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الملخص

مع التوسع فى مشروعات االستزراع السمكى  الكبرى ٌ ،تزاٌد االهتمام بضرورة التخطٌط
السلٌم لهذه المشروعات ،القابم على االسس والمحاور العلمٌة واالشتراطات البٌبٌة والمستخلصة من
تجاربالعدٌدمنالدول .
اناخطرتداعٌاتالمشكلةالسكانٌةهىانكشاؾاالمنالؽذابىالمصرىمنالسلعالؽذابٌةومن
ضمنها االسماك  ،خاصة التى ٌتم انتاجها من المزارع السمكٌة  ،والتى تساهم باكثر من  %81من
االنتاجالمحلى .ومنذبداٌةعام 2118أصبحمنالواضحأنهناكتراكمللعدٌدمنالمشاكل ،نتٌجة
تطبٌق مجموعة من السٌاسات واالجراءات الخاصة باستخدام االراضى والمٌاة،والتموٌل،
والضرابب،والمدخالت ،والتجارةالخارجٌة،وؼٌرها ،وكذلكالقصورالشدٌدفىخدماتاالرشاد
فى قطاع االستزراع السمكى  ،كلها عوامل زادت من تفاقم التهدٌدات التى تواجة استدامة المزارع
السمكٌة القابمة ،و ما ٌترتب علٌها من تداعٌات اقتصادٌة واجتماعٌة .وعلٌه ٌصبح اصالح هذه
السٌا سات  ،والتخفٌؾ من اثارها السلبٌة ،هو المخرج لضمان استدامة المزارع القابمة لتامٌن الؽذاء
لالعدادالمتزاٌدةمنالسكان .
ولمواجهةالطلبالمتزاٌدعلىاالسماك،تمتنفٌذالعدٌدمنالمشروعاتالسمكٌةالكبرى،واالتجاه
الىالبحثعنمناطقاخرى،خاصةفىالمناطقالصحراوٌةوالبحرٌةالؽٌرمستؽلة.وفىهذااالطار
تمعقداتفاقبٌنالهٌبةالعامةلتنمٌةالثروةالسمكٌةوالهٌبةالعامةلالستشعارمنبعدوعلومالفضاءفى
عام 2115النتاج خرٌطةاستثمارٌة لإلستزراع المابى فى مصرباستخدام تكنولوجٌا اإلستشعار من
البعدونظمالمعلوماتالجؽرافٌةٌتمعلىاساسهاٌتمتحدٌدالمواقعالمناسبةالقامةمزارعسمكٌة،اال
انهلمٌتمتنفٌذاالتفاقحتىتارٌخه،رؼماهمٌته،مماٌفرضسرعةتفعٌلهذاالمشروعفىاسرع
وقت .
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 مفهوم االستزراع 
االستزراعالمابىهوجزءمنمصطلحاعموأشمل،وٌقصدبهتربٌةانواعمعٌنةمنالكابناتالمابٌة
،االسماك– القشرٌات -المحارٌات -الطحالبوؼٌرها،تحتظروؾمحكمةمناعاشةوتؽذٌةونمو
وتفرٌخ وحصاد و جودة مٌاه وظروؾ بٌبٌة مناسبة .وفً مساحات معٌنة سواء أحواض ترابٌة أو
خرسانٌةأوأقفاص .
 محاورالتخطٌط العلمى لمشروعات المزارع السمكٌه 
إن التخطٌط العلمً لمشرعات االستزراع السمكى  ٌعتبر الضمان الوحٌد لتحقٌق معدالت تنمٌة
متسارعه دون حدوث إختناقات أو انتكاسات ؼٌر متوقعهتإدي إلً نتابجؼٌر محسوبه .ان خطط
تربٌةاالحٌاءالمابٌةتقومعلىالمحاوراالتٌه:
المحور األول :أهداف تنمٌة قطاع تربٌة االحٌاء المائٌة :
مناستقراءممارساتتربٌةاالحٌاءالمابٌةفًالدولالتًتزاولأنشطةاالستزراعالمابٌةٌ،مكن
رصدمجموعةاألهداؾالتًتسعًخططالتنمٌةإلًتحقٌقهاوهى :
-1تحسٌنموقؾاألمنالؽذابً .
-2خلقفرصعملومكافحةالبطاله .
-3تنمٌةالمناطقالرٌفٌةوالصحراوٌةوالساحلٌه .
-4حماٌةوالمحافظةعلًالبٌبهالمابٌةوالتنوعالبٌولوجًمنخاللتدعٌمالمخزوناتالسمكٌةفً
المصاٌد الطبٌعٌة والتحكم فً الحشابش النباتٌة المابٌة ،والمحافظة علً األنواع المهدده
باألنقراض ،
 -5تعظٌم العابد من الموارد المابٌة عن طرٌق استؽالل مٌاه الصرؾ الصحً والزراعً بعد
معالجتها) .
-6توفٌرالعمالتاالجنبٌةمنخاللالتصدٌر 
المحور الثانً  :االستفادة من التجارب السابقة
لماكانتالتنمٌةعملٌةمستمرةفإنهفًالمراحلاألولًمنهاٌجباالستفادةمنالتجاربالمحلٌة
واالقلٌمٌة والعالمٌة والتً وفرت مخزون من المعارؾ والخبرات ٌمكن االستفادة منها فً التوسع
وتطوٌرهذاالنشاط .
المحور الثالث  :تقٌٌم الوضع الحالً
أنتطوٌرخططوبرامجتربٌةاالحٌاءالمابٌةفًمصرٌجبأنتبدأمماهوقابماآلنوذلكمن
خالل التعرؾ علً الوضع الحالً لهذا النشــاط وتقٌمــه وتحدٌــد المشاكـل والمعوقات القابمة
واالمكانٌات المتاحه  ،والتً علً اساسها ٌمكن وضع خطط وبرامج التنمٌة بما ٌضمن تحقٌق أكبر
كفاءةاقتصادٌةواجتماعٌةمنهذاالنشاط .
المحور الرابع :حصر المقومات األساسٌه لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌة :
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تعتمدتربٌةاألحٌاءالمابٌةعلًعدةمقوماتأساسٌةٌجبتوفٌرهاحتًتتحققالكفاءةاالقتصادٌة
لمثلهذهالمشروعاتمثلاألرض–المٌاه–الزرٌعه(الٌرقاتواألصبعٌات)–األعالؾ–األسمدة.
لذافؤنالتوسعالمخططفًمشروعاتالتربٌةالمابٌةٌتطلبمعالجةهذهالعناصربعنابةودقةفًإطار
التحلٌلالمستقبلًالمكانٌاتالتوسع،لضمانتحقٌقالتناسببٌنهذهالعوامل،بحٌثالنفاجؤبنقص
احدهاأوبعضهامماٌإثرعلًجدويهذهالمشروعات،وعلًهذافؤنمنالضروريتوفٌربٌانات
شاملةودقٌقةعنهذهالمقوماتمنخاللاألجابةعلًاالسبلةاألتٌه :
 -ما هً المناطق المتاحة لتربة االحٌاء المابٌة ؟(المناطق الصحراوٌة – المستنقعات –
السواحل–المسطحاتالمابٌة–أنهاربحٌرات–خزانات) .
مديوفرةالمٌاهالمتاحهفًحالةمزارعالمٌاهالعذبهأوشبهالعذبهأوالمالحه .مديوفرةالٌرقاتواالصعبٌات مديوفرةاألعالؾواألسمدة 
المحور الخامس :توفٌر قاعدة بٌانات شاملة ودقٌقه من خالل األجابه علً األسئله األتٌه :
أٌننزرع؟ 

-ماذانزرع؟ 



-كٌؾنزرع؟ 
-منسٌزرع؟ 

ماهًاألثارالبٌبٌهلمشروعاتتربٌةاالحٌاءالمابٌة؟ ماهًالجدوياالقتصادٌة؟ ونعرض فٌما ٌلً بعض التفاصٌل عن هذه الجوانب :
أٌن نزرع ؟ والذيٌعنًاختٌارالموقعالمناسب،والذيٌعتبرأهمالعناصرالتًتساهمفًعملٌةنجاح
التربٌهوالذيٌجبأنتتوفرفٌهعدةشروطمنأهمها :
أنٌكونسهلالتضارٌس،ومرتبطبطرقووسابلمواصالتأنٌكونقرٌبامنمصدرللمٌاه.أنٌكونبعٌداًعنتؤثٌرالظروؾالجوٌهالؽٌرمناسبهمثلالمناطقشدٌدةاألمطارأوالرٌاح.أنٌكونبعٌداًعنمصادرالتلوث.أنٌوفرالمواءمهمعاالستخداماتاألخريفًنفسالمنطقةوٌتسقمعالنظٌماالٌكولوجٌه.ماذا نزرع ؟ وٌعنًاختٌاراألسماك(الكابناتالمابٌة)والتًٌجبأنٌتوفرلهاالشروطاألتٌه :
أنتكونمتوفرهمحلٌابقدراألمكانأوقابلهلألقلمهمعالظروؾالمحلٌه.قادرهعلًالتكاثرطبٌعٌاًفًاألحواض.قادرهعلًالمعٌشهفًظروؾالتربٌه.قادرهعلًالتؽذٌهفًمواقعالتربٌه.2

سرٌعالنمو.خالٌهمناألمراض.لهاقبوللديالمستهلك.كٌف نرزع ؟ أومعنًأخرطرٌقةالتربٌة(أحواض– اقفاصعابمهأوقاعٌه،استزراعفً
حظابر مسٌجه  ،وما أذا كان نظام التربه سٌعتمد علً األسلوب االنتشاري أو شبه المكثؾ أو عالً
التكثٌؾأواألستزراعالتكاملًمعاألنتاجالزراعًوالحٌوانً .
من سٌزرع ؟ انمشروعاتالتربٌهٌمكنأنتتممنخاللثالثمجموعاتمنالمشروعات:
أوال  :المشروعات صغٌرة الحجم
و هذهتكونمالءمةلصؽارالمستثمرٌنوٌكونالهدؾمنهاأنتاجأصناؾلالستهالكالمحلًفً
المراحلاألولًعلًاألقل،وفًهذهالمشروعاتٌكونحجماالستثماراتالمطلوبةوتكالٌؾالتشؽٌل
فًقدراتالمستثمرالصؽٌر،االأننجاحمثلهذهالمشروعاتسوؾٌعتمدكلٌةعلًتوفٌرونوعٌة
الخدمات اإلرشادٌة للمعاونة فً تطبٌق التقنٌات المناسبة  ،وتوفٌر التوجٌه الفنً والنصٌحة للمستثمر
الصؽٌرمنخاللتوفٌرعددونوعٌةمناسبةمنالمرشدٌن .
كما أن توفٌر الزرٌعة فً الوقت المناسب وبالكمٌات المناسبة ٌعتبر من أهم احتٌاجات هذا
الحجممنالمشروعاتبحٌثمنالصعبأنٌنتجكلمزارعالزرٌعةالتًتحتاجهامزرعته،وعلً
هذافؤنأنتاجالزرٌعةفًمراكزالتفرٌخوتوفٌرشبكةتوزٌعمناسبةتعتبرمنأهمالخدماتالمطلوبة،
كذلك الحال بالنسبة لألعالؾ  ،حٌث أثبتت التجارب أن األنتاج صؽٌر الحجم ألؼذٌة مركبة تستخدم
مكوناتؼذابٌةمحلٌةٌعتبرذاتجدوياقتصادٌةوٌمكنتنفٌذهاباستثماراتمالٌةمحدوده .
وعلً هذا فؤن تشجٌع صؽار المستثمرٌن لالستثمار فً مزارع سمكٌة صؽٌرة الحجم ٌفتح
مجاالتأخريلالستثمارفًأنتاجزرٌعةاألسماكومشروعاتأنتاجاألعالؾالسمكٌة .

ثانٌا :المشروعات كبٌرة الحجم
وتهدؾاساساإلًأنتاجأصناؾذاتقٌمةتسوٌقٌةعالٌهسواءداخلٌاأوخارجٌا،والتًتحتاج
إلًاستثماراتكبٌرةنسبٌا،حٌثتتصؾبدرجةمنالتكاملفًمجالأنتاجالزرٌعةواألعالؾوحفظ
وتصنٌع المنتجات ،وكذلك إنشاء وحدات لألبحاث خاصة بها ،وماٌتطلبه ذلكمن إقامة مشروعات
تجرٌبٌة صؽٌرة .وكل هذا ٌتطلب خبرات إدارٌة وفنٌة ذات كفاءة عالٌة خاصة فً حالة تصدٌر
المنتجات .
ونظراًألنهذهالمشروعاتتكونكثٌفةرأسالمالفؤنهاتكونأكثرمالءمةلكبارالمستثمرٌن
واألفرادوصنادٌقوبنوكاالستثمار .

ثالثا  :المشروعات المشتركة
وتعتبر المشاركة مع مستثمرٌن أجانب احد مصادر التموٌل لمشروعات االستزراع المابً
كبٌرةالحجم.خاصةعندماتكونهناكحاجةلرأسمالأجنبًلعدمكفاٌةاالستثماراتالوطنٌة،أو
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عندماتكونهناكحاجةإلًخبراتاستثمارٌةخارجٌةأوالمعرفةالتقنٌة،وهذاٌتطلبتعرٌؾالشرٌك
األجنبًبالمزاٌاالمتاحةمثل :
-

الظروؾالبٌبٌةالمالبمةعلًمدارالعاموالمناسبةلالستزراعالمابً .
انخفاضتكلفةالموقع.
رخصاألٌديالعاملة.
مكوناتمناخاالستثمارالمتاح.

ومع هذا فؤن جذب االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة فً قطاع االستزراع المابً ٌتوقؾ أساسا
علًمناخاالستثمارالسابدعلًمستويالدولةومستويالقطاع .
وٌعكس مناخ االستثمار كافة المكونات الفنٌة والتشرٌعٌة واالقتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة
والتسوٌقٌةوالسعرٌةوالبٌبٌةالتًتتفاعلمعبعضهاالبعضلتوفٌرإطارٌشجعاالستثمارٌعملعلً
ضخةفًمشروعاتاالستزراعالمابً .
المحور السادس  :التقٌٌم البٌئً
عند التخطٌط لتنمٌة االستزراع المابً فؤنه ٌجب االخذ فً االعتبار المحددات البٌبٌة لهذا
التوسع ،فاالستزراع المابً ٌتنافس مع الموارد المابٌة واألرضٌة والتً تإدي فً بعض األحٌان إلً
تعارضمعالمستخدمٌناآلخرٌنللموارد.وكذلكفؤنهناكأثاراً سلبٌهلممارساتاالستزراعالمابً
علً البٌبه  ،فهو ٌستخدم الموارد وٌسبب تؽٌرات بٌبٌه مثل التؽٌرات التً قد تحدث فً التنوع
البٌولوجًفًالمنطقة،وتدهورنوعٌةالمٌاه،كماأنمشروعاتاالستزراعالمابًتتؤثربالتؽٌرات
البٌبٌةالحادثهوالتًقدٌكونلهاأثارسلبٌهعلًكفاءةهذهالمشروعات.وعلٌهفٌجباعدادتقٌٌمبٌبً
لمشروعاتتربٌةاألحٌاءالمابٌة .
المحور السابع  :الجدوي االقتصادٌة
تتوقؾالقراراتاالستثمارٌهعلًمديقدرةالمشروععلًتحقٌقعابدمناسبٌشجعالمستثمر
فً االستمرار فً النشاط  ،وعلٌه فؤنه ٌجب أن تتضمن الخطط والبرامج مشروعات ذات جدوي
اقتصادٌةوٌتمذلكمنخاللتنفٌذمشروعاتتجرٌبٌه(استكشافٌه).فبعداعدادخرٌطةشاملهللمناطق
المناسبه القامة مشروعات الزراعة المابٌة ٌ ،تم اختٌار موقع وأكثر كنموذج لتنفٌذ نظام التربٌه
المناسب ،وكذلك بهدؾ الحصول علً المعدالت الفنٌه والبٌبٌة واالقتصادٌة العداد دراسات جدوي
المشروعات فً بقٌة المناطق ذات الظروؾ المتشابه علً مستوي الدولة  .وكذلك تحسٌن قدرات
الخبراء الوطنٌن لتنفٌذ المشروعات المتوقعه  ،علً أن ٌتم مراجعة خطط وبرامج تنمٌة مشروعات

تربٌةاألحٌاءالمابٌةفًضوءنتابجتنفٌذالمشروعاتالتجرٌبٌه.
 استعراض االستزراع السمكى فى مصر
  ُتعتبرالثروةالسمكٌةفًمصرواحدةمنأهممصادرالدخلالقومً،كماانهامصدرمنمصادرالبروتٌناآلمنالذيٌوفراالحتٌاجاتالؽذابٌةداخلٌاًوٌنمًصناعاتأخرىبجانبه .
ٌبلػإنتاجمصرمناالسماكعام 2118حوالى1.1ملٌونطن،وٌستحوذاالستزراعالسمكىعلىنسبةتقدربحوالى%81منإجمالىإالنتاج ..
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 تشٌراإلحصابٌاتالصادرةعنالجهازالمركزيللتعببةالعامةواإلحصاءعام 2115إلىأننشاطالزراعةوصٌداألسماكحققأكبرنسبةمشاركةللمشتؽلٌنفًاألنشطةاالقتصادٌةفًمصرحٌثبلػ
عددالعاملٌن6.5مالٌٌنمشتؽلبنسبة%26.5منإجمالًعددالمشتؽلٌن .
 تعتبر مص ُر نموذجا ً ٌُحتذىبه فً منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌابفضل الدعم الكبٌر المقدم لتنمٌةقطاعاالستزراعالسمكًالذىٌهدؾإلىخلقآفاقواعدةلالستثمار،وفىهذااإلطارشهدتمصر
خاللالفترةالماضٌةانطالقالعدٌدمنالمشروعاتالداعمةلالستزراعالسمكى.
 تقدرمساحةالمزارعالدابمة– المقامةعلًاراضًؼٌرقابلةللزراعةالنباتٌةبحوالً 181ألؾفدانوالتًتمثلحوالً%3.3منأجمالًمساحةاألراضًالزراعٌةوالمقدرةبحوالً8ملٌون
فدانباالضافةإلًمساحاتاخرىتستخدممزارعمإقتة .
  تطور األنتاج من المزارع السمكٌة بشكل ملحوظ من  66.6ألؾ طن عام  1111إلً حوالً1.6ملٌونطنعام2118تمثلحوالً%81منأجمالًاألنتاجالسمكًعام .2118
حوالً%88منالمزارعالسمكٌةتتركزفًمنطقةشمالالدلتاحولالبحٌراتالشمالٌة(مرٌوط–ادكو–برلس–منزلة)حٌثتستخدمالمٌاهالشروبوالمٌاهالبحرٌة .
 تساهمالمزارعالخاصةبحوالً%11منأنتاجالمزارعوٌرجعذلكإلًمرونــةاإلدارةفــًالقطــاعالخاص.وتوجدفًالوقتالحاضر 12جمعٌة تعاونٌةتضمحوالً 1586مزارع،
وتقعهذهالجمعٌاتتحتمظلةاالتحادالتعاونًللثروةالمابٌة .
 ٌتسمأنتاجالمزارعالسمكٌةبالموسمٌة،بسببالتؽٌراتالموسمٌةفًدرجــاتالحـرارةوالتًتإثـر فـً النمـــو والبقــاء  ،وكذلك بسبب االعتمــاد علً المصاٌد الطبٌعٌة فً الحصول علً
زرٌعةاألسماكالبحرٌةوالتًتتوفرفًمواسممحددة .
 تعتبرأسماكالبلطًوالبوريأهماألصناؾالمستزرعةفًنظماالستزراعمتعدداألصناؾ،االأنتربٌةأسماكالبلطًفقطتنتشركذلكفًعدةمناطق.كماأناألسماكالبحرٌةمثلالدنٌس،
القاروص،واللوت،والجمبريبدأتتربٌتهافًأواخرالثمانٌاتوبداٌةالتسعٌنٌات .
تحتلمصرالمرتبةالحادٌةعشرةعلًمستويالعالمواألولًعلًمستويالقارةاألفرٌقٌة .
اهمٌة االستزراع السمكى
أ  -تحسٌن موقف األمن الغذائى
اناخطرتداعٌاتالمشكلةالسكانٌةهىانكشاؾاالمنالؽذابىالمصرىمنالسلعالؽذابٌةومنضمنها
االسماك،أنإنتـاجالمــزارعٌمكنأنٌســهمفىسدالحــاجةالمتـزاٌدةمنالؽذاء،والتىتتواكبمع
االزدٌادالمضطردفىعددالســـكانخاصــة،حٌثٌتضحذلكمنالمإشراتاالتٌة -:
 المزارعالسمكٌةهًأكبرمصدرلالمداداتالذاتٌةمناألسماكفًمصر،حٌثتساهمبحوالً%81مناألجمالًالكلًألنتاجاألسماكالمقدربحوالً1.1ملٌونطن(أنتاجالمزارعحوالً
1.6ملٌونطن)عام .2118
 ٌقدرمتوسطنصٌبالفردمناألنتاجالمحلًلألسماكبحوالً 11.6كجمفًعام 2118منها15.1كجممناالستزراعالسمكًٌمثل%82منأجمالًاألستهالك،
5

  إنتوفٌراسماكالمزارعالسمكٌةفًاالسواقالشعبٌةخاصةالبلطًلعبدورامهمافًضبطاالسعاربالمقارنةبماحدثفًاسعارالسلعالبدٌلةمنلحومودواجن .
بفضلانتاجالمزارعالسمكٌةتجاوزنصٌبالفردمناألسماكالمستوىالعالمىحٌثزادمتوسطنصٌبالفردمناألسماكفًمصرسنوٌا ًإلى( 21كٌلوجراما)عنالمتوسطالعالمً( 18كٌلو
جراما ً) .
  -تساهم المزارع السمكٌة فً تقلٌل االعتماد علً االستٌراد والذي قدر بحوالً  324ألؾ طنقٌمتهاحوالى12.3ملٌارجنٌهعام.2118

ب -فتح مجاالت لالستثمار وزٌادة الناتج المحلى
 تقدراجمالًاالستثمارات(راسمالثابتوعامل)فًالمزارعالسمكٌة(ملك،اٌجار،مإقتة)اكثرمن61ملٌارجنٌهمصريطبقاالسعار.2118هذابخالؾاالستثماراتفىاالقفاص
السمكٌةوالقطاعاتالمعاونةمثلالمفرخاتومصانعاالعالؾوالتسهٌالتالتسوٌقٌة.

