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 مقدمة:

تعتمد الدراسات المقدمة في هذا المشروع  لى رفع كفاءة استخدام وتعظيم االستفادة مون ميواا ال ورف 

 وذلك من حيث:الزرا ي في محافظة ال ادي الجديد، 

 أوال: مياا ال رف الزرا ي

إ ادة استخدام ميواا ال ورف الزرا وي المحملوة بالعلاصور الةذاييوة فوي الزرا وة مورة أخور  إذا  -1

كانت مياا ال رف الزرا ي غير مالحة، لكن إذا كانت ميواا ال ورف الزرا وي مرتفعوة المل حوة 

تزراع السمكي لتعظويم االسوتفادة فس ف يتم استخدامها في مشاريع اقت ادية مثل مشاريع االس

من المياا اقت اديا يدر  ايدا  لى المحافظة والمستثمرين الراغبين في االسوتثمار فوي مشواريع 

 اقت ادية.

تخفيف الضةط  لى برا تخزين المياا وذلك  ن طريق إ ادة استخدام المياا س اء في الزرا ة  -2

خواوف انهيوار جسو ر البورا وتوذلير ذلوك أو مشاريع االستزراع السمكي، بالتالي التخلص مون م

  لى القر  واالراضى الزرا ية المجاورة لها.

 المشاريع المقترحة تعتمد  لى استخدام المياا وليس استهالكها. -3

a. عدم و المائيتعظيم االستفادة من المورد  اريع المقترحة هوالهدف االساسى من المش

الجديد  الواديمحافظة  فيوسد الفجوة الغذائية سواء  قوميوتحويله لمصدر دخل  إهداره

 المجاورة،  والمحافظات

b.  مصر لالتحاد  ألسماك تصديريتكون نواة لعمل ملف  أنالجديد يمكن  الواديمحافظة

لخلوها من  اآلبارالمستزرعة على مياه  األسماكاالوربى نظرا الن االتحاد االوربى يقبل 

 . الملوثات

 ال حي لانيا: مياا ال رف

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعات التصديرية لغير االستخدام  -1

 األدمي. 

 ة بطرق بيولوجية بسيطة تقلل من التكلفة وتحافظ على البيئة أالتخلص من الحم -2
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له مردود  زراعيمستفيدا من عنصر الفوسوفور كمخصب وسماد  عضويلسماد  تحويل الحمأة -3

 األسمدةالجديد نتيجة ارتفاع تكلفة  الواديمنطقة  فيعلى المزارعين  قتصاديوا اجتماعي

يحافظ  أخرىاستخدامه مرة  إعادةعنصر الفوسفور مورد غير متجدد وان  أنالزراعية، كما 

 على الموارد البيئية من النفاذ.

 المشاريع الملاسبة

 داخل مياه البرك السمكياالستزراع  .1

مزارع سمكية بجوار برك تخزين الميااه وذلال لخفاس مساتوى الميااه  بإنشاء السمكياالستزراع  .2

 البرك  في

 السامكيتخزين المياه لدى كل مازارع لالساتفادة مان االساتزراع  أحواض في السمكياالستزراع  .3

 المياه فيوالتخلص من وترسيب عنصر الحديد المرتفع 

 ومياه برك الصرف الصحي مشروع استزراع النباتات المناسبة على مياه المزارع السمكية  .4

 نواتج المعالجةل واالستخدام االقتصادي الصحيمشروع معالجة مياه الصرف  .5
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 بمحافظة الوادي الجديد  االستزراع السمكيأوال: أهمية 

 واألهداف الناجمة عن تنفيذه

 

 )المياة و التربة( وترشيد النظم الجديدة المقترحة تحقق استخدام أفضل للموارد الطبيعية

 عمليات الصيد والعمالة.

تعتبر األسماك من المصادر الغذائية الهامة لإلنسان إذ تشكل مصدرًا رئيسا للبروتين 

 من البروتين المستهلك في الغذاء. % 50الحيواني وتمثل في بعض الدول أكثر من 

انخفاض تكاليف الحصول على البروتين من األسماك والذي يكون غالبًا أقل بكثير من 

 تكاليف الحصول عليه من اللحوم والدواجن.

