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:الملخص  

يعتبر االستزراع المائي نشاط حديث في ليبيا. حيث بدأ هدا القطاع باستزراع أنواع مختلفة من أسماك المياه العذبة في أوائل 
السبعينيات. ومع دلك لم ينجح استزراع أسماك المياه العذبة في دلك الوقت بسبب عدم قبول المستهلكين المحليين لهدا النوع من 

عقد من الزمان تم تشجيع استزراع أنواع االسماك البحرية من خالل العديد من المبادرات الحكومية, ومع  االسماك المستزرعة. وبعد
دلك كان تطوير أنشطة االستزراع البحري بطيئًا وكان االنتاج محدودًا. ويرجع دلك إلى نقص المعرفة الفنية والخبرة في إدارة اإلنتاج. 

ستثمرون من القطاع الخاص أكثر اهتماًما بقطاع االستزراع المائي ، وعلى الرغم من محدودية إال أنه في اآلونة األخيرة  أصبح الم
كيلومتر  2000معرفتهم وخبرتهم ، إال أنها حققت نتائج واعدة, وبما أن ليبيا تمتلك ساحاًل  على البحر االبيض المتوسط يبلغ طوله 

السياسات التنظيمية ، سيتم تطوير استزراع األنواع البحرية في األقفاص العائمة في تقريًبا ، فمن المتوقع أنه من خالل اإلدارة الجيدة و 
 البالد.

 االستزراع المائي, ليبيا, االستزراع البحري, األقفاص العائمة الكلمات الدالة:

 :المقدمة-1

 حالة المصائد الطبيعية واالستزراع المائي في ليبيا-1.1

السكان عالميا و الحاجة الملحة إلى االكتفاء الذاتي من الغداء وخاصة الغداء البروتيني المصدر, أدت إن االزدياد الحاصل في عدد 
إلى زيادة معدالت الطلب على مصادر الغداء البحري الدى يعتبر غداء دو محتوى عالي من البروتين. إال أن عجز المصائد البحرية 

ات االخيرة .حيث إن إنتاج األسماك من المصائد البحرية الطبيعية قد انخفض الطبيعية في إنتاج األسماك بات واضحا فى السنو 
 . (FAO 2016 )خاصة في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط

مليون طن من المياه الداخلية   11,9مليون طن منها   93,4كان اإلنتاج الكلى لمصائد األسماك في العالم حوالى  2014ففي سنة 
طن من المياه البحرية. فبالنسبة لإلنتاج السمكي من المصائد البحرية ظلت الصين منتجا رئيسيا تليها إندونيسيا مليون   81,5و 

والواليات المتحدة االمريكية. وظل شمال غرب المحيط الهادي المنطقة األكثر إنتاجا ألسماك المصائد, يليه غرب وسط المحيط الهادي 
. حيث حققت هده المناطق زيادات في إنتاج األسماك مقارنة مع (FAO 2016) لمحيط الهنديوشمال شرق المحيط األطلسي وشرق ا

. إال أن الوضع في البحر األبيض المتوسط والبحر األسود فيندر بالخطر إد انخفض إنتاج 2003-2012االنتاج في الفترة من 
فاض المصائد من األسماك السطحية الصغيرة مثل ويرجع هدا االنخفاض إلى انخ 2007المصائد فيها بمقدار الثلث مند سنة 

 (.(FAO 2016األنشوفة والسردين وأيضا بقية األنواع االقتصادية االخرى 

 1,970تعتبر ليبيا من دول حوض البحر االبيض المتوسط حيث يبلغ طول الساحل الليبي المطل على البحر األبيض المتوسط حوالى
كيلومتر 348,833 كيلو متر مربع  كما تقدر مساحة المياه اإلقليمية الليبية بنحو 63,695نحو كيلومتر وتقدر مساحة الجرف القاري ب

. عليه فإن هده المعطيات توحى بأن هناك فرصة كبيرة للصيد في المياه اإلقليمية الليبية مقارنة بباقي دول  (FAO 2017)مربع
لى الهائمات النباتية والحيوانية ولزيادة معدالت الصيد الجائر فإن حوض البحر األبيض المتوسط األخرى, ولكن لفقر هده المياه إ

