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تصميم مفقس متوسط الحجم مناسب إلنتاج الروبيان في محافظة البصرة ،العراق
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قسم اإلحياء البحرية  /مركز علوم البحار  /جامعة البصرة
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الخالصة
صمم خالل الدراسة مفقس مقترح للروبيان من النوع متوسط الحجم إلنتاج صغار
الروبيان وبواقع  8,000,000يرقة سنوياً في محافظة البصرة ،العراق .تضمن
المفقس تحديد خواص احواض مختلفة االغراض تشمل احواض معالجة المياه
وأحواض الروبيان كما حدد البحث االحتياجات والمعدات االساسية إلنشاء مفقس
مناسب ومتكامل للروبيان في محافظة البصرة.

كلمات مفتاحية :تصميم مفقس ،الروبيان ،استزراع مائي.
المقدمة
تشمل أساسيات تصميم المفاقس مجموعة من األحواض المختلفة والمخصصة لعمليات اإلنضاج والتزاوج والوضع
والفقس ورعاية اليرقات وتربية األطوار بعد اليرقية زيادة على وحدات أنتاج الغذاء الحي وأحواض معالجة المياه
( .)Chennai, 1997أما من ناحية السعة اإلنتاجية فأن مفاقس الروبيان على ثالثة أنواع :الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة ،فالصغيرة منها عادة ما يكون المفقس اقل من  0.30هكتار ويديره المربي مستعيناً بعائلته
أو األقرباء إلنجاز بعض اإلعمال  ،وهذا النوع غير مكلف وينتج صغار الروبيان التي يحتاجها المربي والفائض
يباع على المربين ( ،)Rahmat and Jasmani, 2011أما النوع المتوسط فيكون بحجم  0.31الى 0.51
هكتار وهو استثماري في طاقته ولكن تبقى إدارته بعدد محدود وأكثر قليالً من المفاقس الصغيرة ( Angell,
 ،)1994أما فيما يخص المفاقس الكبيرة فتتجاوز مساحتها  0.51هكتار وتدار تجارياً من شركات أو تعاونيات
أو جهات وطنية ) ، (Kungvankij et al., 1985; Rahmat and Jasmani, 2011تعتني الدراسات
بحجم األحواض المستخدمة في مفاقس الروبيان وشكلها وتحديد طاقتها االستيعابية بحسب الوظائف إلى تؤديها
) ، (Akta, 2005; Turkmen, 2007كما تعد تهيئة أحواض معالجة المياه لعمليات التفقيس ذات أهمية
كبيرة في نجاح المفقس( .)Kungvankij et al., 1985
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يهدف هذا البحث إلى إعطاء تصو اًر واضحاً للمتطلبات األساسية إلنشاء مفقس للروبيان البنايدي بشكل عام
وتحديد أنسب المناطق إلنشاء أحواض التربية مع اقتراح التصميم األكثر مالئمة من الناحية االقتصادية
واالجتماعية كنشاط استزراع إحيائي نوعي يراد تشجيع المباشرة فيه وتنميته ألول مرة في البصرة والعراق.
المواد وطرائق العمل
لتصميم المفقس المقترح في محافظة البصرة اعتمد على األسس العلمية في تصاميم عدة دراسات فضالً عن
زيارة مفاقس الروبيان في جمهورية إيران اإلسالمية واالطالع على تجربتهم في هذا المجال مع إجراء بعض
التغيرات على ضوء معطيات الدراسة الحالية والبيانات المتوفرة عن األحوال المحلية.
النتائج
تصميم مفقس إلنتاج الروبيان
يقترح البحث الحالي تصميم مفقس للروبيان في محافظة البصرة إلنتاج  8,000,000يرقة سنوياً  ،وفي
ضوء خطة البحث في تنمية استزراع وانتاج الروبيان في البالد وعلى ضوء عدد المزارع وحجمها المتوقع فأن
تلبية هذه المتطلبات يحتاج إلى تصميم مفقس من النوع متوسط الحجم مساحته تتراوح بين 5000 –2000

