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الخالصة

وضحححت الد ارسححة أهححم طححر اسححتزراع األسححمال المةئمححة لبيئححة ايه حوار التححي يمك ح أ تطب ححا

المؤسسححات و األا حراد ،م ح اجححا زيححادة إألتححاج األسححمال اححي المألط ححة وزيححادة دألححا األس حرة و ت ميححا ض ح ط
الصيد عمى التجمعات الطبيعية لةسمال اي ايهوار .قسمت طر استزراع األسمال اي ايهوار إلى
طححر مؤسسححة عمححى قاعححدة أرضححية و طححر مؤسسححة عمححى قاعححدة مائيححة .وضحححت الألطححوط األساسححية
يسححتألدام كححا طري ححة اححي المألط ححة ومحاسححأل ا و مسححاوئ ا .ضححم الطححر المؤسسححة عمححى قاعححدة مائيححة

وضحت الألطوط األساسية لطري ة األقفاص العائمة و الثابتة التي يمك أ تستعما احي األأل حر الكبيحرة

و األاححرع ذات الكتمححة المائيححة و التيححار المألاسححب ،ألاصححة اححي األأل ححار التححي تمثححا مححداألا ايه حوار .امححا

طري ححة المسححيجات و الحضححائر ،اححيمك ا تألشح المسححيجات ضححم المألححاط السححاحمية ،بيألمححا الحضححائر

يمك ا تألش اي اماك الميحا المفتوححة .ألوقشحت المسحيجات المتأل محة التحي تتميحز ب محة التكمفحة و سح ولة

اإلدارة .ل د تم التعرف عمى أماك مألتمفة صالحة يألشاء م اربحي ال ألحوات(الشحواي ) التحي يمكح أ تكحو

ذات ميحا ثابتححة أو تسححتألدم الميححا المتحركحة كظححاهرة المححد و الجححزر و مأل حا أصححاب بسححاتي الألأليححا .كمححا

وجد إمكاألية استألدام طري ة الرعي الطبيعحي ،التحي يمكح تطبي حا احي أمحاك شاسحعة ذات سحداد تجعم حا

أح حواض طبيعيححة معزولححة .م ح الطححر المؤسسححة عمححى قاعححدة ترابيححة ألوقشححت بححرل المححد و الجححزر و بححرل

الحفر و برل السداد التي ،يمك أ تألش اي األماك المت ثرة بالمد و الجزر أو األراضي المألألفضة أو
اي ارضححي المرتفعححة عمححى حححدود ايه حوار و قريححب م ح المححد عمححى الت حوالي .كمححا وجححد أ هألححال إمكاأليححة
يسححتألدام المبححازا المألتشحرة اححي المألط ححة و ألاصححة اححي مشححاري التجفيححف .تعححددت الت األححات و الوسححائا

المسح ححتألدمة اذ يمك ح ح اس ح ح تألدام ت األح ححة ايسح ححتزراع المتعح ححدد لةسح ححمال المدألمح ححة و العراقيح ححة وكح ححذلل ت األح ححة
ايستزراع التكاممي بمألتمف مستويات ا و التحي وجحد األ حا مةئمحة جحدا لمألط حة ايهحوار و قحد تكحو مفيحدة

اي التألمص م الت ثيرات البيئية لعممية التوس اي تربية األسمال.

المقدمة

تتألححوع الطححر المسححتألدمة اححي اسححتزراع ايسححمال ،وي تكححو هألححال طري ححة محححددة صححالحة لجميح الحححايت .بححا

تعتمححد الطري ححة المعتمححدة عمححى عوامححا عححدة مأل ححا الألححوع المسححتزرع و طبوغراايححة ايرض والمألححاخ السححائد و التربححة و
العادات ال ذائية و ايجتماعية والحالة المادية لممزارع و حالة السو اضااة الى ايعتبارات البيئية.
عألد التاسيس لمطر

المعتمد يستزراع ايسحمال احي اهحوار جألحوب العح ار  ،التحي بحدأت باسحتعادة عاايت حا بعحد ا

تعرضت الى جريمة ابادة بيئية شحاممة .تؤلحف ايهحوار احي محااظحات البصحرة و العمحارة و الألاصحرية مسحاحة مائيحة
ضألمة تس م اي امداد السو بايسمال ).( Al Nasiri &Sharma 1973
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قحدرت مألظمحة الفحاو ) (FAOعحام  7992كميحة الصحيد مح الميحا الداألميحة بححدود  20622طح  ،تسح م ايهحوار
بألسبة  %62م هذا ايألتاج السمكي ). (FAO 1990 , UNDP 2001

