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 المزارع السمكية في الساحل الشمالي اقتصاديات االستزراع السمكي البحري: دراسة حالة
 

 2أسماء محمد طو محمدو  1محمد احمد سمطان
 

دارة األعمال الزراعية 1  جامعة الزقازيق –كمية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي 2، اإلسكندريةجامعة  –كمية الزراعة  -قسم االقتصاد وا 
 

 الممخص العربي           
حيث أن اإلنتاج السمكي اإلجمالي المحمي ال يكفي  مصر،في  البحريتحاول الدراسة معرفة أىم المشكالت التي تواجو مزارع االستزراع 

ىداف مثل دراسة تطور اإلنتاج السمكي اإلجمالي والبحري واألصناف البحرية خالل الفترة من خالل تحقيق العديد من األوذلك ، االستيالك
مزرعة بالساحل الشمالي  91عدد لمن خالل استبيان (، 2119/2121(، ودراسة المشاكل التي واجيت ىذه المزارع لمموسم )2112-2118)

 لسد احتياجات االستيالك ومنيااالستزراع السمكي  مصر تعتمد عميطبيعية انخفاض اإلنتاج من المصايد ال النتائج: المصري، وقد كانت أىم
 والحدية.الكمية والمتوسطة بمشتقاتيا التكاليف اإلنتاج و المياه العذبة، وقد تم تقدير دوال موارد ندرة حالية في خاصة مع وجود األصناف البحرية 

أو المستوي المعظم لمربح، كذلك تم التعرف  المزرعية المتاحة عند المستوي األمثل بسبب عدم توليف المواردكذلك تم تحديد حجم الدخل الضائع 
 قيام عدم ،المناسب إلى حد ما الوقت في لشرائيا الطبيعة والتصريح الذريعة توفير عمي أىم المشكالت التي واجيت ىذه المزارع وىي: صعوبة

السمكية عمى  لحائزي المزارع األمنية الخدمات توفر عدموبصفة دائمة،  العمومية غالبا فوالمصار  البواغيز لمثروة السمكية بتطيير العامة الييئة
حد ما  إلىالتي تفرضيا الييئة العامة لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية البحرية  لممزرعة االيجارية القيمة ارتفاع، و غالبا مدار العام

 عدم، و بصفة دائمة التي تفرضيا الييئة العامة لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية البحرية لممزرعة االيجارية القيمة ارتفاع، كذلك غالبا و 
 .بصفة دائمةو  في أماكن المزارع السمكية البحرية غالبا أو توفر الوقود الكيرباء مصادر وجود

 مشاكل االستزراع السمكي. –اإلنتاج لإلنتاج السمكي دوال  –اإلنتاج السمكي  –االستزراع السمكي البحري :الكممات الدالة

  :مقدمة .1
 الغذائياألمن  في تحقيقدورًا كبيرًا ي السمك اإلنتاج يمعب
مميار جنيو 6.71من  توحيث ارتفعت قيم ،في مصر والتنمية الزراعية

% من إجمالي قيمة الدخل 6.93تمثل حواليبنسبة  (2113)عام 
 تمثلبنسبة  (2118) لعاممميار جنيو  48.25إلي الزراعي المصري 

معنوي  من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي المصري بمعدل نمو% 9.64
ولة اىتماما كبيرة خالل الد أولتوقد ، (1)% سنوياً 12.6 قدر بحوالي

( لمشروعات االستزراع السمكي، مثل 2121-2116القترة الحالية )
مشروع االستزراع السمكي حول محور تنمية قناة السويس، مشروع 
االستزراع السمكي في كفر الشيخ، ومشروع االستزراع السمكي في 

ومن أىم عوامل نجاح ، (2)الوادي الجديد وغيرىا من المشروعات القومية
النجاح في تفريخ األسماك البحرية، حيث ىو البحري السمكي االستزراع 

% من تكاليف العممية اإلنتاجية بالمزارع مع 17بحوالي  الذريعةتساىم 
المناسبة والتوقيت  واألحجامعدم توافرىا بالمصايد الطبيعية باألعداد 
حكومية الالحالية بنوعييا  المالئم لالستزراع، وتساىم المفرخات البحرية

المفرخات السمكية بمصر  إجماليإنتاج% من 7.8بحوالي  واألىمية
 .(3)وفقا آلخر إحصاء ذريعةمميون وحدة  375.267حوالي قدربوالذي 
 مشكمة الدراسة:  .2

مجال االستزراع السمكي في  في التوسععمي الرغم من 
اإلنتاج من االستزراع  قدر إجماليفي الفترة األخيرة حيث مصر 
% من 76حوالي  تمثلسنة  ألف طن 3733في مصر حوالي  السمكي

ال  المحميمازال اإلنتاج  إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري إال إنو
% من 15تمثل الواردات حوالي حيث  االحتياجات االستيالكيةيغطى 

إجمالي المتاح لالستيالك السمكي، ويعود ذلك بصفة أساسية 
جيد  وارتفاعالتموث الرتفاع نسبة انخفاض مساىمة المصايد الطبيعية ليإ

 كفاءة التكنولوجية لمعدات الصيد المستخدمةوحدة الوانخفاض  الصيد
 بصفة خاصة حيثمثمتانخفاض مساىمة المصايد البحرية و من ناحية، 

 .السمكي الكمي اإلنتاجحجم  إجماليمن فقط %  14.8حوالي 
 : ف الدراسةاىدأ .3

تيدف الدراسة بصفة أساسية إلي الوقوف عمي أىم المشكالت التي 
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التوسع في االستزراع السمكي البحري من خالل تقف عائقًافي مجال 
 تحقيق األىداف الفرعية التالية:

دراسة تطور اإلنتاج السمكي بمصادره المختمفة وأىم  -1
 –المستزرعة )الدنيس األصناف السمكية في االستزراع البحري

 .ثعبان السمك( -العائمة البورية  –الموت  –روص القا
تقدير دوال اإلنتاج السمكية في مزارع االستزراع السمكي  -2

 .البحري في الساحل الشمالي
تقدير دوال متوسطات التكاليف بأنواعيا المختمفة في مزارع  -3

 .االستزراع السمكي البحري  في منطقة الدراسة
لسمكي البحري لعدم تقدير الدخل الضائع من االستزراع ا -4

 .لمموارد المزرعية األمثلاالستخدام او التوليف 
 إنتاجوالتسويقية عمى  اإلنتاجيةالمشاكل  التعرف عميأىم -5

 وتقدير أثرىا. االستزراع السمكي البحري
 األسموب البحثي: .4

اعتمدت الدراسة عمى أساليب التحميل اإلحصائي الوصفي  
في تطور  (4)وتم استخدام دالة النموواالستداللي لتحقيق أىداف الدراسة،

كمية وقيمة اإلنتاج السمكي من مصادره و تطور األصناف السمكية 
في تقدير  (5)تم استخدام االنحدار المتعددمن االستزراع البحري، كذلك 

دوال اإلنتاج السمكي البحري ومتوسط التكاليف الكمية في مزارع 
م تقدير دالة اإلنتاجاالستزراع السمكي البحري في منطقة الدرا  (6)سة، وت

 التالية: بالدالةالسمكي البحري 
Y = f (Xi) 

)الدنيس  : حجم اإلنتاج الكمي من األسماك البحرية(Y)حيث 
(: أىم المتغيرات االقتصادية والفنية Xiو ) والقاروص( بالكيموجرام،

المؤثرة عمى حجم اإلنتاج السمكي في مزارع االستزراع السمكي البحري، 
وىي: كمية العمف بالطن، عدد الذريعة باأللف وحدة ، عدد العمال 
)رجل / يوم(، مساحة المزرعة بالفدان، عدد أحواض التحضين، عدد 
 (7)أحواض التربية .... وغيرىا.  وتم تقدير دالة متوسط التكاليف الكمية

 في الشكل الدالي التالي: 
ATC = a + b1q + b2q2 

: حجم q)اإلنتاج الكمية )كجم/فدان(، )متوسط تكاليف (ATC):حيث 
اإلنتاج الكمي من األسماك البحرية موضوع الدراسة، وقد اعتمدت 

في  Dummy Variables(8) الدراسة عمى نموذج المتغيرات الصورية
تقدير وقياس اثر المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجيو تمك 

البحرية موضوع الدراسة، المزارع عمى حجم اإلنتاج الكمي من األسماك 
 وتم تقديرىا في الشكل التالي:

Y = µ0± ∑αi 
(: حجم اإلنتاج الكمي من األسماك البحرية في عينة الدراسة، Y)حيث 

(µ0:) ( وىو ثابت الدالةالجزء المقطوع )المتوسط العام لحجم  يشير إلي
المشكمة موضوع الدراسة غير السمكي البحري عندما يكون اثر  اإلنتاج

عن  قياس اثر المشكمة من حيث مدى  (αi)تعبر  موجود،في حين
 السمكي البحري. اإلنتاجعمى حجم  وأثرىاتواجدىا  واستمرارىا  

 :مصادر البيانات .5
البيانات الثانوية أىدافيا عمى اعتمدت الدراسة في تحقيق 

الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، الييئة العامة المنشورة من 
 منكذلك اعتمدت عمي البيانات األولية وزارة الزراعة، السمكية ،و  الثروة

مزرعة سمكية بحرية تقع عمى امتداد الساحل الشمالي من  91استبيان 
اإلسكندرية وىي عينة عمدية مأخوذة من محافظتي حتى  بورسعيد

م ، 2121-2119اإلنتاجية لمفترة خالل الدورة  بورسعيد ودمياط وقد ت
 أوتجميع البيانات الميدانية من خالل المقابالت الشخصية لمديري 

استمارة استبيان لحصر  من خاللمالك المزارع موضوع الدراسة 
 مخرجاتع البيانات والمعمومات الخاصة بمدخالت و وتجمي

