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  امللخص
املعدنيية، ضًلي ع عميا تتمييز تعترب األمساك من املصادر الغذائية الغنية ابلكثري من العناصر األساسيية مثيا الربوتيحل احلييوال واليدهون والفيتامينيات واألمي   

ملييزارت بييم ميين سييهلولة ااًلييم، وارتفييات معييدن ا،سييتفادا منهلييا، وميين هنييا جيياءت هييذي الدراسيية الييل سييدا  ا تمييييم الو يي  الييراهن ل سييتزرات السييمكي اب
ميياا عليهلييا مييزارت اسييتزرات السييمكية طنةميية راال اايي ن، وقييد   اهتيييار هييذي املنةميية اجييراء هييذي الدراسيية لكييون املنةميية الوحيييدا   ال

 
سيياحا القييرقي امل

ليل تواجيم األمساك، ذات األمهية ا،قتصادية   شيبكات األقفياا العائمية، وذلي  مين عجيا معرضية  مكانيية تةويرهيا وتنميتهليا مين هي ن معرضية املعوقيات ا
ّ  تميدا احلليون واملمرتحيات، واسيتلدا الباحثيان اداا املمابلية املزارعحل من حيث اانتاج والتمويا والتسويق والرتشيد، والل تعيو  سيبا هيذي التنميية و  مين 

ت الدراسية  ا القلصية  كوسيلة جلم  البياانت من عينة الدراسة، املتكونة مين املهلتميحل، وامللتصيحل بمةيات الثيروا البمبريية طنةمية الدراسية، ولميد توصيل
رعيية السييمكية، وعييدا تييواضر اامكانيييات املادييية للييزردات، وتوصييلت الدراسيية  ا جمموعيية ميين جمموعيية ميين النتييائ  كانييت عمههليياك ارتفييات تكييالي   نقيياء املز 

و التوصيييات كانييت عمههلييا ، ييرورا تييدعيم دور اجلمعيييات املتلصصيية   جمييان ا،سييتزرات السييمكي، والعمييا علييحت تيسييري تكييوين مجعيييات، عو ا ييادات، ع
  روابط حلائزي املزارت السمكية.

 األمساك، املزارت السمكية، املعوقات، رعال ه ن. :دالةالكلمات ال

Abstract 

Fish is a food source rich in many basic elements such as animal protein, fats, vitamins, and mineral salts, as 

well as its easy digestion and high utilization rate, hence this study, which aims to assess the current situation of 

fish farming in fish farms in Ras Al-Hilal area, this area was chosen to conduct this study because the only area 

in the east coast the two researchers used the personal interview tool as a means of collecting data from the study 

sample, consisting of interested persons and specialists in the marine wealth sector in the study area. The study 

reached a set of results, the most important of which were the high costs of establishing a fish farm, the lack of 

material resources available to farmers. the study reached a set of recommendations, the most important of which 

was the need to strengthen the role of specialized associations in the field of fish farming and to facilitate the 

formation of associations, federations or links to fish farm holders.  
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 . املقدمة1

كيم، حييث ي عيد  السياحا الليي  هيو 1,079تتميز ليبيا طوق  جغرا  مميز علحت حوض البمبر األبيض املتوسط بةيون سياحا دتيد  
وض املتوسةي، وذهذي املساحة القاسعة ي عد  موطنعا ألعداد احلاألطون علحت مستوى قارا عضريميا، والسادال   الدون الل تةا علحت 

ن نبااتت، وحيواانت، ومنهلا األمساك حيث ت عد  مصدرعا مهلمعا من مصادر الغذاء، وضرا عما للعديد متنوعة من الكائنات احلية م
تصين  األمسياك مين اللمبيوا البيًلياء، وهيي تعتيرب مين عضًليا األتذيية الربوتينيية ضهليي و  (.0919 من املواطنحل )اايئية العامية للبيئية،

واملعيادن مثيا الكالسييوا   (A, D, E) اتتين ابلفيتامينيات مثيا ضيتاميني مصدر تين ابلربوتحل عايل اجلودا قليا الدهون، وكذل 
والفسفور واحلديد والزن  واليود واملغنيسيوا والبواتسيوا واألمحاض األمينية والدهنية الًليرورية للسسيم ووقايتيم مين األميراض، حييث 

ا، كسزء من احلمية الصمبية، م  الرتكيز عليحت األمسياك توصي مجعية الملب األمريكية، علحت تناون األمساك مرتحل علحت األقا عسبوعيع 
؛ وذلي  لتعزييز  يو و عميا اليدماال والي ب العصيبية وصيمبة المليب 3 الزيتية الغنية ابألمحاض الدهنية األساسية املهلمة مثا عوميسا

 (.0917والوقاية من عديد األمراض )ضوزي،
يا مين ا،قتصياد ا احلصيون علييم مين املياء، واملسيةمبات "لغيذائي، وهيي ت عيرا عليحت ع ياك حيث ت عد  الثروا السمكية جيزءعا مهلمع ميا    

ولتعزييز الناياا  .(Sándor et al., 2011) "املائية من ثروات حية، ويعترب مصدر طبيعي ومتسيدد مين هي ن عملييات التكياثر
الغيييذائي للفيييرد وا،هتمييياا بصيييمبتم وتلبيييية احتياجاتيييم مييين معيييادن وضيتامينيييات  يييرورا عن يكيييون ل مسييياك جانيييب منهليييا حييييث يميييدر 

 ,Goldburg and Naylorكسيم نصييب الفيرد السينوي هنياك )  09 ا  09اسيتهل ك األمسياك   اليدون املتمدمية  يوايل 

2005). 
 ن العمييود األهييريا ميين الييزمن بتزايييد عييدد السييكان العيياملي، حيييث ازداد نصيييب الفييرد ميين ازداد الةليب علييحت األمسيياك هيي

، وذلييي  يعيييود  ا ازدبد عيييدد السيييكان وارتفيييات امليييدهون وتوسييي  الميييوي    نتييياج األمسييياك 0910كسيييم   10.0كسيييم  ا   0.0
وذل  نتيسة التوس     ؛هذي الزبدا امللمبوظة ووجود قنوات توزي  عكثر كفاءا، حيث ت عد الصحل هي املسؤولة عن معام النمو  

(. ويعترب ا،سيتزرات امليائي حيديث   0912ية والزراعة ل مم املتمبدا، ذ نتاج األمساك هاصةع   تربية األحياء املائية )منامة ا،ت
،ت مل حيالفهلييا التوضيييق هيي ن تليي  ليبيييا، حيييث بييدع اسييتزرات عنييوات مستلفيية ميين عمسيياك املييياي العذبيية هيي ن السييبعينيات،  ، عن ا يياو 

الفييرتا، بسييبب عييدا  قبييان املسييتهللكحل ا ليييحل علييحت األمسيياك املسييتزرعة، عمييا اسييتزرات األنييوات البمبرييية ضمييد بييدع بعييد ذليي  بعمييد ميين 
وذلي  بسيبب  وقد كان تةور ا،ستزرات البمبيري بةيئعيا، كميا كيان اانتياج  يئي ع، الزمن، عن طريق العديد من املبادرات احلكومية.

