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اإلدارة العامة للتطوير واإلرشاد
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�أن  من  و�لتقارير  �لدر��سات  من  �لعديد  �أكدته  ملا  نظرً�   
�لتو�سع فى م�ساريع �لإنتاج �حليو�نى فى م�سر �أمر تكتنفه 
�لكثري من �ل�سعوبات و�ملعوقات لذ� جلاأت �لدولة �إلى قطاع 
�لغذ�ئية  �لفجوة  ل�سد  �سريعة  كمحاولة  �ل�سمكى  �لإنتاج 
ب�سفة عامة و�لفجوة �لغذ�ئية �لربوتينية �حليو�نية ب�سفة 

خا�سة .

�لإنتاج من  هذ�  �لتى حققها  �لهائلة  �لطفرة  من  وبالرغم 
�لى   2011 عام  و�سل  حيث  �لأخرية  �لآونة  فى  �لأ�سماك 
�لف  و�ستون  و�أثنان  وثالثمائة  مليون  فقط  طن   1362174
ومائة و�أربعة و�سبعون طن و�رتفع ن�سيب �لفرد �ل�سنوى من 

�لأ�سماك �لى 19,09 ك ج / �سنة .

وعلى �سوء ما �سبق فقد برزت �حلاجة �إلى تغطية �لفجوة 
�ملتز�يدة بني مقد�رى �لإنتاج �ل�سمكى و�لو�رد�ت �ل�سمكية 
وتطوير  عامة  �ل�سمكية  �مل�سادر  تنمية  خالل  من  وذلك 

عمليات �ل�سيد فى مناطق �سيد �لأ�سماك ب�سفة خا�سة .

لتنمية  جادة  حماولة  �أى  فى  �ل�سحيحة  �لبد�ية  �إن  كما 
وتطوير �أى جمتمع ب�سفة عامة وجمتمع �ل�سيادين ب�سفة 
على  تخطط  للتنمية  بر�مج  باإعد�د  تبد�أ  �أن  ينبغى  خا�سة 
�أ�سا�س من �حلقائق و�لبيانات وتنبع من �مل�ساكل و�حلاجات 
�لعمل  �أهمية  كانت  هنا  من  �ل�سيادين  جمتمع  تهم  �لتى 
النهو�ض  ي�ستهدف  تعليمى  كن�ساط  ال�سمكى  الإر�سادى 

�لتخطيط  نوعًا من  يتطلب  لذ�  �ل�سيادين  وتطوير جمتمع 
لبلوغ �أهد�فه وغاياته .

مفتاح  يعترب  عليها  و�لتعرف  �مل�سكلة  حتديد  �أن  وحيث 
من  كان  لذ�  �مل�سكلة  هذه  بحل  �ملتعلقة  �ل�سليمة  �لقر�ر�ت 
�ملتعلقة  و�ملعوقات  �مل�ساكل  �أبرز  ح�سر  يتم  �أن  �ل�سرورى 
�ملتو��سل  و�ل�سعى  �لأ�سماك  و��ستزر�ع  �سيد  مبجالت 
للتعرف على �مل�ساكل �ملتجددة و�لتو�سل �لى طرق عالجها .

ويمكن حصر تلك المشاكل 
والمعوقات الخاصة بمجال صيد 

األسماك على النحو التالى :
وعدم 	  للبحري�ت  �ملياه  تو�رد  وفتحات  �لبو�غيز  �إغالق 

�لبحري�ت  مياه  جتديد  عدم  فى  يت�سبب  مما  تطهريها 
للبحري�ت  �لدخول  �ملهاجرة  لالأ�سماك  �ل�سماح  وعدم 

وبالتالى �نخفا�س �ملخزون �ل�سمكى بالبحرية .

و�لتي 	  قانونًا  و�ملمنوعة  �ملخالف  �ل�سيد  �أ�ساليب  �نت�سار 
بالبحري�ت  �ل�سمكى  �ملخزون  ��ستنز�ف  �لى  توؤدى  �سوف 

ومناطق �ل�سيد و�سعف �إنتاجيتها .

ذ�ت 	  �لأ�سماك  وخا�سة  �لأ�سماك  و�سغار  �لزريعة  �سيد 
 – – �لطوبار  �لبورى  �لعالية مثل )  �لقيمة �لقت�سادية 
�لقارو�س – �لدني�س ( من �أمام �لبو�غيز مما يوؤدى �لى 

رؤية
 نحو تنمية وتحديث 

مجتمع الصيادين وصيانة         
د / خالد عبد العزيز احل�سنى       الثروة السمكية

رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�سمكية 
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بالبحري�ت  �ل�سيد  مبناطق  �لتخزين  معدلت  �نخفا�س 
�أمهات  �سيد  على  عالوة  �إنتاجيتها  و�سعف  وفقرها 
�لأ�سماك وخا�سة �لبلطى �ثناء مو��سم �لتفريخ مما يوؤدى 
لالأ�سماك  �لطبيعى  �لتفريخ  عنا�سر  على  �لق�ساء  �لى 
وبالتالى �نخفا�س �ملخزون �ل�سمكى بالبحري�ت من هذه 
�أ�سماك  �أنو�ع كثرية من  �لهامة و�ختفاء  �ل�سعبية  �لأنو�ع 

�لبحري�ت .

�ل�سرف 	  نتيجة  وذلك  �لبحري�ت  مياه  وتعطني  تلوث 
�لد�خلى �لذى يوؤدى �لى �نت�سار �لأمر��س �ل�سمكية ونفوق 

�أعد�د كبرية منها وبالتالى نق�س �لإنتاجية .

�نت�سار �لبو�س و�حل�سائ�س و�لنباتات �ملائية مما تت�سبب 	 
فى �إعاقة �ل�سيد و�سد منافذ �ملياه �لتى تغذى �لبحري�ت 
و�مل�ساهمة فى �إطماء �لبحري�ت ونق�س ن�سبة �لأك�سجني 
�لليل  �أثناء  �لنباتات  هذه  ل�ستهالك  �ملياه  فى  �لذ�ئب 
لن�سبة كبرية من  �لنباتات  ��ستهالك هذه  �إلى  بالإ�سافة 

�ملياه.

ل�سعف 	  �لأمنية  �لرقابة  و�نعد�م  �ل�سيد  قو�نني  ق�سور 
الدور التى تقوم به �سرطة امل�سطحات املائية وعدم توفر 
عدم  �لى  بالإ�سافة  مهامها  لأد�ء  �لالزمة  �لإمكانيات 
تطوير وحتديث �لقو�نني �خلا�سة بال�سيد فى �لبحري�ت 

�لد�خلية لتالئم �لظروف �حلالية لهذه �لبحري�ت .

نتيجة 	  للبحريات  املائية  امل�ساحات  وانكما�ض  التجفيف 
لل�سيا�سات �لغري متقنة و�لزحف �لعمر�نى و�ل�سناعى �أو 

بغر�س �إقامة مز�رع �سمكية .

�لبحري�ت من جتار 	  �لنفوذ د�خل  و�أ�سحاب  �لحتكار�ت 
�لرقابة  �سعف  على  عالوة  �ل�سمك  حلقات  و�أ�سحاب 
�لأمنية مما يوؤدى �إلى عدم عد�لة �لتوزيع لعنا�سر �لإنتاج 

�ملفرو�سة للجميع .

�لأ�سماك 	  وحفظ  وتد�ول  بالت�سويق  تتعلق  م�سكالت 
و�أدو�ت  غزولت  ل�سر�ء  �لالزم  �لتمويل  على  و�حل�سول 

�ل�سيد مما يوؤدى �لى �نخفا�س �مل�ستوى �ملعي�سى ملعظم 
�ل�سيادين .

�لعديد 	• بعمل  و�ملعوقات  �ل�سلبيات  هذه  معاجلة  وميكن 
لتنمية وحتديث جمتمع  الهادفة  الإر�سادية  الندوات  من 
�ل�سيادين بالبحري�ت �لد�خلية  وذلك على �لنحو �لتالى:

لها 	  تتعر�س  �لتى  �لبيئية  بامل�ساكل  �ل�سيادين  تعريف 
ونوعًا  كمًا  �لأ�سماك  تدهور  على  و�أثرها  بحري�تهم 

وبالتالى دخول �ل�سيادين وم�ستقبلهم .

�لآمن 	  �لإنتاج  بهدف  بحري�تهم  تطوير  بو�سائل  �لتوعية 
من �لأ�سماك .

�لتوعية بالبتعاد عن �أ�ساليب �ل�سيد �ملخالفة و�لتعريف 	 
باأ�ساليب �ل�سيد �ل�سليمة و�مل�سموح بها 

ال�ساملة  التنمية  جماالت  على  ال�سيادين  تدريب 
وزيادة  اجلديدة  العمل  فر�س  لتوفري  املقرتحة 

دخولهم والتى اأهمها :ــ

طبقًا 	  و�أقفا�س  تر�بية  �أحو��س  فى  �ل�سمكى  �ل�ستزر�ع 
للتعليمات و�لقو�نني �ملنظمة لذلك .

�إنتاج زريعة �لأ�سماك خا�سة �لبلطى وحيد �جلن�س .	 

فى 	  �ملائية  و�لطيور  و�لأر�نب  و�لدجاج  �لأغنام  تربية 
�جلزر �ملتناثرة فى �أماكن �سيدهم بالبحري�ت .

فى 	  �ملائية  �لنباتات  ��ستخد�م  على  �ل�سيادين  تدريب 
�ل�سناعات �ل�سغرية مثل �سناعة �لأعالف وغريها .

و�خلربة 	  بالزريعة  وتزويدها  �لبحري�ت  جتفيف  وقف 
و�لإمكانيات �لالزمة للنهو�س مب�ستوى �سائدى �لأ�سماك 

و�إد�رة �لبحري�ت بطريقة علمية و�سليمة ومقننة .

�إلى ح�صر  �إن �صاء �هلل �صوف نتطرق  وفى �لعدد �لقادم 
ومعاجلة �مل�صكالت و�ملعوقات �ملتعلقة مبجال �ال�صتزر�ع 

�ل�صمكى و�لتنمية �مل�صتد�مة لال�صتزر�ع �ل�صمكى .
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اختيار قطيع األمهات 
     يتم �ختيار �لأمهات بناًء على �ل�سكل 
لها  , فالذكور  �لظاهري و�لعمر و�حلجم 
حلمة تنا�سلية بارزة بينما يف �لإناث تاأخذ 
�سكل بي�ساوي مع امتالء وليونة يف البطن 
, تبلغ �لأمهات جن�سيًا يف �لأ�سرعند عمر 
�أكرب من 7 اأ�سهر وطول اأكرب من 40 �سم , 
وميتد مو�سم �لتفريغ من مايو – �سبتمرب 
ح�سب درجة �حلر�رة ,حيث تنقل �لأمهات 
تغذية  بدون  وترتك  للمعمل  �جلاهزة 
�لقناة  حمتويات  لتفريغ  �ساعة   24 ملدة 
�له�سمية قبل �حلقن �لهرموين , وتوؤخذ 

عينة بي�س  للفح�س ظاهريًا .

