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 الملخص

ت الناتجة عن التغيرا باالثار السمكيمجال االستزراع في المزارع  مديريمعرفة درجة أستهدف هذا البحث التعرف على 

ؤولة المؤسسات المسو ،معلوماتهمالمزارع  مديرييستقى منها التي مصادر المعلومات و السمكي، المناخية وتأثيرها على االنتاج

لى ع المزارع لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديريمقترحات ، والسمكي عن مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج

 . السمكينتاج اإل

بمنطقة مثلث الديبة وشطا  المزارع السمكيةمديري  إجمالي من مبحوثا 792 قوامها بلغ منتظمة عشوائية عينة اختيار وتم

 عينة ألفراد الشخصية بالمقابلة االستبيان استمارة باستخدام البحث أهداف لتحقيق الالزمة البيانات استيفاء وتمبمحافظة دمياط 

 تم وقد ،لنهائيةا صورتها في ووضعها لتعديلها الفرصة أتاح مما لها مبدئي اختبار إجراء وتم وإعدادها تصميمها بعد البحث

 أدواتك معامل االرتباط البسيط ) بيرسون(والتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى،  هي إحصائية أساليب عدة استخدام

 .النتائج واستخالص اإلحصائي للتحليل
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رصاد هيئة األهى: مزارع األسماك معلوماتهم  مديرييستقى منها التي هم مصادر المعلومات أأن وقد تمثلت أهم النتائج فيما يلى: 

مزارع األسماك  مديريغالبية ودرجة،  ...7درجة، ثم الجيران والزمالء  2..7درجة، يليها الخبرة الشخصية  7.22الجويه 

 ديريمأن أهم مقترحات الى  أشارت النتائجوفئتى التعرض المتوسط والمرتفع لمصادر المعلومات، في يقعون  % ...2وبنسبة 

، معالجة %52.8باستمرار  السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع  :هى المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية

في وتمثلت أهم المقترحات ، %..57الملوحه المنخفضه أو المتوسطه على ، اإلتجاه ألقلمة أسماك المياه المالحه %58.5 ةالميا

 الجهود يفتكثو ،مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بالقضايا التغيرات المناخيةشراكة مؤسسات الدولة 

 يجاد الطرق المناسبة للتأقلم مع التغيرات المناخية.إلتوفير التمويل الكافي والمعلومات مع أهمية  اإلرشادية واألنشطة

 .التغيرات المناخية السمكي،االستزراع المعرفة،  ،السمكية المزارع مديري :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

This research aimed to identify the knowledge degree of fish farm managers in aquaculture 

about the effects of climate change and their impact on fish production, the sources of information 

from which farm managers draw their information, the institutions responsible for confronting 

the impact of climate change on fish production, and the proposals of farm managers to confront 

the effects of climate changes on fish production. 
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A systematic random sample of 297 respondents was selected from fish farm managers in 

Diba and Shata Triangle area in Damietta Governorate, the necessary data to achieve the research 

objectives were collected using the questionnaire form in the personal interview of the research 

sample individuals after design and preparation, several statistical methods were used, 

frequencies, percentages, the arithmetic mean, and the simple correlation coefficient (Pearson) 

was used to test the statistical hypotheses. 

The most important results were represented in the following: The most important sources of 

information from which fish farm managers draw their information are: the Meteorological 

Authority at 2.77 degrees, followed by personal experience at 2.46 degrees, then neighbors and 

colleagues at 2.14 degrees and the majority of fish farm managers with a rate of 73.4% fall into 

the two categories of medium exposure. The results indicated that the surveyed farm managers’ 

most important proposals to confront climate change effects are: continuous follow-up of fish 

farms by veterinary units 87.5%, water treatment 85.8%, and the tendency to adapt saltwater fish 

to low or medium salinity 82.1%. The most important proposals were the partnership of state 

institutions with international organizations and civil society organizations to raise awareness of 

climate change issues and intensify efforts and extension activities with the importance of 

providing adequate funding and information to find appropriate ways to adapt with climate 

change. 

Keywords: fish farm managers, knowledge, aquaculture, climate change. 

 

  :المقدمة .1

تعد ظاهرة التغيرات المناخية والتي يقصد بها التغيرات ذات األمد الطويل في درجات الحرارة وأنماط الطقس تحديًا كبيًرا 

للتنمية االقتصادية سواء في الدول الصناعية المتقدمة أو الدول النامية. وعلى الصعيد العالمي تستمر معدالت االستهالك غير 

ة مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة جراء أنشطة اإلنتاج لتلبية حاجة االستهالك، ومن ثم تتفاقم المسبوقة التي تؤدي إلى زياد

مشكلة آثار التغيرات المناخية. وتؤثر تلك الظاهرة على األمن المائي والغذائي؛ باألخص في المجتمعات التي يعتمد اقتصادها 

ثر بشكل غير متساٍو على دول العالم؛ حيث تعتمد درجة الخطورة على على مواردها الطبيعية مثل الزراعة والصيد، مما قد يؤ

 .( 1، صـ2222، حمدأ ،)عبدالرحيممدى هشاشة تلك المجتمعات ومرونتها وقدرتها على التكيف 
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تعرضت مصر كغيرها من الدول في األونه األخيرة إلي حدوث تغيرات مناخية، فالموقع الجغرافي يؤهلها ألن تكون أكثر 

لكن و ونصف خالل عشرين عاما، درجةالي  درجةالمناطق ثأثرا بتغير المناخ فالكل يتحدث عن إرتفاع درجة الحرارة بمعدل 

سبيل لى عر حيث تشهد تقلبات جويه حاده في توقيتات لم تعهد لها المنطقه وجودها بدأنا بالفعل بالتأثر بهذه التغييرات في مص

)عبد الوهاب،  . المثال نشهد موجه حاره في شهر فبراير وأمطار في شهر مايو وهذه التقلبات هي مظهر من مظاهر تغير المناخ

 (232صـ ، 2221:رخا

كارتفاع  مصر من أكثر الدول تضررا بتداعيات التغير المناخى وتشير الكثير من الدراسات الدولية والمحلية إلى أن

المحاصيل الزراعية نتيجة إرتفاع  األنظمة البيئية والصحة العامة وانخفاض إنتاجية مستوى سطح البحر والفقر المائى وتدهور

ياه البحر المتوسط وزيادة إرتفاع منسوب م موارد المياه إلى جانب غرق أراضى زراعية بالدلتا نتيجة درجات الحرارة ونقص

 .(2212 :)الصوالحى وعثمان ملوحة األرض

 في السنوات األخيرة حقيقة ملموسة بعد سنوات من الجدل بين العلماء في مختلف دول العالم حول يعتبر التغير المناخيو

 (UNDP:2007)بالقرن الحادي والعشرين  البيئية التهديداتمن آثاره المحتملة، حتى أنه صنف بأنه أكبر  التهويلالتقليل أو 

ه الحياة مباشرة على أوجحيث يهدد مسيرة التنمية على مستوى دول العالم وال سيما النامية منها حيث يؤثر بصورة مباشرة وغير .

