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بمحافظة األهلية المفرخات السمكية ية داخل مختلف أنماط اإلنتاجلمؤشرات الكفاءة  قياسية دراسة اقتصادية
 كفر الشيخ

 
     2تامر محمد عبد الصادق السنتريس، 1الشاهد على أحمد محمد         

 
 جامعة بنى سويف -كلية الزراعة -زراعى المساعدأستاذ االقتصاد ال2، جامعة السويس -كلية الثروة السمكية -أستاذ االقتصاد المساعد1
 

 العربى الملخص
تعتبر المفرخات السمكية أحد المشروعات الهامة التى تساهم فى اإلستزراع السمكى من خالل إنتاج زريعة األسماك ، وعلى الرغم 

 333السنوات األخيرة ، حيث أنخفض من حوال من أهمية تلك المفرخات إال أن إنتاجها من الزريعة واألصبعيات إتجه إلى التناقص خالل 
، ويستهدف البحث بصفة عامة تقدير الكفاءة اإلنتاجية  2018مليون وحدة زريعة عام  107إلى حوال  2014مليون وحدة زريعة عام 

 واإلقتصادية لمختلف أنماط المفرخات السمكية العاملة داخل محافظة كفر الشيخ .
٪ من 10مفرخ، تمثل نحو  80اإلقتصادى الوصفى والكمى من خالل عينة عشوائية طبقية لعدد وقد إعتمد البحث على التحليل

ألف  258جملة عدد المفرخات داخل مراكز محافظة كفر الشيخ ، وقد أشارت النتائج أن المتوسط العام لحجم اإلستثمارات قد بلغ  حوالى 
أم ، وذلك لعدد دورات إنتاجية بلغ  4926زريعة ، ومتوسط عدد األمهات حوالى  مليون وحدة10.6جنيه ، كما بلغ عدد زريعة األسماك حوالى 

، وأشارت النتائج إلى أن أهم العوامل 2019-2018فدان للمفرخ، وذلك خالل موسم إنتاج  3.9دورة/السنة لمساحة قدرت بحوالى  9.6حوالى 
جم العمالة البشرية ، وكمية علف األمهات ، وأخيرًا كمية الوقود والزيوت، المؤثرة على كمية اإلنتاج من الزريعة تنحصر فى عدد األمهات ، وح

، مما يشير إلى أن اإلنتاج يتم فى المرحلة الغير إقتصادية مما يعنى  1.49، 1.19، 1.37وقد بلغت المرونة اإلنتاجية لهذه األنماط نحو
عناصر اإلنتاج المستخدمة ، هذا وقد أكدت النتائج وجود إسراف فى كمية وجود فرصة جيدة لزيادة اإلنتاج من الزريعة، وذلك بإعادة توليفة 

علف األمهات فى األحواض الخرسانية ، والنمط الخليط ، كذلك وجود إسراف فى إستخدام العمالة البشرية لهذين النمطين ، وعن دوال 
مليون وحدة زريعة ، بينما بلغ الحجم المعظم لألرباح  11.6،12.1، 13.6التكاليف أشارت النتائج إلى أن الحجم األمثل لإلنتاج قد بلغ حوالى 

مليون وحدة زريعة ألنماط األحواض الخرسانية والهابات والنمط الخليط ، على الترتيب ، كما أكدت النتائج وجود  13.3، 13.1، 14.9حوالى 
ألف  50.9،  21.9،  37.7ألف جنيه مقابل حوالى 44.8، 15، 31.3دخل ضائع لعدم الوصول إلى الحجم األمثل لإلنتاج قدر بحوالى  

د جنيه نتيجة عدم الوصول إلى الحجم الممعظم لألرباح داخل تلك األنماط السالف ذكرها وبنفس الترتيب. وعن مؤشرات الربحية اإلقتصادية فق
 239.5، وقد بلغت القيمة المضافة حوالي ، ألف جنيه 72.3، 115.6، 122.7أكدت النتائج أن صافى العائد لهذه المفرخات قد بلغ حوالى 

٪، كما أن الجنيه 35.8٪ ، 51.6٪ ،42.4ألف جنيه لنفس األنماط السابقة .هذا وقد بلغ عائد الجنية المستثمر نحو  151.7، 208.3،
الترتيب لنفس األنماط  جنيهًا على 0.76،  0.93،  0.83المنصرف على عوامل اإلنتاج الثابتة والمتغيرة يحقق قيمة مضافة بلغت حوالى 

 السابقة.
 دراسة اقتصادية، مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية، مؤشرات الكفاءة االقتصادية، المفرخات السمكية ، محافظة كفر الشيخ.الكلمات األسترشادية: 

 
 :مقدمة .1

المقتصد  فيية الهامة اإلنتاجالسمكي أحد القطاعات  اإلنتاجيعتبر 
تساهم فى زيادة الناتج  التيالرئيسية  ، حيث يعد أحد المواردالقومي

القومي الزراعي من ناحية وأحد الركائز األساسية لسد الفجوة الغذائية 
 من البروتين الحيواني من ناحية أخري. 

المفرخات السمكية األهلية والحكومية أحد المشروعات  دوتع        
اهماتها الهامة التي تساهم فى تنمية االستزراع السمكي من خالل مس

والمحدد  الرئيسيتعتبر المدخل  والتي األسماكزريعة  إنتاجفى 
لالستزراع السمكي فى مصر. ومع زيادة الطلب على زريعة 

، خاصة أسماك المياه العذبة، ومع عدم الوفاء الكامل األسماك
تبرز الحاجة الى أهمية  األسماكرخات الحكومية فى توفير زريعة للمف

 ةسد احتياجات المزارع السمكية من الزريع المفرخات األهلية فى
واإلصبعيات، وقد بلغ عدد المفرخات السمكية المرخصة 

مليون وحدة زريعة 107حوالى  إنتاجمفرخ، تساهم فى  1009حوالى
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. وتعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات 2018وذلك خالل عام 
بة ، حيث خاصة أسماك المياه العذ األسماكزريعة  إنتاجالرائدة فى 

مفرخ مرخص، يمثل نحو  800بلغ عدد المفرخات بها حوالى 
رب ما يق إنتاجمن جملة عدد المفرخات بمصر تساهم فى  79.2٪

، وتتعدد أنماط المفرخات السمكية مليون وحدة زريعة 93من حوالى 
األحواض  هيلشيخ حيث يوجد ثالثة أنماط امحافطة كفر  في

 ليط.الخرسانية والهابات والنمط الخ
 مشكلة البحث: .2

عة زري إنتاجعلى الرغم من أهمية المفرخات السمكية فى        
ها من الزريعة اتجه الى التناقص إنتاجفى مصر اال أن  األسماك

مليون وحدة  333خالل السنوات األخيرة حيث انخفض من حوالى 
 2018زريعة عام وحدة مليون  107لى حوالى إ 2014زريعة عام 

، األمر الذى يتطلب دراسة  ٪ 32.1بلغت نحو  بنسبة انخفاض
 إنتاجاقتصاديات مختلف أنماط المفرخات األهلية القائمة على 

داخل محافظة كفر الشيخ للوقوف على كفاءتها  األسماكوزريعة 
 . واالقتصاديةية اإلنتاج

 أهداف البحث: .3
 يةاإلنتاجكفاءة تقدير اللى يهدف البحث بصفة عامة إ      

العاملة داخل محافظة لمفرخات السمكية ا أنماطلمختلف  يةواالقتصاد
هداف الفرعية ء على األوذلك من خالل القاء الضو كفر الشيخ 

 التالية:
 دراسة الوضع الراهن للمفرخات السمكية فى مصر مع اإلشارة .1
 الوضع فى محافظة كفر الشيخ. إلى
زريعة  إنتاجقتصادية المرتبطة بتوصيف كافة المتغيرات اال .2

 عينة البحث.بلمفرخات السمكية داخل مختلف أنماط ا األسماك
داخل مختلف  األسماكزريعة  إنتاجالقياس اإلحصائي لدوال  .3

 أنماط المفرخات السمكية الراهنة.
بالمفرخات  األسماكزريعة  نتاجبنود هيكل تكاليف إلاستعراض  .4

 ياإلنتاجلدوال التكاليف بهدف التخطيط  اإلحصائيالسمكية والقياس 
  .لألرباحمثل والحجم المعظم للحجم األ لهذه المفرخات والوصول

 أهمية البحث: .4
تعتبر دارسة الوضع الراهن للمفرخات السمكية داخل نشاط         
ذو اهمية كبيرة على اعتبار ان الكميات المنتجة من  األسماك إنتاج

