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الملخص
أستهدف البحث دراسة تطور اإلنتاج السمكى بمحافظة الفٌوو وسوبت تنمٌتوبا باإلةوافة الوى الت ورف
على أه الم وقات التى تواجب تنمٌة اإلنتاج السومكى ببحٌورات المحافظوةا أو أقتورا ب وو الحلووت التوى تسواه
فى حت تلك المشكالت .وقد أوةوحت النتوا ج الوى أ اإلنتواج المحلوى ا واهسوتهالك ال وومى مو ايسوماك ٌ ودر
بنحووو 4621ا  4111ألووف ط و بنسووبة أكتفوواق راتووى ت وودر بنحووو  %4372ورلووك لووالت الفتوور )6246-6242
وبنسوووبة دٌووواد ت ووودر بنحوووو %45175ا %42471ا  %46علوووى الترتٌوووظ مووو نظٌرتهوووا لوووالت الفتووور -4551
 .)4553كما تبٌ أ أ أه ايصوناف التوى ٌوت انتاجهوا ببحٌور قوارو تتمأوت فوى البوور والبلطوى والجمبور
وأسووماك موسووى ار ٌ وودر انتاجهووا بنحووو 4124ا 4411ا 4214ا  54173طنووس سوونوٌس علووى الترتٌووظ لووالت الفتوور
 )6246-6242بدٌوواد ت وودر نسووبتها بنحووو %211ا %615ا %4666ا  %161علووى الترتٌووظ م و نظٌرتهووا
لالت الفتر  .)4553-4551بٌنما تتمأت أه ايصناف التوى ٌوت انتاجهوا ببحٌورات مونلفو الرٌوا فوى البلطوى
والمبروك وقشر البٌاو ار ٌ در انتاجها بنحو 4264ا 14371ا  45472طنوس سونوٌس علوى الترتٌوظ لوالت الفتور
 )6246-6242بدٌاد ت در نسبتها بنحو %455ا %4663ا  %6146على الترتٌظ م نظٌرتها لالت الفتور
 .)4553-4551وتتمأت المشكالت التى تواجب التوسع فى انتاج ايسماك ببحٌورات محافظوة الفٌوو فوى كوت مو
مشكالت الدرٌ ة ومشكالت تلوث مٌاه البحٌراتا باإلةافة الى المشوكالت التوى تواجوب الصوٌادٌ  .كموا أوصوت
الدراسة بةرور انشاق مفرخ بالجدق الشمالً م بحٌر قارو ا وكورلك انشواق أحوواو لمقلموة بمنط وة قرٌوة
كحك بحري.

المقدمة
ت وود ايسووماك مصوودراً هام وا ً م و مصووادر الإلووراق لثنسووا حٌووث تمووده بووالبروتٌ الووالد لبنوواق الجس و
اوتستلد كبدٌت لللحو  .وٌرتبط اإلنتاج السومكى بوالموارد الما ٌوة ال ربوة والمالحوةا وتوجود فوى مصور مسواحات
تدٌد على  41ملٌو فدا ا تشإلت محافظة الفٌو حوالى  %2.25مو تلوك المسواحات .ولموا كانوت تنمٌوة ودٌواد
انتوواج المسوواحات الصووإلٌر تمأوووت لبنووة فووى اإلدار الجٌووود لمسووتفاد موو المووووارد الطبٌ ٌووة والمكونووات البٌ ٌوووة
والشاط ٌة لرا وجظ ايهتما بالبحٌرات الداللٌة .وتحظوى محافظوة الفٌوو بوجوود أوالث بحٌورات بهوا هى:بحٌور
قارو ابحٌر الرٌا أوت وبحٌر الرٌا أالث اتشإلت بحٌرات الفٌو حووالى 42ألوف فودا تمأوت بحٌور قوارو
حوالى  12ألف فدا اوبحٌرتى الرٌا أوت وأالث تشوإلال حووالى  12ألوف فودا وتنوتج تلوك البحٌورات حووالى
 %12.51م و اينتوواج السوومكى فووى المحافظووة اوالوور ه ٌتناسووظ مووع مسوواحة المسووطى المووا ى الوور تحظووى بووب
المحافظة .ايمر الر ٌتطلظ م ب النظر ب ٌ اإلعتبار الى تنمٌة هرا المصدر الها م مواردنا اإلقتصادٌة.
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مشكلة الدراسة
تتمأت مشوكلة الدراسوة فوى أنوب علوى الورز مو دٌواد مسواحة المسوطحات الما ٌوة بمحافظوة الفٌوو ار
ت وودر بنحووو  52ألووف فوودا اه أ اإلنتوواج السوومكى منهووا ه ٌت وود نحووو  %1273موو جملووة اإلنتوواج السوومكى
بالمحافظة .وتساه بحٌرات قارو والرٌا أوت وأالث بنحو %64721ا  %44741ا%172مو جملوة اإلنتواج
السوومكى بالمحافظووة ابٌنمووا ٌسوواه نهوور النٌووت ممووأالً فووى ترعووة بحوور ٌوسووف بحوووالى  %2716م و حجو اإلنتوواج
السمكى  .فى نفس الوقت الر تنتج المدارع السمكٌة حوالى  %2171م اإلنتاج السمكى والتوى تدٌود مسواحتها
قلٌالً ع  6222فدانس .وٌتةى مما ت د وجوود مشوكالت ح ٌ ٌوة تحووت دو دٌواد اإلنتواج السومكى فوى محافظوة
الفٌو ولاصة فى البحٌراتا ولرا تبرد أهمٌة الت ورف علوى امكانٌوة التوسوع الرأسوى فوى انتواج بحٌورات الفٌوو
والوقوف على أه م وقات التنمٌة ودٌاد اإلنتاج م تلك المسطحات.