ج  -خلق فرص عمل ومكافحة البطاله
ٌوفرقطاعاالستزراعالسمكىحوالى151الؾفرصةعملفىسلسلةالقٌمة،طبقالتقدٌرات
المركزالدولىلالسماك .
د  -التنمٌة الرٌفٌة و تنمٌة المناطق الساحلٌه.
هـ -حماٌة والمحافظة علً البٌئه المائٌة والتنوع البٌولوجً
من خالل تدعٌم المخزونات السمكٌة فً المصاٌد الطبٌعٌة   ،والتحكم فً الحشابش النباتٌة
المابٌةفىالبحٌراتوالمٌاهالداخلٌةاالخرى،والمحافظةعلًاألنواعالمهددهباألنقراض .
و -تعظٌم العائد من الموارد المائٌة عن طرٌق استغالل مٌاه الصرف الصحً والزراعً بعد معالجتها
فى تربٌة االسماك .

 نظـم االســتزراع :توجدعدةنظملالستزراعالسمكًتتفاوتمنحٌثمستويالتقنٌاتالمستخدمة .
 -1االستزراع االنتشاري :
وٌتم فً أحواض أرضٌة ( تحاوٌط ) وٌتصؾ بمحدودٌة المدخالت المستخدمة فً التربٌة ،
وأنخفـاض قٌمــة رأس المال المستثمرومستــــوي اإلدارة المزرعٌة  ،وهً شابعة األستخدام فً
البحٌراتمنذعشراتالسنٌٌنوتتراوحمساحةالحوضمن 51–2فدانحٌثٌتمحجزاألسماكفً
التحوٌطـةوتعتمدأساساعلًالؽذاءالطبٌعًالمتوفرفًالوسطالمابً،وعلٌهفؤنمتوسطاألنتاجٌــة
منخفض وٌتــراوح مــا بٌن  111كجـم إلً  311كجـم  /فـدان – وهذه الممارسات ممنوعة بحكم
القانوننظرالتنافسهامعالصٌدالحرفًالبحٌرات،االأنهامازالتقابمه .
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 -0االستزراع الشبه مكثف فً األحواض :
وٌعتبراألسلوباألكثرانتشاراًفًمصر،حٌثٌنتجحوالً%12منأجمالًأنتاجالمزارع
السمكٌة.وتتراوحمساحةالحوضبٌن 25 – 1فدان.وٌقدرمتوسطاألنتاجٌةالسنوٌةللفدانمابٌن
  11 – 2طن.وٌندرجتحتهاالمزارعالمإقتةوتنتجأسماكالبلطًوالعابلهالبورٌةوأسماكالمبروك
والدٌنسواللوتوالقاروصوتوجدفًمحافظات(كفرالشٌخ -الدقهلٌة -الشرقٌة -دمٌاط -بور
سعٌد-االسماعٌلٌة) .


 

 -3االستزراع المكثف فً األحواض :
وهذاالنظامبدأفًاالنتشارفًمساحاتكبٌرةوالتًكانتتعملبنظامالشبهمكثؾ،وٌستخدم
فًهذاالنظامالهواٌاتوٌتمتجدٌدالمٌاهبنسبةتتراوحمابٌنٌ%11–2ومٌاً .

 -4االستزراع المكثف فً أحواض أسمنتٌة:
وهوأحدالنظمالتًتوسعتبسرعةخاللالعشرةسنواتاألخٌرةوهًتستخدمفًاالستزراع
المتكامل بٌن الزراعة النباتٌة والسمكٌة  ،وأن هذا النظام لقً قبوال بسبب أرتفاع العابد من المٌاه
المستخدمة .
 -5االستزراع المكثف فً أقفاص :
ٌتواجد فًبعضالمجارىالمابٌة،وٌستخدماساسا ًفًأنتاجأسماكالبلطًوالمبروكالفضً
والبوري 
 -6االستزراع البحري :
مازالفًمراحلهاألولً،وأنتنمٌتهمازالتتواجهعدةمشاكلومعوقاتفنٌةواقتصادٌة،
حٌث مازال ٌعتمد فً معظم الحاالت علً توفٌر الزرٌعة من المصاٌد الطبٌعٌة  ،وأن مساهمته فً
األنتاجمنالمزارعالسمكٌةمازالمتواضعا .

 االشتراطات الفنٌة والصحٌة والبٌئٌة لمشروعات االستزراع السمكى
اصدرتوزارةالدولهلشبونالبٌبه– جهازشبونالبٌبةفىعام 2111دلٌلاالستراطاتالبٌبٌة
لمشروعات االستزراع السمكى تضمن الفصل الرابع منه االشتراطات الفنٌة والصحٌة والبٌبٌة(
مرفق .)1
 العوامل والسٌاسات التً تعوق تنمٌة القطاع
منذبداٌةعام2118أصبحمنالواضحأنهناكتراكمللعدٌدمنالمشاكل،وعلٌهفإنهٌجبوضع
تصورلرإٌةمشتركةبٌنواضعىالسٌاساتومتخذىالقرارمنجانبواصحابالمصلحةمنجانب
اخر .
ونعرضفٌماٌلًألهمهذهالمحددات :
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األعــالف :
تمثلاألعالؾنسبةعالٌهفًتكالٌؾاألنتاجوالتًتقدربؤكثرمن%61فًالمتوسط،وتمثل
زٌادة أسعار األعالؾ مشكلة خطٌره لمزارعً األسماك  ،حٌث تإثر بشكل مباشر علً األرباح من
النشاط .
الزرٌعــــه :
فى بعض الحاالت قد تكون جودة الزرٌعه التً تنتجها بعض مفرخــات أسمــاك البلطً
منخفضــه مما ٌـإدي إلً أنخفاض معدل التحول الؽذابً وأرتفاع معدالت استهالك األعالؾ التً
تستخدمها الزرٌعه  ،وأن أنخفاض جودة زرٌعة المفرخات قد ٌكون بسبب عدم كفاٌة المعرفه التقنٌه
ألفضلممارساتإدارةالمفرخات .
كماأنالمصاٌدالبحرٌةتعتبرالمصدرالوحٌدألمدادالمزارعبزرٌعهأسماكالبوريوجزبٌا
أسماكالدنٌسوالقاروص،مماقدٌإثرعلًإنتاجٌةالمصاٌدالطبٌعٌة .
المٌــــاه :
الٌصرحللمزارعالسمكٌةباستخداممٌاهالري(مٌاهالنٌل)،وٌعتمدبدالمنذلكعلًمٌاه
الصرؾ  ،كما تعتمد بعض المزارع علً مٌاه البحٌرات  ،وبعض المزارع تواجه مشاكل فً جودة
المٌاه،وبصفهخاصهتلكالمزارعالتًتقعفًنهاٌةمصارؾالصرؾالزراعً،حٌثتقلجودة
المٌاهبمعدالتأكبر.وقدانعكسهذاالوضععلًالقٌمهاإلٌجارٌهألراضًالمزارع،حٌثٌكون
االٌجار أعلً عندما تكون المٌاه جٌده  ،وتنخفض القٌمة االٌجارٌه كلما اتجهنا نحو نهاٌة قنوات
الصرؾ .
األرض :
توجدعدةأسبابتحدمنالتوسعاألفقًفًاالستزراعالسمكًأهمها :
محدودٌةاألراضًفًبعضالمناطق .

زٌادةالقٌمةاالٌجارٌةالتًتطلبهاالجهاتالحكومٌةوالقطاعالخاص .

عدم السماح ( فً ظل القانون الحالً ) لمزارعً األسماك علً تملك أراضً الدوله التً ٌتم

تؤجٌرها وهذا ٌمثل عابق  لتطوٌر أوتحدٌث المزرعه من خالل ضخ االسثتمارات الالزمة
للتطوٌر.
اإلٌجاراتالتًتدفعللحكومةفًموقعمعٌنقدالتعكسحجمماتماستثمــارهفــًالمــزارع

السمكٌــةبواسطـــةالمزارعــٌنخــاللالسنواتالسابقة،بمعنًأنالمستؤجرالجدٌدقدٌإجر
مزرعةقابمةبنفسقٌمةاإلٌجارللفدانالتًكانٌدفعهاالمستثمرالذيقامبإنشاءالمزرعة.
فتراتاإلٌجارقصٌرةنسبٌالألراضً(سواءمإجرةمنالحكومةأومنمالكالقطاعالخاص)

مماٌقللمناالحساسباألمانواالستقراروضخاستثماراتجدٌدة .
الطاقـــــه :
كثٌرمنالمزارعالسمكٌةؼٌرمتصلهبشبكةالكهرباءالحكومٌه،فًنفسالوقتؼٌرمسموح
لها  بؤقامة تجهٌزات كهربابٌه علً ارض مإجره  ،مما ٌضطرهم إلً أستخدام المولدات الكهربابٌه
لتوفٌرالطاقةلطلمباتالمٌاهوالتًتستخدمالوقودالسابلوالذيقدٌصعبتوفٌرهفًبعضاألماكن
واألوقات .
اإلدارة المزرعٌه :
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فًكثٌرمناألحٌانالتتوفرللمزارعمعرفةكافٌةبؤفضلالممارساتالستخداماألعالؾ،
وكثافةالتخزٌن،والرعاٌةالصحٌهلألسماك .
التسوٌق :
هناكمإشراتعنتراجعأسعاراألسماكفًالسنواتاألخٌرهبسببعدةعواملهً :
زٌادةأنتاجالمزارعالسمكٌة . تفضٌل المستهلك للسلع البدٌله ( اللحوم والدواجن ) وكذلك أسماك المصاٌد الطبٌعٌه بسببمخاوؾصحٌهمناألسماكالتًتنتجهاالمزارعبسببجودةمٌاهالمزارع .
 موسمٌةاألنتاجفًالمزارعالسمكٌةمماٌإديإلًزٌادةالمعروضفًمواسمالحصادوبالتالًأنخفاضالسعرخاصةفًظلعدموجودوحداتحفظوتصنٌعاألسماكوالتًتساعدعلًخلق
قٌمةمضافةألنتاجالمزارعالسمكٌة .
 عدم مالءمة الطرق التً تربط المزارع بمراكز التسوٌق والتً تجعل من الصعوبة نقل أنتاجالمزارعإلًاألسواق .
التموٌــل :
ٌعتبرتجارالجملةوكذلكتجارومصنعًاألعالؾأهممصادرمنحاألبتمانلمزارعًاألسماك
.ومعالزٌادةالمستمرةفًأسعاراألعالؾمنذمنتصؾالتسعٌنٌات،تزدادأهمٌةالدورالذيتلعبههذه
المصادرفًتموٌلأنشطةاالستزراعالسمكً .
و ٌرجع ذلك إلً القصور فً دور البنوك التجارٌة فً منح االبتمان للمزارعٌن ،حٌث تعتبر
أنشطةاالستزراعالسمكًمناألنشطةالتًترتفعفٌهادرجةالمخاطرة،وبالتالًارتفاعفابدةاألبتمان
وطلب ضمانات ال ٌستطٌع معظم المزارعٌن توفٌرها  ،خاصة اذا كانت اراضً االستزراع مإجرة
ولٌستمملوكة .
التشرٌعــات واألطار المؤسسً :
ٌ -1وجدقصورواضحفًالقانونرقم124لسنة1183المنظمالنشطةالصٌدوالمزارعالسمكٌة،
حٌثلمٌتضمنالقانونتعرٌؾمحددللمزارعالسمكٌة،مماٌضعالمزارعالسمكٌةبدونؼطاء
تشرٌعًٌحمًاالستثمارفًهذهالمشروعات.كماأنالتشرٌعاتالمنظمهالستخداماتالمٌاهال
تؤخذ فً اعتبارها استخدام المٌاه فً االستزراع السمكً  .كما ال ٌوجد تشرٌع ٌنظم مزارع
األقفاصوٌحددمعاٌٌراستخدامها– كذلكالتوجدقواعدثابتهومقننهبنظماستؽاللمناطقأو
اجزاء من البحار فً مشروعات االستزراع السمكً باستخدام األقفاص والحظابر المسٌجه،
وتوفٌروسابلالحماٌةالقانونٌةلهذهاألنشطةفًمناطقمملوكةملكٌةعامة .
وبالنسبهلقانونالتعاونٌاتالسمكٌةرقم 123لسنة 1183فإنالقانونلمٌتضمناألطارالعام
للنظامالداخلًالذيٌتناسبمعظروؾالجمعٌاتالتعاونٌةلالستزراعالسمكً .
-2ؼٌاب األطار المإسسً الذي ٌضمن التكامل بٌن الجهات ذات العالقة  .فعلً سبٌل المثال فؤن
هٌبةالثروةالسمكٌةؼالباالتشاركرسمٌافًوضعالسٌاساتالمرتبطةبالمسطحاتالمابٌة،
وٌرجع ذلك إلً أن الوزارات األخري ذات العالقة تتجة إلً وضع السٌاسات المرتبطة
بالمسطحاتالمابٌةفًاطارالنشاطالذيٌخصهاوماٌحققأهدافها.ونتٌجــةلتعددالجهــات
ذاتالعالقــةبإدارةالقطــاع،فإنكلجهـه تصدرقراراتهابدونتنسٌقمعالجهاتاألخري.
مماٌإديإلًتضاربها،بلاحٌاناتناقضها.خاصةتلكالقراراتالتًتصدرمنالمحافظٌن.
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خاصةفًظلؼٌابنظامللمساءلةحٌثالٌتممحاسبةومراجعةالمسبولٌنفًالمحافظاتعن
قرارتهم .
-3االسترخاءفًتنفٌذالقوانٌنوالقرارات .
االرشاد والتدرٌب :
ٌوجد قصور فً مجال االرشاد والتدرٌب لمزارعً األسماك خاصة فٌما ٌتعلق بالجوانب
المتعلقهباإلدارةوالهندسهالمزرعٌه .

 أهم مشروعات االستزراع السمكى الكبرى فى مصر :

تنوٌه :المعلوماتالواردةفىهذهالورقةعنمشروعاتالمزارعموضوعالعرضمصدرهامانشر
فىوسابلاالعالمالمختلفةحٌثلمتتوفرلنامعلوماتموثقةمنمصادراخرىمثلدراساتالجدوى
اواٌةدراساتاخرى 
أوالً  :مشروع المزارع السمكٌة حول محور تنمٌة قناة السوٌس الجدٌدة
تمثلمنطقةالقناةوسٌناءعمقاًاستراتٌجٌاللبالد،األمرالذىٌحتمضرورةتنمٌتهاوتطوٌرها،ومنثم
فعملٌة االستزراع السمكى من أنسـب مشــروعات التنـمٌة لتلك المنطقة نظـرا لتوفــر كل عناصر
المشـروعبطولالشاطاالشرقىلقناةالسوٌس .
ٌوفر المشروع فى مرحلته األولى مساحة التقل عن ( )448فدانا ً لالستزراع السمكى عالى الجودة
تشمل()461حوضاًبدأإنتاجهافعلٌامعافتتاحقناةالسوٌسفىأؼسطس،2115ومنالمقررأنتقام
األحواضالسمكٌةعلىضفةالمشروعالعظٌمعلىمساحةإجمالٌةتبلػأكثرمن()5114فدانا ًتشمل
( )3828حوضاً ،وتبلػ تكلفة البنٌة األساسٌة الخاصة به ( )651ملٌون جنٌه  ،ومن المقرر أن ٌتم
االنتهاءمنهفىأؼسطس .2116
فكرة المشروع ورسالته :
توفٌرمنتجاتؼذابٌةآمنةتسدحاجةالمجتمعوتمثلقوامالصناعاتمتطورةومنتجاتذاتجودةعالٌةتصلحللتصدٌر .
تنمٌةوإكثار الثروة السمكٌة فى أحواض الترسٌب شرق القناةبهدؾتوفٌر الؽذاء وتدرٌب وتؤهٌلكوادرمتخصصةوإٌجادفرصعملتسهمفىتعمٌروتنمٌةالمنطقة .

الموقع
تمتدأحواضالترسٌبشرققناةالسوٌسوالتىٌبلػعددها()23حوضاًمنجنوبتفرٌعةبورسعٌدوحتىبداٌةخلٌجالسوٌسبطول()121كمٌ،تراوحعرضالحوضمن5:3كم  .
  ٌقام المشروع على أربع مراحل  :مرحلتان من جنوب تفرٌعة بورسعٌد حتى شرق اإلسماعٌلٌة ،ومرحلتانمنشرقاإلسماعٌلٌةحتىبداٌةخلٌجالسوٌس .
ممٌزات المنطقة المقترحة للمشروع :
توفرمصادرالمٌاهالمالحةالالزمةلالستزراعالسمكى .10

وجودكوادرمتخصصةفىاالستزراعالسمكىومفرخالزرٌعةبجامعةقناةالسوٌسباإلسماعٌلٌة .توفرمساحاتشاسعةشرقالقناةتصلحإلنشاءاستثماراتعمالقة .التنوعالجؽرافىوالمناخىللمنطقةوالذىٌتٌحاستزراعأنواعمختلفةمناألسماكوالقشرٌات .القربمنالموانىءالستٌرادالخاماتوتصدٌرالمنتجات .القربمنالمحافظاتمماٌٌسرعملٌةنقلالمنتجاتإلىأسواقهاالداخلٌة .
األهداف االستراتٌجٌة للمشروع:
 تحقٌق االكتفاء الذاتى من األسماك ،وذلك من خالل زٌادة اإلنتاج السمكى حٌث ٌمكن أن ٌحققمشروعالمزارعالسمكٌةمابٌن()15–12طناًللفدان،وجمٌعهاتقعخارجحرم قناةالسوٌس
وٌتم توصٌل هذه المزارع بالقناة من خالل فتحات وقنوات مابٌة تقوم بتجدٌد مٌاه المزارع
باعتماداتعلىخاصٌةالمدوالجزرالتىتقومبهاالسفنأثناءمرورهابالقناة،علىأنتؽطىهذه
المزارعتكلفتهاخالل3أعوام.
 إٌجادفرصعملحقٌقٌةوجادةلتشؽٌلالشباب،والتىتقدربنحو11آالؾفرصةعملفىمجالالثروةالسمكٌة.
 تكوٌنمجتمعاتإنتاجٌةمتكاملةتعتمدعلىاإلنتاجالسمكى. تؽٌٌرشكلالمجتمعشرققناةالسوٌسمنحٌثالكثافةالسكانٌة. توفٌرمصدرللعملةالصعبة،وذلكعنطرٌقتصدٌراألسماكذاتالقٌمةاالقتصادٌةالعالٌةإلىالخارج والتى تلقى رواجا فى األسواق الخارجٌة مثل " الدنٌس والقاروص واللوت " ،خاصة
منطقةالشرقاألوسطواالتحاداألوروبى.
 تقلٌصالعجزفىالثروةالسمكٌةبمصروالذىٌقدربنحو()311ألؾطنسنوٌا،وذلكبتوفٌر()51ألؾطنسنوٌاتزدادمعإستخدامأنواعأخرىمنزرٌعةاألسماك).