الحقن الهرموني 
�لع�سرين  �لقرن  خم�سينات  يف  بد�أ 
للقر�ميط  �لنخامية  �لغدة  با�ستخد�م 
�لأ�سماك  ذبح  بعد  �لعادي  �ملربوك  �أو 
�سقف  من  �لنخامية  �لغدة  و��ستخال�س 
�حللق ثم جتفف بالأ�سيتون ثم حتفظ يف 
جمفف حلني �ل�ستخد�م , وحاليًا ي�ستخدم 
�أو   HCG �لب�سرى  �مل�سيمة  هرمون 
�أو   Ova prim �ل�سناعي  �لهرمون 

�لغدة  من  بدًل  �لتجاري  �إرجنت  مركب 
�لزعنفة  �أ�سفل  �حلقن  ويتم   , �لنخامية 
�لظهرية يف ع�سالت �لظهر يف �جتاه �لذيل 
يف  �أو  �سم   2.5 مل�سافة   5  45 ميل  بز�وية 
/ كجم  �لربيتونى مبعدل 4 جمم  �لغ�ساء 
وحدة   4000 مبعدل  �أو  �حلي  �لوزن  من 
دولية من HCG لالأنثى �أما �لذكر فال 

يحتاج للحقن .

التبويض واإلخصاب
بعد 10 – 16 �ساعة من �حلقن يتم جتريد 
�أما  جاف,  وعاء  يف  �لبي�س  من  �لإناث 
على  �حل�سول  يف  �سعوبة  فيوجد  �لذكور 
�ل�سائل �ملنوي لذ� يتم ذبحها و��ستخال�س 
�خل�سى منها وع�سرها برفق على �لبي�س 
لتن�سيط  املاء  اإ�سافة  يتم  ثم  مبا�سرة 

�حليو�نات �ملنوية �لتي تخ�سب �لبي�س .

تحضين البيض 
بعد �لإخ�ساب ي�سبح �لبي�س لزجًا ومييل 
يف  توزيعه  يتم  لذ�  بع�سه  مع  لاللت�ساق 

�أو  �لتح�سني  �سو�ين  يف  و�حدة  طبقة 
متدفق  مائي  تيار  حتت  �سلكية  �إطار�ت 
�لفطرية  �لإ�سابات  ملنع  تطهريه  ويتم 
 2  –  1 مبعدل  مثيلني  �أزرق  با�ستخد�م 
�لبي�س  من  بالتخل�س  وين�سح   ppm
�لغري خم�سب �لذي يعرف بلونه �لأبي�س 
�أي�سًا , وت�سل ن�سبة  ملنع �لعدى �لفطرية 

�لفق�س من 50 – 80 % .

الرعاية المبكرة لليرقات
بعد حو�يل 36 �ساعة من �لتح�سني يبد�أ 
عملية �لفق�س عن يرقات وزنها 0.3 جمم 
وطول 5 مم تتحرك حركة تذبذبية, متت�س 
كي�س �ملح خالل 3 �أيام ثم تبد�أ �لعوم ب�سكل 
طبيعي ويكون �جلهاز �له�سمي قد �أكتمل 
تكوينه لذ� يتم �لإمد�د بالغذ�ء �خلارجي 
على �لأرتيميا �أو م�سحوق �ل�سمك ملدة 15 
ح�سانة  جتهيز  حلني  �ملعمل  د�خل  يومًا 
�لتح�سني  مرحلة  ل�ستكمال  تر�بية 
بالغذ�ء  �لإمد�د  يتم  ثم  �خلارجية 
�ل�سناعي 40 % بروتني مبعدل 15 – 20 % 
من وزنها ثم تقل بالتدريج �إلى  15 – 10 

% من وزنها عند حجم 2 جم .

�عد�د
م / حممد القطان 

باحث دكتور�ه

من ال�سعب االعتماد على زريعة امل�سادر الطبيعية يف ا�ستزراع القراميط  
نظرًا النخفا�س معدل االإعا�سة لذا يتجه املربون للتفريخ ال�سناعي 

الإمكانية توفري الزريعة اللزمة للإنتاج على امل�ستوى التجاري :-

التفريخ الصناعى
في القراميط
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كما �سرح  احل�سنى اإن هناك خطة تدر�س للنهو�س بالرثوة ال�سمكية خلل الفرتة 
املقبلة، لزيادة االإنتاج ال�سمكى فى م�سر لت�سل اإلى مليون و�ستمائة األف طن العام 
ال�سكانية  الزيادة  مع  االأ�سماك  من  الفرد  ن�سيب  متو�سط  على  للمحافظة  القادم، 
املتوقعة، واأي�سا تنمية امل�سادر الطبيعية والنهو�س باال�ستزراع ال�سمكى البحرى .

المفرخ السمكي
بالعباسة في ثوبه الجديد

بالعبا�سة �لذي يعد  �ل�سمكي  مت �فتتاح �عمال تطوير �ملفرخ 
�لقر�ميط  ��سماك  بتفريخ  يقوم  حكومي  مفرخ  �ول  مبثابة 
وتبلغ م�ساحة �ملفرخ 80 فد�ن ت�سم عدد 82 حو�س مب�سطح 
مائي 59 فد�ن منها 13 حو�س لمهات �سمك �ملربوك و32 
�ل�سماك  لتح�سني زريعة  �لبلطى و37 حو�س  ل�سمك  حو�س 

بانو�عها �ملختلفة .

رئا�سة  �حل�سني  خالد  �لدكتور  �ل�ستاذ  تولى  بعد  ذلك  جاء 
�ل�سمكية با�ستعادة �ملفرخ �لذي  لتنمية �لرثوة  �لعامة  �لهيئة 
كان موؤجر� من قبل �ل�سركة �لعربية �ل�سعودية و�لتي عجزت 
وبالتايل  عليها  �ملقررة  �ليجارية  باللتز�مات  �لوفاء  عن 
بو�سع  �حل�سني  قام  لذ�  متتالية  �سنو�ت   3 �لنتاج  توقف 
��سرت�تيجية للنهو�س باملفرخات �حلكومية للهيئة ومت �عتماد 
�مل�ستهدف منه  �إلى  �ملبالغ �ملطلوبة حتى ي�سل �ملفرخ  جميع 

باإذن  منه  �ملتوقع  �جلن�س و�لإنتاج  وحيد  �لبلطى  فى تفريخ 
و�مل�ستهدف  بلطى  زريعة  وحدة  مليون   7 �إلى  حو�لى  6  �هلل 

من تفريخ �أ�سماك �لقر�ميط حو�لى مليون وحدة زريعة.

وعلى ذلك فقد  مت عمل �إ�سالحات فى �لبنية �لتحتية �لأ�سا�سية 
وان�ساء  والكهرباء  والهواء  الرى  خطوط  حيث  من  للمفرخ 
�سوبات بال�ستيكية حديثة وعمل �سيانة للطلمبات �ملياه وجارى 

�لعمل فى خط �إنتاج جتريبى لتفريخ �أ�سماك �لقر�ميط .

�لزر�عة  وز�رة  �ن  زيارته  خالل  �حل�سنى  �سرح  كما 
و��ست�سالح �لر��سى ت�سعى جاهدة لزيادة م�ساحات �ملز�رع 
�ن  و�أكد  جيد  ودخل  جديدة  عمل  فر�س  ممايوفر  �ل�سمكية 
لت�سدير  ن�سعى  ولكننا  �ل�سماك  يف  �زمة  لديها  لي�س  م�سر 

ثروتنا �ل�سمكية �جليدة .

اصالحات على احدث مستوى
وخط انتاج تجريبي لتفريخ اسماك القراميط
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وما  �لكر�كة  ماهي  ليعلم  منا  كثري� 
متثل  �نها  وحيث  به  تقوم  �لذي  �لدور 
لذ�  �ل�سمكية  بالرثوة  عملنا  ��سا�س 
�ن  �لقارىء  عزيزي  تعلم  �ن  عليك 

�لكر�كة هي �لة خم�س�سة لتطهري �لنهار و�لبحري�ت و�لقنو�ت 
�لعظيمة مما تر�سب فيها من رمل �و طني ولكن هل تعلم �ي�سا 
عزيزي �لقارىء �ن �لكر�كة قدميا كانت عبارة عن جهاز جرف 
بدائي فى �سكل كي�سا جلديا وا�سعا ملحقا مبلعقة قوية تقع يف 
منذ  وال�سوريون  ال�سينيون  اعتمد  وقد   . طويلة  �سارية  نهاية 
قنو�تهم  لتنظيف  و�حلقيبة  �مللعقة  با�ستخد�م  �جلرف  �لقدم 
�لوروبية  �لبلد�ن  يف  عدة  بقرون  �لطريقة  هذة  �عتمدت  وقد 
�لكر�كة  �لى  و�سلت  �ن  �لى  خمتلفة  مر�حل  على  تطورت  وقد 

�مل�ستخدمه حاليا بقدر�ت متفاوته.

�كد  �لبحري�ت  تطهري  يف  وعملها  �لكر�كات  على  وللتعرف   
يف  ت�ساركه  امل�ساحة  رفع  ادارة  مدير  �سحاته  ا�سرف  املهند�ض 
�لر�ي �ملهند�سة حنان د�ود �خ�سائي م�سروعات �ول �ن �لكر�كة 
�لبحري�ت  �ثر كبري على  �لة مبهرة يف عملها لنها ترتك  هي 
لعملها  خملفات  لترتك  بانها  ومتتاز  �حلفار�ت  بخالف 

حتقيقه  �ملر�د  �لهدف  من  �لنتهاء  بعد 
با�ستخد�مها و�و�سحت �ن �لكر�كة عبارة 
عن معدة �سخمة تطلق عليها معدة قاطعة 
لتطرده  بتجميعه  ماتقوم  ت�سفط  ما�سة 
خارج �لبحرية يف حو�س كبري كما �ن بها جزء قاطع ي�ستخدم 
يف �لبحري�ت �لتي بها مناطق مرتفعة عن �سطح �ملياه فقد تكون 

هذة �ملناطق يف �جتاه خمالف لجتاه �لتيار من �لبوغاز . 

