0.26 ± 25.64 0.21 ± 26.56 م ºدرجة الحرارة 

 0.12 ± 2.81 0.04 ± 3.42 0.04 ± 2.45 0.02 ± 3.31 الملوحة غم/لتر

 0.05 ± 7.12 0.06 ± 8.02 0.04 ± 7.24 0.06 ± 7.94 االس الهيدروجيني

 0.22 ± 6.46 0.01 ± 6.88 0.21 ± 6.68 0.007 ± 7.02 االوكسجين المذاب ملغم/لتر

 
)ي     الجدول  التجربة  1وضح  لبيانات  ملخصا  والزيادة  (  الوزنية  والزيادة  واألوزان  االطوال  تمثل معدالت  والتي 

الوزنية اليومية والنمو النسبي والنمو النوعي ومعدل البقاء ألسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف 
 .والمرباة في مياه االسالة )احواض السيطرة(  الصحي المعالجة

النتائج        قد  بينت  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  في  المرباة  االسماك  نوعي  ان  الطول  لزيادة  المستحصلة 
 امتلكت معدالت زيادة في الطول اعلى من احواض السيطرة, هذا وقد امتلكت يرقات اسماك الكطان معدالت الطول

على التوالي  سم    ((0.16 ± 2.56و  سم    ((0.04 ± 4.41اعلى من اسماك الكارب العشبي والتي بلغت     النهائي
في  (. بلغت معدالت اوزان اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة  1  ,)شكل

امتلكت يرقات اسماك     (.2غم على التوالي )شكل    (0.03 ± 0.15)غم و   0.06 ± 0.35))نهاية التجربة  
 الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة معدالت زيادة وزنية اعلى من  

 
 



 

 

اسماك الكارب العشبي والتي  امتلكت يرقات اسماك الكطان معدالت زيادة في الوزن اعلى من واحواض السيطرة 
   (. 3 ,لتوالي )شكلعلى ا  غم (0.032 ± 0.143)و  غم(0.005 ± 0.322)  بلغت

في معدالت الزيادة الوزنية بين احواض السيطرة   (P < 0.05)بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  
العشبي ووجود فروق معنوية    ألسماكالصرف الصحي    وأحواض في معدالت    (P < 0.05)الكطان والكارب 

الصرف الصحي للكارب العشبي وعدم وجود فروق    وأحواضالزيادة الوزنية بين احواض الصرف الصحي للكطان 
 في معدالت الزيادة الوزنية بين احواض السيطرة  للكطان والكارب العشبي. (P > 0.05)معنوية 

 
ألسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه    )%(  والبقاء  )%(  والنمو  )غم(  والوزن   )سم(  (: معدالت الطول1جدول )

 .  )المعدل ± االنحراف المعياري( المرباة في مياه االسالة )السيطرة( باألسماكمقارنة  الصرف الصحي المعالجة
 

 المعاملة 
L. xanthopterus C.  idella 

 سيطرة  اسماك التجربة  سيطرة  اسماك التجربة 

معدل الطول في بداية التجربة  
 (سم ) 

1.05 ± 0.02 1.05 ± 0.02 0.44 ± 0.04 0.44 ± 0.04 

معدل الطول في نهاية التجربة  
 (سم ) 

4.41 ± 0.04 2.39 ± 0.25 2.56 ± 0.16 1.52 ± 0.19 

 0.01 ± 1.08 0.16 ± 2.12 0.02 ± 1.34 0.04 ± 3.36 معدل الزيادة بالطول )سم(

معدل الوزن في بداية التجربة  
 (غم) 

0.031 ± 
0.002 

0.031 ± 0.002 0.0035 ± 
0.0001 

0.0035 ± 
0.0001 

معدل الوزن في نهاية التجربة  
 (غم) 

0.35 ± 0.06 0.2 ± 0.05 0.15 ± 0.03 0.045 ± 0.01 

 ± 0.322 (غم) معدل الزيادة الوزنية  
0.005 

a 

0.169 ±.001 
b 
 

0.143 ± 0.032 
b 

0.042 ± 0.001 
c 

معدل الزيادة الوزنية اليومية  
 (غم/يوم) 

0.008 ± 
0.0002 

a 

0.0042 ± 
0.0001 

b 

0.0036 ± 
0.0008 

b 

0.001 ± 0.000 
c 

 ± 1039.78 (%)معدل النمو النسبي 
18.63 

b 

545.16 ± 0.03 
b 

3790.48 ± 
877.88 

a 

1185.71 ± 0.01 
b 

 معدل النمو النوعي 
 (%غم/يوم ) 

