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  متطلبات تحدٌث مفرخات أسماك البلطى بٌن الحائزٌن فى محافظة كفر الشٌخ
 
 

 **إٌمان حلمى لبٌبد/ و  *محمود رجب التركىد/ 

 معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمٌة الرٌفٌة*

 معهد بحوث اإلنتاج الحٌوانى**

 انًهخص

ستتتمكٌة إستتتتهدؾ  تتتحا البحتتتث بةتتتفة رمٌستتتٌة دراستتتة متالبتتتا  تحتتتدٌث المفر تتتا  ال
التكنولوجٌة واإلدارٌة والفنٌة لدى حامزى المفر ا  السمكٌة األ لٌة فى محافظتة كفتر الشتٌق و تد 

تحدٌد متالبتا   -2 0التعرؾ على الوضع الرا ن للمفر ا  السمكٌة عٌنة البحث -1إستلزم حلك:
بااٌتة بتٌن تحدٌتد نوعٌتة العا تا  اإلرت -3 0تحتدٌث المفر تا  الستمكٌة تكنولوجٌتا وإدارٌتا وفنٌتا

بعض ال ةامص الممٌزة للمبحتويٌن ومفر تاتهم الستمكٌة ووستلوبهم اإلنتتاجى متن جهتة وكت  متن 
الو تتوؾ علتتى و تتم المشتتكا  التتتى  -4 0متالبتتا  تحتتدٌث المفر تتا  الستتمكٌة  متتن جهتتة و تترى

و دإعتمد  الدراسة علتى اإلستتبٌان  0تواجه حامزى المفر ا  السمكٌة فى مجا  التفرٌق السمكى
( 44قابلة الش ةٌة ، وماحظة الباحث للمستحديا  المدروسة بٌن المبحتويٌن البتالػ عتدد م  بالم

%( متتن مجمتتوئ حتتامزى 4442مبحويتتا ، تتتم إ تٌتتار م كعٌنتتة عشتتوامٌة بستتٌاة بلؽتت  نستتبتها  
( حتتامزا ، وتتتم اإلستتتعانة بتتبعض األستتالٌب اإلحةتتامٌة 55المفر تتا  الستتمكٌة البتتالػ عتتدد م   

ر  والنسب المموٌتة لوةتؾ الوضتع الترا ن لمفر تا  العٌنتة ، ووستت دم مربتع الوةفٌة كالتكرا
للتعرؾ على العوام  حا  العا تة بمتالبتا  تحتدٌث مفر تا  وستماك البلاتى بمناقتة (  2كاى  كا

البحث ، كما تم إست دام معاما  اإلرتباا البسٌا ،وحلتك لعترض النتتامم ومنا شتتها وإستت اص 
 وسفر  الدراسة عن كيٌر من النتامم كان وبرز ا ماٌلى: و د دالالتها البحيٌة.

فٌما ٌتة  بالوضع الرا ن للمفر ا  السمكٌة المبحوية وال ةامص الش ةٌة لحامزٌها : إتضح  -1
%( 5247عاما ،وون ماٌقرب من ياية ورباعهم   44ون متوسا وعمار المبحويٌن  د بلػ 

%( لدٌه  برة فى العم  السمكى وكير 5541حاةلون على مؤ   عا  ،والؽالبٌة العظمى منهم  
%( منهم متفرغ تماما للعم  السمكى ، 70من سبع سنوا  ، كما تاحظ ون ما ٌقارب  

%( من المفر ا  4145%(من المبحويٌن ٌستقون معلوماتهم من مةدرٌن فأكير، و 4545و 
دم الهابا  والةوب وفدنة فأكير ،ونةؾ المفر ا  المبحوية تست  4السمكٌة المبحوية مساحتها 

الباستٌك فى عملٌا  تفرٌق األسماك ،بٌنما وجد ون ياية وربائ  مفر ا  العٌنة ارق النق  
دا لها ممهدة ، فى حٌن ون الؽالبٌة العظمى من المفر ا  السمكٌة المبحوية لٌس بها شبكة 

ية وربائ المفر ا  %( فقا ٌتوافر بها مولدا  الهواء ، كما تاحظ ون يا1645كهرباء ، بٌنما  
السمكٌة المبحوية ٌتوفر بها معم  للتحالٌ  الكٌمٌامٌة، وياية وربائ حامزى المفر ا  السمكٌة 
المبحويٌن ٌمتلكون مفر اتهم السمكٌة ، والؽالبٌة العظمى منهم ٌستعٌنون بأربعة عما  فأكير 

على مؤ   تعلٌمى ، %( من المفر ا  المبحوية ٌعم  بها عما  حاةلٌن 4547،كما تاحظ ون 
%( من المفر ا  السمكٌة المبحوية ٌتواجد فٌها العاملٌن بةفة داممة ،كما تبٌن ون 5047و 
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%( من حامزى المفر ا  المبحويٌن ٌحرةون على إست دام السجا  الحسابٌة والفنٌة 5442 
لسمكٌة بمفر اتهم ،كما ووضح  النتامم البحيٌة ون الؽالبٌة العظمى من حامزى المفر ا  ا

المبحويٌن حرٌةون على اإلستعانة بالمشرفٌن  اإل ةامٌٌن( وٌتواجد  ؤالء المشرفٌن 
 0بالمفر ا  بةفة مستمرة حٌث ٌقومون بإجراء م تلؾ ونوائ القٌاسا  الفنٌة بالمفرخ

فٌما ٌتة  بأير الوضع الرا ن للمفر ا  السمكٌة المدروسة على درجة متالبا  تحدٌيها : تبٌن   -2
وى عا ة إرتبااٌة معنوٌة للعوام  اإلدارٌة المزرعٌة للمفر ا  السمكٌة المبحوية   عدم وجود

بدرجة متالبا  تحدٌث  حه المفر ا  بإستيناء متؽٌرا : العدد الكلى للعما  ،ومستوى  برة 
العما  ، وعدد العما  المؤ تٌن ،والمستوى التعلٌمى للعما ، وكحلك عدم وجود وى عا ة 

ٌة لإلنشاءا  والتجهٌزا  المتوفرة للمفر ا  السمكٌة المبحوية بدرجة متالبا  إرتبااٌة معنو
مدى توفر ودوا  نق  وتداو  األسماك ، ومدى توفر وحواض تربٌة تحدٌيها بإستيناء متؽٌرا  : 

األمها  ، ومدى توفر شبكا  الكهرباء ، ومدى كفاٌة مجموعة الرى والةرؾ ، ومدى توفر 
بٌنما تبٌن وجود عا ة إرتبااٌة معنوٌة  وٌة لعوام  اإلشراؾ الفنى  0ٌامٌةمعم  للتحالٌ  الكٌم

   0فى المفر ا  السمكٌة المبحوية على درجة متالبا  تحدٌث  حه المفر ا 

بنوعٌة ومؽزوٌة العا ا  اإلرتبااٌة القاممة بٌن "بعض ال ةامص الممٌزة  فٌما ٌتة   -3
إلنتاجى" ودرجة متالبا  تحدٌث المفر ا  السمكٌة : للمبحويٌن ومفر اتهم السمكٌة ووسلوبهم ا

بٌن  0401وظهر  النتامم البحيٌة وجود عا ة إرتبااٌة عكسٌة مؽزوٌة عند المستوى اإلحتمالى  
ك  من المتؽٌرا  التالٌة: عدد سنوا  ال برة ، وعدد المةادر المرجعٌة ، ومستوى  برة العما  

التفرٌق ، ودرجة الاموح ، وبٌن درجة متالبا  تحدٌث  ، والعدد الكلى للعما  ، وعدد وحواض
بٌن درجة  0405المفر ا  السمكٌة، وكان  العا ة عكسٌة وٌضا عند المستوى اإلحتمالى 

بٌنما تاحظ عدم مؽزوٌة  0التجدٌدٌة للمبحويٌن ودرجة متالبا  تحدٌث مفر اتهم السمكٌة 
ما  المستدٌمٌن ، وعدد العما  المؤ تٌن ، وعدد العا ة مع متؽٌرا  العمر، والمساحة ، وعدد الع

 0وحواض التحضٌن

وبإستعراض و م المشكا  التى تواجه حامزى المفر ا  السمكٌة  كما حكر ا المبحويٌن تنازلٌا:  -4
تبٌن ون مشكلة اإلرتفائ الشدٌد فى وسعار السوالرالازم لتشؽٌ  ماكٌنا  المٌاه جاء  فى المرتبة 

%( ، يم مشكلة نقص األدوٌة البٌارٌة الازمة لبرامم الو اٌة من 7145األولى بنسبة   
%( ، فى حٌن جاء  مشكلة  لة النشرا  اإلرشادٌة ال اةة بتفرٌق 4545األمراض بنسبة  

 0%(3544األسماك وعدم توافر ا فى المركز األ ٌر بنسبة  

 المقدمة والمشكلة البحثٌة
علً الرؼم من المقوما  والممٌزا  

ٌة للقاائ السمكً ، إال ون األر ام تشٌر النسب

إلً عجز  حا القاائ عن تحقٌق اإلنتاج 

المتو ع منه ومقابلة االحتٌاجا  الؽحامٌة 

السمكٌة المتزاٌدة بتزاٌد السكان وعلً الرؼم 

من ون اإلنتاج السمكً  د زاد فً الفترة ما بٌن 

( بمعد  ما ٌقرب من 2010 - 2000عامً  

إال ون اإلنتاج السمكً  0( 1الضعؾ ، جدو   

فً مةرالزا  فى  مستوي متدنً وال ٌؽاً 

%( من اإلحتٌاجا  الفعلٌة ، حٌث 40سوي  

بلػ نةٌب الفرد المةري من األسماك حوالً 

كجم( سنوٌا، الجهاز المركزي للتعبمة  1242 

 ( 2012العامة واإلحةاء،
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 .)باأللف طن(0919إلى 1999تطور اإلنتاج السمكً المصري فى الفترة من  : (1جدول ) 
إجمالً اإلنتاج  السنوا 

 الكلً
إجمالً اإلنتاج من 

 اإلستزرائ السمكً
نسبة ما ٌميله االستزرائ السمكً 

 بالنسبة لإلنتاج الكلً   % (

2000 524 34041 46475 
2001 552 34247 44441 
2002 403 355455 45401 
2003 45545 446454 50445 
2004 465 45146 54452 
2005 44742 537465 60467 
2006 75243 576434 61433 
2005 1004 635452 63404 
2004 1064 673443 64476 
2007 1073 505447 64454 
2010 1305 71746 50446 

 .9000، 9002انٓيئت انؼبيت نتًُيت انثزٔة انسًكيت، َشزة إحصبئيبث اإلَتبج انسًكي أػٕاو 

  ُت٤ٔ٘ذذذة إُذذذ٢ ة ُضُٝذذذ  تجٜذذذ  كوذذذض ُٝذذذظ 

 إٗشذذذ   كذذذ٠ ب ُتٞؿذذذغ   ألؿذذذٔ ى ُٔظذذذ ٣ض  ألكو٤ذذذة

 إٗتذ   كذ٢  ُتٞؿغ ٖٓ ٣تبؼٚ ٝٓ   ُـ٤ٌٔة  ُٔؼ عع

  ُٔذذذذؼ عع ُٜذذذذظٙ  ُالػٓذذذذة  ُـذذذذ٤ٌٔة  ُٔلغسذذذذ  

  ُٔتؼ ٣ذذض   ُـظ ئ٤ذذة  ُلجذذٞ  تـط٤ذذة كذذ٢ ُِٔـذذ ٛٔة

 جٜذذذذة ٓذذذذٖ ٝ ُذذذذٞ عص    ُـذذذذ٢ٌٔ  إلٗتذذذذ   بذذذذ٤ٖ

  0أسغ١ جٜة ٖٓ ٝ إلؿتٜالى

  ُـذذب٤َ ٛذذٞ  ُـذذ٠ٌٔ ع ع إلؿذذتؼ ٣ٝؼتبذذغ

  ُذذنٖٔ عس٤ظذذة  ُب٤ؼذذ    ُِذذذّٞ ُتذذٞك٤غ ٝ ألٓذذَ

 كذ٢  ُوالػ٤ذة  ُذٔذ٢ أٓذغ ع إٗتشذ ع بؼض  س طة

  ُذذضٝ جٖ كذذ٢  ُط٤ذذٞع إٗلِذذٞٗؼ  ٝظٜذذٞع  ألبوذذ ع

 ٓذذذٖ ٝتشذذذ٤غ ُؼض٣ض ٓذذذاسغ    ُش٘ذذذ ػ٣غ ٝإٗلِذذذٞٗؼ 

 ػ٢ِ  ُبِط٢ إٗت   إٔ  ٢ُ ٝ إلدظ ئ٤    ُتو ع٣غ

 ػذ ّ ؽذٖ ٤ِٕٓٞ(2,8) ُـ ٝطَ  ُؼ ٢ُٔ  ُٔـت١ٞ

 كذذذ٢  ُنذذذ ٢ٗ  ُٔغًذذذؼ ٓظذذذغ ٝتذتذذذَ   (2002)

 أكغ٣و٤ذذ  كذذ٢  ألٍٝ ٝ ُٔغًذذؼ  ُظذذ٤ٖ  بؼذذض  إلٗتذذ  

 ٛذ٢  ُبِطذ٢ ؿٌٔة تؼتبغ د٤ث    ألٝؿؾ ٝ ُشغم

 أؿذذذٔ ى بؼذذذض  إلٗتذذذ   د٤ذذذث ٓذذذٖ  ُن ٤ٗذذذة  ُـذذذٌٔة

  ُتجذذ ع  كذذ٢  ُبِطذذ٢ ٤ًٔذذ   ػ ص  ٝهذذض  ٌُذذ ع  

 تشذذذذ٤غ د٤ذذذذث   ٓـذذذذبٞم ؿ٤ذذذذغ بشذذذذٌَ  ُض٤ُٝذذذذة

 كذ٢ ٓغ   سٔؾ بٔؼضٍ ػ٣ صتٜ   ٢ُ  ئ٤   إلدظ

 طُذذي بذذ   ُٝوذذض   ُو٤ٔذذة كذذ٢ ٓذذغ   ٝؿذذ   ٤ٌُٔذذة

  ُٔؼ عع ٖٓ  ُـ٢ٌٔ  إلٗت   ٓـ ٛٔة ك٢ ٝ ػذ   

 بِذؾ د٤ذث    ُٔظذغٟ  ٌُِذ٢  إلٗتذ   كذ٢  ُـ٤ٌٔة

 ٣وذذضع ؽذذٖ( 202989) 2000 ػذذ ّ  إلٗتذذ   ٛذذظ 

  ُـذذذذ٢ٌٔ  إلٗتذذذذ   إجٔذذذذ ٢ُ ٓذذذذٖ %(00) ب٘ذذذذذٞ

 ( 0700002 بذـ) ٔوذضعٝ ُ  ُؼذ ّ ُذ٘لؾ  ُٔظغ١

  ُـذ٤ٌٔة  إلدظذ      )ًتذ   ( 0 ) جضٍٝ ؽٖ 

 2000 ) . 