تححدألا اعاليححة اسححتزراع ايسححمال اححي ايهحوار ضححم اهححم الفعاليححات التححي يمك ح البححدء ب ححا ل ححرض اعححادة الحيححاة و

الشباب و مجما الألظام البيئي لةهوار .اذ تمثا تطو ار لمألشاط ايجتماعي و ايقتصادي لسحكا ايهحوار المعتمحدة
عمححى ايسححمال و مصححادر الثححروة المائيححة بشححكا كبيححر .كمححا األ ححا تسححاهم بشححكا ااعححا اححي مسححاعدة سياسححات تألظححيم
الصيد ،بت ميم ا ض ط الصيد ،ودعم مألزو ايسمال .اضااة لدألول ا كعاما م م اي تحديد السياسات المائية و
ايستألدام ايمثا لمكتمة المائية اي مألط ة ايهوار .ي تتوار دراسات حوا ايستزراع اي هذ المألط ة عحدا د ارسحة

سمما (  ) 7994والتي اوضح اي ا امكاألية استزراع ايسمال اي ايهوار.
تاتي هذ الدراسة لوض

طر استزراع ايسمال المستألدمة عالميا ضم مشروع احياء ايهوار الحذي ت حوم

به العديد م المؤسسات المحمية و الدولية ،هذا المشحروع الحذي ألرغحب ا يكحو التفكيحر احي ادارتحه بشحكا تكحاممي
غير تجزيئي ،استألادا الى وحدة الألظحام البيئحي لمألط حة ايهحوار .تحم احي هحذ الد ارسحة زيحارة العديحد مح المألحاط احي
اهوار الجألوب ،اي العمارة و الألاصرية و البصرة(ألارطة .)7وحددت اهم المواصفات التي يمك اعتمادهحا لوضح

الألطوط ايسحاس يألتيحار طري حة اسحتزراع ايسحمال لكحا مألط حة ،مثحا شحدة التيحار و طبوغراايحة المألط حة و طبيعحة
ال اع و الألبات و العم و األواع ايسمال المتوارة والفعاليات البشرية وغيرها .قسمت طر استزراع ايسمال التي
يمكح اعتمادهحا الحى مجمحوعتي  ،طحر مؤسسحة عمحى قاعحدة مائيحة  Water Based Fish Cultureو طحر

مؤسسحة عمحى قاعحدة ارضحية  .Soil Based Fish Cultureألوقشحت الطحر الممكح اسحتألدام ا ضحم كحا
مجموعة م بيا محاس ومساوئ كا مأل ا بما اي ذلل اثرها البيئي.
أ .طرق االستزراع

ا هألال امكاألية واسعة يسحتألدام طحر متعحددة يسحتزراع ايسحمال احي مألط حة ايهحوار ،يمتحد محداها مح طحر
اسحتزراع صح يرة

 Small Scale Fish Farmingالتحي يمكح تألفيحذها مح قبحا العائمحة البسحيطة الحى طحر

ايس ححتزراع الموسح ح  Extensive Fish Farmingوحت ححى ايس ححتزراع المكث ححف

Intensive Fish

 .Farmingتألفرد مألط ة ايهوار بألاصية م مة ،هي العةقة التفاعمية بي الماء و ايرض( بمحا اي حا مح ألبحات
و حيوا ) و ايألسا  .مما يجعا طر ايستزراع المألتألبحة متحاثرة بشحكا كبيحر ب حذ الألاصحية .يوضحح الجحدوا()7
اهم الطر التي يمك ممارست ا اي مألط ة ايهوار.
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خارطة( )1تبين االجزاء الثالثة الرئيسة من اهوار جنوب العراق
جدوا( )7اهم طر استزراع ايسمال المتاحة اي ايهوار
أ -الطر المؤسسة عمى قاعدة مائية
 -طريقة االقفاص الشبيكية:

 - 7ايقفاص الطااية
 - 2ايقفاص الثابتة

 -طريقة المسيجات:

 - 7المسيجات الساحمية

 - 2مسيجات الميا المفتوحة

ب  -الطر المؤسسة عمى قاعدة ارضية
 -طريقة السداد :

 - 7برل الحفر

- 2برل السداد

 - 0البرل المشتركة

- 4برل المد و الجزر

 - 0المسيجات الثابتة

- 4المسيجات المتأل مة

 -طريقة الحضائر و التحاويط:

 - 7حضائر الميا الثابتة

 -استخدام المبازل

- 2حضائر المياه المتحركة
 -طريقة الرعي الطبيعي

 -مزارع الرز
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 -1الطرق المؤسسة عمى قاعدة مائية

 -7 . 7ايقفححاص الشححبكية  :Fish Net Cagesهألححال امكاأليححة كبي حرة لتطبح اسححتألدام ايقفححاص العائمححة قححي

العديححد مح مألححاط ايهحوار التححي تتميححز بوجححود تيححار مححائي كححااي يححؤم اسححتزراع ايسححمال بمعححدا مألاسححب .كمححا ا
ارتفححاع المححاء مت يححر بشححكا كبيححر مح مألط ححة الححى األححرخ ايمححر الححذي يحححتم األححتةف تصححاميم م اربححي ايقفححاص بححي

المألاط  .هألال طري تا م ايقفاص الشبكية يمك تألفيذهما اي مألط ة ايهوار هما:
 ايقفاص الشبكية الطااية Floating Net Cage -ايقفاص الشبكية الثابتة Fixed Net Cage

ايقفححاص الشححبكية الطاايححة يمكح ا تألفححذ اححي الكثيححر مح المألححاط التححي تمثححا مححداألا ايهحوار ،وهححي ايأل ححار
الكبيرة التي تزود ايهحوار .مثحا أل حري دجمحة و الفحرات عألحد مألط حة ال رألحة او أل حر كرمحة عمحي و اارعحه المسححب و
الصةا(ألارطحة .)2او أل حر الفحرات احي سحو الشحيوخ او أل حر العحدا احي اهحوار العمحارة .تتميحز هحذ ايأل حار بعمح
مألاسحب (اكثححر مح  0متححر) ،حيححث يمكح اقامححة م اربححي كبيحرة مكوألححة مح عححدة اقفححاص .هححذ الم اربححي قححد تكححو عمححى
شكا سةسا مفردة اي بعض ايأل ار الضي ة كما هو الحاا م أل ر العدا .او يمك ا تكحو عحدة سةسحا احي

ايأل ححار العريضححة مثححا دجمححة و الفحرات و كرمححة عمححي(شححكا .)7التححي تسححاعد اي ححا كميححة الميححا و التيححار عمححي اقامححة
م ارب ححي قياس ححية لةقفححاص .ام ححا ا ححي أل ححر كرم ححة عم ححي ال حذي يت ححاثر بظ ححاهرة الم ححد و الج ححزر ،ق ححد تك ححو هأل ححال بع ححض
الصعوبات اي تثبيت ايقفاص الألاتج ع الت يحر المسحتمر احي ارتفحاع المحاء  ،ايمحر الحذي يتطمحب تصحميم م ارسحي
التثبيت بشحكا دقيح  ،كمحا يجحب األتيحار المواقح الصححيحة يألشحاء ايقفحاص و عحدم تحطم حا بسحبب هحذ الظحاهرة.

تمعححب ظ ححاهرة المححد و الجححزر دو ار ايجابيححا اححي م ارب ححي ايقفححاص بتاميأل ححا تج ي ححز اكث ححر لةوكسححجي و كححذلل ابعححاد
الفض ححةت عح ح ايقف ححاص ،مم ححا يعأل ححي امكاألي ححة زي ححادة مع ححدا ايس ححتزراع .يمكح ح ا تك ححو ايقف ححاص الطااي ححة ذات
تصميم قياسي يعتمد المواصفات العممية الدقي ة ،او يمك ا يكو تصميما شعبيا ت ميديا (شحكا )2يعتمحد بشحكا
اساسي عمى المحواد و الألبحرة المتحوارة احي مألط حة ايهحوار مثحا ال صحب و البحردي وغيرهحا احي ايمحاك ايقحا عم حا

(مثححا أل ححر المسحححب و الصححةا و ام الألأليححا) .تتميححز ايقفححاص العائمححة بمعححدا اسححتزراع مرتفحح م ارألححة بححالطر

ايألحرخ كمحا األ حا قميمحة التكمفحة م ارألحة بطحر البحرل ،و يمكح ا تألشح احي موقح م ابحا امحاك سحك المربحي ،ممححا
يس ا م ادارة ال فص و حمايته .م مساوئ ا احتياج ا الحى ادارة ذات ألبحرة كاايحة لم يحام بتوزيح م حام التعميحف و
ايدامة و التألظيف التي تتطمب ا ايقفاص بشكا مستمر .كما ا الحماية مطموبة بدرجة كبيرة بسبب سح ولة صحيد
ايسمال و وقوع ا اي طري المارة.