 جنتاإلتعتبر أحد المكونات والمدخالت الرئيسية  األسماكزريعة 
مصر بصفة عامة ومحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة،  في األسماك

زارع بالم األسماك إنتاجومن ثم فهي تلعب دورا هاما فى زيادة 
 .منها الذاتيالسمكية وتحقيق االكتفاء 

 أسلوب البحث ومصادر جمع البيانات: .5
تصادي اعتمد البحث بصفة أساسية علي أسلوبي التحليل االق     

من خالل استخدام أساليب  التحليل اإلحصائي  ،الوصفي والكمي
البسيطة والمتمثلة فى المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، وكذلك 
تقدير معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور عدد المفرخات وزريعة 

 .األسماك
وقد تم تقدير دوال اإلنتاج فى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة      

. كما استعرض البحث ف فى الصورة التكعيبيةدوال التكاليوتقدير 
فى عائد الجنيه  ةمؤشرات الربحية ومقاييس الكفاء االقتصادية والمتمثل

وأخيرًا معامل  الربحية النسبية ، هامش ربح المنتج،  ،المستثمر
هذه الكفاءة االقتصادية، بهدف الحكم على كفاءة اداء وتقييم 

 إنتاجل موسم لشيخ خالالمفرخات داخل محافظة كفر ا
ق اهدافه على نوعين من وقد اعتمد البحث فى تحقي  .2018/2019

، البيانات األولية باستخدام عينة عشوائية طبقية البيانات أولهما
زريعة أسماك  إنتاجلمختلف انماط المفرخات السمكية القائمة على 
، 2018/2019 إنتاجالمياه العذبة لمحافظة كفر الشيخ خالل موسم 

يها البيانات المنشورة وغير المنشورة الصادرة من الهيئة العامة وثان
 لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصالح االراضي.

 اختيار عينة البحث: .6
المفرخات  النسبية لعدد األهمية( 1يوضح الجدول رقم )       

ات وكذلك عدد مفرخ سمكيةالالمفرخات نماط األهلية داخل مختلف أ
يتبين  هومن،  2018عام محافظة كفر الشيخ خالل بالعينة البحثية 
من جملة عدد المفرخات  ٪25مفرخ، تمثل نحو  200وجود حوالى 

تمثل  ،مفرخ 450 حوالى وجودتبين حواض الخرسانية، كذلك تتبع األ
 وأخيراً  ،تمثل نظام الهاباتمن جملة عدد المفرخات  ٪ 56.3نحو 

من جملة عدد  ٪ 18.7تمثل نحو  ،مفرخ 150وجود حوالى 
هذا ليط )أحواض خرسانية + الهابات(. المفرخات تمثل النظام الخ
مفرخ ما بين مرخصة  800ة حوالى هليوقد بلغ عدد المفرخات األ

أنماط المفرخات ووفقا لألهمية النسبية لمختلف مرخصة، ير وأخري غ
، 20حوالى  تمثلعينة عشوائية طبقية  السمكية األهلية فقد تم اختيار

ومن ثم يصبح عدد لمختلف األنماط سالفة الذكر،   خمفر 15، 45
من جملة عدد  ٪10و مفرخ، تمثل نح 80حوالى  مفرخات العينة
 ل المحافظة.خالمفرخات دا
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ر الشيخ خالل عام األهمية النسبية لعدد المفرخات األهلية )المرخصة وغير المرخصة( داخل مختلف األنماط بمحافظة كف .1م جدول رق
2018. 

 

 أنماط المفرخات

 إجمالي مفرخات العينة إجمالي المفرخات

 من جملة النمط ٪ عدد المفرخات  (٪)          عدد المفرخات 

 أحواض خرسانية

 حجم االستثمارات

 ألف جنية( 300-350)

200 25.0 20 25.0 

 الهابات

 حجم االستثمارات

 ألف جنية 200-250)

450 56.25 45 56.25 

 الخليط

 حجم االستثمارات

 ألف جنية( 250-300)

150 18.75 15 18.75 

 100 80 100 800 جملة

شورة ُجمعت وُحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، سجالت حصر المفرخات، بيانات غير من المصدر:
2019. 

  ية:نتائج البحثال .7
 :والحكومية من المفرخات األهلية اإلنتاجتطور كمية . 1.7 

أن كمية الى  ( 2الواردة بالجدول رقم ) األرقامتشير 
مليون  64من المفرخات األهلية بلغت أدنى قيمة لها حوالى  اإلنتاج

، في حين بلغت أقصى قيمة لها 2009وحده زريعة خالل عام 
. وهذا وقد 2014ام مليون وحده زريعة وذلك خالل ع 244حوالى 

من المفرخات األهلية حوالى  اإلنتاجبلغ المتوسط العام لكمية 

تص بكمية اإلنتاج من خوفيما ي. مليون وحده زريعة 132.6
مليون وحده  23بلغت أدنى قيمة لها حوالى فقد المفرخات الحكومية 
 89، في حين بلغت أقصى قيمة لها حوالى 2008زريعة خالل عام 

. وهذا وقد بلغ المتوسط 2014زريعة وذلك خالل عام مليون وحده 
مليون وحده  48.1من المفرخات الحكومية حوالى  اإلنتاجالعام لكمية 

 زريعة.

صبعيات أسماك البلطي بالمفرخات األهلية والحكومية خالل  الفترة من  كمية اإلنتاج من .2جدول رقم    2018-2007زريعة وا 
 اإلنتاج: مليون وحدة زريعة

 التطور ٪ جملة مفرخات حكومية مفرخات أهلية لسنةا

2007 113 26 139 100.00 

2008 119 23 142 102.16 

2009 64 29 93 66.91 

2010 169 41 210 151.08 

2011 174 71 245 176.26 

2012 191 52 243 174.82 

2013 219 71 290 208.63 

2014 244 89 333 239.57 

2015 67 71 138 99.28 

2016 77 25 102 73.38 

2017 77 49 126 90.65 

2018 77 30 107 76.98 

  2168 577 1591 جملة

  180.67 48.08 132.58 المتوسط

)٪( 73.39 26.61 100.00  

 ، أعداد غير متفرقة.2019رة وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، سجالت حصر المفرخات، بيانات غير منشو  المصدر:
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أسماك البلطى أدنى زريعة  هذا وقد بلغت جمله اإلنتاج من

، في حين 2009مليون وحده زريعة خالل عام 93قيمة لها حوالى
مليون وحده زريعة وذلك خالل  333بلغت أقصى قيمة لها حوالى 

 180.7حوالى لزريعة األسماك بلغ المتوسط العام كما . 2014عام 
 وبدراسة االتجاه الزمنى العام لتطور كمية اإلنتاج ون وحده زريعة.ملي

تبين عدم المفرخات (  فى 3بالجدول رقم ) من زريعة األسماك
سلسلة بيانات ال الزمنى العام نتيجة لتذبذب معنوية معامل االتجاه

ولكن بمعدل الزمنية خالل فتره الدراسة وان كانت تميل الى التناقص 
األمر الذى يشير أن  المفرخات االهلية والحكوميةفى غير معنوى 

هناك ثبات نسبي فى إنتاج زريعه األسماك حول الوسط الحسابي
 .2018 -2007معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور عدد المفرخات األهلية والحكومية واإلجمالي العام خالل الفترة من  .3جدول رقم 

التغير  مقدار االتجاه الزمنى العاممعادلة  نوع المفرخات رقم المعادلة
 السنوي 

معدل التغير 
 السنوي ٪

2\R F 
 المحسوبة

 Ŷ = 154.28 -3.33Ti أهلية 1
         (3.79)** (-.605)  (3.33) (2.51) 0.35 0.36 

 Ŷ = 37.33+ 1.65Ti حكومية 2
       (2.64)*    (0.86)   

1.65 3.43 0.069 0.74 

 Ŷ = 191.62- 1.68Ti جمله 3
      (3.69)** (-0.23)   (1.65) (0.93) 0.006 0.05 

 (.2الواردة بالجدول رقم ) ألرقام: نتائج التحليل االحصائي المصدر
 المؤشرات العامة ألنماط المفرخات األهلية بعينة البحث: . 2.7

المؤشرات العامة لمختلف أنماط ( 4يوضح الجدول رقم )
حث ومنه يتبين أن: متوسط حجم المفرخات االهلية داخل عينة الب

، ألف جنية 308.6االستثمارات للمفرخ قد بلغ أعلي قيمة له حوالي 
من متوسط العينة لمفرخات النمط األول، مقابل  ٪ 121.1تمثل نحو 
من متوسط العينة داخل  ٪75، تمثل نحو ألف جنية 202.4حوالي 