 ٛذذذظ  ٓذذذٖ %(80) إٔ  ُب٤ ٗذذذ   ٝتشذذذ٤غ

 ٣ؼذذ صٍ بٔذذ     ُبِطذذ٢ أؿذذٔ ى ٓذذٖ ٣ٌذذٕٞ  إلٗتذذ  

 أٗتذذذ   أ٤ٔٛذذذة ٓٔ ٣ٞػذذذخ ؿذذذ٘ة ؽذذذٖ/ أُذذذق 079

 ٛ٘ذذذ  ٝٓذذذٖ 0إهتظذذذ ص٣ة ًؤؿذذذٔ ى  ُبِطذذذ٢ أؿذذذٔ ى

 ؼة ُـذغ٣  ألٛض ف أدض  ُبِط٢ أؿٔ ى تؼتبغتغب٤ة

 كذذ٢  ُبذذغٝت٤ٖ ٗوذذض أػٓذذة ٓذذٖ ُِشذذغٝ  ٝ أل٤ًذذض 

 دتذذ٢ ث بتذذة أؿذذؼ عٛ  ػِذذ٢  ُذلذذ ظ بشذذغؽ ٓظذذغ

 إعتلذ ع ٓٞ جٜذة ٓذٖ تٌْٜٔ٘ ٝ  ُلوغ   ٓالط تٌٕٞ

 ُٝؼذذذذذضّ ٝ ُب٤ؼذذذذذ    ُذٔذذذذذغ    ُِذذذذذذّٞ أؿذذذذذؼ ع
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 ٓذذاسغ  دذذض  ًٔذذ    ٌُ ك٤ذذة ب ُظذذٞع  تٞ كغٛٔذذ 

 ٝتلشذذذ٢  ُوالػ٤ذذذة  ُذٔذذذ٢  ٓذذذغ ع ظٜذذذٞع ػ٘ذذذض

 ٝٛ٘ذذ ى 0 ُش٘ذذ ػ٣غ إٗلِذذٞٗؼ  ثذذْ  ُط٤ذذٞع إٗلِذذٞٗؼ 

 تذتذذ   ٌُٝذذٖ  ُٜذذضف ٛذذظ  ُتذو٤ذذن ػض٣ذذض  ؽذذغم

 0ج٤ذذذذذذذذذذذذض  بظذذذذذذذذذذذذٞع  ُت٘ل٤ذذذذذذذذذذذذظٛ  ٤ُ٥ذذذذذذذذذذذذ  

  ُبِطذذذذذ٢ أؿذذذذذٔ ى إٔ ب ُذذذذذظًغ  ُجذذذذذض٣غ ٝٓذذذذذٖ    

  ُؼذذ ُْ كذذ٢  ُٔ٘تشذذغ   ألٗذذٞ ع أًنذذغ ٓذذٖ أطذذبذ 

 ٓذ٤ِذذذذ  إؿذذذذتؼع ػٜ  ػِذذذذ٢  إلهبذذذذ ٍ تؼ ٣ذذذذض د٤ذذذث

 ؿذذذِٜة كٜذذذ٢    ُؼض٣ذذذض  ٓؼ ٣ ٛذذذ  بـذذذب  ٝػ ٤ُٔذذذ 

 ٝٓو ٝٓتٜذ  ؿذظ ئٜ  كذ٢ ٝٓت٘ٞػذة ُتٌ ثغ  ٝؿغ٣ؼة

 ُٝذذظُي    ُب٤ئ٤ذذة ٝ ُٔتـ٤ذذغ   ُألٓذذغ ع  ُؼ ٤ُذذة

 آؿذ٤  شذغم ج٘ٞ  ٝك٢ ٓظغ ك٢ بٌن كة تـتؼعع

 ٝت ٌٗذذ   تغ ب٤ذذة أدذذٞ ع كذذ٢  ُالت٤٘٤ذذة ٝأٓغ٣ٌذذ 

  إلؿذذذتؼع ع ٓشذذذ ع٣غ كذذذ٠ ٝ ُتٞؿذذذغ 0بالؿذذذت٤ٌ٤ة

 إٗشذذذ   كذذذ٠  ُتٞؿذذذغ ٣ظذذذ دبٚ إٔ البذذذض  ُـذذذ٠ٌٔ

 ُٔج بٜذة   ُـذ٤ٌٔة لغسذ   ُٔ ٓذٖ  ُؼض٣ض ٝتشـ٤َ

  ألٓذذذغ  ُـذذذ٤ٌٔة  ُؼع٣ؼذذذة ػِذذذ٠  ُٔتؼ ٣ذذذض  ُطِذذ 

 ٓذذذٖ  ُؼض٣ذذذض إصسذذذ ٍ ػذذذغٝع  ٓؼذذذٚ ٣تطِذذذ   ُذذذظٟ

  ُٔلغسذذ   تِذذي ػِذذ٠  ُتٌُ٘ٞٞج٤ذذة  ُٔـذذتذضث  

 0 ٝ إلٗت ج٤ة  ُتشـ٤ِ٤ة بٔـت٣ٞ تٜ  ُإلعتو  

  ُجٜ ػ ه٤ ّ سالٍ ٖٓ طُي تذو٤ن ٣ٌٖٝٔ

  ُٔـذذذذذذذتذضث   ب٘وذذذذذذذَ  ُؼع ػذذذذذذذ٠  إلعشذذذذذذذ صٟ

  ُـ٠ٌٔ  ُتلغ٣ز ٓج ٍ ك٠  ُٔؼعػ٤ة ٔبتٌغ  ٝ ُ

 ػ٣ذذ ص  كذذ٠ ٣ـذذ ْٛ ٓٔذذ   ُـذذ٤ٌٔة  ُٔلغسذذ   إُذذ٠

 ٛ٘ذ ى إٔ ٝد٤ذث 0 ُـ٤ٌٔة  ُؼع٣ؼة ٖٓ إٗت ج٤تٜ 

 صعجذة ك٠ تتذٌْ أٝ تاثغ  ُت٠  ُؼٞ َٓ ٖٓ  ُؼض٣ض

  ُـذذ٤ٌٔة  ُٔلغسذذ   بذذ٤ٖ  ُٔـذذتذضث   إٗتشذذ عتِي

 ػِذذذ٠ ُِتؼذذذغف ٓ ؿذذذة ٓذذذ تؼ ٍ  ُذ جذذذة كذذذ ٕ  ُذذذظ 

  ُٔلغسذذ   تذذذض٣ث بٔتطِبذذ    ُٔغتبطذذة  ُؼٞ ٓذذَ

 ػٖ ٓـئُٞة تٌٕٞ هض ٝ ُت٠  د ئؼ٣ٜ  ب٤ٖ  ُـ٤ٌٔة

  ُؼذذؼٝف أٝ تب٤ٜ٘ذذ  ػِذذ٠   ُذذذ ئؼ٣ٖ ٛذذاال  إهبذذ ٍ

 إست٤ذ ع ٓذٖ  ُوذغ ع ٓتشظٟ ٣ٌٖٔ ٓٔ  تطب٤وٜ  ػٖ

 ٛذذظٙ ُ٘وذذَ  إلعشذذ ص٣ة  ُٞؿذذ ئَ ٝ  ُطذذغم أكؼذذَ

 ثذذْ ٝٓذذٖ   ُـذذ٤ٌٔة  ُٔلغسذذ    ُذذ٠  ُٔـذذتذضث  

  0 ُـٟ٘ٞ  جٜ ب ٗت  ُٜ٘ٞع

 انًزخؼٗ ٔاإلستؼزاض انُظزٖ إلطبرا

 إٔ  ُضع ؿذذذذذ   ٓذذذذذٖ  ُؼض٣ذذذذذض أٝػذذذذذذ 

 ت٘ذظذذغ ٓظذذغ كذذ٢  ُـذذ٢ٌٔ  الؿذذتؼع ع ٓشذذ ًَ

  ألع ػذذذ٢ أؿذذذؼ ع ػ٣ذذذ ص  -0         - ٥تذذذ٢  كذذذ٢

 إلٗشذذذ    ُٔشظظذذذة  ُٔـذذذ دة ُٔذضٝص٣ذذذة ٗظذذذغ  

 أصٟ  ُذظ١  ألٓذغ  ُضُٝة هبَ ٖٓ  ُـ٤ٌٔة  ُٔؼ عع

 -2 0 ُلذذذض ٕ إ٣جذذذ ع كذذذ٢  ُشذذذض٣ض  إلعتلذذذ ع إُذذذ٠

 ال د٤ذذذث  ُـذذذ٤ٌٔة  ألدذذذٞ ع تظذذذ٤ْٔ ػشذذذٞ ئ٤ة

 ُؼذذضّ ٝطُذذي ٓ٘ذذتظْ ٛ٘ضؿذذ٢ أؿذذِٞ  أل١ تشؼذذغ

 إٗشذذ   كذذ٢ ٓتشظظذذة ٛ٘ضؿذذ٤ة ٓاؿـذذ   ٝجذذٞص

 جـذذٞع إ٤ٜٗذذ ع -7 0 ُـذذ٤ٌٔة  ُٔذذؼ عع ٝتظذذ٤ْٔ

 ب ُؼع٣ؼة س طة ٓش ًَ -0 0 ُـ٤ٌٔة  ألدٞ ع

 تٞ كغٛذ  ٝػذضّ أؿذؼ عٛ   عتلذ ع ك٢ ٝ ُٔ٘ذظغ 

 كذ٠ س طذة   ٜٓ٘ذ   ُل هذض ٝإعتل ع  ُالػٓة صب ألػض 

 -9 0ٝ ُتذؼذ٤ٖ ٝ ألهِٔذة ٝ ُتض ٍٝ  ُ٘وَ ٓغ دَ

  ُطب٤ؼ٤ذة  ألػض   ػ٠ِ  ُتـِ  ػ٠ِ  ُوضع  ػؼق

 تذؼذ٤ٖ ٓذٖ بض ٣ة    ُـ٤ٌٔة  ُٔؼ عع ك٢ ُألؿٔ ى

 ٓشذذذٌِة -6 0 ألؿذذذتؼع ع ٓٞؿذذذْ أث٘ذذذ    ُؼع٣ؼذذذة

  إلُتذذذذؼ ّ ػذذذذضّ -0 0 ألػذذذذالف أؿذذذذؼ ع أعتلذذذذ ع

 0 ُـ٤ٌٔة  ُٔؼ عع ك٢ ٓؼ٤ٖ ؿظ ئ٢ ٗظ ّ بتطب٤ن

  ُـذ٤ٌٔة  ُٔذؼ عع كذ٢  ُبِطذ٢ أؿذٔ ى ٓش ًَ -8

 كذذ٢  ٤ُِ٘ذذ٢  ُبِطذذ٢ أؿذذٔ ى ٗلذذٞم ٓشذذٌِة ٜٝٓ٘ذذ 

 إُذذ٠  ُذذذغ ع  صعجذذة إٗشلذذ ع ػ٘ذذض  ُشذذت   كظذذَ

  ُتٌذذذذ ثغ ٝٓشذذذٌِة ٓئ٣ٞذذذة  صعجذذذذ   8 ٓذذذٖ أهذذذَ

 ٓشذ ًَ -2 0 ُ٘ٔذٞ ٓؼذضال  ٝإٗشل ع  ُؼشٞ ئ٢

 -00 0غٝى ُٔبذذذذ ألؿذذذذٔ ى  ُظذذذذ٘ ػ٢  ُتلذذذذغ٣ز

  ُبٞع٣ذذذة  ُؼ ئِذذذة بؤؿذذذٔ ى  ُش طذذذة  ُظذذذؼٞب  

 ػع٣ؼذة ب٤ٖ  ُت٤٤ٔؼ طؼٞبة ك٢ دظغٛ  تْ ٝ ُت٢

 أؿذٔ ى ػع٣ؼذة ٝٗلٞم ٝ ُطٞب ع   ُبٞع١ أؿٔ ى

 إٗؼذذذض ّ -00 0 ُتذؼذذذ٤ٖ أث٘ذذذ    ُبٞع٣ذذذة  ُؼ ئِذذذة

 -02 0 ُـذذ٤ٌٔة  ُٔذذؼ عع كذذ٢  إلعشذذ ص١  ُذذضٝع
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  ُتغًذذ٢ ٝ إلشذذغ ف ) بذذ إلص ع  س طذذة طذؼٞب  

 2009)0 

 انشريؼت تدًيغ ٔيزاكش انًفزخبث جإَتب

  ُٔلغسذذذذ   إٗتذذذذ   تطذذذذٞع ب ؿذذذذتؼغ ع

 ػذذ ّ ٓذذٖ  ُلتذذغ  سذذالٍ  ُؼع٣ؼذذة تج٤ٔذذغ ٝٓغ ًذذؼ

 إٗتذ   إجٔذ ٠ُ إٔ  تالدذع2000 ػ ّ  ٠ُ 2000

 بِذؾ هض  ألؿٔ ى إطبؼ٤   ٖٓ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

 ٝدذض  ٤ِٓذٕٞ ( 08) ٓو بذَ   ٝدض  (000ٕٞ٤ِٓ)

  ُؼذذذ ّ ٗلذذذؾ الٍسذذذ  ُؼع٣ؼذذذة تج٤ٔذذذغ ٓغ ًذذذؼ ٓذذذٖ

 0( 2 )  جضٍٝ

 أؿٔ ى إطبؼ٤   إٔ أ٣ؼ  تالدع ًٔ 

  ُٔلغس   إٗت   ٗظق ٖٓ أًنغ شٌِ   ُبِط٠

 بِـ  د٤ث    ُجٜٔٞع٣ة ٓـتٟٞ ػ٠ِ  ُـ٤ٌٔة

 إلٗت   %(00,9) ٓو بَ  %(92,9) ٗـبتٜ 

 جضٍٝ    ألسغٟ  ألؿٔ ى إطبؼ٤   ٓشتِق

(7). 

 هض   أل٤ِٛة  ُٔلغس   إٔ تب٤ٖ ًٔ 

 إطبؼ٤   إٗت   ٖٓ  ألؿض ٗظ٤  ػ٠ِ دظِ 

 ػ ّ إٗت جٜ  هضع د٤ث  ُبِط٠  أؿٔ ى

 ٗـبة تٔنَ  ٝدض ( 062ٕٞ٤ِٓ) بذٞ 2000٠ُ

  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   إٗت   إجٔ ٠ُ ٖٓ ( 80,9%)

 200,088ٕٞ٤ِٓ)  ُبِؾ  ُجٜٔٞع٣ة ٓـتٟٞ ػ٠ِ

  ُؼ ٓة  ٤ُٜئة )إدظ ئ٤   (0جضٍٝ)   ٝدض (

  0(2002 ُـ٤ٌٔة   ُنغٝ  ُت٤ٔ٘ة

  ُـ ُب٤ذذذة إٔ إُذذذ٠ ٛ٘ذذذ   ألشذذذ ع  ضع٣ٝجذذذ

 بٔذ كظة تتٞ جض   ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   ٖٓ  ُؼظ٠ٔ

 ُِٔغتبذة إدتالُٜذ   ُذ٠ أصٟ  ُظٟ  ألٓغ  ُش٤ز ًلغ

 إٗتذذذذ   كذذذذ٠  ُجٜٔٞع٣ذذذذة ٓـذذذذتٟٞ ػِذذذذ٠  ألُٝذذذذ٠

 ٓذذذذٖ إٗت جٜذذذذ  هذذذذضع د٤ذذذذث  ألؿذذذذٔ ى إطذذذذبؼ٤  

 ٓذٖ بذؤًنغ 2000 ُؼذ ّ  ُبِطذ٠ أؿذٔ ى أطبؼ٤  

 ٓذذذذذٖ %(90,6) تٔنذذذذذَ ٝدذذذذذض ( ٤ِٓذذذذذٕٞ 020)

 ٓـذذذذذذتٟٞ ػِذذذذذذ٠  إلطذذذذذذبؼ٤   إٗتذذذذذذ   إجٔذذذذذذ ٠ُ

 ُت٤ٔ٘ذذذة  ُؼ ٓذذذة  ) ٤ُٜئذذذة (9)  ُجٜٔٞع٣ة جذذذضٍٝ

 ٓ٘شٞع ( ؿ٤غ  ب٤ ٗ    ُـ٤ٌٔة  ُنغٝ 

)ببنًهيٌٕ 9000انٗ ػبو  9000تطٕر إَتبج انًفزخبث ٔيزاكش تدًيغ انشريؼت خالل انفتزة يٍ ػبو  :(9 خذٔل )

 .ٔحذة(

  انسُت

 Year 

 انًفزخبث

 Hatcheries 

 يزاكش تدًيغ انشريؼت

Fry Collection Centers 

2000 006 070 

2002 700 070 

2007 772 002 

2000 709 26 

2009 228 62 

2006 200 00 

2000 706 00 

2008 700 00 

2002 709 90 

2000 000 08 
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 . 9000( إَتبج انًفزخبث انسًكيت يٍ إصبؼيبث األسًبك ػهٗ يستٕٖ اندًٕٓريت ػبو 3خذٔل) 

 %     ٤ٌُٔة )ب ٤ُِٕٔٞ ٝدض ( إطبؼ٤    ألؿٔ ى

 92,9 200,088  إلٗت    ٠ٌُِ ٖٓ إطبؼ٤   أؿٔ ى  ُبِط٠

 - ُجٔبغٟ- إلٗت    ٠ٌُِ ٖٓ إطبؼ٤   أؿٔ ى ) ُٔبغ٤ًٝ  

 ٓٞؿ٠( - ُبِط٠  ألدٔغ - ُو عٝص- ُض٤ٗؾ
020,072 00,9 

 000 000,020 إجٔ ٠ُ  إلٗت   ٖٓ ٓشتِق أٗٞ ع إطبؼ٤    ألؿٔ ى

 

 

 . 9000( إَتبج انًفزخبث انسًكيت يٍ إصبؼيبث أسًبك انبهطٗ ػبو4خذٔل )

 %  ٤ٌُٔة )ب ٤ُِٕٔٞ ٝدض ( ٗٞػ٤ة  ُٔلغس  

 02,9 00,088 إٗت    ُٔلغس    ُذ٤ٌٓٞة

 80,9 062,000 إٗت    ُٔلغس    أل٤ِٛة

 000 200,088  إلجٔ ٠ُ

 

 

 .9000ث أسًبك انبهطٗ بًحبفظت كفز انشيخ ػبو( إَتبج انًفزخبث انسًكيت يٍ إصبؼيب5خذٔل)

 %  ٤ٌُٔة )ب ٤ُِٕٔٞ ٝدض  ( ٗٞػ٤ة  ُٔلغس  

 6,0 8,087  ُش شؼة ( – ُٔلغس    ُذ٤ٌٓٞة )كٞ  

 27,7 002,20  ُٔلغس    أل٤ِٛة

 000 020,287 إجٔ ٠ُ  إلٗت  

 

