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الخالصة

وضعت يرقات اسماك الكطان  Luciobarbus xanthopterusويرقات اسماك الكارب

العشبي  Ctenopharyngdon idellaفي احواض ترابية جيزت بمخمفات مياه الصرف الصحي
المعالجة في مركز عموم البحار وبواقع  02يرقة لكل حوض وبثالث مكررات لكل نوع اضافة الى
حوضي السيطرة لنوعي الدراسة .استمرت التجربة لمدة ست اسابيع اعتمد فييا عمى الغذاء الطبيعي

المتوفر في الحوض اما احواض السيطرة فقد اضيفت ليا عميقة قياسية .أجريت بعض القياسات
الحياتية عمى اليرقات اذ شممت معدالت الطول والوزن ومعدالت الزيادة الوزنية و الزيادة الوزنية اليومية

والنمو النسبي والنمو النوعي ومعدالت البقاء لألسماك .اظيرت النتائج تفوقا واضحا ألحواض التربية

في مياه الصرف الصحي المعالجة لكال نوعي االسماك في كل القياسات الحياتية عن احواض السيطرة

 ,كما أظيرت يرقات اسماك الكطان معدالت اطوال وأوزان ومعدالت زيادة وزنية وزيادة وزنية يومية

ومعدالت بقاء اعمى من يرقات اسماك الكارب العشبي اذ بمغت ) (4.41 ± 0.04سم(0.35 ± ,

) 0.06غم (0.322 ± 0.005) ,غم (0.008 ± 0.0002) ,غم/يوم و )(91.67 ± 2.89

 %عمى التوالي ,بينما امتمكت يرقات اسماك الكارب العشبي معدالت نمو نسبي ونوعي اعمى من

يرقات اسماك الكطان وبمغت ) % (3790.40 ± 877.88و )% (8.85 ± 0.56غم/يوم عمى

التوالي.

اوضحت الدراسة ان استخدام مياه الصرف الصحي في رعاية يرقات اسماك الكطان

والكارب العشبي يرفع من معدالت النمو والبقاء لتمك اليرقات.

كممات مفتاحية :اسماك الكطان ,اسماك الكارب العشبي ,مياه صرف صحي معالجة ,استزراع مائي
المقدمة

ازداد التطمع في السنوات االخيرة الستخدام مخمفات المياه في الزراعة المائية اذ تواجو المجتمعات السكانية

الكثيفة في البمدان النامية والمتطورة مشكمة شح المياه العذبة المستخدمة في الشرب والطبخ والسقي وغيرىا من

االستخدامات المنزلية و تقدر كمية مياه االستخدام المتدفقة في المجاري ) (40– 500لتر/فرد يوميا وىي كمية
ىائمة من الماء ممكن اعادة استخداميا اذا اعيدت معالجتيا اوال ).(Gerhardt and Oswald, 1990
ومعالجة ىذه المياه عند استخداميا في الزراعة المائية تتم بثالث مراحل وىي ازالة المتطمب الحيوي لألوكسجين
 BODلحماية الحوض من انخفاض مستوى االوكسجين القاتل لألسماك وازالة االمونيا السامة لألسماك خاصة
عند مستويات االس الييدروجيني المرتفعة اذ تكون االمونيا بحالتيا غير المتأينة وازالة المسببات المرضية التي

قد تنتقل من االسماك الى االنسان والحيوان الذي يتغذى عمييا ).(Montgomery, 1985
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ان المصدر المائي الخالي من المسببات المرضية ىو اساسي وضروري لنجاح عممية الزراعة المائية وأنظمة

المعالجة النموذجية تستخدم مرشحات رممية كفوءة لتنقية الماء اوال واالشعة الفوق البنفسجية ثانيا ,والتي تثبط
وتزيل االحياء المجيرية الممرضة لألسماك ).(Turtoi, 2013 ; Kasai et al., 2002
يطمق مصطمح  sewageعمى كل انواع مخمفات المياه الناتجة عن مختمف الفعاليات البشرية (منزلية و
زراعية و صناعية) ) .(Noorjahan and Jamuna, 2015وضح كل من )Athalye et al. (2001