و��سافو� �ن معظم عملهم يرتكز يف �لبو�غيز �لتي هي عبارة 
عن فتحات من �لبحر للبحرية )جمرى �ملياه ( و�لتي مت عمل 
 1 بوغاز  مثل  معتمدة  بو�غيز  ��سبحت  �ن  �لى  لها  فتحات 
�لربدويل وبوغاز 2 اغزوان وبوغاز ا�ستوم اجلميل الول واجلديد 
و�لقدمي وقد مت عمل حماية بها من خالل �خلر��سانات و�كدت 
ان الكراكة ت�سري يف خطوط طبقا للخطة املو�سوعة لكل بحرية 
م�ستوى  بها  يكون  �لتي  �لماكن  يف  �كرث  يت�سح  عملها  وجمال 

املياه كالبحر مثل بوغاز ال�سفارة يف دمياط ببحرية املنزلة .

تقوم  �ن  ميكنها  �لكر�كة  �ن  د�ود  حنان  �ملهند�سه  و�كدت 
تاثري  من  لها  ملا  خا�سة  �حلفار�ت  عمل  تفوق  بادو�رعديدة 

حتقيق 
والء عبـــــد احلــــي

االدارة العامه للتطوير واالأر�ساد

الكراكة .... 
   طاقة النور للبحيرات

امللعقة واحلقيبة لتطهري البحريات والقنوات
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قوي على �لبو�غيز) فتحات من �لبحر للبحرية (  �لتي ترتك 
باعادة  �لكر�كة  تقوم  لذ�  فيها  تر�سيبات  �ملياه   تيار�ت  حركة 
فتح �لبو�غيز مرة �خرى من �لرت�سيبات �لتي حتدث و�ملحافظة 
خالل  من  �لبو�غيز  �ن�سد�د  يت�سح  حيث  بال�سيانة  عليها  
يقومو�  �نهم  حيث  �لبحرية  م�ستوى  وعلو  �لنتاجية  �نخفا�س 
عمل  فرتة  كل  ليتم  ت�سميمية   بقطاعات  �لبو�غيز  با�ستالم 
بوغاز  فتحة  ولكل  �لبوغاز  �ن�سد�د  م�ستوى  ملعرفة  جم�سات 
م�ستوى معني لميكن �ن يرتفع عنه كما �نه من �ل�سعب حتديد 
�لوقت �ملطلوب لفتح �لبوغاز حيث �ن ذلك يتحدد وفقا لكمية 
�لبحري�ت  يف  �لعمل  على  �لكر�كة  وقدرة  �ملوجودة  �لطماء�ت 

وحماية �لبو�غيز و�ل�ستمر�ر على فتحها على فرت�ت .

كما تقوم �لكر�كة �ي�سا ب�سق �لقنو�ت �ل�سعاعية د�خل �لبحري�ت 
لتو�سيل �ملياه د�خل �لبحرية للم�ستوى �لذي يتنا�سب مع دخول 
مياه  لتو�سيل  �ل�سعاعية جمرى  �لقناة  وتعترب  �لبحر  من  �ملياه 
�لقنو�ت  در��سة  من  فالبد  للبحرية  وبالتايل  للبوغاز  �لبحر 
�ل�سعاعية وتاثريها على �لبحرية وحتدد �لقناة وفقا ملردودها 
على �لبحرية وفاعليتها يف ت�سهيل عملية �ل�سيد �حلر وحاليا 
جاري عمل القنوات يف ادكو واملنزلة ومن ذلك �سق قناة خلف 
مز�رع �ل�سحاته بوغاز �جلميل �جلديد �ملفرت�س �ن ن�سل بها 
لكوبري �لبغد�دي .كما مت عمل قناة �ي�سا  بني �لبوغازين بوغاز 

�جلميل �جلديد وبوغاز �جلميل �لقدمي 

و��سافت �نه من �هم �ملهام �لتي تقوم بها �لكر�كة هي �لعمل يف 
ميناء �ل�سيد لفتح �ملر��سي وتطهريها .

حيث  �حلفار�ت  من  حال  �ف�سل  هي  �لكر�كات  �ن  �كدو�  كما 
�لبحرية على عك�س  �ن �حلفار�ت د�ئما ترتك خملفات د�خل 
عن  بعيد�  �لبحرية  خارج  خملفاتها  تطرد  �لتي  �لكر�كات 
منطقة �لعمل يف حو�س �لرت�سيب وحاليا جاري عمل در��سة عن 
مدى �ل�ستفادة من �لرتبة �لتي تخرج من �لبحرية فمن �ملمكن 

م�سكلتها  تكون  قد  ولكن  �لزر�عية  �لر��سي  يف  ت�ستخدم  �ن 
�حلقيقية يف تكلفة �لنقل .

ح�سان   1600 يناير   25 كر�كة  فمنهم  �لكر�كات  �نو�ع  وعن 
�لربدويل  وكر�كة  ح�سان   600 �لقدمية  �لربدويل  وكر�كة 
وعن  ح�سان   600 رفح  و�لكر�كة  ح�سان   1200 �جلديدة 
�جمايل �عمال �لكر�كات خالل �لفرتة من 7/1 /2011 حتى 
بد�ية عام 2013 بلغت حو�يل 1342179مرت مكعب مق�سمه بني 
�مل�سافه  �ملنزلة وحتديد�  ببحرية  رفح  �لكر�كة  �عمال  �جمايل 
303911 م2  بلغت حوايل  ا�ستوم اجلميل واجلديد  بوغاز  بني 
�لربدويل  ببحرية  يناير   25 �لكر�كة  �عمال  �جمايل  وبلغت 
�عمال  �جمايل  بلغت  وقد  م2   228562 حو�يل  �لتلول  مبر�سى 
�لكر�كة �لربدويل �جلديدة ببحرية �لربدويل بوغاز 1,2 حو�يل 
يف  �لقدمية  �لربدويل  كر�كة  عمل  �جمايل  وبلغت  739711م2 

ميناء �ل�سيد �ملعدية بادكو حو�يل 69995 م2 

وعن �لوحد�ت �لوترما�سرت �لتي يتم ��ستري�دها وفقا للربوتكول 
�مل�سري �لفنلندي فقد �كدو�  �نها عبارة عن كر�كة 6يف 1 ملا لها 
من �متياز�ت تفوق �لكر�كة من حيث �نه ميكنها �ن تدخل �ملياه 
�ن  لبد  �لكر�كة  عك�س  على  لعمق  حتتاج  ل  فهي  ��سهل  ب�سكل 
تعوم على عمق مرت ولكن �لوترما�سرت ميكنها �ن تعمل يف مياه 
بعمق ليزيد عن 30 	40 �سم  وهي تعمل ب�سكل جيد يف �ز�لة 
�لكر�كة  من  �قل  حجمها  �ن  كما  �لنيل  وورد  �لبيئية  �لتعديات 
�ملقاطع  وتو�سيع  �ملائية  �ملمر�ت  يف  �لعمل  وميكنها  �لكبرية 
.ويوجد بها عدة �جز�ء ت�سهل من عملية تطهري �لبحري�ت حيث 
يوجد بها جزء قاطع وجزء �دو�س يعمل عمل �حلفار وما�سورة 
ملمو�س  بدور  تقوم  �ن  نامل  ونحن   . جتميعه  مت  ما  لكل  طرد 

لتطهري �لبحري�ت . 
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حو�س النيل هو م�سمى يطلق على 10 دول افريقية مير فيها 
اأو  اأرا�سيها  خمرتقًا  م�ساره  يجرى  التي  تلك  �سواء  النيل  نهر 
التي  تلك  اأو  النيل  نهر  منابع  اأرا�سيها  على  يوجد  التي  تلك 
يجرى عرب اأرا�سيها االأنهار املغذية لنهر النيل ويغطى حو�س 
فكتوريا  بحرية  يف  املنبع  من  كم2  مليون   3.4 م�ساحة  النيل 

وحتى امل�سب يف البحر املتو�سط .

يعترب نهر النيل من اأطول انهار العامل حيث يبلغ طوله 6650 
الوحيد  النهر  وهو  ال�سمال  اإلى  اجلنوب  من  يجرى  وهو  كم 
يف العامل الذي يجرى م�ساره من اجلنوب اإلى ال�سمال ويزيد 
املاء  العامل ويقل  انهار  املاء يف  املاء فيه عندما يقل  ويفي�س 
 10 على  النيل  نهر  ومير  العامل  انهار  يف  يزيد  عندما  فيه 
الكونغو-  ال�سودان-  اإثيوبيا-ارترييا-  )اأوغندا-  وهم  دول 

بوروندي- تنزانيا- رواندا- كينيا- م�سر ( .

األف  النيل من بحرية فكتوريا والتي تبلغ م�ساحتها 68  ينبع 
كم2.

الرئي�سية  املغذيات  من   )  Kagera  ( كاجريا  نهر  ويعترب 
فكتوريا  بحرية  يف  ت�سب  التي  الروافد  اكرب  ومن  لنهرالنيل 
ال�سمال �سانعًا احلدود  وينبع من بوروندي ويجرى يف اجتاه 
احلد  ي�سبح  ال�سرق  اإلى  يتجه  وبعدها  ورواندا  تنزانيا  بني 
الفا�سل بني تنزانيا واأوغندا ومنها اإلى بحرية فكتوريا بعدما 

يكون قد قطع م�سافة 690 كم .

الرافد  يعترب  الذي   )  Rovironza  ( روفريونذا  نهر  اأما 
العلوي لنهر كاجريا وينبع اأي�سًا من بوروندي فيلتحم معه يف 

تنزانيا ويعترب احلد االأق�سى يف اجلنوب لنهر النيل .

ويبلغ معدل كمية تدفق املياه داخل بحرية فكتوريا اأكرث من 
20 مليار مرت مكعب يف ال�سنة منها 7.5 مليار من نهر كاجريا 

و8.4 مليار من منحدرات الغابات الواقعة 
�سمال  من  مليار  و3.2  كينيا  �سرق  �سمال 
امل�ستنقعات  مليار من  �سرق تنزانيا و1.2 
ورد يف  كما  اأوغندا  �سمال غرب  الواقعة 
تقارير منظمة الفار لعام 1982م  يعرف 

النيل بعد مغادرته بحرية فكتوريا با�سم نيل فكتوريا وي�ستمر 
Kyoga ( حتى   ( مل�سافة 500 كم مرورًا ببحرية  م�ساره  يف 
�سمليكى  نهر  من  كذلك  تتغذى  التي  األربت  بحرية  اإلى  ي�سل 
الكونغو  جمهورية  جبال  من  اأ�سًل  القادم   Semliki((
الدميقراطية مرورًا ببحرية ادوارد وبعدها يدعى نيل األربت 

وعندما ي�سل جنوب ال�سودان يدعى بحر اجلبل .