مراحل سٌر العمل فى المشروع:
 مرحلةالتفرٌخٌ:تمإنتاجزرٌعةبمعدل 81ملٌونزرٌعةفىالعامالواحدمناللوتوالقاروص،باالضافةالىمفرخآخراوجزءمنفصلمنالمفرخاألولإلنتاجزرٌعةالجمبرى .
 الحضانات  :تلىمرحلةالتفرٌخوضعالزرٌعةفى"الحضانات"حٌثٌتموضعالزرٌعةبحجمجرامتقرٌبا فى الحضانة لتخرج بعد ذلك بؤحجام  5و 11و 21و 31و 41جراما  ،ولكن المخطط وضع
زرٌعةبحجم 41جرامافىاحواضاالستزراعلكىتكونالرعاٌةأفضل ،حٌثتتممتابعةالرعاٌة
الصحٌةالخاصةبهاوالتحكمفىحرارةالمٌاهالخاصةباألحواضودرجةالملوحة،كماٌتمتؽٌٌرالمٌاه
باستمراروإجراءعملٌةتعقٌملهاضدأىمتؽٌراتؼرٌبة،كماانهناكمجموعةفالترضخمةضد
الشواببحتىتصلالمٌاهالىالمفرخأوالحضانةنظٌفةتماماوبالتالىنضمنحٌاةمستقرةلألسماك
والحصولعلىأسماكذاتجودةعالٌةوخالٌةمناألمراض .
 إنشاء مصنع إلنتاج األعالف :وفقا ً لمواصفات معٌنة حٌث ان كل نوعٌة من العلؾ لها " معاملتحوٌل"وتماالتفاقمعالجهاتالعلمٌةمثلجامعةقناةالسوٌسوالمعهدالقومىلعلومالبحاروالمصاٌد
علىإنتاجأعالؾذاتمعاملتحوٌلعالٌةللؽاٌةوضمانجودةالعلؾبماٌحققأهداؾالمشروع  .
 مراكز تدرٌب وأبحاث :وذلك إلجراء بحوث على األسماك بهدؾ تحسٌنها ومواجهة أى مشاكل ،وإنشاءوحداتبٌطرٌةومعاملتحالٌلوكذلكإقامةمركزتدرٌبعالىالمستوىللعاملٌنفىالمشروع .
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 تسوٌق اإلنتاج :إقامةخطوطلتصنٌعاألسماكمثلالفٌلٌهواالستفادةمنمخلفاتالتصنٌعفىصناعةا ألعالؾ كمادة بروتٌنٌة من نفس السمك المنتج بعد تجفٌفه وطحنه وإعادة استخدامه مرة اخرى فى
صناعةالعلؾبدالمناستٌرادهمنالخارج،وأٌضا ًعملمصنعللتعببةوالتؽلٌؾٌقدممُنتجا ً مطابقاً
للمواصفاتالعالمٌةمنحٌثالجودةوالشكلوالحجموالوزنوقوةالعضلة .
حجم األعمال المنفذة بالـمشروع :
.

-إنشاءوتجهٌز()1381حوضالالستزراعالسمكىمملوءهبالمٌاهالمالحة

االنتهاءمنإقامة()611حوضإستزراعسمكًوالبواباتواآلالتالخاصةبالمشروع .تمالدفعبـ 48معدةتعملحالٌابقوة 115آالؾحصانفًإنشاءهذهالمزرعة،باإلضافة إلىشراء  43معدةأخرىمنالخارجتصلقرٌبالالنتهاءمنالمزرعةخاللعام،وتسهمالمزرعةفىتوفٌر
فرصالعمل،وزٌادةمعدالتاالكتفاءالذاتىبتكلفة215ملٌونجنٌه .
 تمالتخطٌطلزٌادةإنتاجالزرٌعة،لتصلإلى 65ملٌونزرٌعةسنوٌاً،عنطرٌقالتوسعفًإنشاءالمفرخات،والتًبلؽتحالٌا11مفرخاً،وجارىالعملفىانشاء4آخرٌن .
  ٌبدأ المشروع باستزراع أربعة أنواع من األسماك هى القاروص والدنٌس واللوت والجمبرى ، ونتٌجةانخفاضالزرٌعةبمصر،بدأالمشروعبنوعٌنمنالزرٌعةالمصرٌة،وزرٌعةمنعدةدول
منهاأسبانٌاوفرنساوإٌطالٌاوالٌونانالتىتملكأنواعامنالزرٌعةالمناسبةللبٌبةالبحرٌةالمصرٌة .
 منالمقررأنٌتمإنشاءمناطقللخدماتاللوجستٌةالمرتبطةباإلنتاجالسمكًللمزرعةالجدٌدة،مثلإقامة مصانع أعالؾ ومفرخات  ،ومراكز بحوث متخصصة فى اإلنتاج السمكى وصحة األسماك ،
باإلضافةإلىتقدٌمخدماتبٌطرٌة .
 ٌعدمشروعاالستزراعالسمكىبالقناةمنالمشارٌع"صدٌقةالبٌبة"حٌثٌعتمدعلىرفعالمٌاهمنالقناة لتربٌة بعض األنواع من األسماك  ،ثم ٌعاد استخدام المٌاه المنصرفة مرة أخرى عن طرٌق
معالجتهابٌولوجٌامنخاللالطحالبلٌتماستزراعأنواعأخرىمناألسماكبهاتتؽذىعلىالطحالب
كؤسماكالبورىوالبلطىوالسٌجان،التىتقومبعملفلترةأولٌةللمٌاهعنطرٌقالتؽذٌةعلىالطحالب،
لٌتبعهافلترةمٌكانٌكٌةقبلصرفهامرةأخرىعلىالمجرىالمالحىللقناة .
 ٌشاركفىتنفٌذالمشروعهٌبةقناةالسوٌسوهىالجهةاإلدارٌةوالتموٌلٌةللمشروع،وجامعةقناةالسوٌسوهىالجهةالفنٌةوالتقنٌةللمشروعالتىتولتمتابعةوتقٌٌمالتشؽٌلبالتعاونمعهٌبةتنمٌة
الثروةالسمكٌةبوزارةالزراعة.
ثانٌا ً  :مشروع االستزراع السمكى فى كفر الشٌخ :
تنفذ القوات المسلحة متمثلة فً «الشركة الوطنٌة لالستزراع السمكً واألحٌاء المابٌة» ،مشروعا
عمالقالالستزراعالسمكًفًشمالمحافظة كفرالشٌخ فىمنطقةتقعبٌنالبحرالمتوسطونهرالنٌل
فرعرشٌدفى«بركةؼلٌون»علىمساحة118كٌلومترابتكلفةتصلإلىنحو1.1ملٌارجنٌه،مما
ٌوفر فرص عمل تصل إلى 5آالؾ فرصة عمل باإلضافة إلى أكثر من  11آالؾ فرصة عمل ؼٌر
مباشرة 
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تتمٌزهذهالمزرعةبموقعهاالفرٌدكموقعمتوسطبٌنمٌنابىدمٌاطواالسكندرٌة،وأٌضا ًلكونهاتقع
علىالطرٌق الساحلىالدولى،باإلضافةإلىتمٌزحصولهاعلىمصدرهامنالمٌاهالتىتتؽذىبها
حٌث أنها تقع بالقرب من البحر المتوسط بمسافة مابتى متر وهى المسافة التى حددتها هٌبة حماٌة
الشواطىء هذا من الناحٌة الشمالٌة ومن الؽرب فنجد مٌاه فرع النٌل برشٌد ومصرؾ زؼلول وهذا
ٌجعلالمزرعةذاتقٌمةعالٌة .
ٌعدالمشروعانطالقةقوٌةفىمجالتنمٌةالثروةالسمكٌةلٌسبمحافظةكفرالشٌخالتىتنتج%41من
الناتجالقومىمناألسماكفحسب،ولكنعلىالمستوىالقومى،وخاصةأنهناكمشارٌعتقومعلى
صناعةاألسماك،والسٌماأنهسٌكونهناكتعاونبٌنجهازالخدمةالوطنٌةوجامعةكفرالشٌخمن
خالل كلٌة الثروة السمكٌة ،حول إٌجاد حلول سرٌعة وجذرٌة للمشكالت التى تواجه قطاعات الثروة
السمكٌةبالمحافظة .
ٌشملالمشروع415حوضالتربٌةاألسماكالبحرٌة،و626حوضالتربٌةالجمبري،و186حوض
رعاٌةأسماك،مواسٌرصرؾومصارؾمكشوفة،ومحطةرفعمٌاهعذبةبطاقة21ألؾمترمكعب
ومحطةرفعمٌاهالبحربطاقة51ألؾمترمربع،ومحطةرفعمٌاهالصرؾبطاقة15ألؾمتر،فً
الٌوم،باإلضافةإلى11ورشلتربٌةالٌرقاتوالجمبري .
مراحل المشروع
ٌتضمنالمشروعثالثمراحل :
المرحلة األولً  :تقامعلًمساحة 2515فدانا،تستهدؾإنتاجأسماكمنأصناؾعالٌةالقٌمةمثلالجمبرى،وكذلكالعابلة«البورٌة»وسٌتمتوجٌهاإلنتاجإلىالداخلوالخارجفىنفسالوقت،حٌث
منالمتوقعأنٌصلإنتاجهذةالمرحلةإلً3111طنأسماك،و5111طنجمبريسنوٌاً،استؽرق
العملفىهذهالمرحلةعاماونصؾالعاموهوانجازتارٌخىألجهزةالقواتالمسلحةفىأنٌتمالتنفٌذ
فىهذاالزمنالقٌاسى،وسٌتماالنتهاءمنهذهالمرحلةفىأؼسطس .2116
 المرحلة الثانٌة :بمساحة 3آالؾفدان ،وتستهدؾإنتاج 11إلً 12ألؾطنسنوٌا ً مناسماكالمٌاهالعذبة 
 المرحلة الثالثة :من 21إلً 21ألؾفدان،وتستهدؾإنتاج 18ألؾطنبحرٌة،و 24ألؾطنأسماكمٌاهعذبة .
مقومات المشروع :
إقامةمنطقةصناعٌةوإدارٌةمساحتها55فداناًتشمل :
-1مركزتدرٌبومركزتطوٌرأبحاث .
-2مصنعمنأحدثالمصانعلتعلٌباألسماكوتؽلٌفها .
 - 3مصنعإلنتاجالعلؾعلىمساحةمساحة 1518متراٌ،نتج 121ألؾطنسنوٌا ً ،متخصصة
لألسماكالبحرٌة،التًتختلؾعناألسماكالنهرٌة،بحٌثٌتمتطوٌرهإلًأفضلقٌمةؼذابٌة
وأفضلإنتاجممكن .
 - 4معملتفرٌخإلنتاجاألسماكالصؽٌرةجدا"الزرٌعة"،علىمساحة 18فدانا ًإلنتاج 21ملٌون
اصباعٌةزرٌعةمنفصٌلةالبورىوحبةزرٌعةمنفصٌلةالبلطىباالضافةإلى 2ملٌارحبة
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زرٌعةمنالجمبرىفىالدورةالواحدةلٌكونللمزرعةاكتفاءذاتىمناحتٌاجاتهابهدؾوضع
حدلمشكالتالصٌدالجابرفًالبحار،ومحاربةصٌدالزرٌعة .
-5مناطقإسكانللعاملٌن،ومبانومالعبمإهلة،وأماكنللمعٌشةومبٌتومعامل،مصممةطبقا
للمواصفاتوالمعاٌٌرالعالمٌة .
-6مصنعالفوم5251مترا،ومصنعالثلج1111مترفًالمرحلةالثانٌةوالثالثةللمشروع .
والمشروعبالكامل صدٌق للبٌبة حٌثٌتم تنقٌة مٌاهالمزرعة السمكٌة من خالل اقامة وحدات
معالجةلتنقٌةالمٌاهسواءقبلاالستزراعأوبعداستخراجاألسماكوذلكعلىأسسعلمٌةللحفاظعلى
البٌبةالمحٌطةبالمزرعة .
ثالثاً :مشروع االستزراع السمكى بالوادى الجدٌد :
تتسم الصحراء الؽربٌة فى مصر بقسوة المناخ  ،وندرة المٌاه بؤراضٌها القاحلة  ،وعلى الرؼم من
الظروؾالحٌاتٌةالقاسٌة،فإنتجاربتطبٌقاإلستزراعالسمكىأثبتتنجاحهافىتربٌةواستزراع
األسماكبؤراضصحراوٌةمنخاللاستؽاللخزاناتالمٌاهالموجودةبواحةسٌوةبالصحراءالؽربٌة
المصرٌة  ،مما ٌشٌر بإمكانٌات التوسع فى تلك التجارب وتطوٌرها لتنمٌة الثروة السمكٌة بتجمعات
المٌاهفىفىأراضصحراوٌةأٌخرى .
وتعد تجربة االستزراع السمكى فى منطقة جنوب الوادى  ،وبالتحدٌد فى محافظة الوادى الجدٌد
بواحتى(الداخلة والفرافرة ) على بركتً موط بمركز الداخلة وبركة اللواء صبٌح بالفرافرة على مٌاه
الصرؾ الزراعى مثال جٌد لالستزراع السمكى فى المناطق الصحراوٌة نظراً الفتقاد هذه المنطقة
المصادرالطبٌعٌةلألسماك،حٌثأنهاالتمتلكسواحلأوشواطىءأوأنهاراأوترعاأوبحارا .
ٌٌنفذ المشروع الذى ٌتم تطبٌقه ألول مرة بالمحافظة بالتنسٌق المتبادل بٌن وزارتً الزراعة والرى
والمحافظة والهٌبة العامة للثروة السمكٌة ،وٌهدؾ االستفادة من مٌاه برك الصرؾ الزراعً والتً
تحتويعلى 15ملٌونمترمكعبمٌاه،انتشرتبقرىالداخلةوالفرافرة،وباتتتشكلخطراعلى
األهالًوالزراعاتوباألخصفًفصلالشتاءنتٌجةارتفاعمنسوبالمٌاهبها .
أهداف المشروع
زٌادةالناتجالقومىمناالستزراعالسمكىفىالمناطقالصحراوٌة .  االستفادة من ثبات درجة حرارة المٌاه الجوفٌة على مدار العام  ،وذلك بإنشاء بعض المفرخاتالسمكٌةلتوفٌرالذرٌعةأوأألسماكطولالعام .
إنتاجسمكنظٌؾخالمنالملوثاتوآمنوخالمنالمسبباتالمرضٌة .  إثراءالمٌاهبالمادةالعضوٌةالتىتفتقرإلٌهااألرضالصحراوٌة،حٌثٌتماللجوءإلىاالستزراعكؤحدوسابلاستصالحالتربةخاصةعندماتكونؼٌرصالحةلزٌادةنسبةاألمالحبها .
مصدر المٌاه:
 -1من البرك والصرف الزراعى :
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ٌعتمدالمشروععلىاستؽاللبركالصرؾالزراعً،حٌثٌبلػعددالبركعلىمستوىالمحافظة6بركوهً(بركةقرٌتًالراشدةوالحوثةوالتًتقععلىمساحة165فدانابالداخلةوتحتويعلىأكثر
من  1.5ملٌون متر مكعب من المٌاه  -بركة قرٌتً اللواء صبٌح التً تقع على مساحة  231فدانا
وتحتوىعلى 1.45ملٌونمترمكعبمٌاه،بركةالخارجة ، 11بركةالخارجة ، 2بركةقرٌة
النهضةالتًتقععلىمساحة 311فدانوتحتوىعلى 1.1ملٌونمترمكعبمٌاه -باإلضافةإلً
بركةالصرؾبموطوالتًتقع علًمساحة 131فدانابسعةتخزٌنٌة 1.5مالٌٌنمترمكعبوتخدم
21ألؾفدانمنأجوداألراضىالزراعٌةبالمحافظة .
 أجرتأكثرمنجهةعدةأبحاثنحوضرورةاستؽاللتلكالمٌاهالتًباتتتهددالقرىتوصلتإلىوضعحلنهابًودابملبركالصرؾالزراعًمنخاللتفعٌلاالستزراعالسمكًفىتلكالبركالتى
ارتفعمنسوبهاوأصبحتتستحوذعلىمساحاتكبٌرةمناألراضىالزراعٌة .
 -0مٌاه اآلبار:
 مٌاهاآلبارأهمالمصادرالمابٌةلعملٌاتاإلستزراعالسمكىالمقامةفىالمناطقالصحراوٌة،والتىُتستخدمالمٌاهفٌهابالنظامالمفتوححٌث ُتضخالمٌاهإلىاألحواضالسمكٌةأوالًومنهالمزرعةاالنتاج
النباتى،وعندحفرالببرٌجبمراعاةأنٌكونالببرمنالعمقبحٌثٌضخالمٌاهخالٌاًمنالملوثات .
 بلػ عدد اآلبار بالمحافظة  5513ببراً ما بٌن حكومً وأهالً واستثماري وشرب  ،منها ما ٌعملبالكهرباءومنهاماٌعملبالدٌزلوأٌضامنهاماٌتدفقذاتٌاً .
حجم األعمال المنفذة بالمشروع :
تواصلأعمالإنشاءاألحواضبمشروعاالستزراعالسمكًبعدأنتماستالمالمنطقةالتىسوؾٌقامعلٌهاأولًمراحلالمشروععلىمساحة 11آالؾفدانبالمنطقةالصحراوٌة جنوب ؼربمدٌنة
موطعاصمةمركزالداخلة،لالستفادةمنمٌاهبركةصرؾموط،3والتًأثبتتالتجاربوالتحالٌل
الكٌمٌابٌةإمكانٌةتربٌةاألسماكبمٌاهها .
 تم اإلنتهاء من إنشاء  12حوضا بمحٌط بركتً القلمون والراشدة ،على مساحة  25فدانا ،وجارياستكمال إنشاءات عدد إضافً من األحواض ،لتصل إلى  12حوضً ا ،بجانب إنشاء طرٌق ممهد
للمزرعةالجدٌدةالتًبدورهاستوفركمٌاتمناألسماكبالمحافظة،تحتإشراؾالهٌبةالعامةللثروة
السمكٌةلضمانصالحٌةاألسماكوجودتها .
البدء الفوري فً تنفٌذ المرحلة األولً لتوسعهبركة موطالستٌعاب التصرفات الزابدة بمساحة (11فداناً) وبمكعب تجرٌؾ (ملٌون متر مكعب)ٌ ،لً ذلك مرحلتان :األولى بمساحة  51فدانا ً وبمكعب
تجرٌؾ ( 651ألؾ متر مكعب)،والثانٌة  31فدانا وبمكعب تجرٌؾ( 551ألؾ متر مكعب) لٌبلػ
إجمالًالمساحةالتًسٌتمإضافتهالمساحهبركةموط(151فداناً)وذلكتمهٌداًلمشروعاالستزراع
السمكى .
 البحث عن مواقع جدٌدة لمشروعات المزارع السمكٌة
فىظلالمحدداتالتىتواجههاالمزارعالسمكٌةالقابمةوالتىمناهمهامحدوٌةاالرضوالمٌاهفى
منطقة الوادى والدلتا ،كان ال بد من االتجاه الى البحث عن مناطق اخرى خاصة فى المناطق
الصحراوٌة والبحرٌة الؽٌر مستؽلة .وفى هذا االطار تم عقد اتفاق بٌن الهٌبة العامة لتنمٌة الثروة
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السمكٌة والهٌبة العامة لالستشعار من بعد وعلوم الفضاء فى عام  2115العداد خرٌطة بالمواقع
المناسبة القامة مزارع سمكٌة بناءا على نتابج المسح الجوى باستخدام االستشعار من بعد وعلوم
الفضاء،االانهلمٌتمتنفٌذاالتفاقحتىتارٌخهرؼماهمٌته(مرفق .)2

 تجارب بعض الدول ( ألمصدر  :منظمة االغذٌة والزراعة الفاو – استعراض قطاع االستزراع
السمكى فى الدول )
تماختٌاركلمنتونسوالٌونانواٌطالٌامندولالبحرالمتوسطباعتبارهممناكبرالدولفىالمنطقة
التى لها تجارب ناجحة فى االستزراع السمكى فى المٌاه البحرٌة فى ظروؾ مشابهة الى حد كبٌر
للظروؾالمصرٌة.وكذلكالمملكةالعربٌةالسعودٌةعلىساحلالبحراالحمر.