ستثمارات مفرخات النمط الثاني، وقد بلغ المتوسط العام لحجم اإل
مليون وحدة زريعة. بينما متوسط عدد الزريعة للمفرخ قد  258حوالي 

تمثل نحو  ،وحدة زريعة مليون  12.8بلغ اعلي قيمة له حوالي 
وقد بلغ  ،من متوسط العينة وذلك لمفرخات النمط االول 121.4٪

مليون وحدة فى النمط الثانى 11المتوسط العام لعدد الزريعة حوالي 
مليون وحدة زريعة تمثل نحو  8.5مقابل حوالي فى ال)الهابات(،و 

أما عن  ،من متوسط العينة داخل مفرخات النمط الثالث ٪ 82.4
تمثل  ،فدان 4.6متوسط مساحة المفرخ قد بلغ اقصي قيمة له حوالي 

مقابل  ،من متوسط العينة لمفرخات النمط االول ٪116.1نحو 
العينة داخل  من متوسط ٪81.1تمثل نحو  ،فدان 3.1حوالي 

مساحة المفرخ  لمتوسط العام المفرخات النمط الثاني ، كما بلغ 
علي متوسط عدد الدورات فقد بلغ أ ب تصخوفيما يفدان.  3.7حوالي 

توسط العينة من م ٪ 107.1، تمثل نحو دورة 10.4قيمة له حوالي 
 ٪ 96.6دورة ، تمثل نحو  9.2، مقابل حوالي لمفرخات النمط االول

كما بلغ  ، الثالثالثانى و العينة داخل مفرخات النمط ط من متوس
بلغ متوسط عدد فقد خيرا رة. وأدو  9.6حوالي متوسط عدد الدورات 

 114.5أم، تمثل نحو  5514األمهات بالمفرخ أعلي قيمة له حوالي 
 ،أم 4272مقابل حوالي  ،٪ من متوسط العينة لمفرخات النمط االول

 ،عينة داخل مفرخات النمط الثالث٪ من متوسط ال85.7تمثل نحو 
 أم. 4926بمتوسط عام بلغ حوالي 

 داخل األسماك زريعة إنتاج على المؤثرة العوامل. 3.7
 :البحث عينة

 القياس نتائج إلى( 5) رقم بالجدول الواردة المعادالت تشير
 داخل األسماك زريعة إنتاج على المؤثرة العوامل ألهم اإلحصائي
 الكمية زيادة أن النتائج تشير حيث البحث، عينةب األهلية المفرخات
 البشرية العمالة وحجم األمهات، عنصر من٪ 10 بنسبة المستخدمة

 زيادة إلى تؤدى والزيوت، الوقود وكمية ، األمهات علف وكمية ،
 على ،٪ 0.9 ،٪ 1.9 ،٪ 3.8 ،٪ 7.1 بنحو الزريعة من اإلنتاج
 مقابل ،(الخرسانية حواضاأل) األول النمط لمفرخات وذلك ، الترتيب
 الثانى النمط مفرخات فى٪ 0.8،٪ 1.4،٪ 3.2،٪ 6.5 نحو

 لمفرخات ،٪ 1.1،٪ 1.7 ،٪ 3.3 ،٪ 8.9 نحو مقابل الهابات،
 . الخليط الثالث النمط

 بلغ قد المعدل التحديد معامل أن إلى النتائج توضح كما
 أن أى ، المفرخات لهذه الترتيب على ، 0.62 ،0.73 ،0.65 نحو
 األسماك زريعة إنتاج فى التغيرات ،من٪ 62 ،٪ 73،٪ 65 نحو
 نسبة تشير كما. الدالة تضمنتها التى العوامل فى التغير إلى يعزى 
 البيانات لطبيعة المستخدمة النماذج مطابقة مدى إلى المحسوبة ف

 . القياس موضع
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 .2018/2019 إنتاجة البحث في محافظة كفر الشيخ خالل موسم المؤشرات العامة ألنماط المفرخات األهلية داخل عين .4جدول رقم 

 
 
 

 المؤشرات العامة
 
 

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات

ألف  250-300) 
(جنية  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
ألف  150-250)

(جنية  
 

 النمط الثالث
)األحواض الخرسانية+ 

 الهابات(
راتحجم االستثما  

(ألف جنية 200-300)  
 

 
 
 
 

 جملة
 

 80.0 15.0 45.0 20.0 عدد مفرخات العينة
٪) ) 25.0 456.  618.  100.0 

ألف متوسط حجم االستثمارات )
(جنية  308.6 202.4 263.1 582  

٪) ) 121.1 75 410  100.0 
م. عدد الزريعة للمفرخ )مليون 

.812 وحدة(  510.  58.  610.  

٪) ) 21.41  95.9 82.4 00.01  
.13 4.6 م. مساحة المفرخ )فدان(  4.1 933.  

٪) ) 16.11  2.118  23.01  2100.0  
ية في السنة اإلنتاجم. عدد الدورات 

.410 للمفرخ  9.2 29.  69.  

٪) ) 1.710  2.69  796.  100.0 
02649. 4272.0 4992.0 5514.0 م. عدد االمهات بالمفرخ  

٪) ) 5.411  0100.  785.  100.0 
   ُوحسبت من بيانات العينة البحثية . ُجمعتالمصدر: 

المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لعناصر اإلنتاج المستخدمة . 4.7
 في المفرخات السمكية داخل عينة البحث:

 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لعدد األمهات: .1.4.7
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية  (6يوضح الجدول رقم )
خدمة في المفرخات السمكية داخل واالقتصادية لعدد االمهات المست

مختلف االنماط بعينة البحث بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج 
ومنه يتبين أن:المرونة اإلنتاجية لعدد االمهات قد  2018/2019

بمزارع النمط الثاني ، في حين  0.648بلغت ادني قيمة لها حوالي 
لث . مما لمزارع النمط الثا 0.892بلغت اقصي قيمة لها حوالي 

يشير الي كفاءة استخدام هذا العنصر حيث كونها موجبة واقل من 
الواحد الصحيح، أي حالة العائد المتناقص للسعة، مما يشير الي ان 
استخدام هذا العنصر يتم في المرحلة االقتصادية )الثانية( من قانون 

 تناقص الغلة .

المتوسط لعدد وأكدت النتائج بالجدول السابق ان الناتج           
مليون زريعة بمزارع النمط االول،  0.210االمهات قد بلغ حوالي 

مليون زريعة لمزارع النمط الثاني مقابل حوالي  0.270مقابل حوالي 
مليون زريعة لمزارع النمط الثالث.  كما بلغ الناتج الحدي  0.142

مليون زريعة بمزارع النمط االول،  0.150لعدد االمهات حوالي 
مليون زريعة لمزارع النمط الثاني وحوالي  0.175ل حوالي مقاب

 مليون زريعة لمزارع النمط الثالث . 0.127
وبدراسة الكفاءة االقتصادية لعدد االمهات المستخدمة في 
المفرخات باالستناد الي معيار نسبة قيمة الناتج الحدي لتكلفة الفرصة 

يتبين انها قد تزايدت البديلة له أو سعر الكجم من هذا المورد ، حيث 
للنمط الثاني، ثم  1.02للنمط االول الي نحو  0.87من نحو 

للنمط الثالث ، حيث اخذت قيمة موجبة  0.74تناقصت الي حوالي 
واقل من الواحد الصحيح بالنمطين االول والثالث، مما يدل علي ان 
هناك عدم كفاءة في استخدام هذا المورد، اال انه مازال في المرحلة 
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  2018/2019 إنتاجداخل مختلف أنماط المفرخات ال سمكية بعينة البحث في محافظة كفر الشيخ خالل موسم  األسماكزريعة  إنتاجالنماذج القياسية ألهم العوامل المؤثرة على  .5جدول رقم  

 رقم
المرونة  اإلنتاجالنموذج القياسي لدالة  أنماط المفرخات المعادلة

 اإلجمالية
2\R F 

 حسوبةالم

4 
 النمط األول )األحواض الخرسانية(

 حجم االستثمارات
 ألف جنية( 250-300)

4X log 0930,+ 3X log+ 0,186 2Xlog + 0,375  1Xlog 1.68 + 0,713 =  ilog q 
                  (4.46)**      (7.26) **     (4.05)*               (3.12)*       (2.24)* 1.367 0.65 **26.4 

5 
 النمط الثاني )الهابات(
 حجم االستثمارات

 ألف جنية( 150-250)

4Xlog 0790,+ 3Xlog+ 0,142 2Xlog+ 0,317  1Xlog1.41 + 0,648 =  ilog q 
                   (3.12)**      (5.48) **     (3.27)*                (2.42)*      
(2.16)*  

