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ƾƗøøǃدي  
  

  

الøǄشروƳاƌ  ƖدǄاƚ البƴد البيئǏøƺ Ǐ       اǄƗǉاǃ وزارة الدولة لشئون البيئة ب      Ƌ Ǐƺطار 
  بøǄشارǀة  اƗƨǗزراع الǍǀǄƨø  دليü اǗشƗراطاƖ البيئية لǄشروƳاƳƋ ǃƗ      Ɩداد اǗقƬƗادية  

Û الƟƬøة   ǀان والǄراƼƺ والǄǆƗيøة الǄƴراǆيøة     اإلƨ( والوزاراƖ الǆƴǄية Ǆن الجهاƴƺ    Ɩالة
ƴƻƗيƨƈ üاليƒ اإلدارة البيئيøة لƨøƟƗين        هدƹب ) واƝǘƬƗƨ اǓراǏƮ  اƳةالزرووالǀƨان  

øƳن øƳدǆøƗ    ǃجƈ   ǃن  الǏƗ يǀǄن   ǏƺǘƗ اƙǑار الǂƨبية    اǓداƅ الǏǂƴƻ لǄشروƳاƖ الƗربية و    
 ƅشاǆƋ Ǐƺ Ǐد البيئƴاة البƳراǄ زارعǄيةǀǄƨروة الƙال.  

  
 ƋلǍø قائøǄة     ليƮاƹ لǄشروƳاƖ اƗƨǗزراع الǍǀǄƨ  يǏƗƉ دليü اǗشƗراطاƖ البيئية           

اإلƬداراƖ البيئية الǏƗ يƴدǉا قطاع اإلدارة البيئية Ǆ ǏƺجøاƗ üربيøة الøƙروة الƟيواǆيøة       
øǄ üøǀا يهǃø       يǄƮƗن اإلرشادية الهاǄة ƟيƘ     اǓدلةƟƉد  ǀ واƗƨǗزراع الǍǀǄƨ    والداجǆة
 øǄن اøƨǓاليƒ     بدƅاƤǉ Ǐƺ ŷا الǄجاü وƤلǄ ƿن الǆواǏƟ الǆƻية والƟƬية والبيئية           الƴاǂǄين

الƟديƙة لƗǂربية واǗشƗراطاƖ الǆƻية الواجǄ ƒراƳاƗها ǆƙƈاƅ الǄراüøƟ الøƻǂƗƢǄة لƗǂربيøة             
   ƭراǄǓبا ƹريƴƗلها    وال ƭرƴƗƗ ǍƗالƿاǄƨǓة        اøايير البيئيøƴǄوال ƖراطاƗøشǗا ƿلƤǀو 
  . ƨƈ ǍǂƳاƧ بيئǂƨ Ǐيǃ واǓقƻاƫالǘزǄة إلقاǄة الǄزارع

  
          ǂل üا الدليƤǉ ǃديƾƗ Ǐǆدƴƨية    يǆƴǄال Ɩوالهيئا Ɩجها     üجاǄا الƤǉ Ǐƺ ينǂǄاƴادة الƨوال

لƴƗǂريƹ باƗƳǗباراƖ البيئية الواجǄ ƒراƳاƗها وưƴƗيǃ اƻƗøƨǗادة øǄن ƋيجابيøاƖ اإلدارة             
  البيئية الǂƨيǄة 

  
  .Ƥǉا الدليƳƋüداد  Ǐƺ شارǄ üǀƿن لشǀر لاƾƗƈدǃ بƈ ǗƋن وǗ يǏƺ Ǐǆƴƨ الǆهاية 

  

  رئيƧ قطاع اإلدارة البيئية
 ƺاطǄة ƈبو شوƿ /ƿ.د
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  ƾǄدǄة
 فى االقتصاد القومى إذ يقدر       هاماً مصر العربية قطاعاً   تمثل الثروة السمكية فى جمهورية         

مـن  % ١٥من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعى وحوالى       % ٤نصيبها من الدخل الزراعى بنحو      
يـه،   مليارات جن  ٦ يقدر بنحو     يعطى عائداً  قيمة اإلنتاج الحيوانى كما أن اإلنتاج السمكى حالياً       

التى تمثلها الثروة   % ١٥ ـالثروة السمكية، وتعد نسبة ال    العامة لتنمية   هيئة  الكما تعلن مصادر    
السمكية من قيمة اإلنتاج الحيوانى مبنية على أساس اإلنتاج البروتينى من اللحوم البيضاء، إال              

، ومن جهـة  ى أكبر من ذلك فى االقتصاد القومأنه فى الحقيقة فإن الثروة السمكية تمثل ركيزة      
فى أخرى مصدراً من مصادر التشغيل والعمالة بالمؤسسات والشركات والمصانع والتى تعمل            

 ألف عامـل    ١٦٥عدد العاملين بقطاع صيد األسماك حوالى        مجال المنتجات السمكية، ويقدر   
 ألف عامل يمثلون العاملين بجميع القطاعات االقتصادية للصيد         ٢٠٠ويرتفع هذا العدد لحوالى     

اليـومى علـى      هذا الكم الهائل من األيدي العاملة تعتمد فى كسب قوتـه          . التوزيع والتصنيع و
العمل فى هذا المجال وبالتالى فإن صيانة هذه الثروة هى صيانة للمجتمع وحمايـة لـه مـن                  

 لمستوى معيشة مواطنيه هذا باإلضافة إلى تحسين الحالة الصحية لألفراد، وذلك            البطالة ورفعاً 
 الهامة لتفـى باحتياجـات      العناصرالعديد من   يحتوي على   حيوانى عالى القيمة    بروتين  بتوفير  

هذا باإلضافة إلى دهون األسماك      محدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين      
التي تحتـوي علـى   هنية طويلة السلسة غير المشبعة والتي تتميز بمحتواها من األحماض الد  و

  . الدورة الدموية في اإلنسانالتي تعمل على حماية القلب و و٣مجموعة األوميجا 

من هذه الكمية يـتم     % ٣٨سنوياً،  طن  مليون  ويقدر اإلنتاج المحلى من األسماك بحوالى       
من المزارع السمكية والمتاح من األسماك من اإلنتاج        % ٦٢اصطياده من المصادر الطبيعية،     

  : فمنهاالمحلى باألسواق المصرية متعددة المصادر

المكرونة وسـمك   ، المرجان، السردين، الوقار، الدنيس، مثل القاروص : األسماك البحرية  .١
  .الكابوريا والسبيط، موسى عالوة على الجمبرى

  .القرموط وقشر البياض، البياض،  البلطىمثل :أسماك المياه العذبة .٢

 من األنواع   والبلطى المصرى . البورى والقرموط ، المبروك،  البلطى مثل :أسماك المزارع  .٣
ة عالية وأصبح    دولة فى العالم ألنه سريع النمو وذو جود        ١٢٠ فى   نتشرتالشهيرة التى ا  

نظراً لإلقبال الكبير الذى تلقـاه فـى دول         " السمكة الذهبية ملكة النيل   "يطلق على البلطى    
  .العالم

الغنية بالعديد من العناصر الهامة الالزمة لنمو وبناء جـسم          وتعتبر األسماك من المواد     
اإلنسان، كما تتميز بخلوها من الكولسترول باإلضافة إلى مذاقها الطيب مع سهولة هـضمها،              
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وعند مقارنة متوسط استهالك الفرد السنوى لألسماك فى مصر بمثيله فى دول العالم األخرى              
بينما   كيلو جرام سنوياً   ١٦,٢ يصل نصيب الفرد إلى      يقارب المتوسطات العالمية حيث   نجد أنه   

 فى اليابان وأسبانيا علـى الترتيـب ومعـدل           كيلو جرام سنوياً   ٢٦,١،  كيلو جرام  ٣٥,٩نجده  
نصيب الفرد المحـدد    إلى حد ما أقل من       فى مصر يعتبر      الفرد من األسماك سنوياً     استهالك

ويمثل اإلنتـاج   ،   كيلو جرام سنوياً   ١٦,٧ن  بواسطة هيئة الصحة العالمية، والذى يقدر بأكثر م       
من اإلنتاج العالمى مما    % ٦,٣من اإلنتاج األفريقي الذى يمثل      % ٢,٥المصرى من األسماك    

  . اإلنتاج السمكى بمصر مقارنة باإلنتاج القارى والعالمىانخفاضيعكس مدى 

يف بالمقارنة إلى تكلفة     من الوجهة االقتصادية فإن إنتاجية الثروة السمكية منخفضة التكال              
اإلنتاج الحيوانى فى فروعه األخرى كاللحوم الحمراء والدواجن حيث يصل معـدل التحـول              

  :الغذائى للكيلو على النحو التالى

 عامـاً اسـتطاعت مـصر أن        ٢٠على مدى   ١,٢:١للدواجن أما األسماك     ٣:١ ، لألبقار ٨:١
ى أصبح ضرورة لسد الفجـوة الغذائيـة         نجاحاً كبيراً فى مجال االستزراع السمكى الذ        تحقق

 الماضية تم التوسع فـى      ففى خالل العشرين عاماً   . ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكان     
  .) مكثف– شبه مكثف -انتشارى(مشروعات االستزراع السمكى بنظمه المختلفة 

يراد لـدفع   ومصر تتطلع إلى زيادة القدرة التصديرية من األسماك والتقليل من نـسبة االسـت             
الميزان التجارى للثروة السمكية وهذا يتطلب مواكبة القواعد واالشتراطات لتداول األسـماك            

 البيئية لمشروعات االسـتزراع الـسمكى       تباألسواق األوربية وغيرها ويأتى دليل االشتراطا     
  . ترجمه حقيقية لدعم االستيراتنيجية القومية للثروة السمكية
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ƖاƟǂطƬǄوال ƖاƻريƴƗال  
  

ǍǀǄƨزراع الƗƨǗا:  
ويقصد به تربية أنواع معينة من األحياء  جزء من مصطلح أعم وأشمل هو االستزراع المائي،

وغيرهـا، تحـت ظـروف      الطحالب البحرية    -  المحاريات –  القشريات – األسماك   ،البحرية
  .مياه وظروف بيئية مالئمة محكمة من إعاشة وتغذية ونمو وتفريƣ وحصاد وجودة

 بأنه تربية األسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك االستزراع السمكي وعلى ذلك يمكن تعريف
 المياه المالحة أو العذبة والتي تستخدم كغذاء لإلنسان تحت ظروف محكمة وتحـت سـيطرة              

 ان، وفي مساحات معينة سواء أحواض تربية أو أقفاص، بقصد تطوير اإلنتاج وتثبيـت             اإلنس
  .ملكية المزارع للمنتجات

  

  )Č(:الǂƗǀة الǆǀƨية
 السياحية  – األنشطة التجارية    –المناطق السكنية   (ية المشغولة باألنشطة المختلفة     المساحة المبن 

فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية      وما يتخلل هذه المساحة من أرض        ...) - الترفيهية   –
  .تتفق مع احتياجات القاطنين بها كما يشمل التقسيمات التى تم اعتمادها

  

  : الƨǄاƺة ƈو البƴد
هى المسافة الواجب توافرها بين أقرب المساكن واألسوار الخارجية للمشروع ويكون القيـاس             

  .يصفى خط مستقيم فى كل االتجاهات وطبقاً للجهات المانحة للترخ
  

  :  الƗطهير
هى عملية ينتƝ عنها خفض شديد للمسببات المرضية أو الـتخلص منهـا باسـتخدام المـواد                 

 . والمركبات المختلفة وجعلها عديمة الخطورة إلحداث العدوى أو المرض
  

ǃيƾƴƗال  :  
الƣ التى قـد     ... هى عملية قتل جميع المسببات المرضية مثل البكتريا والفطريات والفيروسات         

 .جد على األدوات واألشياء المعرضة للتلوثتو
  
  
  
  
  



 Ď

  : الǄطهر
 ).غالباً محلول مركب كيميائى(أى مادة تستخدم لعملية التطهير 

 :  يشƗرط Ǎƺ الǄادة الǄطهرة الƢƗƨǄدǄة الƬƢائƫ الƗالية

Č. لألنسجة وغير سام لخاليا الجلد Ɲأن يكون غير مهي.  
č. واسع التأثير على أكبر قدر من الجراثيم. 

Ď. ع المفعولسري. 

ď. ال يعƈ الحبيبي(وق التئام الجروح ونمو الخاليا يجب Ɲخاليا النسي.( 

 .يجب أن يكون فعاالً فى حالة وجود أنسجة ملتهبة أو متليفة .٥

 .  مقاوم للتأثيرات الخارجية وال يتلف بالضوء والهواء .٦
  

ƖاǆيƬƟƗال :  
 بهدف تحفيـز    ) ميت – حى   –ضعف  م( للميكروب المسبب للمرض     الكائن الحى هى تعريض   

إلـى  الكائن الحى   الجهاز المناعى وتكوين أجسام مضادة ضد مسبب المرض فى حالة تعرض            
  . (Field)المسبب المرضى فى الحقل 

  

  :  الƻǂƢǄاƖ الǂƬبة لǆǂشاط
 والمخلفات البلديـة  هى البقايا الصلبة من المواد الغذائية ونواتƝ تطهير قاع المزارع السمكية            

  .ملينمتعلقة بنشاط العاال
   

  : الƻǂƢǄاƖ الƨائǂة لǆǂشاط
مياه المزارع بعد تشبعها ببقايا المواد الغذائية والملوثات األخرى والتى تثبت التحاليل عدم             هى  

وبة فى تربية األسماك ويـستلزم صـرفها والـتخلص اǓمـن منهـا                      المطلمطابقتها للمعايير   
  .أو معالجتها وإعادة استخدمها

  

ǂطرة لƢواد الǄشاطالǆ:)č(  
 – مـشتعلة    – مؤكسدة   – متفجرة   –سامة  ( تحمل خاصية أو أكثر من ما يلى         هى المواد التى  

وتتمثل المواد الخطرة فى نـشاط المزرعـة فـى األدويـة والتحـصينات              )  مشعة –ضارة  
  .والمطهرات
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   )Ď(:لǆǂشاط الƻǆاياƖ الƢطرة
ـ             صائص الفيزيوكيميائيـة          هى مخلفات ذات ƈثار ضارة بصحة اإلنسان والبيئـة نتيجـة للخ

وتتمثل فى األدوية والتحصينات والمطهرات التـى       ، أو البيولوجية والتى تجعلها ذات خطورة     
انتهت مدة صالحيتها وفوارغها سواء كانت زجاجية أو بالستيكية أو معدنية وكـذلك المـواد               

  . التى انتهت صالحيتها والحيوانات النافقة
  

  )ƟǄ:)ďارƼ الƻǆاياƖ البيطرية
عبارة عن غرفتـى احتـراق األولـى تحـرق المخلفـات فـى درجـة حـرارة حـوالى                                    

 درجة مئوية والثانية لتكسير نواتƝ حرق الغرفة األولى  فى درجة حرارة فـى حـدود                 ٨٥٠
  . درجة مئوية باإلضافة إلى وحدة لمعالجة الغازات المتصاعدة من المحرقة١٢٠٠

  

   )ƨ:)Đجü الƟالة البيئية
 سجل يحدد تأثير نشاط المنشأة على البيئة ويحتوى على مجموعة من البيانات عـن المنـشأة                

  . ونشاطها
  

  )ƨ:)đجü الǄواد والƻǆاياƖ الƢطرة
 سجل يحدد المواد والنفايات الخطرة المتداولة بالمنشأة وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد            

  .مواجهة الطوارƏمعها وأيضاً خطة ل
  

ƍطة الطوارƢ:)Ē(   
تباعها فى حالة حدوث حريق أو حادث عارض أو ظهور أوبئة فى            هى اإلجراءات التى يجب ا    

  . المزرعة أو فى المزارع المجاورة
  

ƫƗǄǄال ǌيوƟجين الƨǀǓا BOD:  
لك هو مقياس يستخدم لمعرفة تلوث المياه بالمواد العضوية ويعرف بأنه كمية األكسجين المسته            

 لتر واحد من الميـاه      فىمن قبل البكتريا الهوائية إلتمام عملية األكسدة الكلية للمواد العضوية           
  . لتر/ خالل خمسة أيام ويقاس بالمللى جرام 

  
  :TSS  الƾǂƴǄةاƝǘǄǓ الǂǀية

هى عبارة عن كمية المواد الصلبة فى المياه التى تبقى بعد تبخير المياه عند درجـة حـرارة                  
  . درجة مئوية١٠٥أكبر من 
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  :TDS  الǂǀيةاƝǘǄǓ الƤائبة
هى كمية المواد الصلبة الذائبة فى المياه والتى تبقى بعد تبخير المياه المرشحة عنـد درجـة                 

  . درجة مئوية١٠٥حرارة أكبر من 
  

ƖياƤƸǄال:  
هى عبارة عن مركبات ذائبة فى المياه وتكون المصدر الرئيسى للغذاء للكائنات الحية المائيـة               

 –  النيتـروجين العـضوى    – نيتريـت    – نترات   –أمونيا   -النيتروجين  ( يعتبر فى صورة    و
من العناصر المكونة للمغذيات وزيادتها تؤدى إلى        ) PO4الفسفور فى صورة أيون الفوسفات      

  .ظاهرة اإلشباع الغذائى
  

  :الƨƴر
        كالـسيوم هو عبارة عن قدرة المياه على ترسيب الصابون وذلك نتيجـة لوجـود أيونـات ال               

 كاتيونات أخـرى عديـدة التكـافؤ مثـل           أو أمالحها معاً وذلك باإلضافة إلى      أو الماغنسيوم 
  . الحدوثنادرةاأللومنيوم والحديد والباريوم إال أنها 

كما يمكن تعريف عسر المياه بأنه مجمـوع تركيـزات كاتيونـات الكالـسيوم والماغنـسيوم               
  . لتر/ اً عنها بكربونات الكالسيوم بوحدة مللى جرام معبر) األيونات الموجبة ( 
  

ƒائƤجين الƨǀǓا DO:  
هو عبارة عن كمية األكسجين الحر فى المياه وتعتمد عمليات األيض للكائنات الحيـة علـى                

أن المياه صالحة لنمو وإنتاج األسماك ووصـول        كسجين فى المياه ويعطى دليل على       وجود األ 
    . الكائنات بمصدر هذه المياه زيادة كثافةر دليل علىتركيز األكسجين إلى الصف
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  :الƬǄادر

  . التخطيط العمرانى الصادر عن الهيئة العامة مصطلحاتقاموس )١(
  . والئحته التنفيذية١٩٩٤ لسنة ٤قانون البيئة رقم ) ٧) (٦) (٥) (٤) (٣( )٢(



 
  
  
  

  الفصل الثانى
  

  )إرشادات(
  

  )٨( األساليب احلديثة فى االستزراع السمكى
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ǏǀǄƨزراع الƗƨǗا  

تعتبر األسماك من أهم المصادر الغذائية لإلنسان منذ القـدم           
 الحيوانى وكذلك العديد مـن      كونها من أهم مصادر البروتين    ل

ي والـصيد   التعداد الـسكان  زيادة  العناصر الغذائية وقد أدى     
ادة الطلـب علـى     الجائر والتلوث البحري باإلضافة إلى زي     

سد احتياجات السوق المحلى من األسـماك       الكائنات البحرية ل  
 من هنا   ،عن طرق بديلة لتوفير األسماك    الطازجة إلى البحث    

برزت أهمية وضرورة التطور في عملية االستزراع السمكي        
لتـوفير األمـن    عن طريق استخدام أحدث الوسائل التقنيـة        

 .الغذائي

  
  الǏǀǄƨالǄائية وǆوƳيǈ الǄياǇ الǘǄئǄة لƗƨǘزراع البيئة 

من أهمها تلك التي    التى   من العوامل المتداخلة و    مجموعةيعتمد نجاح االستزراع السمكي على      
وعالقة ذلك بكل الكائنات الحيـة التـى         مياه األحواض    وجودةتختص بالبيئة المائية ونوعية     

   .تعيƫ فيها
   

 ǇياǄرارة الƟ درجة   
 ذوات الدم البارد أي أن درجة حرارة جسمها غير ثابتة بل تتغير              الكائنات تعتبر األسماك من  

  فعـاالً   ومن ثم كان لدرجة حرارة المياه دوراً       ، فيه ةتبعا لدرجة حرارة الوسط المائي الموجود     
 ومقاومة األمـراض     لألسماك من نمو وتكاثر وتنفس وحركة      الفسيولوجيةفي جميع الوظائف    

  .وغيرها
   
  الǂǄوƟة  
يمكـن  على هـذا     ألنواعها و  تتباين قدرة األسماك على تحمل درجات الملوحة المختلفة تبعاً         

   : إلىالتى تعيƫ فيهاتقسيم األسماك حسب درجة الملوحة المائية 
  . أسماك المياه العذبة  .١
  . أسماك المياه المالحة  .٢
  .)الشروب(طة المخلو أسماك المياه   .٣
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 ƧǓاǍǆالهيدروجي  pH    
كـل نـوع مـن      و، يعبر األس الهيدروجيني عن خواص الوسط المائي الحمضي أو القلوي          

 أنـواع األسماك تفـضل  معظموعامه فإن    )pH(األسماك له حد أمثل من األس الهيدروجينى        
  .٨ – ٧,٥ من الخفيفةالوسط المائي ذو الدرجات القلوية 

  
Ǐǂǀر الƨƴلال  ǇياǄǂ  

يعبر عسر الماء عن تركيز أيونات الكالسيوم والماغنيسوم بالماء وفى الميـاه العذبـة يكـون                
لتر بينما في مياه البحر فقد يصل       /  كربونات الكالسيوم مليجرام   ٢٠٠العسر الكلى لها أقل من      

  .لتر /  مليجرام٦٥٠٠العسر الكلى لها إلى 
المياه العذبة الصالحة لالستزراع الـسمكي عـن    كقاعدة عامه يجب أال يقل درجة العسر في         و

  .لتر / مكربونات الكالسيو  مليجرام١٢,٥
  

ƒائƤجين الƨǀǓا    
 حياةليعتبر األكسجين الذائب أكثر عامل بيئي له أهميه         

وانخفاض تركيز األكسجين في    ،  صحة ونمو األسماك  و
المياه عن الحدود الموصى بهـا يـؤدي إلـى إجهـاد            

 نموهـا مناعتها وانخفاض معدالت    األسماك وانخفاض   
وفى حالة االنخفاض الشديد تحت المستويات الحرجـة        

   .فإن ذلك يؤدى إلى اختناق األسماك ونفوقها
تبعـاً  ألكـسجين الـذائب     ل  األسماك تختلف احتياجات و

 ويمكـن ألسـماك الميـاه        ،الكثافة العددية وغيرها  و   درجة الحرارة  وكذلك لنوعها ونشاطها 
لتـر بينمـا    / مليجـرام  ٣-٢تحمل وتبقى لفترة طويلة عند مستويات أكسجين قليلة         الدافئة أن ت  

  .أن تعيƫ فى هذه المستويات المنخفضة من األكسجين الذائبتتحمل  ال أسماك المياه الباردة
 تركيز األكسجين الذائب في مياه المزارع السمكية الموصى به لضمان الحفاظ            عام فإن وبوجه  

  .لتر/ مليجرام٥ك ومعدالت نمو عالية هو أال يقل عن على صحة جيده لألسما
  

   NH3)(اǄǓوǆيا 
 من الغازات شديدة السمية لألسماك حيث أنها قادرة على النفاذ عبر            المتأينةغير  تعتبر األمونيا   

   . بها وكذلك بالوظائف الحيوية األخرى لألسماك بالغاًأنسجة الخياشيم محدثه ضرراً
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المسموح به في مياه المزارع السمكية هو        NH3)(متأنية  الغير  مونيا  لحد األقصى لتركيز األ   او
   .لتر/ مليجرام٠,٠٢

   
  ƖريƗيǆال(No3) 

ء بواسـطة بكتيريـا     يعتبر النيتريت ناتƝ وسطي في تحلل المخلفات النيتروجينيه فـي المـا            
أقل صـور    نترات وهي    تر بتحويل النيتريت إلى   النيتروباك، تقوم بعدها بكتريا     سنموزالنيترو

  .سمية لألسماك
عادة يحدث تراكم وزيادة لتركيز النيتريت باألحواض السمكية في حالة زيادة تحلـل المـواد               
       العضوية مع نقص األكسجين في المياه بمـا يـؤدى إلـى التـسمم بالنيتريـت أو مـرض                  

Brown Blood Disease    أال وبالنسبة لمياه المز راع السمكية فإن تركيز النيتريـت يجـب
  .لتر/مليجرام ٠,١يزيد عن 

  
  (H2S) الهيدروجين  ǀبريƗيد 

غاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات التي تذوب في المياه وله رائحة البيض الفاسد ويتم إنتاج               
هذا الغاز في الرواسب الموجودة في قاع األحواض السمكية في بيئة ال هوائية ويعتبر كبريتيد               