أوال  :تونس
تحتل تونس مكانا ً متوسطا ً على ساحل البحر المتوسط ،وتطل على البحر خاصة من ناحٌة
شواطبها الشرقٌة والشمالٌة .وٌمتد الخط الساحلً لتونس ألكثر من  1311كم ،تؽطً مساحة قدرها
 163611كم ،2وٌزٌدعدد سكانهاعن عشرة مالٌٌن نسمة.تلعب المصاٌد واالستزراع المابً دوراً
هاما ًمنالناحٌةاالقتصادٌةواالجتماعٌةكمصدرللؽذاء .
بدأت أولً محاوالت االستزراع المابً فً تونس فً الستٌنات من القرن العشرٌن عندما تم إنشاء
مزرعةللرخوٌاتعلىبحٌرةبنزرت(فًشمالالبالد)منقبلالمكتبالقومًللمصاٌد.وقدتبعهذه
المحاوالت ،إنشاءمحطتٌنتجرٌبٌتٌن(وحدةلتربٌةأسماكالمٌاهالعذبةفًجنوبتونسعام1114
ووحدة لتكاثر األسماك البحرٌة فً شمال تونس فً عام  ،1115وكذلك إنشاء المركز القومً
لالستزراعالمابً)عندمونستٌرفًالجزءاألوسطالشرقًمنالبالد .
وقد تم إنشاء هذا المركز لتولً مسبولٌة تكاثر وتربٌة األسماك البحرٌة (سمك القاروص األوروبً
والدنٌس)ولتقدٌمالمساعدةللقطاعالخاصالراؼبفًتنمٌةهذاالنشاط .
وٌوجدفًالوقتالراهناكثرمن 13مشروعا ً لالستزراعالمابًباإلضافةإلىاالستزراعالمابًفً
23مسطحامابٌاداخلٌاعنطرٌقالصٌادٌنفًالمناطقالداخلٌةمنالبالد .
أهماألنواعالمستزرعةمنحٌثالقٌمةهًالقاروصاألوروبً()Dicentrarchus labraxوالدنٌس
()Sparus aurataوأسماكالتونةزرقاءالزعنفة()Thunnus thynnusالتًٌتمإنتاجهاعنطرٌق
تسمٌناألسماكالتًٌتمصٌدهامنالبٌبةالطبٌعٌة.
ٌتمبٌعمنتجاتتونسمناالستزراعالمابًفًالسوقالمحلًوالعالمً.ومنالمعتادأنٌتمتصدٌر
جمٌعاألسماكالبحرٌةالمستزرعةمثلالقاروصاألوروبًوالدنٌسإلىالسوقاألوروبٌة.ولكنفً
السنوات القلٌة األخٌرة كانت هناك منافسة شرسة مع المنتجات المستزرعة األخرى فً هذه السوق.
ونتٌجة لذلك اتجه منتجو االستزراع المابً إلى أسواق أخرى ممكنة مثل أمرٌكابالتوازي مع السوق
األوروبٌة.كماٌتمبٌعمنتجاتاالستزراعالمابًالتونسًإلىالفنادقوالمطاعمالسٌاحٌةالكبرىفً
تونسٌتمتصدٌرجمٌعأسماكالتونةالمسمنةذاتالزعانؾالزرقاءمباشرةإلىالسوقالٌابانٌة،وبكمٌة
أقلإلىالسوقاألوروبٌة .
16

أما الرخوٌات (بلح البحر والمحار) فٌتم بٌعها كلها فً السوق المحلً ،وعلٌها ملصق أبٌض بعد
التنظٌؾفًمراكزالتنظٌؾالمرخصة،طبقاللتشرٌعاتالحالٌةواللوابحاألوروبٌة .
تقوم عدة مإسسات بإجراء البحوث التجرٌبٌة لالستزراع المابً" :المعهد القومً لعلوم وتكنولوجٌا
البحار"وفروعه،ومإسساتالتعلٌمالعالًوالبحوث .
تطوراالستزراعالمابًخاللالعقداألخٌرإلىحدمعٌنمنخاللالقٌامبمشروعاتلتكاثرأنواعأكثر
مماكاناألمرعلٌهاألمرفًالعقدالسابق،بؽرضتنوعمنتجاتاالستزراعالمابًوإضعاؾالمنافسة
الشرسةعلىأنواعمثلالقاروصاألوروبًوالدنٌسفًالسوقاألوروبٌة .
وقدتمفًهذاالصددالقٌامبؤربعةمشارٌعلتربٌةالرخوٌاتفًبحٌرةبنزرتفًشمالباطس،Pats
وإنشاء أربعة مشروعات أخرى لتسمٌن أسماك التونة ذات الزعانؾ الزرقاء فً الساحل الشرقً،
مشروعانمنهافًمحافظةسوسةواالثناناآلخرانفًمحافظةمهدٌة.كماتممإخراافتتاحمزرعة
سمكٌةلتربٌةالبلطًالنٌلًفًجنوبتونس .
وخاللالعقداألخٌرقدمتالحكومةدعماتنموٌاتمثلفًاألعمالاآلتٌة :









إصدار خطة لالستزراع المابً جعلت من الممكن تحدٌد إمكانٌة التنمٌة للمناطق المختلفة
لالستزراعالمابًوإستراتٌجٌةتطوٌرها .
تشجٌعالقطاعالخاصوتقدٌمالحوافزلالستثمارفًمجالاالستزراعالمابًعنطرٌقتحسٌن
وتطوٌرقوانٌنالحوافز .
تنفٌذمشروعتعاونًلتنمٌةاالستزراعالمابًالداخلًفًتونس،بالتعاونمعالبرنامجاإلنمابً
لألممالمتحدة .
إنشاءعددمنوحداتاالستزراعالتجرٌبًللبلطًفًالمٌاهالجٌوحرارٌةوخزاناتالسدود .
القٌامبدراسةأولٌةلتحدٌدالمناطقالمناسبةلتنفٌذمشروعاتاالستزراعالمابًفًأقفاصفً
البحرالمفتوح .
تطبٌقاستراتٌجٌةقومٌةلتنمٌةاالستزراعالمابًفًمٌاهالبحاروالمٌاهمعتلةالملوحةوالمٌاه
الداخلٌة .
تشجٌعاالستثمارالخارجًفًالشراكةالخاصة/العامةعنطرٌقزٌادةاألسهملألجانبفً
هذهالشراكةمن%51إلى.%66
تنظٌماآلثارالبٌبٌة

توجدعدةتشرٌعاتولوابحقانونٌةتنظمبشكلؼٌرمباشرمناطقاالستزراعالمابًالموجودةعلى
البحر:


وبفضل هذه الجهود حقق هذا القطاع قدرا من التنمٌة .فقد ازداد إنتاج االستزراع المابً من
 111طنافًعام 1115إلى 3111طنفًعام.2114وبالمثلقفزتقٌمةالصادراتمن
حوالًملٌوندٌنارتونسًإلى 21ملٌوندٌنار( 2223ملٌوندوالرأمرٌكً)معخلقحوالً
1111وظٌفةفًعام2114مقارنةبعدد311وظٌفةفًعام .1115

ثانٌا  :الٌونان
ٌتكون االستزراع المابً فً الٌونان حالٌا ً من إنتاج الدنٌس األوروبً والقاروص بصورة أساسٌة،
إضافةإلىعددقلٌلمنأنواعالمٌاهالعذبةمثلالتراوت،ثعبانالسمكوالكارب.كماٌستزرعكذلك
عددمنالرخوٌاتخاصةبلحالبحر،ولكنقٌمتهاالقتصادٌةقلٌلة.ومنذ21عاما ًمضتلمتكنتربٌة
الدنٌسوالقاروصموجودة.ولكنمنذعام،1181ونتٌجةللظروؾالمناخٌةالمالبمةوتوافرالسواحل
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الطوٌلة والمحمٌة وكذلك االستثمارات المحلٌة واألوربٌة العالٌة فً هذا القطاع والذي صاحبه تطور
هابلفًتقنٌاتالتفرٌخوالتؽذٌة،ارتفعمعدلنموهذهالصناعةعشرٌنضعفا ً فًعشرسنواتبٌن
1111وStirling Report, .2111وٌصدرحوالً%81منإنتاجاالستزراعالمابًالٌونانًللخارج،
خاصة إلى اٌطالٌا وأسبانٌا .وتعتبر األسماك ،خاصة القاروص والدنٌس ،هً ثالث أهم المحاصٌل
الزراعٌة المصدرة بعد زٌت الزٌتون والتوباكو ،ولذلك تعتبرها الحكومة الٌونانٌة سلعة استراتٌجٌة.
وٌجري معظم اإلنتاج فً أقفاص بحرٌة .وتعتبر الٌونان من بٌن أقل الدول األوروبٌة انخفاضا فً
تكالٌؾاإلنتاج.وتنتشرمواقعاإلنتاجبطولالساحلالٌونانً،إالأنهاأكثرتركٌزافًالمناطقالوسطً
المتاخمةللبنىالتحتٌةالجٌدةوطرقالتصدٌرالمالبمة .
وقدأدتاألبحاثالعلمٌةالقوٌةوالتنمٌةفًالجامعاتوالمعاهدالعلمٌةفًفرنسا،اٌطالٌا،اسبانٌاخالل
السبعٌنٌاتإلىطفرةونقلةفًالتحكمفًدورةحٌاةهذهاألنواع .
وقدأدىاستخدامتكنولوجٌااالستزراعفًاألقفاصالمستخدمةفًتربٌةالسلمونوزٌادةالطلبعلى
هذه األنواع ،إضافة إلى الظروؾ الطبٌعٌة المواتٌة والمتمثلة فً المناخ الجٌد والسواحل الممتدة إلى
جعلالٌونانالمكانالمفضللتنمٌةهذهالصناعة.كماأدتبرامجالتموٌلالربٌسٌةباالتحاداألوروبً
وبعضممولًالقطاعالخاصإلىزٌادةاإلنتاج،مماجعلالٌونانأكبرمنتجلهذهاألنواعفًالعالمفً
الوقتالحاضر .
معظم إنتاج الٌونانمن القاروصوالدنٌس ٌجري فً األقفاص البحرٌة ،والتًهًعبارةعن هٌاكل
كبٌرةمربعةأودابرٌةتتدلىمنهاالشباك.وقدكانالتوجهخاللالسنواتالقلٌلةالماضٌةهواستخدام
أقفاص كبٌرةدابرٌةٌصلمحٌطهافًبعضاألحٌانإلى 121مترا،وٌنتجكلمنها 311- 251طنا
مناألسماك.وتختلؾفترةالتسمٌنمنموقعآلخراعتماداعلىدرجةالحرارةفًالمقاماألول،ولكنها
تتراوحبٌن24-12شهرالكًتصلاألسماكلحجمالتسوٌق .
وتتضمنأنظمةاالستزراعاألخرىالمجاريالمابٌةالتقلٌدٌةالمستخدمةفًاستزراعالتراوتباستخدام
الماء المحول من األنهار الصؽٌرة فً شمال ووسط الٌونان ،وكذلك تتضمن النظم الدابرٌة المؽلقة
الستزراعثعبانالسمكوالبلطً .).
األنواعالربٌسٌةالمستزرعةحالٌافًالٌونانمرتبةفٌماٌلًحسبكمٌةإنتاجها :












الدنٌس( )Sparus aurata
القاروصاألوروبً( )Dicentrarchus labrax
تراوتقوسقزح( )Onchorynchus mykiss
ثعبانالسمكاألوروبً( )Anguilla anguilla
الشرؼوش( )Diplodus puntazzo
الؽزٌلة(الباندورا)( )Pagellus erythrinus
الشرؼوشاألبٌض( )Diplodus sargus
التونةزرقاءالزعنفة( )Thynnus thynnus thynnus
سمكموسى( )Solea solea
البوري(البٌاح)( )Mugil cephalus
العضاض( .)Dentex dentex

وٌمثلالدنٌسوالقاروصاألوربى أكثرمن%15مناإلنتاجالكلًفًالٌونان،فًحٌنٌمثلإنتاج
باقًاألنواعقدراًضبٌال .
علىالرؼممنوجودبعضصوراالستزراعالموسعوشبهالمكثؾفًاألحواضاألرضٌةفًالٌونان
فإنؼالبٌةاإلنتاجٌؤتًمناالستزراعالمكثؾفًاألقفاصالبحرٌة .
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وتجدراإلشارةإلىأنإنتاجزرٌعةالقاروصوالدنٌسوالٌونانهًأكبرمنتجلٌرقاتهذٌنالنوعٌن،
حٌثٌبلػإنتاجهاحوالً%51منإجمالًإنتاجحوضالبحرالمتوسط .
ٌستخدم إنتاج الٌونان من االستزراع المابً للتصدٌرفً المقام األوالستوردت اٌطالٌاواسبانٌاحوالً
 41 111طن من إجمالً تصدٌر القاروص والدنٌس وال ٌفً إنتاج الٌونان من ٌرقات الدنٌس
والقاروص بحاجة الطلب المحلً ،ولذلك فإن الٌونان مستورد ربٌسً لهذه الزرٌعة .وقد بلػ عدد
الٌرقاتالمستوردة21ملٌونٌرقةفًعام،2112تماستٌرادهاأساساًمناٌطالٌاوفرنسا .

ومنذعام 1111حصلتمعظمالشركاتالكبرىعلىشهادةاألٌزو 1111فًخطوةالكتسابمزٌد
من ثقة المستهلك فً جودة منتج االستزراع المابً .كما كان ذلك مطلب العدٌد من محالت السوبر
ماركت الكبرى .كما كان المطلب أٌضا هو الحصول على شهادات تتعلق ببعض المعاٌٌر األخرى،
خاصة تلك المرتبطة بالصحة والسالمة ،مثل برنامج الهاسب ( .)HACCPكما توصلت المنظمات
الوطنٌة إلى وضعنظم لشهادات الجودة الخاصة بها ،مثل ( )AGROCERTوالتًترتبط معوزارة
الزراعة قطاع االستزراع المابً فً الٌونان هو قطاع تصدٌري فً األساس حٌث ٌصدر أكثر من
 %81من اإلنتاج للخارج ،خاصة إلى اٌطالٌا وأسبانٌا .واألسماك المستزرعة ،خاصة القاروص
والدنٌس،هًثالثأكبرمنتجزراعًتصدٌريبعدزٌتالزٌتونوالتوباكو.ولذلكتعتبرالحكومةهذه
األسماكسلعةاستراتٌجٌة .

ومنتجواالستزراعالبحريالٌونانًٌضمهم"االتحادالٌونانًلالستزراعالبحري".وتتولًهذهالمنظمة
التنسٌقفٌماٌتعلقبإنتاجاالستزراعالبحريفًالٌونان،كماأنهاتشاركفًتحدٌدالسٌاسةالوطنٌة
المتعلقةبهذاالقطاع .
لقدتممإخراإنشاءالمركزالٌونانًلألبحاثالبحرٌة()Hellenic Centre for Marine Research
وذلكبدمجالمركزالوطنًللبحوثالبحرٌةومعهدالبٌولوجٌاالبحرٌةفًكرٌت.وكانتالنتٌجةهً
خلقمعهد كبٌرٌضممراكزبحثٌةمتنوعةتؽطًربوعالدولة،وتضمبنٌةتحتٌةجٌدةمنحٌثسفن
األبحاثوالمختبرات.وٌعتبرمعهداالستزراعالمابًأحدأقسامالمركز،حٌثتجريفًهذاالمعهد
الدراسات المتعلقة بقضاٌا االستزراع المابً .وتتضمن المجاالت البحثٌة :بٌولوجٌا األنواع الجدٌدة،
هندسة االستزراع المابً ،التؽذٌة واألمراض باإلضافة إلى مجاالت أخرى .ومن المعامل الحكومٌة
األخرىالتًتقومبإجراءاألبحاثفًمجالاالستزراعالمابً"المإسسةالوطنٌةللبحوثالزراعٌة"
()National Agricultural Research Foundationمعمركزبحوثالمصاٌدواالستزراعالمابًفً
كافاال( .)Kavala

وبخالؾ المراكز المذكورة ،تحتوي العدٌد من الجامعات والمعاهد التكنولوجٌة فً الٌونانعلى أقسام
ومعاملمتخصصةفًأبحاثاالستزراعالمابً .

ثالثا  :اٌطالٌا
ٌتمٌز االستزراع المابً فً إٌطالٌا باستزراع العدٌد من األنواع وتطبٌق تقنٌات متنوعة نظرا لتنوع
مواقعاالستزراع .
ٌمكنتقسٌماالستزراعالمابًفًإٌطالٌاإلىأربعةأنظمةهً:النظامالموسع(مزارعداخلٌة)،النظام
شبهالمكثؾ(مزارعداخلٌة)،النظامالمكثؾ(مزارعداخلٌةأوبحرٌةبعٌداعنالشاطا)وتربٌةبلح
البحر (على الحبال الطوٌلة) .واالتجاه الحقٌقً لتنمٌة االستزراع المابً فً إٌطالٌا هو زٌادة إنتاج
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األنواع البحرٌة من الرخوٌات واألسماك .وٌرجع النمو فً إنتاج االستزراع المابً إلى التحكم فً
تقنٌات إنتاج زرٌعة الدنٌس والقاروص ،وكذلك تبنً تقنٌات إنتاجٌة جدٌدة .وفٌما ٌتعلق باالستزراع
المكثؾ،الذيٌمارسأساسافًالمناطقالداخلٌة،فقدأدتبعضالعواملالمرتبطةباآلثارالبٌبٌةوعدم
توفراألرضإلىتحفٌزاالستزراعالمابًفًمٌاهالبحربعٌداعنالشاطا.وقدتبعاستزراعبلحالبحر
نفس المسار.وقد ساهم التموٌل المحلً وتموٌل االتحاد األوروبً فً االستفادة القصوى من التقنٌات
المتاحةفًالمنشآتالقابمة،وكذلكفًإنشاءوحداتجدٌدة .
وٌتكون معظم إنتاج االستزراع المابً فً إٌطالٌا من أنواع المٌاه العذبة (مثل التراوت ،القرموط
واإلسترجون) وأنواع المٌاه التً تتحمل مدى واسعا من الملوحة مثل الدنٌس والقاروص ثم بعد ذلك
ثعبان السمك (اإلنكلٌس) والشرؼوش .وقد نما قطاع االستزراع المابً فً إٌطالٌا بصورة مضطردة
عبرالسنوات.وٌمثلإنتاجبلحالبحرأكثرمن%11مناإلنتاجالكلًمنحٌثالحجموحوالً%48
منحٌثالقٌمة،بٌنماتمثلاألنواعالتًتتحملمدىواسعامنالملوحةحوالً%1منحٌثالحجم
و%25منحٌثالقٌمة.وقدشهدنموقطاعإنتاجالمٌاهالعذبةثباتافًاإلنتاجخاللالعقدالماضًبلػ
%11منحٌثالوزنو%25منحٌثالقٌمة.
ومنذ25عاممضت،بدأتطوٌراالستزراعالبحريالمكثؾفًإٌطالٌا.ولذلكٌعتبراالستزراعالمابً
جزءامنالثقافةوالتقالٌداإلٌطالٌة.ولذلكٌجبأنتلتزموحداتإنتاجاألسماكبالمعاٌٌرالصارمةمن
أجلالحصولعلىمنتجاتجٌدة،تستطٌعمواجهةالطلبالمتزاٌدعلىالمنتجاتعالٌةالجودةبؤسعار
منخفضة،معالمحافظةعلىالبٌبة.وقدبرزتإٌطالٌاكقابدةللسوقفًبداٌةالثمانٌنٌات،وٌرجعالفضل
فًذلكإلىاالستزراعالتقلٌديفًالالجونات.كماكانهذااالستزراعٌمارسفًالمناطقالداخلٌة،
الالجونات واألحواض .واآلن ما زالت أنواع المٌاه العذبة ،خاصة التراوت ،الكارب ،اإلسترجون
وثعبانالسمك(اإلنكلٌس)،هىالمنتجالربٌسًلالستزراعالمابً .
وقد بدأ االستزراع التجرٌبً للدنٌس والقاروص فً أواخر الثمانٌنٌات ،ولم ٌبدأ االستزراع التجاري
لهما،بواسطةشركاتالقطاعالخاص،إالمعبداٌةالتسعٌنٌات.وقدكانتوجههذهالشركاتفًالبداٌة
هوتطوٌرالمزارعالقابمةعلىاألرضبطولالمناطقالساحلٌة،بٌنماأقٌمتأوابلالمزارعالبحرٌة
فًالمٌاهالمفتوحةبعٌداعنالشاطافًالنصؾالثانًمنالتسعٌنٌات .
لقدتطلبالنموالسرٌعلقطاعاالستزراعالمابًفًإٌطالٌامجهودامضنٌاواستثماراتكبٌرةمماساهم
فً تنمٌة هذا القطاع .وٌمثل إنتاج الدنٌس والقاروص حوالً  %16من إنتاج هذه األنواع .وتنتشر
المزارعفًربوعإٌطالٌا،خاصةفًالمناطقالجنوبٌة.وٌستخدمنظاماألقفاصالسمكٌةفًاإلنتاجإال
أنهٌواجهببعضالمشاكلبسببعدمتوافرالمواقعالمناسبةالتًالتتعارضمعالمصالحواألنشطة
االقتصادٌة األخرى (مثل السٌاحة) .وٌمثل إقلٌم األدرٌاتٌكً مخططا ملفتا ،حٌث تتواجد المزارع
السمكٌة بكثافة عالٌة (حوالً  %41من المزارع األرضٌة المكثفة %35 ،من مزارع األقفاص و
 % 52من المفرخات) .وٌتصؾ قطاع االستزراع المابً فً هذا اإلقلٌم بتقالٌد اقتصادٌة واجتماعٌة
قوٌة،خاصةفًاستزراعالمٌاهالعذبةواستزراعأودٌةالالجونات،وكذلكبوجودالعدٌدمنالمناطق
الصالحة إلقامة المزارع السمكٌة .وفٌماٌتعلق بتربٌة بلح البحر فإن إٌطالٌا تعتبر أحد أهم المنتجٌن،
وتعتبر منطقة األدرٌاتٌكً أهم مناطق اإلنتاج .وقد تم إنشاء وحدة إنتاجٌة جدٌدة فً كامبانٌا
()Campaniaفًعام،2115باستخدامتقنٌةالحبالالطوٌلة.

