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١

  الرابعالدرس 

  البحر مورد غذائي واقتصادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عدد الشروط اإلحيائية لـتوفر األسـماك-١

  األمالح المعدنية §  الحرارة §  الغـذاء §  الضـوء §

  : بين الصيد التقليدي والصيد الصناعي الحديثا الفرقم -٢

  لصناعي الحديثاالصيد   .التقليديالصيد 

 .الشبكة والقرقوراستعمال  §

 .ضاربة األسعارمبسبب عجزه عن  يتراجع §

   .في المناطق الشاطئيةالصيادون يمارسه  §

 .العائمةشباك الجر استعمال  §

 .جهاز السوناراستعمال  §

  .الجر في األعماقشباك ل استعما §

  .رق الصيدطاشـرح  -٢

 كالـصناعة يستعمل ألوف الصيادين وماليين األشخاص في العالم النامي وسائل بسيطة           : ديالـصيد التقلي  )١

 .والقـرقور والشبكة

 :الصيد الصناعي )٢

 .تجر شباك الجر سفينة حديثة التجهيز :الصيد بشباك الجر ) أ

جهاز أساسي في الصيد البحري يكشف السونار مواقع األسماك تحت المـاء             :الصيد بواسطة السونار   )  ب
 .طة الموجات الصوتية وينقلها إلى الشاشة تلفزيونيةبواس

  .تعتبر طريقة الصيد بشباك الجر مضرة بالبيئة البحرية: علل -٣

 .أثقـال الرصاص تـتلف الكثير من الحيوانات والطحالب والبيوض §

 .تراكم األسـماك يحبس صغار األسماك ويمنعها من النجاة §

  .صناعيصف طريقة الصيد بالسونار أو الصيد ال -٤

 .تقوم طائرة مروحية بالتفتيش عن أسـراب األسماك §

 .تقوم سفينة مجهزة بالسونار في تحديد كمية السمك وعمق المياه §

 .تجمع سفينة أخرى األسـماك حول أنـبوب يـدفع الهواء §

 .تقوم سفينة بمحاصرة األسـماك كهربائـياً ودفعها باتجاه خرطوم الضخ §

  . في سلسلة اإلنتاجمؤسسة الصيد حلقة وسطى: علل -٥

 . ألف طن٢٠تملك أساطيل مهمة من السفن التي أصبحت معامل عائمة تصل حولتها أحيانا إلى  §

 . طن من األسماك يوميا أو توضيبها٣٠٠ شخص ويباشر بتصنيع أكثر من ٥٠٠يصل طاقم الصيادين إلى  §

 .تؤمن سفن صغيرة االتصال بالمرافئ عبر رحالت مكوكية §

 .مة للتجهيز واإلنتاجاستثمار رساميل ضخ §





 
٢

 .تزيد أرباحها من خالل رفع إنتاجية العمل §

  ما هي شروط رفع إنتاجية العمل بمؤسسات الصيد الحديث؟ -٦

  .التوفير في المحروقات §  .تخفيض األيدي العاملة §  .مكننة العمل §

  . عدد الخدمات األساسية التي تحتاجها مؤسسات صيد األسـماك-٧

 محطـات  – أسـواق البيـع   – مخازن التبريد – خزانات الوقود – مرائب الصيانة –و السفن   أرصفة لرس  –مرافئ  
  . مركز لالتصاالت الالسلكية–السيارات والقطارات 

  : قارن بين مؤسسات الصناعة البحرية و مؤسسات الخدمات-٨

  مؤسسات الخدمات  مؤسسات الصناعة البحرية

 . السفن والتجهيزاتتوفر §

 .صيانة األدوات §

  .سائل التقنيةتأمين الو §

 . تمويل العمليات اإلنتاجية والتجاريةتؤمن §

 .تقوم باألبحاث الالزمة للتوسع والتحديث §

  .تدرب السيد العاملة على التقنيات واألجهزة الحديثة §

  .عدد الطرق المتبعة لتصريف اإلنتاج في الدول المنتجة التي سعت إلى توسيع أسواقها -٩

 .إلنتاج طازجا إلى المخازن والمستهلكينإعداد جهاز توزيع يقوم بتوزيع ا §

 .إنشاء مصانع التبريد التي توضب األسماك وتجمدها قبل تصريفها §

 .تطوير الصناعات الغذائية التي تقوم بتعليب األسماك أو تصنيعها §

 .تنمية صناعة األعالف التي تطحن األسماك الستعمالها علفا للحيوانات §

  الصيد؟ وما التدابير المتخذة؟ما اآلثار البيئية المفرطة في  -١٠

  .تربية الحيوانات المائية أكثر ربـحا من تربية الحيوانات البرية:  علل-١١

  .تحويل الغذاء إلى بروتين بنسبة مرتفعة §  .للحيوانات المائية على التكاثرقدرة هائلة  §

    "العـمق"مجال بحري مثلث األبعاد  §

  .حدد سلبيات وإيجابيات زراعة المائيات -١٢

  .وضـح األزمات التي واجهت حرفة صيد اللؤلؤ خالل القرن العشرين -١٣

 .م١٩٢٩تراجع الطلب على اللؤلؤ في أوروبا خالل أزمة  §

 .مضاربة اللؤلؤ االصطناعي في اليابان §

 .تلوث البحار التي ينمو فيها اللؤلؤ فيؤثر في توعيته §

  .تناقص الكميات المنتجة §  .انقراض األسماك §  .تلوث البيئة §  :ـاراآلث

  .اتخاذ تدابير تحد من تلوث المحيطات §  .إصدار تشريعات لحماية البيئة البحرية §  :التدابير

  .تحول العديد من األرصفة القارية والخلجان إلى مزارع خاصة وحظائر مسيجة §  :السلبيات

  .خفض األسعار §  .ريالحد من التلوث البح §  :اإليجابيات

  .فتح أمال جديدة في القضاء على النقص الغذائي §  .استمرار التطور التقني اإلحيائي §  

  .تحول الصياد من مغامر يطوف البحار إلى مزارع بحري §  





 
٣

  : أقرا المستند الذي يبين آلة الصيد الحديثة ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منه وفي ضوء ما درسته-١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ما طريقة الصيد المستخدمة في هذا المستند؟-١

  .ريقة الصيد بالسونارط §

   كيف تتم آلية الصيد في هذه الطريقة؟-٢

  .طوافة تفتيش عن رفوف السمكـ §

  .سفينة مجهزة بآلة السونار تمكنها من تحديد عمق الرفوف وحـجمها §

  .سفينة تضع الهواء إلـى األعـماق حيث يجتمع السمك إلى جانب خرطوم يقوم بشفطها §

  .الخرطوم بواسطة تيار كهربائيسفينة تقوم بدفع األسماك إلى فوهة  §

  . وضح خصائص الصيد التقليدي-٣

يزاوله ألوف الصيادين وماليين األشخاص في العالم النامي الذين يعيشون من حرفة الصيد فـي المنـاطق                  §
  .الشاطئية

  .يستعلمون وسائل بسيطة كالصناعة والشبكة والقرقور §

  . تفرضها مؤسسات الصيد الحديثةيتراجع تدريجيا بسبب عجزه عن مضاربة األسـعار التي §

   ما هي التدابير التي اتخذتها الدول للحد من اإلفراط في الصيد وانقراض األسماك؟-٤

  .إصـدار تشريعات لحماية البيئة البحرية §

  .تحديد نطاقات الصيد ضمن المياه اإلقليمية لكل دولة تريد المحافظة على مواردها §

  .تاتخاذ تدابير للحد من تلوث المحيطا §

  