ا،ضتمييار  ا املعرضييية التكنولوجييية، واليييربا    دارا ا،نتييياج؛ ولكيين   ااونييية األهيييريا زاد اهتميياا عيييدد كبيييري ميين املسيييتثمرين   هيييذا 
ا، ولييذل  يفًلييا  المةييات. و، توجييد سييو  ولييية جوهرييية ملنتسييات ا،سييتزرات املييائي   ليبيييا كمييا عن اسييتهل ك الفييرد امليينلفض جييدع

 (.0913ية والزراعة ل مم املتمبدا، ذون تصدير  نتاجهلم كلم لللارج )منامة ا،تاملزارع
وعلييي الييرتم ميين امييت ك ليبيييا مييوارد عر ييية، ومسيياحات مائييية  رييية، دكيين عن يسييتفاد منهلييا   اسييتزرات األمسيياك، وعلييحت الييرتم ميين 

سهلم ضييم ا،سيتزرات السيمكي لعاملية،   اضة  ا ما دكن عن ي  وجود سو  كبري ل مساك   الدون اجملاورا األضريمية والعربية والسو  ا
حيييث  ن منةمية راال ااي ن منةميية  يل  يع  كبييري   هيذا اجلانيب. ليب د  ، عن الو ي  احلييايل يقيري مين  مييق األمين الغييذائي ل

راهن يقيييري  ا عيييزوا عليييحت و مكانييييات تسييياعد   اييا  مقييياري  الزراعييية السيييمكية ضيهليييا،  ، عن الو يي  الييي رييية ذات مواصيييفات 
واملسييتثمرين  اليياا، ومل  ييظ ابهتميياا امللتصييحلعو المةييات  املهلييم سييواء ميين جانييب المةييات العيياااسييتثمار   هييذا المةييات احليييوي 
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وعلمية عين البيئية البمبريية ذهيا، حييث يعتيرب ا،هتمياا ذهيا   هيذا اجلانيب سيوا يسياهم  معلومات ضنيةومراكز  إبقامة مراكز البمبثية
حييييث ركيييزت املؤسسيييات  بقيييكا كبيييري   زبدا وتةيييوير الميييوي العاملييية   جميييان الصييييد البمبيييري، وتنميييية قةيييات الزراعييية السيييمكية.

راعيية ا اصيييا التمليدييية ضمييط، وتًلدييت النايير علييحت واأل ييايف   السيينوات املا ييية علييي اانتيياج الزراعييي وحيييث كييان قاصييرعا علييي ز 
ا،سييتزرات السييمكي، والييذي ي عييد  عحييد مصييادر اااميية للربوتييحل احليييوال، حيييث لعبييت الييزبدا السييكانية   ليبيييا دورعا كبييريعا   زبدا 

نصييييب الفيييرد مييين الربوتيييحل  الةليييب عليييي الغيييذاء بصيييفةرب عاميييةرب، والربوتينيييات احليوانيييية بصيييفة هاصييية، مميييا عدى  ا ا فييياض متوسيييط
احليوال، ولذا كان من الًلروري ا،هتماا ابانتاج احلييوال وبصيفة هاصية تنميية الثيروا السيمكية الةبيعيية مين البمبيار و يريات، و، 
ا سيييما  نييم قييد ثبييت ابلفعييا عن وحييدا املسيياحة ميين املييزارت السييمكية تنييت  عكثيير ميين عقييرا ع ييعاا مثيلتهلييا ميين املصييايد الةبيعييية مميي

 (. 0912 ،ية والزراعة ل مم املتمبداذ)منامة ا،ت ا النوت من ا،ستثماريقس  علي هذ
بيره  سيعرها ممارنية ابللمبيوا األهيرى مميا جعيا ايا مكانية اقتصيادية مهلمية     تتميز األمساك م  قيمتهلا الغذائيية العاليية

ن املستغا ضيهلا، وعيًلا يكتسب قةات األمساك عمهيتيم مين كونيم اعادا رعال املا زمة لا وقصر الدورا ولغزارا اانتاج كثري من الدون
سيعا رقمعا قيا حممت تربية األحياء املائيةحيث  ،مصدر دها لبعض القرائح   اجملتم ، ويتيح ضرا عما لفئات واسعة من اجملتم 

ملتوق  عن تزداد هذي احلصة لتصا ا عدا ل ستهل ك البقري ومنم  يمساك المجايل األ ن حوايل نص  من حيث اانتاج وهي توضر اا
عوقيات . وأتيت عمهيية هيذي الدراسية   معرضية امل(0912 ،يية والزراعية ل ميم املتمبيداذ)منامة ا،ت ا0939 لون عاا  %33يل  

ال اايي ن. حيييث تنةلييق الدراسيية ميين ضر ييية مفادهييا بوجييود معوقييات ل سييتزرات السييمكي   منةميية عا،سييتزرات السييمكي طنةميية ر 
 دراسة.ال

 . هدف الدراسة1.1

ال ااي ن مين هي ن اايدا عدعيم املزرعية الوحييدا   منةمية ر  ضيما تمدا استهلدضت الدراسة بصفة عامة  ا املقاركة  
ال اايي ن، ويتمبمييق ذليي  ميين هيي ن علسييمكي ابملييزارت السييمكية طنةميية ر الرئيسييي للدراسيية، وهييو تميييم الو يي  الييراهن ل سييتزرات ا

 األهداا الفرعية التاليةك   
 .التعرا علحت املقاكا واملعوقات الل تواجم ا،ستزرات السمكي -
 ال اا ن؛ لزبدا الدها و ميق األمن الغذائي.عاملسامهة    جياد حلون لتمبسحل مزارت األمساك طنةمة ر  -

البمبيويف،  مين  ا النيوتناه  العلميية ملثيا هيذ  الوصفي التمبليلي ابعتباري عنسب املهداا الدراسة استلدا الباحثان املنهلعولتمبميق 
 كما   استلداا عحد عدوات هذا املنهل ، وهو املمابلة القلصية كوسيلة جلم  البياانت من عينة الدراسة.