 (  1جدول رقم ) 

 مقارنة ت ضح أهم المك نات الةذايية في لح م األسماا وبعض الحي انات األخر 

 م اد سكرية رماد ده ن بروتين الم در

 % 2-4 % 4, 7 %22-16 %71 أسماا

 24 -40 الضذن

% 

19 % 5 ,3 % - 

 25- 35 األبقار

% 

22 % 5      % - 



 5 

 - %       4 % 43, 6 %  20, 5 الدواجن

 

 )أ( أهمية االستزراع 

ساااااد الفجاااااوة فاااااي إنتاااااال الغاااااذاء والباااااروتين الحياااااواني بصااااافة خا اااااة بالكمياااااات  .1

، بإدخااااظ نظااام ويمكااان تحقياااق ذلااال الهااادف عااان  رياااق المطلوباااة لحاجاااة المساااتهلل.

 :جديدة لانتتا

سااامكي بتكلفاااة مناسااابة لمحااادودي الااادخل عااان  رياااق أنشااااء مااازارع  لانتتااااتاااوفير  -

فاااي المجتماااع الريفاااي بالنظاااام المتكامااال وانتقااااء أناااواع األساااماك التاااي تعاااي  فاااي 

تعاااي  فاااي  التااايالميااااه العذباااة ملااال البلطاااي النيلاااي والمباااروك والقااارامي  واألساااماك 

 المياه المالحة ملل البلطي األحمر والجمبري.

من خالل تشجيع المستثمرين لالستثمار في مجال االستزراع  غذاء فاخر، إنتاج -

 السمكي كزراعة الجمبري. 

 

     استغالل المياه الخاصة للري بأقصى ما نتمكن .2

تعظيم االستفادة االقتصادية من المسطحات المائية )برك الصرف يهدف المشروع إلى 

في وحدات المساحة المائية الغير مستغلة والتي  المستخدمة في الصرف الزراعي فق  الزراعي(

 دعم المزارع المستفيد من التجربة ماديا و تستخدم للري فق 

 

 التنمية الريفية: .3
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استخدام االستزراع المتكامل مع األنشطة الزراعية )الزراعة األرضية والزراعة المائية( 

لفات الحيوانات في االستفادة من مخبكفاءة اقتصادية، حيث يسمح هذا النظام  ذو

تقليل التلوث البيئي والعودة بالفائدة التسميد ألحواض المزارع السمكية. و  عمليات

 المادية على المزارعين كتنمية ريفية.

 

 المساعدة في التخفيف من مشكلة البطالة .4

السمكي نوع من العمل  عيعتبر االستزرا زيادة فرص االستثمار للمشاريع الصغيرة: .5

يتناسب وقدرات الشباب المادية، مع تولى جهات معينة ملل وزارة الزراعة ووزارة 

القوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمجاظ الزراعي بدعم من الجهة 

 الممولة إلعطاء القروض الميسرة الالزمة لدعم هذا النوع من المشاريع .

وتوفر مقوماته  ة المدربة في مجال االستزراع السمكيتوفر الكوادر البشري .6

والتفكير الحيوي في ترشيد عناصر اإلنتاج الرئيسية وأهمها المياه سيقودنا إلى 

محافظة الوادي الجديد التنمية الرأسية في االستزراع عالي التكثيف وباألخص في 

 ية الرأسية.استخدام عالئق أسماك متخصصة تتناسب والتنم باالعتباراألخذ  مع

يساعد على تنفيذ مشاريع لها عالقة بالنشاط مثل المفرخاات  االستزراعقيام أنشطة  .7

ومصااااانع األعااااالب وكااااذلك بعااااض الصااااناعات الخاصااااة بتجهياااازات الماااازارع مثاااال 

  ب.أجهزة التهوية والتعلي
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 متطلبات مشاريع االستزراع السمكي

 المدخالت

 

 لمشروع ل التجهيزات التحضرية أوال:

 لمشار لها في دراسات الجدوى المرفقة.ا يضااألر تحديد البرك و  -1

 لمشروع البرك واألراضي المقترحة ل لقاععمل التسويات المطلوبة  -2

  لتأمين استقاللية للمشروع.عمل األسيجة الالزمة حول البرك واألراضي  -3

 .وتوفير الحراس والقائمين على المتابعة اليومية -4

 .حسب التخصصات المطلوبة الحراسوالسائقين و العاملين و  توفير الفنيين -5

 

 ثانيا: اإلشراف والتدريب
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نشااء مركاز فاي تخصصاات مختلفاة  مناسابةخبراء واستشااريون لفتارات ضرورة توفير  وا 