يدة السمية لألسماك لذلك فإنه يوصى بأال يزيد تركيز كبريتيـد           الهيدروجين من المركبات شد   
  .لتر/ مليجرام٠,٠١الهيدروجين في مياه المزارع السمكية عن 

  
  ƖاƙوǂǄال  

هناك العديد من الملوثات التي يؤثر تواجدها على مدى صالحية ومالئمة البيئة المائية لتربيـة               
ـ ت المعادن الثقيلة    األسماك ومن هذه الملوثا    الرصـاص، الزئبـق، النحـاس، الزنـك،        "ل  مث

ــادميوم ــرومالك ــضاً "، الك ــدات  وأي ــةالمبي ــواءالكيميائي ــسفورية " س ــات الف                     المركب
  . وغيرها"الزيت الخام أو المكرر"، سواء  البتروليةتوالتلوث بالزيو "أو الكلوروهيدركربونيه

راع السمكي خاليه من هذه الملوثات أو علـى          يجب أن تكون البيئة المائية لالستز      وبوجه عام 
   .األقل أن يكون تركيزها ضمن الحدود المسموح
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  اƗƨǗزراع الǄưǆƈǏǀǄƨة 

ŷǗوƈ : يرƷ ǃاưǆالالƹƙǀǄ 

يتم في هذا النظام تربية األسماك في بيئات شبه طبيعية حيث يتم تخزين األسماك في أحواض                
وبـدون  ) متر مربـع /  سمكه ١(ة عدديـه قليلـة فأو بـرك ترابية ذات مساحات كبيرة بكثا    

إمداد بأية أعالف أو أغذيه مكمله ويعتمد في تغذية األسماك على الغذاء الطبيعي المتوفر بمياه               
   .األحواض

  .فدان/  طن ١ وال تزيد عن إنتاجية األسماك في ظل هذا النظام قليلة جداً
ƹƙǀǄير الƷ ǃاưǆال ƖيزاǄǄ  

   . قليلةفدان  /احتياجات المياه  .١
   . احتياجات العمالة والفنيين قليلة .٢
   . الخطورة من أمراض األسماك واألمراض البيئية قليلة .٣
   . تكاليف إنشاء األحواض والتغذية قليلة .٤
   
  ǃاưǆال ƒيوƳ يرƷال ƹƙǀǄ  
   .السيطرة على المشاكل المرضية في حال حدوثها صعب جدا بل يكاد يكون مستحيال .١
  . ال توجد أي سيطرة على حجم اإلنتاج السمكي .٢
   . من األراضيكبيرة يحتاج إلى مساحات  .٣
   . الصيد صعب ومكلف ويوجد تباين في أحجام األسماك .٤
   . قليلة جداًفدان/  إنتاجية األسماك  .٥
  
 ŷياǆاƙ :  ƹƙǀǄال ǈشب ǃاưǆال   

ا مـن    عليه ماك في بيئات مسيطر   يتم في هذا النظام تربية األس     
 ٢٠ _ ٣تتراوح بـين    (خالل توفير أحواض بمساحات أصغر      

مزوده بفتحات الري والصرف وكثافة     ) للحوض الواحد  /فدان  
متر مربع تعتمد تخزين األسـماك      /سمكات ٥ - ٢األسماك بها   

عن طريـق تـسميد     ) بالنكتون(فيها على إنماء الغذاء الطبيعي      
 باإلضـافة  هذا   ةائييوالكيممياه األحواض بالمخصبات العضوية     

  ."البقوليات"إلى األغذية المكملة مثل 
  . فدان/طن ٥ -٢تصل إلى تتراوح ما بين إنتاجية األسماك في هذا النظام  
  



 ČČ

  ƹƙǀǄال ǈشب ǃاưǆال ƖيزاǄǄ  
   .نسبياً إنتاجية األسماك عالية .١
  .استخدام بعض المخلفات الزراعية فى مراحل التجهيز .٢
  .استخدام أعالف تكميلية .٣
  
 ƒيوƳ ƹƙǀǄشبة ال ǃاưǆال    
   . من األراضي والمياهكبيرةاحتياجات   .١
  . صعوبة السيطرة على األمراض .٢
   استخدام المخصبات قد يساعد على ظهور األمراض الطفيلية وحـدوث مـشاكل نقـص                .٣

  .األكسجين الذائب في مياه األحواض
  

ŷاƙالƙ : ƹƙǀǄال ǃاưǆال  
    بكثافات عالية تـصل إلـى     يتم في هذا النظام تربية األسماك       

            فــي أحـواض غالبــا إســمنتية  ٣م/ سـمكه ) ٢٠٠ – ١٠(
 ودةلج أو فيبرجالس صغيرة المساحة مع وجود متابعه دائمة       

 تغذية األسماك في هـذا      .المياه وبرامƝ للوقاية من األمراض    
 على األعالف الصناعية المتزنة التي تـوفر       النظام تعتمد كلياً  

  .ات الغذائية لألسماككل االحتياج
   .متر مكعب من المياه/كجم ٥٠ – ٥إلى إنتاجية األسماك في هذا النظام عالية تصل 

  
 ƹƙǀǄال ǃاưǆال ƖيزاǄǄ  

Č.  إنتاجيه عالية من األسماك وال يوجد تباين في حجم األسماك.  
   . احتياجات أقل من المساحات األرضية .٢
  .النباتات المائية سهولة السيطرة على األمراض ومشاكل  .٣
   .وسريعة الصيد يتم بصوره سهله  .٤
  
  ƹƙǀǄال ǃاưǆال ƒيوƳ   
   .استهالك كميات كبيرة من المياه  .١
  . العمالة والتكاليف الثابتة والمتغيرة عاليةاحتياجات .٢
  . ظهور األمراض والمشاكل البيئيةفرص زيادة  .٣



 Čč

  ƨƾƗيƟƈ ǃواƭ الǄزرƳة الǀǄƨية

لسمكية على عدد من األحواض بحيث يكون لكل حوض وظيفـة معينـة،             تحتوي المزرعة ا   
وتتوقف مساحة هذه األحواض على كمية اإلنتاج المراد إنتاجها، فإذا أردنا إنـشاء مزرعـة               

حتى التسويق، فيجب أن تحتوي هذه المزرعة على         من التفريƣ و   سمكية إلنتاج األسماك ابتدءاً   
  :لتاليةاألحواض ا

 
Č. ƖهاǄǓا ƭواƟƈ:  

ـ  % ٥ - ٣تشكل أحواض األمهات     اً مـن   تقريب
يـتم فيهـا تخـزين      المساحة الكلية للمزرعة، و   

  .إنتاج اليرقاتألمهات التي تستخدم في التفريƣ وا
كما تستخدم هذه األحواض أيضا في تخزين هذه        
األمهات أثناء فصل الشتاء بحيث ال يقـل عمـق        

 سم، حتى ال تتـأثر      ١٥٠ – ١٠٠األحواض عن   
راً بانخفاض درجات حرارة الماء، فكلما انخفضت درجة الحرارة تتجه األسـماك            األسماك كثي 
  .إلى القاع

  
č. ơريƻƗال ƭواƟƈ :  

يبا من مـساحة المزرعـة الـسمكية،        تقر % ١ن مساحة أحواض التفريƣ تشكل      إبشكل عام ف  
نها ما  تقسم المساحة المخصصة ألحواض التفريƣ إلى أحواض صغيرة تتراوح مساحة كل م           و

اإلناث بنسبة معينـة فـي حالـة التفـريƣ           متر مربع، ويتم وضع الذكور و      ١٠٠ – ١٠ بين
    بعد التفريƣ تتـرك الزريعـة      يوضع ذكر واحد لكل ثالثة إناث و        البلطي سماكأالطبيعي، ففي   

  .نقلها ألحواض التحضينرقات حوالي أسبوع ثم يتم جمعها وأو الي
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Ď.   ينƮƟƗال ƭواƟƈ :  
تـستقبل هـذه    مزرعة تقريباً، و   تقريبا من مساحة ال    %١٥ – ١٠ من   تمثل أحواض التحضين  

يتم تحضين هذه اليرقات في أحواض      ماك القادمة من أحواض التفريƣ، و     واض يرقات األس  األح
تمكث اليرقـات    الفاقد منها بأقل درجة ممكنة، و      التحضين تحت الظروف المالئمة إلقالل نسبة     

، حيث تنتقل بعد ذلـك إلـى أحـواض          صبعياتاإلفي هذه األحواض حتى تصل إلى مرحلة        
  .التربية

    
  
ď.   ربيةƗال ƭواƟƈ :  

الغرض من هـذه    لسمكية، و يبا من مساحة المزرعة ا    تقر % ١٠تشكل أحواض التربية حوالي     
 يتم نقلها إلى أحـواض      بعد ذلك  حتى تصل إلى حجم معين و      األصبعياتاألحواض هو تربية    

 مباشرة من   األصبعياتفي كثير من المزارع ال يتم إنشاء أحواض التربية بل تنتقل            التسمين، و 
أحواض التحضين إلى أحواض التسمين، وقد تستخدم أحـواض التربيـة نفـسها كـأحواض               

  .لتسمينل

    
  
Đ.   ينǄƨƗال ƭواƟƈ :  

تغطي أحـواض التـسمين معظـم مـساحة         
% ٨٠ – ٧٠رعة السمكية، إذ تشكل من      المز

مساحة الكلية للمزرعة السمكية،    تقريباً من ال  
في هذا الحـوض يـتم تـسمين األسـماك          و

  .المستزرعة إلى الحجم التسويقي
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đ.   Ʋالبي ƭواƟƈ :  

  .هي حية لتخزين األسماك الجاهزة للبيع وتستخدم هذه األحواض
  

    
  
  Ƭياǆة اƟǓواƮƟƗƭير و 

ŷǗوƈ : ƭوƟجهيز الƗ  
الحيوانـات  تخلص مـن النباتـات و     لحوض من الماء تجفيفاً كامالً، وذلك لل      يتم ذلك بتجفيف ا    

اع المواد التي تكون قد ترسبت في ق      ة الضارة الموجودة بهذا الحوض، ومن المركبات و       الدقيق
كما  و  يتم تأكسد هذه المواد بمجرد تعرضها للهواء الجوي،       الحوض نتيجة التحلل العضوي، و    

بعـد ذلـك    و.  باألحواض المحيطةالحشرات الضارة   لتخلص من النباتات والحيوانات و    يجب ا 
ود أي خلل فيه مثل تسرب المياه وشـقوق فـي           يجب عمل صيانة للحوض نفسه في حال وج       

  .تغذيتهاالحوض وإصالح صرف المياه و
   

ŷياǆاƙ :ƅاǄبال ƭوƟال ƎǂǄ  
ذلـك  ت واألعشاب إلى داخل األحواض و     أثناء هذه العملية ال بد من مراعاة منع دخول النباتا         

  .الصرف لمنع خروج األسماك منهابكية عند منبع قنوات الري واجز شعن طريق وضع حو
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  اǄƨǓاƤƸƗƿية 

تعتبر التغذية عامال هاما لنجاح االسـتزراع الـسمكي         
فتوفير الغذاء المناسب لألسماك يضمن الحصول علـى        
معدالت نمو عالية وحاله صحية جيده ومقاومة عاليـة         

 سماك في الطبيعة   للمسببات المرضية المختلفة تتغذى األ    
فر في هذه   على الغذاء الطبيعي المتو   ) البحار واألنهار (

، بالنكتون  ، قواقع ، قشريات ةاألماكن من أسماك صغير   
لب النباتية وحيـدة الخليـة      الهائمات الحيوانية والطحا  (

  .)وغيرها
ت أما في حالة االستزراع السمكي فيتم إعداد أعالف صناعية متزنة تلبـى كافـة االحتياجـا               

 ، مـسحوق   من مواد كثيـرة فيهـا مـسحوق الـسمك          الغذائية لألسماك وتضع هذه األعالف    
، زيـت الـسمك   ، األمالح المعدنيـة   ،، مخلوط الفيتامينات  فول الصويا، الذرة الصفراء    ،اللحم

   . وغيرهارابطةمواد  ،رائحة ،مكسبات طعم
  
  ƿاǄƨǔائية لƤƸال ƖياجاƗƟǗا  
 األرضية فهي تحتـاج     سماك مع االحتياجات الغذائية للحيوانات    تتشابه االحتياجات الغذائية لأل    

،  للنمـو   الالزمة يةناألمالح المعد  ،الفيتامينات ،الدهون ،الكربوهيدرات ،الطاقة ،إلى البروتين 
   .التكاثر وأداء الوظائف الحيوية األخرى

  
  البروƗين 

واجن والحيوانات األرضـية    تحتاج األسماك إلى أعالف ذات نسبه بروتين عالية بالمقارنة بالد         
ويرجع ذلك إلى أن محتوى البروتين في المادة الجافة ألجسام األسماك يتراوح مـن               .األخرى

 في األعالف هذا     المرتفعة  لماذا تحتاج األسماك إلى نسبه البروتين      وهذا يوضح  %٨٠ - ٦٠
  .%٧٠ - ٦٠باإلضافة إلى أن الغذاء الطبيعي لألسماك تتراوح نسبة البروتين به من 

  
  الطاقة  
توجد اختالفات واضحة بين احتياجات األسماك للطاقـة         

واحتياجات الحيوانات األرضية لها حيث أن احتياجـات        
 ويرجع ذلك أن الطاقة التـى       األسماك للطاقة تعتبر قليلة   

تحتاجها األسماك للحركة أقل من الكائنات األخرى وكذلك        



 Čđ

طاقة للمحافظة على درجة حرارة أجسامها وأيـضاً        أن األسماك ال تحتاج إلى طاقة استهالك        
خرج على صورة أمونيا وهى منخفضة الطاقة بالمقارنـة          فى الجسم ت   ألن نواتƝ هدم البروتين   

  . معظم الحيوانات المزرعيةتفرزهمع حمض اليوريك والذى 
  
  Ɩيدراǉربوǀال  
لمركبـة ذات الحجـم     تستطيع األسماك بسهوله أن تهضم السكريات األولية ولكن السكريات ا          

الكبير لجزئيات السكر فإنها ال تهضم بصوره جيده تستخدم األسماك الكربوهيدرات كمـصدر             
للطاقة ولتوفير البروتين الذي قد يستخدم كمصدر للطاقة في حالة نقص الكربوهيدرات ولكـن              

في الكبد  في حالة زيادة الكربوهيدرات فإن ذلك يؤدى إلى تراكم الجليكوجين وبالتالي الدهون             
   .والبنكرياس

  
  الدǉون

للدهون وظائف عديدة لألسماك فهي تستخدم كمصدر أساسي للطاقة تعمـل كوسـائد حمايـة               
 الـدهون فهـي     ، لها دور فعال في امتصاص الفيتامينات الذائبة في        خليةالألعضاء الحيوية الد  
  .وكذلك تركيب بعض الهرمونات، مشبعةالغير تحتاج إلى األنواع 

  
ǆيǄاƗيƻالƖا  
 ما تصاب األسماك الموجودة في الطبيعة بأعراض نقص الفيتامينـات ولكـن األسـماك         نادراً

المستزرعة في أحواض ذات مساحات محدودة والتي تعتمد في غذائها على العالئق الصناعية             
فإنها قد تصاب بأعراض نقص الفيتامينات إذا كان تركيز الفيتامينات في العلف قليل أو غيـر                

 ألن تركيب وظيفة الجهاز الهضمي في األسماك بسيط لذا كان توفير الفيتامينات             موجود نظراً 
   . ليغطى االحتياجات الغذائية لألسماكفي أعالف األسماك الصناعية أساسياً

  
  اƝǘǄǓ الƴǄدǆية 

تحتاج األسماك إلى نفس األمالح المعدنية التي تحتاجها الحيوانات ذوات الـدم الحـار لبنـاء                
هذا باإلضافة إلى احتياج األسماك لهـذه األمـالح          ألداء مختلف العمليات الحيوية،   ة و األنسج

   .للحفاظ على التوازن األسموزي
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ƸƗ Ƽية طرǀǄƨزارع الǄال Ǐƺ ƿاǄƨǓية اƤ  
يتم حساب معدل التغذية اليومى لألسماك وفقاً لعمر األسماك وأحجامها فيتراوح معدل التغذية             

من وزنها تنخفض هذه النسبة مع تقدم األسماك فـى          % ١٥ – ١٠ فى المراحل األولى ما بين    
 وجبـات   ٨الوزن وعادة ما يتم تقسيم كمية الغذاء اليومى على عدد من الوجبات تصل إلـى                

يومياً مع مرحلة السيزمات وتقل مع تقدم األسماك فى الوزن ويتم تغذيـة وتقـديم األعـالف                 
   :طريقينلألسماك فى المزارع السمكية بإحدى هاتين ال

  
ŷǗوƈ :   ية اليدويةƤƸƗال  

يتم من خاللها تقديم األعالف لألسماك بصوره يوميه إما عن طريق نثرها على سطح المياه                
في أماكن مخصصه بالحوض أو بوضعها في طاوالت        
التغذية والتي تكون مغمورة تحت سطح المياه بحـوالي         

   . سم وتكون موزعه على جانبي الحوض١٠
اك يوميا تبعا لحجم    العلف التي تقدم لألسم   تختلف كمية   

ووزن األسماك، درجة الحرارة للمياه، الحالة الـصحية        
بـصفة  و .نسبة األكسجين الذائب في الميـاه     ،  لألسماك

ويفـضل   يوم /من الـوزن الحي    % ٥ - ٣عامة فإنه أثناء التسمين يتم تغذية األسماك بنسبة         
   . وجبات٣ أو ٢أن تقسم كمية العلف المقدمة يوميا إلى 

  
ŷياǆاƙ: ليةǑية اƤƸƗال:   

تستخدم هذه الطريقة في النظام المكثف لتربية األسماك ويتم ذلك باستخدام المغذيات اǓلية التي              
تقوم بتوزيع ونثر العليقة في المياه بصوره ƈلية أو حسب الطلب كما هو الحـال فـي بعـض                  

   .أنواعها
   
  
  
  
  
  
  
  



 Čē

Ǐطǂالب ƿاǄƨƈ ربيةƗ 

بلطي أهمية كبيرة في مناطق متعددة من العالم خصوصاً المناطق المدارية، إذ تمتاز             ألسماك ال 
  :أهم هذه الصفاتية في المزارع، وهذه األسماك بمجموعة من الصفات تجعلها مناسبة للترب

رتها على مقاومـة    إمكانية كبيرة لإلنتاج بسبب قد     .١
 اتقدرتها على البقاء فـي تركيـز      زيادة الكثافة و  

  .ألكسجين الذائب في الماءمنخفضة ل
    تتغذى على طيف واسع من األغذيـة الطبيعيـة          .٢

  .الصناعيةو
  .الطفيليات عاليةمقاومتها لألمراض و .٣
  .يمكنها أن تنمو في مجال واسع من الملوحة .٤
        جيـدة لالسـتهالك المباشـر      سماك أ تمتاز بأنها  .٥

  .وي عظام ضمن األنسجة اللحميةتال تحو
تتكاثر في أحواض التربية قبل وصولها       جنسياً بعمر عدة أشهر فقط و      بلطيتنضƝ أسماك ال  و 

               ذلـك عـن طريـق زيـادة الكثافـة         ي مما يؤثر سلباً علـى إنتاجهـا، و        إلى الوزن التسويق  
  .انخفاض معدالت النموو
  
  : Ǆƨƈاƿ البǂطǄƈǏاǀن ƗǆƋشار 
ه األنـواع    نوع تنتشر هذ   ١٠٠تضم اسماك البلطي حوالي      

ـ ياً في أفريقيا، ووسط أمريكا حتى المكـسيك، و        طبيع زء الج
أفريقيا هي المـوطن    الشمالي من أمريكا الجنوبية والهند، و     

االستثناء الوحيد ظهور    البلطي، و  سماكألمجموعة  الطبيعي  
بعض أنواع البلطي طبيعياً في منطقة الشرق األوسط حتـى          
    سوريا شماالً، مع وجود بعض األنواع في بحيـرة طبريـا          

  .نهر األردنو
توزيـع الطبيعـي أمريكـا    أما التوزيع الحالي ألسماك البلطي فقد شمل إضافة إلى منـاطق ال  

سـماك البلطـي إلـى هـذه        أمن  الشرق األقصى، إذ نقلت أنواع مختلفة       الجنوبية وأوروبا و  
سـماك  أإنتاج الطعوم لصيد    عشاب و ربيت ألغراض مختلفة مثل السيطرة على األ      اطق، و المن

  .، إضافة إلى إنتاج هذه األسماك لالستهالك المباشرالتونة
   
  



 ČĔ

 Ǐطǂالب ƿاǄƨǓ البيولوجية ƖاƻƬال  
       عـادات التكـاثر    البيولوجية كالحرارة المناسبة والملوحة المناسبة ونمـط الغـذاء و          الصفات 

والنمو هي العوامل التي تحدد نجاح تربية نوع معين لذا كان ال بد من دراسة هذه الـصفات                  
  .شيء من التفصيلب
  

  الƟرارة
سـماك  إن كانت أ   درجة مئوية، و   ٣٠ – ٢٠البلطي هي   الحرارة المناسبة بشكل عام ألسماك       

لحياة فـي   منخفضة من ذلك، غير أن األنواع فقط قادرة على ا         البلطي تعيƫ في حرارة أقل و     
ـ             درجة مئوية، و   ١٠حرارة       ى دون إن كانت ال تتواجد طبيعياً في مياه تـنخفض الحـرارة إل

الحـرارة المناسـبة     درجة مئوية و   ٢٠جة حرارة أقل من     ال تتكاثر في در    درجة مئوية، و   ١٥
  . درجة مئوية٢٩ – ٢٦للتكاثر لمعظم أنواع البلطي بحدود 

    
    :ƺيǄا يǏǂ جدوü يبين ǄجاƖǗ الƟرارة الǆǄاƨبة لƴدة ǆƈواع Ǆن اǄƨǓاƿ البǂطǏو

 اǄƨǓاǄ ƿئوية الƗ ǏƗبدƈالدرجة الƟرارة 
 ǆƳدǉا 

 الǆوع

Ƽوƻǆر  الƙƉƗو  الǄǆال  ơريƻƗال  

درجة الƟرارة 
Ǆئوية الǍǂƙǄ ال

ơريƻƗǂل     
 الǄǆوو

O. oureus ē ČĎ - čČ čČ- čĔ 

S. galilaeus ē ČĎ - - - 

S. macrohir ČČ Čď - - čĎ- ďċ 

S. macrocepholy Ĕ - - - čđ- Ďč 

O. mossambicus ČĎ ČČ ČĐ čč čđ- ĎČ 

O. niloticus ČČ - ČĐ čČ čč- čē 

T. rendalli ČČ - ČĔ - - 

T. sporrmanii đ - - Čđ - 

T. zillii đ - čċ čċ čđ- Ďč 

   



 čċ

      
O.niloticus                                O.mossambicus          

  
Ǎطǂالب ƿاǄƨƈ رƙاǀƗ:  

     ل الفتـرة الـضوئية     طـو (بالعوامل البيئية   يرتبط فصل التكاثر ألسماك البلطي بشكل وثيق         
  ).درجات الحرارةو

دارية حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مدار العام، حاالت          المففي المناطق االستوائية و   
عديدة أظهرت أن فصل التكاثر يستمر على مدار العام، ولكن عندما تنخفض الحرارة في فترة               

 عدد مرات التفريƣ خالل     نإفبالتالي  حظ أن عدد مرات التفريƣ ينخفض، و      من فترات العام يال   
   .لخطوط العرض الجيوغرافيةالعام يرتبط بموقع المكان بالنسبة 

  يتم التفريƣ في أن يقوم الذكر الناضƝ جنسياً باختيار موقع للتعشيƫ في مكان من الـشاطƐ               و
ينتظر حتى تنجذب إليه إحدى اإلناث حيث يقومان معاً بعد عدة ساعات إلى عدة              أو الحوض، و  

ختلف مقـاييس العـƫ     ت العƫ الدائري الشكل في القعر، وفي المناطق قليلة العمق و          أيام بحفر 
 بتغطيـة   يقـوم الـذكر   ويلة تضع األنثى بيضها في العƫ و      بعد فترة غزل ط   حسب األنواع، و  

األنثى على حراسة العƫ الذي يحـوي عـدة         البيض بالسائل المنوي، ويعمل كل من الذكر و       
لفاقسة العƫ قادرة علـى     تغادر الفراƢ ا  ض المخصبة حتى تفقس هذه البيوض و      ƈالف من البيو  

   . أسابيع٣ – ٢األنثى بهذه الفراƢ احة وتستمر عناية الذكر والسب
   يحـضر العـƫ  فيختار الذكر منطقة التعـشيƫ و  Oreochromis أما األنواع التابعة للجنس

