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 للحصول على درجة   

  اقتصاد زراعي  -الماجستير في العلوم الزراعية 

 وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة علها 

 ةــــــــــــــاللجن

       .......................                   أحــمــــد أحـــمــــد الســـــــيد. د.أ
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 .جامعة قناة السويس

                         ....................... عبد الرحيم محمد إسماعيل طه. د.أ
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 المـــوجـــــز
شهد إنتاج نظم االستزراع السمكى نموًا هائًال منذ منتصف الثمانينات بلغ نحو 

ألسماك ويغطى التوسع فى إنتاجه حتى جاوز ثلث اإلنتاج العالمى من ا. سنويًا% ٨
جميع مناطق العالم ويمثل االستزراع السمكى أغلب الزراعة المائية حيث بلغت جملة 

 مليون طن ٥١٫٦ مليون طن، منها حوالى ٦٦٫٧محصول االستزراع المائى حوالى 
 مليون طن من النباتات المائية ١٥٫١أسماك وقشريات ورخويات والباقى أى حوالى 

 .٢٠١٠صاءات وذلك إلح
ى                 وانى نظرا ال وتحدد مشكلة الدراسة فى وجود عجز نوعى وآمى فى البروتين الحي
الى      ان فرصة االآتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء محدودة فى ظل ارتفاع تكلفة االعالف وبالت

اع  عارهاارتف ات          .اس ى المنتج ب عل باع الطل اديا الش ديال اقتص ماك ب ر االس م تعتب ن ث وم
ة اديا      الحيواني ديال اقتص ه ب ن ان رغم م ى ال مكى المصرى عل اج الس ى ان االنت افة ال  باالض

وارد            إلشباع الطلب على المنتجات الحيوانية إال انه مازال يعانى من قصور فى استغالل الم
ذلك  ، السمكية التى تذخر بها مصر      اج األسماك في        آانت ل ات إلنت ذه المعوق  دراسة بعض ه

 .منطقة الدراسة
اإلستزراع السمكى فى مصر آهدف         راسة إلى دراسة اقتصاديات     تهدف الد و

 :يمكن معالجته لمشكلة الدراسة من خالل، عام
 . االستزراع السمكى ووضعه الراهن فى مصر-١
 .دراسة اقتصاديات نظم االستزراع السمكى من خالل الدراسات السابقة -٢
 .يتها فى عينة الدراسةدراسة إقتصاديات المزارع السمكية الخاصة ومعوقات تنم -٣

الدراسة لتحقيق أهدافها على مصدرين رئيسين للبيانات وهما بيانات         اعتمدت  و
تخ   رقية باس ة الش ن محافظ ا م م تجميعه ة ت ة ميداني تمارة اسداأولي ة تم اس بيان بالمقابل

اجى     الشخصية   ة     . ٢٠١٠/٢٠١١للموسم االنت من النشرات اإلحصائية      واخرى ثانوي
ة  والتي تصدرها وزارة الزراعة واستصالح االراضى  السنوية المنشورة     الهيئة العام

ة          وث العلمي ائل والبح ع والرس ض المراج ى بع افة إل مكية باإلض روة الس ة الث لتنمي
ل الوصفي           اعتمدت.المتعلقة بموضوع الدراسة   ى التحلي  الدراسة في تحقيق أهدافها عل

اس سواء من خ           الل التوصيف االقتصادى   والكمي لمتغيراتها اإلقتصادية موضع القي
ة         ة اإلنتاجي اليف     ، واألسعار ، لمتغيرات مدخالت ومخرجات العملي ود هيكل التك ، وبن

اج       إ ددة إلنت ل المح م العوام ى اه رف عل دات للتع ك الوح ب توصيف اداء تل ى جان ل

 



 
٥

ر   ى مص ماك ف ا ، األس تخدام      اآم ى أس ائى عل ل اإلحص ى التحلي ة ف دت الدراس عتم
ت      ل أس اج     ، خدام المتوسطات    األدوات البسيطة مث ة اإلنت اليف     ، دال ة التك وذج  ، ودال نم

 .قائمة دخل المزرعة
ى         افة ال واب باالض ع اب ى أرب تملت عل د اش ة فق تهدفه الدراس ا تس ا لم وتحقيق

 .المقدمة والملخص باللغة العربية واالنجليزية الى جانب المراجع والمالحق
لنظرى والتطبيقى للدراسة من فإنه يهتم باإلطار ا، أما بالنسبة للباب األول

خالل استعراض بعض المفاهيم والتعاريف المتعلقة بدراسة االستزراع السمكى 
، وتناول أيضًا األهمية االقتصادية لالستزراع السمكى، ووضعه الراهن فى مصر

واإلنتاج واالستهالك والتجارة الخارجية لالسماك ، وتطور اإلنتاج السمكى فى مصر
ناول الباب الثانى اقتصاديات انماط االستزراع السمكى من خالل فيما ت. فى مصر

بينما اشتمل الباب الثالث على آيفية اختيار . األستعراض المرجعى للدراسات السابقة
إلى جانب تحليال للبنية االجتماعية واالقتصادية للحائزين من خالل ، عينة الدراسة

السمكية من حيث توافر عرض الخصائص والسمات الخاصة باصحاب المزارع 
محل ، ومياه الرى المستخدمة، نوع الحيازة، البنية االساسية لمناطق المزارع السمكية

باالضافة إلى ، المهنة الرئيسية والثانوية، موقع المزرعة، اإلقامة الحالى والسابق
بينما يناقش الباب الرابع قتصاديات المزارع السمكية الخاصة  ، استخدام األرض

مستلزمات اإلنتاج والعمالة : أوًال: ات تنميتها فى عينة الدراسة من خاللومعوق
، اإلنتاجية السمكية واإليراد الكلى : وثانيًا، لالستغالل السمكى فى عينة الدراسة 

نموذج قائمة : وخامسًا، تقدير دالة االنتاج والتكاليف : ورابعًا، هيكل التكاليف: وثالثًا
: وسابعًا معوقات االستزراع السمكى فى عينة الدراسة :وسادسًا، الدخل المزرعى

 .مقترحات لعالج المعوقات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية من خالل الدراسة
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 شكــــر وتقديـــر
 توفيقه لي في إتمام وإخراج هذه الرسالة ى علالقديرفي البداية أحمد اهللا العلي 

 . سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمينىوأصلي وأسلم عل
اعترافًا بالفضل والجميل أتوجه بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذى الفاضل   

رغ ـ      عبد الرحيم محمد إسماعيل طه / األستاذ الدآتور تاذ االقتصاد الزراعى المتف أس
ازيق     -قسم االقتصاد الزراعي   ة الزق ة الزراعة ـ جامع  ى والمشرف الرئيسي عل    آلي

 . ما يمكن تقديمه من جهدوالذى قدم، الرسالة
تاذي الفاضل  ان ألس دم بخالص الشكر والعرف ا أتق دآتورآم تاذ ال ـد  /األس السـي

 جامعة  - آلية الزراعة  - قسم االقتصاد الزراعي   -أستاذ االقتصاد الزراعي  حـسـن مهــدى   
 .والذى قدم ما يمكن تقديمه لى من جهد، الزقازيق

ى ا         دير إل الة            آما أتوجه بخالص الشكر والتق ى الرس م عل ة الحك ادة أعضاء لجن لس
دآتور  تاذ ال ـيد   / األس ـد الس ـمد أحـم م          أح رغ ـ قس ى المتف اد الزراع تاذ االقتص أس

ا        -االقتصاد الزراعي  ه م ي من وقت ذي اقتطع ل  آلية الزراعة ـ جامعة قناة السويس ال
م وتوجيهات سديدة وتشجيع م          ي من عل يادته ل ستمر  آان لي عونًا وزادًا ولما قدمه س

ـور    / واألستاذ الدآتور . طوال فترة إتمام الرسالة    ـؤاد مشـــهــ أستاذ االقتصاد   أحمـد فـ
ة الزراعة    - قسم االقتصاد الزراعي        -الزراعى ازيق    - آلي ي من          جامعة الزق ه ل ا قدم  لم

 .مساعدات بناءة آان لها عظيم األثر في إثراء هذا العمل
لى اإلنسان قبل أن يكون عالمًا والعالم وال يفوتنى أتقدم بخالص الشكر والتقدير إ

 أستاذ االقتصاد محمد جابر عامر/ األستاذ الدآتوربكل ما تحمله معانى اإلنسانية 
 علمتنى الكثير واستفدت منك أآثر مما آنت .جامعة الزقازيق-بكلية الزراعةالزراعي 

 منه الكثير، والذى استفدت وتعلمت، أتخيل، فقومتنى وعملتنى آيف يكون البحث العلمى
 . الذى حمل أمانة العلم ونعم األب فى معاملة أبناءك من الباحثينفكنتم نعم الُمعلم

اعترافًا بالفضل والجميل أتوجه بوافر الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى أستاذي 
 - مدرس اإلرشاد الزراعي بكلية الزراعة محمد إبراهيم عبداهللا الخولى/ الدآتورالفاضل 
الزقازيق، على ما بذله معى من جهد وعطاء آبير إلتمام هذا العمل العلمى وعلى جامعة 

 .ما علمنى إياه ، أدام اهللا عليه الصحة والعافية
ولقرة عينى ونبض قلبى أبى الغالى وأمى الحبيبة، رضاآما عنى ساقنى إلى أآثر 

 آما أتوجه .ما آنت أحلم به، أطال اهللا فى عمرآما وجزاآما اهللا عنى خير الجزاء
 .بالشكر إلى إخوتى األحباء وفقهم اهللا فى حياتهم العلمية والعملية وسدد خطاهم

وأتمنى من اهللا أن تكون الرسالة قد خرجت في صورة مشرفه لي وألساتذتي 
 .الذين بذلو معى جهد آبير فى إتمام هذه الرسالة 

 واهللا ولــــى التوفيق
 البــاحــثة

ريهام حمدى حجازى
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بية لالستزراع ال        ١ ة النس يتطور األهمي اج السمكي ف سمكي في اإلنت
 ٢٢...........................................................................مصر

ة واالستزراع السمكي ٢ النسبة المئوية للمصيد من المصادر الطبيعي
 ٢٢................................................................٢٠١٠في عام 

ام           تطو ٣ رة من ع ى٢٠٠١ر المصيد السنوي في مصر خالل الفت  إل
 ٢٢..........................................................)بالطن (٢٠١٠عام 



 مقدمة
 :       تمهيد

ا من االستزراع السمكى         نتاج السمكى    الشهد ا  ذ منتصف        عالمي ائال من وا ه نم
ى      الثمانينات   ه      من القرن الماضى مما ادى ال ادة اهميت ذائى         زي فى نمط االستهالك الغ

ونظرا لتطور تقنيات االستزراع السمكى وتعدد      . )١(وبالتالى فى االمن الغذائى العالمى    
 ضروريانظم انتاجه اصبح من االهمية بمكان التعرف على خصائص هذه النظم أمرا             

ى أسس اقتصادية          ذلك يتطلب االمر ا      . لتقييم آفاءة ادائها وادارتها عل ة    آ ة التام لمعرف
اءة األ      ا يم آف ا للغرض     )٢(وتقسم نظم االستزراع السمكى       . داءلتطبيقية بمعايير تقي وفق

ذائيا من نظائره،                     ى غ ر واغن ا أآث ا حيواني من االستزراع الى نظم توفر غذاء بروتيني
ناعية    ة أوص ية أو ترويحي راض رياض رى ألغ ا ، او  –وأخ ات منه تخراج مرآب  اس

ة             الستخدام انواع منها    لتغذية األسماك من الفصائل المفترسة، وحسب مصدر الزريع
ق،              ز مغل ا فى حي م تربيته هناك نظم تعتمد على جمع الزريعة من المصادر الطبيعية ث
م               ى يفقس ث واخرى تعتمد على جمع بيض االسماك من تكاثر طبيعى واالحتفاظ به حت

نا    يح الص ى التلق د عل م تعتم ا نظ ة، ومنه م مكثف ى نظ ه ف ة  تربيت ة الزريع م تربي عى ث
. الناتجة من مفرخات صناعية مع االحتفاظ باالمهات ذات التراآيب الوراثية المنتخبة            

اج      ر اإلنت ف عناص توى تكثي ق مس م وف اديا تقس به   إواقتص ف وش تزراع مكث ى اس ل
اه             ومنخفض التكثيف،  مكثف، ة فى فى المي آما تقسم حسب نوعية المياه الى نظم تربي

ة       ). شروب(فى مياه عذبة او خليط منها       ) لبحارمياه ا (المالحة   وتاتى مصر فى المرتب
ىاأل والى   إل ول تج ح ا تن ى النه وطن العرب ى ال ماك ف اج االس اج % ٩٢٫٥نت ن االنت م

ل         ة حوالى           إالعربى من المزارع السمكية بينما يمث ا من المصايد الطبيعي % ١٥نتاجه
ذا     ، وتحتل مزارع االحواض ا )١(فقط من االنتاج العربى    بية فى ه ة النس لسمكية األهمي

 . رزالمجال ومعها األقفاص العائمة، وتربية االسماك المحملة على حقول األ
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البالد هي                روة السمكية ب وتعتبر األسماك من األغذية الهامة لإلنسان وتنمية الث
الستزراع   فإن ل،)١(الهدف السريع واألآبر للخروج من أزمة نقص البروتين الحيواني      

ا       السمك  ة أهمه ايير إنمائي ق عدة مع ام في تحقي داد     :  ي دور ه رة في إم مساهمته الكبي
رد المصري من األسماك حوالي  ل استهالك الف واني حيث يمث البروتين الحي رد ب الف

ة               % ٢٥ من استهالآه من البروتين الحيواني آما أن هذا القطاع يعول مايزيد عن ثالث
ة ال  تغلون بمهن ون المش مة يمثل ين نس يد واألنشمالي اع ص ذا القط ة به طة المرتبط

دخل  % ٨٫٢ليس هذا فحسب بل يحقق هذا القطاع ما يقرب من   . وأسرهم من صافى ال
ا         . الزراعي وتتضاعف أهمية هذا القطاع في مصر بتنوع مصادر الموارد السمكية آم

در مساحة                        ا أو المالحة حيث تق ة منه ة، العذب ة أو الخارجي اه الداخلي ونوعا سواء المي
والي    ا ر بح ة بمص طحات المائي ام    ١٣٫٣لمس ي ع دان ف ون ف ز . )٢(٢٠٠٥ ملي ويتمي

ة من           اج مرتفع ى معدالت إنت ه الحصول عل ه يمكن من خالل االستزراع السمكي بأن
ر                  ة وغي ور وتحت الحدي األسماك في فترة قصيرة نسبيًا وآذلك استغالل االراضى الب

اء اال ع للم توى المرتف ة ذات المس الحة للزراع تزراع الص اهم االس ا يس ى آم رض
ماك            اج األس ي إنت ع ف مكي والتوس اج الس مية اإلنت ار موس ن آث د م ي الح مكي ف الس

ة           االستزراع   اصبح .)٣(المرغوبة والمطلوبة محليًا وخارجيًا والتي تتصف بجودة عالي
ة الط ي مصر لمواجه ية ف زة األساس ة لالسمكي الرآي ى األسماك نتيج د عل ب المتزاي

ادة السكان   ذاء      الزي ى الغ ادة الطلب عل الي زي ا   . ية السريعة وبالت ويضاعف من أهميته
ات            ين المنتج ة ب ة متقدم ي مرتب مها ف ل هض ة ومعام ا الغذائي ن قيمته ل م وع آ وق
ا    ه قطاع ا يجعل ماك مم اع األس ي قط بية ف زة نس ث اتضح أن لمصر مي ة حي الحيواني

 التكاليف نسبيا في حين  واعدا في تغطية العجز الكبير في إنتاج اللحوم آبديل منخفض         
ائر                      ا الصيد الج ا منه ي تطور إنتاجه ات أثرت عل تواجه المصايد الطبيعية عدة معوق
رة من                        رة ناصر وتجفيف مساحات آبي اه في بحي ذب منسوب المي ة وتذب وتلوث البيئ
ل          ا وفى المقاب رات المصرية وتوقف مشروع الصيد في اعالى البحار وغيره البحي

ى ا     ا                أصبح االعتماد عل ل اتجاه ذاء يمث تج للغ الستزراع السمكي آنشاط اقتصادي من
                                                 

، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اإلدارة العامة وزارة الزراعة واستصالح االراضى )1(
) ٢٨ (٢٨ رقم سلسة النشرات اإلرشادية" االستزراع السمكي شبة المكثف"للتطوير واإلرشاد 

 .م٢٠٠٣لعام 
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 .)٢(،)١ (عالميا ويتوقع أن تبلغ مساهمته حوالي نصف إنتاج العالم من األسماك

 :مشكلة الدراسة 
ر     ى مص ماك ف اج االس ية النت زة االساس مكى الرآي تزراع الس بح االس أص

اج ا  ل انت ث يمث ماك، حي ى االس د عل ب المتزاي ة الطل تزراع لمواجه ن االس ماك م الس
 ،٢٠٠٩على مستوى الجمهورية فى عام      من انتاج االسماك    % ٦٤٫٦السمكى مايفوق   

والى   أ ا ح ل انتاجه ث يمث ة حي مكية الحوضية االهلي زارع الس ا الم ن % ٥٤٫١همه م
والى  ر، وح ى مص ماك ف اج االس الى انت تزراع % ٨٣٫٨١اجم اج االس ن انت م

وافر       ومع ذلك تبرز عديد من ال      )٣(.السمكى معوقات التى تواجه هذا النشاط منها عدم ت
د من               مستلزمات اإلنتاج، ونقص آفاءة استخدام بعض عناصر اإلنتاج، الى جانب عدي

اتى                  ى االستزراع النب ا ال ازة، وتحويله تقرار الحي ا  . المشاآل االدارية من حيث اس مم
وانى فى      يعد عائقا لتنمية هذا النمط الهام النتاج االسماك لسد العجز فى             روتين الحي الب

مصر، وتلك المعوقات اآدتها عديد من الدراسات السابقة فى هذا المجال وتبلورت فى           
روتين                  . )٤(اصدار حديث  وعى وآمى فى الب وتحدد مشكلة الدراسة فى وجود عجز ن

ى ظل  دودة ف راء مح ذاتى من اللحوم الحم اء ال ى ان فرصة االآتف وانى نظرا ال الحي
ة االع  اع تكلف عارها ارتف اع اس الى ارتف ديال     .)٥(الف وبالت ماك ب ر االس م تعتب ن ث وم

اج السمكى   ى ان االنت ة باالضافة ال ى المنتجات الحيواني ب عل باع الطل اقتصاديا الش
ة                    ى المنتجات الحيواني ديال اقتصاديا إلشباع الطلب عل المصرى على الرغم من انه ب

وارد            ا مصر          إال انه مازال يعانى من قصور فى استغالل الم ذخر به ى ت ،  السمكية الت
 . دراسة بعض هذه المعوقات إلنتاج األسماك في منطقة الدراسةآانتلذلك 
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  :أهداف الدراسة 
ى دراسة اقتصاديات          إلستزراع السمكى فى مصر آهدف          اتهدف الدراسة إل

 :يمكن معالجته لمشكلة الدراسة من خالل ،عام
 . االستزراع السمكى ووضعه الراهن فى مصر-١
 .دراسة اقتصاديات نظم االستزراع السمكى من خالل الدراسات السابقة -٢
 .دراسة إقتصاديات المزارع السمكية الخاصة ومعوقات تنميتها فى عينة الدراسة -٣

 : مصادر البيانات
 :الدراسة لتحقيق أهدافها على مصدرين رئيسين للبيانات وهما اعتمدت 

تمارة اس    دان محافظة الشرقية باستخ      بيانات أولية ميدانية تم تجميعها م      بيان تم اس
ية   ة الشخص اجى  بالمقابل م االنت ة  . ٢٠١٠/٢٠١١للموس رى ثانوي رات  واخ ن النش م

ي تصدرها وزارة الزراعة واستصالح االراضى              واإلحصائية السنوية المنشورة الت
ائل وال         ى بعض المراجع والرس بحوث  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باإلضافة إل

 .العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة

 :الطريقة البحثية 
ا                اعتمدت ل الوصفي والكمي لمتغيراته ى التحلي دافها عل  الدراسة في تحقيق أه

رات مدخالت               اإلقتصادية موضع القياس سواء من خالل التوصيف االقتصادى لمتغي
اليف     ، واألسعار، ومخرجات العملية اإلنتاجية     ى جانب توصيف      ا، وبنود هيكل التك ل

ا  ، اداء تلك الوحدات للتعرف على اهم العوامل المحددة إلنتاج األسماك فى مصر                آم
ل أستخدام                أعتمدت الدراسة فى التحليل اإلحصائى على أستخدام األدوات البسيطة مث

 .نموذج قائمة دخل المزرعة ، ودالة التكاليف ، دالة اإلنتاج ، المتوسطات 

 :محتويات الدراسة 
ة        ولت ى المقدم افة ال واب باالض ع اب ى أرب تملت عل ة اش داف الدراس ق اه حقي

 .والملخص باللغة العربية واالنجليزية الى جانب المراجع والمالحق
فإنه يهتم باإلطار النظرى والتطبيقى للدراسة من ، أما بالنسبة للباب األول

 السمكى خالل استعراض بعض المفاهيم والتعاريف المتعلقة بدراسة االستزراع
، وتناول ايضا االهمية االقتصادية لالستزراع السمكى ، ووضعه الراهن فى مصر 

واالنتاج واالستهالك والتجارة الخارجية لالسماك ، وتطور االنتاج السمكى فى مصر 
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فيما تناول الباب الثانى اقتصاديات انماط االستزراع السمكى من خالل . فى مصر
ث على آيفية اختيار بينما اشتمل الباب الثال. السابقةاألستعراض المرجعى للدراسات 

لى جانب تحليال للبنية االجتماعية واالقتصادية للحائزين من خالل إ، عينة الدراسة
عرض الخصائص والسمات الخاصة باصحاب المزارع السمكية من حيث توافر 

محل ، لمستخدمةومياه الرى ا، نوع الحيازة، ساسية لمناطق المزارع السمكيةاألالبنية 
لى إضافة باإل ،المهنة الرئيسية والثانوية، موقع المزرعة، ة الحالى والسابقاالقام

الخاصة بينما يناقش الباب الرابع قتصاديات المزارع السمكية  ،رضاستخدام األ
نتاج والعمالة  مستلزمات اإل:وًالأ:  من خاللومعوقات تنميتها فى عينة الدراسة

 :وثالثًا، يراد الكلىالنتاجية السمكية واإل ا:وثانيًا، ى عينة الدراسةالستغالل السمكى فل
 نموذج قائمة الدخل :وخامسًا،  تقدير دالة االنتاج والتكاليف:ورابعًا، هيكل التكاليف

 مقترحات : معوقات االستزراع السمكى فى عينة الدراسة وسابعًا:وسادسًا، المزرعى
 . المزارع السمكية من خالل الدراسةلعالج المعوقات التى تواجه أصحاب 
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 الباب األول
 االستزراع السمكي ووضعه الراهن في مصر

 :تمهيد 
واطن       ذاء للم وفير الغ ائم ت د دع ر أح ى مص مكى ف تزراع الس ر االس يعتب
ذا النشاط               المصرى، حيث تحرص وزارة الزراعة واستصالح األراضى على دعم ه

ة اال          ه وهو تغطي وانى باإلضافه          ليحقق الهدف المرجو من روتين الحي حتياجات من الب
ى        ع األفق ى التوس ه عل اع بقدرت ذا القط ز ه وانى ، ويتمي روتين الحي ادر الب ى مص إل

در بحوالى                  ى تق  ١٣والرأسى حيث أن مصر لديها من المساحات المائية الواسعة والت
مالية       رات الش ذلك البحي ر، وآ ط واألحم رين المتوس واطئ البح ى ش دان عل ون ف ملي

در بحوالى           زارع        ٢٦٨والداخلية آما يتوفر أيضا مساحات تق دان مستخدمة آم  ألف ف
ى   افة إل ذا باإلض رات، ه ول البحي مكية ح ى  ١٢س تخدم ف ب تس ر مكع ون مت  ملي

 .اإلستزراع المكثف والشبه مكثف
دين الماضيين،   رة خالل العق رة آبي ى مصر طف اج السمكى ف ق اإلنت د حق ولق

ام    ٣٥٠من  حيث إرتفع إنتاج األسماك    ى  ١٩٩١ ألف طن ع ام    ١٫٣ إل ون طن ع  ملي
زارع  ٢٠١٠ مكى خاصة الم تزراع الس اط اإلس ى تشجيع نش ة إل رة راجع ك الطف ، تل

ة               ،السمكية االهلية    ة المتاحة من المساحات المائي وارد الطبيعي بينما تقابل استخدام الم
 والتى سوف    خاصة البحرى منها تحديات آبيرة تحتاج الى مجهودات آبيرة لعالجعها         

ادة                           د عدد السكان وزي ذاء خاصة مع تزاي وفير الغ ذا القطاع فى ت تؤآد على أهمية ه
م       ة له ام        . اإلحتياجات الغذائي اج ع د زاد اإلنت الف طن بنسبة      ٢١٢ بحوالى    ٢٠١٠وق

ام % ١٩٫٣٩ ة بع والى  ٢٠٠٩مقارن ة بح اهمت المصايد الطبيعي د س ا % ٣٠ وق بينم
ام         % ٧٠ساهم اإلستزراع السمكى بحوالى      اج ع ة اإلنت  بحوالى   ٢٠١٠آما قدرت قيم

بة   ١٤٫٥ ه بنس ار جني ام  % ٢٤٫٢٩ ملي ة بع تزراع   ٢٠٠٩مقارن اج اإلس ع إنت  وارتف
والى  مكى بح بة ٢١٤٠٩٥الس ن بنس ام % ٣٠٫٣٥ ط ة بع ذه ٢٠٠٩مقارن ع ه  وترج

 .الزيادة إلى الطفرة التى حدثت لالنتاج من نظم االستزراع السمكى آما سبق اإلشارة
راهن فى مصر  من                    يتن اول هذا الباب دراسة االستزراع السمكى ووضعه ال

خالل مفهوم االستزراع السمكي ، وأنماطه ، وأهميته االقتصادية في مصر ، ووضعه 
  . ٢٠١٠ – ٢٠٠٥الراهن وتطوره خالل الفترة 
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 :)١(مفهوم االستزراع السمكي 
، أو )٢(األسماك استزراع : ينطوي االستزراع السمكي تحت عدة مسميات منها  

ماك  زارع األس ا ي )٣(م ريآم تزراع البح مي االس ه مس وي تحت ة )٤(نط ، أو زراع
ر ري  )٥(البح ي البح تغالل     )٦(، أوالرع اط الس ذه األنم ة ه امل لكاف طلح الش ، والمص

ائي      ة               )٧(الموارد الطبيعية هو االستزراع الم ة مائي ات في بيئ ة الكائن ي تربي ذي يعن ، ال
، وتشمل  )١٠ () )شروب (مياه قليلة الملوحة (أو خليط منهما )٩(حة أو مال)٨(سواء عذبة  

دفيات        ريات والص ماك والقش ا األس ة وأهمه ات المائي ن الحيوان ال م ات آ ك الكائن تل
دد              ذا التع ة والطحالب واإلسفنج ، ورغم ه ا األعشاب البحري ة وأهمه والنباتات المائي

افع اق           ق من ة من استغالل        فالمالحظ أنه يربطها هدف واحد هو تحقي تصاديه واجتماعي
راض          ى أو ألغ ذاء األدم ا للغ اج إم م إنت ي نظ ي ف ث ترب ة حي وارد الطبيعي ذه الم ه

ناعية   فنج  (ص ؤ واإلس ة     ) اللؤل اقير الطبي تخراج العق مكية أو الس يات الس أو للرياض
 .أوإلنتاج أسماك الزينة

عها ا    ائي وأوس تزراع الم اط االس م أنم مكي أه تزراع الس ر االس ارًا ويعتب نتش
ال           رأس الم ى االستخدام الكفء ل ًا إل ورغم تعدد نظم االستزراع السمكي تهدف جميع

ة       وارد المائي ن الم ب م ر المكع زمن للمت دة ال وارد    / لوح ن الم احة م دة المس أو وح
 .األرضية من خالل إنتاج أسماك سريعة النمو وعالية في آفاءة التحويل الغذائي

ذاء         وتتميز نظم اإلنتاج وفقًا لنو     عيه وآمية آل من األسماك المرباه والمياه والغ
المستخدمين، وطرق التكاثر والتحكم في التراآيب الوراثية لألسماك والظروف البيئية          
دي في استخدام        اج الزراعي التقلي المحيطة وال يعتبر االستزراع السمكي منافسًا لإلنت

ل        الموارد الطبيعية ألنه يستخدم األراضي البور أو الميا        ري، ب ه غير المستخدمة في ال
 . ىيمكن إعادة استخدام هذه المياه للري مرة أخر

                                                 
ة    ،"دراسة اقتصادية لالستزراع السمكي في مصر     ) "١٩٩٠(محمد جابر    (1) وراه، آلي الة دآت  رس

 . الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر
(2) Fish culture 
(3) Fish farming 
(4) marin culture 
(5) sea larming 
(6) sea ranching 
(7) Aquacuilure 
(8) sweetwatre 
(9) sea water 
(10) Brackish water  
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ة في                 ات المائي ة الكائن ومما سبق يتضح أن مفهوم االستزراع السمكي هو تربي
ة،         ات التربي ى عملي يطرة عل تحكم والس ن ال ان م ن اإلنس ة، تمك روف خاص ل ظ ظ

اه    ة المي منة نوعي ة (متض ط التربي ة، وظ )وس ن   ، والتغذي ة م اثر، والوقاي روف التك
األمراض والحماية من المفترسات، وذلك منذ تخزين الزريعة حتى حصاد المحصول            
د              للتسويق، وتكون التربية بغرض إنتاج غذاء لالستهالك اآلدمي، مع تحقيق أعلى عائ

ان               در اإلمك ة الطبيعي بق وازن البيئ أي أن . لالستثمار في وحدة الزمن دون اإلخالل بت
وارد                االستز ى استخدام الم وم عل اجي لألسماك يق ارة عن أسلوب إنت راع السمكي عب

وع                        ة ون ات التربي تحكم في عملي ة ال تغلة، مع إمكاني ر مس المتاحة، والتي قد تكون غي
ة      ادية وتدني افع االقتص اج والمن ادة االنت رض زي ة، بغ ات المنتج ماك والكمي االس

 . التكاليف

  : )١(سمكياألهمية االقتصادية لالستزراع ال

ي   واء ف تزراع السمكي س ة لالس ة االقتصادية واالجتماعي ل األهمي دد دالئ تتع
استغالل الموارد أوتحقيق األمن الغذائي أو تطوير نظم التسويق، ويعرض هذا الجزء             

 . أهم معالم هذه األهمية

تهلك  –١ يل المس ًا لتفض روض وفق ة المع ذلك آمي ويق وآ م التس ي موس تحكم ف  ال
ى مشاآل التخزين سواء            ومتطلبات ا  لسوق من أنواع األسماك، وآذلك التغلب عل

 . بالحفظ في الثالجات أو التجفيف

تغلة –٢ ر المس ة وغي وارد المتاح فء للم تخدام الك ة ( االس تها البديل اليف فرص تك
ئيلة تنقعات،       )ض رك والمس ة أو الب الحة للزراع ر الص ور غي ل األرض الب ، مث

اه ال اه الصرف والمي ذلك مي يط وآ اه شروب (خل ا تسمي مي ة، أي م ة وعذب مالح
 ). وغيرها

ه أنشطة                   –٣ افس ب ذي تن در ال ه بالق  عدم منافسة االستزراع السمكي لإلنسان في غذائ
ى نسبة                     دواجن عل وي عالئق ال ال تحت ي سبيل المث اإلنتاج الحيواني األخرى فعل

 . سماكمن الحبوب، بينما تنخفض عن ذلك آثيرًا في أعالف األ% ٦٠تصل إلى 

                                                 
ابر   (1) د ج ليمان ، محم راهيم س تزراع" ،) ٢٠٠٩(إب م االس منظ اديات  الس ، "كى االدارة واالقتص

 .مرجع سابق
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ماك   –٤ ذاء لألس ل الغ دل تحوي اع مع ف (  ارتف م   ) العل ي نظ واني ف روتين حي ى ب إل
دواجن                  ل الماشية وال واني مث اج الحي نظم األخرى لإلنت االستزراع السمكي عن ال

 . واألغنام
اليف وحدة                –٥ ذلك تك  انخفاض تكاليف إنتاج لحم السمك عن لحم البقر والدواجن، وآ

ن األ   ة م روتين المنتج واني        الب روتين الحي اج الب م إنت ين نظ ل ب ي األق ماك ه س
 . األخرى

اج الماشية حيث              –٦ ة بإنت ة مقارن  يمثل االستزراع السمكي أعلى آفاءة للغلة الزراعي
د عن                 يفوق اإلنتاج من السمك من وحدة المساحة مثيله من لحوم البقر ، حيث يزي

 . ستة أضعاف 
رجة ملموسة وسريعة واستثمارات أقل في  تساهم تنمية نظم االستزراع السمكي بد–٧

ذه      مواجهة زيادة الطلب على اللحوم وتضييق الفجوة القائمة خاصة أن استغالل ه
دوى        ة وذي ج ة مربح روعات إنتاجي مكي مش تزراع الس ي االس تثمارات ف االس

 . اقتصادية عالية
ة ا–٨ رامج التنمي ي ب ة خاصة ف ة الريفي ي التنمي تزراع السمكي ف اهم االس ة  يس لريفي

ة في               المتكاملة حيث يعتبر مصدرًا للدخل األسري والتوظف في القطاعات الريفي
 . الدول النامية منخفضة الدخل، وتحسين نوعية الحياة للريفيين الفقراء

وافر           –٩  ويعتبر االستزراع السمكي أحد محاور التنمية في المناطق الساحلية نظرًا لت
يناء،          اإلمكانيات الطبيعية للمزارع السمك    ية البحرية في مناطق البحر األحمر وس

 . والساحل الشمالي الغربي، وآذلك منطقة بحيرة السد العالي في مصر
م   –١٠ ي نظ اه ف ن المي ب م ر المكع احة أو المت دة المس ة وح اع إنتاجي ؤدي ارتف  ي

ى تخفيف             االستزراع السمكي بمعدالت تفوق آثيرًا المصايد الطبيعية لألسماك إل
ى   ادة     الضغط عل ن إع ن م ا يمك ة، آم ايد الطبيعي ي المص مكي ف زون الس المخ

ة،     ايد الطبيعي ي المص ًا أو صناعيًا ف ة طبيعي ة المفرخ ن الزريع زء م زين ج تخ
 . لحماية وتدعيم مخزونها السمكى

د المشترك للدراسات                –١١  يمثل نظمًا تقنية اقتصادية سريعة التطوير من خالل الجه
ادية إلآث  ة واالقتص ط  البيولوجي ماك، أو خل و األس رعة نم ة، أو س ار الزريع

ة،    ب الوراثي ة التراآي راض وتنمي ة األم رق مقاوم الف، أو ط نيع األع وتص
 .  والتحكم في الموقع وتوليفه عناصر اإلنتاج
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 يمكن االستفادة من نوعيات األسماك ذات القيمة االقتصادية المنخفضة وتحويلها –١٢
ادية مرتف   ة اقتص واتج ذات قيم ى ن مك،    إل ت الس مك وزي ق الس ل دقي ة مث ع

اج عدة                  ى إنت درة عل واألسمدة، حيث يمكن زراعة بعض أنواع األسماك ذات الق
ل                  اه أق محاصيل من األسماك صغيرة الحجم خالل السنة الواحدة مع استخدام مي
ك األسماك في صناعة                   نوعيه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدام تل

 . ك والدواجن والماشية األسمدة أو أعالف األسما
ي       –١٣ ة، أي ف ة للدول دود اإلقليمي ي الح ام ف مكي تق تزراع الس روعات االس  إن مش

ال         ن مج زل ع ي مع ون ف ذلك تك ي ب يها، وه ل أراض ة أو داخ ا اإلقليمي مياهه
 . المنازعات الدولية على حقوق االستغالل والمؤثرات الخارجية

ق        يمكن مساهمة االستزراع السمكي في المح     –١٤ ك عن طري ة وذل ى البيئ افظة عل
ة              السيطرة على الحشائش والنباتات المائية وقواقع البلهارسيا في المجاري المائي
نف         ل ص ع مث ات والقواق ك النبات ى تل ذي عل ماك تتغ ن األس ناف م ة أص بتربي

 . مبروك الحشائش والمبروك األسود
عض األهداف القومية  وتمتد أهمية االستزراع السمكي إلى المساهمة في تحقيق ب–١٥

طة          ا أنش تثمارات ألنه ل االس ز تموي ة وعج كلة البطال اقم مش ن تف د م ل الح مث
 . منخفضة آثافة رأس المال وعالية في معدالت التوظف

 :)١(نظم االستزراع السمكي 
يم أو                     ايير التقس دد مع ًا لتع ة لالستزراع السمكي تبع توجد عدة تقسيمات مختلف

ى   د عل ها يعتم نيف وبعض ا      التص تزراع إم تم االس ث ي تزراع حي ن االس رض م  الغ
ة، أو ألغراض صناعية   ذاء آدمي أو ألغراض رياضية أو ترويحي اج غ بغرض إنت

 . تشمل تصنيع أعالف األسماك
تزراع    ة، أي االس در الزريع ب مص ى حس نيفها عل ل تص ن يفض اك م وهن

ز مغلق، أو جمع بواسطة جمع الزريعة من المصادر الطبيعية لها ثم يتم تربيتها في حي
يح         ا نظم التلق ه، ومنه بيض األسماك من تكاثر طبيعي واالحتفاظ به حتى يفقس وتربيت

اظ باألمهات       الصناعي وتر  يم أخر حسب مستوى          . بية الصغار مع االحتف اك تقس وهن

                                                 
امر  (1) د ع ابر محم د ج ي مصر) "١٩٩٠(محم تزراع السمكي ف ة اقتصادية لالس ، مرجع "دراس

 . سابق
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ى استزراع مكثف             اج إل ر مكثف   )٢(، أو شبه مكثف    )١(تكثيف عناصر اإلنت . )٣(أو غي
رة، وآخر حسب عدد             وتقسيم حسب حجم المزرعة     إلى مزارع صغيرة، ومزارع آبي

ًا لترتيب                ة وفق األصناف المرباه من األسماك، فهناك أسلوب تربية نوع واحد، والتربي
ر متناسقة      (محصولي   ة       ). خليط من األنواع الغي بعض التصنيف حسب نوعي ري ال وي

 .المياه إلى مالحة وعذبه وشروب، أو إلى مياه دافئة أو باردة 
اج التجاري                  ويعد   ى أساس نظام اإلنت ي عل ك المبن ة  (أفضل تقسيم هو ذل طريق
 : ، حيث يمكن تصنيف االستزراع السمكي إلى ) االستزراع

 . مزارع سمكية في األرض الطبيعية– ١
      أحواض خرسانية ،– ٣    زراعة األقفاص ،       – ٢
 . السياجات البحرية– ٥  . تربية األسماك في حقول األرز– ٤
وح  - ٦ تزراع المفت ي   ( االس ماك ف ة األس ع زريع ادة  وض ة لزي اري الطبيعي المج

ة األسماك في مصر                   )مخزونها ، ولقد تبين أنه توجد ثالث طرق أساسية لتربي
 :وهي 

ى   :  تربية األسماك في األحواض    :أوًال   وتحتاج إلى مساحات من األرض باإلضافة إل
ة من تخزين          ويتم فيها ال  . قدر آبير من المياه للري       ات التربي سيطرة على عملي

 .لزريعة حتى حصاد المحصول للتسويقا
ائعة  وقد انتشرت لفترة ماضية في مصر، و      :  تربية األسماك في أقفاص عائمة     :ثانيًا ش

 . االستخدام في أنحاء العالم
ة  :  تربية األسماك في حقول األرز  :ثالثًا اليب التربي دمها  ، ويرجع وتعتبر من أقدم أس  ق

 . قدم زراعة األرز بمصرإلى 
زارع                وتتناول الدراسة النمط األول وهو تربية األسماك في األحواض اى الم

ر من              ا تغطى اآث اج االسماك      % ٥٠السمكية الحوضية وخاصة االهلية لكونه من انت
 . فى مصر

 
 

                                                 
(1)  Intensive 
(2) Semi – intensive 
(3) Extensive 
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 :أهمية االستزراع السمكى فى اإلنتاج السمكي المصرى 
ي جمه    مكي ف اج الس ايد اإلنت وع مص ا    تتن ب موقعه ة حس ر العربي ة مص وري

ي من األسماك في                    اج المحل ق اإلنت تم تحقي البحر، وي وطبيعة مياهها ومدي اتصالها ب
مصر من عدة مصادر هي البحار وتشمل البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر                      

وط     (والبحيرات وتشمل آًال من البحيرات الشمالية        و، ومري ، )المنزلة، والبرلس، وإدآ
 –ناصر  (، والبحيرات الداخلية    )البرد ويل، ومالحة بور فؤاد    (ات الساحلية   والمنخفض

هذا باإلضافة إلى األسماك المنتجة ).  والبحيرات المرة والتمساح– والريان –وقارون 
ه الشأن                  ذي أصبح ل من نهر النيل وفروعه، وهذا باإلضافة إلى االستزراع السمكي ال

وتجدر اإلشارة إلى أن الصيد من أعالي        . األخيرةاألآبر في حجم اإلنتاج في السنوات       
ا         ١٩٨٣البحار قد توقف منذ عام        بعد أن تم بيع أسطول الصيد في أعالي البحار، آم

ل من مفيض توشكي وبعض   اج األسماك آ ؤخرًا للمصادر المصرية إلنت أضيف م
ام   ذ ع د من وادي الجدي ة ال ي منطق ة ف طحات المائي جلت ٢٠٠٠المس ث س ، حي

غ حوالي         اإلحصاءا ا بل  ألف طن من مفيض توشكي، وحوالي             ٢٫٢ت الرسمية إنتاج
د   ١٥ وادي الجدي ي ال ة ف طحات المائي ن بعض المس ن م رض . )١( ط دول (ويع ) ١ج

بية       ة النس ي مصر واألهمي ماك ف ن األس ي م اج المحل ل اإلنت ور هيك تزراع تط لالس
من نظم االستزراع     ، حيث مر االتجاه الزمني إلنتاج األسماك        السمكي من هذا اإلنتاج   

ى           ٢٠٠٥ – ٢٠٠١بمرحلتين ، أو لها في الفترة         حيث اصبح االستزراع السمكى عل
اج نظم الستزراع       راس مصادر االنتاج السمكى خالل الخمس سنوات  ، حيث بلغ إنت

والي   مكي ح ل  ٥٤٠الس ن تمث ف ط ام    % ٦١ أل ى ع مكى ف اج الس وع االنت ن مجم م
ة  ٢٠٠٥ ادر الطبيعي ش دور المص والي  ، وأنكم ى ح ا  % ٣٩ إل ط منه ن  % ١٢فق م

والي   ار، وح والي    % ١٨البح ة ، وح رات الداخلي ن البحي ل   % ٩م ر الني ن نه م
ل حوالي               )٢(وفروعه ائد يمث نمط الس  وأصبح نظام المزارع األهلية في أحواض هو ال

ل من                    % ٩١ ة إال بأق ، %٤من إنتاج االستزراع السمكي ، وال تساهم األقفاص النيلي
 %. ٣٫٢٥حقول األرز يساهم بحوالي والتحميل على 

رة       ة فى الفت نظم االستزراع      ٢٠١٠-٢٠٠٦والمرحلة الثاني اج ل غ االنت  حيث بل
والى   مكى ح ل  ٩٢٠الس ن تمث ف ط ام    % ٧١ ال ى ع مكى ف اج الس وع االنت ن مجم م

ذه    ٢٠١٠ اج ه بية النت ة النس اوز االهمي م تتج ة اذ ل ادر الطبيعي ، وانكمش دور المص

                                                 
ة الخارجية دراسة تحليلية لإلنتاج واالستهالك والتجار) "٢٠٠٢(إبراهيم سليمان، محمد جابر  )1(

للموارد السمكية في مصر، مجلة مصر المعاصرة، تصدرها الجمعية المصرية لالقتصاد 
 .إبريل، القاهرة/، يناير٩٣لسنة ٤٦٦، ٤٦٥السياسي والتشريع واإلحصاء، والقاهرة، مصر، العدد 

د آتاب المؤتمر الخامس عشر لالقتصا    " اإلنتاج السمكي في مصر      ) "٢٠٠٧(محمد جابر عامر    ) (2
 .   أآتوبر١٨ – ١٧بين الزراعيين ، 
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ط من% ٣٠المصايد  ا فق والى % ٩ه ار، وح ن البح والى % ١٤م رات، وح ن البحي م
ام                 % ٧ اج ملحوظ فى ع  ٢٠١٠من نهر النيل وفروعه، وبالتالى يوجد نقص فى االنت

ة من البحار                ٢٠٠٥عن عام     من جملةاالنتاج السمكى فى مصر من المصايد الطبيعي
نقص فى اال                  ذا ال در ه يهم ويق اد عل اج عن    والبحيرات والنيل وفروعه وعدم االعتم نت

ة            % ٩ بحوالى   ٢٠٠٥عام   زارع االهلي من انتاج المصايد الطبيعية ، واصبح نظام الم
ائد        ام      % ٧٨فى احواض هو النمط الس ل من ع ذه النسبة اق % ١٣ بحوالى  ٢٠٠٥وه

ام                         ا فى ع ة ، واصبح انتاجه ى نظام االقفاص العائم زارع انتقلت ال من انتاج هذه الم
ل ٢٠١٠ تزر % ١٧ يمث اج االس ن انت ى   م ل عل اهم التحمي ين يس ى ح مكى ، ف اع الس

من انتاج االستزراع السمكى، وهذه النسبة اقل منها فى % ٣٫١٨حقول االرز بحوالى    
ام  والى ٢٠٠٥ع ام  %. ٠٫٠٧ بح ى ع اص ف ام االقف ام بنظ دا االهتم ن ٢٠١٠اذا ب  ع

 .االعوام السابقة

 ). ٢٠١٠ – ٢٠٠١(تطور اإلنتاج السمكى فى مصر باأللف طن فى الفترة  ):١(جدول 

 االستزراع السمكى المصايد الطبيعية
 % الكمية % الجملةنهر النيلالبحيرات البحار السنة

إجمالى 
 اإلنتاج

٧٧١٫٥٠ ٣٤٢٫٩٤٤٫٤٥ ٢٠٠١١٣٣٫١١٨٥٫٦١٠٩٫٩٤٢٨٫٦٥٥٫٥٥
٨٠١٫٤ ٤٦٫٩٢ ٣٧٦ ١٢٠٫٩٤٢٥٫٤٥٣٫٠٨ ٢٠٠٢١٣٢٫٥١٧٢
٨٧٦ ٤٤٤٫٥٥٠٫٧٩ ٢٠٠٣١١٧٫٣١٩٥٫٥١١٨٫٣٤٣١٫١٤٩٫٢١ 
٨٦٥٫١ ٤٧١٫٥٥٤٫٥١ ٣٩٣٫٦٤٥٫٤٩ ٢٠٠٤١١١٫٤١٧٧٫٢١٠٥
٨٨٩٫٣ ٥٣٩٫٧٦٠٫٦٩ ٣٤٩٫٦٣٩٫٣١ ٢٠٠٥١٠٧٫٤١٥٨٫٤٨٣٫٨
٩٧٠٫٩ ٦١٫٢٨ ٥٩٥ ٢٠٠٦١١٩٫٦١٥١٫٣١٠٤٫٩٣٧٥٫٩٣٨٫٧٢
١٠٠٨ ٦٣٥٫٥٦٣٫٠٥ ٩٧٧٫١٣٧٢٫٥٣٦٫٩٥ ٢٠٠٧١٣٠٫٧١٤٤ 
١٠٦٨ ٦٤٫٩٨ ٦٩٤ ٣٥٫٠١ ٢٠٠٨١٣٦٫٢١٥٧٫٨٧٩٦٫٩٣٧٤ 
١٠٩٣ ٧٠٥٫٥٦٤٫٥٥ ٢٠٠٩١٢٧٫٨١٧٢٫٢٨٧٣٫٤٣٨٧٫٤٣٥٫٤٤ 
١٣٠٥ ٩١٩٫٦٧٠٫٤٨ ٢٠١٠١٢١٫٤١٧٩٫٢٨٤٦٫٥٣٨٥٫٢٢٩٫٥٢ 

الهيئة العامة لتنمية الثروة ) ٢٠١٠(وزارة الزراعة المصرية : جمعت وحسبت من :المصدر
 .السمكية، آتاب اإلحصاءات السمكية
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ام               ) ٢(يتضح من جدول     ة في ع أن إجمالي آمية المصيد من المصايد الطبيعي
ة  %٣٥٫٤٥ باهمية نسبية بلغت حوالى    طن من األسماك   ٣٨٧٣٩٨ بلغت   ٢٠٠٩  بقيم
ام        ا جنيه ٤١٤٣٥٩٣قدرها   ا في ع ة      ٢٠١٠ بينم ة    طن  ٣٨٥٢٠٩ بلغت الكمي ، بأهمي

ة      ا جنيه ٤٦٨٩١٩٦ بقيمة قدرها    %٢٩٫٥٢نسبية بلغت حوالى     الي آمي  ومقارنة بإجم
ام   حيثوقيمة المصيد من االستزراع السمكي        ٧٠٥٤٩ بلغت  ٢٠٠٩ أن الكمية في ع

 بينما في ا جنيه٧٥١٨٢٨٢ بقيمة قدرها  %٦٤،٥٥ ، باهمية نسبية قدرت بحوالى       طن
درها    ،%٧٠٫٤٨، باهمية نسبية بلغت      طن ٩١٩٥٨٥ بلغت الكمية    ٢٠١٠عام    بقيمة ق

ام    ج، فنًا جنيه٩٨٠٥٥٦٢ ي ع يد ف ة المص ة وقيم ا أن آمي ن ٢٠١٠، ٢٠٠٩د هن  م
ام                    ة المصيد في ع ة وقيم ر من آمي ر بكثي  من   ٢٠٠٩/٢٠١٠االستزراع السمكي أآب

ى أهمي        دل عل ا ي ة مم ة األسماك       المصايد الطبيعي ادة آمي ة االستزراع السمكي في زي
 .المنتجة وسد حاجة السوق وزيادة الدخل 

ام      ) ٣(ويتضح من جدول      ة الصادرات في ع الي آمي د بلغت   ٢٠٠٩أن إجم  ق
ة الصادرات    ١٠٥٩٦ قد بلغت   ٢٠١٠ طن بينما في     ٧٥٩٤ ى أن آمي  طن مما يدل عل

ب  ٢٠٠٩ آانت أعلى من صادرات      ٢٠١٠في عام    ة نس ا   % ٣٩٫٥٤ة بلغت  ي بأهمي أم
ام      ٢٠٠٩ طن في عام     ١٣٥٥٢٣بالنسبة لكمية الواردات فقد بلغت        ٢٠١٠ بينما في ع

ت   د بلغ ت     ٢٥٦٨١٣فق بية بلغ ة نس ن بأهمي ة     % ٨٩٫٥٠ ط ى أن آمي دل عل ا ي مم
تج ال يحقق اإلشباع                       ا ين ى أن م دل عل ا ي واردات مم ة ال الصادرات تكون أقل من آمي

 . الواردات أآبر من آمية الصادراتالمطلوب وبالتالي تكون آمية
دول  ن ج ام  ) ٤(ويتضح م ي ع نة ف ي الس م ف رد آج ن ٢٠٠٩أن نصيب الف  م

اح لالستهالك    ١٤٫١٣المتاح من المحلي    الي المت  آجم ونجد   ١٥٫٨٩آجم أما من إجم
ام             ٢٠١٠أنه في عام     ر من ع ان   ٢٠٠٩ آان نصيب الفرد آجم في السنة أآب  حيث آ

اح لالستهالك            ١٦٫٤٤ن المحلي   نصيب الفرد من المتاح م     الي المت ا من إجم آجم بينم
اح        ١٩٫٧٠ ي    (آجم، حيث أن اإلنتاج المحلي المت اج المحل اح  ) الصادرات –اإلنت ، المت

 ). الواردات+ الصادرات –اإلنتاج المحلي = (لالستهالك 
مساهمة القطاع النباتي في الدخل       آانت ٢٠٠٩عام  في  أن  ) ٥(ويتضح من جدول    

ومي ال ة  الق ي بقيم ب  ١٠٨٦٥٧زراع ة نس ه بأهمي ون جني ت ي ملي ان % ٥٧٫٣٦ة بلغ وآ
دخل   افي ال بية    ٩١٩٢١ص ة نس ه بأهمي ون جني اع   %٦٦٫٥٨ ملي اهمة القط ا مس ، بينم

ة   ومي الزراعي بقيم دخل الق ي ال واني ف بية بلغت  ٦٩١٢٠الحي ة نس ه بأهمي ون جني  ملي
أما ،  % ٢٥٫٧٣ه بلغت    مليون جنيه بأهميه نسبي    ٣٥٥١٣بينما صافى الدخل    ،  %٣٦٫٤٩

ومي الزراعي فكانت بقيمة                     دخل الق ون   ١١٦٦١عن مساهمة القطاع السمكي في ال  ملي
ة نسبية بلغت         دخل      %٦٫١٥جنيه بأهمي ة نسبية         ١٠٦٢٠، وصافي ال ه بأهمي ون جني  ملي

ومي الزراعي               % ٧٫٦٩بلغت   دخل الق فنالحظ أن اإلنتاج السمكي يساهم بقدر آبير في ال
 . من الرآائز األساسية في الدخل القومي الزراعيوأنه يعتبر رآيزة
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 مقارن بعام  ٢٠١٠آمية وقيمة المصيد من المصايد الطبيعية عام  :)٢(ول دج
٢٠٠٩. 