ماان تاادريب صااغار المسااتثمرين والعاااملين المحلااين بالمشااروع،  يتااولى إرشااادي متكاماال

  .بمستوياتها المختلفةبرامج التدريبية ال تتقدم الجتيازكوادر محلية 

 

  المعدات واألجهزة: ثالثا:

 مواصفات عامة:

  مواصبببفات تتميبببز جميبببع المابببدات واوجهبببزة والوسبببانظ المطلوببببة والبببن   بيجبببب أن

 .الخدمة الشاقة

   تتناسببب وطعياببة  أنببواعتصببنيف مببن  يجببب أنالماببدات المسببتخدمة فببي اوحببوا

  .الامظ

  اوجهببزة الكهربيببة واإللكترونيببة المسببتخدمة فببي تببوفير وسببانظ اومببان الكافيببة فببي

  .الوسط الماني

   وتتحمبظ انططباع  فولبت 380وفولبت أ 220تامظ جميع اوجهزة علبى تيبار كهربباني

 .الفولتية وانخفا الكهرباء 
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 المركبات والمادات واوجهزة المطلوبة مواصفاتها:

 : الجراراتالمركبات و  -1

 .خدمة شاقة 4×4سيارة خدمة  -

 .حصان 60جرار بقوة  2  -

 .طن 3مقطورة بأربعة إطارات حمولة  2  -

  

 واوجهزة:المادات  -2

 يعمل على التيار الكهربائيعمل شاق  تأجهزة ضخ األوكسجين في األحواض ذا -

فولت يتناسب وحجم األوكسجين المطلوب للمشروع مع حساب زيادة احتياطية ال  380

  من الحجم.  %30تقل عن 

 .أكسجين أسطوانات 8 -

أو الديزل لتوزيعهاا علاى  جهاز تهوية من النوع الدوالبي يعمل على التيار الكهربائي 100 -

 المزارعين المستفيدين.
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أحاااااااواض نقااااااال أساااااااماك مااااااان الفيبااااااار جاااااااالس بحجااااااام متااااااار مكعاااااااب واحاااااااد ( 6عااااااادد ) -

  .للحوض

 10متار وعارض  100ميكارون بطاول  500سمك  سودأ  (LDPE)لفة فلم بولي اثلين 100 -

 بطين أحواض االستزراع السمكي لدى المزارعين.متر لت

 

  الماملية اوجهزة -3

 ( 6عدد )جهاز قياس األكسجين YSI  يتضمن قياس الحرارة 

  ( 6عدد ) يالهيدروجينجهاز قياس األس (ph ) 

 ( 6عدد ) حقيبة تحليل كيمائيDrel5 

 ( 3عدد ) جرام  100كيلوجرام وبحساسية  250ميزان رقمي بطاقة 

 ( 3عدد)  جرام  10كيلوجرام وبحساسية  10ميزان رقمي حقلي بطاقة 
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 مادات حصاد وفرز وتدريج: -4

جراء عمليات الحصاد مختلفة ألخذ العيناتعيون  ل وسعاتاشباك بأطو  -   وا 

 لستيل نمخارج من الستا 4طاولة تدريج وفرز ذات  5  -

 أواني للتداول والنقل  -

 بسعة إنتاجية طن يوميا. (Flat Ice)جهاز تصنيع ثلج  -

 طن لألسماك المحصودة. 2ثالجات تبريد وتجميد بسعة  -

 صندوق بالستيك للتسويق. 300 -

  

 

 ورشة صيانة ميكانيكية كهربانية:  -5

المشروع وطبيعة عمله على مدار الساعة بحاجة ماسة إلى ورشة تتخصص بأعمال 

ومستلزمات للورشة وذلك حتى تكون الميكانيكا والكبرياء وهذا يتطلب معدات وتجهيزات 

 أعمال الصيانة داخلية وهذا سيوفر كثيرا من الوقت والجهد وأيضا المال والتكاليف.
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 : مصروفات متنوعة .هب -6

وب يااتم الصاارب علااى صاايانة وتشااغيل األجهاازة وا الت المااذكورة وتكاااليف سااهااذا البنااد   

بمكاااان أن تتضااامن المااادخالت الكافياااة ومااان األهمياااة  الكهربااااء والمااااء والمصااااريف المتنوعاااة

لتااوفير االحتياجااات الالزمااة لتشااغيل المشااروع والتااي فيهااا نفقااات الوقااود والصاايانة ومسااتلزمات 