هدف البحث
ٌهدف البحث الى دراسة تطور اإلنتاج السمكى بمحافظة الفٌو وسبت تنمٌتبا باإلةوافة الوى الت ورف
على أه الم وقات التى تواجب تنمٌة اإلنتاج السومكى ببحٌورات المحافظوةا أو أقتورا ب وو الحلووت التوى تسواه
فى حت تلك المشكالت.

الطرٌقة البحثٌة ومصادر البٌانات
أعتمدت الدراسة على اسلوظ اإلحصواق الوصوفى والتحلٌلوى اكموا أعتمودت علوى مصودرٌ ر ٌسوٌٌ
فووى الحصوووت علووى البٌانووات اولهمووا البٌانووات الأانوٌ وة المتحصووت علٌهووا م و الجهووات الرسوومٌة و أانٌهمووا البٌانووات
ايولٌة التى ت الحصوت علٌها م عٌنة الدراسة المٌدانٌة التى ت جم ها م لوالت اسوتمار اسوتبٌا اعودت لهورا
الإلرو.
عٌنووة الدراسووة:ت الحصوووت علووى البٌانووات الالدمووة م و عٌنووة ملتووار بطرٌ ووة عشوووا ٌة قوامهووا  54مفوورد م و
مجتمع الدراسة مودعة كالتالىا حوالى  34صٌادا ُ م الصٌادٌ المرلص لهو اوٌ ملوو مو لوالت الجم ٌوات
اللاصة به وهرا ال دد ٌمأت  %42م عدد الصوٌادٌ المورلص لهو اوحووالى  46صوٌاد مو الصوٌادٌ زٌور
المرلص له وهرا ٌمأت  %42م عدد الصٌادٌ زٌر المرلص له اكما ت التٌوار عودد  41موظوف حكوومى
ٌمألو  %42م حج ال مالة المس ولة ع الأرو السمكٌة على مستو محافظة الفٌو .

النتائج البحثٌة
تطور اإلنتاج واالستهالك والتجارة الخارجٌة لألسماك فى مصر خالل الفترة (:)2012-1995
تشوٌر بٌانوات الجودوت رقو  )4الوى أ دٌواد اإلنتواج المحلووى مو ايسوماك لوالت الفتوور -6242
 )6246بنسبة قدرت بنحو  %45171ع نظٌرتها لالت الفتور  )4554-4551والتوى قودرت بنحوو  114ألوف
ط ا بٌنما تداٌد ايستهالك المحلى م ايسماك م نحو  116ألف ط لالت الفتر  )4554-4551الوى نحوو
 4111ألف ط لالت الفتر  )6246-6242بنسبة دٌاد قدرت بنحو  .%42471هورا وقود تداٌود نصوٌظ الفورد
م و ايسووماك م و نحووو  4274كج /سوونب لووالت الفتوور  )4554-4551الووى نحووو  4374كج /سوونب لووالت الفتوور
 .)6246-6242كما تشٌر نسبة اهكتفاق الراتى م ايسماك الى دٌادتها م نحو  %3474لالت الفتور ايولوى
الى نحو  %43.2لالت الفتر الأانٌوة .كموا تشوٌر الت ودٌرات الوى دٌواد الكمٌوات المصودر مو ايسوماك بنسوبة
قودرت بنحووو  %123بووٌ الفتوورتٌ ا فووى نفووس الوقووت التوى تداٌوودت فٌووب الووواردات المصوورٌة مو ايسووماك بنسووبة
قدرت بنحو  %375بٌ الفترتٌ .
جددددول رقدددم ( :)1تطدددور انتددداج و سدددتهالك والتجدددارة الخارجٌدددة لألسدددماك فدددى مصدددر خدددالل فترتدددى (-1995
)2012-2010(،)1997
البٌا

االنتاج
الف طن

االستهالك
الف طن

نصٌب الفرد
كجم/فرد

868

 %االكتفاء
الذاتى

الصادرات
الف طن

الواردات
الف طن
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متوسط الفتر )4553-51
متوسط الفتر )6246-6242