و ) Arther (1986ان مياه الصرف الصحي تحتوي عمى  %99ماء و %1مواد صمبة ,واالخيرة تتكون من
 %72مادة عضوية و  %02مادة العضوية ,وتحتوي المادة العضوية عمى كاربون ونيتروجين عضويين بنسبة
 .(Das, 1995) 0:1والحظ ) Ghosh et al. (1988ان النتروجين والفسفور والعناصر النزرة االخرى
المتواجدة في ىذه المياه تحفز االنتاجية االولية لألحواض ,فتبداء اليائمات النباتية باالزدىار خالل  5-0أيام

من االستخدام ,يتبعيا ازدىار اليائمات الحيوانية والحشرات وغيرىا.
ان استخدام مياه المجاري

في الزراعة المائية ىي واحدة من االمور شائعة االستخدام في البمدان

النامية ) (Mkali et al., 2014; Kumar et al., 2014وىي ليست بالعمل الجديد اذ يعود تاريخيا الى
اكثر من قرن في المانيا ,اذ تستزرع فييا اسماك الكارب الشائع  Cyprinus carpioحيث تستخدم مياه
مجاري مخففة بماء النير ) ,(Kumar and Sierp, 2003; Prein, 1990وتعتبر مياه المجارى
المستخدمة في تربية االسماك ذات فائدة في رفع خصوبة احواض التربية وتعتبر شائعة االستخدام منذ مدة طويمة
في العديد من بمدان العالم مثل المانيا ورومانيا وبولندا وىنكاريا والصين وجاوا واليند ,اذ يتراوح معدل االنتاج
السنوي لمكارب في تمك البمدان بين  5.5-0طن/ىكتار ) .(Ghosh et al., 1985وتربى االسماك اما بصورة
مفردة  monocultureاو ضمن خميط من االنواع  ,polycultureتعتبر االخيرة ىي االفضل النيا تستفيد
من كل التركيبات البيئية المتواجدة ضمن عمود الماء في النظام البيئي لمحوض ,ومن اىم االنواع المستزرعة في

كالكاتا في اليند ,والتي تعتبر من اكبر مزارع االسماك العالمية المستخدمة لمياه الصرف الصحي ,ىي خمسة
انواع مختمفة من سمك الكارب Catle catle, Labeo rohita, Cirrhinus mrigala,
carpio,

Cyprinus

molitrix,

Hypophthalmichthys

باالضافة

الى

التيالبيا

 Oreochromis mosambicusو الكارب العشبي  Ctenopharyngdon idellaوانواع مختمفة من

اسمك الجري .(Das, 1995; Strauss and Blumenthal, 1990) Catfish

ييدف البحث الى دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في تربية يرقات اسماك الكطان
 Luciobarbus xanthopterusويرقات اسماك الكارب العشبي  Ctenopharyngdon idellaفي
االحواض الترابية وتأثيرىا عمى معدالت بقاء ونمو يرقات االسماك المرباة وبيان كفاءة ىذه المياه في تربيتيا.
المواد وطرق العمل
اليرقات

جمعت يرقات أسماك الكطان  Luciobarbus xanthopterusويرقات اسماك الكارب العشبي

 Ctenopharyngdon idellaبتاريخ  0229/5/07بمعدل طول ) (1.05 ± 0.02سم ,كما جمعت
) (0.44 ± 0.04سم ومعدل وزن ) (0.031 ± 0.002غم و )(0.0035 ± 0.0001غم عمى التوالي
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و بعمر  00يوم من مفقس أسماك مركز عموم البحار/جامعة البصرة .اضيفت اليرقات الى االحواض الترابية