من المخزون  %65 (.حيث أكدت الوكالة االوروبية للبيئة أن أكثر من(Sacchi 2011المحصول من الثروة السمكية يعتبر ضئيل
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الهامة مهددة باالنقراض, وهناك دالئل السمكي في المنطقة يعتبر خارج الحدود البيولوجية االمنة وإن أغلب األسماك االقتصادية 
واضحة على أن معدل الصيد قد انخفض حيث اختفت الكائنات األكبر واألطول عمرا في كثير من المناطق. ففي منطقة الشرق 

السابق  ياألدنى وشمال أفريقيا لوحظ انخفاض في المخزون السمكي مقارنة بالمعدالت العالية من اإلنتاج التي حققتها هده المناطق ف
 (FAO 2010) ويرجع هدا االنخفاض في االنتاج الى ان هده المناطق قد تعرضت للصيد الجائر خاصة لمخزون االسماك السطحية

وكان هدا اإلنتاج  2000طن في سنة  50000إلى أن مجموع اإلنتاج السمكي من المياه الليبية  بلغ كما تشير بعض اإلحصائيات 
طن من التونة زرقاء 2000 ا من أسماك السطح الصغيرة  كالسردين والماكريل  واالنشوقا ونحو  طن تقريب 21000يتألف  من 

الفترة ما بين (. إال أن هدا اإلنتاج قد انخفض بشكل واضح في 2008)الخمسىطن من االسماك االخرى  24000الزعانف ونحو 
 (. FAO 2016طن ) 41,700 حيث  بلغ  إنتاج ليبيا من المصائد البحرية حوالى 2013و 2000سنة 

وعليه فقد أصبح من األولوية تجنب االستغالل الجائر للموارد المائية, وإعادة بناء المخزونات السمكية المهددة باالنقراض. وللوفاء  
ء المائية ابالطلب المتزايد للسوق العالمي على األسماك والمنتجات البحرية فقد كانت هناك توقعات بأن يصبح قطاع استزراع األحي

 .(FAO 2010) قطاعا موازيا ومساندا لزيادة اإلنتاج السمكي

  160,2مليون طن قدرت قيمة بيعها ألول مرة بحوالي  73,8قد بلغ إنتاج قطاع االستزراع المائي العالمي حوالى   2014ففي سنة 
مليار  99,2الزعنفية التي تقدر قيمتها بحوالي مليون طن من األسماك 49,8مليار دوالر أمريكي. حيث كان إنتاج القطاع يتألف من 

مليون طن من القشريات  6,9مليار دوالر أمريكي, و   19مليون طن من الرخويات التي تقدر قيمتها بحوالي 16,1دوالر أمريكي, و 
دلك البرمائيات التي تقدر مليون طن من الكائنات المائية األخرى بما في  7,3مليار دوالر أمريكي, و 63,2التي تقدر قيمتها بحوالي

 .(FAO 2016مليار دوالر أمريكي )  3,7قيمتها 

ـ ونظرا لندرة 1977يعتبر االستزراع المائي نشاط حديث في ليبيا. فقد بدأ باستزراع أسماك المياه العذبة في السبعينات وتحديدا في سنة 
 Cyprinusبه المكثف ألسماك الكارب المختلفة الكارب الشائعالمياه العذبة فقد استخدمت البحيرات الصغيرة والسدود لالستزراع ش

carpioكارب الحشائش ,Ctenopharyngodon idellaالكارب دو الراس الكبير ,nobilis Aristichthys والكارب الفضى ,
Hypophthalmichthys molitrix) .(FAO2017) 

ألف إصبعية من أسماك الكارب )العادي, الفضى والحشائش( فى المياه العذبة ببحيرة سد وادى  220حيث تم استزراع حوالى 
كارب في بحيرة سد وادى كعام وقد وأنواع أسماك الOreochromis niluticus المجنيين, كما تم أيضا استزراع أسماك التيالبيا النيلى  