ينتظر مرور اإلناث ليعمل على جذب إحدى اإلناث إليه، بينما تقوم األنثـى بـالمرور فـي                 و
   ƫالذي حفره بنفسه، فتضع بيوضـها        تنضم إ حد الذكور، و  ألتختار  مناطق التعشي ƫليه في الع 

يقوم الذكر بطرح السائل المنوي فوق البيوض مباشرة عندها تأخذ األنثى البيوض            في العƫ و  
   .التي تبلƸ عدة مئات داخل فمها وتترك العƫ مباشرة بينما ينتظر الذكر مرور أنثى أخرى

لبيوض مـع امتـصاص كامـل       تستمر األنثى في حمل البيوض داخل فمها حتى فقس هذه ا          و
لمحتويات كيس المح من قبل يرقات األسماك الفاقسة عندها تسمح األم لليرقات بمغادرة فمهـا               
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  تبقى صغار األسماك على مقربة من األم التي تتحرك حركة بطيئة بالقرب مـن صـغارها،                و
فر بعيداً عن    إلى فم األم التي تحمل صغارها وت       عند أدنى إشارة للخطر تعود الفراƢ مباشرة      و

ـ  ٥يستمر ذلك حتى تصبح الفراƢ بطول حوالي        الخطر و  فيمـا يلـي مجموعـة مـن        م، و  م
   :الفراƢ الفاقسة في ثمانية أنواع من اسماك البلطي وبالبويضاتالمعلومات المتعلقة 
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  :الƬǄادر

 الطبعـة   – الكويـت    –اإلستزراع السمكى الصادر عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة الـسمكية            ) ٨(
  .٢٠٠٤ –األولى 

 الǆوع
  قطر البيƮة

 ) ǃǄ( 

 ǃزǘن الǄالز
ǃباليو Ƨƾƻǂل

طوü اليرقة 
Ƨاقƻال  )
ǃǄ( 

Ɵباƨǂل üوǓا ǃةاليو 
 üالطو)ǃǄ ( ƭرƴال

)ǃǄ( 

T. guineensis č,Ē č Đ-Đ,Đ Ē,Đ        Ē 

T. renolalli Č,ē č Ď,Ĕ đ         đ 

T. sporrmanii Č,đ č,Đ Ď,Đ Đ        Đ-đ 

T. tholoni Č,đ č č,đ đ,Č       đ,Đ 

T. galiloeus č,Đ ď - -         ČČ 

O. melanotheron Ď,Đ Đ đ,Đ-đ,ē ČČ      Čč-ČĎ
O. niloticus č,ē ď-Đ ď,Đ ē         ČČ 

S. saka č,Ē Đ ď,Ē Ĕ,č       ČČ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  

  ) إرشادات صحية(
  

   )٩(  األمساكالىت تتعرض هلااألمراض 
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 دǗئü اǄƨǓاƿ الǄريƮة

الـنقص الـشديد فـى األكـسجين               فجأة إال إذا كان هناك سبب مباشر مثل       ال تموت األسماك    
فاجƐ فـي درجـة      أو االرتفاع الم   أو سريان تيار كهربي بالماء      وجود مواد سامة بالحوض    أو
بد أن تسبقه   ن موت األسماك ال   إما في الظروف الطبيعية ف    أ لحرارة بدرجة ال تتحملها األسماك    ا

 لنتيجة النهائية موت هذه األسـماك      ثم تكون ا    تساعد على اإلصابة باألمراض    عوامل وأسباب 
 نهـا أقد تكون هذه األسماك مصابة بمرض ما غير أن المربي ال يالحظ ذلـك بـل يظـن                   و
  . طبيعيةراضأع
يالحظ سلوك هـذه  أم ال يجب على المربي أن يراقب و لمعرفة ما إذا كانت األسماك مريضة       و

       معـدل سـرعة الـسباحة     ك في الحوض من حيث طريقة األكل ومعـدالت التـنفس و           األسما
  .سلوك السمكة تجاه األسماك األخرى بالحوضمعدل الحركة وو
ة عن السلوك الطبيعي قد يكون دليالً على إصـابة          باختصار فان أي شذوذ في سلوك السمك      و

  .هذه السمكة بمرض ما
  :ن األسماك بالحوض ليست على ما يرامأالظواهر التالية تدل على و
  .يساراً أثناء السباحةسباحة األسماك ببطƐ شديد وترنحها يميناً و .١
  .ليست مفتوحةزعانفها مقفلة وسباحة األسماك و .٢
     ن تطفو السمكة علـى الـسطح وتقـوم بفـتح         أذلك ب حوظ، و التنفس بشكل مل  زيادة معدل    .٣

  .الغطاء الخيشومي بمعدالت سريعةوقفل الفم و
ن أ معناهـا الحركة السريعة والمتقطعة والدائرية لألسماك، وهذه الظاهرة تسمى بالبرق، و       .٤

  .بشكل هستيري من مكان Ǔخرالسمكة تقوم بسباحة مفاجئة وبسرعة عالية جداً و
  .السمكة الهروب عند االقتراب منها أو محاولة إثارتهاعدم محاولة  .٥
  .فقدان السمكة لتوازنها .٦
األجسام الصلبة الموجودة بالحوض أو على جوانـب        حك السمكة جسمها على األحجار و      .٧

  .الحوض
  .خاصة أثناء النهارتغير ألوان األسماك و .٨
ال تكون ناتجة عـن     ن بعض التغيرات التي تحدث على األسماك قد         أتجدر اإلشارة هنا إلى     و

إصابة هذه األسماك باألمراض، بل تكون تغيرات طبيعية تحدث لألسماك في وقت ما، فمـثالً               
كما تتغير ألوانها بـسرعة  إذا اقترب موسم التزاوج لبعض األسماك، فإنها تصبح أكثر شراسة           

التي تحدث  هنا يجب التفريق بين التغيرات      ة إلفراز هرمونات جنسية معينة، و     ذلك نتيج جداً، و 
  .تلك الناتجة عن اإلصابة باألمراضبسبب التزاوج مثالً، و
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ǃǉƈ و ƭراǄǓهااƬيƢشƗ يةƻيǀ 

مـراض  األ: مثـل   األسـماك  نه يمكن التعرف بسهولة على بعض أمراض      أعلى الرغم من     
لتعرف على العديـد    تعذر على الكثير منا ا    يلسوء الحظ   نه و أاألمراض الفطرية، إال    الطفيلية، و 

  .الفيروسية ومراض البكتيريةمراض األخرى التي تفتك باألسماك، خاصة األمن األ
  :وعموماً يمكن تقسيم أمراض األسماك إلى 
  .أمراض بكتيرية .١
  .أمراض فطرية .٢
  .أمراض فيروسية .٣
ď. أمراض طفيلية.  
  
 Ǘوƈ :يريةƗǀالب ƭراǄǓا  
             طبيعـة توجـد فـي كـل مكـان فـي ال          حجم و البكتيريا مخلوقات وحيدة الخلية مجهرية ال      
  ). التربة– الهواء –الماء (
 األسماك تعيƫ   أنحيث  البكتيريا منها الضار باإلنسان والمخلوقات األخرى، ومنها المفيد و        و 

  .اًبتها بالبكتيريا تكون عالية جدن فرصة إصاإفي الماء ف
الة ازدحـام   نها تنتشر في ح   أ مالئمة، أي    هذه األمراض البكتيرية تنتشر إذا كانت الظروف      و 

 في  .األسماك، أو إذا كان بهذه األسماك جروح أو خدوƫ، أو إذا كان ماء التربية غير صالح               
ن عدداً  أسريعاً، لذلك إذا اكتشف المربي      األسماك عالياً و  ) موت(هذه الحالة يكون معدل نفوق      

ـ     كبيراً من أسماكه قد نفق في فترة وجيزة فمن المحتمل أن يكون الـس              ابة بب األول هـو إص
  .مراض البكتيريةالحوض بأحد األ

      البعض اǓخر لـيس لـه عـالج حتـى اǓن،           ألمراض البكتيرية يمكن عالجها، و    بعض ا و 
بمرض بكتيري فحذار أن تنتقـل أيـة        ن الحوض مصاب    أبصورة عامة إذا اكتشف المربي      و
    ك أخرى، وحذار أيضا مـن اسـتخدام الـشبا        سماك  أسماك من هذا الحوض لحوض ƈخر به        أ
األدوات األخرى المستخدمة في هذا الحوض في حوض ƈخر قبل تطهيرها بمطهر مناسـب،              و

  .كما يحظر أيضا دخول الماء من الحوض المصاب للحوض السليم
غيرها مراض البكتيرية و  ظم المحاوالت التي تجري لعالج األ     لكن يجدر اإلشارة إلى أن مع     و 

 ، كما أن ما يصلح من وسائل العالج لنوع من         قد تفشل و هي محاوالت قد تنجح   مراض  األمن  
الحذر فـي عمليـة العـالج       األسماك قد ال يصلح لنوع ƈخر، وبذلك ال بد أن تراعي الدقة و            

  .المقترحة
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 ŷياǆاƙ :طريةƻال ƭراǄǓا  
 ببعض الجـروح أو األمـراض       نها تصيب األسماك المصابة مسبقاً    إهي أمراض ثانوية أي      

عض األمراض الفطريـة مثـل      ب المرباة تحت ظروف غير مالئمة، و      البكتيرية أو الطفيلية أو   
ـ      أتعرف عليه وتشخيصه بسهولة، حيث      جنيا يمكن ال  السابرول شبه نه يأخذ شكل خيوط بيضاء ت

       يظهر على شكل كريات قطنيـة تغطـي الجـزء المجـروح           إلى حد كبير فطر عفن الخبز و      
  .أو المصاب من جسم السمكة

   هو تلوث المـاء،     ي تساعد على انتشار األمراض الفطرية في األسماك،       من أهم العوامل الت   و 
سـماك المـصابة   األوغيرها من المـواد الـسامة بـه،    مونيا و زيادة نسبة األ  وعدم تهويته، و  

سـرعة  القدرة على السباحة بـشكل طبيعـي و       عدم  عليها الضعف و  بدو  يباألمراض الفطرية   
  .لمخاطي على المناطق المصابة من جسم السمكةالتنفس، كما تزيد أيضا افرازات السائل ا

تعالƝ  و .م الفطريات التي تصيب األسماك    فطر تعفن الخياشيم من أه    وجنيا  السابرول يعد فطر و 
       خـضر الماالكيـت لمـدة     أاألسماك المصابة بالسيرولجنيا بتغطيتها في محلول مركـز مـن           

قد ثبت أيضا   وم لمدة ساعة ونصف، و    برمنجنات البوتاسي كما يستخدم أيضا محلول     .  ثانية ٣٠
يتم ذلـك عـن طريـق       الية في عالج األمراض الفطرية، و      محلول ملح الطعام له فعالية ع      نأ

كل يـومي حتـى تـزول       يتم العالج بـش    دقائق، و  ٤ – ٢ي محلول منه لمدة     غمس السمكة ف  
 زيـادة معـدل   نظافة الحوض نظافة تامـة، و     بد من   في جميع الحاالت ال   أعراض المرض، و  

  .التهوية مع مراعاة إطعام األسماك بعد وضع الدواء بالحوض طوال فترة العالج
  
 ŷاƙالƙ :يةƨيروƻال ƭراǄǓا  
صـغر المخلوقـات الميكروسـكوبية التـي ال يمكـن رؤيتهـا إال تحـت                أالفيروسات هي    

ذية  أنها ال تقوم بعمليات التغ     هذه المخلوقات فريدة في حياتها، إذ     لكتروني، و الميكروسكوب اإل 
 كلياً على الخليـة     التحول الغذائي مثل باقي المخلوقات الحية، بل أنها تعتمد اعتماداً         الهضم و و

  .الحية للعائل الذي توجد عليه
 من الجسم،    عديدة مناطقف في   روسية قد تصيب األسماك بالتهاب ونز     إن هذه األمراض الفي    

 بعض األورام مع نقص شديد      قد تحدث باألسماك المصابة   أو تƉكل في األنسجة والعضالت، و     
  .في معدالت النمو

 فـي شـكل      األسماك المصابة، سرعة الـسباحة     من األعراض الخارجية التي تظهر على     و 
على القاع دون حراك ثم تموت بعد       ألسماك متهالكة على جانب الحوض و     دوراني، ثم رقود ا   

  .ذلك
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 هـو   العـالج الوحيـد   ، و ج حتى اǓن لألمراض الفيروسية    من سوء الحظ انه ال يوجد عال      و 
ذلك بحرقهـا، كمـا      جميع األسماك الموجودة بالحوض و     منالتخلص من األسماك المصابة و    

محتوياتـه  لحوض، بعد ذلك يتم تجفيـف الحـوض و        تحرق أيضا النباتات المائية الموجودة با     
  .سماك جديدة أخرىألفترة كافية، ثم توضع تجفيفها المختلفة جداً، ثم يتم تعقيمها و

  
  ǂيةبƴاŷ اǄǓراƭ الطƻيرا 
يمكن لخاليا تصيب األسماك بشكل عام، و     هناك العديد من الطفيليات وحيدة الخلية أو عديدة ا         

أو مغروسـة   ) األسـماك (هي ملتصقة بالعائـل     هذه الطفيليات بالعين المجردة، و    رؤية بعض   
  .بداخل الجلد

عدالت النفوق  ؤدي إلى زيادة م   هذا ي على السوائل الداخلية لألسماك، و    هذه الطفيليات تتغذى    و 
بة األسـماك   مما يزيد من خطورة األمراض الطفيلية أنها تؤدي إلى إصا         بين هذه األسماك، و   

الفطريات مـن مكـان التـصاق هـذه         باألمراض البكتيرية والفطرية، حيث تدخل البكتيريا و      
  .الطفيليات بالجسم

الـصخور  : مثل ودة بالحوض  الموج األسماك المصابة دائما ما تحك جلدها باألجسام الصلبة       و 
  .جدران الحوض بغرض التخلص من الطفيليات العالقة بهاالحصى وو
حجم الطفيليات تبدو خطورة اإلصابة، ففي بعض الحاالت يظهر المرض          طبقا لنوع وشكل و   و 

سرعان ما تغطي الجسم كله وتؤدي إلى زيادة معدل          بيضاء أو سمراء     صلةيحوعلى هيئة بقع    
  .نزيف في أماكن اإلصابةاالت أخرى يبدو على شكل التهاب وفي حالوفيات، و

من األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اإلصابة باألمراض الطفيلية، هي زيادة عدد األسـماك              و 
تالمس بعضها بـبعض،    وفزيادة عدد األسماك بالحوض يزيد من فرصة احتكاكها         . بالحوض

لذلك يجب مراعاة عـدم زيـادة كثافـة         ) األسماكين  ب(مما يزيد من فرصة انتقال الطفيليات       
  .األسماك عن المعدل المطلوب

         الطعـام لمـدة      ملـح  ولعالج األمراض الطفيلية يستخدم الفورمالين لمدة ساعة أو محلـول          
  .يمكن استخدام اخضر ميثيلين لمدة ساعةو  دقائق،٥
لتي تسمى الطفيليـات الخارجيـة      انه باإلضافة لألمراض الطفيلية و    أتجدر اإلشارة هنا إلى     و 

      نه يوجد طفيليات أخرى تعـيƫ داخـل األجـزاء          إ تلتصق بالسطح الخارجي للسمكة، ف     ألنها
 هذه الطفيليات يصعب  الكلى والعضالت، و  الجهاز الهضمي و  : مثل األعضاء المختلفة للسمكة  و
 التعرف على مثل هذه     بد من التشريح الداخلي للسمكة لكي يتم      ، لذلك ال  عليها خارجياً  عرفالت

  .الطفيليات
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ن بعض األسـماك    أاء فترة وضع الدواء بالماء، حيث        من مراقبة األسماك بدقة أثن     بد أيضاً وال
هنـا  ها حساسية خاصة للمواد السامة، وقد تظهر عليها أعراض االختناق وتسوء حالتهـا، و             ل

  .يجب نقلها فوراً من حوض المعالجة لحوض ƈخر
ثبت فاعليـة   المادة التي يراد تجربتها، فإذا      لجة سمكة واحدة أو اثنتين ب     يستحسن أن تبدأ معا   و
تجت ƈثار عكسية يجرب دواء ƈخـر، ويجـب تنظيـف    إذا نذه المادة تعالƝ باقي األسماك، و   ه

  .تقليل كمية النباتات الطبيعية قبل وضع الدواء بالحوضالحوض وإزالة المخلفات و
  

ƿاǄƨǓا ƭراǄƈ  
تقل عنه في طب الكائنات الحية األخرى        تربية األسماك أهمية كبيرة ال    للطب الوقائي في علم     

 سيما وأن أسلوب المعالجة يبقى قاصراً للوصول إلى النتائƝ المرضية لكـل سـمكة فـي               وال  
  :أحواض التربية لذلك كان البد من

  .االهتمام باألحواض وصيانتها وتجفيفها وتعقيمها لقطع دورة حياة العامل المرضي .١
 ل بداية مرحلة التربيـة لمنـع ظهـور         المغاطس الوقائية لألمهات واإلصبعيات قب     إجراء .٢

  .المرض وانتشاره
المهم أن نعمل في مجال تربية األسماك كما نعمل في تربية بقية الفصائل الحيوانية وعلـى أن                 

  .عالجالوقاية خير من اليبقى شعارنا 
  

  Ǆƈراƭ اǄƨǓاƿ الƴاǄة
 افة األنواع السمكية خالل مراحل نموهـا المختلفـة إذا مـا           تصيب هذه الفئة من األمراض ك     

  :منهاوفرت العوامل المساعدة لظهورها وت
  

ŷǗوƈ :ƈيةƤƸƗال ƭراǄ  
يمكن إهمالها وخاصة في مزارع التربيـة        باتت أمراض التغذية تشكل صعوبات اقتصادية ال      

سمين للحاجة الماسة إلى    فة سواء منها في مزارع دائمة الجريان أو التربية في أقفاص الت           كثمال
األعالف الجاهزة المتكاملة نوعياً وحسب مراحل التربية ألن األعـالف الفقيـرة بالعناصـر              

  : المعدنية والفيتامينات والبروتين تسبب ظهور األعراض التالية
 وااللتـصاق  االنقسام(، الهزال، توقف النمو، اضطرابات عصبية، فقدان التوازن         فقدان الشهية 
  .، تبدل اللون، تقرحات الجلد، العمى، الوفيات بنسب مختلفة)لزعانفالجزئى ل
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 لذلك البد مـن     المعمليمكن بسهولة على المربي تحديد النقص في الغذاء إال بواسطة            هذا وال 
استعمال األعالف الجاهزة ذات التركيب الجيد هذا وقد بينا في نشرة تغذية األسماك االحتيـاط      

  . األمينية الالزمة للنمو واالستمرار في الحياةمن الفيتامينات واألحماض
  

ŷياǆاƙ :ƼاǆƗƢǗا  
 فـي المـاء ألن      المذابتنفق األسماك اختناقاً لعدم قدرتها على االستفادة من كمية األوكسجين           

 بـديالً   الخياشـيم األسماك كغيرها من الكائنات الحية التي تقوم بعملية التبادل الغازي بواسطة            
  .)ثابتة درجة الحرارة (نات ذات الدم الحارعن الرئة في الحيوا

  
 ƼاǆƗƢǗا ƘدوƟدة لƳاƨǄال üǄواƴال  

 المـذاب اهر التي تسبب نقصاً في كمية األوكسجين        تساهم في نفوق األسماك اختناقاً كافة الظو      
  :ويبين الجدول التالى العالقة بين درجة حرارة المياه وكمية األوكسجين الذائبفي الماء 

  
  
  
 

 لƗر ǄاǂǄ ƛ/ƅالƤǄاǄǀƒية اǓوƨǀجين  الƟرارةدرجة 

١٤,٥ ٠ 

١٣,٥ ٢ 

١٣,٠ ٤ 

١١,٥ ٨ 

١١,٠ ١٠ 

١٠,٥ ١٢ 

١٠ ١٥ 

٩,٥ ١٧ 

٩ ٢٠ 

٨,٥ ٢٥ 

٨ ٢٧ 

٧,٥ ٣٠ 
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 ƈ.  ƅاǄرارة الƟ درجة 

 يبـين هـذه     الـسابق  والجدول     عكسياً مع حرارة المياه    الذائبتتناسب كمية األوكسجين    
  .العالقة

 ƒ .  ةƴة الزريƺاƙǀيةǀǄƨائيةالǄة الƟاƨǄدة الƟو Ǐƺ  

 إلى  جالمساحة عن الرقم المخطط يالزمه زيادة في االحتيا        في وحدة  زيادة عدد األسماك    
العدد الـالزم    مراعاة لذلك يجب على المربين      المذاب فى المياه  كمية أكبر من األوكسجين     

ƈالف  ١٠ طن سنوياً في المزارع الواسـعة يمكـن أن يحققهـا             ٧لإلنتاج المخطط مثالً    
 عند توفر مستلزمات اإلنتـاج      )بلطى ( ألف إصبعية مشط   ٣٠ أو   )مبروك(إصبعية كارب   

 ). قوى عاملة– مياه –علف (

 ƚ . ƭواƟǓا ǍلƋ الواردة ǇياǄية الǄǀ  
 األحواض في بداية موسم التربيـة       Ɛملإغالق بوابات التغذية بعد     عمد كثير من المربين     ت ي

ضافة لنقص األوكسجين المنحل الناتƝ عـن تـنفس          والتسرب إ  ربالتبخيمتجاهلين فقد الماء    
األسماك والكائنات الحية األخرى وعمليات األكسدة والتفسƣ في الحوض األمر الذي يسبب            

  .لهم متاعب اقتصادية تصل إلى درجة اإلفالس

تر ماء بالثانية    ل ٤لجديدة وعند اللزوم وإن كمية      لذلك كان البد من تغذية األحواض بالمياه ا       
 طـن   ٧اإلنتاج حتـى    (ار كافية في المزارع السمكية التي تطبق نمط التربية الواسعة           للهكت
كميـة اإلنتـاج    في حين أن احتياج المزارع الكثيفة ودائمة الجريان يتوقف علـى            ). سنوياً

 .المطلوب

 الǆباƗاƖ الǄائية والطƟالƒ  .د 

ي في حين أن هـذه       خالل النهار تزيد كمية األوكسجين المنحل نتيجة عملية التمثيل الضوئ         
 إلى أدنى ما يمكن عند الفجر وفي سـاعات           كمية األكسجين الذائب    الليل لتصل  تتوقف أثناء 

 .الصباح الباكر

 Ǉ.  ƭوƟال Ǐƺ رةƺوƗǄة والƾالƴوية الƮƴواد الǄال 

 في المـاء األمـر      الذائب مستفيدة من األوكسجين     فى مياه األحواض   المواد العضوية    تتحلل
 األخرى التي تغيـر تفاعـل       ذه الكمية إضافة إلى زيادة الغازات     الذي ينتƝ عنه نقص في ه     

  .الماء مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز كبريت الهيدروجين
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ƼاǆƗƢǗا ƫيƢشƗر لǉواưوال ƭراƳǓا :  
يالحظ على األسماك التي تعيƫ في مياه فقيرة باألكسجين كثرة الحركة واالضطراب والقفـز              

 األسماك وهي تحاول االستفادة من الهواء الجوي على سطح الماء           تشاهدوق سطح الماء كما     ف
  .إضافة إلى توجه األسماك نحو مصدر المياه الغنية باألوكسجين

 الخيـشومى  فحص األسماك التي نفقت باالختناق تجدها مفتوحة الفم مرفوعة الغطـاء             لذا عند 
 بلون أحمر باهت عوضاً عن لونها الطبيعـي         الخيشوميةنحو الجانب حيث تظهر الصفيحات      

  .الزاهياألحمر 
  

ƼاǆƗƢǗن اǄ الوقاية:    
تتم الوقاية من االختناق بتجنب العوامل التي تساعد على نقص كمية األوكسجين فـي المـاء                

  :واستخدام الوسائل التي تغني الماء باألوكسجين وتزيد كميته وأهمها
وصرف الميـاه   ) المأخذ(فق الماء في قنوات التغذية      تجديد مياه األحواض وذلك بزيادة تد       . أ 

  .القديمة بفتح بوابات المصرف
  .استخدام أجهزة التهوية وأسطوانات غاز األوكسجين المتوفرة  . ب 
  .تحريك ماء األحواض بالقدر الكافي  . ج 
       إضافة الثلƝ إذا كانت حادثة االختناق تقتصر على مـساحة صـغيرة كحـوض أمهـات                 .د 

  .حضانةالض احوأأو 
 الحـي   الجيرالتخلص من النباتات المائية بالحƫ الدوري ومكافحة الطحالب الزائدة برƫ             .ه 