لسطحي على ا لهواءاالحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية فقد لوحظ ازدياد درجات حرارة  لتقرير الهيئه ووفقاً  .المختلفة

درجة مئوية خالل المائة سنة الماضية، كما أنه من المتوقع أن تزداد درجات  3,2الى 3,.الكرة األرضية بمعدل يتراوح من 

 (.IPCC:2007درجة مئوية ) 2الى  .,.الحرارة خالل القرن الحالى من 

 تتتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، حيث اشارالتي على أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات  (2222)المرصفاوى: وتؤكد 

الى أن التغير المناخى سوف يؤثر على الموارد المائية، واألستهالك المائى للمحاصيل وأنتشار األمراض والحشرات وإنتاج 

 العائد المزرعى.في المحاصيل واإلنتاج الحيوانى وصا

ظروف المناخية المعتادة كالحراره والرياح والمطر التي تميز أنه إختالل في العلى وبالتالي يمكن تعريف التغير المناخى 

تأثر و مثل فقد وتدهور خصوبة األراضي اإلنتاج الزراعيعلى األرض وهناك تأثيرات سلبييه لتغيير المناخ على كل منطقه 

 .)824، صـ2212: فايد ) ونمو وانتشار الحشائش وانتشار األمراض والحشرات وتأثر اإلنتاج السمكي الموارد المائية

المناخ يعزى ي فتغير المناخ بأنه هو كل تغير  بشأن أتفاقية األمم المتحدةفي ويعرف التغير المناخى حسب التعريف الوارد 

في  تغيراتالتكوين الغالف الجوى، أو هو كل في يؤدى الى تغير  يير مباشرة الى النشاط البشرى الذبصورة مباشرة أو غ

  .(2218 :)الهينامقاييس المناخ من حالة ألخرى على المستوى الزمنى والمكانى 

وتغير المناخ هو تغير محتمل في المناخ اإلجمالي لسطح الكرة األرضية نتيجة لزيادة اإلنبعاث الغازي وما يسببه هذا 

ويعرف أيضا: "بأنه أي تغير جوهري اإلنبعاث من إحتباس حراري ينتج عنه إرتفاع في درجة حرارة سطح الكرة األرضية"، 

 .(۱۰۲٤ :)صقرويمتد لفترة طويلة من الزمن لعقود من الزمن أو أكثر  في مقاييس المناخ مثل الحرارة والبخر والرياح

ر، الوقت الحاضفي جمهورية مصر العربية شانها شأن بقية الدول النامية تعانى من التغير المناخى وآثارها السلبية 

 المستقبل حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة أكثر، في وستعانى 
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ساحة تصل مصر من النيل، وفقدان مالتي وتغير تدفق نهر النيل، وأرتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدى الى خفض كمية المياه 

 لب على األقتصاد والصحةمن األراضى الزراعية، والمناطق المأهولة بالسكان بالمناطق الشمالية من البالد، مما قد يؤثر بالس

والبيئة بصفة عامة، لذا يجب على المسئولين بمصر رفع مستوى تفهمهم للمخاطر المتوقعة من تغير المناخ ووضع اآلليات 

 .(2218)الحبال، المناسبة للحد من اآلثار الناجمة عنه 

ذهنه وتمكنه من فهم مايحيط في يحوزها الفرد التي تعرف المعرفة انها عبارة عن مجموعة المعلومات والقيم والعادات 

رتقاء والتقدم فرص اإلفي تكوين شخصيته، وتتيح له األستمرار في كما أنها تلعب دوراً رئيسياً  ،به والتعامل معه بصورة ميسرة

يكون  يكاد أن يله، والذفي الحياة، وانه كلما أمكننا معرفه مايحوزه الفرد من معلومات وأفكار أدى ذلك لمعرفة البنيان المعرفي 

ذهنه كلما أمكن اضافه معلومات جديدة بسهولة ويسر في فريداً لكل فرد على حده، وكلما كانت هذه المعلومات واضحة وبسيطة 

 .(2222)األعرج، واحداث التغير المنشود 

الى فإن ية المعرفة وبالتضوء ما لديه من كمية ونوعفي تعتبر المعرفة أساس السلوك اإلنسانى حيث يتحدد سلوك الفرد 

ؤثر واتخاذ القرارات الالزمة، كما تفي جديدة تعتبر أولى مراحل عملية التغيير السلوكى المعرأكتساب الفرد ألفكار ومعلومات 

 (2221السبيعي، على، )المعرفة على استجابة الفرد لألشياء واألفكار من خالل ما تكون لديه من معارف 

مليون طن تقريباً،  7من صافي الدخل الزراعي حيث بلغ حجم اإلنتاج السمكي حوالى  %..يساهم القطاع السمكي بنحو 

أما اإلستزراع السمكي فيصل حجم اإلنتاج  ،%.7ألف طن ويمثل 5..المصايد الطبيعية ويصل حجم اإلنتاج الي على ويشتمل 

حيث قدر اإلنتاج منها بأكثر من  السمكيالسمكية أهم نظم اإلستزراع  وتعد المزارع ،%29مليون الطن ويمثل  2..حوالي 

مصر، في  السمكيمن إجمالى اإلنتاج  % 29,9وحوالى  السمكيمن إجمالى إنتاج األستزراع  %.,.5ألف طن تمثل  .,75..

االنتاج السمكي، الهيئة العامة )احصائيات  ألف فدان من المزارع السمكية األهلية والحكومية 33.وتحقق ذلك اإلنتاج من حوالى 

 (.2222لتنمية الثروة السمكية، 

من  ويزداد التأثير جميع الكائنات المائية ومنها االسماك بمختلف أنواعهاعلى أن التغيرات المناخية ذات تأثير مباشر 

مل، سمكية، عدم توافر فرص عالنواحى األقتصادية واإلجتماعية والتي تتمثل في انخفاض كميات وقيمة اإلنتاج من المزارع ال

 انخفاض نصيب الفرد السنوي من األسماك.  ،إنخفاض حجم الصادرات من األسماك

المخزون السمكي في المزارع السمكية يمثل تهديدا كبيرا في استدامتها، من خالل على إال أن تأثير التغيرات المناخية 

المياه وكفاءتها،كما أن تسرب المياه المالحه إلي المياه الجوفيه يخلق تقليل مساحة المزارع السمكية، وكميات اإلنتاج، وجودة 

تحديات كبيرة أمام المزارع السمكية في مناطق أخر، كما أن ارتفاع درجة حرارة المياه في المزارع السمكية يؤدي الي زيادة 

ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من  نشاط الميكروبات المحبه للحرارة مما يؤدي لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضال عن

 الزريعه وتقليل االسماك المستخدمه في صناعةعلى وذلك يؤثر حرارة تؤدي لتغير أوقات التكاثر أضرار. كما ان ارتفاع درجة ال