 . الدراسات السابقة2.1

السمكي، ولمد حرا الباحثان علحت ا،ط ت علحت هذي الدراسات ضيما يلي جمموعة من الدراسات السابمة الل تناولت ا،ستزرات 
 وا،ستفادا منهلا   جوانبهلا النارية وضيما يلي عرض اذي الدراساتك

  اتقيهلد تةيورع  واليل ا التعريي  ابسيتزرات األمسياك بسينغاضورا  تهيدض( الل Chou and Lee,1998توصلت دراسة )
تميد   اسيتهل كهلا واليل تعنتقرا   الب د، املمهية ا،قتصادية   شبكات األقفاا العائمة   جمان استزرات األمساك ذات األ اكبريع 
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،  ، عن هنياك تزاييد مين مسياوا اسيتلداا األمسياك %09ا،سيتزرات امليائي، والبيالو حيوايل من األحياء املائية طلتل  عنواعهلا علحت 
 والمقربت، وذل  نتيسة لسهلولة توضرها وره  مثنهلا. ية كغذاء رئيسي   تربية األمساكمنلفًلة الميمة الغذائ

( امليدانية لتمبديد وممارنة أتثري عنقةة تربية األمساك البمبرية علحت جودا مياي، والرواسب املوجودا   قات Wu,1994و  دراسة )
اك املسييتزرعة، وكانييت عبييرز األقفيياا ألربعيية مواقيي  مستلفيية   بيئيية شييبم اسييتوائية حيييث   اسييتلداا مسلفييات ا،مسيياك كعليي  ل مسيي

امليياء وزبدا نسييبة كربيتيييد اايييدروجحل وتعكيير املييياي وزبدا نسييبة األمونيييا والفسييفور الغييري  نميي  األكسييسحل املييذا    النتييائ  هيييك
التلييويف ابلبكتييريب األشييريكية  والنييرتات والنيرتيييت   املواقيي  ذات التهلوييية املائييية الًلييعيفة ميي  كثاضيية صييزين عالييية ابألقفيياا. عًلييوي

 انعكست النتائ  إبجيابية   األماكن ذات التهلوية اجليدا للماء.  المولونية   ويط املزرعة السمكية.
بعيدا اسيتس   عمسياك تيري معروضية مسيببات األميراض ابلبيئية  (Skall and Mellergaard, 2005) دراسيةنصمبت حيث 

( مين عنيوات مستلفية مين األمسياك البمبريية VHSV عزن ضيريوال التسيمم اليدا الفريوسيي النيز  )  هذي الدراسة    و الل تعيش ضيهلا. 
ن هيذا الفيريوال متيوطن عحييث وجيد  وروبييةاألعذبية الياي املمتوزعة    ر البلةيق و ر القمان و  نوعاع  29احلية حيث بلو عددها 

لذل  وجب عهذ  ،ونقري عرب مياي البمبار امللتلفة األمساك املستزرعة ن الفريوال  اانتمامن  كانت   ، عن امللاوا ،  هذي املياي
األمسيياك ميين    اسييتس  هيي ن منيي ا تربييية األحييياء املائييية ميين ميين البيئيية البمبرييية  VHSVهييون الفييريوال دالتييدابري ال زميية ملنيي  
 عنوات مسببات األمراض ضيهلا. البيئات الغري معروا

ودوري    ميق األمن الغذائي العريب عنم من الًليروري مين  عمهية اانتاج السمكي( عن 0910 )منصور، كانت دراسة
سيترياد مين اليارج هاصية مين الربوتيحل احلييوال، ،وتملييا نسيب ا ري ا،حتياجات الًلرورية الغذائييةا،عتماد علحت اانتاج ا لي لتوض

هلصت الدراسية  ا عنك بليو اانتياج السيمكي و سنة. كسم/  7.9حتياجم من األمساك حوايل حيث بلو نصيب الفرد   ليبيا من ا
تواضق توم  ذل  ،  ا،0912مليون طن عاا  139من  نتاج العامل والذي بلو  %0.9طن، بنسبة قدرها  2.9  الوطن العريب 

ا تليهليا موريتانييا ّ املغير ، كمية اانتاج العريب م  مواردي ااائلة من ع ار وعودية و ار وجرا قاري حيث تعتيرب مصير األوا عربيعي
ات العلمية تواجم تنمية الثروا السمكية العديد من املعوقات عمههلا  ع  املوارد املالية ملقاري  ا،ستزرات السمكي م  نم    الرب 

 وا،عتماد علحت الصيد ابلةر  التمليدية.   جمان الصيد البمبري
الل تواجم استزرات األمساك   املزارت السيمكية بتلي  املنةمية حييث (  ا معرضة املعوقات 0917،)عبدهللا دراسةهدضت 

وا،ستبانة وكانت عبرز  بياانت عن طريق املمابلة القلصيةويتم ا،ستزرات   ستة مراكز ضيهلا، وقد    مج  ال عقر مراكز  دارية تًلم
 جيياءت دراسيية ّويلييية و دارييية وضنييية علييحت التييوايل. نتييائ  الدراسيية هيييك عنييم هنيياك معوقييات  رشييادية وسييعرية وتسييويمية و نتاجييية وم

مستزرعحل األمساك   واضاة الفييوا مين ةة اارشادية الل يستفيد منهلا األنق( للتعرا علحت مستوى الدمات و 0910 )يوس ،
لصييية لعينيية عقييوائية ابملمابليية القاانت ابسييتلداا اسييتمارا ا،سييتبيان و  سييتزرات السييمكي، حيييث    مجيي  البيييلاجلمعييية التعاونييية 

 يع  املسيتوى العياا ل نقيةة اارشيادية، ونمي  كمييات امليياي   ضصيا  كألعًلاء اجلمعية   واضاة الفيوا، وكانت عهيم النتيائ 
 الوقت املناسب، وقلة التسيويق الصي ، وارتفات عسعار مستلزمات ا،ستزرات السمكي هاصعة األع ا و الزريعة، وعدا توضرها  