التإلٌر %

114
4621
45171

4274
43.4
3276

116
4111
42471

3474
4372
46

476
2.4
123

421
433
375

المصدر :جم ت وحسبت م :
الهٌ ة ال امة لتنمٌة الأرو السمكٌةا نشر احصاقات اإلنتاج السمكى ا أعداد ملتلفة
-4
الجهاد المركد للت ب ة ال امة واهحصاقا نشر اإلنتاج السمكى ا أعداد ملتلفة.
-6
تطور االنتاج السمكى لبحٌرات الفٌوم:
ٌ تموود كأٌوور م و سووكا محافظووة الفٌووو علووى ايسووماك لسوود الفجووو الإلرا ٌووة الحالٌووة وت وووٌو ن ووص البووروتٌ
الحٌوانى .وفى اهونة ايلٌر أتجهت اهنظار تجاه بحٌور قوارو وبحٌرتوى الرٌوا أوت وأالوث مو أجوت ت ظوٌ
اينتاج بتلك البحٌورات وتشوجٌع ايسوتأمار فوى هورا المجوات .وٌتنواوت هورا الجودق دراسوة لتطوور انتواج ايصوناف
الملتلفة م ايسماك بتلك البحٌرات.
وتشٌر بٌانوات الجودوت رقو  )6أ أهو ايصوناف التوى ٌوت انتاجهوا ببحٌور قوارو تتمأوت فوى البوور والبلطوى
والجمبوور وأسووماك موسووى ار ٌ وودر انتاجهووا بنحووو 4124ا 4411ا 4214ا  54173طنووس عل وى الترتٌووظ لووالت
الفتووور  )6246-6242بدٌووواد ت ووودر نسوووبتها بنحوووو %211ا %615ا %4666ا  %161علوووى الترتٌوووظ مووو
نظٌرتهووا لووالت الفتوور  .)4553-4551هوورا وٌ وودر اجمووالى انتوواج ايسووماك ببحٌوور قووارو بنحووو  115472طنووس
لالت الفتر  )6246-6242بنسبة دٌاد قدرت بنحو  %111ع نظٌره لالت الفتر .)4553-4551
جوودوت رقو  : )6تطووور انتوواج ايصووناف الملتلفووة م و ايسووماك بووالط ببحٌوور قووارو لووالت الفتوور -4551
)6246
التغٌر%
الصنف
الفترة ()2012-2010
الفترة ()1997-1995
239
1135
335
بلطً
1222
1031
78
جمبري
846
12.3
1.5
دنٌس
653
1361
180.7
عائلة بورٌة
255
21.3
6
قاروس
523
915.7
147
موسً
)(80
15.4
76
صناف خري
445
4491.6
824.2
اإلجمالً
المصدر :جمعت وحسبت من :الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة فرع الفٌوم  ،بٌانات غٌر منشورة.

كما تشٌر بٌانات الجدوت رق  )1أ أه ايصوناف التوى ٌوت انتاجهوا ببحٌورات مونلفو الرٌوا تتمأوت
فى البلطى والمبوروك وقشور البٌواو ار ٌ ودر انتاجهوا بنحوو 4264ا 14371ا  45472طنوس علوى الترتٌوظ لوالت
الفتر  )6246-6242بدٌاد ت در نسبتها بنحو %455ا %4663ا  %6146على الترتٌظ م نظٌرتها لوالت
الفتوور  .)4553-4551هوورا وٌ وودر اجمووالى انتوواج ايسووماك ببحٌوورات موونلفو الرٌووا بنحووو  6254طنووس لووالت
الفتر  )6246-6242بنسبة دٌاد قدرت بنحو  %625ع نظٌره لالت الفتر .)4553-4551
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جدول رقم ( : )3تطور انتاج األصناف المختلفدة مدن األسدماك بدالطن ببحٌدرات مدنخف
(:)2012-1995
الصنف
الفترة ()2012-2010
الفترة ()1997-1995
1028
344
بلطً
181.5
27
بٌا
19.5
176.3
عائلة بورٌة
695.7
0
قاروس
0
15
قرامٌط
198.6
57
قشر بٌا
517.4
39
مبروك حشانش
50.3
71
صناف خري
2691
729.3
اإلجمالً

الرٌدان خدالل الفتدرة
التغٌر%
199
572
)(88.9
0
0
248
1227
)(29.2
269

المصدر :جمعت وحسبت من :الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة فرع الفٌوم  ،بٌانات غٌر منشورة.