 . (2221)برانيه،مسحوق السمك التي يكون مكون من مكونات علف األسماك وبالتالي زيادة أسعار األعالف 
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مما يؤدى  ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربونفي يتمثل ذلك  على الثروة السمكية فأن أهم التأثيرات المناخيةيتعلق بوفيما 

مياه المحيطات والبحار، وزيادة حموضة المياه مما تؤثر سلبا على نمو وتكاثر وحياة األسماك، كما ينجم عن في لزيادة ذوبانه 

 السمكية من أسماك المياه العذبة والمالحة، توزيع أرصدة األنواع في تغير المناخ تعديل 

، كذلك ينعكس تغير المناخ على (2222)العبد، ترتفع فيها درجة الحرارة نحو القطبينالتي المياه في مع توجه األنواع السمكية 

بنتائج ال  ، مما يعودشكل تغيرات بسالسل غذاء األسماك بمواطن المياه العذبة والمالحةفي موسمية العمليات البيولوجية الحيوية 

يمكن التكهن بها على صعيد التذبذب في إنتاج األسماك باإلضافة الى زيادة ملوحة مياه البحيرات الشمالية نتيجة لزيادة درجة 

تؤدى لزيادة نسبة البخر، فضال عن زيادة التلوث عام بعد عام نتيجة الصرف الصناعى والزراعى وقلة المياه التي الحرارة و

تؤثر على هجرة زريعة العائلة البورية من البحر إلى مناطق التي الواردة للبحيرات، مما يؤدى لزيادة درجة الملوحة أكثر والعذبة 

 (.2222) دياب، بالبحيرات  السمكيالتقاء المياه العذبة وعليه يقل المخزون 

ولقد تعاظمت أهمية الدور الذي تقوم به األجهزة اإلرشادية في ظل تطبيق سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي وبروز 

مفاهيم التنمية الزارعية المستدامة والحد من الفجوة التكنولوجية في الثروة السمكية وما ينتج عنها من أثار اجتماعية واقتصادية 

 وادارة منطقة الثروة السمكية بمحافظة مزارعى األسماكإلى أهمية مشاركة الفئات المستهدفة من ، باإلضافة السمكيةعلى المزارع 

االسماعيلية في برامج التنمية وتوعية الفئات المستهدفة بتطبيقها بشكل صحيح من أجل رفع الوحدة المنتجة والوصول لزيادة 

شاد ري ظل المنافسة وآليات السوق الحرة، من هذا المنطق يحتل اإلاإلنتاج واإلنتاجية التي تحقق العائد المادي للمزارعيين ف

 في مجال تنمية الثروة السمكية. ىالزراعي )السمكي( أهمية كبر

 

 :المشكلة البحثية. 1.1

مصر  ىعلى مستو السمكيةالمحافظات التي بدأت في انشاء المرابي الطبيعيه والمزارع  ىتعتبر محافظة دمياط من اول

وتمتلك دمياط مزرعه سمكيه حكوميه واحدة مؤجره  وكانت بدايتها في منطقة الرطمه في المثلث ومنطقة السياله شرق دمياط،

، وقد بلغ انتاجها من ةمزرع .79.ا ويبلغ عدده ةهليأفدان، ومزارع  573.مساحة على  السمكيةمن الهيئه العامه لتنمية الثروه 

لف طن حيث قد تأثر انتاجها بسسب أ 5..7.بلغ انتاجها  7373وفي عام  م73.9طن في عام  ألف 782.2ة المزارع السمكي

 .المناخيةالتغيرات 

ثر قطاع اإلستزراع فيتأ المناخيةفقد تم إختيار محافظة دمياط ألنها من المحافظات الساحلية التي تتأثر بالتغيرات  وبالتالي

ر التغيرات بتأثي السمكيةاستوجب اعداد دارسة عن معرفة مديري المزارع ، مما سمكيةانتاج المزارع العلى تؤثر السمكي وبالتالي 

تناول تأثير تالتي وجود البحوث في باإلضافة الى أنه تبين أن هناك ندرة شديدة  ،اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى المناخية وتأثيرها 

وان وجد بحوث فإنها اظهرت النتائج ان هناك ضعف  ،البحث التغيرات المناخية على المزارع السمكية وكيفية مواجهتها بمنطقة

 مجال االستزراعفي المزارع  مديريلذا كان من الضرورى على الباحثين اجراء هذا البحث معرفة  في المستوى المعرفي عام 

 ؤالت التالية: نتائج على التساباآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتاثيرها على االنتاج بمحافظة دمياط ومن سوف ترد ال السمكي
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ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديرييستقى منها التي مصادر المعلومات  يماه -.

 المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث؟

 بمنطقة الدراسة؟  المؤسسات المسؤولة عن مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج يماه -7

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجة معرفة  يماه -.

 البحث ؟  بمنطقةاالنتاج 

ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريالمتغيرات المؤثرة على كل من درجة معرفة  يماه -8

 البحث ؟بمنطقة التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج 

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية؟ مديريمقترحات  يماه  -2

سوف يتيح رؤية أوضح فضالً عن وفرة البيانات والمعلومات أمام القائمين على تخطيط وتنفيذ برامج ارشادية  ياألمر الذ

، من أجل بالمنطقة السمكيةمنطقة البحث لتأتى برامجهم وخططهم انعكاس لحقيقة وضع مديري المزارع في ناجحة خاصة 

 ل على المزارع السمكية والتكيف معها .مواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخى المحتم

   :هداف البحثأ .2.1

ن باآلثار الناتجة ع السمكيمجال االستزراع في المزارع  مديريى معرفة يستهدف هذا البحث بصفة اساسية التعرف عل      

 ـ :من خالل األهداف التالية ذلك دراسة ويمكن تحقيقبمنطقة الالتغيرات المناخية وتاثيرها على االنتاج 

 بمنطقة الدراسة.التعرف على الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثين   -.

ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديرييستقى منها التي التعرف على مصادر المعلومات  -7

 .بمنطقة الدراسةالتغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج 

 بمنطقة الدراسة. مواجهة تأثير التغيرات المناخية على اإلنتاج التعرف على المؤسسات المسؤولة عن  -.

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريتحديد درجة معرفة  -.

