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الملخص
استھدف البحث تقييم الجدوى اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،البيئية والمؤسسية لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد .ولتحقيق ھ/ذا الھ/دف فق/د
تم جمع وتحليل بيانات  658قفصا ،وذلك من خالل استمارة استبيان عن الموسم اإلنتاجي  ،2014والتي تم توزيعھا على 70من المزارعين .كما تم إع/داد
وتوزيع استبيانات مماثلة للباحثين .ولقد أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن المزارعين في فرع دمياط قد حققوا معدل عائد عل/ى المبيع/ات بل/غ نح/و  %17عن/د
تربية أسماك البلطي فقط ،و %67عند تربية أسماك المبروك الفضي فقط ،و %23عند تربية أسماك البلط/ي والمب/روك مع/ا .كم/ا حق/ق المزارع/ون ال/ذين
قاموا بتربية أسماك العائلة البورية ) الطوبار( والبلطي خلف قناطر إدفينا معدل عائد على المبيعات بل/غ نح/و  %33خ/الل دورة اإلنت/اج الت/ي تت/راوح ب/ين
 36-5شھرا .أما المزارعون الذين قاموا بتربية أسماك المبروك الفضي أمام قناطر إدفينا ،فقد حققوا معدل عائد على المبيعات بلغ نح/و  .%69وق/د س/اھم
نشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد في توفير نحو  1726فرصة عمل مباشرة ،وتوفير س/بل الع/يش لنح/و ُ 2781مزارع/ا باإلض/افة إل/ى 1587
شريكا .كما ساھمت زيادة إنتاج األسماك بنح/و  165أل/ف ط/ن ف/ي الح/د م/ن الفق/ر وتحقي/ق األم/ن الغ/ذائي .كم/ا تب/ين أن لھ/ذا الن/شاط العدي/د م/ن الت/أثيرات
البيئية االيجابية ،والتي تتمثل ف/ي زي/ادة إنت/اج المج/رى الم/ائي م/ن األس/ماك نتيج/ة لھ/روب نح/و  3580ط/ن م/ن أس/ماك األقف/اص ،باإلض/افة إل/ى ھ/روب
أعدادا كبيرة من زريعة أسماك المبروك الفضي أثناء مرحلة التحضين والنقل والحصاد .كما ساھم النشاط في تخفيض جھد ال/صيد وذل/ك م/ن خ/الل ت/وفير
ف//رص عم//ل لل//صيادين ،حي//ث أن  %61م//ن الع//املين ف//ي ن//شاط تربي//ة األس//ماك بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ك//انوا يمارس//ون ال//صيد .كم//ا نتج//ت ع//ن بع//ض
الممارسات في بعض المواقع أثار سلبية على البيئة المائي/ة .ويع/زي ال/سبب ف/ي ھ/ذه اآلث/ار إل/ي س/وء إدارة عملي/ة التغذي/ة والت/ي ن/تج عنھ/ا ارتف/اع معام/ل
التحويل الغذائي ألسماك البلطي والطوبار ،باإلضافة إلى تكدس األقفاص وارتفاع معدالت تسكين األس/ماك ف/ي األقف/اص .ولق/د تب/ين أن لألن/شطة األخ/رى
أثارا سلبية على النشاط السيما مياه صرف المصارف والشركات والتي كانت السبب الرئيسي في نف/وق األس/ماك ف/ي فرع/ى دمي/اط ورش/يد أم/ام القن/اطر.
وھذه اآلثار السلبية التي يمكن تخفيضھا من خالل قيام اإلدارة الحكومية بالرقابة والرصد وتطبيق أفضل ممارسات اإلدارة .ولذا فإن ھ/ذه الدراس/ة توص/ى
بتقنين وضع األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد ،وتفعيل دور أصحاب المصلحة.

المقدمة
يعد قطاع اإلستزراع السمكي من أسرع قطاع/ات اإلنت/اج الغ/ذائي
نموا في العالم ،حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي له نح/و  %6.2خ/الل
الفت//رة م//ن  2012-2000عل//ي م//ستوي الع//الم ،بينم//ا بل//غ ف//ي م//صر نح//و
 %15.3خالل نفس الفترة .وبحلول عام  2014أنتج/ت م/صر نح/و ملي/ون
و 472أل//ف ط//ن م//ن األس//ماك منھ//ا  335أل//ف ط//ن م//ن الم//صايد الطبيعي//ة
ومليون و 137ألف طن من اإلستزراع السمكي ،لتبلغ بذلك مساھمة قط/اع
اإلس//تزراع ال//سمكي نح//و  %77م//ن إجم//الي اإلنت//اج ال//سمكي ف//ي م//صر
خالل ھذا العام .عالوة على ذلك ،يوفر ھذا القط/اع نح/و  100أل/ف فرص/ة
عمل دائمة .ولقد ب/دأ اإلس/تزراع ال/سمكي ف/ي األقف/اص ال/سمكية ف/ي م/صر
بعدما اقترح مركز بحوث التنمية الدولية ) (IDRCف/ي ع/ام  1977إدخ/ال
طرق جديدة لتربية األحي/اء المائي/ة مناس/بة لألوض/اع ف/ي م/صر ،وق/د ك/ان
من أھمھا األقفاص والحظائر السمكية ،وذلك لالستفادة من المناطق المائي/ة
الشاسعة ،ولزيادة إنتاج األسماك ف/ي المن/اطق الريفي/ة .ولق/د ترك/زت تربي/ة
األس//ماك ف//ي األقف//اص ال//سمكية ف//ي م//صر ب//شكل أساس//ي ف//ي نھ//ر الني//ل
بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ،حي//ث يمث//ل إنتاجھم//ا  %99.5م//ن إجم//الي إنت//اج
األقف//اص ال//سمكية ،وال//ذي بل//غ نح//و  176أل//ف ط//ن ف /ي ع//ام  .2014وق//د
ارتفعت مساھمة األقفاص السمكية من إنتاج قطاع اإلستزراع ال/سمكي م/ن
 %16-11في الفترة من عام .2014-2005
وبشكل عام ،فإن النجاح في ص/ناعة تربي/ة األس/ماك ف/ي األقف/اص
ال يمك//ن قياس//ه اعتم//ادا عل//ى كمي//ة اإلنت//اج م//ن األقف//اص؛ ألن ھ//ذا القي//اس
ھش ،فقد يصاحب نمو اإلنتاج أثارا بيئي/ة واجتماعي/ة ال يمك/ن تحملھ/ا .كم/ا
أن مع////دل النم////و اإلقت////صادى أي////ضا ل////يس مؤش////را عل////ى تحقي////ق التنمي////ة
اإلقت//صادية .فلق//د م//ر مفھ//وم التنمي//ة اإلقت//صادية بع//دة تح//والت ھ//ي :النم//و
اإلقتصادى ث/م النم/و م/ع إع/ادة التوزي/ع ث/م ت/وفير اإلحتياج/ات األساس/ية ث/م
اإلستدامة .وفقا لتعري/ف التنمي/ة الم/ستدامة ،ينبغ/ي أن تك/ون تربي/ة األحي/اء
المائية المستدامة مقبول/ة بيئي/ا ومجدي/ة اقت/صاديا ،ومن/صفة اجتماعي/ا .وم/ع
ذلك ،حتى لو كانت ھذه المبادئ واضحة ف/إن تطبيقھ/ا ل/يس ب/األمر الي/سير.
فعلى الرغم من االنتشار الكبير الس/تزراع األس/ماك ف/ي األقف/اص ال/سمكية
في مصر ،والدور الجوھري الذي يلعبه في تنمية الثروة السمكية فإن آث/اره

البيئية ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية والمؤس/سية ل/م ت/تم دراس/تھا ب/شكل متكام/ل
لتحقيق التنمية المستدامة لھذا النشاط.
مشكلة البحث
لق/د ح//دث انق//سام واض/ح ب//ين بع//ض الجھ/ات الرس//مية تج//اه ن//شاط
األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد .فف//ي ح//ين تؤي//د وزارة الزراع//ة
تقنين النشاط ،فإن وزارتي الموارد المائية والري والبيئ/ة م/ع إزال/ة الن/شاط
من المياه العذبة بفرع/ي نھ/ر الني/ل .وب/الرغم م/ن قي/ام ع/دة حم/الت إلزال/ة
الن//شاط ،إال أن ھ//ذه الحم//الت ل//م ت//تمكن م//ن تحقي//ق أھ//دافھا واس//تمر إنت//اج
األقف//اص ف//ي الزي//ادة ،إلص//رار الم//زارعين عل//ى االس//تمرار ف//ي ممارس//ة
النشاط .ويعزي السبب في ھذا االنقسام إل/ى أن ھن/اك ت/ضاربا واض/حا ب/ين
استنتاجات وتوصيات الدراسات التي أجريت على نشاط األقف/اص ال/سمكية
بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ،حي//ث أن الدراس//ات الت//ي قيم//ت البع//د اإلقت//صادى
أوصت بالتوسع في الن/شاط لم/ا ل/ه م/ن من/افع اقت/صادية واجتماعي/ة كبي/رة،
أما الدراسات التي قيمت البعد البيئي فقد أوصت بع/ضھا بتقن/ين الن/شاط م/ع
مراعاة الضوابط البيئية ،كما أوصت دراسات أخ/رى بإزال/ة الن/شاط .وھ/ذا
التضارب واالنقسام يرجع إلى عدم وجود تقييم ميداني متكامل للنشاط.
ھدف البحث
يھ//ـدف البح//ث إل//ى تقي//يم ن//شاط االس//تزراع ال//سمكى ف//ي االقف//اص
بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ،تقي//يم متكام//ل ي//شمل األبع//اد اإلقت//صادية ،البيئي//ة،
اإلجتماعية ،والمؤسسية لھذا النشاط .ولذلك ،فإن ھذه الدراسة تلقي ال/ضوء
عل//ى ھ//ذه األبع//اد ،وتبح//ث م//دى اس//تدامة ن//شاط األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي
دمياط ورشيد من خالل التقييم اإلقتصادي ،اإلجتم/اعي ،البيئ/ي والمؤس/سي
للنشاط.
مصادر البيانات واألسلوب البحثى:
إعتم//د البح//ث ف//ي تحقي//ق أھداف//ه عل//ى ن//وعين م//ن البيان//ات :أوال
البيانات الثانوية التي تصدرھا الجھات ذات الصلة مثل الھيئة العام/ة لتنمي/ة
الث//روة ال//سمكية ،والجھ//از المرك//زي للتعبئ//ة العام//ة واإلح//صاء ،ومنظم//ة
األغذي//ة والزراع//ة لألم//م المتح//دة )الف//او( ،باإلض//افة إل//ى بع//ض المراج//ع
والرسائل والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة ،ع/الوة عل/ى بع/ض
ص//ور القم//ر ال//صناعي لمواق//ع األقف//اص بفرع//ي نھ//ر الني//ل .ثاني//ا :بيان//ات
أولي/ة ت/م جمعھ/ا م//ن مزارع/ي األس/ماك باألقف//اص ال/سمكية بفرع/ي دمي//اط
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منطقت/ين ،تختل/ف خ/صائص المي//اه فيھم/ا ،حي/ث أن المي//اه ش/مال ال/سد مي//اه
مالحة أما جنوب السد فالمياه عذبة .وتتركز األقفاص ال/سمكية جن/وب ال/سد
ما بين سد فارسكور في الشمال حتى كوبري فارسكور في الجنوب.
فwwرع رشwwيد :يبل//غ طول /ه نح//و  239ك//م ،بداي//ةً م//ن القن//اطر الخيري//ة حت//ى
قن//اطر إدفين//ا ،ث//م يل//ي قن//اطر إدفين//ا  30ك//م حت//ى البح//ر المتوس//ط ،ويب//غ
متوس/ط ع/رض الف/رع  180م ،والعم/ق م/ن 16-1.5م .وتترك/ز األقف/اص
السمكية بفرع رشيد في المنطقة من مصب فرع رشيد ف/ي البح/ر المتوس/ط
حت//ى قن//اطر إدفين//ا .كم//ا تترك//ز مجموع//ات أخ//رى م//ن األقف//اص بداي//ة م//ن
قناطر إدفينا حتى مدينة كفر الزيات ،حيث يبلغ طول ھذه المنطقة نح/و 90
كم .وتم تقسيم منطقة الدراسة بفرع رشيد إلى منطقتين؛ خلف وأم/ام قن/اطر
إدفينا لألسباب التالية:
 -1اختالف نوعية المياه في المنطقتين ،حي/ث أن المي/اه خل/ف قن/اطر إدفين/ا
مياه صرف شروب/مالحة ،بينما أمام قناطر إدفينا المياه عذبة.
 -2اختالف األنواع التي يتم إستزراعھا في الم/وقعين ،حي/ث ي/تم إس/تزراع
أس/ماك العائل/ة البوري/ة )الطوب/ار ب/شكل أساس/ي( والبلط/ي خل/ف قن/اطر
إدفينا ،بينما يتم استزراع أسماك المبروك الفضي أمام قناطر إدفينا.
 -3اخ//تالف ممارس//ات اإلدارة ،حي//ث تختل//ف كثاف//ة التخ//زين وممارس//ات
التشغيل بشكل عام ،واإلحتياجات المالي/ة الالزم/ة لت/شغيل الم/شروعات،
فضال عن اختالف الخصائص اإلجتماعي/ة واإلقت/صادية للم/زارعين ف/ي
المنطقتين.
ويوض//ح الج//دول رق//م) (1توزي//ع ع//دد الم//زارعين واالقف//اص ف//ي
عينة البحث حسب الموقع والمحافظة والمدينة.

ورش///يد ف///ي الفت///رة  .2015/2014وق///د ت///م اختي///ار عين///ة ع///شوائية م///ن
المزارعين في المحافظات المطلة على فرعي دمياط ورش/يد ،والت/ي يوج/د
بھا عددا كبيرا من األقف/اص ال/سمكية .وق/د بل/غ ع/دد الم/زارعين ف/ي العين/ة
ُ 70مزارعا ،كما بلغ عدد األقفاص السمكية  658قفصا ،وتم جمع البيانات
من خالل المقابلة الشخصية بواسطة األش/خاص الم/رجعيين ،ك/رئيس نقاب/ة
األقفاص بدمياط وبعض المزارعين المعروفين ألف/راد العين/ة وذل/ك لت/دعيم
ص//دق البيان//ات ،كم//ا ت//م اختي//ار عين//ة ع//شوائية م//ن األك//اديميين والب//احثين
المتخص/صين ف/ي مج//ال اإلس/تزراع ال/سمكي ،حي//ث بل/غ ع/ددھم  14ف//ردا.
وق///د اعتم///دت ھ///ذه الدراس///ة عل///ى تحلي///ل التكلف///ة والعائ///د ف///ي تحدي///د أھ///م
المح//ددات اإلقت//صادية وم//ن ث//م قي//اس األث//ر اإلقت//صادى للن//شاط .كم//ا ت//م
اإلعتماد على التحليل اإلحصائي الوصفي لآلثار البيئة للنشاط .عالوة عل/ى
ذل///ك ،ت///م إتب///اع تحلي///ل أص///حاب الم///صلحة لتحدي///د الت///أثيرات اإلجتماعي///ة
وتحديد نقاط القوة والضعف في األطر المؤسسية المؤثرة علي النشاط.
تحديد ووصف منطقة الدراسة:
يتركز نشاط تربي/ة األس/ماك ف/ي األقف/اص ال/سمكية ف/ي م/صر ف/ي
نھر النيل ،بفرعي دمياط ورشيد .ولقد تم اختيار األقف/اص ال/سمكية بفرع/ي
دمي///اط ورش///يد لتك///ون مح///ور الدراس///ة الميداني///ة ألن إنتاجھ///ا يمث///ل نح///و
 %99.5من إجمالي إنت/اج األقف/اص ال/سمكية ف/ي م/صر .ويبل/غ ط/ول نھ/ر
الني//ل نح//و  950ك//م بداي//ةً م//ن المنب//ع عن//د ال//سد الع//الي حت//ى قن//اطر ال//دلتا،
والتي ينقسم عندھا إلى فرعين ،فرع دمياط وفرع رشيد.
فwwرع دميwwاط :يبل//غ طول /ه ح//والي  242ك//م ،وبمتوس//ط ع//رض  200م،
ومتوسط عمق يتراوح بين  20-12م .ويفصل سد فارسكور الذي يقع علي
بع//د نح//و  20كيل//و مت//را م//ن جن//وب البح//ر األب//يض المتوس//ط الف//رع إل//ى
الجدول  .1توزيع عدد المزارعين واألقفاص في عينة البحث الميداني حسب الموقع والمحافظة والمدينة
المحافظة

الموقع

دمياط

فرع دمياط
حلف القناطر

كفر الشيخ
البحيرة
كفر الشيخ

فرع رشيد
أمام القناطر

البحيرة
الغربية
اإلجمالي

المدينة
الزرقا
دمياط
كفر البطيخ
فارسكور
اإلجمالي
مطوبس
رشيد
اإلجمالي
فوه
دسوق
المحمودية
إيتاى البارود
الرحمانية
كفر الزيات
اإلجمالي

عدد المزارعون
10
8
2
8
28
11
12
23
4
2
6
2
2
3
19
70

عدد األقفاص
169
64
13
75
321
36
95
131
35
9
59
24
17
62
206
658

جمعت من عينة البحث الميداني للموسم االنتاجي 2015/2014

إلرتفاع نسبة الملوحة ،ولذلك فإن الغرض الرئي/سي م/ن تخزين/ه بمعظ/م
األقف//اص ھ//و تنظي//ف ال//شباك م//ن الح//شف( ،وكمي//ات مح//دودة ج//دا م//ن
البوري معا في نفس القفص ) %94من األقفاص( ،أو استزراع البلط/ي
فقط ) %6من األقف/اص( .وف/ى ف/رع رش/يد أم/ام القن/اطر ،ي/تم اس/تزراع
المب/روك الف/ضي وكمي/ات مح/دودة ج//دا م/ن البلط/ي والت/ي ت/دخل ب//شكل
طبيعي إل/ى األقف/اص أو ي/تم ت/سكينھا ف/ي األقف/اص .وق/د تراوح/ت كثاف/ة
تخزين أسماك البلطي باألقفاص من  75-12سمكة/م 3ف/ي ف/رع دمي/اط،
وم//ن  36 –1س//مكة/م 3ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر .كم//ا تراوح//ت
كثاف//ة تخ//زين أس//ماك المب//روك الف//ضي م//ن  20-2س//مكة/م 3ف /ي ف//رع
دمياط ،ومن  25-5سمكة/م 3ف/ي ف/رع رش/يد .أم/ا كثاف/ة تخ/زين أس/ماك
العائل//ة البوري//ة ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر فق//د تراوح//ت م//ن 16–3
سمكة/م 3ألسماك الطوبار ،ومن  6–2سمكة/م 3للبوري.
 .2طwول موسwم التربيwة ومعwدالت النمwو :امت/د موس/م تربي/ة أس/ماك البلط/ي
في فرع دمياط من  14-12ش/ھرا ،وق/د ق/ام المزارع/ون بإنت/اج دورة أو
دورتين من أسماك البلطي خالل ھ/ذه الفت/رة ،وق/د تخل/ل ھ/ذه الفت/رة قي/ام
بع/ض الم/زارعين بالح/صاد الجزئ/ي لألس/ماك الت/ي وص/لت إل/ى ال//وزن
التسويقي المرغوب .وق/د ت/راوح وزن زريع/ة البلط/ي عن/د الح/صاد ف/ي
ف///رع دمي///اط ب///ين  500-250ج///رام/س///مكة خ///الل موس///م التربي///ة .أم///ا
إصبعيات البلطي ،الت/ي ت/م ت/شتيتھا فق/د ت/راوح وزنھ/ا عن/د الح/صاد ب/ين
 1500-500جرام/سمكة خالل نفس الموس/م .أم/ا ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف
ً
ش/ھرا،
القناطر ،فقد أمتد طول موسم تربية إصبعيات البلط/ي م/ن 15-5
وق//د ت//راوح ال//وزن عن//د الح//صاد ب//ين  300-100ج//رام/س//مكة خ//الل
الموسم .كما امتد موسم تربي/ة أس/ماك المب/روك الف/ضي ف/ي ف/رع دمي/اط
م//ن نح//و  24-12ش//ھرا ،وق//د ت//راوح وزنھ//ا عن//د الح//صاد ب//ين -500

