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 والمناخ ةقع والمساح منها الموة وبشریة عوامل طبیعیة بعدالجمبرىإنتاج تأثر ی        
ة  بدائیأسالیب كانت تعتمد علي أنفبعد  ،ً كبیراً تطورا ووسائل الصیدأسالیبوقد تطورت . األخرىوغیرها من العوامل 

 البالد العربیةتهتم من المتوفع ان نتاج السمكى،و اإلزیادة إلي أدي مما ة حدیثة تكنولوجیأسالیبصبحت تعتمد علي أ
 ة مثل صناع،الجمبرى  صناعات على ةوتعتمد عد.  وتقلیل وارداتهااإلنتاج، ة لزیادالجمبرىع مزارب ً كبیراًهتماماإ

  .التملیح والتجفیف والتدخین والتغلیف
 عدیدة من ًاأنواعٕ        واذا كان الجمبري یعد من أهم القشریات ذات الفوائد االقتصادیة والغذائیة العالیة؛ فإن 

  الجمبرى النهرى العمالق: ( مثل المیاه العذبةيینقسم إلى جمبر هو و.رفي یس یمكن استزراعه يالجمبر

M.Rosenbergii(،مثل وجمبرى المیاه البحریة ):الجمبرى النمر P.monodon والجمبرى السویسى P. 

Semisulcatus والجمبرى الیابانىP. Japonicus    والجمبرى القزازى       P. Kerathurus  والجمبرى ذو
  ).P. Indicus والجمبرى الهندى األبیض P. Vannamei  البیضاءاألرجل 

 اإلنتاجیة داخل المزرعة، تختلف باختالف المرحلة العمریة من الجمبرى بمراحل عدیدة طوال فترتهمر وی  
 ، ثم تتطور)الدیاتومات والطحالب(حیث احتیاجاته الغذائیة؛ ففى بدایة عمر الیرقة تتغذى على الهائمات النباتیة 

، ویمكن إضافة أعالف صناعیة على هیئة میكروكبسول بدایة )الروتیفر واألرتیمیا(وتتغذى على الهائمات الحیوانیة 
ویتوقف نجاح . ًمن مرحلة الزویا ثم  بعد ذلك تتغذى على األعالف المصنعة األكبر وفقا للمرحلة العمریة والحجم

ار الموقع المناسب للمشروع، ثم التنفیذ العلمي والمنهجي السلیم مشاریع التفریخ أو االستزراع إلى حد كبیر على اختی
فمن المهم اإلشارة إلى أن تصمیم مزارع الجمبرى تختلف باختالف وسیلة . حتى یتمكن المشروع من تحقیق أهدافه

ًاالستزراع؛ فهو في المقام األول یمثل عمال فنیا وهندسیا یحتاج إلى كفاءة وخبرة ممیزة، فالتصمیم  ً الخاطئ للمزرعة ً
  .یقود إلى مشاكل كبیرة أثناء التشغیل

لقد أصبح نجاح مشاریع تربیة الجمبري مرهون باستخدام نظم تكنولوجیة حدیثة مثل استخدام البیوت المحمیة 
، فى اإلنتاج اآلمن حیویا للجمبرى، وذلك باستخدام نظم حدیثة تتمثل فى زیادة كفاءة الفلترة المیكانیكیة والبیولوجیة

  .وزیادة السرعة الالزمة الحداث دوران فى أحواض التربیة
  :وسنتناول هنا عدة مقاالت عن األسس العلمیة والعملیة التطبیقیة فى استزراع الجمبري البحرى

  
  
  



  فى الوطن العربىالبحرى الجمبرى 
   ) :البحریة ( یتبع جمبري المیاه المالحة 

  

  Decapoda  Order  رتبة

  Netantia  Suborder  وتحت رتبة

  Penaeidae  Family  عائلة

  Penaeus  Geneus  جنس
 

وتختلــف األقطـــار العربیـــة مـــن حیـــث تواجـــد وتربیـــة أنــواع الجمبـــرى المختلفـــة، فلقـــد وجـــد أن الجمبـــرى السویـــسى، 
والجمبـــرى السویـــسى وذو الـــذیل األخـــضر وذو األرجـــل الزرقـــاء فـــى دولـــة . والجمبـــرى الیابـــانى أفـــضل األنـــواع فـــى مـــصر

والجمبــرى الهنــدى األبــیض والجمبــرى النمــر . مــارات ، والجمبــرى الهنــدى والسویــسى والیابــانى والنمــر فــى ســلطنة عمــاناإل
والجمبـرى السویـسى .   فـى الكویـتP. affinus والجمبـرى السویـسى والیابـانى وأم نعیـرة   . فى المملكة العربیة الـسعودیة