كانت محاوالت االستزراع ناجحة, وكان معدل النمو جيدا في معظم األنواع. إال أن االستزراع السمكي في المياه العذبة لم يستمر بسبب 
ة جمبري المياه بدأ برنامج تفريخ وتربي 1991 (. وفى سنة FAO 2017عدم إقبال المستهلكين المحليين على هدا النوع من األسماك)

أعيدت  1994العذبة إال أن هدا المشروع توقف بسبب نقص الخبرات التي أدت إلى نفوق هدا النوع من الجمبري , وفى سنة 
 إلى 1996ألف وحدة زريعة , حيث ارتفع معدل إنتاج زريعة الجمبري سنة  35المحاوالت من جديد لتفريخ الجمبري وتم إنتاج حوالى 

(. وقد تم استزراع زريعة الجمبري المنتجة من هده المفرخات حيث لوحظ ضعف في معدالت نموها 2008مسى ألف وحدة )الخ400
 (.2008وكدلك ارتفاع نسبة نفوقها, مما أدى إلى توقف هدا البرنامج )الخمسى 

http://www.ajsp.net/
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بعيات وفروة, وقد كانت إصوقد بدأ االستزراع البحري في بداية التسعينات عن طريق إنشاء مزارع حكومية في بحيرة عين الغزالة 
تجمع من البيئة  Mugil cephalusوأسماك البوري  Sparus aurataوأسماك األوراتا  Dicentrarchucs labraxأسماك القاروص

. وقد كان االنتاج من هده المزارع قليال يتراوح (FAO 2017) الطبيعية وتربى فى أقفاص صغيرة فى بحيرة عين الغزالة وبحيرة فروة
(. إال انه تم إنشاء سبعة مزارع جديدة  ) مزرعة رأس الهالل, مزرعة السبخة, مزرعة 1طنا حتى نهاية التسعينات)شكل  30-40بين 

وكانت إصبعيات أسماك القاروص واألوراتا  شط الزاوية, مزرعة شاطئ تليل, مزرعة الوفاء, مزرعة رأس الدبوات, ومزرعة البحيط(
طنا فى سنة  231ومة وتباع للقطاع الخاص بأسعار مدعمة حيث بلغ اإلنتاج من هده المزارع حوالى تستورد من أوروبا بواسطة الحك

(. إال ان 1)شكل  2006و   2005طن في سنة  388, وارتفع االنتاج من هده المزارع ليصل إلى أعلى قيمة له  تقدر بحوالي2004
 (.FAO 2017)2015طن سنة  10هدا اإلنتاج قد انخفض بشكل واضح وصوال إلى 

 معدالت إنتاج تربية األحياء المائية فى ليبيا )بالطن( -1شكل

 

  (FAO 2017)المصدر

 اختلفت معدالت إنتاج مزارع المياه العذبة عن معدالت إنتاج مزارع المياه البحرية فى ليبيا. حيث أن أعلى إنتاج لمزارع المياه العذبة
. أما بالنسبة إلنتاج مزارع (FAO 2017)طنا 80حيث بلغ اإلنتاج حوالي  1992وتحديدا سنةمن األسماك كان فى بداية التسعينات 

 (2طن )شكل  388حيث بلغ حوالي 2006وسنة  2005المياه البحرية فقد كان أعلى إنتاج لهده المزارع سنة  
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 ومزارع المياه البحرية) بالطن(معدالت أنتاج تربية األحياء المائية فى ليبيا من مزارع المياه العذبة  -2شكل

 

 (FAO 2017)المصدر

إن معظم إنتاج االستزراع المائي في ليبيا يأتي من األقفاص , والتي تتمثل في حجز كثافة معينة من االسماك داخل حيز القفص 
ع استخدام المياه في تغدية األسماك مواالستفادة من الغداء الطبيعي الدي يتمثل في الهوائم النباتية و الهوائم الحيوانية الموجودة في 

 العالئق المجهزة لألسماك كغداء تكميلي لرفع الكثافة االقتصادية لهده األقفاص. ويعتبر هدا النوع من التربية ناجح وله مردود اقتصادي
 . (FAO 2010)عالي إدا تم استعماله بصورة صحيحة من ناحية نوع وكمية األسماك المستخدمة