مباشرة وبواقع  02يرقة لكل حوض وبثالث مكررات لكل نوع اضافة الى حوضي السيطرة لنوعي الدراسة.
تصميم التجربة

أجريت الدراسة في قسم الفقريات البحرية /مركز عموم ألبحار جامعة البصرة اذ استغرقت التجارب مدة

 52يوم استخدمت فييا ست احواض ترابية تابعة لمحطة استزراع األسماك في مركز عموم البحار /جامعة
البصرة بأبعاد  52 ×82 ×52سم تحوي  82لتر ماء جيزت من مخمفات مياه الصرف الصحي في المركز
بعد معالجتو بالترشيح باستخدام مرشحات رممية لتنقية الماء من المواد العالقة ومعالجة الماء بعدىا باألشعة الفوق

بنفسجية ) (U.V. radiationلمتخمص من المسببات المرضية (Turtoi, 2013 ; Kasai et al.,
) .2002اما حوضي السيطرة لمنوعين المدروسين فقد جي از بماء االسالة.
قسمت أحواض التجارب إلى مجموعتين لنوعي الدراسة وكل مجموعة تتكون من ثالث أحواض وزعت
عمييا اليرقات توزيعا عشوائيا وبواقع  02يرقة في كل حوض ترابي وبكثافة استزراع يرقة  5 /لتر.
استمرت التجربة لمدة ( )52يوم اذ تركت االسماك في احواض الصرف الصحي بدون اضافة الغذاء

الصناعي واعتمدت فقط عمى الغذاء الطبيعي المتوفر في الحوض اما احواض السيطرة فقد اضيفت ليا عميقة
قياسية مستوردة نوع  NDR 2/4إنتاج  INVE Group Co.ذات محتوى بروتين  % 60.99يوميا
وبمعدل  %5من وزن االسماك .انتيت التجربة بتاريخ .0229/6/5
القياسات الحياتية

أجريت بعض القياسات الحياتية عمى اليرقات عند بداية و نياية ألتجربة حيث شممت معدالت الطول وذلك

بقياس أطوال خمس يرقات باستخدام مسطرة قياس شفافة وأخذت القياسات ألقرب ممم  ,معدل الوزن وذلك بوزن

نفس اليرقات التي قيست أطواليا باستخدام ميزان حساس نوع METTLERموديل AE163وأخذت القراءات
ألقرب () 0.00001غم  ,ىذا وقد قيست اطوال وأوزان جميع اليرقات في نياية التجربة .قيست الزيادة الوزنية
(غم) والزيادة الوزنية اليومية (غم /يوم) ومعدل النمو النوعي (  %غم  /يوم) والنمو النسبي  %ومعدل
البقاء( )%وحسب المعادالت التالية:

الزيادة الوزنية (غم )= الوزن النيائي (غم) – الوزن االبتدائي (غم)
الزيادة الوزنية اليومية(غم /يوم) = الزيادة الوزنية(غم)  /المدة (يوم)

معدل النمو النوعي ( %غم /يوم) =
معدل النمو النسبي ( = )%الوزن النيائي (غم)– الوزن االبتدائي (غم)

× 122

الوزن االبتدائي (غم)

معدل البقاء (= )%

عدد اليرقات في نياية التجربة
عدد اليرقات في بداية التجربة

×122
(Carlos, 1988 ; Utne, 1978).
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قيس تركيز األوكسجين والمموحة واألس الييدروجيني ودرجة الح اررة لممياه المستخدمة في أحواض التربية

باستخدام جياز قياس نوعية المياه نوع  Livebondالماني المنشأ.
التحميل االحصائي

استخدم تحميل التباين ) (ANOVAواختبار اقل فرق معنوي المعدل ) (RLSDإليجاد الفروقات

اإلحصائية بين األحواض وبمستوى اختبار (.(Stell and Torrie, 1960) )2.25
النتائج

بين الجدول ( )1قياسات بعض العوامل البيئية في احواض تربية يرقات االسماك اثناء تجارب التربية في مياه
الصرف الصحي مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).
جدول ( :)1العوامل البيئية ألحواض تربية يرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي  C. idellaفي

مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة) (المعدل  ±االنحراف المعياري).
C. idella
L. xanthopterus
احواض الصرف
احواض السيطرة
احواض الصرف
احواض السيطرة
العوامل البيئية
الصحي
الصحي
25.14 ±0.61
26.46 ± 0.42
25.64 ± 0.26
26.56 ± 0.21
درجة الح اررة ºم
المموحة غم/لتر

3.31 ± 0.02

2.45 ± 0.04

3.42 ± 0.04

2.81 ± 0.12

االس الييدروجيني

7.94 ± 0.06

7.24 ± 0.04

8.02 ± 0.06

7.12 ± 0.05

االوكسجين المذاب ممغم/لتر

7.02 ± 0.007

6.68 ± 0.21

6.88 ± 0.01

6.46 ± 0.22

يوضح الجدول ( )0ممخصا لبيانات التجربة والتي تمثل معدالت االطوال واألوزان والزيادة الوزنية والزيادة

الوزنية اليومية والنمو النسبي والنمو النوعي ومعدل البقاء ألسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه
الصرف الصحي المعالجة والمرباة في مياه االسالة (احواض السيطرة).
بينت النتائج المستحصمة لزيادة الطول ان نوعي االسماك المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة قد
امتمكت معدالت زيادة في الطول اعمى من احواض السيطرة ,ىذا وقد امتمكت يرقات اسماك الكطان معدالت
الطول النيائي اعمى من اسماك الكارب العشبي والتي بمغت ) )4.41 ± 0.04سم و ) )2.56 ± 0.16سم
عمى التوالي (شكل .)1 ,بمغت معدالت اوزان اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي

المعالجة في نياية التجربة ( (0.35 ± 0.06غم و) (0.15 ± 0.03غم عمى التوالي (شكل  .)0امتمكت
يرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة معدالت زيادة وزنية اعمى من
احواض السيطرة و امتمكت يرقات اسماك الكطان معدالت زيادة في الوزن اعمى من اسماك الكارب العشبي

والتي بمغت ) (0.322 ± 0.005غم و ) (0.143 ± 0.032غم عمى التوالي (شكل.)0 ,

بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ) (P < 0.05في معدالت الزيادة الوزنية بين احواض
السيطرة وأحواض الصرف الصحي ألسماك الكطان والكارب العشبي ووجود فروق معنوية ) (P < 0.05في
معدالت الزيادة الوزنية بين احواض الصرف الصحي لمكطان وأحواض الصرف الصحي لمكارب العشبي وعدم
وجود فروق معنوية ) (P > 0.05في معدالت الزيادة الوزنية بين احواض السيطرة لمكطان والكارب العشبي.
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جدول ( :)0معدالت الطول (سم) والوزن (غم) والنمو ( )%والبقاء ( )%ألسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه

الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة) (المعدل  ±االنحراف المعياري).
C. idella
L. xanthopterus
سيطرة
اسماك التجربة
سيطرة
اسماك التجربة
المعاممة
0.44 ± 0.04
0.44 ± 0.04
1.05 ± 0.02
1.05 ± 0.02
معدل الطول في بداية التجربة
(سم)

معدل الطول في نياية التجربة

4.41 ± 0.04

2.39 ± 0.25

2.56 ± 0.16

1.52 ± 0.19

(سم)

معدل الزيادة بالطول (سم)

3.36 ± 0.04

1.34 ± 0.02

2.12 ± 0.16

1.08 ± 0.01

معدل الوزن في بداية التجربة (غم)

0.031 ±
0.002
0.35 ± 0.06

0.031 ± 0.002

0.0035 ±
0.0001
0.15 ± 0.03

0.0035 ±
0.0001
0.045 ± 0.01

معدل الزيادة الوزنية (غم)

