حكنىنىجيا االسماك
اعداد اندكخىر  /اسماعيم جالل برعي

مقدمت -:
• تعتبر االسماك غذاء ذو قٌمة غذائٌة عالٌة الً جانب انها
سهلة الهضم وعالٌة القٌمة الغذائٌة وخاصة احتوائها علً
االحماض الدهنٌة طوٌلة السلسة وغٌر المشبعة الضرورٌة
لالنسان .لكنها سرٌعة التلف والفساد.
• تصنف األسماك فً شعبة الفقارٌات

قُسمج األسماك إنى رحبخين
• رتبة الغضروفٌات Selaechii

• ورتبة السمكٌات Pisces

انثروة انسمكيت-:
• مصادر األسماك فً العالم-:
تنقسم مصاٌد األسماك فً العالم إلى مصاٌد بحرٌة فً البحار والمحٌطات ،
ومصاٌد داخلٌة أو مصاٌد المٌاه العذبة فً األنهار الكبٌرة والبحٌرات.
 أهم المصاٌد البحرٌة فً العالم خمس مناطق رئٌسٌة هً -: -1مصاٌد منطقة جنوب شرق المحٌط الهادي " غرب بٌرو " .
 -2مصاٌد منطقة غرب المحٌط الهادي
 -3مصاٌد شمال شرق المحٌط األطلنطى " مصاٌد شمال غرب أوربا «
 -4مصاٌد منطقة شمال المحٌط الهادی "جنوب مضٌق بٌرنج "
 -5مصاٌد منطقة شمال غرب المحٌط األطلسً " شرق كندا "

مصادر األسماك في مصر
• أوال  :المصاٌد البحرٌة
• ثانٌا  :مصاٌد البحٌرات
• ثالثا  :النٌل والترع والمصارف
• رابعا  :المزارع السمكٌة :

انمؤحمراث انعهميت نهنهىض بانثروة انسمكيت في
مصر-:
•
•

•

•
•
•

ترشٌد الدور الذي تقوم به شركات القطاع العام العاملة فً مجال الثروة السمكٌة ،بحٌث
تكون مسئولة عن النواحً التنظٌمٌة واإلشرافٌة وتوفٌر مستلزمات اإلنتاج .
 -2تعدٌل قانون التعاون الخاص بالجمعٌات التعاونٌة لصٌد األسماك  ،على أن ٌتضمن
التشكٌل الجدٌد إشراك الصٌادٌن كأعضاء فً مجالس اإلدارات حتى الٌطغى أصحاب
المراكب على الصٌادٌن مع ضرورة تمثٌل الجهات الحكومٌة المحلٌة فً المجالس .
 -3حصر ودراسة مصادر إنتاج األسماك واكتشاف المسامك الساحلٌة والمسامك -
العمٌقة  -4 .العمل على غمر المنخفضات وخاصة الساحلٌة منها بالماء الصالح لزراعة
وتربٌة األسماك  -5المحافظة على األنواع المصرٌة من األسماك واإلكثار منها
وحماٌتها من الصٌد الجائر والتلوث وحماٌة نهر النٌل من التلوث والبحٌرات من التجفٌف
.
 -6تخصٌص أماكن فً كل بحٌرة لوضع البٌض وتحرٌم الصٌد فٌها لحماٌة األمهات
 -7اإلهتمام بالبحث العلمً فً مجال الثروة السمكٌة وإنشاء قاعدة بٌانات وتسجٌل
المعلومات عن اإلنتاج ونوعٌات األسماك والمعدالت المتاحة لصٌدها فً كل موسم.

•
•
•
•
•
•
•
•

اإلهتمام بالمزارع السمكٌة واإلستزراع السمكً والعمل على تطوٌره وحل مشاكله.
 -9العمل على فتح مٌادٌن صٌد جدٌدة مع الدول المجاورة ذات المصاٌد الغنٌة وحماٌة
الصٌادٌن المصرٌٌن بعمل إتفاقٌات ثنائٌة للصٌد فً مٌاهها اإلقلٌمٌة حتی الٌتعرضوا
للمساءلة القانونٌة .
 -10إعطاء البحٌرات المزٌد من اإلهتمام من حٌث إدارتها ورعاٌتها وضرورة
تطوٌرها .
 -11إنشاء صندوق لتنمٌة الثروة السمكٌة ذو مصادر مالٌة مختلفة على أن توجه عوائد
هذا الصندوق الى التنمٌة البشرٌة والبحوث واألنشطة اإلرشادٌة واإلعالم وغٌرها من
األنشطة التً تدفع قضٌة اإلنتاج السمكً فً مصر .
 -12توفٌر الخدمات التسوٌقٌة لألسماك وإقامة مراكز متطورة لصٌانة وحدات الصٌد.
 -13النهوض بتكنولوجٌا حفظ وتصنٌع األسماك لزٌادة العائد منها وتقلٌل الفاقد .
 -14ضرورة إنشاء أسطول كبٌر للصٌد وتشجٌع اإلستثمارات للمضً قدما فً هذا
المجال.