استزراع في األقفاص في ليبيا بدأت في أوائل التسعينات في بحيرة عين الغزالة, تم تثبيت عددا من األقفاص الستزراع  إن أول محاولة
إصبعيات أسماك األوراتا والقاروص و البورى التى تم اصطيادها من البحيرة. كما أن هناك عددا من األقفاص البحرية المفتوحة التي تم 

لى طول الساحل الليبي وهى القره بوللى, الخمس شمال غرب طرابلس. ورأس الهالل على الساحل الشمالي تثبيتها في ثالثة مواقع ع
. ففي الخمس تم تثبيت ستة أقفاص دائرية عائمة من البولي إيثلين عالي الكثافة لتربية أسماك القاروص وأسماك (FAO 2010)الشرقي

فقد تم تثبيت  .أمافى منطقة رأس الهالل تربية أسماك التونة األطلسية زرقاء الزعنفةاألوراتا. أما في القره بوللى فقدتم تثبيت قفص ل
إلى أن اإلنتاج  2004مترا الستزراع أسماك القاروص واألوراتا. حيث أشارت اإلحصائيات في سنة  50أقفاص عائمة قطرها حوالى 

 (.(FAO 2010طن على التوالي 170و  61الكلى من هده األقفاص قد بلغ 

مليون دوالر  2,5طن )أي بقيمة حوالى  240كما أشارت اإلحصائيات إلى أن إنتاج أسماك التونة المستزرعة  في األقفاص قد بلغ 
 .(FAO 2010)  2004ة دوالر أمريكي( في سنالف 900طن )بقيمة ما يقارب من  154، وحوالى 2003أمريكي( في سنة
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 األقفاصالعوامل المؤثرة على نظام التربية في -2.1

 طبيعة الماء في موقع تثبيت القفص -1

طبيعة الماء يقصد بها درجة حرارة الماء, درجة الحامضية والقلوية, الملوحة, األكسجين المداب. هده المقاييس يجب أن تكون مناسبة 
 الحتياج األسماك لنجاح هده الطريقة في التربية.

 العمق -2

متر بين قاع القفص وقاع المسطح المائي ودلك لجعل تيارات الماء تدخل 2 يقل عن إن العمق المناسب لوضع األقفاص هو أن ال
 بسهولة خالل فتحات شباك القفص ولكي تبعد االسماك عن البكتيريا والمواد المتفسخة الموجودة في القاع.

 التيارات المائية -3

ضمن تجديد المياه داخل القفص, باإلضافة إلى جعل األسماك سم في الثانية لكي ت40 إن سرعة التيارات المائية يجب أن ال تزيد عن 
 طاقة من خالل سباحتها ضد تيارات المياه القوية. أيال تفقد 

  مميزات تربية األسماك في األقفاص العائمة

 وسيلة قليلة التكاليف وذات كفاءة عالية  في اإلنتاج يمكن استخدامه بواسطة األفراد أو الهيئات. -1

 وضع القفص في أي مسطح مائي مع تجنب المناطق الملوثة وحركة المرور المالحي. إمكانيةى-2

 التربية في األقفاص تحتاج إلى عمالة قليلة.ى-3

اإلستفادة من التيارات المائية الطبيعية في تجديد المياه والمحافظة على األكسجين الدائب في الماء والتخلص من مخلفات  -4
 اقة في عمليات ضخ المياه وصرفها.الطاستخدام األسماك دون 

 تربية األسماك في بيئتها الطبيعية يعطيها الفرصة للنمو الجيد. -5
 الهدف من المشروع -2

سنوات بمعدل دورة إنتاج واحدة كل  10إنشاء مزرعة سمكية ألسماك الدنيس )االوراتا( باستخدام األقفاص العائمة عمرها االفتراضي
سمكة في القفص إلنتاج حوالى 36000أى حوالى ³سمكة/م60( بكثافة ³م600فص الواحد أقفاص )حجم الق2سنة بعدد

 طن من االسماك في كل دورة انتاج.25,2الى22,68من
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 المرحلة التنفيذية للمشروع -3