وبنود التكاليف الثابتة  والقاروصوىي الدنيس  :البحرية استزراعاألسماك
تعترض تمك المزارع  ،والتيوالتسويقية اإلنتاجيةالمشاكل والمتغيرة واىم 
 موضوع الدراسة. اإلنتاجيةخالل الدورات 

 :النتائج والمناقشة .6
 تطور كمية اإلنتاج السمكي المصري من مصادره المختمفة:. 1.6 

(، أن إجمالي اإلنتاج السمكي المصري 1يتبين من جدول )
(، في تزايد مستمر حيث قدر متوسط 2118-2112خالل الفترة )

مميون طن خالل فترة الدراسة بمعدل نمو  1.6اإلنتاج السمكي بحوالي 
ألف طن سنويًا،  92.8% أي بحوالي 5.8معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

إجمالي البحار )البحر المتوسط والبحر وتمثل نسبة كمية اإلنتاج من 
%من إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري  6.75األحمر( فقط 

مميون طن خالل نفس الفترة، وعند تقدير  1.117بمتوسط قدر بحوالي 
 -1.9دالة النمو إلجمالي اإلنتاج السمكي من البحار فقد قدرت بحوالي 

دل النمو لنسبة مساىمة )وىي غير معنوية إحصائيًا(، في حين إن مع
 6.7إنتاج البحار في اإلنتاج السمكي الكمي تتناقص سنويًا بمعدل %

وىو نقص معنوي إحصائيًا، مما يعني انخفاض االعتماد عمي البحار 
كمصادر طبيعية لإلنتاج السمكي لسد حجم االستيالك خالل فترة 

اإلنتاج  (، مدي مساىمة البحيرات في1الدراسة، يتبين كذلك من جدول )
دكو ومالحة بور  السمكي الكمي )تمثل بحيرة المنزلة والبرلس والبردويل وا 

 فؤاد، وبحيرة قارون، ومنخفض الريان، وبحيرة مريوط، وناصر، 
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 .(2118-2112رة )كمية اإلنتاج السمكي المصري بالطن تبعاً لممصدر خالل الفت .1جدول 
 

 السنة
 الياإلجم

 العام 
 إجمالي

 البحار 
 إجمالي

 البحيرات 
 المياه

 العذبة 
 االستزراع 

 السمكي
 حقول

 األرز 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018  

1371975 
1454401 
1481882 
1518943 
1706273 
1822800 
1934742  

114198 
106661 
107799 
102933 
103654 
109764 
104695  

173416 
182525 
170932 
171475 
158475 
183463 
194851  

66623 
67671 
66060 
69704 
73484 
77732 
73739  

983201 
1063409 
1103113 
1157294 
1357125 
1444106 
1549660  

34537 
34135 
33978 
17537 
13535 
7735 
11797  

 21893 1236844 70716 176448 107101 1613002 المتوسط
 **n.s 1 n.s 2.5* 7.8** (25.4) (-0.9) 5.8** معدل النمو)%(

 1.45 76.32 4.42 11.06 6.75 111 نسبة المساىمة في اإلجمالي
 **(31.3) **2 **(3.4) **(4.8) (**(6.7 - معدل النمو لنسبة المساىمة

 األرقام مابين األقواس سالبة -
 0.05، )*( معنوي عند المستوي االحتمالي  0.01)**( معنوي عند المستوي االحتمالي  -
- (n.s) غير معنوي 
 تم حساب معدل النمو لنسبة المساىمة: عن طريق تقدير دالة النمو لسمسة نسبة مساىمة كل سنة سنويا. -

 ، الييئة العامة لمثروة السمكية.(2121-2117): جمعت وحسبت من: كتاب اإلحصاءات السنوية السنوي، أعداد متفرقة المصدر

والبحيرات المرة والتمساح وقناة السويس باإلضافة إلي 
توشكي، والمسطحات المائية الطبيعية األخرى سواء البحرية أو المياه 

الدراسة % خالل فترة 11.16العذبة(، حيث قدرت ىذه النسبة بحوالي
ناقص سنويًا بمعدل تناقص معنوي إحصائيا قدر بحوالي وىذه النسبة تت

% سنويًا، وىو ما يشير كذلك كما ىو الحال في البحيرات عمي 4.8
ضعف االعتماد عمي البحيرات في سد احتياجات السوق من األسماك، 
أما بالنسبة لممياه العذبة )نير النيل(، فمم يختمف األمر كثيرًا عن وضع 

ث قدرت نسبة مساىمة اإلنتاج السمكي النيمي من البحار والبحيرات، حي
% فقط خالل فترة الدراسة، 4.42اإلنتاج الكمي من األسماك بحوالي 
% سنويًا وىو معنوي إحصائيًا، 3.4بمعدل نمو متناقص قدر بحوالي 

وىو ما يعني إن االعتماد األكبر في إنتاج األسماك اإلجمالي يكون من 
متوسط اإلنتاج السمكي من المزارع  )االستزراع السمكي( حيث قدر

مميون طن، وقد مثمت نسبة مساىمة ىذه المزارع  1.24السمكية بحوالي 
عن ثالثة أرباع( من اإلنتاج السمكي  يقارب% )أي ما 76.32بحوالي 

د تقدير معدل النمو ليذه  اإلجمالي خالل الفترة الدراسة، ويالحظ عن

% سنويًا، وىو ما 2ر بحوالي النسبة إنيا في تزايد مستمر سنويًا قد
يعتبر من المصادر الواعدة في زيادة الدخل الزراعي ومن ثم الدخل 
القومي المصري، عكس الحال في اإلنتاج السمكي من حقول األرز، 

% 1.45حيث تبين أن كمية اإلنتاج المنتجة منيا والتي تساىم بحوالي 
عدل تناقص قدر من إجمالي اإلنتاج السمكي الكمي تتناقص سنويًا بم

% سنويًا وقد يرجع ذلك خاصة بعد تحديد مساحة األرز 31.3بحوالي 
الدراسة مما أثر عمي اإلجبارية بعد ظيور أزمة المياه خالل فترة 

 .اإلنتاجية الكمية من السمك من ىذه الحقول

 تطور قيمة اإلنتاج السمكي المصري من مصادره المختمفة:. 2.6

(، تطور قيمة اإلنتاج السمكي من 2يتبين من خالل جدول )
(، حيث تبين أن 2119-2112مصادره المختمفة خالل فترة الدراسة )

متوسط  قدرإجمالي قيمة اإلنتاج السمكي في تزايد مستمر سنويًا، حيث 
مميار جنيو خالل فترة  29.61قيمة اإلنتاج السمكي اإلجمالي حوالي 

%، أي بحوالي 17.8معنوي إحصائيًا قدر بحوالي الدراسة، بمعدل نمو 
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مميار جنيو سنويًا، وقد قدرت قيمة اإلنتاج السمكي من البحار  5.3
مميار جنيو خالل فترة  2.7)البحر المتوسط والبحر األحمر(، بحوالي 

%سنويًا، وتساىم 13.8الدراسة بمعدل نمو معنوي إحصائيا قدر بحوالي 
إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي، بمعدل  % من9.5ىذه القيمة بحوالي 

% سنويًا، أما بالنسبة 4نمو متناقص معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 
 3.3(، بحوالي 2118-2112لمبحيرات فقد تم تقدير متوسط الفترة )

% أي 13.8مميار جنيو، بمعدل نمو معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 
تساىم بحوالي مميون جنيو سنويًا، وأن ىذه القيمة  451بحوالي 
% من إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي المصري، بمعدل تناقص 11.75

% سنويًا، ويالحظ أن إجمالي قيمة 7.2معنوي إحصائيًا قدر حوالي 
اإلنتاج السمكي من البحار والبحيرات معنوية عمي الرغم من أن كمية 

المستيمك لإلنتاج  وذوقكاًل منيم غير معنوية وىو ناتج عن تفضيل 
سمكي البحري، أما بالنسبة لممياه العذبة )نير النيل(، فقد قدرت قيمة ال

مميار جنيو خالل فترة الدراسة،  1.18اإلنتاج السمكي منو بحوالي 

% من إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي 4.17بنسبة مساىمة حوالي 
المصري خالل فترة الدراسة، بمعدل تناقص معنوي إحصائيًا قدر 

لي قيمة اإلنتاج السمكي، أما بالنسبة لالستزراع % من إجما5بحوالي 
السمكي فقد كان لو النصيب األكبر من حيث قيمة اإلنتاج السمكي منو 

مميار جنيو، بمعدل نمو معنوي إحصائيًا  22.1حيث قدرت بحوالي 
مميار جنيو سنويًا، بنسبة مساىمة  4.48% أي 21.3قدر بحوالي 
ة اإلنتاج السمكي المصري، % من إجمالي قيم73.34قدرت بحوالي 

% سنويًا، اما بالنسبة 2.5بمعدل نمو معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 
لقيمة اإلنتاج السمكي من حقول األرز فمم تحظي بنفس القيم، حيث 

مميار جنيو،  1.29قدر متوسط قيمة اإلنتاج السمكي منيا حوالي 
ساىمة % سنويًا، بنسبة م14.5بمعدل تناقص معنوي إحصائيًا قدر 

% فقط من إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي اإلجمالي، 1.24تمثل حوالي 
 % سنويًا.32.2بمعدل تناقص معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

 .(2118-2112لممصدر خالل الفترة ) قيمة اإلنتاج السمكي المصري باأللف جنيو تبعاً  .2جدول
 