1.186 0.73 41.5** 

6 

 النمط الثالث
 األحواض الخرسانية+ الهابات()

 حجم االستثمارات
 ألف جنية( 200-300)

4Xlog 0.106+ 3Xlog+ 0,165 2Xlog+ 0,326  1Xlog1.52 + 0,892 =  ilog q 
                  (2.92)**      (3.72) **     (3.15)*             (2.36)*       (2.14)* 1.489 0.62 **13.1 

 ٪1 معنوية عند*= ٪ *5معنوية عند *= 
 :حيث أن

 .iبالمليون وحدة في المشاهدة  األسماكزريعة من المفرخ  اإلنتاجالقيمة التقديرية لكمية  
 (sX) = في المشاهدة  األسماكزريعة  إنتاجالمستخدمة في  اإلنتاجالقيمة التقديرية لكمية عناصرi. 

i  =20 ،45 ،15 ثوالثاني والثال للنمط االول. 
 لبيانات الدراسة البحثية. تحليل االحصائي: نتائج الالمصدر
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ية واالقتصادية لعدد االمهات المستخدمة في المفرخات السمكية داخل مختلف االنماط بعينة البحث اإلنتاجمؤشرات الكفاءة  .6جدول رقم 
 .2018/2019 إنتاجبمحافظة كفر الشيخ خالل موسم 

 مؤشرات الكفاءة

ولالنمط األ   
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات 

ف جنيةال (250-300)  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
ألف جنية(150-250)  

 النمط الثالث
 )األحواض الخرسانية+ الهابات(

 حجم االستثمارات
ألف جنية (200-300)  

    مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
يةاإلنتاجالمرونة   0.713 0.648 20.89  

 0.142 0.270 0.210 الناتج المتوسط )مليون زريعة(
 0.127 0.175 0.150 الناتج الحدي )مليون زريعة(
    مؤشرات الكفاءة االقتصادية

 32 32 32 سعر االلف وحدة من زريعة )جنية(
 4.07 5.61 4.79 قيمة الناتج الحدي )جنية(
 5.5 5.5 5.5 سعر االم الواحدة )جنية(

*اءة االقتصاديةمعامل الكف  0.87 1.02 0.74 
سعر الوحدة.÷ *معامل الكفاءة االقتصادية =قيمة الناتج الحدى          سبت من استمارات البحث الميداني.معت وحُ جُ  المصدر:  

 استخدامهم ترشيد بضرورة المنتجين ينصح لذا( الثانية) االقتصادية
 النمط مزارع تفوقت دوق هذا. االقتصادية الكفاءة لتحقيق العنصر لهذا

 الكفاءة معامل لبلوغ نظرا، االقتصادية الكفاءة تحقيق في الثاني
      . الصحيح الواحد االقتصادية
 :االقتصادية لحجم العمالة البشريةية و اإلنتاجالمؤشرات  2.4.7

( والذي يوضح 7الواردة بالجدول رقم ) األرقامباستعراض 
حجم العمالة البشرية ية واالقتصادية لاإلنتاجمؤشرات الكفاءة 

داخل مختلف االنماط بعينة  المستخدمة في المفرخات السمكية
ية لحجم العمالة البشرية قد اإلنتاجأن المرونة  ، حيث يتبينالبحث

بمزارع النمط الثاني ، في حين  0.317بلغت ادني قيمة لها حوالي 
ر لمزارع النمط االول . مما يشي 0.375بلغت اقصي قيمة لها حوالي 

الي كفاءة استخدام هذا العنصر حيث كونها موجبة واقل من الواحد 
. مما يشير الي ان ، أي حالة العائد المتناقص للسعةالصحيح 

)الثانية( من قانون استخدام هذا العنصر يتم في المرحلة االقتصادية 
 .تناقص الغلة 
اكدت النتائج ان الناتج المتوسط لحجم العمالة البشرية قد و 

، في حين بلغ حوالي مليون زريعة بمزارع النمط االول 5.1حوالي بلغ 
مليون  4.1مقابل حوالي  مليون زريعة لمزارع النمط الثاني 7.6

 1.9حين بلغ الناتج الحدى حوالى  ،زريعة لمزارع النمط الثالث 
مليون وحدة زريعة ، وذلك لمفرخات األحواض الخرسانية  1.3، 2.4،

 خليطة على الترتيب ، والهابات واألحواض ال
 0.76يتضح ان الكفاءة االقتصادية قد تزايدت من نحو و 

للنمط الثاني، ثم تناقصت الي حوالي  0.97للنمط االول الي نحو 

للنمط الثالث ، حيث اخذت قيمة موجبة واقل من الواحد  0.53
الصحيح بالنمطين االول والثالث ، مما يدل علي ان هناك عدم كفاءة 

م هذا المورد ، الي انه مازال في المرحلة االقتصادية في استخدا
)الثانية( لذا ينصح المنتجين بضرورة ترشيد استخدامهم لهذا العنصر 
لتحقيق الكفاءة االقتصادية . هذا وقد تفوقت مزارع النمط الثاني في 

فاءة االقتصادية تحقيق الكفاءة االقتصادية ، نظرا لبلوغ معامل الك
 الواحد الصحيح .

 :االمهات لعلف واالقتصادية اإلنتاجية المؤشرات. 3.4.7
 يوضح والذي( 8) رقم بالجدول الواردة األرقام باستعراض

 في المستخدم االمهات لعلف واالقتصادية اإلنتاجية الكفاءة مؤشرات
 يتبين حيث، البحث بعينة االنماط مختلف داخل السمكية المفرخات

 ، 0.186 نحو بلغ قد األمهات علف لعنصر اإلنتاجية المرونة أن
 ، 0.77 حوالى المتوسط الناتج قيمة بلغت كما ، 0.165 ، 0.142
 الحدى الناتج  قيمة بلغ حين فى زريعة وحدة مليون  0.65 ، 1.25
 ألنماط وذلك زريعة وحدة مليون  0.11 ، 0.18 ، 0.14 حوالى

 .الترتيب على ، الخليط والنمط والهابات الخرسانية األحواض
 أن النتائج أكدت اإلقتصادية الكفاءة مؤشرات بدراسةو 

 فى ، األحواض لنمط 0.83 نحو بلغ قد اإلقتصادية الكفاءة معامل
 الذى األمر ، الهابات لنمط 1.03 نحو إلى المعامل هذا إرتفع حين
 ونمط الخليط للنمط العنصر هذا إستخدام فى إسراف وجود إلى يشير

 هذين داخل العنصر هذا إستخدام شيدتر  من البد ، ثم ومن األحواض
 الكفاءة تحقيق في الثاني النمط مزارع تفوقت وقد هذا النمطين،

.الصحيح الواحد االقتصادية الكفاءة معامل لبلوغ نظرا،  االقتصادية
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داخل مختلف االنماط بعينة ية واالقتصادية لحجم العمالة البشرية المستخدمة في المفرخات السمكية اإلنتاجمؤشرات الكفاءة  .7جدول رقم 
 .2019 /2018 إنتاجالبحث بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم 

 مؤشرات الكفاءة

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات 

ألف جنية(250-300)  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
ألف جنية (150-250)  

 النمط الثالث
()األحواض الخرسانية+ الهابات  

 حجم االستثمارات
ألف جنية (200-300)  

    مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
يةاإلنتاجالمرونة   0.375 0.317 0.326 

.15 الناتج المتوسط )مليون زريعة(  7.6 14.  
 1.3 2.4 1.90 الناتج الحدي )مليون زريعة(
    مؤشرات الكفاءة االقتصادية

 32 32 32 سعر االلف وحدة من زريعة )جنية(
 42.40 77.60 60.80 قيمة الناتج الحدي )جنية(
 80 80 80 اجر العامل اليومي )جنية(
 0.53 0.97 0.76 معامل الكفاءة االقتصادية

سبت من استمارات البحث الميداني.معت وحُ جُ  المصدر:  
سمكية داخل مختلف االنماط بعينة البحث ية واالقتصادية لعلف االمهات المستخدم في المفرخات الاإلنتاجمؤشرات الكفاءة  .8جدول رقم 

 .2018/2019 إنتاجبمحافظة كفر الشيخ خالل موسم 

 مؤشرات الكفاءة

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات 

ألف جنية(250-300)  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
ألف جنية(150-250)  