هم المشكالت التى تواجه التوسع فى انتاج األسماك ببحٌرات محافظة الفٌوم:
تشٌر نتا ج الدراسة المٌدانٌة الى وجود عدد م المشكالت ٌمك ت سٌمها الى أالث مجموعات هى:
 -4مشكالت لاصة بالدرٌ ة.
 -6مشكالت لاصة بمٌاه البحٌرات.
 -1مشكالت لاصة بالصٌادٌ .
اوالً المشكالت الخاصة بالزرٌعة:
ت د الدرٌ ة السمكٌة م أه عناصر اهنتاج السمكى وعلى الرز مو رلوك فانهوا ايكأور م انوا مو
حٌث عدد المشكالت التى تواجهها والتى تتمثل فٌما ٌلى:
 -4ت دد الجهات اهدارٌة التى وكت الٌها مهمة اهشراف على الدرٌ ة ورلك منر اوالر ال ر الماةى.
 -6عود الت وواو بووٌ الجهووات رات الصوولة مأووت الأوورو السوومكٌة ام هوود علووو البحووار اأكادمٌووة البحووث ال لمووى
االكلٌات المتلصصة.
 -1عد قٌا شرطة المسطحات بالدور الف ات فى هرا المجات لل ةاق على اهعتداق على الدرٌ ة.
 -1عد قٌا الجهات المسؤلة بأقلمتها وتحةٌنها قبت ندولها لمٌاه البحٌرات وهورا ٌوؤد الوى نفوود عودد كبٌور
منها ورلك لدٌاد نسبة الملوحة ع مكا مصدرها.
 -1عد تطابد اعداد الدرٌ ة الوارد للبحٌرات مع اهعداد المسجلة .
 -2نفود عدد كبٌر م الدرٌ ة م الن ت.
 -3ارتفاع نسظ التلوث بمصرفى الباطس والواد .
 -4ه ٌوجد كوادر فنٌة متلصصة فً علو اهحٌاق البحرٌة.
 -5انتشار بٌع الدرٌ ة ب د صٌدها بأم دهٌد ه ٌجاود الجنٌب للكٌلو حٌث اعتاد سكا المنط ة استلدامب فوى
تإلرٌة البط فى حٌ ٌتراو س ر الكٌلو الح ٌ ى  122جنٌب فى حالة درٌ ة البور .
 -42عد وجود الوعى لد الصٌادٌٌ باهأار اهقتصادٌة المترتبة على صٌد الدرٌ ة.
 -44ت صٌر وسا ت اإلعال الملتلفة فى نشر التوعٌة بملاطر التلوث بالمصارف وعد صٌد الدرٌ ة.
 -46عد وجود مفرلات لاصة بالدرٌ ة بالمحافظة لصٌصا ً لمسطحاتها الما ٌة .
وٌوةى الجدوت رق  )1أراق الصوٌادٌ والمسو ولٌ الحكوومٌٌ ب ٌنوة الدراسوة المٌدانٌوة بشوأ مشوكالت
الدرٌ ة
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جدول رقم ( )4مشكالت الزرٌعة من وجهة نظر فراد عٌنة الدراسة المٌدانٌة:
رقم المشكلة
1,2,3
4،5،6
7،8،9،10،11،12

المرخص لهم
%
/
عدد
1275
66
5174
24
3172
11

غٌر المرخص لهم
%
/
عدد
2273
4
1473
1
5473
44

المسؤلٌن
%
عدد /
22
5
------------5171
41

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبٌان الخاصة بالدراسة المٌدانٌة 2013م.