 معدن عجور العمالة.ارتفات و 
 ،البقيرية اليل متياز ذهيا منةمية البصيرا ا معرضة عهيم املموميات الةبيعيية و ( 0913 ،حسحلو  ت دراسة )هاجيهدضكما 

مثلييت بييوضرا والييل املمومييات البقييرية األرض املسييتوية وتييوضر املييياي والاييروا املناهييية امل ئميية و   حيييث مثلييت املمومييات الةبيعييية 
 ا،كتفياء اليذايت مين األمسياك والتصيدير لبياقي ملة ابا اضة  ا تقيسي  احلكومية ل سيتثمار   هيذا اجمليان للوصيون  ااألبدي العا



 مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                         
 (2021-يونيو( )1(، العدد )7المجلد )

  .....تقييم الوضع الراهن لالستزراع السمكي ابملزارع السمكية مبنطقة رأس اهلالل، ليبيا 
 

 

 -5A   .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

ل تكون مناسبة منهلا  ا ابقي دون اجلوار، وكانت عبرز نتائ  الدراسة هي الرتكيز علحت اهتيار عضًلا عنوات األمساك الاملدن اجملاورا و 
طيير  جديييدا   تمنييية احليوييية انتيياج سيي ،ت عمسيياك عالييية اانتيياج ذهييدا  مكانييية زبدا النمييو، واهتيييار  اتبيياتلعملييية ا،سييتزرات و 

 عن تكون بعيدا عن املللفات الزراعية و البقرية.عن تكون قريبة من مصدر املاء، و  موق  املزارت بقكا جيد يراعي ضيم
من مساحة الكرا األر يية  ،  %79ات املائية تقكا عن املسةمبمن عنم ابلرتم  ا  (0917)الديب، توصلت دراسة

عصييبح اسييتزرات األمسيياك  ييرورا لييذا لتلفيية، املصييادر امللييزون العيياملي ميين ا،مسيياك نتيسيية التلييويف ميين املنميي  حيياد   هناليي  عن 
التةيور التميين مين ا   ياضة   ،بكثيري عين عملييات الصييد امللتلفية اقتصادية بعد عن عصبمبت تكلفة   نتاج األمساك من املزارت عقا

حيث التمبكم   عملية التفيري  األمسياك و كمييات اانتياج طيا يتناسيب مي  احتيياج السيو  تعيود عمهيية اسيتزرات ا،مسياك  ا معيدن 
للمبوا ية لدواجن و املاشية، وارتفات الميمة الغذائاب ةع تمبويا الغذائي   األمساك عند التغذية علحت ع ئق متوازنة ععلحت بكثري ممارنال

 ونم  الربوتحل احليوال. عادناملعالية من الربوتحل و احتوائهلا علحت نسب األمساك لسهلولة هًلمهلا و 

 اإلطار النظري للدراسة. 2

حيييث يعييرا اسييتزرات األمسيياك   األقفيياا العائميية مسنييم تربييية األمسيياك   صييندو  معلييق   امليياء ومغلييق ميين مجييي  جوانبييم بواسييةة 
 (.Li and Mathias, 1994شباك عو شرائح هقبية )

ويعرضم آهر مسنمك تربية األمساك مسنواعهليا امللتلفية سيواء عمسياك امليياي املاحلية عو العذبية، واليل تسيتلدا كغيذاء لرنسيان  يت ظيروا 
وكميية و ييت سيييةرا اانسييان و  مسيياحات معينيية سييواء عحييواض تربييية، عو عقفيياا بمصييد تةييوير اانتيياج وتثبيييت ملكييية املييزارت 

 .(0990 ،)هلياللمنتسات 
ي تعتييرب وسيييلة جيييدا انتيياج األمسيياك   املنيياطق الييل يصييعب ضيهلييا ا،سييتزرات ابلةيير  التمليدييية األهييرى مثيياك البمبييار وهيي

يعتميييد اسيييتزرات األمسييياك البمبريييية بقيييكا كبيييري عليييحت موقييي  ا،سيييتزرات ونيييوت األمسييياك وطريمييية  والبمبيييريات واأل يييار واجليييداون املائيييية.
 ، ابا ييياضة  ا متابعييية األمسييياك مييين حييييث تغيييذيتهلا وتنايييي  األقفييياا ا ملييية ابلفًلييي ت ا،سيييتزرات وكثاضييية التليييزين ونيييوت العلييي

  دهيان بعيض مسيببات األميراض وظهليور  العًلوية، وعيًلعا استلداا بعض املواد الكيميائية كع ج ومًلادات التلويف مما يسيبب 
ة ابألقفاا العائمة، وذلي  ويو التنميية املسيتدامة ل مسياك س ،ت جديدا من البكتريب املماومة للمًلادات احليوية   البيئة ا ية

ومميا سيبق ن حيظ عن عمليية ا،سيتثمار    .(Wu, 1995ة )يييييييييليذل  مين الًليروري رصيد كاضية األنقيةة الاصية ابمليزارت السمكي
مسيتوى عميق األقفياا العائمية  ؛عحلاملعوقيات اليل تواجيم امليربحل عو املسيتزر  منهلياك ،ا،ستزرات السمكي يواجيم العدييد مين املعوقيات

ا، وكلما زاد العمق   منةمة األقفاا زاد معدن السما  للتيار املائي ابملرور هي ن المفي ،  0داها الربك  روري ع، تما عن 
 (.0913 ية والزراعة ل مم املتمبدا،ذلتسديد املياي وتمليا  و الةمبالب )منامة ا،ت

 ك(0912 ،ة لتنمية الثروا السمكية)اايئة العام ألقفاص العائمةمميزات استزراع األمساك يف امن 
 تمليا الًلغط علحت األرا ي املستلدمة لرتبية األمساك. -
تسيدد املسيتمر للمياء مميا يملييا مين  يو الةمباليب وكيذل   يدد األكسييسحل الييد ل مسيياك مي  اجللنميو ل بيئية طبيعيية ريوضتي -

 وعدا ضساد املاء.