 وبعد ذلك يجرى يف منطقة بحريات وقنوات وم�ستنقعات يبلغ 
احلالية  وم�ساحتها  كم   400 ال�سمال  اإلى  اجلنوب  من  طولها 
16.2 األف كم2 اإال اأن ن�سف كمية املياه التي تدخلها تختفي 

من جراء النتح والتبخر .

كم   720 مل�سافة  النيل  يجرى  الغزال  ببحر  ات�ساله  وبعد 
حتى ي�سل اإلى اخلرطوم وبعدها يعرف بالنيل االأبي�س حيث 
يلتحم هناك مع النيل االأزرق الذي ينبع مع روافده االأ�سا�سية 
) الدندر والرهد ( من جبال اإثيوبيا حول بحرية تانا الواقعة 

�سرق القارة على بعد 1400كم من اخلرطوم .

من اجلدير بالذكر اأن النيل االأزرق ي�سكل 80 - 85 % من مياه 
ال�سيف  موا�سم  اأثناء  اإال  هذا  يح�سل  وال  االإجمالية  النيل 
ب�سبب االأمطار املو�سمية على مرتفعات اإثيوبيا بينما ال ي�سكل 

يف باقي العام اإال ن�سبة قليلة حيث تكون املياه قليلة .

النيلني  احتاد  بعد  النيل  نهر  روافد  من  تبقى  ما  اأخر  اأما 
الذي  عطربة  نهر  فهو  النيل  نهر  لي�سكلن  واالأزرق  االأبي�س 
يبلغ طوله 800 كم وينبع اأي�سًا من اله�سبة االإثيوبية �سمال 

بحرية تانا .

 300 بعد  على  النيل  مع  عطربة  ويلتقي 
النيل  كحال  وحاله  اخلرطوم  �سمال  كم 
يتابع  ثم  ال�سيف  يف  يجف  وقد  االأزرق 
امل�سرية  االأرا�سي  يف  جريانه  النيل  نهر 
حتى م�سبه يف البحر االأبي�س املتو�سط .

النيل األزرق 
يشكل 85-80 % 

من المياه 

شريان الحياة
النيل
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يعترب �لإ�ستزر�ع �ل�سمكى �لفن �لتطبيقى �لذى يتناول تنمية منظمة 
لالأ�سماك فى بيئة مائية حم�سورة حتت �سيطرة �لإن�سان من �أجل 
اأ�سا�سية لكى تتم  اإ�سرتاطات  منفعته لذلك فال بد من توافر عدة 

تربية �لأ�سماك �أو �إ�ستزر�عها بطريقة علمية �سليمة من �أهمها : 
هناك 	• بل  لال�سرتز�ع  �ساحلة  �لأ�سماك  كل  لي�ست  �أنه  مر�عاة 

�سروط معينة يجب توافرها فى هذه الأ�سماك .
وحم�سورة 	• للرتبية  �ساحلة  تكون  �أن  بد  ل  �ملائية  �لبيئة  كذلك 

د�خل حيز حمدود ليكون حتت �ل�سيطرة .

أهداف اإلستزراع السمكى 
توفري �لأ�سماك لالإ�ستهالك �ملحلى و�لت�سدير .	•
تربية �لأ�سماك من �أجل �إنتاج زريعة .	•
تربية �لأ�سماك من �أجل مقاومة �حل�سر�ت و�لقو�قع و�حل�سائ�س.	•
حت�سني 	• بغر�س  �ملخلفات  معاجلة  �أحو��س  فى  �لأ�سماك  تربية 

عملية �ملعاجلة .
حت�سني �ملخزون �ل�سمكى فى �مل�سطحات �ملائية .	•

اإلستزراع السمكى المكثف 
هو نظام من نظم �لإ�ستزر�ع حيث يتم �نتاج �لأ�سماك بكميات من 
وحدة �مل�ساحة باإ�ستخد�م نظم حديثة من �لأحو��س مثل �لأحو��س 
�لأ�سمنتية و�لفيرب جال�س و�ملغطاة ببولى �يثلني ... �لخ وير�عى فى 
يتم من خاللها �سرف  �ل�سرف بحيث  �إن�سيابية عملية  ت�سميمها 

�كرب كمية من خملفات �لأ�سماك وف�سالتها فى �أق�سر فرتة ممكنة 
باإ�ستخد�م �أقل كمية ممكنة من �ملياه فى �ل�سرف . 

مميزات االستزراع السمكى المكثف 
)من 	• �مل�ساحة  بوحدة  مقارنة  �لأ�سماك  من  كبرية  كميات  �نتاج 

12,5كجم – 50 كجم / فى �ملرت �ملكعب( .
ميكن �لتحكم فى كمية �ملياه �مل�ستخدمة .	•
يتم ��ستخد�م بع�س �لو�سائل �لتكنولوجية �ملتقدمة للحفاظ على 	•

وكذلك  ميكانيكى(  فلرت   – بيولوجى  فلرت   ( مثل  �ملياه  جودة 
لرفع جودة �ملياه مثل )�لبدلت ( للتخل�س من �لمونيا,) وحقن 
�إ�ستخد�م  يتم  و�أحيانًا  باملياه  �لأك�سجني  ن�سبة  لرفع  للهو�ء( 
�لإقت�سادية  �لقيمة  ذ�ت  �لأ�سماك  �إنتاج  فى  �ل�سائل  �لأك�سجني 

�لعالية .

مزرعة المنزلة 
مز�رعها  معظم  لتطوير  تقريبًا  �سنو�ت  ثالث  منذ  �لهيئة  تتجه 
الر�سادية لتعمل بنظام ال�ستزراع املكثف لزيادة النتاج الكلى من 

�ل�سماك ورفع وزيادة ن�سيب �لفرد من �ل�سماك .
وقد حتقق هذا النظام فى مزرعة املنزلة كنموذج مكثف ار�سادى 
تبعها  �ولى  كمرحلة  �لفد�ن  فى  ��سماك   ) طن   60	50  ( لنتاج 
مر�حل �لتطوير وت�سميمات حديثة لالحو��س وبا�ستخد�م و�سائل 

متقدمة تكنولوجية حتت ا�سراف وتنفيذ مهند�سى الهيئة .

ألول مرة فى المزارع اإلرشادية السمكية ...

اإلستزراع السمكى 
المكثف فى مزرعة المنزلة   
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�ملنتج  �ل�سماك  غذ�ء  عن  �ل�ستف�سار�ت  من  عديد  هناك 
بالك�سرتودرحيث وجد �نه لي�س كل غذ�ء ��سماك منتج بالك�سرتودر 
�ف�سل من �لغذ�ء �حلبيبي ولكن غذ�ء �ل�سماك �ملنتج بالك�سرتودر 

بطريقة �سحيحة �و جيدة هو �ف�سل من �لغذ�ء �حلبيبي �جليد 
�حلر�رة  �ندماج  عملية  هو  بالك�سرتودر  �لت�سنيع  �أن  وجند 
و�ل�سغط من �أجل �نتاج غذ�ء �أكرث ه�سمًا بال�سافة �إيل ��ستخد�م 
�أنه يعطى  مادة ر�بطة رخي�سة من نف�س �ملكونات وهي �لن�سا كما 
فر�سة منا�سبة ل�ستخد�م �ل�سو�ئل مثل �لزيت )يف ت�سنيع �لعالف 
لال�سماك �لتي حتتاج زيوت يف تغذيتها ( عن طريق تقليبها د�خل 
�ملنتج وهذه �لطريقة حت�سن من حالة �ملو�د �خلام وتعطي �ح�سن 

قيمة غذ�ئية لهذه �ملو�د 0
ويتوقف حالة �ملنتج من حيث طايف – ن�سف طايف – غاط�س  علي 

كمية �لبخار مع مكونات �لعليقة 0
وتنق�سم االجزاء الرئي�سية للك�سرتودر اإيل :- 

�لطحن	•
وحدة �لك�سرتودر مب�ستمالتها	•
وحدة �لتجفيف مب�ستمالتها	•

ولكي تتم عملية �لك�سرتودر بطريقة �سليمة يجب مر�عاة �لتي : 	
اوال :- الطحن 

علي  �دخالها  يتم  �خلام  �ملو�د  ووزن  �ملنا�سبة  �لرتكيبة  عمل  بعد 
للجمربي  ميكرون   250 بني  ما  فتحتها  حجم  مناخل  ذى  مطحن 
و�ل�سماك �ل�سغرية و800 ميكرون لال�سماك �لكبرية علي �أن يكون 
كمية �لهو�ء �ملارمن �ملناخل 45 م3 / دقيقة عرب مناخل م�ساحتها 

96 دي�سيمرت 
بل  للمنتج  �لفيزيائية  �خلو��س  من  فقط  يح�سن  لن  �ملطحن  هذ� 

كذلك �سوف يقلل من �لطاقة �مل�ستخدمة فى �لإك�سرتودر
 ثانيا اإلكسترودر

يتم تكييف  �ملو�د �خلام �ملطحونة ب 25 – 30 % ماء ثم تتم �مر�ر 
�ملو�د �خلام �ملكيفة بها وحقنها بالبخار �لذي قد ت�سل �يل 175°م 
لزوجة  زيادة  وكذلك  �ل�سطو�نة  د�خل  �لحتكاك  تقليل  �جل  من 

الن�سا يف وجود �سغط �سديد 
وهناك نوعني من �لإك�سرتودر : 

Single Screw Extruder    �ك�سرتودر �حادي �حللزون 	•
Twin  Screw Extruder    �ك�سرتودر مزدوج  �حللزون	•

يف �لنوع �لخري جند �ن �ل�سطو�نة متغرية �لطول وهناك �مكانية 

�عطاء  وبالتايل  �ل�سطو�نة  د�خل  �حللزون  ومو�سع  عدد  لتغيري 
مو��سفات خمتلفة للمنتج 

ثالثا التجفيف 
يكون 	• �نه  �لك�سرتودر حيث  بعد  �ملنتج بحر�س  يوؤخذ  �ن  يجب 

�سعيف و�ف�سل طريقة لذلك هو �ل�سفط بالهو�ء و �ذ� مت �سبطه 
�سوف يحدث �قل فقد يف �ملنتج كذلك يزيل �لزيادة يف �لبخار 
�لتكثيف  من  �لبخار  هذ�  ومنع  �لك�سرتودر  ر��س  من  �لناجتة 

علي �ملنتج و�لجهزة وطرده �يل �خلارج 
الغلو 	• بالغ  املجفف  ان  جند  بحيث  ا�سا�سي  �سئ  املنتج  جتفيف 

