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  مصـر– المـزارع السـمكية في منخفـض الفيـوم علىدراسـات بيئـية 
 

 عـادل حسـن قنصـوه 

  معمل النبات–  فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية  -المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 
 

وم    نخفض الفي ارون بم رة ق اورة لبحي مكية المج زارع الس ى الم ذه الدراسة تمت عل ه
حت الد ة أن   وأوض دروجيني   راس يم األس الهي مكية   ) pH(ق زارع الس ي الم ت ف ين تراوح ب

مكية   8.91 ، 7.43 زارع الس ي الم ماك ف و األس بة لنم يم مناس ذه الق ي  .   وه ة ف ت الملوح وآان
زارع                 ى من الم ارون أعل رة ق ة من بحي مزرعة المهندس محمد جوده وخاصة األحواض القريب

ة بمزرع    رى  والممثل مكية  األخ ورى  الس ة الش لقانى ومزرع ا أن   .  ة ش وحظ أيض د ل ولق
يم       ن الق ر م ى بكثي ي أعل ذى الرئيس ي المغ فور ف روجين والفس ن النيت ية م بات األساس المخص

وم                 . المقابلة في المزارع السمكية    ز األموني ادة ترآي ى زي ر عضوي إل روجين الغي يم النيت تشير ق
لسمكية ولوحظ أيضا زيادة ترآيز الفسفور عن النيتريت والنترات سواء فى المغذى أو المزارع ا

 .العضوي الكلى عن القيم المقابلة للفسفور الغير عضوي فى جميع المزارع المختارة
ة موسم                    ة آانت مزدهرة في الشتاء وبداي التغذية الطبيعية لألسماك من العوالق النباتي

 .رالربيع بينما انخفض المحصول الكلى للطحالب الدقيقة في شهر اآتو ب
ذلك    والسيكلوتيال  النافيكوالأسماك البلطي النيلى تفضل التغذية على     دياتومات وآ  من ال

وداتس  والفاآس وااليوجلينا من الدينوفالجيالت    أبورا بروروسنترم ات وتتغذى       آي  من االيوجلين
ة لألسماك      . ةأيضا على أنواع قليلة من الطحالب الخضراء والخضراء المز رق          وآانت هذه التغذي

ع والصيف         على نقص      .  العوالق النباتية واضحة خالل موسم الربي ذه الدراسة ب ذلك توصى ه ول
ة                    ة من العوالق النباتي ة الطبيعي ى التغذي اد عل رة واالعتم ومن  . التغذية الصناعية خالل هذه الفت

األفضل دراسة تأثير العناصر الغذائية سواء من النيتروجين أو الفسفور الغير عضوي على نمو              
اع المختلفة من العوالق النباتية في هذه المزارع لتقليل تكلفة اإلنتاج السمكي وزيادة جودة               األنو

 .         هذه األنواع من األسماك
 

 