ايقفاص الثابتة يمك ا تألشاء اي المألحاط ذات العمح ال ميحا ،التحي تتحيح امكاأليحة تثبيحت ايقفحاص بشحكا محكحم

باسححتألدام وسححائا تثبيححت مألتمفححة كححا تكححو عصححي طويمححة او رااعححات م ح السححطح .هححذ الطري ححة مألاسححبة لممألححاط
التححي ي ححا اي ححا العمح عح  2متححر والتححي ي تتححاثر بالمححد و الجححزر ي هححذا سححوف يع ححد التصححميم و ايدارة بشححكا
كبير.
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شكا( )7ايشكاا المألتمفة م ألظم ترتيب مرابي ايقفاص العائمة )(Beveridge1987

شكا( )2طري ة ت ميدية لصألاعة ايقفاص العائمة )(Beveridge1987
اححي هححذ الطري ححة يمكح اسححتألدام عصححي ال صححب الفارسححي (المححردي) وال صححب يألشححاء هيكححا ال فححص ،او يحححاط

بشحبال الصحيد بحجحم عحي مألاسحبة .هحذ الطري حة تتميحز بسح ولة ايدارة كحو حجحم ال فحص غالبحا محا يكحو صح ير،

كمححا يمك ح اقامححة مثححا هححذ ايقفححاص قريبححا م ح التجمعححات السححكألية .اي األ ححا تحتححاج الححى حمايححة مسححتمرة و دقي ححة
لس ولة صيد ايسمال ،كما يجب ا تكحو هألحال امحاك بديمحة تأل حا الي حا ايقفحاص بحي موسحم و األحر لمت ميحا مح
أضرار تراكم المواد العضوية.
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 - 2 .7طري ة المسيجات Net Enclosures
المسححيجات قححد تكححو مسححيجات سححاحمية او مسححيجات الميححا المفتوحححة و هححي مسححيجات ثابتححة اومتحركححة.

يمك تألفيذ المسيجات الساحمية  Shore N.E.اي العديد م مألاط ايهوار التي تتميز بوجود سحواحا ضححمة
واسححعة ي يتجححاوز ارتفححاع المححاء اي ححا عح  2متححر .المسححيجات يمكح ا تعمححا مح عصححي قويححة مح اي ألححوع تحححاط
بشبال ذات اتحات مألاسبة لمألوع و الحجحم المسحتزرع ،بشحكا يسحتألد الحى ضحم عبحارة عح ارض يابسحة .المسحيجات
يمك ا تألش اي مألاط كثيرة عمى سواحا أل ر كرمحة عمحي و الصحةا و المسححب و أل حر العحز و هحور الححويزة
حيححث تتححوار ظححروف مثاليححة لححذلل .ا قححرب هححذ المسححيجات مح مألححاط الصححيد يمكح الصححياد مح اعححادة اسححتزراع

ايسححمال الص ح يرة وتألميت ححا الححى احجححام ذات سححعر تسححوي ي اعمححى ،ايمححر الححذي يرا ح م ح دألححا الصححياد .تتميححز
المسحيجات ب مححة تكمفت ححا و سح ولة حمايت ححا ،ألاصححة عألحد اقامت ححا قححرب المجمعحات السححكألية .كمححا األ حا ي تحتححاج الححى
ادارة صحعبة وألبحرة كبيحرة ،وهحي سح مة ايألشحاء وتتماشحى مح الألبحرة الشححعبية احي المألط حة .يعتمحد معحدا ايسححتزراع
اي حا عمححى ألوعيححة الميححا المتححوارة .م ح مسححاوئ ا ت حراكم الم حواد العضححوية و س ح ولة الصححيد .المسححيجات الثابتححة تعتمححد
بشكا اساسي عمى ال ذاء الصألاعي ،لك يمك استألدام مألمفحات الطعحام احي المسحيجات الصح يرة العائميحة .هحذ
المسيجات يمك ا تعما م مواد متوارة مثا ال صب و البردي و غيرها.
مسححيجات الميححا المفتوحححة يمك ح ا تألشححاء بححألفس طري ححة المسححيجات السححاحمية اي األ ححا ي تسححتألد الححى ضححم م ح
ايرض اليابسة ،با تكو المسحاحة المطموبحة مسحيجة بالكامحا بالشحبال .وهحي تألتمحف عح التححاويط بكحو حجم حا
اصح ر .مسححيجات الميححا المفتوحححة يمكح ا ت ححام اححي مألححاط داألححا عمح ال ححور التححي تسححمى بالبركححة اححي اهحوار
البصرة و ام الألعاج اي العمارة والجبايش اي الألاصرية ،اي ايجزاء التي ي يرتف اي حا المحاء عح  7.5متحر .تألشح
اححي ال الححب اححي ايمححاك البعيححدة ع ح التجمعححات السححكاألية و بححذلل ا ححي تحتححاج الححى ج ححد اضححااي اححي الحمايححة .ي
تألتمف اي محاسأل ا و مساوئ ا ع المسيجات الساحمية ،اي األ حا تتميحز عأل حا بامكحا األشحاؤها احي مألحاط الصحيد
و بذلل تكو تحت ألظر الصيادي المتواجدي بشكا مستمر اي مألاط الصيد.

