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أكوابونيك ) (Aquaponicsهو نظام فريد من نوعه يمكنه إعادة تدوير النفايات وإنتاج المزيد من الغذاء لكل وحدة مساحة تكامل
األسماك والمحاصيل .يقوم نظام  Aquaponicsباستخدام الفضالت الناتجة من األسماك كمغذيات نباتية ضمن نظام يعيد المياه
نظيفة األسماك .تهدف هذه الدراسة إلى إنتاج نوعية عالية من محصول الخس ) (Lactuca sativa Lوإنتاج البلطي في نظام
 Aquaponicمتكامل مع نظام االستزراع المائي المعاد تدويره في دولة اإلمارات العربية المتحدة على ثالثة أنواع من الكميات
المختلفة ونظام التغذية المختلفة .أجريت هذه التجربة في مساطب مبردة في منطقة فلج هزاع في مدينة العين في ( 2016من
أبريل إلى أغسطس) .استند تقييم اإلنتاج على) وزن رأس الخس ،الوزن الكلي وعدد األوراق) تحت ثالث كثافات مختلفة من
الخس ( 18 ،12و 28في الرغوة) وثالثة أنظمة تغذية مختلفة ( 2 ،1و 3في اليوم) تمت على النظام .استنادا إلى النتائج ،أظهر
الوزن اإلجمالي ووزن الرأس زيادة كبيرة في بعض المعامالت.أما عدد األوراق لم يتأثر بتغيير الكثافات من معاملة إلى أخرى
حيث أثبت هذه الدراسة أن الكثافات المختلفة ال تؤثر على عدد األوراق .أظهرت الكثافة ( )18أفضل النتائج مقارنة بالكثافات
األخرى .ومع ذلك ،فإن نظام التغذية المختلف ( 3مرات في اليوم) لم يكن له تأثير كبير على زيادة نوعية الخس من ناحية الوزن.
ضا أن كال من  Caو  Naلم يحصال على اختالفات كبيرة تحت الكثافة النباتية المختلفة .وبطريقة مشابهة ،لم
أظهرت البيانات أي ً
تظهر نتائج عناصر  Feو  Moفروقا إحصائية بين جميع معامالت الكثافة رغم أن نظام التغذية تغير فيما بينها .أظهر مستوى
ضا طفيفًا في فترات التجربة .تم إنشاء نظام  aquaponicالحالي لنظام أسماك الخس  /البلطي والخالصة
األس الهيدروجيني انخفا ً
أن التغذية (بمعدل مرة واحدة يوميا) مالئمة لنظام  aquaponicsفي حالة المناخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومع ذلك،
ينبغي إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية على مجموعات أخرى من المحاصيل المائية  /أسماك البلطي في ظل ظروف
 aquaponicلتحديد كيفية تأثر إنتاج المحاصيل بالعمل في مستويات األس الهيدروجيني لزيادة االستدامة على المدى الطويل.
كلمات البحث الرئيسية :الخس ،الكثافة ،النمو ،نظام التغذية المختلفة ،aquaponics ،الماء.