  . متر مربع من المساحة المائية٥ لكل جم ك١على سطح الماء بمعدل 
 .مراقبة المعالف حقلياً وتجنب التفسخات الطارئة  .و 

  
ŷاƙالƙ :ǃǄƨƗال:  

المواد السامة المعروضة في األسواق     ازدادت حوادث نفوق األسماك تسمماً لتعدد أنواع وأشكال         
المحلية واختالف طرق استعمالها وانتشارها على مساحات واسعة حيث تدخل السموم إلى جسم             

  :يلي  وتتوقف شدة السمية على ماوالجهاز الهضمى والجلد الخياشيماألسماك عن طريق 
  .نوع المادة السامة  . أ 
  .درجة تركيز المادة الفعالة  . ب 
  .درجة حرارة الماء  . ج 
 ). ذوابة بالزيوت–ذوابة بالماء (طريقة االستعمال   .د 
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  : استعمالها في مزارع األسماكعندوسنذكر أهم المواد التي يجب الحيطة 
 ƈ.   Ɩوياǂƾوال ƭاǄƟǓا 

 pHتعيƫ األسماك في المياه التي تميل إلى القلوية حيث درجة تركيز أيون الهيـدروجين           
ـ    وعندما يصبح تفاعل الماء حامضياً     ٨,٦-٦,٧بين    ٥,٤تحـت    pH  وتنخفض درجة ال

        تلماء تتـأثر األسـماك فأسـماك التـرو       تبدأ األسماك بالنفوق وكذلك عندما تزيد قلوية ا       
  .١٠,٧ pH عند بينما يتحمل الكارب ٩,١ pH تموت عند) أسماك المياه الباردة(

 ƒ .   üروƗوالب üوǆيƻال 

وحة من المصانع ومصافي    تتعرض لها األسماك عن طريق المياه السوداء المطر        أكثر ما 
البترول هذا وإن لم يقتل تركيزها األسماك فإنه يعطيها طعماً خاصاً ورائحة غير مقبولـة               

  .عند االستهالك
 ƚ .  شريةƟال ƖبيداǄال 

اميكسان جثيون، البراثيون، ال  ، المال ت.د.د:  بأسماء مختلفة نذكر منها    تتوفر في األسواق   
 ƣبـوزن  المبـروك  لـسمكة    جم مل ٠,٥٧ود  ي بحد حيث الجرعة المميتة ه   ... الليندان، ال       

  .، لذلك يجب التقيد بالجرعات المحددة عند إجراء المغاطس الوقائية والعالجيةجم ك١
 ة اƝǘǄǓ الƴǄدǆي   .د 

 تتعرض األسماك لمثل هذه الحاالت عند إجراء المغاطس فيما يلـي التركيـز المميـت               
  :لبعض هذه المركبات

 الǄاƅالƗرǀيز الǄيǏƺ Ɩ  الǄادة

 %٠,٢ سلفات الحديد

 %٠,٠٥ كلور الحديد

 ترل/رامج ملي٠,١٤٣ كبريتات النحاس

 ترل/رام ج ملي٥-١ أمالح الزنك

 Ǉ.  الهيدروجين Ɩبريǀ ازƷ 

       يتحمـل نـسبة    المبـروك اً فسمك   تركيز هذا الغاز في المياه يسبب موت األسماك اختناق         
  .مم في األحواض المهملةتحدث حاالت التس في لتر الماء وأكثر ماجم  مل٦

  الطƟالƒ  .و 

  . السامة فهي تسبب موت األسماك اختناقاًإفرازاتهاإضافة إلى  
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ǃǄƨƗو الƟǆ ƫيƢشƗال ǈوجƗ ǏƗر الǉواưال  
  .الموت الجماعي المفاجƐ ألنواع سمكية متعددة وبأعمار مختلفة .١
  .موت أحياء مائية أخرى كالضفادع .٢
  .السامةتحليل الماء كيميائياً لتحديد العناصر  .٣
  .اختبار الماء حيوياً .٤
  

ƖياطاƗƟǗالواا ǃǄƨƗبال ƿالة الشƟ Ǐƺ اǉƤاƢƗا ƒج  
  .التحري عن الواقع وإعالم السلطات .١
 داخل علبة   للمعملأخذ عينات من مواقع مختلفة من مياه األحواض في زجاجات ترسل             .٢

  .مظلمة لحفظها من تأثير الضوء إلثبات التسمم
  .اء األخرى النافقة لتحديد السببإرسال عينات من األسماك واألحي .٣
تجديد مياه األحواض المشتبه بها وبسرعة فائقة بزيادة التدفق في قنوات التغذية وفـتح               .٤

  .المصارف
تسمح للحيوانـات الالحمـة      عدم السماح باستهالك األسماك النافقة وإتالفها بصورة ال        .٥

مـن عـدم موتهـا      الوصول إليها وخاصة كالب الحراسة والصيد إلى في حالة التأكد           
 .تسمماً
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ƒارǀال ƿǄƨ ƭراǄƈ) ƿبروǄال(  
 أكثر األسماك انتشاراً في المزارع االصـطناعية وتجمعـات          )المبروك (يعتبر سمك الكارب  

  .المياه الطبيعية لذلك البد من االهتمام برعاية هذه السمكة نظراً ألهميتها االقتصادية
  
Č.  ƭرǄالبطن ƅاƾƨƗƨا   

به حمى راشحة ويساعد على ظهور المرض على اإلصبعيات في مرحلـة            مرض معدي تسب  
 أيام في درجة ٤ تمتد حضانة المرض من Aeromonas Punctataالتسمين وجود جرثومة 

 مئوية لذلك أكثر ما يظهر المرض في        ١٠ درجة مئوية إلى عدة أسابيع في درجة         ٣٠حرارة  
  .الربيع والصيف

  
ǌدوƴية الƻيǀ  

 سمكة مريضة إلى أخرى سليمة بالتماس المباشر عند توزيع اإلصـبعيات            تنتقل العدوى من   
هذا وينتقل المرض بواسطة الضفادع واألسماك األخرى والطيـور المائيـة           . وقياس العينات 

  .والمياه الملوثة وأدوات الصيد والتجهيزات الملوثة
  

ǄواƴالǇشارƗǆوا ƭرǄهور الưدة لƳاƨǄال ü    
  .التوزيعجروح األسماك عند النقل و  . أ 
  .تشتية األسماك بكثافة عالية بوحدة المساحة  . ب 
أنواع الكارب المحسنة في حين أن المرض في األنواع الهجينة يظهر بـشكل خفيـف                 . ج 

  ).تحت حاد(
 . درجة مئوية٣٠-٢٠درجات الحرارة المناسبة مابين   .د 

  
  اƳǓراƭ الǄرƮية

  .بقع التهابية على الجلد تتحول إلى نزفية متورمة  . أ 
ق البقع االلتهابية وتحولها إلى تقرحات تتوسع داخل العضل حتى يغطيها           ت الجلد فو  مو  . ب 

  .القيح
  . لزج بسائل مصلياتضخم البطن المتالئه  . ج 
 .شغاف القلب لتجمع السائل المصلي فيه  .د 
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   الوقاية
  .تجنب العوامل المساعدة النتشار المرض وظهور العدوى  . أ 
         الحـي وبمعـدل    لجيربـا تجفيف األحواض سنوياً وتعريضها للـشمس مـع التعقـيم             . ب 

  .فدان/ جم ك٦٠٠
  .بيع األسماك المريضة لالستهالك وعدم توزيعها على مزارع أخرى  . ج 
 .العناية باألمهات وأحواض تخزينها  .د 

  
ƚǘƴال  

      من األسـماك ولكـن الكلـورا      % ٨٠ تبلƸ الوفيات في بعض الحاالت المرضية الحادة حتى         
  :التاليةحسنة وبالمقادير فينيكول أعطى نتائƝ م

  . سمك حي حقناً بالبريتوانجم ١٠٠ لكل لجم م٢  . أ 
  . ساعات بشكل مغاطس٨ لكل لتر ماء لمدة لجم م٢٠٠  . ب 
 . من العليقةجم لكل كجم مل٥٠  . ج 

  
č. ƒارǀال ǎجدر   

 وخاصة في األحواض االصطناعية     عائلة المبروك مرض ساري خفيف الوطأة يصيب أسماك       
اعية في نقل المرض ألن فترة الحضانة       يسبب المرض حمى راشحة ولم تنجح الطرق االصطن       

  .طويلة جداً
  

ǇشارƗǆوا ƭرǄهور الưدة لƳاƨǄال üǄواƴال  
  .المياه ذات التفاعل الحامضي  . أ 
  ).عدم التعرض ألشعة الشمس(المزارع المهملة ذات القاع الوحلي   . ب 
  .استخدام المياه العكرة في تغذية األحواض االصطناعية  . ج 
 .ئيقلة الغذاء الطبيعي في الوسط الما  .د 

  
  اƳǓراƭ الǄرƮية

  .تكاثر خاليا البشرة الجلدية وتحولها إلى نتوءات ظاهرة  . أ 
  .لين العظام وخاصة العمود الفقري  . ب 
  .الضعف العام والهزال  . ج 
 .التهاب العيون وفقدان البصر  .د 
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   الوقاية
  .تجنب العوامل المساعدة النتشار المرض والعدوى  . أ 
  .تربية سالالت مقاومة  . ب 
   .فدان/ جم ك١٥٠٠ الحي وبمعدل بالجيرسنوياً وتعقيمها  يوم ٦٠تجفيف األحواض لمدة   . ج 
 .بيع األسماك المريضة لالستهالك وعدم االستمرار بتربيتها  .د 

  
 ƚǘƴال  

   غير اقتصادي
  
Ď.  نƻƴƗǃياشيƢالƒارǀد الǆƳ ) ƿبروǄال(  

 Branchimoycas في الصيف يسببه فطر يـدعى  )المبروك (مرض فطري يصيب الكارب

Sanguinis  لغناها باألوكسجين حيث يتكاثر في الشعيرات الدموية        الخيشوميةين  يهاجم الشراي 
 ويسبب تفتتها حيث تنفق األسـماك       الخياشيم بأكملها حتى تنفجر فيتوزع العامل المسبب على       

  .باالختناق
  

ǄواƴالǇشارƗǆوا ƭرǄهور الưدة لƳاƨǄال ü  
قلة تجديد  / ألحواض  ى ا يتناسب مع تدفق الماء إل     الزريعة الكثيفة في وحدة المساحة بما ال        . أ 

  .مياه األحواض
  .مئويةدرجة  ٢٥ارتفاع درجات الحرارة فوق   . ب 
ارتفاع كمية المواد العضوية في المياه وخاصة في مزارع تربيـة الـبط مـع األسـماك                   . ج 

 .عدم تنظيم ورود الماء و المعالفعدم مراقبة وواألحواض المهملة

  
  اƳǓراƭ الǄرƮية 

  .األحمر النزفي والباهتبين   المتبدل ماالخياشيملون   . أ 
  .الخيشوميةتفتت الصفيحات   . ب 
 .فيما بينها بعد الشفاء الخيشوميةالتصاق الصفيحات   . ج 
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  الوقاية
  .تجنب العوامل المساعدة لظهور المرض وانتشاره 
  

  الƴǄالجة
  :عند ظهور المرض يجب اتخاذ اإلجراءات السريعة التالية 
  .وقف تقديم األعالف  . أ 
  . األحواض وتجديد مائها الماء إلىزيادة تدفق . ب 
  . لكل هكتارجم ك١٠٠ الحي في األحواض وبمعدل الجيررƫ  . ج 
  .إخراج األسماك الميتة من األحواض وإتالفها خارج الماء  .د 
 .تجفيف األحواض في الخريف بعد بيع المحصول  .ه 

  
ď. ديةǂطور الجƻال ƅدا  

أثناء النقل  داء يصيب معظم أنواع األسماك وبيوضها وخاصة األسماك التي تتعرض للجروح            
وفي األحواض ذات الكثافة السمكية العالية وخاصة أحواض التشتية يسبب المـرض فطـور              

  . وهي منتشرة في جميع المياه الطبيعيةSaprolegniacaeخيطية من عائلة 
 في صـحون    المتحللة والبويضاتر يجب التخلص من األسماك النافقة       للوقاية من انتشار الفط   
اء إلى األحواض ولمعالجة األسماك المريضة يمكن اسـتعمال إحـدى           الفقس وزيادة تدفق الم   

  :المغاطس التالية
  . لتر ماء لمدة ساعة واحدة١٠٠رام لكل ج ١نات البوتاسيوم بمعدل نجبرم  . أ 
  . لتر ماء لمدة ساعة واحدة٢٠٠رام لكل ج ١يت بمعدل كأخضر مال  . ب 

كن إجراء المغـاطس     في المفقسات االصطناعية يم    البويضاتوفي حال ظهور المرض على      
 ٣ م ١لكـل   يت  كرام أخضر مال  ج ١ ومثيالته   )المبروك ( الكارب بويضات :على النحو التالي  

  . دقائق٥ في المحلول لمدة البويضاتماء تبقى 
 
Đ. ئةالطƺالدا ǇياǄال ƿاǄƨƈ دǆƳ Ɩياǂيƻ   

  الطƻيǂياƖ الداǂƢية  . أ 

عويـة ولكنهـا    يصيب سمك الكارب طفيليات داخلية أهمها الكوكسيديا والديـدان الم         
ضعيفة الوطأة ألن مراحل التربية تقطع دورة حياتها وخاصة في األحواض التي يـتم        
تجفيفها دورياً وتعقيمها ولضمان عدم ظهور هذه األمـراض ينـصح بعـدم تربيـة               

  .اإلصبعيات مع األمهات أو أسماك االستهالك
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 الطƻيǂياƖ الƢارجية   . ب 

  : نذكر منها 
١. ƿاǄƨǓا ƼǂƳ 

 سم يتثبت على الجلـد ويمـتص دم         ٥-١,٥ طوله مابين    Piscicola أهمها طفيلي يدعى  
األسماك مما يسبب هزالها ويوقف نموها لذلك يجب التخلص من هذه الطفيليات بـإجراء              

  :المغاطس لإلصبعيات قبل التوزيع على أحواض التسمين بإحدى المواد التالية
  . ثواني١٠-٥ حي لكل لتر ماء لمدة جيررام ج ٥      . أ 
  . ثانية١٥-٥ لتر ماء لمدة ٥ ليزول لكل ٣م ا س    . ب 

  .فدان/ جم ك٦٠٠ الحي وبمعدل بالجيرمن الضروري تجفيف األحواض وتعقيمها 
  
٢.  ƒارǀال üǄراد(قƾال ( 

 له درع ظهري وفم مدبب يستعمله       Argulus يدعى   ترم يلل م ٨,٥طفيلي كروي قطره حتى      
  .  قسمينلثقب الجلد ومص الدم ذنب الطفيلي في الوسط مقسوم إلى

 أسابيع تخرج اليرقـات     ٤ في الصيف على األحجار واألعشاب وخالل        بويضاته يضع الطفيل 
  . أسابيع طفيلي يافع٤التي تهاجم األسماك حيث تصبح بعد 

 بإفراز سمومه عن طريق الجروح الصغيرة على جلد األسـماك، لـذلك يجـب               يؤثر الطفيل 
    ماء درجـة حرارتـه    ٣م لكل   ٣ سم ١بمعدل  القضاء على الطفيليات بمغاطس محلول الليندان       

البد من تجفيف األحواض وتعقيمهـا لقطـع دورة          . مئوية لمدة أربع ساعات    ٢٧-٢٥ن  بي ما
  .حياة الطفيلي

  
٣. ƭرǄديةǂالج Ɩياƾالوري  

          مـم تهـاجم إصـبعيات الكـارب        ٢ طولها حتـى     Dactylogyrusطفيليات صغيرة تدعى    
 الخياشـيم حواض الفقيرة بالغذاء الطبيعي تتثبـت علـى          سم في األ   ٧ حتى طول    )المبروك(

  :والرأس بصورة خاصة ويتم القضاء على هذه الطفيليات بالمغاطس بإحدى الطرق التالية
    ملح الطعـام   جم ك ٣ دقيقة أو محلول     ٣٠ لتر ماء لمدة     ١٠٠ فورمالين في    ٣ سم ٢٥محلول  (

  .) دقائق لتر ماء لمدة خمس١٠٠ لكل المغنسيوم سلفات جم ك١,٥+ 
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  والƙديياƖǘǀƆ Ɩ اǄƨǓاƿ اǄǓراƭ الǄشƗرǀة بين اإلƨǆان
والثدييات ƈكالت األسماك من جهة      لقد تم اكتشاف العديد من األمراض المشتركة بين اإلنسان        

  .واألسماك من جهة أخرى
  
  اǄǓراƭ الǄيǀروبيولوجية .١
ظراً للدور الذى تلعبه كعائل     تلعب األسماك دوراً كبيراً فى نقل األمراض لإلنسان، وذلك ن           . أ 

ناقل فى الوقت التى ال تتأثر األسماك بهذه الميكروبات نظراً لمقاومتها الـشديدة لهـا وال                
شيجيال والفيروسـات   السالمونيال المسببة للتيفويد و   ، تحدث أى أمراض فيها مثل الكوليرا     

  .المختلفة وأهمها شلل األطفال
ة التى تصيب األسماك ويمكـن أن تنتقـل إلـى           أن هناك مجموعة من األمراض البكتيري      . ب 

اإلنسان والحيوان مثل االيروموناس والسيدوموناس، والتى تسبب حاالت النزالت المعوية          
  .والتهاب عضلة القلب فى اإلنسان واإلجهاض فى األبقار

األمراض الفطرية التى تصيب األسماك وتنتقل لإلنسان وتحدث العديد من األمراض مثل             . ج 
ديدا التى تسبب التهابات حادة فـى بعـض أجـزاء الجـسم، وكـذلك فطـر                 فطر الكان 

االسبيروجيالس الذى يفرز سموم فطرية مؤدية إلى حاالت التسمم وظهور بعض األورام            
  .فى اإلنسان والحيوان

  
  اǄǓراƭ الطƻيǂية .٢

  :ألسماك بدور العائل الوسيط لبعض الديدانتقوم بعض ا
، وتسبب بعض االضطرابات المعوية فى اإلنسان       )الهيتروفيس هيتروفيس (الديدان الورقية     . أ 

 .وبطء النمو فى األطفال

الديدان الشريطية مثل دايفيلوبوسريم التم وتسبب اإلصابة بالهزال والضعف العـام فـى              . ب 
 .األفراد المصابة

خطـر الديـدان    أ وهى تعتبر مـن      Anisakisينساكس   اإل  مثل ديدان لديدان االسطوانية   ا . ج 
بالنسبة لإلنسان فهى تستطيع الوصول إلى أى عضو خالل جولتها فى الجسم مثل العيون              

  .محدثة أضرارا بالبصر، وقد تصل إلى المƣ أو الكبد
   
  
  
  



 ĎĔ

٣.  ǍائƤƸال ǃǄƨƗال ƭراǄƈ  
  : السموم مثل من تحدث هذه األمراض لإلنسان نتيجة لتعرضه للعديد

وسموم بعض الفطريات مثـل     ) البكتريا العنقودية والسالمونيال  (سموم بعض الميكروبات      . أ 
  .فطر االسبيرجالس والتى تتواجد باألسماك المصابة

  .سموم بعض المبيدات الحشرية التى تتراكم فى أنسجة األسماك . ب 
ـ      راكم بعـض المعـادن   وتلعب األسماك أيضاً دور هام فى التأثير على الصحة العامة نتيجة ت

الزئبق والناتجة عن تلـوث الميـاه بالـصرف         ، الزرنيƣ، الثقيلة فى أنسجتها مثل الرصاص    
  .الصناعى الناتƝ من المشروعات الصناعية
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  :الƬǄادر

  .Diseases of fish London 1971 ABC Ribnjacarsva  Osijek 1974 - سجالت مزارع األسماك) ٩(



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  االشرتاطات الفنية والصحية والبيئية
الواجب مراعاتها يف مشروعات االستزراع 

  السمكى اجلديدة
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 اǗشƗراطاƖ الواجǄ ƒراƳاƗها

   الجديدةاإلƗƨزراع الǆƳ ǍǀǄƨد ǆƋشاǄ ƅزارع 
  

ŷǗوƈ : ƲوقǄال  
اختيار الموقع وتـأثير  البيئة للموافقة على ال بد من تقديم دراسة تقييم أثر بيئى لجهاز شئون     . ١

 .١٩٩٤ لسنة ٤المشروع على البيئة المحيطة طبقاً للقانون رقم 

بوابات فى حالـة المفرخـات       وأن يكون له     بسياج واقى من السلك   أن يكون الموقع محاط      . ٢
  .والمزارع المائية المكثفة

 مـن جميـع      على األقل  لومتر كي واحد الكتلة السكنية وما فى حكمها    أن تبعد المزرعة عن      . ٣
  .تجهاتاال

 :البعد بمسافات يتم تحديدها بالتنسيق مع جهات االختصاص عن كل من يجب . ٤

 .الشواطƐ العامة والمتنزهات البحرية والنوادى المطلة على البحر  . أ 

مناطق الشعاب المرجانية وأسماك الزينة واألنواع األخرى من الكائنات البحرية التـى             .ب 
 .لمياه الناتجة عن عمليات االستزراعيمكن أن تتأثر با

بالنسبة للمياه العذبة يجب البعد عن مƉخذ مياه الشرب بالمسافات المحـددة بـالقرارات                .ج 
 .)٩٥ لسنة ٣٠١قرار وزير الصحة وقم  (الصادرة عن جهة االختصاص

مواقع التخلص من مياه الصرف الصحى والصناعى والتى تكون عندها معدالت تلـوث       . د 
 .ة إلى الحد الذى يؤثر على األسماك المستزرعةالمياه مرتفع

 .المناطق الخاصة باألنشطة البترولية  .ه 

 .وأراضى االستصالح فيما عدا المزارع المختلطة بزراعات األرززراعية األراضى ال  .و 

 .المناطق األثرية والسياحية  .ز 

ـ              . ٥ شطة يجب مراعاة اتجاهات التيارات البحرية عند اختيار مواقع االسـتزراع بالنـسبة لألن
 .السابقة بحيث يكون اتجاه حركة المياه الناتجة عن االستزراع فى عكس اتجاه الموقع
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ة المساكن المحيطـة    فى حال ( العاملين   لمساكنبالنسبة  أن يكون الموقع تحت الرياح السائدة        . ٦
 .)بموقع المشروع

 . المخلفات الزراعية واǓدمية مصادريجب أن تكون األحواض بعيدة عن . ٧

المحـددة بـدليل    ج  ، طة الملوثة الواردة فى القائمة ب     الموقع عن جميع األنش   يجب أن يبعد     . ٨
  .االتجهاتمسافة ال تقل عن واحد كيلو متر من جميع تقييم األثر البيئى ب

 يجب أن يحتوى على مادة عـضوية  رملى أو طمى وال  أن يكون قاع المجرى المائىيجب . ٩
  . يؤثر على جودة المياهبتركيز عالى

  
ŷياǆاƙ :اǇياǄل  
  .يجب أن يتوفر مصدر دائم من الماء يستخدم على مدار العام . ١

  .الصرففتحات  قنوات الرى ومدخل ديجب وضع حواجز شبكية عن . ٢

هيئة العامة   والموارد المائية وال   البد من الحصول على تصريح كتابى مسبق من وزارة الرى          . ٣
Ɛرى والصرف للمزرعةلتحديد مصدر ال ع فى إنشاء المزرعةو قبل الشرلحماية الشواط. 