المصدر إجمالى اإلنتاج االستزراع السمكى المصايد الطبيعية

الكمية  السنة
 بالطن

القمية 
باأللف جنية

 %
للكمية

الكمية 
 بالطن

القمية باأللف
 ةجني

 %
 للكمية

الكمية بالطن
القمية باأللف 

 جنية
 %
للكمية

١٠٠ ٢٠٠٩٣٨٧٫٣٩٨٤١٤٣٥٩٣٣٥٫٤٥٧٠٥٫٤٩٠٧٥١٨٫٢٨٢٦٤٫٥٥١٠٩٫٢٨٨٨١١٦٦١٨٧٥

١٠٠ ٢٠١٠٣٨٥٫٢٠٩٤٦٨٩١٩٧٢٩٫٥٢٩١٩٫٥٨٥٩٨٠٥٥٦٢٧٠٫٤٨١٣٠٤٫٧٩٤١٤٤٩٤٧٥٩

ة الع : جمعت وحسبت من   :المصدر روة السمكية ،وزارة الزراعة المصرية ، الهيئ ة الث ة لتنمي " ام
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 
 
 

 مقارن ٢٠١٠معدل التغير إلجمالى آمية الصادرات والواردات فى :)٣(جدول 
 .٢٠٠٩ب

              السنة
 البيان

 %معدل التغير ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الكمية

 ٣٩٫٥٤ ٣٠٠٢ ١٠٥٩٦ ٧٥٩٤الكمية بالطن الصادرات

 ٨٩٫٥٠ ١٢١٢٩٠ ١٣٥٥٢٣٢٥٦٨١٣ية بالطنالكم الواردات

ة          :المصدر مكية، وزراة الزراع روة الس ة الث ة لتنمي ة العام مكية، الهيئ اءات الس اب اإلحص آت
 .٢٠١٠واستصالح األراضى، جمهورية مصر العربية، 
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 .٢٠٠٩ مقارن بعام ٢٠١٠ المتوسط السنوى لنصيب الفرد من األسماك عام :)٤(جدول 

 نة             الس
 المصدر

نصيب الفرد آجم فى 
 ٢٠٠٩السنة عام 

نصيب الفرد آجم فى 
 *٢٠١٠السنة عام 

 ١٦٫٤٤ ١٤٫١٣ )١(المتاح من المحلى 

 ١٩٫٧٠ ١٥٫٨٩ )٢(إجمالى المتاح لالستهالك 

 ). الصادرات–اإلنتاج المحلى (اإلنتاج المحلى المتاح  )١(
 ).ردات الوا– الصادرات –اإلنتاج المحلى = (المتاح لالستهالك  )٢(

 .٢٠١٠عدد السكان بناء على تقديرات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء عام * 
در ة         :المص مكية، وزراة الزراع روة الس ة الث ة لتنمي ة العام مكية، الهيئ اءات الس اب اإلحص  آت

 .٢٠١٠واستصالح األراضى، جمهورية مصر العربية، 

 
 
 

ع السمكى فى الدخل القومى الزراعى األهمية النسبية لمساهمة القطا :)٥(جدول 
 .٢٠٠٩عام 

 البيــــــــان
 القيمة 

) بالمليون جنيه(
% 

مستلزمات اإلنتاج 
 ) بالمليون جنيه(

% 
صافى الدخل 

) بالمليون جنيه(
% 

٦٦٫٥٨ ٣٢٫٥٧٩١٩٢١ ٥٧٫٣٦١٦٧٣٦ ١٠٨٦٥٧ النباتى

٢٥٫٧٣ ٦٥٫٤٠٣٥٥١٣ ٣٦٫٤٩٣٣٦٠٧ ٦٩١٢٠ الحيوانى

٧٫٦٩ ٢٫٠٣١٠٦٢٠ ٦٫١٥١٠٤١ ١١٦٦١ السمكى

 ١٠٠ ١٣٨٠٥٤ ١٠٠ ٥١٣٨٤ ١٠٠ ١٨٩٤٣٨اإلجمالى العام

آتاب اإلحصاءات السمكية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزراة الزراعة واستصالح  :المصدر
  .٢٠١٠األراضى، جمهورية مصر العربية، 
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 : مصر االنتاج واالستهالك والتجارة الخارجية لالسماك فى
ي مصر ) ٦(ول ديوضح ج ة ف ارة الخارجي اج واالستهالك والتج تطور اإلنت

ام        ام      ٢٠٠١خالل الفترة من ع ى ع ام          ٢٠١٠ إل ان في     ٢٠٠١، حيث اتضح في ع  آ
واردات   ا جنيه  ٥٩٩٣٠٢٤ ألف طن بقيمة     ٧٧٢اإلنتاج المحلي الكمية باأللف طن        وال

ة  درها ٢٦١بلغت الكمي ة ق  ألف ١٫٢٢ والصادرات ا جنيه٥٣٣٩١٥ ألف طن بقيم
درها  ة ق تهالك ا ألف جنيه٥١١٤طن، بقيم اح لالس  ألف طن ومتوسط ١٠٣٢، المت

ي ال رد ف تهالك الف ناس ذاتي ١٥٫٧٩ة س اء ال بة االآتف م، نس ام ، %٧٤٫٧٨ آج ي ع وف
ي   ٢٠٠٢ اج المحل ة اإلنت ت آمي ف ط ٨٠١ آان درها   أل ة ق ف ٦١٨٧٧٧١ن، بقيم  أل
ة الصادرات     ٤٢٣٩٧٣ بقيمة  ألف طن ١٥٤، وآمية الواردات    جنيه ه، وآمي  ألف جني
 ألف طن، متوسط    ٩٥٣ ألف جنيه، المتاح لالستهالك  ١٠١٣٨ ألف طن بقيمة  ٢٫٥٦

نة  ي الس رد ف تهالك الف ذاتي ١٤٫٣٠اس اء ال بة االآتف م، نس ام %٨٤٫٠٧ آج ي ع ، وف
ي   ٢٠٠٣ اج المحل ة اإلنت ت آمي ة  ٨٧٦ آان ن بقيم ف ط ة ًا جنيه٦٧١٠٠٢٧ أل ، آمي

ألف طن  % ٣٫١٣ ، آمية الصادرات    ا جنيه ٥٤٣٥٦٤ ألف طن بقيمة     ١٦٣الواردات  
رد في            ١٠٣٦، المتاح لالستهالك    اجنيه١٨٢١٦بقيمة    ألف طن، متوسط استهالك الف
 .%٨٤٫٥٧، نسبة االآتفاء الذاتي  آجم١٥٫٢٤السنة 

ام   ي ع ي   ٢٠٠٤وف اج المحل ة اإلنت درها   ٨٦٥ آمي ة ق ن بقيم ف ط  أل
واًاجنيه٧٤٢٣٣٠٣ ة ال درها ٢٢١ردات ، آمي ة ق ف طن ، بقيم ، ًا جنيه٧٥٥١٢٤ أل

ة       ١٫٩١آمية الصادرات    اح    ا، ألف جنيه    ٥٦٠٩ ألف طن بقيم  ١٠٨٤لالستهالك    المت
نة      ي الس رد ف تهالك الف ط اس ن، متوس ف ط ذاتي   ١٥٫٦٣أل اء ال بة االآتف م، نس  آج

ام  ،%٧٩٫٨٠ ي ع ي    ٢٠٠٥ ف اج المحل ة اإلنت ت آمي ة   ٨٨٩ آان ن بقيم ف ط  أل
ة      ٥٢٣٥٩٣ ألف طن بقيمة     ١٨٩ ، آمية الواردات     ايه جن ٧٨٢٨٣٠٨  ألف جنيه ، آمي
 ألف طن،     ١٠٧٢، المتاح لالستهالك    اجنيه٢٢٩٨١ ألف طن بقيمة     ٥٫١٢الصادرات  

رد في السنة           ذاتي        %١٥٫٣٢متوسط استهالك الف اء ال ، وفي   %٨٢٫٩٠، نسبة االآتف
ة       ٩٧١ آانت آمية اإلنتاج المحلي      ٢٠٠٦عام   ة   ًاجنيه ٩٣٠٥٤٣٣ ألف طن بقيم ، آمي

واردات  ة ٢٠٨ال ة الصادرات ًا جنيه٥٩٣٠٧٤ ألف طن بقيم  ألف طن ٤٫٠٥، آمي
رد في          ١١٧٤، المتاح لالستهالك    ًا جنيه ١٩٣٢٦بقيمة    ألف طن، متوسط استهالك الف
ذاتي         ١٦٫٦٢السنة   اء ال ام      %٨٢٫٦٧ آجم، نسبة االآتف ة     ٢٠٠٧، وفى ع م آانت آمي

 ألف  ٢٥٩، آمية الواردات    هًا جني ١٠٨٢٧١٥١  ألف طن بقيمة   ١٠٠٨اإلنتاج المحلى   
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اً  جني ٢٥٣٥٢ ألف طن بقيمة     ٤٫٤٢، آمية الصادرات    هًا جني ١٢٢١٨٩٥طن بقيمة    ، ه
رد في السنة               ١٢٦٣المتاح لالستهالك     آجم،   ١٦٫٩٨ ألف طن، متوسط استهالك الف

ى    ٢٠٠٨وفى عام   ،  %٧٩٫٨٤نسبة االآتفاء الذاتي     اج المحل  ١٠٦٨م آانت آمية اإلنت
ة أل ن بقيم ا جني١٠٨١٤٣٥٣ف ط ةه واردات  ، آمي ه  ١٣٧ ال ن بقيم ف ط  أل

 ألف جنية، المتاح ٥٩٥١٠ ألف طن بقيمة  ٦٫٧٣ الصادرات    جنيها ،آمية  ٢٠٣٤٨٩٣
تهالك  نة   ١١٩٨لالس ي الس رد ف تهالك الف ط اس ن متوس ف ط بة ١٥٫٩٥ أل م، نس  آج

اج المح     ٢٠٠٩، وفى عام    %٨٩٫١٤االآتفاء الذاتي    ى   م بلغت آميه اإلنت  ألف   ١٠٩٣ل
ة  ا جني١١٦٦١٨٧٥طن بقيم واردات آمي، ه ة الصادرات ١٣٦ة ال ن، وآمي ف ط  أل

رد في السنة           ١٢٠٦ ألف طن، المتاح الستهالك      ٧٫٥٩  ألف طن، متوسط استهالك الف
ذاتي       ١٥٫٨٩ ام      %٩٠٫٦٤ آجم، نسبه االآتفاء ال اج       ٢٠١٠، وفى ع ة اإلنت  آانت آمي
ة بلغت        ١٣٠٥المحلى   اً ني ج ١٤٤٩٤٧٥٩ طن بقيم ة  ه  ألف طن     ٢٥٧الواردات  ، آمي

ت   ه بلغ ه٢٧٨٠٥٩٤بقيم ا، آمي ادرات  جنيه درها ١٠٫٦٠ الص ة ق ن بقيم ف ط  أل
ا جني٨٥٦٩٥ تهالك  ه اح لالس نة    ١٥٥١، المت ي الس رد ف تهالك الف ط اس ن، متوس  ط
ذاتي     ١٩٫٧٠ اء ال ذاتي  %٨٤٫١٣آجم، نسبة االآتف اء ال بة االآتف اج   =، نس ة اإلنت  آمي

 .متاح لالستهالكالمحلي منسوبًا لل
 

 .٢٠١٠-٢٠٠١آتفاء الذاتى من األسماك فى مصر فى متوسط الفترة اال :)٦(ول دج

 الصادرات  الواردات    اإلنتاج المحلى

الكمية) ١(السنة 
باأللف طن

القيمة باأللف 
 جنيه 

الكمية 
باأللف طن

القيمة باأللف
 جنيه 

الكمية 
باأللف 
 طن

القيمة باأللف
 جنيه 

متوسط 
سعر 

الدوالر 
بالجنيه 
 مقربا

عدد السكان
باأللف 
نسمة 

)تقديرى(

المتاح ) ٢(
لألستهالك 
باأللف طن

متوسط 
استهالك 
الفرد بالكيلو

رام فى ج
 السنة

)١)/(٢ (
االآتفاء 
%الذاتى

٧٤٫٧٨ ١٥٫٧٩ ٦٥٣٣٦١٠٣٢ ٣٫٩٨ ٥٣٣٩١٥١٫٢٢٥١١٤ ٥٩٩٣٠٢٤٢٦١ ٢٠٠١٧٧٢

٨٤٫٠٧ ١٤٫٣٠ ٦٦٦٦٨٩٥٣ ٤٫٥٢ ٤٢٣٩٧٣٢٫٥٦١٠١٣٨ ٦١٨٧٧٧١١٥٤ ٢٠٠٢٨٠١

٨٤٫٥٧ ١٥٫٢٤ ٦٧٩٧٦١٠٣٦ ٥٫٩٨ ٥٤٣٥٦٤٣٫١٣١٨٢١٦ ٦٧١٠٠٢٧١٦٣ ٢٠٠٣٨٧٦

٧٩٫٨٠ ١٥٫٦٣ ٦٩٣٣٠١٠٨٤ ٥٫٩٨ ٧٥٥١٢٤١٫٩١٥٦٠٩ ٧٤٢٣٣٠٣٢٢١ ٢٠٠٤٨٦٥

٨٢٫٩٠ ١٥٫٣٢ ٦٩٩٩٧١٠٧٢ ٥٫٨٨ ٥٢٣٥٩٣٥٫١٢٢٢٩٨١ ٧٨٢٨٣٠٨١٨٩ ٢٠٠٥٨٨٩

٨٢٫٦٧ ١٦٫٦٢ ٧٠٦٥٣١١٧٤ ٥٫٧٥ ٥٩٣٠٧٤٤٫٠٥١٩٣٢٦ ٩٣٠٥٤٣٣٢٠٨ ٢٠٠٦٩٧١

٧٩٫٨٤ ١٦٫٩٨ ٧٤٣٥٧١٢٦٣ ٥٫٦٧ ١٢٢١٨٩٥٤٫٤٢٢٥٣٥٢ ١٠٨٢٧١٥١٢٥٩ ٢٠٠٧١٠٠٨

٨٩٫١٤ ١٥٫٩٥ ٧٥٠٩٧١١٩٨ ٥٫٥٣ ٢٠٣٤٨٩٣٦٫٧٣٥٩٥١٠ ١٠٨١٤٣٥٣١٣٧ ٢٠٠٨١٠٦٨

٩٠٫٦٤ ١٥٫٨٩ ٧٦٨٢٣١٢٠٦ ٥٫٥٥ -٧٫٥٩ - ١١٦٦١٨٧٥١٣٦ ٢٠٠٩١٠٩٣

٨٤٫١٣ ١٩٫٧٠ ٧٨٧٢٨١٥٥١ ٥٫٩٦ ٢٧٨٠٥٩٤١٠٫٦٠٨٥٦٩٥ ١٤٤٩٤٧٥٩٢٥٧ ٢٠١٠١٣٠٥

آتاب اإلحصاءات السمكية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزراة الزراعة واستصالح      :المصدر
  .٢٠١٠، األراضى، جمهورية مصر العربية
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ة   من االستزراع السمكي بم السمكى إلنتاج  الجمالى ا  وبالنسبة حافظات الجمهوري
ام  ي ع دول    ٢٠١٠ف ن ج ا م ا يتضح لن ه آم د أن ى  أ) ٧( نج ة ف زارع االهلي ام الم ن نظ

والى      ل ح ارا يمث ر انتش ائد واالآث نمط الس و ال واض ه تزراع  % ٧٨اح اج االس ن انت م
غ انتاجه حوالى           ة نظام االقفاص             ٧١٦٫٨٠١السمكى حيث بل ا فى االهمي  الف طن يليه

غ    ث بل ة حي ل   ١٦٠٫٢٨٨ا نتاجهإالعائم ن ، ويمث ف ط تزراع   % ١٧ ال اج االس ن انت م
ا            من  % ١٦ز١السمكى فى حين ان المزارع الحكومية لم تتجاوز االهمية النسبية النتاجه

ول ال  ى حق ل عل تزراع ، والتحمي ى مصر من االس اج السمكى ف ة االنت اهم أجمل رز يس
والى  ام الم      أن أى أ ،%٣٫١٨بح و نظ ام ه ة واهتم نظم انتاجي ر ال ى  آث ة ف زارع االهلي

د                     ا ب نظم ، آم اقى ال ة عن ب ه اعلى انتاجي ام ايضا بنظام    أاحواض ، حيث تكون ب  االهتم
 . عن االعوام السابقة ٢٠١٠فى عام % ١٣االقفاص العائمة حيث زاد انتاجه بحوالى 

اج المفرخات السمكية من االصباعيات              ) ٨( جدول   فىو فيعرض الجدول انت
مكية ل  روة الس اطق الث ى من ام ف الل   ٢٠١٠ع ن خ دة، ويتضح م المليون وح ا ب ، مقرب

ة   ات الثالث تالل المحافظ دول اح يخ (الج ر الش رة -آف رقية- البحي والى )  الش ى الت عل
ون وحدة                      الى ملي اقى الحافظات، بإجم ين ب اج من ب  ١٧٠٫٤٨٣الصدارة فى فى االنت

يخ،   ر الش ة آف رقي  ٥٨٫٧٩٦لمحافظ ا الش رة، أم ة البحي دة لمحافظ ون وح تج  ملي ة فتن
والى  ن االصباعيات٤٨٫٦٧٣ح دة م ون وح ى .  ملي تحوذ سمك البلطى اعل ث يس حي

بية             ة نس روك         %٥٣نسبة من انتاج المفرخات السمكية، باهمي ل سمك المب ا يحت ، بينم
ى      . من االنتاج الكلى  % ٤٤، حيث يمثل    نتاجالمرتبة الثانية من حيث اإل     ان اعل حيث آ

ات يق  ن المحافظ اج لسمك البلطى م والى انت ان ٢١٠٫٠٨٨در بح دة ، وآ ون وح  ملي
ه حوالى                       اج البلطى حيث انتجت المحافظة من لمحافظة آفر الشيخ اعلى نسبة من انت

روك بانواعه               ١٢٠٫٩٨٣ ان لسمك المب اج فك ى انت  مليون وحدة، أما بالنسبة لثانى اعل
 . ١٧٤٫٩٦٧باجمالى )  حشائش- فضى -عادى (الثالثة 

كل  ور األهمي  ) ١(وش ح تط اج    يوض ي اإلنت مكي ف تزراع الس بية لالس ة النس
 .السمكي في مصر

ة واالستزراع           ) ٢(ويوضح شكل    أن النسبة المئوية للمصيد من المصادر الطبيعي
ا     % ٣٠ فنجد أن المصايد الطبيعية تمثل       ٢٠١٠السمكي في عام     من اإلنتاج اإلجمالي بينم

 . من إجمالي اإلنتاجية% ٧٠االستزراع السمكي يمثل 
 إلى ٢٠٠١تطور المصيد السنوي في مصر خالل الفترة من عام     ) ٣(شكل  ويبين  

د   ٢٠٠١، حيث نالحظ أن اإلنتاج بدأ متناقض في عام          )بالطن (٢٠١٠عام    وبدأ في التزاي
م  ٢٠٠٨ ثم بدأ في التزايد حتى عام    ٢٠٠٤ ثم تناقص في عام      ٢٠٠٣ ،   ٢٠٠٢في عام     ث

ام  ي ع اقص ف ام  ٢٠٠٩تن ي ع رة أخرى ف د م ى أن ٢٠١٠ وتزاي ى و إل اج إل صل اإلنت
 .٢٠٠١ طن في عام ٧٧١٥١٥ طن بينما بدأ اإلنتاج بـ ١٣٠٤٧٩٤
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ى مستوى                 ):٧(جدول  اج من اإلستزراع السمكى عل الى اإلنت األهمية النسبية إلجم
 )طن: الوحدة . (٢٠١٠محافظات مصر عام 

 المزارع األهلية
المزارع  المحافظة

 المؤقتة اإليجار الملكالحكومية
 األقفاص

اإلستزراع 
شبه 

 لمكثفا

اإلستزراع 
 المكثف

االستزراع 
فى حقول 
 اإلرز

 اإلجمالى

 ٥ - - - - - ٥ - - مطروح

 ٢٦٠١ - - - - - ٢٢٤٢ ٢٦ ٣٣٣ اإلسكندرية

٧٨٧٥٩ ٣٤٧٧ ٤٥٠ ١٢٤٢ ٣٦٠٠ - ٢٨٨٣٩ ٧٠٩٠ ١٦٦١ البحيرة

٤١٩٩٥٧ ٢٤٠٠ - -١٨٤٢٤٢١٢٠٠٠٠ ١٣٩٠٨ ٩٣٩٩٠ ٥٤١٧ آفرالشيخ

 ١٤٦٣ ١٤٦٣ - - - - - - - الغربية

 ٠ - - - - - - - - القليوبية

 ٧٠ - - ٧٠ - - - - - المنوفية

٥٩٩٦٩ ٦٥٧ - - ١٢٠٠ ١٩٩٤٩ ٣٨١٠٠ - ٦٣ دمياط

 ٨٩٣٠ ٣١٦٨ - - ٢٦٦٨ ٦٦٣ ١١٢٢ - ١٣٠٩ الدقهلية

١٥٩٢٩٢ ٣٨٦٩ ٢٥٠ - - ٧٥٠٠ ٧٥٠٠١ ٣٢٩٧ ١٨٧٥ الشرقية

١٥٨٦٦٧ - - - -١٥١٧٢٥ ٦٩٤٢ - - بورسعيد

 ٤٦٤٨ ١١٢ - ٨١ - ١٥٠٠ ٢٠٣٥ ٨٩٨ ٢٢ اإلسماعلية

 ٢٣ - - ٢٣ - - - - -شمال سيناء

 ١٨٣٨ - - - - - ١٨٣٨ - - السويس

 ٠ - - - - - - - -البحر األحمر

 ١٣٥ - - - - - ١٣٥ - -جنوب سيناء

 ٠ - - - - - - - - القاهرة

 ٣٥ - - ٣٥ - - - - - الجيزة

 ٨٨٦٦ - - ٤٤٢ ٤٢٠ - - ٨٠٠٤ - الفيوم

 ٢١٣ - - - - - - ٢١٣ - بنى سويف

 ٠ - - - - - - - - المنيا

 ٠ - - - - - - - - أسيوط

 ٣٦ - - - - - - ٣٦ -الوادى الجديد

 ١ - - - - - - ١ - سوهاج

٩١٩٥٨٥ ٢٩٢٢٣ ٧٠٠ ١٠٦٨٠١١٣٥٥٥١٧٠١٦٧٤٣٣٠٧٩١٦٠٢٨٨١٨٩٣اإلجمالى العام

 % ١٠٠ ٣٫١٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢١ ١٧٫٤٣ ٧٧٫٩٥ ١٫١٦ 

مكية ،: جمعت وحسبت من  :المصدر روة الس ة الث ة لتنمي ة العام ة المصرية ، الهيئ " وزارة الزراع
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية



 
٢١

األهمية النسبية إلنتاج المفرخات من اإلصباعيات فى مناطق الثروة  ):٨(جدول 
 )بالمليون وحدة (٢٠١٠السمكية عام 

 نفالص مبروك

 حشائش فضى عادى المحافظة
قاروص دنيس جمبرى بلطى

بلطى 
 أحمر

موسى
إجمالى 
 اإلنتاج

١٫٥١٥ - ٠٫٢٥٣٠٫٢٦٢١٠٠٠ - - - - -اإلسكندرية

٥٨٫٧٩٦ - - - - -١٢٫٩٥٠١١٫٨٥١ ٣٢٫٤٩٦١٫٤٩٩ البحيرة

 - - - - -١٢٠٫٩٨٣ ٨٫٥٠٠ ٣٣٫٥٠٠٧٫٥٠٠ آفرالشيخ
١٧٠٫٤٨

٣ 

 ٢٠٠٠ - - - - - ٢٠٠٠ - - - بيةالقليو

١٧٫١٨٩ - - - - - ٦٫٩٦٩ ٠٫٧٨٢ - ٩٫٤٣٨ الدقهلية

٤٨٫٦٧٣ - - - - - ٨٫٢١١ ٧٫٨٠٦ ٣١٫٨٠٦٠٫٨٥٠ الشرقية

٦٫٠٣٩ - - - - - ٠٫٥٢٥ ٢٫١٦٠ ٠٫٣٣٧ ٣٫٠١٧ بورسعيد

٠٫٢٥٠٧٫٦٥٠ -٠٫٧٠٠ ٢٠٠٠ ٠٫٧٠٠ ٤٠٠٠ - - -اإلسماعيلية

٩٫٩٠٠ - -٠٫٩٠٠ - ٩٠٠٠ - - - -شمال سيناء

 ٥٠٠٠ - - - - - ٥٠٠٠ - - - الجيزة

 ٧٠٠٠ - - - - - ٧٠٠٠ - - - الفيوم

٧٫٨٤٠ - - - - - ٤٫٧٦٤ ٢٫٤٢١ ٠٫٦٥٥ - المنيا

٦٫٩٥٨ - - - - - ٠٫٣٣٣ ١٫٤١٣ ٠٫٥١٢ ٤٫٧٠٠بنى سويف

٣٫٠٧٥ - - - - - ١٫٥٠٠ ١٫٣٠٠ ٠٫٢٧٥ - أسيوط

٩٫٧٥٩ - - - - - ٤٫٠٧٥ ٥٫٣٥٩ ٠٫٣٢٥ - سوهاج

٨٫٢٤٣ - - - - ٢٫٨٧٧ ٤٫٧٨٦ ٠٫٥٨٠  - قنا

٣٠٫٠٠٠ - -  - -٣٠٫٠٠٠ - - - أسوان

اإلجمالى 
 العام

٢٫٢٥٣١٫٨٦٢١٫٠٠٠٠٫٢٥٠٤٠٫١٥٠ ١١٤٫٩٥٧١٢٫٥٣٣٤٧٫٤٧٧٢١٠٫٠٨٨٩٫٧٠٠

لإلجمالى 
 العام

٠٫٠٦١٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٧ ٠٫٥٦ ٢٫٤٢ ٥٢٫٥١ ٤٣٫٧٣ 

روة السمكية ،           وزار: جمعت وحسبت من     :المصدر " ة الزراعة المصرية ، الهيئة العامة لتنمية الث
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 



 
٢٢

0%
20%
40%
60%
80%

100%

1997 2000 2005

ستزراع  طبيعى
 
 

 
 
 

 
األهمية النسبية لالستزراع السمكي في اإلنتاج السمكي في مصر فى  ):١(شكل 

٢٠٠٥، ٢٠٠٠، ١٩٩٧. 
 

 
 
 
 
 

 
زراع السمكي في األهمية النسبية للمصيد من المصادر الطبيعية واالست :)٢(شكل 

٢٠١٠. 
 

          
 
 
 
  

 
 .)بالطن (٢٠١٠ إلى ٢٠٠١تطور المصيد السنوي في مصر خالل الفترة من  ):٣(شكل 



 
٢٣

 :٢٠١٠تطور االستزراع السمكي في مصر حتى عام 
يتناول هذا الجزء عرضا لتطور االنتاج السمكى من نظم االستزراع السمكى          

ى   ٢٠٠١فى مصر فى الفترة من       م     ،٢٠١٠ حت ا يوضح الجدول رق التطور  ) ٩( وآم
ام     ن ع رة م الل الفت مكي خ تزراع الس ن االس نوي م ام ٢٠٠١الس ى ع  ٢٠١٠ إل

ام            ،  )بالطن( ة فى ع زارع الحكومي اج    ٢٠١٠حيث آان اعلى انتاج للم غ االنت  حيث بل
ام               % ١٫١٦بنسبة بلغت    طن   ١٠٦٨٠ ا فى ع اج منه ى انت ان ادن ا آ  حيث  ٢٠٠٩بينم

ان          %٠٫٩٤ طن  بنسبة بلغت      ٦٦٥٥حوالى  بلغ االنتاج    ة آ زارع االهلي ، بينما فى الم
ام  اج ع ر انت ان اإل٢٠١٠اآب ث آ اج  حي بة بلغت ٧١٦٨٠١نت ، % ٧٧٫٩٥ طن بنس

ام            اج هو ع ى انت غ االنت      ٢٠٠١بينما آان ادن  طن  بنسبة بلغت       ٢٩٤٠٣٣اج   حيث بل
ام      أ،%٨٥٫٧٦ ى ع ه ف اج ل ى انت ان اعل اص فك ام االقف ى نظ ا ف ث ٢٠١٠م غ  حي بل
اج  بة بلغت ١٦٠٢٨٨االنت ام % ١٧٫٤٣ طن بنس ى ع ه ف اج ل ى انت ان ادن  ٢٠٠٥وآ

ول   أ،  %٣٫٦٨ طن بنسبة بلغت     ١٩٨٣٨٫٥حيث بلغ االنتاج     ما عن االستزراع فى حق
ام              اج ع اج هو انت ى انت اج        ٢٠٠٩االرز فكان اعل غ االنت  طن بنسبة     ٣٧٧٠٠ حيث بل

ام            %٥٫٣٤ اج ع اج هو انت ى انت ان ادن اج    ٢٠٠٦، بينما آ غ االنت  طن  ٥٥٧٦ حيث بل
 %.٠٫٩٤بنسبة 

وع السمك والمصدر   عن اإلنتاج من االستزراع السمكي     و الطن  (لن ه   ) ب نجد أن
م       ٢٠١٠في عام    اج من االستزراع هو نظام            أن أ ) ١٠( يتضح من جدول رق ى انت عل

والى       ت ح ة بلغ ة بانتاجي زارع االهلي ية للم واض االرض ن ٧١٦٨٠١االح ف ط  ، ال
ه نظام االقف   % ٧٨لغت حوالى همية نسبية ب أب ة بلغت   يلي  الف  ١٦٠٫٢٨٨اص بانتاجي

ن ت    ،ط بية بلغ ة نس ول االرز     %١٧٫٤٣باهمي ى حق ل عل اهم التحمي ين يس ى ح ، ف
والى  ة بلغت % ٣٫١٨بح مكى ، ٢٩٢٢٣بانتاجي تزراع الس اج االس ن انت  الف طن م

دى    ة ال يتع واض الحكومي زارع االح اج م ان انت ا آ ة بإب% ١٫١٦بينم ت نتاجي لغ
، ولوحظ ان سمك البلطى  ٢٠١٠لف طن من انتاج االستزراع السمكى لعام     أ ١٠٦٨٠
والى أيتصدر  اج بح ى إنت زارع االحواض  ٥٥٧٠٤٩عل ى م  الف طن وخصوصا ف

ا    ه به ث وصل انتاج ة حي مك    أ ٥١٠٫٣٣٨االهلي ه س ى يلي مك البلط ن س ن م ف ط ل
 .لف طنأ ١٩١٫٧٢١المبروك بانواعه باجمالى انتاج بلغ 

 



 
٢٤

 .)بالطن (٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠١التطور السنوى من االستزراع السمكى خالل الفترة من عام ): ٩(دول ج

 السنوات ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

 المصدر
 % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية % آمية

مزارع 
 حكومية

١٫١٦ ١٠٦٨٠٫٠ ٠٫٩٤ ٦٦٥٥٫٠ ١٫٢٣ ١٫٣٤٨٥٤٧٫١ ١٫٣٤٨٥٣٩٫٠ ٧٩٥٥٫٠ ١٫٤١ ٧٥٨٧٫٧ ١٫٥٢ ٧١٨٣٫٢ ١٫٦٣ ١٫٨٩٧٢٥٦٫٠ ١٫٩٧٧١٣٠٫٠ ٦٧٤٤٫٠

 ٣٨٧٥١٦٫٠٨٧٫١١٣٩٤٦٦٦٫٠٨٣٫٦٩٤٩٢٢٤٦٫٠٩١٫١٩٤٩٨٨٨٥٫٠٨٣٫٨٤٥٥٧٨٢٢٫٠ ٢٩٤٠٣٣٫٠٨٥٫٧٦٣٢٣٤٢١٫٠٨٦مزارع أهلية
٨٧٫٧
٧ 

٥٨٦٤٣٥٫٠٨٤٫٥٢٥٩١٢٧٦٫٠٨٣٫٨١٧١٦٨٠٫١٠٧٧٫٩٥

١٦٠٢٨٨٫٠١٧٫٤٣ ٩٫٦٥ ٦٨٠٤٩٫٠ ٩٫٩٦ ١٣٫٤٧٦٢٢٧٦٫٠٩٫٧٩٦٩١٠٨٫٠ ٨٠١٤١٫٣ ٣٫٦٨ ١٠٫٦٩١٩٨٣٨٫٥ ٥٠٤٠٣٫٠ ٧٫٢١ ٧٫٤٨٣٢٠٥٩٫٠ ٦٫٩٢٢٨١٦٦٫٠ ٢٣٧١٦٫٠ أقفاص

االستزراع فى
 حقول األرز

٣٫١٨ ٢٩٢٢٣٫٠ ٥٫٣٤ ٣٧٧٠٠٫٠ ٤٫٠٢ ٠٫٨٣٢٧٩٠٠٫٠ ٠٫٩٤٥٣٠٠٫٠ ٥٥٧٦٫٠ ٣٫٢٦ ١٧٦٠٢٫٥ ٣٫٦٥ ١٧٢٠٢٫٨ ٣٫٨٢ ٤٫٣٤١٧٠٠٥٫٨ ٥٫٣٦١٦٣٣٤٫٠ ١٨٣٧١٫٠

االستزراع 
-شبة المكثف

- - ٠٫٢١ ١٨٩٣٫٠ ٠٫٢٦ ١٨٦٠٫٠ ٠٫٢٦ ٠٫٢٥١٨٢٥٠٫٠ ٠٫٤٢١٥٨٫٠ ٢٤٧٢٫٠ ٠٫٤٦ ٢٤٧٢٫٠ ٠٫٤٤ ٢٠٨٠٫٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢٧١٠٣٠٫٠ ١٠١٥٫٠

االستزراع 
 المكثف

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ٩١٩٥٨٥٫٠١٠٠ ٧٠٥٤٩٠٫٠١٠٠ ٢٦٩٣٨١٥٫١١٠٠ ١٠٠ ٦٣٥٥١٧٫٠ ٥٩٥٠٢٩٫٣١٠٠ ٥٣٩٧٤٦٫٧١٠٠ ٤٧١٥٣٤٫٩١٠٠ ٤٤٤٨٦٦٫٨١٠٠ ٣٧٦٠٦٦٫٠١٠٠ ٣٤٢٨٦٤٫٠١٠٠ اإلجمالى

.٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية" وزارة الزراعة المصرية ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،: جمعت وحسبت من : المصدر

٢٤
 

 



 
٢٥

ام        ):١٠(جدول  در ع ا للمص نفا طبق مكى مص تزراع الس ن االس اج م  ٢٠١٠اإلنت
 .)بالطن(

 أحواض أرضية
 الصنف

 أهلية حكومية
 أقفاص

األستزراع 
شبه 
 المكثف

االستزراع 
 المكثف

االستزراع 
فى حقول 
 األرز

إجمالى 
 اإلنتاج

١٢٧٤٢٥٥٧٠٤٩ ٧٠٠ ١٦٥٧ ٢٣٨٩٤ ٥١٠٣٣٨ ٧٧١٨ بلطى

 ٦١٢ - - - - ٦٠٩ ٣ بياض

 ٧٩٢ - - - - ٧٩١ ١ جمبرى

 ٧ - - ١ - - ٦ حنشان

 لوت
 

١٢٢٤٦ - - - - ١٢٢٤٢ ٤ 

 ١٥٠٦٥ - - ٥٠ - ١٥٠٠٨ ٧ دنيس

١١٦٠٢٩ - - - ٢٧٠٠٠ ٨٧٧٨٧ ١٢٤٢عائلة بورية

 ١٦٣٠٦ - - ٥٠ ٦٠ ١٦١٤٠ ٥٦ قاروص

 ٩٧١٧ ٧٦٥٩ - ١٣٥ - ١٥٧٢ ٣٥١ قراميط

١٩١٧٢١ ٨٨٢٢ - - ١٠٩٣٣٤ ٧٢٣١٤ ١٢٥١ *مبروك 

 ٢٠ - - - - - ٢٠ شرغوش

 ١٧ - - - - - ١٧ قشر بياض

 ٢ - - - - - ٢)آشر(وقار 

أصناف 
 أخرى

٢ - - - - - ٢ 

٢٩٢٢٣٩١٩٥٨٥ ٧٠٠ ١٨٩٣ ١٦٠٢٨٨ ١٠٦٨٠٧١٦٨٠١ اإلجمالى

% ١٠٠ ٣٫١٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢١ ١٧٫٤٣ ٧٧٫٩٥ ١٫١٦ 

ة ل: جمعت وحسبت من  :المصدر ة العام ة المصرية ، الهيئ مكية ،وزارة الزراع روة الس ة الث " تنمي
 ٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية



 
٢٦

 :المزارع التابعة لهيئات عامة أو حكومية 
روة السمكية وأخري             ة الث ة لتنمي ة العام ة للهيئ زارع تابع نمط م ذا ال يتضمن ه
ي المحافظات    ة ف ع اإلدارة المحلي ة تتب روعات تنمي ا مش لحة ومنه وات المس ة للق تابع

ام  لوآذلك مراآز ا   ذه     بحوث وشرآات قطاع األعمال الع ، وتختلف أعداد ومساحات ه
ذه     د ه ن توج دان ، ولك ة الف اج وإنتاجي ف اإلنت ذلك يختل ر، وآ ام ألخ ن ع زارع م الم

زارع بصفة  ات الم بع محافظ ي س ية ف دول أساس ين ) ١١(، ويوضح ج ة ب ى مقارن ف
امى     ات لع ب المحافظ ة  حس واض الحكومي زارع االح اج م احة وإنت  ،٢٠١٠مس

ة               ٢٠٠٥ ذه اإلنتاجي ى انخفاض متوسط ه دان عل ة الف ًا في إنتاجي ًا عالي ، ويالحظ تباين
زارع القطاع الخاصم ة بم ة قارن ط لطبيع ة ال يرجع فق دو أن انخفاض اإلنتاجي ، ويب

زارع األحواض           اج ، حيث إن م اإلدارة العامة والحكومية بل إلى طبيعة أسلوب اإلنت
 . تاج أآثر تطورًاللقطاع الخاص تتبع أساليب إن

ث بلغت    اط حي ة دمي ي محافظ بع محافظات وه ي الس ة ف ى إنتاجي وبلغت أعل
ة                /  آجم ٤٧٫٨١اإلنتاجية   ا محافظة اإلسماعيلية حيث بلغت اإلنتاجي ا أدناه دان بينم ف
دان   / آجم    ٤٤٠٫٢فدان حيث بلغ إجمال اإلنتاجية للمحافظات السبع         /  آجم   ٤٠٠٠ . ف

 فى السبع محافظات فى محافظة االسكندرية     ٢٠١٠ى عام بينما بلغت أعلى انتاجية ف    
ة   ت االنتاجي ث بلغ م٤٩٫٧٩حي ا / آج دان ، بينم ماعيلية  أ ف ة االس ا محافظ  ٤٧٨دناه

 .فدان/ آجم٦٦٩٫٧٢اجية للمحافظات السبع  فدان حيث بلغ اجمالى االنت/آجم
 : المزارع الخاصة المملوآة والمؤجرة

ذ أوا  ي مصر من اع الخاص ف دأ القط ات أحدث  ب ي تقني ي تبن عينيات ف ل التس ئ
ة، وإن آانت المساحة                      ا زالت شبه مكثف اج م رغم أن نظم اإلنت تؤدي إلنتاجية أعلي ب

دي    لوب ال تتع ذا األس ًا له ًا طبق تغلة حالي احة   ٢٣٠المس الي المس ن إجم ط م دان فق  ف
ه نظام واعد،       ) ١٣، جدول    ١٢جدول   ( ألف فدان    ١١٠المستزرعة، أي حوالي     إال أن

راوح مساحة الحوض ح بيًا تت زارع من أحواض صغيرة المساحة نس يث تتكون الم
ين    ا ب دان بمتوسط عمق  ٢-١الواحد م ة   ١٫٧٥ ف ة عالي ا األسماك بكثاف ي فيه م، وترب

ا   ذاء، آم ي للغ در رئيس ماك آمص ة لألس زة المتخصص الف المجه تخدم األع وتس
ذ        ًا له ن وفق ة، ويمك يلة للتهوي دوار آوس دال ال تخدم الب غ   يس ة أن تبل ة التقني ه الحزم

اإلنتاجية للفدان سبعة أطنان، إذا استكملت دورتي إنتاج في السنة، ومن األهمية بمكان 
 ، ١٢جدول (اإلشارة إلى أن تباين اإلنتاجية بين مزارع األحواض السمكية الخاصة 



 
٢٧

 . ٢٠١٠، ٢٠٠٥ظات مصر األهمية النسبية لمساحة وإنتاج مزارع األحواض الحكومية حسب محاف ):١١(جدول 

٢٠١٠ ٢٠٠٥ 

 المحافظة اإلنتاج بالطن المساحة بالفدان اإلنتاج بالطن المساحة بالفدان

 % طن % فدان

إنتاجية الفدان 
 % طن % فدان بالكيلوجرام

إنتاجية 
الفدان 

بالكيلوجرام

 ٣٣٫٨٢ ٠٫٥٩ ٣٦ ١١٫٦٨ ١٨٦٣ ٤٧٫٨١ ١٫١٦ ٨٨٫٥٥ ١٠٫٧٢ ١٨٤٨ دمياط

 ١٣٠٩ ١٢٫٢٦ ١٣٠٩ ٦٫٢٧ ١٠٠٠ ١٢٧٠ ١٦٫٦٨ ١٢٩٥٫٨٠٦ ٥٫٩٢ ١٠٢٠ الدقهلية

 ١٢٥٠ ١٧٫٥٦ ١٨٧٥ ٩٫٤١ ١٥٠٠ ١٢٥٢ ٩٫٩ ٧٥١ ٣٫٤٨ ٦٠٠ الشرقية

 ١٩٣٥ ٥٠٫٧٢ ٥٤١٧ ١٧٫٥٦ ٢٨٠٠ ١١٠٤ ٤٣٫٦٣ ٣٣١٠٫٨٥٧ ١٧٫٤ ٣٠٠٠ آفرالشيخ

 ٤٩٫٧٩ ٣٫١٢ ٣٣٣ ٤١٫٩٤ ٦٦٨٨ ٦٨ ٦٫٠٥ ٤٥٩٫٣٣٩ ٣٩ ٦٧٢١اإلسكندرية

 ٨١٠ ١٥٫٥٥ ١٦٦١ ١٢٫٨٦ ٢٠٥٠ ٧٣٥ ٢٠٫٣٨ ١٥٤٦٫٣١ ١٢٫٢١ ٢١٠٤ البحيرة

 ٤٧٨ ٠٫٢١ ٢٢ ٠٫٢٩ ٤٦ ٤ ٠٫١١ ٨ ١١٫٠٩ ١٩١٢اإلسماعلية

 - - - - - ٣٠٠٠ ٠٫٠٨ ٦ ٠٫٠١ ٢ الجيزة

 - - - - - ٣٨٦٧ ١٫٣٥ ١١٦ ٠٫١٧ ٣٠ الفيوم

 ٦٦٩٫٧٢ ١٠٠ ١٠٦٨٠ ١٥٩٤٧١٠٠ ٤٤٠٫٢ ١٠٠ ٧٥٨٧٫٦٦٥ ١٠٠ ١٧٢٣٧ اإلجمالى

 ٢٠١٠،٢٠٠٧الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،احصاءات االنتاج السمكى ، :و حسبت من جمعت :المصدر