 السنة
 اإلجمالي

 العام 
 ماليإج
 البحار 

 إجمالي
 البحيرات 

 المياه
 العذبة 

 االستزراع 
 السمكي

 حقول
 األرز 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018  

17641947 
19626140 
22280419 
23408793 
32307727 
43787182 
48251163  

1938605 
1780420 
2322957 
2482334 
2728620 
367671 
4116184  

2696631 
2633940 
2688528 
2723721 
3074867 
4433662 
4925386  

820935 
85895 
966601 
1062612 
1350622 
1620264 
1609110  

11806896 
13943596 
15870472 
16899698 
24922165 
33918032 
37350970  

378880 
402289 
431861 
240428 
231453 
135553 
249513  

 22101690 1185148 3310962 2721256 29614767 المتوسط
 

295711 
 

 **(14.5) **20.3 **12.9 **10.7 **13.8 **17.8 معدل النمو)%(
 1.24 73.34 4.17 11.75 9.50 111 نسبة المساىمة في اإلجمالي
 **(32.2) **2.5 **(5) **(7.2) (**(4 - معدل النمو لنسبة المساىمة

 األقواس سالبةاألرقام مابين  -
 0.05( معنوي عند المستوي االحتمالي *، ) 0.01( معنوي عند المستوي االحتمالي **) -
- (n.s) غير معنوي 
 تم حساب معدل النمو لنسبة المساىمة: عن طريق تقدير دالة النمو لسمسة نسبة مساىمة كل سنة سنويا. -

 (، الييئة العامة لمثروة السمكية.2121-2117أعداد متفرقة ): جمعت وحسبت من: كتاب اإلحصاءات السنوية السنوي، المصدر
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ويتبين مما سبق إن االعتماد األكبر لسد حاجات االستيالك 
من اإلنتاج السمكي يقع بصفة أساسية عمي عاتق مزارع االستزراع 

لسمكي السمكي فيي مسئولة تقريبًا عن توفير ثالث أرباع كمية اإلنتاج ا
قيمة اإلنتاج السمكي وبنفس النسبة أيضا من خالل فترة الدراسة، 

 اإلجمالي. 

 تطور أىم أصناف اإلنتاج السمكي البحري:. 3.6

(، تطور قيمة كاًل من األصناف 3يتبين من خالل جدول )
والعائمة البورية وثعبان البحر، خالل  والموتالسمكية: الدنيس والقاروص 

 (، حيث:2118-2112فترة الدراسة )
قدر متوسط كمية سمك الدنيس المنتجة خالل فترة الدراسة بحوالي  (1

طن، من البحر المتوسط، والبحيرات، ومن المزارع  ألف 23.34
% أي 14.3السمكية، بمعدل نمو معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

% 1ويًا، تمثل ىذه الكمية حوالي ألف طن سن 3.3بحوالي 
كمتوسط إلجمالي اإلنتاج السمكي في مصر، بمعدل نمو متزايد 

%، أما بالنسبة لقيمة اإلنتاج السمكي 8.5إحصائيًا قدر بحوالي 
 1.3من الدنيس فقد قدر متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة بحوالي 

أي  %27مميار جنيو بمعدل نمو معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 
% 4مميون جنيو سنويًا، وتساىم قيمة الدنيس بحوالي  351حوالي 

من إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي في مصر خالل نفس الفترة، 
 % سنويًا.9.1بمعدل نمو ليذه النسبة قدر بحوالي 

أما بالنسبة لمقاروص، فقدرت متوسط كمية إنتاجو لنفس الفترة  (2
حصائيًا قدر بحوالي ألف طن بمعدل نمو معنوي إ 21.77بحوالي 
ألف طن سنويًا مستخرجو من )البحر المتوسط  2.8% أي 13.6

% 1والبحيرات والمزارع السمكية( ، وتساىم ىذه الكمية بحوالي 
كذلك في إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري خالل نفس الفترة، 

% سنويًا، أما بالنسبة لقيمة القاروص 7.8بمعدل نمو قدر بحوالي 
مميار جنيو خالل فترة الدراسة،  1.9ت بمتوسط حوالي فقد قدر 

مميون جنيو  273% أي حوالي 31.4بمعدل نمو قدر بحوالي 
% من إجمالي قيمة اإلنتاج 3سنويًا، تساىم ىذه القيمة بحوالي 

% 12.5السمكي المصري، بمعدل نمو قدر ليذه النسبة بحوالي 
اروص من سنويًا، ويمكن مما سبق استخالص أن الدنيس والق

األسواق السمكية الواعدة في مصر نظرا لقيمتيا المرتفعة، وتنوع 
 مصادر إنتاجيا.

بالنسبة غمي سمك الموت فقد قدر متوسط الكمية المنتجة خالل  (3
ألف طن وىي منتجة من )البحر  14.6فترة الدراسة بحوالي 

المتوسط والبحيرات، والمزارع السمكية( ، بمعدل نمو معنوي 
ألف طن سنويًا، وقدر نسبة  3.5% أي 24در بحوالي إحصائيًا ق

مساىمة متوسط ىذه الكمية في إجمالي كمية اإلنتاج السمكي 
% بمعدل نمو معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 1المصري بحوالي  

% سنويًا، أما بالنسبة لقيمة الموت فقد قدرت متوسط قيمتيا 18.2
مميون  578(، بحوالي 2121-2112خالل نفس فترة الدراسة )

% سنويًا أي 37.6جنيو بمعدل نمو معنوي إحصائيًا، قدر بحوالي 
مميون جنيو سنويًا ، بنسبة مساىمة قدرت بحوالي  217حوالي 

 % من إجمالي قيمة اإلنتاج السمكي المصري بمعدل نمو ليذه2
 % سنويا.19.8النسبة قدر بحوالي 

 المتوسط البحر: من مصادرىا بتنوع تتميز فإنيا، البورية العائمة أما (4
(، النيل) العذبة والمياه، السمكي واالستزراع، والبحيرات، واألحمر

 مميون 1.19 بحوالي البورية العائمة من اإلنتاج كمية قدرت وقد
 حوالي أي% 9.5 بحوالي قدر إحصائياً  معنوي نمو بمعدل، طن
 من% 12 بحوالي الكمية ىذه وتساىم، سنوياً  طن ألف 181

 اإلنتاج لقيمة بالنسبة أما، المصري السمكي اإلنتاج كمية إجمالي
 نمو بمعدل جنيو  مميار 5.1 بحوالي قدرت فقد البورية العائمة من
 القيمة ىذه وتمثل، سنوياً  جنيو مميار حوالي أي% 21 بحوالي قدر

 .المصري السمكي اإلنتاج قيمة إجمالي من% 17 حوالي
 خالل منو اإلنتاج كميو قدرت فقد(، الحناش) البحر لثعبان بالنسبة (5

 وىي طن ألف 1.3 حوالي(، 2111-2112) الدراسة فترة
 المزارع إلي باإلضافة العذبة والمياه البحيرات) من مستخرجو
 اإلنتاج كمية من 1.1 من أقل حوالي الكمية ىذه وتمثل(، السمكية
 قدرت البحر ثعبان قيمة أن حين في، مصر في الكمي لسمكي
 من 1.4 حوالي تمثل، الدراسة فترة خالل جنيو مميون 88 بحوالي
 .مصر في السمكي اإلنتاج قيمة إجمالي
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 .(تطور كمية و قيمة أىم األصناف السمكية في المزارع السمكية البحرية )الكمية: طن, القيمة: ألف جنيو .3 جدول

 ثعبان البحر عائمة بورية لوت قاروص دنيس السنة

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية

2012 

2013 
2014 

2015 

2016 

2017 

2018  

16469 

16040 
18424 

16917 

27579 

36153 

31799  

569251 

60583 
928201 

830907 

1700797 

2390798 

2305110  

15228 

1374 
16447 

15682 

25681 

31897 

26733  

368670 

326031 
494561 

698326 

1181326 

1694050 

1567623  

10773 

5582 
6559 

9888 

17081 

25876 

26344  

253166 

131177 
196770 

316416 

563673 

1267665 

1317200  

163176 

158579 
152499 

188549 

182979 

245852 

279405  

3153926 

2846493 
3287857 

3734935 

4557311 

8066404 

10066962  

5044 

663 
493 

663 

572 

633 

1306  

309926 

42518 
32499 

43950 

38720 

44031 

108346  
 88570 1339 5101984 195863 578010 14586 904370 20777 1332985 23340 المتوسط

معدل النمو  
)%( 

14.3** 27** 13.6** 30.4** 24** 37.6** 9.5** 21** 3.14n.s 10.1n.s 

 0.39 0.09 17 12 2 1 3 1 4 1 نسبة لإلجمالي

معدل النمو 
 النسبة

8.5* 9.1* 7.8* 12.5* 18.2* 19.8* 3.7n.s 3.2 n.s (20.1)n.s (28.8)n.s 

 األرقام مابين األقواس سالبة -
 0.05، )*( معنوي عند المستوي االحتمالي  0.01)**( معنوي عند المستوي االحتمالي  -
- (n.s) غير معنوي 
 تم حساب معدل النمو لنسبة المساىمة: عن طريق تقدير دالة النمو لسمسة نسبة مساىمة كل سنة سنويا. -

 (، الييئة العامة لمثروة السمكية.2121-2117): جمعت وحسبت من: كتاب اإلحصاءات السنوية السنوي، أعداد متفرقة المصدر
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أىم المتغيرات المؤثرة عمى االستزراع السمكي البحري في . 4.6
 منطقة الدراسة:

ظروف االستزراع السمكي عمي تربية األسماك تحت يعتمد 
خاصةتتيح ليا النمو والتكاثر ثم يتم بطريقو عممية منظمةلتحقيق أقصى 
عائد وأقل التكاليف من وحدة المساحة، بطريقة تمكن من استمرارية 
اإلنتاج، وتعتبر درجة ونسبة المموحة ىي المحدد األساسيالتجاه 

في مصر العديد من صور االستزراع  وتنتشر، (11)لالستزراع السمكي
والتي تقام عمي شواطئ  األحواض الشاطئيةالسمكي البحري مثل:

البحار معتمدة عمي ظاىرة المد مع االستعانة بمضخات إضافيةوتتسم 
بارتفاع نسبة المموحة فييا وتربي فييا األسماك والقشريات بأنواعيا، 