وقد قامت إٌطالٌا منذ عام  2113بتطوٌر تقنٌة تسمٌن التونة زرقاء الزعنفة باستخدام األقفاص فً
المناطقالساحلٌةالواقعةفًاألقالٌمالجنوبٌة(صقلٌة،كاالبرٌا،بوجلٌا،كامبانٌا)..وفًالوقتالحالً
فإن  14نوعا من األسماك و  11نوعا من الصدفٌات مستزرعة بالفعل أو تمت دراستها بهدؾ
االستزراع .كما أن  11نوعا جدٌدا على األقل جاهز لالستزراع .وتمثل هذه األنواع الجدٌدة فرصة
رابعة،إالأنهاتمثلتهدٌدالألسواقالمستقرةألنواعالدنٌسوالقاروصوالبوري(البٌاح).
لقد شهد قطاع الزرٌعة نموا متزاٌدا فً إنتاج زرٌعة القاروص والدنٌس وعلى الرؼم من أن إٌطالٌا
كانتفًالماضًمنأهممستورديالزرٌعة،فإنهاحالٌامنبٌنالدولاألوروبٌةالتًتلعبدورافً
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سد حاجة الدول األوروبٌةاألخرى من الزرٌعة.وتصدر إٌطالٌا الزرٌعة إلى الٌونان ،أسبانٌاومالطا
بصورةأساسٌة .
وأنالخطةالقومٌةلالستزراعالمابًتتضمنبنوداتتعلقبالتسوٌقوالنهوضبسٌاساتجذبالمستهلك
وكذلكاستراتٌجٌاتتوزٌعهذهالمنتجات .
تجريإدارةالهٌكلالسٌاسًواإلداريلقطاعاالستزراعالمابًبواسطةوزارةالؽابات،قسمالمصاٌد
واالستزراع المابً .وتستفٌد هذه الوزارة من التعاون الجاري بٌن العدٌد من المإسسات البحثٌة مثل
المعهد المركزي للبحوث والتكنولوجٌا البحرٌة ،وهو أهم هذه المإسسات فً إٌطالٌا ،حٌث ٌضم 15
باحثا .كما أن اتحاد القطاع الخاص الذي ٌضم اتحاد المنتجٌن اإلٌطالٌٌن ٌشمل  %11من جمٌع
المنتجٌن .
رابعا  :ألسعودٌة
ٌقدرعدد مشروعاتاالستزراعالسمكىالعاملةفًالمملكة 16مشروعا،باستثماراتتتجاوزثمانٌة
ملٌاراتلاير.
وتهدؾ المملكة من خالل مشارٌع االستزراع السمكً للوصول إلى االكتفاء المحلً من األسماك
والروبٌانخاللعام.2122
وٌتمتصدٌراألسماكوالروبٌانإلىعدةدولمعزٌادةنسبةالتصدٌرإلىكورٌاالجنوبٌةوالوالٌات
المتحدةمععددمنالدولالعربٌةودولأوروبا.
أنحجمصادراتمشارٌعاالستزراعالسمكً"األسماكوالروبٌان"التًتنتجفًالسعودٌة،تجاوز31
ألؾطنتقدرقٌمتهابنحوملٌارلاير،وأنقارةآسٌاتصدرتاالستٌرادالسمكًمنالمملكةبنحو35
ألؾطن،تلتهادولأوروباثمالدولالعربٌةوالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌة.
أنارتفاعالصادراتٌؤتًكؤحدمخرجاتبرنامجالتحولالوطنً2121منخاللاستراتٌجٌةالمملكة
الهادفةإلىرفعإنتاجاالستزراعالسمكًإلى111ألؾطنخاللعام .2121

الخالصة
معالتوسعفىمشروعاتاالستزراعالسمكىالكبرىٌ،تزاٌداالهتمامبضرورةالتخطٌطالسلٌملهذه
المشروعات،القابمعلىاالسسوالمحاورالعلمٌةواالشتراطاتالبٌبٌةوالمستخلصةمنتجاربالعدٌد
منالدول .
اناخطرتداعٌاتالمشكلةالسكانٌةهىانكشاؾاالمنالؽذابىالمصرىمنالسلعالؽذابٌةومنضمنها
االسماك  ،خاصة التى ٌتم انتاجها من المزارع السمكٌة  ،والتى تساهم باكثر من  %82من االنتاج
المحلى .ومنذبداٌةعام 2118أصبحمنالواضحأنهناكتراكمللعدٌدمنالمشاكل،نتٌجةتطبٌق
مجموعةمنالسٌاساتواالجراءاتالخاصةباستخداماالراضىوالمٌاة،والتجارةالخارجٌة،وكذلك
القصور الشدٌد فى خدمات االرشاد فى قطاع االستزراع السمكى  ،كلها عوامل زادت من تفاقم
التهدٌدات التى تواجة استدامة المزارع السمكٌة القابمة،و ما ٌترتب علٌها من تداعٌات اقتصادٌة
واجتماعٌة .وعلٌه ٌصبح اصالح هذه السٌاسات  ،والتخفٌؾ من اثارها السلبٌة ،هو المخرج لضمان
استدامةالمزارعالقابمةلتامٌنالؽذاءلالعدادالمتزاٌدةمنالسكان .
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و فىظلالمحدداتالتىتواجههاالمزارعالسمكٌةالقابمةوالتىمناهمهامحدوٌةاالرضوالمٌاهفى
منطقةالوادىوالدلتا ،تمتنفٌذالعدٌدمنالمشروعاتالسمكٌةالكبرى،واالتجاهالىالبحثعنمناطق
اخرىخاصةفىالمناطقالصحراوٌةوالبحرٌةالؽٌرمستؽلة.وفىهذااالطارتمعقداتفاقبٌنالهٌبة
العامة لتنمٌة الثروة السمكٌةوالهٌبة العامة لالستشعار منبعدوعلوم الفضاء فىعام 2115الإنتاج
خرٌطةاستثمارٌةلإلستزراعالمابىفىمصرباستخدامتكنولوجٌااإلستشعارمنالبعدونظمالمعلومات
الجؽرافٌةٌتمعلىاساسهاتحدٌدالمواقعالمناسبةالقامةمزارعسمكٌة،االانهلمٌتمتنفٌذاالتفاقحتى
تارٌخهرؼماهمٌته .
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المالحق

ملحق()1
االشتراطات الواجب مراعاتهاعند إنشاء مزارع االستزراع السمكى الجدٌدة
أوال  :الموقع
 .1البدمنتقدٌمدراسةتقٌٌمأثربٌبىلجهازشبونالبٌبةللموافقةعلىاختٌارالموقعوتؤثٌرالمشروععلى
البٌبةالمحٌطةطب ًقاللقانونرقم4لسنة1114
 .2أنٌكونالموقعمحاطبسٌاجواقىمنالسلكوأنٌكونلهبواباتفىحالةالمفرخاتوالمزارع
المابٌةالمكثفة.
 .3أنتبعدالمزرعةعنالكتلةالسكنٌةومافىحكمهاواحدكٌلومترعلىاألقلمنجمٌعاالتجاهات.
ٌ .4جبالبعدبمسافاتٌتمتحدٌدهابالتنسٌقمعجهاتاالختصاصعنكلمن:
أ.الشواطاالعامةوالمتنزهاتالبحرٌةوالنوادىالمطلةعلىالبحر  .
ب-مناطق الشعاب المرجانٌة وأسماك الزٌنة واألنواع األخرى من الكابنات البحرٌة التى ٌمكن أن
تتؤثربالمٌاهالناتجةعنعملٌاتاالستزراع.
ج  .بالنسبةللمٌاهالعذبةٌجبالبعدعنمآخذمٌاهالشرببالمسافاتالمحددةبالقراراتالصادرة
عنجهةاالختصاص(قراروزٌرالصحةوقم311لسنة.)15
د .مواقعالتخلصمنمٌاهالصرؾالصحىوالصناعىوالتىتكونعندهامعدالتتلوثالمٌاه
مرتفعةإلىالحدالذىٌإثرعلىاألسماكالمستزرعة.
هـ .المناطقالخاصةباألنشطةالبترولٌة.
و .األراضىالزراعٌةوأراضىاالستصالحفٌماعداالمزارعالمختلطةبزراعاتاألرز.
ز .المناطقاألثرٌةوالسٌاحٌة .
.5
.6
.1
.8
.1

ٌجبمراعاةاتجاهاتالتٌاراتالبحرٌةعنداختٌارمواقعاالستزراعبالنسبةلألنشطةالسابقةبحٌث
يكوناتجاهحركةالمٌاهالناتجةعناالستزراعفىعكساتجاهالموقع.
أن ٌكون الموقع تحت الرٌاح السابدة بالنسبةلمساكن العاملٌن (فى حالة المساكن المحٌطة بموقع
المشروع) .
ٌجبأنتكوناألحواضبعٌدةعنمصادرالمخلفاتالزراعٌةواآلدمٌة.
ٌجب أن ٌبعد الموقع عن جمٌع األنشطة الملوثة الواردة فى القابمة ب ،ج المحددة بدلٌل تقٌٌم
األثرالبٌبىبمسافةالتقلعنواحدكٌلومترمنجمٌعاالتجاهات.
ٌجبأنٌكونقاعالمجرىالمابىرملىأوطمىوالٌجبأنٌحتوىعلىمادةعضوٌةبتركٌزعالى
ٌإثرعلىجودةالمٌاه .