  الدراسة. بمنطقةاالنتاج 

ات ببعض اآلثار الناتجة عن التغير السمكيمجال اإلستزراع في مديري المزارع دراسة العالقة االرتباطية بين كل من معرفة  -8

، والنشأة، معدد سنوات التعليالمدروسة التالية: السن، و المتغيرات المستقلةبين المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث و

 .السمكيوالتفرغ للعمل بالمزارع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، 

  المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية. مديريالتعرف على مقترحات  -2

 :الفروض البحثية .3.1

  :تاليالبحثي ال رضالخامس تم صياغة الفلتحقيق هدف الدراسة       
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ببعض اآلثار الناتجة عن  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجات معرفة  ياجمالبين  ارتباطيةتوجد عالقة    

والنشأة،  ،عدد سنوات التعليمالسن، المستقلة المدروسة التالية:  همغيراتمتوبين كل  التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج

 .السمكيرع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، والتفرغ للعمل بالمزا

 

 ومصادر البيانات:  لطريقه البحثيها .2

المزارع السمكية لألثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها  مديريمعرفة هذا البحث في  يقصد به التعريف اإلجرائي:. 1.2

 .السمكيعلى اإلنتاج 

محافظة دمياط بإعتبارها من أهم المحافظات المنتجة لألسماك حيث تحتل المرتبة في البحث  اهذجراء إتم  منطقة البحث:. 2.2

 ياطدممحافظة في  األهلية جمهورية مصر العربية، وتقدر مساحة المزارع السمكيةفي المحافظات األكثر إنتاجاً في الخامسة 

 .( 2222األحصائيات السمكية،  )نشرةألف طن  .7.ألف فدان مزارع سمكية تنتج حوالى  7.بحوالى 

 :شاملة وعينة البحث .3.2

شاملة البحث عدد من مزارع األسماك بمحافظة دمياط بمنطقة بحرى الطريق ) منطقة مثلث الديبة( والبالغ  وقد تمثلت

ألف فدان، ولتحديد حجم عينة البحث تم إختيار عينة عشوائية من  7.مزرعة سمكية بإجمالى مساحة حوالى  .79.عددهم 

  1970السمكية وتم تحديدهم بإستخدام معادلة كريجسى ومورجان )المزارع  مديريمبحوثاً من  792المزارع السمكية بلغ عددهم 

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W..) 

 موضع الدراسة بالمناطقشاملة البحث وعينته توزيع ( 1جدول )

 مساحة المزارع عدد المزارع المنطقة

 8.39 7.5 مزارع قبلى الطريق

 729.5 322. مزارع بحرى الطريق

 7.82. .79. اإلجمالي

 2221بيانات غير منشورة   -المصدر: منطقة الثروة السمكية باإلسماعيلية 

 

  :أسلوب جمع وتحليل البيانات .8.2

تم جمع البيانات الميدانيه بإستخدام إستمارة اإلستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين كأداة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق         

 السمكيةمن مديري المزارع مبحوث  3.من على عينه عشوائيه  (Pre-test) أهداف البحث، بعد إعدادها وإختبارها مبدئياً 

على اإلستماره م، وتم إجراء التعديالت الالزمه 7377يوليو  وذلك خالل شهر ،من صالحيتها لجمع البياناتللتأكد بمحافظة دمياط 

 .7377أغسطس وسبتمبر أصبحت صالحه في صورتها النهائيه لجمع البيانات خالل شهر  ىحت
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روسة وعددها سبعة مجموعة المتغيرات المستقلة المد :أوالً  يستمارة على خمسة أجزاء رئيسية هوقد تضمنت اإل

أثير المؤسسات المسئوله عن مواجهة تعلى التعرف  :ت التي تتعلق باإلستزراع السمكي، ثالثاً امصادر المعلوم :متغيرات، ثانياً 

ثار الناتجة ببعض اآل السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريمعرفة في المتغير التابع والمتمثل  :، رابعاً المناخيةالتغيرات 

المزارع السمكية المبحوثين لمواجهه  مديريالتعرف على مقترحات  :خامساً  ،عن التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج

 التغيرات المناخية.

 :يأدوات التحليل اإلحصائ .2.2

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط  يدام عدد من األساليب اإلحصائية هتم تحليل البيانات وعرض النتائج بإستخ        

الحسابى، واإلنحراف المعيارى، وكذلك استخدم معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الختبار الفروض اإلحصائية وتحديد معنوية 

ة الحاسب اآللي طأو عدم معنوية العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المدروسة، وقد تم تحليل بيانات هذه الدراسة بواس

 (.SPSSة )باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعي

 المعالجه الكميه للبيانات:. 2.2

 التالي: النحوعلى بعد اإلنتهاء من جمع البيانات المتحصل عليها من المبحوثين تم تفريغها ومعالجتها كميا 

  :ةالخصائص الشخصيأوالً: 

عباره عن سن المبحوث وقت تجميع البيانات وقد تم التعبير عنه بالرقم الخام لسن المبحوث وتم تقسيم السن الي ثالث  السن: -1

 سنه فأكثر(. 87سنة(، )87ألقل من-..سنة(، )..فئات ) أقل من

ؤال المبحوث ا المتغير بسويقصد به عدد سنوات تعليم المبحوث عند تجميع بيانات الدراسة ويتم قياس هذ :سنوات التعليم عدد -2

عن عدد سنوات تعليمه الرسمي، فقد أعطيت لهم درجات مماثلة لعدد سنوات تعليمهم حيث تم إعطاء "صفر" لألمي، وست 

سنوات للتليم اإلبتدائي و"تسع سنوات" للتعليم اإلعدادي، و "اثني عشر سنة" للمؤهل المتوسط، واربعة عشر سنه للتليم فوق 

      .عشر سنة" للمؤهل العاليالمتوسط  و"ستة 

 واحده للنشأه الحضريه. درجةتم قياس هذا المتغير بإعطاء درجتين للنشأه الريفيه و :النشأة -3

تم قياسها بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن عدد أفراد األسرة وتم التعبير عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي  -8

 فأكثر(..(، ).ألقل من7(، )7ليعبر عن عدد أفراد األسرة. وتم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات هي )أقل من عنه بالرقم الخام 

ويقصد بها إجمالي المساحة المنزرعة التي يقوم المبحوث بإدارتها، وتم قياس هذا المتغير بالرقم  :مساحة المزرعة بالفدان -2

 .فدان فأكثر( 53فدان(، )53أقل من  -3.فدان(، )3.ث فئات هي )أقل من الخام بالفدان وتم تقسيم المبحوثين إلى ثال

بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن مدى  السمكيةتم قياس التفرغ للعمل في إدارة المزارع  :التفرغ إلدارة المزارع السمكية -2

 .تفرغهم للعمل وأعطيت" درجة واحدة "  لغير متفرغ، و" درجتان" للمتفرغ لحد ما، وثالث درجات للمتفرغ
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ويقصد بها عدد السنوات التي قضاها المبحوث للعمل في مجال إدارة  :السمكيةمجال ادارة المزارع في عدد سنوات الخبرة  -2

، وتم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثين عن عدد هذه السنوات وتم التعبير عنه بالرقم الخام وتم تقسيم السمكيةالمزارع 

 سنة فأكثر(.    9.(، )  9.ألقل من 77سنة (، ) 77) أقل من  المبحوثين إلى ثالث فئات هي

درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم المتعلقة ببعض  -:ثانياً 

 اإلنتاج .على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

نها ر التي يستقي ماإلستفاده من المصاد درجة عن السمكيةتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثين من مديري المزارع 

البرامج الزراعية باإلذاعة والتلفزيون، الهيئة  ،المرشد السمكي، النشرات اإلرشادية،شر مصدراً: معارفهم، وذلك من بين ثالث ع