لبحار معتمدة أساسا والتي تقام عمي شواطئ ا األحواض المديةكذلك 
عمي ظاىرة المد والجذر دون مضخات، وتنخفض نسبة المموحة نسبيًا 

في البحار  مرنةمن خالل أقفاص عمالقة  األسطح الطافية، كذلك فييا
بعيدة عن الشواطئوتتميز بقمة تعرضيا لمتموث وتستغل المواقع البحرية 

ص المياه، البعيدة عن الشواطئ وغير المستغمة وثبات وتجانس خصائ
ويتم والقاع كذلك ىناك أقفاص االستزراع في مناطق نصف العميقة 

إمداد ىذه األقفاص بالعمف المصنع، وتعتبر عينة الدراسة ممثمة لطرق 
، وبدراسة التحميل اإلحصائي ألىم المتغيرات المؤثرة االستزراع المختمفة

الدراسة  عمى االستزراع السمكي البحري، فقد تم تقسيم المزارع موضوع
: المجموعة األوليإلى مجموعتين من حيث المساحة الفدانية لممزرعة، 
فدان )متوسط  21وىي تمك المزارع السمكية والتي تقل مساحتيا عن 

مزرعة سمكية والثانية ىي تمك المزارع  51عددىا حوالي  قدرالعينة( و 
 بحواليعددىا  قدرفدان فأكثر و  21 تزيد مساحتيا عنالسمكية التي 

 مزرعة سمكية وتبين اآلتي: 39
( وجد أن متوسط 4بالنسبة لممزارع الصغيرة، من جدول ) (1

طن، وان  11.1ت حوالي قدر كمية العمف المستخدمة 

ألف وحدة ذريعة،  22متوسط كمية الذريعة المستخدمة حوالي
متوسط كمية العمالة الدائمة المستخدمة في ىذه المزارع  قدرو 

متوسط اإلنتاج الكمي ليذه  قدرعامل، كما  11.67حوالي 
 طن. 12.2المزارع حوالي 

 العمف كمية متوسط أن وجد الكبيرة، لممزارع بالنسبة (2
 كمية متوسط وان طن، 19.1 حوالي قدرت المستخدمة

 وقدر ذريعة، وحدة الف24 حوالي قدرت المستخدمة الذريعة
 المزارع ىذه في المستخدمة الدائمة العمالة كمية متوسط
 ليذه الكمي اإلنتاج متوسط قدر كما ، عامل 14.7 حوالي
 .طن 19.2 حوالي المزارع

 كمية متوسط أن( 4) رقم الجدول من يتبين لمعينة، بالنسبة (3
 متوسط وان طن، 14.11 حوالي قدرت المستخدمة العمف
 ذريعة، وحدة ألف23 حوالي قدرت المستخدمة الذريعة كمية
 المزارع ىذه في المستخدمة الدائمة العمالة كمية متوسط وقدر
 ليذه الكمي اإلنتاج متوسط قدر كما عامل، 13.11 حوالي
 .طن 15.2 حوالي المزارع

 في البحري السمكي االستزراع عمى المؤثرة المتغيرات أىم. 5.6
 : الدراسة منطقة

 عمى المؤثرة لممتغيرات البسيط االرتباط معامل(، 5) جدول يبين
 تبين حيث والموغارتمية الخطية الصورة في البحري السمكي اإلنتاج

 منالمساحة كل بين معنويإحصائيا قوى موجب ارتباط يوجد انو
 اإلنتاج وكميو ناحية من والعمف والزريعة والعمالة المزروعة
 االرتباط معامالت قيم قدرت حيث ناحيةأخرى البحريمن السمكي
 .الترتيب عمى1.81 ،1.74 ،1.81 ،1.64:  حوالي البسيط
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 .2121-2119, ألىم المتغيرات المؤثرة عمى االستزراع السمكي البحري بعينة الدراسة وفقا لحجم المزرعةالتحميل الوصفي  .4ل جدو
 اإلنتاج الكمي

 )كجم( 
 مساحة المزرعة

 )رجل/شير(العمالة  )فدان(
 الذريعة

 )ألف وحدة(
 العمف
 )طن(

 

 المزارع الصغيرة
 العدد 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
 الحد األدنى 0.50 5000.00 5.00 5.00 1150.00
 الحد األقصى 25.00 40000.00 22.00 40.00 23000.00
 المتوسط 10.17 22074.51 11.67 11.00 12176.47
 الخطأ المعياري 0.88 1608.47 0.68 0.92 1017.68
 الوسيط 9.00 20000.00 11.00 10.00 11000.00
 المنوال 9.00 40000.00 8.00 5.00 23000.00
 االنحراف المعياري      6.31 11486.81 4.83 6.58 7267.69

  المزارع الكبيرة
 العدد 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00
 الحد األدنى 8.00 5500.00 6.00 20.00 6000.00
 الحد األقصى 46.00 57000.00 30.00 50.00 57500.00
 المتوسط 19.11 24628.21 14.77 33.62 19171.79
 الخطأ المعياري 1.61 2441.19 1.21 1.40 2144.22
 الوسيط 15.00 20000.00 12.00 30.00 20000.00
 المنوال 15.00 20000.00 12.00 30.00 21000.00
 االنحراف المعياري 10.03 15245.24 7.53 8.73 13390.63

  إجمالي العينة
 العدد 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
 الحد األدنى 0.50 5000.00 5.00 5.00 1150.00
 الحد األقصى 46.00 57000.00 30.00 50.00 57500.00
 المتوسط 14.04 23181.11 13.01 20.80 15207.78
 الخطأ المعياري 0.97 1394.36 0.66 1.43 1146.90
 الوسيط 12.00 20000.00 11.00 15.00 12750.00
 المنوال 20.00 20000.00 8.00 30.00 20500.00
 االنحراف المعياري 9.23 13228.04 6.30 13.56 10880.43

 .2119/2121:جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي المصدر
 .والموغارتمية الخطية الصورة في البحريالسمكي  اإلنتاجمعامالت االرتباط  البسيطة ألىم المتغيرات المؤثرة عمى  .5 جدول

 اإلنتاجمستمزمات  الخطى
 مساحة المزرعة 0.64**
 العمالة 0.80**
 الذريعة 0.74**
 العمف 0.80**

 .2119/2121الزراعي :جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمموسم المصدر
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 :السمكي البحري في منطقة الدراسة اإلنتاجتقدير دالة  .6.6

أمكن تقدير دالة اإلنتاج لألسماك البحرية موضوع الدراسة في   
 الصورة الخطية والصورة والموغارتمية المزدوجة )كوب دوجالس(.

 الصورةالخطية : (1
Y=-4730.22+75.65 
Area+520.48Lab+0.254Fry+406.45Feed 
)-3.8)**  (1.3)(3.9)**)4.8)**)4.03)** 
R`²=0.81   F= 87.8** 

(Area)(.فدان)المساحة المزروعة إلنتاج السمكي البحري  ة: كمي 
Lab)رجل/شير( البحريالعمالة المستخدمة لإلنتاج السمكي  ة(: كمي(. 
Fry)وحدة  ألف) البحريالسمكي  لإلنتاجالمستخدمةالذريعةة(: كمي
 .(ذريعة

Feed) :)طن( البحريالسمكي  لإلنتاج كمية العمف المستخدمة(. 
كميو العمالة المستخدمة لمفدان تؤدى  زيادةتبين أن  المقدرة، الدالةومن 
 في الزيادةمعدل  قدرحيث ، السمكي البحري اإلنتاج ةكمي زيادة إلى

 وحدةالعمالة بمقدار  ةكمي زيادة أن ،أيكجم 521.4 حوالي اإلنتاج
 البحريإنتاج الفدان من السمك  زيادة إلىواحدة )رجل/شير( تؤدى 

ت قيمة قدر الزيادة معنوية إحصائيا حيث  ىذهكجم، وان 521.4 بحوالي
 اإلنتاج في المستخدمة العمالةأن كمية اى  3.9 حواليالمحسوبة  (ت)

 زيادة أن تبين ذلك،ك اإلنتاج إحصائيا عمى كمية معنوي تأثيرذات 
 زيادة إلى( تؤدى ذريعةوحدة  ألفبمقدار وحدة واحدة) الذريعةكميو 
 حوالي اإلنتاج في الزيادةمعدل  قدرحيث البحري، من السمك  اإلنتاج
 إلىبمقدار ألف وحدة تؤدى  الذريعة ةكمي زيادة أنكجم اى 1.254

 ىذهوان  كجم1.254 بحوالي البحريزيادة إنتاج الفدان من السمك 
 (المحسوبةت)ت قدر حيث   اإلنتاجعمى كميو  إحصائياالزيادة معنوية 

كميو العمف بمقدار وحدة واحدة تؤدى  زيادةكما تبين  4.7 حوالي
 في الزيادةمعدل  قدرحيث  البحري،إنتاج الفدان من السمك  إلىزيادة
كميو العمف بمقدار وحدة واحدة  زيادة أنكجم اى 416.4 حوالي اإلنتاج
 بحواليالفدان من السمك البحري  اإلنتاجية زيادة إلىتؤدى 
عمى كميو  إحصائيا معنوي تأثيرالزيادة ذات  ىذهكجم،وان 416.4
 الدالة إن. كما تبين 4.12 حوالي (المحسوبةت)ت قدر حيث   اإلنتاج
 87.8 حواليالمحسوبة ( ف)ت قيمو قدر حيث  إحصائيا معنويةالمقدرة 
الدالة   في المتضمن اإلنتاج( لعناصر  يالتجميعالكمى )  أناألثراى 

عمى كميو  حصائيا معنويإ تأثير، العمف ليا  الذريعةوىى العمالة ، 
بحوالي  قدر ، وبتقدير معامل التحديد المعدل فقدالسمكي البحري اإلنتاج