 النمط الثالث
ابات()األحواض الخرسانية+ اله  
 حجم االستثمارات

ألف جنية(200-300)  
    مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية

يةاإلنتاجالمرونة   0.186 0.142 0.165 
 0.648 1.246 0.769 الناتج المتوسط )مليون زريعة(
 0.107 0.177 0.143 الناتج الحدي )مليون زريعة(
    مؤشرات الكفاءة االقتصادية
جنية(سعر االلف وحدة من زريعة )  32 32 32 
 3.41 5.67 4.57 قيمة الناتج الحدي )جنية(
 5.5 5.5 5.5 سعر الكجم من العلف )جنية(
 0.62 1.03 0.83 معامل الكفاءة االقتصادية

جمعت وحسبت من استمارات البحث الميداني. المصدر:  
 ية واالقتصادية لكمية الوقود والزيوتاإلنتاجالمؤشرات  .4.4.7

( والذي يوضح 9الواردة بالجدول رقم ) اماألرقباستعراض      
ية واالقتصادية لكمية الوقود والزيوت اإلنتاجمؤشرات الكفاءة 

المستخدمة في المفرخات السمكية داخل مختلف االنماط خالل موسم 
ية لكمية الوقود اإلنتاجالمرونة  أن ، حيث يتبين 2018/2019

النمط الثاني ، ارع بمز  0.079والزيوت قد بلغت ادني قيمة لها حوالي 
لمزارع النمط الثالث .  0.106في حين بلغت اقصي قيمة لها حوالي 

مما يشير الي كفاءة استخدام هذا العنصر حيث كونها موجبة واقل 

. مما يشير ، أي حالة العائد المتناقص للسعةمن الواحد الصحيح 
الثانية( من الي ان استخدام هذا العنصر يتم في المرحلة االقتصادية )

الناتج المتوسط لكمية الوقود  نقانون تناقص الغلة، كما تبين أ
مليون زريعة بمزارع النمط االول، في  20.67والزيوت قد بلغ حوالي 

مليون زريعة لمزارع النمط الثاني . مقابل  16.6حين بلغ حوالي 
الناتج  فى حين قدريون زريعة لمزارع النمط الثالث .مل 38.5حوالي 

مليون زريعة بمزارع النمط  1.9حوالي بحدي لكمية الوقود والزيوت ال
 . مليون زريعة لمزارع النمط الثاني 1.31االول، في حين بلغ حوالي 
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ية واالقتصادية لكمية الوقود والزيوت المستخدمة في المفرخات السمكية داخل مختلف االنماط بعينة اإلنتاجمؤشرات الكفاءة . 9جدول رقم 
 2018/2019 إنتاجبمحافظة كفر الشيخ خالل موسم البحث 

 مؤشرات الكفاءة

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(

-250حجم االستثمارات )
ألف جنية(300  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
ألف جنية(150-250)  

 النمط الثالث
 )األحواض الخرسانية+ الهابات(

 حجم االستثمارات
ألف جنية(200-300)  

    مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية
يةاإلنتاجالمرونة   0.093 0.079 0.106 

720.6 الناتج المتوسط )مليون زريعة(  16.6 538.  
.14 1.3 1.9 الناتج الحدي )مليون زريعة(  
    مؤشرات الكفاءة االقتصادية

 32 32 32 سعر االلف وحدة من زريعة )جنية(
 130.5 42.0 61.50 قيمة الناتج الحدي )جنية(
 25 25 25 سعر اللتر من الوقود )جنية(
 5.22 1.68 2.46 معامل الكفاءة االقتصادية

جمعت وحسبت من استمارات البحث الميداني.  المصدر:  
مليون زريعة لمزارع النمط الثالث . وبدراسة الكفاءة  4.1مقابل حوالي 

ات السمكية االقتصادية لكمية الوقود والزيوت المستخدمة في المفرخ
باالستناد الي معيار نسبة قيمة الناتج الحدي لتكلفة الفرصة البديلة له 

 من تناقصتاو سعر الكجم من هذا المورد ،حيث يتضح انها قد 
 أقصاها بلغت ثم، الثاني للنمط 1.7 نحو الي االول للنمط 2.5 نحو

 الواحد من واكبر موجبة قيمة أخذت حيث الثالث للنمط 5.2 حوالي
 كفاءة عدم هناك ان علي يدل مما، الثالثة األنماط داخل صحيحال
 االقتصادية المرحلة في مازال انه الي، المورد هذا استخدام في
 العنصر لهذا استخدامهم ترشيد بضرورة المنتجين ينصح لذا( الثانية)

  .  االقتصادية الكفاءة لتحقيق
أنماط  النسبية لبنود هيكل التكاليف لمختلف األهمية. 5.7

  المفرخات السمكية:
 التكاليف الثابتة: 1.5.7

لي أن تكاليف ( إ10الواردة بالجدول رقم ) األرقامتشير 
بنود التكاليف الثابتة  الفائدة على رأس المال تحتل المرتبة األولي بين

جنية لكل  2.02، بما يوازي ألف جنية 21.5حوالي عام بلغ متوسط ب
تكلفة  وتأتي التكاليف، من جملة ٪9.1الف زريعة، تمثل نحو 

 ألف جنية 14.1بلغ حوالي فى المرتبة الثانية بمتوسط عام  اإليجار
من جملة  ٪ 5.96جنية لكل الف زريعة، تمثل نحو  1.3بما يوازي 
 بلغ حيث الثالثة، المرتبة فى  الدائمة العمالة تكلفة وتأتي التكاليف،
 1.24 يوازي  بما جنية ألف 13.3 حوالي العينة لجملة العام المتوسط

، الثابتة التكاليف جملة من٪ 5.6 نحو تمثل، زريعة الف لكل جنية

 الثابتة التكاليف بنود بين الرابعة المرتبة واإلشراف االدارة تكلفة وتحتل
 لكل جنية 1.2 يوازي  بما، جنية ألف 12.9 حوالي بلغ عام بمتوسط

 تكلفة تأتى ثم التكاليف، جملة من٪ 5.5 نحو تمثل، زريعة الف
 المرتبة فى والمعدات لألدوات واالهالك واإلنشاءات للمبانى اإلهالك
 ،9.8 حوالي بلغ عام بمتوسط ، الترتيب على والسادسة الخامسة

، زريعة الف لكل جنية 0.92،0.58 يوازي  بما، جنية ألف ،6.2
  الكلية التكاليف جملة من٪ 2.6 ،4.2 نحو تمثل

 حوالي  بلغت فقد العينة جملةل  الثابتة للتكاليف بالنسبة و
 تمثل، زريعة الف لكل جنية 7.2 حوالى يوازي  بما، جنية ألف 77.2
 .التكاليف جملة من٪ 32.2 نحو

 التكاليف المتغيرة .2.5.7
تبين األرقام الواردة بذات الجدول أن اجور العمالة المؤجرة 
الموسمية تحتل المرتبة األولي بين بنود التكاليف المتغيرة حيث بلغ 

 6.5ألف جنية، بما يوازي  69.6لمتوسط العام لجملة العينة حوالي ا
٪ من جملة التكاليف، ثم 29.4جنية لكل الف زريعة، تمثل نحو 

تأتى تكلفة جملة األعالف فى المرتبة الثانية بين بنود التكاليف 
 4.2ألف جنية، بما يوازي  50.5المتغيرة بمتوسط العام بلغ حوالي 

٪ من جملة التكاليف، كما 21.4ة، تمثل نحو جنية لكل الف زريع
تحتل تكلفة علف األمهات فى المرتبة الثالثة ، بمتوسط بلغ 

جنية لكل الف زريعة، تمثل  3.25الف جنية، بما يوازي  34.7حوالي
 ٪ من جملة التكاليف،14.70نحو
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عينة البحث في محافظة كفر الشيخ ب األهلية ات السمكيةالمفرخنماط نود هيكل التكاليف داخل مختلف أالنسبية لب األهمية. 10رقم جدول 
 .(2018/2019) إنتاجخالل موسم 

 بنود هيكل التكاليف

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات 

(ألف 250-300)
 جنية

  

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االستثمارات
(ألف 150-250)

 جنية

 النمط الثالث
+ )األحواض الخرسانية

 الهابات(
 حجم االستثمارات

ألف  (200-300)
 جنية

 إجمالي العينة

م. نصيب 
 المفرخ 
)ألف 
 جنية(

م. نصيب 
الف 
زريعة 
 )بالجنية(

م. نصيب 
 المفرخ

)ألف  
 جنية(

م. نصيب 
الف 
زريعة 
 )بالجنية(

م. نصيب 
 المفرخ 
)ألف 
 جنية(

م. نصيب 
الف 
زريعة 
 )بالجنية(

م. نصيب 
 المفرخ 
)ألف 
 جنية(

نصيب  م.
الف 
زريعة 
 )بالجنية(

٪) ) 