المسيجات الثابتة او المتحركة هي عبارة ع تحوير اي عممية ايدارة ا ط ع المسيجات الساحمية ومسيجات

الميحا المفتوححة .المسحيجات الثابتحة قحد تألشحاء مح محواد قويححة وذات تكمفحة اكثحر يأل حا سحوف تكحو احي ألفحس الموقح
لفت حرة طويمححة  ،امححا المسححيجات المتحركححة ا ححي غالبححا مححا تألشححاء م ح م حواد اقححا تكمفححة يأل ححا سححوف تأل ححا باسححتمرار و
حسب الحاجة م موق الى األر  .هذ العمميحة تحتم لمحتألمص مح التمحوث العضحوي و ت ميحا ايعتمحاد عمحى ال حذاء

الصألاعي.

 -0 .7الحظائر و التحاويط : Pen Fish Culture
الحظائر و التحاويط يمك ا تألشاء بس ولة اي العديد مح مألحاط ايهحوار ،حيحث يمكح ا تحجحز مألحاط كبيحرة
مرتبطححة بايأل ححار الرئيسححية او الفرعيححة بطححر مألتمفححة لةسححتفادة مأل ححا اححي اسححتزراع ايسححمال .ايحتجححاز يمك ح ا

يكو باستألدام الشحبال او السحداد او الححواجز المصحألوعة مح ال صحب او البحردي او سحي ا ايثحا .تتميحز ايهحوار

بوجود العديد م البرل و ايلس و التفرعات التي يمك ا تكو حظائر لةسحمال .هحذ المواقح يمكح ا تكحو
قرب التجمعات السحكألية او بعيحدة احي مألحاط الصحيد .مح اهحم المألحاط التحي يمكح ا تسحتألدم ل حذ الطري حة هحي
بساتي الألأليا و الجداوا الداألمية بي اشجارها( الشواي ) ،اذ يمك باألشاء بوابات لمسيطرة الحصوا عمى
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مساحات مائية كبيرة تست ا يستزراع ايسمال بكفاءة عالية .هذ الطري ة يمك ا تزداد ااعميت ا وكفائت ا عألدما
تكححو اححي المألححاط المتح ثرة بالمححد و الجححزر ممححا يمكح مح زيححادة ايألتاجيححة .تتححاثر الكثيححر مح مألححاط اهحوار كرمححة
عمي مثا المسحب و ام الحوالي بظحاهرة لممحد و الجحزر حيحث يبمحف الفحر احي ارتفحاع المحاء اكثحر مح ألصحف متحر.

مثححا هححذ الحضححائر ي تحتححاج الححى ادارة متألصصححة كمححا يمكح حمايت ححا ويصححعب اي ححا صححيد ايسححمال لمسحرقة .ا
األشاؤها قريبا م المألازا يجعا هألال امكاأليحة احي اسحتألدام اضحةت الطعحام ،اذ تتميحز العحادات ايجتماعيحة بزيحادة
يومية اي اائض الطعام ،الذي يمك ا ي دم مباشرة لةسمال.
 – 4 .7الرعي الطبيعي Natural Grazing
تعتمحد هحذ الطري ححة عمحى اطححة كميحات مح اصحبعيات ايألحواع المألتمفححة احي مألححاط واسحعة مح ايهحوار تكححو
شبه م م ة او يمك السحيطرة عمي حا باألشحاءات مألاسحبة ،حيحث ترعحى هحذ ايسحمال بشحكا طبيعحي احي هحذ المألط حة
وتألمححو وتصححاد مح قبححا صححاحب الح ح  .تتميححز هححذ الطري ححة باتفاق ححا التححام م ح العححادات ايجتماعيححة اححي المألط ححة ،