السمك البحري ترجع  إنتاج في%من التغيرات 81أن وىذا يعنى   1.81
العوامل  إلىيرجع  والباقي الدالة فيالداخمة العوامل  فيإلى التغيرات 

التربية  أحواضالتحضين وعدد  أحواضمثل عدد المتضمنة غير 
 .اإلنتاجوغيرىا من مستمزمات 

 :(11)(كوب دوجالس) الصورة الموغاريتمية (2
LnY=ln3.99+0.17lnArea+0.229lnLab+0.318 
InFry+0.5lnFeed 
(4.9)**(1.9) )* 16.5)**(3.5)** (5.8)** 
R`²=0.72F= 55.01** 

صياغتيا في صورة كوب دوجالس  إعادةيمكن الموغارتمية والمعادلة 
 :كاآلتي

Y=(54.2) (Area)0.17(Lab)0.229  (Fry)0.318(Feed)0. 5 
يتبين أن كافة المعالم المقدرة لكل من  الدالةالمقدرةمن 
ومعنوي  والعمف ذات تأثير موجب ،الزريعة،العمالة،مساحة المزرعة

كما تشير ، السمكي البحري موضوع الدراسة اإلنتاجعمى كمية  إحصائيا
قيم المرونات  إلىالمدروسة  اإلنتاجيةقيم المعالم المقدرة لمعوامل 

قيم معامل  إنويتبين من المعادلة المقدرة  اإلنتاجية لتمك العوامل،
والعمف  والذريعةلكل من  مساحة المزرعة والعمالة  اإلنتاجيةالمرونة 

 أنعمى الترتيب اى  1.5، 1.318، 1.229،  1.17ت حوالي قدر 
، كميو العمف الذريعة، كميو العمل، كميو أي من مساحة المزرعة زيادة

 الحالي% عن مستوى االستخدام 1عمى الترتيب بنسبو  المستخدمة
البحرية بنسبو قدرىا  األسماكالناتج الكمي من  زيادة إلىسيؤدى 
 %عمى الترتيب لكل منيم،1.5،  %1.32% ، %1.23،  1.17
المقدرة فان استخدام  اإلنتاجيةلقيم المرونات  انو وفقاً  إلى اإلشارةوتجدر 

البحرية يأتي في المرحمة  إنتاجاألسماكفي  اإلنتاجيةاألربعةالعناصر 
لثانية حيث تزيد قيم معامالت المرونة  اإلنتاجية الصفر  عن اإلنتاجيةا

الرشيدة المرحمة ىي وىي تعتبر وتقل عن الواحد الصحيح،  
 قدرت إنياوجد  الكمية اإلنتاجية المرونة وبدراسة.  (12)اقتصاديا

 زيادة إنبمعنى ، (13)السعةوىذه تمثل حالو العائد متزايد  1.217حوالىب
% سيؤدى 1بنسبو  مجتمعةالنموذج  في المتضمنة اإلنتاجكافو عوامل 

 %. 1.22الناتج الكمي بحوالي  زيادة إلى

ىيكل تكاليف اإلنتاجفي مزارع االستزراع السمكي البحري في . 7.6
 : منطقة الدراسة

تشتمل تكاليف مزارع االستزراع السمكي البحري عمى نوعين 
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ليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، حيث تتضمن التكا :من التكاليف
التحضين  إنشاءأحواضالسنوي ، وتكاليف  التكاليف الثابتةاإليجار
الت والمواتير وطممبات الرفع والطمبورات اوالتربية والبوابات، والبد

في حين تتضمن التكاليف  وغيرىا عمي ىذه الشاكمة، وغرفيا والشباك
 والذريعةالمختمفة  بأنواعياالمتغيرة عمى تكاليف كل من العمالة البشرية 

اد المطيرة والزيوت والمو  واألعالفالدنيس والقاروص  بأسماكالخاصة 
بالستيكية ال والصناديقوبراميل وثمج  وأدويةمن جير وعقاقير 

 مثل الخيوط والغزل والطوالت وغيرىا. أخريومستمزمات 
( متوسط مساحة المزرعة السمكية 6جدول )ويبين 

ومتوسطات التكاليف الثابتة والمتغيرة والكمية لكل من المزرعة والفدان 
 المزروعةحواليمتوسط المساحة (1سمك، حيث أن: ) والكيموجرام

 15217 حواليالكمي لممزرعة  اإلنتاجمتوسط  قدر( 2فدان، ) 21.8
جنيو  ألف 426.5 حواليالتكاليف المتغيرة  إجماليت قدر ( 3كجم،)

 إجماليمتوسط  قدر (4جنيو لمفدان، ) ألف 21.5 وحواليلممزرعة، 
جنيو  ألف 34.8 حواليجنيو لممزرعة،  ألف 723التكاليف الكمية حوالى

جنيو  ألف 296 حواليمتوسط التكاليف الثابتة  قدر( 5لمفدان.)
متوسط تكاليف  قدر( 6جنيو لمفدان. ) ألف 14.3 حواليلممزرعة، 

/ كجمـ  جنيو 11.5الثابتة والمتغيرة والكمية لمكيموجرام حوالي  اإلنتاج
 /كجم عمى التوالي.  جنيو 38.6/كجم، وحوالي  جنيو 28وحوالي 

متوسط مساحة المزرعة السمكية ومتوسطات التكاليف  .6 جدول
 .سمك الكيموجرام الثابتة والمتغيرة والكمية لكل من المزرعة والفدان و

 البنود الوحدة القيمة
 متوسط مساحة المزرعة فدان 20.8

 الكمي اإلنتاجمتوسط  كجم لممزرعة 15207.8
 التكاليف الثابتة إجمالي لممزرعة جنيو 296742
 التكاليف المتغيرة إجمالي لممزرعة جنيو 426491
 التكاليف الكمية إجمالي لممزرعة جنيو 723233
 التكاليف الثابتة إجماليمتوسط  لمفدان جنيو 14266
 التكاليف المتغيرة إجماليمتوسط  لمفدان جنيو 20504
 التكاليف الكمية إجماليمتوسط  لمفدان جنيو 34771
 التكاليف الثابتة إجماليمتوسط  كجمجنيو/ 10.54
 التكاليف المتغيرة إجمالي كجمجنيو/ 28.04
 التكاليف الكمية إجماليمتوسط  كجمجنيو/ 38.58

:جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمموسم الزراعي المصدر
2119/2121. 

 

تقدير دوال التكاليف المتوسطة لالستزراع السمكي في منطقة . 8.6
 : الدراسة

 ، تم تقدير دالةالبيانات الميدانية الخاصة من خالل استخدام
( كمتغير تابع ، ATCبالجنيو ) متوسط تكاليف إنتاج السمك البحري

 (كجم)( Qالكمي من السمك البحرية موضوع الدراسة) اإلنتاجومتوسط 
كمتغير مستقل، أمكن تقدير دالة متوسط التكاليف الكميةإلنتاج كجم من 

 :كاآلتيالسمك البحري بالجنيو  
ATC= 81.422 – 0.00438 Q + 0.00000007 Q2 

(13.77)**  (-7.388) **(5.89) ** 
R2 = 0.41                  F = 31.18** 

 مكيموجرام منيتضح أن الدالة المقدرة لمتوسط التكاليف الكمية ل
المحسوبة  Fالسمك البحري معنويًة إحصائيًا حيث ثبتت معنوية 

،  31.2حوالي ت قدر والتي 1.11إحصائيًا عند المستوى االحتمالي 
وىذا يشير  1.41بحوالي قدر والذيويؤكد ذلك قيمة معامل التحديد  

: من التغيرات في متوسط التكاليف الكمية لمسمك 41إلى أن حوالي 
إلى التغيرات في حجم اإلنتاجية، كما تأكدت  يرجعبعينة الدراسة البحري

المعنوية اإلحصائية لممعالم النموذج المقدرة لدالة متوسط التكاليف الكمية 
يمكن  ، و1.11م عند مستوى معنوية راجيمو من السمك البحري بالك

اشتقاق دالة التكاليف الحدية إلنتاج السمك البحري بالجنييمن الدالة 
 الشكل الرياضي التالي :سابقة في ال

MC = 81.42 – 0.0087Q + 0.00000021Q2 
إلى التكاليف الحدية إلنتاج السمك البحري  :(MCحيث )

 بالجنيو
يمكن استخالص  (1شكل )من النموذج السابق والموضح ب

السمك  لمكيموجراميأخذ منحنى متوسط التكاليف الكمية (1النتائج التالية: 
وىذا يتفق ومفيوم النظرية ( اإلنجميزي، (Uالبحري شكل حرف 

السمك  لكيموجراموىذا معناه أن متوسط التكمفة الكمية  االقتصادية
 32151البحري يتناقص مع زيادة اإلنتاجية حتى مستوى معين حوالي 

كجم، ثم يبدأ بعدىا متوسط التكاليف الكمية في التزايد وينطوي ذلك عمى 
: إن إنتاج كجم إضافي من السمك البحري المرحمة األولىين:مرحمت

كجم يضيف إلى متوسط التكاليف الكمية  32151حتى المستوى حوالي
مقدار أقل من نظيره الذي يسبقو وذلك بسبب الكفاءة اإلنتاجية لعناصر 

: إن إنتاج كجم المرحمة الثانية، اإلنتاج المستخدمة في العممية اإلنتاجية
كجم يترتب  32151السمك البحري بعد المستوى حواليإضافي من 

واحد  إنتاج، ومن ثم فإن لمكيموجرامعميو زيادة متوسط التكاليف الكمية 
كجم إضافي يضيف إلى متوسط التكمفة الكمية مقدار أكبر من نظيره 
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كل عناصر اإلنتاج المستخدمة، الذي يسبقو بسبب عدم كفاءة بعض أو 
م اإلنتاجي الذي يدنى متوسط التكمفة يمكن استخالص أن الحج(2