 ك٠  ُبِط٠ ٓلغس   إٗتش ع ٖٓ  ُغؿْ ػ٠ِٝ

 ػضصٛ  طٍٞٝٝ  ألس٤غ   ُـ٘ٞ   سالٍ ٓظغ

 ٖٓ  ُؼض٣ض إٔ إال ٓلغر  ( 900) ٖٓ ٣وغ  ٓ  إ٠ُ

  ُتط٣ٞغ ٖٓ ٓؼ٣ض  إ٠ُ بذ جة  ُٔلغس   ٛظٙ

 ػع٣ؼة إٗت   ػ٠ِ ك٤ٜ  ب ُؼَٔ  ُو ئ٤ٖٔ ٝتضع٣ 

 تاصٟ ؿٞف ٝ ُت٠  ُجٞص  ػ ٤ُة ٓٞ طل   ط  

 ٖٓ  ُتغب٤ة أدٞ ع إٗت ج٤ة ػ٣ ص  إ٠ُ بضٝعٛ 

  ج٤ةإٗت ٝٓؼ ػلة بَ  ُجٞص  ػ ٤ُة  ألؿٔ ى

 ألؿٔ ى  ُؼ ّ  إلٗت   ػ٣ ص  ٝب ُت ٠ُ  ألدٞ ع

 إٔ  ُٔؼغٝف ٖٝٓ 0(2002  ُتغ٠ً   )  ُبِط٠

 ٓبٌغ     ُج٘ـ٠  ُ٘ؼج إ٠ُ تظَ  ُبِط٠ أؿٔ ى

 ُظ  جغ ّ ( 00) إ٠ُ  ُـٌٔة دجْ ٝطٍٞ ٓغ

  ٌُن ك   ك٠ ػ٣ ص  إ٠ُ ٓاص٣ة  ُتٌ ثغ ك٠ تبضأ ك ٜٗ 

 ٣ذض  ُظُي ٝٗت٤جة  ُتغب٤ة أدٞ ع ك٠  ُتشؼ٤٘٣ة

 ػ٤ِٔة ٖٓ  ُ٘ تج  ُغبخ ٣ٝوَ  ُ٘ٔٞ ك٠ إٗشل ع

 ُظ د  سـ ئغ دضٝ  إ٠ُ تاصٟ ٝهض بَ  ُتغب٤ة

 أدٞ ع ك٠  ُبِط٠ تغب٤ة ك ٕ ُظُي  ُٔؼعػة

 أٝ ػع٣ؼة تغب٤ة ػ٠ِ  ألؿ ؽ ك٠ تؼتٔض  ُتغب٤ة

 تظ ك٠ ٝٓؼضٍ ػ ٤ُة جٞص  ط   طًٞع إطبؼ٤  

 أطبخ  ُبِط٠ طًٞع إؿتشض ّ إٔ تب٤ٖ ٝهض   ػ ٍ

 ُألؿب    ُتغب٤ة أدٞ ع ك٠  ُؼغٝعٟ ٖٓ

  ُبِط٠ طًٞع ٗٔٞ ٓؼضٍ إٔ إ٠ُ ب إلػ كة  ُـ بوة
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 ٖٓ ك ٗٚ ُظ  %(00-20) ب٘ـبة  إلٗ   ػٖ ٣ؼ٣ض

 ك٠  ُبِط٠ أؿٔ ى طًٞع إؿتشض ّ  ُؼغٝعٟ

  ُجٞص  تذـ٤ٖ ػ٣ ص  إ٠ُ تاصٟ ٝ ُت٠  إلؿتؼع ع

  ُنغٝ  ُت٤ٔ٘ة  ُؼ ٓة  ) ٤ُٜئة  ُٔؼ عع ك٠

 0(2000   إلعش ص٣ة  ُ٘شغ   ِة ؿِـ  ُـ٤ٌٔة

 إست٤ ع ٓؼ٤ ع إٔ ب ُظًغ  ُجض٣غ ٖٝٓ

 ٓوٞٓ   أْٛ ٖٓ تؼتبغ  ُ٘و٠  ٠ِ٤ُ٘  ُبِط٠ أٜٓ  

  ُضُٝة صٝع ٣ؤت٠ ٛ٘  ٖٝٓ 0بِط٠ ٓلغر أٟ

 أٜٓ   ٗت  ب   ُـ٤ٌٔة  ُنغٝ  ٤ٛئة ك٠  ُٔٔنَ

 ؿالُة ػ٠ِ ُِذل ظ ٓٞ هؼٜ   ك٠ ٠ِ٤ٗ بِط٠

 ال ٝدت٠  ُٔشتِلة   ُتٜج٤٘   ٖٓ  ٠ِ٤ُ٘  ُبِط٠

  ُشٌَ ػ٠ِ أؿ ؿ٠ بشٌَ  ُٔلغس   تؼتٔض

  ألٜٓ   إست٤ ع ك٠ كوؾ ُِـٌٔة  ُظ ٛغٟ

 ب ٓض ص  ُضُٝة توّٞ إٔ ٝػ٠ِ   ُٜ   ُالػٓة

  ُٔلغس   ك٠ ُتغب٤تٜ   ُ٘و٤ة ب ُؼع٣ؼة  ُٔلغس  

 إٓض ص أٝ ؿٟ٘ٞ بشٌَ ُألٜٓ   إدالٍ ؼَُٔ

  إلٗت ج٤ة ػ٠ِ ُِذل ظ ٗلـٜ  ب ألٜٓ    ُٔلغس  

  ألسط   ٖٓ إٗٚ د٤ث    ُـ٤ٌٔة ُِٔلغس    ُؼ ٤ُة

  ألٜٓ   إؿتشض ّ  ُبِط٠ ٓلغس   ك٠  ُش ئؼة

 إٗت   إ٠ُ بضٝعٙ ٣اصٟ ٝ ُظٟ ؿ٘ٞ    ُؼض 

 ٝدضٝ  ٓ٘شلغ ٗٔٞ ٓؼضٍ ط   بِط٠ ػع٣ؼة

  إلػ شة ٗـبة إٗشل ع ػ٠ِ ػالٝ  ك٤ٜ  تشٞٛ  

 ٖٓ  ُؼض٣ض ٣ِجؤ ُظُي    ُتغب٤ة أدٞ ع ك٠

  ُتشؼ٤٘٣ة  ٌُن ك   ػ٣ ص  إ٠ُ  ُٔؼ عع أطذ  

 ُؼٔ ٕ  ُؼع٣ؼة ك٠  ُل هض ُتؼ٣ٞغ  ألدٞ ع ك٠

 ٣ؼتبغ ٝٛظ  ػع ػتٚ  ُٔطِٞ   ُؼضص إ٠ُ  ُٞطٍٞ

 ػضّ ٛٞ ٛظ  ك٠  ُغئ٤ـ٠ ٝ ُـب  ُِؼع٣ؼة إٛض ع

 ) ُتغ٠ً    ُٔلغس   ك٠    ألٜٓ هط٤غ تجض٣ض

 ٖٓ  ُ٘ تجة  ُبِط٠ ػع٣ؼة إٔ ٝجض ٝهض 0(2002 

 سالٍ  ُذجْ ك٠ تل ٝ  ك٤ٜ  ٣ذض   ُٞ دض   ألّ

 ب ُظًغ ٝ ُجض٣غ ػٔغٛ  ٖٓ  أل٠ُٝ ٣ّٞ (20 ٍ)

 ُؼ٤ِٔة ت٠ُٞ ال  ُٔٞجٞص   ُٔلغس   ٓؼظْ إٔ

 هظٟٞ  أ٤ٔٛة ٣ّٞ (20) بؼض  ُؼع٣ؼة تضع٣ج

 ػ٠ِ ٓب شغ شٌَب تؤث٤غٛ  إ٠ُ ٣اصٟ ٝٛظ 

  ُٔ٘تجة  ألؿٔ ى جٞص  ٝتو٤َِ    ُتغب٤ة أدٞ ع

  ُٔلغس   ك٠ تٔ  ُٞ  ُؼ٤ِٔة ٝٛظٙ  ُذٞع  ٖٓ

 ً ٗ  ٝإٕ دت٠  ُبِط٠ بؼع٣ؼة  ُش طة  ُـ٤ٌٔة

 ػ٣ ص  شؤٜٗ  ٖٓ  ؿ٤ٌٕٞ أًبغ  جٜض إ٠ُ تذت  

  إلٗت   جِٔة ٖٓ %(09-00) ب٘ـبة   إلٗت  

 0 ( Jounce,1982)   ُؼ ّ

 انبهطي نتفزيخ ؼبيتان األسس

 انتكبثزٖ انسهٕك

  Reproductive Behavior 

 ط     ُب٤ٞػة  ألؿٔ ى ٖٓ  ُبِط٠ ٣ؼض

 ٗٞع ٣تٞهق ٝ  ُج٘ؾ" ث٘ ئ٤ة  ُش عج٠"  ُتِو٤خ

  ُج٘ـ٤ة)  ٌُغٝٓٞؿ   ػ٠ِ  ُبِط٠ ك٠  ُج٘ؾ

X  Y ) ألٗن٠ تذَٔ  ٠ِ٤ُ٘ ك ُبِط٠  (XX)  ٔ٘ب٤ 

 ٣ذَٔ ُظًغك   ٥ٝع٣   ُبِط٠  أٓ  (XY)   ُظًغ

(ZZ)    ٔ٘ألٗن٠ ب٤  (WZ)   ٖٓٝ  ٘ٛ  كٌغ  ٗشؤ 

  ُج٘ؾ( )ٝد٤ض  ٛج٤ٖ ػع٣ؼة إلٗت    ُتٜج٤ٖ

 كظَ ك٠ بٞػٞح  ُج٘ـ٠  ُتٔ ٣ؼ ٣ٝظٜغ

 ٝس طة ٓبٌغ   ُج٘ـ٠  ُ٘ؼٞ  ٣ٝبضأ  ُتؼ ٝ 

 0(0286  ٝآسغٕٝ  )ٗٞع  ألؿغ ظغٝف ك٠

 تؼغ  ُتب٣ٞغ ٓتؼضص   ألؿٔ ى ٖٓ ٝ ُبِط٠

  ُبِط٠ ٝأؿٔ ى   لغص ٓ٘ بظٞع  ب٤ؼٜ 

  ُـ٤غ ب٤٘ٔ   ُؼٝج   ٓتؼضص  طًٞعٛ   ُذ ػ٘ة

  ُغػ ٣ة أٓ  ٓ٘لغص  ػٝج٤ة بؼالهة تتؼ ٝ  د ػ٘ة

  ألٗن٠ توّٞ إٔ إٓ   ُذ ػ٘ة  ألؿٔ ى كل٠  ألب٣ٞة

  ُبِط٠ ك٠ ًٔ  طـ عٛ  ٝعػ ٣ة  ُب٤غ بتذؼ٤ٖ

 ٝ ُغػ ٣ة ب ُتذؼ٤ٖ  ُظًغ ٣وّٞ إٔ ٝ ٓ   ٠ِ٤ُ٘

 دغ ؿة ك٤تْ د ػ٘ة  ُـ٤غ ب٤٘ٔ     ُج ٠ِ٤ُ ك٠ ًٔ 

 إٔ ثب  ٝهض    ُؼ٠ِِ٣ ك٠ ًٔ  ٣لوؾ دت٠  ُب٤غ

 ؽغ٣ن ػٖ طـ عٙ ػ٠ِ  ُتؼغف ٣ـتط٤غ  ُبِط٠

 ( Fishelson ,1983).     ُغ ئذة
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 انًيبِ يصبدر

Water Resource 

 ٓظضع ٝجٞص ػغٝع  إٔ بٚ  ُٔـِْ ٖٓ

 ٝؽغ٣وة  ُـٔي ُ٘ٞع ط ُخ  ٤ُٔ ٙ ٖٓ ًٝ ف ص ئْ

 020  ُو ٕٗٞ ٖٓ 48  ُٔ ص  ً ٗ  ٝإٕ تلغ٣شٚ

  ُغٟ ٤ٓ ٙ إؿتشض ّ جغٓ   هض0287 ُـ٘ة

 ٖٓ  ُٔلغس    ؿتن٘  كوض  ُـ٤ٌٔة ُِٔؼ عع

 دـ   ُٔ   جٞص  طل   تشتِق ٝهض 0طُي

  ُتج ع  ك٠ تـتشضّ  ُشغ  ك٤ٔ ٙ ٓظضعٙ 

 ُـ٤ٔتٚ ٗظغ   ٌُِٞع ٖٓ  ُتشِض بشغؽ  ُبذن٤ة

 ُتغ / ٓجْ (  0.079) ٖٓ أػ٠ِ تغ٤ًؼ ػ٘ض

 ٖٓ  ُؼض٣ض تذَٔ  ُؼع ػ٠  ُظغف  ٤ٓٝ ٙ

 ٓشِل   أٝ ٤ًٔ ٣ٝ   أٝ ٓب٤ض   ؿٞ    ُِٔٞث  

  ُغئ٤ـ٤ة  ُٔظ عف أؿتشضٓ  ٝإط   ُتغبة ؿـ٤َ

 ٤ٓٝ ٙ  ُلغػ٤ة  ُٔظ عف إؿتشض ّ ك٤ذظع

 ٖٓ ٓؼ ُجتٜ  بؼض إال تـتشضّ ٝال  ُظذ٠  ُظغف

  COLI FORM     ُٔغػ٤ة  ُبٌتغ٣  ٓجٔٞػة

 ٝ ُتغع  ألٜٗ ع ٓنَ ُـطذ٤ة  ب٤٘ٔ  ٤ُٔ ٙ

 ٌُٖٝ ػ٤ِٜ   ُذظٍٞ ك٤ـَٜ ٝ ُؼ٤ٕٞ ٝ ُبذ٤غ  

 ػُط٠ أٝ ع٠ِٓ ٝكِتغ تغؿ٤  دٞع ػَٔ ٣لؼَ

 أٗـ  ك٠ٜ  ٥ب ع ٤ٓ ٙ أٓ     ُشٞ ئ  ُت٘و٤ة

 صعجة ٝثب    ُتِٞ  ٖٓ ُشِٞٛ   ٤ُٔ ٙ ٓظ صع

 إٗشل ع ػ٤ِٜ  ٣ؼ   ٌُٖٝ  ُؼ ّ ؽٞ ٍ دغ ع تٜ 

 ث ٠ٗ ٖٓ ٓذتٞ ٛ  ٝإعتل ع  ألًـج٤ٖ ٖٓ ٓذتٞ ٛ 

 ٖٓ البض ُظ  ٝ ُذض٣ض ٝ ٤ُ٘تغٝج٤ٖ  ٌُغبٕٞ أًـ٤ض

 تتشبغ دت٠  ٤ُٔ ٙ ك٤ٚ تؼز إؿتوب ٍ دٞع ػَٔ

  ُـ ٓة  ُـ ػ   ٖٓ  ُتشِض ٣ٝتْ ب ألًـج٤ٖ

 ٝآسغٕٝ ٗٞع )    ُذض٣ض تغؿ٤  ٣ٝتْ  ألسغٟ

 0286) 

 يٓبثاأل قطيغ

Brood stock 

 ٝ ُالػّ  ٌُ ك٠ ب ُؼضص  ُبض  ٓغ ػ   ٣ج 

 ُؼٔ ٕ ٝطُي  ُتلغ٣ز ٓشغٝع ُبض   ألٜٓ   ٖٓ

 ب ُذظٍٞ ٣٘ظخ ٝ ًب٤غ  ٝع ث٠ بٔـتٞصع  ُبض 

 ٓؼعػة أٝ ؿ٠ٌٔ ٓلغر أهغ  ٖٓ  ألٜٓ   ػ٢ِ

  ُٔتٞهغ  ُٞع ث٠ ِٞ  ُت ُتل صٟ ٝطُي بٜ  ٓٞثٞم

    ُٔلتٞدة  ٤ُٔ ٙ ك٠  ُبغ٣ة  ألؿٔ ى ك٠ دضٝثٚ

 / جْ 290 - 200) ٖٓ ب دج ّ  ُبض  ٣لؼَ ًٔ 

 ثال  دٞ ٠ُ  ُوط٤غ ػٔغ ٖٓ تؼ٣ض د٤ث   ؿٌٔة(

 ٓغ   إهتظ ص٣  ٓجضٟ  إلٗت   ٤ٌُٕٝٞ ؿ٘ٞ  

 د٤ث ٝ إلٗ    ُظًٞع ب٤ٖ  ألدج ّ تج ٗؾ ٓغ ػ  

 ٣ٝج    دجٔ    طـغ أل ُألٗن٠  ُظًغ ٤ٔ٣َ ال

 ٝطُي  ُٔـ دة ٝدض  ك٠  ُؼضص٣ة  ٌُن كة ٓغ ػ  

 ػ٤ِٔة ٝتذل٤ؼ ُِظًٞع  ُؼضٝ ٠ٗ  ُـِٞى ُتل صٟ

  ُظًٞع ب٤ٖ  ُج٘ـ٤ة  ُ٘ـبة ٝٓغ ػ      ُتلغ٣ز

  ُوبٍٞ ُؼؼق  ُتٜج٤ٖ د ُة ك٠ ٝس طة ٝ الٗ  

  ُظل   ٝٓغ ػ      ُٔشتِلة  ألط٘ ف ب٤ٖ

  ُ٘و ٝ  ٠ِػ تضٍ ٝ ُت٠ ُألٜٓ    ُظ ٛغ٣ة

 ٓغ ػ   ًظُي    ُلغػ ػ٤ِٔة صهة ٓغ  ُٞع ث٤ة

 ٓغ ٝتشٞٛ  ( )أٓغ ع ُألٜٓ    ُظذ٤ة  ُذ ُة

 ٝطُي  ُوط٤غ صّ ُتجض٣ض  ُوط٤غ ثِث أٝ عبغ إدالٍ

 ك٤ٜ  ٣وَ ٝ ُت٠  ٌُب٤غ   ألدج ّ ٖٓ ب ُتشِض

 0(Dennis, 1998)   ُشظٞبة ٓؼضٍ

 انتغذيت

Feeding 

 تؼٗةٝٓ ً ِٓة ػالئن بتوض٣ْ ٣٘ظخ  

  ألدٞ ع )  ُظٞ  ك٠ س طة ُألٜٓ  

 ُ٘وض (  ألًٞ ع٣ْ أٝ  ُل٤بغجالؽ أٝ  ُشغؿ ٤ٗة

 تل ص٣   ُتـظ٣ة ك٠  ُٔب ُـة ػضّ ٓغ  ُطب٤ؼ٠  ُـظ  

 تِٞ  ُٝؼضّ  ُٔ٘ ؿَ دٍٞ  ُضٕٛٞ تغؿ٤  ُؼضّ

 ٗٔؾ تـ٤غ ٝػضّ    ُتلغ٣ز ػ٤ِٔة ك٠  ُٔ ئ٤ة  ُب٤ئة

 ٣ـب  ضه  ُتـظ٣ة ػٖ كجؤ   إلٗوط ع أٝ  ُتـظ٣ة

 ٓ٘ ؿِٜ  ُ٘ٔٞ  ألٜٓ   ٝتذت     ُألٜٓ    ُؼوْ

 ٣٘ظخ ٝ   ؿظ   ٝػٜٗ  ٖٓ ( % 06 - 00) إ٠ُ

  ُتلغ٣ز ٓٞؿْ بض ٣ة ك٠  ألٜٓ   بتـظ٣ة ب إلٛتٔ ّ

   ٝػٜٗ  ٖٓ %(2) ػٖ ٣وَ ال بٔؼضٍ

(Fishelson , 1983) 0 
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 انظزٔف انبيئيت