م2

وسعة األحواض الكلية داخل المفقس تتراوح بين  400 –300م 3وسعة أحواض معالجة المياه تتراوح بين
450 –350

م3

(جدول  ،)1والشكالن ( 1و  ) 2يبينان المخطط التفصيلي لتصميم مفقس من النوع متوسط

الحجم يتضمن مجموعة من األحواض والمنظومات واإلنشاءات الضرورية.
أحواض معالجة المياه
تشمل أحواض معالجة المياه كما مبين في الجدول ( ) 2اإلنشاءات التالية:


أحواض أرضية مستطيلة الشكل عدد اثنان سعة  50م 3لكل منهما تستخدم للترسيب.



أحواض كونكريتية عدد اثنان سعة  25م 3لكل منهما تستخدم لخلط الماء البحري العذب.
م3

لكل منهما تستخدم لتعقيم الماء.



أحواض كونكريتية عدد اثنان سعة 25



حوضين سعة  50م 3لكل منهما تستعمل لتدوير الماء والتخلص من الكلور.



حوضين سعة  50م 3لكل منهما تستعمل لخزن الماء والمحافظة على درجة ح اررته.

أحواض الروبيان
يبين الجدول ( )3المتطلبات األساسية ألنواع أحواض الروبيان المطلوبة من حيث الشكل والغرض باإلضافة إلى
عدد األحواض المطلوبة وسعة كل منها وشملت:
 أحواض الحجر الصحي بسعة  15م.3
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 أحواض التكاثر وتشمل أربعة أحواض للنضج سعة  10م 3لكل منها ونفس العدد والسعة ألحواض التزاوج ،
في حين نحتاج إلى  25م 3حوض بسعة  250لتر لوضع البيض.
 أحواض رعاية اليرقات وتضم  14حوضاً سعة  4م 3لكل حوض.
جدول ( :) 1االحتياجات األساسية المقترحة إلنشاء مفقس للروبيان من النوع متوسط الحجم في محافظة البصرة.
ت

االحتياج

الفقرة

 8,000,000ماليين يرقة سنوياً

1

معدل اإلنتاج المتوقع

2

المساحة الكلية للمفقس

5000 – 2000

3

عدد اإلناث الناضجة

80 – 70

4

عدد الذكور الناضجة

40 – 35

3

عدد العاملين لتشغيل المفقس

اثنان متخصصان وأربعة عمال خدمة

م2

4

سعة األحواض الكلية داخل المفقس

400 – 300

م3

5

سعة أحواض معالجة المياه الكلية

450 – 350

م3

6

الكلفة التقديرية لإلنشاء (بالدينار العراقي)

400,000,000 – 300,000,000

شكل ( :)1مخطط تفصيلي لمفقس مقترح في محافظة البصرة ،منظر علوي
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شكل (  :)2مخطط تفصيلي لمفقس مقترح في محافظة البصرة ،منظر جانبي

جدول (  :)2أحواض معالجة المياه األساسية المقترحة لتشغيل مفقس الروبيان من النوع متوسط الحجم
المقترح تصميمه في محافظة البصرة
نوع الحوض

الغرض

الشكل

السعة (م)3

عدد الوحدات

حوض ارضي

الترسيب

مستطيل

50

2

كونكريت

ضبط الملوحة (الخط)

مستطيل

25

2

كونكريت

إضافة الكلور

مستطيل

25

1

كونكريت

التخلص من الكلور

مستطيل

25

2

كونكريت

التأكد من عدم وجود الكلور

مستطيل

50

1

كونكريت

الخزن

مستطيل

50

1

عدد خاص بأحباث الروبيان يف العراق

تصميم مفقس متوسط الحجم إلنتاج الروبيان في محافظة البصرة ،العراق

39

جدول ( :) 3األحواض المختلفة األساسية المطلوبة لتشغيل مفقس الروبيان من النوع متوسط الحجم المقترح
تصميمه في محافظة البصرة
نوع الحوض (السعة)

الغرض

الشكل

ارضي حفر

النمو

مستطيل

السعة
 50x 50م

عدد الوحدات
10

كونكريت (م)3

الحجر الصحي

مستطيل

15

2

كونكريت (م)3

النضج

دائري

10

4

كونكريت (م)3

التزاوج

دائري

10

4

فايبركالس (لتر)