يجب الحصول على التصاريح الخاصة بإنشاء المزرعة من الجهات المختلفة صاحبة الوالية             . ٤
 .زرعةعلى موقع الم

 
   بيئة الƙ:üǄƴالƙا
،  لموقع المـشروع   يجب االهتمام اليومى بالنظافة الشخصية للعاملين قبل الدخول والخروج         . ١

  .لشأنوأن يتم استخدام المطهرات الصالحة فى هذا ا

       يجب تخصيص مالبس للعمل بخالف المالبس الشخصية ومراعـاة نظافتهـا وتطهيرهـا             . ٢
  .) حالة المفرخات والمزارع المكثفةخاصة فى(

خاصـة  (قبل الدخول لموقع العمل    مالبس العاملين    الستبدال مخصصة   نالبد من توافر أماك    . ٣
 .)ى حالة المفرخات والمزارع المكثفف

و العاملين من األمراض واالحتفاظ بالشهادة الصحية ويخضع العـاملين          تلتزم المزرعة بخل   . ٤
  .طبقاً لألوضاع التى تقررها وزارة الصحة والكشف الدورى بالمزرعة للرقابة الصحية

 فـى   ١٩٨٣ لـسنة    ١٥٥االلتزام باالشتراطات الصحية لبيئة العمل الواردة فى القانون رقم           . ٥
 لتوفير وسائل السالمة والصحة المهنية فى أمـاكن          الالزمة تشأن االشتراطات واالحتياطيا  

  .السمكيةالعمل بما ينطبق على مشروعات الثروة 
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 بـشأن حمايـة البيئـة       ١٩٩٤ لسنة   ٤االلتزام باالشتراطات البيئية الواردة فى القانون رقم         . ٦
 .السمكيةوالئحتة التنفيذية فيما ينطبق على مشروعات الثروة 

  
 الƗطهير والǄطهراƖ: رابƴا

ويجب اسـتخدام   )  الفورمالين ومشتقاتة والفينوالت   مثل(دام المطهرات غير اǓمنة بيئيا      يمنع استخ 
  .البدائل اǓمنة بيئيا فى عمليات التطهير

  
ŷاƨǄاƢ: ةǂائƨبة والǂƬال ƖاƻǂƢǄال   

  . منها اǓمنللتخلصيجب تجميع المخلفات الصلبة بصفة دورية فى أماكن محددة ƈمنة بيئيا  . ١

     زام بمعايير الصرف لمياه الصرف الناتجة عن أحواض التربيـة طبقـاً لقـانون             يجب االلت  . ٢
 .١٩٩٤ لسنة ٤ وقانون ١٩٨٢ لسنة ٤٨

 
ŷاƨادƨ:دويةǓا Ƶوارƺ   

 المستخدمة فى المعامالت البيطرية   يجب التخلص األمن من العبوات الزجاجية والبالستكية والمعدنية         
لمحـارق المخلفـات     ابقة للمواصفات المصرية  عن طريق الحرق فى محارق خاصة مجهزة ومط       
 ).٢٠٠٧ لسنة ٥٠٦٠م .ق.م(البيطرية والصادرة من هيئة التوحيد القياسى رقم 

  
ŷاƴابƨ :ƭواƟǓا  

 القاع والجوانب لعـدم      ترابية أو رملية أن يتم تبطين       فى أحواض  تربية األسماك  عند يفضل . ١
قاع وجوانب األحواض حتى ال يحـدث        ويجب أن تتم الصيانة الدورية ل      تلوث المياه الجوفية  

 . تسريب لمياه األحواض

 .من مساحة المزرعة السمكية % ٥  حوالىتمثلأحواض األمهات  . ٢

٣ .  ƣمن مساحة المزرعة السمكية % ١٠  حوالىتمثلأحواض التفري. 

 .من مساحة المزرعة السمكية % ٢٥  حوالىأحواض التحضين تمثل . ٤

 .ة المزرعة السمكيةمن مساح % ٥ حوالى  تمثلالتزاوجأحواض  . ٥

 .من مساحة المزرعة السمكية % ٨٠ – ٧٠ حوالى أحواض التسمين تمثل . ٦

 .أحواض البيع يجب توافرها داخل المزرعة لتخزين األسماك بها حية للبيع . ٧
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ăŷاǆǄاƙ :ƫاƻقǓا  
، وذلـك   األسـماك إلنتـاج    روفةاألقفاص السمكية كأحد النظم المع    العالم  اعتمدت كثير من دول     

اسـتزراع  نظم االقتـصادية فـي      فضل ال حيث تعتبر من أ   المتوفرة،  المساحات المائية    غاللالست
األسماك، باإلضافة إلى أنها من المشروعات المناسبة لكافة القدرات االسـتثمارية لـرأس المـال               

عديد من الظروف البيئيـة     للمتوسط والكبير، كما أنها تناسب ل     وتعتبر مشروعات للمنتƝ الصغير وا    
الـسمكي  بأي نوع ƈخر من نظم االستزراع       بالمرونة بالمقارنة   تمتاز األقفاص السمكية    و ،المختلفة

 األقفاص بـسهولة إلـى       هذه ، حيث يمكن نقل   األرضية الطينية أو المبنية   مزارع األحواض   مثل  
خر وذلك لتـوفير الحمايـة مـن        مائي ƈ موقع أخر سواء في نفس المسطح المائي أو إلى مسطح           

واسـتخدام  الموصفات البيئية المناسبة     الشروط و  تباعإال أن عدم ا   ،  سات وغيرها الملوثات والمفتر 
 وعلى هذا فإن كـل مـن   ، على البيئة التي تتواجد به   تجعل من هذا النشاط عبئاً    أعالف غير جيدة    

عالية لضمان حماية   وتطبيقية  بيئية  واشتراطات  يعمل في هذا النشاط يجب عليه أن يخضع لمعايير          
  .التي تتواجد بها األقفاص السمكيةئية البيئة الما

  
ŷاƴƨاƗ :يةǀǄƨال ƫاƻقǓا ƖاƻƬواǄ 

 األماكن المقترحة لوضع األقفـاص  طبيعة  تصنيع األقفاص بأشكال وأحجام تتناسب معيتم . ١
  . ومصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة المائية المجرى المائىفى

أوسع من  بقة الخارجية ذات فتحات أن يصنع القفص من طبقتين من الشباك وتكون الطيفضل . ٢
أحـد   الطبقة الداخلية وذلك للحفاظ على األسماك داخل القفص فى حالة حـدوث قطـع فـى   

 .الطبقتين

األسماك وتثبت هـذه    حجميتناسب معما بيتراوح حجم الفتحات أو عيون الشباك يجب أن  . ٣
أثقال فى األركـان   الشباك فى إطار القفص ويتم ربط األركان األربعة من الشباك أو وضع

من الشبك للقفص   شكل الصندوق مع عمل غطاءاألربعة للحفاظ على الشباك مفتوحة معطياً
 . منه ومنع الطيور من أكل األسماكاألسماكوذلك لمنع هروب 

تكون المواد المستخدمة فى تصنيع األقفاص قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للظروف  يجب أن . ٤
  .يوجد بها حواف حادة وتكون ناعمة الوتقاوم نمو الطحالب  الجوية

والـتخلص مـن    أن تكون سرعة تيار الماء مناسبة لتسمح بتغير المياه داخل القفصيجب  . ٥
األكسجين الـذائب   مرغوبة فى القفص مع الحفاظ على معدل تركيزالالمواد العضوية غير 
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 األسـماك تعـرض    لنمو األسماك ومالحظة أن شدة تيار الماءفى المياه بحيث يكون كافياً
 .لإلجهاد وتزيد الفقد فى العليقة

 . للنوع السمكى المراد تربيته تكون درجة حرارة المياه مناسبةأنيجب  . ٦

قاع المجرى المائى   قاع القفص و   بين عميق وأن تكون المسافة       المياه مجرى يكون   أنيجب   . ٧
   تراكمهـا تحـت  عدم المخلفات العضوية و  أكثر لسماح بتيار الماء بحملأوال تقل عن متر 

 .األقفاص
 

ŷاشراƳ :ƫاƻقǓاية اƳر  

الهامة التى تؤدى إلـى زيـادة    تعتبر رعاية األسماك فى األقفاص خالل فترة التربية من العوامل
  . ولذلك يجب مراعاة اǓتى خالل موسم التربيةاإلنتاج

ي يجب أن يتناسب حجم وعدد األقفاص السمكية مع مساحة أو عرض المسطح المـائي الـذ                . ١
 .سوف توضع فيه حتى ال تعيق المالحة في المجري أو البحيرة

 السمكية في مساحات محدودة حتـى ال         أعداد كبيرة من األقفاص    يجب العمل على عدم تجميع     . ٢
 على البيئـة    مما قد يؤدي إلى التأثير سلبياً     ) تدفق المياه (خفض سرعة التيار    يؤدي ذلك إلى    

 .زيادة الرواسبالمائية نتيجة 

بناء  )المتر المكعب (ديد الكثافة السمكية التي يمكن تخزينها في وحدة الحجم في القفص            يتم تح  . ٣
، خاصة بالنسبة لبعض المجارى المائية والتي يتفـاوت     على معدالت تغيير المياه في القفص     

 .فيها معدالت تدفق المياه من موسم إلى ƈخر

اه الشرب وخاصة داخل حـرم      عدم وضع األقفاص بالمواقع التي يقع عليها مأخذ محطات مي          . ٤
الخـاص   و ١٩٩٥ لـسنة    ٣٠١حة و الـسكان رقـم       مأخذ العمليات طبقا لقرار وزير الص     

 .باالشتراطات الصحية الواجب توافرها في مأخذ عمليات مياه الشرب

 . أى قطع بهاوإصالح على حالة الشباك وسالمتها االطمئنان . ٥

ألقفاص أي تكون موجودة بشكل طبيعـي       مراعاة عدم تربية أسماك غريبة عن البيئة في هذه ا          . ٦
  .في البيئة التي ستوضع بها األقفاص

 .افقة أو المريضة باستمرارناألسماك ال التخلص من  . ٧

 .نموها متابعة حركة األسماك وحيويتها ومعدالت  . ٨

 .فتحاتها نظافة الشباك باستمرار والتخلص من الطحالب التى تتجمع عليها وتسد العمل على . ٩
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 والتي يمكن أن تقلل سرعة التيار المـائي         ات المائية التى قد تتجمع حول األقفاص      إزالة النبات   . ١٠
 .الدخل إلى القفص

الحمأة الجافـة   عدم استخدام عالئق غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وعدم استخدام            . ١١
 لضمان عدم تلويث المياه وتدنى نوعية المياه) الصلبة(الحيوانات ومخلفات الدواجن و

 لتقليل )Demand feeding(ويفضل استخدام نظام التغذية بالطلب العليقة فى مواعيدها  يمتقد . ١٢
 .أثناء التغذيةمتابعة األسماك الفاقد من العلف في المياه كما يجب 

 وفى حالة الحاجة يتم إجـراء       يجب استخدام المطهرات داخل األقفاص فى المجرى المائى       ال   . ١٣
ل خارج المجرى المائى مع عدم إلقاء مخلفـات األقفـاص           هذه العمليات فى حاويات أو برامي     

واألسماك النافقة فى المجرى المائى بل يجب تجميعها فى مكان ƈمن بيئياً لحين التخلص اǓمن               
 .منها

 ، درجة حرارة، تركيز أوكـسجين (مراجعة جودة المياه داخل وحول األقفاص بصفة دورية  . ١٤

pH    ، أمونيا، نيتريت، عكارة ،  ƣغيـرات  بحيث يمكن التدخل السريع عند حدوث أي ت       ) ...ال
 .، وعمل دفاتر منتظمة لمتابعة التغيرات في خواص المياهغير طبيعية في جودة المياه

يجب تحريك األقفاص من موقعها على فترات على أن يكون ذلك بالتنسيق من وزارة الـرى                 . ١٥
فى القاع أسفل األقفـاص بمنطقـة       والموارد المائية وهيئة الثروة السمكية تجنباً لحدوث تغير         

  .المشروع

 . بالكثافات العددية والحجمية لألقفاص مع مراعاة البعد الكافى بين األقفاصااللتزاميجب  . ١٦

  . مائيحيزأال تعيق األقفاص السمكية الخطوط المالحية في أي يجب  . ١٧

  .والحراسة تواجد العمالة المدربة . ١٨

نشطة التي يـتم ممارسـتها خـالل الموسـم          األتشمل على كل    االحتفاظ بسجالت لكل قفص      . ١٩
 . اإلنتاجى إلمكان المتابعة الجيدة

  
  الƤƸƗية : الƟادƳ ǌشر

 الموجودة فى البيئـة     حيوانيةالنباتية و الدقيقة  الحية  الكائنات  ال  كل الغذاء الطبيعى عبارة عن    . ١
 .المائية غير الضارة باألسماك أو اإلنسان

 للمواصفات القياسية لتصنيع     تبعاً ب أن يكون مصنعاً   الغذاء الصناعي الذي يقدم لألسماك يج      . ٢
أعالف األسماك والمعتمدة من وزارة الزراعة، ويحتوي على كل العناصر الغذائية الالزمة            
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لحياة األسماك وخالى من المواد السامة والمرضية أو ذات التأثيرات السلبية على البيئة التي              
 .تعيƫ فيها األسماك

 .  مع احتياجات النوع السمكى والمرحلة العمريةة الصناعيةالتغذييجب أن تتناسب  . ٣

 .ضرورة موافقة وزارة الموارد المائية والرى على مصدر تغذية األحواض بالمياه . ٤

 . لعدم زيادة الحمل العضوى داخل األحواضة األوتوماتيكيتيااغذ استخدام اليفضل . ٥

ها مـع وزن األسـماك       صورة حبيبات يتناسب حجم    على  األعالف المقدمة   أن تكون  يجب . ٦
 .المرباة لتقليل الفاقد

 .متماسكة ومناسبة لطبيعة تغذية النوعكون ت يجب أن . ٧

كنسبة تقسم العليقة المقررة على عدة مرات فى اليوم الواحد وتحتسب كمية العليقة             يجب أن    . ٨
  . أسابيع٣: ٢ والذى يمكن معرفته بأخذ عينة من القفص ووزنها كل مئوية من وزن الجسم

 وااللتزام بالقرار الوزارى رقم      فى المزارع السمكية    فى التسمين   استخدام الهرمونات  يحظر . ٩
أن حظر استخدام   بش الصادر من وزارة الزراعة واستصالح األراضى        ٢٠٠٣ لسنة   ٢٦٥٥

 .حرصاً على الصحة العامة) التستستيرون(الهرمون الذكرى 

 للتأكد من   خلوها من األمراض  فحص أسماك المزارع قبل تداولها فى األسواق لضمان         يجب   . ١٠
 .٢٠٠٠ لسنة ٢٤٩٤تطابقها مع المواصفة القياسية رقم 

  
ǍǆاƙشرالƳ  :يةƮرǓا ƭواƟǓجهيز اƗ  

تعتبر عملية تجهيز األحواض األرضية خاصة الترابية قبل موسم اإلنتـاج مـن أهـم العمليـات                 
عي الضروري لحياة األسـماك     المزرعية حيث يتم توفير البيئة المناسبة وتوفير سلسلة الغذاء الطبي         

Û خاصة في المراحل األولى من عمرها من حيث التسميد وتوفير األوكسجين المناسـب لحياتهـا              
  :ويتم ذلك من خالل

فدان من كبريتات النشادر نثراً على      /  كيلو   ١٠  فى حدود  إضافة جرعة من السماد الكيماوى     . ١
 بع متر وتترك عند هذا المنسوب     ب ر سطح التربة ويتم إطالق المياه فى الحوض حتى منسو        

 .لمدة ثالثة أيام

فوسفور لكـل   % ٤٥ كيلو سوبر فوسفات الثالثى      ١٠فى اليوم الرابع يتم رƫ كمية قدرها         . ٢
 .االستفادة منهان عدم ذوبانها يؤدى إلى عدم ابتها فى كمية مناسبة من الماء ألفدان بعد إذ
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يقل عن متـر خـالل       لتشغيل والذى ال   فى اليوم السابع يتم رفع منسوب المياه إلى حجم ا          . ٣
  .أربعة أيام

يتم إيقاف الرى وترك الحوض لمدة أسبوع ويتم قياس شفافية الميـاه باسـتخدام قـرص                  . ٤
سـم   ٥٠ – ٢٥بين    قراءة قرص الشفافية      ما تتراوح الشفافية ومتابعة تغير لون المياه وعند     

 .جاهز الستقبال الزريعة يكون الحوض  الزيتوني عندهاوتحول لون المياه إلى األخضر

  فـدان مـن    /  كيلو   ٢٠فى حالة عدم بلوƷ مستويات الشفافية للمستوى المطلوب يتم إضافة            . ٥
 . لالستقبال الزريعةاًزرق الدواجن ويترك الحوض بعدها جاهز

  
ƘالƙشرالƳ  : نǄ ƅداƗاب ǃƗƗ ǍƗال ƖǘǄاƴǄة الƴالزري ƲƮادوƬƟال ǍƗƟ  

المفرخـات الـسمكية    ( من مصدر موثوق منه      ياتالزريعة أو األصبع  يجب الحصول على     . ١
 .) الزريعة التابعة لهاتمحطا وأالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المرخصة بمعرفة 

نهـر النيـل،    (يحظر صيد الزريعة أو األسماك الصغيرة من المسطحات المائيـة العذبـة              . ٢
البـواغيز  (يـة   والبحر)  البحيرات والمـصارف الزراعيـة    (والشروب  ) وفروعه والترع 

وتربيتها ويجب عدم إدخـال أصـناف       ) والبحيرات الداخلية المالحة، البحار وقناة السويس     
 .تتعارض مع المجتمع السمكى فى المسطح المائى ويجب عدم تربية أصناف تحمل أمراض

على أن يـتم    يتم استالم الزريعة من أقرب مفرƢ من المزرعة لتقليل مشاكل النقل            يجب أن    . ٣
 عدم نقلها فى األوقات شديدة الحرارة لضمان عـدم مـوت            يجبالصباح الباكر و  فى  النقل  

 .توفير وسيلة النقل المناسبةويجب  الزريعة

 ويجـب أو في التنكات الخاصـة بنقـل الزريعـة          النقل فى أكياس بالستيك     ب أن يكون    جي . ٤
 .استخدام سيارة نقل الزريعة المجهزة فى حالة نقل كميات كبيرة ولمسافات بعيدة

 تحديد المسافة والوقت بين المزرعة والمفرƢ حتى يمكن تقدير عدد الزريعة فى كـل               يجب  . ٥
  .كيس

       ترص األكياس فى السيارة على فرشـة مبللـة مـن القـƫ            يجب أن   عند النقل في أكياس      . ٦
  . ألنه قد يثقب األكياسوأوراقهتجنب استخدام البوص يجب أو الحشائƫ الطرية و

 . القماƫ المبلل بالماء لحجب الشمس عن األكياس غطاء منيجب استخدام . ٧

 .تها على طبيعة المياهيتم أقلمأن الزريعة إلى المزرعة رود عند ويجب  . ٨
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األسماك الصغيرة على درجة حرارة ماء الحوض يتم وضع الكيس كما هو لمـدة              أقلمة  يجب   . ٩
  . ساعة فى الماء حتى تتساوى الحرارة فى الداخل والخارجربع

 
ƲشرالرابƳ :  ƿاǄƨǓا ƖياƴبƬƋ زينƢƗ  

  .أن تكون ذات معدل نمو عالى  المراد استزراعها نوع األسماكاختيار عند يجب . ١

باإلضـافة  قادرة على تناول العالئق الصناعية المقدمة لها        ال نوع األسماك    اختيار عند يجب . ٢
 . منهاواالستفادةإلى األغذية الطبيعية 

ثافـات عاليـة    قادرة على المعيشة فـى ك     كون  أن ت  نوع األسماك المرباة     اختيار عند يجب . ٣
 .ومقاومة لألمراض

 .د واألحجام فى الوقت المطلوب باألعداصباعياتاإل تتوافر يجب أن . ٤

 .ذات قيمة اقتصادية عاليةاألسماك تكون  يجب أن . ٥

اإلصباعيات ووزن الكتلة الحيوية لهـذه      ة موسم اإلنتاج وتخزين الزريعة و     يراعى عند بداي   . ٦
 .ة تغير هذه الكتلة بحيث ال تؤثر على الصفات الجيدة للمياهاألسماك ومتابع

  
  رƳاية اƟǓواƭ الǀǄƨية : رالƢاƳ ƧǄش

ع و وزارة الرى قبل الشر    يجب تحليل مياه األحواض السمكية والحصول على إذن كتابى من          . ١
 .بعد نهاية موسم حصاد األسماكأثناء و مياه األحواض صرف فى

 ٣-٢ للجفاف والتشقق خـالل      األحواض السمكية قاع    ترك يجببعد نهاية الموسم اإلنتاجي      . ٢
أسابيع بعد تعرضها ألشعة الشمس للحد من الرطوبة وعدم تراكم مياه راكدة تحوى العديـد               

 .من المسببات المرضية

التخلص من جميع الحشائƫ والنباتات النامية فى قاع الحوض حيث تعتبر عائل وسيط             يجب   . ٣
 للقضاء على    اǓمنة بيئياً    بعد ذلك تستخدم بعض المطهرات    للعديد من المسببات المرضية و    

ة وبيضها للتأكد من خلو األحواض الترابية مـن أى          يبطوار المتجرثمة أو األسماك الغر    األ
المطهر على مساحة    ويتم ذلك من خالل رƫ المحلول        عوامل تؤثر على بداية جديدة للتربية     

 .الجسور للتخلص من الطفيلياتالحوض الكلية و

 علـى نمـو   والمـساعدة  بيئة مناسبة لتحلل المواد العضوية ئةتهيلاستخدام الجير الحى    عند   . ٤
الكائنات النباتية المغذية يجب عدم استخدام الجير الحى بكثرة فى األراضى المصرية نظراً             

 ويـتم   .لقلوية األراضى وتأثيرها على درجة القلوية والعسر لمياه االسـتزراع بعـد ذلـك             
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 األحـواض فدان قبل االستزراع فى حالـة صـالحية تربـة           / جم جير حى    ك ٥٨استخدام  
الستخدام الجير الحى ويمكن زيادة تلك الكمية اعتماداً علـى كميـة المخلفـات العـضوية                
المتراكمة بالتربة ويمكن معرفة ذلك بتحليل التربة معملياً فى أحد المعامل المتخصصة ويتم             

  .نثر الجير الحى فوق سطح التربة

تركيب سرندات عليها طبقتين سلك لضمان عدم دخول أسـماك          واالهتمام بفتحات الرى    ب  يج . ٥
  .غربية قد تأوى المسببات المرضية أو طفيليات خارجية تضر بعد ذلك باألسماك المستزرعة

 استخدام شباك دقيقة على فتحات الرى والصرف للمحافظة على أعداد الزريعـة فـى               يجب . ٦
ضمن عدم وجود أسماك مفترسة خارجية تفترس الزريعة وتنافسها         بداية موسم التربية حتى ن    

على الغذاء األكسجين ويجب التأكد يومياً من سالمة فتحـات الـرى والـصرف والـشباك             
 .الموجودة عليها لضمان موسم تربية ناجح

فى نهاية موسم الحصاد يتم تطهير شباك الصيد وجميع األدوات المستخدمة خالل فترة  .٧
 .التربية

  
   اǄǓراƭ والǆاƳ :ƼƺشرƨادƧال
 بالمزرعة ضد األمراض المشتركة والتى يمكن أن تنقل مـن           نيجب أن يتم تحصين العاملي     . ١

  .ن وجدت  إ لإلنساناألسماك

يجب أن يتم التخلص من النافق فى محارق خاصة مطابقة للمواصفات المصرية لمحـارق               . ٢
 ).٢٠٠٧ لسنة ٥٠٦٠م .ق.م(قم  رالمخلفات البيطرية والصادرة من هيئة التوحيد القياسى

عند ظهور أى حـاالت      إبالƷ الجهات البيطرية المختصة فوراً       صاحب المزرعة يجب على    . ٣
  .نفوق جماعى أو أى ظواهر غير طبيعية

 
 ƲابƨشرالƳ :ةǄاƳ ƖراطاƗاش   

 التفتيƫ الدورى من قبل الجهات المعنية للمتابعة والتأكد من تطبيق االشتراطات            ةضرور . ١
  . صحية والفنيةالبيئية وال

  :هيجب إعداد سجل الحالة البيئية للمزرعة موضحا في . ٢
 .نوعية النشاط  . أ 

 .)القوانين المنظمة للتراخيص(التشريع الخاص بالمنشأة   .ب 

  .ستزراع السمكىلالدليل االشتراطات البيئية   .ج 
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 عينات مياه الصرف الناتƝ عنها وعلى أن        برنامƝ الرصد البيئى للمشروع ونتائƝ      . د 
   .لنتائƝ فى السجل البيئى وجعله متاحاً عند التفتيƫ البيئىيتم تدوين ا

من منهـا والجهـات     ا وكيفية التخلص اǓ   أنواع المخلفات الصلبة والسائلة وكمياته      .ه 
 .المتعاقد معها لتسليمها هذه المخلفات

  .تسجيل اللجان التفتيشية على المزرعة والجهة التى قامت بالتفتيƫ  .و 
 .اد والنفايات الخطرةأن تحتفظ المزرعة بسجل المو . ٣

يجب الفحص الدورى لعينات المياه لرصد محتواها من الملوثات المختلفة وتحديد مصادر             . ٤
 .التلوث والعمل على معالجتها

 .وضع خطة لمكافحة القوارض والحشرات . ٥

 .وضع خطة للطوارƏ والحريق واألوبئة . ٦

 .تسجيل المزرعة بالوحدة البيطرية التابعة لها . ٧
 



  
  وزارة الدولة لشئون البيئة

  جهاز شئون البيئة
  قطاع اإلدارة البيئية 

  اإلدارة العامة للتفتيش البيئى
  
 

  
  

  منوذج إرشادى
   

  )١٠( ملشروعات االستزراع السمكىللسجل البيئى 
  
  
  
  
 

  ) نسخة غري خمصصة للبيع(
  
  



 
 
ĐĎ 

 

Č-ةǄاƳ ƖاǄوǂƴǄ  

 ....................... ..... .............................المزرعةاسم  ) ١-١( 

  .. ............................ ..............................العنوان ) ٢-١( 
   ................................. المختص بشئون البيئةالمسئول اسم  ) ٣-١( 
   .. ..........................................................وظيفته ) ٤-١( 
  ..............................  الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات الحالية ) ٥-١( 

    ٢٠٠/      /     إلى                ٢٠٠/        /    من       
  

  الƗوƬيƹ الƴاǃ لǆǄǂشƉة-٢

 .............................. ......................القطاع  ) ١-٢( 

    ...................   التى يتم تربيتهااألسماكط أعمار متوس ) ٢-٢( 
 ..............................  ................... بالمزرعةاألحواضعدد  ) ٣-٢( 

 ..............................  .........................عدد العاملين ) ٤-٢( 

 .............................. ... ......................سنة التشغيل ) ٥-٢( 

 ..............................  ...بالمزرعةتوصيف أية تجديدات تمت  ) ٦-٢( 

................................................ .............................. 