Environmental Conditions       

 دغ ع  ُضعجة  ُبِط٠ ت   ٣ذ  ُذغ ع  صعجة -0

  ُذض ػٖ ٝ ُشغٝ  ( 9ّ 70 - 29 ) ٖٓ ٓن٠ِ

   ُألٜٓ   دغ عٟ إجٜ ص ٣ـب   ألٓنَ

 تطٞع ك٠ عئ٤ـ٠ ػ َٓ  ُذغ ع  ٝتؼتبغصعجة

 ػ٠ِ ٣تٞهق  ُظٟ  ُب٤غ ٝكوؾ  ُٔب٤غ ٝٗٔٞ

 صعجة ٝإعتل ع DTU    ُذغ ع٣ة  ُٞدض  

 ُِب٤غ  ُـظ ئ٠  ُتٔن٤َ ٖٓ ٣ـغع  ُذغ ع 

  ُوشغ  إط بة إٗؼ٣ْ إكغ ػ شؾ٣ٝ٘  ُٔشظ 

 ػ٣ ص  ب٤٘ٔ   ُٔبٌغ   ُلوؾ ُذضٝ  ٝتاصٟ

  ُج٤ٖ٘ ُٔٞ  تاصٟ تظبظبٜ  أٝ طُي ػٖ  ُذغ ع 

 0(0286   ٝآسغٕٝ )ٗٞع  

  ُذغ ع  صعجة ب٤ٖ إهتغ ٕ ٛ٘ ى    الػ    -2 

  ُٔغ ًؼ ػ٠ِ تؤث٤غ ٖٓ ُٜ  ُٔ  ٝ إلػ   

  ُج٘ـ٤ة  ُٜغٓٞٗ   إكغ ػ تذٌْ  ُت٠  ُؼظب٤ة

 / إػ    ؿ ػة (06 – 07 ٖٓ)  ُبِط٠ ٣ذت  ٝ

 بٞػغ طُي ٣ٝتذون ب ًُِٞؾ شضتٜ  ٝتو ؽ ٣ّٞ

 ٝ ُت٠  ُوغٗلِة ) ؿْ 020) كِٞعؿ٘  ُٔب   (7)

 ػ ص٣ة ُٔبة أٝ  طلغ   أٝ دٔغ   أشؼة ت٘تج

 )ٗٞع   ٓتغ( 0,9) إعتل ع ػ٠ِ ٝ   (000)

 0(0286  ٝآسغٕٝ

  ٤ٓٙ ك٠  ألًـج٤ٖ تظبظ     ُظ ئ   ألًـج٤ٖ -7

 تظبظبٚ  أٓ   ُٔ٘ ؿَ ٗٔٞ تنب٤ؾ إ٠ُ تاصٟ  ُذٞع

 ٣غه   إلٗت   ٣اصٟ  ُب٤غ تذؼ٤ٖ ٤ٓ ٙ ك٠

  ُج٤ٖ٘ ُٔٞ   ألثغ ٣ٔتض ٝهض ٝٓشٞٛة ػؼ٤لة

 ك٠ توضّ ًِٔ  ػ ٤ُة ُتغ٤ًؼ   ٣ذت   ٝ ُظٟ

 ُٔـتٟٞ  ُبِط٠ أٜٓ   ٝتذت   تطٞعٙ ٓغ دَ

    ُظ ئ   ألًـج٤ٖ ٖٓ ُتغ( / ٓجْ 9 ػٖ) ٣وَ ال

 ؿِـِة    ُـ٤ٌٔة  ُنغٝ  ُت٤ٔ٘ة  ُؼ ٓة ئة ٤ُٜ )

  0(2008   إلعش ص٣ة  ُ٘شغ  

 

 

 انبهطي تفزيخ طزق

 انتفزيخ انؼشٕائٗ 

Wild Spawning 

  ُٔـطذ   ج٤ٔغ ك٠ ٓ٘تشغ  ٠ٛٝ 

 ٝس طة ( شغٝ    ٓ ُذة   ػظبة )  ُٔ ئ٤ة

 تذ   ُـ٤ٌٔة  ُٔؼ عع ك٠ ًٝظُي  ُؼذِة

  ألؿٔ ى ٣وّٞ ٝك٤ٜ   ألؿغ ظغٝف

 Maternal mouth brooders  ٘ة ُذ ػ

 أعػ٤ة ك٠ دلغ  ٤ٛئة ػ٠ِ  ُؼٝج٤ة ػش بب٘  

 ب كغ ػ ٣وّٞ  ُظٟ  ُظًغ بٞ ؿطة  ُذٞع

 تـتوبِٜ  ٝ ُت٠ ( ج٘ـ٤ة ج طب٤   ) ٛغٓٞٗ  

 ٖٓ  ُـؼٍ ػ٤ِٔة تبضأ ثْ    ُشْ ؽغ٣ن ػٖ  ألٗن٠

 ػ٠ِ  ُب٤غ تؼغ د٤ث  ألٗن٠ ٖٓ ٝ ُوبٍٞ  ُظًغ

 ثْ   ب سظ بٚ  ُظًغ ٣وّٞ ثْ   ٓتت ٤ُة صكؼ  

 أٝ  ٠ِ٤ُ٘  ُبِط٠ ك٠ ًٔ   ألٗن٠ هبَ ٖٓ  ُتذؼ٤ٖ

 أؿٔ ى أٓ     ُج ٠ِ٤ُ ك٠ ًٔ   ُظًغ هبَ ٖٓ

 Substrate spanners   د ػ٘ة  ُـ٤غ  ُبِط٠

 شٜٞع( 7 - 2 ) ٓبٌغ  ٣ٌٕٞ  ُج٘ـ٠  ُ٘ؼج ك ٕ

  ُظًغ ٖٓ ًَ ٣ش عى د٤ث  ُؼ٠ِِ٣  ُبِط٠ ك٠ ًٔ 

 دلغ  ٤ٛئة ػ٠ِ إٓ  ٤ة ُؼٝج ػش ب٘   ك٠ ٝ ألٗن٠

 د٤ث  ُٔـٔٞع   ُ٘ب ت   ػ٠ِ  ُب٤غ ٝػغ ٣تْ أٝ

 ثْ الطوة ج٤الت٤٘٤ة ٓ ص  بٞجٞص  ُب٤غ ٣ت٤ٔؼ

 ٓ٘لغص  ػٝج٤ة بؼالهة  ُضٝع   ُؼٝج ٕ ٣ؼ ٝص 

 0(0286  ٝآسغٕٝ  )ٗٞع

 انًسيطز انطبيؼٗ انتفزيخ

Controlled Spawning 
  ُتؼ ٝ  بٔٔ عؿة ُألٜٓ   ٣ـٔخ ٝك٤ٜ 

 تذ  ٌُٖٝ  ُب٤ئ٤ة  ُظغٝف دـ  ؼ٠ؽب٤ بشٌَ

 ٖٓ  ُلٌغ  تطٞع  ٝهض  الٗـ ٕ ؿ٤طغ 

  ألؿٔ٘ت٤ة  ألدٞ ع إ٠ُ  ُتغ ب٤ة  ألدٞ ع

 ٖٓ)  ُتغ ب٠  ُذٞع ٓـ دة ٝتلؼ0َٝ ُٜ ب  

  ٓ ّ ط٤ض دٞع  ٗش   ٓغ (2ّ 0000 - 000

 تـٔخ ٓ جة ط   بـغٗض   ٓجٜؼ  ُغٟ كتذة

 ُغب٤غ  بض ٣ة ٝك٠    ألٜٓ   صٕٝ  ُؼع٣ؼة بضسٍٞ
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 ٝتط٤ٜغ تجل٤ق ٖٓ  ُذٞع ٝتج٤ٜؼ  ػض ص ٣تْ

 ٝتـ٤ٔض  ٤ٍُٔٞ ٝػبؾ ٝتـ٣ٞة سغبشة أٝ ٝدغ 

 ٓغ ؿْ( 60 – 70) ٖٓ  ٤ُٔ ٙ ٓ٘ـٞ  ٝػبؾ

 ٗوَ ٣تْ ث0ْٝ ُظغف  ُغٟ ؿغٗض   إدٌ ّ

 أدٞ ع إ٠ُ  ُتشت٤ة أدٞ ع ٖٓ  ألٜٓ  

 بٞػٕ  ُذٞع ٖٓ (2ّ / ؿٌٔة 0) بٔؼضٍ  ُتلغ٣ز

 طًغ0 ) ج٘ـ٤ة ٝٗـبة ؿٌٔة / جْ(290 - 200)

   أٝع٣ ( X ٠ِ٤ٗ )  ُتٜج٤ٖ د ُة ك٠ ( إٗ   7  

 %( 7 - 2 بٔؼضٍ) بغٝت٤ٖ %(29)  ُتـظ٣ة ٝتوضّ

 إ٠ُ ب ُتضع٣ج توَ ثْ  ُبض ٣ة ك٠  ألٜٓ   ٝػٕ ٖٓ

 كتغ  ب ؿتتن٘    ُٔٞؿْ سالٍ %(0,9 – 0,7)

 ُت٤ٔ٘ة  ُؼ ٓة  ٤ُٜئة )    ُتلغ٣ش   ب٤ٖ  ُغ دة

  إلعش ص٣ة  ُ٘شغ   ؿِـِة    ُـ٤ٌٔة  ُنغٝ 

 2008)0  

  ُتلغ٣ز تْ هض ٣ٌٕٞ أبغ٣َ شٜغ بض ٣ة ك٠

  ُذٞع ك٠ ػع٣ؼتٜ   ألٜٓ   تطِن د٤ث  

  ُغٟ كتذة أٓ ّ  ُظ٤ض دٞع ك٠ تتجٔغ ٝ ُت٠

 أٝػ٘ض  ُب ًغ  ُظب ح ك٠ ٣ّٞ ًَ  تج٤ٔؼٜ   ٤ُتْ

 تظل٤ة ٣تْ ٤ٗٞ٣ٞ شٜغ أٍٝ  ٝك٠  ُـغٝ 

 بؼض أسغٟ غ ٓ  ُضٝع  تؼ ص ثْ تٔ ٓ   ُذٞع

 ٗلؾ ٣ٝـتٔغ  ُٔالث٤ٕٞ أٝ ب ُج٤غ تط٤ٜغٙ

 0 ُشغ٣ق صٝع  التٔ ّ  ُبغٗ ٓج

 صعجة ت٘شلغ ٝػ٘ضٓ   ُشت   بض ٣ة ك٢

  ُٜ٘ ئ٤ة  ُتظل٤ة ٣تْ (20ّ9ػٖ)  ُذغ ع 

 كظَ ٣تْ بذ٤ث  ألٜٓ   تشت٤ة ٣ٝتْ ُِذٞع

 )ٗٞع   ػ ّ ًَ ٌٝٛظ   الٗ   ػٖ  ُظًٞع

 0(0286  ٝآسغٕٝ

 انتفزيخ َصف انصُبػٗ

Semi artificial spawning 

  ُتذٌْ تذ   ُبِط٠ تلغ٣ز ٣تْ ٝك٤ٚ

 ؿٞ   ( ػج ج٤ة أٝ بالؿت٤ي ) طٞ  ك٠  ٌُ َٓ

 0أًٞ ع٣ْ أٝ ك٤بغجالؽ أٝ أؿٔ٘ت٤ة أدٞ ع ك٠

 ٖٓ  ألٜٓ   ٗوَ ٣تْ كبغ ٣غ شٜغ ٓ٘تظق ك٠ -0

 ) بٔؼضٍ ٝتٞػغ  ُظٞبة ٠إُ  ُتشت٤ة أدٞ ع

 2ًجْ/ّ 0 أٝ ت٣ٜٞة بضٕٝ 2ًجْ/ّ 0,9

 / ؿٌٔ   0 بٔؼضٍ  ُتشؼ٣ٖ ٝ ُش ئغ ب ُت٣ٜٞة(

 0  ُج٘ـ٤ة ٝ ُ٘ـبة  ُذجْ ٓغ ػ   ٓغ 2ّ

 تظَ بذ٤ث ب ُتضع٣ج  ُذغ ع  صعجة عكغ ٣تْ -2

 (06 – 07) ٖٓ ٝ إلػ    9(ّ 70– 29 إ٠ُ)

 0طُي ػ٠ِ ٝتنب  ٣ّٞ / ؿ ػة

 ُوِة ٗظغ    ٝٓتؼٗة ً ِٓة ػالئن بتوض٣ْ ٣٘ظخ -7

 )  ُل٤ت ٤ٓ٘   بؼغ إػ كة ٓغ  ُطب٤ؼ٠  ُـظ  

 أثغ تذض   ُت٠  ُٔؼض٤ٗة ٝ ألٓالح ( ٛـ -  

 0ُألٜٓ    ُت٘ ؿ٠ِ  الص   ٖٓ كتذـٖ تغ ٠ًٔ

 ٖٓ كِتغتٜ  بؼض  ُغٟ ٤ٓ ٙ ب ؿتشض ّ ٣٘ظخ -0

 ؽ هة تٞكغ ٝ ُت٠  ٥ب ع ٤ٓ ٙ أٝ  ُشٞ ئ  

 ٤ٓٞ٣   ٤ُٔ ٙ تـ٤٤غ ٓؼضٍ ٓغ ػ   ٓغ  ُتضكئة

 0إػػ   صٕٝ  ُلؼال  ٖٓ  ألدٞ ع ٝٗظ كة

 ٣تْ ٝ ٣ٞٓ  02 ًَ تلغ٣ز صٝع  ػَٔ ٣تْ -9

  إلٗ   ٖٓ  ُٔشظ   ُب٤غ ػ٠ِ  ُذظٍٞ

 ٛظٙ إدالٍ ٣تْ ثْ ٓ   بٚ ٝػ   ك٠  ُذ ػ٘ة

 ٝ ُت٠ وَٓـت دٞع ك٠ ٓجٜؼ  بؤسغٟ  إلٗ  

  0 ُذٞع ُ٘لؾ تؼ ص تؼط٠

  ُٔلوؾ ك٠  ُٔشظ   ُب٤غ تذؼ٤ٖ ٣تْ -6

 جْ 00 ) ٓ  (  ُتغ / ب٤ؼة 2000 بٔؼضٍ)

  ٤ُٔ ٙ تـ٤غ ٓؼضٍ ػبؾ ٓغ ( ٓ   ُتغ / ب٤غ

 ببغٓ٘ج ٗ   ٝتط٤ٜغٙ  ُذغ ع  ٝصعجة

 0م( 60 - 70 ُٔض  7ّ / جْ 2) بٞت ؿ٤ّٞ

  ٤ُغه   تذؼ٤ٖ ٣تْ  ُٔخ ٤ًؾ  ٓتظ ص بؼض -0

 (2ّ / ٣غهة 2000) بٔؼضٍ  ُظٞبة ص سَ إٓ 

   (2ّ / ٣غهة 90) بٔؼضٍ ُِذؼ ٗ   ت٘وَ أٝ

(Fishelson , 1983)0 

http://www.gafrd.org/tags/7015/posts
http://www.gafrd.org/tags/7015/posts
http://www.gafrd.org/tags/11129/posts
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 انتفزيخ انصُبػٗ

Artificial Spawning  

 ٓ٘ظ  ُوض٣ٔة  ُظ٤٘٤ة  ُذؼ ع  ػغكتٚ

  ُتلغ٣ز ٌغ ك بضأ  كوض أٝعب  أٓ  م.ّ ؿ٘ة 2000

  ُش ٓؾ  ُوغٕ ٓ٘ظ  ٌُ٘ ئؾ ع ٛب٠ ُضٟ  ُظ٘ ػ٠

 دت٠ ب ُتضع٣ج  ُلٌغ  تطٞع  ثْ  ٤ُٔالصٟ ػشغ

 ( ٝ ُظ٘ ػ٤ة  ُطب٤ؼ٤ة )  ُٜغٓٞٗ   ظٜغ 

  ُظ٘ ػ٠  ُتلغ٣ز ب٤ٖ  ُل طَ  ُذض تؼتبغ ٝ ُت٠

  ُبِط٠ تلغ٣ز أٌٖٓ ٝهض 0ط٘ ػ٠ ٝ ُ٘ظق

 بٜغٕٓٞ  ُبغ٣ت٠ٗٞ  ُـش   ك٠ ب ُذوٖ ط٘ ػ٤ 

 ص٤ُٝة( ٝدض  29) بٔؼضٍ HCG  ُبشغٟ  ُٔش٤ٔة

 ٖٓ جْ 100/ ٗش ٤ٓة ؿض  ٓذٍِٞ ٓجْ( 0,29ٝ)

  .(Dennis, 1998)  ُتٞ ٠ُ ػ٠ِ  ُـٌٔة ٝػٕ

 

 