الوضع

دائري

250

25

كونكريت (م)3

رعاية اليرقات

مستطيل

4

14

فايبركالس (لتر)

تنمية الغذاء الحي

دائري

250

4

كونكريت (م)3

تنمية الغذاء الحي

مستطيل

10 - 8

8

منظومة الغذاء الحي
يقترح البحث الحالي تصميم وحدتين إلنتاج الغذاء الحي :األولى مختبر لعزل الطحالب وتنميتها بمساحة 4
4Xم

2

مسيطر على درجة ح اررته بين ° 27 – 25م ومجهز بشبكة التهوية الالزمة وشدة إضاءة تتراوح بين

 5000 – 2500لوكس ،ومزود بحاضنة لالستزراع وجهاز تعقيم  autoclaveفضالً عن توفير أوعية
مصنوعة من الزجاج او الفايبركالس والتي تتدرج إحجامها من  250مل و  2لتر و  20لتر و  30لتر وصوالً
إلى خزانات الفايبركالس التي يتراوح حجمها بين  300 – 250لتر وأحواض كونكريتية يتراوح حجمها بين – 8
 10م 3تستخدم الستقبال الزريعة النقية التي تنمى في المختبر .أما الوحدة الثانية فتشمل وحدة أنتاج االرتيميا
ويتطلب مختبر بمساحة  8 x 8م

2

يحتوي على عشرة أوعية لتفقيس البيض  Zou jurasويفضل أن تكون

مخروطية الشكل وتحتوي صماماً من األسفل يستخدم لعملية جمع اليرقات ،كل وعاء مزود بمصباح قوة 75
واط ،ويختلف حجم أوعية التفقيس بحسب الكميات المطلوبة وتتراوح بين  100 – 10لتر ،مع تجهيز الوحدة
بمنظومة تصريف جيدة للماء ومنظومة تهوية فعالة.
من االعتبارات المهمة إلنشاء المفقس هو وجود خزانات علوية لخزن الماء تستخدم في تجهيز أحواض
الروبيان ،اذ يضخ لها الماء من حوض الخزن الرئيس ،كما يحتاج المفقس إلى مد شبكة تصريف للماء خصوصاً
وان عملية استبدال الماء تجري بشكل يومي ،كما يجب تغطية المفقس بالسقائف الحديدية الجيدة للسيطرة على
االحوال البيئية والمعدات داخل المفقس والجدول ( )4يبين أهم األجهزة والمعدات الضرورية لتشغيل المفقس.
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جدول (  :) 4أهم األجهزة والمعدات المطلوبة لتشغيل مفقس الروبيان من النوع متوسط الحجم في محافظة البصرة.
ت