5.79 ± 0.04 
b 

4.66 ± 0.007 
c 

8.85 ± 0.56 
a 

6.38 ± 0.00 
b 

 2.89 ± 91.67 (% ) معدل البقاء  
a 

65 ± 0.00 
c 

83.33 ± 5.77 
b 

60 ± 0.7 
c 

 



 

 

 
المرباة في  C. idella والكارب العشبي  L. xanthopterus يرقات اسماك الكطان)سم( (: معدالت اطوال 1شكل )

 . مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( مياه الصرف الصحي المعالجة
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المرباة في  C. C. idellaوالكارب العشبي  L. xanthopterusيرقات اسماك الكطان  )غم( (: معدالت اوزان2شكل )

 . مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( الصحي المعالجةمياه الصرف 
 

 
المرباة  C. idell  والكارب العشبي L. xanthopterus(: معدالت الزيادة الوزنية )غم( ليرقات اسماك الكطان 3شكل )

 . مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة(  في مياه الصرف الصحي المعالجة
 



 

 

( معدالت الزيادة الوزنية اليومية لألسماك. فقد اظهرت يرقات اسماك الكطان و الكارب العشبي 4وضح الشكل )
المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة معدالت زيادة وزنية يومية اعلى من احواض السيطرة هذا وقد امتلكت 

 ± 0.008) بلغت  الكارب العشبي والتي  يرقات اسماك الكطان معدالت زيادة وزنية يومية اعلى من اسماك  

 .على التوالي  غم/يوم (0.0008 ± 0.0036) و  غم/يوم(0.0002
في معدالت الزيادة الوزنية اليومية بين احواض    (P < 0.05)بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  

الصحي    وأحواضالسيطرة   فرو   ألسماكالصرف  العشبي ووجود  في   (P < 0.05)ق معنوية  الكطان والكارب 
الصرف الصحي للكارب العشبي    وأحواضمعدالت الزيادة الوزنية اليومية بين احواض الصرف الصحي للكطان  

في معدالت الزيادة الوزنية اليومية بين احواض السيطرة  للكطان والكارب    (P > 0.05)وعدم وجود فروق معنوية  
 العشبي.

 
 

 
 .C والكارب العشبي L. xanthopterus(: معدالت الزيادة الوزنية اليومية )غم/يوم( ليرقات اسماك الكطان 4شكل )

idella  مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة . 
 

الصرف الصحي    ن والكارب العشبي المرباة في مياهان معدالت النمو النسبي ليرقات اسماك الكطا  ،اظهرت النتائج
المعالجة كانت اعلى منها في احواض السيطرة. بينما امتلكت يرقات اسماك الكارب العشبي معدالت نمو نسبي 

(% على التوالي  (18.63 ± 1039.78% و  (877.88 ± 3790.48)اعلى من يرقات اسماك الكطان وبلغت  
التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  5)شكل   نتائج  بينت   .)(P < 0.05)   بين النسبي  النمو  في معدالت 

 (P < 0.05)الكطان والكارب العشبي ووجود فروق معنوية    ألسماكالصرف الصحي    وأحواض احواض السيطرة  
الصرف الصحي للكارب العشبي وعدم    وأحواض في معدالت النمو النسبي بين احواض الصرف الصحي للكطان  

 في معدالت النمو النسبي بين احواض السيطرة  للكطان والكارب العشبي. (P > 0.05)وجود فروق معنوية 
 



 

 

 
المرباة  C. idella والكارب العشبي  L. xanthopterus (: معدالت النمو النسبي )%( ليرقات اسماك الكطان5شكل )

 . مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة(  جةفي مياه الصرف الصحي المعال
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يرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف    حققتفقد    ،بالنسبة لنتائج معدالت النمو النوعيو 

يرقات اسماك الكارب العشبي  سجلتالصحي المعالجة معدالت نمو نوعي اعلى منها في احواض السيطرة. بينما 
 ± 5.79)(% غم/يوم و )(0.56 ± 8.85بلغت  حيث  وعي اعلى من يرقات اسماك الكطان  معدالت نمو ن

في    (P < 0.05)(. بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  6  ,لتوالي )شكل% غم/يوم على ا0.04
الكطان والكارب العشبي ووجود   ألسماكالصرف الصحي    وأحواضمعدالت النمو النوعي بين احواض السيطرة  

في معدالت النمو النوعي بين احواض الصرف الصحي للكطان واحواض الصرف    (P < 0.05)فروق معنوية  
 الصحي للكارب العشبي.  