النتائج ومناقشاتھا
أوال :التقييم االقتصادى لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد
تع//د مخرج//ات التقي//يم االقت//صادي اح//د أھ//م البيان//ات الت//ي ت//ساعد
متخذي القرار في توظيف الموارد بين األن/شطة األخ/رى ،وبم/ا ي/ساھم ف/ي
االس/تغالل األمث//ل للم//وارد االقت/صادية .ويعتم//د التقي//يم ب/شكل أساس//ي عل//ى
تحدي//د تكلف//ة م//دخالت اإلنت//اج والعائ//د االقت//صادي للن//شاط ،وتت//أثر التكلف//ة
والعائ//د ب//المتغيرات الفني//ة .ول//ذا ت//م دراس//ة بع//ض العوام//ل الفني//ة ،والتكلف//ة
والعائ////د لن/////شاط األقف/////اص ف/////ي فرع////ى دمي/////اط ورش/////يد خ/////الل موس/////م
 ،2015/2014واآلثار اإلقتصادية الكلية الناتجة ع/ن الن/شاط ،ع/الوة عل/ي
تحدي//د أھ//م الم//شكالت والتح//ديات اإلقت//صادية الت//ي تواج//ه ن//شاط األقف//اص
السمكية بفرعي دمياط ورشيد.
 العوامwwwل الفنيwwwة :تت///أثر الج///دوى اإلقت///صادية لم///شروعات اإلس///تزراعالسمكي في األقفاص السمكية بعدة عوامل فنية ،مثل كثافة تخ/زين األن/واع
المستزرعة وطول الموسم وإدارة التغذية.
 .1أنwwواع األسwwماك وكثافwwة التخwwزين :ق//ام مزارع//و األس//ماك ف//ي األقف//اص
السمكية بفرع دمياط باس/تزراع أس/ماك البلط/ي والمب/روك الف/ضي ،إل/ى
جانب كميات محدودة جدا من أسماك المبروك ال/شائع والق/راميط وق/شر
البياض والطوبار .كما قام بعض الم/زارعين باس/تزراع ن/وع واح/د فق/ط
بلط//ي ) %4م//ن األقف//اص( أو مب//روك ف//ضي )  %41م//ن األقف /اص(،
بينم//ا ق//ام ال//بعض األخ//ر باس//تزراع البلط//ي والمب//روك الف//ضي مع//ا ف//ي
أقفاص منفصلة أو في نفس القفص ) %55من األقف/اص( .أم/ا ف/ي ف/رع
رشيد خلف القناطر ،فيتم تربية أسماك الطوبار والبلطي )ت/نخفض كثاف/ة
تخزين البلطي كلم/ا اقتربن/ا م/ن بوغ/از رش/يد ،وت/نخفض مع/دالت النم/و
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خ//الل الموس//م ،كم//ا ت//راوح وزن الب//وري ب//ين  500-400ج//رام/س//مكة
خالل الموسم.
 .3إدارة التغذية :قام معظ/م مزارع/ي األس/ماك باألقف/اص ال/سمكية بفرع/ي
دمياط ورشيد بتخزين مصادر التغذية في مخازن ،كما بلغت أقصى م/دة
للتخزين شھرا لدى ھؤالء المزارعين .كما ق/ام معظ/م الم/زارعين بف/رع
ً
يوميا ،بينما يقوم معظم المزارعين في فرع رش/يد
دمياط بالتغذية مرتين
ً
يوميا ،كما ف/ي الج/دول رق/م  .2كم/ا ق/ام المزارع/ون
بالتغذية مرة واحدة
في فرع دمياط بالتغذية الذاتية م/ن خ/الل غ/ذايات ،بينم/ا ف/ي ف/رع رش/يد
تتم التغذية يدويا من خالل تق/ديم التغذي/ة لألس/ماك بع/د عجنھ/ا ف/ي ش/باك
ض//يقة مربوط//ة ف//ي منت//صف القف//ص .كم//ا ق//ام معظ//م الم//زارعين ف//ي
فرعى دمياط ورشيد بوضع كميات التغذية اليومية على أس/اس تق/ديري.
وقد بلغ معامل التحويل الغ/ذائى ألس/ماك البلط/ي للعل/ف ف/ي ف/رع دمي/اط
نحو) 1 :1.95تم حسابه من بيان/ات الدراس/ة( .كم/ا بل/غ معام/ل التحوي/ل
الغ/ذائى ألس//ماك الطوب/ار والبلط//ي مع/ا لم//صادر التغذي/ة نح//و 1 :2.52
)تم حسابه من بيانات الدراسة( في فرع رشيد خلف قناطر إدفينا.

 1250جرام/سمكة خالل تلك الفترة .وق/د اختل/ف مع/دل النم/و ب/اختالف
كثافة التخ/زين وموق/ع األقف/اص ،فكان/ت أعل/ي مع/دالت النم/و ف/ي مدين/ة
الزرق//ا ث//م بمدين//ة دمي//اط ،حي//ث وص//ل وزن ال//سمكة نح//و  1000ج//رام
خ//الل  18-16ش//ھرا ،بينم//ا ف//ي مدين//ة دمي//اط تتطل//ب ال//سمكة نح//و 24
شھر لتصل إلى نفس الوزن .وفي فرع رش/يد أم/ام القن/اطر ،امت/د موس/م
تربية أسماك المبروك الفضي من نحو  10-7شھور ،وق/د اختل/ف ط/ول
موس///م تربي///ة المب///روك الف///ضي ومع///دل النم///و ب///اختالف الموق///ع ،فف///ي
المنطقة ما بين كفر الزيات حتى المحمودية امتد موسم التربي/ة إل/ى نح/و
 7شھور ،وقد تراوح الوزن عند الحصاد ب/ين 1000-750ج/رام/س/مكة
خ/الل تل/ك الفت/رة ،وف/ى المنطق/ة م/ن المحمودي/ة حت/ى إدفين/ا امت/د موس/م
التربي//ة إل//ى نح//و  10ش//ھور ،ونم//ت األس//ماك خاللھ//ا إل//ى نح//و 500
ج//رام /س//مكة .وق//د تب//ين م//ن بيان//ات الدراس//ة أن موس//م تربي//ة أس//ماك
العائل//ة البوري//ة )الطوب//ار( بف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر يمت//د إل//ى نح//و 3
سنوات في  %62من األقف/اص ،ونح/و س/نتين ف/ي  %27م/ن األقف/اص،
ونحو سنة في  %11من األقفاص في المنطقة القريب/ة م/ن قن/اطر إدفين/ا.
وق//د ت//راوح وزن الطوب//ار عن//د الح//صاد ب//ين  350-175ج//رام/س//مكة
الجدول  .2إدارة التغذية فى عينة الدراسة لمزارعى االسماك باالقفاص بفرعي دمياط ورشيد خالل الموسم االنتاجي 2015/2014

البيــــــــــان

فرع دمياط )(%
95
5
0
81
19
0
6
68
26

مخزن
عوامة
المسكن
شھر
شھرين
ثالث شھور أو أكثر
مرة
مرتين
ثالث مرات أو أكثر

مكان التخزين
مدة التخزين )شھر(
عدد مرات التغذية في اليوم

فرع رشيد خلف القناطر)(%
82
9
9
82
14
4
71
29
0

المصدر  :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان للمزارعين الخاصة بالدراسة

البورية والبلطى بفرع دمياط خلف القناطر نحو طن واحد للقفص ،بينم/ا
 .4متوسط انتاج القفص :تبين من الجدول رقم ،3أن متوسط إنتاج القفص
بلغ متوسط انتاج القفص بفرع رشيد أم/ام القن/اطر م/ن المب/روك الف/ضي
بفرع رشيد من البلطي والمبروك و)البلطي والمبروك( معا بلغ ،9 ،29
نحو  11طن للقفص.
 13طن للقفص علي الترتيب ،بينما بلغ متوسط انتاج القفص م/ن العائل/ة
الجدول  .3كمية اإلنتاج ومتوسط انتاج القفص بعينة الدراسة بفرعي دمياط ورشيد خالل الموسم االنتاجي 2015/2014
البيان
نوع األسماك
كمية اإلنتاج )طن(
متوسط عدد األسماك/م3
متوسط اإلنتاج طن/قفص
متوسط اإلنتاج كجم/م3

فرع رشيد

فرع دمياط
بلطي
367
33
29
15

مبروك فضي
1042
11
9
10

بلطي ومبروك معا
2228
13
13
9

خلف القناطر
عائلة بورية وبلطي
135
11
1
1

أمام القناطر
مبروك فضي
2336
15
11
11

المصدر  :جمعت وحسبت من استبيان المزارعين الخاص بالدراسة

العالقة بين حجم األقفاص واإلنتwاج :ت/م ح/ساب معام/ل االرتب/اط لبيرس/ون
) (Rلتحديد العالقة بين حجم األقفاص ومتوسط اإلنت/اج ف/ي المت/ر المكع/ب
م//ن األس//ماك الم//ستزرعة ف//ي ف//رع دمي//اط ،وق//د تب//ين أن اإلرتب//اط ط//ردي
ض//عيف ج//دا ب//ين حج//م األقف//اص ومتوس//ط إنت//اج البلط//ي )ن//وع واح//د( ف//ي
المتر المكعب ،حيث بلغ معامل اإلرتباط  .0.22كما تبين أن ھناك ارتباط/ا
عك//سيا ض//عيفا ج//دا ب//ين حج//م األقف//اص ومتوس//ط إنت//اج المب//روك الف//ضي
)نوع واحد( حيث بلغ معامل االرتب/اط  ،0.22-وك/ذلك ك/ان ن/وع االرتب/اط
عكسيا ضعيفا ب/ين حج/م األقف/اص ومتوس/ط اإلنت/اج م/ن البلط/ي والمب/روك
)النوعين معا( حيث بلغ معامل االرتباط –  .0.39كما وجد ارتباط عك/سي
ضعيف بين حجم األقفاص ومتوسط حجم اإلنت/اج ف/ي المت/ر المكع/ب بف/رع
رش//يد خل//ف القن//اطر ،حي//ث بل//غ معام//ل االرتب//اط .0.43-كم//ا تب//ين وج//ود
ارتباط عكسي ضعيف جدا بين حج/م األقف/اص ومتوس/ط اإلنت/اج ف/ي المت/ر
المكع//ب ف//ي رش//يد أم//ام قن//اطر إدفين//ا ،وق//د بل//غ معام//ل االرتب//اط – .0.22
وت///دل ھ///ذه النت///ائج عل///ى ع///دم وج///ود عالق///ة واض///حة ب///ين حج///م القف///ص
ومتوسط اإلنتاج في المتر المكعب في مناطق الدراسة.
 التكاليف :تتمثل التكاليف الثابتة الخاصة بنشاط األقفاص ف/ي تكلف/ة إن/شاءاألقف///اص ،ع///الوة عل///ى التك///اليف الخاص///ة ب///بعض المع///دات واألدوات
والمراكب الصغيرة .أما التكاليف المتغيرة للنشاط فتشمل تكلف/ة الزريع/ة
والتغذية والعمالة والطاقة ،عالوة على بعض التكاليف األخرى.
 -1تكلفwwة األقفwwاص الwwسمكية :تتب//اين أحج//ام وأس//عار األقف//اص وعمرھ//ا
اإلقتصادي في مواقع الدراسة المختلف/ة .فق/د بل/غ متوس/ط س/عر األقف/اص
الشائعة في فرع دمياط ) 6×12×24-12م( نحو  12200 ،8700جنيه
عل//ى الت//والي .أم//ا ف//ي ف//رع رش//يد أم//ام وخل//ف قن//اطر إدفين//ا فق//د ت//راوح
س///عر األقف///اص ال///شائعة االس///تخدام ) 6×10×20-15م( نح///و ،5700
 5000جنيه )أمام القناطر( و 6100 ،8600جنيه )خلف القن/اطر( .مم/ا

يعني أن تكلفة إن/شاء القف/ص ف/ي ف/رع دمي/اط وف/رع رش/يد أم/ام القن/اطر
أعلى من التكلفة في فرع رشيد خلف القناطر .وقد يعزى السبب في ذلك
الرتف///اع تكلف///ة ال///شباك نتيج///ة الس///تخدام الم///زارعين ش///باك ذات متان///ة
أعل//ى ،نظ//را لزي//ادة مع//دالت التكثي//ف .ورغ//م ذل//ك ،ف//ان تكلف//ة المت//ر
المكعب في األقفاص في الصين كانت أعلى من تكلف/ة األقف/اص بفرع/ي
دمي//اط ورش//يد بح//سب م//ا تب//ين م//ن دراس//ة ) Chenوآخ//رون.(2007
ويرجع ذلك إلى أن األقفاص في الصين أصغر حجم/ا م/ن األقف/اص ف/ي
فرعى دمياط ورشيد .ومن المعروف أن تكلفة المتر المكعب من القفص
تتناقص بزيادة حجم القفص .كما بلغ العمر اإلقتصادي للقفص في ف/رع
دمي//اط ،وف//رع رش//يد خل//ف وأم//ام قن//اطر إدفين//ا نح//و  5و 6و 4س//نوات
على التوالي .ويرجع ھذا التفاوت إلي طبيع/ة البيئ/ة المائي/ة الموج/ود بھ/ا
االقف//اص ،وك//ذلك الخام//ات الت//ي يتك//ون منھ//ا القف//ص .وتعتب//ر ال//شباك
العنصر األكثر تكلفة بالنسبة لتكلفة القفص ،ففي الدراس/ة الحالي/ة ت/راوح
العم//ر اإلنت//اجي للقف//ص م//ن  6-4س//نوات .وتتف//ق ھ//ذه النت//ائج بدرج//ة
كبي//رة م//ع دراس//ة ) (Chua 1979الت//ي بين//ت أن ال//شباك الم//صنعة م//ن
الب//ولي ايثيل//ين يتع//دى عم//ره اإلنت//اجي أرب//ع س//نوات ،ف//ي حال//ة م//ا ت//م
استخدامه بشكل صحيح .إال أن العمر اإلنتاجي لألقف/اص ف/ي ال/صين ق/د
بلغ من  10-8سنوات كما أشار ) Chenوآخ/رون  (2007ويرج/ع ذل/ك
إل//ى أن األقف//اص ال//سمكية التقليدي//ة ف//ي ال//صين أص//غر حجم//ا )125م(3
وبالتالي فھي أكثر متانة وتحمالً .كما انخفض العمر االقت/صادي للقف/ص
ف//ي ف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر بالمقارن//ة ب//المواقع األخ//رى ،ألن بع//ض
الم//زارعين ص//نعوا األقف//اص ب//دون عوام//ات )برامي//ل( ،مم//ا يقل//ل م//ن
العم//ر اإلنت//اجي لإلط//ار الخ//شبي للقف//ص .كم//ا ت//ؤثر بال//سلب ممارس//ات
تغطيس األقفاص المنتشرة في الموقع على العمر اإلنتاجي لألقفاص.
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المب///روك الف///ضي عل///ى م///صادر التغذي///ة ال///صناعية ،وإنم///ا اعتم///دت
األسماك في تغ/ذيتھا عل/ي الغ/ذاء الطبيع/ي .بينم/ا يعتم/د المزارع/ون ف/ي
ف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر عل//ى الخب//ز ،ك//سر المكرون//ة ،رجي//ع الك//ون،
زوائد طحن القمح ،الذرة والعل/ف كم/صادر للتغذي/ة ،ويمث/ل العل/ف نح/و
 %25م//ن ھ//ذه الم//صادر .وق//د كان//ت كمي//ات وأس//عار م//صادر التغذي//ة
المستخدمة كما في الجدول رقم  .5أما في فرع رش/يد أم/ام القن/اطر ،ف/ال
يتم تغذية أسماك المبروك الفضي على م/صادر التغذي/ة ال/صناعية وإنم/ا
اعتمدت األس/ماك ف/ي تغ/ذيتھا عل/ي الغ/ذاء الطبيع/ي .ويع/د ارتف/اع س/عر
األع///الف أح///د الم///شكالت الرئي///سية الت///ي تواج///ه ص///ناعة اإلس///تزراع
السمكي في مصر .فقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن ارتفاع أس/عار
العلف ھي أحد أھم المشكالت التي واجھت  %58م/ن مزارع/ي أس/ماك
البلطي في فرع دمياط.
 -4تكلفة العمالة )الدائمة والمؤقتwة(:اعتم/دت أن/شطة اإلس/تزراع ال/سمكي
في األقفاص السمكية بشكل أساسي على العمالة العائلية ،ولم ن/تمكن م/ن
حصرھا بسبب مبالغة أفراد العينة في األعداد .كما يبرز العمل التعاوني
بوض//وح أثن//اء مرحل//ة ح//صاد األس//ماك ،حي//ث ق//ام أص//حاب األقف//اص
بم//ساعدة جي//رانھم ف//ي ح//صاد األس//ماك ،وق//د ترك//زت تل//ك الممارس//ات
ب//شكل أساس//ي ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف وأم//ام قن//اطر إدفين//ا؛ ول//ذلك فق//د ت//م
التركي/ز ف//ي الدراس//ة الحالي//ة عل//ى العمال//ة مدفوع//ة األج//ر .ولق//د وف//رت
أن///شطة تربي///ة األس///ماك باألقف///اص العدي///د م///ن ف///رص العم///ل الدائم///ة
والمؤقت//ة ،وتتمث//ل ف//رص العم//ال الدائم//ة ف//ي أن//شطة ب//سيطة ال تتطل//ب
مھ//ارات خاص//ة ،مث//ل أن//شطة تغذي//ة األس//ماك والحراس//ة ومراقب//ة حال//ة
الغزل وتنظيف وتغيير الشباك ونقل األسماك ،أما ف/رص العم/ل المؤقت/ة
فترك//زت ب//شكل أساس//ي ف//ي أن//شطة ح//صاد وتجھي//ز وتعبئ//ة األس//ماك،
باإلض//افة إل//ى أن//شطة متابع//ة حال//ة ال//شباك وص//يانته .ويوض//ح الج//دول
رقم  ،6عدد العمالة الدائمة والمؤقتة )تم تحويلھ/ا إل/ى دائم/ة عل/ى أس/اس
أن ع//دد أي//ام العم//ل بالن//سبة للعمال//ة الدائم//ة  300ي//وم( ،وع//دد ف//رص
العمل الدائمة والمؤقتة لكل  100ط/ن بح/سب مواق/ع األقف/اص ف/ي عين/ة
الدراسة.