ولكن  �لك�سرتودر  �سعر  من  يرفع  كجهاز  ل�سعرة  فقط  لي�س 
نف�سها  �لتجفيف  عملية  فهم  من  لبد  لذلك  ت�سغيلة  تكلفة  يف 

فالتجفيف لبد �ن يتم بطريقة بطيئة 
اذا مت التجفيف بحرارة �سديدة وب�سرعة �سوف حتدث حالة من 	•

�خلارج  �يل  �ملنتج  د�خل  من  �لرطوبة  هجرة  ومتنع  �ل�سالبة 
وحتدث �لهجرة بعد عدة �يام وبا�لتايل يوؤدي �يل �لعفن 

�ل�سيئة 	• �ثارة  له   Over Drying �ل�سديد    �لتجفيف  كذلك 
�يل  يوؤدي  �سرورة  بدون  رطوبة   %  1 �ز�لة  حيث  �لتكلفة  علي 

زيادة �لتكلفة 
ويتم �لتجفيف عادة عند درجة حر�رة من 120O – 100م 	•

في تصنيع أعالف األسماك
دراسة عن تكنولوجيا األكسترودر

اعـداد  م/ �سيمـــاء �ســـــلح

اإ�سراف   ك/ �سمية اأحمد ن�سار

مالحظات هامة : 
ايل . 1 البخار  او  املاء  ا�سافة  خا�سية  للك�سرتودر 

اال�سطوانة بطريقة التحكم حيث ان ا�سافة املاء يوؤثر 
علي درجة الطبخ  ومظهر املنتج النهائي 

ويتوقف حالة املنتج  من حيث  طايف – غاط�س ببطء . 2
– غاط�س �سريع  علي  الرتكيبة وكمية البخار امل�سافة

�ستيل . 3 وب�سكاكني  و�سرعة  بنظافة  املنتج  ان يقطع  البد 
 48  –  24 من   ال�سكاكني  عمر  ال�سن  ومنتظمة  قوية 

�ساعة ويتم تغريها 
4 . Twin Screw  ( يف   احللزون  عمر  فرتة 

�ساعة    10000 حوايل  املزدوج  احللزون   )Extruder
اما يف )Single  Screw  Extruder(  اك�سرتودر 

احادي احللزون حوايل 3500 �ساعة
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ال  حو�ض  هى  رئي�سية  اأحوا�ض  خم�سة  من  مريوط  بحرية  تتكون 
�لـ 1000  ثم حو�س  للبحرية  �لرئي�سى  باحلو�س  و�مل�سمى  6000 ف 

ف وحو�س �لـ 5000 ف وحو�س �لـ 3000 ف وحو�س �لـ 2000 ف .
وحدودها من �حلد �لبحرى :ــ        

 احلد القبلى :ــ منطقة �بيات   
احلد ال�سرقى :ــ �حلديقة �لدولية ومنطقة �لكارفور وترعة مياه 

�ل�سرب 
احلد الغربى :ــ و�دى �لقمر و�ملالحات 

متثل �مل�ساحة �حلالية 16397,7 فد�ن .
وهى  �لنوبارية  لرتعة  �ملالحية  و�لو�سلة  �لعموم  م�سرف  يخرتقها 
ملن�سوب  �ملك�س  طلمبات  طريق  عن  مياهها  رفع  ويتم  مغلقة  بحرية 

ثابت وهو 280 �سم .
تتغذى �لبحرية من مياه م�سرف �لعموم ويعترب �ل�سريان �لرئي�سى 
�لبحرية  �أحو��س  فى  ي�سب  زر�عى  �سرف  م�سرف  وهو  للبحرية 

بطاقة من 8	10 مليون م3 / يوم يتم رفعها �إلى �لبحر .
م�ساكل �لبحرية :ــ

�أهمها �لتلوث �لناجم من حمطتى �لتنقية �لغربية و�ل�سرقية فى حو�س 
�لـ 6000 فدان وبع�ض �سركات البرتول التى تقع على حو�ض الـ 3000 

فد�ن .

استراتيجية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
للقضاء على هذه المشاكل والمعوقات :ــ

فى مجال التلوث :ــ
مت �إن�ساء م�سرف حميط فى حو�س �لـ 6000 ف بد�ية من كوبرى 	•

�لقلعة وحتى نهاية �لو�سلة �ملالحية بطول 7 كم .
ذلك 	• كم   3 بطول  �ملرت�س  بحو�س  حميط  م�سرف  �إن�ساء  مت 

للتخل�س من �لتلوث متامًا بعيدً� عن �لبحرية مما �أدى �إلى :
زيادة �لإنتاجية �ل�سمكية د�خل �أحو��س �لبحرية .♦♦
�ملناطق ♦♦ و�إحياء  �لنظيفة  �ملياه  ودور�ن  �لتلوث  من  �لتخل�س 

�ملحيطة و�حلفاظ على �لبعد �لإجتماعى لل�سيادين مما كان 
له �سدى كبري و�سط �ل�سيادين .

♦♦ 3000 �لـ  بحو�س  حميط  م�سرف  من  �لإنتهاء  �لآن  جارى 
البرتول  لتكرير  العامرية  �سركة  من  التلوث  من  للتخل�ض  ف 

و�ل�سركات �ملجاورة ومت �لإنتهاء من 70 % منه .
فى مجال إمداد البحيرة بمياه نظيفة :ــ

فقد مت �إن�ساء عدد 2 عد�ية �أ�سفل �سكة حديد مدعم �لتو�سيل مياه 	•
م�سرف غرب �لنوبارية �لى حو�س �أم درمان وحو�س �ل 2000 ف 

بطاقة 400 �لف م3 / يوم و�أدى هذ� �لى :
تقليل ن�سبة �مللوحة فى �لأحو��س �لغربية من �لبحرية .	•
�ملحافظة على �ملناطق �ملتاخمة من �لتعديات .	•

م�سادر 	• وتنويع  �لبحرية  وتنمية  �لإجتماعى  �لبعد  على  �ملحافظة 
�لرثوة �ل�سمكية لتغذية �لأحو��س بزريعة �لعائلة �لبورية 

فى مجال دوران المياه :ــ
بطاقة  ف   1000 �لـ  حو�س  جنوب  مياه  رفع  حمطة  �إن�ساء  مت  فقد 
5000 �لف م3 / يوم لرفع مياه م�سرف �لعموم �لى حو�س �لـ 1000 
ف لتدوير �ملياه به ثم �سرفها على م�سرف �لقلعة لتخفيف �لتلوث 
هذه  ونفذت  �ملحطة  هذه  كهربة  �لآن  ويتم  �لكريهة  �لر�ئحة  و�إز�لة 

املحطة بالإ�سرتاك مع وزارة الرى والتى تهدف الى :
�لتخل�س من �لر�ئحة �لكريهة ملدخل �لأ�سكندرية .	•
تخفيف �لتلوث مب�سرف �لقلعة .	•
دور�ن �ملياه بحو�س �لـ 1000 ف وكذ� فى حو�س �لـ 6000 ف .	•
مع تقليل ن�سبة �لبو�س وتهيئة �ملنطقة بيئيًا .	•

فى مجال إزالة البوص :ــ
يتم �لعمل بحفار�ت �لهيئة لفتح م�سار�ت وممر�ت و�ن�ساء م�سطحات 

مائية لل�سيد و�ل�سيادين .
فى جمال تنويع م�سادر �لرثوة �ل�سمكية :ــ

�لبورية  �لعائلة  زريعة  وكذ�  �ملربوك  �أ�سبعيات  �إلقاء  �سنويًا  يتم 
و�لبلطى �لأحمر لتنويع م�سادر �لرثوة �ل�سمكية .

وعليه جند �أنه فى عام 1991 بلغت �إنتاجية �لبحرية 1,9 �لف طن 
وبعد هذه �ملجهود�ت من �لهيئة بلغت �ليوم 7 �ألف طن . 

بحيرة مريوط 
اإعداد  م/ اإبراهيم عبده ال�سبع

مدير بحرية مريوط
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 sea  ( �لبحر  خيار  رتبة  تنتمي 
�لجلد  طائفة  �إلى   )cucumbers
الالفقارية  الحيوانات  من  وهي  �سوكيات 
دورهام  ولها  �لبحر  قاع  على  تعي�س  �لتي 
يتعلق  فيما  وخا�سة  �لبحرية  �لبيئة  في 
�ل�سعاب  بيئة  في  �لغذ�ئية  بال�سل�سلة 
�لمرجانية و�لمناطق �لرملية, فهي تتغذى 
�لمياه  في  �لعالقة  �لع�سوية  �لمو�د  على 
ت�ساعد  وبالتالي  �لبحر,  قاع  على  ا  و�أي�سً
بيئة  في  �لمياه  جودة  على  �لحفاظ  في 
خيار  تعر�س  وقد   . �لمرجانية  �ل�سعاب 
�لم�ستوى  على  �ل�ستنز�ف  �إلى  �لبحر 
نظًر�  �لثمانيات  حقبة  خالل  �لعالمي 
حيث  �لبحار  جميع  في  �لجائر  لل�سيد 
ز�د �لطلب عليه كغذ�ء وكذلك لالأغر��س 
الطبية خا�سة في دول جنوب �سرق اأ�سيا. 
وعليه بد�أ �لبحث عنه في كثير من �لدول 
مثل  فيها  �قت�سادية  �أهمية  له  لي�س  �لتي 

دول �لبحر �لأحمر ومنها م�سر.

�لحيو�نات  من  نوع  �لبحر  خيار  ويعتبر 
ي�سبه  قد  مكتنز  طولي  ج�سمه  �لبحرية 
جلده  اأعماق  في  مدفونة  اأ�سواكه  الخيار 
�لبحر  خيار  من  نوع   1250 نحو  ويوجد 
مختلف  وفي  العالم  محيطات  �ستى  في 
�لأحمر  �لبحر  في  يوجد  بينما   . �لأعماق 
من  �لعديد  ويوجد  فقط  نوعًا   )  80  (
بع�سها  م�سر  في  �لبحر  خيار  �أنو�ع 
بوفرة  يتو�جد  كان  حيث  متوطنة,  �أنو�ع 
�ل�سعاب  بيئة  في  �ل�سحلة  �لمناطق  في 
 86 )من  �لبحرية  و�لح�سائ�س  �لمرجانية 

�إلى 95 خيار/ 100 م 2( . 

 1998 �لبحرعام  خيار  �سيد  بد�أ  وقد 
بو��سطة �سيادين من خارج منطقة �لبحر 
الأحمر حيث تم ا�ستخدام �سباك ال�سيد 
�لمتز�يد  للطلب  ونتيجة  �لقانونية,  غير 
�لكائنات  هذه  ��ستنز�ف  بد�  فقد  عليه 
�لبيئة,  في  هاًما  دوًر�  لها  �لتي  �لهامة 
يقرب  ما  �إلى  �أعد�ده  كثافة  و�نخف�ست 

من30 حيو�ن/ 100م2. 