 وصيد األمساك.سهلولة متابعة ورعاية  -
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  .يتم ا،تفا  علحت بي  األمساك وهي ما تزان حية   عقفاصهلا مما يتيح للمريب احلصون علحت سعر جيد -
 :(0912 )اايئة العامة لتنمية الثروا السمكية، عيوب االستزراع األمساك يف األقفاص العائمة

   حالة اكتااظ المف  ابألمساك طا يسبب هسائر كبريا.  األمساك هاصعةبحل ي مكانية حدويف عمراض وانتقار  -
 ضمد كمية من الغذاء هارج المف  عو ترسبم   المات. -
نم    كمية الضتمبات القبكة مما يؤدي  ا ض سرعة تدضق املاء؛ نتيسة لًليق  و الةمبالب مما يسبب   ا فا -

 األكسسحل املذا  ل مساك.
 .هرو  األمساك من األقفاا -

من املهلم عهيذ   ا،عتبيار سيرعة امليياي   املكيان اليذي   اهتيياري لرتبيية األمسياك  ، رورا وجود سوية جيدا ابألقفااكذل  
هييذي السييرعة ، تسيياعد    ييدد املييياي ابألقفيياا حيييث عن اثنية سييم/ 0سييرعة املييياي الراكييدا عقييا ميين ميين حيييث سييرعة حركيية املييياي 

 بييداها الييتلل  ميين الفًليي ت سييم/اثنية لتسديييد األكسييسحل و  09 ميين ربرعة املييياي عكييالًلييروري عن تكييون سيي ميينلييذا العائميية، 
جملييرى ابألمسيياك عيين انميي  األكسييسحل  ت  ا صمرهييا طييا يسييبب األمييراض و حيييث يييؤدي تييراكم الفًليي ،عييدا تراكمهليياا و اقفيياأل

عن تكيون  ،ابملرور، ومن املهليم عيًلعيا ئيعو عكثر للسما  للتيار املا اع يفًلا عن تكون املساضة بحل عمق المف  عن المات مرت و املائي، 
 ؛ 0912ئيية العاميية لتنمييية الثييروا السييمكية،)ااي بعيييدا عيين امللييواثت البيولوجييية والصييناعية والكيميائييية واملبيييدات احلقييرية األقفيياا

 (.0913ية والزراعة ل مم املتمبدا، ذمنامة ا،ت
ضفي العادا يستلدا   التغذية  ،يعترب عحد املعوقات الل تواجم تربية األمساك البمبريةالذي و  األمساك توضر عع ا تغذية   اضة  ا

كيذل  مين املمكين اسيتلداا الصييد مميا يهليدد الناياا البيئيي، و استهل كهلا بكميات كبريا من بيئة عمساك منلفًلة الميمة الغذائية، و 
ن عتلييب األمسيياك املسييتزرعة هييي عمسيياك ،محيية، و تتغييذى عا  ييد ذاتييم حيييث اييد ا يقييكا عائمعييهييذي األمسيياك   تغذييية البقيير، وهييذ

هلدد البيئة البمبرية، بذل  وجب ا،نتميان مين األمسياك املنلفًلية الميمية ي اع علحت عمساك منلفًلة الميمة الغذائية مما عصبمبت مصدر 
صون عليهلما من زيت السم  والل يتم احللسم  و املمكن عن  توي علحت جريش ا هي منو  ؛ئية  ا األع ا املركبة املصنعةالغذا

والتنيوت  انحيية الناياا البيئييعو مين بمياب األمسياك اليل تعتيرب مين  مسصصة بصورا مستدامة اذا الغرض هي تكونمصائد األمساك، و 
 (.0912ية والزراعة ل مم املتمبدا، ذصائد األمساك )منامة ا،تاحليوي عقا  ررعا ط

 االستزراع السمكيمعوقات . 2.1

واألسياليب  للتوصييات الفنيية ايمصد ذها كا ما يواجم حيائزي امليزارت السيمكية املبمبيوثحل مين مواني  وصيعوابت  يون دون تةبيمهلمي
عو اانتاجيييية عو  و السيييعريةع تعليييق ابجلوانيييب التمويليييية واادارييييةاليييل تسيييواء  ،املسيييتمبدثة ،سيييتزرات األمسييياك بةريمييية مثليييي طيييزارعهلم

 كما يليك  (0917)عبد هللا، التسويمية عو اارشادية عو الفنية عو احليوية

 املعوقات اإلدارية والتمويلية. 2.2.1
للميييزارت السيييمكية، وكثيييرا  يمصيييد ذهيييا املوانييي  والصيييعوابت املتعلمييية ابلتكيييالي  املرتفعييية انقييياء مزرعييية مسكيييية، وقصييير امليييدا ااجياريييية

الًلرائب، وعدا تواضر مسازن عو ا،سرتاحة ابملزرعة، وعدا وجود مصدر مايل مستمر لتمويا عملية ا،ستزرات السمكي، وعدا تواضر 
 اامكانيات املادية للزردات.
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 املعوقات اإلنتاجية. 1.2.1
الو   األمثا، وقلة ا صون السمكي، وارتفات درجة حرارا     ويمصد ذها املوان  والصعوابت املتعلمة اب فاض معدن اانتاج عن

تلويف البيئة املائية وا فاض جودسا، وا فاض نسبة األكسسحل الذائب و ندرا املياي وعدا تواضرها علي مدار العاا، و ضصا الصي ، 
اي ا،سيتزرات، ويف تغيريات   درجية ملوحية ميي  املياي   ضصا الصي ، وظهلور الكثري من األمراض بحل األمساك عثناء الرتبية، وحيد

، والنودات الباردا   ضصا القتاء، وصعوبة احلصون علي الزريعية اجلييدا، وعيدا  دهيان نايم الزراعية املكثفية   وطون درجة اانتاج
رات، وعيدا تيوضر مسيتلزمات ز ، وكثرا  و النبااتت املائيية   عحيواض ا،سيت  الوقت املناسبعمليات ا،ستزرات، وعدا تواضر الزريعة 

 ، ونفو  عدد كبري من الزريعة عثناء النما والتلزين، وعدا ص حية املياي ،ستزرات السمكي.اانتاج

 املعوقات اإلرشادية. 2.2.1
ابملةبوعات  يمصد ذها املوان  والصعوابت املتعلمة بعدا و و  دور اارشاد الزراعي   تنمية املزارت السمكية، وعدا امداد املزارعحل

اارشادية، وتيا  الدور التوعوي للهليئية العامية لتنميية الثيروا السيمكية، وعيدا وجيود ميزارت مسكيية  رشيادية، و يع  دور مجعييات 
 ا،ستزرات السمكي، وعدا وجود ا اد حلائزي املزارت السمكية.