    ..لیابانى والهندى والنمر وذو األرجل الزرقاء فى السودانوالجمبرى السویسى وا. والهندى األبیض فى الیمن
  :أما أهم األنواع التي یمكن تفریخها واستزراعها في مصر والوطن العربى فهي 

  

ولقد هاجر إلى البحـر المتوسـط . ینتشر بشواطئ الصومال والیمن والسعودیة    P. Semisulcatus  :  الجمبرى السویسى -
یفـضل تربیـة و. لونه بنى فاتح وفـى بعـض األحیـان یمیـل إلـى اللـون األخـضر.  وخاصة فى مصركل كبیرحیث یتواجد االن بش

وتعتبـــر درجـــة الحـــرارة المثلـــى لتربیـــة الجمبـــرى  .اللتـــر /  جـــرام ٢٧ إلـــى ١٦الجمبـــرى السویـــسى فـــى ملوحـــة تتـــراوح مـــن 
  . م٥ ٣٢- م٥٢٧السویسى من 

   

 

  السویسى الشكل المورفولوجى للجمبرى

ویــصل أقـصى طــول  .مـصر ولیبیـا وتــونس والجزائـر والمغـربینتـشر فــى    P. Kerathurus  : الجمبرى القزازى -
أفـضل درجـة ملوحـة لتربیـة الجمبـرى القـزازى  وتعتبـر. لونـه بنـى فـاتح  سـم لإلنـاث، و٢٣ سـم للـذكور و ١٨له إلى حـوالى 

        .   م ٥  ٢٦ حتى ٢٤وتعتبر درجات الحرارة المثلى للتربیة من . اللتر/  جرام ٢٥ إلى ١٢تتراوح من 



    

  
  الشكل المورفولوجى للجمبرى القزازى

  

ویـصل أقــصى طـول لــه مــن . الـصومال والــسودان ومــصرینتـشر بــشواطئ    P. Japonicus  : الجمبـرى الیابــانى  -
الدرجــة المثلــى للملوحــة والتــى تناســب تربیــة الجمبــرى الیابــانى .  ســم لإلنــاث ، اللــون أصــفر فــاتح٢٣ ســم للــذكور إلــى ١٨
  .  درجة مئویة ٢٩ إلى ٢٤درجة الحرارة المثلى لتربیة الجمبرى الیابانى هى . اللتر /  جرام ٣٢ إلى ٢٨  هى

  

  
  الشكل المورفولوجى للجمبرى الیابانى

  

  P. Indicus : الهندى األبیض الجمبرى –
ویكــون  .الــصومال والــسودان ومــصر وعمــان واالمــاراتالــیمن والــسعودیة وســواحل فــى  الجمبــري الهنــدي نتــشری         

لـون الجـسم شـبه  .  سـم٢٣ سـم وفـي اإلنـاث ١٨,٤فـي الـذكور هـو   سـم، وأقـصى طـول للجـسم١٧الطول عموما أقل مـن 
/  جــرام ٣٢ – ٢٠نــد تربیــة الجمبــرى الهنــدى األبــیض أن تتــراوح الملوحــة مــن  ویفــضل ع.شــفاف، أو األخــضر الرمــادي

         .م ٥ ٣٠ – ٢٦ لتربیة الجمبرى الهندى األبیض تتراوح من    المثلىوتعتبر درجة الحرارة . اللتر
  
  
  



                  

 

  
  
  
  

  
  الشكل المورفولوجى للجمبرى الهندى األبیض

 
  
  

یعیش الجمبري النمر في المناطق اإلستوائیة حیث ینتشر بشواطئ شرق    P.monodon: الجمبري النمر - 
  P.monodonوقد كان الجمبرى النمر  .والسعودیة ، وسلطنة عمان، الصومال، والیمن: أفریقیا في دول مثل

الستزراع یحصد مع غیره من أنواع الجمبرى من أحواض التجمیع والتربیة التقلیدیة أو كمنتج ثانوى هام ألحواض ا
 سم لإلناث، ویعتبر هذا ٣٤ سم للذكور وحوالي ٢٧ویصل أقصي طول لهذا النوع حوالي . الموسع من األسماك

 ویفضل .ولونه أخضر رمادي ویكون في بعض األحیان أحمر أو ازرق اللون، النوع أكبر أنواع الجمبري البحري
لك یفضل عند تربیة الجمبرى النمر أن تتراوح درجة وكذ. م   ٥ ٣٠ – ٢٦عند تربیة الجمبرى النمر أن تتراوح من 

  .لتر/  جم ٢٠ – ١٥الملوحة من 
  

  

  

  
  
  
  
  

 الشكل المورفولوجى للجمبرى النمر
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