 وقد قدرت �لأعد�د �لتي تم �سيدها �إلى ما 
يزيد عن 12 �ألف حيو�ن �سنوًيا. كما ترتب 
الوفاة  حالت  زيادة  الن�ساط  هذا  على 
�لمحترفين  غير  �لمغامرين  للغو��سين 
نظًر�  حالة   30 من  لأكثر  و�سلت  حيث 
ب�سورة  �لبحر  خيار  �سعر  �رتفاع  لإغر�ء 
م�ستمرة. وترتيًبا على ذلك تم منع �سيد 
خيار �لبحر عام 2001 وبد�أت �لدر��سات 
�لميد�نية لمعرفة مدى تاأثر �لبيئة �لبحرية 

نتيجة ممار�سات �سيد خيار �لبحر في كل 
عن  و  �لأحمر.  و�لبحر  �لعقبة  خليج  من 
خيار�لبحر فهو يعي�س بالمناطق �لمظلمة 
�ل�سوء,  �إتجاه  عك�س  �إتجاه  في  ويم�سي 
فمه  .ويوجد  نهارً�  ويختفي  لياًل  وين�سط 
محاط  وهو  ج�سمه،  طرفي  اأحد  في 
لي�ست  ولكنها  عديدة,  ��ست�سعار  بقرون 
بوظيفة  تقوم  فهي  عادية  ��ست�سعار  قرون 
على  فتقب�س  وتق�سر  تطول  �إذ  �لأيدي, 

�لغذ�ء وتاأتي به �إلى �لفم. 

طرح  على  �لقدرة  �لبحر  خيار  ويملك 
ل�سرف  �لد�خلية  �لج�سم  �أجز�ء  بع�س 
�أجز�ء  له  تنمو  ثم  عنه  �أعد�ئه  �نتباه 
يلعب  �لبحر  �ن خيار  �أخرى جديدة. كما 
�لبحرية  �لبيئة  فى  و��سا�سيا  هاما  دور� 
فهو يقوم باإعادة تدوير �لمغذيات وتك�سير 
�لمو�د �لع�سوية �لخرى وبعد ذلك يمكن 

ماذا تعلم عن خيار البحر ؟؟؟؟
خيار البحر ثروة بيئية 

التقدر بثمن
اأخ�سائى بحوث / حممدعبدالعاطى

االدارة املركزية للتنمية وامل�سروعات
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فبذلك  �لتحلل  عملية  مو��سلة  للبكتريا 
يكون �سديق للبيئة .

ومن �لمز�يا �لجديدة في خيار �لبحر هو 
نوفمبر,  �أو  �أكتوبر  في  �لتغذية  يوقف  �أنه 
على  تحتوي  ل  �أنها  وجد  �لفح�س,  وعند 
فقدت  �أنها  يعتقد  وكان  د�خلية  �أجهزة 
�لج�سم  من  �لأجز�ء  تلقائية هذه  ب�سورة 
�أو  �سمور  لها  �نها حدث  �لو�قع  في  ولكن 
د�خلية  �أجهزة  �إن�ساء  �إعادة  ويتم  تلف. 
هو  ليبقي  �أ�سابيع  �ستة  نحو  في  جديدة 
�لمخلوقات  بهذه  يحيط  �لذي  �لغمو�س 

�لمثيرة لالهتمام.

ومن اأ�سد اأعداء خيار البحر هي ال�سالحف 
�لأهمية  ومن  �لبحر  ونجم  �لبحرية 
تنتج  منه  كثيرة  �أنو�ع  �ن  له  �لقت�سادية 
�سموم تحتاجها �سركات الدوية وت�ستخدم 
وزيادة  �لروماتزمية  �لمر��س  عالج  فى 
الرجال  عند  والخ�سوبة  الجن�سى  الن�ساط 
حيث  عديدة  والوان  ا�سكال  البحر  ولخيار 
تختلف �لو�نه من �ل�سود �لى �ل�سفر�لمع 
والحمر واحيانا يكون عليه اأ�سرطة حمراء.

وتتعدد �نو�ع خيار �لبحر مابين )�لنانا�سة 
– �ل�سمكة �لرملية – �لمو�ج �لحمر�ء – 
�لخيار �لبي�س – �لخيار �ل�سود –�لخيار 

�لبني – �لخيار �لرمادي ( 

خيار  يتو��سل  �ن  �لخالق  �بد�عات  ومن 
البحر مع بع�سه عن طريق ار�سال اإ�سارات 
هرمونية لبع�سها �لبع�س من خالل �لماء. 
فهى  �لكائنات  لهذه  ر�ئعة  ميزة  وهناك 
جد�  نحيفه  نف�سها  تجعل  �ن  ت�ستطيع 
ورخوة وذلك ب�سبب وجود مادة �لكولجين 
�لذى ي�سكل جد�ر �لج�سم وت�ستخدم هذه 
�ل�سقوق  بد�خل  �لهروب  فى  �لطريقه 
زو�ل  بالخطر وعند  �ل�سعور  �ل�سيقه عند 
عن  �لطبيعى  و�سعها  �لى  تعود  �لم�سبب 
طريق ربط جميع �لياف �لكولجين لجعل 

�لج�سم ر��سخ مرة �خرى.

فقد  �لبحر  خيار  وتفريخ  ��ستزر�ع  وعن 
كثيرة  اأجزاء  له فى  المفرط  ال�سيد  دفع 

تربيه  تطوير  �لى  �لعالم  دول  من 
�لنوع  هذ�  من  �لمائية  �لحياء 
�ل�سينيون  كان   1980 عام  ففى 
و�سعو�  من  �ول  هم  و�ليابانيون 
لأنو�ع  �لناجح  �لتفريخ  تقنية 
منها. وتبعهم دول كثيرة بعد ذلك 
و�ندوني�سيا  و��ستر�ليا  �لهند  مثل 
نجح  وجميعهم  وغيرها  وفيتنام 
�لتقنيات  و��ستخد�م  تطوير  فى 
و��ستزر�ع  تفريخ  فى  �لحديثه 
لال�ستنز�ف  ونظًر�  �لنوع.  هذ� 

�لم�ستمر له بالرغم من �سدور �لقر�ر�ت 
�لمر�قبة  و�أن�سطة  �سيده,  بعدم  �لخا�سة 
�لإجر�ء�ت  �تخذت  فقد  �لم�ستمرة, 
�لخا�سة با�ستزر�ع خيار �لبحر معملًيا في 
كل من جامعة قناة �ل�سوي�س بالإ�سماعيلية 
ومحمية ر�أ�س محمد ب�سرم �ل�سيخ. وت�سير 
�ل�ستزر�ع,  عمليات  نجاح  �إلى  �لنتائج 
في  �لبدء  �لعاجل  �لقريب  في  وناأمل 
برنامج �إعادة تاأهيل �لمناطق �لخالية من 

خيار �لبحر.

وعن االهمية االقت�سادية 
لخيار البحر :

ترجع �أهميته �لقت�سادية �لى �نه يعي�س 	•
�أقد�م  على  ببطء  ويتحرك  �لرمال  فى 
�نبوبية �سغيرة ويتغذى على �لبالنكتون 
وعلى �لف�سالت �لتى ت�سقط على �لرمال.

كما �نه ينتج بع�س �ل�سموم ذ�ت �لهمية 	•
ل�سركات �لدوية ولقد �مكن عزل بع�س 
�نه  يعتقد  كما  منه  �لحيوية  �لم�ساد�ت 
يفيد في معالجة �ل�سعال �لديكى و�لتهاب 
يكون  �ن  �ي�سا  �لمحتمل  ومن  �لمفا�سل 

ذو فائدة كبيرة فى معالجة �لور�م.

وغذ�ئيا ي�ستعمل فى تح�سير �ل�سوربات 	•
�سكله  يكون  يطبخ  وعندما  وال�سلطات 
يمت�ض  تقريبا  و�سفاف  ناعم  غ�سروفى 
كل نكهات �ل�سل�سة و�لمكرونات �لخرى 
�ل�سيويين فى عمل  �لطباخيين  ويتفنن 

�لطباق �لخا�سة من خيار �لبحر .

وخيار �لبحر يحفظ مملحا �و مدخنا �و 	•
مجمد� �و مجففا .

عالية 	• ن�سبة  على  �لبحر  خيار  يحتوى 
من �لبروتين و�لحما�س �لدهنية �لغير 
جد�  جيد�  م�سدر�  ويعتبر  م�سبعة 
 A , B1 ,B2 , C لفيتامينات 

وغيرها .

كما �نه غنى بالمالح �لمعدنية �لمغذية 	•
و�لمنجنيز  و�لحديد  �لكال�سيوم  مثل 

و�لزنك و�لفو�سفور وغيرها.

ولخيار �لبحر فو�ئد طبية هامه حيث تم 	•
��ستخال�س مادة �لميكوبولي�سكار�يد �لتى 
تكون �ل�سائل �لمف�سلى لالن�سان وتكون 
ي�ستخدم كعالج لتهاب  لذ�  �لغ�ساريف 

�لمفا�سل و�لمر��س �لروماتزمية.

فى 	• فو�ئد  �لبحر  لخيار  وجد  كما 
ي�سنع  لذ�  للرجال  �لجن�سى  �لتن�سيط 
منه فى بع�ض دول �سرق ا�سيا كب�سولت 
�لبحر  لخيار  م�سحوق  على  تحتوى 
�لتجارب  وتجرى  و�لمحم�س  �لمجفف 
لمر��س  عالج  ��ستخال�س  على 
�نو�ع  بع�س  من  و�ليدز  �ل�سرطان 
م�ساد  تاثير  له  �ن  كما  �لبحر  خيار 

للميكروبات ومثبط للفيرو�سات .