 املعوقات الفنية. 2.2.1
املعرضيية بكيفييية التسييميد العًلييوي للمزرعيية السييمكية وبةيير  الوقاييية والعيي ج ألمييراض ويمصييد ذهييا املوانيي  والصييعوابت املتعلميية بعييدا 

عيداد املزرعية، ومسسي  تربيية ا،مسياك، وبكيفيية التسيميد الكيمياوي للمزرعية  مساك، وطواصيفات املزرعية، ومسسي  وبكيفية تغذية ا،
 . ا،مساك السمكية، وبكيفية حصاد

 الدراسة امليدانية وإجراءاهتا. 2

ا للتوصيا تناون الباحثان   هذا اجلانب ااجراءات العملية الل   اتباعهليا   هيذي الدراسية واألسياليب ااحصيائية املسيتلدمة ضيهلي
 النتائ . ا 

 دراسةالوعينات جمتمع . 2.2

 اتواشيتملت عينيي زرعيية.تكيون جمتمي  الدراسيية مين املهلتميحل وامللتصييحل بمةيات الثييروا البمبريية طنةمية الدراسيية إب ياضة  ا حيائزي امل
 .دراسةال اتوص  عين( يبحل 1اجلدون )( ضردعا   اهتيارهم ابلةريمة العقوائية، و 13الدراسة علحت )

ال اا ن حسب اجلن  عان البمبري طنةمة ر جمليو ح اجلدون السابق توزي  عضراد عينة الدراسة من املهلتمحل وامللتصحل اب
، عمييييا عيييين سيييينوات الييييربا لعينيييية الدراسيييية  ضمييييد بلغييييت نسييييبة املهلتمييييحل %10.0انيف واا %97.0 حيييييث بلغييييت نسييييبة الييييذكور

ان جمليبينما بلغت نسيبة املهلتميحل وامللتصيحل اب ،%19.9سنوات  0ان البمبري الل بلغت سنوات هربسم عقا من جملوامللتصحل اب
بلغييت نسييبة املهلتمييحل وامللتصييحل   حييحل  ،%00.9سيينوات  االبمبييري الييذين تييرتاو  سيينوات هييربسم العملييية ميين  سيية  ا عقيير 

عمييا ميين حيييث توزييي  عينيية الدراسيية للمؤهييا العلمييي ؛ %03.0 واتان البمبييري الييل ضاقييت سيينوات هييربسم العملييية عقييرا سيينجمليياب
، بينما بلغت نسبة ممن هم %10.0ان البمبري بمةات الثروا البمبرية من محلة املؤها املتوسط جملبلغت نسبة املهلتمحل وامللتصحل اب

 ر ييييياجستيامل،   ححل بلغت نسبة محلة %3.0ا يييييييييييات عليييييييييييوا دراسييييييي،   ححل بلغت نسبة محلة دبل%09ن محلة املؤها العايل م
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 اجلن   الدراسة حسبتوزي  عضراد عينة الدراسة من املهلتمحل وامللتصحل بمةات الثروا البمبرية طنةمة  .1جدول 
 العلمي وجهلة العما واملؤهاالربا وسنوات 

 

عميا مين حييث توزيي  عينية الدراسية حسيب جهلية العميا ضميد تبيحل عن  ؛%3.0عما عن محلة الدكتوراي ضميد بلغيت نسيبتهلم  ،00%
مةييات لطهلنيية تةيياال اب %3.0ال اايي ن، وعميين مسييتلدمي مينيياء ر  %37.0ميين مييوظفي اجلامعييات امللتلفيية، بينمييا  31.0%

 مييين %3.0مييين ميييوظفي قةييات الثيييروا البمبريييية و %10.0مييين ميييوظفي شييركة شيييواطر  ليبييييا لزراعييية األمسيياك و %3.0اليياا، و
 موظفي مصلمبة اااثر.

 أسلوب مجع البياانت وحتليلها. 2.2

لمد   استيفاء البياانت ال زمة لتمبميق عهداا الدراسة ابستلداا استمارا استبيان ابملمابلة القلصية ألضراد عينة الدراسة، وذل  
 عليحتًلمنتم ا،ستمارا من بياانت للتعيرا  جراء ا،هتبار املبدئي ملا ت ل بعد تصميمهلا و عدادها بصوري مناسبة اذا الغرض. وكذ

رئيسييحل، تًليمن  جيزئيحلنماط الًلع  والمصور، مما عات  الفرصية لتعيديلهلا وو يعهلا   صيورسا النهلائيية، وقيد تًليمنت ا،سيتمارا 
ابملقك ت اليل تواجيم األون جمموعة البياانت املتعلمة خبصائ  املبمبوثحل، بينما اشتما اجلزء الثال علحت جمموعة البياانت املتعلمة 

ا،ستزرات السمكي، وبعد تفريو البياانت الواردا ابستمارا ا،ستبيان   تصنيفهلا وجدولتهلا، وقد   استلداا عدا عساليب  حصائية 
 متبعة.

 

 النسبة العدد الفئات اخلاصية

 8..5 41 ذكر النوت
 42.8 2 عنثي

 سنوات البييييييرا
 45.5 3 سنوات 8عقا من 

 28.1 1 سنوات 41سنوات  ا  8من 
 2..8 9 سنوات 41عكثر من 

 املؤها العلمي

 42.8 2 مؤها متوسط
 81.1 5 مؤها عايل
 2.. 4 عليادبلوا دراسات 
 28.1 1 ماجستري
 2.. 4 دكتوراي

 جهلة العما

 34.2 8 جامعة
 8..3 . البمبرية
 2.. 4 تةاال

 2.. 4 شركة شواطر ليبيا. لزراعة ا،مساك
 42.8 2 قةات الثروا البمبرية

 2.. 4 ا،اثر
 100 11 إمجايل العينة
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 اختبار الثبات والصدق الداخلي. 2.2

هييو مو يح ميين هيي ن  الدراسيية كمياوذلي  ،هتبييار مسيتوي الثبييات والصييد    ردود عينية  لفاكرونبييا عسيتلدا الباحثييان اهتبيار ا
 (.2اجلدون )

 ((Reliability Statistics اهتبار الثبات والصد  .2جدول 
Cronbach's Alpha No of Items 