( معدالت البقاء ليرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة  7وضح الشكل )
فقد اظهرت يرقات االسماك معدالت بقاء اعلى من احواض السيطرة هذا وقد امتلكت يرقات اسماك الكطان معدالت 

  .% على التوالي  ((5.77 ± 3.33% و  (2.89 ± 91.67)لتي بلغت  بقاء اعلى من اسماك الكارب العشبي وا
  وأحواض في معدالت البقاء بين احواض السيطرة    (P < 0.05)بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  
في معدالت البقاء بين   (P < 0.05)فروق معنوية، كما وجدت  الصرف الصحي السماك الكطان والكارب العشبي

 < P)احواض الصرف الصحي للكطان واحواض الصرف الصحي للكارب العشبي وعدم وجود فروق معنوية  

 في معدالت البقاء بين احواض السيطرة  للكطان والكارب العشبي. (0.05
 



 

 

 
 .C والكارب العشبي  L. xanthopterus (: معدالت النمو النوعي )% غم/يوم( ليرقات اسماك الكطان6شكل )

idella مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 والكارب العشبي L. xanthopterus  (: معدالت البقاء )%( ليرقات اسماك الكطان7شكل )

 C. idella مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة )السيطرة( المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة. 
 

 المناقشة



 

 

المائية  حاجة ملحة بسبب زيادة         الزراعة  اليوم عملية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في  اصبحت 
ة من مخلفات المياه التي تطرح كفائض في  الطلب العالمي الستهالك االسماك المستزرعة وبسبب الكميات الهائل

 .  (Gerhardt and Oswald, 1990)المجتمعات السكانية في البلدان النامية والمتطورة 
اوضحت نتائج الدراسة الحالية ان احواض التربية المجهزة بمياه الصرف الصحي المعالجة قد تفوقت على        

احواض السيطرة في معدالت النمو والبقاء ليرقات اسماك الكطان والكارب العشبي بالرغم من عدم اضافة الغذاء  
  استخدمت لمتواجد في الحوض بينما  الصناعي ألحواض الصرف الصحي واعتماد االخيرة على الغذاء الطبيعي ا

العليقة التجارية في تغذية يرقات االسماك في احواض السيطرة حيث بلغت اعلى معدالت زيادة وزنية وزيادة وزنية  
الصحي   الصرف  احواض  في  الكطان  اسماك  يرقات  في  و    (0.005 ± 0.322)يومية   ± 0.008)غم 

نسبي ونمو نوعي في يرقات اسماك الكارب العشبي المرباة    غم/يوم على التوالي واعلى معدالت نمو  (0.0002
الصحي وبلغت   الصرف  احواض  % غم/يوم على    (0.56 ± 8.85)و  %    (877.88 ± 3790.48)في 

ارتفاع معدل االنتاجية االولية في احواض الصرف الصحي والتي تعتبر محدد رئيسي لنمو هذا  التوالي و يعكس  
ج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات العالمية السابقة في تربية االسماك في مياه  وتنطبق نتائاليرقات السمكية.  

ف الصحي  شرح  الصرف  الطحالب    Dass (1995)قد  مثل  النباتية  الهائمات  اشكال  من  مختلفة  انواع  ازدهار 
روتيفيرا في مياه الصرف  الخضراء المزرقة و الطحالب الخضراء والطحالب الخيطية الهائمات الحيوانية كاالوليات وال

ان معدل انتاج الهائمات النباتية والحيوانية له عالقة مباشرة    Allen and Hepher (1979)الصحي وقد وضح  
ان   Mann (1972)وسجل  الصرف الصحيمع تجهيز المغذيات المتواجدة في المواد العضوية الذائبة في مياه 

الدقائق الصغيرة العضوية المتواجدة في مياه الفضالت تعمل كمصدر مباشر لتغذية الهائمات الحيوانية والقاعيات  
 .    المستزرعة بينما تستخدم الدقائق االكبر كغذاء مباشر من قبل االسماك

باستخدام  في مياه الصرف الصحي  م الزراعة المختلطة  نظافقد اتبعت    Ghosh et al. (1988)وفي دراسة      
 و   Catla (Catla catla)و  Rohu (Labeo rohita)انواع من اسماك الكارب وهي  ةخمس
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Mrigal (Cirrhinus mrigala)  وsilver carp (Hypopthalmicthyis moltrix)   و
common carp (Cyprinus carpio)  وقد وجد ان الكارب الفضي نباتي    ،ثالث كثافات استزراعواقع  ب