المعدات

العدد

1

مولد الكهرباء

2

2

مجهر ضوئي

2

3

أجهزة قياس العوامل البيئية

2

4

ميزان حساس

5

5

جهاز الطرد المركزي

1

6

مجمدة

1

7

مكيف هواء

3

8

ثالجة

2

9

كتات آمونيا

10

 10شباك مختلفة القياسات
 11مدفئة ح اررية كبير الحجم

20
2

12

جهاز تبريد وتدفئة المياه

1

13

مضخات الماء

4

14

منظومة التهوية

متكاملة

15

السقائف الحديدية

-

16

خزانات الماء العذب

 / 6سعة  10طن للحوض الواحد

المناقشه
تصميم مفقس للروبيان
تختلف المفاقس العالمية في تصاميم أحواض المفقس التي تعد أهم متطلبات العمل  ،وبشكل عام
فاألحواض الدائرية األكثر نجاحاً واستعماالً لعدم وجود زوايا في الحوض وهذا يسمح للروبيان باستغالل كل
مساحة الحوض فضالً عن عدم تجمع صغار الروبيان في مكان واحد والذي يزيد احتمالية جرح أجسامها نتيجة
عمليات االحتكاك ،كما أن السباحة في الحوض الدائري توهم الروبيان وكأنه متواجد في البيئة الطبيعية
( .)Anonymous, 2007تنشا األحواض بوحدات منفصلة عن بعض بما يناسب كل مرحلة مثل أحواض
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الترسيب والحجر الصحي والنضج والتزاوج ووضع البيض زيادة على أحواض الرعاية وتنمية الغذاء الحي،
واالعتبار المشترك في كل هذه التصاميم هو وجود منظومة تصريف الماء  Outletتسمح بتصريف أقصى
كمية يستوعبها الحوض  ،ويعد أنشاء أحواض الحجر الصحي خارج بناية المفقس أم ار مهماً لمنع انتقال
اإلمراض يين األحواض المختلفة (.)Subbarao, 2007
يتميز ماء البحر بمحتواه العالي من المواد العالقة وازالتها تساعد على تعزيز النمو في مزارع تربية الروبيان
والحصول على يرقات بنوعية جيدة نتيجة التخلص من الكثير من المسببات المرضية ومن هنا تبرز الحاجة إلى
إيجاد األحواض الخاصة بالمعالجة واستعمال المعقمات مثل الكلور بتركيز  20 –10ملغم  /لتر لمدة تتراوح بين
 24 –12ساعة لقتل الفيروسات والبكتريا والفطريات ( .)FAO, 2007aكما تتميز بيئتنا المحلية بكثرة المواد
العضوية والالعضوية العالقة في الماء مسببة العكورة العالية التي تسبب مشاكل تتعلق بانسداد المرشحات فضالً
عن زيادة المواد المترسبة في قاع الحوض ،لذا يجب اتخاذ عدد من المعالجات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية
لتحسين مواصفات المياه ،تشمل المعالجات الطبيعية عمليات التصفية  Screeningوالترسيب Settling
والترشيح  ،Filtrationوتشمل المعالجات الكيميائية التهوية وتنظيم درجة الح اررة والملوحة ومستوى األس
الهيدروجيني ،أما البيولوجية فتشمل النترجة  .)Chanratchakool et al., 2005( Nitrificationتلعب
العمليات الطبيعية دو اٌر كبي اٌر في تحسين خواص المياه السيما الترسيب ،لذا فان التصميم المقترح في الدراسة
يؤكد على جعل أحواض الترسيب بحجم اكبر مقارنة مع األحواض األخرى لفصل المواد العالقة ،إذ يتكون
حوض الترسيب المقترح من أربع مناطق رئيسية هي :منطقة دخول الماء  Inlet areaومنطقة الترسيب
 Settling areaومنطقة خروج الماء  Outlet areaومنطقة تجميع الرواسب  ، Sludge areaوالتصميم
الجيد لمنطقة دخول الماء هو الذي يسمح بتخفيض سرعة الماء واضطرابه إلى اقل حد ممكن ،كما يستلزم أخذ
عمق الحوض باالعتبار ألهميته بالنسبة لحجم الحوض الكلي إذ يكون هذا العمق حاد عند الحواف لمنع نمو
الهائمات النباتية ;.Briggs et al., 2004) (FAO, 2007; Angel, 1994
بناًء على ما نوقش من مواصفات مياه محافظة البصرة نستنتج أمكانية استثمار األنواع المحلية او العالمية
مثل النوع  L. vannameiاألخرى ألغراض االستزراع المائي إذا ما كان هناك تحسين اإلجراءات في نوعية
المياه السيما األنواع واسعة التحمل الملحي والحراري كالنوع المقترح في الدراسة مع توفير الغذاء بالكميات
والنوعية المطلوبة ،وبخصوص العكارة والتلوث فيجب التركيز على قدرات المعالجة بالطرق الميكانيكية التي
تشمل الترسيب والترشيح والمعالجة بالطرق البيولوجية للتخلص من العكارة العالية والمسببات المرضية زيادة على
استخدام أجهزة ذات كفاءة عالية لتجهيز األوكسجين.
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تختلف أحواض النضج في الحجم والتصميم بين مفقس ألخر ،فهناك األحواض الدائرية والمستطيلة التي يتراوح
حجمها بين 40-5م 3وبعمق  2–1.2متر ،وأشار ) Turkmen (2007أن سعة أحواض النضج تختلف
حسب نوع المفقس ويفضل استخدام أحواض من الفايبركالس سعة 10