  ....)مصانع/ فيات مستش/ مدارس  (المزرعة خريطة توضح البيئة المحيطة وموقع إرفاق ) ٧-٢( 
الغازية ونقاط   موضحاً عليها مواقع المباني ونقاط اإلنبعاثات      المزرعة خريطة   إرفاق ) ٨-٢( 

  . وأماكن تجميع المخلفات الصلبةصرف المخلفات السائلة وأماكن التخزين
  

Ď-ƖǘƢدǄال  
 )Ď-Č (  وادǄائيةالƤƸةالǄدƢƗƨǄدة الƳاƨǄواد الǄوال ƨǄدوية البيطرية الǓة واǄدƢƗ: 

 ..............................  .....المدخالتتوصيف  ) ١-١-٣         ( 

 ..............................  .الكميات المستخدمة سنوياً ) ٢-١-٣(          

   ) .....- مغلقة – مكشوفة -مناطق ( والتشوين نـ التخزيأماكنف ـتوصي ) ٣-١-٣         ( 
 )Ď-č ( واد الǄطرةالƢ )ربيةƗابر والǆƴطهير الƗ وادǄ(  
  :قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة ) ١-٢-٣( 

مواصفات التخزين 
 والتداول

قابلة (الخواص البيئية 
)...للتƉكل مسببة –لالشتعال 

اسم المادة الخطرة االستهالك السنوي

       
    



 
 
Đď 

 

  )Ď-Ď ( ǇياǄال 

  ) ......- ƈبار – بلدية(مصادر المياه  ) ١-٣-٣          ( 
  ..............................  .االستهالك السنوي للمياه ) ٢-٣-٣          ( 

  :توزيع االستخدام ) ٣-٣-٣ (          
  ................................ ...........شرب -                         
  ................. ...........أعمال النظافة والتطهير -                         
        ................................... أغراض أخرى -                         

    

 )Ď-ď (  الطاقة  
   .......) أخرى– حرق وقود –كهرباء (مصادر الطاقة  ) ١-٤-٣ (           

  ................. ............. االستهالك السنوي للطاقة ) ٢-٤-٣(            
  :توزيع االستخدام ) ٣-٤-٣ (           

  ..............................  ...............إنارة -                         
     ................................... . أغراض أخرى -                         

      

 الǄزرƳة ا  الƾواǆين والƗشريƴاƖ الƲƮƢƗ ǏƗ له-٤
)ď-Č (  ǍǂƳ ةƾطبǆǄين الǆواƾوال ƖاƴشريƗةالƳزرǄال) ƫǆ نǄ ةƢƨǆ ƼاƺرƋ ƲǄ ƲشريƗال(:  

  ..............................  ........)ال / نعم  ( ٤/٩٤ قانون -            
  ................................ .....)ال / نعم  ( ٩٣/٦٢ قانون -            
  ................................ .....)ال / نعم  ( ٤٨/٨٢ قانون -            

  ................................ ...)ال / نعم  ( ١٣٧/٨١ قانون -            
 )ď-č (  ةƬاƢة بالبيئة الƾǂƴƗǄال Ɩراراƾوال ƞاريƬƗن الǄ ةƢƨǆ ƼاƺرƋةƳزرǄبال.  
 )ď-Ď (      ƗƗ ǏƗال ƖǘƨراǄن الǄ ةƢƨǆ ƼاƺرƋ         ةøاإلداري Ɩاøجهاز شئون البيئة والجه ƲǄ ǃ

  .الǆƴǄية وƈية ǄراƲǄ Ɩǘƨ جهاƢ Ɩارجية بشƉن الƟيود Ƴن الƾاǆون
  

Đ-  ربيةƗ ةƾوع وطريǆƿاǄƨǓا ƼƺراǄوال  . 
 )Đ-Č ( ƼƺراǄال ƹيƬوƗ:  

   ........)- نوع الوقود المستخدم –السعة (محرقة للتخلص من النافق  ) ١-١-٥           ( 
 – خطـوات المعالجـة      –معالجـة   كمية المياه ال   ( الصرف مياهمحطات معالجة   )  ٢-١-٥( 

  .)  .....-التخلص من الحمأة  طريقة
  



 
 
ĐĐ 

 

 đ- ƖاƙاƴبǆǗهااƗǗدƴǄو  
)đ-Č ( ƖاƙاƴبǆǗازيةاƸال  

           ............  اسم الوحدة اإلنتاجية المتولد منها اإلنبعاثات             
)đ-č ( ةǂائƨال ƖاƻǂƢǄال  

  المعالجة والتخلص ) ١-٢-٦( 
  صرف المزرعة إرفاق خرائط توضح مسار              

  : معالجة الصرف              
   )إن وجدت(وحدات المتصلة بمعدات المعالجة ال                              × 

   ....) متقدمة-وية ثان –ابتدائية (نوع المعالجة                ×                
   )ساعة/  ٣م( المعالجة الطاقة التصميمية لمحطة                              × 
   ..................وصف معدات محطة المعالجة                              × 
                                    .....)إن وجدت( وصف طرق معالجة الحمأة                              × 

   . ....................طريقة التخلص من الحمأة×                               
  :أحمال الملوث                              × 

 تركيز الملوث

 للمياه الخارجة

 تركيز الملوث

 للمياه الداخلة

 الملوث

   
   

          ............)%(كفاءة تصميم محطة المعالجة     ×      
  ................................ الكفاءة الفعلية×           

    

  مخارج الصرف ) ٢-٢-٦( 
المعالجة فـي     بعد سب مكان التخلص ونقاط الصرف     ملخص إحصائي للصرف ح                    

   :حالة وجودها
 حمل الملوث

 )سنة/طن(

 تركيز الملوث القانونحدود 

 )لتر/ملجم(

 الملوث

      BOD 
   TSS 

وعزلها ومعدل عمليات كـسحها مـع       ) البيارات( توصيف خزانات الترسيب      )١-٢-٢-٦( 
أرفاق الرسومات الهندسية الخاصة بها وفواتير عمليات الكسح مـن الجهـة            

 .المعتمدة التى تقوم بالكسح



 
 
Đđ 

 

 فى  ٦٢ لسنة   ٩٣ المزرعة فى الصرف النهائى قانون        القانون الذى تخضع له     )٢-٢-٢-٦( 
  .شأن الصرف على المجارى العمومية

)đ-Ď ( ƖاƻǂƢǄبةالǂƬال  

        المخلفات الصلبة  ) ١-٣-٦         ( 
  )للمنشأة(إدارة المخلفات الصلبة  ) ٢-٣-٦  (         

ــة و                         ــات اتوصــيف وكمي ــن المخلف ــتخلص م ــصلبةطــرق ال  ل
.............................................................................................  

  المزرعة المخلفات الصلبة على مستوى إجمالى                        
حجم المخلفات  مالحظات

 الصلبة

 )سنة/٣م(

كمية المخلفات 
 الصلبة

 )سنة/طن(

نوع المخلفات 
 الصلبة

 ورق      
 بالستيك      
 مواد عضوية      

 النافق   
 أخرى      

)đ-ď ( ƖاƻǂƢǄطرةالƢال  

  المخلفات الخطرة  ) ١-٤-٦( 
  )للمنشأة ( إدارة المخلفات الخطرة  ) ٢-٤-٦( 

 –  نظام إطفاء الحريـق       -خطة الطوارƏ   (               إجراءات الحد من مخاطر التداول      
    ) .....-طرق النقل 

  . .......................              مكان تخزين النفايات الخطرة
   ...............................              وصف مكان التخزين

  . .................              مكان التخلص من النفايات الخطرة
  .. .............................              وصف مكان التخلص

  :إجمالي النفايات الخطرة على مستوى المنشأة              

 مالحظات
  النفاياتحجم 

 )سنة/٣م( الخطرة 

الخطرة النفاياتكمية 
 )سنة/طن(

  النفاياتنوع 
 الخطرة 

        
        



 
 
ĐĒ 

 

Ē-Ɩاƙاƴبǆاإل ǍǂƳ يةƗاƤطة الرقابة الƢ  
 )Ē-Č ( ƹرƬال 

  ............................... الملوثات التي يتم متابعتها ) ١-١-٧( 
  أماكن أخذ العينات والبرنامƝ الزمني ألخذ العينة                      ) ٢-١-٧( 

 مكان أخذ العينة الفترة الزمنية بين العينات
   

   
   
   

   .........................الطرق القياسية المتبعة للتحاليل ) ٣-١-٧ ( 
   ..................سئول عن رصد المخلفات السائلة وإعداد التقاريرالشخص الم ) ٤-١-٧(  
  

 )Ē-č (ƖاƙاƴبǆǗا  

   ...............................الملوثات التي يتم متابعتها ) ١-٢-٧( 
                       :أماكن أخذ العينات والبرنامƝ الزمني ألخذ العينة ) ٢-٢-٧( 

 مكان أخذ العينة اتالفترة الزمنية بين العين
   

   
   .........................الطرق القياسية المتبعة للتحاليل ) ٣-٢-٧( 
   الشخص المسئول عن رصد انبعاثات المداخن وإعداد التقارير ) ٤-٢-٧( 
  

 ) Ē-Ď (üǄƴبيئة ال 

، اإلضـاءة ، درجه الحـرارة  ، الرطوبة،  التربية بأحواضتوصيف نظام التهوية     ) ١-٣-٧ ( 
  ............................الرائحة

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø  
  :الƬǄادر

    . اإلدارة العامة للتفتيƫ البيئى–قطاع اإلدارة البيئية  – جهاز شئون البيئة –وزارة الدولة لشئون البيئة ) ١٠(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الفصل اخلامس 
  

  إجراءات الرتخيص
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ĐĔ

  جǄهورية ƬǄر الƴربية
  الهيئة الƴاǄة لƙǂروة الǀǄƨية
  ƒƗǀǄ رئيǄ ƧجƧǂ اإلدارة

 ǃقرار رقďĎČ  ةǆƨلČĔēĒ  
   بشƉن قواƳد اƬدار ƗرƢيƫ الǄزارع الǀǄƨية

  
  رئيǄ ƧجƧǂ اإلدارة 

   ǍǂƳ عǘد اإلطƴونبǆاƾال ǃرق Ččď ةǆƨل ČĔēĎ   ةøائيǄال ƅاøيƟǓوا ƿاǄøƨǓيد اƬ نƉبش  .
  .ưǆƗيǃ الǄزارع الǀǄƨية

      ǃهورية رقǄالج Ƨقرار رئي ǍǂƳوČĔċ   ةǆƨل ČĔēĎ       روةøƙية الǄǆƗة لǄاƴالهيئة ال ƅشاǆبا 
  .الǀǄƨية

      ǃهورية رقǄالج Ƨقرار رئي ǍǂƳوďđĐ   ةǆƨل ČĔēĎ      ǍولƗƗ ǍƗائية الǄال ƖاƟطƨǄديد الƟƗب 
  .ǀǄƨية ǄǆƗيƗها واǗشراƻǆƗ ǍǂƳ ƹيƤ قواǆين الƬيد بهاالهيئة الƴاǄة لǄǆƗية الƙروة ال
     ǃرق ǌرار الوزارƾال ǍǂƳوĎċĎ   ةǆƨل ČĔēĒ          يدøƬ ونǆاøƾة لøيƤيƻǆƗة الøƟئǘدار الƬبا 

  .اǄƨǗاƿ باƟǓياƅ الǄائية وưǆƗيǃ الǄزارع الǀǄƨية
 ƾال ǍǂƳرو    ǃرق ǌار الوزارďĔď   ةǆƨل ČĔēĒ        ƤøيƻǆƗة بøƬاƢال Ɩراراƾدار الƬبا ŷاƮويƻƗب 
  . وǗئƗƟة الƻǆƗيƤيةČĔēĎ لǆƨة Ččď الƬيد رقǃ قاǆون

  
  قøøøøøرر

لƬƟǂوƗ ǍǂƳ üرƢيƫ باقاǄة ǄزرƳة ǀǄƨية ƈو ǄربǍǀǄƨ Ǎ يƾوøƾǄ ǃدǃ الطǄČ :              ƒøǂادة  
ǍƗǑباع اƗبا:  

Č. ǃديƾƗ      ة وǄقاǗ ƫيƢرƗال ǍǂƳ üوƬƟال ƒǂط        ǍøربǄ وƈ يةǀǄøƨ ةƳزرǄ ƅشاǆا
لƬƗƢǄة ǆǄƮøƗǄاǄ ǍǀǄƨ   ŷن üƬƈ وƬورة ǄدǄوƷاƋ ŷلǆǄ Ǎطƾة الƙروة الǀǄƨية ا         

 :البياǆاƖ الƗالية
 ƈ.  ن وجدƋ ونƻيǂƗال ǃة ورقǆواǆƳو ƒǂالط ǃدƾǄ ǃƨا. 
 ƒ .  اǉدورƬ وجهة ơاريƗية وǂائƴو الƈ يةƬƢالبطاقة الش ǃرق. 
 ƚ .  ان وجدوا ǃهǆǄ üǀ ةƬƟو ǃهƗاǆوبيا ƅاǀالشر ƅاǄƨا. 
 .اǄƨاƅ اǓطƻاü الƬƾر واǆǄ üǀ ǃƨهǃ ان وجدوا  .د 
 Ǉ.       ǆاوƴƗال Ɩياƴو الجƈ Ɩاǀالشر ƒǂبط Ƽƺدة       يرøين والجريǄƉøƗد الƾƳ ورةƬ ية  

 .ƈو الƟƬيƻة الǆǄشور بها
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č.  اليةƗال ƖداǆƗƨǄال ƒǂبالط Ƽƺير: 
 ƈ.    ددƳď) ةƴربƈ (        ǃøƨر ƧاøيƾǄب ƲوقǄǂية لƟاƨǄ رائطƢČ : čĐċċ   ŷاøǆبيǄ 

            ǃƗøا ويøهƗǄراد اقاøǄال ǍǀǄƨال ǍربǄو الƈ ةƳزرǄال ƲوقǄة وƟاƨǄيها الǂƳ
 .ƟƗديد ƬǄدرǌ الرǌ والƬرǍǂƳ ƹ الƢرائط الƾǄدǄة

 ƒ .     نƈ يدƻƗ هوريةǄار الجƴش ǃƗاƢدة بǄƗƴǄ ةƬƗƢǄة الƳديرية الزراǄ نǄ شهادة
اǓرƭ الǄطǂوƒ الƗرƢيƫ باقاǄة الǄزرƳة الǀǄƨية ǂƳيها ƈرƭ بور Ʒيøر           

 .ƬالƟة لǂزراƳة
 ƚ .      اƅشاǆǗوا üاǄƳǗا ƲيǄلج ǍطيطƢƗ ǃƨر      ǍǂƳ ورةƬو üƬƈ نǄ يةƳاǆƬال Ɩ

وǄ ǍøǂƳ üواøƾƺة     ƾدǃ رƬƻƗ ǃƨيǍǂ لǄǂشروع üǘƢ شهرين بƴد الƬƟ       ان ي 
ǌالر. 

øǄǆǂوƚƤ الøƴǄد    ة الƙروة الǀǄƨية الƬƗƢǄة طبƾاŷ ل     يƴǄ ǃƗايǆة الǄوقǄ Ʋن قبǆǄ üطǄč :     ƾادة  
               üاøƟي ǃƙ هوريةǄار الجƴش ǃƗاƢب ǃƗƢة ويƾطǆǄال ǃاƳ ديرǄ نǄ دǄƗƴن يƈ ǍǂƳ ƿلƤل

ǍƗǑا ǈب ŷاƾƺرǄ هيئةǂل Ǎƨز الرئيǀرǄال ǍلƋ ƒǂالط:  
Č. ƮƟǄ نǄ ورةƬةرǆايƴǄال . 
č.  ƨورة الرƬ            ƹرƬøوال ǌرøال ǌدرƬøǄ انøية وبيƳاǆƬال Ɩاƅشاǆǘل ǍطيطƢƗال ǃ

            ǃøƨالر ǃدƾان ي ǍǂƳو Ɩان وجد ƹرƬية والƤƸƗال ƖطاƟǄ ƖاƻƬواǄو  ǍǂيƬøƻƗال
Ǆ ƫيƢرƗال Ɩاƅاجرا üǘƢǌة الرƾƺواǄ Ʋ. 

Ɵ Ǎƺالة Ǆواƾƺة الرǌ يƗǂزǃ الƉƗƨǄجر ƈو Ǆالƿ اǓرƭ الǄراد اقاǄة ǄزرƳة ǀǄƨية             : ǄĎادة  
       ŷاƾطب üاǄƳǗا ƤيƻǆƗيها بǂƳ ǍربǄ وƈ       ǌر ǍøƨدǆهǄ ƹاشرا ƖƟƗ دةǄƗƴǄال ƖاǄوƨرǂل

ƹرƬية والƤƸƗال ǍƗƟƗƻبة لƨǆبال Ǎابƾǆ.  
 ƈو الǄربǍ الǍǀǄƨ    يƬدر الƗرƢيƟ Ǎƺ ƫالة الǄواƾƺة الǆهائية ǍǂƳ اقاǄة الǄزرƳة        : Ǆďادة  

    Ǆن ǆǄطƾة الƙروة الǀǄƨية الƬƗƢǄة ưǆير رǃƨ قدرة جǆيهان Ƴن الøƻدان الواøƟد             
  .ƈو جزǄ ƅن الƻدان

  :الشروط الƴاǄة: ǄĐادة 
Č.             Ǎƺ بزƷالبوا ƖاƟƗƺ نǄ ƒرƾية بالǀǄƨال ǍرابǄو الƈ يةǀǄƨزارع الǄة الǄر اقاưƟي

قطرøǉا ǀيøǂو øƗǄر       ǃǀ والƟƗƻاƖ اƢǗرǍƺ ǌ دائرة č        ƹƬǆدائرة ƹƬǆ قطرǉا    
 .واƟد

č.               ǇاøيǄ ǍøǂƳ هاƗيƤƸƗ Ǎƺ دǄƗƴƗ ǍƗية الǀǄƨال ǍرابǄو الƈ زارعǄǂل ƞريƬƗر الưƟي
ǌالر. 
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Ď.               ةǂƟƮøال ǇياǄو بالƈ ƖيراƟالب üƢدا ƩوƟ وƈ يةǀǄƨ ǍرابǄ وƈ زارعǄ ةǄر اقاưƟي
 .بها

ď.       نƳ üƾƗ Ǘ ةƺاƨǄ ƿرƗČċ) شرةƳ (        ةøǄان اقاǀǄǗ ǌرƢƈة وƳزرǄ üǀ ار بينƗǄƈ
 .Ƭرƹ وƴǆǄاǄ ŷن ƗداüƢ الƟدودشبǀاƖ الرǌ وال

Đ.               ةøƻǂƗƢǄة الøيƟǘǄال Ɩواøǆƾوال ǌارøجǄن والƻƨøوال ƒǀراǄال ǍƨرǄ نƳ دƴالب
 .بالƨǄطƟاƖ الǄائية

đ.         ǍƮراǓا Ǎƺ يةǀǄƨال ǍرابǄزارع والǄة الǄاقا ƝرƬة     رالبويøƳزراǂة لǂابƾير الƷ 
 øة الƺاƨǄ Ǎƺ ǌƈ ƖيراƟالب ǃرƟ Ƽطاǆ Ǎƺ اƤǀوčċċن شاطئهاǄ رƗǄ . 

Ē. Ɨ ƞǆǄ رưƟريةيƙǓا ƼاطǆǄية بالǀǄƨ زارعǄ وƈ ǍرابǄ ةǄباقا ƞريƬ. 
ē.              ǍøربǄو الƈ ةøƳزرǄة الøببطاق ưاƻƗƟǗية اǀǄƨزارع الǄوال ǍربǄال ƒƟاƬ ǍǂƳ

الǍǀǄƨ الƬادرة Ƴن ǉيئة الƙروة الǀǄƨية والƗ ǍƗدون بها جǄيƲ البياǆاƖ الƢاƬة            
ǍǀǄƨال ǍربǄو الƈ ةƳزرǄبال. 

Ĕ.       ǂƳ üƬƟƗ ǍƗية الǀǄƨزارع الǄبال ƫƢير Ǘ        رøƟن البøǄ ةøائيǄا الøهƗياجاƗƟا Ǎ       
              ƫƗøƢǄال ǌرøال ƩيøƗƻƗ ǌƈر ƤƢƈ دƴب Ǘيها اǂƳ ƹرƬƗباشرة وǄ ƖيراƟو البƈ      

ǈƬاƬƗƢا Ǎƺ üǀ Ǝيئة الشواطǉ ةƾƺواǄ وƈ. 
Čċ.      ة يجƻƙǀǄية الǀǄƨزارع الǄالة الƟ Ǎƺ        ةøيƺالجو ǇاøيǄال ǍǂƳ ادǄƗƳǗا ƒ" ارøبǑا     "

ǀǄƨة الƳزرǄوع الǆ ƒƨƟ رƟالب ǇياǄ وƈية. 
ƗƗولƈ Ǎجهز وزارة الرǌ الƾƗ ǍƗوǃ باجراƅ الƗƻƗيƩ الدورƟƗƺ ǍǂƳ ǌاƖ الƤƸƗيøة             : Ǆ đادة  

      ƢǄالهيئة بال ƼاطǆǄ طارƢبها با ƝرƬǄية الƨطار     الرئيƢا ƼاطǆǄال ǍولƗƗ ƘيƟ Ɩاƻال
              ƖاøƻالƢǄال ǈøباوج ƹروøưǄ وبدون üƬالو ǃǂƴية بǂƳ ǍƬوǄ ƒاƗǀب ǈل ƫƢرǄال

رǇ وƟ Ǎƺالة ƳدƻǆƗ ǃيƤ ǇƤلøƗ ƿøزاü اøǄƳǗاǗ           üزالƗها üǘƢ شهر Ǆن Ɨاريơ اƢطا     
ǈƗƾƻǆ ǍǂƳ ŷة ادارياƻالƢǄال.  