كجم بمتوسط  32151حواليالكمية إلنتاج كجم من السمك البحري 
يمكن اشتقاق دالة (3 لمكيموجرام.جنيو 11.12تكمفة إنتاج تقدر بنحو 

التكمفة الحدية رياضيًا من دالة متوسط التكمفة الكمية.يأخذ منحنى التكمفة 
لنفس األسباب السابقة  Uالحدية إلنتاج السمك البحري شكل حرف 

يقطع منحنى التكمفة (4 االقتصادية.الذكر وىذا يتفق ومفيوم النظرية 

من أسفل وعند أدنى  الحدية منحنى متوسط التكمفة الكمية لمسمك البحري
ويتحقق ذلك عندما يصل  لمكيموجرامجنيو 71قيمة لألخير والبالغة نحو
يمكن اشتقاق حجم اإلنتاج (5 كجم. 32151مستوى اإلنتاج إلى نحو
السمك البحري  بمساواة دالة التكمفة الحدية  إنتاجالذي يعظم العائد من 

 71اد الحدي = من السمك البحري )اإلير  الكيموجرامبمتوسط سعر بيع 
ىذا الحجم اإلنتاجي الذي يعظم الربح حوالي  قدر/كجم( حيث وجني

 .لمكيموجرامجنيو 71بمتوسط تكاليف إنتاج تقدر بنحو   كجم 41475
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منحنيات متوسطات التكاليف الكمية والحدية والسعر المزرعيألسماك الدنيس والقاروص بمزارع االستزراع السمكي البحري بمنطقة  .1شكل 

 الدراسة
 .بالدراسة (4(، )5جداول ):المصدر

لمموارد  األمثلالتوليف  أوالدخل الضائع لعدم االستخدام . 9.6
 المزرعية:

 لدراسةمحل ا العينة بيانات عمى االحتمالي النموذج بتطبيق 
، فإنو منو الوحدة وتكمفة البحري يالسمك نتاجإلل الفعمي المتوسط لقياس
 التالية: النتائج استخالص يمكن، (7جدول) منيمكن 
 قدر السمك البحري منلمكيموجرام  المزرعي السعر متوسط إن (1

 جنيو.71حوالي
بحوالي  قدر السمك البحري من الفدان إلنتاجية الفعمي المتوسط (2

جنيو/كجم، 38.6بحوالي تقدر فعمية تكمفة بمتوسطكجم  15217
 الفعمية الكمية اإلنتاجية التكاليف متوسطوقد تم تقدير 

 الفعمي اإليرادالكمي ومتوسط ،جنيو  586,990بحوالي
الفعمي  العائد صافي يكون ثم ،ومنوجني 1,064,490بحوالي

 لمكيموجراموصافي العائد  وجني ألف 477.5لممزرعة حوالي 
 .وجني31.4حوالي

 بمتوسط كجم41475قدر بحوالي  اإلنتاجياألمثل الحجم أن (3
 متوسط قدرت ،جنيو لمكيموجرام11.12بحوالي قدرت كمية تكاليف
األمثل  اإلنتاجيالمقدرة عند الحجم  الكمية التكاليف
 قدر المقدر الكمي اإليراد ومتوسط ،جنيو357,508بحوالي
لممزرعة  العائد صافي فدان، ومن ثم يقدرو/جني 250,500حوالي

 أي جنيومميون  1.892بحوالي األمثل اإلنتاجيعند الحجم 
 ./كجمجنيو 58.9حوالي 
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 الميدانية. الدراسة بعينة السمك البحري إنتاج لمزارع الضائع والربح اإلنتاج ( حجم7جدول )

 البنود الوحدة اإلنتاج الفعمي اإلنتاجاألمثل اإلنتاج المعظم لمربح
 السعر المزرعي جنيو/كجم 70 70 70
 مستوى اإلنتاج كجم 15,207 32,150 41,475
 اإليراد الكمي جنيو/لممزرعة 1,064,490 2,250,500 2,903,250
 الكميةمتوسط تكاليف  جنيو/كجم 38.60 11.12 17.10
 التكاليف الكمية جنيو /مزرعة 586,990 357,508 709,223
 صافي الربح لممزرعة جنيو /مزرعة 477,500 1,892,992 2,194,028
 صافي الربح لمكجم جنيو/كجم 31.40 58.88 52.90
1,716,528 1,415,492 

 
 الدخل الضائع جنيو /مزرعة

 .2119/2121الميدانية لمموسم الزراعي :جمعت وحسبت من بيانات الدراسة المصدر

 كجم41475لمربح قدر بحوالي  المعظم اإلنتاجي الحجم إن (4
جنيو 17.1بحوالي قدرت كمية تكاليف بمتوسط سمك بحري

 709,223الكمية بحوالي  التكاليف متوسط لمكيموجرام، وقدر
المقدر  اإليرادالكمي جنيو لمفدان،ومتوسط

 العائد صافي يكون ثم جنيو،ومن 2,903,250بحوالي
 2.194لممزرعة عند المستوي المعظم لمربح حوالي  المقدر

 /كجم.جنيو  52.90مميون جنيو، وحوالي
 اإلنتاج في أقصاه العائد لمكيموجرام ليصل أرتفع صافي (5

 يميياإلنتاج جنيو لمكيموجرام،58.8حيث قدر حوالي األمثل
 وانخفض جنيو لإلردب، 52.9حوالي حيث قدر المعظم لمربح

حيث قدر  الفعمي اإلنتاج في أدناه ليصل لموحدة العائد صافي
 جنيو لمكيموجرام.31.4بحوالي

بناء عمى ماتقدم يمكن استخالص إن الدخل الضائع بسبب عدم 
أو المستوي  توليف الموارد المزرعية المتاحة عند المستوي األمثل

مميون جنيو  1.716مميون جنيو،  1.415بحوالي  المعظم لمربح قدر
 عمى الترتيب. 

أىم المشاكل اإلنتاجية والتسويقية عمى إنتاج  أثرتقدير . 11.6
 االستزراع السمكي البحري:

االستزراع السمكي البحري موضوع تبين من استبيان العينة إن
الدراسة يعاني من العديد من المشاكل اإلنتاجية والتسويقية والتمويمية 

 في لشرائيا الذريعة الطبيعة  والتصريح توفير أىميا: صعوبةومن 
 العامة لمثروة السمكية بتطيير الييئة قيام المناسب،  عدم الوقت

 لحائزي األمنية الخدمات توفر العمومية، عدم والمصارف البواغيز

لممزرعة التي  االيجارية القيمة السمكية عمى مدار العام، ارتفاع المزارع
يئة العامة لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية تفرضيا الي

 من مصانع أعالف األسماك البحرية بالقرب توافر البحرية، عدم
الوقود في أماكن المزارع  أو الكيرباء مصادر وجود المزارع، عدم

 عدد وغيرىا، قمة المموحة أجيزة قياس توافر السمكية البحرية، عدم
المتخصصة  الكوادر سماك البحرية، نقصالمفرخات الخاصة بذريعة األ

 التسويقية الخاصة باألسماك المنافذ في االستزراع السمكي البحري، قمة
ن المشاكل السابقة تؤثر بدرجة واضحة عمى البحرية .... وغيرىا، و  ا 

البحرية ومن ثم عمى اإليرادات الكمية لمفدان /المزرعة لذا  األسماك إنتاج
لتأثير من  تمك أىمتم تقدير اثر عدمو،حيث كان البد من قياس ذلك ا

موضوع  األسماك البحرية المزرعيةالكمي من  اإلنتاجالمشاكل عمى 
 يمي:الدراسة كما 

 لوقتفي ا لشرائيا والتصريح الذريعة توفير صعوبة مشكمة (1
 :المناسب

 ىذه المشكمةباستخدام المتغيرات الصورية يمكن تقدير اثر 
 : كاآلتيالكمي  اإلنتاجعمى حجم 

Y = 23523.13 – 7439.8X1 – 7856.5X2 - 
11765.6X3 
                    (9.3)**     (-1.92)       (-2.25)*(-
3.96) **

 

R2 = 0.16      F = 5.3** 
يمثل عدم وجود المشكمة موضوع  :لجزء المقطوع )الثابت(أنا حيث

 ،الوقتالمناسب(في  والتصريحمشرائياالذريعةالدراسة )صعوبةتوفير 
X1 : حد ما تكون موجودة  إلىالمشكمة موضوع الدراسة 
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X2 : المشكمة موضوع الدراسة موجودة غالبا تكون موجودة 
X3 :المشكمة موضوع الدراسة دائما تكون موجودة 

ن( 1)( اآلتي: 2شكل )ومن من النموذج المقدر وقد تبين   إ
 الذريعة المزارع السمكية البحرية التي التعاني من مشكمة صعوبة توفير

حوالي سمكي كمي  إنتاجتحقق ، المناسب الوقتفي  لشرائيا والتصريح
 إلىالمزارع السمكية البحرية التي تعاني  إن( 2) طن سمك، 23.523

 الوقتفي  لشرائيا والتصريح الذريعة حد ما من مشكمة صعوبة توفير
الكمي لممزارع التي  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاجالمناسب تحقق 

 أيطن سمك،  7.439 بحواليالتعانى من المشكمة موضوع الدراسة 
طن سمك.  16.183حوالي قدربالبحرية  األسماكمن  إنتاجيامتوسط 

سمكية البحرية التي تعاني غالبا من مشكمة صعوبة المزارع ال إن( 3)
سمكي  إنتاجالمناسب تحقق  الوقتفي  لشرائيا والتصريح الذريعة توفير

المشكمة ىذه الكمي لممزارع التي التعانى من  اإلنتاجكمي يقل عن 
البحرية  األسماكمن  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  7.856 بحوالي

المزارع السمكية البحرية التي  نإ( 4)طن سمك،  15.7حوالي قدرب
سمكي كمي يقل عن  إنتاجتحقق ىذه المشكمة تعاني بصفة دائمة من 

 بحواليالكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع الدراسة  اإلنتاج
 يقدرالبحرية  األسماكمن  إنتاجيامتوسط أن  أيطن سمك،  11.765

المحسوبة لمعالم  (ت)( تشير قيم 5) طن سمك، 11.757حوالي ب
مما يشير  إحصائياكافة المعالم المقدرة معنوية  إن إلىالنموذج المقدر 

وجود تأثير معنوي لممشكمة موضوع الدراسة بدرجاتيا المختمفة عمى  إلى
زيادة فرص تواجد المشكمة موضوع  أن أي، األسماكالكمي من  اإلنتاج

( كما تشير 6)  اكاألسمالكمي من  اإلنتاجتناقص  إلىالدراسة يؤدي 
وجود عالقة معنوية  إلى( لمنموذج المقدر 5.3المحسوبة ) (ف)قيمة 

( 7. )األسماكالكمي من  واإلنتاجبين المشكمة موضوع الدراسة  إحصائيا
التغيرات في درجة وجود  أن أي 1.16بمغ معامل التحديد حوالي 

 تاجاإلن% من التغيرات في 16المشكمة موضوع الدراسة تفسر حوالي 
 .األسماكالكمي من 

 
 المناسب وحجم اإلنتاج السمكي البحري: الوقت في لشرائيا والتصريح الذريعة توفير العالقة بين مدى وجود مشكمة صعوبة .2شكل
 بيانات الدراسة. المصدر: 

البواغيز والمصارف دم قيام الييئة العامة بتطيير عمشكمة  (2
 :العمومية

Y = 23896.3-9729.15X1-10311.8X2-14100.7X3 
(13.4)**(-2.4)    (-3.77)*     (-5.97) **

 

R2 = 0.27      F = 12.2** 
المزارع  إن (1اآلتي: تبين ، (3، وشكل )السابقمن النموذج 

السمكية البحرية التي التعاني من مشكمة عدم قيام الييئة العامة بتطيير 
 23.9بحواليسمكي كمي  إنتاجالبواغيز والمصارف العمومية تحقق 

حد ما من  إلىالمزارع السمكية البحرية التي تعاني  إن( 2طن سمك، 
مية مشكمة عدم قيام الييئة العامة بتطيير البواغيز والمصارف العمو 

الكمي لممزارع التي التعانى من  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاجتحقق 
من  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  9.7بحواليالمشكمة موضوع الدراسة 

المزارع السمكية  إن( 3 طن سمك، 14.2البحرية بمغ حوالي  األسماك
سمكي كمي يقل  إنتاجمشكمة تحقق نفس المن  غالباالبحرية التي تعاني 

الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع الدراسة  اإلنتاج عن
البحرية بمغ  األسماكمن  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  10.3بحوالي
المزارع السمكية البحرية التي تعاني  إن( 4، طن سمك13.5حوالي 

دائما من مشكمة عدم قيام الييئة العامة بتطيير البواغيز والمصارف 
الكمي لممزارع التي  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاجالعمومية تحقق 

أن  أيطن سمك،  14.1 بحواليالتعانى من المشكمة موضوع الدراسة 
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( 5 طن سمك، 9.7البحرية بمغ حوالي  األسماكمن  إنتاجيامتوسط 
كافة المعالم المقدرة  إلىأنالمحسوبة لمعالم النموذج  (ت)تشير قيم 
وجود تأثير معنوي لممشكمة موضوع  إلىمما يشير  إحصائيامعنوية 

زيادة  أن أي، األسماكالكمي من  اإلنتاجالدراسة بدرجاتيا المختمفة عمى 
الكمي  اإلنتاجتناقص  إلىفرص تواجد المشكمة موضوع الدراسة يؤدي 

( لمنموذج المقدر 12.2( كما تشير قيمة ف المحسوبة )6األسماك، من 

 واإلنتاجبين المشكمة موضوع الدراسة  إحصائياوجود عالقة معنوية  إلى
التغيرات  أيأن1.27( بمغ معامل التحديد حوالي 7. )األسماكالكمي من 

% من 27في درجة وجود المشكمة موضوع الدراسة تفسر حوالي 
 .األسماكالكمي من  اإلنتاجالتغيرات في 

 
 العالقة بين  مدى وجود مشكمة عدم قيام الييئة العامة بتطيير البواغيز والمصارف العمومية وحجم اإلنتاج السمكي البحري. .3شكل

 بيانات الدراسة. : المصدر
 ة:المزارع السمكيلحائزي عدم توفر الخدمات األمنية مشكمة  (3

Y = 26516.63-10002.5X1-7775.38X2-14978X3 
(10.7)**(-3.1) **(-2.3) **(-5.3) **

 

R2 = 0.22      F RATIO = 9.49** 
المزارع  إن( 1: اآلتي(4وشكل ) السابقمن النموذج يالحظ 

السمكية البحرية التي التعاني من مشكمة عدم توفر الخدمات األمنية 
من طن  26.5حواليسمكي كمي  إنتاجالمزارع السمكية تحقق  لحائزي

حد ما من  إلىالمزارع السمكية البحرية التي تعاني  إن( 2السمك، 
الكمي لممزارع التي  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاجتحقق المشكمة، 

متوسط  أيطن سمك،  11بحواليالتعانى من المشكمة موضوع الدراسة 
 إن( 3 طن سمك، 16.5البحرية بمغ حوالي  األسماكمن  إنتاجيا

 إنتاجمشكمة تحقق نفس المن  غالباي تعاني المزارع السمكية البحرية الت
الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن 

من  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  7.8بحواليموضوع الدراسة 

المزارع السمكية  إن( 4 طن سمك،18.8البحرية بمغ حوالي  األسماك
سمكي كمي يقل  إنتاجق مشكمة تحقىذىال البحرية التي تعاني دائما من

الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع الدراسة  اإلنتاجعن 
البحرية بمغ  األسماكمن  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  14.9 بحوالي
( تشير قيم ت المحسوبة لمعالم النموذج 5 طن سمك، 11.6حوالي 
وجود تأثير  إلىمما يشير  إحصائياكافة المعالم المقدرة معنوية  إلىإن

الكمي  اإلنتاجمعنوي لممشكمة موضوع الدراسة بدرجاتيا المختمفة عمى 
زيادة فرص تواجد المشكمة موضوع الدراسة يؤدي  أن أي، األسماكمن 
( كما تشير قيمة ف 6  األسماك،الكمي من  اإلنتاجتناقص  إلى

بين  إحصائياوجود عالقة معنوية  إلى( لمنموذج المقدر 9.5المحسوبة )
( بمغ معامل 7األسماك، الكمي من  واإلنتاجالمشكمة موضوع الدراسة 

التغيرات في درجة وجود المشكمة  وذلك يعنيأن0.22التحديد حوالي 
الكمي من  اإلنتاج% من التغيرات في 22موضوع الدراسة تفسر حوالي 

 .األسماك



M. A. Sultanand Asmaa M.T. Mohamed., 2021 

191 
 

  

 
 مشكمة عدم توفر الخدمات األمنية لحائزي المزارع السمكيةوحجم اإلنتاج السمكي البحري: العالقة بين  مدى وجود .4شكل

 بيانات الدراسة.:المصدر
 
لممزرعة التي تفرضيا الييئة العامة  االيجاريةارتفاع القيمة  (4

 :لمثروة السمكية
Y = 34650-13205.6X1-19179.4X2-23301.8X3 
(11.4)**(-3.2) ** (-5.2) ** (-7.2) ** 
R2 = 0.38      F = 19.07** 

المزارع  إن( 1: اآلتي(5من النموذج المقدر وشكل )تبين 
 االيجاريةالسمكية البحرية التي التعاني من مشكمة ارتفاع القيمة 

( المزارع 2 ،سمكمن الطن  3.4بحواليسمكي كمي  إنتاجلممزرعةتحقق 
سمكي كمي  إنتاجتحقق ىذه حد ما من  إلىالسمكية البحرية التي تعاني 

الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع  اإلنتاجيقل عن 
البحرية  األسماكمن  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  1.3بحواليالدراسة 

اني المزارع السمكية البحرية التي تع إن( 3 طن سمك، 2.1بمغ حوالي 
سمكي  إنتاجلممزرعة تحقق  االيجاريةمن مشكمة ارتفاع القيمة  غالبا

الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع  اإلنتاجكمي يقل عن 
بمغ  إنتاجياالسمكي البحريمتوسط  أيطن سمك،  1.9بحواليالدراسة 
المزارع السمكية البحرية التي تعاني دائما  (إن4طن سمك،1.5حوالي 

سمكي كمي يقل  إنتاجلممزرعة تحقق  االيجاريةشكمة ارتفاع القيمة من م
الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع الدراسة  اإلنتاجعن 

طن من  1.1حوالي إنتاجياقدربمتوسط أن  أيطن سمك،  2.3 بحوالي
كافة المعالم  إلىأن( تشير قيم ت المحسوبة لمعالم النموذج 5) السمك.