ٌتةى م بٌانات الجدوت السابد أ المشوكالت أرقوا 4ا 6ا  1أشوار الٌهوا الصوٌادٌ المورلص لهو
وزٌوور الموورلص والمس و ولٌ الحكووومٌٌ بنسووظ %1275ا%2273ا  %22علووى التوووالى  .بٌنمووا أشووارت ف تووى
الصٌادٌ المرلص له وزٌر المرلص الى المشكالت رق 1ا 16ا  2بنسظ %5174ا  1473على الترتٌوظ ا
بٌنما المشكالت 3ا 4ا 5ا 42ا 44ا  46ف د أشار الٌها الصٌادٌ المورلص لهو وزٌور المورلص والمسو ولٌ
الحكومٌٌ بنسظ %3172ا %5473ا  %5171على الترتٌظ  .وهرا ٌفسر تجاهت المس ولٌ لمشكالت مهموة قود
تت لد ب د توافر اهعتمادات المالٌة والفساد اهدار .
ثانٌاُ :المشكالت الخاصة بالمٌاه:
ٌ تبوور الموواق ال نصوور الحوواك لالنتوواج السوومكى فووى بحٌوورات الفٌووو اولكو التإلٌوورات التووى تطوورأ علووى
المٌاه نتٌجة تلوأها بملوأات منها:
 -4المبٌدات رات اهأر المتب ى فى ماق الصرف الدراعى.
 -6ال اق ال مامة والحٌوانات الناف ة فى ماق الصرف.
 -1تصرٌف ب و ال ر للصرف الصحى فى مٌاه الصرف.
 -1ارتفاع نسبة الملوحة فى البحٌرات.
وقووود أظهووورت الدراسوووات ال لمٌوووة توووراك نسوووظ أعلوووى مووو الملوحوووة واهمونٌوووا والنٌترٌوووت والنحووواس
والرصوواص فووى المٌوواه والد بوود وحمووو الٌورٌووك فووى لٌاشووٌ وكبوود وعةووالت أسووماك ال رموووط المج ووة م و
مصرفى الواد والبطس ع تلك المجم ة فى بحٌر قارو وبحٌرتى الرٌا  .وأوصوت الدراسوة بةورور حوت
ف لى لمٌاه الصرف فى محافظوة الفٌوو حتوى ه تتودهور بحٌور الرٌوا مألموا تودهوت بحٌور قوارو لتورك البواظ
مفتوحا ً اما الم الجات زٌر المجدٌة او المبتور وزٌاظ الوعى البٌ ى.
ٌتةى م بٌانات الجودوت رقو  )1ا جمٌوع أفوراد ال ٌنوة ٌورو وجوود تلووث ٌصوٌظ المٌواه الداللوب
الوووى البحٌووورات مووو المصوووارف بنسوووظ %43..ا%4171ا )%4273للمشوووكلة اهولوووى علوووى التووووالى للف وووات
الموورلص له و وزٌوور الموورلص له و والمسووؤلٌ اكما أشووارت تلووك الف ووات بنسووظ %3371ا%1471ا)%42
للمشووكلة الأانٌووة علووى التوووالى ا بٌنمووا أشوواروا بنسووظ %6474ا%61ا )%1171للمشووكلة الأالأووة علووى التوووالىا
وٌرجع انلفاو النسظ للمشكلة الأالأة لالعت اد م الصٌادٌ بأ مللفات الصولى الصوحى قود تفٌود لفوراق السومك
وأ الماق الجار ه ٌةر وه ٌتب ى بب اأر للتلوث اوقد اعترف ب و المسوؤلٌ بوجوود المشوكلة وقلوت الوب و
اهلر م اأارها على المٌاه  .أما المشكلة الراب ة فكانت النسظ %172ا%474ا )%1171علوى التووالى للف وات
المدروسة والنسظ متدنٌة هعت واد ازلوظ الصوٌادٌ ا ملوحوة المٌواه تةوٌف صوفات جٌوده للسومك النواتج كوالط
الجٌد الممٌد لبحٌرات الفٌو والحجو الكبٌورا أموا المسوؤلٌ ركور ب ةوه ا شوركة المالحوات ت وو باسوتلالص
اهمال الرا د وه توجد ا مشكلة وا وجدت مست بالً سوف ت و الحكومة باعطواق تصوارٌى لمسوتأمرٌ لبنواق
مصنع الر لستلالص اهمال .

271

Etemad S. Othman
جدول رقم ( :)5مشكالت المٌاه من وجهة نظر
المرخص لهم
رق المشكلة
%
/
عدد
4371
26
4
3371
11
6
6474
63
1
172
1
1

فراد عٌنة الدراسة المٌدانٌة:
غٌر المرخص لهم
%
/
عدد
4171
42
1471
3
61
14
474
4

المسؤلٌن
%
عدد /
4273
41
42
46
1171
4
1171
1

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبٌان الخاصة بالدراسة المٌدانٌة 2013م.

ثالثاً :المشكالت الخاصة بالصٌادٌن:
ٌ تبر الصٌادٌ التروس المحركة ل جلة اهنتواج لورا هبود مو تنمٌوة ال نصور البشور وتأ ٌفوب لتالفوى
كأٌر م اهلطاق اقد اوةحت الدراسة المٌدانٌة ل ٌنة الصٌادٌ وجود المشكالت اهتٌة:
 -4ة ف اهمكانٌات المادٌة للصٌادٌ الى جانظ صإلر حج ال وروو اللاصوة بالجم ٌوة الت اونٌوة اللاصوة
بالصٌادٌ حٌث ه ٌتجاود الحد اهعلى لل رو  122جنٌب ف ط .
 -6جمٌع م دات الصٌد بدا ٌة.
 -1عد وجود مصادر الر للدلت فى فترات زلد البحٌرات.
 -1تدنى س ر البٌع للجم ٌة بم ارنة بالسود.
 -1ع اظ الصٌاد الملالف للصٌد بالشبك زٌر ال انونى وترك عةو الجم ٌة دو ع اظ فى ازلظ اهحٌا .
 -2قلة الوارد السمكى الٌومى والموسمى المتحصت علٌب.
 -3ه ٌوجد توطٌ حوت الرٌا للصٌادٌ مما ٌ ود حركة الصٌد لب د المسافة ع منادله .
وٌتةى م الجدوت رقو  )2أ الصوٌادٌ المورلص لهو بالصوٌد ٌ وانو مو المشوكالت السواب ة بنسوظ
 %3475ا  %1271ا %5171ا %4171ا %2171ا %4473ا )%6476على التووالى والتوى توةوى أ أكأور
المشكالت التى ٌ انى منها الصٌادٌ هى عد وجود مصدر دلت فتورات زلود البحٌوراتا ورلوك ل ود وجوود أ
بوورامج تنمٌووة ت ووو بهووا الدولووة هسووتٌ اظ هوورا ال وودد م و ال مالووة فتوورات الإللوود أو مشووكالت عوود وجووود مصووادر
للتموٌووووووت اأمووووووا بالنسووووووبة للصووووووٌادٌ الإلٌوووووور موووووورلص لهوووووو بالصووووووٌد فكانووووووت نسووووووظ المشووووووكالت كالتووووووالى
%4171ا%1471ا%5473ا%1473ا%31ا%2273اٌ )%1171تةى م رلك أ هره الف وة أكأور م انواه مو
المشكلة الأانٌة أ المشكلة اللامسة والسادسة اوبالنظر لحج تلك المشكالت فانب ٌص ظ حلها فى آ واحد .
جدول رقم ( :)6المشكالت التى ٌعانى منها الصٌادٌن فى بحٌرة قارون وبحٌرتى الرٌان بمحافظة الفٌوم:
المشكلة
عدد الصٌادٌ المرلص له
%
عدد الصٌادٌن الغٌر مرخص لهم
%