ثانٌا :المٌاه
ٌ .1جبأنٌتوفرمصدردابممنالماءٌستخدمعلىمدارالعام.
ٌ .2جبوضعحواجزشبكٌةعندمدخلقنواتالرىوفتحاتالصرؾ.
 .3البدمنالحصولعلىتصرٌحكتابىمسبقمنوزارةالرىوالمواردالمابٌةوالهٌبةالعامةلحماٌة
الشواطاقبلالشروعفىإنشاءالمزرعةلتحدٌدمصدرالرىوالصرؾللمزرعة .
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ٌ .4جبالحصولعلىالتصارٌحالخاصةبإنشاءالمزرعةمنالجهاتالمختلفةصاحبةالوالٌةعلى
موقعالمزرعة.
ثالثا :بٌئة العمل
ٌ .1جباالهتمامالٌومىبالنظافةالشخصٌةللعاملٌنقبلالدخولوالخروجلموقعالمشروع،وأنٌتم
استخدامالمطهراتالصالحةفىهذاالشؤن.
ٌ .2جبتخصٌصمالبسللعملبخالؾالمالبسالشخصٌةومراعاةنظافتهاوتطهٌرها(خاصةفى
حالةالمفرخاتوالمزارعالمكثفة).
 .3ال بدمنتوافرأماكنمخصصةالستبدالمالبسالعاملٌنقبلالدخوللموقعالعمل(خاصةفىحالة
المفرخاتوالمزارعالمكثفة).
 .4تلتزمالمزرعةبخلوالعاملٌنمناألمراضواالحتفاظبالشهادةالصحٌةوٌخضعالعاملٌنبالمزرعة
للرقابةالصحٌةوالكشؾالدورىىطب ًقالألوضاعالتىتقررهاوزارةالصحة.
 .5االلتزام باالشتراطات الصحٌة لبٌبة العمل الواردة فى القانونرقم155لسنة1183فى شؤن
االشتراطات واالحتٌاطٌاتا الالزمة لتوفٌر وسابل السالمة والصحة المهنٌة فى أماكن العمل بما
ٌنطبقعلمشروعاتالثروةالسمكٌة.
 .6االلتزامباالشتراطاتالبٌبٌةالواردةفىالقانونرقم4لسنة1114بشؤنحماٌةالبٌبةوالبحتةالتنفٌذٌة
فٌماٌنطبقعلىمشروعاتالثروةالسمكٌة .
رابعا :التطهٌر والمطهرات
ٌمنع استخدام المطهرات ؼٌرامنة بٌبٌا(مثل الفورمالٌن ومشتقاتة والفٌنوالت) وٌجب استخدام البدابل
األمنةبٌبٌافىعملٌاتالتطهٌر  .
خامسا :المخلفات الصلبة والسائلة
ٌ .1جبتجمٌعالمخلفاتالصلبةبصفةدورٌةفىأماكنمحددةآمنةبٌبٌاللتخلصاألمنمنها.
ٌ .2جب االلتزام بمعاٌٌرالصرؾ لمٌاه الصرؾ الناتجةعن أحواض التربٌة طب ًقا للقانون 48.لسنة
1182وقانون4لسنة .1114
سادسا :فوارغ األدوٌة
ٌجب التخلص األمن من العبوات الزجاجٌة والبالستكٌة والمعدنٌة المستخدمة فى المعامالت البٌطرٌة
عنطرٌقالحرقفىمحارقخاصةمجهزةومطابقةللمواصفاتالمصرٌةلمحارقالمخلفاتالبٌطرٌة
والصادرةمنهٌبةالتوحٌدالقٌاسىرقم(م.ق.م5161لسنة .)2111
سابعا :األحواض
ٌ .1فضلعندتربٌةاألسماكفىأحواضترابٌةأورملٌةأنٌتمتبطٌنالقاعوالجوانبلعدمتلوث
المٌاه الجوفٌة وٌجب أن تتم الصٌانة الدورٌة لقاع وجوانب األحواض حتى الٌحد ثتسرٌب لمٌاه
األحواض.
 .2أحواضاألمهاتتمثلحوالى % 5منمساحةالمزرعةالسمكٌة.
 .3أحواضالتفرٌختمثلحوالى % 11منمساحةالمزرعةالسمكٌة .
 .4أحواضالتحضٌنتمثلحوالى % 25منمساحةالمزرعةالسمكٌة.
 .5أحواضالتزاوجتمثلحوالى % 5منمساحةالمزرعةالسمكٌة.
 .6أحواضالتسمٌنتمثلحوالى%81-11منمساحةالمزرعةالسمكٌة.
 .1أحواضالبٌعًجبتوافرهاداخلالمزرعةلتخزٌناألسماكبهاحٌةللبٌع.
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ثامنا :األقفاص
اعتمدت كثٌرمن دول العالم األقفاص السمكٌة كؤحدالنظم المعروفة إلنتاج األسماك ،وذلك الستؽالل
المساحاتالمابٌةالمتوفرة،حٌثتعتبرمنأفضلالنظماالقتصادٌةفًاستزراعاألسماك،باإلضافةإلى
أنها من المشروعات المناسبة لكافة لقدرات الستثمارٌة لرأسال مال الصؽٌر والمتوسط والكبٌر،كما
أنهاتناسب للعدٌد من الظروؾ البٌبٌة المختلفة .وتمتازاألقفاص السمكٌة بالمرونة بالمقارنة بؤي انوع
أخرىمننظماالستزراعالسمكً،مثلمزارعاألحواضاألرضٌةالطٌنٌةأوالمبنٌة،حٌثٌمكننقل
هذه األقفاص بسهولة إلى موقع أخرسواء فً نفس المسطح المابً أ و إلى مسطح مابً أخر وذلك
لتوفٌرالحماٌةمنالملوثاتوالمفترساتوؼٌرها،إالأنعدماتباعالشروطوالموصفاتالبٌبٌةالمناسبة
واستخدامأعالؾؼٌرجٌدةتجعلمنهذاالنشاطعب ًباعلىالبٌبةالتًتتواجدبه،وعلىهذافإنكلمن
ٌعملفًهذاالنشاطٌجبعلٌهأنٌخضع لمعاٌٌرواشتراطاتبٌبٌةوتطبٌقٌةعالٌةلضمانحماٌةالبٌبة
المابٌةالتًتتواجدبهااألقفاصالسمكٌة .
تاسعا :مواصفات األقفاص السمكٌة
ٌ .1تم تصنٌع األقفاص بؤشكال وأحجام تتناسب مع طبٌعة األماكن المقترحة لوضع األقفاص فى
المجرىالمابىومصنوعةمنموادؼٌرضارةبالبٌبةالمابٌة.
ٌ .2فضل أن ٌصنع القفص من طبقتٌن من الشباك وتكون الطبقة الخارجٌة ذات فتحات أوسع من
الطبقةالداخلٌةوذلكللحفاظعلىاألسماكداخلالقفصفىحالةحدوثقطعفىأحدالطبقتٌن.
ٌ .3جبأنٌتراوححجمالفتحاتأوعٌونالشباكبماٌتناسبمعحجماألسماكوتثبتهذه
الشباك فىإطارالقفصوٌتمربطاألركاناألربعةمنالشباكأووضعأثقالفىاألركاناألربعة
للحفاظ على الشباك مفتوحة معطًٌا شكل الصندوق مع عمل ؼطاء من الشبك للقفص وذلك لمنع
هروباألسماكمنهومنعالطٌورمنأكلاألسماك .
ٌ .4جبأنتكونالموادالمستخدمةفىتصنٌعاألقفاصقوٌةوخفٌفةالوزنومقاومةللظروفالجوٌة
وتقاومنموالطحالبوتكونناعمةالٌوجدبهاحواؾحادة.
ٌ .5جب أن تكون سرعة تٌارالماء مناسبة لتسمح بتؽٌر المٌاه داخل القفص والتخلص من
الموادالعضوٌة ؼٌرالمرؼوبة فى القفص مع الحفاظ على معدل تركٌزاألكسجٌن الذابب فى المٌاه
بحٌثٌكونكافًٌالنمواألسماكومالحظة أنشدةتٌارالماء تعرضاألسماكلإلجهادوتزٌدالفقدفى
العلٌقة.
ٌ .6جبأنتكوندرجةحرارةالمٌاهمناسبةللنوعالسمكىالمرادتربٌته.
ٌ .1جبأنٌكونمجرىالمٌاهعمٌقوأنتكونالمسافةبٌنقاعالقفصوقاعالمجرىالمابىالتقل
عنمترأوأكثرلسماحبتٌارالماءبحملالمخلفاتالعضوٌةوعدمتراكمهاتحتاألقفاص .
عاشرا :رعاٌة األقفاص
تعتبررعاٌة األسماك فى األقفاص خالل فترة التربٌة من العوامل الهامة الت ىتإدى إلى زٌادةاالنتاج
ولذلكٌجبمراعاةاآلتىخاللموسمالتربٌة.
ٌ .1جب أن ٌتناسب حجم وعدد األقفاص السمكٌة مع مساحة أوعرض المسطح المابً الذي سوؾ
توضعفٌهحتىالتعٌقالمالحةفًالمجريأوالبحٌرة.
ٌ .2جبالعملعلىعدمتجمٌعأعدادكبٌرةمناألقفاصالسمكٌةفًمساحاتمحدودةحتىالٌإدي
ذلك إلى خفض سرعة التٌار(تدفق المٌاه) مما قد ٌإدي إلى التؤثٌرسلبًٌا على البٌبة المابٌة نتٌجة
زٌادةالرواسب.
ٌ .3تمتحدٌدالكثافةالسمكٌةالتًٌمكنتخزٌنهافًوحدةالحجمفًالقفص (المترالمكعب) بناءعلى
معدالت تؽٌٌرالمٌاه فً القفص،خاصةبالنسبة لبعض المجارى المابٌةوالتً ٌتفاوت فٌها معدالت
تدفقالمٌاهمنموسمإلىآخر.
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 .4عدموضعاألقفاصبالمواقعالتًٌقععلٌهامؤخذمحطاتمٌاهالشربوخاصةداخلحرممؤخذ
العملٌات طبقا لقراروزٌرالصحة والسكان رقم 311لسنة 1115والخاص باالشتراطات الصحٌة
الواجبتوافرهافًمؤخذعملٌاتمٌاهالشرب.
 .5االطمبنانعلىحالةالشباكوسالمتهاوإصالحأىقطعبها.
 .6مراعاةعدمتر بٌةأسماكؼرٌبةعنالبٌبةفًهذهاألقفاصأيتكونموجودةبشكلطبٌعًفً
البٌبةالتًستوضعبهااألقفاص.
 .1التخلصمناألسماكالنافقةأوالمرٌضةباستمرار.
 .8متابعةحركةاألسماكوحٌوٌتهاومعدالتنموها.
 .1العملعلىنظافةالشباكباستمراروالتخلصمنالطحالبالتىتتجمععلٌهاوتسدفتحاتها.
 .11إزالةالنباتاتالمابٌةالتىقدتتجمعحولاألقفاصوالتًٌمكنأنتقللسرعةالتٌارالمابًالداخل
إلىالقفص.
 .11عدم استخدام عالبق ؼٌرمطابقة للمواصفات القٌاسٌة المصرٌة وعدم استخدام الحمؤة الجافة
ومخلفاتالدواجنوالحٌوانات(الصلبة)لضمانعدمتلوٌثالمٌاهوتدنىنوعٌةالمٌاه.
 .12تقدٌمالعلٌقةفىمواعٌدهاوٌفضلاستخدامنظامالتؽذٌةبالطلبلتقلٌلالفاقدمنالعلؾفًالمٌاه
كماٌجبمتابعةاألسماكأثناءالتؽذٌة.
 .13الٌجب استخدام المطهرات داخالل أقفاص فى المجرى المابى وفى حالة الحاجة ٌتم إجراءهذه
العملٌاتفىحاوٌاتأوبرامٌلخارجالمجرىالمابىمععدمإلقاء مخلفاتاألقفاصواألسماك
النافقةفىالمجرىالمابىبلٌجبتجمٌعهافىمكانآمنبٌبًٌالحٌنالتخلصاآلمنمنها.
 .14مراجعةجودةالمٌاهداخلوحولاألقفاصبصفةدورٌة(درجةحرارة،تركٌزأوكسجٌن)...،بحٌث
ٌمكنالتدخلالسرٌععند حدوثأيتؽٌرفًجودةالمٌاه  ،وعملدفاترمنتظمةلمتابعةالتؽٌرات
فًخواصالمٌاه.
ٌ .15جب تحرٌك األقفاص من موقعهاعلى فترات على أن ٌكون ذلك بالتنسٌق من وزارة الرى
والموارد المابٌة وهٌبة الثروة السمكٌة تجنبًا لحدوث تؽٌرفى القاع أسفل األقفاص بمنطقة
المشروع.
ٌ .16جبااللتزامبالكثافاتالعددٌةوالحجمٌةلألقفاصمعمراعاةالبعدالكافىبٌناألقفاص.
ٌ .11جبأالتعٌقاألقفاصالسمكٌةالخطوطالمالحٌةفًالمجرىالمابً.
 .18تواجدالعمالةالمدربةوالحراسة.
 .11االحتفاظبسجالتلكلقفصتشملعلىكلاألنشطةالتًٌتمممارستهاخاللالموسماإلنتاجى
إلمكانالمتابعةالجٌدة .
الحادى عشر :التغذٌة
 .1الؽذاءالطبٌعى عبارةعن كل الكابنات الحٌة الدقٌقة النباتٌة والحٌوانٌة الموجودة فى البٌبةالمابٌة
ؼٌرالضارةباألسماكأواإلنسان.
 .2الؽذاءالصناعً الذي ٌقدم لألسماك ٌجب أن ٌكون مصنعًا تبعًا للمواصفات القٌاسٌة لتصنٌع أعالؾ
األسماك والمعتمدة من وزارة الزراعة ،وٌحتوي على كل العناصرالؽذابٌةا لالزمة لحٌاة األسماك
وخالىمنالموادالسامةوالمرضٌةأوذاتالتؤثٌراتالسلبٌةعلىالبٌبةالتًفٌهااألسماك .
ٌ .3جبأنتتناسبالتؽذٌةالصناعٌةمعاحتٌاجاتالنوعالسمكىوالمرحلةالعمرٌة.
 .4ضرورةموافقةوزارةالمواردالمابٌةوالرىعلىمصدرتؽذٌةاألحواضبالمٌاه.
ٌ .5فضلاستخدامالؽذاٌاتاألوتوماتٌكٌةلعدمزٌادةالحملالعضوىداخلاألحواض.
ٌ .6جبأنتكوناألعالؾالمقدمةعلىصورةحبٌباتٌتناسبحجمهامعوزناألسماكالمرباةلتقلٌل
الفاقد.
ٌ .1جبأنتكونمتماسكةومناسبةلطبٌعةتؽذٌةالنوع.
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ٌ .8جب أن تقسم العلٌقة المقررة على عدة مرات فى الٌوم الواحد وتحتسب كمٌةا لعلٌقة كنسبة مبوٌة
منوزنالجسموالذىٌمكنمعرفتهبؤخذعٌنةمنالقفصووزنهاكل2:3أسابٌع .
ٌ .1جب فحص أسماك المزارع قبل تداولها فى األسواق لضمان خلوها من األمراض للتؤكد من .
تطابقهامعالمواصفةالقٌاسٌةرقم2414لسنة .2111
الثانى عشر :تجهٌز األحواض األرضٌة
تعتبرعملٌة تجهٌز األحواض األرضٌة خاصة الترابٌة قبل موسم اإلنتاج من أهم العملٌات المزرعٌة
حٌثٌتمتوفٌرالبٌبةالمناسبةوتوفٌرسلسلةالؽذاءالطبٌعًالضروريلحٌاةاألسماكخاصةفًالمراحل
األولىمنعمرهامنحٌثالتسمٌدوتوفٌراألوكسجٌنالمناسبلحٌاتهاوٌتمذلكمنخالل:
 .1إضافة جرعة من السماد الكٌماوى فى حدود11كٌلو  /فدان من كبرٌتات النشادرنثرً اعلى سطح
التربةوٌتمإطالقالمٌاهفىالحوضحتىمنسوبربعمتروتتركعندهذاالمنسوبلمدةثالثةأٌام.
 .2فى الٌوما لرابع ٌتم رش كمٌة قدرها 11كٌلو سوبرفوسفات الثالثى % 45فوسفورلكل فدان بعد
إذابتهفىكمٌةمناسبةمنالماءألنعدمذوبانهاٌإدىإلىعدماالستفادةمنها.
 .3فىالٌومالسابعٌتمرفعمنسوبالمٌاهإلىحجمالتشؽٌلوالذىالٌقلعنمترخاللأربعةأٌام.
ٌ .4تمإٌقاؾالرىوتركالحوضلمدةأسبوعوٌتمقٌاسشفافٌةالمٌاهباستخدامقرصالشفافٌةومتابعة
تؽٌرلون المٌاه وعندما تتراوح قراءة قرص الشفافٌة بٌن 51-25سم – وتحول لون المٌاه إلى
األخضرالزٌتونًعندهاٌكونالحوضجاهزالستقبالالزرٌعة.
 .5فىحالةعدمبلوغمستوٌاتالشفافٌةللمستوىالمطلوبٌتمإضافة21كٌلو  /فدانمنزرقالدواجن
ً
جاهزالالستقبالالزرٌعة .
وٌتركالحوضبعدها
الثالث عشر :المعامالت التى تتم أبتداء من وضع الزرٌعة حتى الحصاد
ٌ .1جب الحصول على الزرٌعة أواألصبعٌات من مصدرموثوق منه (المفرخات السمكٌة المرخصة
بمعرفةالهٌبةالعامةلتنمٌةالثروةالسمكٌةأومحطاتالزرٌعةالتابعةلها).
ٌ .2حظرصٌد الزرٌعة أواألسماك الصؽٌرة من المسطحات المابٌة العذبة (نهرالنٌل ،وفروعه
والترع)والشروب (البحٌرات والمصارؾ الزراعٌة) والبحرٌة  (البواؼٌز والبحٌرات الداخلٌة
المالحة،البحاروقناةالسوٌس)وتربٌتهاوٌجبعدمإدخالأصناؾتتعارضمعالمجتمعالسمكىفى
المسطحالمابىوٌجبعدمتربٌةأصناؾتحملأمراض.
ٌ .3جب أن ٌتم استالم الزرٌعة من أقربم فرخمن المزرعةلتقلٌلمشاكلالنقلعلىأنٌتمالنقلفى
الصباح الباكر وٌجب عدم نقلها فى األوقات شدٌدة الحرارة لضمان عدم موت الزرٌعة وٌجب
توفٌروسٌلةالنقلالمناسبة.
ٌ .4جبأنٌكونالنقلفىأكٌاسبالستٌكأوفًالتنكاتالخاصةبنقلالزرٌعةوٌجباستخدامسٌارة
نقلالزرٌعةالمجهزةفىحالةنقلكمٌاتكبٌرةولمسافاتبعٌدة.
ٌ .5جبتحدٌدالمسافةوالوقتبٌنالمزرعةوالمفرخحتىٌمكنتقدٌرعددالزرٌعةفىكلكٌس.
 .6عندالنقلفًأكٌاسٌجبأنترصاألكٌاسفىالسٌارةعلىفرشةمبللةمنالقماشأوالحشابش
الطرٌةوٌجبتجنباستخدامالبوصوأوراقهاألنهقدٌثقباألكٌاس.
ٌ .1جباستخدامؼطاءمنالقماشالمبللبالماءلحجبالشمسعناألكٌاس.
ٌ .8جبعندورودالزرٌعةإلىالمزرعةأنٌتمأقلمتهاعلىطبٌعةالمٌاه.
ٌ .1جبأقلمةاألسماكالصؽٌرةعلىدرجةحرارةماءالحوضٌتموضعالكٌسكماهولمدةربعساعة
فىالماءحتىتتساوىالحرارةفىالداخلوالخارج .
الرابع عشر :تخزٌن أصبعٌات األسماك
ٌ .1جبعنداختٌارنوعاألسماكالمراداستزراعهاأنتكونذاتمعدلنموعالى.
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ٌجب عند اختٌارنوع األسماك القادرة على تناول العالبق الصناعٌة المقدمة لها باإلضافة إلى
األؼذٌةالطبٌعٌةواالستفادةمنها.
ٌجب عند اختٌارنوع األسماك المرباةأن تكون قادرةعلى المعٌشة فى كثافات عالٌة ومقاومة
لألمراض.
ٌجبأنتتوافراإلصباعٌاتباألعدادواألحجامفىالوقتالمطلوب.
ٌجبأنتكوناألسماكذاتقٌمةاقتصادٌةعالٌة.
ٌراعىعندبداٌةموسماإلنتاجوتخزٌنالزرٌعةواإلصباعٌاتووزنالكتلةالحٌوٌةلهذهاألسماك
ومتابعةتؽٌرهذهالكتلةبحٌثالتإثرعلىالصفاتالجٌدةللمٌاه .

الخامس عشر :رعاٌة األحواض السمكٌة
ٌ .1جبتحلٌلمٌاهاألحواضالسمكٌةوالحصولعلىإذنكتابىمنوزارةالرىقبلالشروعفى
صرؾمٌاهاألحواضأثناءوبعدنهاٌةموسمحصاداألسماك.
 .2بعدنهاٌةالموسماإلنتاجًٌجبتركقاعاألحواضالسمكٌةللجفاؾوالتشققخالل3-2أسابٌعبعد
تعرضها ألشعة الشمس للحدمن الرطوبة وعدم تراكم مٌاه راكدة تحوى العدٌد من المسببات
المرضٌة.
ٌ .3جبالتخلصمنجمٌعالحشابشوالنباتاتالنامٌةفىقاعالحوضحٌثتعتبرعابلوسٌطللعدٌد
من المسببات المرضٌة وبعد ذلك تستخدم بعض المطهرات األمنة بٌبًٌا للقضاء علىا
ألطوارالمتجرثمة أواألسماك الؽرٌبة وبٌضها للتؤكد من خلواألحواض الترابٌة من أى عوامل
تإثرعلىبداٌةجدٌدةللتربٌةوٌتمذلكمنخاللرشالمحلولالمطهرعلىمساحةالحوضالكلٌة
والجسورللتخلصمنالطفٌلٌات.
 .4عنداستخدامالجٌرالحىلتهٌبةبٌبةمناسبةلتحللالموادالعضوٌةوالمساعدةعلىنموالكابناتالنباتٌة
المؽذٌة ٌجب عدم استخدام الجٌرالحى بكثرة فىاألراضى المصرٌة نظرً ا لقلوٌةا ألراضى
وتؤثٌرهاعلىدرجةالقلوٌةوالعسرلمٌاهاالستزراعبعدذلك .وٌتماستخدام58كججٌرحى  /فدان
قبل االستزراع فى حالة صالحٌة تربة األحواض الستخدام الجٌرالحى وٌمكن زٌادة تلك الكمٌة
ً
اعتماداعلىكمٌةالمخلفاتالعضوٌةالمتراكمةبالتربةوٌمكنمعرفةذلكبتحلٌلالتربةمعملًً افى
أحدالمعاملالمتخصصةوٌتمنثرالجٌرالحىفوقسطحالتربة.
ٌ .5جباالهتمامبفتحاتالرىوتركٌبسرنداتعلٌهاطبقتٌنسلكلضمانعدمدخولأسماكؼربٌة
قدتؤوىالمسبباتالمرضٌةأوطفٌلٌاتخارجٌةتضربعدذلكباألسماكالمستزرعة.
ٌ .6جباستخدامشباكدقٌقةعلىفتحاتالرىوالصرؾللمحافظةعلىأعدادالزرٌعةفىبداٌةموسم
التربٌة حتى نضمن عدم وجودأسماك مفترسة خارجٌة تفترس الزرٌعة وتنافسهاعلى
الؽذاءواألكسجٌن وٌجب التؤكد ٌومًٌامن سالمة فتحات الرى والصر ؾ والشباك الموجودة علٌها
لضمانموسمتربٌةناجح.
 .1فىنهاٌةموسمالحصادٌتمتطهٌرشباكالصٌدوجمٌعاألدواتالمستخدمةخاللفترةالتربٌة .
السادس عشر :األمراض والنافق
ٌ .1جبأنٌتمتحصٌنالعاملٌنبالمزرعةضداألمراضالمشتركةوالتىٌمكنأنتنقلمناألسماك
لإلنسانإنوجدت.
ٌ .2جبأنٌتمالتخلصمنالنافقفىمحارقخاصةمطابقةللمواصفاتالمصرٌةلمحارقالمخلفات
البٌطرٌةوالصادرةمنهٌبةالتوحٌدالقٌاسىرقم(م.ق.م5161لسنة.)2111
ٌ .3جب على صاحب المزرعة إبالغ الجهات البٌطرٌة المختصة فورً اعند ظهورأى حاالت نفوق
جماعىأوأىظواهرؼٌرطبٌعٌة .
السابع عشر :أشتراطات عامة
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ضرورة التفتٌش الدورى من قبل الجهات المعنٌة للمتابعة والتؤكد من تطبٌق االشتراطات البٌبٌة
والصحٌةوالفنٌة.
ٌجبإعدادسجلالحالةالبٌبٌةللمزرعةموضحافٌه:
أ .نوعٌةالنشاط .
ب.التشرٌعالخاصبالمنشؤة(القوانٌنالمنظمةللتراخٌص).
ج .دلٌلاالشتراطاتالبٌبٌةلالستزراعالسمكى.
د  .برنامجالرصدالبٌبىونتابجعٌناتمٌاهالصرؾالناتجعنهاوعلىأنٌتمتدوٌنالنتابج
فىالسجلالبٌبىوجعلهمتاحاعندالتفتٌشالبٌبى.
هـ.أنواع المخلفات الصلبة والسابلة وكمٌاتها وكٌفٌة التخلصاألمن منها والجهات المتعاقد
معهالتسلٌمهاهذهالمخلفات.
و.تسجٌلاللجانالتفتٌشٌةعلىالمزرعةوالجهةالتىقامتبالتفتٌش.
أنتحتفظالمزرعةبسجلالموادوالنفاٌاتالخطرة.
ٌجب الفحص الدورى لعٌنات المٌاه لرصد محتواها من الملوثات المختلفة وتحدٌد مصادرالتلوث
والعملعلىمعالجتها.
وضعخطةلمكافحةالقوارضوالحشرات.
وضعخطةللطوارئوالحرٌقواألوببة .
تسجٌلالمزرعةبالوحدةالبٌطرٌةالتابعةلها.
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 :1مقدمة
تطور االستزراع المابى Aquacultureعلى مستوى العالم منذ الثمانٌنات وحتى اآلن بشكل كبٌر جدا
وصل الى  12ضعؾ بمعدل سنوى بلػ فى المتوسط  % 8.8وأعتبراالستزراع المابى أسرع
أنشطة اإلنتاج الؽذابى نمواً فى العالموكان هو القاطرة التى دفعت نمو االنتاج الكلى لألسماك بعد
إستقرارالكمٌاتالمنتجةمنالمصاٌدالطبٌعٌة .
وقدزادتمساهمةاالنتاجالعالمىمنتربٌةاالحٌاءالمابٌةبالنسبةلالنتاجالكلىمن% 1عام1181
الى% 21عام، 1115ثمارتفعتإلى% 32.4عام 2115ووصلتإلى% 41.3عام، 2111
وطبقاًللتقرٌرالخاصبحالةالمواردالسمكٌةوتربٌةاألحٌاءالمابٌةفىالعالملعام2112والصادرعن
منظمة األؼذٌة والزراعة باألمم المتحدة فقد بلػ إجمالى اإلنتاج العالمى لتربٌة األحٌاء من األسماك
والقشرٌات والمحارٌات واألعشاب المابٌة عام  2111مستوى قٌاسٌا ً قدره  125ملٌون طن قدرت
قٌمتها بحوالى  11ملٌار دوالرمقارنة بعام  2111الذى وصل االنتاج فٌه  32.4ملٌون طن ،وقد
ساهمت   1دول أسٌوٌة هى الصٌن ،الهند ،فٌتنام ،اندونٌسٌا ،بنجالدٌش ،تاٌالند  ،مٌانمار ،الفلبٌنالى
جانبالٌابانبحوالى% 81مناجمالىاالنتاج،ومنأهمالمالحظاتأنعنصرالتكنولوجٌاالحدٌثة
وادخالهفىمنظومةاالستزراعالمابىكانهوالعاملاألهمتؤثٌرافىرفعمعدلاإلنتاجٌةبهذهالدول.
وبالنسبةللدولالعربٌةفالمساهمةمتواضعةفىاإلنتاجالكلىالعالمىوقدتمتحقٌقمعدالتنمومرتفعة
بداٌةمنالتسعٌنات()1112بلؽت%88،%64منحٌثالكمٌةوالقٌمةعلىالترتٌبمقارنةبعام
 1184إال أن هذه الزٌادة قد تحققت فى معظمها من خالل التوسع األفقى فى مشروعات االستزراع
المابى فى حٌن كانت مساهمة التقنٌات الحدٌثة فى زٌادة اإلنتاج العربى محدودة وعلى نطاق ضٌق
للؽاٌةمماأثرسلباعلىإجمالىاالنتاج .
وبنظرةسرٌعةعلىواقعالحالفىمصرٌتبٌنأناالنﺘاجالﺴﻤﻜىإرتفعمن351ألؾطنعام1111
ووصلإلى 1.3ملٌونطنعام 2111وٌرجعسببذلكالىانتشارنشاطاالستزراعالسمكىبشكل
كبٌروزاداالنتاجعام2111بحوالى212ألؾطنبنسبة%11.31مقارنةبعام،2111وقدساهم
نشاطاالستزراعالمابىبحوالى% 11مناجمالىاالنتاجبٌنماساهمتالمصاٌدالطبٌعٌةبحوالى31
،%وقدرتقٌمةاالنتاجعام2111بحوالى14.5ملٌارجنٌهبنسبة%24.21مقارنةبعام،2111
وارتفعانتاجاالستزراعالمابىبحوالى  214115طنبنسبة% 31.35مقارنةبعام 2111وترجع
هذهالزٌادةالىالتطورالتكنولوجىلنظماالستزراعالمابىالمختلفةالمستخدمة .
وٌتضح مما سبق أن قطاع االستزراع المابىهو أحد أهم الركابز األساسٌة لدعم اإلقتصاد المصرى
وأحدأهممحركاتالنمو،وٌمثلاالستثمارفٌههدفاقومٌاباعتبارهمصدراهاماللدخلوٌتممنخالله
استؽاللالعدٌدمنالمواردؼٌرالمستؽلةالتىتذخربهامصروبماٌفٌدفىعملٌةالتنمٌةوٌحققالقٌمة
اإلقتصادٌة المضافة وٌنوع من مصادر الدخل القومى وٌوفر مزٌد من فرص العمل  ،والمالحظ أن
هناك الكثٌر من الفرص االستثمارٌة المتاحة بقطاع االستزراع المابى فى مصر ،فهناك الكثٌر من
الطاقات والموارد ؼٌر المستؽلة التى تشكل فرصا لإلستثمار بشقٌه المحلى واألجنبىوبما ٌساعد فى
توجٌهاالستثمارات،وتنوٌعاألنشطة،وتوزٌعهاعلىمحافظاتالجمهورٌةالمختلفة .
وفى ضوء التوقعات بزٌادة الطلب على األسماك نتٌجة للزٌادة السكانٌة  ،وتحسن مستوى الدخل ،
وزٌادةالوعىالؽذابى،والنمواإلقتصادى،وماٌقابلهمنمحدودٌةالعرضمناألسماكفىمعظم
دول العالم بسبب محدودٌة الطاقة اإلنتاجٌة للمصاٌد الطبٌعٌة أصبح اإلستزراع المابى هو األمل
والمصدرالمتاحللسدالعجزفىنقصاألسماك،والماحظأنمصرتمتلكالعدٌدمنالمقوماتالتً
تإهلهاألنتكونأحدروادالعالمفًمجالاالستزراعالمابىوانتاجنوعٌاتمناألسماكذاتالقٌمة
الؽذابٌةوالتسوٌقٌةالمرتفعةفالمقوماتالمتاحةتإهلهاألنترتقىللمستوىالثالثعىمستوىالعالم
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فىاالستزراعالمابىبعدالصٌنوالهند،االأنهالٌوجدحتىاالنحصرواضحوشاملومفصللهذه
المقوماتبالشكلالذىٌمكننامنعملخرٌطةتنموٌةلإلستثمارفىهذاالقطاعالهام،وهذهالخرٌطة
ستمكننابالطبعمنمواجهةالعدٌدمنالعقباتالتىتواجهقطاعاالستزراعالمابىوأهمهاحدةالمنافسة
علىالمواردالمابٌةواألرضٌة .
وقدساهمتالثورةالتكنولوجٌةالحدٌثةفىمصروالعالمفىمجالاالتصاالتوتكنولوجٌاالمعلومات
واالستشعار من البعد ( )Remote Sensingونظم المعلومات الجؽرافٌة ( )GISوالمجاالت التطبٌقٌة
المختلفةلهذهالتكنولوجٌاوتطورهابمعدالتمتسارعةمنالمساهمةفىالعدٌدمنالمجاالتوأصبحت
تإثرعلىحٌاهاألفرادوالمجتمعات،كماأصبحتعنصراًإنتاجٌاًهاماًضمنمجموعةعناصراإلنتاج
إضافةلتؤثٌرهاؼٌرالمباشرعلىالعدٌدمنالعناصراإلنتاجٌةاألخرى،وتحظىهذهالتكنولوجٌافى
الوقت الحاضر بؤهمٌة كبٌرة الستؽاللها فى مجال االستزراع المابى وبما ٌتٌح التقدم السرٌع فى هذا
المجالعنطرٌقزٌادةمعدلتدفقالمعلوماتوالبٌاناتواإلحصاءاتالسمكٌةبماٌإدىالىاإلضافة
المستمرةلهحسبماٌتممندراسات .
فى مالٌزٌا والعدٌد من دول جنوب شرق اسٌا تم استخدام تكنولوجٌا اإلستشعار من البعد ونظم
المعلوماتالجؽرافٌةفىتحدٌدالمناطقالمناسبةإلقامةالمزارعالسمكٌةومزارعاألقفاصمماكانله
عظٌماالثرفىأحدثنقلةنوعٌةلهذاالمجالاالستثمارىالهام،كماإستخدمتتكنولوجٌااإلستشعار
عن بعد وصور األقمار الصناعٌة فى تحدٌد تجمعات األسماك  ،وحالة البحار  ،ومواعٌد النوات ،
وؼٌرهامناألمورالتىتعودبالنفععلىالعاملٌنوالمهتمٌنبهذاالمجالالهام،وبماأدىالىتنمٌة
وزٌادةاالنتاج .
وٌتضح مما سبق أن إستخدام تقنٌات اإلستشعار من البعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة ٌمكن االستفاده
منها فى تنمٌة قطاع االستزراع المابى فى مصرنظلرا لما تساهم بهتلك التقنٌات بمعلومات مباشرة
وؼٌرمباشرةفىتعظٌمالعابداالقتصادى،وهوماسٌكونلهأثركبٌرفىدعماالقتصادالقومًواألمن
الؽذابًالمصرى،وخاصةفىظلالظروؾاالقتصادٌةالصعبةالتىتمربهامصر .
والهدؾ العام لهذا المشروع هو استخدام تكنولوجٌا االستشعار من البعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة
بالتكاملمعالبٌاناتاألرضٌةوالحقلٌةفىعملخرٌطةاستثمارٌةلمجالاالستزراعالمابى فىمصر
وذلكفىظلعدموجودحصرواقعىللمقوماتالمختلفةلهذاالمجال،وسٌتمتنفٌذالمشروعانطالقا
من دورالهٌبة القومٌة لإلستشعارمن البعد وعلوم الفضاء ودور جامعة قناة السوٌس وبرعاٌة الهٌبة
العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة وواجبهم العلمً والقومً بشؤن استخدام العلم والتكنولوجٌا الحدٌثة
للمعلوماتفىخدمةوتطوٌرمجالاالستزراعالمابىفىمصر .
 :0أهداف المشروع
هناكعدةأهداؾٌمكنتحقٌقهانتٌجةتنفٌذالمشروعٌمكنتوضٌحهافٌماٌلى :
 عمل خرٌطة استثمارٌة لإلستزراع المابى بمصر بما ٌمكننا من عمل دلٌل لإلستثمار لهذه
المشروعاتبماٌشجٌعاالستثماربهذهالمشروعاتوالمجاالتالمرتبطةبهاوالمكملةلها.