                   التكاليف الثابتة
الفائدة علي راس 

 المال
26.9 2.1 19.0 1.8 22.0 2.6 21.6 2.0 9.1 

 6.0 1.3 14.1 1.5 12.9 1.2 13.0 1.4 17.4 عمالة دائمة
 5.6 1.2 13.3 1.4 11.8 1.2 12.5 1.3 16.2 ايجار

 5.5 1.2 13.0 1.4 11.5 1.2 12.2 1.2 15.8 إدارة واشراف
االهالك للمباني 
 واالنشاءات

16.1 1.3 6.5 0.6 11.4 1.4 9.8 0.9 4.2 

االهالك لألدوات 
 والمعدات

6.3 0.5 6.4 0.6 5.3 0.6 6.2 0.6 2.6 

 33.0 7.3 77.9 8.9 74.8 6.6 69.7 7.7 98.6 جملة
                   التكاليف المتغيرة
 29.4 6.5 69.4 6.6 56.0 6.4 67.4 6.6 83.7 يةعمالة مؤجرة موسم
 21.4 4.7 50.5 4.8 40.5 4.7 49.2 4.8 60.9 جملة االعالف
 14.7 3.3 34.7 3.3 28.0 3.2 33.8 3.3 41.9 علف امهات
 6.7 1.5 15.8 1.5 12.5 1.5 15.5 1.5 18.9 علف زريعة
 6.1 1.4 14.4 1.4 11.7 1.3 14.0 1.4 17.3 وقود وزيوت

 5.0 1.1 11.7 1.1 9.2 1.1 11.4 1.1 14.3 يانةص
 3.6 0.8 8.5 0.8 6.4 0.8 8.5 0.8 10.1 احالل امهات

 0.8 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2 1.7 0.2 2.4 نقل وانتقاالت عامة
 0.6 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.5 كهرباء
 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 مطهرات
 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 تعبئة
 67.0 14.8 158.4 15.0 127.1 14.7 154.4 15.0 190.8 جملة

 100.0 22.1 236.3 23.9 202.0 21.3 224.2 22.7 289.5 االجمالي العام
 : ُجمعت ُوحسبت من بيانات العينة البحثية .  المصدر
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تكلفة علف الزريعة والوقود والزيوت والصيانة   بينما جاءت
ح الل أمهات والنقل واالنتقاالت العامة والكهرباء والمطهرات والتعبئة وا 

فى الترتيب الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر 
بمتوسط بلغ والحادي عشر على الترتيب بين بنود التكاليف المتغيرة 

 0.31، 0.38، 1.4، 1.8، 8.5، 11.7، 14.4،  15.8حوالي 
، 0.13، 0.17، 0.80، 1.1، 1.4، 1.5ا يوازي ألف جنية، بم

، 48.2بما يوازي حوالي ، جنية لكل ألف زريعة، 0.03، 0.04
تمثل  ،  ألف جنية،0.4، 0.40، 1.2، 2.4، 7.9، 11.8، 14.5
، ٪4.95، ٪6.9، ٪6.7، لكل الف زريعة تمثل نحو4.9نحو 
هذا من جملة التكاليف، ٪ 0.13، ٪0.16، ٪0.6، 0.8٪، 3.6٪
بما يوازي  ،ألف جنية 158.40لتكاليف المتغيرة حوالي بلغت اوقد 
من جملة التكاليف  ٪ 67.1لكل الف زريعة، تمثل نحو 14.8
 لكل الف زريعة 22.1ألف جنية بما يوازي  236.3حوالي  ةوالبالغ
 من جملة التكاليف. %67نحو تمثل 

 
 
 

ت القياس اإلحصائي لدوال تكاليف لمختلف أنماط المفرخا. 6.7 
  :األهلية داخل عينة البحث

( النماذج القياسية لدوال متوسط 11يوضح الجدول رقم )
)للنمط لمختلف أنماط المفرخات السمكية األهلية التكاليف الكلية 

األول والثاني الثالث( على الترتيب بعينة البحث داخل محافظة كفر 
ت يتبين أن قيم معامالومنه  2018/2019 إنتاجخالل موسم الشيخ 

على الترتيب  ٪ 64، ٪76، ٪ 68بلغت نحو قد التحديد المعدلة 
التكاليف الكلية لمختلف األمر الذي يشير إلى أن التغيرات لمتوسط 

تعزي إلى تغيرات مماثلة في الكمية أنماط المفرخات السمكية األهلية 
 . داخل المفرخات األسماكزريعة المنتجة من 

، 44.9، 23.7نحو  وتشير نسبة ف المحسوبة والبالغة
لألنماط الثالثة سالفة الذكر، إلى مدى مطابقة النموذج  14.6

وبمساواة دالة التكاليف المستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس. 
ألف جنيه، يتبين أن كمية  32الحدية بسعر بيع الطن والبالغ حوالى 

طن،  131، طن 14.4اإلنتاج المعظمة لألرباح قد بلغت حوالى 
طن للنمط األول والثاني الثالث على الترتيب، وهذه الكميات  13.3

جود دخل ضائع و الحجم الفعلى لإلنتاج، مما يشير إلى تزيد عن 
 داخل هذه المفرخات.

داخل مختلف انماط المفرخات السمكية بعينة البحث في  األسماكزريعة  إنتاجالنماذج القياسية لدوال متوسط تكاليف  .11جدول رقم 
 .2018/2019 إنتاجظة كفر الشيخ خالل موسم محاف

رقم 
 F المحسوبة R\2 نماذج القياسية لدالة متوسط التكاليفال أنماط المفرخات المعادلة

7 
 النمط األول )األحواض الخرسانية(

 حجم االستثمارات
 ألف جنية( 250-300)

2
i0.29q+    iq7.89 -74.62ATci   =  

              (3.52)* (-4.28)**  (2.74)*  
0.68 **23.7 

8 
 النمط الثاني )الهابات(
 حجم االستثمارات

 ألف جنية( 150-250)

2
i0.28q+    iq6.52 -59 ATci   =  

             (3.84)* (-5.93)** (2.94)* 0.76 **44.9 

9 

 النمط الثالث
 )األحواض الخرسانية+ الهابات(

 حجم االستثمارات
 ألف جنية( 200-300)

2
i0.29q+    iq7.02 -65.1= ATci    

         (2.76)* (-3.71)**  (2.48)* 0.64 **14.6 

 ٪1 معنوية عند٪ ، **= 5معنوية عند *= 
 حيث أن:

Tciفي المشاهدة لف جنية= القيمة التقديرية لمتوسط التكاليف الكلية للمفرخ باأل i. 
 .iليون وحدة بالمفرخ في المشاهدة الزريعة بالم إنتاجالقيمة التقديرية لكمية   

 i  =20، 45 ،15  االول والثاني والثالثللنمط. 

 لبيانات الدراسة البحثية. التحليل االحصائي: نتائج المصدر
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وبإيجاد المشتقة األولى لدالة متوسط التكاليف الكلية 
ومساواتها بالصفر أمكن الحصول على الحجم األمثل لإلنتاج والبالغ 

طن لألنماط الثالثة سالفة  12.1طن، 11.6طن،  13.6حوالى 
الذكر وبنفس الترتيب، وهذه التقديرات للحجم األمثل تقل عن نظيرتها 

دخل ضائع لمختلف أنماط على وجود حجم الفعلى مما يؤكد لل
 .2018/2019المفرخات السمكية بعينة البحث خالل موسم إنتاج 

عن الحجم  الدخل الضائع بسبب انخفاض الحجم الفعلي  .7.7
 :ل مزارع عينة البحثاألمثل داخ

( الدخل الضائع لمختلف انماط 12يوضح الجدول رقم )
 اإلنتاجالفعلي عن حجم  اإلنتاجالمفرخات السمكية بسبب انخفاض 

 إنتاجمثل بعينة البحث بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم األ
، 13.6ن الحجم االمثل قد بلغ حوالي ومنه يتبين أ 2018/2019
 تزيد، وهي حدة لألنماط الثالثة علي الترتيبمليون و  12.1،  11.6

وجود دخل عن نظيرتها الفعلية داخل هذه االنماط مما ترتب عنه 
خل االنماط دا ألف جنية 44.8، 14.98، 31.3ضائع يقدر بحوالي 

. هذا وقد بلغ الدخل الضائع اعلي قيمة داخل الثالث وبنفس الترتيب
، وهذا النمط يؤكد سوء االستخدام داخل هذامما  النمط الثالث ،

النمط ، ومن ثم هذا يتطلب اعادة تنظيم استخدام الموارد داخل 
الوصول به الي حجم يناظر الحجم االمثل .