0.322 ±
0.005
a

0.169 ±.001
b

0.143 ± 0.032
b

0.042 ± 0.001
c

معدل الزيادة الوزنية اليومية

0.008 ±
0.0002
a
1039.78 ±
18.63
b
5.79 ± 0.04
b

0.0042 ±
0.0001
b
545.16 ± 0.03
b
4.66 ± 0.007
c

0.0036 ±
0.0008
b
3790.48 ±
877.88
a
8.85 ± 0.56
a

0.001 ± 0.000
c

6.38 ± 0.00
b

معدل البقاء ()%

91.67 ± 2.89
a

65 ± 0.00
c

83.33 ± 5.77
b

60 ± 0.7
c

معدل الوزن في نياية التجربة (غم)

(غم/يوم)

معدل النمو النسبي ()%
معدل النمو النوعي
(%غم/يوم)

0.2 ± 0.05

1185.71 ± 0.01
b

شكل ( :)1معدالت اطوال (سم) يرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي  C. idellaالمرباة في
مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).
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شكل ( :)0معدالت اوزان (غم) يرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي  C. C. idellaالمرباة في
مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).

شكل ( :)0معدالت الزيادة الوزنية (غم) ليرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي  C. idellالمرباة
في مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).

وضح الشكل ( ) 5معدالت الزيادة الوزنية اليومية لألسماك .فقد اظيرت يرقات اسماك الكطان و الكارب العشبي
ال مرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة معدالت زيادة وزنية يومية اعمى من احواض السيطرة ىذا وقد امتمكت
يرقات اسماك الكطان معدالت زيادة وزنية يومية اعمى من اسماك الكارب العشبي والتي بمغت (0.008 ±
)0.0002غم/يوم و ) (0.0036 ± 0.0008غم/يوم عمى التوالي.
بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ) (P < 0.05في معدالت الزيادة الوزنية اليومية بين
احواض السيطرة وأحواض الصرف الصحي ألسماك الكطان والكارب العشبي ووجود فروق معنوية < (P
) 0.05في معدالت الزيادة الوزنية اليومية بين احواض الصرف الصحي لمكطان وأحواض الصرف الصحي
لمكارب العشبي وعدم وجود فروق معنوية ) (P > 0.05في معدالت الزيادة الوزنية اليومية بين احواض السيطرة
لمكطان والكارب العشبي.
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شكل ( :)5معدالت الزيادة الوزنية اليومية (غم/يوم) ليرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي C.
 idellaالمرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).

اظيرت النتائج ,ان معدالت النمو النسبي ليرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف

الصحي المعالجة كانت اعمى منيا في احواض السيطرة .بينما امتمكت يرقات اسماك الكارب العشبي معدالت

نمو نسبي اعمى من يرقات اسماك الكطان وبمغت ) %(3790.48 ± 877.88و )%)1039.78 ± 18.63
عمى التوالي (شكل  .)5بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ) (P < 0.05في معدالت النمو
النسبي بين احواض السيطرة وأحواض الصرف الصحي ألسماك الكطان والكارب العشبي ووجود فروق معنوية
) (P < 0.05في معدالت النمو النسبي بين احواض الصرف الصحي لمكطان وأحواض الصرف الصحي

لمكارب العشبي وعدم وجود فروق معنوية ) (P > 0.05في معدالت النمو النسبي بين احواض السيطرة

لمكطان والكارب العشبي.

شكل ( :)5معدالت النمو النسبي ( )%ليرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي  C. idellaالمرباة
في مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).