وكوأل ا طري ة مشتركة بي تألظيم الصيد و ايستزراع .كما يمك تألفيذها بشكا سري وبكمف قميمة .هذ الطري ة
يمكح ا تسححتألدم اححي المألححاط المحاطححة بالسححداد كححاهوار قريححة الت اربححة التابعححة يه حوار الحححويزة  ،او اححي المألححاط

حديثححة ايألشححاء اححي ايه حوار كأل ححر العححز ،اذ هألححال العديححد م ح البوابححات التححي يمك ح السححيطرة اي ححا عمححى ايسححمال.
وكذلل اي ايأل ر الفرعية التي تدألا ضم تصرف تجم سكاألي معي ويمكح ايحه السحيطرة عمحى ايسحمال .هحذ

الطري ححة قححد تكححو هححي طري ححة المواج ححة العمميححة و العمميححة لسمسححمة السححداد الكبي حرة التححي ألفححذت لتجفيححف ايه حوار،

باستألدام ا لتفعيا األتاج ايسمال اي ايهوار.
 -2الطرق المؤسسة عمى قاعدة ارضية

تتميز مألاط ايهوار بامكاألية كبيرة يألشحاء م اربحي يسحتزراع ايسحمال عمحى مسحاحات واسحعة .حيحث يمثحا واحرة

المححاء و طبوغراايححة المألط ححة و ألححوع التربححة عوامححا مسححاعدة لححذلل .م ح الطححر التححي يمك ح اسححتألدام ا ضححم هححذ
المجموعة برل الحفر و برل السداد و البرل المشتركة بي الطري تي  ،اضااة الى استألدام المبازا و ح وا الرز.
 -7.2برل الحفر Excavated ponds
تكو الميا اي برل الحفر سةح ذو حدي  .اذ ا قرب الميا ايرضية م سطح التربة قد يساعد كثي ار احي محاء
ايححواض ع ح طري ح الألضححح  ،اي ا هححذا المححاء قححد يكححو كارثيححا عألححدما تكححو مواصححفات الميححا ايرضححية غيححر

جيححدة  .لححذلل يجححب ا تكححو هألححال د ارسححة دقي ححة ل ححذ الميححا قبححا المباش حرة باسححتألدام بححرل الحفححر .اححي العديححد م ح

مألححاط ايه حوار اححا التربححة تكححاد تكححو غدقححة و مشححبعة بالميححا التححي قححد ي تألتمححف مواصححفات ا ع ح ميححا ايه حوار
ألفس ح ا ،م ح ألاحيححه األححرخ اححا اسححتألدام ظ ححاهرة الم ححد و الجححزر م ح اح حواض الحف ححر قححد ي ححؤدي الححى الححتألمص محح
المواصححفات السححيئة لمميححا ايرضححية بشححكا كبيححر .تتميححز بححرل الحفححر بكوأل ححا رأليصححة و س ح مة ايألشححاء ،اي األ ححا
صعبة التفريف و التجفيف ،مما يحدث بعض الصعوبة اي التحكم بمواصفات الماء.
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يمكح األشححاء هححذ البححرل بمسححاحات صح يرة ،توسح بالتححدريج ،وبج ححود شألصححية او عائميححة واححي امححاك قريبححة مح
التجمعات السكألية .وقد تكو مةئمة كثي ار يألتاج اسمال الزيألة التي يمك ا يزدهر األتاج ا اي ايهوار.
 -2 .2برل السداد Dyke ponds
بححرل السححداد قححد تكححو الشححكا ال ياسححي لم اربححي ايسححمال اححي ايه حوار .اذ يمك ح األشححاؤها عمححى مسححاحات شاسححعة ،
ألاصة اي ايماك المرتفعة المحيطة بايهوارمثا المزيرعحة و سحو الشحيوخ الميموألحة و أل حر العحز و شحواط أل حر
كرمة عمي و المصب العام و شر الحمار(ألارطة .)2تتميز هذ المألاط بارتفاع ا و األألفحاض المحاء ايرضحي
عأل ا و مةئمة مواصفات الماء و التربة  .هذ الطري ة تحتاج الى ألبرة كبيرة اي ايألشاء و ايدارة قد تكحو غيحر