 Ǎƺ üǀ اƬøƗƢاǈƬ     وǍǂƳ جǄيƲ الجهاƖ الƬƗƢǄة   Û يüǄƴ بهǇƤ الƾواƳد Ǆن ƗاريǄĒ :    ǈƢادة  
ƿلƤ ƤيƻǆƗ اةƳراǄÛÛÛ  

  
  رئيǄ ƧجƧǂ اإلدارة

Ǎƺ ŷريراƟƗ /   :Ĕ / ČĔēĒ  
 ƧدǆهǄ /ƹƨد يوǄƟǄ رǉطا  
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 جǄهوريøøة øøøƬǄر الƴربية

ƅوزراøøøال ƧøøøøøǂجǄ ةøøƨرئا  
  وزارة الدولة لشئøون البيئة

جهøøøøøاز شئøøøøøون البيئøøøة

  Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental 

Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 
  

اǆاƤǉ Ɩا الǄǆوƚƤ بدقة وبƢط واƞƮ ويƨǄ üǄƟƗئولية ƟƬة البياǆاƖ الƾǄر بǄا ƺيƈ ǏǂƳ ǈن ƾƗوǃ الجهة اإلدارية باǄƗƳادǔǄƗ Ǉ بي
 وƋرƨاƢƨǆ üة Ǆن الǄǆوƋ ƚƤلǍ الجهاز لǄǂراجƴة وƋبداƅ الرǎƈ ويǀǄن اƴƗƨǗاǆة بƉية ƾƗارير ƴǄايǆة ƈو ǄرƾƺاƢƈ ƖرƮƋ ǎاƺية  

  
  

 Ǐالبيئ ƹيǆƬƗال ƚƤوǄǆ)ƒ(  
Environmental Screening Form (B)  

  
Č ø ةøǄاøøƳ  ƖاøǄوøǂøƴǄ 

   -------------------------------------------------- :ǃƨƈ الǄشروع ١,١  
 ) بنية أساسية ـ صناعي ـ زراعة ـ  خالفه :  (ǆوع الǄشروع ٢,١  

---------------------------------------------------------------- 

  ) ٠٠٠شخص ـ شركة ـ ألǄ ǃƨƈ) :  ƣالƿ الǄشروع  ٣,١    
----------------------------------------------------------------  

 ٤. ١ üئوƨǄال ƫƢالش ǃƨا : --------------------------------------------   
  ----------------------------------------------------------:   الǆƴوان

--------------------------------------------------------- ------  
 -----------------------:   رقǃ الƻاƧǀ   --------------------- : رقǃ الǂƗيƻون

 ٥. ١ ƫيƢرƗǂة لƟǆاǄالجهة ال : ------------------------------------------- 

  
č شروعøøǄال Ɩاǆبيا ø :  

برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة اإلدارية المختصة وبمقياس رسـم   (وعǀǄان وǄوقƲ الǄشر 
طـرق المواصـالت    وموقفه بالنسبة للكتلة السكنية واألنشطة المجاورة و      مناسب موضحا بها حدود الموقع      

  )والمناطق األثرية والمحمية والسياحية إن وجدت
  č .ČشروعǄوان الøøøǆƳ  : --------------------------------------------- 

  ----------     مدينة           قرية          منطقة صناعية معتمدة              أخري مع ذكره  
        داخل الكتلة السكنية                                              خارج الكتلة السكنية

                                 يعلوه سكن       مبني مستقل                      
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 ---------------------------------------:   )٢متر(المساحة الكلية للمشروع 

  -----------------------------------:   )٢متر(المساحة الكلية للمبانى المشروع 
 

   : طبيƴة الǄشروع    ٢. ٢  
                            توسعات                      جديد            

  ------------------:              طبيعة التوسعات           
Þإذا كانت طبيعة المشروع توسعات فهل تم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى للمشروع األساسي  

             نعم   نعم                                        ال
   ------------------------------------:  موافقة الجهاز السابقة تاريƣ الحصول على

   : الƴƨة الƢƗزيǆيةأو   :                                الطاقة اإلƗǆاجية ٣. ٢  
  ------------------------------------------: مع ذكر الوحدات المستخدمة 

٤. ٢  Ǎهائǆال ƛƗǆǄال: --------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------  

٥. ٢  ǌوǆاƙال ƛƗǆǄال: -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

-  
 ٦. ٢ Ǆة الƾطǆǄǂل ǃاƳ ƹƬو ƖياǄƟǄية والƢاريƗرية والƙǓا ƼاطǆǄة الǆǄƮƗǄ شروعǄيطة بالƟ  

         والǆǄاطƼ الƨياƟية والƗرƺيهية
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  
č .Ē رةƺوƗǄية الƨاƨǓية اǆالب :  

   غير متوفرة                      متوفرة                     : شبكة المياه - 
   غير متوفرة  متوفرة                  :                    شبكة الكهرباء  - 
   غير متوفرة                             متوفرة     : شبكة صرف صحى - 
   غير متوفرة     متوفرة                     :سكة حديد /  شبكة طرق - 
   غير متوفرة                      متوفرة                   : مصدر للوقود - 

Č. ēƲوقǄيار الƗƢا ƒباƨƈ :  

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------  

     :Ɨواريơ بدايƗها الƗǄوقƴة ǄراüƟ الǄشروع و. ٣

  ------------------------------------------   :اإلنشــــــــاء   
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  ------------------------------------------:  الـتشـغيـل الفعلي       
     
ď .وجزǄ ƹƬو ƅشاǆاإل üƟراǄ ƅاǆƙƈ شروعǄǂل   

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

ď .Č  معدل االستهالك --------: استخداماتها -------: مصادر المياه    :---------  
ď .č  معدل االستهالك --------:  مصدر الوقود --------: نوع الوقود  :---------  
ď .Ď      تهم  العمالة المتوقعة وأمـاكن إقـام:-------------------------------------    

--------------------------------------------------------------  
  
Đ .هاǆǄ ƫǂƢƗال Ƽوطر ƅشاǆن اإلƳ جةƗاǆال ƖاƻǂƢǄال:   
Đ .Č  نوعيتها --- ------------------:مخلفات صلبة  :-------------------       

  ----------------: طرق التخلص --------------------------:       كميتها 
Đ .č  نوعيتها ----------------------:مخلفات سائلة :-------------------   

   -------------------:طرق التخلص --------------------------:   كميتها 
Đ .Ď  دخان ـ رائحة ـ مواد عالقة(إنبعاثات غازية (---------------------------  

        ---------------------------------------------------------- 

 Đ .ď   ضوضاء------------------------------------------------------- 
 
đ . üيƸشƗة الǂƟرǄل ǍǂيƬƻƗ ƹƬية(وƟيƮوƗ ƖاǄوƨو رƈ üاǀشƈ ƼƺرƗ(  
  -------------------------------------------: المكونات الرئيسية للمشروع  ١. ٦

-----------------------------------------------------------------   
-----------------------------------------------------------------   

----------------)  ال٠٠ƣالكتالوجات وخرائط التشغيلمدعما ب(وصف العمليات الصناعية  ٢. ٦
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------   

  ------------------: مصدرها -----------------  :الطاقة المحركة المستخدمة ٣. ٦
  --------------------------------------------: الرئيسية : المواد الخام  ٤. ٦

  --------------------------------------------:                      المساعدة 
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  ---------------------------:  العتبار للمواد الخام المستخدمةالبدائل المأخوذة فى ا ٥. ٦ 
  
   :أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة  ٦. ٦

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

  : العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم  ٧. ٦
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------  

   ---------------:عدالت اإلستهالك  م------------------: نوع ومصادر الوقود  ٨. ٦
  )٠٠٠/خاليا شمسية/مولدات/ عمومية كهرباء           (

  --------------:  معدالت اإلستهالك ----------------------: مصادر المياه  ٩. ٦
  ) ٠٠٠/مسطحات مائية/جوفية/ عمومية           (

  
Ē .هاǆǄ ƫǂƢƗال Ƽها وطرƗالجƴǄو ƖاƻǂƢǄال  

 )المعايير المتوقعة لإلنبعاثات الغازية ومياه الصرف بعد المعالجةتوضح    (

    :الƻǂƢǄاƖ الƨائǂة ١. ٧
---------------------------------------------------- : الصرف الصحي  -

-----------------------------------------------------------------   
  وم ي/٣م: (            )  معدل الصرف 
      ----------------------)  ٠٠٠شبكة عمومية ـ بيارت ـ الƣ :  (طرق التخلص 

--------------------------------------------------- : الصرف الصناعي -
-----------------------------------------------------------------  

  يوم/٣م: (           )  معدل الصرف 
-------------------------------------------: متوقع للصرف الصناعى التحليل ال

-----------------------------------------------------------------  
  )يختار أحد البدائل التالية: (طرق التخلص من الصرف 

                       (      )  على شبكة البلدية مباشرة                                                 -
  (      ) توجد وحدة معالجة للصرف الصناعى خاصة بالنشاط، ثم يصرف على الشبكة                  -
  )يرفق كتالوج خاص بوحدة المعالجة المستخدمة ومعايير الصرف الناتƝ عن وحدة المعالجة(
                                         (      )               ٠ يجمع فى بيارة بدون معالجة ويتم كسحه-
              مع بيان معايير ومعدل الصرف وأسم المسطح يتم الصرف على مسطح مائى -
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--------------------------------------------------(     )         
  
  
٢. ٧ ƅالهوا ƖاƙوǂǄ:    

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------  

     :الƢطرةالƻǂƢǄاƖ الǂƬبة و ٣. ٧
  :خزين التداول والل وطرق النق

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------  

  )ىمدفن ƈمن ـ متعهد ـ أخر(التخلص من المخلفات 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  

  
ē . ار البيئية لهاƙǑن اǄ ƹيƻƢƗوال üيƸشƗة الǂƟرǄ ƅاǆƙƈ ار البيئيةƙǒل ǍبدئǄ üيǂƟƗ:  
 
١. ٨  ƅية الهواƳوǆ ǍǂƳ شروعǄير الƙƉƗ:  

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  

٢. ٨  ǇياǄرة الƺية ووƳوǆ ǍǂƳ شروعǄير الƙƉƗ:  
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------  
    : ǆوƳية الƗربة ٣. ٨ 

  )تأثير المشروع على نوعية وخصوبة التربة(
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

٤. ٨ ǂƗال ǌرƬالب Ƙو:    
     ----------------------------------------------------------  
٥. ٨  ƅاƮوƮال :  

     -----------------------------------------------------------  



  
  هذه النسخة توزع بالمجان             Form ( B )) / ب ( نموذج التصنيف البيئي 

  

đĒ

   ƙƉƗ ǌƈيراƢƈ ƖرǂǄƗƟǄ ǌة ƈو ǉاǄة ǆاƗجة Ƴن Ƥǉا الǆشاط ٦. ٨
------------------------------------------------------------------  

------------: وصف ألية وسائل أخرى لتخفيف اǓثار السلبية للمشروع لم يتم ذكرها سابقاً    ٧. ٨
---------------------------------------------------------------  

     :حريقتسهيالت مكافحة الصحة بيئة العمل وأمان العاملين و االحتياطات المتخذة بشأن ٨. ٨
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------  

   
  Ƌقøøøøøøرار

     
أنـه   طبقا للمعلومات المتوفرة لدى، و     دقيقة البيانات المدونة عاليه صحيحة و     أقر أنا الموقع أدناه بأن    

  ، إخطار جهاز شئون البيئة فى حينه تعديل الحق سيتم فى حالة أى
  ...هذا إقرار منى بذلك      و

  --------------------------  :  الøøøøøøøøøøøøøøƾøǄøر 
  

  ----------------------------:      جواز الƻƨر  /الرقǃ الƾوǏǄ / رقǃ البطاقة
  

ǈƗøøøøøøøøøøøƻøøøƬ    :  --------------------------  
   

 ơاريøøøøøøøøøøøƗال    :  ------ --------------------  
  

          
ƫيƢرƗǂة لƟǆاǄو الƈ ةƬƗƢǄة الجهة اإلدارية الƺرƴǄب ǔǄƗ Ɩاǆبيا  

   
  : اøøǄƗƳاد الجøهة اإلداريøة   

ǃƨǗا :   -------------------------  
  ------------------------ : الوưيƻة
ƲوقيƗال :  -------------------------   

 ƢاǃƗ شƴار الجǄهورية                                                                    
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل السادس

  
  القرارات والقوانني

  
  الىت أستند إليها فى إعداد االشرتاطات
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  وزارة الصحة والسكان
  رئيس اإلدارة المركزية لشئون البيئة
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  ǆǄشøøøøøøøøøøøور
  

  Ǆدير Ǆديرية الƟƬة بƟǄاưƺة/ الƨيد الدƗǀور 
  ƟƗÛÛÛية طيبة وبƴد

ى اإلحاطة بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الصحة والسكان والمـوارد المائيـة                يرج
والرى والبيئة والزراعة وهيئة الثروة السمكية لوضع األسس والـضوابط لتقيـيم األقفـاص              

  .السمكية بفرعى رشيد ودمياط
عالف التى يتم    وكذا من األ   األقفاصوقد تم اخذ عينات مياه من المجارى المائية الموجودة بها           

 وزارة الصحة   –ة العمل   تغذية األسماك بها وتم تحليلها فى مركز الرصد البيئى ودراسات بيئ          
 ومعامل وزارة الموارد المائية والرى وتم دراسة نتائƝ التحاليل ونتـائƝ المـسح              –والسكان  

  .البيئى الميدانى
  

  :ƖƬǂƢ الǂجǆة ƋلǄ ǍجǄوƳة Ǆن الƗوƬياǄ Ɩن Ǆǉƈها
ع السمكى فى األقفاص العائمة بالمياه العذبة يعد من أحد األسباب التى تـؤثر            أن االستزرا  •

 .وتؤدى إلى تدهور نوعية المياه

عدم وضع األقفاص بالمواقع التى يقع عليها مƉخذ محطات مياه الشرب وخاصـة داخـل                •
 الخـاص   ١٩٩٥ لـسنة    ٣٠١حرم مƉخذ العمليات طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم          

 .طات الصحية الواجب توافرها فى مƉخذ عمليات مياه الشربباالشترا

تشديد الرقابة على نظام التغذية الخاص باالستزراع السمكى باألقفاص وعـدم اسـتخدام              •
عالئق غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وعدم استخدام الحمأة ومخلفات الدواجن           

 .والحيوانات لضمان عدم تلوث المياه

هرمونات لألسماك ومطابقة العينات السمكية للمواصفات القياسية المـصرية         عدم إضافة ال   •
 الصادر من   ٢٠٠٣ لسنة   ٢٦٥٥ وااللتزام بالقرار الوزارى رقم      ٢٠٠٠ لسنة   ٢٤٩٤رقم  

حرصـاً علـى الـصحة      ) تستسترون(ة بحظر استخدام الهرمون الذكرى      وزارة الزراع 
 . العامة

 



 Ēċ

محافظين الواقع بنطاق محافظاتهم أقفاص سـمكية وقـد         هذا وقد قامت اللجنة بزيارة السادة ال      
  :انتهت تلك االجتماعات إلى ما يلى

التأكد على عدم التصريح باالستزراع السمكى فى الترع والمصارف بمختلف درجاتها وال             •
حتى على سبيل التجربة لما قد يترتب على ذلك من احتماالت تلوث المياه وإعاقة أعمـال                

 .مجرىالصيانة الدورية بال

عدم التصريح بأى أقفاص جديدة بمجرى نهر النيل وفرعية واالكتفاء بما هـو موجـود                •
حالياً بعد توفيق أوضاعها فى ضوء األسس والمعايير التـى وضـعتها اللجنـة وإزالـة                

 .المخالف منها

إحكام الرقابة على نشاط االستزراع باألقفاص السمكية من خالل استمرارية اللجنة والتأكد             •
 .ابقة األقفاص الموجودة للمعاييرمن مط

برجاء اإلحاطة والتنبيه بما يلزم نحو وضع توصيات اللجنة موضع التنفيـذ بالتعـاون مـع                
  .الجهات المحلية وأجهزة وزارة الموارد المائية

  .مع اعتبار الموضوع هام وعاجل
ǃراƗƟǗا Ƽائƺ üبوƾوا بǂƮƻƗوÛÛÛ  

  
Ƨرئي  

   اإلدارة الǄرǀزية لشئون البيئة
  

   ƨهاǄƟǄ ǃد ƨƟين.د
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  وزارة الصحة والسكان
  رئيس اإلدارة المركزية لشئون البيئة

  
  ǀƤǄرة

  لƴǂرǍǂƳ ƭ اƗƨǓاƤ الدƗǀور الوزير
*******************  

  
محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السرى رقم          / الدكتورورد لسيادتكم كتاب األستاذ     

ما انتهت إلية اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيـر المـوارد            بشأن   ٢٠٠٤ / ٨ / ٧ فى   ٥٨٤٢
 لوضع األسس والضوابط لتقييم األقفاص السمكية بفرعى        ٢٠٠٤ لسنة   ٧٢المائية والرى رقم    

  :رشيد ودمياط والتى مثل وزارة الصحة والسكان بناءŅ على موافقة معاليكم فيها كل من
 .دارة المركزية لشئون البيئةسهام حسين                     رئيس اإل/ د  .١

 .الفيا حسين الشافعى                 اإلدارة العامة لصحة البيئة .٢

  :أتشرف بعرض األتى
قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات وقامت بزيارات ميدانية تم خاللها المـسح البيئـى ألمـاكن                

  :األقفاص السمكية بفرعى رشيد ودمياط وشارك فى اللجنة أعضاء من كل من
 .وزارة الصحة والسكان .١

 .جهاز شئون البيئة .٢

 .وزارة الموارد المائية والرى .٣

 .الهيئة العامة للثروة السمكية .٤

وقد تم اخذ عينات مياه من المجارى المائية الموجودة بها األقفاص وكذا من األعالف التى يتم                
 وزارة الصحة   –تغذية األسماك بها وتم تحليلها فى مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة العمل             

 ومعامل وزارة الموارد المائية والرى وتم دراسة نتائƝ التحاليل ونتـائƝ المـسح              –والسكان  
  :البيئى الميدانى وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها

أن االستزراع السمكى فى األقفاص العائمة بالمياه العذبة يعد من أحد األسباب التى تـؤثر              •
 .ر نوعية المياهوتؤدى إلى تدهو

عدم وضع األقفاص بالمواقع التى يقع عليها مƉخذ محطات مياه الشرب وخاصـة داخـل                •
 الخـاص   ١٩٩٥ لـسنة    ٣٠١حرم مƉخذ العمليات طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم          

 .باالشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مƉخذ عمليات مياه الشرب



 Ēč

خاص باالستزراع السمكى باألقفاص وعـدم اسـتخدام        تشديد الرقابة على نظام التغذية ال      •
عالئق غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وعدم استخدام الحمأة ومخلفات الدواجن           

 .والحيوانات لضمان عدم تلوث المياه

عدم إضافة الهرمونات لألسماك ومطابقة العينات السمكية للمواصفات القياسية المـصرية            •
 الصادر من   ٢٠٠٣ لسنة   ٢٦٥٥وااللتزام بالقرار الوزارى رقم      ٢٠٠٠ لسنة   ٢٤٩٤رقم  

حرصـاً علـى الـصحة      ) تستسترون(ة بحظر استخدام الهرمون الذكرى      وزارة الزراع 
 . العامة

هذا وقد قامت اللجنة بزيارة السادة المحافظين الواقع بنطاق محافظاتهم أقفاص سـمكية وقـد               
  :انتهت تلك االجتماعات إلى ما يلى

على عدم التصريح باالستزراع السمكى فى الترع والمصارف بمختلف درجاتها وال           التأكد   •
حتى على سبيل التجربة لما قد يترتب على ذلك من احتماالت تلوث المياه وإعاقة أعمـال                

 .الصيانة الدورية بالمجرى

عدم التصريح بأى أقفاص جديدة بمجرى نهر النيل وفرعية واالكتفاء بما هـو موجـود                •
بعد توفيق أوضاعها فى ضوء األسس والمعايير التـى وضـعتها اللجنـة وإزالـة               حالياً  

 .المخالف منها

إحكام الرقابة على نشاط االستزراع باألقفاص السمكية من خالل استمرارية اللجنة والتأكد             •
 .من مطابقة األقفاص الموجودة للمعايير

لموافقة على مخاطبة مـديريات     وهذا لسيادتكم برجاء االطالع واإلحاطة وقد ترون سيادتكم ا        
الشئون الصحية لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالتعاون مع الجهات المحلية وأجهـزة             

  .وزارة الموارد المائية والرى
ǃراƗƟǗا Ƽائƺ üبوƾوا بǂƮƻƗوÛÛÛ  

  
Ƨرئي  

   اإلدارة الǄرǀزية لشئون البيئة
  

  ƨهاǄƟǄ ǃد ƨƟين. د
  
  

 øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø  
   . Ǆ ǍǂƳا ورد بالǀƤǄرةوزير الƟƬة والǀƨان/ واƼƺ الƨيد اƗƨǓاƤ الدƗǀور 
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  جǄهورية ƬǄر الƴربية
ǌائية والرǄوارد الǄوزارة ال  

  الوزير
  

  ǄƟǄد ƳوƗ ƭاƚ الدين/ الƨيد اƗƨǓاƤ الدƗǀور 
  وزير الƟƬة والǀƨان

  ƟƗÛÛÛية طيبة وبƴد
 الدولة لتشجيع مشاريع الثروة السمكية فإن الـوزارة ال          أتشرف باإلحاطة أنه فى إطار سياسة     

تألوا جهداً فى تقديم كافة التسهيالت لتنشيط هذه المشاريع فى إطار ضوابط وأحكـام قـانون                
 بشأن حماية نهـر النيـل    ٨٢ لسنة   ٤٨ وقانون التلوث رقم     ٨٤ لسنة   ١٢الرى والصرف رقم    

األسماك فى األقفاص بالمياه العذبة لنهر النيل       والمجارى المائية من التلوث والتى تحظر تربية        
  .وفرعية ويجيز تربية األسماك فى نهايات فرعى رشيد ودمياط فى المياه المالحة

  

إال أنه غالباً ما تحدث مخالفات بالتعدى بوضع أقفاص سمكية فى فرعى دمياط ورشيد بـدون                
إخطار الجهات األمنيـة    ترخيص وتقوم أجهزة الوزارة المختصة بتحرير محاضر مخالفات و        

للمساعدة فى إزالتها خاصة فى ضوء ما تبين من الدراسات التى تمت أن التزايد المستمر فى                
مما يعيق  ) ورد النيل (حجز كميات من النباتات الطافية      أقفاص االستزراع السمكى يؤدى إلى      

  .لناجمة عنهاحركة المياه بالمجرى نتيجة األسلوب المكثف فى تغذيتها وزيادة المخلفات ا
  

 لتوصية السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمنطقة إلعطـاء مهلـة اإلزالـة     واستجابة
لألقفاص المخالفة لالستفادة بالزريعة السمكية تم الموافقة على تأجيل اإلزالة حتـى ديـسمبر              

 وكان الهدف من المهلة هو االستجابة لتوصيات أعضاء مجلسى الـشعب والـشورى              ٢٠٠٣
قة إلعطاء مهلة لالستفادة بالزريعة الموجودة باألقفاص تخفيفـاً علـى أصـحابها مـن             بالمنط

    . الخسائر التى قد تترتب على إزالتها فى هذا التوقيت وإعطاء فرصة لتوفيق األوضاع
  

صالح العامة للدولة المتمثلة فى الحفاظ على المجارى المائيـة مـن       وفى إطار الحفاظ على الم    
التعديات والتلوث والمصالح الخاصة للمنتفعين المتمثلة فى الحفاظ علـى مـشاريع األقفـاص             

رئيس الهيئة العامة للثروة الـسمكية      / السمكية وفى إطار المقابلة التى تمت مع السيد الدكتور          
 تقوم فيها الهيئة مع الوزارة بتقييم       ٢٠٠٤شهرين حتى أخر فبراير     فقد وافقنا على إعطاء مهلة      

الوضع الحالى لألقفاص السمكية وأخذ عينات من المياه من مواقعها وإعداد تقرير بتوصـيات              
  .بعد دراسة جميع الجوانب المثارة للنظر فى وضع األقفاص السمكية فى ضوءه



 Ēď

 بتشكيل لجنـة فنيـة      ٢٠٠٤ لسنة   ٧٢ى رقم   وفى هذا اإلطار فقد قمنا بإصدار القرار الوزار       
لوضع األسس والضوابط لتقييم األقفاص السمكية بفرعى رشيد ودمياط والتـى شـارك فيهـا      

 الميدانية وتحليل عينات مـن      تممثلين عن وزارتكم الموقرة حيث قامت اللجنة ببعض الزيارا        
ـ           دميـاط   – البحيـرة    –شيƣ  المياه بمواقع األقفاص السمكية وااللتقاء بالسادة محافظى كفر ال

السمكية بوضع توصيات بشأن األقفاص السمكية بنهر النيل        للتعرف على رأيهم بشأن األقفاص      
  .وفرعية والمجارى المائية

  

        ƣاألسـتاذ    للعرض على الـسيد      ٢٠٠٤ / ٧ / ٦وقد تم رفع المذكرة المرفق صورتها بتاري 
 إلية أعمال اللجنة بـشأن األقفـاص         والتى تضمنت ما انتهت    رئيس مجلس الوزراء  / الدكتور  

السمكية بنهر النيل وفرعية واإلجراءات التى اتخذت لمواجهة اǓثار السلبية النتشارها ورؤية            
  .الوزارة فى شأن نشاط االستزراع السمكى فى أقفاص

  

رئيس مجلـس الـوزراء     / مدير مكتب السيد األستاذ الدكتور      / حيث ورد كتاب السيد اللواء       
رئـيس  /  والذى تضمن ما أشار به السيد األستاذ الدكتور          ٢٠٠٤ / ٧ / ٢٠بتاريƣ   ١٤٠رقم  

مجلس الوزراء بتنفيذ التوصيات التى انتهت إليها اللجنة واتخاذ ما يلزم من إجـراءات لمنـع                
ء الزراعـة   راتلوث المياه حفاظاً على صحة المواطنين بالتنسيق مـع سـيادتكم والـسادة وز             

   .ولة لشئون البيئةواستصالح األراضى والد
  

وقد رأيت التحرير لسيادتكم للتفضل باإلحاطة والتوجيه لدى أجهزة وزارتكم الموقرة بما يلزم             
لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ كما أننا أصدرنا تعليماتنا ألجهزة وزارة الموارد المائية             

  .والرى للبدء فوراً فى تنفيذها
  

ǃراƗƟǗا Ƽائƺ üبوƾوا بǂƮƻƗو...  
  