ده هلتنقيد المشروع يجب الحصول على تصريح من وزارة الثروة البحرية لتخصيص مساحة معينة من السواحل البحرية إلنشاء 
األقفاص مع األخذ بعين االعتبار خلو المساحة المخصصة من التلوث وبعيدا عن حركة المرور المالحي. والمنطقة المستهدفة هي 

 منطقة القره بوللي

 متر من الشواطئ وفقا لعمق الموقع بحيث يتناسب مع عمق القفص40يتم تثبيت االقفاص العائمة على مسافة 

 للمشروع بالدينار ة )الثابتة(التكاليف األساسي( 1)جدول 

السعر   الكلى  
 )دينار(

 سعر القطعة
 دينار()

 المواد التفاصيل            العدد      

 األقفاص ³م600حجم كل قفص        2        32000 64000

 قارب      1        10000 10000

    أحواض تجميع االسماك  3        200 600
 في نهاية الموسم

 
30000 

   
 

م مقسمة الى ادارة ,مخزن 10×10مبنى مساحة 

 أعالف, حجرة عمال و دورة مياه . 
 
 

 
 االنشاءات االرضية

تكاليف الترخيص وايجار     3000
 االنشاءات

 
 سيارة  1        30000 30000

 تكاليف أخرى    13760

                                                                                                                             151360إجمالى التكاليف األساسية

 التكاليف المتغيرة )تكاليف التشغيل والصيانة ومستلزمات اإلنتاج لكل دورة إنتاج(
لتر  600000من الماء اي حوالي  ³م600أقفاص عائمة, سعة استيعاب القفص الواحد 2يتكون مشروع المزرعة السمكية من عدد 

. ³كجم/م21اي بكثافة ³/ م سمكة 60)كوزن ابتدائي( بعدد  للسمكةجم/ 20في كل قفص بوزن  سمكة36000ماء. من الممكن تربية 
 جم /سمكة )كوزن نهائي( 350للوصول الى الحجم التسويقي 
 الالزمة لإلستزراع االسماكومن هنا نستطيع حساب عدد 

 ³/ م االسماكعدد × ³= حجم القفص  ماالسماكعدد 
 سمكة 60×600=االسماكعدد 
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 سمكة 36000= االسماكعدد 
 عدد األقفاص× في القفص الواحد  االسماكأقفاص = عدد  2في  االسماكعدد 

 2×36000=  االسماكعدد  
 سمكة  72000=    السماكا عدد

 الواحدةالسمكة سعر ×  لالسماك= العدد الكلى  االسماكتكاليف 
 دينار 1,25×72000=  االسماكتكاليف  

 دينار 90000=  االسماكتكاليف 
 كما يمكن حساب كمية األعالف الالزمة لدورة االنتاج الواحدة

طن ولمعرفة حساب هده الكمية من األعالف 25,2شهر( إلنتاج حوالى  12كمية األعالف المستخدمة في دورة اإلنتاج الواحدة )مدة 
 إتباع االتي: 

 في االستزراع المكثف  1,5من معامل التحويل الغدائي المقدر 
 كجم من االسماك1كجم من العلف تعطي  1,5إن 

 كجم(انتاج االسماك ) ×كجم  1كمية األعالف المستخدمة فى كل دورة إنتاج= كمية الغداء للوصول 
 كجم 25,200×كجم   1,5=    

 طن 37,8يعادل كجم اي ما 37800=
 )دينار(سعر الطن  ×تكاليف األعالف المستخدمة=   كمية العلف )طن(  

 =37,8×2000 
 دينار 75600= 

 العمالةكما يمكن حساب تكاليف 
 دينار/شهر 3000=3×1000دينار شهريا              1000 مهندسين براتب 3عدد 
 دينار/شهر 2400=3×800دينار / شهر                   800فنيين  براتب 3عدد 

   12 × 5400 = للعمالةالتكاليف السنوية 
 دينار 64800=   للعمالةالتكاليف السنوية 
 دينار 3000تكاليف العالج= 
 دينار 2000إيجار الرافعة = 

 دينار 3×  1134كجم(=20تكاليف صناديق التعبئة )
 دينار 3402كجم(= 20صناديق التعبئة )تكاليف 