وبالنسبة لنتائج معدالت النمو النوعي ,فقد حققت يرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف
الصحي المعالجة معدالت نمو نوعي اعمى منيا في احواض السيطرة .بينما سجمت يرقات اسماك الكارب
العشبي معدالت نمو نوعي اعمى من يرقات اسماك الكطان حيث بمغت  %8.85 ± 0.56غم/يوم و 5.79 ±

 %0.04غم/يوم عمى التوالي (شكل .)6 ,بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية )(P < 0.05
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في معدالت النمو النوعي بين احواض السيطرة وأحواض الصرف الصحي ألسماك الكطان والكارب العشبي

ووجود فروق معنوية ) (P < 0.05في معدالت النمو النوعي بين احواض الصرف الصحي لمكطان واحواض
الصرف الصحي لمكارب العشبي.
وضح الشكل ( )7معدالت البقاء ليرقات اسماك الكطان والكارب العشبي المرباة في مياه الصرف الصحي
ا لمعالجة فقد اظيرت يرقات االسماك معدالت بقاء اعمى من احواض السيطرة ىذا وقد امتمكت يرقات اسماك
الكطان معدالت بقاء اعمى من اسماك الكارب العشبي والتي بمغت ) %(91.67 ± 2.89و ))3.33 ± 5.77

 %عمى التوالي .بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية ) (P < 0.05في معدالت البقاء بين
احواض السيطرة وأحواض الصرف الصحي السماك الكطان والكارب العشبي ,كما وجدت فروق معنوية < (P
) 0.05في معدالت البقاء بين احواض الصرف الصحي لمكطان واحواض الصرف الصحي لمكارب العشبي

وعدم وجود فروق معنوية ) (P > 0.05في معدالت البقاء بين احواض السيطرة لمكطان والكارب العشبي.

شكل ( :)6معدالت النمو النوعي ( %غم/يوم) ليرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي C.
 idellaالمرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).

شكل ( :)7معدالت البقاء ( )%ليرقات اسماك الكطان  L. xanthopterusوالكارب العشبي
 C. idellaالمرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة باألسماك المرباة في مياه االسالة (السيطرة).
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المناقشة

اصبحت اليوم عممية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة المائية حاجة ممحة بسبب زيادة

الطمب العالمي الستيالك االسماك المستزرعة وبسبب الكميات اليائمة من مخمفات المياه التي تطرح كفائض في

المجتمعات السكانية في البمدان النامية والمتطورة ).(Gerhardt and Oswald, 1990

اوضحت نتائج الدراسة الحالية ان احواض التربية المجيزة بمياه الصرف الصحي المعالجة قد تفوقت عمى
احواض السيطرة في معدالت النمو والبقاء ليرقات اسماك الكطان والكارب العشبي بالرغم من عدم اضافة الغذاء
الصناعي ألحواض ال صرف الصحي واعتماد االخيرة عمى الغذاء الطبيعي المتواجد في الحوض بينما استخدمت
العميقة التجارية في تغذية يرقات االسماك في احواض السيطرة حيث بمغت اعمى معدالت زيادة وزنية وزيادة

وزنية يومية في يرقات اسماك الكطان في احواض الصرف الصحي ) (0.322 ± 0.005غم و (0.008 ±
) 0.0002غم/يوم عمى التوالي واعمى معدالت نمو نسبي ونمو نوعي في يرقات اسماك الكارب العشبي المرباة
في احواض الصرف الصحي وبمغت ) % (3790.48 ± 877.88و ) % (8.85 ± 0.56غم/يوم عمى
التوالي و يعكس ىذا ارتفاع معدل االنتاجية االولية في احواض الصرف الصحي والتي تعتبر محدد رئيسي لنمو

اليرقات السمكية.

وتنطبق نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات العالمية السابقة في تربية االسماك في مياه الصرف
الصحي ,فقد شرح ) Dass (1995ازدىار انواع مختمفة من اليائمات النباتية ,مثل الطحالب الخضراء المزرقة
و الطحالب الخضراء والطحالب الخيطية واليائمات الحيوانية كاالوليات والروتيفي ار في مياه الصرف الصحي ,وقد

وضح ) Allen and Hepher (1979ان معدل انتاج اليائمات النباتية والحيوانية لو عالقة مباشرة مع
تجييز المغذيات المتواجدة في المواد العضوية الذائبة في مياه الصرف الصحي ,وسجل ) Mann (1972ان
الدقائق الصغيرة العضوية المتواجدة في مياه الفضالت تعمل كمصدر مباشر لتغذية اليائمات الحيوانية
والقاعيات ,بينما تستخدم الدقائق االكبر كغذاء مباشر من قبل االسماك المستزرعة.