4
12
3475
42
4171

6
12
1271
3
1471

1
23
5171
44
5473

1
22
4171
1
1473

1
11
2171
5
31

2
21
4473
4
2273

3
62
6476
1
1171

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبٌان الخاصة بالدراسة المٌدانٌة 2013م

الحلول المقترحة لمواجهة المشكالت التى تواجة انتاج االسماك ببحٌرات الفٌوم:
اوالً:حلول مشكالت الزرٌعة:
ٌ د حت مشكالت الدرٌ ة اللبنة اهولى فى تنمٌة الأرو السمكة فى محافظة الفٌو اوعلى الرز مو
اهمكانٌات الكبٌر التى تتوفر لدٌها اه ا هرا المجوات هرات ب ٌوداً عموا ٌمكو ا تووفره صوناعة تفورٌا اهسوماك
م طفر فى اهقتصاد ال ومى وٌ تبر مشروع انشاق مفرخ بحر مو المشوارٌع المطلوبوة حالٌوا ً لبحٌور قوارو
والر ٌمك ا ٌح د عا د استأمار نتٌجة دٌاد الطلظ على الدرٌ ة لدٌاد عودد مشوارٌع اهسوتدراع السومكى
فى الفٌو وتتمتع بحٌر قارو بممٌدات طبٌ ٌوة ومنالٌوة تج وت مو الجودق الشومالى لهوا مهوداً مناسوبا ً لمأوت تلوك
المشروعات وتج ت منب مفتاحا لحت مشوكالت الدرٌ وة ومشوكالت ن وص انتواج الأورو السومكٌة بمحافظوة الفٌوو
وهو ما ٌ د الحت اهوت وٌتمأت فى اللطوات اهتٌة:
 .4انشاق مفرخ بالجدق الشمالً م بحٌر قارو
 .6انشاق أحواو لمقلمة بمنط ة قرٌة كحك بحري
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الحل األول  :انشاء المفرخ بالجزء الشمالً من بحٌرة قارون :
وصف المفرخ :
ٌتألف المفرخ م عدد م المبانً اإلدارٌة والفنٌة واإلدارٌة تستوعظ ال مالوة اللاصوة بواإلدار ومنافور البٌوع
والفنٌة تستوعظ عدد م ايحواو اللاصة بالمفرخ وهً كالتالً :
 .4حوو حةانة ايحواو وهو بطوت  1-4متر وعرو واحد متر
 .6صندود كالٌفورنٌا وهو عبار ع صندوقٌ ايوت مو اللشوظ والأوانً مو مأبوت فٌوب مو ال اعود وٌوةوع
علٌها قماش لوةع البٌو علٌها.
 .1حوو الف وس وٌتوألف مو موتوور وصوندود التوروس وأقفواص للبوٌو وبودهت ترتكود علوً محوور كموا فوً
الشكت رق  )4وأب اده 612×61×12س

شكل رقم ()1
 .1حةانات تنك التهوٌة
 .1هابات التحةٌ تتألف م شبك طب تٌ لارجٌة اتساعها نصف ملٌمتر والداللٌوة  671 – 6ملٌمتور وأب ادهوا
 64 ×4وتستوعظ حوالً  62222بٌةة شكت رق )6

شكت رق )6
.2
.3
.4
.5

صوانً التحةٌ عبار ع صنٌة دات مصفا بها فتحة لحجد البٌو تسمى بندوت الٌرقات
حةانات كالرك تألر عدد أكبر م البٌو تشبب فً الشكت صوانً التحةٌ
سالت التحةٌ عم ها م  62-41س ت لد فً أحوواو وقود توةوع ألووا مو الصواج فوود السولك تسوع
السلة حوالً  12ألف بٌةة
الصحو الكبٌر تس ط المٌاه م ارتفاع  12-62س كت سنتٌمتر م  42 – 1بٌةة
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 .42زرفة الرداد تتألف م لدا ماق وزرفة ةإلط ورشاشات كما فً الشكت  )1وتستلد هوره الإلرفوة موع
البٌو صإلٌر الحج

شكل رقم ()3
 .44بركوووووووووووة التفرٌوووووووووووت عبوووووووووووار عووووووووووو تنكوووووووووووات اسووووووووووومنتٌة قطرهوووووووووووا  5 – 4وعم هوووووووووووا مووووووووووو
 471 – 4وٌتراو حجمها م  22 – 12مك ظ والمركد ٌؤدي الوً حووو تجمٌوع البوٌو كموا فوً الشوكت
رق )1