 االستفادة من موارد ؼٌر مستؽلة كؤراضً السبخات وابار المٌاه المالحة والمناطق الساحلٌة
واألراضًؼٌرالصالحةللزراعةعلىمستوىالجمهورٌةفىمشارٌعاالستزراعالمابىبما
ٌإدىلزٌادةالدخلوتوفرفرصعملللشباب.
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 استؽاللبعضالمناطقداخلمٌاهالبحرالمتوسطواألحمروبعضالمناطقبخلٌجىالسوٌس
والعقبةفىزٌادةاالنتاجالسمكىمنخاللتكنولوجٌااالستزراعالمابىالبحريفىاألقفاص
إلنتاج نوعٌات فاخرة من األسماك كالدنٌس والقاروص والقشرٌات كالجمبرى والرخوٌات
والمحارٌاتبماٌإدىلزٌادةاالنتاجوتوفٌرفرصعملجدٌدةللشباب.
+
 استقطاباإلستثماراتالمحلٌةوالعربٌةواألجنبٌةللعملفىمجالاالستزراعالمابىفىمصر
وفقمتطلباتالتنمٌةفىهذاالمجال.
 مساعدةالراؼبٌنمناالستثمارفىمجالاالستزراعالمابىمنالتعرؾعلىالمناطقالمناسبة
والمتاحة لالستزراع والنظم المقترحة بهذه المناطق وأنواع األحٌاء المابٌة التى تناسب كل
منطقة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورٌة فى دلٌل ٌعرؾ بدلٌل االستثمار فى
مشروعاتاالستزراعالمابىفىمصر.

 نشرثقافةاالستزراعالمابىببعضالمناطقبمصروتحدٌدنظماالستزراعونوعٌاتاألسماك
أواألحٌاءالمابٌةالمالبمةلالستزراعبها.

 توفٌراألسماكبصورةطازجةبالعدٌدمنالمناطقالمحرومةمناألسماكالطازجةوالتىال
تتوفرفٌهااألسماكلبعدهاعنمناطقالصٌدأومناطقاالنتاجالحالٌة.
 تشجٌعمشارٌعاالستزراعالمابىللمزارعٌنوالشبابعلىمٌاهاآلبارالتىارتفعتبهانسبة
الملوحة وأصبحت ؼٌر صالحة للزراعة النباتٌة كما هو موجود ببعض مناطق شمال ووسط
وجنوب سٌناء  ،خاصة وأن األرباح المتوقعة لهذه المشارٌع مرتفعة بشكل كبٌر بالمقارنة
بالزراعاتالنباتٌةالتقلٌدٌة.

  نشرثقافةاالستزراعالنباتىالسمكىالتكاملىعلىمستوىالجمهورٌةوتوضٌحماٌمكنأن
تحققه هذه التكتنولوجٌا من أهمٌة لزٌادة االنتاج السمكى واالنتاج النباتى وزٌادة دخل
المزارعٌن.
 تخٌفؾالضؽطعنالمصاٌدالطبٌعٌةالموجودةفىمصروالحدمناستنزافهاورفعانتاجٌتها
وزٌادةمخزوناتهاالسمكٌةواستدامتهامنخاللالتوسعفىمشروعاتاالستزراعالسمكى.
 تشجٌعقٌامالعدٌدمنالصناعاتالتكـمٌلٌةلالستزراعالمابىكصنـاعةاألعالؾ،صناعةالثلج
صناعة الشباك  ،مواتٌر المٌاه والطلمبات  ،ؼذاٌـات األسماك  ،أجـهزة التهـوٌة  ،األدوات
واألجـهزة المعملٌة ،األدوٌة البٌطرٌة وؼٌرها من مسـتلزمات تشؽٌل المزارع السمكٌة مما
ٌسـاهمفًتوفـٌرالعدٌـدمنفرصالعملوتنمٌةالمهاراتالبشرٌة.
 االستفادةمنالطاقةالبشرٌةالمهدرةفىتوفٌرفرصعمللتشؽٌلمشارٌعاالستزراعالمابى
بماٌإدىلتقلٌلمعدلالبطالةوخاصةبالمناطقالتىتقلفٌهاالمشارٌعاالستثمارٌةوتنعدمفٌها
فرصالعملكماهوالحالبسٌناءوالوادىالجدٌدوصعٌدمصر.
 تقلٌلأومنعالهجرةالعكسٌةبحثاعنفرصعملفىالعدٌدمنمحافظاتالجمهورٌةكماهو
الحالفىشمالووسطوجنوبسٌناءوالوادىالجدٌدوالعدٌدمنمناطقصعٌدمصرمنخالل
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القاءالضوءعلىمشارٌعاالستزراعالمابىوالتىٌمكناستخدامهالتقلٌلأومنعهذهالظاهرة
وبماٌإدىللمساهمةفىعملٌةالتنمٌةوتحقٌقاألمنواالستقراربمثلهذهالمناطق.
 تسلٌطالضوءعلىمناخومقوماتاإلستثمارفىهذاالمجالوماٌشملهمنمواردطبٌعٌةوبنٌة
تحتٌة وتشرٌعات وقوانٌن وإجراءات منظمة لإلستثمار وتوجٌه اإلستثمار بما ٌتسق مع
استراتٌجٌاتوخططوسٌاساتالتنمٌةاالقتصادٌةواإلجتماعٌةللدولة .

 :3الجهات المشاركة بالمشروع :



-

الهٌبةالقومٌةلإلستشعارمنالبعدوعلومالفضاء
جامعةقناةالسوٌس
الهٌبةالعامهلتنمٌةالثروةالسمكٌة
وزارةالبحثالعلمى
وزارةالزراعةواستصالحاألراضى
وزارةاإلستثمار
الهٌبةالعامةلإلستثمار
المركزالوطنىإلستخداماتأراضىالدولة

 :4مراحل تنفٌذ المشروع :
سوؾٌتمتنفٌذالمشروععلىمرحلتٌنأساسٌتٌن 
 المرحلةاألولىوهى(....مرحلةإنتاجالخرٌطةاإلستثمارٌةلإلستزراعالمابىفىمصر).
 المرحلةالثانٌةوهى(....مرحلةالتطبٌقالعملىلبعضنماذجاالستزراعالمابىفىمصر) .
أوال :مرحلة إعداد الخرٌطة اإلستثمارٌة لإلستزراع المائى فى مصر
سٌتمخاللهذهالمرحلةعملمسحشامللكلمناطقوقطاعاتالجمهورٌةبهدؾ :











عملخرٌطةاستثمارٌةلمجالاالستزراعالمابىفىمصر.
تقدٌمالمعلوماتالالزمةلمتخذىالقراروواضعىالسٌاساتبهدؾتنمٌةمجالاالستزراعالمابى.
التروٌجلإلستثماربمجالاالستزراعالمابىواستقطاباإلستثماراتالمحلٌةوالعربٌةواألجنبٌة.
توفٌر المعلومات المطلوبة للمستثمرٌن وكل الراؼبٌن فى االستثمار بمجال االستزراع المابى
بمصر.
إبرازالممٌزاتالنسبٌةلإلستثمارفىمجالاإلستزراعالمابىفىبعضالمحافظات.
حصرالمواقعالتىتحتالتشؽٌلالفعلىبماٌفٌدفىدقةبٌاناتاالنتاجالكلىلالستزراعالمابى
معرفةمقوماتونظماالنتاجالمثلىلالستزراعالمابىلكلاقلٌممنأقالٌمالجمهورٌة.
وضعمقترحاتتهدؾلتسهٌلإجراءاتالتراخٌصللمشارٌعبماٌساعدعلىالتوسعواالنتشار
إعادةهٌكلةقطاعالثروةالسمكٌةلرفعكفاءتهوتوزٌعاإلستثماراتبماٌحققالتنمٌةالمتوازنة
تقدٌمبعضالمقترحاتلمالمحبعضالمشروعاتاالستثمارٌةفىقطاعاالستزراعالمابى.
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وسٌكونالمسحالشامللمواقعاالستزراعللقطاعاتالمختلفةعلىمستوىالجمهورٌةمنخاللمسح
أرضى حقلى وزٌارات مٌدانٌة واستبٌان باالضافة لمسح باستخدام تكنولوجٌا االستشعار عن البعد
()Remote Sensingونظمالمعلوماتالجؽرافٌة(،)GISوسٌشملالحصرمصادرونوعٌةوجودة
المٌاهالموجودةبكلمنطقةالىجانبنوعٌةالتربةوالبنٌةالتحتٌةوكذاالعواملاإلجتماعٌةواإلقتصادٌة
بالمنطقةبالتكاملمعالبٌاناتاألرضٌة .
المرجعٌةومصادرالبٌاناتومنهجٌةالعملخاللمرحلةإعدادالخرٌطةاإلستثمارٌة 
ستكون المرجعٌة ومصادر البٌانات المتحصل علٌها ومنهجٌة العمل خالل مرحلة إعداد الخرٌطة
اإلستثمارٌةلإلستزراعالمابىكماٌلى :
أ :المرجعٌات
سٌتماالعتمادفىإعدادالخرٌطةاالستثمارٌةعلىعددمنالمرجعٌاتأهمها :
 برامجوخططالدولةللتنمٌة 
 قوانٌنوتشرٌعاتتشجٌعاإلستثمار 
 القراراتالصادرةفىهذاالشؤنمنالجهاتالمعنٌة
ب  :مصادر البٌانات
سٌتماالعتمادعلىمصادرأساسٌةومصادرثانوٌةللمعلوماتكماٌلى :
 المصادر األساسٌة:وتشملكلالبٌاناتوالنتابجالمتحصلعلٌهاخاللتنفٌذالمراحلالمختلفةللمشروعوتشمل :
 مشروعاتاالستزراعالمابىالقابمةومساحاتهاوطاقتهااالنتاجٌةواحداثٌاتها.
 مشروعاتاالستزراعالمابىالمتوقفةومساحاتهاواحداثٌاتهاوأسبابتوقفها.
 مشروعاتاالستزراعالمابىتحتالتنفٌذواحداثٌاتهاومساحاتهاوعقباتالتشؽٌل.
 المناطقالمالبمةلالستزراعالمابىمعمراعاةتحدٌداحداثٌاتهاومساحاتهاوتشمل:
 أراضىؼٌرمناسبةللزراعة أراضىساحلٌةؼٌرمستؽلة أراضىالسبخاتوالمناطقالرطبة مناطقمالبمةلالستزراعفىاالقفاص المناطقالموجودةحولالبحٌراتوالترعوالمصارؾ المناطقالموجودةحولاالبارالجوفٌة المقوماتوالبنٌةالتحتٌةللمناطقالقابمةأوالمالبمةمنكهرباءومٌاهوطرقوإتصاالت...الخ

وسٌتمالحصولعلىالمعلوماتالسابقةمنخالل :
 .1البٌاناتاألرضٌةالمتحصلعلٌهامنالمسحاألرضىوالحقلىوالزٌاراتالمٌدانٌةواالستبٌان.
 .2بٌاناتاالستشعارمنالبعدونظمالمعلوماتالجؽرافٌة()GIS
 المصادر الثانوٌة :وتشملكلالبٌاناتالمتحصلعلٌهاوالمتعلقةبهدؾالمشروعوتشمل :
تقارٌرعلمٌة-أبحاثودراسات-رسابلماجستٌرودكتوراه-نشراتإحصابٌة
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جـ  :منهجٌة العمل
سوؾٌتمإتباعالمنهجٌةاالتٌةفىتجمٌعالبٌاناتورسمالخرٌطةوتقٌٌمها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1

مرحلةتقٌٌماحتٌاجاتالمستخدمٌنوالتصمٌم
مرحلةجمعالبٌاناتالمطلوبة
مرحلةالزٌاراتالحقلٌةوالعملالمٌدانى
مرحلةمعالجةالبٌانات 
مرحلةتطوٌرقاعدةالبٌانات 
مرحلةالنمذجةالرقمٌة 
مرحلةتحلٌلالنتابج 

وفىالنهاٌةتخضعجمٌعالمعلوماتالمتحصلعلٌهالتحلٌلدقٌقبواسطةخبراءمتخصصٌنوتخلص
تلك التحلٌالت لمإشرات ذات دالالت هامه توضح فرص ومجاالت اإلستثمار المتاحة فى أنشطة
اإلستزراعالمابىالمختلفة،وسٌتموضعالبٌاناتالخاصة بكلإقلٌمعلىحدهفىنموذجرقمىلعمل
التحالٌلوالمعالجاتالالزمهللوصولألنسباألماكنلإلستزراعطبقاللمعاٌرالخاصهبجودهونوعٌة
المٌاةبهذااالقلٌموكذانوعٌةالتربةوباقىمإشراتالبنٌةالتحتٌةواإلجتماعٌةواإلقتصادٌةاألخرى،
وسٌتمتصنٌؾالبٌاناتالمتحصلعلٌهاخاللهذهالمرحلةلتحدٌدنوعٌةالمزارعالتىٌوصىبهامن
حٌثكونها 
 مزارعمٌاهعذبة  مزارعمٌاهشروب  مزارعمٌاهمالحة كماسٌتمتصنٌؾالبٌاناتالمتحصلعلٌهالتحدٌدنوعٌةالمزارعالتىٌوصىبهامنحٌثكونها :
-

مزارعتقلٌدٌة(أرضٌة)
مزارعداخلالمٌاه(أقفاص) 
مزارعشاطبٌة(مزارعبحرٌة) 
مزارعتكاملٌة(مزارععلىمٌاهاالبار) 

كماسٌتممنخاللهذهالمرحلةتحدٌدنوعٌاتاالسماكأوالقشرٌاتأوباقىأنواعاألحٌاءالمابٌةالتى
ٌمكناستزراعهاوالتىٌتمالتوصٌهبهامنخاللالخرٌطةاالستثمارٌةكماٌلى :
-

أسماكمٌاهعذبة(بلطى،مبروك،قرامٌط) 
أسماكمٌاهشروب(بورى،طوبارة،سهلٌة)
أسماكمٌاهمالحة(دنٌس–قاروص–لوت-حنشان)
قشرٌات(جمبرى-كابورٌا)
رخوٌات(محارٌات–بلحالبحر–خٌارالبحر)
اعشاببحرٌةوطحالب