٢٧
 

 



 
٢٨

ل من                    األهمية النسبية   ):١٢(جدول  ة لك زارع األحواض السمكية الخاصة المملوآ اج م : المساحة . (٢٠١٠،  ٢٠٠٥ لمساحة وإنت
 )طن : الوحدة ، فدان 

٢٠١٠ ٢٠٠٥ 

 المحافظة اإلنتاج  المساحة  اإلنتاج  المساحة 

 % طن % فدان

تاجية الفدان إن
 % طن % فدان بالكيلوجرام

إنتاجية الفدان 
 بالكيلوجرام

 ٣٠٠٠ ٢٫٩٠ ٣٢٩٧ ٢٫٨٦ ١٠٩٩ ٢٠٠٠ ٦ ٩٠٩٠ ٧ ٤٥٤٥ الشرقية

 ٣٠٠٠ ٨٢٫٧٧ ٩٣٩٩٠ ٨١٫٣٩ ٣١٣٣٠ ٤٠١٠ ١١٧٥٨٠٧٤ ٤٨ ٢٩٣٢٥ آفرالشيخ

 ٥٠٩ ٠٫٠٢ ٢٦ ٠٫١٣ ٥١ ١٥٠٤ ٠ ١٩٤ ٠ ١٢٩ اإلسكندرية

 ٣٠٠٠ ٠٫٦٢ ٧٠٩٫٠ ٦٫١٤ ٢٣٦٣ ١٢٨٦ ١٥ ٢٤٠١٦ ٣٠ ١٨٦٧٢ البحيرة

 ١٠٠٠ ٠٫٧٩ ٨٩٨ ٢٫٣٣ ٨٩٨ ١٠٠٠ ١ ١١٦٧ ٢ ١١٦٧ اإلسماعلية

 - - - - - ٣٠١ ٠ ٦٢ ٠ ٢٠٦ الجيزة

 ٣٠٠ ٠٫٧٠ ٨٠٠٫٤ ٦٫٩٣ ٢٦٦٨ ٢٥٠٠ ٣ ٥٠٩٠ ٣ ٢٠٣٦ الفيوم

 ٣٠٠٠ ٠٫٩١ ٢١٣ ٠٫١٨ ٧١ ٢٥٠٠ ٠ ١٩٠ ٠ ٧٦ بنى سويف

 ٣٠٠٠ ٠٫٠٣ ٣٦ ٠٫٠٣ ١٢ ٥٠٠ ٢ ٢٥٤٠ ٢ ٥٠٨٠ ادى الجديد الو

 ٢٩٥٠ ١١٣٥٥٤١٠٠ ١٠٠ ٣٨٤٩٢ ٢٦٠٩ ١٥٩٩٢٩١٠٠ ١٠٠ ٦١٣٠٦ اإلجمالى

  .٢٠١٠، ٢٠٠٧الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،احصاءات االنتاج السمكى ، : حسبت من  :المصدر

٢٨
 

 



 
٢٩

زارع         ):١٣(جدول  اج م ل من              األهمية النسبية لمساحة وإنت  :المساحة   . (٢٠١٠،  ٢٠٠٥ األحواض السمكية الخاصة المؤجرة لك
 )طن: الوحدة ، فدان 

٢٠١٠ ٢٠٠٥ 
 المحافظة اإلنتاج بالطن المساحة بالفدان اإلنتاج بالطن المساحة بالفدان

 % طن % فدان
إنتاجية الفدان 
 % طن % فدان بالكيلوجرام

إنتاجية الفدان
 بالكيلوجرام

 ١٣٦١ ٢٢٫٣٩ ٣٨١٠٠ ٣٦ ٢٨٠٠٠ ٢٠٠٠ ٤٦ ٤٦٦٤٢ ٤٩ ٢٣٣٢١ دمياط
 ٣٠٠٠ ٠٫٦٦ ١١٢٢ ٠٫٤٨ ٣٧٤ ١٠٠٠ ٠ ٢١٦ ٠ ٢١٦ الدقهلية
 ٣٠٠٠ ٨٫١٧ ١٣٩٠٨ ٦ ٤٦٣٦ ٣٠٠٠ ١١ ١١١٣٦ ٨ ٣٧١٢ آفرالشيخ
 - - - - - ٢٦١١ ٠ ٢٣٫٥ ٠ ٩ الغربية 
 - - - - - ٢٦١٦ ١ ٥٦٥ ٠ ٢١٦ المنوفية 
 - - - - - ٢٦٠٠ ٠ ١٠٤ ٠ ٤٠ القليوبية
١٠٠٠٫٥٤ ١٫٠٨ ١٨٣٨ ٢٫٣٤ ١٨٣٧ ١٥٠٠ ٢ ٢٥٢٨ ٤ ١٦٨٥ السويس 
 - - - ٠٫٠٢ ١٥ ٥٠٠ ٠ ١٥٠ ١ ٣٠٠ الغردقة

 ١٨٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٥ ٠٫٠٩ ٧٥ ٥٠٣ ٠ ٨٨ ٠ ١٧٥جنوب سيناء
 ٥٠٠ ١٫٣٢ ٢٢٤٢ ٥٫٧٢ ٤٤٨٣ ١٠٠٠ ٤ ٣٨٥٦ ٨ ٣٨٥٦ اإلسكندرية
 ٣٠٠٠ ١٧ ٢٨٨٣٩ ١٢٫٢٦ ٩٦١٣ ٣٠٠٠ ٣٠ ٣٠٢٢٢ ٢١ ١٠٠٧٤ البحيرة 
 ٥٠٠ ٣ ٥ ٠٫٠١ ١٠ ٥٠٠ ٠ ٥ ٠ ١٠ مطروح 
 ٣٠٠٠ ٤٫٠٨ ٦٩٤٢ ٣ ٢٣١٤ ١٥٠٠ ٣ ٣٥٠٣ ٥ ٢٣٣٥ بورسعيد 

 ١٠٠٠ ١٫١٩ ٢٠٣٥ ٢٫٥٩ ٢٠٣٥ ١٠٠٠ ٢ ١٨٨١ ٤ ١٨٨١اإلسماعيلية 
 - - - - - ٢٠٠٠ ٠ ٢٧٠ ٠ ١٣٥ الفيوم 

 ٣٠٠٠ ٤٤٫٠٧ ٧٥٠٠١ ٣٢ ٢٥٠٠٠ - - - - - الشرقية 
 ٢١٧٫٧٢ ١٠٠ ١٧٠١٦٧ ١٠٠ ٧٨٣٩٢ ٢١١٠ ١٠٠ ١٠١١٨٩ ١٠٠ ٤٧٩٦٥ اإلجمالى

  .٢٠١٠،٢٠٠٥الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،احصاءات االنتاج السمكى ، : حسبت من :المصدر

٢٩
 

 



 
٣٠

دول  روف    ) ١٣ج تالف ظ ؤجرة أو اخ ه أو م ا مملوآ ية لكونه فة أساس ع بص ال يرج
ة  ة(المنطق و    ) المحافظ ة المط تخدامها للحزم دي اس ع لم ل يرج ي  ب تزراع ف رة لالس

ام         ك خالل ع ام    . ٢٠٠٥األحواض هذا عالوة على آفاءة اإلدارة ذل ا عن ع  ٢٠١٠ام
مكية الخاصة   زارع االحواض الس ن م تزرعة م احة المس الى المس ان اجم  ٣٨٤٩٢ف

، ولوحظ انه يوجد تباين فى     فدان /آجم  ٢٩٥٠فدان حيث آان متوسط االنتاجية للفدان       
ى انتا ة حيث ان اعل ة بلغت االنتاجي م ٣٠٠٠جي ة / آج ى انتاجي ا بلغت ادن دان بينم  ف

م ٥٠٩ زا/ آج ن الم دان م ة، ف ة المملوآ ت  رع الخاص ا آان احة إبينم الى المس جم
زارع المؤجرة        دان بلغت انتا  ٧٨٣٩٢المستزرعة من الم ا حوالى    ف  ٢١٧٠٫٧٢جيته

زارع ال          /آجم  دار فى الم نفس المق ة ب ى االنتاجي اين ف ا ايضا تب دان، ووجد به خاصة ف
 ).١٣ جدول – ١٢جدول (المملوآة 

 :المزارع السمكية األهلية المؤقتة 

م                إن الجدول رق ة ف ة المؤقت ين مساحة    ) ١٤(أما عن المزارع السمكية األهلي يب
ة      ة المؤقت مكية األهلي زارع الس اج الم ات ل وإنت ب المحافظ ام حس الطن (٢٠١٠ع ) ب

ي      ات وه ض المحافظ ي بع زارع ف ذه الم تعرض ه ر (ويس يخ  آف ة –الش  – الدقهلي
وهذه المزارع تستزرع أصناف البلطي،     )  اإلسماعيلية – بورسعيد   – دمياط   –الشرقية  

وت ،، دنيس ) آبير الرأس – فضي   –عادي  (مبروك  والعائلة البورية، وال   ،  قاروص، ل
المستزرعة بها تمثل حوالى حيث آانت المساحة % ٤٢٫٤٥حيث يمثل انتاجها حوالى 

ى  ،%٣٥٫٠٣ ا ف والى    يليه ا ح غ انتاج ذى بل عيد ال ة بورس اج محافظ % ٣٥٫٠٣االنت
 ٤٠٠٠٠حيث يوجد مزارع شمال ترعة السالم ومساحتها            % ٢٩٫١١بمساحة بلغت   

ؤاد   ة بورف وب مالح د بجن دان ويوج ى  ١٠٥٧٥ف احتين إل افة المس م اض دان وت  ف
اج          احة وانت ث مس ن حي ة م ة الثالث ى المرتب اتى ف رقية ت ين ان الش ى ح عيد، ف بورس

والمساحة المستزرعة  % ١٧٫٣٢لمزارع السمكية الخاصة المؤقتة حيث يمثل انتجها      ا
زارع الخاص           % ١٤٫٣٩بها   اج من الم الى االنت غ       ، وعن اجم ة للمحافظات بل ة المؤقت

 . الف فدان ١٧٣٧١٠بمساحة قدرها  لف طن ،أ ٤٣٣٠٧٩



 
٣١

زراع األحواض السمكية ال  :)١٤(جدول  اج م بية لمساحة وإنت ة النس خاصة األهمي
ى   ات مصر ف توى بعض محافظ ى مس ة عل احة . (٢٠١٠المؤقت المس

 )طن :الوحدة ، فدان :

 % اإلنتاج  % المساحة  المحافظة

 ٤٢٫٥٤ ١٨٤٢٤٢ ٣٥٫٣٥ ٦١٤١٤ آفر الشيخ

 ٠٫١٥ ٦٦٣ ٠٫١٣ ٢٢١ الدقهلية

 ١٧٫٣٢ ٧٥٠٠٠ ١٤٫٣٩ ٢٥٠٠٠ الشرقية

 ٤٫٦١ ١٩٩٤٩ ٢٠٫١٥ ٣٥٠٠٠ دمياط

 ٣٥٫٠٣ ١٥١٧٢٥ ٢٩٫١١ ٥٠٥٧٥ **بورسعيد

 ٠٫٣٥ ١٥٠٠ ٠٫٨٦ ١٥٠٠ اإلسماعيلية

 ١٠٠ ٤٣٣٠٧٩ ١٠٠ ١٧٣٧١٠ اإلجمالى

ؤاد         ٤٠٠٠يوجد مزارع شمال ترعة السالم ومساحتها       **   ١٠٥٧٥ فدان ويوجد بجنوب مالحة بورف
 .فدان وتم إضافة المساحتين إلى بورسعيد

ن  :المصدر بت م ة: جمعت وحس ة المصرية ، الهيئ مكية ، وزارة الزراع روة الس ة الث ة لتنمي "  العام
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 



 
٣٢

 :تربية األسماك في األقفاص العائمة 
ر نظم االستزراع المكثف انتشارا في                   تعتبر األقفاص العائمة في المياه العذبة أآث
ذا                  ات القرن العشرين، ويترآز ه ه في النصف األول من ثمانيني مصر، وآان بدء تطبيق

يخ      ال ر الش اط وآف ات دمي ل خاصة محافظ اطق مصبات الني ي من اس ف كل أس اط بش نش
ذا النشاط خالل                   د تطور ه والبحيرة حيث يعتمد على تقنيات محلية لصناعة األقفاص، وق
ود سواء من قبل وزارة الري أو في بعض              السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ثم واجه قي

 ألف   ١٩٫٨تاج المتحقق من هذا النظام بحوالي         وقدر اإلن . المحافظات من اإلدارة المحلية   
ـ          . )١(٢٠٠٥طن سمك في عام      ه أيضًا ب  طن سمك في       ٦٩١٠٨وقدر اإلنتاج المتحقق من

وفي االستزراع في  )٢(٢٠٠٨محافظات آفر الشيخ والبحيرة والفيوم وبني سويف في عام 
 ٢٠١٠عام ت لحسب المحافظايبين حجم وإنتاج األقفاص ) ١٥(األقفاص فإن الجدول رقم 

ا            ) بالطن( ذا النظام حيث يوجد به اج فى ه تج اعلى انت حيث آانت محافظة آفر الشيخ تن
 ألف  ١٢٠ متر مكعب، حيث وصل حجم االنتاج منها         ٧٢٠٠٫٠٠٠ قفص بحجم    ١٢٠٠٠

رغم من         %٧٤٫٧٨طنبنسبة بلغت   رة والتى على ال دها مباشرة محافظة البحي ، وتاتى بع
ر مكعب     ٤٢٠٦٠٠٠ قفص ولكن بحجم      ١٢٠٠٠وهى  وجود نفس عدد االقفاص بها          مت

 الف طن من االسماك  ٣٦اال انها تنتج اقل من محافظة آفر الشيخ حيث بلغ انتاج البحيرة         
ا          %٢٢٫٤٦باهمية نسبية بلغت     ، وآان اجمالى عدد االقفاص بالمحافظات التى يستخدم به

و  ذا النظام ه م ٢٥٠١٧ه الى ا١١٧٢٩٨٥٠ قفص بحج ر مكعب، وإجم غ  مت اج يبل النت
 .    لف طنأ ١٦٠٫٢٨٨حوالى 
ى مستوى بعض محافظات         األهمية النسبية لحجم وإنتاج األقفاص       :)١٥(جدول   عل

  .)بالطن (٢٠١٠ مصر

عدد  المحافظة
 األقفاص

الحجم بالمتر 
 % اإلنتاج  % المكعب

 ٢٢٫٤٦ ٣٦٠٠٠ ٣٥٫٨٦ ٤٢٠٦٠٠٠ ١٢٠٠٠ البحيرة
 ٧٤٫٨٧ ١٢٠٠٠٠ ٦١٫٣٨ ٧٢٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ آفر الشيخ
 ٠٫١٥ ٤٢٠ ٠٫٠٣ ٣٧٥٠ ٥٠ الفيوم

 ١٫٦٦ ٢٦٦٨ ١٫٧١ ٢٠٠١٠٠ ٦٦٧ )*الجمالية(الدقهلية 
 ٠٫٧٥ ١٢٠٠ ١٫٠٢ ١٢٠٠٠٠ ٣٠٠ دمياط
 ١٠٠ ١٦٠٢٨٨ ١١٧٢٩٨٥٠١٠٠ ٢٥٠١٧ اإلجمالى

 . تظهر ألول مرة فى منطقة الجمالية أقفاص عائمة* 
ة المصرية ،: جمعت وحسبت من : المصدر مكية ،وزارة الزراع روة الس ة الث ة لتنمي ة العام "  الهيئ

 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

                                                 
 .وزارة الزراعة المصرية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  )1(
 .، مرجع سابقوزارة الزراعة المصرية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )2(



 
٣٣

 :  االستزراع المحمل 
ذا النشاط                        دم ه ول األرز ورغم ق ة األسماك في حق يتمثل هذا النشاط في تربي
طحي أن       ري الس ى ال ة األرز عل رف زراع ذ ع ًا من زارع المصري تاريخي دأب الم

اه معظم       ل             يستفيد من تواجد المي ، )الموسم الصيفي   ( الوقت في موسم األرز في الحق
و جرامات                حيث اعتاد تربية سمك القرموط ويحصل في نهاية الموسم على بضعة آيل
ذا                       ام به اد االهتم ذاء أسرتة، ولكن ع دان تستخدم لغ من هذا الصنف من السمك لكل ف

 ٣٫٥مساحة   لتربية أسماك المبروك العادي في حقول األرز ، ب        ١٩٨٢النشاط في عام    
ا وبسيون،               ا مرآزي طنط ة وهم فدان آتجربة في مرآزين من مراآز محافظة الغربي

ام         ذ ع ة من ى مستوي الجمهوري ك عل اج   . ١٩٨٤ثم توسعت مساحته بعد ذل در اإلنت وق
 .)١(٢٠٠٥ ألف طن عام ١٧٫٦من هذا النظام بحوالي 

م      اج من االستزراع السمكي        )١٦(ويبين الجدول رق حسب  ف   الشبه مكث     اإلنت
زارع ام ل الم الطن (٢٠١٠ع د  ) ب ث وج ق  أحي رون والطري ة وادى النط ن مزرع

غ       الصحراوى فى محافظة البحيرة اعلى المزارع فى انتاج النظام شبه المكثف حيث بل
ة           %٥٥٫٢٦لف طن بنسبة بلغت     أ ١٠٤٦ا  انتاجه وم للتنمي ا مزرعة شرآة الفي ، وتليه

م  % ٢٣٫٣٥ الف طن بنسبة   ٤٤٢انتاجها بوادى الريان حيث بلغ  ) األردنية سابقاً ( ، ث
احتها    غ مس ة وتبل ين بحري وادى النطرون العلم ى ب ة رل دها مزرع اتى بع دان ٣٥ي  ف

ا     ل انتاجه ث وص رة حي ة البحي ت   أ ١٠٠بمحافظ بة بلغ ن بنس ف ط غ % ٥٫٢٨ل وبل
 . لف طنأ ١٨٩٣اجمالى االنتاج من المزارع التى تستخدم هذا النظام حوالى 

  :٢٠١٠ستزراع السمكي المكثف في عام اإلنتاج من اال
االنتاج من االستزراع السمكى المكثف حسب المزرعة ) ١٧( الجدول رقم يبين

 وآانت مزرعة الوطنية للثروة السمكية بالصالحية لها النصيب االآبر فى          ٢٠١٠لعام  
ذا     تخدم ه ى تس زارع الت ى الم اج ف ى انت تج اعل ث تن ف حي مكى المكث تزراع الس االس

ا       النظام ا تستزرع    %٣٦ الف طن بنسبة بلغت     ٢٥٠ حيث آان حجم انتاجه حيث انه
اج                     ١٣٠٠٠حوالى   وادى لالنت ا مزرعة شرآة ال ائى، تليه ر مكعب من الحجم الم  مت

ا            غ انتاجه رة حيث بل % ٣٤٫٢٩ الف طن بنسبة بلغت          ٢٤٠الحيوانى بمحافظة البحي
ائى حوالى            ان      ٩٠٠٠وآانت تستزرع من الحجم الم ر مكعب، وآ الى الحجم      مت  اجم

ذا النظام           غ حوالى           ٤٥٢٥٠المائى لهذه المزارع التى تستخدم ه اج بل ر مكعب بانت  مت
 .وآان االنتاج لهذه المزارع من البلطى فقط.  الف طن ٧٠٠

                                                 
 .)مرجع سابق( وزارة الزراعة المصرية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،  )1(



 
٣٤

اج من االستزراع السمكي الشبه مكثف                :)١٦(جدول  حسب  األهمية النسبية لإلنت
 .)بالطن (٢٠١٠عام المزرعة ل

 قعالمو أسم المزرعة
الحجم المائى 

 ٣بالمتر
% 

اإلنتاج 
 بالطن

% 

وادى النطرون والطريق 
 الصحراء

محافظة 
 البحيرة

٥٥٫٢٦ ٢١٫٥٩١٠٤٦ ٩١٠٠

مزرعة الديد ا بوادى 
 النطرون

محافظة 
 البحيرة

٠٫٣٢ ٦ ٠٫١٢ ٥٠٠

 بوادى ٢مزرعة الديد
 النطرون

محافظة 
 البحيرة

٤٫٧٥ ٢٩٫٨٩٩٠ ١٢٦٠٠٠

مزرعة رلى بوادى 
ن العلمين بحيرة النطرو

 ف٣٥مساحتها 

محافظة 
 البحيرة

٥٫٢٨ ٣٤٫٨٨١٠٠ ١٤٧٠٠٠

المزرعة العضوية 
 ٩٠بالسادات ك 

محافظة 
 المنوفية

٣٫٦٩ ٧٠ ١٫٤٤ ٦٠٥٠

طريق اإلسماعيلية 
 الصحراوى

محافظة 
 اإلسماعيلية

٤٫٢٨ ٨١ ١٫٦٦ ٧٠٠٠

مزرعة الخطاطبة بالعريش
محافظة شمال 

 سيناء
١٫٢٢ ٢٣ ٠٫٤٧ ٢٠٠٠

١٫٨٥ ٣٥ ٠٫٨٣ ٣٥٠٠محافظة الجيزة ٦٠ ك –نطقة ريجوا م

شرآة الفيوم للتنمية 
 )اإلردنية سابقًا(

٢٣٫٣٥ ٤٤٢ ٩٫١١ ٣٨٤٠٠ وادى الريان

 ١٠٠ ١٨٩٣ ١٠٠ ٤٢١٤٥٠ اإلجمالى

روة السمكية ،            : جمعت وحسبت من      :المصدر ة الث ة لتنمي ة العام " وزارة الزراعة المصرية ، الهيئ
 .٢٠١٠،  " لسمكيةآتاب اإلحصاءات ا



 
٣٥

دول  ف   :)١٧(ج مكي المكث تزراع الس ن االس اج م بية لإلنت ة النس ب  األهمي حس
 .)بالطن(٢٠١٠عام ل المزرعة

 الموقع أسم المزرعة
الحجم 
٣م/المائى

% 
اإلنتاج 
 بالطن

% 

شرآة الوادى 
 لإلنتاج الحيوانى

 ٣٤٫٢٩ ٢٤٠ ١٩٫٨٩ ٩٠٠٠ البحيرة

سعد / مزرعة الحاج
 ظريف

 ٨٫٥٧ ٦٠ ٤٫٩٧ ٢٢٥٠ البحيرة

 ٢١٫٤٣ ١٥٠ ٤٦٫٤١ ٢١٠٠٠ البحيرة الكرام

مزرعة الوطنية 
للثروة السمكية 
 بالصالحية

 ٣٥٫٧١ ٢٥٠ ٢٨٫٧٣ ١٣٠٠٠ الشرقية

 ١٠٠ ٧٠٠ ١٠٠ ٤٥٢٥٠ اإلجمالى

 المساحات المذآورة بالجدول هى ما أمكن حصرها* 
ة العا: جمعت وحسبت من : المصدر ة المصرية ، الهيئ مكية ،وزارة الزراع روة الس ة الث ة لتنمي " م

 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية



 
٣٦

ان   ي بي ام      لوف ول األرز ع ن حق ماك م اج األس احة وإنت الطن (٢٠١٠مس ) ب
دان  ٦٩٨٢٥أن محافظة الشرقية تستزرع حوالى         ) ١٨(ويتضح ذلك من جدول رقم       ف

بية    الف طن باهم ٣٨٦٩من مساحتها اسماك فى حقول األرز، حيث بلغ انتاجها      ة نس ي
ت  تزرع   % ٢٥٫٥٤بلغ ى تس رة والت ة البحي ا محافظ م تليه ن ٧٠٢٠٥، ث دان م  ف

ا  غ انتاجه احتها وبل والى  ٣٤٧٧مس بية بلغت ح ة نس ف طن باهمي ن  % ٢٢٫٩٦ ال م
 فدان ٨٢٩٥٠٠االستزراع فى حقول األرز، وتليها محافظة الدقهلية وتستزرع حوالى 

ا   غ انتاجه ث بل بية  ٣١٦٨حي ة نس ن باهمي ف ط ت  ال الى  % ٢٠٫٩٢ بلغ ت اجم وآان
والى      ول االرز ح ى حق ماك ف تزرع اس ى تس ات الت ن المحافظ احة م  ٣٥٣١٨٠المس

 .٢٠١٠ الف طن لعام ١٥١٤٦فدان، باجمالى انتاج حوالى 
م   دول رق ة   ) ١٩(ويوضح ج ع الزريع ز تجمي ات ومراآ اج المفرخ ور إنت تط

اج من    حيمليون وحدة  بال٢٠١٠ الى عام ٢٠٠١خالل الفترة من عام      ى انت ث آان اعل
ام   ى ع ات ف والى ٢٠٠١المفرخ غ ح ث بل ون ٤٠٦ حي ت   ملي بية بلغ ة نس دة باهمي وح

ام   %١٢٫٠٩ ى ع ا وصلت ف والى ٢٠١٠، بينم بية   ٤٠٠ ح ة نس دة باهمي ون وح  ملي
اج حوالى     ٢٠٠٦، بينما بلغ ادنى انتاج للمفرخات عام        %١١٫٩١بلغت    حيث بلغ االنت
ة ن   ٢٧٠ ة، بأهمي دة زريع ون وح ت   ملي بية بلغ اج    % ٨٫٠٤س ى انت ان اعل ا آ ، بينم

ام           ة فى ع ع الزريع اج        ٢٠٠٢لمراآز تجمي غ االنت ة      ١٣٧ حيث بل ون وحدة زريع  ملي
بة بلغت  ام  % ١٦بنس ا ع بة النتاجه ل نس ت اق غ ٢٠٠٦، وآان ث بل ان % ٥ حي ، وآ

ام  ى ع ة ف ع الزريع ز تجمي اج مراآ اج ٢٠١٠انت غ االنت ث بل نخفض حي ون ٧٨ م  ملي
ام            %٩ باهمية نسبية بلغت      ،وحدة زريعة  الى من ع ان االجم د آ ام     ٢٠٠١، وق ى ع  ال

ات  ٢٠١٠ ن المفرخ ة      ٣٣٥٨ م ع الزريع ز تجمي ن مراآ ة ، وم دة زريع ون وح  ملي
ع                   ٨٧٥حوالى   اج مراآز تجمي وق انت اج المفرخات يف ة، اى ان انت  مليون وحدة زريع

 .اضية  مليون وحدة زريعة خالل العشر سنوات الم٢٤٨٣الزريعة  بحوالى 
م   يعرض و اج المفرخات السمكية من اإلصباعيات     ) ٢٠( جدول رق ام لإنت ع
ر، بلطي،      من أصناف الدنيس  ) بالمليون وحدة  (٢٠١٠ ، قاروص، جمبري، بلطي أحم

روك فضي   ادي، مب روك ع ي، مب ائش  موس روك حش اج   ، مب ادة انت ث اتضح زي حي
ة حوالى             اه العذب ة من المي ون و   مل ٢١٦٫٠٥٥المفرخات الحكومي بية      ي ة نس حدة باهمي

والى  % ٥٦٫١بلغت  ة  بح اه البحري ن المي ا م ن ٢١٤٫٥٤عن انتاجه دة م ون وح  ملي
ى الصعيد                ا ايضا وعل جملة انتاج المفرخات الحكومية السمكية من االصباعيات، بينم
ة                 اه البحري االخر آان يوجد زيادة فى انتاج المفرخات االهلية من المياه العذبة عن المي

 .  مليون وحدة١٥٥٫٤٥بحوالى 



 
٣٧

فى بعض األهمية النسبية لمساحة وإنتاج األسماك من حقول األرز  :)١٨(جدول 
  )طن:األنتاج ، فدان :المساحة . (٢٠١٠ محافظات مصر فى

 % اإلنتاج  % *المساحة  المحافظة

 ٢٢٫٩٦ ٣٤٧٧ ١٩٫٨٨ ٧٠٢٠٥ البحيرة

 ١٥٫٨٥ ٢٤٠٠ ٢١٫٢٤ ٧٥٠٠٠ آفر الشيخ

 ٩٫٦٦ ١٤٦٣ ١٠٫١١ ٣٥٧٠٠ الغربية

 ٢٥٫٥٤ ٣٨٦٩ ١٩٫٧٧ ٦٩٨٢٥ الشرقية

 ٢٠٫٩٢ ٣١٦٨ ٢٣٫٤٩ ٨٢٩٥٠ الدقهلية

 ٤٫٣٤ ٦٥٧ ٤٫٩٥ ١٧٥٠٠ دمياط

 ٠٫٧٤ ١١٢ ٠٫٥٧ ٢٠٠٠ اإلسماعيلية

 ١٠٠ ١٥١٤٦ ١٠٠ ٣٥٣١٨٠ اإلجمالى

 تشمل المساحات المستفيدة من مشروع تربية أسماك المبروك فى حقول األرز* 
روة السمكية ،         : جمعت وحسبت من       :المصدر ة الث ة لتنمي ة العام " وزارة الزراعة المصرية ، الهيئ

 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية



 
٣٨

األهمية النسبية إلنتاج المفرخات ومراآز تجميع الزريعة خالل الفترة  ):١٩(جدول 
 .)بالمليون وحدة ( ٢٠١٠ إلى ٢٠٠١من 

 مراآز تجميع الزريعة المفرخات
بالمليون (اإلنتاج  السنة

 )وحدة
% 

بالمليون (اإلنتاج 
 )وحدة

% 

١٥٫٣١ ١٣٤ ١٢٫٠٩ ٤٠٦ ٢٠٠١ 

١٥٫٦٦ ١٣٧ ١٠٫١٣ ٣٤٠ ٢٠٠٢ 

١٢٫٤٦ ١٠٩ ٩٫٨٩ ٣٣٢ ٢٠٠٣ 

١٠٫٩٧ ٩٦ ١٠٫٤٥ ٣٥٤ ٢٠٠٤ 

٧٫٨٩ ٦٩ ٨٫٨٧ ٢٩٨ ٢٠٠٥ 

٤٫٦٩ ٤١ ٨٫٠٤ ٢٧٠ ٢٠٠٦ 

٨٫٨ ٧٧ ٩٫١١ ٣٠٦ ٢٠٠٧ 

٨٫٨ ٧٧ ١٠٫٣٣ ٣٤٧ ٢٠٠٨ 

٦٫٥١ ٥٧ ٩٫٠٨ ٣٠٥ ٢٠٠٩ 

٨٫٩١ ٧٨ ١١٫٩١ ٤٠٠ ٢٠١٠ 

 ١٠٠ ٨٧٥ ١٠٠ ٣٣٥٨ اإلجمالى

مكية ،: جمعت وحسبت من : المصدر روة الس ة الث ة لتنمي ة العام ة المصرية ، الهيئ " وزارة الزراع
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 
 
 



 
٣٩

 ٢٠١٠فىاألهمية النسبية إلنتاج المفرخات السمكية من اإلصباعيات  :)٢٠(جدول 
  .)ليون وحدةبالم(

 )بالمليون وحدة(اإلنتاج 
 نوع المفرخ

 % مياه بحرية % مياه عذبة

 ١٠٫٠٦ ١٫٥١٥ ٥٦٫١١ ٢١٦٫٠٥٥ مفرخات حكومية

 ٨٩٫٩٤ ١٣٫٥٥٠ ٤٣٫٨٩ ١٦٩٫٠٠٠ مفرخات أهلية

 ١٠٠ ١٥٫٠٦٥ ١٠٠ ٣٨٥٫٠٥٥ اإلجمالى

ن  :المصدر بت م ة لتن : جمعت وحس ة العام ة المصرية ، الهيئ مكية ، وزارة الزراع روة الس ة الث " مي
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 

 

 

ين من إصباعيات    ضوعندما نختص بإنتاج المفرخات الحكومية ومحطات التح      
روك    ناف المب ة ألص اه العذب ماك المي ادي (أس ائش– فضي –ع ام  ) حش ي لع ، البلط

ر       ) ٢١( يتضح من جدول رقم      ٢٠١٠ تج   ان مفرخ صفط خالد التابع لمحافظة البحي ة ين
 مليون وحدة من اصباعيات اسماك المياه العذبة للمفرخات من مفرخ ٢٨٫٢١٩حوالى 

بية بلغت          ٦٫٩٥٨بنى سويف حيث بلغ انتاجه       ا   %٣٫٢٢ مليون وحدة ، باهمية نس ، أم
ر الشيخ           ة لمحافظة آف عن محطات التحضين فكانت محطة تحضين الخاشعة التابع

اج من اصباع      غ حوالى       حيث يكون انتاجها اعلى انت ة حيث بل اه العذب يات اسماك المي
اج هو        %١٥ مليون وحدة ، باهمية نسبية بلغت حوالى         ٣٢٫٥٥٨ ى انت ان ادن ا آ ، بينم

ا                     غ انتاجه ة لمحافظة بورسعيد حيث بل ة التابع انتاج محطة تحضين الرسوة والتفريع
والى  ت   ٦٫٠٣٩ح بية بلغ ة نس دة، بأهمي ون وح ن  %٣ ملي اج م الى االنت ان اجم ، وآ

ة حوالى                 ال اه العذب مفرخات الحكومية ومحطات التحضين من اصباعيات اسماك المي
 .   مليون وحدة٢١٦٫٠٥٥



 
٤٠

ة ومحطات التحصين من            األهمية النسبية إل    :)٢١(جدول  اج المفرخات الحكومي نت
 ٢٠١٠فىبعض محافظات مصر فى          إصباعيات أسماك المياه العذبة     

 ). بالمليون وحدة(

 % اجيةاإلنت المفرخ المحافظة

 ١٣٫٠٦ ٢٨٫٢١٩ مفرخ صفط خالد
 البحيرة

 ١١٫٨٤ ٢٥٫٥٧٧ محطة تحضين أبو الشقاف

 ١١٫٥٤ ٤٢٫٩٢٥ مفرخ فوه
 آفرالشيخ

 ١٥٫٠٧ ٣٢٫٥٥٨ محطة تحضين الخاشعة

 ١٢٫١٣ ٢٦٫٢١٥ مفرخ العباسة
 الشرقية

 ١٠٫٣٩ ٢٢٫٤٥٨ مفرخ صان الحجر

 ٧٫٠٣ ١٥٫١٨٩ مفرخ المنزلة الدقهلية

 بورسعيد
حطة تحضين الرسوة م

 والتفريعة
٢٫٧٩ ٦٫٠٣٩ 

 ٣٫٢٢ ٦٫٩٥٨ مفرخ بنى سويف بنى سويف

 ٣٫٦٣ ٧٫٨٤٠ مفرخ المنيا المنيا

 ١٫٤٢ ٣٫٠٧٥ مفرخ أسيوط أسيوط

 ٤٫٠٥ ٨٫٧٥٩ مفرخ سوهاج سوهاج

 ٣٫٨٢ ٨٫٢٤٣ مفرخ نجع حمادة قنا

 ١٠٠ ٢١٦٫٠٥٥ اإلجمــــالــــــــــــــــــــى

مكية ،: بت من جمعت وحس: المصدر روة الس ة الث ة لتنمي ة العام ة المصرية ، الهيئ " وزارة الزراع
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية



 
٤١

ة من           ) ٢٢(ويبين الجدول    اج المفرخات السمكية األهلي ة وإصباعيات أسماك      زإنت ريع
ام        المليون وحدة      ( ٢٠١٠البلطي في المياه العزبة ع ر الشيخ           ) ب ى  حيث آانت محافظة آف اعل

المحافظات فى انتاج المفرخات السمكية االهلية من زريعة واصباعيات اسماك البلطى فى المياه 
ا آانت    % ٦٧مليون وحدة زريعة واصباعيات  باهمية نسبية بلغت          ١١٣العذبة بانتاج بلغ     ،بينم

ة واصباعيات                  ة من زريع محافظة سوهاج ادنى المحافظات فى انتاج المفرخات السمكية االهلي
حيث % ٠٫٥٩سماك البلطى فى المياه العذبة بانتاج بلغ مليون وحدة  فقط ، باهمية نسبية بلغت              ا

ا فى محافظة سوهاج           ٦٦٠٫٠مفرخ بمساحة بلغت      ١١٣يوجد فى محافظة آفرالشيخ      دان ،ام  ف
ة بالمحافظات       ١٥٫٠يوجد مفرخ واحد بمساحة بلغت      ان عدد المفرخات االهلي دان ،وآ  ١٣٨ ف

 . مليون وحدة ١٦٩ فدان ،حيث آان اجمالى االنتاج ٧٣٠٫٥مفرخ بمساحة 
دول    ح ج ا يوض مكية  ) ٢٣(آم ات الس اج المفرخ ن  إنت روك م بعيات مب إص

ام  ائش لع اج      ٢٠١٠الحش غ االنت ث بل د حي رخ صفط خال اج لمف ى انت ان اعل ث آ حي
اج محطة تحضين      %١٥٫٧٩ مليون وحدة باهمية نسبية بلغت     ٧٫٥٠٠ ه فى االنت ، يلي

قاف و الش ا اب غ انتاجه ث بل بية بلغت  ٥٫٤٥٠ حي ة نس دة ،باهمي ون وح  ، ١١٫٤٨ ملي
ه    غ انتاج ث بل وهاج حي رخ س ا مف ت   ٥٫٣٥٩ويليه بية بلغ ة نس دة ، باهمي ون وح  ملي

روك         %١٠٫٠٨ باعيات مب ن اص مكية م ات الس اج المفرخ ن انت الى م غ االجم ، وبل
 . مليون وحدة من اصباعيت مبروك الحشائش ٤٧٫٤٧٧الحشائش حوالى 

ع ال    ) ٢٤( جدول   بينوي ة   زإنتاج مراآز تجمي ام    حسب المحافظة   ريع  ٢٠١٠ لع
اط              الصناف البورى، الطوبار، السهيلى، الجمبرى حيث آان اعلى انتاج لمحافظة دمي

ا   غ إنتاجه ث بل ت    ٣٦٫٣٨٩حي بية بلغ ة نس دة، بأهمي ون وح ا % ٤٦٫٦٨ ملي ، ويليه
ا      غ انتاجه ث بل عيد حي ة بورس دة ٢٦٫٢١٦محافظ ون وح ت    ملي بية بلغ ة نس ، باهمي

ا   %٣٣٫٦٣ غ انتاجه ث بل ا حي ى انتاجه ة ف ل محافظ كندرية اق ة االس ت محافظ ، وآان
اج من مراآز          %٠٫٧٨ مليوم وحدة، بأهمية نسبية بلغت       ٠٫٦٠٨ الى االنت ، وآان اجم

 . مليون وحدة ٧٧٫٩٥٨ حوالى ٢٠١٠تجميع الزريعة لعام 
 
 
 
 
 



 
٤٢

ريعة وإصباعيات أسماك زخات السمكية األهلية من األهمية النسبية إلنتاج المفر :)٢٢(جدول 
 .)بالمليون وحدة (٢٠١٠بةفى بعض محافظات مصر فى ذالبلطي في المياه الع

 المحافظة
عدد 

 المفرخات
المساحة 
 بالفدان

% 
اإلنتاج بالمليون 

 وحدة
% 

 ٢٫٩٦ ٥ ١٫٧٨٨ ١٣٫٠ ٥ البحيرة

٦٦٫٨٦ ١١٣ ٩٠٫٣٥ ٦٦٠٫٠ ١١٣ آفرالشيخ

 ١٫١٨ ٢ ٠٫١٤ ١٫٠ ١ القليوبية

 ١٫١٨ ٢ ٠٫١٤ ١٫٠ ١ الدقهلية

 ٢٫٣٧ ٤ ١٫٣٧ ١٠٫٠ ٤اإلسماعيلية

 ٢٫٩٦ ٥ ٢٫٤٦ ١٨٫٠ ٤ الجيزة

 ٤٫١٤ ٧ ١٫٠٣ ٧٫٥ ٧ الفيوم

 ٠٫٥٩ ١ ٠٫٦٨ ٥٫٠ ١ سوهاج

١٧٫٧٥ ٣٠ ٢٫٠٥ ١٥٫٠ ٢ أسوان

 ١٠٠ ١٦٩ ١٠٠ ٧٣٠٫٥ ١٣٨ اإلجمالى

 ال يشمل المفرخات الغير مرخصة
روة السمكية ،                : حسبت من     جمعت و  :المصدر ة الث ة لتنمي ة العام " وزارة الزراعة المصرية ، الهيئ

 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 



 
٤٣

 إصبعيات مبروك  مناألهمية النسبية إلنتاج المفرخات السمكية :)٢٣(جدول 
 .)بالميون وحدة(٢٠١٠الحشائش فى بعض المناطق فى مصر فى 

 % )دةبالمليون وح(اإلنتاج  المفرخ

 ١٥٫٧٩ ٧٫٥٠٠ مفرخ صفط خالد

 ١١٫٤٨ ٥٫٤٥٠ محطة تحضين أبو الشقاف

 ٧٫٣٧ ٣٫٥٠٠ مفرخ فوه

 ١٠٫٥٣ ٥٫٠٠٠ محطة تحضين الخاشعة

 ٨٫٣٢ ٣٫٩٥٠ مفرخ العباسة

 ٨٫١٢ ٣٫٨٥٦ مفرخ صان الحجر

 ١٫٦٥ ٠٫٧٨٢ مفرخ المنزلة

 ٤٫٥٥ ٢٫١٦٠ محطة تحضين الرسوة والتفريعة

 ٢٫٩٨ ١٫٤١٣ مفرخ بنى سويف

 ٥٫٠٩ ٢٫٤٢١ مفرخ المنيا

 ٢٫٧٤ ١٫٣٠٠ مفرخ أسيوط

 ١١٫٢٩ ٥٫٣٥٩ مفرخ سوهاج

 ١٠٫٠٨ ٤٫٧٨٦ مفرخ نجع حمادة

 ١٠٠ ٤٧٫٤٧٧ اإلجمالى

ن  :المصدر مكية ، : جمعت وحسبت م روة الس ة الث ة لتنمي ة العام ة المصرية ، الهيئ " وزارة الزراع
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 



 
٤٤

فى بعض محافظات األهمية النسبية إلنتاج مراآز تجميع الزريعة  :)٢٤(جدول 
 .)بالمليون وحدة (٢٠١٠ مصر فى

 % )بالمليون وحدة (اإلنتاج  المحافظة

 ٠٫٧٨ ٠٫٦٠٨ اإلسكندرية

 ٢٫١٦ ١٫٦٨١ البحيرة

 ٤٦٫٦٨ ٣٦٫٣٨٩ دمياط

 ٣٣٫٦٣ ٢٦٫٢١٦ بورسعيد

 ٢٫٤٧ ٢٫١٩٥ اإلسماعيلية

 ١٣٫٩٤ ١٠٫٨٦٩ السويس

 ١٠٠ ٧٧٫٩٥٨ اإلجمالى

ن  :المصدر مكية ،: جمعت وحسبت م روة الس ة الث ة لتنمي ة العام ة المصرية ، الهيئ " وزارة الزراع
 .٢٠١٠،  " آتاب اإلحصاءات السمكية

 



 
٤٥

 البـــــاب الثانــي
 اقتصاديات نظم االستزراع السمكي من خالل الدراسات السابقة 

  :تمهيد
ب    ا ل اب عرض ذا الب من ه تزراع    يتض ال االس ى مج ابقة ف ات الس عض الدراس

ا   م ترتيبه ام ت تزراع السمكى وداخل آل نظ نظم االس ا ل يمها وفق م تقس د ت السمكى وق
ا نظم  ، تاريخي ذه ال ن ه اديات    ،وم ة أقتص ة بدراس ات متعلق مكية  دراس زارع الس  الم

انى     أ، الحوضية فى مصر    ا النظام الث ة األسماك فى األقفاص            ،م ة بتربي  دراسة متعلق
اع متعلق بالدراسات السابقة فى األستزر     ، فى حين أن النظام الثالث    . العائمة فى مصر  

 .السمكى المحمل على حقول األرز

 :إقتصاديات المزارع السمكية الحوضية فى مصر: وَالأ
وان  ة بعن ى دراس ر  "ف ة مص ى جمهوري مكى ف ادى الس ان اإلقتص البني

وارد   ، لقد اوضحت النتائج   )١("العربية در مساحتها      أن الم تغلة تق ة السمكية المس  المائي
رات المصرية      ، % ٦٨ مليون فدان تمثل الموارد البحرية نحو        ٦بحوالى   ل البحي وتمث

آما أآد  . والباقى تمثل المنخفضات الساحلية والمالحات والنيل وفروعه      % ٢٤٫٧نحو  
ايد البحر     اج المص ى إنت رات عل اج البحي وق إنت ث تف ن حي بقه م ى ماس ة الباحث عل ي

والى       ت ح رية بلغ مكية المص ة الس ة الفداني ا أن الغل اف أيض دان  ٤٫٤وأض م للف  آج
 ).١٩٧٣-١٩٦٦(آمتوسط 

وان  ة بعن ا اوضحت دراس ى ج "آم اج السمكى ف  ع.م.دراسة اقتصادية لألنت
والى )٢(" غ ح اج السمكى تبل ة لإلنت احة المتاح الى المس تج ١٣ أن إجم دان تن ون ف  ملي

والى  ن ١١٤٫٥٦ح والى   الف طن م غ ح دان بل اجى للف ماك بمتوسط إنت م ٩األس  آج
دان فى                    . ١٩٨٥سنويا فى    ة الف ر فى إنتاجي اين آبي ى وجود تب آما اشارت الدراسة ال

و  در بنح ة تق ة المختلف اطق اإلنتاجي و ٢٥٫٠٧المن در بنح تالف ق ل اخ ن ومعام  ط
 .برويعزى هذا التباين إلى ضعف إستغالل المناطق ذات المساحات األآ%. ٢٤٠٫٧

                                                 
رسالة ،البنيان األقتصادى السمكى فى جمهورية مصر العربية ): ١٩٨٥(نعمان مسعد أبو سمرة ) 1(

 .جامعة الزقازيق ، آلية الزراعة ، قسم األقتصاد الزراعى ، ماجستير 
المؤتمر ،ع .م . دراسة إقتصادية لإلنتاج السمكى فى ج ): ١٩٨٦(أحمد ضياء الدين زيتون ) 2(

معهد ، ) ٢(مجلد رقم ، لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات السنوى الثانى والعشرين 
 .جامعة القاهرة ، االحصاء وبحوث العمليات 

 



 
٤٦

وان    ة بعن ارت دراس ارة    "وأش اج والتج ورات اإلنت ايد وتط ة المص إنتاجي
رة     . ع.م.الخارجية واإلستهالك واالسعار لألسماك فى ج         )١("١٩٩٣-١٩٨٠فى الفت

غ حوالى               ألى  إ وارد السمكية المصرية تبل ا       ١٣ن إجمالى مساحة الم دان منه ون ف  ملي
ا فى صيد األ          مليون فدان    ٥حوالى   تغلة حالي اج       ، سماك غير مس ة اإلنت ا بلغت جمل آم

 .  الف طن ٢٩٩حوالى ) ١٩٩٣ – ١٩٩١( المتوسط للسنوات الثالثة –السمكى 
وان    ا اوضحت دراسة بعن دراسة إقتصادية قياسية للقطاع السمكى فى   "آم

ة ة مصر العربي ى القطاع السمكى المصرى من  )٢("جمهوري ة ف االختالالت الهيكلي
اج    ين اإلنت ة ب الل المقارن رة    خ الل الفت واردات خ ادرات وال ين الص تهالك وب واألس

درت بنحو              ). ١٩٩٣ -١٩٦٥( تيراد ق من   %٣٣آما اوضحت الدراسة ان نسبة اإلس
ة                    ة بتصدير األسماك عالي وم الحكوم ا من األسماك وتق إجمالى الكميات المنتجة محلي

تو  ة وتس ة الغذائي ثمن والقيم عبية ال ماك رخيصة وش ا أس دال منه ادة ، رد ب ط زي متوس
غ حوالى                       ى بل د األخر حت ا بع نويا عام رد من األسماك س ام     ٧٫٢٨نصيب الف  آجم ع

ى      ،١٩٩٦ آجم عام    ٢٫٤٧ بعد ان آان حوالى      ١٩٩٣ ؤثرة عل م العوامل الم أى ان أه
روة السمكية               السعر المزرعى للطن من        ، عرض األاسماك تنحصر فى قروض الث

ة  عدد المراآب  ، إجمالى عدد الصيادين      ، األسماك   اءة الرأسمالية    ،  اآللي اع الكف إرتف
در              للقطاع السمكى بالمقارنة بنظيره النباتى والحيوانى مما يشير الى ضرورة توجيه ق
أآبر من األستثمارات لهذا القطاع حتى يتسنى تقليل الفجوة الغذائية السمكية المصرية             

ال .  ماك خ تهالك األس ى إس ؤثرة عل ل الم ائج أن العوام رت النت ا أظه رة آم ل الفت
ة    رات التالي ت المتغي ة آان ؤخر : المدروس تهالك الم عار    ، اإلس ومى باألس دخل الق ال

الى  ) ١٠٠ = ١٩٦٦ / ١٩٦٥(الحقيقية المعدلة باألرقام القياسية وأسعار الجملة        وإجم
 .عدد السكان وإجمالى الواردات السمكية 

                                                 
إنتاجية المصايد وتطورات اإلنتاج والتجارة ): ١٩٩٥(وأخرون ، عبد المولى محمد بشير) 1(

 الرابع المؤتمر، ١٩٩٣-١٩٨٠فى الفترة . ع.م.الخارجية واإلستهالك واالسعار لألسماك فى ج
 ٢٦ -٢٥ ،مرآز البحوث الزراعية، معهد بحوث األقتصاد الزراعى، يينللإلقتصاديين الزراع

 .اآتوبر
دراسة إقتصادية قياسية للقطاع السمكى فى : )١٩٩٦(عبد المقصود محمد إسماعيل سعيد ) 2(

المجلد ، والتنمية فى مصر والبالد العربيةالمؤتمر الخامس لإلقتصاد ، جمهورية مصر العربية
 . إبريل ٢٤ – ٢٣، جامعة المنصورة ، آلية الزراعة ، قسم األقتصاد الزراعى ، الثانى 



 
٤٧

وان   ة بعن ى دراس ذائى "وف ن الغ مكية واألم ة الس ة ()١("الزراع ةدراس :  حال
ماعيلية     ة اإلس ى محافظ ة ف مكية الخاص زارع الس يم آداء   ) الم ة تقي تهدفت الدراس أس

وفير  ى ت اهمتها ف دى مس ان م ا وبي تقبلية له ًا مس ور رؤي مكية، وتص زارع الس الم
اج                 وانى من األسماك، وحجم اإلحتياجات من عناصر اإلنت وأعتمدت  . البروتين الحي

اجى        ٢٣الدارسة على عينة ميدانية حجمها       مزرعة بمحافظة اإلسماعيلية للموسم اإلنت
٩٦/١٩٩٧. 