  وزير 
ǌائية والرǄوارد الǄال  

  

  )ǄƟǄود ƈبو زيد/ د (
  

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø  
  .ƨهاƨƟ ǃين لǂدراƨة والƴرƲǄ ƭ الشǀر/  الƨيدة الدƗǀورة وزير الƟƬة والǀƨان/ ƈشار الƨيد اƗƨǓاƤ الدƗǀور 
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  جǄهورية ƬǄر الƴربية
ǌائية والرǄوارد الǄوزارة ال  

  رالوزي
  

  ǀƤǄرة 
  رئيǄ ƧجƧǂ الوزراƅ / لƴǂرǍǂƳ ƭ الƨيد اƗƨǓاƤ الدƗǀور 

Ǔن اƉية بشǀǄƨال ƫاƻقüيǆهر الǆائيةبǄال ǌجارǄية والƳرƺو   
øøøøøøøø   

  :ƾǄدǄة
تتولى وزارة الموارد المائية والرى مسئولية الحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من              •

 بشأن حماية نهر النيل والمجـارى       ١٩٨٢ لسنة   ٤٨التلوث وفق ما أناطه بها القانون رقم        
المائية من التلوث ووفقاً للسياسة المائية التى رسمتها الوزارة لتوفير الموارد المائية لكافة             

 .االحتياجات

وفى إطار سياسة الدولة لتوفير األمن الغذائى وعلى رأسها الثروة السمكية التى تعد مـن                •
 فإن الوزارة ال تألوا جهداً لتقديم كافـة التـسهيالت           أهم مقومات الغذاء للشعب المصرى    

 ١٩٨٢ لـسنة    ٤٨لتنشيط مشاريع الثروة السمكية فى إطار ضوابط وأحكام القانون رقـم            
 .وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العالقة وخاصة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

عـايير للـسماح بوضـع      الوزارة فى ضوء أحكام هذا القانون ضـوابط وم        وقد وضعت    •
سماك فـى األقفـاص     األقفاص السمكية بمجرى نهر النيل وفرعية والتى تحظر تربية األ         

نهر النيل وفرعية وتجيز تربية األسماك فى نهايات فرع رشيد ودمياط فى            بالمياه العذبة ل  
 قفـص   ٤٧٨المياه المالحة وفى إطار تلك الضوابط فقد قامت الوزارة بالترخيص لعـدد             

 هيئة الثروة الـسمكية والعـرض       ىه المالحة خلف قناطر إدفينا وذلك بعد الرجوع إل        بالميا
 .على لجنة تراخيص النيل

  
  :ƈبƴاد الǄشǂǀة

نظراً الرتفاع العائد االقتصادى لهذه األقفاص وسهولة التعامل معها فقد شجع ذلك علـى               •
تـرخيص الـالزم     أجهزة الوزارة أو الحصول على ال      ىإقامة المزيد منها دون الرجوع إل     

لذلك ليرتفع عدد األقفاص السمكية الموجودة بالمياه المالحة خلف قناطر إدفينا على فـرع              
 . قفص بدون ترخيص٣٣٨ قفص نتيجة لوضع عدد ٨١٦رشيد إلى 
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زاد األمر حدة انتشار هذه األقفاص بالمياه العذبة بفرعى رشيد ودمياط حيث قام بعـض                •
 قفص أمام قنـاطر إدفينـا بالميـاه         ١٧٢لƸ عددها   مالك األقفاص بوضع أقفاص سمكية ب     

 قفص أمام قناطر فارسكور بالمياه العذبة بمجرى فرع         ١٤٩١، العذبة بمجرى فرع رشيد   
 . دمياط

 قفص مخـالف    ١٦٦٣ قفص منها    ٢٤٧٩ليصل إجمالى عدد األقفاص السمكية الموجودة        •
 قفـص مخـالف بالميـاه       ٣٣٨،  قفص مرخص به فى المياه المالحة      ٤٧٨، بالمياه العذبة 

 .المالحة

وفى ضوء ما أظهرته الدراسات التى قامت بها أجهزة الوزارة البحثية أن التزايد المستمر               •
) ورد النيـل  (حجز كميات من النباتات الطافية      فى أقفاص االستزراع السمكى يؤدى إلى       
ه هذه األقفـاص     وجود جوانب سلبية بما تمثل     ىمما يعيق حركة المياه بالمجرى إضافة إل      

من عائق يؤثر على هيدرولوجية النهر واالستخدام المكثف لتربيـة األسـماك وإسـلوب              
 الرقابى على المزارع السمكية مـن حيـث         تغذيتها على بعض المخلفات وضعف النظام     

معايير التغذية ونوعيتها يفتح الباب على استخدام جرعات زائدة ونوعيـات رديئـة مـن               
   . تدهور وتلوث المياه بمجرى النهرىؤدى إلمغذيات األسماك مما ي

  
  :جهود الوزارة Ǆ Ǎƺواجهة اƗǆشار اǓقƻاƫ الǀǄƨية والƴƗاƴǄ üǄها

واجهت الوزارة ظاهرة انتشار المزارع السمكية المخالفة بتحرير محاضر مخالفات لكافة            •
ة األقفاص السمكية الموجودة بالمياه العذبة بفرعى رشـيد ودميـاط واألقفـاص الـسمكي             

الموضوعة بالمياه المالحة بفرع رشيد بدون ترخيص وتم إصدار قـرارات إزالـة لهـذه               
 بـشأن حمايـة نهـر النيـل      ١٩٨٢ لسنة   ٤٨األقفاص المخالفة طبقاً ألحكام القانون رقم       

 .والمجارى المائية من التلوث

مؤيـد  أثارت اإلجراءات التى قامت بها الوزارة العديد من ردود الفعل المتباينة ما بـين                •
ومعارض حيث طلب أصحاب هذه األقفاص والجمعيات التعاونيـة لـصائدى األسـماك             
استمرار وضعها تأسيساً على أن إزالتها سيعرضهم إلى ضياع رؤوس األموال التى أنفقت             
فى إنشاء هذه األقفاص وأيد ذلك العديد من الطلبات التى تقدم بها بعض السادة أعـضاء                

بة بإعطاء مهلة إلزالـة األقفـاص الـسمكية المخالفـة           مجلسى الشعب والشورى للمطال   
الموجودة بالمياه العذبة لالستفادة بالزريعة السمكية وتوفيق أوضاع األقفـاص الـسمكية             

 .الموجودة بالمياه المالحة

واستجابة لتوصية السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى فقد تم الموافقة على تأجيل إزالة              •
 وتم إمداد المهلـة للمـرة الثانيـة حتـى           ٢٠٠٢ة حتى ديسمبر    األقفاص السمكية المخالف  
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 وكان الهدف من هذه     ٢٠٠٣ كما تم مد المهلة للمرة الثالثة حتى ديسمبر          ٢٠٠٣أغسطس  
المهلة هو االستجابة لتوصيات أعضاء مجلسى الشعب والـشورى بالمنطقـة لالسـتفادة             

ائر التى قـد تترتـب علـى         من الخس  بهاابالزريعة الموجودة باألقفاص تخفيفاً على أصح     
 .إزالتها فى هذا التوقيت وإعطاء فرصة لتوفيق األوضاع

فى إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الدولة لشئون البيئـة قامـت                •
       ƣبالمرور على األقفاص السمكية على      ٢٠٠٢ / ٣ / ٩لجنة من جهاز شئون البيئة بتاري 

ضرورة تقليص األعداد المتزايدة من أقفاص االسـتزراع        الطبيعة وأوصت فى تقريرها ب    
ممـا يعيـق   ) ورد النيـل (حجز كميات من النباتات الطافية  السمكى حيث يؤدى ذلك إلى      

حركة المياه بالمجرى وأن تزايد أعداد األقفاص غير المرخصة بشكل كبير له أثـر فـى                
ها وزيادة المخلفات الناجمة    تدهور نوعية المياه بالمجرى نتيجة األسلوب المكثف فى تغذيت        

عنها وضرورة عدم التصريح أو إنشاء أقفاص جديدة لحين حسم جميع المشكالت المترتبة             
 .على زيادة معدالت االستزراع السمكى فى األقفاص ودراسة اǓثار البيئية الناجمة عنها

سمكية التابعـة   وفى إطار بحث نتائƝ الدراسة التى قامت بها الهيئة العامة لتنمية الثروة ال             •
لوزارة الزراعة واستصالح األراضى لدراسة األثر البيئى لالستزراع السمكى باألقفـاص           
بنهر النيل فقد تبين ألجهزة الوزارة وجود ƈثار بيئية سلبية قد تؤدى إلى تدهور فى نوعية                

نهر النيل   األمر الذى يتطلب عدم التوسع فى استزراع األسماك فى أقفاص بمجرى             المياه
إيجابيـات  اصة وبالمجارى المائية العذبة بصفة عامة إال بعد عمل دراسة تفصيلية عن             خ

وسلبيات التحليل البيئى المصاحب للنشاط والبدائل وطرق التعامل مع السلبيات وخاصـة            
ذات التأثير على تدهور نوعية المياه فى تلك المجارى المائية والمرتب عليها احتياجـات              

 .مياه الشرب

ع السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فقد          اللقاء الذى عقد م   ضوء  وفى   •
 تقوم الهيئة مع الـوزارة بتقيـيم        ٢٠٠٤اتفق على إعطاء مهلة شهرين حتى أخر فبراير         

الوضع الحالى لألقفاص السمكية وأخذ عينات من المياه بمواقعها وإعداد تقرير بتوصيات            
 المثارة للنظر فى وضع األقفاص السمكية كما تم التحرير للسيد           بعد دراسة جميع الجوانب   

نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصالح األراضى بما تم تجاه          / األستاذ الدكتور   
الدراسة المشار إليها عالية التى قامت بها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومـا أتفـق                

 .علية مع السيد رئيس الهيئة

م التحرير للسادة محافظى دمياط وكفر الشيƣ والبحيرة وهـى المحافظـات الواقـع              كما ت  •
بنطاقاتها األقفاص السمكية بما قامت به الوزارة وما اتفق علية بشأن المهلـة الممنوحـة               
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 الستطالع أراء سيادتهم فى شأن إقامة األقفاص الـسمكية مـن            ٢٠٠٤حتى أخر فبراير    
     .واقع الطبيعة

  
  :ƾƗييǃ وƲƮ اǓقƻاƫ الǀǄƨيةǆƺية لƗشǀيü لجǆة 

 بتشكيل لجنة فنيـة     ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٠وفى ضوء ما سبق فقد صدر القرار الوزارى رقم           •
لتقييم وضع األقفاص السمكية بفرع دمياط ورشيد ضمت ممثلـين عـن وزارة المـوارد               

الـصحة  المائية والرى ووزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة العامة للثروة السمكية ووزارة            
والسكان وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات والقيام بزيارات ميدانيـة ومقابلـة الـسادة      
المحافظين للوصول إلى تقرير بتناول الموضوع من كافة جوانبه إضافة إلى عرض رأى             

   .أجهزة الدولة الممثلة فى اللجنة

  
ƫاƻقǓبية لوجود اǂƨار الƙǑبا ƼǂƴƗا يǄيƺ ةǆجǂال ƖاưƟǘǄ ǃǉƈǍǂا يǄيƺ يةǀǄƨال :  

ظهور جزر من النباتات الجرفية بمناطق االستزراع الـسمكى وظهـور تجمعـات مـن              •
النباتات الطافية بين األقفاص العائمة كما لوحظ تواجد تجمعات كبيرة لنبـات ورد النيـل               
              ƫحول األقفاص العائمة مما يشكل خطورة بالغة فى توفير بيئة مناسبة النتشار الحـشائ

 .المائية

لوجيا المياه ونمط السريان وهو ما تبين من مقارنـة قطـاع الميـاه          عاقة منظومة هيدرو  إ •
بمنطقة األقفاص بمثيلتها الخالية من األقفاص حيث لوحظ أن سرعة الميـاه فـى منطقـة       
األقفاص مشتتة وغير منتظمة ووجود العديد من السرعات السالبة التى تؤثر بالسلب على             

 .بات ونحر فى بعض األماكنسريان المياه وإحداث ترس

ظهور حاالت نفوق أسماك فى مجموعة من األقفاص ولجوء بعض المنتفعين إلى عـالج               •
تلك األسماك بالطرق الكيميائية بإلقائها فى المياه مباشرة دون معرفة أصحاب األقفـاص             
السمكية بنوع المرض والتركيز المستخدم للعالج مما يشكل خطورة بالغة من حيث تلويث             

لمياه وتعريض مستخدمى المياه لألضرار الصحية الخطيرة المصاحبة لذلك إضافة إلـى            ا
وجود كالب لحراسة األقفاص يمكن أن تسبب أضرار صحية بالغة الخطـورة لألسـماك              

 .ومستهلكيها

بعض السلبيات التى تتعلق بالنواحى االقتصادية واالجتماعية والتى رصدت خالل اللقاءات            •
لمنتفعين والصيادين من خالل تنازع المنتفعين والصيادين على طلب         التى تمت مع بعض ا    

المياه والمساحات التى يتم إقامة األقفاص بها وتكثيف عدد األسماك فى األقفاص وتخزينها             
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ألقفاص بالمعلومات األساسية للحفاظ على البيئـة وعلـم          أصحاب ا  وافتقارلزيادة الدخل   
 .ص لعدالة التوزيع لشباب الخريجين والمتخصصينسماك وافتقار توزيع األقفاتربية األ

 – اللحـم    –الـدم   ( كل من المخلفات التقليدية مثـل        استخدام عالئق صناعية تحتوى على     •
 الحمأة الجافة   –زرق الدواجن   (والمخلفات غير التقليدية مثل     )  الدواجن وبقاياها  –السمك  

 .لمياهوالتى تؤدى إلى تدنى نوعية ا)  مخلفات المجارى–المنشطة 

ل جهة شاركت فى اللجنة توصيات تتعلق بإحكام الرقابة على هـذه األقفـاص              كما وضعت ك  
  .وأسلوب تغذيتها والتعامل معها لتالفى اǓثار السلبية الناتجة عن وجودها

  
Ɨ ǃǉƈوƬياƖ الǂجǆة ƺيǄا يƼǂƴƗ بǍƺǘƗ اƙǑار الǂƨبية لوجود اǓقƻاƫ الǀǄƨية ǍǂƳ الøƟǆو              

ǍالƗال:  
قفاص العائمة بالمياه العذبة يعد من أحد السباب التى تـؤثر           ع السمكى فى األ   إن االستزرا  •

نقـص األكـسجين    (وتؤدى إلى تدهور نوعية المياه لما لها من أثار سلبية محتملة مثـل              
 تلوث كيميائى نـاتƝ عـن       – زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة       – تكون األمونيا    – الذائب

 ).زائدة عن الحاجة ومخلفات األسماكاألغذية الكثيفة ال تلوث ناتƝ عن –عالج األسماك 

 النشاط بفرعى النيل أو التـرع الموجـودة         اوعدم الترخيص بمثل هذ   قفاص  األإزالة هذه    •
 .عليها محطات مياه شرب حرصاً على صحة المواطنين والبيئة فى هذه المناطق

مال علية حيث يـتم     األحالسمكية فى نهر النيل فرع رشيد لتخفيف        قفاص  األتجنب وضع   
وهذه المصارف تتلقى أحماالً عضوية     )  سبل – تال   –الرهاوى  (ف مصرف   رفع مياه صر  

وكيميائية ثقيلة نتيجة الصرف الصحى والصناعى عليها المباشر وغير المباشر مما يؤدى            
إلى زيادة نسبة الملوثات به والتى تسبب نقص األكسجين الذائب فى الماء الذى يؤدى إلى               

ووجود هذه األحيـاء المائيـة      )  البكتريا الهوائية  –الطحالب  (حياء المائية الدقيقة    ت األ مو
ضرورى بالنسبة للمجارى ألنها تعمل على تقنيتها وخاصة أثناء السدة الشتوية مما يـؤثر              
على نوعية المياه الداخلة لمحطات تنقية مياه الشرب والمياه المنتجـة حيـث أن الطـرق                

معالجة المياه يصعب التخلص من المواد الذائبـة         ستخدامها فى محطات  التقليدية التى يتم ا   
  .الية تتطلب تكلفة اقتصادية عاليةويتطلب التخلص منها وإزالتها تقنيات ع

عدم وضع األقفاص بالمواقع التى يقع عليها مأخذ محطات مياه الشرب وخاصة داخل              •
 ١٩٩٥لـسنة    ٣٠١حرم مأخذ العمليات طبقا لقرار وزير الـصحة والـسكان رقـم             

 . عمليات مياه الشربات الصحية الواجب توافرها فى مأخذوالخاص باالشتراط

تشديد الرقابة على نظام التغذية الخاصة باالستزراع السمكى باألقفاص وعدم استخدام            •
 للمواصفات القياسية المصرية وعـدم اسـتخدام الحمـاة الجافـة            ةعالئق غير مطابق  
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لـضمان عـدم     )الـصلبة (مخلفات الدواجن والحيوانات     )مخلفات المجارى (المنشطة  
 .تلويث المياه وتدنى نوعية المياه وإلمكانية قيام النهر بالتنقية الذاتية له

عدم إضافة الهرمونات لألسماك ومطابقة العينـات الـسمكية للمواصـفات القياسـية              •
صادر ال ٢٠٠٣لسنة   ٢٦٥٥وااللتزام بالقرار الوزاري     ٢٠٠٠لسنة   ٣٤٩٤المصرية  

      االراضى والذى يحظر فيه استخدام الهرمون الذكرى       حمن وزارة الزراعة واستصال   
حرصا على الصحة العامة للمواطنين لما له من عالقة وثيقـة بانتـشار              )تستسترون(

بعض أنواع األورام السرطانية وأيضا ما يسببه من مخاطر نتيجة تـسرب الهرمـون            
 . الصغير فى النظام المغلق أوإلى المياه والرواسب بالنيل خاصة

تشديد الرقابة على مكونات العلف الصناعى وتاريƣ انتاجيتة وكيفية تخزينه لـضمان             •
ضمان عدم تزرنƣ مواد العلف الصناعى وعدم حدوث أمراض ونفوق بين األسماك ول           

 . عدم تلوث المياه والرسوبيات

–مثل الدم   (ت التقليدية   عدم استخدام عالئق صناعية التى تحتوى على كل من المخلفا          •
مثـل زرق الـدواجن     (والمخلفات غير التقليديـة      )الدواجن وبقاياها – السمك   –اللحم  
 .لضمان عدم تدنى نوعية المياه ) الجافة المنشطة ومخلفات المجارىوالحماة

              ƫاøƻقǓا ƲøواقǄية لǆيداǄ Ɩبزيارا ǃياƾوال ƖاƳاǄƗدة اجƳ دƾƳ دƴة وبǆجǂال ƖهƗǆا اǄǀ
 ǂƟƗية وǀǄƨادة             الƨøال ƅاøƾد لƴا بƮيƈو ƫاƻقǓا ǇƤǉ ةǄقاƋ ƲواقǄب ǇياǄن الǄ Ɩاǆيƴال üي

 :  Ǎ  يǂالƟǄاưƺين الواقƲ بǆطاƟǄ ƼاƗưƺهƈ ǃقƻاǀǄƨ ƫية الǄ Ǎا

 عدم التصريح باالستزراع السمكى فى الترع والمصارف بمختلف درجاتهـا           التأكيد على  •
 احتمـاالت تلـوث الميـاه       وال حتى على سبيل التجربة نظراً لما قد يترتب على ذلك من           

 .وإعاقة أعمال الصيانة الدورية بالمجرى

عدم الموافقة مطلقاً على الترخيص بوضع أقفاص سمكية جديدة بالمياه العذبة بنهر النيـل               •
السمكية الحالية وتوفيق أوضاعها فى ضوء األسـس        قفاص  األوفرعية لحين تقييم وضع     

 .لنشاطوالمعايير التى وضعتها اللجنة لتقييم هذه ا

 إلية اللجنة وما أثار من محاذير بشأن نشاط االسـتزراع باألقفـاص             انتهتوفى إطار ما     •
السمكية والتوصيات واǓراء التى عرضتها الجهات ذات االختصاص التى شـاركت فـى       

 بشأن حمايـة نهـر النيـل        ١٩٨٢ لسنة   ٤٨أعمال اللجنة وفى ضوء أحكام القانون رقم        
 وحماية لنهر النيل وفرعية من التأثيرات السلبية التـى قـد            والمجارى المائية من التلوث   

 :تصاحب التوسع فى نشاط االستزراع باألقفاص السمكية فتحدد رؤية الوزارة فيما يلى
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ŷǗوƈ:              عدم التصريح باالستزراع السمكى فى الترع والمصارف بمختلف درجاتهـا وال حتـى 
من احتماالت تلـوث الميـاه وإعاقـة        على سبيل التجربة نظراً لما قد يترتب على ذلك          

  .أعمال الصيانة الدورية بالمجرى
ŷياǆاƙ:                عدم التصريح بأى أقفاص سمكية جديدة بمجرى نهر النيل وفرعيـة رشـيد ودميـاط 

واالكتفاء بما هو موجود حالياً بعد توفيق أوضاعها فى ضوء األسس والمعـايير التـى               
  .مخالف منها النشاط وإزالة الاوضعتها اللجنة لتقييم هذ

Žاƙالƙ:             أحكام الرقابة على نشاط االستزراع باألقفاص السمكية من خـالل اسـتمرارية اللجنـة 
 والتأكد من مطابقة األقفاص الموجودة      ٢٠٠٤ لسنة   ٢٧٠المشكلة بالقرار الوزارى رقم     

  .  التى وضعتها اللجنةتللمعايير واالشتراطا
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Ɨƨزراع الǍǀǄƨليü اǗشƗراطاƖ البيئية لǄشروƳاƖ اǗالǄشارǀين ƳƋ Ǎƺداد د  
 

ǃةǀشارǄو الجهة الƮƴال 

  ƳزƖ لويǆƟ Ƨا اŶ/ د 
 رئيƧ الǂجǆة ورئيƧ قطاع اإلدارة البيئية

  Ƴبد الǍǆƨƟ ǃƴǆǄ/ الربان 
ǃاƳ ديرǄة لǄاƴاإلدارة ال ǆƗǂية البيئيةǄ 

  ƫǘƢƋ جǄاü الدين/ Ǆهǆدƨة 
ǇياǄية الƳوǆة لǄاƴاإلدارة ال ǃاƳ ديرǄ 

 ǃ /ǌدǆالج üǄاǀ رǉاǄ  
 Ǆدير Ƌدارة ǄǆƗية الǆǄاطƼ الǆƬاƳية

Čوزارة الدولة لشئون البيئة  
 جهاز شئون البيئة

 ǃ /ǌاورƸǄ ƝǘƬ وليد  
Ǎبيئ ƘƟية البيئية- باǄǆƗǂة لǄاƴاإلدارة ال  

 ǃ /ǍƻطƬǄ دǄƟǄ يرةǄƈ  
 Ǆدير Ƴاǃ الدراƨاƖ البيئية والطبيƴية

č
 ƼƺراǄان والǀƨوزارة اإل

  والǄǆƗية الǄƴراǆية
الƴاǄة لƢƗǂطيط الǄƴراǍǆ الهيئة 

 ƈ /ưƺاƟبد الƳ ǌدǄƟ ادǄƳ  
 باƘƟ دراƨاƖ بيئية وطبيƴية

ĎةƟƬانوزارة الǀƨوال   
 اإلدارة الǄرǀزية لشئون البيئة

  ƮƺƈاƳ üبد الƻƸار ƨƟن/ د 
  Ǆدير Ƌدارة الƨǄائü الƟƬية

  ǄƟǄد Ƴبد الǍǆƸ / د
  Ƌدارة الǄرابǍ والبƟيراǄƖدير 

ď

 واƝǘƬƗƨ وزارة الزراƳة
ǍƮراǓا  

  الهيئة الƴاǄة لƙǂروة الǀǄƨية
  الهيئة الƴاǄة لƢǂدǄاƖ البيطرية

  طارƼ الǆƴǆاǍƳ/ د 
 üوƈ ƒالبيطرية-طبي ƖاǄدƢǂة لǄاƴالهيئة ال   

ĐƧǄين شƳ ǈƴǄجا  
 ǂǀية الزراƳة

 ƲراجǄور: الƗǀالد ƤاƗƨǓا /ƟƗƺ دǄƟǄانǄƙƳ دǄƟǄ Ǎ  
  لƙروة الǀǄƨية لǄǆƗية ارئيƧ الهيئة الƴاǄة

   بǂǀية الزراƳة جاƳ ǈƴǄين شƧǄ اǄƨǓاƗǆƈ ƿاƚورئيƧ شƴبة
 