العامة لتنمية الثروة السمكية، الجيران والزمالء، الكتب والمراجع العلمية، الندوات اإلرشادية، الخبرة الشخصية، المزارع 

م تحديد كما ت، السمكيةالحكومية والمفرخات السمكية، المنظمات البيئيه، هيئة األرصاد الجويه، المعمل المركزي لبحوث الثروة 

درجة االستفادة منها من خالل أربعة فئات وهي ) عالية، متوسطة، منخفضه، منعدمه(، وتم معالجتها كميا بإعطائها 

تفادة مصادر المعلومات االس الترتيب، وتم تقسيم المبحوثين الي ثالث فئات وفقا لدرجة االستفادة منعلى ( .،7،.،3درجات)

 (.درجةاالستفادة المرتفعة  ) (،درجةالستفادة المتوسطة )ا (،درجةالمنخفضة )

تم تجميع المؤسسات التي ذكرها المبحوثين طبقا للتكرارات  :المناخيةعن مواجهة تأثير التغيرات  ة: المؤسسات المسئولثالثاً 

المحليه، المنظمات البيئه، منظمات األعمال  اتالحكوم مؤسسات هي )المنظمات الدوليه، خمسةوالنسب المئوية وذلك من بين 

 (.منظمات المجتمع المدنى واإلقتصاد، 

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على  السمكيمجال اإلستزراع في المزارع  مديريدرجة معرفة : رابعاً 

ئة واحده لكل استجابة خاط درجةولقياس هذا المتغير تم إعطاء درجتين لكل استجابة صحيحة )يعرف(،  بمحافظة دمياط.االنتاج 

)ال يعرف(، وتم قياس هذا المتغير كمحصله الستجابات المبحوث على مجموعة من األسئلة الخاصة بالتوصيات الفنية الخاصه 

  . فنية ةتوصي (..الغ عددها )ومسبباتها والب ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية

ع تم تجمي، ودمياطبمحافظة  المناخيةالمبحوثين لمواجهة التغيرات  السمكية: المقترحات من وجهة نظر مديري المزارع خامساً 

 المقترحات التي ذكرها المبحوثين طبقا للتكرارات والنسب المئوية لكل مقترح من هذه المقترحات.

 

 النتائج ومناقشتها: .3

 والمهنية للمبحوثين. التعرف على بعض الخصائص الشخصية . 1.3

المزارع السمكية المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية المدروسة كما  مديريالى توزيع ( 7تشير النتائج الواردة بجدول ) 

 يتوزعون طبقا لخصائصهم المدروسة كاألتي: :يلي

 السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %82: أوضحت النتائج أن ما يزيد عن نصف المبحوثين بنسبة )السن -.

 السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %75سنة(، ونحو ) 87ألقل من  – ..) يقعون في الفئه العمريه ما بين

يقعون في الفئه  السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %2.سبة )سنه فأكثر(، أما ن87يقعون في الفئه العمريه من )

 سنه( . ..العمريه )أقل من 
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 السمكية( أن ما يقرب من نصف المبحوثين من مديري المزارع 7الوارده بالجدول رقم ): أفادت النتائج عدد سنوات التعليم -7

( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع % 3.عالي، ونحو )تعليم على ( من إجمالي المبحوثين قد حصلوا %3.نسبة )

تعليم على حصلوا  السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %..تعليم فوق متوسط في حين )على حصلوا  السمكية

تعلموا تعليم  السمكيةمن مديري المزارع  ( من إجمالي المبحوثيين%.( منهم تعلم للمرحله اإلعداديه، ونحو)%3.متوسط، وأن )

 أميين ال يجيدون القراءه والكتابه. السمكيةمن إجمالي المبحوثيين من مديري المزارع  (%7) ابتدائي وان نسبة

ة بنسب السمكيةمن مديري المزارع  ( أن حوالى ما يقرب من ثلثي المبحوثين7تبين من النتائج الوارده بالجدول رقم ) النشأه: -.

ينتموا الي  السمكية( من إجمالى المبحوثين من مديري المزارع %5.بحوثين ينتموا الي الريف، ونحو )( من إجمالي الم27%)

 الحضر.  

( أن ما يقرب من نصف المبحوثين من مديري 7اتضح من الجدول رقم ) عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي: -.

لمبحوثين لديهم عدد صغير من أفراد األسرة يعملون معهم في إدارة ( من إجمالي ا%8.لتي بلغت نسبتهم) السمكيةالمزارع 

لديهم   السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %3.فرد(،وأن حوالي) 7يقعون في الفئه )أقل من  السمكيةالمزرعه 

( %8.أفراد(،ونحو ) .ألقل من-7ين )يقعون في الفئه ما ب السمكيةعدد متوسط من أفراد األسرة يعملون معهم في إدارة المزرعه 

 ةالسمكيمعهم في إدارة المزرعه  لديهم عدد كبير من أفراد األسرة يعملون  السمكيةمن مديري المزارع  من إجمالي المبحوثين

 (..يقعون في الفئه )أكثر من 

مديري  يقرب من نصف المبحوثين منأن حوالى ما  (7: أفادت نتائج البحث الوارده بالجدول رقم ) مساحة المزرعه بالفدان -8

 53اقل من -3.( من إجمالي المبحوثين يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه تتراوح من)%..بنسبة ) السمكيةالمزارع 

يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه تتراوح من  السمكيةمن مديري المزارع  من إجمالي المبحوثين  (%7.فدان(، وان )

يقومون بإدارة مزارع سمكيه في مساحه   السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع %77ثر(، ونحو)فدان فأك 53

 فدان(. 3.)اقل من 

( أن أكثر من نصف المبحوثين من مديري 7: أظهرت نتائج البحث الواردة في الجدول رقم )السمكيةالمزارع  لتفرغ إلدارةا -2

( من إجمالي المبحوثين بينما بلغت نسبة %88متفرغين  في إدارة المزارع السمكية حيث بلغت نسبتهم ) السمكيةالمزارع 

، وقد بلغت السمكية( من إجمالي المبحوثين في إدارة المزارع %.7) السمكيةمن مديري المزارع  المبحوثين المتفرغين لحد ما

 ( من إجمالي المبحوثين.%.7غيين )غير المتفر السمكيةمن مديري المزارع  نسبة المبحوثين

( أن أكثر من نصف 7أشارت النتائج الواردة في جدول رقم ) :السمكيةعدد سنوات الخبره في مجال إدارة المزارع  -2

( من إجمالي المبحوثين تتراوح خبرتهم في مجال إدارة المزارع %89والبالغ نسبتهم) السمكيةالمبحوثين من مديري المزارع 

تتراوح خبرتهم في  السمكية( من إجمالي المبحوثين من مديري المزارع  %5.سنه(، بينما كانت نسبة )77)أقل من  السمكية

سنة 9.) السمكيةسنة(، و بلغت نسبة من كانت خبرتهم في مجال إدارة المزارع  9.أقل من -77من ) السمكيةمجال إدارة المزارع 

في مجال  ةهذه النتائج إلى أن غالبية المبحوثين لديهم خبرات متوسطة إلى منخفض( من إجمالي المبحوثين، وتشير %.) فأكثر(

 االستزراع السمكي.
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 ( توزيع مديري المزارع السمكية المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصيه المدروسة2جدول )

 % العدد الخصائص  م

  السن 1

   2. 2. سنة( ..)أقل من 

  (..  87ألقل من )82 22. سنة 

  (87 )75 .5 سنة فأكثر 

  عدد سنوات التعليم 2

  7 2 أمي 

  7. ابتدائي . 