الدخل الضائع لمختلف انماط المفرخات السمكية بسبب انخفاض اإلنتاج الفعلي عن حجم اإلنتاج االمثل بعينة البحث  .12ول رقم جد
 .2018/2019حافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج بم

  
 البند

  
  
  
  

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(

 (300-250حجم االستثمارات )
 ألف جنية

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
(150-250)  

 ألف جنية

 النمط الثالث
 )األحواض الخرسانية+ الهابات(

 حجم االستثمارات
(200-300)  

 نيةألف ج
 اإلنتاج االمثل اإلنتاج الفعلي اإلنتاج االمثل اإلنتاج الفعلي اإلنتاج االمثل اإلنتاج الفعلي

 م. إنتاج المفرخ
12.8 13.6 10.5 11.6 8.5 12.1 

 )مليون وحدة(
 سعر المليون وحدة

32 32 32 32 32 32 
 )ألف جنية(
.5372 336.6 435.2 408.3 االيرادات الكلية  270.7 387.2 
 )ألف جنية(

م. التكاليف للمليون وحده 
 22.6 23.9 21.1 21.3 21.0 22.7 )ألف جنية(

 273.7 202.0 245.0 224.2 285.1 289.5 اجمالي التكاليف للمفرخ
)ألف جنية(   

 113.5 68.7 127.5 112.5 150.1 118.9 صافي العائد للمفرخ
 )ألف جنية(

 ل الضائعالدخ
- 31.3 - 15.0 - 44.8 

 )ألف جنية(
  جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.المصدر:    
الدخل الضائع بسبب انخفاض الحجم الفعلي عن الحجم  . 8.7 

 المعظم لألرباح داخل مزارع عينة البحث:
( الدخل الضائع لمختلف انماط 13يوضح الجدول رقم )

سبب انخفاض اإلنتاج الفعلي عن حجم اإلنتاج المفرخات السمكية ب
المعظم لألرباح بعينة البحث بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج 

ومنه يتبين أن الحجم المعظم لألرباح قد بلغ حوالي  . 2018/2019
مليون وحدة لألنماط الثالثة علي الترتيب ،  13.3،  13.1،  14.8

ذه االنماط مما ترتب عنه وجود عن نظيرتها الفعلية داخل ه تزيدوهي 
ألف جنية داخل  50.6، 21.9، 37.7دخل ضائع يقدر بحوالي 

االنماط الثالث وبنفس الترتيب. هذا وقد بلغ الدخل الضائع اعلي 
قيمة داخل النمط الثالث .مما يؤكد سوء االستخدام داخل هذه النمط ، 

مط ، ومن ثم وهذا يتطلب اعادة تنظيم استخدام الموارد داخل هذا الن
 الوصول به الي حجم يناظر الحجم المعظم لألرباح. 
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الدخل الضائع لمختلف انماط المفرخات السمكية بسبب انخفاض اإلنتاج الفعلي عن حجم اإلنتاج المعظم لألرباح بعينة  .13جدول رقم 
 2018/2019البحث بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج 

 البند
  
  
  

نية()األحواض الخرسا  
 حجم االستثمارات 

(ألف جنية250-300)  

 )الهابات(
 حجم االستثمارات

(ألف جنية150-250)  

 )األحواض الخرسانية+ الهابات(
 حجم االستثمارات

(ألف جنية200-300)  
اإلنتاج 
 الفعلي

اإلنتاج المعظم 
 لألرباح

اإلنتاج 
 الفعلي

اإلنتاج المعظم 
 ألرباحاإلنتاج المعظم ل اإلنتاج الفعلي لألرباح

 م. إنتاج المفرخ
 13.27 8.46 13.06 10.52 14.84 12.76 )مليون وحدة(

 سعر المليون وحدة
 )ألف جنية(

32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 

 االيرادات الكلية
 424.6 270.7 417.9 336.6 474.9 408.3 )ألف جنية(

م. التكاليف للمليون 
 وحده

 )ألف جنية(
22.7 21.5 21.3 21.7 923.  23.0 

اجمالي التكاليف للمفرخ 
 305.3 202.0 283.5 224.2 318.3 289.5 )ألف جنية(

 صافي العائد للمفرخ
 119.3 68.7 134.4 112.5 156.6 118.9 )ألف جنية( 

 الدخل الضائع
- 37.7 - 21.9 - 50.6 

 )ألف جنية(
 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.المصدر

ين وجود دخل ضائع لعدم الوصول إلى مما سبق يتب
ألف جنية داخل النمط  50.6الحجم األمثل قدر أعلى قيمة له حوالى 

 الخليط.
بعينة  لمختلف أنماط المفرخات السمكيةالهوامش الربحية  .9.7

 الدراسة 
( الهوامش الربحية لمختلف أنماط 14يوضح الجدول رقم )

ظة كفر الشيخ خالل موسم محاففى لمفرخات السمكية بعينة الدراسة ا
( ومنه يتبين أن صافي العائد داخل مختلف 2018/2019) إنتاج

ألف  72.3قد بلغ أدنى قيمة له حوالي أنماط المفرخات السمكية 
جنيهًا لكل ألف زريعة داخل النمط  8.5جنية، بما يوازي حوالي 
 9.6ألف جنيه، بما يوازي حوالي  122.7الثالث، مقابل حوالى  

زريعة داخل النمط األول. هذا وقد بلغ المتوسط العام   لكل ألفجنيهاً 
 10.2ألف جنية، بما يوازي حوالي 109.2لصافي العائد حوالي 

جنيهًا لكل ألف زريعة. وبالنسبة لقيمة العائد فوق التكاليف المتغيرة 
ألف جنية، بما يوازي حوالي  147.1قد بلغ أدنى قيمة له حوالي 

لف زريعة داخل النمط الثالث، مقابل حوالى  جنيهًا لكل أ 17.4
جنيهًا لكل ألف زريعة 17.34ألف جنيه ،بما يوازي حوالي  221.3

 داخل النمط األول، 
هذا وقد بلغ المتوسط العام للعائد فوق التكاليف المتغيرة 

جنيهًا لكل ألف  17.5ألف جنية، بما يوازي حوالي 187.1حوالي 
قد بلغت أدنى قيمة لها حوالي  ضافةوبالنسبة للقيمة المزريعة. 
جنيهًا لكل ألف زريعة  18.1ألف جنية، بما يوازي حوالي  152.7

جنيه، بما يوازي ألف  239.6داخل النمط الثالث، مقابل حوالى  
جنيهًا لكل ألف زريعة داخل النمط األول، هذا وقد بلغ  18.2حوالي 

جنية، بما يوازي ألف  205.7حوالي  للقيمة المضافةالمتوسط العام 
 جنيهًا لكل ألف زريعة. 19.2حوالي 
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الهوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمختلف أنماط المفرخات السمكية بعينة البحث داخل محافظة كفر الشيخ  .14جدول رقم 
 (.2018/2019خالل متوسط إنتاج )

 البيان

 النمط األول
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات

( ألف جنية250-300)  
 

 النمط الثاني
 )الهابات(

 حجم االسثمارات
( ألف جنية150-250)  

 

 النمط الثالث
)األحواض الخرسانية+ 

 الهابات(
 حجم االستثمارات

( ألف جنية200-300)  
 

 جملة

م. نصيب 
 المفرخ

م. نصيب 
 األلف زريعة

م. نصيب 
 المفرخ

م. نصيب 
 األلف زريعة

م. نصيب 
 المفرخ

م. 
نصيب 
األلف 
 زريعة

م. نصيب 
 المفرخ

م. 
نصيب 
األلف 
 زريعة

 )جنيه( جنيه( )ألف )جنيه( )ألف جنيه( )جنيه( )ألف جنيه( )جنيه( )ألف جنيه(
 الهوامش الربحية

 32.0 342.1 32.0 270.7 32.0 336.6 32.0 408.3 إيرادات الزريعة
 0.3 3.4 0.4 3.5 0.3 3.2 0.3 3.8 إيرادات أسماك مباعة

 32.3 345.5 32.4 2274.3 32.3 339.8 32.3 412.1 (1ة اإليرادات )جمل
 22.1 236.3 23.9 202.0 21.3 224.2 22.7 289.5 (2التكاليف الكلية )
 10.2 109.2 8.5 72.3 11.0 115.6 9.6 122.7 (3صافي العائد )

 14.8 158.4 15.0 127.1 14.7 154.4 15.0 190.8 (4التكاليف المتغيرة )
ئد فوق التكاليف المتغيرة العا

(5) 
221.3 17.3 185.4 17.6 147.1 17.4 187.1 17.5 

 19.2 205.7 18.1 152.7 19.8 208.3 18.8 239.6 (6القيمة المضافة )
 مقاييس الكفاءة االقتصادية