وأظهرت الدراسة أن هذا النشاط بصفة عامة ذو جدوى اقتصادية عالية، حيث 
غ فى         %٥٦يزيد مدل العائد الداخلى عن       ع الطن بل ، وهامش الربح للمنتج من سعر بي

اج         % ٥٤المتوسط   ادة اإلنت اليف متناقصة بزي زارع بتك ين وجود   ولكن ت . وتعمل الم ب
زارع رغم                        ة، وهى م أربع مجموعات من حيث نظام الحوش إال فى إضافة الزريع
ن         ق األم ى تحقي ام ف ر ه ا غي ا، إال أن دوره ة له ادية العالمي دوى اإلقتص وت الج ثب

أسماك  (الغذائى إلعتمادها على إنتاج ذات نوعية متميزة محددة الطلب مرتفعة السعر            
وري  ة الب توى إ  )العائل ن بمس ة    ، ولك دنى للغاي ة مت رام   ١٨٢ – ١١٢(نتاجي و ج  آيل

روك                ) للفدان ة من أسماك البلطى والمب ا ترآيب ى به زارع ترب وعلى الطرف اآلخر م
ى،      تثمارات أعل ة واس ة عمال الف، وآثاف مدة واألع تخدم األس ة، وتس ة البوري والعائل

دى      ى الم     . وإنتاجية تفوق عشرة أضعاف النظام التقلي ذا األسلوب عل يم ه زراع وبتعم
 ألف طن     ٧٢ ألف فدان يتوقع مساهمتها بحوالى       ٦٤السمكية الدائمة والمقدرة بحوالى     

والى  ل ح ام    % ٩٫٧تمث ى ع ماك ف ن األس وب م تهالك المطل م اإلس ن حج ، ٢٠٠٢م
وفر حوالى                 ا ت ة، آم تبعاد المزراع المؤقت اتج من اس  ألف  ١٥٫٨٤وتعوض العجز الن

تثمار    ب اس ة، وتتطل ة عالي ل إنتاجي ة عم والى  فرص در بح ة،  ١٨٧ات تق ون جني  ملي
ة         ٤٦ مليون وحدة زريعة، وحوالى      ١٥٠وحوالى   واد أولي  ألف طن أعالف معظمها م

ة أرز    ( ر مكعب سماد عضوى            ٦٨وحوالى   ) آنسبة مخابز وجرم ر من    ( ألف مت أآث
زارع دواجن% ٦٠ بلة م ن  ). س ة م زارع القائم ة الم راع بتنمي ويجب ضرورة اإلس

لوب التر   اع أس الل إتب ب،      خ ميد مناس ة وتس ام تغذي اع نظ ناف وإتب دد األص ة متع بي
والتغلب على معوقات النشاط خاصة الزريعة واإلقراض والمياه وتوفير دور إرشادى         

                                                 
الزراعة السمكية ): ١٩٩٨(محمد جابر عامر، محمد غريب مهدى، أسامة محمد عويضة ) 1(

حالة المزارع السمكية الخاصة في محافظة اإلسماعيلية، آتاب المؤتمر ⁄ دراسة: واألمن الغذائى
 .س لإلقتصاديين الزراعيين، يوليوالساد
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ة                . مناسب واإلسراع فى تنمية اإلنماط األخرى من اإلستزراع السمكى خاصة التربي
ى ا     ب عل ى تتغل ة والت اص عائم ى أقف ة ف ا التربي ى منه ة والت ة المكثف ات الكمي لمعوق

 . األرض والمياه
عن دراسة اقتصادية للنظم الراهنة لالستزراع السمكي       )١(آما توصلت دراسة  

ي مصر زارع    ف ف للم دي والمكث اجي التقلي لوب اإلنت ن األس ل م ين آ ة ب ى مقارن ، إل
السمكية من حيث المستوى التكنولوجي، واإلنتاجية، والكفاءة االقتصادية وفقًا ألسعار           

ة الستغالل مساحة                . ١٩٨٤ اج الالزم درت حجم عناصر اإلنت دان     ١٠٠آما ق  ألف ف
ام   ى ع مكية حت زارع س دي   ٢٠٠٠م اج التقلي لوبين لإلنت ال األس اع آ ك بإتب ، وذل

ويمكن استخالص أنه رغم ثبوت الجدوى االقتصادية العالية للنظام التقليدي         . والمكثف
ق      ي تحقي ام ف ر ه ا غي مكية، إال أن دوره زارع الس المفهوم   للم ذائي ب ن الغ  األم

عر      ة الس ب مرتفع ددة الطل زة مح ة متمي اج ذو نوعي ى إنت ا عل اعي، العتماده االجتم
نخفض        )البوري و الطوبارة  ( ة م دان      ١٧٦٫٤(، ولكن بمستوى إنتاجي و جرام للف ، ) آيل

دان   ٩٢٫٣(مع انخفاض آثافة رأس المال المستثمر        ذلك العمل      ) جنيهًا للف  ٦٫١٣(، وآ
أما النظام المكثف فيعتمد على مزارع آبيرة الحجم ذات آثافة عالية           ). انيوم عمل للفد  
ال   رأس الم دان ٤٣١١(ل ًا للف دان ٢٧٫٣٥(، والعمل ) جنيه وم عمل للف ا ) ي ، وإنتاجيته

دان    ٥٤٨(أآثر من ثالثة أضعاف إنتاجية النظام التقليدي         ك    ).  آيلو جرامًا للف ورغم ذل
م        من  % ٦٠فلم تبلغ تلك اإلنتاجية سوى       ا ل اجي، آم المستوى العالمي لهذا النظام اإلنت

ة       تثمار مقبول اءة اس ام آف ذا النظ ق ه د      (يحق ن الواح ل م اليف أق افع للتك بة المن بنس
تقرار اسعار االسماك             ) الصحيح ق اس وإن آان يتميز بسياسة تسويقية تساهم في تحقي

 . من خالل بيعها فى منافذ محدده باسعار منخفضة آهدف اجتماعي
زارع         آما   ة للم ة الغذائي ؤثرة في اإلنتاجي تناولت الدراسة أيضًا أهم العوامل الم

ى الترتيب هي          ذه العوامل عل اه ، عدد    : السمكية، وأوضحت الدراسة أن ه وع المي ن
ر     ث تفس اه ، حي ماك المرب وع األس ة ، ن دد الذريع ة ، ع واض بالمزرع ، % ١٥األح

 . من التباين في اإلنتاجية% ٨، % ١١، % ١٣

                                                 
م الراهنة لالستزراع السمكى فى ظراسة اقتصادية للند): ١٩٩٨(إبراهيم سليمان، محمد جابر  )1(

مصر، آتاب المؤتمر الدولى الثالث عشر لإلحصاء والحسابات العلمية والبحوث االجتماعية 
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وان  و ة بعن ى دراس ى مصر  "ف ماك ف تهالك األس اج واس اديات إنت  )١("اقتص
ذى          استهدفت الدراسة أقتصاديات إنتاج وإستهالك األسماك فى مصر ألقتراح السبل ال

االستزراع السمكى    فى يمكن بها تغطية العجز فى البروتين الحيوانى، وبينت الدراسة        
تقبلى      لذا أهتمت ا  . من اإلنتاج السمكى  % ٢٥يمثل نحو    لدراسة بهذا النشاط لدوره المس

مالية   ة والش رات الداخلي ة أن البحي ر الدراس مكى، وتثي روتين الس وة الب ة فج ى تغطي ف
ل                  ى مستوى مصر حيث يمث اج السمكى عل ى آأحد مصادر اإلنت ة األول تحتل المرتب

رة           % ٣٨٫٢أنتاجتهما نحو    ة خالل الفت من متوسط إجمالى اإلنتاج السمكى بالجمهوري
ى وصل لنحو               ٢٠٠١ – ١٩٩١  وتشي الدراسة أن االستزراع السمكى زاد إنتاجة حت
 . ٢٠٠١من جملة إنتاج األسماك عام % ٤٤٫٤

ير     ن المصايد المصرية فتش تم صيدها م ى ي مكية الت ا عن األصناف الس أم
الدراسة إلى أن البلطى ثم القرموط ثم السردين ثم البورى والحنشان من أهم األصناف  

ت  ب بلغ و بنس ط  % ٠٫٣٢، % ٣٫٣، %٣٫٧٨، % ٤٫٦٥، % ٢٧٫٢ نح ن متوس م
ب ى الترتي مكى عل اج الس الى اإلنت ارات . إجم اين واختب ل التب ار تحلي تخدام أختب وباس

ام               ل آمصدر ه ين نهر الني توآى وشيقية وأقل فرق سنوى تبين وجود فروق معنوية ب
 . إلنتاج السمك البلطى وباقى المصادر األخرى

رت الدرا ا أظه اح  آم واردات والمت ى وال اج المحل ن اإلنت ل م ادة آ ة زي س
ادة        ادة السكان وزي ى زي ك إل لإلستهالك ومتوسط نصيب الفرد من األسماك ويرجع ذل
الوعى الصحى والغذائى لدى األفراد باإلضافة إلى انخفاض أسعاره بالنسبة لمصادر            

وانى األخرى    روتين الحي ام بإنت     . الب اج اإلستزراع  وتوصى الدراسة بضرورة اإلهتم
زان التجارى                     ى المي ك لتخفيفق العبء عل ة وذل ة البروتيني السمكى لسد الفجوة الغذائي

ه وصيده فى            . وميزان المدفوعات  ويعتبر اإلستزراع السمكى مصدرًا يمكن التحكم في
جميع األوقات ومختلف الظروف على حسب حالة الطلب ويساعد اإلستزراع السمكى           

اه            على استغالل الموارد ال    ذلك مي ور وآ متاحة استغالًال آفئًا حيث تستغل األراضى الب
 . الصرف الزراعى
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وان          )١("دراسة إقتصادية لألسماك فى مصر      "فى حين استهدفت دراسة بعن
ارة   تهالك والتج اج واإلس ة اإلنت ك بدراس ر وذل ى مص ماك ف اع األس يف قط توص

ف     ى الموق رف عل ك للتع لة وذل ات ذات الص ة والسياس د  الخارجي الى وتحدي  الح
اليب    . المعوقات والمشاآل التى تواجه تنمية قطاع اإلنتاج السمكى          وقد استخدمت األس

األحصائية الوصفية والكمية لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم تقديراألتجاه الزمنى العام 
رد من األسماك          ونسبة  ، لإلنتاج المحلى والصادرات والواردات ومتوسط نصيب الف

رات            ، ذاتى  األآتفاء ال  ين فت ر ب وإستخدام أسلوب المتغيرات الصورية لتعكس أثر التغي
دل                   ى حساب مع رة باإلضافة إل الدراسة ومن ثم تحديد أثر تغيير السياسات فى آل فت

 .التغير السنوى وتحليل البنيان 
: وتبين من خالل الدراسة أهم المعوقات لتنمية قطاع األسماك والتى تتمثل فى      

ائج البحوث               المعوقات اإل  ق نت . دارية التى أهمها عدم وجود جهاز إرشادى قوى لتطبي
وك   روض من البن ى ق ى صعوبة الحصول عل ا ف ل أهمه ة وتتمث ات األئتماني والمعوق
التجارية وذلك إما بسبب عدم توافر الضمانات الكافية المطلوبة لدى أصحاب المزارع 

 .يدات اإلدارية السمكية أو بسبب إرتفاع تكلفة اإلئتمان أو للتعق
ة  ى دراس وان: وف روة     "بعن تقبلى للث الى والمس ع الح ة للوض ة تحليلي دراس

ة    ر العربي ة مص ى جمهوري مكية ف دار     )٢("الس كل ومق د ش ة تحدي تهدفت الدراس أس
وانى      روتين الحي ام للب در الع ذا المص اج ه ى إنت دثت ف ى ح رات الت اه للتغي اإلتج

ا   والمقترحات المناسبة للتغلب على المشاآ     ل التى تواجه النهوض بالثروة السمكية، آم
ة     ٢٠٠٥تهدف الدراسة أيضًا إلى تقدير التنبؤات عن اإلنتاج السمكى عام             فى حدود ثق

ى                  % ٩٥ اتج المحل ة الن ة فى آمي وأتضح من هذه الدراسة وجود زيادة مستمرة معنوي
ا بلغت   % ٧٫٣وبلغت نسبة الزيادة السنوية حوالى        % ١عند مستوى معنوية     ة   آم  قيم

ؤثرة      % ٨٦ والذى يعنى أن عامل الزمن يعكس        ٠٫٨٦معامل التحديد    من العوامل الم
ادة مستمرة ثبتت                  على المعادلة، وعند تطور المتاح لإلستهالك حيث اتضح وجود زي

ة   توى معنوي د مس ا إحصائية عن والى  %. ١معنوياته نوى ح ادة الس بة الزي وبلغت نس

                                                 
، آلية الزراعة، قسم األقتصاد الزراعى، رسالة ماجستير): ٢٠٠٤(والء سعيد محمد عباس ) 1(

 .جامعة الزقازيق 
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٥١

د   % ٦٫٨٨ ل التحدي ة معام ت آمي ا بلغ تمرة   ٠٫٨٨آم ادة مس ود زي ا اتضح وج ، آم
ة   توى معنوي د مس كان عن دد الس ة لتطور ع ة % ١معنوي بة المئوي ان متوسط النس وآ

د           % ١٫٧٧للزيادة السنوية حوالى      ة معامل التحدي ا بلغت قيم  ،  ٠٫٩٨حوالى   ) ٢(آم
د              وجدت زيادة مستمرة فى نصيب الفرد من الناتج المحلى ثبتت معنوياتها إحصائيًا عن

ادة السنوية حوالى           %  ١وى معنوية   مست د    % ٥٫٣٨آما بلغ متوسط نسبة الزي ذا وق ه
، اتضح وجود زيادة مستمرة ثبتت معنوياتها إحصائيًا   ٠٫٨٤بلغت قيمة معامل التحديد     

ة  توى معنوي د مس والى  % ١عن نوية ح ادة الس بة الزي ان متوسط نس ا % ٥٫٤٢وآ آم
قص فى آمية الصادرات خالل فترة ، ويتضح وجود ن٠٫٨٨بلغت قيمة معامل التحديد 

الدراسة لم تثبت معنوياتها، آما بلغ متوسط النسبة المئوية للعجز السنوى فى الكيمات              
ا           %٣٫٢٩المصدرة حوالى    ، وإتضح وجو زيادة فى قيمة الصادرات لم تثبت معنوياته

ة    %١٫٣٩آما بلغ متوسط النسبة المئوية للزيادةالسنوية نحو         ادة فى آمي  ، وحدثت زي
ة    % ١الواردات من األسماك تثبت معنوياتها عند مستوى معنوية          وآانت النسبة المئوي

و     واردات نح م ال ى حج ادة ف ط الزي د   % ٥٫٣٢لمتوس ل التحدي ة معام ت قيم ا بلغ آم
د مستوى           % ٠٫٦٥ ا عن واردات ثبتت معنوياته ة ال واتضح وجود زيادة آبيرة فى قيم

ة  نوية حو% ١معنوي ادة الس ان متوسط الزي ل % ٦٫٤٤الى وآ ة معام ا بلغت قيم آم
د                   ٠٫٥٦التحديد   ا عن ة ثبتت معنوياته ادة مستمرة فى الفجوة الغذائي  واتضح وجود زي

آما بلغت قيمة % ٦٫٣وآان متوسط نسبة الزيادة السنوية حوالى   % ١مستوى معنوية   
 .٠٫٧١معامل التحديد 

وان      ة وإ          "وفى دراسة بعن اج زريع اءة االقتصادية ألنشطة إنت صباعيات  الكف
ى مصر   ة ف اه العذب ماك المي ائج    )١("أس ل وعرض النت ى تحلي ة ف تخدمت الدراس اس

ة فى صورة                 دير الربحي األسلوبين الوصفى والكمى مع استخدام النماذج الرياضية لتق
ة، واستهدفت                 ريخ المختلف يم أنشطة التف ميزانيات، آما استخدمت مؤشرات األداء لتقي

ا  ة قوامه ة عين رخ ٦٤الدراس ة   مف ة األهمي يخ، وبدراس ر الش رة وآف افظتى البحي بمح
ات         ن المفرخ ة م بعيات المنتج ة واإلص داد الزريع ة ألع ورات الحادث بية والتط النس

ة واإلصباعيات المنتجة من نحو  ين إنخفاض عدو الزريع  ٣٠٦السمكية بمصر، تب
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ام        ى نحو      ١٩٩٥مليون وحدة فى ع ام          ٢٦٩٫٦٣ إل ون وحدة فى ع  بنسبة   ٢٠٠٦ ملي
والى نقص ت ح ى مصر   %١١٫٨٩ بلغ ة واإلصبعيات ف داد الزريع ذت أع د أخ ، وق

وتوضح بيانات التكاليف اإلستثمارية واإلنتاجية     . إتجاهًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائياً    
ة   اج زريع تثمر للمفرخات إنت ال المس ة رأس الم ريخ أن قيم رادات األنشطة التف واإلي

ا نحو        ٨٥٦٫٤٥،  ٣٤٢٫٨٥البلطى العادى، ووحيد الجنس بلغت نحو         ة، منه  ألف جني
ل حوالى            ٧١١٫٣ ،   ٢٦٧٫٥ ة تمث من  % ٨٣٫١،  %٧٨ ألف جنية قيمة األصول الثابت

و    تثمر، ونح ال المس ة رأس الم ال   ١٤٥٫١٥ ، ٧٥٫٣٥قيم ة رأس الم ة قيم ف جني  أل
ب،             % ١٦٫٩،  % ٢٢العامل تمثل حوالى      ى الترتي تثمر عل ال المس ة رأس الم من قمي
روك بأنواعه        فى حين بلغت قيم       ة المب اج زريع تثمر للمفرخات إنت ال المس ة رأس الم

و  ائش نح ادى والفضى والحش و ١٠١٦٫١، ٩٤٥٫٧٥، ٨٦٣الع ا نح ة، منه  ألف جني
والى     ٨١١٫٧، ٨٢٧٫٣، ٦٩٧ ل ح ة تمث ول الثابت ة األص ة قيم ف جني ، % ٨٫٨ أل
 ٢٠٤٫٤،  ١١٨٫٤٥،  ١٦٦من قيمة رأس المال المستثمر، ونحو       % ٧٩٫٩،  % ٨٧٫٥

ل حوالى              أ ال العامل تمث ة رأس الم ة قيم من  % ٢٠٫١، % ١٢٫٤، % ١٩٫٢لف جني
 . قيمة رأس المال المستثمر على الترتيب

ة البلطى              وتوضح الدراسة أن التكاليف الكلية للمفرخ السمتخدم فى إنتاج زريع
و      ت نح نس بلغ د الج ادى، ووحي و    ١٧١٫٩٥، ٨٤٫٥الع ا نح ة، منه ف جني ، ٩٫٢ أل

ة ق ٢٦٫٨ ف جني والى     أل ل ح ة تمث اليف الثابت ة التك ة  % ١٥٫٦، %١٠٫٩يم ن قيم م
و   ة، ونح اليف الكلي ل   ١٤٥٫١٥، ٧٥٫٣٥التك رة تمث اليف المتغي ة التك ة قيم ف جني  أل

والى  والى   % ٨٤٫٦، % ٨٩٫١ح ل ح رة تمث اليف المتغي ة التك ن قيم ، % ٨٩٫١م
لكلية للمفرخ  من قيمة التكاليف الكلية على الترتيب، فى حين بلغت التكاليف ا          % ٨٤٫٦

 ٢٢٥٫٨المستخدم فى إنتاج زريعة المبروك بأنواعه العادى والفضى والحشائش نحو           
اليف      ٦٧٫٥،  ٦٥٫٦،  ٥٩٫٨ ألف جنية، منها     ٢٧١٫٩،  ١٨٣٫٩٥،    ألف جنية فيمة التك

 ألف جنية قيمة التكاليف المتغيرة تمثل حوالى ٢٠٤٫٤، ١١٨٫٤٥، ١٦٦الكلية، ونحو 
ن ق% ٧٥٫٢% ٦٤٫٦، % ٧٣٫٦ ب  م ى الترتي ة عل اليف الكلي ة التك ة . يم وبدارس

ريخ البلطى               اإليرادات الكلية ألنشطة التفريخ المختلفة تبين أن المفرخ المستخدم فى تف
غ نحو                ى بل راد آل ًا     ٣٠٤٫٣،  ١٧٢٫٧النيلى العادى، ووحيد الجنس حقق إي  ألف جنيه

ب  ى الترتي روك بأنوا    . عل ريخ المب ى تف تخدم ف رخ المس ق المف ا حق ادى،  بينم ه الع ع
و   غ نح ى بل راد آل ائش إي ى ٤٠٨، ٢٩٧٫٥، ٢٧٥٫٢والفضى، والحش ًا عل  ألف جنيه
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وتشير مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلى اختالف الكفاءة اإلقتصادية ألنشطة           . الترتيب
ًا                      أ وفق ر أآف ادى وتعتب ريخ البلطى الع التفريخ المختلفة وتوضح الدراسة أن أنشطة تف

رأس المال المستثمر، ومعدل العائد على رأس المالى المستثمر،         لمعايير فترة استرداد    
بة      ة، نس اليف الكلي د للتك افى العائ بة ص ة، نس اليف الكلي ة للتك رادات الكلي بة اإلي ونس
ال       ور العم ى أج ق عل ة المنف ى للجني د الكل رة، والعائ اليف المتغي د للتك افى العائ . ص

أ أ  نس أآف د الج ريخ البلطى وحي طة تف ر أنش بة  ويعتب ايير نس ًا لمع ريخ طبق طة التف نش
اليف                     ة التك ادل لتغطي ة التع ى األعالف، آمي ة المنفق عل ى للجني التشغيل، والعائد الكل
ة األعالف،               ايير إنتاجي المتغيرة، ويعتبر المبروك العادى أآفأ أنشطة التفريخ طبقًا لمع

أ             روك الفضى أآف ر المب ريخ   سعر التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة، ويعتب  أنشطة التف
رة            اليف المتغي ة للتك رادات الكلي ار نسبة اإلي ًا     . طبقًا لمعي غ طبق أ أنشطة التفري وأن أآف

ادل                ة التع لمعايير صافى العائد الفدانى، العائد الكلى للجنية المنفق على األعالف، آمي
 . لتغطية التكاليف المتغيرة أنشطة تفريخ مبروك الحشائش

ادل                وتوصى نفس الدراسة بأن ت     ة التع ادل وآمي وضح نسبة آل من سعر التع
ى               لتغطية التكاليف الكلية ألنشطة التفريغ المختلفة إلى تحمل أنشطة تفريغ البلطى النيل
ا فى أنشطة                    اج عن مثيلته ة اإلنت العادى للمخاطرة الناتجة عن انخفاض السعر وآمي

اض         اطرة بإنخف ة المخ اض درج ى إنخف ك إل ير ذل رى، ويش ريخ األخ اليف التف التك
ة           اج زريع ى إنت ين عل غار المنتج جيع ص ك بتش ن ذل تفاد م ن أن يس ة ويمك اإلنتاجي
ريخ                ة بأنشطة التف ة منخفضة بالمقارن وإصبعيات البلطى النيلى العادى بتكاليف إنتاجي
ى     تخدمة ف ات المس اج للمفرخ دخالت اإلنت عار م تقرار أس ى اس ل عل رى، والعم األخ

مياه العذبة حتى يمكن لتلك المفرخات من رفع معدل         إنتاج زريعة واصبعيات أسماك ال    
آفاءة استخدامها لتلك المدخالت من ناحية وزيادة أرباحها وبالتالى زيادة األستثمارات           

 . الموجهة لهذه األنشطة من ناحية أخرى
ة          "وفى دراسة بعنوان     ة الزراعي ى التنمي ار االقتصادية لترعة السالم عل اآلث

 استهدفت هذه الدراسة التعرف على آثار مرور ترعة السالم           )١("فى محافظة الشرقية  
وعين        . داخل محافظة الشرقية بمنطقة جنوب سهل الحسينية       ى ن واعتمدت الدراسة عل

                                                 
اآلثار االقتصادية لترعة السالم على التنمية الزراعية فى "محمد سياف إبراهيم على مرسى لبن  )1(

م االقتصاد الزراعى، آلية الزراعة، جامعة الزقازيق، ، رسالة ماجستير، قس"محافظة الشرقية
٢٠١١. 
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ة  ات مديري ورة وبيان ر المنش ورة وغي ة المنش ات الثانوي ا البيان ات أولهم ن البيان م
ة  ات رئاس رقية وبيان ة الش ى بمحافظ الح األراض ة واستص ة الزراع ز ومدين مرآ

 .الحسينية
والى            دان ح اج للف ط اإلنت ا أن متوس ل إليه م التوص ى ت ائج الت م النت ن أه وم

ر بحوالى                   ٢٠٤٣٫٥ ا النسبة األآب ل السمك البلطى فيه % ٥٦٫٤ آيلو جرام سمك يمث
والى   ار بح والى     % ٣٥٫٢والطوب ورى ح اج الب اوز انت م يتج ين ل ى ح ن % ٨٫٤ف م

م  دان الس ة ف الى انتاجي ةمتوسط إجم ة اتضح أن . ك بالعين اليف اإلنتاجي بة للتك وبالنس
بية بلعت نحو    ٦٫١٢٣متوسط االتكاليف المتغيرة للطن منها نحو         ألف جنبه بأهيمة نس

من اجمالى تكاليف انتاج طن السمك، وبالنسبة للتكاليف الثابتة للطن بلغت            % ٧٦٫١٧
و   بية نح ه النس اليف المتغي  %٢٣٫٨٣أهميت ود التك م بن ت أه الق ، وآان ى اإلط رة عل

و    ت نح ة بلغ الف بنيب ر األع ن % ٦٨٫٤٤تعتب اليف الط الى تك ن اجم ل . م ا تمث بينم
 %.١١٫٣٤العمالة العائلية الدائمة أهم بنود التكاليف الثابتة وبلغت نسبتها نحو 

وق      امش ف الى اله ى اتضح ان اجم دخل المزرع ة ال رات قائم بة لمؤش وبالنس
غ م        رة المباشرة بل ه، وبالنسبة لصافى       ٥٫٩٥٣توسطها نحو     التكاليف المتغي  ألف جني

و     غ نح ن بل طها للط ى اتضح أن متوس دخل المزرع بة  ٥٫٣٠٢ال ه، وبالنس ف جني  أل
 %.٤٢٫٢١لهامش المنتج من سعر البيع اتضح أنه بلغ نحو 

وان    ة بعن ى دراس مكية      "وف ات الس ن المفرخ ة م اج الزريع اديات إنت اقتص
ا              تكمن مشكلة الدراسة فى        )١("األهلية اج منه ين إنت ة ب  وجود عجز فى عدد الزريع

واإلحتياجات، لذا آان هدف الدراسة هو دراسة اقتصاديات المفرخات السمكية آأحد               
ة     ة ميداني المصادر الواعدة لسد العجز فى زريعة األسماك وأعتمدت الدراسة على عين

اجى   مفرخا من محافظتى الشرقية وآفر الشيخ وغطت الموسم اإلن           ٣٠اشتملت على    ت
رة حوالى             ٢٠١٠- ٢٠٠٩ اليف المتغي ة التك من  % ٥٥٫٤ آانت أهم النتائج بلوغ أهمي

ين                   رة ب اليف المتغي بية للتك ة النس ة، وأختلفت األهمي التكاليف الكلية فى المتوسط للعين
احتلت %. ٥٧٫٨النماذج الثالثة حيث بلغت أقصاها فى المفرخ الخرسانى وتمثل نحو           

اج، حيث بلغت أقصاها          العمالة الموسمية المستأج   رة األهمية األولى بين عناصر اإلنت

                                                 
نايل، رشا عبدالهادى عبدالمنعم، محمد جابر عامر، على أحمد إبراهيم وجمال السيد عزازى ) 1(

اقتصاديات إنتاج الزريعة من المفرخات السمكية األهلية، رسالة ماجستير، قسم ): ٢٠١١(
 .جامعة الزقازيقاالقتصاد الزراعى ، آلية الزراعة ، 
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والى     انى بح رخ الخرس ى المف والى    % ٢٨٫٤ف رة، وح ة مباش اليف ثابت % ١٦٫٢تك
رة  ر مباش ة غي اليف ثابت الك    . تك ى إه رة ه ة المباش اليف الثابت ود التك م بن ت أه وآان

و  ل نح انى واآلالت وتمث توى ا % ١٦٫٥المب ى مس ة عل اليف الكلي ن التك ا م ة، أم لعين
تثمر                      وك المس ال الممل ى رأس الم دة عل ل فى الفائ ر المباشرة فنتمث التكاليف الثابتة غي

ذى   . من التكاليف الكلية% ١٥٫٧وتمثل حوالى    هدف الدرسة أيضًا إلى تقدير الحجم ال
ر     ٩٫٤٧يدنى التكاليف اإلنتاجية حيث بلغ حوالى    ة منتجة وهو أآب  مليون وحدة زريع

ا     اليف بنحو                من الحجم اإلنت ة متوسط التك درت مرون ة، وق ى لمفرخات العين جى الفعل
بة  ٠٫٩٥ اج بنس م اإلنت ادة حج ى أن زي ذا يعن اليف، وه ا صناعة متناقصة التك  أى أنه
اليف بنسبة                 % ١٠٠ ى خفض متوسط التك ؤدى إل ين  %. ٩٥عن المتوسط الحالى ي تب

 وأن المفرخات، وتبين من تحليل الميزانية المزرعة أن جميع مؤشرات الكفاءة إيجابية     
ل حوالى          ة وتمث ة المؤقت وفر العمال % ٤١أن أهم المشاآل الخاصة بالعمالة هى عدم ت

ة اهدات العين ذب  . من مش ا تذب ن أهمه ت م ويق وآان اآل الخاصة بالتس ا عن المش أم
 . من مشاهدات العنية% ٤٠٫٥أسعار الزريعة خالل الموسم وتمثل نحو 

ة      ل نحو               وعن المشاآل الخاصة بالتغذي اع أسعار العلف وتمث ا أرتف ان أهمه  آ
ل نحو      %٤٧٫٥ ، أما المشاآل الخاصة بالمياه فإن استخدام مياه الصرف الزراعى تمث
ة إيجار                 % ٦٢٫٥ اع قيم ة آارتف من العينة، باإلضافة إلى وجود مشكالت أخرى مهم

 . من العينة% ٤٠األرض وتمثل نحو 
وان  ة بعن ى دراس م عنا"وف تخدام أه اءة اس زارع آف ى الم اج ف ر اإلنت ص

ة ث زادت  )١("السمكية األهلي ى مصر حي اج السمكى ف ة اإلنت ذه الدراس تهدفت ه اس
ام     % ٢١أهميته النسبية من حوالى      ى حوالى      ١٩٩٦فى ع ام     % ٦٥ إل ، ٢٠٠٩فى ع

اج السمكى           بية فى اإلنت ا النس وخصوصًا المزارع السمكية األهلية، التى زادت أهميته
والى   ن ح ام %١٤المصرى م ن   ١٩٩٦ ع د ع ا يزي ى م ام  % ٥٤ إل ى ع ، ٢٠٠٩ف
نظم اإلستزراع السمكى فى                % ٨٤ويمثل إنتاجها حوالى     ى ل اج الكل الى اإلنت من إجم

 .مصر
ا  ة حجمه ة من عين  مزرعة من محافظة الشرقية ١٠٠وآانت الدراسة مكون

م              ٢٠١٠للموسم اإلنتاجى    د أه درج لتحدي ى المت   وتم استخدام أسلوب اإلنحدار المرحل

                                                 
آفاءة استخدام أهم عناصر اإلنتاج ): ٢٠١٢(قندل، سهام عبدالمولى قنديل ومحمد جابر عامر ) 1(

 .، مارس)٢(عدد ) ٣٩(فى المزارع السمكية األهلية، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية ، المجلد 
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م                دان، وأشارت أه عناصر اإلنتاج، وتم تقدير دالة اإلنتاج الكلى لمساحة المزرعة بالف
النتائج المتحصل عليها من عينة الدراسة إلى أن معدالت تحميل الزريعة بلغت حوالى            

دان      ١١٫١٤ ا نحو     ( ألف وحدة للف ار،   % ١٩٫٢بلطى ،    % ٨٠٫٥٦منه % ٠٫٢٤طوب
ورى  ذائى حو    ) ب ل الغ دل التحوي غ مع ا      ١٫٩٦الى وبل اج طن سمك مم  طن علف إلنت

ة               يشير إلى وجود ميزة نسبية إلنتاج األسماك من المزارع السمكية، وقدر معدل العمال
 طن سمك للفدان بمتوسط     ٢٫٢٧بلغت اإلنتاجية حوالى    . بحوالى عامل لكل تسعة أفدنة    
والى    ن ح اج للط اليف إنت م    ٨١١٢تك رجح للحج ط م در آمتوس ن ق د للط ة وعائ  جني

والى  ١٢٢٤٧والى بح ق ح ا يحق ة، أى م ل   ٤١٣٤ جني ن تمث د للط افى عائ ة ص  جني
 . من إجمالى إيراد الطن% ٣٣٫٦٧حوالى 

ى      دار المرحل لوب اإلنح ق إس ن تطبي اج م م عناصر اإلنت د أه بة لتحدي وبالنس
والى   ى تفسر ح اج والت رة اإلنت ف، وفت ة، والعل ا الزريع ين أنه درج تب ن % ٩٩المت م

ة              التغيرات فى اإلنت   ذه العناصر فاقت قيم اجية الفدانية، وتبين أن قيمة الناتج الحدى له
التكاليف الحدية، أى انه يتطلب زيادة آثافة استخدام تلك العناصر عن معدالتها الحالية 
ى       اج الكل تجابة اإلنت درت إس دخالت ق ذه الم تخدام ه ادية إلس اءة االقتص ق الكف لتحقي

ة              السنوى للمزرعة بالطن لمساحة المزرع     تم فى المرحل اج ي ين أن اإلنت دان، وتب ة بالف
دان من              ) االقتصادية(الثانية   أى آل زيادة فى مساحة المزرعة يؤدى إلى زيادة أقل للف

اج بحوالى                ى تحقق أقصى إنت دانًا للمزرعة،     ١٢٨٥اإلنتاج، وتم تحديد المساحة الت  ف
والى      درت بح اليف ق ى تك ح وأدن ى رب ة ألعل احة المحقق ا المس دان، ٥٣٣٫٢٥بينم  ف

 .  طن للفدان٢٫٠٢٨ طن بمتوسط حوالى ١٠٨١٫٥تعطى إنتاج آلى حوالى 
بناء على ذلك فإنه لزيادة الكفاءة اإلقتصادية لتلك المزارع فإن الدراسة توصى         
بضرورة إتجاه مساحة المزرعة نحو المساحة اإلقتصادية مما يساهم فى توفير حوافز            

أ  وجى أآف ى تكنول اج وتبن ادة اإلنت ة  زي دخالت الزريع ة م ادة آثاف الل زي ن خ ًا م .  فني
تقرار أسعار األسماك                       م اس ة ومن ث اج عن المعدالت الحالي والعلف وزيادة فترة اإلنت

 . وزيادة البروتين الحيوانى
وان       ول األرز             "وفى دراسة بعن ى حق ة عل ة األسماك المحمل اقتصاديات تربي

ى          استهدفت الدراسة اإلنتاج   )١("فى محافظة الشرقية   ل األسماك عل  السمكى من تحمي

                                                 
بدالحكيم محمد غنيمى، مسعدة منصور حسن، شوقى عبدالخالق إمام، محمد جابر عامر وع) 1(

اقتصاديات تربية األسماك المحملة على حقول األرز فى محافظة ): ٢٠١٢(إسماعيل نور الدين 
 .، نوفمبر)٣(، عدد )٣٩(الشرقية، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، المجلد 
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والى  رقية ح ة الش ول األرز بمحافظ ى ٣٫٩حق رى سمك ف ل ٢٠٠٩ ألف طن مت  تمث
والى  ة، و  % ٤٫٥ح ى المحافظ مكى ف اج الس ن اإلنت ماك % ١٠٫٣٦م اج األس ن إنت م

درت بحوالى  احة ق ى مس ك ف ة، وذل ى مستوى الجمهوري نمط عل نفس ال  ألف ٧٨٫٢ل
ا األسماك       % ٢٠٫٢٤ى  فدان فى المحافظة تمثل حوال     من جملة المساحة المحمل عليه

ًا        ٥٨٫٥تنخفض تلك المساحة إلى حوالى      . على مستوى الجمهورية   دان فقط وفق  ألف ف
ن حاصل ضرب    در م اج يق ث أن اإلنت رقية، وحي ة بالش ة الزراع إلحصاءات مديري

نخفض إ           ذلك ي ًا ل اج وفق الى اإلنت ى  المساحة فى إنتاجية ثابتة للفدان، فإن إجم  ٢٫٠٩٤ل
ة         % ٥٣٫٦طن فقط أى حوالى      ة لتنمي ة العام ًا إلحصاءات الهيئ من اإلنتاج المقدر وفق

 . الثروة السمكية
ا           ة قوامه زارع من مزارعى       ٥٠واعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية لعين  م

اجى                ينية للموسم اإلنت اد والحس و حم . ٢٠١٠/ ٢٠٠٩األرز بالمحافظة من مرآزى أب
دان، اى حوالى    ٢٣٠يل للزريعة فى المتوسط قدر بحوالى وآان معدل التحم    وحدة للف

اج      ) وحدة للفدان  ٣٠٠(من المعدل الرسمى المعلن     % ٧٧ ًا   ٧٨، وبلغت فترة اإلنت  يوم
ة    ت اإلنتاجي ط، وبلغ ى المتوس ط   ٣٢٫٢٦ف ى المتوس دان ف رام للف و ج بة .  آيل وبالنس

ل الم    ز للحق داد والتجهي اليف اإلع ين أن تك اليف تب زاروق   للتك اء ال ى إنش ة ف مثل
دق( رة مباشرة(، السرندات وهى )الخن اليف متغي اليف حيث ) تك ود التك م بن ل أه تمث

ة  % ٧١٫٥ جنية للفدان تمثل نحو   ٥١٫٣بلغت حوالى    من التكاليف الكلية وذلك فى حال
ات اإلصباعيات  زارع لنفق ل الم دم تحم ات اإلصباعيات،  . ع ل نفق ة تحم ى حال ا ف أم

من  % ٧٣٫٥٨ جنية للفدان تمثل نحو      ٥٨٫٢المتغيرة المباشرة حوالى    فبلغت التكاليف   
ع   % ٥٥٫١آما حقق هذا النشاط صافى ربح قدر بحوالى         . التكاليف الكلية  من سعر البي

ات     . للكيلوجرام وذلك فى حالة عدم تحمل نفقات اإلصباعيات        ة تحمل نفق بينما فى حال
ع  من سع  % ٥٠٫٨اإلصباعيات، فبلغ صافى الربح حوالى       م      . ر البي اءة أه وبدراسة آف

الكليلوجرام             . المدخالت تبين  دواجن ب ة بالوحدة، زرق ال أنها عدد اإلصباعيات المحمل
دل                     ادة مع زم زي اءة االقتصادية إلستخدامها يل ع الكف ل ولرف اءة أق وتبين استخدمها بكف

دواجن المضافة          ة     . تحميل اإلصباعيات للفدان وزيادة آمية زرق ال دير المرون  ومن تق
اإلنتاجية ألهم عناصر اإلنتاج تبين أنها مساوية للواحد الصحيح بالنسبة لإلصباعيات              

اج بنسبة       % ١٠أى بزيادة عدد اإلصباعيات بنسبة          زداد اإلنت وبلغت حوالى    % ١٠ي
بة     ٠٫٨١ دواجن بنس ادة زرق ال افة أى بزي دواجن المض ة زرق ال زداد % ١٠ لكمي ي
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 التكاليف اإلنتاجية تبين أنها أآبر من الواحد        ، ومن تقدير مرونة   % ٨٫١اإلنتاج بنسبة   
اج بنسبة                ادة اإلنت اليف أى بزي اليف    % ١٠الصحيح أى أنه نشاط متزايد التك د التك تزي

ع                  % ١١الكلية بنسبة    وفير آشوف حصر لتوزي ذا النشاط ت ة ه تلزم لتنمي مما سبق يس
ة        د من ضبط ع      . اإلصباعيات على الزراع إلمكانية الحصر والمتابع ع    والب ة توزي ملي

ًا، مع               ا هو حالي ا عم دل تحميله اإلصباعيات مع تجهيزات الحقل آما يستلزم زيادة مع
 .زيادة آميات زرق الدواجن المضافة

 :تربية األسماك في األقفاص العائمة في مصر : ثانيا 
ارًا                  ر نظم االستزراع المكثف انتش ة أآث تعتبر األقفاص العائمة في المياه العذب

ا    ز                       في مصر، ونظ ة من األسماك داخل حي ة معين ارة عن حجز آمي ه عب ة في م التربي
اء                   دخول الم القفص، والقفص عبارة عن إطار عائم بداخله شباك ذات فتحات تسمح ب
وخروجه، وتربى األسماك داخل هذه الشباك ويخضع هذا النظام لضوابط بيئية مشددة           

لمية   لحماية المياه من التلوث الممكن حدوثه إذا لم تتم مزاو     الطرق الس . لة هذا النشاط ب
ات    ن الثمانين ي النصف األول م ي مصر ف ماك ف اجي لألس ام اإلنت ذا النظ دأ ه د ب ولق
عندما شجعت وزارة الزراعة والري المصرية ممارسته آمدخل لحل مشكلة البروتين        
د    ل خاصة عن اطق مصبات الني ي من كل أساسي ف اط بش ذا النش ز ه واني، وترآ الحي

د من محافظات        دمياط خالل ال   ثمانينات والتسعينات من األلفية الثانية، وانتشر في عدي
ًا              ه حالي مصر وأهما دمياط وآفر الشيخ والبحيرة والفيوم والدقهلية، وسوهاج، ويواجه
ا                          ل تحت زعم أنه ة األقفاص السمكية من الني رارات إزال ا ق عديد من المشاآل أهمه

ا               اطق إقامته ل في من اه الني وث لمي اع في           تسبب تل ذلك يرجع االنخفاض واالرتف ، ول
ى   ري عل ي تضعها وزارة ال ود الت اوت القي دة تف ع ح يًا م ام تمش ذا النظ اج ه م إنت حج
ة                    ادة عدد األقفاص السمكية العائم رغم زي ة ، فب استخدام األقفاص في المجاري المائي

ن  ام  ٨م ي ع اص ف ى ١٩٨٥ أقف ام  ١٥٤١ إل ي ع ًا ، ف ددها ١٩٩٠ قفص  انخفض ع
ى بلغت                         بشكل ح  ك حت د ذل دريجيًا بع اع ت م أخذت في االرتف ة التسعينات ث ذ بداي اد من
ام      ١٥٨٨ ى حوالي            ٢٠٠٠ قفصًا في ع اج إل  ألف طن في       ٢٠، ورغم انخفاض اإلنت

ة وحوالي              % ٣٫٧ ال تمثل سوى      ٢٠٠٥عام   اج من نظم االستزراع المختلف من اإلنت
صرار الجهات المسئولة   فقط من جملة اإلنتاج المحلي لألسماك في مصر إل         % ٢٫٢٣

رت       مكي أظه اج الس اءات اإلنت مكية ، إال أن إحص اص الس ف األقف ة وتوق ى إزال عل
ى حوالي              رة أخرى إل اج م ذا اإلنت ام     ٨٠٫١٤ارتفاع ه ل  ٢٠٠٦ ألف طن في ع ، تمث
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ام، أي حوالي             % ٢. حوالي  من   ١٣٫٥من جملة اإلنتاج المحلي من األسماك لنفس الع
ن االس اج م الي اإلنت ام إجم ي ع مكي ف ات ٢٠٠٦تزراع الس ع الجه ة تراج ، نتيج

 .  )١(المسئولة واإلبقاء على األقفاص السمكية
ي           ماك ف ة األس ق تربي ام تحق ذا النظ ي ه تثمار ف اءة االس ة وآف ن الربحي وع
ي         ماك يغط ع األس ن بي ق م د المتحق ًا، والعائ ًا موجب ة ربح مكية العائم اص الس األقف

رة     التكاليف الكلية، أي جميع أنو     يس  . اع التكاليف المباشرة والفنية الثابتة منها والمتغي ل
ف       ح صاف موجب بتكثي ق رب ع تحقي اج م ادة اإلنت ال لزي اك مج ل هن ذا فحسب ب ه

إلى حوالي % ١٢٫٦استخدام األعالف واألصباعيات، وتراوح هامش ربح المنتج بين 
 %. ٤١٫١٢من سعر البيع ، بمتوسط حوالي % ٤٢

، %١٨٫٢اخلي لمشروع مكون من سبعة أقفاص حوالي             وبلغ معدل العائد الد   
ى حوالي                  دل إل ذا المع د ه في  % ٢٥٫٧وذلك في حالة التمويل الذاتي للمشروع، ويزي

ا حوالي                  غ حجم القرض فيه ة افتراضية يبل من حجم   % ٥٠حالة إتباع سياسة تمويلي
دة حوالي       –استثمارات المشروع    د      )٢(%٨٫٣ بسعر فائ غ مع ل ، وفي دراسة أخرى بل

ان     % ٢٠عند سعر خصم    % ٢٦٫٦١العائد الداخلي على االستثمار حوالي       في حين آ
ال          ى رأس الم ال          % ١٠٫٥سعر الفائدة السائدة عل دل سرعة دوران رأس الم غ مع وبل

ديًا اقتصاديًا ، أي                ٤٫٢٤ ر مج ة يعتب تثمار في أقفاص عائم  سنة، وعلى ذلك فإن االس
 . ر فرص توظيف للشبابمن األنشطة الصالحة آهدف استثماري لتوفي

ة          ويمكن أن يساهم هذا النظام في تكوين مجتمعات جديدة وإحداث توطين وتنمي
اطق                 ل الحال في من للمجتمعات النائية، خاصة في المناطق الواقعة حول البحيرات مث
ول    ال دخ ذلك ح وان، وآ ر بأس رة ناص ول بحي مالية وح رية الش رات المص البحي

 . يةاالستزراع في األقفاص البحر
وفر                         ا تشمل عدم ت ين أنه ذا المجال تب ة ه ي تواجه تنمي وعن أهم المعوقات الت
ام   ذا النظ ي ه ع ف ب للتوس ائي المناس طح الم الم للمس ددة المع ة مح ة إنتاجي خريط
اإلنتاجي، وافتقار هذا النظام إلى التمويل المتميز والتسهيالت االئتمانية، وجود مشاآل 