 -2تكلفة الزريعة :تنوعت مصادر زريعة البلطي المستخدمة في األقف/اص
السمكية بفرع دمياط ،حيث يتم جلبھا م/ن المفرخ/ات األھلي/ة والحكومي/ة
والبحيرات الشمالية )المنزلة وإدكو( ،في حين تم جلب زريع/ة المب/روك
الف///ضي م///ن المفرخ///ات األھلي///ة والحكومي///ة .ول///م يواج///ه أف///راد العين///ة
مشكالت خاصة بتوافر الزريعة وأسعارھا خالل موسم اإلنتاج .وقد بل/غ
س//عر زريع//ة البلط//ي م//ن  70-30جني//ه/أل//ف )زريع//ة نف//س الموس//م(،
و 250-200جنيه/أل/ف )إص/بعيات م/ن الموس/م ال/سابق( .كم/ا بل/غ س/عر
زريع///ة المب///روك الف///ضي  120-60جني///ه/أل///ف )زريع///ة نف///س الع///ام(،
و 1000-250جني///ه/أل///ف )إص///بعيات م///ن الموس///م ال///سابق( .ويعتم///د
المزارعون في فرع رش/يد خل/ف القن/اطر عل/ى زريع/ة البلط/ي الت/ي ي/تم
جلبھا من المصايد الطبيعية ومن ناتج تفريخ أسماك البلطي في الم/زارع
ال//سمكية ،ف//ي ح//ين ت//م جل//ب زريع//ة المب//روك الف//ضي م//ن المفرخ//ات
األھلية والحكومية .وق/د بل/غ س/عر إص/بعيات الطوب/ار الت/ي ت/م تح/ضينھا
ف//ي نف//س الموس//م م//ن  500-350جني//ه/أل//ف ،والت//ي ت//م تح//ضينھا م//ن
موس//م س//ابق ت//راوح س//عرھا ب//ين  1000-750جني//ه/أل//ف ،أم//ا الت//ي ت//م
تح//ضينھا موس//مين فت//راوح س//عرھا م//ن  3000-1500جني//ه/أل//ف .كم//ا
ت//راوح س//عر زريع//ة المب//روك الف//ضي ب//ين  100-50جني//ه/أل//ف ،أم//ا
إصبعيات المب/روك الف/ضي فق/د ت/راوح س/عرھا ب/ين  1000-250جني/ه/
ألف .وقد بلغ سعر إصبعيات البلطي المختلط من  220-45جنيه/ألف.
 -3تكلفwwة التغذيwwة :اعتم//د أغل//ب مزارع//ي البلط//ي ف//ي ف//رع دمي//اط عل//ى
األعالف الطافية والغاطسة .وقد ق/ام نح/و  %89م/ن الم/زارعين ب/شراء
األع//الف م//ن الم//صانع ،بينم//ا ق//ام اآلخ//رون بتك//وين وت//صنيع أع//الف
غاطسة بأنفسھم من خ/الل بع/ض الم/صانع ال/صغيرة .وق/د تب/ين أن نح/و
 %88من كمية العلف الم/ستخدمة ھ/ي أع/الف طافي/ة ،و %72م/ن ھ/ذه
األعالف تبلغ نسبة البروتين بھا  %30كم/ا بالج/دول رق/م ) .(4وق/د بل/غ
متوس//ط س//عر العل//ف )الط//افي والغ//اطس(  %25و %30ب//روتين نح//و
 4667و 5086جنيه/طن على التوالي .كما بل/غ متوس/ط س/عر األع/الف
المستخدمة التي تتعدي نسبة البروتين بھا  %30نح/و  8117جني/ه/ط/ن.
أما العلف الغ/اطس ال/ذي ق/ام المزارع/ون بت/صنيعه ف/ي م/صانع ص/غيرة
فقد بلغ متوس/ط س/عره نح/و  4125جني/ه/ط/ن .كم/ا ل/م ي/تم تغذي/ة أس/ماك
الجدول  .4كميات ونسب األعالف المستخدمة في عينة الدراسة بفرع دمياط بحسب النوع ونسبة البروتين
نسبة البروتين
طافي
غاطس
إجمالي

الكمية
844
246
1090

%25
النسبة %
77
23
100

الكمية
2707
225
2932

أكثر من %30
النسبة %
الكمية
100
53
0
0
100
53

%30
النسبة %
92
8
100

اإلجمالي
النسبة %
الكمية
88
3604
12
471
100
4075
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الجدول  .5كميات ونسب مصادر التغذية ومتوسط سعر الطن في فرع رشيد خلف القناطر

مصدر التغذية
الخبز
كسر مكرونة
علف
رجيع الكون
أخرى*
اإلجمالي

الكمية )طن(
128
104
87
12
9
340

متوسط السعر)جنيه /طن(
1800
2400
5100
2200
2000
2769

النسبة %
38
31
25
3
3
100

*دقيق أو مخلفات المخابز أو ذرة.
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الجدول  .6عدد العمالة الدائمة والمؤقتة لكل  100طن في عينة الدراسة بفرعي دمياط ورشيد المستزرعة
الموقع

فرع دمياط

اإلنتاج )طن(
عدد العمالة الدائمة
عدد العمالة المؤقتة
إجمالي عدد العمالة
عدد العمالة الدائمة لكل  100طن
عدد العمالة المؤقتة لكل  100طن
إجمالي عدد العمالة لكل  100طن

3637.00
57.00
15.30
72.30
1.57
0.42
1.99

أمام القناطر
2336.00
11.00
3.80
14.80
0.47
0.16
0.63

فرع رشيد

خلف القناطر
135.00
8.00
2.50
10.50
5.93
1.85
7.78
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مزارع///ي أس///ماك البلط///ي بف///رع دمي///اط باس///تخدام بع///ض الم///ضخات
ال//صغيرة ف//ي س//حب وض//خ المي//اه ف//ي فت//رات انخف//اض األك//سجين ف//ي
شھور الصيف .كما يتم استخدام اللن/شات ف/ي س/حب بع/ض ألقف/اص م/ن
المواقع القريبة من قناطر إدفينا إلى مناطق قريبة من بوغ/از رش/يد عن/د
وجود مشاكل خاصة بالمياه أثناء ف/تح بع/ض بواب/ات قن/اطر إدفين/ا .وي/تم
اس//تخدام م//صادر الطاق//ة أي//ضا ف//ي المول//دات الكھربائي//ة ال//صغيرة الت//ي
تقوم بإنارة األماكن المخصصة للحراس/ة ل/يال ف/ي فرع/ي دمي/اط ورش/يد
خلف قناطر إدفينا.

 -5تكلفwwة مwwوارد الميwwاه والطاقwwة :أش//ار جمي//ع أف//راد العين//ة بفرع//ي دمي//اط
ورش//يد أم//ام القن//اطر و %82م//ن أف//راد العين//ة ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف
القن//اطر إل//ى أن الجھ//ات الرس//مية تتعام//ل م//ع الن//شاط عل//ى أن//ه م//ستخدم
غي//ر ش//رعي لم//ورد المي//اه ،وق//د ترت//ب عل//ى ذل//ك تحري//ر العدي//د م//ن
المحاضر السيما للمزارعين في فرع رشيد أمام القن/اطر ،وم/ن ث/م يق/وم
المزارع//ون ب//سداد نح//و  100جني//ه نظي//ر اس//تغالل للمت//ر المرب//ع .وال
تمث//ل تكلف//ة م//صادر الطاق//ة الم//ستخدمة ف//ي الن//شاط أھمي//ة ت//ذكر بالن//سبة
إل//ى إجم//الي تك//اليف الت//شغيل ،حي//ث انح//صرت ف//ي اس//تخدامات طارئ//ة
ولفترة محدودة لدى عدد قليل م/ن الم/زارعين ،فق/د ق/ام ع/دد مح/دود م/ن
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ف/رع رش//يد ف//ى فت//رة ال//سدة ال//شتوية مم//ا ق//د يت//سبب ف//ي نف//وق األس//ماك.
 -6التكwwwاليف األخwwwرى :ت///شمل التك///اليف المتغي///رة األخ///رى تك///اليف نق///ل
ولق///د ق///ام  78و %71م///ن الم///زارعين ف///ي ف///رع دمي///اط ورش///يد خل///ف
الزريع///ة واألع///الف واألس///ماك وتخ///زين األع///الف وح///صاد األس///ماك
القناطر على التوالي بتسويق األسماك م/ن خ/الل ت/اجر وس/يط ف/ي س/وق
والثلج والغرامات والفوائد.
العب///ور )مزارع///ى دمي///اط( وف///ي س///وق األس///ماك برش///يد أو إدك///و. . .
 األسwwعار وتwwسويق اإلنتwwاج :ت//م ح//صاد معظ//م إنت//اج البلط//ي ف//ي األقف//اص)مزارعي رشيد( ،أما اآلخرون فقاموا بتسويق اإلنتاج مباشرة دون دف/ع
السمكية في فرع دمياط في الفترة من شھر يناير حت/ى ش/ھر يوني/و .كم/ا
أية عمولة ،بينما يقوم جميع المزارعين في فرع رشيد أمام قن/اطر إدفين/ا
ق//ام بع//ض الم//زارعين ال//ذين أنتج//وا دورت//ين أو أنتج//وا أس//ماكا ب//وزن
ببي/ع اإلنت/اج مباش//رة إل/ى ت/اجر جمل//ة ال يح/صل عل/ى أي//ة عمول/ة مقاب//ل
تسويقي يتعدى  500جرم/سمكة بالحصاد )الكامل أو الجزئي( في ش/ھر
البي//ع .ولق//د تب//ين أن متوس//ط ال//سعر ومتوس//ط ال//وزن الت//سويقي ألس//ماك
س//بتمبر .أم//ا المب//روك الف//ضي ف//ي األقف//اص ال//سمكية ف//ي ف//رع دمي//اط
المب//روك الف//ضي ف//ي ف//رع دمي//اط مرتف//ع بالمقارن//ة بف//رع رش//يد ،بينم//ا
فج//رى ح//صاده عل//ى م//دار ال//سنة .وف//ي ف//رع رش//يد ي//تم ح//صاد أس//ماك
ارتفع متوسط السعر وانخفض متوسط ال/وزن الت/سويقي ف/ي ف/رع رش/يد
الطوبار في شھور ال/صيف ،وف/ى ش/ھر دي/سمبر ،وذل/ك لتك/ون البي/وض
بالمقارنة بفرع دمياط بالنسبة ألسماك البلطي ،كم/ا يوض/ح الج/دول رق/م
)البطروخ( في أح/شاء األس/ماك .أم/ا أس/ماك المب/روك الف/ضي فغالب/ا م/ا
.7
يبدأ حصادھا في شھر أكتوبر ونوفمبر تحسبا الرتفاع نسبة األموني/ا ف/ي
الجدول  .7متوسط سعر األسماك )بالجنيه( ومتوسط الوزن التسويقي )بالجرام( لألنواع المستزرعة في فرعي دمياط ورشيد
فرع دمياط

البيان
بلطي*
14040
650

نوع األسماك
متوسط سعر الطن
متوسط الوزن التسويقي

مبروك *
3284
1010

بلطي**
12469
515

مبروك **
2929
1141

أمام القناطر
مبروك
2011
854

فرع رشيد
خلف القناطر
بوري
بلطي
35000
15460
500
178

طوبار
24530
244

*ُمزارع يقوم باستزراع نوع واحد فقط من األسماك )بلطي أو مبروك فضي( في األقفاص.
** ُمزارع يقوم باستزراع نوعين من األسماك )بلطي ومبروك فضي( في نفس القفص أو في أقفاص منفصلة.
المصدر :جمعت وحسبت من استبيان المزارعين الخاص بالدراسة

حق//ق المزارع//ون ف//ي ف//رع دمي//اط مع//دل عائ//د عل//ى المبيع//ات بل//غ نح//و
تحليل التكلفة والعائد
 %17عن///د تربي///ة أس///ماك البلط///ي فق///ط ،و %67عن///د تربي///ة أس///ماك
 -1التكلفwwة والعائwwد فwwي فwwرع دميwwاط :تمث//ل تكلف//ة العل//ف الن//سبة األكب//ر م//ن
المبروك الفضي فقط ،و %23عند تربية أس/ماك البلط/ي والمب/روك مع/ا
التكاليف المتغي/رة إلنت/اج أس/ماك البلط/ي ف/ي األقف/اص ف/ي ف/رع دمي/اط،
ف//ي أقف//اص منف//صلة أو ف//ي نف//س القف//ص )اس//تزراع مخ//تلط() ،ج//دول
حيث تبلغ نحو  ،%94بينما تمثل تكلفة العمالة الدائمة ث/م تكلف/ة الزريع/ة
رقم .(8
النسبة األكبر من التكاليف المتغيرة إلنتاج أسماك المبروك الف/ضي .وق/د
الجدول  .8تحليل التكلفة والعائد )بالجنيه( لعينة األقفاص السمكية في فرع دمياط بحسب أنواع األسماك

البيان
التكاليف المتغيرة
التغذية
العمالة
الزريعة
تكاليف أخري
إجمالي التكاليف المتغيرة
التكاليف الثابتة
اإلھالك
إجمالي التكاليف
اإليراد
إجمالي الربح
عمولة البيع
صافى الربح
معدل العائد)(%

بلطي

3860200
103700
97110
55500
4116510

النسبة %
94
3
2
1
100

30400
4146910
5152680
1005770
138000
867770
17

اإلجمالي

مبروك فضي
النسبة %
0
0
54
383060
41
289120
4
30850
100
703030

بلطي ومبروك فضي معا
النسبة %
%90
16392750
%5
856490
3%
529590
2%
336800
100
18115630

20252950
1343250
915820
423150
22935170

215600
918630
3421928
2503298
197200
2306098
67

406200
18521830
23968824
5422994
1084725
5446994
23

652200
23587370
32543432
8932062
1419925
8620862
26

النسبة %
92
2
4
2
100
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 %31للم///زارعين ال///ذين بل///غ ط///ول موس///م إنت///اجھم نح///و س///نتين ،أم///ا
المزارعون الذين يمتد ط/ول موس/م إنت/اجھم إل/ي نح/و ث/الث س/نوات فق/د
بلغ معدل العائد على المبيعات  ،%41كم/ا يوض/ح الج/دول رق/م  .9كم/ا
تب/ين أن ن/سبة اس/تخدام األع/الف الم/صنعة إل/ى إجم/الي م/صادر التغذي/ة
ف//ي م//زارع األقف//اص خل//ف قن//اطر إدفين//ا متقارب//ة ب//الرغم م//ن اخ//تالف
طول موسم اإلنتاج ،ورغم ذلك فإن مع/دل العائ/د عل/ى المبيع/ات اختل/ف
اختالفا كبيرا ،ويدل ھذا على أن طول الموسم ھو المتغي/ر األكث/ر ت/أثيرا
على معدل العائد ،كما يوضح الجدول رقم .10

 -2التكلفة والعائد في فرع رشيد خلف القنwاطر :تمث/ل تكلف/ة العل/ف الن/سبة
األكب//ر م//ن التك//اليف المتغي//رة ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر حي//ث تبل//غ
نح///و  ،%62ث///م يليھ///ا تكلف///ة الزريع///ة ،والت///ي تزي///د ب///شكل كبي///ر ل///دى
الم//زارعين ال//ذين ال يتع//دى موس//م إنت//اجھم س//نة .وق//د حق//ق المزارع//ون
ال//ذين ق//اموا بتربي//ة أس//ماك العائل//ة البوري//ة ) الطوب//ار( والبلط//ي خل//ف
قن//اطر إدفين//ا مع//دل عائ//د عل//ى المبيع//ات بل//غ نح//و  .%33كم//ا تب//ين أن
ھناك تباين في معدل العائ/د عل/ى المبيع/ات بح/سب ط/ول الموس/م ،حي/ث
حقق المزارع/ون مع/دل عائ/د عل/ى المبيع/ات بل/غ نح/و  %8ف/ي الموس/م
اإلنتاجي الذين يمتد إلى نحو سنة .وكذلك بلغ معدل العائد على المبيع/ات

الجدول  .9تحليل التكلفة والعائد )بالجنيه( لعينة األقفاص السمكية في فرع رشيد خلف قناطر إدفينا بحسب طول الموسم

البيان
التكاليف المتغيرة
التغذية
إجمالي العمالة
الزريعة
تكاليف أخري
إجمالي التكاليف المتغيرة
التكاليف الثابتة
اإلھالك
إجمالي التكاليف
اإليراد
إجمالي الربح
عمولة البيع
صافى الربح
معدل العائد )(%

سنة

186620
2900
137725
12350
339595

النسبة %
55
1
40
4
100

18800
358395
412750
54355
23277
31078
8

سنتين

257950
82800
92790
12050
445590
45280
490870
743475
252605
22884
229721
31
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43

النسبة %
58
18
21
3
100

إجمالي

ثالث سنوات
النسبة %
67
496750
13
91590
17
128468
3
24400
100
741208

941320
177290
358983
50400
1527993

127800
869008
1606738
737730
75677
662053
41

191880
1719873
2762963
1043090
121838
921252
33

النسبة %
62
12
23
3
100

Ezzat, F. A. et al.
الجدول  .10نسبة األعالف إلى إجمالي مصادر التغذية ومعدل العائد حسب طول موسم التربية

طول موسم التربية
سنة
سنتان
ثالث سنوات
إجمالي العينة

كمية األعالف )طن(
18
24
45
87

إجمالي مصادر التغذية )طن(
73
97
170
340

معدل العائد %
8
31
41
33

نسبة األعالف إلى إجمالي مصادر التغذية %
25
25
26
26

المصدر :جمعت وحسبت من استبيان المزارعين الخاص بالدراسة

الذين ق/اموا بتربي/ة أس/ماك المب/روك الف/ضي أم/ام قن/اطر إدفين/ا مع/دل عائ/د
على المبيعات بلغ نحو  ،%69كما يوضح الجدول رقم .11