 1.46 1.36 1.52 1.42 (7نسبة العائد للتكاليف )
 ٪عائد الجنيه المستثمر 

(8) 
42.4 51.6 35.8 46.2 

 31.6 26.4 34 29.8 (9) ٪هامش ربح المنتج 
 58.3 49.1 62.4 55.4 (10) ٪الربحية النسبية 

 0.9 0.8 0.9 0.8 (11الكفاءة االقتصادية )
 ( + جملة االجور.3( = )6(  ، )4) –( 1( = )5(   ، )2) –( 1( = )3)
 (7( = )1( ÷ )2( ،       )8( = )3( ÷ )2* )100        ( ،9 = )(3( ÷ )1* )100    (10( = )3( ÷ )5* )100        ( ،11( = )6( ÷ )2) 

 ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية. :المصدر
لمختلف أنماط المفرخات مقاييس الكفاءة االقتصادية . 10.7

 البحث:السمكية داخل عينة 
 مقاييس الكفاءة االقتصادية( 14يوضح الجدول رقم )

خات السمكية داخل عينة البحث بمحافظة كفر لمختلف أنماط المفر 
نسبة العائد  ومنه يتبين أن2018/2019الل موسم إنتاج خالشيخ 
لمختلف أنماط المفرخات السمكية  قد بلغت أدنى قيمة لها   للتكاليف
كحد أقصى داخل  1.42داخل النمط الثالث، مقابل نحو  1.36نحو 

لعائد الجنية وبالنسبة ،  1.46بلغ نحوالنمط الثانى، بمتوسط عام 
لمختلف أنماط المفرخات السمكية قد بلغت أدنى قيمة لها  المستثمر 

كحد أقصى  ٪51.6داخل النمط الثالث، مقابل نحو  ٪35.8نحو 
أوضحت  ا. كم٪46.2بلغ نحو داخل النمط الثانى، بمتوسط عام 

لمختلف أنماط المفرخات السمكية قد  هامش ربح المنتج أنالنتائج 
داخل النمط الثالث، مقابل نحو  ٪26.4ت أدنى قيمة لها  نحو بلغ
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 31.6بلغ نحو كحد أقصى داخل النمط الثانى، بمتوسط عام  34.0
٪. 

الربحية النسبية  الواردة بالجدول أن األرقامكما تشير 
لمختلف أنماط المفرخات السمكية قد بلغت أدنى قيمة لها  نحو 

كحد أقصى داخل  ٪62.4نحو داخل النمط الثالث، مقابل  49.1٪
 األرقامباستعراض . و ٪58.3بلغ نحو النمط الثانى، بمتوسط عام 

لمختلف الكفاءة االقتصادية  الواردة بالجدول السالف الذكر يتبين أن
داخل  0.76أنماط المفرخات السمكية قد بلغت أدنى قيمة لها  نحو 

الثانى،  كحد أقصى داخل النمط ٪ 0.93النمط الثالث، مقابل نحو 
، مما يشير أن كل جنيه ينفق على  0.87بلغ نحو بمتوسط عام 

تكاليف اإلنتاج الثابتة والمتغيرة يحقق قيمة مضافة تقدر بحوالى 
 جنيهُا. 0.87

النمط الثالث )الخليط( لمختلف أنماط مما سبق يتبين تفوق 
على نظيرتها النمط األول والثاني والثالث  فى المفرخات السمكية 

وامش الربحية، وكذلك مؤشرات الكفاءة االقتصادية، مما يشير إلى اله
 .داخل محافظة كفر الشيخ أهمية التوسع فى النمط الثالث

 :التى توصل إليها البحث والتوصيات فيما يلى أهم النتائجو 
فى ضوء ما تحققه المفرخات األهلية من عوائد صافية موجبة 

  :فإن األمر يتطلب اآلتى 
ئج أن المرونات االنتاجية تنتج فى المرحلة الغير توضح النتا -1

اقتصادية مما يعطى فرصة جيدة لزيادة أعداد الزريعة من خالل 
 اعادة توليفة عناصر االنتاج المستخدمة.

تيسير ترخيص المفرخات األهلية ، خاصة مفرخات إنتاج زريعة  -2
 البلطى من نمط الهابات واألحواض الخرسانية .

 فى األجل الطويل . المفرخاتهذه انشاء التوسع فى  -3
، ظيم اإلستثمار من مساحة المفرخاتزيادة عدد األمهات وتع -4

تحسين االخصاب وتحسين معدالت واستخدام المكمالت الغذائية ل
 الفقس وبالتالى زيادة االنتاج.

ترشيد حجم العمالة البشرية لمفرخات األحواض الخرسانية والنمط  -5
تدريبية للعاملين على كيفية تعظيم الخليط إلى جانب عمل دورات 
 اإلستفادة من عناصر اإلنتاج .

األمهات لنمط األحواض الخرسانية والنمط  لفترشيد إستخدام ع -6
 ط الهابات.مالخليط أسوة بن

تحسين نوعية وجودة األعالف المستخدمة فى تغذية األمهات  -7
 والزريعة وتشديد الرقابة عليها .

 المراجع: .8
دراسة إقتصادية للمزارع  (.1986)مد جابرإبراهيم سليمان، مح

المؤتمر الدولى الحادى  السمكية الخاصة بمحافظة الشرقية،
-مارس29عشر لإلحصاء والبحوث اإلجتماعية والسكانية ،) 

 إبريل(.3
كفاءة إستخدام الموارد اإلقتصادية فى أحمد محمد فراج قاسم، 

، كلية ، رسالة دكتوراهإنتاج األسماك من المزارع السمكية
 .2004الزراعة ، جامعة اسكندرية ،

، دراسة إقتصادية للمفرخات رشا عبدالهادى عبدالمنعم نايل
، رسالة دكتوراه، قسم اإلقتصاد السمكية فى مصر

 .2019الزراعى،جامعة الزقازيق ، كلية الزراعة ،
التقييم اإلقتصادى للمفرخات عصام الدين عالم حسين، 

، رسالة دكتوراه، كلية عربيةالسمكية فى جمهورية مصر ال
 .2011الزراعة، جامعة األزهر ،

ستصالح األراضى،  الهيئة العامة لتنمية الثروة وزارة الزراعة وا 
، اإلدارة العامة للمفرخات والزريعة، بيانات غير السمكية
 .2019منشورة،
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ABSTRACT 
 

Despite the importance of fish hatcheries, their production of Fry and Fingerlings has been decreasing in recent 

years, and the research is generally aimed at estimating the productive and economic efficiency of the different types of 

fish hatcheries operating within Kafr el Sheikh Governorate. 

The research was based on the economic analysis of a random sample stratified number of 80 hatcheries, representing 

about 10% of the total number of hatcheries within the Centres of Kafr el Sheikh governorate, the results indicated that 

the overall average size of investments has reached about 259 thousand pounds, and the number of fish fry about 10.6 

million units, and the average number of mothers the results indicate that the most important factors affecting the 

amount of production of the Fry are limited to the number of mothers, the size of human labor, the amount of maternal 

feed, and finally the amount of fuel and oil. The production flexibility of these patterns is about 1.37, 1.19, 1.49, which 

indicates that the production is carried out in the non-economic stage, which means there is a good opportunity to 

increase the production of the Fry, by re-synthesizing the production elements used, the results confirmed the presence 

of excessive amount of feed mothers in the concrete basins, and the about 14.9, 13.1, 13.3 million fryer units for 

concrete basin patterns, giveaways and mixture pattern, respectively, as The results confirmed the existence of lost 

income for not reaching the optimal volume of production estimated at about 31.3, 15, 44.8 thousand pounds against 

about 37.7, 21.9, 50.9 thousand pounds as a result of not reaching the maximum volume of profits within the 

aforementioned patterns and in the same order. On the indicators of economic profitability, the results confirmed that 

the net yield of these hatcheries amounted to about 122.7, 115.6, 72.3, thousand pounds, and the added value amounted 

to about 239.5, 208.3, 151.7 thousand pounds for the same patterns .The return of the pound invested was about 42.4%, 

51.6% and 35.8%, and the pound spent on fixed and variable factors of production achieves an added value of about 

0.83, 0.93 and 0.76 pounds respectively for the same patterns. 

The study recommends the expansion of this industry in the long term, maximizing the investment of the hatchery 

area, facilitating the licensing of civil hatcheries, rationalizing the size of human Labor and improving the quality and 

quality of the feed used in feeding.  

KEYWORDS: Economic study, Indicators of productive efficiency, Indicators of economic efficiency, Fish 

hatcheries, Kafr el Sheikh Governorate. 

 
 