.622 22 
                  

مسيتوى ممبيون مين ثبيات  يبيحلواليذي كرونبيا  لفيا  عمين هي ن اهتبيار  %2.2.ميا الثبيات يتًلح عن قيمية معا( 2)من اجلدون  
والييذي ( %.5.5.ردود عينية البمبيث، ويقيري اجليذر الرتبيعيي ملعاميا الثبيات  ا مسيتوى الصيد    ردود املبمبيوثحل اليذي يبليو )

 ممبو،ع تعميم نتائ  الدراسة امليدانية. وعليم يكونالداهلي لعبارات املمياال الذي دثا عداا الدراسة،  تسا ا،يقري  ا صد  
 .(3)اجلدون  ، كما  ،( ،رطا، )مواضقيستلدا   حالة ااجابة  حدى ث يف هيارات مثا  كالثالثيمقياس ليكارت 

 

 ممياال ليكارت الث ثي .2جدول 
 الرأي املتوسط الوزن

 ، ...4 ا  4من  4

 رطا 2.33 ا  ...4من  2

 مواضق 3 ا  2.31من  3

 نتائج. ال4

ال اايي ن حييون الو يي  الييراهن ل سييتزرات السييمكي ع( نتييائ  التمبليييا ااحصييائي ،سييتساابت عينيية الدراسيية طنةميية ر 1) دوناجليي و ييحي
لييو ب "اايي نزارت السييمكية طنةميية راال للمعوقييات الييل تواجييم ا،سييتزرات السييمكي ابمليي"عن املتوسييط العيياا  بييحليتحيييث  .ابملييزارت السييمكية

وعيدا  ةتراوحيت درجيات املواضمية املرتفعي" قات الل تواجيم ا،سيتزرات السيمكي"املعو وهذا يعين عن ا اهات مفردات العينة وو (، 2.15)
 (.3.11 ا  4.55املواضمة، حيث بلغت املتوسةات احلسابية من )

مصدر مايل مستما لتمويا عملية ا،ستزرات السمكي والتكالي   عدا تواضر اامكانيات املادية للزردات وعدا وجودولمد انلت عبارات 
تيا  الدور التوعوي لمةات ملرتبة األوا، وجاءت   املرتبة الثانية وحلت اب (3.11)طتوسط حسايب  املرتفعة انقاء مزرعة مسكية

(، وجاءت 2.52) يات ا،ستزرات السمكي ع  تيا  مجع، و  املرتبة الثالثة (2.55طتوسط حسايب ) الثروا احليوانية والبمبرية
(، و  املرتبة الامسة 8..2عدا و و  دور اارشاد الزراعي   تنمية املزارت السمكية   املرتبة الرابعة وطتوسط حسايب )عبارا 

نةمة ملالثل  ابعدا تواضر مصان  (، وتساوت العبارات 9..2طتوسط حسايب )  نما الزريعة واألمساك للمزرعة جاءت عبارا تكالي
 (.3..2) طتوسط حسايبا وعدا استمرار سعر بي  األمساك وقلة جودا األع  ،ترا  ا،سوا  ابألمساك املستورداو 
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 ال اا ن حون عنتائ  التمبليا ااحصائي ،ستساابت عينة الدراسة طنةمة ر  .4جدول 
 .الو   الراهن ل ستزرات السمكي ابملزارت السمكية

املتوسط    الرتتيب  الرأي
 املرجح

 األسئلة التكرار
 نعم رمبا ال

 .عدا و و  دور اارشاد الزراعي   تنمية املزارت السمكية 42 1 1 8..2 1 مواضق
 .تيا  الدور التوعوي للمةات الثروا احليوانية والبمبرية 41 2 1 2.55 2 مواضق
 .السمكي ع  تيا  مجعيات ا،ستزرات  43 3 1 2.52 3 مواضق
 .نةمةملعدا تواضر مصان  الثل  اب 42 2 2 3..2 . مواضق
 .تكالي  نما الزريعة واألمساك للمزرعة 44 8 1 9..2 8 مواضق
 .عدا تواضر وسائا نما جمهلزا للنما األمساك 44 3 2 .2.8 . مواضق
 . ترا  ا،سوا  ابألمساك املستوردا 41 . 1 3..2 . مواضق
 .عدا تواضر املعلومات السعرية التسويمية 41 1 2 2.81 5 مواضق
 .حدويف تغريات   درجة ملوحة مياي ا،ستزرات 1 5 1 2.11 42 رطا
 .كثرا  و النبااتت املائية   عحواض ا،ستزرات 8 1 . 4.55 41 رطا
 .ا فاض نسبة األوكسسحل الذائب   املياي ه ن ضصا الصي  8 5 3 2.43 44 رطا
 .مثاا فاض معد اانتاج عن الو   األ 5 . 2 2.35 9 مواضق
 .زبدا النودات الباردا ه ن ضصا القتاء . . 3 2.49 41 رطا
 .الزريعة اجليدا علحتعدا توضر مستلزمات اانتاج صعوبة احلصون  44 3 2 .2.8 . مواضق
 .قلة جودا األع ا 41 . 1 3..2 . مواضق
 .سعر بي  األمساكعدا استمرار  44 1 4 3..2 . مواضق
 .ارتفات اجيار األرا ي السمكية 8 8 . 4.91 43 رطا
 .ارتفات اسعار  ليا الع ئق واملياي للمزرعة 41 1 2 2.81 5 مواضق

عييدا تييواضر اامكانيييات املادييية للييزردات وعييدا وجييود مصييدر مييايل مسييتما لتمويييا عملييية ا،سييتزرات  .4 1 1 3.11 4 مواضق
 .السمكي

 .التكالي  املرتفعة انقاء مزرعة مسكية .4 1 1 3.11 4 مواضق
 .كثرا مقاكا الًلرائب 8 1 . 4.55 41 رطا
 .ابملزرعة اسرتاحةعدا تواضر مسازن عو  9 1 3 2.35 9 مواضق
    املتوسط العام 10 4 2 2.42 الرأي العام موافق

 

 

كثرا مقاكا وعما عن العبارات الل انلت عقا ا،ستساابت من قبا امللتصحل واملهلتمحل   عينة الدراسة ضساءت عبارتحل  
ارتفات  بينما حلت   املرتبة الثانية ،(4.55) طتوسط حسايب  و النبااتت املائية   عحواض ا،ستزرات   املرتبة األوا وكثراالًلرائب 