التكلفwة والعائwwد فwwي فwرع رشwwيد أمwwام القنwwاطر :تمث/ل تكلف//ة الزريع//ة الن//سبة
األكبر من التكلفة المتغيرة إلنت/اج أس/ماك المب/روك الف/ضي ف/ي ف/رع رش/يد
أمام قناطر إدفينا ،حيث تمثل نحو  %80من التكلفة .ولقد حقق المزارعون
الجدول  .11تحليل التكلفة والعائد ) بالجنيه( لعينة األقفاص السمكية بفرع رشيد أمام القناطر

القيمة

النسبة %

البيان
التكاليف المتغيرة
التغذية
إجمالي العمالة
الزريعة
تكاليف أخري
إجمالي التكاليف المتغيرة
التكاليف الثابتة
اإلھالك
إجمالي التكاليف

0
171300
947577
61690
1180567

0
15
80
5
100

268125
1448692

اإليراد
إجمالي الربح
عمولة البيع
صافى الربح
معدل العائد )(%

4696700
3248009
0
3248009
69

المصدر :جمعت وحسبت من استبيان المزارعين الخاص بالدراسة

العامة لتنمية الثروة السمكية عن عام  ،2014ف/إن قيم/ة اإلنت/اج ال/سمكي
من األقفاص بفرعي دمياط ورشيد تقدر بنحو  517مليون جنيه في ع/ام
 ،2014وب///ذلك فق///د س///اھم ن///شاط األقف///اص ال///سمكية ف///ي زي///ادة الن///اتج
المحلي اإلجمالي بھذه القيمة ،كما يوضح الجدول رقم .12

 اآلثار اإلقتصادية الكلية :تتمثل أھم اآلثار اإلقت/صادية الناتج/ة ع/ن ن/شاطاألقف///اص ال///سمكية ف///ي الم///ساھمة ف///ي زي///ادة الن///اتج المحل///ي اإلجم///الي
وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل الناتج عن العمل.
-1النwwwاتج اإلجمwwwالي :بح///سب نت///ائج تحلي///ل التكلف///ة والعائ///د س///الفة ال///ذكر
وبافتراض دقة ع/دد األقف/اص ال/سمكية ف/ي اإلح/صاءات الرس/مية للھيئ/ة
الجدول  .12تقدير قيمة اإلنتاج والقيمة اإلقتصادية المضافة لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد )باأللف جنيه( فى عام 2014
مصدر البيانات
عينة الدراسة
إحصاءات ھيئة الثروة السمكية ) (GAFRDعن عام 2014

البيان

فرع دمياط

عدد األقفاص ع
إجمالى قيمة اإلنتاج ق
متوسط قيمة اإلنتاج للقفص م= ق/ع
عدد األقفاص ح
إجمالى قيمة اإلنتاج ج=م×ح

321
32544
101
336
34064

فرع رشيد
خلف القناطر أمام القناطر
206
131
4697
2763
23
21
*11000
*11000
250795
232005

اإلجمالي
658
40003
22336
516864

*بافتراض أن عدد األقفاص في فرع رشيد والمسجلة في اإلحصاءات الرسمية موزعة مناصفة خلف وأمام القناطر.
المصدر :بيانات الدراسة الحالية وإحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD

ورش/يد العدي//د م/ن ف//رص العم//ل غي/ر المباش//رة ،مث/ل األعم//ال الخاص//ة
باإلم//دادات؛ مث//ل ن//شاط التف//ريخ ،بي//ع الزريع//ة ،نق//ل وتج//ارة األس//ماك
واألع//الف .ويوض//ح الج//دول رق//م  14ع//دد ف//رص العم//ل الت//ي وفرتھ//ا
األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ،كم//ا يوض//ح أن ع//دد ف//رص
العمل أكثر في رشيد مقارنة بفرع دمي/اط ،وذل/ك ألن ع/دد األقف/اص ف/ي
فرع رشيد  22000قفص ،وفى فرع دمياط  336قفصا.
 -3الwwدخل :ح//سب نت//ائج تحلي//ل التكلف//ة والعائ//د ال//سابق يبل//غ إجم//الي دخ//ل
العمال//ة• ف//ي ن//شاط األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد نح//و 1.7
مليون/ا جني//ه ،كم//ا يبل//غ إجم//الي رب/ح الن//شاط نح//و  13مليون//ا جني//ه .ول//و
افترضنا دقة عدد األقفاص في اإلحصاءات الرسمية للھيئة العامة لتنمي/ة
الث//روة ال//سمكية ع//ن ع//ام  2014ف//إن إجم//الي دخ//ل العمال//ة الن//اتج ع//ن
األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد يبلغ نح/و  25ملي/ون جني/ه ،كم/ا
تبل///غ إجم///الي األرب////اح نح///و  270ملي////ون جني///ه ،وب////ذلك ف///إن القيم////ة
اإلقت///صادية الم///ضافة م///ن ن///شاط األقف///اص ال///سمكية تق///دير بنح///و 295
مليون جنيه) ،جدول رقم .( 15

 -2تwwوفير فwwرص العمwwل :وف//رت تربي//ة األس//ماك ف//ي األقف//اص ف//ي عين//ة
الدراس//ة ) 658قف//ص( بفرع//ي دمي///اط ورش//يد س//بل الع//يش لنح///و 70
شخ///صا ،م///نھم  42ش///خص ل///ديھم ش///ركاء ف///ي ممارس///ة ن///شاط تربي///ة
األس//ماك ف//ي األقف//اص ال//سمكية .ول//و افترض//نا دق//ة ع//دد األقف//اص ف//ي
اإلح//صاءات الرس///مية للھيئ//ة العام///ة لتنمي//ة الث///روة ال//سمكية ع///ن ع///ام
 ،2014ف///إن  22336قف///صا )إجم///الي ع///دد األقف///اص بفرع///ي دمي///اط
ورشيد حسب اإلحصاءات الرسمية( قد وفرت سبل الع/يش لنح/و 2771
ُم/زارع باإلض/افة إل//ى  1586ش/ريك )عل//ى افت/راض وج//ود ش/راكة م//ع
ش//ريك واح//د فق//ط( ،إجم//الي نح//و  4357كم//ا يوض//ح الج//دول رق//م .13
كم//ا وف//رت تربي//ة األس//ماك ف//ي عين//ة الدراس//ة ) 658قف//ص( بفرع//ي
دمي//اط ورش//يد نح//و  98فرص//ة عم//ل مباش//رة ،منھ//ا  76فرص//ة عم//ل
دائمة ،ونح/و  22فرص/ة عم/ل مؤقت/ة .ول/و افترض/نا دق/ة ع/دد األقف/اص
في اإلح/صاءات الرس/مية للھيئ/ة العام/ة لتنمي/ة الث/روة ال/سمكية ع/ن ع/ام
 ،2014ف//إن األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ق//د وف//رت نح//و
 1726فرصة عمل مباشرة ،منھا نحو  1300فرصة عمل دائم/ة ونح/و
 426فرصة عمل مؤقت/ة .كم/ا وف/رت األقف/اص ال/سمكية بفرع/ي دمي/اط

الجدول  .13تقدير عدد المالكين لألقفاص السمكية وشركائھم بفرعي دمياط ورشيد في عام 2014
مصدر البيانات
عينة الدراسة

إحصاءات ھيئة الثروة السمكية) (GAFRDعن عام 2014

البيان
عدد األقفاص )ع(
عدد مالكي األقفاص )ك(
مالكو أقفاص لديھم شركاء )ش(
متوسط الملكية )قفص( )م=ع/ك(
نسبة مالكي أقفاص لديھم شركاء ن=ش/ك
عدد األقفاص )ح(
عدد مالكي األقفاص )ي=ح/م(
مالكو أقفاص لديھم شركاء )ا=ي×ن(
إجمالى عدد المالكين والشركاء

المصدر :بيانات الدراسة الحالية وإحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD

44

دمياط
321. 00
28. 00
18. 00
11.46
0.64
336. 00
29.31
18.84
48.15

رشيد
337. 00
42. 00
24. 00
8.02
0.57
22000. 00
2741.84
1566.77
4308.61

اإلجمالي
658. 00
70. 00
42. 00
22336. 00
2771.15
1585.61
4357
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الف/ضي مع/ا ً ف/ي ف//رع دمي/اط .كم/ا ُيمث/ل انخف//اض س/عر الطوب/ار م//شكلة
التحديات اإلقتصادية:
لنحو  %24من المزارعين في فرع رشيد ) %25منھم نفقت أسماكھم(.
 -1التغيwwwر فwwwي سwwwعر األعwwwالف واألسwwwماك  :يع///د ارتف///اع س///عر األع///الف
فيمث//ل م//شكلة لنح//و  %94و%16
وانخف///اض س///عر األس///ماك أح///د أھ///م الم///شكالت الرئي///سية الت///ي تواج///ه
أم/ا انخف//اض س//عر المب//روك الف/ضي ُ
م//ن الم//زارعين ف//ي ف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر وف//ى ف//رع دمي//اط عل//ى
مزارع//ي األس//ماك ،حي//ث واجھ//ت م//شكلة ارتف//اع س//عر األع//الف نح//و
الت///والي .وق///د واجھ///ت م///شكلة ارتف///اع س///عر العل///ف وانخف///اض س///عر
 %59-58م//ن مزارع//ي أس//ماك البلط//ي ف//ي ف//رع دمي//اط ،وف//رع رش//يد
األس////ماك مع////ا نح////و  %5م////ن الم////زارعين ف////رع دمي////اط و %12م////ن
خلف قناطر إدفينا .أما بالنسبة النخفاض سعر األسماك ،فيمث/ل انخف/اض
المزارعين في فرع رشيد خلف القناطر.
س//عر بي//ع البلط//ي م//شكلة لنح//و  %5م//ن مزارع//ي البلط//ي والمب//روك
الجدول  .14تقدير فرص العمل الدائمة والمؤقتة في نشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد في عام 2014
مصدر البيانات
عينة الدراسة

إحصاءات ھيئة الثروة السمكية
) (GAFRDعن عام 2014

البيان
عدد األقفاص ع
فرص عمل دائمة د
فرص عمل مؤقتة ت
إجمالي فرص العمل ف
متوسط عدد األقفاص لكل فرصة عمل دائمة م=ع/د
متوسط عدد األقفاص لكل فرصة عمل مؤقتة س=ع/ت
عدد األقفاص ح
فرص عمل دائمة ل=ح/د
فرص عمل مؤقتة ق=ح/ت
إجمالي فرص العمل ج=ل+ق

دمياط
321. 00
57. 00
15. 26
72. 26
5. 63
21. 04
336. 00
59. 68
15. 97
75. 65

رشيد
337. 00
19. 00
6. 28
25. 28
17. 74
53. 66
22000. 00
1240. 14
409. 99
1650. 12

اإلجمالي
658. 00
76. 00
21. 54
97. 54
22336. 00
1299. 82
425. 96
1725. 77

المصدر :بيانات الدراسة الحالية وإحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD

الجدول  .15تقدير الدخل والقيمة اإلقتصادية المضافة )بالجنيه( لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد في عام 2014
مصدر البيانات
عينة الدراسة
إحصاءات ھيئة الثروة السمكية
 GAFRDعن عام 2014

البيان
عدد األقفاص ع
إجمالى أجور العمالة ج
أجور عمالة للقفص ق=ج/ع
إجمالي الربح ر
إجمالي الريح للقفص ل=ر/ع
عدد األقفاص ح
إجمالى أجور العمالة ج=ح×ق
إجمالي الربح ب=ح×ل
الدخل )القيمة المضافة( ض=ب+ج

فرع دمياط
321
1343250
4185
8620862
26856
336
1406019
9023706
10429725

فرع رشيد
أمام القناطر
خلف القناطر
206
131
171300
177290
832
1353
3248009
1043090
15767
7963
11000
11000
9147087
14886947
173437374
87587710
182584461
102474656

اإلجمالي
658
1691840
2571
12911961
19623
22336
25440053
270048790
295488843

المصدر :بيانات الدراسة الحالية وإحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD

 -2التمويwل :مثل//ت محدودي//ة ف//رص الح//صول عل//ى االئتم//ان م//شكلة لنح//و
 36و 71و %22م//ن الم//زارعين ف//ي ف//رع دمي//اط ،وف//رع رش//يد خل//ف
وأمام القناطر على الت/والي .وق/د تنوع/ت م/صادر تموي/ل الن/شاط لت/شمل
التمويل الذاتي ،التمويل الذاتي مع القروض والتمويل الذاتي مع م/صادر
أخ///رى؛ مث///ل تج///ار األس///ماك ،تج///ار أو م///صانع األع///الف وال///شركاء.
ويوض/ح الج/دول رق/م  16ن/سبة اإلعتم//اد عل/ى م/صادر التموي/ل ال//سابق
ذكرھ//ا .وق//د تحم//ل المزارع//ون زي//ادة ف//ي س//عر األع//الف أو م//صادر
التغذية نظير الشراء باألجل ،وتقدر ھذه الزيادة بنحو  %6-4من ال/سعر
في فرع دمياط ،و %15-10في فرع رشيد .كما يحصل تج/ار األس/ماك
عل//ى عمول//ة تت//راوح ن//سبتھا ب//ين  %8-5م//ن المبيع//ات مقاب//ل تموي//ل
الم//زارعين وت//سويق إنت//اجھم .وق//د ح//صل ع//دد مح//دود م//ن الم//زارعين
على قروض بضمان وظائفھم الحكومي/ة ول/يس ب/ضمان ن/شاط األقف/اص
السمكية .وعلى الصعيد العالمي ،تتاح للمزارعين فرص الح/صول عل/ى
اإلئتم//ان .فف//ي تايالن//د ،ح//صل  %85-80م//ن م//ستزرعي األس//ماك ف//ي
األقف///اص ال///سمكية عل///ى ق///روض ))(Anantasuk. ،lebel.2013
 (2008ويع///زى ال///سبب ف///ي ع///دم م///نح البن///وك الم///صرية الق///روض
ألنشطة اإلس/تزراع ال/سمكي إل/ى أن الن/شاط غي/ر مع/روف للبن/وك ،كم/ا
تتردد البنوك عن إقراض المزارع الصغيرة والمتوسطة نظرا للمخ/اطر
العالية المرتبطة بطبيعة ھذه المزارع الت/ي ال تمل/ك األص/ول الرأس/مالية
الكافية ،فضال عن حقيقة أن ھذه األنشطة عادة ما تكون غي/ر مرخ/صة،
ول//ذلك ف//ان البن//وك تطل//ب ض//مانات ال ت//ستطيع تل//ك الم//زارع توفيرھ//ا.
ولذلك تعد محدودية فرص الحصول على االئتم/ان أح/د الم/شكالت الت/ي
واجھت  %36من المزارعين بفرع دمياط ،حسبما بين/ت نت/ائج الدراس/ة
الحالية .وتقترب ھذه النتائج من نتائج دراسة )حميدة وحمزة )،((2013
حي//ث ذك//را أن ع//دم ت//وافر التموي//ل مث//ل م//شكلة ل//دى نح//و  %39م//ن
أصحاب األقفاص في دمياط .بينما في ف/رع رش/يد خل/ف وأم/ام القن/اطر
مثل عدم القدرة على الحصول على اإلئتم/ان م/شكلة ل/دى %22 ،%71
م//ن أف//راد العين//ة عل//ى الت//والي .ويرج//ع ذل//ك إل//ى ط//ول موس//م التربي//ة،
وارتف//اع المخ//اطر ،وارتف//اع تكلف//ة اإلئتم//ان ع//ن طري//ق تج//ار م//صادر
التغذية ،وتجار األسماك في فرع رشيد خلف القناطر .أما أم/ام القن/اطر،
فيعزى السبب في انخفاض حدة مشكلة محدودية الحصول على اإلئتم/ان
إل//ي انخف//اض تكلف//ة اس//تزراع المب//روك الف//ضي ف//ي األقف//اص .وعل//ى
الرغم من ذلك ،فان بعض صغار الم/زارعين ل/م ي/ستطيعوا ت/وفير رأس
المال ،فلجأوا إلى مشاركة آخرين ليقوموا بتمويل النشاط نظير نسبة م/ن
األرباح.