                                                 
جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات اإلنتاج السمكي ، أعداد  )1(

 .تلفةمخ
نحو توفير فرصة عمل جديدة في القطاع الزراعي في ) " ١٩٩(إبراهيم سليمان ، محمد جابر  )2(

، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، تصدرها الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي ، " مصر 
 .٢٦٦ – ٢٥٣المجلد األول العدد األول ، ص 
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دور اإلرشادي، وقصور           عديدة في اإلطار المؤسسي والت     نظيمي، وجود قصور في ال
ة       ناعات مغذي ار لص الف واالفتق ن األع رض م باعيات ونقص الع ن اإلص اح م المت

 .أخرى

 : )١(االستزراع السمكي المحمل على حقول األرز: ثالثًا
ي تتطلب                تحمل األسماك محملة على حقول األرز باعتباره من الحاصالت الت

ذا النظام في          وجود المياه بشكل مستمر   دأت تجارب ه د ب ة وق رة طويل ول لفت في الحق
ام    ذ ع ر من رو      ١٩٥٤مص ة والس ة الغربي الجميزة بمحافظ ي ب يش الزراع ي التفت  ف

بمحافظة الدقهلية بمصر، عالوة على تجارب آل من معهد علوم البحار المصري في              
 . ١٩٧٧وجامعة اإلسكندرية في عام ) ١٩٥٩ – ١٩٥٤(الفترة 

رن                   ثم خبت المبا   ات في الق ع الثمانين وة في مطل رة أخرى بق درة حتى عادت م
ماك    اج األس ادة إنت ة المصرية بزي ة الزراعي ام خطط التنمي ن خالل اهتم رين م العش
دل          د أن زاد مع آبديل للحوم الحمراء بالترآيز على نظم االستزراع السمكي خاصة بع

ى دالئ             ا عالوة عل وث مياهه ة وتل رات الداخلي اج     التجفيف للبحي ادة إنت ى زي ل تشير إل
دان عن        % ١٥ -% ٠٫٥األرز المحمل عليه أسماك بنسبة تراوحت من           اج الف من إنت

تلك الحقول غير المحملة باألسماك هذا إلى جانب بعض الفوائد والمميزات التي تتمثل             
ة نتيجة                 ادة التهوي في القضاء على ظاهرة الريم، والقضاء على الديدان الحمراء ، وزي

ات األسماك العضويه، وشمل              لحرآة ا  ة نتيجة لمخلف ادة خصوبة الترب ألسماك ، وزي
ه      ي يعاون ر أمريك ام خبي ث ق ول األرز حي ي حق ماك ف ه االس ام بتربي ذا االهتم ه
أخصائيون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتجارب لتربية أسماك المبروك في      

ام     ي ع ر ف دلتا مص ة ب ة الغربي يون بمحافظ يص ١٩٨٢بس دان، ٣٫١٢، بتخص  ف
ين          دل ب ة األسماك بمع دواجن لتغذي ا فضالت ال ى  ١٫٢٥واستخدمت فيه  ٣٫٧ آجم إل

 آجم   ٢٤٠ آجم، وأنتجت التجربة     ٠٫٨يوم بحوالي   ١٥آجم يوميًا مع زيادة الكمية آل       
 آجم للفدان، ثم وسعت المساحة في نفس المحافظة في مرآزي          ٧٥بمتوسط إنتاجية   

اجي             ١٤٠ حتى بلغت    ١٩٨٣طنطا وبسيون في عام      ذا النظام اإلنت ى ه ا تبن  فدانًا ، آم
ة ، فتضمن               ة األمريكي ًا  ٥٤مشروع المزارع الصغير الممول من هيئة المعون  مزارع

ول األرز في مساحة             ة     ٧١٫٥بالشرقية لتربية األسماك في حق دانًا، وتباينت اإلنتاجي  ف
                                                 

مرجع ، "االستزراع السمكى اإلدارة واالقتصاديات نظم "،)٢٠٠٩(إبراهيم سليمان، محمد جابر )1(
 .سابق
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دل        آجم للفدان نتيجة لو     ٦٥ آجم بمتوسط    ٨٠ آجم إلى    ٢٠من   ة بمع  ٥٠٠ضع زريع
ة   ة العام ع الهيئ تراك م ا باالش ة ونقله اليف الزريع ل المشروع تك دان وتحم مكة للف س

روك      ا من اسماك المب روة السمكية وآانت آله ة الث ى    . لتنمي ذا النشاط عل م ه د عم وق
ام    ي ع ة ف توى الجمهوري تزرعة   ١٩٨٤مس ول األرز المس احة حق ت مس ث بلغ ، حي

ول األرز بتسهيل الحصول      فدانًا وتم ت٥٣٫٢أسماك   دعيم زيادة إنتاج األسماك في حق
ة  ى ذريع ادي(عل روك ع راف إدارات  ) مب ًا تحت إش ات الصناعية مجان ن المفرخ م

روك               اإلرشاد الزراعي بمحافظات مصر، مما زاد مساحة األرز المحملة بأسماك المب
ام          دان في ع ون ف ر من نصف ملي مساحة في    ولكن تباينت ال  ١٩٨٩العادي لتبلغ أآث

ام      ١٣٨السنوات التالية بين الزيادة والنقص، حتى بلغت حوالي           دان فقط في ع  ألف ف
اين  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠ ألف فدان سنويًا في الفترة  ٣٠٠ لتستقر حول    ١٩٩٧  مما أدى لتب

ول األرز    ى حق ة عل ماك المحمل اج األس غ إنت ا بل ال بينم بيل المث ى س اج، فعل ي اإلنت ف
 انخفض ألقل من ستة آالف طن في         ٢٠٠٥ طن في عام      ألف ١٧٫٧ذروته أي حوالي    

ة            ٢٠٠٦عام   اط والغربي  وتعد محافظات آفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية ودمي
ل         ث تمث ول األرز، حي ي حق ماك ف ا األس ي فيه ي ترب رية الت ات المص م المحافظ أه

 . من إجمالي المساحة المستزرعة أسماآًا سنويًا% ٩٨ – ٩٠مجتمعه حوالي 
ع   % ٩٢٫٦وعن ربحية هذا النظام حيث بلغ هامش المنتج حوالي           من سعر البي

تج       % ٤١٫٣في حالة دعم اإلصباعيات وينخفض هذا الهامش إلى          ة تحمل المن في حال
اني       ع المج ة التوزي ن سياس ة ع ت وزارة الزراع باعيات أو إذا تخل اليف اإلص تك

 ينخفض هذا الهامش    )٢(ى ولكن في دراسات أخر    )١(لإلصباعيات على مزارعي األرز   
ى حوالي  ى % ٤٫٧إل ل األسماك عل ى تحمي زراع األرز عل افز الرئيسي ل أي أن الح

 . حقول األرز هو توزيع اإلصباعيات مجانًا
ابات   وذج حس ول األرز لشروط نم ى حق مكي عل تزراع الس ام االس ر نظ ويفتق

ة القيم  ة معنوي تثمارات ثابت د اس تثمار حيث ال توج ى االس د عل ر العائ ة عم ي بداي ة ف
در         المشروع وال يمتد عمر المشروع لعدة سنوات مستقبلية يتحقق فيها ربح تراآمي تق
رتبط بموسم                قيمته الحالية في تاريخ إنفاق االستثمارات السابقة بل هو نشاط موسمي ي

                                                 
 .مرجع سابق) ١٩٩٠(محمد جابر عامر  )1(
مرجع ، " نظم االستزراع السمكى اإلدارة واالقتصاديات"،)٢٠٠٩(إبراهيم سليمان، محمد جابر )2(

 .سابق



 
٦٢

ول األرز،                    ة في حق تثمارات الحالي ة مضافة لالس ر قيم إنتاج األرز سنويًا وعائده يعتب
ول األرز يحقق      وتبين الد  راسات الميدانية أن الجنيه المنفق على تربية األسماك في حق

دان من األرز المحمل بالسمك عن                  ٢٫٤٥ربحًا حوالي    د للف  جنيها ويزيد صافي العائ
والي   ل بح ر المحم والي   % ٢٥٫٧٥غي رادات األرز بح ادة إي لة لزي % ١٥٫٦آمحص

 .فقط% ٤٫٢٥وزيادة تكلفة الفدان بحوالي 
 :مستخلص الدراسات السابقة وأهم اتجاهاتها: رابعًا

ة    ن الدراس زء م ذا الج اول ه ن   ، يتن ائج والتوصيات م تخالص بعض النت إس
 .ثم التعرف على أهم التوجهات البحثية . الدراسات والبحوث السابقة 

 :بعض مستخلصات الدراسات السابقة  -١
وت الجدوى اإلقتصادية الع .١ م ثب ه رغ ى ان ام بعض الدراسات اشارت إل ة للنظ الي

مكية    زارع الس دى للم ذائى     ، التقلي ن الغ ق األم ى تحقي ام ف ر ه ا غي إال أن دوره
اعى   المفهوم األجتم ب       ، ب ددة للطل زة مح ة متمي اج ذو نوعي ى إنت ا عل إلعتماده

غ             . مرتفعة السعر    م تبل وإتضح أن النظام المكثف أفضل من النظام التقليدى حيث ل
دى سوى     ة للنظام التقلي المى  % ٦٠اإلنتاجي ذا   ، من المستوى الع م يحقق ه ا ل آم

ؤثرة فى       . النظام آفاءة إستثمار مقبولة      وآما أوضحت الدراسة أيضا العوامل الم
 .اإلنتاجية الغذائية للمزارع السمكية 

والى  .٢ در بح مكية تق وارد س ذخر بم ون ١٣أآدت بعض الدراسات أن مصر ت  ملي
تغلة         ٥فدان منها حوالى     ر مس دان غي اك تضارب فى            . مليون ف  ولكن وجد ان هن

 . ألف طن ٢٩٩ ألف طن والبعض اآلخر ١١٤آميات األسماك المنتجة بعضها 
ة                   .٣ وت الجدوى اإلقتصادية العالمي زارع رغم ثب تبين فى إحدى الدراسات وجود م

اج ذات                    ، لها   ى إنت ا عل ذائى إلعتماده ق األمن الغ إال أن دورها غير هام فى تحقي
 .طلب مرتفعة السعر نوعية متميزة محددة ال

وأتضح فى دراسة أخرى أنه لم يضاف للدراسة أى محاولة جديدة لمعالجة مشكلة               .٤
 .الفجوة الغذائية السمكية فى مصر 

روة                    .٥ تقبلى للث ة للوضع الحالى والمس وقامت بعض الدراسات بعمل دراسة تحليلي
ى       ى تصل إل ق حت لوب متعم ن بأس م تك ة ل ة مصر العربي ى جمهوري مكية ف الس

 .ديرات دقيقة عن هذا المورد المائى الهام تق
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وفى دراسة عن اآلثار األقتصادية لترعة السالم على التنمية الزراعية فى محافظة  .٦
ل     ٢٠٤٣٫٥الشرقية حيث وصل متوسط إنتاج الفدان حوالى      و جرام سمك يمث  آيل

و       غ نح ا بل ن منه رة للط اليف المتغي ط التك ر وأن متوس بة األآب ى النس ا البلط فيه
 . ألف جنيه ٦٫١٢٣

مكية       .٧ ات الس ن المفرخ ة م اج الزريع اديات إنت رى إقتص ة أخ ت دراس ا تناول بينم
األهلية لسد العجز فى زريعة األسماك وأوضحت أن أهم المشاآل آانت تكمن فى             

ة  ة مؤقت وفر عمال دم ت ة ، ع عار الزريع ذب أس ب ، وتذب عر الطل اع س ، وإرتف
 .قيمة إجار األرض باإلضافة إلى مشكالت آخرى مثل إرتفاع 

إن                      .٨ ة ف زارع السمكية األهلي اج فى الم اءة أستخدام عناصر اإلنت فى دراسة عن آف
اه        رورة إتج ة توصى بض إن الدراس زارع ف ك الم ادية لتل اءة اإلقتص ادة الكف لزي
ادة      وافز زي وفير ح ى ت اهم ف ا يس ادية مم احة اإلقتص و المس ة نح احة المزرع مس

والعلف  .يا من خالل زيادة آثافة مدخالت الزريعة اإلنتاج وتبنى تكنولوجى أآفأ فن  
ادة            وزيادة فترة اإلنتاج عن المعدالت الحالية ومن ثم إستقرار أسعار األسماك وزي

 .البروتين الحيوانى 
رت     .٩ مكي أظه اج الس ين أن إحصاءات اإلنت ة تب اص العائم ن األقف ة ع ى دراس وف

ل   ٢٠٠٦طن في عام     ألف   ٨٠٫١٤ارتفاع هذا اإلنتاج مرة أخرى إلى حوالي         ، تمث
ام، أي حوالي             % ٢. حوالي نفس الع  ١٣٫٥من جملة اإلنتاج المحلي من األسماك ل

، نتيجة تراجع الجهات      ٢٠٠٦من إجمالي اإلنتاج من االستزراع السمكي في عام         
 .المسئولة واإلبقاء على األقفاص السمكية

ول األرز ان الج  .١٠ ى حق ل عل تزراع المحم ة عن اإلس ى دراس ين ف ق وتب ه المنف ني
والى    ا ح ق ربح ول األرز يحق ى حق ماك ف ة األس ى تربي د ٢٫٤٥عل ا ويزي  جنيه

والي    ل بح ر المحم ن غي مك ع ل بالس ن األرز المحم دان م د للف افي العائ ص
دان    % ١٥٫٦آمحصلة لزيادة إيرادات األرز بحوالي      % ٢٥٫٧٥ وزيادة تكلفة الف
 .فقط % ٤٫٢٥بحوالي 

 :ات السابقة أهم التوجهات البحثية من الدراس -٢
ة الخاصة                  .١ زارع السمكية األهلي ى تواجه الم محاولة التعرف على أهم المشاآل الت

 .وعلى إنتاج الزريعة وسبل مواجهتها
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اج الس       .٢ ة   دراسة وضع الثروة السمكية فى مصر من خالل اإلنت مكى حسب األهمي
واردات السمكية المصرية         ، النسبية لمصادره  حجم الصادرات السمكية      ، حجم ال

مكى المصرى  ، لمصرية ا تهالك الس م اإلس ب تق، حج ى جان وة إل م الفج دير حج
 .الغذائية السمكية

ه من   دراسة محددات النشاط اإلنتاجى السمكى وفقا لمعيار حجم اإلستثمارات لما ل           .٣
 .دور فى معظمة الناتج السمكى

ا يساهم فى                    .٤ ة مم زارع السمكية األهلي اج فى الم  دراسة إستخدام أهم عناصر اإلنت
 .توفير حوافز زيادة اإلنتاج وتبنى تكنولوجى أآفأ فنيا 

مكية     .٥ زارع الس يم آداء الم ة تقي دى      ، دراس ان م ا وبي تقبلية له ا مس ور رؤي وتص
ماك     ن األس وانى م روتين الحي وفير الب ى ت اهمتها ف ن  ، مس ات م م اإلحتياج وحج

 .عناصر اإلنتاج 
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 الباب الثالث
 توصيف طرق التحليل وعينة الدراسة 

    :تمهيد 
ة الدراسة           يتناول هذا الباب من الدراسة توصيف        ل وعين  .آل من طرق التحلي

ل         ى         ، أما بالنسبة الى طرق التحلي اد عل م االعتم ه ت اليب االحصائية        فإن عدد من األس
اج ودوال              ة ودوال االنت ا المتوسطات والنسبة المئوي ات منه التى تتفق مع طبيعة البيان

ة             ، التكاليف وقائمة الدخل     ى األهمي ة الدراسة يتضمن التعرف عل ا توصيف عين بينم
ى    رقية ف ة الش ى محافظ زارع ف دد الم مكى وع تزراع الس احات االس بية لمس النس

ة الدراسة             ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ زارع السمكية بعين توزيع العينة وفقا لخصائص حائزى الم
م   ة للموس ية لع   ، ٢٠١١/٢٠١٢الميداني ة االساس ا للبني ة وفق ع العين ى وتوزي ين

اجى    ة  ،٢٠١١/٢٠١٢الدراسةالميدانية للموسم االنت ع العين ًا توزي د وضع  وفق  لمواعي
وتوزيع العينة وفقا لمصدر      ،٢٠١١/٢٠١٢الزريعة واالصباعيات لمزارع العينة فى      

ى  ة ف زارع العين ة لم ل  ، ٢٠١١/٢٠١٢شراء الزريع ة نق ا لطريق ة وفق ع العين وتوزي
  .٢٠١١/٢٠١٢الزريعة لمزارع العينة فى 

 :توصيف طرق التحليل :وًالأ
تم االعتماد فى تحليل البيانات على استخدام هذه االساليب وفيما يلى شرح 

 :مبسط لهذه األساليب

 :الدالة اإلنتاجية -١

 بينت الدراسات الميدانية لتقدير العالقات اإلنتاجية لنظم االستزراع
ن في اإلنتاج توجد أنه في حاله إدراج آافة المدخالت الشارحة للتباي السمكي

 ١، الصيغة الخطية معادلة آثر مواءمة لطبيعة هذه العالقاتصيغتان هما األ
وهى الصيغ الشائعة لقياس العالقة ) ٢معادلة(والصيغة اللوغاريتيمية المزدوجة 

  أما الصورة التربيعية)١(بين المدخالت والمخرجات لهذه األنشطة اإلنتاجية

                                                 
(1) Ian R. smith (1981) "Microeconomics of Existing Aquaculture 

production Systems:Basic Concepts and Definitions", inproceedings of a 
workshop on "Aquaculture Economics Research in Asia" Held in 
Singapore, 2-5 June., P. IDRC, Ottawa CAnda.P. 15-25 
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فتعبر في حالة االستزراع السمكي عن . )٣ادلة مع) (معادلة القطع المكافئ(
سلوك قانون الغلة المتناقصة ألستجابة المدخالت في حالة تثبيت مستوي آل 

 ).مثًال آمية العلف أو عدد الذريعة المضافة( المدخالت عدا واحد

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β2X2 + β4X4 + β5X5   .........١ معادلة 

Y = a + X1B1 + X2 β2 + X3 β3 + X4 β4 + X5 β5 .............. ...٢ معادلة   

Y = a + X1 β1 + X1 β2   ........................... ............................٣ معادلة 

 :التكاليف االنتاجية للمزارع السمكية -٢
أة                 ا المنش ى تنفقه درة الت تعرف تكاليف االنتاج لسلعة بأنها القيم المدفوعة والمق

تج من          . لحصول على عوامل االنتاج الالزمة      ل ويعد مقياس متوسط تكاليف وحدة المن
ال       ائم بأعم خص الق ار أن الش اج ، باعتب اءة االنت ادية لكف رات االقتص م المؤش أه

ر اال ات عناص ار توليف يط الختي ى التخط ادرا عل ون ق ا يك ة وإدارته اج المزرع نت
اج ،                      اليف إنت ى تك وغ أدن رار بل ؤثر فى ق اج الم والمستوى التكنولوجى المناسب لإلنت
اءة    ه آف ا تؤثرفي وى السوق ، آم ددها ق ه تح ع لمنتجات عر بي ة س ه المزرع ا تواج بينم

 .)١(ويمكن اتباع اسلوبين محاسبيين لتقييم التكاليف. التسويق والنظام التسويقى السائد
اليف اال م تك ث تقس ة حي ر المختلف ب العناص لوب األول حس ا لالس اج وفق نت

ة                     اليف ثابت ى تك اجى وتنقسم إل اج خالل الموسم االنت المكونة لها وعالقتها بحجم االنت
 وأخرى متغيرة 

انى   لوب الث ا االس رة       : أم اليف مباش ى تك درها ال ا لمص اليف وفق اول التك يتن
 ). الضمنية(، وأخرى غير مباشرة ) مدفوعة(

يم آف اليف    ولتقي يم تك ن تقس ث يمك لوبين حي ين االس ع ب ن الجم اءة االدارة يمك
اليف آال من          ) المدفوعة(التكاليف المتغيرة المباشرة    : االنتاج آالتالى  ادة تك وتشمل ع

 .الزريعة، النقل، االعالف، االسمدة العضوية، العمالة المستأجرة الموسمية ، الوقود
ة الموسمية،       ) ةالضمني(التكاليف المتغيرة غير المباشرة      ة العائلي تتضمن العمال

 .المستلزمات الرأسمالية من انتاج المزرعة 

                                                 
 دار  ،إدارة نظم االستزراع السمكى) : دآتور (، محمد جابر عامر )دآتور(ابراهيم سليمان ) 1(

 .٢٠٠٩الفكر العربى ، القاهرة ، الطبعة االولى ، 
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أما التكاليف الثابتة المباشرة وتشمل العمالة المؤجرة المستديمة، اهالك المبانى          
 .واآلالت ، الصيانة الدورية للمبانى واآلالت  والجسور، الضرائب ، التأمينات

ة           اليف الثابت ائلى           فى حين تشمل التك ة، العمل الع ر المباشرة االدارة العائلي غي
 .الدائم، الفائدة على رأس المال المستثمر المملولك للمزرعة

 :(farm income statement) نموذج قائمة دخل المزرعة  -٣
ى المزرعة               وارد من وإل ار الم ة المزرعة خطة لتنسيق تي   بهدف تعني ميزاني

وارد في المزرعة لهدف       بلوغ مجموعة أهداف إنتاجية معينة أي أنه  تم بتنظيم الم ا ته
د ة العائ و معظم ائع ه اديات. ش من اقتص ة ض ة المزرع ل ميزاني ع تحلي   ادارةويق

ة     بة والزراع االت المحاس ي مج ارف ف ن المع ة م ى توليف ز عل ة، ويرتك المزرع
تم                ة منظوارن األول يه ل الميزاني ة، ولتحلي ة واالجتماعي واالقتصاد والعلوم البيولوجي

تثمر                   بصاف ال المس ائلي ورأس الم د للمزرعة آكل ونصيب آل من العمل الع ي العائ
اجي إذا              المملوك للمزرعة واإلدارة والثاني يهتم بتحديد مؤشرات الكفاءة لكل نشاط إنت

 . آانت المزرعة متعددة المنتجات
رة            ات خالل فت دخول والنفق ة لحساب ال وتعرف قائمة دخل المزرعة بأنها قائم

ة معين اتج  زمني ي أو الن راد الكل ة اإلي ر قيم ة، وتعتب ة آامل نة أو دورة إنتاجي ادة س ة ع
ًا                  الكلى مقياسًا مبدئيًا لدخل المزرعة، وتمثل إنتاج المزرعة في صورة متجانسة غالب
ا         اليف إنتاجه ار تك ي االعتب ذ ف ة دون األخ واتج المزرع ع ن ي جمي تمل عل ة تش نقدي

ع             وتحسب قيمته بضرب الحجم الكلي للمنتج       ة المسوقة في متوسط سعر بي ات النهائي
تبعاد   المزرعة لهذه المنتجات النهائية المسوقة،     ه المنتجات الوسيطه اذا        ويجب اس  قيم

ة     . أي تكاليف تسويقية من السعر عند حسابها       وجدت، آما يجب استبعاد     وتتضمن قائم
ات و                وب، ومبيعات الحيوان ل الحب ة مث ا  الدخل للمزرعة آل من الدخول النقدي منتجاته

ة دفوعات الحكومي مالية،والم ول الرأس ات األص ن مبيع افع م ذلك المن ًا .  وآ وأيض
الف       راء األع ات وش يل والحيوان ات المحاص ل نفق رة مث ة المتغي روفات النقدي المص

ود ل  ،والوق ة مث ة الثابت روفات النقدي ة، والمص يانة، وخالف ة، والص ور العمال  وأج
د ا  أمين وفوائ ديونالضرائب الخاصة والت ن   . ل دي م دخل النق افي ال اب ص تم حس وي

دخول                 ة ال ا تتضمن القائم خصم إجمالي النفقات النقدية من إجمالي الدخول النقدية، آم
اج المزرعة                 ائلي من إنت ة واالستهالك الع دات المملوآ ل استخدام المع غير النقدية مث

لنقدية مثل  آما يحسب صافي التغيرات في السلع الموجودة، وآذلك المصروفات غير ا          



 
٦٨

ة  (اإلهالك ويضاف آل من صافي التغير في المخزون         واالستهالك  ) بإشارته الجبري
 . )١(العائلي لصافي الدخل النقدي للحصول علي صافي دخل المزرعة 

ة  ًا ألسلوب معالجة القائم ة دخل المزرعة وفق تفادة من قائم دد سبل االس وتتع
ا  تقة منه اييس المش دالت أو المق ها، والمع ه نفس تخدام لتوجي ائع االس لوب ش ، فهي أس

ن  ارة ، وم ربح والخس ة ال د تسمي بقائم ذا ق ائر، ول اح أو الخس يم األرب ان، وتقي االئتم
 :     )٢(المؤشرات الهامة التى يمكن حسابها من قائمة الدخل المزرعى ما يلي

اس للحد   :(Crosses margine)إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة   مقي
ى رة األدن اليف المتغي اجي، وتحسب من خصم التك ة للنشاط اإلنت اءة اإلنتاجي  للكف

تثمار مجرد                      ان هدف االس ذا المؤشر إذا آ ي، ويصلح ه راد الكل المباشرة من اإلي
 .خلق فرص توظف، أو توطين األسر الزراعية الرحالة

د : (Net farm income)صافي دخل المزرعة د بع ارة عن صافي العائ  عب
ر      خصم جملة ت   كاليف اإلنتاج الثابتة والمتغيرة المباشرة من اإليراد الكلي، وهو يعب

ل   ة، والعم تثمر من أصحاب المزرع ال المس ل من رأس الم ة نصيب آ عن جمل
ل   د مقاب ذا العائ ي ه ل ف ربح الصافي لصاحب العم ة، وال ائلي، واإلدارة العائلي الع

ين  (risk)تحمله المخاطرة  ه ى، أ(uncertainty) والاليق اءة عناصر     أن  مؤشر لكف
ة     ذه المحصالت العائلي ة، وه ة للمزرع اج المملوآ  farm household)اإلنت

earning)      اد ات الكس ي أوق ل ف ائلي للعم ف الع تثمار والتوظي زة لالس ي مي  تعط
 .التضخمي النخفاض أهمية العناصر المشتراة

ائز المزرعة    ل صافي   : (Farm holder(manager) profit) ربح ح  يمث
ل ال ال     دخ ن رأس الم ل م درة لك ة المق اليف الفرصة البديل م تك د خص ة بع مزرع

ة، أي هو               ائلي، واإلدارة العائلي المستثمر المملوك ألصحاب المزرعة، والعمل الع
النصيب لصاحب العمل في العملية اإلنتاجية بعد خصم التكاليف الضمنية األخرى            

ة من داخل المزرعة ويستخدم ه              ي       لعناصر اإلنتاج المملوآ ة عل ذا المؤشر للدالل
تثمار الخاص في ظل                      ذه الصناعة لالس ة التوسع في ه الحوافز المشجعة إلمكاني

                                                 
 .، مرجع سابق) ٢٠٠٩(ابراهيم سليمان، محمد جابر عامر،) 1(

(2) Ronald D. Key(1981) "Farm management planning,Control and 
Implementation" international student education McGraw-Hill 
international Book company,Auckland London,Inc,.Tokyo Japan. 
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و             المنافسة الكاملة عند توافر رأس المال      ربح ل ذا ال ل يتالشى ه ، وفى المدى الطوي
ر             . بلغ السوق حالة التوازن    رة غي ة والمتغي اليف الثابت الي التك ويحسب بخصم إجم

ا من           المباشرة من صافي     اليف بكل أنواعه الي التك دخل المزرعة، أو بخصم إجم
 .اإليراد الكلي
تج ،     :(Producer margin)هامش المنتج   مقياس نسبى للحوافز السوقية للمن

ع          ثالً   (ويمثل النسبة المئوية لصافي الربح لوحدة البي ع لوحدة        ) طن م في سعر البي
ذ         لمزرعة  آكل ، أو لوحدة         المؤشر ل  ا  البيع على باب المزرعة ، ويمكن حساب ه

 .)١(أو لوحدة اإلنتاج) الفدان أو المتر المكعب من المياه(السعة 
ة    احب المزرع وك لص ال الممل ى رأس الم د عل دل العائ  Return on) مع

invested capital (crude IRR)) :      د ة بقسمة العائ  يحسب آنسبة مئوي
ويحسب مرتين أحداهما   . اإلجمالي لرأس المال على إجمالي األصول في المزرعة       
وك  ال الممل رأس الم ال، واألخرى ل الي رأس الم روة(إلجم ارن،  )صافي الث  ويق

ال     (بالعائد في أوجه االستثمارات البديلة المتاحة        ) تكاليف الفرصة البديلة لرأس الم
ويتم حسابه بطرح تكاليف آل من العمل العائلي واإلدارة العائلية من صافي دخل                

 .المزرعة
تم حساب                :إلدارةعائد ا  دير وي يمثل هذا العائد نصيب المزارع في دخل المزرعة آم

ة    ل المزرع ن صافي دخ وك م ال الممل ى رأس الم د عل ر بخصم العائ ذا المؤش ه
ائلي           ) باستخدام سعر الفائدة في السوق    ( اليف الضمنية للعمل الع وآذلك خصم التك

 ).وق القريةباستخدام متوسط األجر للعمل الزراعي في س(في المزرعة 
ة      ة التنمي ي خط ية ف فة أساس دف بص مكي ته تزراع الس م االس رًا ألن نظ ونظ
ع مستوي               م رف ة، ومن ث ع معدالت التوظف لألسرة الزراعي لزيادة دخل األسرة ورف
واني      روتين الحي اليف للب نخفض التك افي م وفير مصدر إض ى ت الوة عل تها، ع معيش

يعتبر نموذج تحليل قائمة دخل المزرعة        باستخدام قدر محدود من االستثمارات، لذلك       
اءة    اس الكف ي قي اليب ف ن أنسب األس ة م تجابة اإلنتاجي اذج دوال االس ي نم الوة عل ع

 .االقتصادية لنظم االستزراع السمكي
                                                 

(1) Brown, M. L (1979) "Farm Budget from Income Analysis to Agricultural 
project Analysis" First Edition, the Johns Hopkins university press, 
Baltimore, USA and London UK. 
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 اختيار وتوصيف عينة الدراسة: ثانيا
 :اختيار عينة الدراسة -١

ة مح    ارت الباحث د إخت رقية وق ة الش ي محافظ ة ف ذه الدراس ت ه ة أجري افظ
ة       يملالشرقية للمساعدة علي تطبيق نتائج األبحاث الع       ة التي تجري بكلية الزراعة لخدم

ا                ة المس م أهداف الجامعات اإلقليمي ا حيث أن من أه ة   همالبيئة المحيطة به ة في خدم
ي        ري ف ي تج ة والت اث العلمي ائج األبح ق نت الل تطبي ن خ ة م ة المحلي ديث البيئ وتح

بر محافظة الشرقية من أآبر محافظات الوجه البحري حيث              وتعت ،الكليات التابعة لها  
 آما تعتبر محافظة  مليون نسمة،٥٫٣ ويبلغ عدد سكانها ٢آم٤٫٢تبلغ مساحتها حوالي 

الى مساحة                  الشرقية غ اجم زة باالستزراع السمكى حيث يبل من أهم المحافظات المتمي
 وتقسم محافظة ،)١(ألف فدان١١٫٢٠٦االستزراع السمكى فى محافظة الشرقية حوالى     

ة و  محوحدة   ) ٨٥(مدينة و ) ١٧(و حى   )٢(مرآز إداري و  ) ١٣(الشرقية إلى    ) ٧٢(لي
م     .)٢( وآفر ونجع عزبة )٣٧٨٩(قرية و  اطق وه ة ثالث من ة سهل   : وتشمل العين منطق

الغ عددها                 ا والب ة منه ارة للعين زارع المخت  مزرعة بنسبة    ٥٩الحسينية حيث تمثل الم
زارع                 من إجمال  % ٤١٫٣بلغت   ل الم ة مرآز صان الحجر حيث تمث ة ومنطق ى العين

الغ عددها         ة     % ٣٢٫٩ مزرعة    ٤٧المختارة للعينة منها والب ة ومنطق الى العين من اجم
الغ عددها           ا والب اره منه زارع المخت ل الم  مزرعة بنسبة بلغت    ٣٧رمسيس حيث تمث

الشادر وهو   وتم اختيار منطقة رمسيس نظرا لقربها من        ، من اجمالى العينة   % ٢٥٫٩
 ).منطقة لتسويق االسماك (

 :توصيف عينة الدراسة  -٢
زارع                ويتناول هذا الجزء عرض الخصائص والسمات الخاصة بأصحاب الم
ازة، ،                       وع الحي زارع السمكية، ن اطق الم ة االساسية لمن وافر البني السمكية من حيث ت

رى والصرف، محل االقا        ة الحالى   ومياه الرى المستخدمة ومياه الصرف، وآيفية ال م
ى استخدام االرض           ة باالضافة ال ة الرئيسية والثانوي والسابق، موقع المزرعة ، المهن

 .وسيتم استعراض آل محور من هذه المحاور على حدة

 

                                                 
 .٢٠٠٧،القرارمرآز المعلومات ودعم إتخاذ وصف محافظة الشرقية،  )1(
 .٢٠٠٩،إدارة الثروة السمكية ،مدرية الزراعة بالشرقية  )2(
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دول  ي       ): ٢٥(ج زارع ف دد الم مكى وع تزراع الس احات االس بية لمس ة النس األهمي
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩محافظة الشرقية فى

 المرآز م
المساحة 
ة المستزرع

 )بالفدان(
% 

عدد 
المزارع

% 

١٧٫٤٤ ٤٥ ١١٫٩٨ ٩٢٦ رمسيس ١

٢ 
 صان الحجر

 ) مزارع اهلية-جمعيات(
٢٥٫٥٨ ٦٦ ١٩٫٥٣ ١٥٠٩

٢٠٫٥٤ ٥٣ ١٧٫٢٥ ١٣٣٣ صان البحرية ٣

٢٧٫٩١ ٧٢ ٥٠٫٠٩ ٣٨٧١ سهل الحسينية ٤

 ٨٫٥٣ ٢٢ ١٫١٤ ٨٨ )حكومية–اهلية ( أبو حماد ٥

 ١٠٠ ٢٥٨ ١٠٠ ٧٧٢٧ االجمالي

  ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ مديرية الزراعة بالشرقية ، إدارة الشئون الزراعية ، قسم تنظيم الدورة الزراعية  :مصدرال
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 :خصائص حائزى المزارع السمكية )١(
م   دول رق ن ج ة   )  ٢٦(اتضح م ين الفئ ا ب زارع م ائزى الم ار ح راواح أعم ت

ة  ة  ) ٤٥- ٣٠(العمري ة العمري ة ) ٦٠-٤٥(والفئ اآثر-٦٠(وفئ ة  ) ف ح ان الفئ  ويتض
ة الشباب    % ٥٥هى االآثر انتشارا وتمثل حوالى      )  سنة ٦٠-٤٥(العمرية من    ا فئ بينم

ار السن              %  ٢٩تمثل حوالى   )  سنة ٤٥-٣٠(من   ان عدد آب ة وآ الى العين  ٢٣من اجم
ال من             % ١٦حائز بنسبة    اك اقب ا يتضح أن هن من اجمالى حائزى المزارع بالعينة مم

ذا ى ه ل ف ى العم باب عل الالش ا يتضح وجوج .  المج ائزى ١٢وآم ن ح رد أمى م  ف
 فرد من ذوى التعليم تحت     ٢٤و  ، من إجمالى العينة    % ٨٫٤المزارع فى العينة بنسبة     

بة   ط بنس ة   % ١٦٫٨المتوس الى العين ن اجم رد ٧٥و ،م بة    ف ط بنس يم متوس ذات تعل
 من %٢٢٫٤ فرد ذات تعليم عالى وفوق عالى بنسبة      ٣٢جمالى العينة و  إمن  % ٥٢٫٤

 .جمالى العينةإ
 مزرعة آعينة للدراسة ٥٩بينما لوحظ أنه فى منطقة سهل الحسينية والتى تبلغ 

ا،   % ١١٫٩ أميين بنسبة  افراد٧: تراوحت مستويات التعليم بها آاالتى      ٧من إجماليه
يم المتوسط   ٣٨افراد من ذوى التعليم تحت المتوسط بنفس النسبة ،       فرد من ذوى التعل

الى بنسبة    ٧وهى النسبة االعلى، % ٦٤٫٤بنسبة   يم الع ، %١١٫٩ افراد من ذوى التعل
الى               يم الع ومن المالحظ تساوى عدد االفراد والنسب من األميين والحاصلين على التعل
ر،    ة صان الحج ى منطق وحظ ف ا ل ينية ، بينم هل الحس ة س ى منطق وتحت المتوسط ف

بة   ين بنس ردين أمي ين ف را٨، و% ٤٫٣تراوحت النسب ب يم تحت  اف ن ذوى التعل د م
بة  بة  ٢٣، % ١٧المتوسط بنس يم متوسط بنس ى تعل رد حاصلين عل  ١٤، %٤٨٫٩ ف

ة فى        % ٢٩٫٨فرد من ذوى التعليم العالى بنسبة         مزرعة   ٤٧من اجمالى العينة الممثل
ا                       ة رمسيس يوجد به راد   ٣فى منطقة صان الحجر، ومن المالحظ أيضا أن منطق  اف

ال  % ٨٫١اميين بنسبة    ة        من إجم ذه المنطق ة به يم     ٩و، ى العين ى تعل راد حاصلين عل  اف
ى       ١٤من إجمالى العينة بهذه المنطقة،      % ٢٤٫٣تحت متوسط بنسبة     رد حاصلين عل  ف
الى بنسبة      ١١،  %٣٧٫٨تعليم متوسط بنسبة     يم ع من  % ٢٩٫٧ فرد حاصلين على تعل

ائزين الحاصلين ع   بة الح اع نس ة، ويالحظ ارتف ذه المنطق ة به الى العين ى مؤهل إجم ل
ة    ثالث مجتمع اطق ال توى المن ى مس ط وعل ى متوس راد  ، علم بة األف ت نس ث آان حي

دول     ن الج ين م ا تب ة آم ة الدراس وق نصف عين ط تف يم المتوس ى التعل لين عل  الحاص
)٢٦.( 
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ة الدراسة            ): ٢٦(جدول   توزيع العينة وفقا لخصائص حائزى المزارع السمكية بعين
 .٢٠١٢ / ٢٠١١الميدانية للموسم 

اجمالى العينة رمسيسسهل الحسينية صان الحجر لمنطقةا

 %العدد %العدد %العدد % العدد الفئات البند

٣٢٫٤٤٢٢٩٫٤ ٢٥٫٤١٢ ٣١٫٩١٥ ١٥ ) سنة٤٥-٣٠(فئة 

٦٧٫٦٧٨٥٤٫٥ ٣٧٫٣٢٥ ٢٢ ٦٦ ٣١ ) سنة٥٩-٤٦(فئة 

٢٣١٦٫١ - -٣٧٫٣ ٢٢ ٢٫١ ١  فأآثر٦٠فئة 
 السن

١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى 

 ٨٫١١٢٨٫٤ ١١٫٩٣ ٧ ٤٫٣ ٢ أمى 

٢٤٫٣٢٤١٦٫٨ ١١٫٩٩ ٧ ١٧ ٨ تحت متوسط

٣٧٫٩٧٥٥٢٫٤ ٦٤٫٣١٤ ٤٨٫٩٣٨ ٢٣ متوسط

٢٩٫٧٣٢٢٢٫٤ ١١٫٩١١ ٢٩٫٨٧ ١٤ عالى وفوق عالى 

 التعليم

١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى 

٩٤٫٦١٣٠٩٠٫٩ ٨٤٫٧٣٥ ٩٥٫٧٥٠ ٤٥ فردى

 ٥٫٤١٣٩٫١ ١٥٫٣٢ ٩ ٤٫٣ ٢ مشارآة

ملكية المزرعة

١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى 

 ٤٫٢ ٦ - - ٨٫٥ ٥ ٢٫١ ١  سنوات١٠اقل من 

١٠٠١٣١٩١٫٦ ٣٧ ٨٣ ٩٥٫٨٤٩ ٤٥ ٢٠ اقل من – ١٠من 

 ٤٫٢ ٦ - - ٨٫٥ ٥ ٢٫١ ١  سنة٢٠

 الخبرة

١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى

 ١٨٫٢ ٢٫٧٢٦ ٤٢٫٤١ ٢٥ - - خارج منطقة المزرعة

٩٧٫٣١١٧٨١٫٨ ٥٧٫٦٣٦ ٣٤ ١٠٠ ٤٧ داخل منطقة المزرعة

محل االقامة 
 الحالى

١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى

٤٠٫٥٥٤٣٧٫٨ ٣٢٫٢١٥ ٤٢٫٦١٩ ٢٠ خارج منطقة المزرعة

٥٩٫٥٨٩٦٢٫٢ ٦٧٫٨٢٢ ٥٧٫٤٤٠ ٢٧ داخل منطقة المزرعة

محل االقامة قبل
انشاء المزرعة 

 )التوطن(
١٠٠١٤٣١٠٠ ١٠٠٣٧ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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رة بالعمل      :ما عن الخبرة فى مجال اإلستزراع السمكى  أ وافر الخب ين ت ه يتب فإن
ا       % ٩٢فى هذا المجال حيث تبين ان حوالى         املين بإدارته زارع والع من اصحاب الم

نهم حوالى                اك م ل هن بلغت  % ٤٫٢تتجاوز فترة عملهم فى هذا النشاط عشر سنوات ب
ا             % ٤٫٢ سنة ، وال يوجد سوى نحو        ٢٠فترة الخبرة    ل من عشر سنوات ، مم فقط اق

 .لى توافرالخبرة والقدرة على استيعاب فنيات هذا النشاط إيشير 
ذا الجزء       ح: بينما التوطن  ه األ        إيث يشير ه درة توجي ى مدى ق زارع   ل رض للم

ات       السمكية على أقامة أصحاب تلك المزارع بتلك األماآن من ع          دمه، حيث تشير بيان
تقروا      % ٨٢لى أن حوالى    إ) ٢٦(جدول   د اس ة ق من اجمالى حائزى المزارع فى العين

بتهم نحو            اقين وبلغت نس ائزين   من اجم   % ١٨٫٢فى مناطق مزارعهم بينما الب الى الح
فى العينة لم يغيروا محل اقامتهم الرئيسى ، وآانت النسبة لالقامة قبل انشاء المزرعة               

ة المزرعة           %٣٧٫٨خارج منطقة المزرعة     ا  %٦٢٫٢، بينما آانت داخل منطق ، ومم
ه                  املين في وطين الع ى ت ؤدى ال ى أن نشاط االستزراع السمكى ي سبق يمكن التأآيد عل

زارعهم، خاصةفى  ذا  حول م ة وه ى المنطق دمات ف ية والخ ة االساس وافر البني ظل ت
ابقة ه دراسة س ا اآدت ة األ)١(ايضا م وافر البني أثير  من أن ت ه ت ية ل ى إسياس ابى عل يج

اجى فى                د من اى نشاط انت دخل المتول أثير ال التوطن فى االراضى الجديدة أآثر من ت
ين فى       وهذا ما توضحه نتائج تلك الدراسة حيث زاد         . هذه االراضى  عدد االسر المقيم

وافر الخدمات       % ٨٢الى حوالى   % ٦٢مناطق المزارع من     بعد استقرار المزرعة وت
 .العامة والبنية االساسية 

 : الحيازة والبنية األساسية )٢(
ى            ) ٢٧(فبالنسبة الى الحيازة آما فى جدول          ة ال ازة فى العين د انقسمت الحي فق

 مزرعة بنسبة  ١٣٠دد المزارع الفردية فبلغ ع،نوعين أما ان تكون فردى أو مشارآة    
% ٩٫١ مزرعة بنسبة     ١٣فى حين بلغ عدد المزارع المشارآة التى بلغت         ، % ٩٠٫٩

غ                      ينية بل ة سهل الحس ثالث ، ويالحظ  فى منطق من اجمالى مزارع العينة بالمناطق ال
ة   زارع الفردي دد الم ارآة  ٥٠ع ة والمش بة  ٩ مزرع ة بنس زارع مزرع ، %٨٤٫٧ م

ى % ١٥٫٣ الى  عل ن اجم والى م دد     ٥٩الت ت ع ر فبلغ ان الحج ة ص ى منطق ا ف  ، ام
 على التوالى ٤٫٣، %٩٥٫٧ مزرعة والمشارآة مزرعتين بنسبة ٤٥المزارع الفردية   
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ة        ٤٧من اجمالى   زارع الفردي ة رمسيس فبلغت عدد الم  ٣٥ مزرعة، وبالنسبة لمنطق
% ٥٫٤تين بنسبة   بينما آانت اعددا المزارع المشارآة مزرع      % ٩٤٫٦مزرعة بنسبة   

ى             .  مزرعة فى هذه المنطقة    ٣٧من اجمالى    م العوامل الت رى من اه ويعتبر مصدر ال
تزراع السمكى   ى االس احات ف ك المس تغالل تل ى نمط اس رار ف اذ الق ى اتخ اعد عل تس

اة الصرف الصحى               زارع مي ذه الم ر   (فالمياه المستخدمة فى ه أو ) مصرف بحر البق
ذه         استخدام مياة خليط بين مياه ا      لصرف الصحى ومياة ترعة السالم والمزارعين فى ه

ى رى    ر ف اة الصرف الصحى بمصرف بحر البق ى مي دون عل وا يعتم ة الزال المنطق
 من ضرورة دراسة      )١(المزارع السمكية الخاصة، وهذا ما يؤآد ما بينته دراسة سابقة         

اة الصرف ال  تخدام لمي ذا االس ن ه ة والصحية م ة واالجتماعي ار البيئي ى االث صحى ف
اة الصرف          انتاج المزارع السمكية فى هذه المنطقة على صحة االنسان نتيجة تلوث مي

اة الصرف الصحى     رى        .الزراعى بمي اة ال زارع تستخدم مي د اتضح ان بعض الم ولق
اطق الدراسة حيث آانت        ، العذبة المتمثلة فى مياه ترعة السالم    زارعهم فى من فى م

المزارعين يستخدمون مياة الصرف الزراعى ،      من  % ٩٣، بينما آان    % ١٫٤نسبتهم  
والى         اك ح ازال هن ن م ر ولك ول آبي اك تح وحظ ان هن اة   % ٥٫٦ول تخدموا مي يس

 . لصحى المتمثلة فى مياة بحر البقرالصرف ا

ة الصحاب         ة من العوامل الهام بينما يعتبر موقع المزرعة بالنسبة القرب مدين
ة وتسويقية       المزارع فى اختيار مزارعهم ، حيث يهيئ ال        موقع المناسب ظروف انتاجي

) ٢٧(أفضل، وايضا تهيئ الحصول على الزريعة بشكل ميسر ، ويتضح من جدول                  
ة صان الحجر                      ة بالنسبة لمنطق زارع السمكية وأقرب مدين ين الم  ١٣٫٥ان المسافة ب

ينية  ة سهل الحس بة لمنطق ر وبالنس و مت ة رمسيس ١٧٫٣آيل ر ومنطق و مت  ٢٢٫٥ آيل
 آيلو متر فى منطقة صان الحجر ، ٢٫٩بينما تبعد بمسافات تتراوح ما بين   آيلو متر ،    

ينية، ٤٫٥ ة سهل الحس ى منطق ر ف و مت ة رمسيس ٣٫٨ آيل ى منطق ر ف و مت ا .  آيل مم
يشكل صعوبة أمام اصحاب المزارع البعيدة عن تلك الطرق المرصوفة حيث يصعب             

ا ت  تاء، آم ى فصل الش ار ف قوط االمط د س ا عن دول ان الوصول اليه ائج الج وضح نت
ة أو               المزارع السمكية تبعد عن مصادر الحصول على الزريعة من مصادرها الطبيعي

 آيلو متر فى منطقة صان الحجر       ٣٢٫٩المفرخات الحكومية بمسافات تتراوح ما بين       
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ر فى      ٥٠٫٩ آيلو متر فى منطقة سهل الحسينية بينما آانت           ٦٦٫٤بينما آانت    و مت  آيل
ة رمسيس ، وي اطق  منطق ثالث من ة لل رب مدين ن اق ة م ع المزرع بة لموق الحظ بالنس

اطق                   ١٧٫٤ ثالث من ق مرصف لل زارع عن اقرب طري  آيلو متر،اما بالنسبة لبعد الم
ان               ٣٫٨فكان   ة فك ى الزريع  ٥١٫٤ آيلو متر،اما بالنسبة لبعدها عن مكان الحصول عل