متوارة اي مألط ة ايهوار اي الوقت الحاضر  .كما األ حا تحتحاج الحى رؤوس امحواا كبيحرة غيحر متحوارة ايضحا .لحذلل
اا األشاءها يمك ا يتم بشكا تعاوألي ،او ع طري جذب ايستثمارات م ألارج المألط ة .كاألحت هألحال بعحض
التجحارب الألاجحححة احي المألط ححة اي ا عحدم اسححت رار ايوضححاع لحم يعط ححا امكاأليحة الب ححاء و ايسحتمرار .هححذ الطري ححة
تتميز بايعتماد عمى التسحميد و العمحف الصحألاعي ،ايسحمدة الحيواأليحة متحوارة بكثحرة احي المألط حة ،وكحذلل ايعحةف

الألضحراء التححي يمكح التوسح باألتاج ححا كممارسححة موازيححة يسححتزراع ايسححمال .تسححتعما هححذ الطري ححة ايظححا يسححتزراع
ايحي ح ححاء المائي ح ححة ايأل ح ححرخ ،كالروبي ح ححا وغي ح ححر  ،ال ح ححذي يتوقح ح ح ألجاح ح ححه ا ح ححي مألط ح ح حة ايهح ح حوار.اذ يب ح ححي المألت ح ححار و
حسوألي( )2225الفائدة ايقتصادية لبرل السداد اي محااظة البصرة و التي ترتف ع ب ية الممارسات الزراعية.
 -0.2البرل المشتركة(برل ال ط و الماء) Cut and Fill ponds
تسححتألدم اححي هححذ الطري ححة ت األححة مشححتركة بححي الحفححر و السححداد  ،ال ححدف ايساسححي مأل ححا ايسححتفادة م ح طري ححة
الحفحر اححي ت ميحا الكمفححة و طري حة السححداد احي السححيطرة الجيحدة عمححى الميحا  .اححي هحذ الطري ححة يحتم تحديححد عمح ال ححاع
بحي ححث ي يت ححاثر الح ححوض بالم ححاء ايرض ححي و يجع ححا هأل ححال امكاألي ححة لتجفي ححف الح ححوض بش ححكا كام ححا ،ربم ححا ب ححدو

استألدام المضألات  .تستألدم كميات التراب الألاتجحة عح الحفحر احي عمحا السحداد و بحذلل ت حا تكمفحة جمحب التحراب
مح امححاك بعيححدة .يمكح اقامححة هححذا الألححوع مح ايححواض اححي ايمححاك المرتفعححة عألححد حااححات ايهحوار واححي ايهحوار
المجففة المرتفعة ع مستوخ الماء الحالي مثا هور السويب اي قرية المزيرعة .
 -4.2برل المد و الجزر Tidal Ponds
تألشح هححذ ايح حواض بححألفس طري ححة ايح حواض المشححتركة اي ا سححيطرة الميححا تححتم اعتمححادا عمححى المححد و الجححزر.
هألال مألاط عديحدة عمحى أل حر كرمحة عمحي يمكح ا تألفحذ اي حا هحذ ايححواض ،عمحى جحاألبي الأل حر و كحذلل ضحم
مألط ححة تححاثير شححط البص حرة .تتميححز هححذ الطري ححة ب مححة تكمفححة ايألشححاء و س ح ولة السححيطرة و ايدارة .قححد تكححو عمميححة
التجفيف م اهم صعوبات هذ الطري ة .اي األه يمك تةاي تاثيرها بالتصميم الدقي لةحواض.

يمك اي هذ الطري ة استألدام المألاط المائية المفتوحة وسط ايهوار(البركة) ،وهي مةئمة جدا يعادة اسحتزراع
ايسمال الص يرة م مألتمف ايألواع ألاصحة ايألحواع المت ذيحة بالتصحفية التحي تعتمحد عمحى ايألتاجيحة الطبيعيحة ممحا
ي ما م التكمفة و ايدارة.
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ألارطة( )2مألطط لمألط ة حرير شر الحمار
 -5.2استألدام المبازا(قألوات التصريف) : Water Drainage

تألتشر المبازا بشكا ممحوظ اي ايهوار ،بعد الج د الكبير اي التجفيف و محاويت تحويحا المألحاط المجففحة