  3. 3. إعدادي 

  3. متوسط .. 

  3. 93 فوق متوسط 

  3. 5.. عالي 

  النشأه 3

  27 58. ريفي 

  5. 7.. حضري 

 عدد األبناء العاملين في مجال اإلستزراع السمكي 8

   8. ... (7)أقل من 

  (7- ألقل من.) ..3. 5 

  (. )8. 2. فأكثر 

 مساحة المزرعه بالفدان 2

   27,7 .8 فدان( 3.)أقل من 

  (.3-53 ألقل من )72,5 77 فدان 

  (53 )77 5. فدان فأكثر 

 السمكيةالتفرغ إلدارة المزارع  2

   88 .2. متفرغ 

  7 27 متفرغ لحد ما. 

  7 .2 غير متفرغ. 

 السمكيةعدد سنوات الخبره في مجال إدارة المزارع  2

  (8- 77أقل من )89 22. سنه 

  (77- 9. أقل من  سنه) ... .5 

  (.9 )5 سنه فأكثر . 

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارة األستبيان
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درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم المتعلقة ببعض  .2.3

 اإلنتاج.على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

مزارع األسماك المبحوثين  مديرييستقى منها التي ( بأن مصادر المعلومات .أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

متوسط مرتبة تنازلياً حسب ال السمكياإلنتاج على معلوماتهم المتعلقة ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

 ...7درجة(، ثم الجيران والزمالء ) 2..7درجة(، يلى ذلك الخبرة الشخصية ) 7.22هيئة االرصاد الجويه ) :الحسابى كما يلى

درجة(، المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية  ...7درجة(، المنظمات البيئيه ) 7..7ة(، ويلى ذلك الندوات اإلرشادية )درج

درجة(، الهيئة العامة لتنمية الثروة  93..البرامج الزراعية باالذاعة والتلفزيون ) ،درجة( 92..) السمكيدرجة(، المرشد  7.39)

 38..درجة(، المزارع الحكومية ) ....المفرخات السمكية ) ،درجة( 2...االرشادية ) درجة(، النشرات 53..السمكية )

مزارع األسماك بشكل كبير على هيئة األرصاد  مديريويتضح من ذلك أعتماد  ،درجة( 3.52درجة(، الكتب والمراجع العلمية )

لى ثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها عتقييم األفي يحتاجون اليها التي الجوية والخبرة الشخصية كمصدر للمعلومات 

 لما لديهم من المعلومات والبيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها. السمكياإلنتاج 

(: درجة االستفادة من المصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي معلوماتهم 3جدول رقم )

 اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى ثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها ببعض األالمتعلقة 

مصـــــادر  م

 المعلومــات

متوسط  ياإلجمال درجة األستفادة من مصادر المعلومات

درجة 

 األستفادة

 الترتيب

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 السابع 92.. 792 3 3 3.95. 97 .3.2. .7. 75.75 .5 السمكيالمرشد  .

النشرات  7

 االرشادية

 العاشر 2... 792 ..... 7. 5..5. ... ..... 7.. .3.. 9

البرامج  .

الزراعية 

باالذاعة 

 والتلفزيون

 الثامن 93.. 792 3 3 3.95. 97 5..5. ... .73.8 .2

الهيئة العامة  .

لتنمية الثروة 

 السمكية

 التاسع 53.. 792 3..2 9. ..... .9 .2.2. 7.. 85..7 .2

الجيران  8

 والزمالء

 الثالث ...7 792 3 3 78.89 22 25... .3. .9.2. 5..

الكتب والمراجع  2

 العلمية

الثالث  3.52 792 .3... .3. 8.29. 2.. 73.73 23 3 3

 عشر
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الندوات  2

 اإلرشادية

 الرابع 7..7 792 3 3 9.52. 89 8..5. ... 99... 98

الخبرة  5

 الشخصية

 الثانى 2..7 792 3 3 .2.2 73 3.32. 9.. 73..8 85.

المزارع  9

 الحكومية

الثانى  38.. 792 .3.2. .9 2..2. ... 75.27 58 2... 3.

 عشر

المفرخات  3.

 السمكية

الحادى  .... 792 .2.8. 87 7.39. 78. 7.22. 92 .2.2 .7

 عشر

 الخامس ...7 792 3 3 2..2. .8 55..8 .2. 72.98 .5 المنظمات البيئيه ..

هيئة االرصاد  7.

 الجويه

 األول 7.22 792 3 3 2..7 2 2.58. .8 29.53 7.2

المعمل  ..

المركزى 

لبحوث الثروة 

 السمكية

 السادس 7.39 792 3 3 .73.8 .2 9..9. 2.. 79.92 59

 .المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان 
 

مزارع األسماك المبحوثين يقعون  مديريمن إجمالى  % 72.2( الى أن نسبة .أشارت النتائج الواردة بالجدول رقم )و

مزارع األسماك  مديريمن إجمالى %...8درجة(، وأن نسبة  .7-..فئة التعرض المنخفض لمصادر المعلومات )في 

فئة في مزارع األسماك المبحوثين  مديريمن إجمالى % 73درجة(، وأن نسبة  ..-77فئة التعرض المتوسط )في المبحوثين 

فئتى في يقعون  % ...2مزارع األسماك المبحوثين وبنسبة  مديريدرجة(، مما يتبين أن غالبية  ..-..التعرض المرتفع )

ستفادة ألالحصول على المعلومات الالزمة لفي لى الرغبة التعرض المتوسط والمرتفع، حيث يؤدى زيادة التعرض للمصادر ا

مزارع األسماك المبحوثين معارفهم المتعلقة ببعض  مديرييستقى منها التي الركيزة األساسية  يمنها وأن هذه المصادر ه

 .السمكياإلنتاج على األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

لمستوى التعرض للمصادر التي يستقى منها مديري المزارع في مجال اإلستزراع السمكي  ( توزيع المبحوثين وفقاً 8جدول )

 اإلنتاج بمحافظة دمياطعلى ببعض األثار الناتجة عن التغيرات المناخية  وتأثيرها معلوماتهم المتعلقة 

يستقى منها مديري المزارع في التي مستوى التعرض لمصادر المعلومات  م

 السمكي معلوماتهممجال اإلستزراع 

 العدد

 222ن = 

)%( 

 ( درجة.7-..تعرض منخفض )  .