�مت�سا�س 	• على  �لقدرة  �لبحر  لخيار 
�لمو�د �لبتروليه وخا�سة �لمو�د �لذ�ئبة 
معدلت  من  يقلل  مما  �لماء  عمود  فى 
بدور  يقوم  �نه  حيث  �لبترولى  �لتلوث 

�لفلترة .
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يعترب�ملد �لأحمر ظاهرة طبيعية بيئية حتدث ب�سبب �زدهار 
موؤذى لنوع �أو �أكرث من �لعو�لق �أو �لطحالب �لنباتية فى مياه 
�لبحار �أو �لبحري�ت مما ي�سبب تغري لون �ملياه ب�سكل و��سح 

وي�سميها بع�س �لعلماء ) بحي�س �لبحر  .
وفى معظم �لوقت يتغري �للون �لى �لأحمر , ولكن قد يرت�وح 
لون �ملياه ما بني �لبنى , �لربتقالى , �لأ�سفر �لفاحت , �لأخ�سر 
و�لوردى , حيث يعتمد �للون �لناجت على لون �لعو�لق �لنباتية 
�لتى �سببت �لظاهرة ولكن تغري لون �ملياه لي�س دللة على 
ظهور �ملد �لأحمر , حيث �أن تغري �للون قد يحدث لأ�سباب 
تغري  ي�سمى  ول  �لع�سوى  �أو  �لكيميائى  �لتلوث  مثل  �أخرى 

وت�سبب  �لأحمر,  باملد  �لنباتية  �لعو�لق  غري  لأ�سباب  �للون 
هذه الظاهرة ت�سممَا �سديدًا فى املياه اإ�سافة الى الكثري من 

�لأخطار �لأخرى .

كيفية الحدوث 
عندما تكون �لأحو�ل �لبيئية غري م�ستقرة , تنتج بع�س �أنو�ع 
هناك  تبقى  وقد  �لقاع  فى  ت�ستقر   حوي�سالت  �لطحالب 
فى حالة �سكون ملدة �سهور اأو �سنوات بانتظار اأحوال بيئية 
 , �ملغذيات  ن�سبة  وتز�يد  �لأحو�ل  حت�سن  وعند   , منا�سبة 
منا�سبني,  و�لإ�ساءة  �حلر�رة  درجات  تكون  عندما  خا�سة 

تتحرك �حلوي�سالت �لى �لأعلى وتبد�أ بالنمو .
عندما تنمو �حلوي�سالت تتفتح وتتحول �لى خاليا �سابحة 
, تتكاثر هذه �خلاليا عن طريق �لتكاثر ل جن�سيًا , وذلك 
ت�سل عددها  و�لتى  �أخرى  �لى خاليا  �لنق�سام  من خالل 
�لى ما بني �ستة وثمانية �آلف خلية وهذ� ي�سبب حدوث �ملد 
�ملاء ت�سل  �ملغذيات فى  ينخف�س م�ستوى  , عندما  �لأحمر 
�لتكاثر  عن  تتوقف  حينها  �حلياة  دورة  نهاية  �لى  �خلاليا 
وتتحول �لى �أبو�غ تهبط �لى �لقاع �لى �أن تتح�سن �لأحو�ل 

للنمو مرة �أخرى .

واثارها المدمرة على الثروة السمكية

ظاهرة
المد االحمر
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الثروة  هيئة  اقامتها  ندوات  �سل�سلة  اطار  في 
عقدت  ال�سامه  اال�سماك  حول  ال�سمكيه 
محافظة  في  االطباء  بنادي  الندوات  احدى 
االرنب(  )�سمكة  وتناولت  اال�سكندريه 
باعتبارها اكثر اال�سماك خطورة وقد اقيمت 
المتخ�س�سين  من  مجموعه  بح�سور  الندوة 
الدكتور  منهم  البيطريين  واال�ساتذة 
البيطريه  ال�سئون  عام  مدير  علوان  جمال 
بيطري  طب  اخ�سائي  خالد  والدكتورمحمد 
االدارة  رئي�س  نعمه  ابو  والدكتور�سلمة 
ا�ساتذة  وبع�س  الغربيه  بالمنطقة  المركزيه 
اال�سماك  ان  اكدوا  حيث  البحار  علوم  معهد 
المتو�سط  ال�سامه تتواجد في البحر االبي�س 
والبحر االحمر وتحديدا في االماكن ال�سحلة 
 – البحر  )دجاجة  انواعها  واهم  واالعماق 
ال�سخريه(  –ال�سمكة  العقربيه  ال�سمكة 
وهوؤالء يحملون ال�سم في اال�سواك والزعانف  
انف�سهم  عن  الدفاع  قدرة  اهلل  وهبهم  فقد 
ا�سطيادها  احد  حاول  فكلما  ال�سم  بافراز 

قامت بافرازال�سم للدفاع عن نف�سها .

اال�سم  بهذا  �سميت  فقد  االرنب  �سمكة  عن  اما 
فهي  للرنب   ال�سكلية  الملمح  مع  لت�سابها 
في  �سببا  كانت  التي  االرنبيه  ال�سفة  تمتلك 
في  تعي�س  انها  كما  عليها  اال�سم  هذا  اطلق 
وهي  المرجانيه  وال�سعب  الكهوف  مناطق 
وا�ستطاعت  االقليميه  المياه  في  متواجدة 
طريق  عن  اال�سيويه  للمناطق  االن   ت�سل  ان 
البحر االحمر ورغم انها رخي�سة الثمن وغير 
مربحه اال ان هناك  بع�س ال�سيادين معدومي 
بنزع  ويقومون  با�سطيادها  يقومون  ال�سمير  
اماكن  انها  افترا�س  على  واالح�ساء  الجلد 
ال�سمكه �سبه امنه  ال�سم وان نزعها قد يجعل 
�سحيا  ولكن ما ال يعلمونه ان ال�سم يحتقن في 
هذا  بال�سمكه  الخا�سه  واالن�سجه  الع�سلت 
اال�سنان   في  لل�سم  اماكن  هناك  ان  عن  ف�سل 

فل يمكن ان تكون امنه على اي حال . 

لدرجة  خطيرة  ال�سمكه  هذة  ان  وا�ساروا 
يمكنها ان تق�سي على مائة �سخ�س بعد تناولها  
وت�سبب  �ساعات  الربع  �ساعتين  من  الفترة  في 
اخرى  وم�ساعفات   ودوار  بغثيان  ال�سعور  في 
تنتهي بالوفاة مع العلم ان �سمكة االرنب يعادل 

�سمها ال�سم العادي مائة مرة .

حاليا  تتواجد  االرنب  �سمكة  ان  واكدوا 
واال�سكندرية   واال�سماعيليه  ال�سوي�س  في 

باختلف انواعها  واوزانها 

كما ا�ساف الدكتور محمد خالد  انه ال توجد 
كبد  من  ال�سم  انتقال  لعدم  نهائيه   �سمانات 
ال�سمكه للحومها وع�سلتها  موؤكدا ان ال�سمكه 
لن تنقر�س  واليمكن الق�ساء عليها  اال بحظر 
التجاري  الغ�س  عمليات  من  والحد  تداولها  
بها  التي تت�سبب  الخطيرة  الحوادث  للحد من 
تعر�س        حيث  اليابان  في  ماحدث  منها  والتي 
6 حاالت ممن توفوا اثر هذة ال�سمكة الفاقة 
واخذوا  م�سرحه  دخلوا  انهم  رغم  الموت  بعد 
على  والدليل  بالفعل  دفنهم  وتم  دفن  رقم 
قاموا  انهم  توؤكد  او�ساع  على  وجودهم  ذلك 
القبور فمنهم من كان يحاول  بمحاوالت لفتح 
الخروج ومنهم من وجدوه جال�س على ركبتيه. 

التابعين  االفراد  من  عدد  تعر�س  م�سر  وفي 
ل�سرطة الم�سطحات في ال�سوي�س اثناء تاأدية 
عملهم  للوفاة عندما قاموا با�سطياد  ا�سماك 
من بين ال�سخور ليتغذوا عليها و�ساء القدر ان 
وتوفوا  االرنب  �سمكة  هي  ال�سمكة  هذة  تكون 

جميعهم

المرور  ع�ساكر  الحدى  اخرى  وما�ساة 
الم�سهورين بال�سوي�س ظل يتغذى على ال�سمكه 
لمدة 20 عاما وانتهى امره في احدى المرات 

التي يتناولها بها.

في  بروايتها  �سيدة  قامت  اخرى  ما�ساة  وفي 
احدى ندوات الهيئه باال�سماعيله حيث ارادت 
من  القادم  بولدها  االحتفال  ال�سيدة  هذة 
فاخرة  �سمك   وجبة  باعداد  وقامت   الخارج 
�سرعان  ولكن   فيليه  �سمك  انه  اعتبار  على 
ونقلوا  تناولها  بعد  ال�سم  باعرا�س  ما�سعروا 
ما  وكل  ثروتهم   ا�ساع  الذي  ال�سموم   لمركز 
بعد  ليكت�سفوا  بالمركز  العلج  على  يمتلكونه 

ذلك انهم تغذوا على �سمكة االرنب 

الخالق  ارادة  فيها  تجلت  اخرى  رواية  وفي 
في  درا�سته  يتلقى  كان  الذي  الطلب  الحد 
وجبة  ا�سرته  تناولت  حيث  داخليه  مدر�سه 
االرنب  �سمكة  انها  اي�سا  يعلموا  ان  دون  �سمك 
وتوفوا جميعا اثر تناولهم هذة ال�سمكه ونجا 

الطالب بالقدرة االلهيه  

يقومون  ال�سيادين  ومازال  يحدث  هذا  كل 
التجاري  الغ�س  عمليات  ومازالت  با�سطيادها 
تواجدت  اذا  الذي  الوقت  في  متواجدة 
اال�سماك  انواع  من  نوع  في  االفات  احدى 
فورا،   االعدام  م�سيرها  �سيكون  ا�سرائيل  في 
االنواع  بع�س  عن  بالحديث  الندوة  واكتملت 
ال�سيادين  لتوعية  ال�سامة  لل�سماك  االخرى 
�سمكة  منها  التي  االنواع  بهذة  والمواطنين 
الريان   و�سمكة  العقرب   و�سمكة  البلمه 
كبيرة  بكميات  المتواجدة  البقر  و�سمكة 
والتي يتم الق�ساء  على �سمها بقطع الذيل او 
ب�سكل  انت�سرت  التي  القرا�س  ال�سوكة و�سمكة 
كبير في بور�سعيد وال�سوي�س ودمياط وحاليا 
انتقلت لمر�سى مطروح وال�سلوم وليبيا وتظهر 

باحجام كبيرة ت�سل 100 �سم  و120�سم .

واكدوا في نهاية الندوة ان للهيئة دوررقابي 
و�سرطة  ال�سيادين  بمعاونة  لتحقيقه  ت�سعى 
حر�س  واأمن  ومخابرات  المائيه  الم�سطحات 
الحدود لت�سديد الرقابة والتبليغ عن مواقع  
للحد  تداولها  وحظر  ال�سامه  اال�سماك  هذة 
هذة  عن  الناتجه  الخطيرة  الحوادث  من 

ال�سمكه القاتلة . 