شكل رقم ()4

التكالٌف االستثمارٌة للمفرخ :
 131165جنٌة
المبانً
 642112جنٌة
ايحواو
 55113جنٌة
آهت وم امت الطحالظ
 65144جنٌة
أدوات الفحص المجهري والح
 544561جنٌة
اجمالً التكالٌف اهستأمارٌة
التكالٌف الثابتة لدورة انتاجٌة مدتها ٌ 60وم :
 1122جنٌة
اٌجار أرو المفرخ
 4222جنٌة
الصٌانة واإلصال
 1122جنٌة
اجمالً التكالٌف الأابتة
التكالٌف المتغٌرة لدورة انتاجٌة مدتها ٌ 60وم :
 54222جنٌة
ال مالة تتألف م حوالً 61عامت)
 62222جنٌة
التإلرٌة
654222جنٌة
اجمالً التكالٌف المتإلٌر
 126122جنٌة
اجمالً التكالٌف الكلٌة
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اإلٌووراد المتوقووع للمفوورخ ملٌووو درٌ ووة ت رٌبووا كووت  2شووهور م و نوووع واحوود م و أسووماك الوودنٌس أو ال وواروس
 422222جنٌة
صافً ال ا د =  422222جنٌة –  126122جنٌة =  153122جنٌة
المتإلٌر م قٌمة اإلٌراد الكلً وهً توةى قٌمة ال وا د التً ٌح ها المشروع ب د لص التكالٌف المتإلٌر
ال ٌمة المةافة =  422222جنٌة –  654222جنٌة =  126222جنٌة
ال ا د علً رأس المات المستأمر لالت  2شهور = رأس المات المستأمر × س ر الفا د × فتر اهستأمار
=  11124714جنٌة
×
= × 544561

5
422

ال ا د علً اهستأمار =
=

2
46

صافي الدخل
إجمالي التكاليف الكلية
497500
302500

=  4721جنٌة

وموا ت ود ٌ تبور احود الحلوووت الدا موة والمناسوبة كوو بحٌور قووارو مو المحمٌوات الطبٌ ٌوة وهوى أووروات
ٌجظ المحافظة علٌها وهناك حلوت الر مؤقتة لمشكالت الزرٌعة تتمثل فٌما ٌلى:
 -4التنسٌد بٌ الجهات رات الصلة بالدرٌ ة والأرو السمكٌة حالٌا ً وتوحٌد الجهة المسؤلة مست بالً.
 -6احكووا الرقابووة م و شوورطة المسووطحات علووى الصووٌد الملووالف والصووٌد فووى أوقووات الإللوود وم اونووة رجووات
المباحث لل ةاق على ظاهر بٌع الدرٌ ة بالطبد.
 -1م اونة وسا ت ايعال المتلصصة بالجهاد اهرشاد بنشر التوعٌة ل د صٌد الدرٌ ة أأناق فتر الإللد.
 -1أسووتإلالت التكوٌنووات الطبٌ ٌووة الموجووود بووالجدق الشوومالى م و بحٌوور قووارو والم ابووت ل رٌووة كحووك ل مووت
هجو داهجو عبار عو امتوداد طبٌ وى للبحور دالوت الٌابسوة وٌ تبور مربوى لالسوماك وٌمكو اسوتإلاللب
ل مووت أقلمووة للدرٌ ووة قبووت وة و ها فووى مٌوواه البحٌوور ع و طرٌوود فتحووات لاصووة بوواهجو تسوومى بلووروج
الدرٌ ووة ب وود اقلمتهووا الووى مٌوواه البحٌوور والشووكت التووالى ٌوةووى المكووا اللوواص باقلمووة الدرٌ ووة تصووبى
اصب ٌات جاهد لللروج لمٌاه البحٌر امع احكا الرقابة والحراسة على هره المنط ة:

الشكل رقم ()5
ٌت وةع الدرٌ وة مو الموسوى وٌ ودر عوددها بلمسوة ملٌوو وحود درٌ وة وتكوو ايحوواو علوى
عمد  471متر وتكو لها فتحات تسمى بدلوت اهصب ٌات الوى اهجوو ب ود نموهوا اأو دلووت اهصوب ٌات الوى
البحٌر ب د مرورالفتر اهدمة لالقلمة.
ثانٌاً:حلول مشكالت مٌاه البحٌرات:
ت د توفر بٌ ة لالٌة م الملوأات م اه ال وامت التى تؤأر على حٌوٌة وانتاجٌة البحٌرات
 -4أنشاق محطات م الجة على جمٌع المصارف التى تصظ فى بحٌرات الفٌو لل ةاق على التلوث.
 -6عمت شبكات صرف صحى لل ر التى تصرف فى المصارف المحٌطة بها والتى تصظ فى البحٌرات.
 -1تكلٌف الوحدات المحلٌة بال ر والنجوع بجمع ال مامة م المنادت.
 -1تف ٌت دور الجهاد اهرشاد فى نشر الوعى البٌ ى بٌ سكا المنط ة .
ثالثاً:حلول مشكالت الصٌادٌن:
275