 

29 

 

72.2 

 .7..8 85. ( درجة..-77تعرض منخفض )  7

 73.7 23 ( درجة..-..تعرض منخفض )  . 

 المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان.
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 :ةعن مواجهة تأثير التغيرات المناخي ةالمؤسسات المسئول. 3.3

 الحكومات المحليةهي  المناخية( أن أهم المؤسسات المسئوله عن مواجهة التغيرات 8) أشارت النتائج الوارده بالجدول رقم

(، منظمات األعمال %7.)منظمات المجتمع المدنى (، %9.)المنظمات البيئية (، %.7) الدولية(، يليها المنظمات 72%)

 (.%5) واإلقتصاد

توفير المعلومات والبيانات مع في ومما سبق يتضح أن المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية عليها دور كبير وهام 

تحديد المسؤوليات واأللتزامات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية سواء كانت من مصادر طبيعية أو من صنع األنسان، وبما يحقق 

 .اءات الالزمة للحد من مخاطر التغيرات المناخيةمتطلبات اتخاذ اإلجر

 ة(  المؤسسات المسئوله عن مواجهة تأثير التغيرات المناخي2جدول ) 

 الترتيب % التكرار المؤسسات م

 الثانية .7 27 المنظمات الدولية .

 األولي 72 .5 الحكومات المحلية 7

 الثالثة 9. 88 المنظمات البيئية .

 الخامسة 5 78 واإلقتصاد منظمات األعمال .

 الرابعة 7. 2. منظمات المجتمع المدنى 8

 المصدر: جمعت وحسبت من واقع بيانات استمارات االستبيان.

 

 بمحافظة دمياط. اإلنتاجعلى وتأثيرها معرفة مديري المزارع السمكية ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية . 8.3

أن غالبية المبحوثين كانت لديهم معرفة باألثار الناتجه عن التغيرات المناخية  (2بالجدول رقم )أوضحت النتائج الواردة 

يادة نسبة زاألثار الناتجه عن التغيرات المناخية  كما يلى: حيث تراوحت نسب ذوي المعرفة بتلك  السمكياإلنتاج على وتأثيرها 

الجلد  تضرر ، ثم(%.2) سماكالت النمو لألنقص معد ، يلى ذلك(%22) نسبة األكسجين في الدم إنخفاض ،(%29)الملوحة 

 وبعد ذلك تغير في أنواع األسماك المستزرعه في الحوض (،%25) انخفاض االستثماراتيليه  ،(%29) وتشوه الخياشيم

ثم زيادة استهالك  ، موت األسماك المفاجئ او التدريجي،ير نظام اإلستزراع السمكييتغ (،%.2) خمول األسماك (،22%)

، ثم قلة فرص رع السمكيةتقليل مساحة المزاو، (%27) مقاومة األمراضعلى  عدم قدرة السمكةو األسماك للغذاء واالعالف،

أنخفاض  (،%.2) قص في الصادرات والعمالت األجنبيةانخفاض اسعار األسماك، النفي المياه،  PHيلي ذلك زيادة  ،العمل

نقص نسبة  (،%85) كمية األعالف المقدمه لألسماكعلى وقف نمو األسماك، تؤثر (، %23أسعار األسماك، زيادة سمية المياه )

عدد لى عانخفاض تغير مواعيد اإلستزراع السمكي، تؤثر المياة، في الفسفور الغير عضوي، زيادة كمية الطحالب، زيادة األمونيا 

(، انخفاض جودة %82) (، إنخفاض تحويل العلف%82) ، نسبة األكسجين الذائب في الماءاليوم الواحدمرات تغذية األسماك في 

ذوبانية (، %.8نقص معدالت النمو للهائمات النباتيه، تقلل من عمليات التكاثر في األسماك )(، %88) األسماك المعروضه للبيع

المياة، ذوبانية المعادن الثقياه من التربه في زيادة االمونيا  ،ني اكسيد الكربونزيادة ثا(، %.8) المعادن الثقياه من التربه الي المياه

 (.%83) ثم تغير فترات التفريخ(، %87زيادة ثاني اكسيد الكربون )يلى ذلك  (،%.8) الي المياه، انخفاض مناعة األسماك
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اإلنتاج بمحافظة على معرفة مديري المزارع السمكية ببعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها  (:2جدول رقم )

 دمياط

 ال يعرف يعرف األثار الناتجه عن التغيرات المناخية ومسبباتها م

 ٪ عدد ٪ عدد

 .. 79. 82 25. انخفاض نسبة األكسجين الذائب في الماء   .

 5. ... 27 .5. المفاجئ او التدريجيموت األسماك  7

 79 52 .2 ..7 نقص معدالت النمو لالسماك .

 2. 2.. .8 .2. نقص معدالت النمو للهائمات النباتيه  .

 5. 7.. 87 88. زيادة ثاني اكسيد الكربون 8

 5. ... 27 .5. زيادة استهالك األسماك للغذاء واالعالف 2

 .7 27 29 7.8 زيادة نسبة الملوحه 2

 .. 79. 82 25. نقص نسبة الفسفور الغير عضوي 5

 2. ... .8 82. ذوبانية المعادن الثقياه من التربه الي المياه 9

 3. 73. 23 22. زيادة سمية المياه 3.

 .. 97 29 738 تضرر الجلد وتشوه الخياشيم ..

 9. 2.. .2 53. في المياه PHزيادة  7.

 9. 2.. .2 .5. السامهزيادة  درجة تأين المواد  ..

 .. 79. 82 25. زيادة كمية الطحالب ..

 .. 75. 82 29. المياةفي زيادة االمونيا  8.

 2. 39. .2 55. خمول األسماك 2.

 .. 7.. 82 28. إنخفاض تحويل العلف 2.

 2. ... .8 82. انخفاض مناعة األسماك 5.

 5. ... 27 .5. مقاومة األمراضعلى عدم قدرة السمكه  9.

 .7 22 22 7.3 نسبة األكسجين في الدم إنخفاض 73

 7. 78. 85 27. وقف نمواألسماك .7

 5. 7.. 27 58. تغيير نظام اإلستزراع السمكي      77

 .. .3. 22 92. تغيير في أنواع  األسماك المستزرعه في الحوض .7

 9. 8.. .2 57. تقليل مساحة المزارع السمكية .7

 .. 75. 82 29. مواعيد اإلستزراع السمكيتغير  78
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 83 5.. 83 9.. تغير فترات التفريخ 72

 2. 2.. .8 .2. تقلل من عمليات التكاثر في الألسماك 72

 7. 72. 85 .2. كمية األعالف المقدمه لألسماكعلى تؤثر  75

 .. 79. 82 25. عدد مرات تغذية األسماك في اليوم الواحدعلى تؤثر  79

 8. 8.. 88 27. انخفاض جودة األسماك المعروضه للبيع 3.

 3. 5.. 23 29. انخفاض اسعار األسماك ..

 7. 98 25 737 انخفاض االستثمارات 7.

 9. 2.. .2 .5. قلة فرص العمل ..