الى اراضي زراعية .المبازا يمك ا تستألدم يستزراع ايألواع التي تتحما ارتفاع المموحة مثا البيحاح و الشحاألل
و الروبيا  .هألال عدة اماك يمك استألدام ا ل ذا ال رض مثا مألط ة مزيرعة و أل ر العز و الميموألة والمصحب
العام وغيرها.
 -6..استزراع ايسمال اي مزارع الرز Paddy Fish culture
تألتشر هذ الطري ة بشكا كبير اي الصي و شر آسيا .و حري بألا ا ألدألا ث ااة ايست ةا ايمثا لةرض
و المححاء عألححد المح حزارعي  .ألاصححة وا هألححال ت ب ححا كبيححر يسححت ةل ايس ححمال الصحح يرة اححي مألط ححة ايه حوار .ه ححذ
الطري حة يمكح ا تألفحذ احي اهحوار العمحارة و احي أل حر العحز (مألط حة السحواعد) حيحث تألتشحر ز ارعحة الحرز .وقحد تكححو

احد الحموا المطموبة بعد اعادة تاهيا ايهوار لمتألمص م ازدواجية الرغبة بي ايستمرار اي الزراعة او العودة
الى م ألة ايسمال الت ميدية اي المألط ة.
ب – ت األات استزراع ايسمال
ضم الطر المألتمفة تتألوع ت األات اسحتزراع ايسحمال و الوسحائا المسحتألدمة اي حا ،مح الت األحات الم محة التحي

يمك تطب ا اي العديد م الطر المذكورة ساب ا مايمي-:
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 -7ت األة ايستزراع متعدد ايألواع Polyculture
 -2ت األة ايستزراع التكاممي Integrated Fish Farming
.7ب – ت األة ايستزراع متعدد ايألواع
يمكح اسححتألدام األحواع ايسححمال المحميححة العراقيححة اححي ايسححتزراع متعححدد ايألحواع اححي مألط ححة ايهحوار ،و بححالطر
المألتمفة .حيث تتألوع ايسمال العراقية اي طبيعة غذائ ا وهي تت ذخ بمجموع ا عمى طيحف واسح مح المكوألحات
ال ذائيححة .مم ححا يجع ححا تطبيح ح ه ححذ الت األ ححة ذا اوائ ححد اقتصححادية واض حححة .اذهأل ححال مجموع ححة مح ح ايس ححمال العراقي ححة
المت ذية بالتصفية و ايألرخ يحمة و ايألرخ ألباتية او قارتة .هذا يعألي امكا استزراع ا اي طري ة واحدة بحدو

تألااس يذكر .اي ذلل يمك اعتماد البألي و الكطا و البياح كتوليفة واحدة او البألي و الحمحري و البيحاح كتوليفحة.
وحتى يمك ادألاا ايسمال العراقية ضم توليفة م اسمال الكارب الصيألي .ك

يدألا البألي كسمكة عاشحبة و

الكطا كسمكة قارتة.
.2ب – ت األة ايستزراع التكاممي
تعتمد ت األة ايسحتزراع التكحاممي عمحى اكحرة ادارة المشحروع ايألتحاجي بطري حة تألعحدم اي حا الألحواتج الثاألويحة .بحيحث
يكو كا ألاتج ثاألوي لفعالية معيألة هو عألصر اولي يألتاج آألحر .وب حذا تحتم ايسحتفادة ال صحوخ مح المحوارد بشحكا
تتكاما ايه وحدات ايألتاج .هذا يتيح ت ميا الكمفة و زيادة ايألتاج الكمي و المحااظة عمى البيئة ،اضااة الى اوائد
األرخ اضااية كزيادة المحمة ايجتماعية اي مألط ة ايهوار .يمك استألدام العديد م ألماذج ايستزراع التكاممي
مثا-:
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Fish Farming Methods In the Iraqi Marshes
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Abstract
Fish farming methods that is suitable for the Iraqi marshes were
classified in two main categories: water based methods and soil based
methods. In the first category it was found that the floating net cages
could be used in the rivers and the main branches, while the fixed net
cages could be used in the shallowest water bodies. It was found that
there is a good opportunity to use the Enclosures and Pens. The
natural grazing method could be applied in the wide area all over the
marsh, especially in the area which is enclosed by dams. In the second
category the tidal ponds was found to be suitable in the lower parts of
Al=Hammar marsh, While the dyke ponds could be used in high lands
near the villages. It found that there was a good opportunity to use
fish farming in the draining systems, and Fish-Cum-Rice system in
the areas with agriculture activity. In addition the polyculture and
Integrated fish farming cane be used as an environment-friendly
techniques.