 انبهطي أسًبك في انتفزيخ أسبنيب

  ُبِط٢ أؿٔ ى ك٢  ُتلغ٣ز أؿ ٤ُ  ت٘ٞع

 ٓج ٍ ك٢ ِٓٔٔٞؽ توضّ إ٢ُ أص١  ُؼع٣ؼة ُتٞك٤غ

 أؿٔ ى ٖٓ  إلٗت   ٝػ٣ ص   ُـ٢ٌٔ  إلؿتؼع ع

 أؿٔ ى ٖٓ ًب٤غ  ٤ًٔ   ػ٢ِ ُِٝذظٍٞ    ُبِط٢

  ة ُٔ٘ ؿب  ُب٤ئ٤ة  ُظغٝف تٞ كغ ٣ج     ُبِط٢

  ُٜغٓٞٗ    كغ ػ ٣تْ دت٢  ُذغ ع  صعجة ٓنَ

 ؽغ٣ن ػٖ  ُتب٣ٞغ ػ٤ِٔة إتٔ ّ ػ٢ِ تـ ػض  ُت٢

 0  ُت٘ ؿ٤ِة  ُلتذ   ٖٓ ٝإسغ جٚ  ُب٤غ ت٣ٌٖٞ

 االيٓبث قطيغ اختيبر ٔكيفيت يصذر

 ٝ الٜٓ    ألب   هط٤غ ػ٢ِ  ُذظٍٞ ٣تْ

 ك٢  الٜٓ   تغب٤ة ٣تْ أٝ  ُطب٤ؼ٤ة  ُٔظ صع ٖٓ

 ك٢  الٜٓ   تغب٤ة  ألكؼَ ٖٓ ٣ٝؼض   أدٞ ع

  ُشٌَ د٤ث ٖٓ أٗتش بٜ  ٣تْ د٤ث   أدٞ ع

 س طة ُِ٘و ٝ  أهغ  تٌٕٞ بذ٤ث  ُظ ٛغ١ 

  ألب   هط٤غ  ست٤ ع ٣ٝؼتبغ    ٢ِ٤ُ٘  ُبط٢ِ أؿٔ ى

 ٣ٝج . ػ٤ِٔة ُتلغ٣ز أعً ٕ أْٛ ٖٓ ٝ ألٜٓ  

 إ٢ُ  ُتغب٤ة ٌٓ ٕ ٖٓ ٗوِٜ  ػ٘ض  الٜٓ   أهِٔة

    ُتلغ٣ز ٓٞؿْ ذ٣ٖ٤ دت٢ ٝتج٤ٜؼٛ   ُتلغ٣ز

 ُٜ  د ُة أكؼَ إ٢ُ ٝ ألٜٓ   ب ألب   ُِٝٞطٍٞ

  ألب   تٌٕٞ إٔ ٣غ ػ٢  ُتلغ٣ز ٓٞؿْ ك٢

 ٝطُي  ُج٘ـ٢  ُ٘ؼج د٤ث ٖٓ ج ٛؼ  ٝ الٜٓ  

 0 ألؿٔ ى ٝدجْ  ُت٘ ؿ٤ِة  ُلتذ   ؽغ٣ن ػٖ

 بؼض ٝ ألٜٓ    ألب   تشؼ٣ٖ ك٢ ٣ٝغ ػ٢     

 ًَ ٣ٌٕٞ بذ٤ث أدٞ ع ك٢ تشؼ٣ٜ٘   ست٤ عٛ 

 أكغ ص تٌٕٞ إٔ ٝ دضٙ ػ٢ِ دٞع ك٢ ج٘ؾ

 دجْ بٔتٞؿؾ كتٌٕٞ  ُؼٔغ ك٢ طـ٤غ   ُوط٤غ

 ؿ٘ة ػٖ ػٔغٛ  ٣ؼ٣ض ٝال  جْ( 290 -200)

 ػ ص كٌِٔ    ػ ٤ُة ًل    طٝ هط٤غ إ٢ُ ٣اص١ ٝطُي

 ٝهَ  ُت٘ ؿ٤ِة ًل  تٜ  هِ  ًِٔ   ُـٌٔة ػٔغ

 ٝآسغٕٝ )ٗٞع   ٝ ُؼع٣ؼة  ُب٤غ ٖٓ إٗت جٜ 

 0286)0 

  الٜٓ   ٓظضع ٣ٌٕٞ إٔ  ٣ج ًٔ 

 ٝٓ٘تشبة ػ ٢ُ ٝع ث٢  طَ ٝط   بٚ ٓٞثٞه 

  ُتشؼ٣ٖ ؽغ٣وة ٖٓ  ُتؤًض ػ٠ِ ػالٝ    ٝع ث٤ 

 ٖٝٓ    ألدٞ ع ك٢ ػ ٤ُة  ٌُن كة تٌٕٞ ال بذ٤ث

 د٤ث ٖٓ ٓ٘ ؿبة ب٤ئ٤ة ظغٝف تٞ كغ  ُؼغٝعٟ

 ب ُ٘ـبة  ُتـظ٣ة بؼ٤ِٔة ٝ الٛتٔ ّ  ٤ُٔ ٙ  جٞص 

  ُتلغ٣ز ٓٞؿْ ك٢ سٍٞ ُض هبَ ٝ الٜٓ   ُألب  

  0 ُؼع٣ؼة ٖٓ ػ ٢ُ إٗت   ػ٢ِ ٗذظَ دت٢

 

 اإلرشبديت انًتطهببث

  إلعش ص٣ة  ُتضع٣ب٤ة  ألٗشطة إٔ الع٣ 

 ه ئٔة ً ٗ  إط  إال  ُ٘ج ح ُٜ  ٣ٌت  إٔ ٣ٌٖٔ ال

  ُتضع٣ب٤ة ُِٔتطِب   صه٤ن تذض٣ض ػٞ  ك٠

  ألٗشطة تِي ٖٓ ُِٔـتٜضك٤ٖ  إلعش ص٣ة

 ٓتطِب   ك ٕ أسغٟ ةٗ د٤ ٖٝٓ ) ُٔـتغشض٣ٖ(

 تشغ  ال ك ٜٗ  تؼضص  ٜٓٔ   ُٔـتغشض٣ٖ ٛاال 

  ُذ جة. ُٔلّٜٞ ٝ ُ٘ظغٟ  ُلٌغٟ  إلؽ ع ػٖ

http://www.gafrd.org/tags/6878/posts
http://www.gafrd.org/tags/6878/posts
http://www.gafrd.org/tags/6878/posts
http://www.gafrd.org/tags/6878/posts
http://www.gafrd.org/tags/6878/posts
http://www.gafrd.org/posts/86087
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 ٖٓ ب ُغؿْ أٗٚ ٣تؼخ ؿبن ٓ  ػ٠ِ ٝب٘    

 ُِذ جة  تؼغ٣لْٜ ك٠ ٝ ُب دن٤ٖ  ُؼِٔ   إستالف

 ؿٞ    ُذ ج   إٔ ػ٠ِ ب٤ْٜ٘  تل ه   ٛ٘ ى إٔ إال

  ُٔذغًة  ُوٟٞ ٖٓ غتؼتب  ُ٘لـ٤ة أٝ  ُلـ٤ُٞٞج٤ة

  ُـِٞى ك٠  الٗطالم ٗوطة ك٠ٜ ُِـِٞى  ٝ ُض كؼة

 أٓ   ُلغص  بٚ ٣وّٞ ٗش ؽ أٟ بض ٣ة ٌُٜٞٗ   إلٗـ ٠ٗ

 طًغ كوض  الدت٤ ج   ُو٤ ؽ ب ُ٘ـبة

(Bratnagat   0280) ٕالدت٤ ج   ه٤ ؽ أ  

  ُٞظ٤ل٤ة  ُب٤ ٗ   تذ٣َٞ ٜٓ٘   ُـغع ػ٤ِٔة ٠ٛ

  ُتذ٤َِ ػ٤ِٔة   إجغ ٣ـَٜ دت٠ ٤ًٔة ب٤ ٗ   إ٠ُ

  ُطغم بؼغ ٝطًغ  ُب٤ ٗ    ُٜظٙ  إلدظ ئ٠

 ك٠  ُطغم ٛظٙ ُ٘ج ح ٝ شتغؽ  الدت٤ ج   ُو٤ ؽ

  ألبؼ ص تؼٜٔ٘  ػغٝع   الدت٤ ج   ه٤ ؽ

  ٌُٔٞٗ   -2    ُٜٔ ّ -0 ٠ٛٝ  ُِٞظ٤لة  ُنالثة

   ألص  .-7   ُـ٤ًِٞة

 ك٠ ٝ ُتضع٣ب٤ة  ُتؼ٤ٔ٤ِة  ُبغ ٓج ٝتؼتٔض

 د ج   ػ٠ِ أؿ ؿ٤ة بظلة  ُؼع ػ٠  إلعش ص

 أدض  ألؿ ؽ ٛظ  ٣ٝٔنَ    ُؼع ع ٝ ٛتٔ ٓ  

 تؼتبغ د٤ث  ُتؼ٤ِْ ٖٓ  ُ٘ٞع ُٜظ   ُغئ٤ـ٤ة  ُٔؼ ُْ

  ُِٔذة ُِذ ج    إلعش ص٣ة  ُبغ ٓج ٓو بِة

 ٛظٙ ٗج ح ػٞ َٓ أْٛ ٖٓ ُِٔـتغشض٣ٖ ٝ ُؼ جِة

 ك٠ ٝ ُب دن٤ٖ  ُٔتشظظٕٞ أجٔغ ٝهض  ُبغ ٓج 

 ػ٠ِ  ُتؼغف أ٤ٔٛة ػ٠ِ  ُؼع ػ٠  إلعش ص ٓج ٍ

 ك٠ أؿ ؿ٠ ًٔ٘طِن  ُذو٤و٤ة  ُٔـتغشض٣ٖ د ج  

 ج ص . إعش ص٣ة ٓجٜٞص   أ٣ة ٝت٘ل٤ظ تشط٤ؾ

Bradfield (1950: pp 7-8), Kelsey & 

Hearne (1965: pp 211-215), 

Maunder (1972), Sanders, others 

(  000-020  ص ص 0200 ُش٠ُٞ )(1960)

ػبض  ُـل ع  ( 77-72  ص ص 0200 ُؼ ص٠ُ )

  0(0208(  ػٔغ )702-700  ص ص 0206)

 ٣تطِ   إلعش ص١  ُبغٗ ٓج ٝتشط٤ؾ

  دت٤ ج   ػٖ ًٝ ك٤ة طذ٤ذة ٓؼِٞٓ   تٞ كغ

 تل٤ض د٤ث    ُٔـتٜضك٤ٖ ٝ ٛتٔ ٓ   ٝٓشٌال 

 تِي أ٣ُٞٝ   تذض٣ض ك٢  ُٔؼِٞٓ   ٛظٙ

  ُتؼ٤ٔ٤ِة  ألٛض ف ٝط٤ ؿة  الدت٤ ج   

  إلعش ص١   ُتؼ٢ٔ٤ِ  ُٔذت١ٞ ٝتذض٣ض  إلعش ص٣ة

 كؼ ٤ُة ٝتو٤ْ    إلعش ص٣ة  ُغؿ ئَ ٝتظ٤ْٔ

 إٔ ٣ج   إلعش ص١ ُِبغٗ ٓج  ُتؼ٤ٔ٤ِة  ألٗشطة

  ُٔتؼِوة  ُٔش ًَ ٤ ع ست أؿ ؽ ػ٢ِ ٣وّٞ

  )٤ًِؾ أش ع ب٤٘ٔ   ُٞ ػذة ب الدت٤ ج  

 ػ٢ِ  ُتؼغف أ٤ٔٛة إ٢ُ (80 ص0209 ٤ٛٝغٕ

 ُض٣ْٜ  تِي ٝإث ع  ٝٓش ًِْٜ  ُؼع ع  دت٤ ج  

 كشَ ٖٓ  ُبذن٤ة  ُتج ع  أثبتتٚ ُٔ  ٗظغ  ٝطُي

 ت٘ل٤ظٛ  تْ ٝ ُت٢  ُ٘ جذة  إلعش ص٣ة  ُبغ ٓج ج٤ٔغ

  ُبغ ٓج ٛظٙ ٗوَ ٓذ ُٝة ػ٘ض  ُٔ٘ ؽن بؼغ ك٢

  دت٤ ج   ك٢ ٓشتِلة أسغ١ ٓ٘ ؽن ك٢ ٝت٘ل٤ظٛ 

 إٔ ػغٝع  ػ٢ِ ٣اًض ٓٔ  ػع ػٜ   ٝعؿب  

  ُؼع ع  دت٤ ج   ٓغ  إلعش ص٣ة  ُبغ ٓج تِتو٢

                              0ٝٓجتٔؼْٜ ٓ٘طوتْٜ ٝظغٝف ُٞ هغ ٝكو 

  ُٔتطِب   تذض٣ض إٔ ٣تؼخ ؿبن ٓٔ 

 ُؼٔ ٕ  أل٤ٔٛة ٖٓ ٤ُةػ  صعجة ػ٢ِ  إلعش ص٣ة

 ٝ ُت٢  ُلؼ ُة  إلعش ص٣ة  ُبغ ٓج ٝت٘ل٤ظ تشط٤ؾ

 ك٢  ُٔغؿٞبة  ُـ٤ًِٞة  ُتـ٤غ   إ٢ُ تاص١

 ًٔ  .  ُٔـتغشض٣ٖ ٝ تج ٛ   ٜٝٓ ع   ٓؼ عف

  ألكغ ص إٔ ػ٢ِ إجٔ ع شبٚ ٛ٘ ى إٔ  ُوٍٞ ٣ٌٖٔ

  ألؿ ؿ٢  ُٔظضع ْٛ أٗلـْٜ  ُٔـتغشضٕٝ أٝ

  ُٔظ صع ب ه٢ إٔٝ  إلعش ص٣ة  ُٔتطِب   ُتذض٣ض

                                                                                                        0 ُت ٤ُة  ُٔغ ت  ك٢ تؤت٢

 انبحثيت األْذاف

 ٛظ  ك ٕ    ُبذن٤ة  ُٔشٌِة ٓغ إتـ ه 

 ٓتطِب   تذض٣ض عئ٤ـ٤ة بظلة ٣ـتٜضف  ُبذث

 د ئؼٟ ُضٟ ة ُـ٤ٌٔ  ُٔلغس   تذض٣ث

    ُـ٤ز ًلغ بٔذ كظة  أل٤ِٛة  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

  ُت ٤ُة   ألٛض ف تذو٤ن سالٍ ٖٓ ٝطُي

 ُِٔلغس    ُغ ٖٛ  ُٞػغ ػ٠ِ  ُتؼغف -0

   د٤ث ٖٓ ٝطُي  ُبذث ػ٤٘ة  ُـ٤ٌٔة
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  ٤ُٔٔؼ  ٝ إلجتٔ ػ٤ة  ُششظ٤ة  ُؼٞ َٓ -أ   

 0  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   ُذ ئؼٟ

 ٗش    ب إل  ُٔتؼِوة  ُؼٞ َٓ -    

 0  ُـ٤ٌٔة ُِٔلغس   ٝ ُتج٤ٜؼ  

 ب ُٔلغس    ُٔؼعػ٤ة  إلص ع٣ة  ُؼٞ َٓ -    

 0  ُـ٤ٌٔة

  ُل٠٘ ب ألشغ ف  ُش طة  ُؼٞ َٓ --ص   

 0  ُـ٤ٌٔة ب ُٔلغس  

 أؿٔ ى ٓلغس   تذض٣ث ٓتطِب   تذض٣ض -2

 د ئؼٟ ب٤ٖ ٝك٤٘  ٝإص ع٣  تٌُ٘ٞٞج٤   ُبِط٠

 0  ُٔبذٞث٤ٖ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

  إلعتب ؽ٤ة  ُؼاله   ٝٓـؼ٣ٝة ٗٞػ٤ة تذض٣ض -7

  ٤ُٔٔؼ   ُشظ ئض بؼغ ب٤ٖ  ُو ئٔة

 ٝأؿِٞبْٜ  ُـ٤ٌٔة ٝٓلغس تْٜ ُِٔبذٞث٤ٖ

 ٓتطِب   صعجة ٖٓ ًَٝ جٜة ٖٓ  إلٗت ج٠

 جٜة ٖٓ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   ٛظٙ تذض٣ث

  0أسغٟ

 تٞ جٚ  ُت٠  ُٔشٌال  أْٛ ػ٠ِ  ُٞهٞف -0

 ٍٓج  ك٠  ُبِط٠ أؿٔ ى ٓلغس   د ئؼٟ

 0 ُـ٠ٌٔ  ُتلغ٣ز

 انبحثٗ انفزض

 ٖٓ ًَ ب٤ٖ إعتب ؽ٤ة ػالهة تٞجض تاثغ

  ُبِط٠ أؿٔ ى ٓلغس   تذض٣ث ٓتطِب   صعجة

 ًَٝ  ُٔبذٞث٤ٖ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   د ئؼٟ ُضٟ

    ُت ٤ُة  ُؼٞ َٓ ٖٓ

  ٤ُٔٔؼ  ٝ إلجتٔ ػ٤ة  ُششظ٤ة  ُؼٞ َٓ -0

  ُٔبذٞث٤ٖ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس   ُذ ئؼٟ

 ٝ ُتج٤ٜؼ   ب إلٗش     ِوة ُٔتؼ  ُؼٞ َٓ -2

 0  ُبذث ػ٤٘ة  ُـ٤ٌٔة ُِٔلغس  

 ب ُٔلغس    ُٔؼعػ٤ة  إلص ع٣ة  ُؼٞ َٓ -7

 0  ُبذث ػ٤٘ة  ُـ٤ٌٔة

 ب ُٔلغس    ُل٠٘ ب إلشغ ف  ُش طة  ُؼٞ َٓ -0

 0 ُبذث ػ٤٘ة  ُـ٤ٌٔة

 انبحثيت انطزيقت

 ػ٤٘ة ٖٓ  ُبذث ٛظ  ب٤ ٗ   جٔغ تْ

 د ئؼٟ ٖٓ  (د ئؼ08) بِـ    بـ٤طة ػشٞ ئ٤ة

 ٣ٔنِٕٞ    ُش٤ز ًلغ بٔذ كظة  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