تغطية / والء عبد احلي
االدارة العامه للتطوير واالأر�ساد

سلسلة ندوات سنويه
لحظر تداول االسماك السامه
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ا/ عاطف على كرم اهلل 
رئي�س االإدارة املركزية

لل�سئون املالية واالدارية والتجارية

�لهامة  �لتجارية من �لد�ر�ت  لل�سئون  �لعامة  لذ� فاأن �لد�رة 
�لنتاج  م�ستلزمات  توفير  �عباء  من  عليها  يقع  لما  بالهيئة 
�لجودة و�سرعة  �ل�سعار مع كفاءة عالية فى  باأقل  و�لخدمات 
فى �لد�ء وبالتالى فان ربحية �لهيئة وزيادة �نتاجها وتحقيق 
�لعامة  �لد�رة  �د�ء  على  �لولى  بالدرجة  يقع  �لم�ستهدف 
لل�سئون �لتجارية من خالل �ثرها على �رتفاع و�نخفا�س تكلفة 
�لنتاج بل �لبعد من ذلك وهو �لد�ء �لكلى للهيئة نظر� لنها 
تمتلك وحدها �لم�سئولية �لرئي�سية فى تحديد �لمو�د �لمنا�سبة 
للتوريد و�ل�سعار �لتفاو�سية ومتابعة و�سول �لمو�د و�لخدمات 
المتعلقة بالتركيب وال�سغال وتاأمين التدفق المنتظم لها الى 
�لموردين ومتابعتهم لحين  �لتعامل مع  �لهيئة وكذ�  �ن تدخل 

�لنتهاء .  

من هذا المنطلق �سوف نتكلم بايجاز �سديد عن مفهوم ووظيفة 
�ل�سر�ء و�هد�فه و�ن�سطته وكذ� تنظيم �د�رة �لم�ستريات .

مفهوم االدارة العامة للشئون التجارية 
هى تاأمين �لتدفق �لمنتظم للمو�د �لتى تدخل للهيئة و�لتعامل 
لمخازن  �لمطلوبة  �لمو�د  و�سول  لحين  ومتابعته  �لمورد  مع 
 – �لهيئة وي�سترك فى هذ� �كثر من ق�سم مثل ) �لم�ستريات 

�لت�سويق – .......�لخ ( .

ولكن �د�رة �لم�ستريات تمتلك �لم�سئولية �لرئي�سية فى تحديد 
ومتابعة  �لتفاو�سية  �ل�سعار  وكذلك  للتوريد  �لمنا�سبة  �لمو�د 
�لغيار  قطع  و  و�لجهزة  و�لمعد�ت  و�لخدمات  �لمو�د  و�سول 

�لمتعلقة بالتركيب �لى مخازن �لهيئة .  

اهمية ادارة المشتريات
�لد�ر�ت  مبالغة  �لحد من  �لى  �لم�ستريات  �د�رة  �همية  تاأتى 
�لكمية  حيث  من  للمو�د  �لم�ستخدمة  بالهيئة  �لخرى 

و�لمو��سفات مما يزيد �لنفقات .

وحدة 	• بالندرة  تتميز  �لم�ستر�ه  �لمو�د  بع�س  لن  نظر� 

االدارة العامة للشئون التجارية .....

 ودورها في النهوض باالنتاج
وتحقيق المستهدف

الهيئة  وفى  التجارية  لل�سئون  العامة  االدارة  تعتبر 
ب�سفة خا�سة من االدارات الحيوية والتى تتاأثر قدرة 
باأداءها  الهيئة االنتاجية والخدمية  وكفاءة مواقع 
نظرا الأهميتها فى الح�سول على االحتياجات والمواد 
والموا�سفات  والجودة  والكفاءة  بالكمية  والمعدات 

القيا�سية المنا�سبة والمطلوبة .
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�لمناف�سة لتوريدها فان دور و�همية �د�رة �لم�ستريات يت�سح 
توقف  عدم  ل�سمان  منا�سبة  باأ�سعار  �لمو�د  هذه  توريد  فى 

�لنتاج.
على 	• �لنفاق  زيادة  عند  �لم�ستريات  �د�رة  �همية  تت�سح 

هذ�  من  للحد  �سرورة  وجودها  �ن  حيث  �لم�ستر�ه  �لمو�د 
�لنفاق �ل فى �ل�سروريات �لموؤثرة .

على 	• و�لحرفية  �لنتاجية  �لهيئة  مو�قع  وكفاءة  قدرة  تتاأثر 
�لنتاج بقدرة �د�رة �لم�ستريات فى �د�ء �عمالها للح�سول 
و�لمو��سفات  و�لجودة  بالكمية  و�لمعد�ت  �لمو�د  على 

�لقيا�سية �لمطلوبة و�لمنا�سبة .

اهداف ادارة المشتريات 
من 	• �لمالئم  �ل�سر�ء  تتولى  حيث  للمو�د  �لمثل  �ل�ستخد�م 

مما  �لمنا�سبة  و�لجودة  و�لوقت  و�لمو��سفات  �ل�سعر  حيث 
يوؤثر على تقليل �لنفقات �لمالية .

تحديد 	• على  ي�ساعد  حيث  �لمو�د  ل�سر�ء  �لجيد  �لتخطيط 
�لمخزون �لقت�سادى ويقلل من تلف �لمو�د وتقادمها .

�لى 	• �لمدرو�س  �ل�سر�ء  يوؤدى  حيث  �ل�سر�ء  تكاليف  تقليل 
تقليل �لنفقات وبالتالى زيادة قوة �لموؤ�س�سة �لتناف�سية .

تمثل مهمة �ل�سر�ء �لناجح م�سدرً� هامًا من م�سادر �لقيمة 	•
فكلما  و�لمخرجات  �لمدخالت  بين  �لفرق  وهى  �لم�سافة 

قلت قيمة �لمدخالت ز�دت ح�سيلة �لمبيعات . 
فى 	• توفير  �لى  توؤدى  �لموردين  مع  طيبة  عالقات  تحقيق 

يمكن  �لمورد  �أن  حيث  بالبد�ئل  متعلقة  و�قتر�حات  �ل�سعر 
لطلبه فى �ل�سوق �إعطاء �لبد�ئل �لمنا�سبة حتى ت�سير عجلة 
�لإنتاج فى حالة عدم تو�فرها بطبيعته وفى هذه �لحالة يتم 
يتم  حتى  فنيًا  لدر��ستها  �لمخت�سة  �لإد�ر�ت  على  عر�سها 

�إ�سد�ر �لقر�ر بال�سر�ء من عدمه .

أنشطة إدارة المشتريات 
�لتحقق من �لحاجة وهى �أول خطوة لتقرير �ل�سر�ء بالرجوع 	•

�إلى �لمخازن و�لتحقق من توفر �لمو�د �لمطلوبة .
كلفتها 	• لتقدير  وذلك  �لمطلوبة  �لمو�د  مو��سفات  تحديد 

بطلب  لإدر�جها  �ل�ستالم  عند  �لمو��سفات  �إلى  و�لرجوع 
�لتوريد و�لذى يحدد �لمو��سفات هو طالب �لمادة لكن قد 
�أو  �لمو��سفات  فى  �لمغاله  عند  �لم�ستريات  �إد�رة  تتدخل 

�لقتر�ح �لبديل .
�لو�حدة 	• للمادة  مورد  من  �أكثر  هناك  غالبا  �لمورد  �ختيار 

ويتم �لختيار بناء على �لمعامالت �ل�سابقة و�للتز�م .
در��سة �لأ�سعار حيث تدر�س �لأ�سعار �لو�ردة من �لموردين �أو 	•

بالكتالوج اأو عن طريق التفاو�ض المبا�سر اأو المناق�سات .
�إر�سال �أمر �لتوريد حيث ير�سل للمورد كتابيا لحفظ �لحقوق 	•

�لقانونية وتالفى �لختالفات .
متابعة �أو�مر �لتوريد ل�سمان و�سول وت�سليم �لمو�د بالوقت 	•

�لمنا�سب و�لمحدد .
�إد�رة 	• ذلك  تتولى  قد   : و�لتفتي�س  و�لفح�س  �ل�ستالم 

تحت  �أخرى  �إد�رة  �إلى  �لمهمة  هذه  توكل  �أو  �لم�ستريات 
اإ�سرافها .

“ هذه 	• �لطالبة  “ �لجهة  �لمخازن  �إد�رة  تتولى   : �لتخزين 
�لمهمة عن طريق ت�سكيل لجنة فنية لفح�س  ما تم توريده 

مع قبول �لأ�سناف من عدمه .
�ل�سر�ء فى 	• توثيق عمليات  : لبد من  بال�سجالت  �لحتفاظ 

�سجالت حتى تكون موجودة عند �لحاجة لها 
مر�جعة �لفو�تير : تتولى �إد�رة �لم�ستريات مر�جعة �لفو�تير 	•

طبقًا  لمر�جعتها  �لموردة  و�لجهات  �ل�سركات  من  �لو�ردة 
لأمر �لتوريد �ل�سادر لها بهذ� �ل�ساأن .

ادارة التسويق 
النتاج  وت�سويق  بيع  لها  المنوط  الدارة  ب�سيط هى  ايجاز  فى 
�لخا�س بالمز�رع �ل�سمكية ) �لمنزلة – بر�سيق – �لز�وية ( 
حتى يتحقق فى �لنهاية �لم�ستهدف �لذى ترمى �ليه �لهيئة ويتم 
ذلك عادة من خالل �جر�ء مز�د علنى لبيع �نتاج كل مزرعة 
على حده مما ي�ستلزم مع هذه �لد�رة جهد غير عادى للو�سول 
�لى ��سعار عادة يجب �ن ت�سل �و تتعدى �ل�سعر �ل�سا�سى لكل 
�سنف على حده مما يكون له �كبر �لثر فى تحقيق �لم�ستهدف 

�لنقدى للهيئة .

فى العدد القادم إن شاء اهلل 
سوف نتكلم عن إدارات أخرى 

باإلدارة المركزية للشئون 
المالية والتجارية واإلدارية . 
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استراتيجية الهيئة ...
للعام المالى 2014/2013م
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● تطوير منطقة الصعيد بالكامل 
●  تطوير مفرخات الوجه القبلى والنهوض بها

● رفع إنتاجية المزارع السمكية الحكومية المتعثرة

● تطوير موانىء الصيد واالرتقاء بها

المد االحمر واثاره المدمرة على البيئة المائيه 

الملعقة والحقيبة 
لتطهير البحيرات 

والقنوات 

سمكة االرنب
 تتسبب في افاقة الموتى بعد وفاتهم

تنمية وتحديث مجتمع الصيادين هي 
اولى خطط رئيس الهيئة نحو التقدم

خيار البحر 
وفوائدة في 
عالج اخطر 

االمراض

جمهورية م�صر العربية
وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى

الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�صمكية