يوم وصلت    150انه وخالل    Dass (1995)اعطى افضل معدالت نمو في تلك التجارب الثالث. وبين    ،التغذية
وبصورة مفردة على فضالت المياه. دراسة اخرى اجريت كغم عند استزراعها    1اسماك الكارب الفضي الى وزن  

استخدمت اسماك التيالبيا    اذ  Jhingran and Ghosh (1988)   (mentiond by Dass, 1995)من قبل
Oreochromis mosambicus   ثالث كثافات استزراعواقع  في نظام زراعة منفرد باستخدام مياه المجاري وب ، 

-120التي ال تتجاوز) BOD( اعتمادا على قيمة  3:1( و )2:1عذب بنسب )وقد خففت مياه المجاري مع ماء  
حجم االسماك في احواض  ( ملغم/لتر وكانت االسماك تحصد كل اسبوعين او شهريا اعتمادا على كثافة و 360

مياه الصرف الصحي في تربية االطوار اليرقية واليافعة واالصبعيات لألسماك    استخدمتوفي اندونيسيا    االستزراع.
غم   (500-200)اشهر وال تستخدم في احواض التسمين للحجم المستهلك    3غم ولمدة    100اي ما يصل الى  

(Strauss and Blumenthal, 1990)  . 



 

 

ة لتنقية الماء  ـح اوال باستخدام مرشحات رملياستخدمت الدراسة الحالية نظام معالجة صحية كفوء وذلك بالترشي    
للتخلص من المسببات     (U.V. radiation)ة ـــــوق بنفسجيـــة الفـــة الماء ثانيا باألشعـــة ومعالجـــمن المواد العالق

اللذين استخدموا أنظمة   (Turtoi, 2013 ;  Kasai et al., 2002)  وهذا النظام يتطابق مع دراسة  المرضية
   U.V radiationمعالجة نموذجية باستخدام مرشحات رملية كفوءة لتنقية الماء اوال و االشعة الفوق بنفسجية ثانيا

ان    Noorjahana and Jamuna (2015)اثبتت دراسة  هذا و .  الزالة االحياء المجهرية الممرضة لألسماك
المعالجة   المجاري  الزراعة    Azolla microphyllaباستخدام    حيويامياه  في  امن  وبشكل  استخدامها  ممكن 

المؤشرات البايوكيميائية كالبروتين والدهن والكاربوهيدرات وفي اعضاء   الى تحسناشارت نتائج دراستهم    اذالسمكية  
المرباة في مياه   Tilapia mossambicusجسمية مختلفة كالغالصم والكبد والعضالت في اسماك التيالبيا  

المعالجة   الصحي  المياه  الصرف  في  عنها  التراوت الغير  حيويا  اسماك  تستزرع  استراليا  وفي  معالجة. 
مع الروبيان في نظم استزراع مكثفة باستخدام مياه   Oncorhynchus mykiss( Rainbow trout( القزحي

 .  (Castine et al., 2013) حيوياالمجاري المعالجة 
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Abstract 

      Larvae of Luciobarbus xanthopterus and 

Ctenopharyngdon  idella were cultured in ponds with 

treated wastewater in marine science center by adding 20 

larvae to each pond in a replicate to each species as well as 

the control ponds to the two species. Experiment was expend 

to six weeks depending on the natural food available in the 

pond. While standard artificial diet was add to the control 
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ponds. Some biological measurements were done including 

length and weight rates, weight increase and daily weight 

increase, relative and specific growth rates and survival 

rates. Results showed a clear excellence of treated 

wastewater ponds in all biological measurements from the 

control ponds at the tow species. Larvae of L. xanthopterus 

showed a length and weight rates, weight increase and daily 

weight increase and survival rates higher than C. Idella 

which were (4.41 ± 0.04) cm, (0.35 ± 0.06) gm, (0.322 ± 

0.005) gm, (0.008 ± 0.0002) gm/day and (91.67 ± 2.89) % 

respectively, while C. Idella showed relative and specific 

growth rates higher than L. xanthopterus larvae which were 

(3790.40 ± 877.88) % and (8.85 ± 0.56) %gm/day 

respectively.  The study showed that the use of  treated 

wastewater in L. xanthopterus and C. Idella larvae 

culture was excellent and rise the growth and survival 

rates of these larvae.       

Key words: Luciobarbus xanthopterus, Ctenopharyngdon  idella, 
treated wastewater, aquaculture. 

 