 -3الھدر اإلقتصادي:
 ھwwwروب ونفwwwوق األسwwwماك  :يعتب///ر ھ///روب ونف///وق األس///ماك أح///د أھ///مالمخ////اطر الت////ي أث////رت ت////أثيراً كبي////راً عل////ى اقت////صاديات م////شروعات
اإلس/تزراع ال/سمكي ف/ي األقف/اص العائم/ة ،خاص/ة ف/ي ف/رع رش/يد .وق/د
تبين أن الھ/در اإلقت/صادي الن/اتج ع/ن ھ/روب ونف/وق األس/ماك بل/غ نح/و
 30و 22و %2من إيرادات المزارعين بفرع رشيد أم/ام وخل/ف قن/اطر
إدفينا وبفرع دمياط على التوالي .ويوضح الجدول رق/م  17قيم/ة الھ/در
اإلقتصادي نتيجة ھروب ونفوق األسماك بعينة الدراسة.
 التغيwwرات المناخيwwة :ترت//ب عل//ى التغي//رات المناخي//ة الت//ي تعرض//ت لھ//ام///صر ف///ي خري///ف س///نة  2015خ///سارة كبي///رة للم///زارعين باألقف///اص
ال//سمكية بف//رع رش//يد خل//ف قن//اطر إدفين//ا ،ب//سبب ش//دة العاص//فة الت//ي
ض//ربت م//صر ف//ي نھاي//ة ش//ھر أكت//وبر ،والت//ي ألحق//ت ض//ررا كبي//را
باألقف////اص ذات اإلط////ار الخ////شبي ال////ضعيف واألثق////ال )االس////تقباالت(
الخفيفة .ولم يتثنى لنا تقدير قيمة الخ/سائر الت/ي تع/رض لھ/ا أف/راد العين/ة
من الم/زارعين وذل/ك النتھ/اء مرحل/ة جم/ع بيان/ات الدراس/ة قب/ل ح/دوث
العاص/فة .وبح/سب تق/ديرات أح/د أف/راد العين/ة م/ن الم/زارعين ف/إن نح//و
 %50م/ن إجم//الي األقف/اص ب//الموقع تحطم//ت ،وت/وفى أح//د الم//زارعين
)حمدي مرعى ،رشيد ،اتصال شخصي.(2015 ،
 خسائر اإلزالة :قامت وزارة الموارد المائية وال/ري وجھ/از ش/ئون البيئ/ةومح//افظ دمي//اط وكف//ر ال//شيخ والبحي//رة وبمعاون//ة ش//رطة الم//سطحات
المائي//ة خ//الل ع//ام  2015بع//دة حم//الت إلزال//ة األقف//اص ال//سمكية م//ن
المي///اه العذب///ة بفرع///ي دمي///اط ورش///يد ،بع///دما أمھل///ت الم///زارعين ع///دة
مرات ،لكن معظم المزارعين لم يستجيبوا .وقد بلغت الخ/سائر التقديري/ة
للم//زارعين ف//ي عين//ة الدراس//ة ف//ي ف//رع دمي//اط ) 321قف//ص( نح//و 6
ملي//ون و 779أل//ف جني//ه ،وتمث//ل ھ//ذه الخ//سائر نح//و  %27م//ن إجم//الي
التكاليف االستثمارية ألفراد العينة في فرع دمياط ،وتتمثل تل/ك الخ/سائر
ف//ي تحط//يم األقف//اص وتمزي//ق ال//شباك وھ//روب األس//ماك .كم//ا أدت ھ//ذه
اإلزال//ة إل//ى اض//طرار الم//زارعين لبي//ع األس//ماك بأس//عار منخف//ضة ع//ن
سعر السوق إثناء فترة اإلزالة .ولتجن/ب مخ/اطر اإلزال/ة ف/ي ف/رع رش/يد
أمام القناطر قام بعض مزارعي المبروك الفضي بتغطيس األقف/اص ف/ي
الماء أثناء تلك الفترة ورفعھا م/رة أخ/رى بع/د انتھ/اء الحمل/ة .وق/د ب/دأت
حمالت اإلزالة في فرع رشيد في المي/اه العذب/ة أم/ام قن/اطر إدفين/ا بع/دما
انتھين/ا م//ن جم//ع البيان/ات وكتاب//ة النت//ائج ،وم/ن ث//م فل//م ن/تمكن م//ن تق//دير
الخسائر التي تعرض لھا أفراد العينة.
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Ezzat, F. A. et al.
الجدول  .16نسب مصادر تمويل النشاط في عينة الدراسة بفرعي دمياط ورشيد
مصدر التمويل
ذاتي فقط
ذاتي وقروض
ذاتي ومصادر أخرى

فرع دمياط
)(%
20
27
53

فرع رشيد )(%
أمام قناطر إدفنيا
خلف قناطر إدفينا
2
33
38
0
60
67

اإلجمالي
)(%
18
22
60
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الجدول  .17قيمة الھدر اإلقتصادي )باأللف جنيه( ونسبته إلى مبيعات األقفاص السمكية في فرعى دمياط ورشيد في عينة الدراسة
الموقع
ھروب األسماك
نفوق األسماك
اإلجمالي
اإليراد
نسبة الھدر إلى اإليراد )(%

فرع دمياط

خلف قناطر إدفينا
140
463
604
2763
22

463
251
714
32543
2

فرع رشيد

اإلجمالي

أمام قناطر إدفينا
93
1335
1428
4697
30

696
2049
2746
40003
7
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العين/ة .كم/ا ت//راوح الم/ستوي التعليم/ي ب//ين التعل/يم الج/امعي والدراس//ات
ثانيا :التقييم اإلجتماعي لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد
يع//د البع//د االجتم//اعي اح//د أھ//م األبع//اد الت//ي ينبغ//ي مراعاتھ//ا ف//ي
العلي///ا لنح///و  %23م///ن الم///زارعين ،وتب///ين أن  %21م///ن الم///زارعين
سبيل تحقيق اإلنصاف االجتماعي وبالتالي التنمية المستدامة .ول/ذلك يھ/دف
أمي//ون .وف//ى مواق//ع الدراس//ة المختلف//ة ،ت//راوح الم//ستوى التعليم//ي ب//ين
التقييم اإلجتماعى التالي لبيان المنافع واألض/رار اإلجتماعي/ة الم/ؤثرة عل/ى
التعل//يم األساس//ي وال//دبلوم الث//انوي الفن//ي لنح//و  %60م//ن الم//زارعين
أصحاب المصلحة ،والتي تنتج عن نشاط األقفاص ال/سمكية بفرع/ي دمي/اط
بف///رع دمي///اط و 56و %47م///ن الم///زارعين بف///رع رش///يد خل///ف وأم///ام
ورش///يد ،كم///ا يرك///ز ھ///ذا التقي///يم ب///شكل أساس///ي عل///ى الم///زارعين ،ألنھ///م
القناطر على التوالي .وكانت نسبة األمية بين المزارعين أعلى ف/ي ف/رع
أصحاب الم/صلحة األكث/ر ت/أثيرا وت/أثرا بالن/شاط .كم/ا يتع/رض التقي/يم إل/ى
رشيد أمام وخل/ف القن/اطر بالمقارن/ة بف/رع دمي/اط حي/ث بلغ/ت  32و22
اآلث//ار الت//ي تع//ود عل//ى م//ستھلكي أس//ماك األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي نھ//ر
و %15على التوالي .وتعتبر ھذه الخصائص الديمغرافية مھم/ة لتط/وير
النيل ،باإلضافة إلي المنافع التي تعود عل/ى الدول/ة م/ن خ/الل ت/وفير ف/رص
مشاركة المزارعين في مستقبل صناعة اإلستزراع السمكي.
العمل وتحسين سبل العيش واألمن الغذائي.
 سwwنوات الخبwwرة :تراوح//ت س//نوات الخب//رة ف//ي ممارس//ة ن//شاط تربي//ة -1الخwwwwwصائص اإلجتماعيwwwwwة للمwwwwwزارعين :وتعتب/////ر ھ/////ذه الخ/////صائص
األس/////ماك باألقف/////اص ال/////سمكية ب/////ين  30-11س/////نة لنح/////و  %76م/////ن
الديمغرافي//ة ھام//ة لتط//وير م//شاركة الم//زارعين ف//ي م//ستقبل ص///ناعة
المزارعين في إجم/الي العين/ة .وف/ي مواق/ع الدراس/ة المختلف/ة ،تراوح/ت
اإلستزراع السمكي.
سنوات الخبرة ب/ين  30-11س/نة ل/دى  86و 79و %58م/ن الم/زارعين
 الموارد البwشرية :يت/ضح م/ن بيان/ات الدراس/ة أن جمي/ع أف/راد العين/ة م/نبفرع دمياط وفرع رشيد خلف وأمام القناطر عل/ى الت/والي ،كم/ا يوض/ح
الم//زارعين والع///املين ب//صفة دائم///ة أو مؤقت///ة ذك//ور ،بينم///ا نح///و -44
الجدول رقم .18
 %46.5من مزارعي األسماك ف/ي أقف/اص ف/ي تايالن/د م/ن اإلن/اث )  - etالملكيwwwة :لق///د تب///ين أن نح///و  %84م///ن الم///زارعين ھ///م م///الكو وم///ديرو
 .(Lebel al., 2013كما بلغت نسبة المزارعين ف/ي الفئ/ة العمري/ة م/ن
األقف//اص ف//ي نف//س الوق//ت .وف//ى مواق//ع الدراس//ة المختلف//ة ،تب//ين أن 74
 50-31سنة نحو  72و 83و %74من المزارعين بف/رع دمي/اط وبف/رع
و 87و %100م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط وبف//رع رش//يد خل//ف وأم//ام
رش///يد خل///ف وأم///ام القن///اطر عل///ى الت///والي .كم///ا أن ن///سبة الم///زارعين
القناطر ھم مالكو ومديرو األقفاص .كم/ا أن معظ/م الم/زارعين )(%76
المت//زوجين بلغ//ت نح//و  93و 96و %100ف//ي ف//رع دمي//اط وف//ى ف//رع
م//الكين لع//دد م//ن األقف//اص يت//راوح م//ن  10-1أقف//اص ،بينم//ا ال %24
رشيد خلف وأم/ام القن/اطر عل/ى الت/والي .وق/د تب/ين أن  58و 73و%94
اآلخرون مالكون ألكثر من  10أقف/اص .ولق/د تباين/ت الملكي/ة ف/ي مواق/ع
م/ن الم//زارعين بف//رع دمي/اط ورش//يد خل//ف وأم/ام القن//اطر عل//ى الت//والي
الدراسة المختلف/ة ،فنح/و  79و 83و %63م/ن الم/زارعين بف/رع دمي/اط
لديھم من ثالث إلى خمس أوالد.أم/ا الم/ستوى التعليم/ي ،فق/د ت/راوح ب/ين
وبفرع رشيد خلف وأمام القن/اطر عل/ى الت/والي م/الكون لع/دد م/ن 10-1
التعليم األساسي–ال/دبلوم الفن/ي لنح/و  %56م/ن الم/زارعين ف/ي إجم/الي
أقفاص )جدول رقم .(18
الجدول  .18الخصائص اإلجتماعية ولمزارعي األسماك باألقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد
النسبة %

الخصائص
المستوى التعليمي

السن
عدد األوالد
اإلدارة والملكية
سنوات الخبرة
المھنة السابقة
مصادر دخل أخرى
المھنة األخرى
حيازة األقفاص

أمي
تعليم األساسي
ثانوي-دبلوم
جامعي-دراسات عليا
اقل من 30
31 -40
41-50
51-60
اكبر من 60
2-0
5-3
أكثر من 5
مالك
مدير
كالھما
اقل من 10
11. 20
21 -30
ال يعمل /طالب
صياد
مھن أخرى
يمارس مھنة أخرى
ال يمارس مھنة أخرى
الصيد
مھنة أخرى غير الصيد
10-1
20-11
أكثر من 20
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دمياط
15
21
39
25
7
54
18
14
7
30
58
12
18
11
71
14
54
32
25
54
21
25
75
0
100
79
7
14

خلف القناطر
22
17
39
22
9
48
35
8
0
22
73
5
0
13
87
21
70
9
17
48
35
65
35
47
53
83
17
0

رشيد

أمام القناطر
32
21
26
21
0
21
53
26
0
0
94
6
0
0
100
42
42
16
30
59
11
95
5
72
28
63
26
11
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أص/حاب األقف/اص يثبت/ون األقف//اص بمواجھ/ة م/ساكنھم أو بمواق/ع ك//انوا
يمارس/ون بھ/ا مھن/ة ال/صيد قب/ل ممارس/ة ن/شاط اإلس/تزراع ال/سمكي ف//ي
األقفاص .ورغم ذلك ،فإن نف/وق األس/ماك المتك/رر ف/ي ف/رع رش/يد أم/ام
القناطر نتيجة اإلزالة آو تغطيس األقفاص أو ص/رف مي/اه ملوث/ة ينبع/ث
عن/ه روائ/ح كريھ/ة ت/سبب إزعاج//ا للق/اطنين ب/القرب م/ن أم/اكن النف//وق.
وھ//ذا ال//ضرر ال//ذي يلح//ق بال//سكان ي//دفعھم للمطالب//ة بإزال//ة األقف//اص
)محمد بيصار ،المحمودية ،اتصال شخصي.(2015 ،
 -3تأثير الدعاية اإلعالمية السلبية :توجھه إلى األقف/اص ال/سمكية بفرع/ي
نھ//ر الني//ل عام//ة وف//ى المي//اه العذب//ة خاص//ة انتق//ادات ش//ديدة ،حي//ث ت//تھم
بأنھ///ا ال///سبب الرئي///سي ف///ي نف///وق األس///ماك بمواق///ع األقف///اص .وم///ن
االنتق///ادات الت///ي وجھ///ت لألقف///اص زي///ادة الكثاف///ة ،وتك///دس األقف///اص،
وزيادة الحمل البيئي ،واستخدام األعالف بشكل عشوائي ،والتغذية عل/ى
ال///دجاج الن///افق وروث الماش///ية أو زرق ال///دواجن .كم///ا ت///تھم األقف///اص
أي//ضا بأنھ//ا أح//د الم//صادر األساس//ية لت//دھور ج//ودة المي//اه بفرع//ي نھ//ر
الني//ل .لك//ن نت//ائج الدراس//ة بين//ت ع//دم وج//ود ممارس//ات تغذي//ة خاطئ//ة
ألسماك البلطي في ف/رع دمي/اط ورش/يد خل/ف قن/اطر إدفين/ا ،وأن/ه كان/ت
توج///د فع///ال ممارس///ات تغذي///ة غي///ر رش///يدة .حي///ث أف///اد نح///و  %4م///ن
الم//زارعين ف//ي ف//رع دمي//اط ب//أن ممارس//ات خاطئ//ة تم//ت ف//ي ال//سنوات
ال///سابقة ،كاس///تزراع أس///ماك الق///راميط وتغ///ذيتھا عل///ى ال///دجاج الن///افق
وأس//ماك األقف//اص ال//سمكية النافق//ة .وھ//ذه الممارس//ات ل//م ت//ستمر ،نظ//را
لع///دم ج///دواھا ،ولمعارض///ة الم///زارعين اآلخ///رين إلس///تمرارھا .كم////ا
أوض//حت الدراس//ة أن الم//زارعين بف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر ال يقوم//ون
بتغذي///ة األس///ماك عل///ى أع///الف ص///ناعية ،ألنھ///م ي///ستزرعون أس///ماك
المبروك الفضي وھى أسماك تعتمد على التغذية الطبيعية .وقد ذكر نحو
 %16من المزارعين أنھم قاموا بتجارب لتربية أسماك البلطي وتغذيتھا
على أعالف طافية ،لك/ن تل/ك التج/ارب ل/م تك/ن مجدي/ة اقت/صاديا؛ ولھ/ذا
فأنھا لم تستمر.
 دور األقفاص السمكية في الحد من الفقر:س/اھم ن/شاط األقف/اص ال/سمكية م//ساھمة كبي/رة ف/ي الح/د م/ن الفق//ر
وذل///ك م///ن خ///الل ت///وفير ف///رص العم///ل كن///شاط رئي///سي أو مكم///ل لقط///اع
عريض من الفئ/ات الفقي/رة الس/يما الفق/راء ،حي/ث يع/د ھ/ذا الن/شاط م/صدرا
مھم//ا لت//وفير س//بل الع//يش للفق//راء .حي//ث وف//ر الن//شاط ف//ي فرع//ى دمي//اط
ورشيد نحو  4357فرصة عمل للمزارعين وشركائھم ،كما تم تشغيل نح/و
 2152عامل بشكل دائم ومؤقت فى فرع/ي دمي/اط ورش/يد .كم/ا أن إمكاني/ة
استخدام الموارد الطبيعية ي/سيرة وال تتطل/ب اس/تثمارات مرتفع/ة مم/ا مك/ن
فئات عديدة السيما الصيادون من الدخول للنشاط )جدول .(13
 دور األقفاص السمكية في األمن الغذائي:ساھمت األقفاص السمكية مساھمة كبيرة ف/ي األم/ن الغ/ذائي وذل/ك
من خالل توفير مصدر ب/روتين ذي قيم/ة غذائي/ة مرتفع/ة ورخ/يص للفئ/ات
متوس///طة ال///دخل والفقي///رة ،الس///يما بإنت///اج المب///روك الف///ضي وال///ذي ي///تم
اس/تھالكه ب/شكل رئي/سي ف/ي محافظ//ات ال/صعيد .وق/د تمث/ل ت/أثير األقف//اص
على األمن الغذائي من خالل زيادة اإلمدادات وزيادة معدل استھالك أف/راد
العينة.
 -1تأثيرھا على العمالة ،حيث ساھم القطاع ف/ي ت/وفير نح/و  1726فرص/ة
عمل مباشرة ،منھ/ا نح/و  1300فرص/ة عم/ل دائم/ة ونح/و  426فرص/ة
عمل مؤقتة .كما وفرت سبل الع/يش لنح/و ُ 2781م/زارع باإلض/افة إل/ى
 1587شريك .عالوة على ذلك ،تنتج مشاريع تربية األسماك سلسلة م/ن
ال////روابط الخلفي////ة م////ع أن////شطة متع////ددة )مث////ل المفرخ////ات ،وأح////واض
الح///ضانة ،واألع///الف والم///دخالت األخ///رى( ،وال///روابط األمامي///ة م///ع
أن//شطة أخ//رى )مث//ل الح//صاد ،والت//داول والت//صنيع والت//سويق( ،وھ//ذه
األنشطة تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة.
 -2تأثيرھا على الدخل الناتج عن العم/ل ورب/ح أرب/اب العم/ل ،حي/ث س/اھم
القط//اع ف//ي تحقي//ق قيم//ة م//ضافة تق//در بنح//و  295ملي//ون جني//ه ف//ي ع//ام
.2014
 -3زي//ادة مع//دل االس//تھالك ،حي//ث أن زي//ادة اإلم//دادات تعن//ى بال//ضرورة
زيادة االستھالك ،ع/الوة عل/ى ارتف/اع مع/دل االس/تھالك ال/سنوي ألف/راد
العين///ة م///ن األس///ماك ،حي///ث بل///غ متوس///ط اس///تھالك أف///راد العين///ة م///ن
المزارعين باألقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد نحو  82كجم للف/رد
س//نويا )ت//م ح//سابه م//ن بيان//ات الدراس//ة( .كم//ا أظھ//ر تحلي//ل البيان//ات ف//ي
مواق///ع الدراس///ة المختلف///ة أن مع///دل اس///تھالك الم///زارعين س///نويا م///ن