  ُٔلغس   د ئؼٟ إجٔ ٠ُ ٖٓ %(80,2)

 (د ئؼ 90) إجٔ ٤ُْٜ ٝ ُب ُؾ  أل٤ِٛة  ُـ٤ٌٔة

 ُٔؼ صُة ؽبو   ٝطُي

  ٝهض)  (COCHRAN,1997:P113ًًٞغ ٕ 

 ب ُٔو بِة  إلؿتب٤ ٕ  ُبذن٤ة  ُب٤ ٗ   ُجٔغ أؿتشضّ

 ٓ   إلؿتب٤ ٕ تٔ ع إؿ تظ٤ْٔ ٝإؿتِؼّ  ُششظ٤ة

  ٌُت ب   ٖٓ  ُؼض٣ض ٓغ جؼة -0      ٠ِ٣

  ُتلغ٣ز بٔج ٍ  ُٔغتبطة  ُؼ٤ِٔة ٝ ُضع ؿ  

 بٔـتذضث    ُٔؼ٤٘ة  ُل٤٘ة ٝ ُجٞ ٗ     ُـ٠ٌٔ

 ب٘ٞص تذض٣ض بـغع ٝطُي    ألؿٔ ى تلغ٣ز

 ك٠ تؼ٤ٜٔ٘  ٣ج   ُت٠  ُٔـتذضثة  ُٔٔ عؿ  

 ُبؼغ إؿتطالػ٤ة ػ٣ ع   -2 0 إلؿتٔ ع 

 ػ٠ِ ُِتؼغف  ُضع ؿة بٔ٘طوة  ُـ٤ٌٔة ٔلغس   ُ

  ُب دن٤ٖ ٓ٘ هشة -7 0 ُٔلغس   تِي ؽب٤ؼة

  ُنغٝ  ُت٤ٔ٘ة  ُؼ ٓة ب ٤ُٜئة ٝ إلسظ ئ٤٤ٖ

  ُبذ ع ُؼِّٞ  ُو٠ٓٞ ٝ ُٔؼٜض    ُـ٤ٌٔة

 ببؼغ  ُـ٠ٌٔ  ُتلغ٣ز ك٠ ٝ ُب دن٤ٖ   ٝ ُٔظ ٣ض

  ُٔـتذن   دظغ بـغع ٝطُي  ُؼع ػة ٤ًِ  

 إجغ   -0 0 ألؿٔ ى بتلغ٣ز  ُٔغتبطة  ُل٤٘ة

 تظ٤ٜٔٔ  بؼض  إلؿتب٤ ٕ إلؿتٔ ع  ٓبضئ٠ إستب ع

 ػ٠ِ ُِتؼغف  ُبذث بٔ٘طوة د ئؼ٣ٖ سٔـة ػ٠ِ

 أػتٔض  ٝهض ٓذت٣ٞ تٜ  ٝٝػٞح ٓالئٔتٜ  ٓضٟ

 ػ٠ِ  ُٞهٞف ك٠ ُِب دث  ُششظ٤ة  ُشبغ  ػ٠ِ

  ُل٤٘ة  ُٔـتذضث   ت٘ل٤ظ ٝصالال  ٓظ ٛغ

 ٝػ٣ ع   ُششظ٤ة  ُٔو بِة أث٘    ُضع ؿة ٓٞػٞع

 جٔغ ٝبؼض    ُب٤ ٗ   تج٤ٔغ أث٘   ٤ٓض ٤ٗ   ُٔلغر

  إلؿتؼ ٗة تْ   ٝجضُٝتٜ  ٝٓغ جؼتٜ   ُب٤ ٗ  

 ً ُتٌغ ع   ُٞطل٤ة  إلدظ ئ٤ة  ألؿ ٤ُ  ببؼغ

 ُٔلغس    ُغ ٖٛ  ُٞػغ ُٞطق  ُٔئ٣ٞة ٝ ُ٘ـ 

 ( 2)ً  ًآٟ ٓغبغ إستب ع ٝأؿتشضّ    ُؼ٤٘ة

  ُؼٞ َٓ ػ٠ِ ؼغفُِت   ُبـ٤ؾ  إلعتب ؽ ٝٓؼ َٓ
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 ٓلغس   تذض٣ث ٓتطِب   بضعجة  ُٔغتبطة

 بٔ٘طوة  ُٔبذٞث٤ٖ  ُذ ئؼ٣ٖ ب٤ٖ  ُبِط٠ أؿٔ ى

 ٝٓ٘ هشتٜ   ُ٘ت ئج ُؼغع ٝطُي    ُبذث

  0  ُبذن٤ة صالالتٜ  ٝإؿتشالص

 قيبسٓب ٔكيفيت األخزائيت نتؼبريفا

 ٣ٔتِي ٖٓ ًَ ٛٞ  ُـ٠ٌٔ   ُٔلغر د ئؼ

  ُبِط٠ أؿٔ ى  إطبؼ٤  إلٗت   ٓلغر ٣ـتؤجغ أٝ

 بـجال  ٝٓـجَ ؿ٠ٌٔ ٓلغر عسظة ُٝض٣ٚ  

 ٓ٘طوة –  ُـ٤ٌٔة  ُنغٝ  ُت٤ٔ٘ة  ُؼ ٓة  ٤ُٜئة

 ػٓ ّ ٝص سَ    ُش٤ز ًلغ ٓذ كظة –  ُضُت  ٝؿؾ

 0  ُش٤ز ًلغ ٓذ كظة

 ُتذض٣ث  ُتٌُ٘ٞٞج٤ة  ُٔتطِب  

  ُبذث ٛظ  ك٠ ه٤ ؿٚ تْ    ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

 تطب٤ن ٠ِػ  ُض ُة  ُغه٤ٔة  ُو٤ْ بٔذظِة

 تشٌَ ك٠٘ ٓـتذض  ُؼشغ٣ٖ ػضٓٚ ٖٓ  ُٔبذٞ 

 ٓج ٍ ك٠  ُٔـتذضثة  ُل٤٘ة  ُتٞط٤   دؼٓة

 صعجت٤ٖ ػ٠ِ  ُٔبذٞ  ك٤ذظَ    ألؿٔ ى تلغ٣ز

 ػضّ د ُة ك٠ ٝ دض  ٝصعجة  ُتطب٤ن د ُة ك٠

 ك ٕ ثْ ٖٝٓ   دضٙ ػ٠ِ ٓـتذض  ٌَُ  ُتطب٤ن

 ٣طبوٚ ٓ  ب٤ٖ  ُل عم تٔنَ  ُتذض٣ث ٓتطِب  

 تطب٤وٚ ػ٤ِٚ ٣ج  ٝٓ  ٓـتذضث   ٖٓ  ُٔبذٞ 

 ٗٞػ٤ة ٝتذض٣ض ٗ د٤ة ٖٓ ب ُضعج   ٓو ؿ 

 ٗ د٤ة ٖٓ  ُتٞط٤   دؼٓة ػٞ  ك٠  ُٔتطِب  

 0أسغٟ

 ُتذض٣ث ٝ إلص ع٣ة  ُل٤٘ة  ُٔتطِب  

 ب٤ٖ  ُل عم بٚ ٣وظض    ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

  ُٔبذٞثة  ُـ٤ٌٔة ُِٔلغس    ُغ ٖٛ  ُٔـتٟٞ

 ٝ إلشغ ف ؼ  ٝ ُتج٤ٜ ب إلٗش     ٝ ُٔتؼِن

 ك٠  ُٔلغس   ٛظٙ ػ٤ِٚ تٌٕٞ إٔ ٣ج  ٝٓ   ُل٠٘

  0 ُشؤٕ ٛظ  ك٠  ُتٞط٤   دؼٓة ػٞ 

 انبحثيت انُتبئح ٔيُبقشت ػزض

 بثنهًستحذث انًبحٕثيٍ تُفيذ يستٕٖ

 األسًبك تفزيخ فٗ انتكُٕنٕخيت

  ُٔش ٛض   ُو٤ْ إٔ  ُبذن٤ة  ُ٘ت ئج تش٤غ

 ذضث  ُِٔـت  ُٔبذٞث٤ٖ ت٘ل٤ظ ٓـتٟٞ ػٖ  ُٔؼبغ 

 صعجة ( 79 – 26) ب٤ٖ تغ ٝد  هض  ُتٌُ٘ٞٞج٤ة

 ٝإٗذغ ف   صعجة 22 هضعٙ دـ ب٠ بٔتٞؿؾ

 د ئؼٟ ٝبتظ٤٘ق   صعجة2,0 بِؾ ٓؼ٤ عٟ

  ُٔضٟ ُظُي ٝكو   ُٔبذٞث٤ٖ  ُـ٤ٌٔة  ُٔلغس  

 .(6) جضٍٝ ك٠ ٓب٤ٖ ٛٞ ًٔ  كئ   ثال   ٠ُ

%( ٖٓ جِٔة د ئؼٟ 20,8تالدع إٔ )

٤ٖ ُض٣ْٜ ٓـتٟٞ ت٘ل٤ظٟ  ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث

%(ْٜٓ٘ طٟٝ ٓـتٟٞ 92,0ٓ٘شلغ  ٓو بَ )

ت٘ل٤ظٟ ٓتٞؿؾ  ك٠ د٤ٖ إٔ طٟٝ  ُٔـتٟٞ  ُت٘ل٤ظٟ 

%( ٖٓ جِٔة 20,0 ُٔغتلغ ال ٣تؼضٟ ٗـبتْٜ )

 ُٔبذٞث٤ٖ  ٝٛظ  ٣ش٤غ  ٠ُ إٔ ٓ ٣وغ  ٖٓ ثالثة 

أعب ع ػضص  ُٔبذٞث٤ٖ ك٠ د جة ِٓذة ُبغ ٓج 

ٝإًـ بْٜ إعش ص٣ة ؿٔ ٤ًة ٓشططة إله٘ ػْٜ 

 ُوضع   ٝ ُٜٔ ع    ُل٤٘ة  ُالػٓة ُت٘ل٤ظ 

 ُٔـتذضث    ُتٌُ٘ٞٞج٤ة ك٠ ٝدض تْٜ  إلٗت ج٤ة 

ُغكغ جض عتٜ   إلٗت ج٤ة   ٓٔ  ٣اصٟ  ٠ُ عكغ 

 .ٓـت٣ٞ تْٜ  ُضس٤ِة ٝ ُٔؼ٤ش٤ة

                     ( تٕسيغ حبئشٖ انًفزخبث انسًكيت انًبحٕثيٍ ٔفقب نهقيى انزقًيت انًؼبزة ػٍ يستٕيبتٓى     6خذٔل)

  .انتُفيذيت نهًستحذثبث انتكُٕنٕخيت

 44%     ٌ= انؼذد انًستٕٖ انتُفيذٖ )درخت(

 (22 – 26ٓ٘شلغ ) 

 (77 – 70ٓتٞؿؾ  )

 كؤًنغ   ( 70ٓغتلغ )

00 

29 

07 

20,8 

92,0 

20,0 

 000 44 انًدًٕع
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انًتطهببث انتكُٕنٕخيت نذٖ انًبحٕثيٍ نتحذيث 

 انًفزخبث انسًكيت

 

( إٔ 0ٞػخ  ُ٘ت ئج  ُبذن٤ة ك٠ جضٍٝ )ت

 ُو٤ْ  ُغه٤ٔة  ُٔؼبغ  ػٖ  ُٔتطِب    ُتٌُ٘ٞٞج٤ة 

ُضٟ  ُٔبذٞث٤ٖ ُتذض٣ث ٓلغس تْٜ  ُـ٤ٌٔة هض 

( صعجة   بٔتٞؿؾ دـ ب٠ 00 – 0تغ ٝد  ب٤ٖ )

صعجة   7,8صعجة ٝإٗذغ ف ٓؼ٤ عٟ بِؾ 0,2هضعٙ 

ٝبتظ٤٘ق  ُٔبذٞث٤ٖ ٝكو  ُظُي  ُٔضٟ  ٠ُ ثال  

%( 66,0دع إٔ  ثِن٠  ُٔبذٞث٤ٖ )كئ   تال

ٓتطِب تْٜ  ُتٌُ٘ٞٞج٤ة ٓذضٝص  ٝٓتٞؿطة   ٓو بَ 

 ُنِث ْٜٓ٘ ٖٓ طٟٝ  ُٔتطِب    ُٔغتلؼة   ألٓغ 

 ُظٟ ٣شٌَ ػغٝع  ٓغ ػ   ٝ ػؼ٠ ٝٓشطط٠ 

 ُـ٤ ؿة  إلعش ص٣ة ك٠  ُذـب ٕ  ُٔتطِب   

 ُتٌُ٘ٞٞج٤ة   ُلؼ٤ِة ُِٔـتغشض٣ٖ ٠ٌُ ٣ٌت  ُٜظٙ 

 . تذو٤ن  ألٛض ف  ُٔغجٞ  ٜٓ٘  ُـ٤ ؿة  ُ٘ج ح ٝ

 

أٔال:انتؼزف ػهٗ انٕظغ انزاٍْ نهًفزخبث 

 انسًكيت انًبحٕثت

 

انؼٕايم انشخصيت ٔاإلختًبػيت انًًيشة  -0

 نحبئشٖ انًفزخبث انسًكيت انًبحٕثيٍ:

أظٜذذذذذغ   ُ٘تذذذذذ ئج  ُبذن٤ذذذذذذة إٔ ٓتٞؿذذذذذؾ أػٔذذذذذذ ع 

ػ ٓ   ٝإٔ ٓذ ٣وغ  ٓذٖ ثالثذة  08 ُٔبذٞث٤ٖ هض بِؾ 

%( د طذِٕٞ ػِذ٠ ٓاٛذَ ػذ ٠ُ   02,2أعب ػْٜ )

%( ُض٣ذذٚ سبذذغ  كذذ٠ 00,0ٝ ُـ ُب٤ذذة  ُؼظٔذذ٠ ٓذذْٜ٘ )

 ُؼَٔ  ُـ٠ٌٔ أًنغ ٓذٖ ؿذبغ ؿذ٘ٞ     ًٔذ  تالدذع 

%( ٓذذْٜ٘ ٓتلذذغؽ تٔ ٓذذ  ُِؼٔذذَ 20إٔ ٓذذ  ٣وذذ ع  )

%( ٓذذذذذٖ  ُٔبذذذذذذٞث٤ٖ ٣ـذذذذذتوٕٞ 80,9 ُـذذذذذ٠ٌٔ  )

 .( 8ٓؼِٞٓ تْٜ ٖٓ ٓظضع٣ٖ كؤًنغ جضٍٝ ) 

 
 
 

اءات والتجهٌزات العوامل المتعلقة باإلنش -0
 :للمفرخات السمكٌة المبحوثة

 
%( من 4145تشٌر النتامم البحيٌة ون  

وفدنة  4المفر ا  السمكٌة المبحوية مساحتها 
فأكير ،ونةؾ المفر ا  المبحوية تست دم 
الهابا  والةوب الباستٌك فى عملٌا  تفرٌق 
األسماك ،بٌنما  ياث وربائ  مفر ا  العٌنة 

ا ممهدة ، فى حٌن ون الؽالبٌة ارق النق  دا له
العظمى من المفر ا  السمكٌة المبحوية لٌس بها 

%( فقا ٌتوافر بها 1645شبكة كهرباء ، بٌنما  
مولدا  الهواء ، كما تاحظ ون ياية وربائ 
المفر ا  السمكٌة المبحوية ٌتوفر بها معم  

 .( 7للتحالٌ  الكٌمٌامٌة،جدو   
 

ٌة بالمفرخات العوامل اإلدارٌة المزرع -3
 :السمكٌة المبحوثة

( ون  10تبٌن من النتامم البحيٌة بجدو    
ياية وربائ حامزى المفر ا  السمكٌة المبحويٌن 
ٌمتلكون مفر اتهم السمكٌة ،والؽالبٌة العظمى 
منهم ٌستعٌنون بأربعة عما  فأكير ،كما تاحظ 

%( من عما  المفر ا  المبحوية 4547ون 
%(من عما  5047لٌمى ، حاةلٌن على مؤ   تع

المفر ا  عٌنة البحث ٌتواجدون بةفة داممة 
%( من 5442دا   المفرخ ،كما تاحظ ون  

حامزى المفر ا  المبحويٌن ٌحرةون على 
 0إست دام السجا  الحسابٌة والفنٌة بمفر اتهم 

 
العوامل الخاصة باألشراف الفنى بالمفرخات  -4

 :السمكٌة المبحوثة

نتتامم البحيٌتتة ون الؽالبٌتة العظمتتى ٌتتاحظ متتن ال   

متتتتتن حتتتتتامزى المفر تتتتتا  الستتتتتمكٌة المبحتتتتتويٌن 

حرٌةون على اإلستعانة بالمشرفٌن  اإل ةتامٌن( 

وٌتواجتتتتد  تتتتؤالء المشتتتترفٌن بالمفر تتتتا  بةتتتتفة 

مستتتتمرة ،حٌتتتث ٌقومتتتون بتتتإجراء م تلتتتؾ ونتتتوائ 

0(  11القٌاستتتتتا  الفنٌتتتتتة بتتتتتالمفرخ ، جتتتتتدو    
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 ث انسًكيت انًبحٕثيٍ ٔفقب نًتطهببتٓى انتكُٕنٕخيتتٕسيغ حبئشٖ انًفزخب (7خذٔل)