هااااااذه  تاااااادمير اإلنتاااااااج والدراسااااااات والعمالااااااة الموساااااامية وذلااااااك كااااااي ال يعاااااااني المشااااااروع ماااااان

  .المستلزمات

 تلتزملمنفذة والممولة حيث من قبل الجهات ا االلتزامولضمان نجاح المشروع ال بد من 

 با تي

  تهينببببة كببببظ ال ببببروف والمنبببباا الصببببالؤ للامببببظ واسببببتنها  الم سسببببات المانيببببة

  .بالمساهمة لدع  المشروع

 توثيطها بايدا على العيروقراطية والروتين والامظ على توفير كافة المدخالت.  

  قبببامته  ورعايبببة اوبحبببا  الناتجبببة عبببن  لببب  تبببوفير التسبببهيالت لبببدخول الخعبببراء واي

  .المشروع

 تايين الكوادر البشرية المطلوبة والتاهد عدفع رواتعه  وساعات الامظ اإلضافية.  
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  حيادية إدارية ومالية لمتاباة سير المشروع مراقبةتايين جهات. 

  اعتبببار المشببروع مببن المشبباريع المافبباة مببن الضببرانب والتاامببظ مببع الفببواتير علببى

 أساس

 (0 VAT) 

  وسببار الكهرببباء والميبباه والهواتببف عببنفس أسبباار الحكومببة وضببمان الوقببود والزيببوت

 .ااستمراريته

   

 :متاباة سير الامظ وتطيي  اوداء

تقوم الجهة الممولة والجهة المنفذة مع وجود طرب ثالث استشاري محايد لمتابعة سير 

بداية  شهر من 12العمل في المشروع وتقييم األداء على أن تبدأ هذه المراجعات بعد مرور 

التشغيل الكامل للمشروع ويقوم مدير المشروع بكتابة التقارير الدورية لتقييم األداء وتعد 

تقارير سنوية بذلك يعرض على اللجنة التسييرية للمشروع بإقرارها ويمكن أن يخضع 

 .المشروعبدأ تشغيل المشروع للتقييم في النصف األول من 

 :مدة المشروع

 بداية تنفيذ المشروع.سنوات تبدأ من  5أن يكون مدة المشروع  يجب
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 النواحي الفنية في إدارة المشروع : 

ولما كانت البيئة المائية تتصف بمحدودية قدرتها على الوفاء باالحتياجات المطلوبة من 

ذلك لوجود بعض العوامل البيئية التي  لية( ويعزوياألسماك الذي يطلق عليه )السعة التحم

تؤثر بشكل مباشر على إنتاج البيئة المائية من األسماك حيث يعتبر ارتفاع معدل األكسجين 

الذائب وانخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون والمخلفات النيتروجينية من العوامل المشجعة 

  .في زيادة اإلنتاج السمكي

 سوب يساعدلذا فإن استخدام تقنيات مناسبة ومتاحة لتحسين خصائص البيئة المائية 

هذه التقنيات  وتساعد .وحدة المساحة لكلاإلنتاج السمكي  منلية يالسعة التحم على زيادة

يؤدي مما في الحوض  األسماكلمحافظة على نسبة األكسجين ومستوى مناسب من على ا

 .إلى تزايد معدالت التغذية ويحتاج كل ذلك لوضع نظام متزن إلدارة األحواض

 :المشروع تنفي مدة 

إلنجاز  وقتا زمنيا اختيارهاالتي تم  والبرك المائية تغرق إنشاء المشروع على األرضيس

ممكنة ال بد أن  استفادةولتحقيق أقصى  .المخططات التفصيلية إلنشاء األحواض والمباني

مع جهات استشارية فنية في المجال لعمل المخططات والتصاميم للمشروع  المالكة تقوم

الواجب توفرها والمواصفات المطلوبة  االشتراطاتلتكون جاهزة قبل تنفيذ المشروع ووضع 

 الممكنة.ذلك بالسرعة و 
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 األنواع السمكية المناسبة 

 لظروف الوادي الجديد

 -اسما  المياه الا بة: -1

 النيلي اسما  العلطي

 

 الطراميط
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 معرو  الحشانش

 

 المعرو  الفضي

 

 المعرو  الاادي
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 اسما  العورى 

 

 

 -اسما  المياه المالحة: -2

 اسما  العلطي اوحمر



 20 

 

 

 الجمعري البحري 
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