 المھن السابقة والحالية للمwزارعين :تب/ين أن  %61م/ن الم/زارعين ف/يإجم//الي العين//ة يمارس//ون مھن//ة ال//صيد أو مھن//ة مرتبط//ة باألس//ماك قب//ل
ممارس//ة ن//شاط اإلس//تزراع ال//سمكي ف//ي األقف//اص .وف//ي مواق//ع الدراس//ة
المختلف//ة ،تب//ين أن  %59و 54%و %48م//ن الم//زارعين بف//رع رش//يد
أم//ام القن//اطر وبف//رع دمي//اط وبف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر عل//ي الت//والي
ك//انوا يمارس//ون مھن//ة ال//صيد أو مھن//ا مرتبط//ة باألس//ماك قب//ل ممارس//ة
ن//شاط اإلس//تزراع ال//سمكي باألقف//اص) ،ج//دول رق//م  .(18كم//ا أن نح//و
 %57م//ن الم//زارعين يمارس//ون مھ//ن أخ//رى بجان//ب ممارس//ة ن//شاط
اإلستزراع في األقفاص السمكية .وفي مواقع الدراسة المختلفة ،تب/ين أن
نحو  25و 65و %95من المزارعين بف/رع دمي/اط ورش/يد خل/ف وأم/ام
القن///اطر عل///ى الت///والي مارس///وا مھن///ة أخ///رى بجان///ب ممارس///ة ن///شاط
اإلستزراع السمكي ف/ي األقف/اص .كم/ا تب/ين أن نح/و  %50م/ن إجم/الي
المزارعين في العين/ة يمارس/ون مھن/ة ال/صيد إل/ى جان/ب ممارس/ة ن/شاط
اإلستزراع السمكي في األقفاص .وفى مواقع الدراسة المختلفة ،تب/ين أن
نحو  47و %72من المزارعين بف/رع رش/يد خل/ف وأم/ام القن/اطر عل/ى
الت//والي يمارس//ون مھن//ة ال//صيد إل//ى جان//ب ممارس//ة ن//شاط اإلس//تزراع
السمكي في األقفاص .في ح/ين ھج/ر المزارع/ون ف/ي ف/رع دمي/اط مھن/ة
الصيد.
 -2القبwwول االجتمwwاعي :يختل//ف م//دى تقب//ل ن//شاط االس//تزراع ال//سمكي ف//ي
األقف//اص ب//اختالف ت//أثير الن//شاط عل//ى الم//ستخدمين اآلخ//رين للم//سطح
المائي.
 -1تwwأثير اقامwwة األقفwwاص علwwى الwwصيادين :أش//ار جمي//ع الم//زارعين إل//ى
وج///ود عالق///ات جي///دة بي///نھم وب///ين ال///صيادين ،وأن ثم///ة تعاون///ا ب///ين
الط//رفين ،حي///ث أف///اد بع///ض أف///راد العين//ة الس///يما ف///ي ف///رع دمي///اط أن
الصيادين أبلغوھم بأنھم الحظوا أن األسماك التي وقعت في شباكھم ھ/ي
أسماك ھاربة من األقف/اص ،ول/م يق/م أص/حاب األقف/اص بمن/ع ال/صيادين
م//ن ال//صيد ب//القرب م//ن األقف//اص ،ول//م يتع//رض المزارع//ون ف//ي عين//ة
الدراس//ة بجمي//ع مواق//ع الدراس//ة لح//وادث ال//سرقة .إال أن نح//و  %5م//ن
الم//زارعين ف//ي ف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر أف//ادوا ب//أن شخ//صا ق//ام بقط//ع
ش//باك األقف//اص ول//م ي//ذكروا أس//بابا واض//حة .كم//ا ذك//ر نح//و  %9م//ن
الم//زارعين ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف القن//اطر أن ح//االت اص//طدام ال//سفن
باألقفاص وقعت ف/ي س/نوات س/ابقة ف/ي س/اعات اللي/ل ،وق/د أرغ/م تجم/ع
واتح//اد الم//زارعين أص//حاب ال//سفن عل//ى دف//ع تع//ويض ،وق//د تل//ي ھ//ذه
الح//وادث قي//ام الم//زارعين باتخ//اذ إج//راءات وقائي//ة مث//ل إض//اءة مواق//ع
األقف//اص ل//يال ،كم//ا أص///بحت ال//سفن ت//سير بح///ذر ب//القرب م//ن مواق///ع
األقفاص .ورغم ھذه اإلجراءات فإن نحو  %4من المزارعين في رشيد
خلف القناطر ذكروا أن بع/ض ال/سفن تم/ر نھ/ارا ب/سرعة كبي/رة ب/القرب
من األقفاص السمكية مما أدي إل/ى انف/صال البرامي/ل الت/ي تع/وم القف/ص
ع/ن اإلط/ار الخ/شبي ،مم/ا ت/سبب ف/ي ھ/روب األس/ماك .ويق/وم المت//سبب
ب/دفع تع/ويض ع//ن تل/ك الخ/سائر .بينم//ا ف/ي من/اطق أخ//رى كنھ/ر داكاتي//ا
) (Dakatiaف///ي ب///نجالديش ح///دثت ص///راعات ب///ين أص///حاب ال///سفن
وأصحاب األقف/اص حي/ث ت/صطدم الب/واخر باألقف/اص خاص/ة ف/ي لي/الي
ال//شتاء ال//ضبابية وال يكت//رث س//ائقي الب//واخر ألص//حاب األقف//اص ،فق//ام
أصحاب األقفاص كإجراء احتياطي بوضع عالمات مضيئة ف/وق أع/واد
من الخيرزان مثبته عل/ى ھياك/ل األقف/اص والتنبي/ه عل/ى س/ائقي الب/واخر
بالسير بح/ذر ف/ي منطق/ة األقف/اص ) .(Baqui , 2011وق/د يرج/ع ع/دم
حدوث صراعات بين مالكي األقف/اص وال/صيادين ف/ي الدراس/ة الحالي/ة
إلى أن نحو %61من أف/راد العين/ة ك/انوا يمارس/ون مھن/ة ال/صيد كم/ا أن
نحو  %50من أفراد العينة يمارسون مھنة الصيد إلى جانب االس/تزراع
ال//سمكي ف//ي األقف//اص ،كم//ا أن فئ///ة أخ//رى م//ن ممارس//ي المھن//ة تق///ع
أقفاصھم بمواجھة بيوتھم ،إضافة إلى ذلك ف/ان زي/ادة المخ/زون ال/سمكي
نتيجة لھروب األسماك وعمل بعض الصيادين بشكل مؤق/ت ف/ي ت/صليح
ال//شباك وال//صيد ي//ؤدى إل//ى زي//ادة دخ//ل ال//صيادين ،ك//ذا ف//ان لك//ل ص//ياد
منطقة خاص/ة ب/ه يم/ارس فيھ/ا ال/صيد وال ي/ستطيع ش/خص أخ/ر بوض/ع
أقفاص فيھا دون إذن صاحب النفوذ ،وق/د يق/وم بع/ض ال/صيادين بت/أجير
مساحة خاض/عة ل/سيطرته إل/ى أش/خاص آخ/رين مقاب/ل ح/ق انتف/اع ي/دفع
سنويا.
 -2تwwأثير األقفwwاص علwwي التجمعwwات الwwسكانية المجwwاورة لھwwا :أف//اد جمي//ع
مزارعي األسماك باألقفاص السمكية بفرعي دمياط ورش/يد بع/دم وج/ود
خالفات أو تعارض مصالح بينھم وبين القاطنين بمواجھة األقفاص .ألن
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و %56من المزارعين بفرع رشيد خلف وأمام القناطر على الت/والي أن
نسبة األمونيا قد ارتفعت خالل الموسم.
 ھروب األسماك  :كانت أعلى ح/االت ھ/روب لألس/ماك ب/ين الم/زارعينبفرع رشيد خلف القناطر ثم بف/رع دمي/اط ث/م بف/رع رش/يد أم/ام القن/اطر،
حيث بلغ/ت الن/سبة  41و 37و %26م/ن الم/زارعين عل/ى الت/والي .وق/د
ذكر المزارعون أن أسباب ھروب األسماك من األقفاص ھ/ي قط/ع ف/ي
ال//شباك لتھال//ك الغ//زل كم//ا بف//رع رش//يد خل//ف وأم//ام القن//اطر ،أو ب//سب
أسماك ق/شر البي/اض حي/ث ت/صل إل/ى أوزان كبي/رة وم/ن ث/م ت/ستطيع أن
تق//تحم األقف//اص ف//ي حال//ة ض//عف أو تھال//ك ال//شباك كم//ا بف//رع دمي//اط.
وللح//د م//ن م//شكلة ھ//روب األس//ماك فق//د ق//ام بع//ض الم//زارعين بف//رع
دمياط بوضع  2-1من أسماك القرموط في القفص يتم م/ن خ/الل متابع/ة
وجودھم///ا معرف///ة إن ك///ان ھن///اك أي قط///ع ف///ي ال///شباك أم ال ،حي///ث أن
القرم//وط يكت//شف أس//رع م//ن البلط//ي م//ا إن ك//ان ھن//اك قط//ع ف//ي الغ//زل
فيھرب )محم/د حج/اج ،دمي/اط ،ات/صال شخ/صي ،دمي/اط .(2015 ،كم/ا
قام بعض المزارعين بعمل طبقة أخرى م/ن ال/شباك ح/ول مجموع/ة م/ن
األقفاص ،حيث يتم من خ/الل متابعتھ/ا ورص/د ھ/روب األس/ماك  ،وم/ن
ث///م االس///تدالل ع///ن وج///ود م///شاكل ف///ي ش///باك األقف///اص ،كم///ا يح///رص
المزارعون على المتابعة المستمرة لحالة الشباك.
أھم المتغيwرات المرتبطwة بنwشاط األقفwاص الwسمكية والمwؤثرة علwى البيئwة
المائيwwwة :ت///ؤثر األقف///اص ال///سمكية عل///ى البيئ///ة المائي///ة م///ن خ///الل بع///ض
المتغيرات .مثل معدل اإلنتاج ،المسافة تحت القفص ،عمق القف/ص ،نوعي/ة
األع///الف ،إدارة التغذي///ة .ويعتب///ر رص///د ھ///ذه المتغي///رات أم///را ض///روريا
لرصد وتعقب التأثير البيئي لألقفاص.
 معدل اإلنتاج :معدل اإلنتاج ف/ي المت/ر المكع/ب ھ/و أح/د أھ/م المؤش/راتالم//ؤثرة عل//ى الحم//ل البيئ//ي ف//ي مواق//ع األقف//اص .وق//د تب//ين م//ن خ//الل
بيان///ات الدراس///ة أن اإلنت///اج تج///اوز  10كج///م/م 3ف///ي نح///و  %46م///ن
األقف///اص ف///ي ف///رع دمي///اط ،و %31م///ن األقف///اص بف///رع رش///يد أم///ام
القناطر.
 المسافة تحت األقفاص وعمق األقفاص  :للم/سافة تح/ت األقف/اص )ب/ينقاع القفص وقاع المجري المائي( تأثير كبير على حركة الرواسب .وق/د
تبين أن المسافة تحت األقفاص تساوى ص/فر )أي أن األقف/اص مالص/قة
للقاع( في نحو  %29من األقفاص ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف القن/اطر ،وف/ي
 %9من األقفاص بفرع دمياط .كما بل/غ عم/ق األقف/اص )عم/ق ال/شباك(
ف//ي ف//رع دمي//اط نح//و  5.8و 6.8م لك//ل م//ن أقف//اص المب//روك الف//ضي
والبلطي على التوالي .أما في فرع رشيد ،فيبلغ عمق القف/ص  5.1و5.9
م خلف وأمام القناطر على التوالي.
 نوعيwwة األعwwالف وإدارة التغذيwwة :تعتب//ر نوعي//ة األع//الف وممارس//اتإدارة عملية تغذية األسماك باألقفاص السمكية العامل األكثر ت/أثيرا عل/ى
البيئة المائية في موقع األقفاص .وقد بلغت نسبة األعالف الغاط/سة نح/و
 %12م///ن كمي///ات األع///الف الم///ستخدمة ف///ي تغذي///ة أس///ماك البلط///ي
باألقفاص بفرع دمياط ،وقد اس/تخدمت ھ/ذه األع/الف ب/شكل أساس/ي ف/ي
فصل الشتاء ،حي/ث يق/وم المزارع/ون بتغذي/ة أس/ماك البلط/ي عل/ى م/دار
الموسم اإلنتاجي ماعدا أيام النوات الممط/رة والري/اح ال/شديدة .كم/ا تب/ين
أن معظم المزارعين لم يقوموا بحساب معام/ل التحوي/ل ألس/ماك البلط/ي
والذي بلغ  1 :1.95ح/سب م/ا تب/ين م/ن نت/ائج ھ/ذه الدراس/ة .كم/ا ل/م يق/م
أغلب مزارعي البلطي بفرع دمياط بحساب معدل التغذية اليومي ،وإنم/ا
تم تحديد كمية التغذية اليومية حسب تقدير م/دير الن/شاط وإمكانات/ه الفني/ة
والمادية .كما توقف نحو  %57من مزارعي البلطي عن تغذية األسماك
ب//شكل مؤق//ت لع//دة أي//ام ،ب//سبب تل//وث المي//اه نتيج//ة لألن//شطة األخ//رى
)المصارف وشركة الكھرباء( في ش/ھر يولي/و وأغ/سطس .أم/ا ف/ي ف/رع
رش//يد خل//ف القن//اطر فيق//وم جمي//ع مزارع//ي أس//ماك الطوب//ار والبلط//ي
باستخدام مصادر تغذية متنوعة مث/ل الخب/ز ومخلف/ات المط/احن والعل/ف
الم//صنع ال//ذي يمث//ل ن//سبة  %25م//ن إجم//الي م//صادر التغذي//ة .وي//صل
متوس//ط معام//ل التحوي//ل لنح//و  1 :2.52ح /سب م//ا تب//ين م//ن نت//ائج ھ//ذه
الدراس//ة .وك//ذلك ال يق//وم أغل//ب الم//زارعين بح//ساب معام//ل التحوي//ل أو
معدل التغذية اليومي ،وإنما تم تحديد كمي/ة التغذي/ة اليومي/ة ح/سب تق/دير
مدير النشاط وإمكاناته الفنية والمادية ،كما في فرع دمياط.
 توزيwwwع األقفwwwاص الwwwسمكية :يت///سبب توزي///ع األقف///اص ال///سمكية ب///شكلعشوائي في أثار بيئية خطي/رة ،حي/ث يترت/ب عل/ي تك/دس األقف/اص إل/ى
انخف/اض ن/سبة األك//سجين وب/طء حرك//ة وت/دوير الرواس//ب وزي/ادة ن//سبة
األموني///ا .وق///د أظھ///رت بع///ض ص///ور القم///ر ال///صناعي تك///دس بع///ض
األقف///اص ف///ي بع///ض مواق///ع الدراس///ة بينم///ا ف///ي مواق///ع أخ///رى كان///ت