 44ٌ=%  انؼذد فئبث انًتطهببث انتكُٕنٕخيت )درخت(

 (0 – 0ٓذضٝص  )

 (00- 8ٓتٞؿطة )

 كؤًنغ( 02ٓغتلؼة )

00 

20 

06 

27 

07,0 

77,7 

 000 44 انًدًٕع

 

 خصيت ٔاإلختًبػيت انًًيشة نٓىتٕسيغ حبئشٖ انًفزخبث انسًكيت انًبحٕثيٍ ٔفقب نبؼط انخصبئص انش ( 4خذٔل) 

 % انؼذد انخصبئص % انؼذد انخصبئص

 انؼًز:  "سُت"

70 – 00 

02 – 97 

 كؤًنغ 90

 

0 

08 

27 

 

00,6 

70,9 

00,2 

 انًُٓت

 ٓؼ عع

 ٓٞظق

 أسغٟ تظًغ

 

00 

22 

2 

 

79,0 

09,8 

08,8 

 انًستٕٖ انتؼهيًٗ:

 ٣وغأ٣ٌٝت 

 ٓاَٛ ٓتٞؿؾ

 ٓاَٛ كٞم  ُٔتٞؿؾ

 ٓاَٛ ػ ٠ُ

 

7 

6 

0 

79 

 

6,7 

02,9 

8,7 

02,2 

 يحم اإلقبيت

 ٓض٣٘ة ًلغ  ُش٤ز

 ص سَ  ُٔذ كظة

 س ع   ُٔذ كظة

 

06 

20 

8 

 

77,7 

90,0 

06,0 

  انحبنت اإلختًبػيت

 أػؼ 

 ٓتؼٝ  ُٝض٣ٚ أب٘  

 ٓتؼٝ  ٤ُٝؾ ُض٣ٚ أب٘  

 

0 

00 

7 

 

2,0 

20,0 

6,7 

  انتفزؽ نهؼًم انسًبكٗ

 ٓتلغؽ تٔ ٓ 

 ٓتلغؽ ُذض ٓ 

 ؿ٤غ ٓتلغؽ

 

07 

7 

2 

 

82,6 

6,7 

0,0 

 

 سُٕاث انخبزة "سُت" ػذد

 (6 – 0ٓذضٝص )

 (2 – 0ٓتٞؿطة )

 كؤًنغ( 00ٓغتلؼة )

 

 

00 

02 

08 

 

 

22,2 

72,6 

70,9 

 

 ػذد انًصبدر انًزخؼيت

 ٓظضع ٝ دض

 ٓظضع٣ٖ

 ثال  ٓظ صع

 

 

6 

77 

2 

 

 

02,9 

68,0 

08,8 

 يُٓب درخت انتؼزض نهتذريب ٔاإلستفبدة

 ( 0 – 0ٓذضٝص  )

 ( 8 – 9ٓتٞؿطة )

 كؤًنغ ( 2ب٤غ  )ً

 

22 

06 

00 

 

09,2 

77,7 

20,8 

 درخت انطًٕذ "درخت"

 (2 – 0ٓذضٝص  )

 (0 – 7ٓتٞؿطة )

 (6 – 9ٓغتلؼة )

 

02 

8 

28 

 

29 

06,0 

98,7 

 000 08  إلجٔ ٠ُ 000 08  إلجٔ ٠ُ
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 ( توزٌع المفرخات السمكٌة المبحوثة وفقا للعوامل الخاصة باإلنشاءات والتجهٌزات 9جدول) 

  ال اةة باإلنشاءا  العوام
 والتجهٌزا 

العوام  ال اةة باألنشاءا   % العدد
 والتجهٌزا 

 % العدد

 "فدان"المساحة 
2 – 4 
5 – 5 
 فأكير 4

 
7 
15 
20 

 
1444 
3545 
4145 

 عدد أحواض/هابات التفرٌخ
1 – 2 
3 – 4 
 فأكير 5

 
5 
23 
14 

 
1446 
4547 
3545 

 "حوض" عدد أحواض التحضٌن
3 – 5 
6 – 4 
 يرفأك 7

 
4 
11 
27 

 
1645 
2247 
6044 

 نوعٌة أماكن التفرٌخ
 وحواض ترابٌة
 وحواض وسمنتٌة

  ابا 
 ةوب باستٌك

 
20 
4 
6 
14 

 
4146 
444 
1245 
3545 

 نوعٌة طرق النقل داخل المفرخ
 ترابٌة
 ممهدة
 وسفل 

 
6 
36 
6 

 
1245 
55 
1245 

 نوعٌة وسائل نقل الزرٌعة 
 تانكا  ملحق بها ونابٌب وكسجٌن

 مزودة بأنابٌب وكسجٌنبرامٌ  
 وكٌاس باستٌك مزودة باألكسجٌن

 
14 
5 
23 

 
3545 
1446 
4547 

  مدى توفر أدوات النقل والتداول
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة

 
45 
3 

 
7344 
6.4 

 مدى توفر أنابٌب األكسجٌن
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة
 

 
44 
4 

 
7145 
443 

 توفر أحواض تربٌة األمهات  
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة

 
41 
5 

 
4544 
1446 

 مدى توفر مولدات الهواء
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة

 
4 
40 

 
1645 
4343 

 مدى توفر المخازن
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة
 

 
43 
5 

 
4746 
1044 

 مدى توفر شبكات الكهرباء
 متوفرة

 ؼٌر متوفرة
 

 
6 
42 

 
1245 
4545 

 كفاٌة مجموعات الرى والصرف
 كافٌة
 لحد ما

 ؼٌر متوفرة

 
41 
5 
-- 

 
4544 
1446 
- 

 اٌة شبكات الرى والصرفكف
 كافٌة
 لحد ما

 ؼٌر كافٌة

 
40 
4 
-- 

 
4343 
1645 
- 

 
 توفرإستراحة للعمال

 متوفرة
 ؼٌر متوفرة

 

 
 
34 
10 

 
 
5742 
2044 

 
 توفر معمل للتحالٌل الكٌمٌائٌة

 متوفر
 ؼٌر متوفر

 
 
12 
36 

 
 
25 
55 

 100 44 اإلجمالى 100 44 اإلجمالى
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 السمكٌة المبحوثٌن وفقا لبعض العوامل اإلدارٌة المزرعٌة السمكٌة توزٌع حائزى المفرخات (19جدول )

 % العدد العوامل اإلدارٌة المزرعٌة السمكٌة % العدد العوامل اإلدارٌة المزرعٌة السمكٌة

 نوئ حٌازة المفرخ:
 ملك وحده

 ملك مع شركاء
 اٌجار

 
13 
23 
12 

 
2541 
4547 
25 

 العدد الكلى للعما : "عام "
1 – 3 
4 – 7 
 فأكير 10

 
7 
23 
16 

 
1444 
4547 
3343 

 مستوى  برة العمالة "سنة"
 ال توجد  برة

1 – 3 
 فأكير 4

 
4 
14 
26 

 
443 
3545 
5442 

 عدد العما  المستدٌمٌن "عام "
1 2 
3 – 5 
 فأكير 6

 
13 
17 
16 

 
2541 
3746 
3343 

 عدد العما  المؤ تٌن "عام "
1 -4 
5 – 4 
 فأكير 7

 
11 
26 
11 

 
2247 
5442 
2247 

 المستوى التعلٌمى للعما 
 ومى

 ٌقرو وٌكتب
 حاة  على مؤ  

 
3 
23 
22 

 
642 
4547 
4547 

 مح  إ امة العما 
 دا   المفرخ دامما
 دا   المفرخ وحٌانا
  ارج المفرخ

 
34 
11 
3 

 
5047 
2247 
642 

 مدى كفاٌة مبانى لإلدارة
 كافٌة تماما
 كافٌة لحد ما
 ؼٌر كافٌة

 
27 
13 
6 

 
6044 
2541 
1245 

 دى توافر السجا  ونوعٌتهام
 ال توجد سجا 

 سجا  حسابٌة فقا
 سجا  فنٌة فقا

 سجا  حسابٌة وفنٌة

 
2 
14 
6 
26 

 
441 
2742 
1245 
5442 

 مدى كفاٌة األمن والحراسة
 كافٌة تماما
 كافٌة لحد ما
 ؼٌر كافٌة

 

 
27 
11 
4 

 
6044 
2247 
1645 

 199 44 اإلجمالى 199 44 اإلجمالى

 

 زٌع المفرخات السمكٌة المبحوثة وفقا للعوامل الخاصة باألشراف الفنى( تو 11جدول) 

 % العدد العوام  ال اةة باألشراؾ الفنى
 % تكرار العوام  ال اةة باإلشراؾ الفنى

 اإلستعانةبالمشرفٌن"اإل ةامٌن" 

 ٌتم اإلستعانة

 عدم اإلستعانة

 

45 

3 

 

7344 

642 

 القٌاسا  التى ٌجرٌهاالمشرؾ

 تون ٌاس البانك

  ٌاس معدال  النمو

 P.Hدرجةالحموضةوالقلوٌة

  ٌاس نسبة األمونٌا فى المٌاه

  ٌاس درجة الملوحة فى المٌاه

  ٌاس درجة حرارة المٌاه

العاجى  -إجراء البرنامم الو امى
 البٌارى
 

 

31 

45 

45 

45 

22 

24 

43 

 

4646 

7344 

7344 

7344 

4544 

5443 

4746 

 مدى تواجد المشرؾ

 ال ٌوجد إشراؾ

 متواجد بإستمرار

 متواجد على فترا 

 

3 

31 

14 

 

642 

6446 

3544 

 100 44 األجمالى
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( توزٌع حائزى المفرخات السمكٌة المبحوثٌن وفقا للقٌم الرقمٌة المعبرة عن مستوٌاتهم                          10جدول)
 التنفٌذٌة للمستحدثات التكنولوجٌة  

 44%     ن= لعددا المستوى التنفٌحى  درجة(

 (27 – 26من فض   
 (33 – 30متوسا   
 فأكير   ( 34مرتفع  

10 
25 
13 

2044 
5241 
2541 

 100 44 المجموئ

 

ثبَيب: يتطهببث تحذيث يفزخبث أسًبك انبهطٗ 

 بئشٖ انًفزخبث انسًكيت انًبحٕثيٍبيٍ ح

 

يستٕٖ تُفيذ انًبحٕثيٍ نهًستحذثبث  -0

 بك: انتكُٕنٕخيت فٗ تفزيخ األسً

تش٤غ  ُ٘ت ئج  ُبذن٤ة إٔ  ُو٤ْ  ُٔش ٛض       

 ُٔؼبغ  ػٖ ٓـتٟٞ ت٘ل٤ظ  ُٔبذٞث٤ٖ 

 26ُِٔـتذضث    ُتٌُ٘ٞٞج٤ة هض تغ ٝد  ب٤ٖ )

صعجة  22( صعجة بٔتٞؿؾ دـ ب٠ هضعٙ  79 –

صعجة   ٝبتظ٤٘ق 2,0  ٝإٗذغ ف ٓؼ٤ عٟ بِؾ 

د ئؼٟ  ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ ٝكو  ُظُي 

  كئ   ًٔ  ٛٞ ٓب٤ٖ ك٠ جضٍٝ  ُٔضٟ  ٠ُ ثال

(02 )0 

%( ٖٓ جِٔة د ئؼٟ 20,8تالدع إٔ )     

 ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ ُض٣ْٜ ٓـتٟٞ ت٘ل٤ظٟ 

%(ْٜٓ٘ طٟٝ ٓـتٟٞ 92,0ٓ٘شلغ  ٓو بَ )

ت٘ل٤ظٟ ٓتٞؿؾ  ك٠ د٤ٖ إٔ طٟٝ  ُٔـتٟٞ  ُت٘ل٤ظٟ 

%( ٖٓ جِٔة 20,0 ُٔغتلغ ال ٣تؼضٟ ٗـبتْٜ )

 ٠ُ إٔ ٓ ٣وغ  ٖٓ ثالثة   ُٔبذٞث٤ٖ  ٝٛظ  ٣ش٤غ

أعب ع ػضص  ُٔبذٞث٤ٖ ك٠ د جة ِٓذة ُبغ ٓج 

إعش ص٣ة ؿٔ ٤ًة ٓشططة إله٘ ػْٜ ٝإًـ بْٜ 

 ُوضع   ٝ ُٜٔ ع    ُل٤٘ة  ُالػٓة ُت٘ل٤ظ 

 ُٔـتذضث    ُتٌُ٘ٞٞج٤ة ك٠ ٝدض تْٜ  إلٗت ج٤ة 

كغ ُغكغ جض عتٜ   إلٗت ج٤ة   ٓٔ  ٣اصٟ  ٠ُ ع

 . ٓـت٣ٞ تْٜ  ُضس٤ِة ٝ ُٔؼ٤ش٤ة

 
المتطلبات التكنولوجٌة لدى المبحوثٌن  - 0

 لتحدٌث المفرخات السمكٌة:

( ون القتٌم 13توضح النتامم البحيٌة فى جدو       

الر مٌتتة المعبتترة عتتن المتالبتتا  التكنولوجٌتتة لتتدى 

المبحويٌن لتحدٌث مفر اتهم الستمكٌة  تد تراوحت  

( درجتتتة ، بمتوستتتا حستتتابى  تتتدره 14 – 4بتتتٌن  

درجتتتة ، 344اؾ معٌتتتارى بلتتتػ درجتتتة وإنحتتتر542

وبتةتتنٌؾ المبحتتويٌن وفقتتا لتتحلك المتتدى التتى يتتاث 

%( 6645فمتتتتا  تاحتتتتظ ون  يليتتتتى المبحتتتتويٌن  

متالباتهم التكنولوجٌتة محتدودة ومتوستاة ، مقابت  

اليلتتث متتنهم متتن حوى المتالبتتا  المرتفعتتة ،األمتتر 

التتحى ٌشتتك  ضتترورة مراعتتاة واضتتعى وم ااتتى 

ان المتالبتتتتتا  السٌاستتتتتة اإلرشتتتتتادٌة فتتتتتى الحستتتتتب

التكنولوجٌتة  الفعلٌتتة للمسترشتتدٌن لكتى ٌكتتتب لهتتحه 

 .السٌاسة النجاح وتحقٌق األ داؾ المرجوة منها

 
 ( توزٌع حائزى المفرخات السمكٌة المبحوثٌن وفقا لمتطلباتهم التكنولوجٌة13جدول)

 44% ن= العدد فما  المتالبا  التكنولوجٌة  درجة(

 (5 – 4محدودة  
 (11- 4متوساة  
 فأكير( 12مرتفعة  

11 
21 
16 

23 
4345 
3343 

 100 44 المجموئ
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انؼٕايم انًزتبطت بذرخت يتطهببث تحذيث يفزخبث 

  أسًبك انبهطٗ نذٖ انًبحٕثيٍ

 

 انٕظغ انزاٍْ نًفزخبث انؼيُت:  -0

إلستب ع  ُلغع  ُبذن٠  تْ ط٤ ؿة  ُلغع      

  إلدظ ئ٠  ُت ٠ُ 

صعجة ٓتطِب   ال تٞجض ػالهة إعتب ؽ٤ة ب٤ٖ 

تذض٣ث ٓلغس    ألؿٔ ى ُضٟ د ئؼٟ  ُٔلغس   

  ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ ًَٝ ٖٓ  ُؼٞ َٓ  ُت ٤ُة 

 ُؼٞ َٓ  ُششظ٤ة ٝ إلجتٔ ػ٤ة  ٤ُٔٔؼ   -0

 .ُذ ئؼٟ  ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة

 ُؼٞ َٓ  ُٔتؼِوة ب إلٗش     ٝ ُتج٤ٜؼ    -2

 0ُِٔلغس    ُـ٤ٌٔة 

   ع٣ة  ُٔؼعػ٤ة ب ُٔلغس ُؼٞ َٓ  إلص  -7

 . ُـ٤ٌٔة

 ُؼٞ َٓ  ُش طة ب إلشغ ف  ُل٠٘ ب ُٔلغس    -0

 0 ُـ٤ٌٔة 

ُِٝتؤًض ٖٓ طذة ٛظ   ُلغع تْ إؿتشض ّ إستب ع    

 ً(
2

( ُِتؼغف ػ٠ِ ٓضٟ ٝجٞص ػالهة إعتب ؽ٤ة ب٤ٖ 

صعجة ٓتطِب   تذض٣ث ٓلغس   أؿٔ ى  ُبِط٠ 

ُضٟ  ُٔبذٞث٤ٖ ٝب٤ٖ  ُؼٞ َٓ  ُٔضعٝؿة د٤ث تْ 

ث ٓلغس   أؿٔ ى  ُبِط٠ ُضٟ توـ٤ْ ٓتطِب   تذض٣

د ئؼٟ  ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ  ٠ُ ثال  

كئ   ٠ٛ ٓتطِب   ٓذضٝص   ٝٓتطِب   ٓتٞؿطة   

    0(07ٝٓتطِب   ٓغتلؼة  ًٔ  ؿبن طًغٙ بجضٍٝ)

 

(  ُؼالهة  إلعتب ؽ٤ة  ٣ٝ00ٞػخ جضٍٝ)

