
 
 اقتراديات مذروع الستزراع الجمبرى 

 
 
هناك تكنولوجيا أساسية لتنظيم بيئة المياه فى أحواض الجمبرى، وفى حال  -

 اإلهمال فيها يتدهور اإلنتاج ويفذل المذروع
مذروعات الجمبرى الناجحة تحتاج إلى: أنواع تتأقلم مع البيئة المحلية،  -

 مناسبةأسواق مجهزة، مياه نقية، درجة حرارة 
 
 

متخ مخبع مائى بالقخب من ساحل  011يختص السذخوع باستدراع الجسبخى فى مداحة قجرىا 
 البحخ، ودراسة الججوى تذسل األىجاف التالية:

 متخ مخبع مائى. 011الجسبخى فى مداحة قجرىا  -0
 إنذاء مفخخ إلنتاج الجسبخى. -2
 إنذاء وحجة لترشيع أعالف الجسبخى. -3

حا السذخوع اإلشخاف عمى مدارع فخعية تشذأ بجهار السدرعة الخئيدية ويسكن من خالل ى
متخ مخبع مائى، وإنتاج يخقات جسبخى لالستدراع فى ىحه السدارع الفخعية  011السكهنة، 

 السسمهكة ألفخاد فى مهاقع حهل السدرعة الخئيدية.
السياه،  ىهر جهدةومن عيهب مدارع الجسبخى أنو فى حالة اإلىسال فى معالجة األمخاض أو تج

 يؤدى إلى فذل السحرهل.
 وفى مدارع الجسبخى ىشاك تكشهلهجيا أساسية لتشظيم بيئة السياه فى أحهاض الجسبخى مشيا:

 اختيار السهقع وتأثيخه عمى جهدة السياه. -0
 التحكم فى جهدة السياه. -2
 تشظيم جهدة السياه. -3



 مخاقبة األمخاض. -4
 الديظخة عمى األمخاض. -5

متخ، عسهدية عمى  511وفى بعض الجول ال ُيدسح بإنذاء مدارع سسكية عمى مدافة أقل من 
% من دخل السدرعة 0خط أعمى مج فى البحار؛ وذلك لمحفاظ عمى البيئة، ويخرص 

كزخائب حكهمية تخرص لمحفاظ عمى البيئة، وعشجما تتجىهر جهدة السياه فى مياه البحار 
لسياه فى البحخ مباشخة؛ تمجأ الحكهمات إلى تذجيع االستدراع السجاورة لمسدرعة نتيجة صخف ا

 شبو السكثف بكثافات أقل فى وحجة السداحة.
وفى ىحا السذخوع يتم تهضيح خرائص اختيار السهقع الداحمى الستدراع الجسبخى، 

 والخرائص البيئية السظمهبة فى مذخوع تدسين ىحا الشهع.
 

 استزراع الجمبرى:
نهع الشسخ األسهد من األنهاع السفزمة فى مدارع العجيج من الجول ومشيا يعتبخ الجسبخى من 

 اليشج.
% من حجم إنتاج الجسبخى 25 - 21أما الشهع الثانى فيه الجسبخى األبيض الحى يذكل 

% من اإلنتاج الكمى من الجسبخى 95الكمى فى اليشج، ومجسهع إنتاج ىحين الشهعين يذكل 
 ى يعتسج معظسو عمى االستدراع التقميجى غيخ السكثف.عالسًيا، وفى اليشج خاصة الح

 9111وبالشظخ لميشج كشسهذج لسرخ فى مذاريع الجسبخى، نجج أن اليشج يهجج بيا حالًيا 
ىكتار تخرص إلنتاج الجسبخى،  021111مدرعة جسبخى عمى مداحة إجسالية قجرىا 

غيخ السكثف، بالحرهل  % من السدارعين فى ىحه السدارع عمى الشظام التقميجى65ويعتسج 
عمى زريعة الجسبخى من الظبيعة عن طخيق حراد الدريعة من السياه الجاخمة إلى السدرعة 

 أثشاء حخكة السج.
والسدارع الججيجة تدتخجم الشظام شبو السكثف فى إنتاج الجسبخى، وىحه السدارع ذات كفاءة 

لشظم السكثفة، فتحتاج إلى بيئة تحت عالية فى استخجام السهارد الظبيعية والعسالة بالسقارنة با
التحكم التام ومخاقبة جهدة العميقة ومعجل نسه الجسبخى أثشاء مهسم الشسه، ووضع نظام صحى 

 لمهقاية من األمخاض.
 والجسبخى أحج األنهاع الدسكية التى تجر عائًجا مشاسًبا من عسميات االستدراع.



 ثالث أنهاع من السدارع ىى:ومن مسيدات مدارع الجسبخى أنو يسكن تخبيتو فى 
 مدارع الجسبخى غيخ السكثفة. -0
 مدارع الجسبخى شبو السكثفة. -2
 مدارع الجسبخى السكثفة. -3

وفى البجاية عشج دراسة اقتراديات مذخوع الستدراع الجسبخى يجب مخاعاة عجة أشياء ميسة 
 تذسل اآلتى:

 
 أواًل: اختيار الموقع:

 خ العهامل اآلتية:تحتاج مدارع الجسبخى إلى تهاف
 األسهاق العالسية السفتهحة أو األسهاق السحمية السجيدة. -0
 التكشهلهجيا فى إدارة السدرعة. -2
 األرض السشاسبة إلنذاء أحهاض تخابية. -3
 األنهاع التى تدتظيع أن تتأقمم مع البيئة السحمية. -4
 مياه بحخ ومياه عحبة غيخ ممهثة. -5
 درجة مئهية. 35 - 25بين  درجة حخارة تتخاوح ما -6
 عسالة مجربة. -7
 طاقة كيخبائية. -8
 وسائل تدهيق. -9

 وسائل اتراالت. -01
 مشظقة استدراع آمشة. -00
 أن يكهن مهقع السدرعة بعيًجا عن األحهال الجهية الديئة. -02

 ولحلك ال بج أن يتستع مهقع مدرعة الجسبخى بعجة خرائص مشيا:
 % من شخوط االستدراع.71خرائص إجبارية وتسثل  -
 & من شخوط اإلستدراع.21خرائص مخغهبة وتسثل  -
 % من شخوط االستدراع.01خرائص أخخى وتسثل  -

% من الذخوط الهاجب تهافخىا فى السهقع السشاسب 011وتذكل ىحه الخرائص فى مجسهعيا 



 لسدارع الجسبخى.
 