األسماك بلغ نحو  101و 76و 69كجم للفرد في دمياط وفي ف/رع رش/يد
خلف وأمام القناطر علي التوالي.
ثالثا :تقييم األثر البيئي لنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد
تعد التأثيرات البيئ/ة ال/سلبية الناتج/ة ع/ن األن/شطة االقت/صادية أح/د
أھ/م األبع//اد الت/ي ينبغ//ي تحدي//دھا والح/د منھ//ا حت//ى ال تح/دث أخط//ار س//لبية
على البيئة وال يمكن تداركھا ،وم/ن ث/م تعي/ق م/سار التنمي/ة الم/ستدامة لھ/ذه
األن//شطة .ويھ//دف تقي//يم األث//ر البيئ//ي إل//ى تحدي//د اآلث//ار البيئي//ة الناتج//ة ع//ن
ممارسات االستزراع السمكي في األقفاص في فرع/ي دمي/اط ورش/يد عل/ى
البيئة ،وتحديد أھم متغيرات النشاط الفني/ة الم/ؤثرة عل/ى البيئ/ة المائي/ة ،كم/ا
يوضح األثر البيئي لألنشطة األخرى على نشاط األقف/اص ال/سمكية ،ف/ضال
عن أثر البيئة على النشاط .بما يوضح األبعاد والتأثيرات المترابطة
اوال :تwwأثير نwwشاط األقفwwاص علwwى البيئwwة المائيwwة :ت//شمل ت//أثيرات األقف//اص
السمكية على البيئة المائية ما يلي:
اآلثwwwwار الفيزيوكيميائيwwwwة والبيولوجيwwwwة :تت////ضمن اآلث////ار الفيزيوكيميائي////ة
اس//تخدام األدوي//ة الكيميائي//ة ،ت//راكم الرواس//ب ،انخف//اض ن//سبة األك//سجين،
وارتفاع نسبة األمونيا.
 استخدام األدوية الكيميائية :استخدام األدوية الكيميائية في ن/شاط تربي/ةاألس//ماك باألقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد مح//دود ج//دا .وق//د
تباين//ت ن//سبة اس//تخدام األدوي//ة الكيميائي//ة ب//ين الم//زارعين ف//ي من//اطق
الدراس//ة المختلف//ة ،حي//ث بلغ//ت ن//سبة اس//تخدامھا  %7و %4و %5ب//ين
المزارعين ف/ي ف/رع دمي/اط وف/ى ف/رع رش/يد خل/ف وأم/ام القن/اطر عل/ي
الت//والي ،وق//د ترك//ز اس//تخدم الم//زارعين ل//بعض األدوي//ة الكيميائي//ة ف//ي
المضادات الحيوية بشكل أساسي.
 تwwراكم الرواسwwب :الح//ظ  %18م//ن الم//زارعين ف//ي ف//رع دمي//اط وج//ودرواسب ف/ي مواق/ع األقف/اص .ومعظ/م الم/زارعين ال/ذين الحظ/وا وج/ود
رواسب بالموقع ھم من مستزرعي أسماك البلطي ث/م البلط/ي والمب/روك
الفضي معا ثم المبروك الفضي ،وھذا يدل على أن الرواس/ب ف/ي مواق/ع
األقفاص بفرع دمياط تزاد كلم/ا اتجھن/ا ش/ماال .كم/ا تب/ين أن أعل/ي ن/سبة
رواسب في جميع مواقع الدراسة كانت بفرع رش/يد خل/ف قن/اطر إدفين/ا،
حيث أن نحو  %82من المزارعين قد الحظوا وجود رواسب في موق/ع
األقف//اص .كم//ا تب//ين أن نح//و  %28م//ن الم//زارعين بف//رع رش//يد أم//ام
القن//اطر الحظ//وا وج//ود رواس//ب ف//ي مواق//ع األقف//اص .وق//د أف//اد بع//ض
الم//زارعين ف//ى ف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر ب//أن أث//ر وج//ود الرواس//ب ال
يتعدى  25مترا من األقفاص ،وأن ھذه الرواسب مثل الجير وھى ناتج/ة
عن صرف المصانع ،أو الصرف الصحي .ولتفادى ت/راكم الرواس/ب أو
لل//تخلص منھ//ا ق//ام بع//ض الم//زارعين بف//رع دمي//اط بنق//ل األقف//اص إل//ى
أماكن أخ/رى عل/ى م/سافة ح/والي  20مت/را .كم/ا ق/ام معظ/م الم/زارعين
بفرع//ي دمي//اط ورش//يد بوض//ع أع//داد ص//غيرة م//ن أس//ماك البلط//ي ،أو
بالسماح لبعض أس/ماك البلط/ي البري/ة بال/دخول لألقف/اص واإلعاش/ة م/ع
أس//ماك المب//روك الف//ضي ،حي//ث تتغ//ذى عل//ى مخرجات//ه كم//ا ت//ساھم ف//ي
تنظي///ف الغ///زل م///ن الح///شف ال///ذي يت///راكم عل///ى ال///شباك .وق///د أش///ار
المزارع//ون ف//ي فرع//ي دمي//اط ورش//يد إل//ى أن األس//ماك البري//ة قام//ت
ب//الرعي ف//ي مواق//ع األقف//اص ،مم//ا ي//ساھم ف//ي ال//تخلص م//ن الرواس//ب
الناتجة عن تغذية ومخرجات األسماك.
 انخفwwاض نwwسبة األكwwسجين :انخف//اض ن//سبة األك//سجين ق//د ي//ؤدى إل//ىتأثيرات سلبية عل/ى األس/ماك الم/ستزرعة باألقف/اص باإلض/افة للكائن/ات
الحي//ة ف//ي مواق//ع األقف//اص .وتتف//ق ھ//ذه النت//ائج م//ع دراس//ة ) Kholief
واخ//رون  (2008ولق//د الح//ظ نح//و  %57م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط
بأن األسماك تسبح بالقرب من سطح المياه ،وذل/ك ب/سبب انخف/اض ن/سبة
األكسجين في فصل الصيف ليالً .بينما تبين ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف وأم/ام
قن///اطر إدفين///ا أن نح///و  65و %78م///ن الم///زارعين عل///ى الت///والي ق///د
الحظ//وا ب//أن األك//سجين انخف//ض ف//ي س//اعات اللي//ل ،الس//يما ف//ي ش//ھور
ال//صيف م//ع زي//ادة كتل//ة األس//ماك باألقف//اص ،وف//ى أثن//اء ص//رف بع//ض
الم//صارف مي//اه ملوث//ه بف//رع رش//يد ،وأثن//اء فت//رة ف//تح بع//ض بواب//ات
القناطر.
 ارتفاع نسبة األمونيwا :ي/دل ارتف/اع ن/سبة األموني/ا عل/ى خل/ل ف/ي النظ/امالبيئي قد يؤدى إلى تأثيرات سلبية عل/ى األس/ماك الم/ستزرعة باألقف/اص
وعلى البيئة المائية .وقد تب/ين م/ن تحلي/ل بيان/ات الدراس/ة أن نح/و %29
م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط ق//د الحظ//وا ارتف//اع ن//سبة األموني//ا خ//الل
الموس//م .أم//ا ف//ي ف//رع رش//يد ،فكان//ت ن//سبة الم//زارعين ال//ذين الحظ//وا
ارتفاع األمونيا أعلى بالمقارنة بالنسبة في دمي/اط ،حي/ث الح/ظ نح/و 65
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القناطر قد أفادوا بأنھم ق/د ت/أثروا ب/التلوث الن/اتج ع/ن األن/شطة أخ/رى .كم/ا
أفاد المزارعون بف/رع دمي/اط أن م/صرف ال/سرو وص/رف محط/ة كھرب/اء
كف//ر البط//يخ وص//رف بع//ض الم//صانع األخ//رى ھ//م أھ//م م//صادر التل//وث
بموقع األقفاص ،وأن المياه الملوثة ھي السبب الرئيسي في نفوق األس/ماك.
أم//ا ف//ي ف//رع رش//يد ،فق//د ذك//ر المزارع//ون أم//ام قن//اطر إدفين//ا أن ص//رف
م//صرف الرھ//اوى وت//ال وس//بل وص//رف مجم//ع الم//صانع ف//ي كف//ر الزي//ات
تت//سبب ف//ي ت//دھور ج//ودة المي//اه الس//يما ف//ي فت//رة ال//سدة ال//شتوية مم//ا يلح//ق
ال//ضرر باألقف//اص ال//سمكية ،حي//ث ي//ؤدى إل//ى نف//وق األس//ماك .بينم//ا أف//اد
المزارعون بفرع رش/يد خل/ف قن/اطر إدفين/ا ب/أن ف/تح بع/ض بواب/ات قن/اطر
إدفينا ھ/و ال/سبب الرئي/سي ف/ي األض/رار الت/ي تلح/ق باألقف/اص ،حي/ث يبل/غ
ع//دد البواب//ات  46بواب//ة بط//ول  8م وارتف//اع  5م للبواب//ة ،وعن//د ف//تح ع//دد
كبي///ر م///ن البواب///ات وبعم///ق كبي///ر تن///دفع المي///اه بق///وة فتح///رك الرواس///ب
المتراكمة ،وبمرور المياه على األقفاص يحدث نفوق جماعي لألس/ماك ف/ي
األقفاص .وتجنبا لألضرار يقوم بعض المزارعين عند فتح بوابات القن/اطر
بجر األقفاص بلنش إلى مناطق ق/د تك/ون أمن/ة ،الس/يما ب/القرب م/ن بوغ/از
رشيد أو إلي بعض األحواض .وخالل إعداد ھذه الدراس/ة ت/م ف/تح ع/دد م/ن
بوابات القناطر في شھر يوليو ،تلي ذلك حدوث نفوق جم/اعي ف/ي المنطق/ة
التي تلي القن/اطر بح/والي م/ن  4-3ك/م )إب/راھيم ،رش/يد ،ات/صال شخ/صي،
.(2015
رابعwwا :تقيwwيم الwwدور المؤسwwسي لنwwشاط األقفwwاص الwwسمكية بفرعwwي دميwwاط
ورشيد
يمثل الدور المؤسسي البعد الراب/ع م/ن أبع/اد التنمي/ة الم/ستدامة ،إذ
أن//ه ي//ؤثر عل///ى جمي//ع األبع///اد األخ//رى ،وم//ع التوس///ع وازدھ//ار ص///ناعة
االس///تزراع ال///سمكي أص///بحت أغل///ب الم///شكالت مؤس///سية تواج///ه جمي///ع
الم//زارعين وأض//حت الم//شكالت الفني//ة مح//دودة .ويھ//دف ھ//ذا الف//صل إل//ي
تقي//يم دور أص//حاب الم//صلحة الرئي//سية وال//ذي يم//ثلھم ك//ل م//ن الم//زارعين
واإلدارة الحكومي//ة وال//صيادين والب//احثين واألك//اديميين والق//اطنين ب//القرب
من مواقع األقفاص وأصحاب المصالح األخرى .كما يھدف إلي بي/ان م/دى
الق/وة وال//ضعف ف//ي ك/ل م//ن ال//سياسات والق/وانين والمؤس//سات ذات ال//صلة
بنشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد.
•
دور أصحاب المصلحة الرئيسية
 المزارعون :قام المزارع/ون ف/ي فرع/ي دمي/اط ورش/يد بممارس/ة ن/شاطاإلستزراع السمكي في األقفاص السمكية دون الحصول عل/ى ت/راخيص
م///ن الجھ///ات الرس///مية .ورغ///م توق///ف الجھ///ات الرس///مية ع///ن م///نحھم
تراخيص منذ ع/ام  ،2002وتنفي/ذ ع/دة حم/الت إزال/ة إال أن نح/و %11
من المزارعين في فرع دمياط ،و %78م/ن الم/زارعين ف/ي ف/رع رش/يد
خلف القناطر ،وجميع المزارعين بفرع رشيد أمام القن/اطر ال يخطط/ون
لترك المھن/ة حت/ى ل/و ل/م يح/صلوا عل/ى ت/راخيص واس/تمرت الدول/ة ف/ي
تنفيذ حمالت اإلزالة الدورية ،والتي يتجنبھا المزارعون ف/ي ف/رع رش/يد
أمام القناطر بتغط/يس األقف/اص ال/سمكية حت/ى ال ي/تم اكت/شافھا .ال توج/د
أي كيانات تجمع مزارعي األس/ماك ف/ي األقف/اص ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف
القناطر ،لكن المزارعين بفرع دمياط وبفرع رشيد أمام القناطر تجمع/وا
ف//ي نق//ابتين م//ستقلتين للع//املين ف//ي تربي//ة وإنت//اج األس//ماك ف//ي األقف//اص
السمكية بنھ/ر الني/ل وال/صيد إح/داھما مقرھ/ا دمي/اط واألخ/رى بمحافظ/ة
البحيرة .وقد بدأت ھذه النقابات نشاطھا بعد ثورة ين/اير  .2011وق/د أف/اد
جمي//ع أف//راد العين//ة م//ن الم//زارعين أع//ضاء ھ//ذه النقاب//ات أن الجھ//ات
الحكومية ل/م تك/ن ج/ادة ف/ي التواص/ل والتع/اون معھ/م ،حي/ث س/عت ھ/ذه
النقاب///ات إلقن///اع الجھ///ات الرس///مية ب///ضرورة م///نح ت///راخيص ووض///ع
ض//وابط لممارس//ة الن//شاط لكنھ//ا ل//م ت//تمكن م//ن تحقي//ق أھ//دافھا .كم//ا أف//اد
المزارع//ون أن ھ//ذه النقاب//ات ل//م تق//دم لھ//م أي//ة خ//دمات ،ول//ذلك وي//رى
أع//ضاء ھ//ذه النقاب//ات أن تفعي//ل دور ھ//ذه النقاب//ات يتطل//ب بداي//ةً تقن//ين
نشاط األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد ثم يلي ذلك دور النقابات.
-1اإلدارة الحكومية :لقد تبين م/ن بيان/ات الدراس/ة أن ھن/اك ق/صورا كبي/را
ف//ي أداء اإلدارة الحكومي//ة ،ف//ي تق//ديم الخ//دمات والرقاب//ة عل//ى الن//شاط
وتدريب المزارعين.
-2الخدمات والرقابة :أشار جميع المزارعين بفرعي دمياط ورشيد إلي أن
اإلدارة الحكومي///ة ل///م تق///دم لھ///م أي///ة خ///دمات ،ول///م تراق///ب ممارس///ات
اإلستزراع في األقفاص بفرعي نھر النيل .كم/ا أش/ار المزارع/ون بف/رع
رش//يد أم//ام قن//اطر إدفين//ا إل//ي أن جھ//از حماي//ة نھ//ر الني//ل الت//ابع ل//وزارة
الم///وارد المائي///ة وال///ري ق///ام ب///شكل دوري بعم///ل محاض///ر ألص///حاب

األقفاص ثابتة بشكل منظم لحد م/ا ،الس/يما ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف قن/اطر
إدفينا.
ثانيا :المشكالت الناتجة عن تلوث البيئة المائية
ق//د ي//ؤثر تل//وث البيئ//ة المائي//ة عل//ى ن//شاط األقف//اص ال//سمكية ذات//ه،
حي//ث يع//د رص//د نف//وق األس//ماك وانخف//اض مع//دالت النم//و م//ن المؤش//رات
الدالة على ذلك.
 نفwwwwوق األسwwwwماك  :لق////د تب////ين أن أعل////ى ح////االت نف////وق األس////ماك ب////ينالم///زارعين ف///ي عين///ة الدراس///ة كان///ت ف///ي ف///رع رش///يد أم///ام القن///اطر
) ،(%79ثم في فرع رش/يد خل/ف القن/اطر ) ،(%64ث/م ف/ي ف/رع دمي/اط
) ،(%44وق//د ات//ضح أن ال//سبب الرئي//سي لنف//وق األس//ماك يرج//ع إل//ي
مصادر التلوث األخرى ،كما يلي:
فwwي فwwرع دميwwاط :ال//سبب الرئي//سي لنف /وق األس//ماك ھ//و ص//رف م//صرف
السرو ومحطة كھرباء كفر البطيخ.
فwwي فwwرع رشwwيد خلwwف قنwwاطر إدفينwwا :ال//سبب الرئي//سي لنف//وق األس//ماك ھ//و
تصريف المياه من بوابات قناطر إدفينا بكميات كبيرة.
فwwي فwwرع رشwwيد أمwwام قنwwاطر إدفينwwا :ال//سبب الرئي//سي لنف//وق األس//ماك ھ//و
صرف مصرف الرھ/اوي وال/صرف ال/صناعي ال/صادر م/ن كف/ر الزي/ات،
السيما في فترة السدة الشتوية .مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة األموني/ا ،ونف/وق
األسماك
 انخفاض معدالت النمwو :يفي/د رص/د وج/ود انخف/اض ف/ي مع/دالت النم/ومن عدمه ف/ي مالحظ/ة ح/دوث تغي/رات ف/ي بع/ض العوام/ل البيئي/ة .وق/د
تب///ين أن نح///و  %42م///ن الم///زارعين بف///رع دمي///اط ق///د أف///ادوا بوج///ود
انخف//اض ف//ي مع//دالت نم//و األس//ماك بالمقارن//ة ب//األعوام ال//سابقة .وق//د
ات//ضح أن الم//زارعين ق//د ح//صروا االنخف//اض ف//ي مع//دالت نم//و أس//ماك
المبروك الفضي فقط بينم/ا ل/م يح/دث تغي/رات ف/ي مع/دالت نم/و البلط/ي.
كم///ا أف///اد نح///و  50و %25م///ن الم///زارعين بف///رع رش///يد خل///ف وأم///ام
القن///اطر عل///ى الت///والي بوج///ود انخف///اض ف///ي مع///دالت نم///و األس///ماك
بالمقارن//ة ب//األعوام ال//سابقة .وق//د ارج//ع بع//ض الم//زارعين ال//سبب إل//ى
زي//ادة الحم//ل البيئ//ي وت//دھور ج//ودة المي//اه كم//ا ف//ي ف//رع رش//يد خل//ف
القناطر ،أو بسبب تدھور جودة المياه نتيج/ة ص/رف الم/صارف كم/ا ف/ي
ف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر .ولق//د أش//ار المزارع//ون ف//ي ف//رع رش//يد أم//ام
القن//اطر إل//ى أن انخف//اض أس//عار المب//روك الف//ضي دف//ع الم//زارعين إل//ى
زي//ادة كثاف//ة التخ//زين لتع//ويض ف//رق األس//عار مم//ا أدى إل//ى انخف//اض
معدالت النمو.
ثالثwا :تwwأثير البيئwwة علwwى األقفwwاص :كم//ا ت//ؤثر األقف//اص عل//ى البيئ//ة المائي//ة
فإنھا تتأثر أيضا ب/بعض العوام/ل البيئ/ة .وق/د ات/ضح م/ن خ/الل الدراس/ة
أن كثافة النباتات المائية وقناديل البحر والتغيرات المناخي/ة ت/ؤثر ت/أثيرا
ملموسا على نشاط األقفاص السمكية ،كما يلي.
 كثافwwة النباتwwات المائيwwة :ي//ؤدى انت//شار ورد الني//ل ف//ي مواق//ع األقف//اصالسمكية إل/ى انخف/اض ن/سبة األك/سجين ل/يال ،كم/ا يعي/ق تب/ادل المي/اه ف/ي
األقفاص إذا ما تراكم حول الشباك .وقد تبين أن انتشار ورد النيل ت/سبب
ف//ي م//شاكل ل//دى  %44م//ن الم//زارعين بف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر ،ف//ي
حين لم يمثل مشكلة في فرع دمياط وال فرع رشيد خلف القناطر.
 قناديل البحرَ :مث/ل انت/شار قنادي/ل البح/ر م/شكلة ل/دى بع/ض الم/زارعينفي ف/رع رش/يد خل/ف القن/اطر ف/ي المنطق/ة القريب/ة م/ن البح/ر .وق/د ذك/ر
بع//ض الم//زارعين أنھ//م توقف//وا ع//ن التغذي//ة ف//ي ال//شھور الت//ي تن//شر بھ//ا
قناديل البحر ،ألن التغذية ف/ي فت/رة انت/شار قنادي/ل البح/ر تلح/ق أض/رارا
باألس//ماك ،إال أن آخ//رين ق//د ذك//روا أنھ//م ل//م يتوقف//وا ع//ن التغذي//ة وأن
ال//ضرر يلح//ق بھ//م فق//ط ف//ي حال//ة ت//داول إص//بعيات الطوب//ار ونقلھ//ا م//ن
قفص إلى أخر.
 التغيwwرات المناخيwwwة :أدت التغي///رات المناخي///ة ف///ي خري///ف  2015إل///ىحدوث خسائر كبيرة لمزارعي األسماك ف/ي ف/رع رش/يد خل/ف القن/اطر،
حيث ترتب عن العاصفة التي حدثت في بداية ش/ھر س/بتمبر تحط/م ع/دد
كبي///ر م///ن األقف///اص الس///يما األقف///اص ذات اإلط///ار الخ///شبي ال///ضعيف
واألثق//ال ال//ضعيفة )االس//تقباالت( حي//ث جرفتھ//ا العاص//فة وت//سببت ف//ي
ھروب األسماك )حمدي مرعى ،رشيد ،اتصال شخصي.(2015 ،
رابعا :األضرار الناتجة عن األنشطة األخرى
قد تؤثر األنشطة األخرى على نشاط األقف/اص ال/سمكية وذل/ك م/ن
خ//الل زي//ادة مع//دالت التل//وث مم//ا يت//سبب ف//ي نف//وق أو ب//طء مع//دالت نم//و
األسماك .وقد تبين أن نحو  %93من المزارعين بف/رع دمي/اط و %91م/ن
المزارعين بفرع رشيد خلف القناطر وجمي/ع الم/زارعين بف/رع رش/يد أم/ام
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الموجودة تحجز المياه ،وقد الحظنا أن المياه ف/ي القن/ال من/سوبھا أعل/ى م/ن
من///سوب المي///اه ف///ي ف///رع رش///يد مم///ا يب///ين وج///ود م///شكلة ف///ي المواس///ير
الموج//ودة ،ول//و ت//م اس//تبدالھا بك//وبري ف//ان ذل//ك س//يعمل عل//ى زي//ادة ت//دفق
المياه للموقع مما سيعمل على تخفيف األحمال العضوية بالموقع.
 النزاع بين المwستخدمين :أظھ/ر تحلي/ل بيان/ات الدراس/ة أن ھن/اك نزاع/اب////ين م////ستخدمي المي////اه بفرع////ي دمي////اط ورش////يد ،حي////ث أش////ار جمي////ع
الم//زارعين بف//رع دمي//اط ورش//يد أم//ام القن//اطر و %82م//ن الم//زارعين
بف//رع رش//يد خل//ف قن//اطر إدفين//ا إل//ى وج//ود ن//زاع م//ع وزارة الم//وارد
المائي//ة وال//ري ،وأش//ار  %14م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط و %6م//ن
المزارعين بفرع رشيد خلف وأمام القن/اطر إل/ى وج/ود ن/زاع م/ع وزارة
البيئ//ة ،كم//ا أش//ار  %22م//ن الم//زارعين بف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر إل//ى
نزاع مع شرطة المسطحات المائية .ويعزى ال/سبب ف/ى ھ/ذا الن/زاع إل/ى
إدعاء وزارة الموارد المائية والري بأن األقفاص السمكية م/ستخدم غي/ر
شرعي لمورد المي/اه إل/ى جان/ب تأثيرات/ه البيئي/ة ال/سلبية ،وھ/ذا م/ا تؤي/ده
وزارة البيئة ،وعلى أثر ھذه االدعاءات تصدر الحكومة قرارات اإلزالة
ويقوم بالتنفيذ شرطة المسطحات المائية.
 مصادر البيانات :لقد تبين من بيانات الدراسة وجود اختالف واضح ب/ينبيانات الدراسة والبيان/ات المن/شورة ف/ي إح/صاءات الھيئ/ة العام/ة لتنمي/ة
الثروة السمكية ،وھذه البيانات تعبر عن عدة مؤشرات ھامة ،ولذلك ف/إن
عدم دقتھا يعنى التعبير بصورة غير حقيقية عن النشاط.
 اإلحwwصاءات :يوج//د اخ//تالف واض//ح ف//ي اإلح//صاءات الخاص//ة بإنت//اجوأسعار األسماك المستزرعة في األقف/اص باإلح/صاءات الرس/مية لھيئ/ة
تنمية الثروة السمكية وبيانات الدراسة.
 اإلنتwاج :تعتم//د ج//ودة الخط/ط والق//رارات عل//ى ج/ودة البيان//ات ،وتعتب//راإلح/صاءات أح/د أھ/م البيان/ات الم/ستخدمة ف/ي التخط/يط واتخ/اذ الق//رار.
وقد تبين من بيانات الدراسة أن ھناك تباينا واض/حا ب/ين بيان/ات الدراس/ة
الت//ي ت//م جمعھ//ا وب//ين بيان//ات إح//صاءات الھيئ//ة العام//ة لتنمي//ة الث//روة
السمكية ،حيث يتعدى حجم القفص في عينة الدراسة الحجم الم/سجل ف/ي
اإلحصاءات الرسمية .كما يقل بشكل كبير ج/دا مع/دل اإلنت/اج م/ن المت/ر
المكعب في عينة الدراسة مقارنة بالمع/دل ح/سب اإلح/صاءات الرس/مية.
فعلى سبيل المثال ،يبلغ حجم القفص بعينة الدراسة بمحافظة دمي/اط نح/و
خمس أضعاف الحجم حسب اإلحصاءات الرسمية ،كما يبلغ معدل إنت/اج
المتر المكع/ب ف/ي محافظ/ة البحي/رة نح/و أربع/ين ض/عف المع/دل ح/سب
اإلحصاءات الرسمية) ،جدول رقم (20
 كما أظھ/رت نت/ائج الدراس/ة أن األن/واع الم/ستزرعة ف/ي محافظ/ة دمي/اطھ//ي البلط//ي والمب//روك الف//ضي ،وأن ن//سبة اإلنت//اج  %53م//ن البلط//ي
و %47م//ن المب///روك الف///ضي ،بينم///ا تظھ///ر اإلح///صاءات الرس///مية أن
جمي//ع إنت//اج األقف//اص ال//سمكية بالمحافظ//ة م//ن أس//ماك البلط//ي فق//ط ،وال
يوج///د إنت///اج م///ن المب///روك الف///ضي .وك///ذلك ،ل///م تح///ص اإلح///صاءات
الرسمية في سنة  2014إنتاج محافظة كف/ر ال/شيخ والبحي/رة م/ن أس/ماك
العائل//ة البوري//ة ،كم//ا بالج//دول رق//م  .24كم//ا أن إنت//اج أس//ماك العائل//ة
البوري///ة يمث///ل  %72.5) %72.8طوب///ار و %0.3ب///وري( م///ن إنت///اج
األسماك في ف/رع رش/يد خل/ف قن/اطر إدفين/ا طبق/ا لبيان/ات عين/ة الدراس/ة
الحالية .كم/ا ف/ي الج/دول رق/م  .21كم/ا ل/م تح/ص اإلح/صاءات الرس/مية
إنت/اج األقف//اص ال//سمكية بف//رع رش//يد بمحافظ/ة الغربي//ة ،حي//ث تب//ين م//ن
نت//ائج الدراس///ة أن بع///ض األقف///اص ال//سمكية الت///ي ت///ستزرع ب///المبروك
الفضي بكثافة مرتفعة تقع بمحافظة الغريبة.