 دينار 4× 2268تكاليف أكياس الثلج المجروش = 
 9072تكاليف أكياس الثلج المجروش=

 دينار 247874إجمالى التكاليف المتغيرة= 
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 للمشروع بالدينار التكاليف المتغيرة (2)جدول 

 نوع التكاليف العدد  السعر)دينار( قيمة التكاليف )دينار(

 تكاليف االسماك لدورة االنتاج 72000 للسمكة 1,25 90000

 تكاليف االعالف لدورة االنتاج 37,8 2000 75600
 تكاليف العمالة 6  64800

 كجم(20صناديق التعبئة ) 1134 3 3402

 عالجات   3000

 ثلج مجروش )كيس( 2268 4 9072

 اجمالي التكاليف المتغيرة                                          247874

 

 جم/ سمكة  350وزن األسماك عند التسويق حوالي 
 كجم12600كمية االسماك )كجم( فى القفص =
 كجم               25200كمية االسماك )كجم( فى المزرعة =

 دينار 12سعر كيلوجرام من االسماك= 
 )دينار(سعر الكيلو× للمزرعة= كمية لالسماك )كجم(العائد االنتاجي 

 =25200×12 
 دينار 302400=

 %10×72000, ادا نستطيع حساب عدد األسماك النافقة لكل دورة انتاج=%10النفوق الطبيعية للمزرعة التي تقدر  نسبة وبمعرفة
 سمكة 7200نسبة النفوق لكل دورة انتاج =

=72000-7200 
 سمكة64800=

 جم )حجم التسويق( 350×64800ا كجم= يتم تحويله
 جم22680000=
 كجم22680=

 دينار12×كجم 22680العائد من االنتاج بعد حساب النافقات=
 دينار لكل دورة انتاج 272160=

 وبمعرفة التكاليف االساسية والتكاليف المتغيرة والعائد من اإلنتاج يمكننا حساب األرباح لكل دورة إنتاج
 االساسية والمتغيرة التكاليفاجمالي   -األرباح كل دورة إنتاج= العائد من االنتاج

 =272160–247874 
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دينار في السنة االولى من االنتاج, حيث تتغير األرباح في السنة نظرا لتغير التكاليف المتغيرة  24286=    األرباح كل دورة إنتاج
 والعائد من اإلنتاج

 سنوات. 4 ر فترة اإلسترداددينا 12أي كل مئة دينار تستثمر في المشروع تعطى %11معدل العائد الداخلي 

 التكاليف االجمالية للمشروع )بالدينار( موزعة على عمر المشروع المقدر بعشر سنوات( 3جدول )

األرباح 
 )دينار(

العائد من االنتاج 
 )دينار(

كمية االنتاج 
المتوقعة 
 )كجم(

إجمالى التكاليف 
 )دينار(

التكاليف المتغيرة  
 )دينار(

 التكاليف الثابتة
 )دينار(

 السنة

 االولى 151,360  151,360   

 الثانية  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 الثالثة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 الرابعة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 الخامسة  - 250,874 250,874 22,680 272,160 21,286

 السادسة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 السابعة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 الثامنة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

 التاسعة  - 251,874 251,874 22,680 272,160 20,286

 العاشرة  - 247,874 247,874 22,680 272,160 24,286

211,574 2,721,600 226,800 2,389,226 2,237,866 151,360  
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Sparus aurata 

Abstract: 

Aquaculture is a recent activity in Libya. The sector initiated by culturing a variety of freshwater fish species in the early 

1970s. However, the culture of freshwater fish was not succeed at that time due to the lack of acceptance of farmed fish 

products by local consumers.  The culture of marine fish species was followed a decade later encouraged through several 

government initiatives. Nevertheless, the development of Mariculture activities was  slow and production was limited, 

mostly due to the lack of technical knowledge and production management experience. Recently the private investors  have 

become more interested in aquaculture sector, despite their limited knowledge and experience, have achieved promising 

results. Since Libya has a Mediterranean coastline almost 2000km long, so it is expected that with a good management and 

regulatory policies, the  culture of marine species in floating cages will be improved in the country. 

Keywords:  Aquaculture, Libya, Mariculture, Floating cages 
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