م3

في نضج الروبيان

 ،P. vannameiفي حين استخدم ) Akta (2005أحواض الفايبركالس قطرها  4متر وعمقها  65سم.
من جهة أخرى تتميز أحواض وضع البيض بصغر حجمها الذي يتراوح بين  1500 – 50لتر وعادة تصنع من
الفايبركالس لسهولة التنظيف ،وقد وصف ) Turkmen )2007أحواض لوضع البيض مصنوعة من
الفايبركالس وبس عة متر مكعب واحد .يعتمد نجاح عمل المفقس على نسب البقاء المتحققة في المرحلة من
 PL20 – PL1التي تكثر فيها الوفيات ( ،)FAO, 2007aوهناك أشكال وأحجام مختلفة لتصاميم أحواض
اليرقات اعتماداً على حجم المفقس وقدرته اإلنتاجية ،ووصف ) Daniels et al., (1992نظاماً نموذجي ًا
يحتوي أحواضاً مستطيلةً بحجم  300لتر ،واستخدم ( Nunez et al., )2002أحواضاً سعة  50لتر في
رعاية يرقات النوع  P. vannameiالمالحظ من تصميم األحواض في الدراسة الحالية بأن أحواض الحجر
الصحي صممت بحجم اكبر لغرض استيعاب عدد اكبر من الروبيان البالغ ،وصممت أحواض النضج اكبر من
أحواض التزاوج الستخدامها في احتجاز اإلناث لمدة أطول لحين اكتمال نضجها الجنسي  ،في حين امتازت
أحواض التزاوج بصغر الحجم لكونها تستخدم لإلناث التي بلغت مرحلة النضج الجنسي التام ومستعدة لوضع
البيض ،أما سبب صغر الحجم ألنها تستخدم في فترة التزاوج عندما تكون اإلناث تامة النضج ومن ثٌم فان عددها
يكون اقل كما أن صغر الحجم يقلل إجهاد المطاردة من قبل الذكر لغرض التلقيح وهذا ما أكده ( Chennai
.(1997
تقوم المفاقس باستبدال كميات كبيرة من الماء يومياً تصل في بعض األحيان إلى  % 200للتخلص من
نواتج التمثيل الغذائي السامة مثل المركبات النيتروجينية واالمونيا ومخلفات االنسالخ فضالً عن توفر مياه ذات
محتوى اوكسجيني عالي ( ،)New, 2002لذا تعد عملية تامين منظومة تصريف متكاملة للمياه من األساسيات
لنجاح المفقس ،ويجب مراعاة التصميم الذي يسمح باستبدال طبقات الماء السفلى التي تحتوي مخلفات أكثر
ونسب أوكسجين اقل ،في حين يجهز الماء الجديد من الطبقة السطحية في الجهة المقابلة لجهة صرف الماء
). (Correia et al. 2000; Daniels et al., 2000
والبد من تقيم الشكر واالمتنان الى كل من قدم المساعدة في اتمام البحث وخصوصاً منظمة أبحاث األسماك
اإليرانية (  ) IFROومركز أبحاث االستزراع المائي جنوب إيران (  ) SIARCواخص بالذكر األستاذ الدكتور
مطلبي واألستاذ الدكتور مغينمي واألستاذ الدكتور جاسم مرمضي للسماح باالطالع على مفاقس الروبيان لديهم،
كما اعبر عن عميق الشكر واالمتنان الى الى االستاذ مصطفى احمد المختار الذي كان له دور في التنسيق مع
الجانب االيراني
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Hatchery design appropriate for shrimp production
in Basrah, Iraq
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Abstract
The present study suggested a medium hatchery design for
production of about 8,000,000 larvae / year in Basrah region.
All the requirements, such as, water treatment shrimp culture
ponds and all tools and equipment are given and discussed
Key words: Hatchery design, shrimp production, aquaculture.