و     وق نح ى نف بب ف ا يتس ر مم و مت ل % ١٠آيل اء النق ا أثن ذا أ،منه اء  وه ى إنش دى ال
 .مفرخات أهلية فى مناطق المزارع السمكية

ة بنسبة    ، ما الكهرباء  أ ر منتظم ة و آانت     %  ٦٨فكانت غي ى مستوى العين عل
بة  ة بنس اطق  % ٣٢٫٢منتظم ود بعض المن ن وج رغم م ى ال ة عل توى العين ى مس عل

د   وللطرق أهمية آبير لتسيير أعمال المزرعة وتسويق إنتاج . النائية الى حدا ما   ا فالب ه
ة            ات داخل المزرعة وخدم د أومرصوف لسهولة العملي د وممه ق جي ان يكون الطري

بينما مازال  % ٩٦والطرق هنا من حيث الجودة فتوجد طرق ممهدة بنسبة          ، المزرعة  
من الخدمات الهامة   ، فى حين الصرف الصحى   . من الطرق غير ممهدة     % ٤٫٢هناك  

ة االساسية            ة أن الصرف الصحى من             فى المنطقة ومن محاور البني يتضح من العين
ينية         % ١٨٫١حيث الخدمة متوسطة بنسبة      فى اجمالى العينة ، أما بالنسبة لسهل الحس
بة  طة بنس ة متوس و خدم بة  % ٨٦٫٤فه طة بنس ر متوس ان الحج ،  % ٩٣٫٦، ص

  % .٨٣٫٨رمسيس متوسطة بنسبة 

ى  ٦ تصل من     آما اتضح من العينة أنه يتم عمل دورة واحدة فى السنة مدتها             ال
ين        ١٠ راوح ب ى   % ١٫٤ شهور بنسبة تت والى           % ٩٨٫٦ال ى الت ة عل الى العين من إجم

دا وتكون                     . تم نضج السمك جي اج ذى جودة وي وذلك يعطى انتاجية عالية ويكون االنت
يح     ا يت هر مم تة أش ى س هرين إل ن ش دورات م ين ال رة ب راوح الفت دة وتت ام  جي االحج

تعداد        لصاحب المزرعة إجراء عمليات      التطهير والصيانة لألحواض والجسور واالس
ين     ب ب ت النس دة وتراوح ة جدي دورة إنتاجي دورات   % ٩٨٫٦ل ين ال هرين ب رة ش للفت

 . شهور٦للفترة %  ١٫٤اإلنتاجية، 

ل   ٢٢هذا وقد قدر سعة المزرعة فى منطقة صان الحجر بنحو حوالى      دان تمث  ف
،فى  % ٦١ فدان تمثل حوالى   ٨٦، بينما آان فى منطقة سهل الحسينية        % ١٦حوالى    

 % .٢٣ فدان تمثل حوالى ٣٢حين وصلت فى منطقة رمسيس الى نحو 
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توزيع العينة وفقًا إلى البنية األساسية لعينة الدراسة الميدانية فى  ):٢٧(جدول 
مناطق سهل الحسينية،صان الحجر، رمسيس، وعدد ومدة الدورات 

 .٢٠١٢ / ٢٠١١والفترة بين الدورات للموسم االنتاجى 

 إجمالى العينة رمسيس سهل الحسينية صان الحجر المنطقة
 % العدد % العدد % العدد % العدد الفئات البند

 ٥٫٦ ٨ - - ١٠٫٢ ٦ ٤٫٣ ٢مياه صرف صحى
مياه صرف 

 ٩٣ ١٠٠١٣٣ ٣٧ ٨٦٫٤ ٩٥٫٧٥١ ٤٥ زراعى 

 ١٫٤ ٢ - - ٣٫٤ ٢ - - مياه رى عذبة
 المياه

١٠٠ ١٠٠١٤٣ ٣٧ ١٠٠ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى
٦٧٫٨ ٨١٫١٩٧ ٣٠ ٣٩ ٩٣٫٦٢٣ ٤٤ غير منتظمة
٣٢٫٢ ١٨٫٩٤٦ ٧ ٦١ ٣٦ ٦٫٤ ٣ منتظمة الكهرباء
١٠٠ ١٠٠١٤٣ ٣٧ ١٠٠ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى
 ٤٫٢ ٦ ٢٫٧ ١ ٨٫٥ ٥ - - غير ممهدة
٩٥٫٨ ٩٧٫٣١٣٧ ٣٦ ٩١٫٥ ٥٤ ١٠٠ ٤٧ ممهدة الطرق
١٠٠ ١٠٠١٤٣ ٣٧ ١٠٠ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى
 ٠٫٧ ١ - - ١٫٧ ١ - - منخفضة
١٨٫١ ٨٣٫٨١٢٦ ٣١ ٨٦٫٤ ٩٣٫٦٥١ ٤٤ متوسطة
١١٫٢ ١٦٫٢١٦ ٦ ١١٫٩ ٧ ٦٫٤ ٣ جيدة

الصرف 
الصحى

١٠٠ ١٠٠١٤٣ ٣٧ ١٠٠٫٠ ٥٩ ١٠٠ ٤٧ االجمالى
 ١٧٫٤  آم٢٢٫٥  آم١٧٫٣ آم١٣٫٥ القرب مدينة

طريق القرب 
الموقع ٣٫٨ م آ٣٫٨  آم٤٫٥  آم٢٫٩ مرصوف

مكان الحصول 
 ٥١٫٤  آم٥٠٫٩  آم٦٦٫٤  آم٣٢٫٩ على الزريعة

متوسط مساحة المزرعة 
١٠٠٫٠ فدان١٤٠ ٢٣٫٠ فدان٣٢ ٦١٫٤٣٫٠ فدان ٨٦ ١٦٫٠ فدان٢٢ بالفدان

 وعدد ومدة الدورات والفترة بين الدورات
 ١٠ ٦ فترة الدورة بالشهر

 ٩٨٫٦ ١٫٤ النسبة المئوية
 ٢ ٦  الدورتين بالشهرالفترة بين

 ١٫٤ ٩٨٫٦ النسبة المئوية

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 : تداول الزريعة) ٣(
واع االسماك المستزرعة فى                  فبالنسبة م ان ر اه ة تعتب لمواعيد وضع الزريع

 مصر هى العائلة البورية والمبروك والبلطى ، وتبين أن جميع مزارع العينة تستزرع            
ى          اح ف ر االنت ن عناص ر م م عنص ة اه ر الزريع ى وتعتب ار والبلط ورى والطوب الب

م               أ .المزارع السمكية الفردية الخاصة       ار  ت ة للطوب د وضع الزريع ا بالنسبة لمواعي م
بة      ة بنس ى مزرع اير ف هر ين ى ش عها ف ى    %٠٫٨وض ر ف هر فبراي ى ش م ف  ١٩، وت

ل فى        % ١٥٫٢مزرعة بنسبة    م فى     %٦٣٫٢بنسبة    مزرعة    ٧٩، وفى شهر ابري ، وت
ايو   هر م بة  ١١ش ة بنس بة      % ٨٫٨ مزرع زرعتين بنس ى م ه ف هر يوني ى ش م ف ، وت

ى  %١٫٦ طس ف هر اغس ى ش م ف بة ١٣، وت ة بنس ح % ١٠٫٤ مزرع ك موض وذل
 ).٢٨(بالجدول رقم 

ع          د وض بة لمواعي دة فالبنس ى ح ه عل ة الثالث اطق العين ن من ة م ل منطق و لك
ة         د وضع الزريع ار              الزريعة آانت مواعي ة صان الحجر بالنسبة للطوب  ٨٧ فى منطق

ورى آانت حوالى         % حوالى   ايو    % ٥٧فى شهر إبريل بينما بالنسبة للب ، فى شهر م
ينية فكانت          ، فى شهر يونيو    %٧١حيث آان البلطى حوالى      ة سهل الحس اما عن منطق

ر بنسبة                 ا  %  ٤٦مواعيد وضع الزريعة بها آاالتى بالنسبة للطوبار فى شهر فبراي ام
وبالنسبة للبلطى  % .٤٠عن البورى فكانت المواعيد فى شهر مارس واغسطس بنسبة          

ينية تختلف فى             ،  % ٥٤فكانت فى شهر مارس  بنسبة           ة سهل الحس اتضح ان منطق
ذه   ى ه ة ف اه رى عذب ود مي ة نظرا لوج تزرع زريع ة حيث تس د وضع الزريع مواعي

اطق االخرى تستزرع     المنطقة عن طريق مياه ترعة السالم الواصلة اليها ، ب          ينما المن
اصباعيات نظرًا الستخدامها لمياه صرف رى المحملة بالعناصر التى قد تتسسبب فى             

ا              د استزراعها به ة عن ر من الزريع ة رمسيس فكانت     . نفوق عدد آبي وبالنسبة لمنطق
بة        ل بنس ار فى شهر إبري ة الطوب د وضع زريع ورى فى شهر    ، % ٧٦مواعي ا الب ام

ة  ، % ٧٣والبلطى فى شهر إبريل بنسبة    ، % ٦٤أغسطس بنسبة    اما عن إجمالى العين
بة    ل بنس هر إبري ى ش ار ف د الطوب ت مواعي ر  % ٥٥فكان ان الحج ة ص ى منطق ف

يس بة ، ورمس طس بنس هر أغس ى ش ورى ف ينية % ٤١والب هل الحس ة س ى منطق ف
يس  بة   ، ورمس ارس بنس هر م ى ش ت ف ن البلطى فكان ا ع هل  % ٣٥ام ة س ى منطق ف
 .الحسينية 
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توزيع العينة وفقا لمواعيد وضع الزريعة واالصباعيات لمزارع العينة  ):٢٨(جدول 
 /٢٠١١فى مناطق سهل الحسينية، صان الحجر، رمسيس، فى 

٢٠١٢. 

نوع  اغسطس يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير
الزريعة

المنطقة

 %عدد %عدد %عدد %عدد %عدد %عدد%عدد

٢٫١ ٤٫٣١ ٦٫٤٢ ٤١٨٧٫٢٣ - - - - - -طوبار

١٠٫٩١١٢٣٫٩ ٨٫٧٢٦٥٦٫٥٥ ٤ - - - - - - بورى

جر
لح
ن ا
صا

 
)

اع
صب
ا

ات
ي

١٤٫٢ ٧٫١١٠٧١٫٤٢ ٧٫١١ ١ - - - - - - بلطى )

١١٢٦٫٨ - - - - - -٢٫٤١٩٤٦٫٤١٠٢٤٫٤ ١طوبار

٢٢٤٠ - - - - - - ٢٢٤٠ ١١٢٠ - - بورى

نة
سي
لح
ل ا
سه

 
)

عة
ري
ز

( 

١٧٫٤ ٨ - - - - - -١٣٢٨٫٣٢٥٥٤٫٣ - - لطىب

٢٫٧ ١ - -٢١٫٦ ٢٨٧٥٫٧٨ - - - - - -طوبار

٢٢٫٢٢٣٦٣٫٩ ١١٫١٨ ٢٫٨٤ ١ - - -  - - بورى

س
سي
رم

 
)

ات
عي
صبا

ا
 - - - -٩٫١ ٧٢٫٧١ ٨ - -١٨٫٢ ٢ - - بلطى )

١٫٦١٣١٠٫٤ ٨٫٠١٩١٥٫٢١٠٨٫٤٦٩٥٥٫٢١١٨٫٨٢ ١طوبار

١١٠٫٨٢٢١٦٫١٢٥٣٫٦٣٠٢١٫٩١٣٩٫٥٥٦٤٠٫٩ - - بورى
نة
لعي
ى ا
مال
إج

٢٫٨١٠١٤٫١١٠١٤٫١ ١٥٢١٫١٢٥٣٥٫٢٣٩١٢٫٧٢ - - بلطى 

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 : مصدر شراء الزريعة) ٤(
د ان يكون   يعتبر مصدر الشراء من اهم العوامل التى تؤثر على المزرعة فال            ب

ادر       ن المص ره م ن غي ز ع ون متمي ة وان يك ة للزريع اج عالي ودة انت المصدر ذو ج
ادة دخل   اوية بزي دة ومتس ة جي ام الزريع ة اذا آانت احج ى المزرع ود عل الى يع وبالت

د      ة يوج اآن العين ى ام ة وف م ٥المزرع ادر وه ات   :  مص ة، مفرخ ات حكومي مفرخ
فبالنسبة لمصدر شراء الطوبار . ، تجار، مزارع اخرى ، مراآز تجميع زريعة خاصة

وآانت  ، % ٥٤فى اجمالى العينة فكانت اهم المصادر هى المفرخات الحكومية بنسبة         
بة  ورى والبلطى بنس والى % ٦٢، % ٥٧ايضا للب ى الت ة صان ، عل بة لمنطق وبالنس

ورى هو التجار بنسبة               ى  % ٥٦، % ٥٣الحجر فكانت اهم المصادر للطوبار والب عل
ة بنسبة    ، ى  التوال ا  ، % ٦٤اما البلطى فكانت اهم المصادر هى المفرخات الحكومي ام

ات         ى المفرخ ة ه ناف الثالث ادر لألص م المص ت اه ينية فكان هل الحس ة س ن منطق ع
وبالنسبة لرمسيس   ، للبلطى % ٦٣، للبورى  % ٦٧، للطوبار  % ٥٩الحكومية بنسبة   

ب    ة بنس ات الحكومي ى المفرخ ادر ه م المص ا اه ت ايض ار % ٦٠ة آان % ٥٨، للطوب
 . للبلطى % ٥٥، للبورى 

 
توزيع العينة وفقا لمصدر شراء الزريعة لمزارع العينة فى مناطق  ):٢٩(جدول 
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مفرخات 
مراآز تجميع مزارع اخرىمفرخات خاصة حكومية

نوع  التجار الزريعة
 الزريعة

 المنطقة

 % عدد % عدد % عدد % دعد % عدد
٥٣٫٢ ٢٥ - - - - - - ٤٦٫٨ ٢٢ طوبار
٥٦٫٥ ٢٦ - - - - - - ٤٣٫٥ ٢٠ بورى

صان 
 الحجر
٣٥٫٧ ٥ - - - - - - ٦٤٫٣ ٩ يلطى 

 ٢٫٤ ١ ٩٫٨ ٤ ٩٫٨ ٤ ١٩٫٥ ٨ ٥٨٫٥ ٢٤ طوبار
 ٧٫٣ ٤ - - ٥٫٥ ٣ ٢٠ ١١ ٦٧٫٢ ٣٧ بورى

سهل 
 الحسينة

 ٢٫٢ ١ ٤٫٤ ٢ - - ٣٠٫٤ ١٤ ٦٣ ٢٩ بلطى 
٤٠٫٥ ١٥ - - - - - - ٥٩٫٥ ٢٢ طوبار
٤١٫٧ ١٥ - - - - - - ٥٨٫٣ ٢١ بورى

 رمسيس

٤٥٫٥ ٥ - - - - - - ٥٤٫٥ ٦ بلطى
٣٢٫٨ ٤١ ٣٫٢ ٤ ٣٫٢ ٤ ٦٫٤ ٨ ٥٤٫٤ ٦٨ طوبار
٣٢٫٩ ٤٥ - - ٢٫٢ ٣ ٨ ١١ ٥٦٫٩ ٧٨ بورى

إجمالى 
 العينة

١٥٫٥ ١١ ٢٫٨ ٢ - - ١٩٫٧ ١٤ ٦٢ ٤٤ بلطى

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية :المصدر
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  :طريقة نقل الزريعة) ٥(
مح    ة ال تس اليب بدائي تم باس ة ي داول الزريع ة ت ل الزريع داول ونق اتم ت ا م غالب
معات     ر المش ة، وتعتب ة أوجزافي ة تقديري تم بطريق اس ي ن القي اس ولك بالقي

 صندوق السيارات وهى عبارة عن مشمعات جلدية سميكة توضع مثبتة فى  (بالسيارات
ة ا الزريع اه وتوضع به ئ بالمي ل وتمل اس االآسجين، ) النق ارة عن ( او اآي وهى عب

زودة باالآسجين              اة وم ة ومي ا زريع م وحدات   ، ) اآياس من البالستيك السميك به وأه
ا         ا، أم عير عليه تم التس ا وي در جزافي دة تق ف وح ى االل ع ه دة البي داول ووح الت

ع  دات البي رتبط   االصباعيات فوح ل فت اليب النق ة اس ن ناحي ا م رام ، أم و ج ى الكيل ه
ى                    ل والت يارات النق ين س ة ب باساليب التداول وتوفر الطرق ، وتتعدد طرق نقل الزريع
ة من    ى العين وحظ ف د ل اس االآسجين ولق ل المشمعات أواآي ى لنق ة االول ل االهمي تمث

تم بطريقتين أوال بالمشمع            أ) ٣٠(جدول   ار ت ل الطوب ك     ن طريقة نق يارات وذل ات بالس
ى   تم ف بة  ١٠٧ي ة بنس ة   % ٨٥٫٦ مزرع الى العين ن اجم جين   ، م اس األآس ا أآي ثاني

ة       % ١٤٫٤ مزرعة بنسبة     ١٨السيارات النقل ويتم فى      الى العين ا بالنسبة    ، من اجم ام
من اجمالى % ٨٦٫١ مزرعة تستخدم المشمعات بالسيارات بنسبة ١١٨للبورى فهناك 

ة،  تخدم ١٩العين ة تس بة   مزرع جين بنس اس األآس ة  % ١٣٫٩ اآي الى العين ن اجم . م
اك  بة للبلطى فهن بة  ٥٦وبالنس يارات بنس معات بالس تخدم المش ة تس ، %٧٨٫٩ مزرع

اس األآسجين بنسبة           ١٥ اطق           %٢١٫١ مزرعة تستخدم أآي ل فى من ة النق ا طريق ، أم
ار توجد                       ة صان الحجر بالنسبة للطوب ى حدة فهى فى منطق  مزرعة   ٤٤الدراسة عل

بة تس يارت بنس معات بالس جين  ٣، %٩٣٫٦تخدم المش اس األآس تخدم أآي زارع تس  م
٦٫٤%. 

د  ورى يوج بة للب بة  ٣٨بالنس يارات بنس معات بالس تخدم مش ة تس  مزرع
يارات بنسبة             ٧، و %٨٤٫٨ اس األآسجين بالس ، بالنسبة   %١٥٫٦ مزارع تستخدم أآي

د   ى يوج بة    ٤٥للبلط يارات بنس معات بالس تخدم مش ة تس ة %٩٧٫٨ مزرع ، ومزرع
ينية       %٢٫٢واحدة تستخدم أآياس األآسجين بالسيارات بنسبة        ، وفى منطقة سهل الحس

 ٨، % ٨٠٫٥ مزرعة تستخدم المشمعات بالسيارت بنسبة           ٣٣بالنسبة للطوبار توجد    
خدم  مزرعة تست٥٠، بالنسبة للبورى يوجد %١٩٫٥رع تستخدم أآياس األآسجين مزا

يارات     مزارع تستخدم أآي   ٥، و %٩٠٫٩مشمعات بالسيارات بنسبة     اس األآسجين بالس
ت  ٣٤، بالنسبة للبلطى يوجد   % ٩٫١بنسبة   يارات بنسبة     مزرعة تس خدم مشمعات بالس
بة   ١٢، %٧٣٫٩ يارات بنس جين بالس اس األآس تخدم أآي ة تس ى %٢٦٫١  مزرع ، وف

 مزرعة تستخدم المشمعات بالسيارت بنسبة  ٣١منطقة رمسيس بالنسبة للطوبار توجد     
اس األآسجين        م ٦،  % ٨٣٫٨ ورى يوجد       %١٦٫٢زارع تستخدم أآي  ٣٠، بالنسبة للب

بة     يارات بنس معات بالس تخدم مش ة تس اس   ٧، و%٨١٫١مزرع تخدم أآي زارع تس  م
بة    يارات بنس جين بالس د   %١٨٫٩األآس ى يوج بة للبلط تخدم  ١١، بالنس ة تس  مزرع

 %.١٠٠٫٠مشمعات بالسيارات بنسبة 
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ريقة نقل الزريعة لمزارع العينة فى مناطق سهل توزيع العينة وفقا لط ):٣٠(جدول 
 .٢٠١١/٢٠١٢الحسينية،صان الحجر،رمسيس، فى 

 المنطقة نوع الزريعة أآياس أآسجين مشمعات بالسيارات

 % عدد % عدد

 ٦٫٤ ٣ ٩٣٫٦ ٤٤ طوبار

 ١٥٫٦ ٧ ٨٤٫٤ ٣٨ بورى

 صان الحجر
 

 ٢٫٢ ١ ٩٧٫٨ ٤٥ بلطى

 ١٩٫٥ ٨ ٨٠٫٥ ٣٣ طوبار

 ٩٫١ ٥ ٩٠٫٩ ٥٠ بورى

 سهل الحسينة
 

 ٢٦٫١ ١٢ ٧٣٫٩ ٣٤ بلطى

 ١٦٫٢ ٦ ٨٣٫٨ ٣١ طوبار

 ١٨٫٩ ٧ ٨١٫١ ٣٠ بورى

 رمسيس

 ٠٫٠ ٠ ١٠٠٫٠ ١١ بلطى

 ١٤٫٤ ١٨ ٨٥٫٦ ١٠٧ طوبار

 ١٣٫٩ ١٩ ٨٦٫١ ١١٨ بورى

 إجمالى العينة

 ٢١٫١ ١٥ ٧٨٫٩ ٥٦ بلطى

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 الباب الرابع
 اقتصاديات المزارع السمكية الخاصة ومعوقات تنميتها فى عينة الدراسة

 : تمهيد
يلعب االستزراع السمكى دورا هاما فى التنميه الزراعية، خاصه فى االراضى 

وفر دخال     ١٢٫٤٥٣الجديده والبالغ مساحتها      فدان والمستغله آمزارع سمكيه، حيث ت
ذا يتوقف                 مناسبا للمزارعين يمكن   ده ، ولكن ه اآن الجدي ك االم هم من االستقرار فى تل

ا هو                       د استقطاع آل م على ما يحققه اصحاب المزارع السمكيه من دخل صافى ، بع
وعلى ذلك فان هذا الجزء من الدراسه    . خاص ببنود التكاليف بشقيها الثابتة والمتغيرة       

تخ  مكى متضمنا اس تخدام الس ه اقتصاديات االس تم بدراس اج ، يه تلزمات االنت دام  مس
. االنتاجية واالنتاج ، تكاليف االنتاج ، تحليل قائمة الدخل المزرعى للمزرعة السمكية             

زارع السمكية                     ى تواجه  اصحاب الم ات الت ى حصر المشكالت والمعوق باالضافة ال
 . الخاصة

 :مستلزمات االنتاج والعمالة لالستغالل السمكى فى عينة الدراسة: وًالأ
ا،                   تؤدى   ة من حيث توافره ة االنتاجي ا فى العملي اج دورا هام تلزمات االنت مس

ى انخفاض              . ومصادر الحصول عليها، ومناسبة اسعارها       ا ال ك إم ؤدى آل ذل حيث ي
د المتحقق              ذلك يعمل   . تكاليف االنتاج أو ارتفاعها مما يؤثر بدوره على صافى العائ ول

ك المس      تلزمات بأنسب األسعار، مع    اصحاب المزارع السمكية على الحصول على تل
اليف           ض التك ى خف ة ال ى النهاي ؤدى ف ا ي تلزمات مم ك المس ل تل اليف لنق ل التك تقلي

اول              . االجمالية للحصول على  تلك المستلزمات        ذا الجزء من الدراسة يتن إن ه ذا ف ول
المستخدمة، معدالت االستخدام لكل من الزريعة واالعالف آأهم المستلزمات الفيزيقية          

 .افة الى آثافة العمالة ، هذا الى جانب االشارة الى االستثمارات الثابتةباالض
م  ة االسماك من جدول رق بة لزريع ى ) ٣١(يتضح بالنس زارع عل ذه الم أن ه

در فى المتوسط            ل ق دل تحمي ة بمع مستوى اجمالى العينة تستزرع من االصناف الثالث
والى  ماك الطو٢٩٫٠٩بح بة  ألس ة وبالنس دة زريع ف وح دل  ال ط مع اربلغ متوس ب

من  % ٩ الف وحدة زريعة للفدان بأهمية نسبية بلغت نحو          ٢٫٧٩التحميل قدر بحوالى    
ة صان                       ا عن منطق ينية  ، أم ة سهل الحس اجمالى عدد وحدات الزريعة بالنسبة لمنطق
والى  ط بح ى المتوس در ف ل ق دل تحمي ار بمع ماك الطوب ا أس تزرع فيه ر فيس الحج

من اجمالى عدد وحدات % ٤٠ن بأهمية نسبية بلغت نحو الف وحدة زريعة للفدا١١٫٢
در فى                    ل ق دل تحمي ار بمع ا اسماك الطوب الزريعة ، وفى منطقة رمسيس استزرع فيه
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من  % ٤١الف وحدة زريعة للفدان بأهمية نسبية بلغت نحو           ١٠٫٩٣المتوسط بحوالى   
دل          غ   اجمالى عدد وحدات الزريعة ، أما النوع الثانى فهو اسماك البورى بمع ل بل  تحمي

من  % ٣٦ الف وحدة زريعة للفدان باهمية نسبية بلغت نحو ١١٫٤٦فى المتوسط نحو   
ورى                  ا الب االجمالى لمنطقة سهل الحسينية ، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيه

در فى المتوسط نحو            بية            ١٢٫٧٨بمعدل تحميل ق ة نس دان باهمي ة للف الف وحدة زريع
ما فى رمسيس بلغ معدل التحميل فى المتوسط نحو           من االجمالى بين  % ٤٥بلغت نحو   

و   أ٩٫٩٨ بية بلغت نح ة نس دان باهمي ة للف دة زريع ف وح ا % ٣٧ل الى ، أم ن االجم م
ة                   غ متوسط عدد وحدات الزريع اه فبل اسماك البلطى وهو النوع الثالث لالسماك المرب

دان  تزرعة للف و   ١٧٫١٥المس بية بلغت نح ة نس ة باهمي دة زريع ف وح ن% ٥٥ ال  م
دد  ع متوسط ع ة صان الحجر فبل ى منطق ا ف ينية، أم ة سهل الحس ى منطق الى ف االجم

بية بلغت نحو          ٤٫١٧وحدات الزريعة المستزرعة للفدان      ة نس  الف وحدة زريعة باهمي
ة   % ١٥ دات الزريع دد وح ط ع ع متوس يس فبل ة رمس ى منطق الى ، وف ن االجم م

دان   تزرعة للف بية    ٥٫٧٦المس ة نس ة باهمي دة زريع ف وح و   ال ت نح ن % ٢٢ بلغ م
ى حدة                 االجمالى ، وبذلك معدل التحميل للفدان من جميع االنواع فى الثالثة مناطق عل

 . وحدة زريعة على التوالى ٢٦٫٦٧ ، ٢٨٫١٤ ، ٣١٫٤٠هى 
والى     ى ح اج ال دان يحت ان الف الف ف بة لالع ا بالنس ف  ١٤٫٢٧أم ن عل ف ط ال

و    غ نح ارى بل انحراف معي ين ٣١١٤٫٣١ب هل الحس ة س ان   لمنطق ة ص ا منطق ية ، ام
غ نحو             ٢٥٣٩٫٦الحجر فان الفدان يحتاج الى حوالى        ارى بل انحراف معي  طن علف ب

 طن  ١٦٦٨٫٥،  أما بالنسبة لمنطقة رمسيس فان الفدان يحتاج الى حوالى            ٣٥٢١٫٣٨
و  غ نح ارى بل انحراف معي الى ١٢٣٣٫٥٩علف ب دان من اجم اج الف بة الحتي ، وبالنس

  .٦٦٥٤٫٩٩انحراف معيارى بلغ نحو طن علف ب٧١٥٢٫٠العينة بلغ 
م     دول رق ن الج ود م بة للوق ا بالنس والى   ) ٣١(أم تهلك ح دان يس يتضح أن الف

غ نحو    ٩٢٥٫٥٤ ارى بل انحراف معي دورة ب ى ال ر سوالر ف ة ١١٨٥٫٢٣ لت ى منطق  ف
دان يستهلك حوالى                 ر   ٦٣٣٫٧٧سهل الحسينية ، اما فى منطقة صان الحجر فان الف  لت

 ، اما فى منطقة رمسيس فان ١٥٤٢٫٦٧نحراف معيارى بلغ نحو سوالر فى الدورة با  
غ نحو            ٦٠٠٫٥٩الفدان  يستهلك حوالى        ارى بل انحراف معي دورة ب ر سوالر فى ال  لت

ة                ١٩٦٤٫٢٤ ى السوالر آمصدر للطاق  وذلك بالنسبة للمزارع التى ما زالت تعتمد عل
ا يكون االستهال            ه ،بينم رى الخاصة ب ات ال الى   الالزمة لتشغيل ماآين ك بالنسبة الجم

 .١٥٣١٫٦٤لتر سوالر بانحراف معيارى بلغ نحو ٧٤٥٫٥٦العينة
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ابق      دول الس ن الج ة يتضح م داد العمال ن اع ا ع ة  ) ٣١(أم بة للعمال ه بالنس ان
بية         ٩٫٠٠٩٩العائلية الدائمة بلغ المستخدم آمتوسط للطن نحو               ة نس وم عمل باهمي  ي

و  تخد% ٩٨٫٦٩بلغت نح ة المس الى العمال ن اجم و م ة نح دان والبالغ مة آمتوسط للف
و  ٩٫١٢٩٢ ت نح ة بلغ ل والمؤقت وم عم و  ٠٫٠١٩٩ ي ت نح بة بلغ ل بنس وم عم  ي
ى  % ٠٫٢٢ ا ف ينية ، ام هل الحس ة س ى منطق دان ف تخدمة للف ة المس الى العمال ن اجم م

ة نحو                     ة الدائم ة العائلي دان من العمال غ متوسط الف وم   ٠٫١٥٧منطقة صان الحجر بل  ي
بية  ة نس ل باهمي و عم ت نح ط  % ٤٥٫٤٣ بلغ تخدمة آمتوس ة المس الى العمال ن اجم م
 يوم عمل بنسبة ٠٫٠٣١٤ يوم عمل ، والمؤقتة بلغت نحو ٠٫٣٤٥٦للفدان البالغة نحو   

من اجمالى العمالة المستخدمة للفدان، اما فى منطقة رمسيس بلغ           % ٩٫٠٩بلغت نحو   
مل باهمية نسبية بلغت نحو    يوم ع  ٠٫١٤٠٠متوسط العمالة العائلية الدائمة للفدان نحو       

وم  ٠٫٣٠٨١من اجمالى العمالة المستخدمة آمتوسط للفدان والبالغة نحو      % ٤٥٫٤٤  ي
و     ت نح ة بلغ ل ، والمؤقت و     ٠٫٠٢٨٠عم ت نح بة بلغ ل بنس وم عم ن  % ٩٫٠٩ ي م

 . عمالة العائلية الدائمة للفداناجمالى ال
ه               أ تأجرة فيتضح من نفس الجدول ان ة المس وعين من       ما بالنسبة للعمال  يوجد ن

انحراف       ٠٫٠٣٢٨العمالة اوال العمالة المستأجرة الدائمة حيث بلغت نحو            وم عمل ب  ي
دره  ارى ق بية ٠٫٠١٨٩٧معي ا النس ت اهميته ة % ٠٫٣٦ ، وبلغ الى العمال ن اجم م

ة              تأجرة المؤقت ة المس ا العمال ينية، وثاني ة سهل الحس دان بمنطق المستخدمة آمتوسط للف
ى بلغت نحو  دره ٠٫٠٦٦٦والت ارى ق انحراف معي ل ب وم عم  ، وبلغت ٠٫٠٣٨٥١ ي

بية  ا النس ة % ٠٫٧٣اهميته ى منطق دان ف تخدمة آمتوسط للف ة المس الى العمال من اجم
ة نحو                   تأجرة الدائم ة المس ا العمال سهل الحسينية، اما فى منطقة صان الحجر بلغت فيه

دره      ٠٫٠٥١٩ ارى ق انحراف معي ل ب وم عم ا ال  ٠٫٠١٨٢٦ ي ت اهميته بية ، وبلغ نس
ة صان الحجر،             % ١٥٫٠٢ دان فى منطق ة المستخدمة آمتوسط للف الى العمال من اجم

دره   ٠٫١٠٥٣والمؤقتة بلغت نحو     ارى ق  ، وبلغت  ٠٫٠٣٧٠٨ يوم عمل بانحراف معي
ة                % ٣٠٫٤٧اهميته النسبية    دان فى منطق ة المستخدمة آمتوسط للف الى العمال من اجم

ا          صان الحجر، وعندما نأتى الى منطقة رمسيس         ة به تأجرة الدائم ة المس نجد ان العمال
دره          ٠٫٠٤٦٢بلغت نحو    ارى ق انحراف معي ا   ٠٫٠١٩٣٩ يوم عمل ب  ، وبلغت اهميته

ة رمسيس،               % ١٤٫٩٩النسبية   دان بمنطق ة المستخدمة آمتوسط للف من اجمالى العمال
دره   ٠٫٠٩٣٩والمؤقتة بلغت نحو     ارى ق  ، وبلغت  ٠٫٠٣٩٣٨ يوم عمل بانحراف معي

ة              % ٣٠٫٤٨نسبية  اهميتها ال  دان فى منطق ة المستخدمة آمتوسط للف من اجمالى العمال
رمسيس، وبلغ اجمالى العمالة من اجمالى العينة سواء عائلية او مستأجرة منها الدائمة             

  .٠٫٠٨٠٩١ يوم عمل بانحراف معيارى قدره ٠٫١٦٧٦والمؤقتة 
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١٠٠ 
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ن   ا ع م    أم دول رق ن ج ح م ن يتض اج للط تلزمات االنت اص ) ٣٢(مس الخ
ة                   ة تستزرع من االصناف الثالث الى العين بمستلزمات االنتاج والعمالة يتضح فى اجم

در فى ال       ار              ١٤٫٩٢متوسط بمعدل تحميل ق ة اسماك الطوب ة ، زريع  الف وحدة زريع
والى     ط بح ى المتوس در ف ل ق دل تحمي تزرع بمع ن   ٥٫٢١تس ة للط دة زريع ف وح  ال

ة سهل           % ٣٠بأهمية نسبية بلغت نحو      من اجمالى عدد وحدات الزريعة بالنسبة لمنطق
دل تح                  ار بمع ا أسماك الطوب ل  الحسينية ، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيه مي

والى  ى المتوسط بح در ف و  ٥٫٦٧ق بية بلغت نح ة نس ة للطن بأهمي دة زريع ف وح  ال
ا                 % ٤٤ ة رمسيس استزرع فيه سماك  أمن اجمالى عدد وحدات الزريعة ، وفى منطق

لف وحدة زريعة للطن باهمية     أ ٥٫٣٥الطوبار بمعدل تحميل قدر فى المتوسط بحوالى        
 .زريعةجمالى عدد وحدات الإمن % ٤٦نسبية بلغت نحو 

 ٨٫٧٣ أما النوع الثانى فهو اسماك البورى بمعدل تحميل بلغ فى المتوسط نحو 
بية بلغت نحو                ة نس ة سهل        % ٥١الف وحدة زريعة  للطن باهمي الى لمنطق من االجم

در فى               ل ق دل تحمي ورى بمع ا الب الحسينية، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيه
و  ط نح ن ٦٫٧٤المتوس ة للط دة زريع ف وح و   ال ت نح بية بلغ ة نس ن % ٥٢ باهمي م

ى المتوسط نحو       ل ف دل التحمي غ مع ا فى رمسيس بل الى بينم دة  ٥٫٣١االجم  الف وح
بية بلغت نحو            ة نس ا اسماك البلطى وهو            % ٤٦زريعة للطن باهمي الى، ام من االجم

ة المستزرعة                   غ متوسط عدد وحدات الزريع اه فبل  ٣٫٣١النوع الثالث لالسماك المرب
من االجمالى فى منطقة سهل     % ١٩عة  للطن باهمية نسبية بلغت نحو          الف وحدة زري  

ة المستزرعة                 الحسينية ، اما فى منطقة صان الحجر فبلع متوسط عدد وحدات الزريع
بية بلغت نحو ٠٫٤٩ ة نس ة  للطن باهمي دة زريع ى % ٤ الف وح الى ، وف من االجم

ة المستزرعة                 ع متوسط عدد وحدات الزريع ة     ٠٫٩٩منطقة رمسيس فبل  وحدة زريع
بية بلغت نحو           ة نس ل للطن من               % ٩للطن باهمي دل التحمي ذلك مع الى ، وب من االجم

ى       دة ه ى ح اطق عل ة من ى الثالث واع ف ع االن دة ١١٫٦٥ ، ١٢٫٩ ، ١٧٫٢٥جمي  وح
 .زريعة  للطن من وحدات الزريعة على التوالى
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ى حوالى                أ اج ال ان طن السمك يحت   طن علف  ٤٠٥٤٫٧ما بالنسبة لالعالف ف
و    غ نح ارى بل انحراف معي ان    ٤٠٥٢٫٩٦ب ة ص ا منطق ينية ، ام هل الحس ة س  لمنطق

غ           ٦٧٥٫١٩الحجر فان طن السمك يحتاج الى حوالى         ارى بل انحراف معي  طن علف ب
و  والى    أ ، ١٢٧٩٫١٦نح ى ح اج ال مك يحت ان طن الس يس ف ة رمس بة لمنطق ا بالنس م

غ نحو          ٣٥٧٫٣١ دان      ، وبالنس   ٣٥٠٫١١ طن علف بانحراف معيارى بل اج الف بة الحتي
 .٣٢١٠٫٦٨طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو١٩٨٧٫٣من اجمالى العينة بلغ 

والى أ تهلك ح ود يتضح ان الطن من السمك يس بة للوق ا بالنس ر ٢٢٣٫٤٦م  لت
 فى منطقة سهل الحسينية ، اما ٢٤٩٫٧٢سوالر فى الدورة بانحراف معيارى بلغ نحو      
ان الطن يستهلك             ة صان الحجر ف دورة         ١٣٨٫٢٧ حوالى    فى منطق ر سوالر فى ال  لت

ان الطن من السمك                 ٣٤٥٫٤٢بانحراف معيارى بلغ نحو      ة رمسيس ف  ، اما فى منطق
والى   ى ح اج ال و     ٦٥٫٣١٠١يحت غ نح ارى بل انحراف معي دورة ب ى ال والر ف ر س  لت

ة    ١٠٦٫٠٦ الى العين بة الجم تهالك بالنس ون االس ا يك والر  ١٥٤٫٥٤، بينم ر س  لت
 .٢٦٦٫٦٧ نحوبانحراف معيارى بلغ

ة              أ ة العائلي ما بالنسبة العداد العمالة يتضح من الجدول السابق انه بالنسبة للعمال
بية بلغت نحو          ٠٫٠٠٢٦الدائمة بلغ المستخدم آمتوسط للطن نحو         يوم عمل باهمية نس

ة نحو             % ٧٫٦٩ ة المستخدمة آمتوسط للطن والبالغ الى العمال وم  ٠٫٠٣٣٨من اجم  ي
ت نح   ة بلغ ل ، والمؤقت و    ٠٫٠٠٥٢و عم ت نح بة بلغ ل بنس وم عم ن % ١٥٫٣٨ ي م

اجمالى العمالة المستخدمفة للطن ى منطقة سهل الحسينية، اما فى منطقة صان الحجر    
ة نحو             ة الدائم بية        ٠٫٠٠٣٣بلغ المتوسط للطن من العمالة العائلي ة نس وم عمل باهمي  ي

و   ت نح ن والبال    % ٠٫٨٣بلغ ط للط تخدمة آمتوس ة المس الى العمال ن اجم و  م ة نح غ
و    ٠٫٠٣٩٩٣ ت نح ة بلغ ل، والمؤقت وم عم و    ٠٫٠٠٦٦ ي ت نح بة بلغ ل بنس وم عم  ي
غ متوسط                 % ١٦٫٥٣ ة رمسيس بل ا فى منطق من اجمالى العمالة المستخدمة للطن، ام

و  ن نح ة للط ة الدائم ة العائلي و ٠٫٠٠٢٦العمال ت نح بية بلغ ة نس ل باهمي وم عم  ي
ة المستخدمة آمتوسط لل         % ٧٫٦٢ الى العمال ة نحو    من اجم وم   ٠٫٠٣٤١طن والبالغ ي
 .عمل
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و          ٠٫٠٠٥٢والمؤقتة بلغت نحو      بة بلغت نح ن  % ١٥٫٢٥يوم عمل بنس م
ن         . اجمالى العمالة العائلية الدائمة للطن       تأجرة فيتضح م اما بالنسبة للعمالة المس

و    ت نح ة بلغ تأجرة الدائم ة المس دول ان العمال س الج ل  ٠٫٠٠٨٦نف وم عم ي
دره  ارى ق انحراف معي بية  ٠٫٠٠٦٨٣ب ا النس ت اهميته ن % ٢٥٫٤٤، وبلغ م

ة            ا العمال ينية، وثاني هل الحس ة س اجمالى العمالة المستخدمة آمتوسط للطن بمنطق
دره      ٠٫٠١٧٤المستأجرة المؤقتة والتى بلغت نحو     ارى ق انحراف معي ل ب يوم عم

بية        ٠٫٠١٣٨٧ ا النس تخدمة        % ٥١٫٤٨، وبلغت اهميته ة المس الى العمال ن اجم م
ا       آمتوسط لل  ة صان الحجر بلغت فيه طن فى منطقة سهل الحسينية، اما فى منطق

و     ة نح تأجرة الدائم ة المس دره      ٠٫٠١٠٩العمال ارى ق انحراف معي ل ب وم عم ي
تخدمة      % ٢٧٫٢٩، وبلغت اهميتها النسبية     ٠٫٠٠٣٩٩ ة المس الى العمال ن اجم م

ل يوم عم   ٠٫٠٢٢١آمتوسط للطن فى منطقة صان الحجر ، والمؤقتة بلغت نحو           
دره   ارى ق انحراف معي بية   ٠٫٠٠٨١١ب ه النس ت اهميت ن % ٥٥٫٣٥، وبلغ م

ة         اجمالى العمالة المستخدمة آمتوسط للطن فى منطقة صان الحجر ، و الى منطق
يوم عمل   ٠٫٠٠٨٧رمسيس حيث تكون العمالة المستأجرة الدائمة بها بلغت نحو          

دره    ارى ق انحراف معي بية    ٠٫٠٠٣٩٣ب ا النس ت اهميته ن  % ٢٥٫٥١، وبلغ م
 .اجمالى العمالة المستخدمة آمتوسط للطن بمنطقة رمسيس 

و  ت نح ة بلغ دره   ٠٫٠١٧٦ والمؤقت ارى ق انحراف معي ل ب وم عم ي
بية        ٠٫٠٠٧٩٨ ا النس تخدمة        % ٥١٫٦١، وبلغت اهميته ة المس الى العمال ن اجم م

واء          آمتوسط للطن فى منطقة رمسيس،     ة س وبلغ اجمالى العمالة من اجمالى العين
ارى         ٠٫٠٣٦٩ية او مستأجرة منها الدائمة والمؤقتة       عائل انحراف معي ل ب وم عم ي

  .٠٫٠٢١٣٢قدره 
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 العلف بالطن

٤٠٥٤٫٧ 

) ٤٠٥٢٫٩٦( 

٦٧٥٫١٩ 

 ١٢٧٩٫١٦( 

٣٥٧٫٣١ 

) ٣٥٠٫١١( 

١٩٨٧٫٣ 

)٣٢١٠٫٦٨(
 

 الوقود باللتر

٢٢٣٫٤٦ 

) ٢٤٩٫٧٢(  

١٣٨٫٢٧ 

) ٣٤٥٫٤٢( 

٦٥٫٣١٠١ 

) ١٠٦٫٠٦( 

١٥٤٫٥٤ 

) ٢٦٦٫٦٧( 

دائمة

٠٫٠٠٢٦ 

) ٧٫٦٩٢٣)٠٫٠٠٢٠٧

٠٫٠٠٠٣٣ 

 ٠٫٨٢٦٤)٠٫٠٠١٢١

٠٫٠٠٢٦ 

) ٧٫٦٢٤٦)٠٫٠٠١١٩

٠٫٠٠٢٨ 

)٠٫٠٠١٦٤(
٧٫٥٩

عائلية
 

مؤقتة

٠٫٠٠٥٢ 

) ١٥٫٣٨٥)٠٫٠٠٤١٤

٠٫٠٠٦٦ 

)١٦٫٥٢٩)٠٫٠٠٢٤٢

٠٫٠٠٥٢ 

) ١٥٫٢٤٩)٠٫٠٠٢٣٨

٠٫٠٠٥٧ 

)٠٫٠٠٣٢٨(
١٫٥٤

دائمة

٠٫٠٠٨٦ 

) ٢٥٫٤٤٤)٠٫٠٠٦٨٣

٠٫٠١٠٩ 

)٢٧٫٢٩٨)٠٫٠٠٣٩٩

٠٫٠٠٨٧ 

) ٢٥٫٥١٣)٠٫٠٠٣٩٣

٠٫٠٠٩٤ 

)٠٫٠٠٥٤١(
٢٥٫٤٧

أعداد العم
الة

)
يوم

 /(
رجل

 

مستأجرة
 

مؤقتة

٠٫٠١٧٤ 

) ٥١٫٤٧٩)٠٫٠١٣٨٧

٠٫٠٢٢١ 

 ٥٥٫٣٤٧)٠٫٠٠٨١١

٠٫٠١٧٦ 

) ٥١٫٦١٣)٠٫٠٠٧٩٨

٠٫٠١٩٠ 

) ٠٫١٠٩٩(
٥١٫٤٩

 اجمالى العمالة

٠٫٠٣٣٨ 

) ١٠٠)٠٫٠٢٦٩٢ 

٠٫٠٣٩٩٣ 

)١٠٠)٠٫٠١٥٧٣ 

٠٫٠٣٤١ 

) ١٠٠)٠٫٠١٥٤٩ 

٠٫٠٣٦٩ 

 ٠٫٠٢١٣٢(
١٠٠ 

 .االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى(**) 
 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر



 
٩١

  : الدراسةاالنتاجية السمكية وااليراد الكلى فى عينة :ثانيًا
ان ) ٣٣(ول رقم يهتم هذا الجزء بدراسة االنتاجية للمزراع السمكية حيث يبين جد    

ان  اطق حيث آ ة من دان فى الثالث ة للف ورى هو المتصدر اعلى انتاجي صنف السمك الب
والى     ه ح دان من ة الف ط انتاجي والى   ٢٫٤٣متوس ت ح بة بلغ ن بنس مك  % ٤٠ط ه الس يلي

ه             دان من ة الف غ متوسط انتاجي يهم  % ٣٤٫٢٧ طن بنسبة بلغت    ٢٫٠٨الطوبار حيث بل ،يل
غ حوالى       السمك البلطى بمتوسط انتا     ة بل ة       %  ٢٦ طن بنسبة      ١٫٥٦جي ، ووجد فى العين

ات   اين فى آمي ى التب ة راجع ال اين فى االنتاجي ا تب ابقة به اطق الس ة من ة فى الثالث الممثل
ة     زارع المختلف ل الم ة داخ ذلك الرعاي ة، وآ الف، الزريع إن   . االع رى ف ة أخ ن جه وم

ة فقط         د الكمي ة     . االنتاجية ال تتوقف عن ر النوعي  آصنف او حجم السمكة المنتجة      بل تعتب
غ                     ذات أثر آبير فى العائد المتحقق وتعتبر عائلة البورى االفضل واألعلى سعرا حيث بل

والى    ورى ح مك الب و الس عر آيل ط س مك    ١٨٫٧٥متوس و س عر آيل غ س ا بل ة، بينم   جني
و السمك البلطى                ١٨٫٥٩الطوبار   م يتجاوز سعر آيل  جنيهات   ١٠٫٥٧ جنية، فى حين ل
م         . المزرعة وذلك آمتوسط للسعر    عند باب    حيث آان    ) .٣٤(وذلك موضح بالجدول رق

ينية  ة سهل الحس ورى فى منطق ار والبلطى والب  ، ١٨٫٨٢متوسط سعر آل من الطوب
ة           ١٩٫٥٤، ١٠٫٩١ ة صان الحجر آان متوسط السعر للثالث والى ، وفى منطق على الت
ا آان متوسط    ١٠٫٠٧،١٨٫٢٢،  ١٨٫٦٦اصناف   والى ،بينم  السعر لألصناف    على الت