 9. 2.. .2 53. النقص في الصادرات والعمالت األجنبيه ..

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان. المصدر:
 

ببعض اآلثار الناتجة عن التغيرات  السمكيمجال اإلستزراع في العالقة االرتباطية بين كل من معرفة مديري المزارع . 2.3

المناخية وتأثيرها على االنتاج بنمطقة البحث وبين المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: السن، وعدد سنوات التعليم، والنشأة، 

 . السمكيالتفرغ للعمل بالمزارع السمكية، وعدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع ومساحة المزرعة بالفدان، و

( ان هناك عالقة أرتباطية معنوية بين متوسطات درجة معرفة مديري المزارع 2أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

اإلنتاج وكل من العمر، عدد سنوات التعليم وهى عالقة معنوية على السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية  وتأثيرها 

بين متوسط درجة معرفة مديري المزارع  .3,3، بينما كانت هناك عالقة ارتباطية معنوية عند مستوى معنوية 3,38عند مستوى 

مزرعة التفرغ للعمل بالم، وعدد سنوات التعلي اإلنتاج وعلى السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

تي الحيث أنه كلما زاد عمر المبحوثين وزادت عدد سنوات الخبرة أدى ذلك الى زيادة المعارف واألساليب المزرعية  ،السمكية

 .السمكييمكن أن تحسن من أسلوب أدائهم للتوصيات الفنية وتزيد من اإلنتاج 

متوسط درجة معرفة مديري المزارع السمكية لبعض األثار الناتجه  بينعدم وجود عالقة معنوية وقد أشارت النتائج إلى 

وبناءا على ما سبق فانه يمكن رفض الفرض اإلحصائى مساحة المزرعة السمكية، واإلنتاج على عن التغيرات المناخية وتأثيرها 

 بالنسبة لهذه المتغيرات وقبول الفرض البديل.

ت درجة معرفة مديري المزارع السمكية لبعض األثار الناتجه عن التغيرات ( قيم معامالت االرتباط بين متوسطا2جدول )

 اإلنتاج وكل من المتغيرات المستقلة المدروسةعلى المناخية  وتأثيرها 

 قيم معامالت االرتباط المتغيرات المستقلة م

 * 5..3 العمر 1

 ** 79..3 عدد سنوات التعليم 2

 ..3.3 مساحة المزرعة السمكية 3
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 ** .3.33 التفرغ للعمل بالمزرعة السمكية 8

 * ..3.3 عدد سنوات الخبرة 2

  .3.3** معنوية عن مستوى         3.38* معنوية عن مستوى 

 

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية. مديريمقترحات . 2.3

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديريأن أهم مقترحات  (5) أشارت النتائج  الواردة بالجدول رقم

اإلتجاه ألقلمة  (،%58.5) بنسبة معالجة المياه (،%52.8) باستمرار بنسبة السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع  :فيتتمثل 

 بنسبة ارتفاع درجة الحرارهعمل صوب لتفادي (، %..57بنسبة ) الملوحه المنخفضه أو المتوسطهعلى أسماك المياه المالحه 

بنسبة  إيجاد البدائل ألسماك المياه العذبه من خالل استنباط أصناف جديده مقاومه لالمراض وتتحمل البروده ،(%..22)

زراعة أصناف جديده ، (%23.2) في مجال التغييرات المتاخيه بنسبة السمكيةعمل دورات تدريبيه لمديري المزارع  ،(28.2%)

 التكنولوجيا الجديده في نظم اإلستزراع السمكي بنسبةعلى ، اإلعتماد (%29 ) بنسبة المناخيةمن األسماك تتحمل للتغيرات 

 نسبةب المناخية(، توفير التمويل الكافي والمعلومات والتفنيات لزيادة قدرة مديري المزارع للتأقلم مع التغيرات 27.2%)

 (.%5.5.)ة المناخيبحاث العلميه في مجال التغييرات أعداد األ زيادة (،28.2%)

 المزارع المبحوثين لمواجهة آثار التغيرات المناخية مديري( مقترحات 4جدول )

 % التكرار المقترحات م

. 
 29 738 المناخيةلتغيرات ازراعة أصناف جديده من األسماك تتحمل 

7 
 58.5 788 معالجة المياه

. 
 ..22 7.3 لتفادي ارتفاع درجة الحرارهعمل صوب 

. 
ع لزيادة قدرة مديري المزارع للتأقلم م والتقنيات الحديثةتوفير التمويل الكافي والمعلومات  

 المناخيةالتغيرات 

.98 28.2 

8 
 ..22 733 إعداد برامج إرشاديه متخصصه في مجال التغير المناخي 

2 
 27.2 52. نظم اإلستزراع السمكيالتكنولوجيا الجديده في على اإلعتماد 

2 
 5.5. 8.. لعلميه في مجال التغيرات المناخية.زيادة أعداد األبحاث ا

5 
 52.8 723 باستمرار السمكيةمتابعة الوحدات البيطريه للمزارع 

9 
 23.2 7.3 في مجال التغييرات المتاخية. السمكيةعمل دورات تدريبيه لمديري المزارع 

.3 
 ..57 ..7 الملوحه المنخفضه أو المتوسطة.على اإلتجاه ألقلمة أسماك المياه المالحه 

.. 
ده مقاومه لالمراض وتتحمل إيجاد البدائل ألسماك المياه العذبه من خالل استنباط أصناف جدي

 البرودة.

778 28.2 

 جمعت وحسبت من استمارة االستبيان. المصدر:
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 والتوصياتاألستنتاجات الرئيسية 

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج واستنتاجات فيمكن التوصل لعدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن 

لتفادى اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على االنتاج األعتبار والعمل عليها في أخذها  المزارع السمكية مديريل

 :على النحو التالي السمكي

رفع الوعي بالقضايا التغيرات المناخية من خالل لشراكة مؤسسات الدولة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني  -

 إقامة اتصال مباشر مع الجمهور بشكل مستمر لتمكينه من التعامل بشكل أفضل مع مخاطر التغيرات المناخية.

 سمكيالالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على اإلنتاج ب المتعلقة المشكالت لحل اإلرشادية واألنشطة الجهود تكثيف ضرورة -

 .والمزارع السمكية

دة استخدام إعا من خاللومنها التكاملى باعتباره اقتصادى ومالئم للبيئة،  السمكي االستزراعفي االعتماد على النظم الجديدة  -

 .لتغيرات المناخيةالسلبية ل تأثيراتال تقليلتربية النباتات، مما يساعد على في  السمكي مياه االستزراع

الملوحة والبرودة ومقاومة األمراض ومالئمة للظروف البيئية  فيما يتعلق بتحملخاصة األهتمام ببرامج التحسين الوراثى  -

 الناتجة عن التغيرات المناخية.  الجديدة

 .المناخيةللتأقلم مع التغيرات  المناسبةإيجاد الطرق في يساهم والبيانات توفير التمويل الكافي والمعلومات  -
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