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 وغـذاء ة  خاصـة مـصدر بروتینـي هـام بـصفتعتبر الثـروة الـسمكیة
 ةمینیــأ أحمــاضتــوى علــى  والبروتینــات تحة، عامــةنــسان بــصفلإل

 لها الثروة السمكیةو .  والفیتامیناتةمالح المعدنی مصدر هام لأل وهى، نسان لإلةضروری
 ة للدولــ أوفـراد سـواء لأل، مـصدر مـن مــصادر الـدخلهـانإ حیــث ة، عظیمـة اقتـصادیأهمیـة
 . المــزارعأوتــصدیر وتــوفیر فــرص عمــل لكثیــر مــن الــسكان ســواء فــى المــصاید كال ،ككــل

ــ ــاهوتتمی ــصید ةلــي ســهولإدي أ ممــا ،ز المنطقــة العربیــة بــوفرة الــسواحل والمی  عملیــات ال
  .واالستزراع

 

  إنتـاج االسـماكبحـاث وتطبیقهـا فـى مجـالاسـتخدام نتـائج الدراسـات واأل یجـب ذلكل
و أهـــا حتـــى تـــسویقها خســـتزراع فـــى مـــزارع منـــذ تفریاالطـــرق   فـــىة وخاصـــ،القـــشریاتو

 اقامـة مراكـز بحثیـة  وذلـك عـن طریـق.نـسان غذائى لإلو حتى توفیرها كمصدر أتصنیعها 
  . فى عدة مناطق مختلفةتطبیقیة فى مجال الثروة السمكیة

  :من أهمها قطاع الثروة السمكیة  اتضحت لنا بعض الرؤى لنهضة وتطویرقد   و
  

 :الصید مجال   -١
  تـــدعیم المخـــزون الـــسمكي للمیـــاه الـــساحلیة بالزریعـــة المناســـبة وذلـــك مـــن خـــالل

  . الستعانة بالمفرخات الحكومیة والخاصةا
  ــك بعــد دراســة تأثیراتهــا ــواع جدیــدة مــن األســماك للمــصاید المتــدهورة وذل إدخــال أن

 . البیئیة على المنطقة 
  تحدید المواقع الجغرافیة للمیـاه العمیقـة باألقمـار الـصناعیة، ووضـع خـرائط  لقیعـان

  . البحار والمحیطات لصید األسماك القاعیة 
 نهج النظام االیكولوجي لمصاید األسماك تنفیذ  .  
  منع تلوث المصاید عند السواحل ، وسن تشریعات لحمایتها من التلوث .  
  تحدید أنسب الطرق والمعدات لصید األنواع المختلفة من األسماك .  



  التوسع في دخول انواع جدیدة بعد دراسة االثار البیئیة والصحیة. 
 نتاج االسماك والقشریاتاستغالل البحیرة في زیادة ا. 
 مكافحة التلوث البیئي وتطبیق القوانین البیئیة بكل حزم  .  

   :مجال االستزراع   -٢
  التوسع فى إنشاء المزارع السمكیة ، والمفرخات.  
 تطبیق الدراسات واالبحاث العلمیة المتعلقة بانتاج االسماك والقشریات. 
 ادر غیــر التقلیدیــة الســتزراع األســماك االهتمــام بــالموارد الــسمكیة الجدیــدة أو المــص

 .قشریاتوال

  االســماك والقــشریاتواســتزراع إعــداد الكــوادر الفنیــة وتــدریبها فــى مجــال تفــریخ  
 . مع عمل دورات تدریبیة للمربینیةالبحر

  تطویر تقنیات االستزراع. 
  انتاج االرتیمیا.                                                                  
 -اجراء بحوث التربیة المختلطة في المزرعة الواحدة . 
 اتباع نظام غذائي یناسب طبیعة االسماك والقشریات. 
 محاولة انتاج سالالت عالیة االنتاج تحت ظروف المنطقة. 
  التقــدم التكنولــوجي والعلمــي فــي مجــال تفــریخ ورعایــة زریعــة االســماك والقــشریات

 . س المساحات المستغلةلزیادة الكمیات المنتجة من نف

  التقـدم التكنولـوجي والعلمـي فـي مجـال تجهیـز الغـذاء الطبیعـى مـن طحالـب وأرتیمیـا
 .لزیادة معدل البقاء وتحسین الحالة الصحیة للزریعة

  ــشاء مفرخــات ومــزارع ــوجي فــي مجــال تــصمیم وان ــدم العلمــي والتكنول االســماك التق
  .، والتغلب على مشاكل عدیدةلتعظیم االستفادة من وحدة المساحة والقشریات 

  ــ غیــاألراضــياســتخدام  ،لالســماك والقــشریات فــي عمــل مــزارع ة للزراعــةصالحر ال
 .أخري ة زراعیةنشطأ تتكامل المزارع مع أنویمكن 

  

  : مجال التصنیع  -٣

  ة االهتمــام بتــصنیع األســماك وتــصدیرها للخــارج علــى شــكل منتجــات مجففــة ومعلب
  .صیب كبیر في الدخل القومي ومدخنة ومملحة ، حتى تساھم بن

 دم وضع برامج لتطویر االعالف وعالج ومقاومة االمراض ب من  ا یساھم في المزی
  .                    التطویر التكنولوجي



   التقدم التكنولوجي والعلمي في مجـال انتـاج األعـالف المتخصـصة لزیـادة وتحـسین
 .كفاءة المنتج 

 

 : أخرى  -٤

 م البحــث العلمــي التطبیقـى فــي مجـال المــصاید واالســتزراع االهتمـام بتحــسین وتـدعی
 .لألسماك والقشریات المختلفة

 اج نیوالربط بین الجھات المع نوالعمل علي التعا صید (ة باالنت مع ) االستزراع وال
 .الجھات المعینة باالبحاث واالرشاد

 الخاصةأو ة یسسات المعینة باالنتاج سواء الحكوم المؤتفعیل دور. 
 ًوات تسویقیة داخلیا و خارجیافتح قن ً. 
  وفیر االسماك انشاء بورصة لالسماك لحمایة الصیادین من سیطرة بعض التجار وت

 .باسعار مناسبة 
 

 سـیناء خاصـة ومـصر  فـىوالقـشریات  االسماكندرة الكوادر المؤهلة فى مجال تربیة 
 .بصفة عامة

 ادة معـــدل البقـــاء، التقـــدم التكنولـــوجي والعلمـــي فـــي المجـــال الـــصحى والوقـــائى لزیـــ
ــادة معــدل  ــى زی ــك عل ــؤثر ذل ــة الــصحیة لالســماك والقــشریات ممــا ی وتحــسین الحال

 .التمثیل الغذائى ومن ثم زیادة األوزان
............................................................................  
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