  .على التوالى ٩٫٠٨،١٨٫٢٤، ١٨٫٢٤الثالثة فى منطقة رمسيس 
ة             ) ٣٥(يتضح من الجدول رقم      الى العين دان الجم ى للف راد الكل ان متوسط االي

ار                   ١٠١للثالثة اصناف نحو   راد من صنف الطوب ان متوسط االي ا آ ا ، بينم  الف جنيه
والى    اطق ح ثالث من بة   ٣٩٫٢٧لل ا ،بنس ف جنيه ط   % ٣٨٫٨٦ ال ان متوس ا آ ، بينم

ن البلطى  راد م بة ١٦٫١٢االي ا ، بنس راد % ١٥٫٩٥ الف جنيه ى اي ان اعل ث آ ، حي
ه حوالى                  راد ل ان متوسط االي ورى حيث آ ان من صنف الب  ٤٥٫٦٧متحصل عليه آ

 %.٤٥٫١٩الف جنيها ،بنسبة 
م     دول رق ن الج ن اتضح م ى للط راد الكل ن اإلي ا ع ط  ) ٣٦(ام غ متوس ه بل أن

راد ا الى العين االي ى للطن الجم ولكل ة اصناف نح ًا٣٨ة للثالث ف جنيه ان  ال ا آ ، بينم
ث       اطق حوالى      متوسط االيراد من صنف الطوبار لل اً   ١٨٫٥٩الث من بنسبة   ، الف جنيه

، %٢٫٧٦ الف جنيها، بنسبة  ١٫٠٦، بينما آان متوسط االيراد من البلطى     % ٤٨٫٤١
ا ،بنسبة    ١٨٫٧٥ى حيث آان االيراد متحصل عليه من صنف البورى حوال     الف جنيه

ى                     % ٤٩ زارع السمكية ينحازون ال ائج يتضح ان أغلب اصحاب الم ذه النت ، ومن ه
 .االهتمام بصنف الطوبار على حساب االصناف االخرى فى بعض هذه المناطق



 
٩٢

ينية،     :)٣٣(جدول  هل الحس اطق س ة بمن زارع العين مكية لم ة الس ة الفداني اإلنتاجي
 )األرقام بالطن(.   ٢٠١٢-٢٠١١ صان الحجر، رمسيس ، لعام

اجمالى العينة      رمسيس صان الحجر سهل الحسينية
 البيان

%    متوسط % متوسط % متوسط % متوسط

 الطوبار
١٫٣٩ 

)٢٣٫٢٤  )٣٫٧٧
٢٫٣٢ 

)٤٣٫٨٦ )٢٫٨٩  
٢٫٨٣ 

)٣٩٫٤٧)٥٫١٥
٢٫٠٨ 

)٣٤٫٢٧)٣٫٩٥ 

 البلطى
١٫٧٣ 

)٢٨٫٩٣ )١٫٩٨ 
١٫١٣ 

)٢١٫٣٦ )٢٫٤١  
١٫٨٥ 

)٢٥٫٨٠)٦٫٢٩
١٫٥٦ 

)٢٥٫٧٠)٣٫٧٠ 

 البورى
٢٫٨٦ 

)٤٧٫٨٣ )٦٫٢٢ 
١٫٨٤ 

)٣٤٫٧٨ )٠٫٩١  
٢٫٤٩ 

)٣٤٫٧٣)٣٫٠٥
٢٫٤٣ 

)٤٠٫٠٣)٤٫٢٩ 

 ١٠٠ ٦٫٠٧ ١٠٠ ٧٫١٧  ١٠٠ ٥٫٢٩ ١٠٠ ٥٫٩٨ االجمالى

 االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى (**) 
 . راسة الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات الد: المصدر

 
 
 
 

 .متوسط  االسعار الصناف الطوبار والبلطى والبورى): ٣٤(جدول 

 االجمالى رمسيس صان الحجرسهل الحسينية االنواع

 ١٨٫٥٩ ١٨٫٢٤ ١٨٫٦٦ ١٨٫٨٢ طوبار

 ١٠٫٥٧ ٩٫٠٨ ١٠٫٠٧ ١٠٫٩١ بلطى

 ١٨٫٧٥ ١٨٫٢٤ ١٨٫٢٢ ١٩٫٥٤ بورى

 .يدانيةجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الم: المصدر
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اطق سهل الحسينية، صان                ):٣٥(جدول  ة بمن اإليرادالكلى للفدان من السمك العين
 )األرقام باأللف جنيه.  (٢٠١٢-٢٠١١الحجر، رمسيس، لعام 

 اجمالى العينة رمسيس صان الحجر سهل الحسينية
 البيان

 % متوسط % متوسط % متوسط % متوسط

الطوبار
٢٨٫٥٤ 

)٢٧٫٥١ )٨٢٫٠١ 
٤٢٫٩٣ 

)٤٩٫٠٤ )٥٢٫١٧
٥١٫٤٤ 

)٤٥٫٠٩ )٩٢٫٧٥ 
٣٩٫٢٧ 

)٧٦٫٧٧( 
٣٨٫٨٦

 البلطى
١٨٫٦١ 

)١٧٫٩٤ )٢١٫٢٧ 
١١٫٣١ 

)١٢٫٩٢ )٢٤٫١٧
١٨٫٣٤ 

)١٦٫٠٨ )٦٢٫٩٨ 
١٦٫١٢ 

)٣٧٫٣٩( 
١٥٫٩٥

البورى
٥٦٫٥٨ 

)٥٤٫٥٥ )١٫٢٥ 
٣٣٫٣٠ 

)٣٨٫٠٤ )١٦٫٠٤
٤٤٫٢٨ 

)٣٨٫٨٢ )٥١٫٦٧ 
٤٥٫٦٧ 

)٨٤٫٦٠( 
٤٥٫١٩

 ١٠٠ ١٠١٫٠٦ ١٠٠ ١١٤٫٠٦ ١٠٠ ٨٧٫٥٤ ١٠٠ ١٠٣٫٧٣االجمالى

 االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى (**) 
 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 
اإليرادالكلى للطن من السمك العينة بمناطق سهل الحسينية، صان  ):٣٦(جدول 

 )األرقام باأللف جنيه.  (٢٠١٢-٢٠١١الحجر، رمسيس، لعام 

 اجمالى رمسيس صان الحجر ل الحسينيةسه
 البيان

 % متوسط % متوسط % متوسط % متوسط

الطوبار 
١٨٫٨٣ 

)١٫٨٨( 
٤٧٫٧٢ 

  
١٨٫٦٦ 

)٤٩٫٢٥  )١٫٢٤
١٨٫٢٤ 

)٤٨٫٦٩ )٠٫٦٤  
١٨٫٥٩

)١٫٣٧(
٤٨٫٤
١ 

 البلطى
١٫٠٩ 

)٢٫٧٦ )٠٫١٥  
١٫٠١ 

)٢٥٫٩٦ )٠٫٠٣ 
٠٫٩٨ 

)٢٫٦٢ )٠٫٠٦  
١٫٠٦ 

)٢٫٧٦)٠٫١٢

 البورى
١٩٫٥٤ 

)٤٩٫٥٢ )١٫٩٥  
١٨٫٢٢ 

)٤٨٫٠٩ )٠٫٧٩ 
١٨٫٢٤ 

)٤٨٫٦٩ )٠٫٨٩  
١٨٫٧٥

)١٥٢٤(
٤٨٫٨
٣ 

١٠٠ ٣٨٫٤ ١٠٠ ٣٧٫٤٦  ١٠٠ ٣٧٫٨٩  ١٠٠ ٣٩٫٤٦االجمالى

 االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى (**) 
 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 :اليف للمزارع السمكية فى عينة الدراسةتقدير دالة االنتاج ودالة التك :ًاثالث
ة  اج عام دير دوال االنت د تق تزراع السمكى يعتم اج لالس ة االنت بة لدال ا بالنس أم

فى ظل مستوى    ) المدخالت والمخرجات  (على مسح ميدانى قطاعى الداء المزرعة      
اج                ر فى انت ر المدخالت المسؤلة عن التغي درة أث ة المق ين الدال تكنولوجى محدد ، وتب
ذى         وذج ال دير النم ر تق تلزم االم ادى ويس وجى واالقتص ق البيول ا للمنط مك وفق الس
دير          ل التق ن مراح لة م الل سلس ن خ درة م اج المق ات االنت ة عالق ع طبيع ب م يتناس
ات             والتحليل ، وتجدر االشارة ان انسب مصدر للبيانات لتقدير النموذج القياسى للعالق

اج لالستزراع   . )١(نة ميدانيةاالنتاجية هى البيانات المقدرة من عي    وعند تقدير دالة االنت
ؤثر         ى يمكن ان ت السمكى فى المزارع السمكية، اتضح ان هناك الكثير من العوامل الت
فى آمية االنتاج مثل معدالت تحميل الزريعة للفدان،  آمية العلف ، العمالة البشرية ،                 

ة   احة المزرع اج ، مس رة االنت خ ....فت ف توصي. ال ة ويتوق ى طبيع رات عل ف المتغي
ق            البيانات المتوفرة ، ويجب ان تتضمن العينة عددا آبيرا من المزارع للتأآد من تحقي
ى لحجم              دا ادن دير القياسى تتطلب ح ا ان طرق التق تقدير موثوق به لمعالم الدالة ، آم

 .)٢(العينة ال يقل عن ضعف عدد المتغيرات الشارحة لالحتفاظ بدرجات حرية آافية
 : قدير دالة اإلنتاج للمزارع السمكية بعينة الدراسة آانت آالتالى وبت
   ٤ س٣٫٠٢ + ٣س٢٫٠٢ + ٢س٠٫٠٠٠٩  + ١س٠٫٠٠١ + ٣٩٫٠٠٧= ^ ص

)٣٫٩٩٣) ( ٠٫٢٦٩ ( * )٢٫٢٦٤ ( ** )١٤٫٤٥٤) ( ١٫٤٩٠ (** 
   ٠٫٩٣٣ = ٢ر              **٤٩٥٫٣٥٧= ف المحسوبة 

   ٠٫١مستوى معنوية   *                ٠٫٠١مستوى معنوية ** 
 آمية االنتاج للسمك بالطن : ^ قيمة ت المحسوبة             ص ( ...) 
 آمية العلف بالطن للمزرعة  : ٢س عدد الزريعة باأللف للمزرعة : ١س
 فترة االنتاج باليوم  : ٤س  مساحة المزرعة بالفدان : ٣س

يادة الوحدات المستخدمة   ويتضح من التقدير السابق منطقية النتائج حيث انه بز       
اج                زداد  . من عدد الزريعة ، آمية األعالف ، المساحة المزروعة ، وطول فترة االنت ت

                                                 
، "االقتصاديات واالدارة: مزارع االنتاج الحيوانى والدواجن: "ابراهيم سليمان، أحمد مشهور) 1(

 ).٢٠٠٨.(٧٦ – ٣٧عربى، مدينة نص، القاهرة، ص دار الفكر ال
االدرارة واالقتصاديات، دار الفكر : نظم االستزراع السمكى: ابراهيم سليمان، محمد جابر) 2(

 ).٢٠٠٨ (٤٧العربى، مدينة نصر، القاهرة، ص 
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 على  ٠٫٠١انتاجية المزرعة آما تؤآد النتائج وجود تأثير معنوى موجب عند مستوى            
دل                   د المع ة معامل التحدي ا تشير قيم ى  ) ٠٫٩٣٣(حجم اإلنتاج للمزرعة بالطن ، آم ال

ى العوامل                % ٩٣٫٣ان نحو  ى للمزرعة يرجع ال اج الكل من االختالفات فى حجم االنت
 .الشارحة بالدالة

مكية  و المزارع الس اليف الخاصة ب ة متوسط التك دير دال تم تق ذا الجزء ي ى ه ف
ين               ة ب دير العالق بمنطقة الدراسة ومنها يتم تقدير مرونة متوسط التكاليف ، حيث يتم تق

الطن فى       ) م ت ك  (مك  متوسط  تكاليف انتاج طن الس       اج المزرعة ب ابع وانت ر ت آمتغي
 .وتبين ان افضل نموذج مقدر هو النموذج التربيعى . آمتغير مستقل ) ك(السنة 

 : وآانت الدالة المقدرة لمتوسط تكاليف المزرعة السمكية هى 
  ٢ ك٠٫٣٤+  ك ٢٣٫١٥ – ٦٤٠٫٣٨٤= م ت ك 

            )٢٫٩٦٠ ) ( ٠٫٧٦٧- ( **) ٦٫٦٨٥( * 
  ٠٫٠١مستوى معنوية عند (**)    ٠٫٢١٧ = ٢ر       ** ٢٠٫٦٥٨= ف المحسوبة 

  طن ٤٣٫٣٩= االنتاجية عند ادنى تكاليف متوسطة 
د ر ل التحدي ة معام دار وبلغت قيم امالت االنح ة مع دير معنوي  نحو ٢واتضح من التق

٠٫٢١٧ 

 :توصيف هيكل التكاليف فى عينة الدراسة : رابعًا
) ٣٧(ساب متوسط التكاليف للفدان من السمك يتضح من جدول رقم أما بالنسبة لح 

غ          )هيكل التكاليف للفدان  ( ، أن متوسط تكاليف الفدان من االسماك بمنطقة سهل الحسينية بل
دره          ٤٤٫٦٩نحو   ارى ق إنحراف معي غ            ١٫٨٢ الف جنيها ب ة صان الحجر بل  ، وفى منطق
دره    ١٤٫٧٦نحو   ارى ق انحراف معي غ نحو    ،٩٫١٣ الف جنيها ب ا   ٢٥٫٩٨ وبل  الف جنيه

 .فى منطقة رمسيس ١٧٫٤٨بانحراف معيارى قدره 
و    ا نح دان منه رة للف اليف المتغي غ متوسط التك انحراف  ٤٢٫٧٢ بل ا ب ف جنيه  ال

من اجمالى تكاليف انتاج الفدان     % ٩٥٫٦٠ وباهمية نسبية بلغت نحو      ٨٫٦٥معيارى قدره   
اليف     من السمك فى منطقة سهل الحسينية ، وبالنسبة          لمنطقة صان الحجر بلغ متوسط التك

ا نحو         دان منه دره            ١١٫٧٥المتغيرة للف ارى ق انحراف معي ا  ب ة  ٩٠٫٦٤ الف جنيه وباهمي
غ متوسط      % ٧٩٫٦٠نسبية بلغت نحو     دان ، وفى رمسيس بل من اجمالى تكاليف انتاج الف

ا حوالى  دان منه رة للف اليف المتغي دره ٨٫٠٣التك ارى ق ا بانحارف معي  ١٫٨٩ الف جنيه
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دان من السمك حيث                % ٧٣٫٨٩وباهمية نسبية بلغت نحو        اج الف اليف انت الى تك من اجم
ة          الى العين رة الجم اليف المتغي ة نسبية بلغت      ٢٣٫٤٣آانت اجمالى التك ا باهمي  الف جنيه

، وهذا ما يشير الى االرتفاع الكبير لمتوسط التكاليف المتغيرة النتاج طن من        % ٩٠٫٢٢
ة يمكن تخفيض           السمك مما يؤآد ان ا     اءة عالي ا آان بكف اليف آلم لتعامل مع بنود تلك التك

 . تكاليف طن السمك المنتج بالمزرعة 
دان من السمك فى                     ة لف اليف الثابت وآما تشير بيانات الجدول على ان متوسط التك

غ نحو           دره            ١٫٩٧منطقة سهل الحسينية بل ارى ق ا بانحارف معي غ   ١٫٤١ الف جنيه ، وبل
الى    % ٤٫٤٠ لمتوسط التكاليف الثابتة بالمنطقة لطن السمك نحو            االهمية النسبية  من اجم

دان                ة لف اليف الثابت تكاليف انتاج فدان السمك فى منطقة سهل الحسينية ، ونجد متوسط التك
غ نحو               ة صان الحجر بل دره           ٣٫٠١من السمك فى منطق ارى ق انحراف معي ا ب  الف جنيه

بية لمتوسط التك ١٫٥٦ ة النس ة لطن السمك نحو  ، وبلغت االهمي ى المنطق ة ف اليف الثابت
من اجمالى تكاليف انتاج فدان السمك فى صان الحجر ، حيث آان متوسط                    % ٢٠٫٤١

انحراف       ٢٫٨٤التكاليف الثابتة فى منطقة رمسيس لفدان من السمك بلغ نحو            ا ب  الف جنيه
لسمك هنا نحو ، وبلغت االهمية النسبية لمتوسط التكاليف الثابتة لطن ا١٫٣٩معيارى قدره 

ة              % ٢٦٫١١ اليف الثابت من اجمالى تكاليف انتاج فدان فى رمسيس ،بينما آان متوسط التك
 % . ٩٫٧٨ الف جنيها باهمية نسبية بلغت ٢٫٥٤من اجمالى العينة 

آما يتضح من الجدول أنه بالنسبة الهم بنود التكاليف المتغيرة تعتبر االعالف اهم             
دان      % ٨٢٫١٨ تمثل نحو    بنود التكاليف على االطالق حيث       اج ف اليف انت الى تك من اجم

دان    % ٣٤٫١١االسماك فى منطقة سهل الحسينية ، تمثل نحو   اج ف من اجمالى تكاليف انت
دان      % ٢٤٫٨٠االسماك فى منطقة صان الحجر ، تمثل نحو         اج ف اليف انت الى تك من اجم

ة   ، بينما تمث % ٦٦٫٨٧االسماك فى منطقة رمسيس وتمثل اجمالى العينة         ة العائلي ل العمال
دان من                        اليف للف الى التك ا النسبية من اجم غ اهميته ة ، وتبل الدائمة أهم بنود التكاليف الثابت

و  مك نح هل  % ٠٫٤٠، % ١٫٠٣، %٠٫٨٥،  %٠٫١٨الس ة س والى منطق ى الت عل
 . الحسينية ، صان الحجر ، رمسيس ،اجمالى العينة 
د ال          ر البن اج االسماك وهى احد            وهنا اهميه الزريعة حيث انها تعتب رئيسى فى انت

، % ١٠٫٣٧بنود التكاليف المتغيرة فاهميتها النسبيه فى اجمالى تكاليف فدان السمك تمثل   
ه  % ١٩٫٢٧، % ٤٣٫٤٨،% ٣٨٫٤٩ اطق التالي مك بالمن دان الس اج ف اليف انت ن تك م

والى وهى سهل الحسينية، صان الحجر ، رمسيس              ا تشير   . واجمالى العينة على الت آم
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ل حوالى  ا ى تمث رة المباشرة والت اليف المتغي بية للتك ه النس ى االهمي ، % ٩٥٫٤٩يضا ال
ثالث  % ٨٩٫٩٧، % ٧٣٫٢٥، % ٧٩٫٠٧ مك لل دان الس اج ف اليف اتن الى تك ن اجم م

ر مباشرة                 ه الغي اليف الثابت ا التك والى، يليه ة على الت الى العين ا واجم مناطق السابق ذآره
ة على      % ٢٫٢٣، % ٧٫٤١، % ٤٫٣٩، %٠٫٨٥بحوالى   الى العين اطق واجم ثالث من لل

ه المباشرة بنحو           لصان  % ١٦٫٠٢لسهل الحسينية ،      % ٣٫٥٥التوالى، ثم التكاليف الثابت
ر % ٧٫٥٥لرمسيس،% ١٨٫٧١الحجر ،  رة غي اليف المتغي رًا التك ة وأخي الى العين الجم

والى   رة بح الى  % ٠٫٢٥، % ٠٫٦٤، % ٠٫٥٣،% ٠٫١١المباش اطق واجم ثالث من لل
 . عينة من اجمالى تكاليف انتاج فدان السمكال

م                      اليف للطن من السمك يتضح من جدول رق أما بالنسبه لحساب متوسط التك
اليف للطن) (٣٨( ل التك هل  )هيك ه س ماك بمنطق ن االس اليف الطن م ، ان متوسط تك

درة            ١٣٫٠٣الحسينية بلغ نحو      ارى ق انحراف معي ه ب ه      ١٣٫٥٢ الف جني  ، وفى منطق
دره            ٣٫٤٠لغ نحو    صان الحجر ب   ارى ق انحراف معي ه ب ه     ٣٫١٠ الف جني ، وفى منطق

ة      ٠٫٨٧ الف جنيه بانحراف معيارى قدرة       ٢٫١٣رمسيس بلغ نحو     الى العين ،وفى اجم
و  غ نح غ ٧بل ارى بل انحراف معي ه ب اليف ١٠٫١٣ االف جني ط التك غ متوس  ، و بل

وباهميه ١١٫٨٩ الف جنيه بانحراف معيارى قدرة       ١٢٫٢٩المتغيرة للطن منها حوالى     
ه سهل                   % ٩٤٫٣٢نسبيه بلغت نحو      اج طن السمك فى منطق اليف انت الى تك من اجم
دره        ٢٫٧٧الحسينية ، وبلغ     ارى ق بيه بلغت       ٣٫٠٤الف جنيه بانحراف معي ه نس  وباهمي

ه          % ٨١٫٣٦ من اجمالى تكاليف انتاج طن السمك فى منطقة صان الحجر ، وفى منطق
بيه بلغت     ٠٫٧٢راف معيارى قدرة     الف جنيه بانح   ١٫٦١رمسيس بلغ نحو     وباهميه نس

 .من اجمالى تكاليف انتاج طن السمك % ٧٥٫٣٨نحو 
و  غ نح ة تبل الى العين بة الجم ت ٦٫٣٥وبالنس بية بلغ ة نس ه باهمي ف جني  ال

اج طن                  % ٩٠٫٧٤ رة النت اليف المتغي ر لمتوسط التك اع الكبي وهذا ما يشير الى االرتف
ى ان التعامل        د عل ا يؤآ ة         من السمك مم اءه عالي ان بكف ا آ اليف آلم ك التك ود تل  مع بن

يمكن تخفيض تكاليف طن السمك المنتج بالمزرعه ، آما تشير بيانات الجدول على ان 
ر            ان الحج ينية وص هل الحس ه س مك بمنطق ن الس ن م ه للط اليف الثابت ط التك متوس

من % ٩٫٢٦، % ٢٤٫٦٢، % ١٨٫٦٤، % ٥٫٦٨ورمسيس واجمالى العينة بلغ نحو   
 .لى تكاليف انتاج طن السمك بمناطق الدراسةاجما
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توصيف هيكل التكاليف للفدان السمكى لمزارع العينة بمناطق سهل  ):٣٧(جدول 
األرقام . (٢٠١٢-٢٠١١الحسينية، صان الحجر ، رمسيس، لعام 

 )باأللف جنيه

 البنود اجمالى العينة رمسيس صان الحجر سهل الحسينية
 % متوسط % متوسط % متوسط % متوسط

 ٤٫٦٤ قيمة الزريعة 
)١٠٫٣٧٥٫٦٨ )٣٫٥٩ 

)٣٨٫٤٩٤٫٧٣ )٥٫٩٦ 
)٤٣٫٤٨٥٫٠١)٢٫٠٤ 

)١٩٫٢٧ )٤٫٢٥

 ١٫١٤ قيمة الوقود 
)٠٫٦٩ ٢٫٥٦ )١٫١٢ 

)٠٫٣١ ٤٫٦٨ )٠٫٩٥ 
)٠٫٧٨ ٢٫٨١)٠٫١٢ 

)٢٫٩٨ )٠٫٩٦ 

تأجرة    ة المس ة العمال قيم
 للمزرعة 

٠٫١٧ 
)٠٫٢٦ ٠٫٣٨ )٠٫٠٩ 

)٠٫٢٣ ١٫٧٨ )٠٫٠٩ 
)٠٫٢٢ ٢٫١٦)٠٫٠٩ 

)٠٫٨٤ )٠٫١٠ 

 ٣٦٫٧٣ قيمة العلف 
)٨٢٫١٨٥٫٠٤ )٨٫٤٢ 

)٣٤٫١١٢٫٦٩ )٨٫٤٠ 
)٢٤٫٨٠١٧٫٣٧)١٫٣٥ 

)٦٦٫٨٧)١٧٫٧٠

 ٤٢٫٦٧ التكاليف المتغيرة المباشرة 
)٩٥٫٤٩١١٫٦٧ )٨٫٦٥ 

)٧٩٫٠٧٧٫٩٦ )٩٫٠٧ 
)٧٣٫٢٥٢٣٫٣٧)١٫٨٧ 

)٨٩٫٩٧)١٧٫٨٦

رة  اليف المتغي ر التك  غي
رة  ة  (المباش ة عائلي عمال

 )موسمية للمزرعة

٠٫٠٥ 
)٠٫٠٨ ٠٫١١ )٠٫٠٣ 

)٠٫٠٧ ٠٫٥٣ )٠٫٠٣ 
)٠٫٠٦ ٠٫٦٤)٠٫٠٣ 

)٠٫٢٥ )٠٫٠٣ 

ف المتغيرة
التكالي

 

 ٤٢٫٧٢ اجمالى التكاليف المتغيرة 
)٩٥٫٦٠١١٫٧٥ )٨٫٦٥ 

)٧٩٫٦٠٨٫٠٣)٩٠٫٦٤ 
)٧٣٫٨٩٢٣٫٤٣)١٫٨٩ 

)٩٠٫٢٢)١٧٫٨٥

ور  يانة الجس اليف ص تك
 االالت للمزرعة و

١٫٠٥ 
)١٫٢١ ٢٫٣٥ )١٫٢٨ 

)١٫٠٢ ٨٫٢٢ )١٫٢١ 
)١٫٠٩ ٩٫٣٨)٠٫٣٢ 

)٤٫٢٢ )١٫٠٨ 

 ٨٫٦٨ اهالك االالت للمزرعة 
)٠٫٠٣ ٠٫٠٢ )٠٫٠١ 

)٠٫٠٣ ٠٫٢٠ )٠٫٠٢ 
)٠٫٠٢ ٠٫٢٥)٠٫٠٢ 

)٠٫٠٨ )٠٫٠٢ 

 ٠٫٢٧ قيمة العمالة الدائمة للمزرعة 
)٠٫٤١ ٠٫٦٠ )٠٫١٥ 

)٠٫٣٧ ٢٫٨١ )٠٫١٥ 
)٠٫٣٤ ٣٫٤٠)٠٫١٦ 

)١٫٣٢ )٠٫١٦ 

 ٠٫٢٧ ثمن االالت 
)٠٫٧١ ٠٫٦٠ )٠٫٢٩ 

)٠٫٦٢ ٤٫٧٩ )٠٫٣٣ 
)٠٫٥٠ ٥٫٦٨)٠٫٢٤ 

)١٫٩٤ )٠٫٣٥ 

 ١٫٥٩ التكاليف الثابتة المباشرة 
)٢٫٣٦ ٣٫٥٥ )١٫٢٨ 

)١٦٫٠٢٢٫٠٣ )١٫٣٣ 
)١٨٫٧١١٫٩٦)٠٫٦٨ 

)٧٫٥٥ )١٫٢١ 

 ٠٫٠٨ عمالة دائمة عائلية للمزرعة 
)٠٫١٣ ٠٫١٨ )٠٫٠٥ 

)٠٫١١ ٠٫٨٥ )٠٫٠٤ 
)٠٫١٠ ١٫٠٣)٠٫٠٥ 

)٠٫٤٠ )٠٫٠٥ 

ال  ى رأس الم دة عل الفائ
 للمزرعة 

٠٫٢٩ 
)٠٫٥٢ ٠٫٦٧ )٠٫٥٧ 

)٠٫٦٩ ٣٫٥٤ )٠٫٥٣ 
)٠٫٤٨ ٦٫٣٨)٠٫٨١ 

)١٫٨٣ )٠٫٦٤ 

 ٠٫٣٨ تكاليف ثابتة غير مباشرة 
)٠٫٦٥ ٠٫٨٥ )٠٫٦٠ 

)٠٫٨١ ٤٫٣٩ )٠٫٥٥ 
)٠٫٥٨ ٧٫٤١)٠٫٨٥ 

)٢٫٢٣ )٠٫٦٨ 

ف الثابتة
التكالي

 

 ١٫٩٧  الثابتة اجمالى التكاليف
)٣٫٠١ ٤٫٤٠ )١٫٤١ 

)٢٠٫٤١٢٫٨٤ )١٫٥٦ 
)٢٦٫١١٢٫٥٤)١٫٣٩ 

)٩٫٧٨ )١٫٥٣ 

 اجمالى التكاليف
٤٤٫٦٩ 

)١٤٫٧٦ ١٠٠ )٨٫٧١ 
)١٠٫٨٧ ١٠٠ )٩٫١٣

)٢٥٫٩٨ ١٠٠)٢٫٨١ 
)١٠٠)١٧٫٤٨ 

 االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى (**) 
 يدانية جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الم: المصدر
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اطق سهل  ):٣٨(جدول  ة بمن زارع العين اليف للطن السمكى لم ل التك توصيف هيك
ى       يس ، ف ر، رمس ان الحج ينية، ص ام .  (٢٠١١/٢٠١٢الحس األرق

 )باأللف جنيه

 البنود اجمالى العينة رمسيس صان الحجر سهل الحسينية
 % متوسط % متوسط % متوسط % متوسط

 ١٫٠٨ عة قيمة الزري
)١٫١٦ ٨٫٢٨ )٠٫٦٥ 

)٣٤٫٠١٠٫٩٠٧ )١٫١٩ 
)٤٢٫٥٣١٫٠٦ )٠٫٤٥ 

)١٥٫١٣ )٠٫٨٧

 ٠٫٣٥ قيمة الوقود 
)٠٫١٥٣ ٢٫٦٥ )٠٫٦٩ 

)٠٫٠٦ ٤٫٤٩ )٠٫٢١ 
)٠٫٢١ ٢٫٧٠ )٠٫٠٣ 

)٢٫٩٥ )٠٫٤٧

تأجرة ة المس ة العمال قيم
 للمزرعة 

٠٫٠٤ 
)٠٫٠٥٥ ٠٫٣٤ )٠٫٠٣ 

)٠٫٠٤٤ ١٫٦٢ )٠٫٠٢ 
)٠٫٠٢( 

 
٢٫٠٦ 

٠٫٠٤٨ 
)٠٫٦٨ )٠٫٠٣

 ١٠٫٨٠٦ قيمة العلف 
)٨٢٫٩٦١٫٣٨٥ )١١٫٢٤ 

)٤٠٫٧٥٠٫٥٨٦ )٢٫٩٧ 
)٢٤٫٤٧٥٫٠٢٥ )٠٫٥٢ 

)٧١٫٧٧ )٨٫٧٩

 ١٢٫٢٧٣ التكاليف المتغيرة المباشرة 
)٩٤٫٢٢٢٫٧٤٩ )١١٫٨٩ 

)٨٠٫٨٧١٫٥٩٥ )٣٫٠٤ 
)٧٤٫٧٧٦٫٣٣٨ )٠٫٧١ 

)٩٠٫٥٣ )٩٫٢٢

ر رة غي اليف المتغي التك
رة  ة(المباش ة عائلي عمال

 )موسمية للمزرعة

٠٫٠١٣ 
)٠٫٠١٦ ٠٫١٠ )٠٫٠١ 

)٠٫٠١٣ ٠٫٤٨ )٦٫٠٥ 
)٠٫٠١٤ ٠٫٦٢ )٥٫٩٦ 

)٠٫٢٠ )٨٫١٤

ف المتغيرة
التكالي

 

 ١٢٫٢٨٦ اجمالى التكاليف المتغيرة 
)٩٤٫٣٢٢٫٧٦٦ )١١٫٨٩ 

)٨١٫٣٦١٫٦٠٨ )٣٫٠٤ 
)٧٥٫٣٨٦٫٣٥٣ )٠٫٧٢ 

)٩٠٫٧٤ )٩٫٢٢

ور يانة الجس اليف ص تك
 واالالت للمزرعة 
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 .االرقام بين االقواس تمثل االنحراف المعيارى(**) 
 . انات الدراسة الميدانيةجمعت وحسبت من بي: المصدر
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ر االعالف               آما يتضح من الجدول انه بالنسبه الهم بنود التكاليف المتغيرة تعتب
، %٢٧٫٤٧، %٤٠٫٧٥، % ٨٢٫٩٦مثل نحو اهم بنود التكاليف على االطالق حيث ت

ى            % ٧١٫٧٧ من اجمالى تكاليف انتاج طن االسماك للثالث مناطق واجمالى العينة عل
بيه            حده ، بينما تمثل     العماله العائليه الدائمه اهم بنود التكاليف الثابته وتبلغ اهميتها النس

و   مك نح ن الس اليف لط الى التك ن اجم % ٠٫٣٣، %٠٫٩٨، %٠٫٧٨، % ٠٫١٦م
ر                      ا تعتب ه حيث انه ه الزريع والى وتكمن اهمي ى الت للمناطق الثالثه واجمالى العينة عل

 التكاليف المتغيره واهميتها النسبيه فى       البند الرئيسى فى انتاج االسماك وهى احد بنود       
ل          من  % ١٥٫١٣،% ٤٢٫٥٣،  % ٣٤٫٠١،  %٨٫٢٨اجمالى تكاليف طن السمك تمث

تكاليف انتاج طن السمك بالمناطق الثالثه واجمالى العينة على التوالى آما تشير ايضا         
 ،%٩٤٫٢٢ه والتى تمثل وحدها حوالى       الى االهميه النسبيه للتكاليف المتغيرة المباشر     

ه     % ٩٠٫٥٣،% ٧٤٫٧٧، % ٨٠٫٨٧ مك لمنطق ن الس اج ط اليف انت الى تك ن اجم م
ه ر   ر ، ومنطق ان الحج ه ص ينية ، ومنطق هل الحس ى  س ة عل الى العين يس واجم مس

ر المباشرة بحوالى             التوالى ه غي ، % ٦٫٥٨،   % ٣٫٩٦،  % ٠٫٦٨، والتكاليف الثابت
والى ،        % ١٫٦٧ ى الت ة عل ه المباشرة     للمناطق الثالثه واجمالى العين اليف الثابت م التك ث
الى       %٧٫٥٩،  % ١٨٫٠٣،  % ١٤٫٦٨،  % ٥بنحو   اطق واجم على التوالى للثالث من

و  بتها نح ت نس ره وبلغ ر المباش رة غي اليف المتغي را التك ة ، واخي ، % ٠٫١٠العين
 . من اجمالى تكاليف انتاج الطن على التوالى % ٠٫٢٠،% ٠٫٦٢، %٠٫٤٨
 :فى عينة الدراسةالمزرعى نموذج قائمة الدخل : خامسًا

اج االسماك           ة االقتصادية النت اءة االنتاجي ولتقديراهم المؤشرات الخاصة بالكف
م        ٢٠١٠/٢٠١١من المزارع السمكية فى منطقة الدراسة لموسم          يتضح من جدول رق

ن ،     ) ٣٩( دان والط ى للف راد الكل ت االي ابها آان م حس ى ت رات الت ك المؤش م تل أن أه
الى اله     دخل المزرعى ،              وآذلك اجم ر المباشرة ، صافى ال اليف المتغي وق التك امش ف

 .الربح الصافى المزرعى ، وهامش المنتج من سعر البيع ، ومتوسط االنتاج للفدان
، هجني ألف    ١٠٣٫٧٣بالنسبة لمتوسط االيراد الكلى بالجنية للفدان فقد بلغ نحو           

ينية،     لمن هجنيألف   ١٠١٫٦٨ .هجنيألف   ١١٤٫٠٧،  هجنيألف   ٨٧٫٥٥ طقة سهل الحس
ى                  راد الكل صان الحجر، رمسيس واجمالى العينة على التوالى ، بينما بلغ متوسط  االي

ألف   ٣٨٫٤،  هجني ألف    ٣٧٫٤٧،  هجني ألف    ٣٧٫٨٩ ،   هجني ألف    ٣٩٫٤٥للطن نحو    
ه ربح       جني افى ال بة لص ا بالنس والى ، ام ى الت ة عل الى العين اطق واجم ة من ى الثالث ف

تم حس      ى يتضح من                   المزرعى الذى ي راد الكل ة من االي اليف الكلي تبعاد التك د اس ابه بع
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 ٧٢٫٧٨،  هجني ألف    ٥٩٫١٤نفس الجدول ان الربح الصافى المزرعى للفدان بلغ نحو          
ة           جنيهألف   ٧٥٫٧ ، هجنيألف   ١٠٣٫١٩،  هجنيألف   الى العين اطق واجم ة من   فى الثالث

ة   ى الثالث ربح الصافى للطن ف غ ال ا بل والى ، بينم ى الت و عل والى نح ى الت اطق عل من
ف  ٢٦٫٤٢ ف  ٣٤٫٤٩ ، هجنيأل ف  ٣٥٫٣٤ ، هجنيأل ف  ٣١٫٣٩ ،هجنيأل  هجنيأل

وبحساب صافى الدخل المزرعى وذلك باستبعاد التكاليف المتغيرة المباشرة والتكاليف   
ا   ٥٩٫٤٧الثابتة المباشرة من االيراد الكلى ، يتضح ان متوسطها للفدان بلغ نحو                جنيه

ف  ٧٣٫٢٥،  ف  ١٠٤٫٠٨ ، هنيجأل ف  ٧٦٫٣٥ ،هجنيأل اطق هجنيأل ة من   للثالث
واجمالى العينة على التوالى ، بينما بلغ متوسطها للطن للمناطق الثالثة واجمالى العينة 

 . هجنيألف  ٣١٫٥٣  وهجنيألف  ٣٥٫٤٩ ، هجنيألف  ٣٤٫٦٤، هجنيألف  ٢٦٫٥٣
ابه        جمالى الهامش فوق التكاليف المتغيرة المب     ما بالنسبة إل  أ م حس ذى ت اشرة وال

دان              ى، ويتضح ان متوسطها للف راد الكل رة المباشرة من االي باستباعد التكاليف المتغي
 ١٦٫١١،  هجني ألف    ٧٥٫٨٨،  هجني ألف    ٦١٫٠٦للثالثة مناطق على التوالى بلغ نحو       

ف  ف  ٧٨٫٣١ ،هجنيأل و   . هجنيأل ن نح طها للط غ متوس ا بل ف  ٢٧٫١٨بينم  هجنيأل
 هجني ألف   ٣٥٫٨٨ لمنطقة صان الحجر ،   هجنيألف  ٣٥٫١٤ة ،   لمنطقة سهل الحسيني  

ة       الى العين دان من           . هجني ألف    ٣٢٫٠٦لرمسيس والجم اج للف وبالنسبة لمتوسط االنت
 طن ٦٫٠٦طن، ٧٫١٧ طن، ٥٫٢٩ طن ، ٥،٩٩السمك فقد بلغ فى الثالثة مناطق نحو  

ة    احة المزرع ط مس ا ان متوس دول ايض ن الج ا يتضح م والى، آم ى الت و عل غ نح  بل
ينية،   ٢م٨٥٫٧٩ هل الحس ة س ر،  ٢م٢١٫٧٢لمنطق ان الحج يس  ٢م٣٢٫٣٥لص لرمس

 .٢م٥٠٫٦٦والجمالى العينة 

قائمة الدخل المزرعى للمزارع السمكية بمنطقة الدراسة موسم  ):٣٩(جدول 
٢٠١١ /٢٠١٠. 

ــر االجمالى رمسيس صان الحجر سهل الحسينية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المؤش
 للطن للفدان  للطن للفدان للطن انللفد للطن للفدان

١٠١٫٦٨٣٨٫٤ ١٠٣٫٧٣٣٩٫٤٥٨٧٫٥٥٣٧٫٨٩١١٤٫٠٦٥٣٧٫٤٧ اليراد الكلى بالجنية
٣١٫٣٩ ٧٥٫٧ ٥٩٫١٤٢٦٫٤٢٧٢٫٧٨٣٤٫٤٩١٠٣٫١٩٥٣٥٫٣٤ صافى الربح المزرعى
٥٩٫٤٧٢٦٫٥٣٧٣٫٥٢٣٤٫٦٤١١٠٤٫٠٧٥٣٥٫٤٩٥٧٦٫٣٥٣١٫٥٣ صافى الدخل المزرعى

لى الهامش فوق جما
٧٨٫٣١٣٢٫٠٦ ٦١٫٠٦٢٧٫١٨٧٥٫٨٨٣٥٫١٤١٠٦٫١٠٥٣٥٫٨٨لتكاليف المتغيرة المباشرة

متوسط  االنتاج للفدان
 - ٦٫٠٦ - ٧٫١٧ - ٥٫٢٩ - ٥٫٩٩ )آجم/ االنتاجية 

 -٥٠٫٦٦ - ٣٢٫٣٥ -٢١٫٧٢ -٨٥٫٧٩ متوسط  مساحة المزرعة

 . ميدانيةجمعت وحسبت من بيانات الدراسة ال: المصدر
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 : السمكى فى عينة الدراسة معوقات األستزراع: سادسًا

ى ١٤١وجود ) ٤٠(ويتضح من جدول  ديهم مشكلة ف زارع ل ائزى الم  من ح
 من حائزى المزارع ليس لديهم      ٢و% ٩٨٫٦الحصول على الزريعة فى الميعاد بنسبة       

ه  %١٫٤مشكلة فى الحصول على الزريعة فى الميعاد المطلوب بنسبة           ٩٣يوجد  ، وأن
ة بنسبة        ة بصفة عام ائز اخرون   ٥٠و % ٦٥لديهم مشكلة فى ارتفاع سعر الزريع  ح

 ٨٤وبالنسبة الن السعر عالى لدى التجار فيوجد   %. ٣٥ليس لديهم هذه المشكلة بنسبة      
ذه المشكلة بنسبة            ادة االسعار          ٥٩% ٥٨٫٧حائز يعانون من ه انون زي  آخرون ال يع

بة   ار بنس دى التج ا ب%٤١٫٣ل اك   ، أم ل فهن عوبة النق بة لص زارع  ٢١النس ائز للم  ح
و       درت بنح بة ق ل بنس عوبة النق ن ص انون م رون %١٤٫٧يع ائز ال ) ١٢٢(، وأخ ح

 %.٨٥٫٣يعانون من صعوبة النقل بنسبة 

ل بنسبة           ٢٤و يوجد    در  ١٦٫٨ حائز للمزراعة يعانون من ارتفاع تكاليف النق تق
ل بنسبة    آخرون ال يعانون من ارتفاع     ١١٩، يوجد نحو    %بنحو ، %٨٣٫٢ تكاليف النق

ا نحو             زارع السمكية         ٤٦وأن زيادة نسبة النفوق اثناء النقل يعانى منه  من حائزى الم
اء              ٩٧،  %٣٢٫٢فى العينة بنسبة      وق اثن ادة نسبة النف انون من زي ائز اخرون ال يع  ح

بة  ل بنس دى   %٦٧٫٨النق بة ل ر مناس ل غي ة النق ون طريق ائزى  ١٣، وتك ن ح رد م  ف
ى  زارع ف بة  الم ة بنس بة     ١٢٩، %٩٫٢ العين بة بنس ل مناس ة النق رون طريق ائز اخ ح

دى                          ، %٩٠٫٨ نخفض ل ه م ة الدراسة ان ين من عين د تب ع فق ى  سعر البي أما بالنسبة ال
و   ١٤١ درت بنح بة ق ة بنس ى العين زارع ف ائزى الم ن ح ائزى ٢، % ٩٨٫٦ م ن ح  م

ع بنسبة                ة المسوقة   %١٫٤المزارع فى العينة ال يعانون من انخفاض سعر البي ، الكمي
بة  ة بنس ى العين زارع ف ائزى الم ردين من ح دى ف ا ل ون اجباري ون %١٫٤تك ، وال تك

 %. ٩٨٫٦ فرد من حائزى المزارع بنسبة ١٤١المسوقة اجبارية لدى 

ة             وعند استعراض المشاآل التى تواجه حائزى المزارع فى العينة فى آل منطق
اد     على حدة نجد أنه فى منطقة سهل الحسينية مشك     ة فى الميع ى الزريع لة الحصول عل

بة ٥٧ان  وب بنس اد المطل ى الميع ة ف ة ال يحصلون عل الزريع زارع بالعين ائز للم  ح
اد بنسبة                  %٩٦٫٦ ة فى الميع ى الزريع ، فردين من الحائزين ال يعانون ويحصلون عل
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 من حائزى المزارع فى  ٥٨وأظهرت العينة ان السعر عالى بصفة عامة لدى      % ٣٫٤
ائز بنسبة               %٩٨٫٣نسبة  العينة ب  رد واحد ح دى ف  ٤٥، يوجد    %١٫٧، ال يكون عالى ل

ائز ال    ١٤، يوجد   %٧٦٫٣حائز يعانون من ارتفاع سعر الزريعة لدى التجار بنسبة            ح
ديهم صعوبة    ١٦، يوجد    %٢٣٫٧يعانون من ارتفاع السعر لدى التجار بنسبة          ائز ل  ح

، يوجد   %٧٢٫٩ النقل بنسبة     حائز ال يعانون من صعوبة     ٤٣% ٢٧٫١فى النقل بنسبة    
ل بنسبة              ١٩ اليف النق اع تك انون من        ٤٠،  %٣٢٫٢ حائز يعانون من ارتف ائز ال يع  ح

وق             ١٧، يوجد    %٦٧٫٨ارتفاع تكاليف النقل بنسبة      ادة نسبة النف انون من زي ائز يع  ح
 %.٢٨٫٧اثناء النقل بنسبة 

، %٧١٫٢ة  حائز ليس لديهم زيادة فى نسبة النفوق اثناء النقل بنسب٤٢ويوجد
 حائز طريقة ٥٠، % ١٥٫٣ حائزين طريقة النقل غير مناسبة لديهم بنسبة ٩يوجد 

 حائز بنسبة ٥٨، سعر البيع يكون منخفض لدى %٨٤٫٧النقل لديهم تكون مناسبة 
، أما الكمية %١٫٧، يكون سعر البيع عالى عند حائز واحد فقط بنسبة % ٩٨٫٣

، وال تكون الكمية المسوقة %٣٫٤ بنسبة المسوقة اجباريا تكون لدى فردين حائزين
 حائز ٤٧، وفى منطقة صان الحجر يوجد % ٩٦٫٦ حائز بنسبة ٥٧اجبارية لدى

 حائز يعانون من السعر العالى للزريعة ٢٩يحصلون على الزريعة فى الميعاد ، و 
، ويكون %٣٨٫٣ حائز ال يعانون من السعر العالى بنسبة ١٨، يوجد %٦١٫٧بنسبة 

 حائز سعرها ليس عالى ١٧، % ٦٣٫٨ حائز بنسبة ٣٠ى لدى التجار لدى السعر عال
، يوجد فردين حائزين لديهم صعوبة فى النقل  % ٣٦٫٢لدى التجار لديهم بنسبة 

، ارتفاع تكاليف %٩٥٫٧ حائز ليس لديهم صعوبة فى النقل بنسبة ٤٥، %٤٫٣بنسبة 
 حائز بنسبة ٤٥ ، تكون منخفضة لدى% ٤٫٣النقل لدى فردين حائزين بنسبة 

، تقل نسبة % ٥٣٫٢ حائز بنسبة ٢٥، زيادة نسبة النفوق اثناء النقل لدى %٩٥٫٧
 ٤٧طريقة النقل تكون مناسبة لدى ، %٤٦٫٨ حائز بنسبة ٢٢النفوق اثناء النقل لدى 

 شخص ، والكمية المسوقة ال تكون ٤٧شخص ، سعر البيع يكون منخفض لدى 
 . حائز ٤٧اجبارية لدى 
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 حائز يحصلون على الزريعة فى الميعاد ، يوجد ٣٧ة رمسيس يوجد وفى منطق
 حائز يكون ٣١، % ١٦٫٢ حائزين سعر الزريعة عالى بصفة عامة لديهم بنسبة ٦

رها عالى  حائزين سع٩، يوجد % ٨٣٫٨السعر ليس عالى بصفة عامة لديهم بنسبة 
، %٧٥٫٧بنسبة  السعر لديهم ليس عالى بصفة عامة ٢٨، %٢٤٫٣لدى التجار بنسبة 

 حائز ليس لديهم صعوبة ٣٤، % ٨٫١ حائزين لديهم صعوبة فى النقل بنسبة ٣يوجد 
، نفس النسبة فى ارتفاع تكاليف النقل، تكون طرق النقل % ٩١٫٧فى النقل بنسبة 

، %٨٨٫٩ حائز بنسبة ٣٢، مناسبة لدى % ١١٫١ حائزين بنسبة ٤غير مناسبة لدى 
، ويكون مرتفع لدى حائز واحد % ٩٧٫٣٢ بنسبة  حائز٣٦سعر البيع منخفض لدى 

 . حائز ٣٧، الكمية المسوقة ال تكون اجبارية لدى %٢٫٧بنسبة 

وبالتالى استنتج ان المشكالت التى تواجه اصحاب المزارع السمكية والعاملين 
فيها آان بعضها خاص بارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج وخاصة االعالف والتى 

 جنيها، آذلك زيادة نسبة النافق من الزريعة ٢٧٥٠نها الى حوالىتصل تكلفة الطن م
وذلك أثناء عملية % ١٠وخاصة زريعة البورى حيث تصل نسبة النفوق الى حوالى 

نقل الزريعة من مصادرها الى المزارع ، آذلك ارتفاع تكلفة العمالة المستأجرة 
هذا الى جانب عدم الموسمية والمستديمة وخصوصا الموسمية أثناء فترة الصيد، 

وجود طرق مرصوفة فى اماآن المزارع وما لها من أثار سلبية آما يرى أصحاب 
المزارع أن من اهم المشاآل التى تواجههم هو عدم وصول مياة ترعة السالم اليهم 

وقد اجمع الزراع على ان مستوى الخدمات قد تطور فى هذه المناطق . بالشكل الكافى
لسنوات االخيرة وذلك من حيث المرافق العامة والطرق بشكل ملحوظ خصوصا فى ا

الرئيسية مما مكنهم واسرهم من االقامة فى المنطقة و بالقرب من مزارعهم، آما أدى 
ايضا الى ارتفاع قيمة اراضيهم بصورة آبيرة خصوصا ان المنطقة تعتبر ملتقى 

سماعيلية لحدود محافظة الشرقية مع محافظة بورسعيد وبالقرب من محافطتى اال
نهم مازالوا فى الحاجة الى آثير أال إ، ا يساعدهم فى العمليات التسويقيةوالدقهلية مم

 .، والمخابز والمدارسخدمات التى تتصل بحياتهم اليومية، آاألمن ووسائل النقلمن ال
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-٢٠١١للموسم ، رمسيس، جرصان الح، معوقات النشاط لالستزراع السمكى لمزارع العينة بمناطق سهل الحسينية ):٤٠(جدول 
٢٠١٢. 