Etemad S. Othman
-4
-6
-1
-1

موود جسووور الت وواو بووٌ الصووندود اهجتموواعى والجم ٌووة اللاصووة بالصووٌادٌ لتوووفٌر التموٌووت المٌسوور لهو
ل مووت مشووارٌع انتاجٌووة صووإلٌر تسووتإلت فٌهووا اللامووات البٌ ٌووة لكووى توودر دلووت علووى الصووٌادٌ وقووت زلوود
البحٌرات.
تلصٌص جدق م انتواج اهسوماك لت اقودات تبور موع الفنوادد الكبور بالمحافظوة والمحافظوات المجواور
لرفع س ر البٌع لٌستفٌد منب الصٌادٌ .
تطبٌووود ع وبوووة الصوووٌد الملوووالف علوووى الجمٌوووع دو محابووواه موووع دٌووواد تف ٌوووت دور شووورطة المسوووطحات
بالمحافظة.
تطبٌد برنامج تنمو منةبط لدٌاد المورود السمكى بمسطحات الفٌوو قود ٌكوو احود اركانوب دٌواد عودد
اهقفاص السمكٌة بمنط ة واد الرٌا .

المراجع
 .4أحمد الكوفً ا تلوث المٌاه بمحافظة الفٌو ا ندو بالأرو السمكٌة ا 6225
 .6اٌمووا عبوود د عبوود د محموود ا اقتصووادٌات انتوواج ايسووماك فووً مصوور ا رسووالة دكتووورا ا كلٌووة الدراعووة ا
جام ة الفٌو ا 6246
 .1الجهاد المركد للت ب ة ال امة واهحصاقا نشر اإلنتاج السمكى ا أعداد ملتلفة.
 .1الهٌ ة ال امة لتنمٌة الأرو السمكٌةا نشر احصاقات اإلنتاج السمكى ا أعداد ملتلفة
 .1الهٌ ة ال امة لتنمٌة الأرو السمكٌة فرع الفٌو ا بٌانات زٌر منشور .
 .2هٌ ة اهستأمار ا اللرٌطة اهستأمارٌة بالفٌو ا قطاع الأرو السمكٌة بمحافظة الفٌو
 .3دالٌا فارود جاظ د وألرٌ ا دكتوراه ا انتاج أصناف ايسماك الفالر بمصا د بحٌور البردوٌوت ا المجلوة
المصرٌة لالقتصاد الدراعً ا عدد مارس 6244
 .4شمٌاق ابراهٌ أمٌ ا دراسة اقتصادٌة إلنتاج تسوٌد ايسماك بحٌر ادكو ا رسالة ماجستٌر ا كلٌوة الدراعوة
ا جام ة اإلسكندرٌة ا 6225
 .5مصطفً محمد س ٌد ا دكتور ا اإلستدراع السمكً البحري نشر رق  3لسنة 6225
 .42نجٌظ عباس طلبة ا تنمٌة الأرو السمكٌة بمحافظة الفٌو ا نشر رق  61ماٌو 4551
11. www.keramaonline.com
12. Khalid H . Zeghloul , Ecotoxicological recovery of agricultural drainage
water impact on clarias gariepinus in el Fayoum Governorate Egypt.
2008
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ABSTRACT
The research was the study of the evolution of fish production in
Fayoum Governorate and ways of its development , as well as to identify the
most important obstacles facing the development of fish production to
maintain lakes , and then propose some solutions that solve these problems .
The results showed that domestic production and consumption, the national
fish estimated 1264.1443 thousand tons with self-sufficiency is estimated at
87.6 % during the period ( 2010-2012 ) , an increase of approximately 193.9
% , 161.4 % 0.12 % , respectively, of its counterpart during the period (19951997 ) . As it turns out that the most important items that are produced by
Lake Qarun is in Albury and tilapia , shrimp and fish Moses with an estimated
production of about 1361.1135 , 1031, 915.7 tons per year , respectively,
during the period ( 2010-2012 ) with an increase rate of about 653 % 0.239 %
, 1222 % 0.523 % , respectively, than those during the period (1995-1997 ) .
While the most important items that are produced in the lakes low Rayyan
tilapia and carp and perch with an estimated production of about 1028 , 517.4
, 198.6 tons per year , respectively, during the period ( 2010-2012 ),
representing an increase of approximately 199 % 0.1227 % 0.2482 % ,
respectively, of counterpart during the period (1995-1997 ) . The problems
facing the expansion in the production of fish lakes Fayoum governorate in all
of the problems of seed and water pollution problems Lakes, in addition to the
problems faced by the fishermen. The study also recommended the need to
establish a hatchery in the northern part of Lake Qarun, as well as the
creation of pools of acclimatization area Kahk nautical village.
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