، وجاءت عبارا حدويف تغريات   درجة ملوحة مياي ا،ستزرات   املرتبة الثالثة (4.91 جيار األرا ي السمكية وطتوسط حسايب )
 (.2.11وطتوسط حسايب )
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 ناقةةامل. 5

مما سبق  يتًلح وجود مقك ت ذات عمهية قصوى تستدعحت و عهلا   ا،عتبار والعما علحت حلهليا حيمي دكين النهليوض إبنتاجيية 
واحلفاظ علحت الثروا السمكية، وا،هتماا  ائزي املزارت السمكية، حيث كان اامجيات بيحل مجيي  ا،ستزرات السمكي طنةمة الدراسة 

وعييدا تييواضر    املقييك ت املتعلميية ابلعمليييات التمويلييية    ارتفييات تكييالي   نقيياء املزرعيية السييمكية،  %199املبمبييوثحل بنسييبة 
وارتفات عسعار الع ئق املناسبة لتغذية  اامكانيات املادية للزردات وعدا وجود مصدر مايل مستما لتمويا عملية ا،ستزرات السمكي،

ة علحت التمويا الذايت اجراء عملية ا،ستزرات السيمكي، وصيعوبة احلصيون عليحت قيروض األمساك، وعدا قدرا حائزي املزارت السمكي
  .(;Li and Mathias,1994 0917،هللا )عبد يل ستثمار   ا،ستزرات السمكي وهذا يتفق م  ما وجد

الزراعيي   تنميية عيدا و يو  دور اارشياد و  تيا  الدور التوعوي للمةيات الثيروا احليوانيية، والبمبريية وقد جاءت مقكلة
دور مجعيات املتلصصة   هذا اجمليان؛ لتعيرب عين قصيور   الناحيية اارشيادية ايذي الفئية مين اليزردات كميا  و ع  املزارت السمكية،

 .( ,0990Skall and Mellergaard( و )0917،هللا عبد)دراسة جاء   
مثليت   ا فياض عسيعار تسيويق واليل  ابلنيواحي التسيويمية،عدا استمرار سعر بي  األمسياك املتعلمية  وقد جاءت مقكلة

 وصيعوبةاألمساك، وعدا توضر عسوا  قريبة من املزارت السمكية، وقلة املناضذ التسويمية، وقلة املعلومات املتوضرا عن تسيويق األمسياك، 
 .(0917) عبد هللا نما األمساك من املزارت  ا عماكن التسويق وهذا يتفق م  ما وجدي

 التوصيات. 1

عليي ميا بيدنتيم نتيائ  الدراسية مين وجيود العدييد مين املعوقيات اليل تواجيم الو ي  اليراهن ل سيتزرات السيمكي، للميزارت السيمكية  بناءع 
ًلرورا وجود مرشد متلص    ا،ستزرات السمكي حيصا علحت تدريب مسيتمر   هيذا طنةمة راال اا ن، لذا يوصي الباحثان ب

عليحت درايية بكيا ميا هيو جدييد   هيذا اجمليان، وعن ييتم صةييط بيرام   رشيادية متلصصية   ا،سيتزرات السيمكي  اجملان حمي يكيون
، وتوضري املةبوعات اارشادية الل تساعد هيؤ،ء ستزرات السمكي ابملزارت السمكيةحلائزي هذي املزارت؛ لتزويدهم بكاضة توصيات ا،
كميييا يسيييتلزا تفعييييا دور اجلمعييييات املتلصصييية   جميييان ا،سيييتزرات    هيييذا اجمليييان.اليييزردات عليييحت ا،طييي ت عليييحت كيييا ميييا هيييو جدييييد 

تعمييا علييحت تييوضري احتياجيياسم ميين  عو روابييط حلييائزي املييزارت السييمكية تيسييري تكييوين مجعيييات عو ا ييادات السييمكي، والعمييا علييحت
 ،ستغ ن األمثا ملزارعهلم.الل تساعدهم علحت ا مناسبة، وتوضري المروض امليسدرامستلزمات اانتاج مسسعار 

 املراجع

 العربيةأواًل: املراجع ابللغة 

مكتبة اايئة العامة لتنمية الفصا الثامن، ، ا،ستزرات   األقفاا العائمة، ا،ستزرات السمكي )تمنية و دارا((.2141اايئة العامة لتنمية الثروا السمكية )
 الماهرا، مصر.، األرا يوزارا الزراعة واستص   ، السمكية الثروا

 .ليبيا طرابل ، ،التمرير الوطين الراب  حون تنفيذ اتفاقية التنوت احليوي(. 2141اايئة العامة للبيئة )

 – .21ك .4، جملية دراسيات البصييراممومييات  نقياء ميزارت األمسياك   واضايية البصيرا. (. 2143) عميار عبيد اليرحيم ؛ حسييحل،هياجي، ابتسياا كياط 
228. 
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 مصر.املنصورا، 
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، جملية العليوا الزراعيية املسيتدامة .زارت السيمكية طمباضاية كفير القيي ا،سيتزرات السيمكي بيحل حيائزي امليمعوقات (. .214) عبدهللا، عمحد مصةفحت عمحد
 ..8-13(ك 2)13

 دار بضا العلمية للنقر والتوزي ، عمان، األردن. .األمن الغذائي وتكنولوجيا الغذاء(. .214) ضوزي، عمان عبد هللا 

 .343 -292ك 48،جملة كليات الرتبية .نتاج السمكي ودوري    ميق األمن الغذائي العريبا،(. 2149) منصور، ضتمبية عبوراوي اشتيوي

. رومييييييا،  يةاليييييييا. متييييييوضر علييييييحت اليييييييرابطك اض قةييييييات ا،سييييييتزرات املييييييائي   ليبيييييييياسييييييتعرا FAO (2143.)مناميييييية ا،تذييييييية والزراعيييييية ل مييييييم املتمبيييييييدا 
[http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_libya/ar.] 

 يةاليييا. متيييوضر عليييحت اليييرابطك  روميييا، .وتربيييية األحيييياء املائييية   العيييامل حالييية املييوارد السيييمكيةFAO (2141 .)مناميية األتذيييية والزراعييية ل مييم املتمبيييدا 
[http://www.fao.org/3/i3720a/i3720a.pdf?utm_source=publication&utm_medium=qrcode

&utm_campaign=sofia14] 
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