 اجمالى العينة رمسيس سهل الحسينية صان الحجر

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

المنطقة
 

 % عدد %عدد %عدد %عدد %عدد % عدد % عدد %عدد المعوقات

١٫٤٠ ١٤١٩٨٫٦٠٢ - - ١٠٠ ٣٧ ٣٫٤ ٩٦٫٦٢ ٥٧ - - ٤٧١٠٠ الحصول على الزريعة فى الميعاد-١

٣٤٫٩٧ ٦٥٫٠٣٥٠ ٩٣ ٣١٨٣٫٨ ١٦٫٢ ٦ ١٫٧ ٩٨٫٣١ ٣٨٫٣٥٨ ٢٩٦١٫٧١٨ سعرها عالى بصفة عامة-٢

٤١٫٢٦ ٥٨٫٧٤٥٩ ٨٤ ٢٨٧٥٫٧ ٢٤٫٣ ٧٦٫٣١٤٢٣٫٧٩ ٣٦٫٢٤٥ ٣٠٦٣٫٨١٧  سعرها عالى لدى التجار-٣

١٤٫٦٩١٢٢٨٥٫٣١ ٢١ ٣٤٩١٫٩ ٨٫١ ٢٧٫١٤٣٧٢٫٩٣ ٩٥٫٧١٦ ٤٥ ٤٫٣ ٢  صعوبة النقل -٤

١٦٫٧٨١١٩٨٣٫٢٢ ٢٤ ٣٤٩١٫٩ ٨٫١ ٣٢٫٢٤٠٦٧٫٨٣ ٩٥٫٧١٩ ٤٥ ٤٫٣ ٢  ارتفاع تكاليف النقل-٥

٦٧٫٨٣ ٣٢٫١٧٩٧ ٤٦ ٣٣٨٩٫٢ ١٠٫٨ ٢٨٫٢٤٢٧١٫٢٤ ٤٦٫٨١٧ ٢٥٥٣٫٢٢٢ زيادة نسبة النفوق اثناء النقل-٦

١٢٩٩٠٫٢١ ٩٫٠٩ ١٣ ٣٢٨٨٫٩ ١١٫١ ١٥٫٣٥٠٨٤٫٧٤ ٩ ١٠٠ ٤٧ - -  طريقة النقل غير مناسبة-٧

١٫٤٠ ١٤١٩٨٫٦٠٢ ٢٧ ١ ٩٧٫٣ ٣٦ ١٫٧ ٩٨٫٣١ ٥٨ - - ٤٧١٠٠  سعر البيع منخفض-٨

١٤١٩٨٫٦٠ ١٫٤٠ ٢ ٣٧١٠٠ - -٥٧٩٦٫٦ ٣٫٤ ٢ ١٠٠ ٤٧ - -  الكمية المسوقة اجباريا-٩

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

١٠٥
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ات ال     : سابعًا زارع السمكية من خالل        مقترحات لعالج المعوق تى تواجه أصحاب الم
 :الدراسة 

ى                   ات الت فى ضوء هذه الدراسة يمكن صياغة بعض التوصيات لعالج المعوق
ق التوسع                    ة اإلستزراع السمكى عن طري تواجه أصحاب المزارع  لنجاح خطط تنمي

اط األستزرا          ع فى إنشاء مفرخات سمكية بطاقة إنتاجية تناسب األحتياجات المثلى ألنم
ى              تقبل عل ة فى المس السمكى القائمة والتى نكون بصددها وتلبى أيضا إحتياجات التنمي
ا دون      ة لتوفيره ة البحري ع الزريع ز لتجمي اء مراآ ى إنش ع ف ك التوس أن يصاحب ذل

روة           ،إستنزاف المخزون منها وحمايتها      ة الث ة لتنمي هذا ويمكن التنسيق مع الهيئة العام
ا ع      ة وبالسعر المناسب              السمكية للحصول عن طريقه ة من الزريع ة المطلوب ى الكمي ل

 .والمحدد من قبل الهيئة بدال من اللجوء للسوق السوداء لإلتجار فى الزريعة
ع               ويجب األهتمام بنقل الزريعة بضبط أعدادها فى العبوات المناسبة مع التوزي

ة ع       وردة للمزرع ات الم ع والكمي د التوزي دد لمواعي امج مح يق برن ة وتنس ن وجدول
طريق توفير وسائل نقل مجهزة بالتنكات ومزودة باألوآسجين أو عن طريق نقلها فى             
أآياس بالستيك مزودة باألوآسجين مع ضبط الكميات سواء داخل التنكات أو األآياس  
روة السمكية                     ة الث زة من إحدى مفرخات هيئ يارة المجه ويمكن اللجوء إلجار هذه الس

وفر            الموجودة بتلك المناطق أو بالقرب     ة ت ات تعاوني  منها أو توفيرها عن طريق جمعي
ة        الى من                ، لهم هذه الخدمات بمبالغ معقول ى مستوى ع وفير مرشد عل مع ضرورة ت

المعرفة بالجوانب الفعلية وصفات شخصية آخرى تؤهله للتعامل مع جميع المزارعين           
ة لتب                 ارات ميداني ام بزي ات القي وفير إمكاني يهم وت ادل المعلومات   والقدرة على التأثير ف

ى                ق العمل ائج البحوث للتطبي ع نت ى دف والمعارف وتعميم التجارب الناجحة ليساعد عل
 . الميدانى 

ادية                    دوات إرش د ن ق عق ل عن طري اء النق ويمكن معالجة زيادة نسبة النفوق أثن
ان     م بالمج دم له ن أن تق ة يمك ى خدم ة وه ات الهيئ دى مفرخ زارع بإح ألصحاب الم

اس           بالطرق الصحيحة لن   ك بالتنكات أو باألآي ان ذل قل الزريعة واألصباعيات سواء آ
البالستيك المعبئة بالماء واألوآسجين وآيفية توزيع الكميات التى يتم نقلها لتقليل نسبة             

 .الفاقد أثناء عمليات النقل 
ات          ل دور الجمعي ادة تفعي زارع أو إع ك الم ة لتل ضرورة إنشاء جمعيات تعاوني

ا األعالف           التعاونية لهم لضرور   ة قيام هذه الجمعيات بتوفير مستلزمات اإلنتاج وأهمه
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رة من األعالف أو                  ات آبي وغزل الصيد وخالفه بأسعار مناسبة عن طريق شراء آمي
زارعين باألسعار المناسبة       ى الم ا عل تم توزيعه م ي ات األعالف ث ويمكن عن ، مكون

ة          ذه         طريق هذه الجمعيات أيضا تدبير العمالة الموسمية العالي تمكن ه اليف حيث ت  التك
ع        ع جمي ديها م ل ل م للعم د معه ل تعاق مية بعم ة الموس ع العمال اق م ات باألتف الجمعي
م               المزارع التابعة لها وتوفيرها باألسعار المناسبة حيث أن العمالة ستكون فى عمل دائ

 .لجميع المزارع بدال من أن يقوم آل مزارع بتأجير تلك العمالة منفردًا
ة       وللحصول على  ة لكل منطق دة مجمع  سعر بيع مناسب يمكن عمل أسواق جدي

ى                     ا عل ى يمكن الحصول فيه أو جمعيات تعاونية لهم  لتوفير وسائل النقل لألسواق الت
 . أعلى سعر مناسب بأقل تكاليف فى النقل

تم               ى ي إختيار التوقيت المناسب لجمع محصول المزرعة مع تنوع األصناف الت
ى السعر المناسب            زراعتها وآذلك تنوع وقت      الزراعة مما يعنى سهولة الحصول عل

 .وفى الوقت المناسب لكل صنف
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 والتوصيات الملخص
 فى مصر سماك األنتاج إلساسيةأصبح االستزراع السمكى الرآيزة األ

 من االستزراع سماك األإنتاج، حيث يمثل سماكلمواجهة الطلب المتزايد على األ
على مستوى الجمهورية فى عام  سماك األإنتاجمن % ٦٤٫٦يفوق  السمكى ما

% ٥٤٫١حوالى ها إنتاجهلية حيث يمثل أهمها المزارع السمكية الحوضية األ، ٢٠٠٩
 االستزراع إنتاجمن % ٨٣٫٨١حوالى  فى مصر، وسماك األإجمالى إنتاجمن 

ومع ذلك تبرز عديد من المعوقات التى تواجه هذا النشاط منها عدم توافر . السمكى
جانب عديد من إلى ، نتاج، ونقص آفاءة استخدام بعض عناصر اإلنتاجت اإلمستلزما

مما يعد . االستزراع النباتىإلى  من حيث استقرار الحيازة، وتحويلها داريةالمشاآل اإل
 لسد العجز فى الروتين الحيوانى فى سماك األنتاجعائقا لتنمية هذا النمط الهام إل

ن أإلى  وآمى فى البروتين الحيوانى نظرًاومما سبق يتضح وجود عجز نوعى .مصر
عالف اء محدودة فى ظل ارتفاع تكلفة األفرصة االآتفاء الذاتى من اللحوم الحمر

شباع الطلب على سماك بديال اقتصاديا إلومن ثم تعتبر األ .سعارهاأارتفاع التالى وب
 من انه  السمكى المصرى على الرغمنتاجن اإلأإلى  اإلضافةالمنتجات الحيوانية ب

بديال اقتصاديا إلشباع الطلب على المنتجات الحيوانية إال انه مازال يعانى من قصور 
 .فى استغالل الموارد السمكية التى تذخر بها مصر

ستزراع السمكى فى االدراسة اقتصاديات إلى ومن ثم فإن الدراسة تهدف 
تحليل الوصفي  الدراسة في تحقيق أهدافها على الهذا وقد اعتمدت.مصر آهدف عام

والكمي لمتغيراتها اإلقتصادية موضع القياس سواء من خالل التوصيف االقتصادى 
، وبنود هيكل التكاليف، واألسعار، نتاجيةلمتغيرات مدخالت ومخرجات العملية اإل

 نتاجهم العوامل المحددة إلأداء تلك الوحدات للتعرف على أجانب توصيف إلى 
ستخدام االدراسة فى التحليل اإلحصائى على عتمدت اآما ، سماك فى مصراأل

نموذج قائمة ، ودالة التكاليف، نتاجدالة اإل، تستخدام المتوسطاااألدوات البسيطة مثل 
بيانات عتماد على فإنه قد تم اال ولتحقيق أهداف الدراسة سابقة الذآر .دخل المزرعة

بيان بالمقابلة ترة اسم استماداأولية ميدانية تم تجميعها من محافظة الشرقية باستخ
من النشرات اإلحصائية خرى ثانوية أو. ٢٠١٠/٢٠١١ى نتاجللموسم اإلالشخصية 

الهيئة العامة وراضى السنوية المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة واستصالح األ
بعض المراجع والرسائل والبحوث العلمية إلى  اإلضافةلتنمية الثروة السمكية ب
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 .راسةالمتعلقة بموضوع الد
 أن السمكى فى مصر فقد أظهرت النتائجستزراع وبدراسة الوضع الراهن لال

صناف الثالثة داد الزريعة حيث معدل التحميل لأل للطن تتضمن أعنتاجمستلزمات اإل
 الطوبار تستزرع أسماك، زريعة لف وحدة زريعةأ ١٤٫٩٢حوالىقدر فى المتوسط ب

 نسبية أهميةالف وحدة زريعة للطن ب ٥٫٢١حوالى  المتوسط ببمعدل تحميل قدر فى
عدد وحدات الزريعة بالنسبة لمنطقة سهل الحسينية ، أما إجمالى من % ٣٠بلغت نحو 

 الطوبار بمعدل تحميل قدر فى المتوسط أسماكعن منطقة صان الحجر فيستزرع فيها 
عدد إجمالى من % ٤٤ نسبية بلغت نحو أهميةلف وحدة زريعة للطن بأ ٥٫٦٧حوالى ب

 الطوبار بمعدل تحميل أسماكات الزريعة ، وفى منطقة رمسيس استزرع فيها وحد
 نسبية بلغت نحو أهميةلف وحدة زريعة للطن بأ ٥٫٣٥حوالى قدر فى المتوسط ب

 .عدد وحدات الزريعةإجمالى من % ٤٦
 البورى بمعدل تحميل بلغ فى المتوسط نحو أسماك أما النوع الثانى فهو 

لمنطقة جمالى من اإل% ٥١ نسبية بلغت نحو أهمية للطن بلف وحدة زريعة أ ٢٨٫٧٣
سهل الحسينية، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيها البورى بمعدل تحميل قدر 

من % ٥٢ نسبية بلغت نحو أهميةلف وحدة زريعة للطن بأ ٦٫٧٤فى المتوسط نحو 
ف وحدة  ال٥٫٣١بينما فى رمسيس بلغ معدل التحميل فى المتوسط نحو جمالى اإل

 البلطى وهو أسماكما أ، جمالىمن اإل% ٤٦ نسبية بلغت نحو أهميةزريعة للطن ب
 ٣٫٣١ المرباه فبلغ متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة سماكالنوع الثالث لأل

فى منطقة سهل جمالى من اإل% ١٩ نسبية بلغت نحو  أهميةالف وحدة زريعة  للطن ب
ر فبلع متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة ما فى منطقة صان الحجأالحسينية ، 

، وفى جمالىمن اإل% ٤ نسبية بلغت نحو أهميةلف وحدة زريعة  للطن بأ ٠٫٤٩
 وحدة زريعة ٠٫٩٩منطقة رمسيس فبلع متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة 

، وبذلك معدل التحميل للطن من جمالى من اإل % ٩ نسبية بلغت نحو أهميةللطن ب
 وحدة ١١٫٦٥ ، ١٢٫٩ ، ١٧٫٢٥نواع فى الثالثة مناطق على حدة هى جميع األ

 .التوالى زريعة  للطن من وحدات الزريعة على 
 طن علف ٤٠٥٤٫٧إلى حوالى ن طن السمك يحتاج إعالف فما بالنسبة لألأ

ما منطقة صان أ لمنطقة سهل الحسينية ، ٤٠٥٢٫٩٦بانحراف معيارى بلغ نحو 
 طن علف بانحراف معيارى بلغ ٦٧٥٫١٩إلى حوالى  الحجر فان طن السمك يحتاج
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إلى حوالى ما بالنسبة لمنطقة رمسيس فان طن السمك يحتاج أ، ١٢٧٩٫١٦نحو 
 ، وبالنسبة الحتياج الفدان ٣٥٠٫١١ طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو ٣٥٧٫٣١

 .٣٢١٠٫٦٨طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو١٩٨٧٫٣العينة بلغ إجمالى من 
 لتر سوالر فى الدورة ٢٢٣٫٤٦حوالى الطن من السمك يستهلك ن أفى حين 

ما فى منطقة صان أ فى منطقة سهل الحسينية ، ٢٤٩٫٧٢بانحراف معيارى بلغ نحو 
 لتر سوالر فى الدورة بانحراف معيارى ١٣٨٫٢٧حوالى الحجر فان الطن يستهلك 

لى حوالى إما فى منطقة رمسيس فان الطن من السمك يحتاج أ ، ٣٤٥٫٤٢بلغ نحو 
، بينما يكون ١٠٦٫٠٦ لتر سوالر فى الدورة بانحراف معيارى بلغ نحو ٦٥٫٣١٠١

 لتر سوالر بانحراف معيارى بلغ ١٥٤٫٥٤العينةجمالى االستهالك بالنسبة إل
 .٢٦٦٫٦٧نحو

نه بالنسبة للعمالة العائلية الدائمة بلغ أما بالنسبة ألعداد العمالة يتضح أ
% ٧٫٦٩ نسبية بلغت نحو أهمية يوم عمل ب٠٫٠٠٢٦المستخدم آمتوسط للطن نحو 

 يوم عمل ، ٠٫٠٣٣٨العمالة المستخدمة آمتوسط للطن والبالغة نحو إجمالى من 
إجمالى من % ١٥٫٣٨ يوم عمل بنسبة بلغت نحو ٠٫٠٠٥٢والمؤقتة بلغت نحو 

ما فى منطقة صان الحجر بلغ أالعمالة المستخدمة للطن ى منطقة سهل الحسينية، 
 نسبية بلغت أهمية يوم عمل ب٠٫٠٠٣٣ط للطن من العمالة العائلية الدائمة نحو المتوس

 ٠٫٠٣٩٩٣العمالة المستخدمة آمتوسط للطن والبالغة نحو إجمالى من % ٠٫٨٣نحو 
من % ١٦٫٥٣ يوم عمل بنسبة بلغت نحو ٠٫٠٠٦٦يوم عمل ، والمؤقتة بلغت نحو 

مسيس بلغ متوسط العمالة العائلية ما فى منطقة رأالعمالة المستخدمة للطن، إجمالى 
إجمالى من % ٧٫٦٢ نسبية بلغت نحو أهمية يوم عمل ب٠٫٠٠٢٦الدائمة للطن نحو 

 . يوم عمل٠٫٠٣٤١العمالة المستخدمة آمتوسط للطن والبالغة نحو 
من % ١٥٫٢٥ يوم عمل بنسبة بلغت نحو ٠٫٠٠٥٢ والمؤقتة بلغت نحو 

ما بالنسبة للعمالة المستأجرة فيتضح من نفس أ. لعمالة العائلية الدائمة للطناإجمالى 
 يوم عمل بانحراف معيارى ٠٫٠٠٨٦الجدول ان العمالة المستأجرة الدائمة بلغت نحو 

العمالة المستخدمة إجمالى من % ٢٥٫٤٤هميتها النسبية أ ، وبلغت ٠٫٠٠٦٨٣قدره 
ة والتى بلغت آمتوسط للطن بمنطقة سهل الحسينية، وثانيا العمالة المستأجرة المؤقت

هميتها النسبية أ ، وبلغت ٠٫٠١٣٨٧ يوم عمل بانحراف معيارى قدره ٠٫٠١٧٤نحو 
العمالة المستخدمة آمتوسط للطن فى منطقة سهل الحسينية، إجمالى من % ٥١٫٤٨
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 يوم ٠٫٠١٠٩ما فى منطقة صان الحجر بلغت فيها العمالة المستأجرة الدائمة نحو أ
من % ٢٧٫٢٩هميتها النسبية أ ، وبلغت ٠٫٠٠٣٩٩عمل بانحراف معيارى قدره 

، والمؤقتة بلغت نحو  للطن فى منطقة صان الحجرالعمالة المستخدمة آمتوسطإجمالى 
هميته النسبية أ، وبلغت ٠٫٠٠٨١١ يوم عمل بانحراف معيارى قدره ٠٫٠٢٢١
 آمتوسط للطن فى منطقة صان الحجر، العمالة المستخدمةإجمالى من % ٥٥٫٣٥

 ٠٫٠٠٨٧رمسيس حيث تكون العمالة المستأجرة الدائمة بها بلغت نحو منطقة وإلى 
من % ٢٥٫٥١ ، وبلغت اهميتها النسبية ٠٫٠٠٣٩٣يوم عمل بانحراف معيارى قدره 

 .العمالة المستخدمة آمتوسط للطن بمنطقة رمسيس إجمالى 
 ، ٠٫٠٠٧٩٨ يوم عمل بانحراف معيارى قدره ٠٫٠١٧٦ والمؤقتة بلغت نحو 

العمالة المستخدمة آمتوسط للطن فى إجمالى من % ٥١٫٦١يتها النسبية همأوبلغت 
و مستأجرة منها أالعينة سواء عائلية إجمالى العمالة من إجمالى منطقة رمسيس، وبلغ 

  .٠٫٠٢١٣٢ يوم عمل بانحراف معيارى قدره ٠٫٠٣٦٩الدائمة والمؤقتة 
لبورى هو المتصدر ن صنف السمك اأع السمكية أتضح روبدراسة اإلنتاجية للمزا

على إنتاجية للفدان فى الثالثة مناطق حيث آان متوسط إنتاجية الفدان منه حوالى أ
يليه السمك الطوبار حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان % ٤٠طن بنسبة بلغت حوالى ٢٫٤٣

يليهم السمك البلطى بمتوسط إنتاجية بلغ حوالى  ،%٣٤٫٢٧ طن بنسبة بلغت ٢٫٠٨منه 
، ووجد فى العينة الممثلة فى الثالثة مناطق السابقة بها تباين فى % ٢٦ة  طن بنسب١٫٥٦

عالف، الزريعة، وآذلك الرعاية داخل المزارع اإلنتاجية راجع إلى التباين فى آميات األ
بل تعتبر النوعية . ومن جهة أخرى فإن اإلنتاجية ال تتوقف عند الكمية فقط. المختلفة
ذات أثر آبير فى العائد المتحقق وتعتبر عائلة البورى و حجم السمكة المنتجة أآصنف 

  جنية، ١٨٫٧٥سعرا حيث بلغ متوسط سعر آيلو السمك البورى حوالىفضل واألعلى األ
، فى حين لم يتجاوز سعر آيلو السمك ه جني١٨٫٥٩بينما بلغ سعر آيلو سمك الطوبار 

لك موضح بالجدول وذ.  جنيهات عند باب المزرعة وذلك آمتوسط للسعر١٠٫٥٧البلطى
حيث آان متوسط سعر آل من الطوبار والبلطى والبورى فى منطقة سهل  ).٣٤(رقم 

على التوالى، وفى منطقة صان الحجر آان ١٩٫٥٤ -١٠٫٩١ - ١٨٫٨٢الحسينية 
 على التوالى ،بينما آان متوسط ١٨٫٢٢-١٠٫٠٧-١٨٫٦٦صناف أمتوسط السعر للثالثة 

 . على التوالى ١٨٫٢٤-٩٫٠٨ -١٨٫٢٤السعر لهم فى منطقة رمسيس 
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العينة جمالى  الكلى للطن إلاإليراد الكلى للطن فلقد بلغ متوسط اإليرادما عن أ
 من صنف الطوبار اإليرادلف جنيها ، بينما آان متوسط أ ٣٨صناف نحوأللثالثة 

، بينما آان متوسط % ٤٨٫٤١لف جنيها ،بنسبة أ ١٨٫٥٩حوالى للثالث مناطق 
 متحصل اإليراد، حيث آان % ٢٫٧٦لف جنيها ، بنسبة أ ١٫٠٦ى  من البلطاإليراد

، ومن هذه النتائج % ٤٩لف جنيها ،بنسبة أ ١٨٫٧٥حوالى عليه من صنف البورى 
هتمام بصنف الطوبار االإلى صحاب المزارع السمكية ينحازون أن أغلب أيتضح 

 .خرى فى بعض هذه المناطقصناف األعلى حساب األ
 التكاليف للطن، فإن النتائج أظهرت أن متوسط تكاليف وبتوصيف بنيان هيكل

لف جنيه بانحراف أ ١٣٫٠٣ بمنطقه سهل الحسينية بلغ نحو سماكالطن من األ
لف جنيه بانحراف أ ٣٫٤٠ ، وفى منطقه صان الحجر بلغ نحو ١٣٫٥٢معيارى قدرة 

لف جنيه بانحراف أ ٢٫١٣، وفى منطقه رمسيس بلغ نحو ٣٫١٠معيارى قدره 
ف جنيه بانحراف معيارى بلغ الآ ٧العينة بلغ نحو إجمالى وفى  ،٠٫٨٧ى قدرة معيار

لف جنيه أ ١٢٫٢٩حوالى بلغ متوسط التكاليف المتغيرة للطن منها ، و١٠٫١٣
إجمالى من % ٩٤٫٣٢وباهميه نسبيه بلغت نحو ١١٫٨٩بانحراف معيارى قدرة 

الف جنيه بانحراف ٢٫٧٧، وبلغ إنتاج طن السمك فى منطقه سهل الحسينيةتكاليف 
إنتاج طن تكاليف إجمالى من % ٨١٫٣٦ وباهميه نسبيه بلغت ٣٫٠٤معيارى قدره 

لف جنيه أ ١٫٦١، وفى منطقه رمسيس بلغ نحو السمك فى منطقة صان الحجر
تكاليف إجمالى من % ٧٥٫٣٨وباهميه نسبيه بلغت نحو ٠٫٧٢بانحراف معيارى قدرة 

 . طن السمك إنتاج
 نسبية بلغت أهميةلف جنيه بأ ٦٫٣٥لعينة تبلغ نحو اجمالى وبالنسبة إل

 طن نتاجاالرتفاع الكبير لمتوسط التكاليف المتغيرة إلإلى وهذا ما يشير % ٩٠٫٧٤
 عالية ةن التعامل مع بنود تلك التكاليف آلما آان بكفاءأمن السمك مما يؤآد على 

ن أات الجدول على  ، آما تشير بيانةيمكن تخفيض تكاليف طن السمك المنتج بالمزرع
 للطن من السمك بمنطقه سهل الحسينية وصان الحجر ةمتوسط التكاليف الثابت

من % ٩٫٢٦، % ٢٤٫٦٢، % ١٨٫٦٤، % ٥٫٦٨العينة بلغ نحو إجمالى ورمسيس و
آما يتضح أن النتائج أظهرت أن .  طن السمك بمناطق الدراسةإنتاجتكاليف إجمالى 

، %٨٢٫٩٦حو عالف حيث تمثل نهى األأهم بنود هيكل التكاليف المتغيرة 
 للثالث سماك طن األإنتاجتكاليف إجمالى من % ٧١٫٧٧، % ٢٧٫٤٧، %٤٠٫٧٥
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هم بنود التكاليف أ ةالدائمة  العائليةالعينة على حده ، بينما تمثل العمالإجمالى مناطق و
، % ٠٫١٦التكاليف لطن السمك نحو إجمالى  من ةهميتها النسبيأ وتبلغ ةالثابت
التوالى وتكمن العينة على إجمالى  وةللمناطق الثالث% ٠٫٣٣، %٠٫٩٨، %٠٫٧٨

 وهى احد بنود سماك األإنتاجنها تعتبر البند الرئيسى فى أ حيث ة الزريعةهميأ
، %٨٫٢٨تكاليف طن السمك تمثل إجمالى  فى ةهميتها النسبيأ وةالتكاليف المتغير

 ةلسمك بالمناطق الثالث طن اإنتاجمن تكاليف % ١٥٫١٣،% ٤٢٫٥٣، % ٣٤٫٠١
 للتكاليف المتغيرة ة النسبيةهميإلى األ يضًاأآما تشير التوالى العينة على إجمالى و

% ٩٠٫٥٣،% ٧٤٫٧٧، % ٨٠٫٨٧،% ٩٤٫٢٢حوالى  والتى تمثل وحدها ةالمباشر
، سهل الحسينية ، ومنطقه صان الحجر طن السمك لمنطقه إنتاجتكاليف إجمالى من 

حوالى   غير المباشرة بة، والتكاليف الثابتالتوالىالعينة على لى إجماومنطقه رمسيس و
العينة على إجمالى  وةللمناطق الثالث% ١٫٦٧، %٦٫٥٨، %٣٫٩٦، %٠٫٦٨
، %١٨٫٠٣، %١٤٫٦٨، %٥باشرة بنحو  المة، ثم التكاليف الثابتالتوالى
يرة غير  التكاليف المتغخيرًاأو إجمالى العينة ،للثالث مناطق والتوالى على %٧٫٥٩
إجمالى من % ٠٫٢٠،% ٠٫٦٢، %٠٫٤٨، % ٠٫١٠ وبلغت نسبتها نحو ةالمباشر
 . التوالى الطن على إنتاجتكاليف 

صحاب المزارع السمكية أأهم المشاآل التى تواجه  وأخيرا أمكن حصر
نتاج وخاصة سعار مستلزمات اإلأفيها حيث آان بعضها خاص بارتفاع والعاملين 

 جنيها، آذلك زيادة نسبة ٢٧٥٠إلى حوالىفة الطن منها عالف والتى تصل تكلاأل
% ١٠إلى حوالى النافق من الزريعة وخاصة زريعة البورى حيث تصل نسبة النفوق 

المزارع ، آذلك ارتفاع تكلفة العمالة إلى وذلك أثناء عملية نقل الزريعة من مصادرها 
إلى ة الصيد، هذا المستأجرة الموسمية والمستديمة وخصوصا الموسمية أثناء فتر

ماآن المزارع وما لها من أثار سلبية آما يرى أجانب عدم وجود طرق مرصوفة فى 
هم المشاآل التى تواجههم هو عدم وصول مياة ترعة أأصحاب المزارع أن من 

ن مستوى الخدمات قد تطور فى أوقد اجمع الزراع على . ليهم بالشكل الكافىإالسالم 
خيرة وذلك من حيث المرافق صوصا فى السنوات األهذه المناطق بشكل ملحوظ خ

قامة فى المنطقة و بالقرب من سرهم من اإلأالعامة والطرق الرئيسية مما مكنهم و
ن أراضيهم بصورة آبيرة خصوصا أإلى ارتفاع قيمة  يضًاأمزارعهم، آما أدى 

المنطقة تعتبر ملتقى لحدود محافظة الشرقية مع محافظة بورسعيد وبالقرب من 
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نهم مازالوا أال إسماعيلية والدقهلية مما يساعدهم فى العمليات التسويقية، محافطتى اإل
هم اليومية، آاألمن ووسائل النقل، آثير من الخدمات التى تتصل بحياتإلى فى الحاجة 

 .والمخابز والمدارس
 :فيمكن صياغة التوصيات التالية ، وبناء على نتائج الدراسة السابقة الذآر

سيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للحصول عن طريقها على الكمية  التن-١
 .المطلوبة من الزريعة فى الميعاد المحدد وبالسعر المناسب

 بنقل الزريعة عن طريق ضبط أعداد الزريعة فى العبوات المناسبة مع االهتمام -٢
ردة بوسائل نقل التوزيع وجدولة وتنسيق برنامج محدد للمواعيد والكميات المو

 .مجهزة بتنكات مزودة باألوآسجين أو أآياس بالستيك معبأة بالماء واألوآسجين
 يمكن معالجة زيادة نسبة النفوق أثناء النقل عن طريق عقد ندوات إرشادية مجانية -٣

 .ألصحاب المزارع بإحدى مفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 مثل نتاجية لتلك المزارع لتوفير مستلزمات اإل ضرورة قيام جمعيات تعاون-٤

 .وغزل الصيد وخالفه بأسعار مناسبةاألعالف أو مكوناتها 
ل  -٥ ائل النق وفير وس ة لت ات تعاوني ة أو جمعي ل منطق ة لك دة مجمع ل أسواق جدي  عم

ب و      عر مناس ى س ى أعل ا عل ن الحصول فيه ى يمك واق الت ت  الألس ار التوقي ختي
 .للحصول على السعر المناسب وفى التوقيت المناسبالمناسب وتنوع المحصول 
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 البنيان األقتصادى السمكى فى جمهورية ):١٩٨٥( نعمان مسعد ،أبو سمرة -١
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، آلية الزراعة، قتصاد الزراعى قسم اال، المجلد الثانى ، مصر والبالد العربية
 . إبريل ٢٤ – ٢٣، جامعة المنصورة 

التجارة المصايد وتطورات اإلنتاج وإنتاجية  ):١٩٩٥( عبد المولى محمد ،بشير -٣
-١٩٨٠فى الفترة . ع.م.سعار لألسماك فى جالخارجية واإلستهالك واأل

قتصاد معهد بحوث اال، قتصاديين الزراعيينالمؤتمر الرابع لال، ١٩٩٣
 .آتوبرأ ٢٦ -٢٥، مرآز البحوث الزراعية، الزراعى
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 .يونيو
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 – ٣٧، دار الفكر العربى، مدينة نص، القاهرة، ص "االقتصاديات واالدارة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيمجامعة الزقازيق                   

 آلية الزراعة      
 قسم االقتصاد الزراعى                    

 
 

 
 استمارة استبيان

 
 االستزراع فى مزارع االحواضاقتصاديات 

 
 
 : م المزارع ـــــــــــــاس

 : ةـــــــــــــــــقـــــالمنط
 : واضـــــــحدد االــــــع

 : ةــتاريخ انشاء المزرع
 : غيلـــــــــخ التشــــتاري
 : تمارة ـــم االســـــــــــرق
 : ارة ــــــخ الزيـــــــتاري
    
 
 
 

 بيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال فى اغراض البحث
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 : بيانات عامة : وال أ
  :المسئول عن المرزعة -١

 :            التخصص:تعليم ال:               النوع          :              العمر
 :            المهنة االضافية :                    المهنة األساسية

                 (      )إيجار          (       )مشارآة (      )     فردى :   الملكية
      :                 الخبرة فى المجال

 
 
 : الموقع والبنية االساسية واالشراف االرشادى  -٢
 

 :الموقع 
  

 ألقرب مدينة     ألقرب مكان رصف     مكان بيع الناتج      الحصول على الزريعة
 

         ) (            )          (                 )        (             )        (    آيلو متر 
 

 :    من حيث -:ة المزرعة البنية االساسية فى منطق
) :                                 مياه صرف صحى– مياه صرف زراعى -مياه رى عذبة(المياة  
 غير –ممهدة (الطرق) :                             غير متوفرة–متوفرة (الكهرباء
        ) :    جيد– متوسط -منخفض (الصرف الصحى):                       ممهدة

 :  واألسرة :                                               ما هو مكان اقامتك الحالى 
 

 :واألسرة :                                 ما هو مكان اقامتك قبل انشاء المزرعة 
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 )مؤجرة (فى حالة وسيلة نقل ليست بالمزرعة * 
 نسبة النفوق ×الكمية ×الثمن ** 
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 : األسمدة والمخصبات 
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 فدان
 آجم
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       مخلفات دواجن

       سوبر فوسفات
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 : القروض 

هل ترغب فى 
الحصول على 
قرض من الدولة

سنة 
االقتراض

مصدر 
 القرض

 مدته قيمته
سعر 
الفائدة

الغرض 
 منه

طريقة 
السداد

شروط 
القرض

لماذا ال نعم

              

          

 
 جنيه(                            )  ر القنوات فى الدورة  تكاليف صيانة الجسور وتطهي

 :المزرعة ميزانية -
 .جنيه (                  ) ؟     المزرعة ماهى قيمة ميزانية -أ
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     ماهى مصادر تمويل المزرعة ؟-ب 
    )  ( سرة قرض من أفراد األ )     (    جهة مقرضة بنكيه(    )   مال خاص 
  ).    ( جتماعى الصندوق اإل

 (       ).طول العام (       )            موسمى :    بالمزرعة طبيعة العمل -
 : اإلنتاج والتوزيع 

 (    ) طول مدة الصيد يوم -(     )     تاريخ الصيد  (    )*  رقم الدورة داخل السنة 
 

 جهة لكالمسته جمعيات تاجر تجزئة تاجر الجملة
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 : المعوقات للنشاط 
 : معوقات تسويقية : الزريعة 

 (                )،   ال      )  (    هل تحصل على الزريعة فى ميعادها المطلوب نعم 
 (                )   آم عددالمرات التى تحتاجها فى السنة من الزريعة ) : ال(فى حالة 

 (               )                    آم عدد المرات التى تحصل عليها من الزريعة فعال 
 (               )ال ،  (              )  بصفة عامة  نعم .........سعرها عالى

 (        )، ال (    ) صعوبة النقل     نعم (       )  ، ال (       )  لدى التجار       نعم  
 (             )،  ال (           )  ارتفاع تكاليف النقل        نعم  

 
ل غير مناسبة  طريقة النق(      )   ، ال (       ) زيادة نسبة النفوق اثناء النقل    نعم 

 (   )، ال (   ) نعم 
 : ماهى مميزات مصدر الشراء عن غيره 

١-   
٢- 
٣-  
٤- 

 : معوقات تسويقية : المنتج 

سعر البيع منخفض
الكمية المسوقة 

 اجباريا
المعوق

 
 ال نعم ال نعم جهة الشراء

دفع قيمة الكمية 
 الموردة مؤجل
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 : نتاج  لزمات اإلمعوقات خاصة بمست

  -٣        -٢          -١ معوقات الحصول على األعالف   -١

 -٣   -٢   -١ معوقات الحصول على األسمدة     -٢

 -٣       -٢          -١ معوقات الحصول على مياه الرى  -٣

 -٣       -٢      -١ معوقات الصرف                     -٤

 -٣           -٢       -١ الت         معوقات النقل والمواص -٥
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Aquaculture is considered one of the main pillar of fish 

production in Egypt needed to meet the growing demand for fish 
consumption, which accounts for the production of fish from 
aquaculture exceeds 64.6% of fish production in Egypt in 2009, 
the most important private basin fish farms represents about 
54.1% of the total fish production in Egypt, and about 83.81% of 
the aquaculture production. However highlights the many 
obstacles facing this activity including the lack of production 
inputs, and lack of efficiency of the use of some factors of the 
production, as well as many of the administrative problems in 
terms of stability of tenure, and the conversion to vegetable 
farming. Which is an obstacle to the development of this pattern 
is important for the production of fish to fill the shortfall in 
routine animal in Egypt. From the above reveals an inability 
qualitative and quantitative in animal protein given that 
opportunity of self-sufficiency of red meat limited in light of the 
high cost of feed and consequently high prices. It then considers 
fish an economic substitute to satisfy the demand for animal 
products in addition to that the Egyptian fish production 
although it economical alternative to satisfy the demand for 
animal products, but he still suffers from deficiencies in the 
exploitation of fishery resources, which is full of Egypt. 

Thus, the present study aims to examine the economics of 
aquaculture in Egypt as a general target. This was based on 
achieving its objectives on the descriptive analysis and 
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quantitative variables economic position measurement either 
through characterization Economic variables inputs and outputs 
of the production process, prices, and terms of the cost structure, 
as well as characterization performance of these units to identify 
the most important determinants of the fish production in Egypt, 
also adopted the study in the statistical analysis on the use of 
simple tools such as using averages, production function, and 
cost function, list form farm income. To achieve the study 
objectives precedent above a field survey was elaborated relying 
on preliminary data field collected from the Sharkia Governorate 
using a questionnaire through a direct interviews for productive 
season 2010/2011. And other secondary published annual 
statistical bulletins issued by the Ministry of Agriculture and 
Land Reclamation (MALR) and the General Authority for Fish 
Resources Development (GAFRD) as well as some references, 
thesis, and scientific research on the subject of the study. 

By studying the current situation of Aquaculture in Egypt, 
the results showed that the production requirements per ton 
include numbers fry where loading rate for the three estimated 
classes, on average, 14.92 thousand units fry, fry fish Altobar 
cultured rate download as much, on average, 5.21 thousand units 
fry per ton relative importance of about 30% of the total number 
of units fry for plain area Husseiniya, As for the Tanis area 
where fish Altobar rate download as much, on average, 5.67 
thousand units fry per ton relative importance of about 44% of 
the total number of units fry, and in the area of Ramses where 
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Fish Altobar average load as much, on average, 5.35 thousand 
fry units per ton relative importance of about 46% of the total 
number of units of seed. 

The second type is mullet rate load averaged about 28.73 
thousand units fry per ton relative importance of about 51% of 
the total for the Sahl Al  Husseiniya, As for the Tanis area where 
mullet rate load estimated at an average of about 6.74 thousand 
units fry per ton relative importance amounted to about 52% of 
the total, while in Ramses average load on average about 5.31 
thousand units fry per ton relative importance of about 46% of 
the total, either tilapia, a third type of fish stocked, bringing the 
average number of units fry cultured 3.31 thousand units fry per 
ton relative importance amounted to about 19% of the total in the 
plain area Husseiniya, either in the area of Tanis are  average 
number of units fry cultured 0.49 thousand units fry per ton 
relative importance of about 4% of the total, and in the area of 
Ramses area average number of units fry cultured 0.99 Unit fry 
ton importance relative amounted to about 9% of the total, and 
so loading rate per ton of all kinds in the three regions of the unit 
is 17.25, 12.9, 11.65 and fry ton unit of seed units, respectively. 

As for the Feed the tons fish needs to be about 4054.7 tons 
feed standard deviation was about 4052.96 to Sahl Al 
Husseiniya, either area Tanis Van tons fish needs to be about 
675.19 tons feed standard deviation of around 1279.16, as to the 
area Ramses van tons fish needs to be about 357.31 tons feed 
with a standard deviation of around 350.11, and for the needs 
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acre of sample totaled 1987.3 tons feed with a standard deviation 
of around 3210.68. 

While ton of fish consumed about 223.46 liters of diesel in 
the productive  session with a standard deviation of around 
249.72 in Sahl Al Husseiniya, either in the area of Tanis Van ton 
consumes about 138.27 liters of diesel in the session with a 
standard deviation of around 345.42, while in the area of Ramses 
van ton of Fish need to about 65.3101 liters of diesel in the 
standard deviation session amounted to 106.06, while the 
consumption for the total sample 154.54 liters of diesel a 
standard deviation of about 266.67. 

As for the number of employees is clear that for labor 
family permanent amounted user average per ton  towards 
0.0026 workdays relative importance of some 7.69% of total 
employment used as an average per ton, amounting to about 
0.0338 day's work, and temporary amounted to about 0.0052 
day's work by about 15.38% of total employment.. At Sahl Al  
Husseiniya, either in the area of Tanis average per ton of family 
labor Standing around 0.0033 workdays relative importance of 
some 0.83% of total employment used as an average per ton, 
amounting to about .03993 working day, and the interim 
amounted to about 0.0066 day's work by about 16.53% of the 
total labor used per ton, while in the area of Ramses average 
family labor Standing ton about 0.0026 day work with a relative 
importance of approximately 7.62% of the total labor used on 
average per ton, amounting to about 0.0341 day's work. 
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The present study indicate that the the average productivity 
per feddan was 2.08 tons rose by 34.27%, followed by fish 
tilapia an average yield of about 1.56 tons by 26%, and found in 
the representative sample in the previous three areas variation in 
productivity is due to variation in the amounts of feed, seed, as 
well as within the various farms care. On the other hand, 
productivity does not stop at only quantitative. But considers 
quality as Class or size fish produced a major impact on the 
revenues and are considered family mullet better and pricier as 
the average price of a kilogram fish mullet about 18.75 pounds, 
while the price of a kilogram fish Altobar 18.59 pounds, while 
no more than a kilogram of fish tilapia 10. 57 pounds at the door 
of the farm and the average for the price. As shown in Table No. 
(34). 

Whereas the average price for  both Altobar and tilapia and 
mullet in Sahle Al-Husseiniya were 18.82 - 10.91-19.54, 
respectively, and in the area of Tanis, the average price for the 
three varieties 18.66-10.07-18.22 respectively, while the average 
price them in the area of Ramses 18.24-9.08-18.24 respectively. 
As for the total revenue per ton has averaged total revenue per 
ton for a total sample of three varieties about 38 thousand 
pounds, while the average revenue from Class Altobar of three 
regions around 18.59 thousand pounds, up 48.41%, while the 
average revenue of tilapia 1.06 thousand pounds, 2.76% , where 
revenue was obtained from class mullet about 18.75 thousand 
pounds, by 49%, and these results, it is clear that most of the 
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owners of fish farms favors bold attention to BY Altobar  at the 
expense of other items in some of these areas. 

The characterization of the structure of the cost structure 
per ton, the results showed that the average cost per ton of fish of 
Zone Sahl Al Husseiniya amounted to about 13.03 thousand 
pounds standard deviation of 13.52, and in the Tanis was about 3 
400 pounds with a standard deviation of 3.10, and in the Ramses 
was about 2.13 thousand pounds standard deviation of 0.87, and 
total sample was approximately 7 thousand pounds with a 
standard deviation was 10.13, and the average variable costs per 
tonne of which about 12.29 thousand pounds standard deviation 
of 11.89 and a relative importance of some 94.32% of the total 
costs of producing tons fish in Sal AHusseiniya, and reached 
2.77 thousand pounds with a standard deviation of 3.04 and a 
relative importance of 81.36% of the total costs of producing 
tons fish in the area Tanis, and in the Ramses was about 1.61 
thousand pounds standard deviation of 0.72 and a relative 
importance of some 75.38% of the total costs of producing tons 
of fish. 

Based on the results of the above study, it can develop the 
following recommendations: 

1. In coordination with the General Authority for Fish Resources 
Development  to get its way on the required amount of seed in 
the Promised specified and at the right price. 

2. Interest transfer fry by adjusting the number of fry in 
appropriate containers with distribution, scheduling and 
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coordination of a specific program for the dates and quantities 
supplied equipped with means of transport of tanks fitted with 
oxygen or plastic bags packed with oxygen and water. 

3. Can handle the increased mortality rate during transport 
through holding seminars free guidance for ranchers in one of 
hatcheries General Authority for Fish Resources 
Development. 

4. The need for cooperative societies to those farms to provide 
inputs such as feed or components and spinning fishing, etc. at 
reasonable prices. 

5. Combined work of new markets for each region or 
cooperative societies to provide transportation for the markets, 
which can be obtained at the best appropriate price and the 
selection of the appropriate timing and diversity of the crop to 
get the right price and in a timely manner. 



 
٨

ECONOMICS OF FISH AQUACULTURE 
IN EGYPT 

 

 

BY 

REHAM HAMDEY HEGAZY EL-MORSY 

 

A thesis submitted in partial fulfillment 

of 

the requirements for the degree of 

MASTER OF SCIENCE 

in 

Agriculture Science 

(Agriculture Economic) 

 
Agricultural Economics Department  

Faculty of Agriculture 

Zagazig University 

2012 

 



 
٩

ECONOMICS OF FISH AQUACULTURE 
IN EGYPT 

 

 

 

BY 

REHAM HAMDEY HEGAZY EL-MORSY 

B.Sc. Agric. Sci., (Agricultural Economics), Fac. Agric., 
Zagazig Univ. (2008) 

 

 

Under the Supervision of: 

Prof. Dr. Abdel Rahim Mohamed Ismail Taha   …..………... 

Prof. Emeritus of Agricultural Economics, Faculty of 
Agriculture, Zagazig University. 

Prof. Dr. El-Sayed Hassan Mahdy      …………………... 

Prof. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, 
Zagazig University. 

 



 
١٠

Approval Sheet 

ECONOMICS OF FISH AQUACULTURE 
IN EGYPT 

 

BY 
REHAM HAMDEY HEGAZY EL-MORSY 

B.Sc. Agric. Sci., (Agricultural Economics), Fac. Agric., 
Zagazig Univ. (2008) 

 

This thesis for M.Sc. degree has been 

approved by: 
Prof. Dr. Ahmed Ahmed El-Sayed   …………………... 

Prof. Emeritus of Agricultural Economics, Faculty of 
Environmental Agricultural Sciences, Suez Canal University. 

Prof. Dr. Abdel Rahim Mohamed Ismail Taha …….………... 

Prof. Emeritus of Agricultural Economics, Faculty of 
Agriculture, Zagazig University. 

Prof. Dr. El-Sayed Hassan Mahdy  …………………... 

Prof. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, 
Zagazig University. 

Prof. Dr. Ahmed Fouad Mashour   …………………... 

Prof. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, 
Zagazig University. 

Date of examination: 24/10/2012 

 