األقف//اص ،ألن ن//شاط األقف//اص ال//سمكية بف//رع رش//يد أم//ام القن//اطر غي//ر
مصرح بممارسته بحسب القانون.
-3التدريب :ال تقوم اإلدارة الحكومية بدور فعال لتط/وير أداء الع/املين ف/ي
ن//شاط األقف//اص ال//سمكية ف//ي فرع//ى دمي//اط ورش//يد ،حي//ث ح//صل نح//و
 %11فق///ط م///ن الم///زارعين عل///ى دورات تدريبي///ة وح///ضروا ن///دوات
إرش//ادية ،م//نھم نح//و 21و %11م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط ورش//يد
خلف القناطر على التوالي ،بينما لم يحصل أي من الم/زارعين ف/ي ف/رع
رشيد أم/ام القن/اطر عل/ى أي/ة دورات تدريبي/ة .وق/د عب/ر نح/و %37فق/ط
من إجمالي المزارعين في العينة عن رغبتھم في الحصول على دورات
تدريبي//ة ،وأب//دي  29و 61و %21م//ن الم//زارعين بف//رع دمي//اط وف//رع
رش//يد خل//ف وأم//ام القن//اطر عل//ى الت//والي ب//رغبتھم ف//ي الح//صول عل//ى
دورات تدريبي//ة .واقت//رح الراغب//ون ف//ي الح//صول عل//ى دورات تدريبي//ة
بف/رع دمي//اط أن تك//ون ال//دورات متخص/صة ف//ي تربي//ة األس//ماك وج//ودة
المي///اه وإدارة التغذي///ة ،وف///ى ف///رع رش///يد أم///ام القن///اطر كان///ت الب///رامج
التدريبية المقترحة دورات في أمراض األسماك والتربية وج/ودة المي/اه،
أما في فرع رشيد خلف القناطر فكانت الب/رامج التدريبي/ة المقترح/ة ھ/ي
دورات ف//ي تربي//ة األس//ماك وإدارة التغذي//ة وأم//راض األس//ماك وج//ودة
المياه.
 األكاديميون والبwاحثون :تب/ين م/ن نت/ائج اس/تبيان األك/اديميين والب/احثينأن نحو  %64من األكاديميين والباحثين ف/ي مج/ال اإلس/تزراع ال/سمكي
ف//ي عين//ة الدراس//ة درج//ة مع//رفتھم بالممارس//ات الحالي//ة ف//ي األقف//اص
ال//سمكية بفرع//ي نھ//ر الني//ل متوس//طة ،ونح//و  %36م//نھم ل//ديھم معرف//ة
كامل//ة ،ب//الرغم م//ن أن  %60مم//ن ل//ديھم معرف//ة كامل//ة ل//م يقوم//وا ب//أي
دراس/ات عل//ى األقف/اص ال//سمكية بنھ/ر الني//ل .وق/د أف//اد نح/و  % 71م//ن
األكاديميين والباحثين أن ممارسات التغذية التي يتبعھا المزارعون غي/ر
س///ليمة ،حي///ث يعتم///د المزارع///ون عل///ى التغذي///ة بالمخلف///ات الزراعي///ة
والحيواني//ة كال//دجاج الن//افق .وع//ن دور األك//اديميين والب//احثين ف//ي ح//ل
الم//شاكل الت//ي تواج//ه ن//شاط األقف//اص ال//سمكية فق//د أف//اد نح//و  %43م//ن
أف///راد العين///ة م///ن األك///اديميين والب///احثين إل///ى أن دورھ///م يت///راوح ب///ين
ضعيف وضعيف جدا ،كما أفاد  %43منھم إل/ى أن دورھ/م يت/راوح ب/ين
جي/د وجي/د ً
ج/دا ،أم/ا اآلخ/رون ) (%14فق/د أف/ادوا ب/أن دور األك/اديميين
والباحثين مقبول.
 أصحاب المصالح األخرى :تبين من بيانات الدراسة أن أكث/ر م/ن %25من المزارعين بفرع دمياط ممن قاموا باستزراع البلطي قد أش/اروا إل/ى
أن ش//ركة أع//الف خاص//ة تق//وم بتق//ديم خدم//ة ال//دعم الفن//ي وعق//د ن//دوات
إرشادية لعمالئھا ،وتعتبر ھذه الشركة ھي الوحيدة بين ش/ركات أع/الف
األسماك التي تقدم خ/دمات م/ا بع/د البي/ع )أحم/د ذك/ى ،ات/صال شخ/صي،
اإلس//ماعيلية .(2015 ،كم//ا ل//م يتب//ين أن ھن//اك جمعي//ات أھلي//ة خاص///ة
بالبيئ//ة أو بغيرھ//ا تلع//ب دورا س//واء ك//ان س//لبيا أو ايجابي//ا فيم//ا يتعل//ق
بالنشاط.
المشكالت والقضايا المؤسسية والحلول
ذك///ر المزارع///ون ف///ي مواق///ع الدراس///ة المختلف///ة أھ///م الم///شكالت
والق//ضايا الت//ي يواجھونھ//ا ،كم//ا طرح//وا بع//ض الحل//ول لھ//ذه الم//شكالت.
ويوض///ح الج///دول رق///م  19أن ھن///اك م///شكالت مؤس///سية م///شتركة تواج///ه
الم///زارعين ف///ي فرع///ى دمي///اط ورش///يد ،وھن///اك م///شكالت أخ///رى تواج///ه
الم/زارعين ف//ي موق//ع بعين//ه ،كف//تح بواب/ات قن//اطر إدفين//ا ،حي//ث ي//ؤدى ف//تح
البوابات بدون التنسيق مع المزارعين إلى حدوث حاالت نفوق في الموق/ع،
نتيج//ة الن//دفاع المي//اه وحرك//ة الرواس//ب ،ول//ذلك يقت//رح المزارع//ون ف//ي
الموقع استبدال المواسير الت/ي تم/ر منھ/ا المي/اه ال/واردة م/ن بحي/رة الب/رلس
إل//ى ف//رع رش//يد )م//ن خ//الل قن//ال برنب//ال( بك//وبري ،وذل//ك الن المواس//ير
الجدول  .19مدى وجود بعض المشاكل ومقترحات المزارعين لحلھا في فرعي دمياط ورشيد )خلف وأمام القناطر(
المشكالت
عدم تقنين النشاط
عدم وجود ضوابط
عدم وجود خدمات وإرشاد حكومي
عدم وجود رقابة وإشراف حكومي
التلوث من المصادر األخرى
سيطرة التجار على األسعار
الدعاية السلبية
ال يوجد دور في اتخاذ القرار
زيادة معدالت التلوث اثناء فترة السدة الشتوية
فتح بوابات قناطر إدفينا دون التنسيق مع
المزارعين

الموقع
دمياط رشيد خلف رشيد أمام
القناطر
القناطر
تقنين النشاط واعتباره مستخدما شرعيا للموارد الطبيعية السيما المياه
√
√
√
وضع مدونة للممارسات الرشيدة
√
√
√
إقامة دورات وندوات للتوعية باآلثار البيئية السلبية وكيفيه الحد منھا
√
√
√
إشراف ورقابة حكومية وتفعيل دور القطاع الخاص في الرقابة الذاتية
√
√
√
منع أو معالجة مياه الصرف بأنواعھا ،الرصد المستمر ،وتغليظ العقوبات
√
√
√
منافذ تسويق تحت اشرف الدولة وتحت إدارة نقابة للعاملين باألقفاص
√
قيام المؤسسات التي تمثل النشاط بتوضيح الحقائق في اإلعالم
√
√
√
تفعيل دور المؤسسات التي تمثل أصحاب المصلحة السيما المزارعين في اتخاذ القرارات
√
√
√
وفض المنازعات وتحديد الضوابط
وضع معايير لصرف مياه المصارف في نھر النيل
√
التنسيق بين وزارة الري والمزارعين أثناء فترة فتح القناطر لتخفيض األضرار ،وإقامة
كوبري فوق قناة برنبال لزيادة تدفق المياه من بحيرة البرلس فرع رشيد خلف القناطر
√
الحلول
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الجدول  .20مقارنة بين متوسط حجم القفص ومتوسط اإلنتاج في عينة الدراسة واإلحصاءات حسب المحافظة عن عام 2014
المحافظة
دمياط
كفر الشيخ*
البحيرة*
الغربية

المصدر

عدد األقفاص

المساحة المائية م3

اإلنتاج/طن

عينة الدراسة
اإلحصاءات
عينة الدراسة
اإلحصاءات
عينة الدراسة
اإلحصاءات
عينة الدراسة
اإلحصاءات

321.0
336.0
78.0
10000.0
197.0
12000.0
62.0
0.0

412194.0
84000.0
89371.0
6000000.0
218802.0
420600.0
53272.0
0.0

3637.3
3360.0
355.0
100000.0
891.0
72000.0
1208.0
0.0

متوسط حجم
القفص/م3
1284.0
250.0
1146.0
600.0
1111.0
35.1
859.0
0.0

متوسط إنتاج
المتر المكعب)كجم(
القفص)طن(
8.8
11.3
40.0
10.0
4.0
4.6
16.7
10.0
4.1
4.5
171.2
6.0
22.7
19.5
0.00
0.0

* األقفاص في كفر الشيخ والبحيرة أمام وخلف قناطر إدفينا.
المصدر :بيانات الدراسة الحالية وإحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD

الجدول  .21األنواع التي يتم إنتاجھا في األقفاص السمكية بفرعي دمياط ورشيد حسب بيانات الدراسة الحالية واإلحصاءات الرسمية عن سنة 2014
المحافظة
دمياط
كفر الشيخ
البحيرة

بلطي
اإلحصاءات الرسمية
عينة الدراسة
√
√
√
√
√
√

عائلة بورية
اإلحصاءات الرسمية
عينة الدراسة
×
×
×
√
×
√

عينة الدراسة
√
√
√

مبروك
اإلحصاءات الرسمية
×
√
×

المصدر :بيانات الدراسة الحالية و إحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).2016 (GAFRD
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 األسwwعار :تب//ين م//ن عين//ة الدراس//ة أن متوس//ط س//عر أس//ماك البلط//ي بل//غ 13.4و 15.5جنيه في فرعي دمياط ورش/يد عل/ى الت/والي ،أم/ا متوس/ط
سعر أسماك المبروك الفضي فقد بلغ  3.3و 2.1جنيه ف/ي فرع/ي دمي/اط
ورشيد على التوالي ،كما بلغ متوسط س/عر أس/ماك الطوب/ار  24.5جني/ه
ف//ي ف//رع رش//يد خل /ف القن//اطر .أم//ا ف//ي اإلح//صاءات الرس//مية فق//د بل//غ
متوس///ط س///عر أس///ماك المب///روك )بجمي///ع أنواع///ه(  16جني///ه ،والبلط///ي
 11.17جنيه ،أما متوس/ط س/عر أس/ماك العائل/ة البوري/ة فق/د بل/غ 21.56
جنيه .والجدير باإلش/ارة ،أن/ه ال ي/تم التفرق/ة ب/ين أس/عار األس/ماك ح/سب
م//صدرھا )م//صايد أو اس///تزراع ف//ي أح//واض ترابي///ة أو ف//ي أقف///اص_
ح////سب موقعھ////ا_ أو ف////ي أح////واض مكثف////ة أو ف////ي حق////ول األرز( ف////ي
اإلح//صاءات الرس//مية ،كم//ا ال ي//تم التفرق//ة ب//ين أس//عار المب//روك الف//ضي
والمبروك العادي ومبروك الحشائش.
التوصيات
 .1تقن//ين ن//شاط األقف//اص ال//سمكية بفرع//ي دمي//اط ورش//يد ،وض//ع ض//وابط
لتشغيل النشاط بمشاركة جميع أصحاب الم/صلحة ،بع/د إج/راء دراس/تين
األول//ى لتحدي//د الق//درة البيئي//ة االس//تيعابية لفرع//ي نھ//ر الني//ل ،والثاني//ة
لتحديد قدرة السوق على استيعاب األنواع المستزرعة.
 .2ت//وفير مناف//ذ لت//سويق األس//ماك ،عل//ى أن تخ//ول إدارتھ//ا إل//ى تجمع//ات
المزارعين ،وعلى أن تقوم الدولة بمراقبتھا.
 .3ع//دم اللج//وء لق//رارات وحم//الت اإلزال//ة وإتب//اع م//نھج الترش//يد ب//دال م//ن
اإلزالة ،وتفعيل دور تجمع/ات الم/زارعين ف/ي التخط/يط واإلدارة الذاتي/ة
للن//شاط ،والتن//سيق ب//ين وزارة الم//وارد المائي//ة وال//ري وب//ين تجمع//ات
الم//زارعين ُقبي//ل ف//تح بواب//ات قن//اطر إدفين//ا تجنب//ا لألض//رار الت//ي تلح//ق
باألقفاص السمكية ،واستبدال س/حارات قن/اة برنب/ال بك/وبري ،أو تطھي/ر
المواس//ير ب//شكل دورى؛ وذل//ك لزي//ادة مع//دالت ت//دفق المي//اه م//ن بحي//رة
البرلس إلى موقع األقفاص السمكية بفرع رشيد خلف القن/اطر .ومعالج/ة
مياه صرف المصارف والشركات والمصانع التي تصب في فرعى نھر
النيل.

المراجع
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ABSTRACT
This study aimed to assess the economic, social and environmental feasibility of the activity of the fish cages
at Damietta and Rosetta Branches. To achieve this goal, data of 658 cages have been collected and analyzed through
a questionnaire at the productive season of 2014, forms has been distributed to 70 farmers of fish and fish cages at
Damietta and Rosetta Branches both behind and in front of Edfina’s arches. The results of this study showed that
farmers in Damietta branch have achieved a return on sales rate by about 17% when they farmed tilapia only, and
67% when breeding silver carp, and 23% when tilapia and carp together in separate cages or in the same cage
(mixed farming). Farmers who raise the Mullet family fish (Liza ramada) and tilapia behind the arches of Edfina
also achieved a rate of return on sales amounted to about 33% during the production cycle which ranging from 5-36
months. Farmers who raised silver carp fish in front of the arches of Edfina, have achieved a rate of return on sales
amounted to about 69%. According to this study, it estimated that cages activity at Damietta and Rosetta Branches
provided approximately 1726 direct jobs, and provided livelihoods for about 2781 farmers and in addition to the
1587 partner; and increasing fish production by about 165 thousand tons, which contributed to reducing poverty and
achieving food security. It turns out that, this activity has many positive environmental impacts, which include an
increasing of fish production from the water flow which resulted from fish escaping of nearly 3580 tons from cages
according to the study estimation, as well as the escaping of large numbers of carp fry silver fish during incubation,
transport and harvest stage. This activity also contributed to reduce the fishing effort through the provision of
employment opportunities for some fishermen, because about 61% of workers who farm fishes at Damietta and
Rosetta Branches were practicing fishing too. Some negative effects on the aquatic environment appeared at some
locations as a result of these activities. The reasons of those effects contain the lack of malnutrition process
management, resulted in a higher feed conversion ratio for tilapia and Liza ramada, in addition to overstocked and
rising rates in fish cages. It turns out that other activities have a negative impact on activity, especially sewage and
companies’ wastewater, which was the main cause of fish death at Damietta and Rosetta branches at the front of the
arches. These negative effects which shown in the study results could be reduced through the establishment of the
governmental administrative oversight, monitoring and implementation of best management practices. Therefore,
this study recommends legalizing of cages at Damietta and Rosetta Branches, and activating the role of stakeholders.

 إجمالي الدخل الذي حصلت عليه العمالة في شكل أجور- •
وي ساعد عل ى اس تيعاب درج ة
ُ ،يقيم مصالح كل طرف في م سألة بعينھ ا
ِّ ُ  كما،• يعمل تحليل أصحاب المصلحة على تحديد ووصف أصحاب المصلحة الرئيسية والتأثيرات المتبادلة بينھم
. وينتج عنه تحديد الخصائص الرئيسية ذات الصلة لكل طرف معني،تعقيدھا وتفسير أسبابھا
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