ب٤ٖ صعجة ٓتطِب   تذض٣ث ٓلغس   أؿٔ ى  ُبِط٠ 

 ُٔضعٝؿة ُٔلغس تْٜ ُضٟ  ُٔبذٞث٤ٖ ٝ ُؼٞ َٓ 

  ُـ٤ٌٔة   ٣ٝتالدع ٖٓ ٛظ   ُجضٍٝ ٓ  ٠ِ٣ 

ػضّ ٝجٞص أٟ ػالهة إعتب ؽ٤ة ب٤ٖ  ُشظ ئض  -0

 ُششظ٤ة ٝ إلجتٔ ػ٤ة ُذ ئؼٟ  ُٔلغس   

 ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ ٝ صعجة ٓتطِب تْٜ ُتذض٣ث 

 0ٓلغس تْٜ  ُـ٤ٌٔة

ػضّ ٝجٞص أٟ ػالهة إعتب ؽ٤ة ٓؼ٣ٞ٘ة ب٤ٖ  -2

ُٔؼعػ٤ة ُِٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُؼٞ َٓ  إلص ع٣ة  

 ُٔبذٞثة ٝ صعجة ٓتطِب   تذض٣نٜ  ُضٟ د ئؼٟ 

ٛظٙ  ُٔلغس   ب ؿتن٘   ٓتـ٤غ    ُؼضص  ٠ٌُِ 

ُِؼٔ ٍ   ٝٓـتٟٞ سبغ   ُؼٔ ٍ   ٝػضص  ُؼٔ ٍ 

 ُٔاهت٤ٖ  ٝ ُٔـتٟٞ  ُتؼ٠ٔ٤ِ ُِؼٔ ٍ   ٝٓضٟ 

  0تٞ كغ  ُـجال  ٝٗٞػ٤تٜ 

٤ٖ ػضّ ٝجٞص أٟ ػالهة إعتب ؽ٤ة ٓؼ٣ٞ٘ة ب -7

 ُؼٞ َٓ  ُٔتؼِوة ب إلٗش     ٝ ُتج٤ٜؼ   

 ُٔتٞكغ  ُِٔلغس    ُـ٤ٌٔة ٝصعجة ٓتطِب   

تذض٣نٜ  ُضٟ د ئؼ٣ٜ   ُٔبذٞث٤ٖ   ب ؿتن٘   

 ٓتـ٤غ     

ٓضٟ تٞكغ أصٝ   ٗوَ ٝتض ٍٝ  ألؿٔ ى   ٝٓضٟ 

تٞكغ أدٞ ع تغب٤ة  ألٜٓ     ٝٓضٟ تٞكغ 

شبٌ    ٌُٜغب     ٝٓضٟ ًل ٣ة ٓجٔٞػة  ُغٟ 

غف   ٝٓضٟ تٞكغ ٓؼَٔ ُِتذ ٤َُ ٝ ُظ

 0 ٤ٔ٤ٌُ ئ٤ة 

ٝجٞص ػالهة إعتب ؽ٤ة ٓؼ٣ٞ٘ة ب٤ٖ ػٞ َٓ  -0

 إلشغ ف  ُل٠٘ ُِٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞثة 

  0ٝصعجة ٓتطِب   تذض٣نٜ  ُضٟ د ئؼ٣ٜ  

٣تؼخ ٓٔ  ؿبن إٔ ُِؼٞ َٓ  ُش طة  -9

ب إلشغ ف  ُل٠٘ ٝ إلص عٟ أثغ  ؿِب٤  ػ٠ِ صعجة 

ؿٔ ى  ُبِط٠ ُضٟ ٓتطِب   تذض٣ث ٓلغس   أ

د ئؼٟ  ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ    ٠ُ 

ج ٗ  بؼغ  ُؼٞ َٓ  ُش طة ب ُؼٔ ُة ٝسبغتٜ  

 .  ٝٓضٟ تٞ كغ  ُـجال  ٝٗٞػ٤تٜ 

ومن ناحٌة و رى وظهر  النتامم البحيٌة عند 
إ تبار العا ة بٌن المتؽٌرا  المستقلة 
المدروسة ودرجة متالبا  تحدٌث مفر ا  

ٌن حامزى المفر ا  المبحويٌن وسماك البلاى ب
كمتؽٌر تابع بإست دام معام  اإلرتباا البسٌا 

( وجود عا ة 15  كما  وموضح بجدو 
إرتبااٌة عكسٌة مؽزوٌة عند المستوى 

بٌن ك  من درجة متالبا   0401اإلحتمالى  
تحدٌث مفر ا  وسماك البلاى لدى حامزى 
المفر ا  المبحويٌن والمتؽٌرا  التالٌة: عدد 
سنوا  ال برة ، وعدد المةادر المرجعٌة ، 
ومستوى  برة العما  ، والعدد الكلى للعما  ، 
وعدد وحواض التفرٌق ، ودرجة الاموح ، 
وكان  العا ة عكسٌة وٌضا عند المستوى 

بٌن درجة متالبا  تحدٌث  0405اإلحتمالى 
مفر ا  وسماك البلاى لدى حامزٌها ودرجة 

 م مؽزوٌةبٌنما تاحظ عد 0التجدٌدٌة
 



TILAPIA MODERNIZING HATCHERIES REQUIREMENTES AMONG HOLDERS  

  

109 

 

( العالقة اإلرتباطٌة بٌن العوامل المدروسة للمفرخات السمكٌة المبحوثة درجة متطلبات تحدٌثها لدى 14جدول )
 حائزٌها 

 العوامل المدروسة
 قٌمة

كا
0 

مستوى 
 المعنوٌة

 العوامل المدروسة
قٌمة 

كا
0 

مستوى 
 المعنوٌة

 العوام  الش ةٌةواإلجتماعٌة
 العمر
 المهنة

 لٌمىالمستوى التع
 مح  اإل امة

 الحالة اإلجتماعٌة
 التفرغ للعم  السماكى

 العوام  اإلدارٌة المزرعٌة
 نوئ حٌازة المفرخ
 العدد الكلى للعما  

 مستوى  برة العما  
 عدد العما  المستدٌمٌن
 عدد العما  المؤ تٌن 

 المستوى التعلٌمى للعما  
 مح  إ امة العما  

 مدى كفاٌة مبانى األدارة 
 فر السجا  ونوعٌتها مدى توا

 كفاٌة األمن والحراسة
 عوام  اإلشراؾ الفنى 
 اإلستعانة بالمشرفٌن 
 مدى تواجد المشرؾ 

 العاجى –إجراء البرنامم الو امى 
  ٌاس درجة الملوحة فى المٌاه 

 
446 
344 
346 

1142 
6413 
0455 

 
5.33 
2344 
23.6 
4422 
2244 
2444 
547 
543 

2444 
4433 

 
4426 
1244 
2544 
1345 

 
0407 
0403 
0456 
0404 
0435 
04001 
 
0435 
040002** 
040003** 
0423 
04002* 
040001** 
0431 
040416 
04001** 
0433 
 
04002** 
0402* 
04001** 
04004** 

 اإلنشاءا  والتجهٌزا  المتوفرةبالمفرخ
 المساحة 

 عددوحواض/ ابا  التفرٌق 
 عدد وحواض التحضٌن 
 نوعٌة وماكن التفرٌق 

 رق النق  دا   المفرخ نوعٌة ا
 نوعٌة وسام  نق  زرٌعة األسماك 

 مدى توفر ودوا  نق  وتداو  األسماك 
 مدى توفر ونابٌب األكسجٌن 

 مدى توفر وحواض تربٌة األمها   
 مدى توفر مولدا  الهواء

 مدى توفر الم ازن 
 مدى توفر شبكا  الكهرباء 

 مدى كفاٌة مجمو عة الرى والةرؾ 
 الرى والةرؾ  مدى توفر شبكا 

 مدى توفر إستراحة للعما  
 مدى توفر معم  للتحالٌ  الكٌمٌامٌة 

 عوام  اإلشراؾ الفنى
  ٌلس البانكتون 

  ٌاس معدال  النمو 
 P.H   ٌاس درجة الحموضة والقلوٌة 

  ٌاس نسبة األمونٌا فى المٌاه 
  ٌاس درجة حرارة المٌاه  

 
445 
543 
444 
544 
6.2 
547 
346 
545 

1144 
2244 
3423 
242 

21.3 
2146 
143 

1141 
2345 
7.6 

2244 
1443 
2542 
647 

 
0452 
0414 
0421 
0411 
0417 
0443 
0452 
04002** 
04012 
04003** 
0462 
0415 
04002** 
04001** 
0450 
04022 
04003** 
04202 
04003** 
04004** 
040002** 
0415 
 

 المةدر: وستمارا  األستبٌان
  04001**معنوى عند مستوى                         04005*معنوى عند مستوى 

 

قٌم معامل اإلرتباط البسٌط بٌن المتغٌرات المستقلة المدروسة ودرجة متطلبات تحدٌث مفرخات  (15جدول) 

 أسماك البلطى لدى حائزٌها المبحوثٌن

 معامل اإلرتباط البسٌط المتغٌرات المستقلة م

1 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
9 
19 
11 
10 

 العمر
 د سنوات الخبرةعد

 عدد المصادر المرجعٌة
 المساحة

 مستوى خبرة العمال
 العدد الكلى للعمال

 عدد العمال المستدٌمٌن
 عدد العمال المؤقتٌن
 عدد أحواض التفرٌخ
 عدد أحواض التحضٌن

 درجة الطموح
 درجة التجدٌدٌة

98040 
- 98544** 
- 98440** 

98197 
- 98633** 
- 98475** 

98000 
98063 

- 98443** 
- 98193 
- 98600** 
- 98309* 

 9895* معنوى عند مستوى أحتمالى                              9891** معنوى عند مستوى أحتمالى 
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العا ة مع متؽٌرا  العمر والمساحة ، وعدد 

العما  المستدٌمٌن ، وعدد العما  المؤ تٌن ، وعدد 

  0وحواض التحضٌن 

وربمتتتا ٌمكتتتن تفستتتٌر النتتتتامم الستتتابقة فتتتى 

ن إرتفتتائ كتت  متتن عتتدد ستتنوا  ال بتترة ، ضتتوء و

وإرتفتتائ مستتتتوى  بتتترة العمتتتا  ، وإرتفتتتائ العتتتدد 

الكلى للعما  ، وزٌادة عدد وحتواض التفترٌق  لتدى 

حامزى المفر ا  السمكٌة المبحويٌن ، ٌمكنهم متن 

معرفتتة وتفهتتم ماٌةتت  التتٌهم متتن وفكتتار تكنولوجٌتتة 

وبالتالى اإللمتام بهتا ، كمتا ٌمكتنهم متن دراستة  تحه 

األفكار ووت اح القرار بتابٌقها وو عدم تابٌقهتا فتى 

ضتتتتتتتتوء إمكانٌتتتتتتتتاتهم وظتتتتتتتتروفهم اإلجتماعٌتتتتتتتتة 

واإل تةتتتادٌة وؼٌر تتتا ، وبالتتتتالى تقتتت  متالبتتتاتهم 

لتنفٌتتتح تلتتتتك األفكتتتتار التكنولوجٌتتتتة ، وكلمتتتتا زاد  

وتنوعتتت  المةتتتادرالتى ٌستتتتقون منهتتتا معتتتتارفهم 

الستتمكٌة وبالتتتتالى تقتتت  درجتتة متالبتتتاتهم لتحتتتدٌث 

 تتتاتهم الستتتمكٌة ، كمتتتا ونتتته متتتن الابٌعتتتى ون مفر

إرتفائ درجة اموحهم نحو األفض   ٌجعلهتم وكيتر 

إلمامتتا وإ تناعتتا بستترعة تابٌتتق األفكتتار واألستتالٌب 

المستتتحدية وبالتتتالى تقتت  درجتتة متالبتتاتهم لتنفٌتتح ا 

 .و ى نتامم ٌرى الباحث وضوح مناقٌتها

أْى انًشكالث انتٗ تٕاخّ حبئشٖ انًفزخبث 

  انًبحٕثيٍ فٗ يدبل انتفزيخ انسًكٗ انسًكيت

 

تذو٤و  ُٜضف  ُضع ؿة  ُن ُث  كوض تْ 

 ُٞهٞف ػ٠ِ أْٛ  ُٔشٌال   ُت٠ تٞ جٚ د ئؼٟ 

 ُٔلغس    ُـ٤ٌٔة  ُٔبذٞث٤ٖ ٝتاثغػ٠ِ ٗش ؽْٜ 

(  إٔ 06 د٤ث أٝػذ   ُ٘ت ئج  ُٞ عص  بجضٍٝ )  

ٛ٘ ى تـؼة ٓش ًَ تٞ جٚ  ُٔبذٞث٤ٖ ك٠ ٓج ٍ 

هض تغ ٝد  ٗـ   ُٔبذٞث٤ٖ تلغ٣ز  ألؿٔ ى   ٝ

%(   20,0 ُظ٣ٖ أك صٝ  بٜظٙ  ُٔش ًَ ب٤ٖ )

 0%( ٖٓ إجٔ ٠ُ  ُؼ٤٘ة 79,0)

 

 ( تزتيب انًشكالث تُبسنيب ٔفقب نًؼم تكزارْب يٍ قبم انًبحٕثيٍ 06خذٔل ) 

 44%ٌ= انتكزار انًشكالث و

0 

2 

7 

0 

9 

6 

0 

8 

2 

 ٤٘    ٤ُٔ ٙ إلعتل ع  ُشض٣ض ك٠ أؿؼ ع  ُـٞالع ُالػّ ُتشـ٤َ ٓ ً

 ٗوض  ألص٣ٝة  ُب٤طغ٣ة  ُالػٓة ُبغ ٓج  ُٞه ٣ة ٖٓ  ألٓغ ع

 ػؼق  ُغه بة  ُذ٤ٌٓٞة ػ٠ِ جٞص  أػالف  ألؿٔ ى

 إعتل ع أجٞع  ُؼٔ ُة  ُؼع ػ٤ة

 ػضّ تٞ كغ  ُؼِق  ُج٤ض ٝ إلعتل ع  ُشض٣ض ك٠ ؿؼغٙ

 إعتل ع أؿؼ ع  ُٜغٕٓٞ ٝإٗتش ع ألٗٞ ع  ُٔـشٞشة ٓ٘ٚ ك٠  ألؿٞ م

 ع  إلعش صٟ  ُٔتؼِن بتٌُ٘ٞٞج٤  تلغ٣ز  ألؿٔ ى ؿ٤    ُضٝ

 ػضّ ٝجٞص إئتٔ ٕ ٓظغك٠ ُٔش ع٣غ تلغ٣ز  ألؿٔ ى ٝؿ٤    ُت٣َٞٔ  ُذ٠ٌٓٞ

 هِة  ُ٘شغ    إلعش ص٣ة  ُش طة بتلغ٣ز  ألؿٔ ى ٝػضّ تٞ كغٛ 

00 

02 

78 

76 

28 

20 
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ٔشٌال  ًٔ  طًغٛ  ٝب ؿتؼغ ع ٛظٙ  ُ

 ُٔبذٞث٤ٖ ت٘ ػ٤ُ  ً ٗ  ًٔ  ٠ِ٣   إلعتل ع  ُشض٣ض 

ك٠ أؿؼ ع  ُـٞالع ُالػّ ُتشـ٤َ ٓ ٤ً٘    ٤ُٔ ٙ) 

%(   ٗوض  ألص٣ٝة  ُب٤طغ٣ة  ُالػٓة ُبغ ٓج 20,0

%(   ػؼق  ُغه بة 80,9 ُٞه ٣ة ٖٓ  ألٓغ ع )

 %(02,0 ُذ٤ٌٓٞة ػ٠ِ جٞص  أػالف  ألؿٔ ى )

%(  ػضّ تٞ كغ 09 ُؼع ػ٤ة ) إعتل ع أجٞع  ُؼٔ ُة

 %(98,7 ُؼِق  ُج٤ض ٝ إلعتل ع  ُشض٣ض ك٠ ؿؼغٙ )

إرتفائ وسعار الهرمتون وإنتشتاراألنوائ المؽشوشتة 

%( ، ؼٌتتتتاب التتتتدور 5642منتتتته فتتتتى األستتتتواق  

اإلرشتتتادى المتعلتتتق بتكنولوجٌتتتا تفتتترٌق األستتتماك 

%( ، عتتدم وجتتود إمتمتتان مةتترفى لمشتتارٌع 52 

موٌتتتتت  الحكتتتتتومى تفتتتتترٌق األستتتتتماك وؼٌتتتتتاب الت

%( ،  لتتتتة النشتتتترا  اإلرشتتتتادٌة ال اةتتتتة 3545 

 .%(3544بتفرٌق األسماك وعدم توافر ا 
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This research aims mainly at studying factors that affect requirements of modernizing 

hatcheries tilapia nel fish among the holders in kafr elshiek governorate. This entails the 

following steps:  1 – identifying  the status quo   of fish hatcheries at the research area 2- 

identifying the degree of requirements of modernizing hatcheries tilapia nel fish among the 

holders and the landmarks of such gap at the research  respondents 3- identifying the 

significance of correlation between some of the respondent’ characteristic their fish hatcheries , 

patters of production on the one hand and the degree of their nuts to implement fish hatchery 

innovations 4-identifing problem that confront fish hatching holders. A questionnaire was 

designed and administered via personal interviewing of a sample that amounts to 48 respondents 

it represented 84.2% of the population. Frequency, percentages descriptive tools to elaborate on 

the status quo of the simple fish-hatcheries. chi-square is used to identify factors that affects 

requirements of modernizing hatcheries tilapia nel fish among the holders for further fresh 

hatching innovations at the research area in addition , correlation are used for results 