وفي دراسة ) Ghosh et al. (1988اتبع نظام الزراعة المختمطة في مياه الصرف الصحي وذلك

باستخدام خمسة انواع من اسماك الكارب وىي ) Rohu (Labeo rohitaو ) Catla (Catla catlaو
) Mrigal (Cirrhinus mrigalaو) silver carp (Hypopthalmicthyis moltrixو
) common carp (Cyprinus carpioبواقع ثالث كثافات استزراع ,وقد وجد ان الكارب الفضي نباتي
التغذية ,اعطى افضل معدالت نمو في تمك التجارب الثالث .وبين ) Dass (1995انو وخالل  152يوم
وصمت اسماك الكارب الفضي الى وزن  1كغم عند استزراعيا وبصورة مفردة عمى فضالت المياه .دراسة اخرى

اجريت من قبل ) Jhingran and Ghosh (1988) (mentiond by Dass, 1995اذ استخدمت
اسماك التيالبيا  Oreochromis mosambicusفي نظام زراعة منفرد باستخدام مياه المجاري وبواقع
ثالث كثافات استزراع ,وقد خففت مياه المجاري مع ماء عذب بنسب  0:1و  0:1اعتمادا عمى قيمة BOD

التي تتراوح بين  062-102ممغم/لتر وكانت االسماك تحصد كل اسبوعين او شيريا اعتمادا عمى كثافة وحجم
االسماك في احواض االستزراع.
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 اي,وفي اندونيسيا استخدمت مياه الصرف الصحي في تربية االطوار اليرقية واليافعة واالصبعيات لألسماك

) غم522-022(  اشير وال تستخدم في احواض التسمين لمحجم المستيمك0 غم ولمدة122 ما يصل الى
 استخدمت الدراسة الحالية نظام معالجة صحية كفوء وذلك.(Strauss and Blumenthal, 1990)
بالترشيح اوال باستخدام مرشحات رمميـة لتنقية الماء من المواد العالقـ ـة ومعالجـ ـة الماء ثانيا باألشعـ ـة الفـ ـوق
(Turtoi, ( لمتخمص من المسببات المرضية وىذا النظام يتطابق مع دراسةU.V. radiation) بنفسجيـ ـ ـة

 المذين استخدموا أنظمة معالجة نموذجية باستخدام مرشحات رممية كفوءة2013 ; Kasai et al., 2002)
. الزالة االحياء المجيرية الممرضة لألسماكU.V radiation لتنقية الماء اوال و االشعة الفوق بنفسجية ثانيا

 ان مياه المجاري المعالجة حيويا باستخدامNoorjahana and Jamuna (2015) ىذا واثبتت دراسة
 اذ اشارت نتائج دراستيم الى, ممكن استخداميا وبشكل آمن في الزراعة السمكيةAzolla microphylla

 وفي اعضاء جسمية مختمفة كالغالصم والكبد,تحسن المؤشرات البايوكيميائية كالبروتين والدىن والكاربوىيدرات
 المرباة في مياه الصرف الصحي المعالجة حيوياTilapia mossambicus والعضالت في اسماك التيالبيا
Rainbow trout  وفي استراليا تستزرع اسماك التراوت القزحي.عنيا في المياه غير المعالجة
( مع الروبيان في نظم استزراع مكثفة باستخدام مياه المجاري المعالجة حيوياOncorhynchus mykiss)
.(Castine et al., 2013)
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The use of treated wastewater in Barbus xanthopterus
and Ctenopharyngdon idella larvae culture
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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 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.