 الخرائص اإلجبارية:
 يات كبيخة.تهافخ مياه البحخ بشهعية جيجة وكس -
 تهافخ السياه العحبة بشهعية جيجة وكسيات كبيخة. -
أن تحتهى تخبة السهاقع عمى الظسى بكسيات كافية إلنذاء الجدهر، وأن تحتفع أرضية  -

 أحهاض السدرعة بالسياه.
 ويجب مخاعاة أنو بجون ىحه الذخوط ال يسكن إنذاء مدرعة الجسبخى. -
 

 :الخرائص المرغوبة
 الدشة. الت فى كل أوقاتسيهلة السهاص -
 القخب من السهانئ والسظارات خالل ثالث ساعات عمى األكثخ. -
 كيمه متخ من مهقع السخعة. 2أن تكهن خظهط الكيخباء عمى مداحة ال تديج عمى  -
 أن تكهن السشظقة التى يقام عمييا السدرعة آمشة. -
 

 خرائص أخرى:
 ى لشفذ نهع الجسبخى.أن يكهن مهقع السدرعة بالقخب من مدارع أخخ  -
 تهافخ العسالة السجربة وغيخ السجربة. -
 تهافخ مرانع الثمج وثالجات كبيخة ومرانع لحفع الجسبخى لحين التدهيق. -

ويفزل فى مذاريع استدراع الجسبخى أن تكهن قخب مدارع الجسبخى؛ لتحدين جهدة السشتج 
 وسيهلة التدهيق.

 
 اقتراديات المزرعة:

 ثابتة فى مدرعة الجسبخى الشهاحى اآلتية:تذسل التكاليف ال
 إنذاء طخق وجدهر. -األحهاض األسسشتية  -وتذسل األحهاض التخابية  إنذاءات الموقع:

 -معسل األرتيسيا  -معسل الظحالب  -معسل الحزانة  -السبانى: وتذسل معسل التفخيخ 



 مكاتب إدارية. -مخدن العمف  -معسل الخوتيفخا 
 

 أجهزة الكهرباء:
 أجيدة تكييف السعامل والسكاتب. -لهحة تهزيع الكيخباء  -وتذسل مهلج كيخباء 

 
  شبكة توزيع المياه:

 وتذسل مزخات السياه، مهاسيخ تهزيع السياه، سيارات نرف نقل وجخارات زراعية.
ويخاعى عشج تشفيح السذخوع الجقة فى إنذاء السدرعة بالسهاصفات السظمهبة فهق أراض تحتهى 

مثالية لمظسى، واستخجام معادن مبظشة ضج التآكل من مياه البحخ فى شبكة اإلمجاد  عمى ندبة
 بالسياه والرخف.

 
 التدويق:

تعتبخ أسهاق الجسبخى فى العالم قهية ومفتهحة لمسديج من اإلنتاج، ومعظم أسهاق الجسبخى 
تدتهرده من الجول تهجج فى اليابان والهاليات الستحجة وأوروبا التى تحتاج الكثيخ من اإلنتاج و 

الشامية بالعسمة الرعبة، أما فى مرخ فيشاك العجيج من األسهاق السهجهدة فى بعض 
السحافظات ولكشيا ليدت لمجسبخى فقط وإنسا لبعض أنهاع من األسساك البحخية والجسبخى مثل 
أسهاق اإلسكشجرية لألسساك وكحلك الدهيذ ودمياط وعجة محافظات أخخى، وىشاك سهق 

 بالقاىخة.العبهر 
التى دخمت فى سهق السشافدة مع الجول الشامية فى ترجيخ الجسبخى إلى  وىشاك الرين

الهاليات الستحجة وأوروبا واليابان. والظمب العالسى عمى مشتجات الجسبخى كبيخ مع ارتفاع 
 جهدة السحرهل خاصة جسبخى السياه الجافئة السدتدرع.

ألسهاق العالسية مثل الجسبخى الرغيخ مشدوع الخأس وقج دخل فى السشافدة مشتجات ججيجة فى ا
فى أسهاق التجدئة فى مرخ وأوروبا، وىحا يعظى مؤشخات بأن الظمب العالسى عمى جسبخى 
السياه الجافئة فى ازدياد مدتسخ. وأىم الجول السشتجة لمجسبخى فى آسيا؛ تايالنج وتايهان 

سرخ فى مذاريع الجسبخى واستدراع وتخبية وإنجونديا والرين واليشج. وتعتبخ اليشج نسهذًجا ل
% 01الجسبخى؛ حيث وصل إنتاج جسبخى السياه الجافئة فى اليشج من السدارع إلى أكثخ من 



ا عمى االستدراع غيخ السكثف  ًً من اإلنتاج العالسى ليحا الشهع، ويعتسج ىحا اإلنتاج أساًس
 ع. كيمه جخام فى الستخ السخب 511 - 251بحجم إنتاج سشهى قجره 

 
 
 