ثانٌا  :مرحلة التطبٌق العملى لنماذج االستزراع المائى فى مصر:
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والهدؾ العام لهذه المرحلة هو التطبٌق العملى لنتابج المرحلة االولى من المشروع وسوؾ تتم هذه
المرحلهعلىخطوتٌنربٌسٌتٌنهما :
أ:التدرٌب 
سٌتم من خالل هذه المرحلة تدرٌب مجموعة من الشباب والمزارعٌن الراؼبٌن فى تنفٌذ مشروع
االستزراع المابى من خالل مجموعة من الدورات التدرٌبٌة المكثفة عن الموضوعات المتعلقة بهذا
المجال  مثل أساسٌاتالمختلفة لالستزراع المابى وكٌفٌة ادارة مشروعاتاالستزراع المابى  ،وسٌتم
التطرقخاللهذهالدوراتالتدرٌبٌةالىأهماألساسٌاتالواجبااللمامبهاالقامةمشروعلالستزراع
الما بىباالضافةالىالتعرؾعلىكٌفٌةادارةوتشؽٌلهذهالنوعٌةمنالمشروعاتالىجانبااللمام
بؤهمالمشاكلوالعقباتالتىٌمكنأنتواجههذهالنوعٌةمنالمشروعاتوكٌفٌةالتؽلبعلٌها .
ب:االنتاج 
وخاللهذهالمرحلةسٌتمإنشاءوتجهٌزأوتشؽٌلمجموعةمنالنماذجاإلنتاجٌةاإلرشادٌةبالقطاعات
المختلفة الخاصة بالدراسة على مستوى الجمهورٌة ،والمقومات المتاحة بكل منطقة هى التى تحدد
النموذجاإلنتاجًالمناسبلها،كماتحددنوعٌاتاألسماكالتىتصلحلالستزراعبهذهالمنطقة،وسٌتم
خاللهذهالمرحلةتشؽٌلالنماذجاالنتاجٌةبداٌةمنتوفٌرالزرٌعةوحتىمرحلةالحصاد،وستكون
هناكعملٌةإشراؾومتابعةللنماذجالمقترحةوتقٌٌمللنتابجالمتحصلعلٌها .
ومنأهمنماذجمشروعاتاالستزراعالمابىالتىٌمكنتنفٌذهاخاللالمشروع :









النموذجاألول:االستزراعالمابىعلىمٌاهاآلبار 
النموذجالثانى:االستزراعالمابىفىأراضًالسبخات 
النموذجالثالث:االستزراعالمابىفىاألقفاصالعابمة 
النموذجالرابع:االستزراعالمابىالنباتىالتكاملى
النموذجالخامس:االستزراعالمابىبالمناطقالساحلٌة
النموذجالسادس:االستزراعالمابىالمؽلقوالمحمى
النموذجالسابع:االستزراعالمابىفىاالحواضاألرضٌة
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شكل ( )1أحد نماذج إختٌار أنسب المواقع لإلستزراع المائى

المنتج النهائى
(النموذج 
الكامل)
























الخرٌطة الكاملة ألنسب

لإلستزراع
المواقع











عملٌات المعالجة
والتحلٌل

التصحٌح الهندسى
وتصنٌف الصور
الفضائٌة المستخدمة

المستوى األساسى

المستوى المتوسط

(المعاٌٌر)

(النماذج الفرعٌة)

بناء مصفوفة مقارنة
مزدوجة

األس الهٌدروجٌنى
جودة  /نوعٌة المٌاه
الشفافٌة
االستغالل الحالى

المٌل  /االنحدار
الملمس

حساب الوزن ونسبة
التناسق

جودة  /نوعٌة التربة

األس الهٌدروجٌنى
المواد العضوٌة

تطبٌق إجراءات
MCE

الحصول على خرٌطة
اأنسب المواقع لكل
المعاٌٌر

البعد عن الطرق
البعد عن مصدر
الكهرباء
البعد عن األسواق
البعد عن المفرخ

التداخل بٌن استخدام
المٌاه و خرائط
أنسب المواقع

(الهدف األساسى من النموذج)

درجة الحرارة

األكسجٌن الذائب
الحصولعلىأماكن
المسطحاتالمائٌةبمنط
قة الدراسه

المستوى األعلى

(مصدر الزرٌعة)
توافر األٌدى
العالمة
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عوامل البنٌة التحتٌة
والعوامالالجتماعٌة
واالقتصادٌة

إنتاج الخرٌطة
اإلستثمارٌة لالستزراع
المائى

 :5المناطق المقترحة للتنفٌذ المشروع :
المستهدؾ من الدراسة هو مسح وتؽطٌة جمٌع مناطق الجمهورٌة  ،وسٌتم تقسٌم الجمهورٌة الى
مجموعةمنالقطاعاتأواألقالٌمطبقاللتقسٌماإلقلٌمىالجدٌدلمصروالذىٌشمل :
 .1إقلٌمالقاهرةالكبرى(القاهرة-الجٌزة-القلٌوبٌة-العاشرمنرمضان) .
 .2إقلٌمالدلتا(دمٌاط-الدقهلٌة-الشرقٌة-كفرالشٌخ-الؽربٌة-المنوفٌة–البحٌرة).
 .3إقلٌممطروح(مطروح-العلمٌن).
 .4إقلٌمقناةالسوٌس(بورسعٌد-السوٌس–اإلسماعٌلٌة).
 .5إقلٌمشمالالصعٌد(الفٌوم-المنٌا-بنىسوٌؾ).
 .6إقلٌموسطالصعٌد(أسٌوط-سوهاج-قنا-البحراألحمر).
 .1إقلٌمجنوبالصعٌد(األقصر–أسوان).
 .8إقلٌمالوادىالجدٌد(الوادىالجدٌد).
 .1إقلٌماإلسكندرٌة(اإلسكندرٌة-وادىالنطرون).
 .11إقلٌمسٌناء(شمالسٌناء–وسطسٌناء-جنوبسٌناء) .
وسٌتمتنفٌذالمشروعبالشكلالذىٌساعدعلىتوضٌحمقوماتكلقطاععلىحدةمعوضعمخطط
للطرقالمثلىلتنمٌتهبماٌتماشىمعالخطةاالستثمارٌةالمقترحهللدولة
 :6مراحل تنفٌذ المشروع
سٌتمالتنفٌذالفعلىللمشروععلىخمسمراحلكماٌلى :
المرحلةاألولىللمشروع :
تشملمنطقةشمالسٌناء،وسطسٌناء،وجنوبسٌناء .

المرحلةالثانٌةللمشروع :
تشملالوادىالجدٌد،اسكندرٌة،وادىالنطرون،مطروح،العلمٌن .


المرحلةالثالثةللمشروع :
تشملالبحراألحمر،االسماعٌلٌة،العاشرمنرمضان،السوٌس،بورسعٌد .

المرحلةالرابعةللمشروع :
تشملالفٌوم،بنىسوٌؾ،المنٌا،أسٌوط،سوهاج،قنا،األقصر،أسوان .

المرحلةالخامسةللمشروع :
تشماللقاهرةالكبرى،دمٌاط،الدقهلٌة،الشرقٌة،كفرالشٌخ،الؽربٌة،المنوفٌة،البحٌرة 

 -7المٌزانٌة المقترحة لتنفٌذ المشروع .
تبلػ المٌزانٌة المقترحة لتنفٌذ المشروع  5ملٌون جنٌه (ملٌون جنٌه كل عام) وتؽطى تكالٌؾ عمل
الخرٌطة االستثمارٌة لالستزراع المابى بجمهورٌة مصر العربٌة  ،وتكالٌؾ تصمٌم وتنفٌذ وتشؽٌل
بعض النماذج االنتاجٌة التى تصلح كنماذج انتاجٌة بالمناطق المختلفة  ،إلى جانب تدرٌب وتؤهٌل
مجموعةمنالشباببكلاقلٌمأومنطقةلٌكونوامؤهلٌنالدارةمشروعاتاالستزراعالمابىالمختلفة
التىٌمكنتنفٌذهابهذهاألماكن.
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 -8مدة تنفٌذ المشروع والجدول الزمنى للتنفٌذ
سٌتم تنفٌذ المراحل المختلفة للمشروع خالل خمس سنوات وٌخصص كل عام لمرحلة معٌنة كما
بالجدولالتالى :

م
1
2
3
4
5


المرحلة 

الخرٌطةاالستثمارٌةللمرحلةاألولى 

الخرٌطةاالستثمارٌةللمرحلةالثانٌة 
نماذجالتطبٌقالعملىللمرحلةاألولى 
الخرٌطةاالستثمارٌةللمرحلةالثالثة 
نماذجالتطبٌقالعملىللمرحلةالثانٌة 
الخرٌطةاالستثمارٌةللمرحلةالرابعة 
نماذجالتطبٌقالعملىللمرحلةالثالثة 
الخرٌطةاالستثمارٌةللمرحلةالخامسة 
نماذجالتطبٌقالعملىللمرحلةالرابعة 

1


2


العام 
4
3



5












































وٌقترح فرٌق العمل البدء بإقلٌم سٌناء (كمرحلة أولى) لتنفٌذ المشروع
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المرحلة األولى للمشروع
إنتاج خرٌطة استثمارٌة لإلستزراع المابى فى سٌناء باستخدام تكنولوجٌا اإلستشعار من البعد ونظم
المعلوماتالجؽرافٌة .
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-1مقدمة :
تمتلكسٌناءالمقوماتالتًتإهلهالتكونرابدةعلًمستويالعالمفًمجالاالستزراعالسمكًالنظٌؾ
الخالى من التلوث وانتاج نوعٌة من األسماك ذات القٌمة الؽذابٌة والتسوٌقٌة العالٌة  ،ولكن لم ٌتم
استؽاللهذهالمقوماتحتىاالن،والٌوجدحصرواضحومفصلبالشكلالذىٌمكننامنعملخرٌطة
استثمارٌةلهذاالمجالفىسٌناء .
-2أسباباختٌاراقلٌمسٌناءكمرحلةأولىللمشروع :
أ .تطل شبه جزٌرة سٌناء على شرٌط ساحلً للبحر المتوسط وعلى خلٌج السوٌس والعقبة
بمساحات كبٌرة من األراضى الساحلٌة ؼٌر المستؽلة والتى ٌمكن أن تزٌد االنتاج الكلى من
األسماكوخاصةاالنواعاالقتصادٌةذاتالقٌمةالتسوٌقٌةالمرتفعةكؤسماكالدنٌسوالقاروص
واللوتوالقشرٌاتكالجمبرىوالمحارٌاتوالرخوٌات.
ب.تمتلكسٌناءمخزونكبٌرمنالمٌاهالجوفٌة،فهناكعددكبٌرمنابارالمٌاهالجوفٌةالتًتحت
التشؽٌلالفعلًبعضهاارتفعتبمٌاههنسبةالملوحةوالبعضاالخروصلتملوحتهلملوحةمٌاه
البحر التى ٌمكن استؽالها فى مجال االستزراع السمكى وزٌاة االنتاج بنوعٌة ممتازة من
األسماكذاتالقٌمةالؽذابٌةوالتسوٌقٌةالمرتفعة.

ج .توجدبسٌناءمساحاتكبٌرةمناألراضىؼٌرالصالحةللزراعةكؤراضىالسبخاتوالتًٌمكن
أنتساهمبشكلكبٌرفًزٌادةاالنتاجالسمكًمنخاللنظماالستزراعالسمكىالمختلفة.

د .هناكاالؾاألفدنةتطلعلىترعةالشٌخجابرسٌتمزراعتهابعداستكمالالمشروعوٌمكنمن
خالل تطبٌق نظام االستزراع السمكى النباتى التكاملً من زٌادة االنتاج السمكً ومعظمة
االستفادةمنالمٌاهوزٌادةالربحللمزارعٌن.

ه .ومن أهم األسباب التى دفعت فرٌق العمل بالمروع الى البدء باقلٌم سٌناء كمرحلة أولى
للمشروعهوأزدٌادمعدالتالهجرةالعكسٌةمنسٌناءلباقىمحافظاتالجمهورٌةأولخارج
مصربحثاعنفرصعملوهوماٌهدداألمنالقومىالمصرىوٌساعدعلىتفرٌػسٌناءمن
السكان.

و .تمر سٌناء حالٌا بؤحداث تستلزم من جمٌع مإسسات الدولة المساهمة واالسراع والتعاون
والمشاركةفىتنمٌتهافىكافةالمجاالتوأهمهامجالاالستزراعالسمكىالذىٌمكنانٌإدى
الىطفرةكبٌرةفىالمنطقةوتشؽٌلعددكبٌرمنالمواطنٌنممنالٌجدوناىفرصعمل.
-3خطواتتنفٌذالمرحلةاألولىمنالمشروع :
أ -المرحلةاألولى:مرحلةالحصروتجمٌعالبٌانات
وتشملهذهالمرحلةماٌلى :
.1
.2
.3
.4

تقٌٌماحتٌاجاتالمستخدمٌن
مرحلةالتصمٌم 
جمعالبٌاناتالمطلوبة 
الزٌاراتالحقلٌةوالعملالمٌدانىوتشمل:
 حصرالمناطقالمطلةعلىساحلالبحرالمتوسطوخلٌجالسوٌسوالعقبة .
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حصر أراضى السبخات وؼٌر المالبمة للزراعة والتى ٌمكن استؽاللها فى االستزراع
المابى .
حصرجمٌعابارالمٌاهالجوفٌةفىشمالووسطوجنوبسٌناء .
حصر المناطق التى تصلح لمشارٌع األقفاص السمكٌة بالمسطحات المابٌة الموجودة
بسٌناء.
حصراالراضىالمطلةعلىمسارترعةالشٌخجابروالتىٌمكنتطبٌقالنظامالتكاملى
بها .

ب-المرحلةالثانٌة:مرحلةالتصنٌؾواعدادالخرٌطة 

وتشملهذهالمرحلةماٌلى :
.1
.2
.3
.4

.5

.6

معالجةالبٌانات 
تطوٌرقاعدةالبٌانات 
اعدادالنموذجالرقمى 
تحلٌاللنتابجوتصنٌفهاطبقالنسبةملوحةالمٌاهالموجودةبكلمواقعكماٌلى :
 مواقعتصلحلمشروعاتاستزراعمابىعلىالمٌاهالعذبة .
 مواقعتصلحلمشروعاتاستزراعمابىعلىالمٌاهالشروب .
 مواقعتصلحلمشروعاتاستزراعمابىعلىمٌاهالبحر.
تحلٌلالنتابجوتصنٌفهاطبقالنوعٌةالمشارٌعالمقترحةبكلمواقعكماٌلى :
 مشروعاتاالستزراعالمابىفىالمناطقالساحلٌةالبحرٌة .
 مشروعاتاالستزراعالمابىفىاالقفاصالبحرٌةالعابمة .
 مشروعاتاالستزراعالمابىالتكاملى .
 مشروعاتاالستزراعالمابىعلىمٌاهاالبار .
 مشروعاتاالستزراعالمابىفىاراضىالسبخات .
إنتاجالخرٌطةاالستثمارٌةلالستزراعالمابىفىسٌناء.

جـالمرحلةالثالثة:مرحلةالتدرٌب 
وخالل هذه المرحلة سٌتمعمل مجموعة من الدورات التدرٌبٌة للشبابوالمزارعٌن بهدؾنشر ثقافة
االستزراع المابى بهذه المناطق وتدرٌبهم على كٌفٌة ادارة المشروع طوال الموسم اإلنتاجً وأهم
المشاكلوالعقباتالتىٌمكنأنتواجههمخاللالموسموكٌفٌةالتؽلبعلىهذهالعقبات،ومنالدورات
المقترحة :



د-

أساسٌاتاالستزراعالمابى .
تخطٌطاالنتاجلمشروعاتاالستزراعالمابى .
ادراةمشروعاتاالستزراعالمابى.

المرحلةالرابعة:مرحلةاالنتاج 

وخاللهذهالمرحلةسٌتمإنشاءوتشؽٌلمجموعةمنالنماذجاإلنتاجٌةإرشادٌةفىالمناطقالمختلفة
بسٌناء  وتختلؾ نوعٌة النماذج المقترحة على حسب الموقع والمقومات المتاحة والتً تحدد النموذج
اإلنتاجًالمناسبلهاكماتحددنوعٌةاألسماكالتىتصلحلالستزراعبهذهالمنطقة،وبعدذكسٌتم
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البدء فى موسم إنتاجً حقٌقً عند المزارعٌن والشباب (المتدربٌن) بداٌة من توفٌر الزرٌعة وحتى
مرحلةالحصاد،وماٌستلزمهذلكمناالشراؾوالمتابعةطوالموسماالنتاج .
 :4المٌزانٌة المقترحة لتنفٌذ المرحلة األولى للمشروع :
تبلػالمٌزانٌةالمقترحةلتنفٌذالمرحلةاألولىللمشروع(اقلٌمسٌناء) 1ملٌونجنٌهوتشملتنفٌذجمٌع
المرحل من الحصر وتجمٌع البٌانات ومرحلة التصنٌؾ واعداد الخرٌطة الى جانب مرحلة التدرب
واالنتاجوالحصادبالمواقعالمختلفة .

 :5المدة الزمنٌة الالزمة لتنفٌذ المرحلة األولى من المشروع:
سٌتمتنفٌذالمشروعخالل24شهر(سنتان)وسٌكونالتنفٌذعلىمرحلتٌنأساسٌتٌنكماٌلى :
المرحلةاألولى(12شهر):مرحلةإعدادالخرٌطةاإلستثمارٌةلإلستزراعالمابىفىسٌناء 
وتشملهذهالمرحلةماٌلى :
 .1تقٌٌماحتٌاجاتالمستخدمٌن
 .2مرحلةالتصمٌم 
 .3جمعالبٌاناتالمطلوبة 
 .4الزٌاراتالحقلٌةوالعملالمٌدانى 
 .5معالجةالبٌانات 
 .6تطوٌرقاعدةالبٌانات 
 .1اعدادالنموذجالرقمى 
 .8تحلٌلالنتابجوتصنٌفها
 .1إنتاجالخرٌطةاالستثمارٌة
 .11اعدادالتقرٌرالنهابىللمرحلةاألولى .
المرحلةالثانٌة(12شهر):مرحلةالتطبٌقالعملىلنماذجاالستزراعالمابىفىسٌناء 
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مرحلةاختٌارالمواقعالمناسبةلعملالنماذجاالنتاجٌة
مرحلةتدرٌبالشبابوالمزارعٌنعلىمشروعاتاالستزراعالمابى
انشاءوتجهٌزالنماذجالخاصةباالستزراعالمابى.
موسماالنتاجوالحصادوالتسوٌق
إعدادالتقرٌرالنهابًللمرحلةالثانٌة.
اعدادالتقرٌرالنهابىللمشروع .
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-6البرنامجالزمنًلتنفٌذالمرحلةاالولىمنالمشروع :
المرحلةاألولى(12شهر):مرحلةإعدادالخرٌطةاإلستثمارٌةلإلستزراعالمابىبسٌناء 
الشهر 



م  البنـــــد 

 12  11  11  1  8  1  6  5  4  3  2  1


         

  1تقٌٌماحتٌاجاتالمستخدمٌن 
  2مرحلةالتصمٌم 

























  3جمعالبٌاناتالمطلوبة 

























  4الزٌاراتالحقلٌةوالعملالمٌدانى 

























  5معالجةالبٌانات 

























  6تطوٌرقواعدالبٌانات 

























  1إعدادالنموذجالرقمً 

























  8تحلٌلالنتابجوتصنٌفها 

























  1انتاجالخرٌطةاالستثمارٌة 

























  11اعدادالتقرٌرالنهابىللمرحلة 
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تابعالبرنامجالزمنًلتنفٌذمشروعإعدادالخرٌطةاإلستثمارٌةلإلستزراعالمابىبسٌناء 
المرحلةالثانٌة(12شهر):مرحلةالتطبٌقالعملىلنماذجاالستزراعالمابىالمختلفة 
 
م  البنـــــد 
  1اختٌارالمواقعالمناسبةللنماذجاالنتاجٌة 

الشهر 
 12  11  11  1  8  1  6  5  4  3  2  1


         

  2تدرٌبالشبابوالمزارعٌنعلىالمشروعات 

























  3انشاءوتجهٌزالنماذجالخاصةباالستزراع 

























  5موسماالنتاجوالحصادوالتسوٌق 

























  6اعدادالتقرٌرالخاصبالمرحلةالثانٌة 

























  1إعدادالتقرٌرالنهابًللمشروع .
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