وجود تأثير معنوي لممشكمة  إلىمما يشير  إحصائياالمقدرة معنوية 
 أي، األسماكالكمي من  اإلنتاجموضوع الدراسة بدرجاتيا المختمفة عمى 

تناقص  إلىزيادة فرص تواجد المشكمة موضوع الدراسة يؤدي  أن
(والتي قدرت ف)قيمة كذل ( تشير 6األسماك، الكمي من  اإلنتاج
بين المشكمة موضوع  إحصائياوجود عالقة معنوية  إلى( 17.9) اليبحو 

( بمغ معامل التحديد حوالي 7. )األسماكالكمي من  واإلنتاجالدراسة 
التغيرات في درجة وجود المشكمة موضوع الدراسة تفسر  أناي 1.38
 .األسماكالكمي من  اإلنتاج% من التغيرات في 38حوالي 
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 وحجم اإلنتاج السمكي البحري: العالقة بين مدى وجود مشكمة ارتفاع القيمة االيجارية لممزرعة .5شكل

 بيانات الدراسة.:المصدر
 
الوقود في منطقة المزارع توفر عدم وجود مصادر الكيرباء أو  (5

 :السمكية
Y = 30019.98-8354.63X1-17145.6X2-19318.1X3 
(12.1)**  (-2.6)** (-5.4) **  (-6.9)**

 

R2 = .37F = 18.9** 
( النتائج التالية: 6)السابقوشكل النموذج وقد وجد عن تقدير 

مشكمة تحقق ىذه الالتي التعاني من و المزارع السمكية البحرية  إن( 1
المزارع السمكية  إن( 2 طن سمك، 30بحواليسمكي  إنتاج

سمكي كمي  إنتاجمشكمة تحقق الحد ما من  إلىالتي تعاني ،و البحرية
الكمي لممزارع التي التعانى من المشكمة موضوع  اإلنتاجيقل عن 
البحرية  األسماكمن  إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  8.3بحواليالدراسة 

 المزارع السمكية البحرية التي إن( 3 طن سمك، 21.7حوالي  قدر
من مشكمة عدم وجود مصادر الكيرباء أو الوقودتحقق  غالباتعاني 
الكمي لممزارع التي التعانى من  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاج

 إنتاجيامتوسط  أيطن سمك،  17.1بحواليالمشكمة موضوع الدراسة 

المزارع السمكية  إن( 4طن سمك،12.9البحرية بمغ حوالي  األسماكمن 
ني دائما من مشكمة عدم وجود مصادر الكيرباء أو البحرية التي تعا

التي و الكمي لممزارع  اإلنتاجسمكي كمي يقل عن  إنتاجالوقودتحقق 
 أيطن سمك،  19.3 بحواليالتعانى من المشكمة موضوع الدراسة 

( 5طن سمك. ) 11.7البحرية بمغ حوالي  األسماكمن  إنتاجيامتوسط 
كافة المعالم المقدرة  إلىإنذج المحسوبة لمعالم النمو  (ت)تشير قيم 
وجود تأثير معنوي لممشكمة موضوع  إلىمما يشير  إحصائيامعنوية 

زيادة  أيأن، األسماكالكمي من  اإلنتاجالدراسة بدرجاتيا المختمفة عمى 
الكمي  اإلنتاجتناقص  إلىفرص تواجد المشكمة موضوع الدراسة يؤدي 

والمقدرة بحوالي المحسوبة  (ف)( كما تشير قيمة 6)  األسماك،من 
منموذج السابقإلى18.9) بين المشكمة  إحصائياوجود عالقة معنوية  ( ل

( بمغ معامل التحديد 7) األسماك،الكمي من  واإلنتاجموضوع الدراسة 
التغيرات في درجة وجود المشكمة موضوع الدراسة  أيأن0.37حوالي 

 .األسماكن الكمي م اإلنتاج% من التغيرات في 37تفسر حوالي 
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 وحجم اإلنتاج السمكي البحري:عدم وجود مصادر الكيرباء أو الوقود العالقة بين  مدى وجود مشكمة  .5شكل

 بيانات الدراسة. : المصدر
المشترك لممشاكل الخمسة السابقة عمى حجم  األثرتقدير -

 :الكمي اإلنتاج
Y = 42555 – 4427X11 – 2929 X12 – 2329X13 – 
2806 X21 – 5287 X22 -7565 X23 

(14.9)** (-14.6) **(-1.07)n.s    (-0.9) n.s   (-0.83) n.s 
(-2.14)*(-3.31)** 
 
-1972 X31 -2127 X32– 443 X33 – 6468 X41 -
13141 X42 – 15340 X43 – 3328 X51 
   (-0.6) n.s (-7.1) **   (-0.12) n.s (-17.9) ** (-4.04) 
**  (-5.4) **(-1.1) n.s 
 
 – 10098 X52 – 10852 X53 
   (-2.98)**       (-3.9) ** 

 :حيث
X11لشرائيا في الوقت الطبيعة والتصريح الذريعة توفير : صعوبة 

 المناسب )إلى حد ما(.
X12: لشرائيا في الوقت الطبيعة والتصريح الذريعة توفير صعوبة 

 )غالبا(.المناسب 
X13: لشرائيا في الوقت الطبيعة والتصريح الذريعة توفير صعوبة 

 )بصفة دائمة(.المناسب 

X21: البواغيز لمثروة السمكية بتطيير العامة الييئة قيام عدم 
 العمومية )إلى حد ما(. والمصارف

X22: البواغيز لمثروة السمكية بتطيير العامة الييئة قيام عدم 
 )غالبا(. العمومية والمصارف

X23: البواغيز لمثروة السمكية بتطيير العامة الييئة قيام عدم 
 )بصفة دائمة(.العمومية  والمصارف

X31السمكية عمى مدار  المزارع لحائزي األمنية الخدمات توفر : عدم
 العام )إلى حد ما(.

X32: السمكية عمى مدار  المزارع لحائزي األمنية الخدمات توفر عدم
 العام )غالبا(.

X33: السمكية عمى مدار  المزارع لحائزي األمنية الخدمات توفر عدم
 العام )بصفة دائمة(.

X41: التي تفرضيا الييئة العامة  لممزرعة االيجارية القيمة ارتفاع
 لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية البحرية )إلى حد ما(.

X42التي تفرضيا الييئة العامة  لممزرعة االيجارية القيمة : ارتفاع
 لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية البحرية )غالبا(.

X43: التي تفرضيا الييئة العامة  لممزرعة االيجارية القيمة ارتفاع
 لمثروة السمكية عمى أصحاب المزارع السمكية البحرية )بصفة دائمة(.

X51في أماكن المزارع  لوقودأو توفر ا الكيرباء مصادر وجود : عدم
 السمكية البحرية إلى )حد ما(.

X52في أماكن المزارع  أو توفر الوقود الكيرباء مصادر وجود : عدم
 السمكية البحرية )غالبا(.
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X53: في أماكن المزارع  أو توفر الوقود الكيرباء مصادر وجود عدم
 السمكية البحرية )بصفة دائمة(.

 ىناك إن( 1: )اآلتيمن النموذج المقدر يمكن استخالص و 
معنوية  آثارتم دراستيا ليا  فقط تسعة مشاكل من خمسة عشر مشكمة

المزارع  البحرية في األسماكالكمي من  اإلنتاجعمى حجم  إحصائيا
ىناك تسعة  مشاكل في المزرعة السمكية  إن( 2) ،موضوع الدراسة
الكمي  اإلنتاجفي مستوي  إحصائياوي انخفاض معن إلىالبحرية تؤدي 

 الذريعة توفير صعوبة البحرية وتتمثل تمك المشاكل في  األسماكمن 
 4427-حد ما ) إلىالمناسب  الوقت فى لشرائيا الطبيعة والتصريح

 البواغيز لمثروة السمكية بتطيير العامة الييئة قيام كجم(، عدم
 العامة الييئة قيام كجم(، عدم 5287-العمومية غالبا ) والمصارف

-دائمة ) بصفة العمومية والمصارف البواغيز لمثروة السمكية بتطيير
السمكية عمى  المزارعلحائزي  األمنية الخدمات توفر كجم(، عدم 7565

لممزرعةالتي  االيجارية القيمة ارتفاعكجم(،  2127-) غالبا مدار العام
المزارع السمكية  أصحابتفرضيا الييئة العامة لمثروة السمكية عمى 

 لممزرعة االيجارية القيمة كجم(، ارتفاع 6468 -حد ما ) إلىالبحرية 
المزارع  أصحابالتي تفرضيا الييئة العامة لمثروة السمكية عمى 

 االيجارية القيمة ارتفاعو كجم(،  13141 -غالبا ) السمكية البحرية
 أصحابالتي تفرضيا الييئة العامة لمثروة السمكية عمى  لممزرعة

 وجود كجم(، عدم 15341 -بصفة دائمة ) المزارع السمكية البحرية
المزارع السمكية البحرية  أماكنفي  الوقودو توفر أ الكيرباء مصادر
في  الوقود أو الكيرباء مصادر وجود عدمكجم(،  11198 -)غالبا

 إن( 3)كجم(.11852 -المزارع السمكية البحرية بصفة دائمة ) أماكن
الكمي المتوقع في ظل عدم وجود او وجود المشاكل التسعة  اإلنتاجحجم 

(، فعمي 6) شكلبو من  التنبؤيمكن  إحصائياذات التأثير المعنوي 
( من المتوقع أن يكون اإلنتاج الكمي من األسماك 1سبيل المثال: 

 كجم والتي 42555البحرية موضوع الدراسة في المزرعة يقدر بحوالي 
( ومن المتوقع كذلك 2من المشاكل التسعة السابقة، ال تعاني من أي 

إنتاج المزرعة الكمي من األسماك البحرية موضوع الدراسة  أن يكون
كجم عندما تعاني المزرعة من المشاكل التالية:  14148بحوالي  
األمنية  الخدمات توفر الطبيعة إلى حد ما، عدم الذريعة توفير صعوبة

 وجود العمومية غالبا، عدم والمصارف البواغيز تطيير غالبا، عدم
( أيضا 3القيمة االيجارية إلى حد ما،  الكيرباء غالبا، ارتفاع مصادر

يمكن القول إنو من المتوقع أن تنتج المزرعة السمكية  السمك البحري 
كجم عندما تعاني المزرعة من:  4522موضوع الدراسة كمية قدرىا 

األمنية  الخدمات توفر ما، عدمالطبيعة إلى حد  الذريعة توفير صعوبة
 وجود العمومية غالبا، عدم والمصارف البواغيز تطيير غالبا، عدم

( 4القيمة االيجارية بصفة دائمة،  الكيرباء بصفة دائمة، ارتفاع مصادر
وأخيرا فإنو من المتوقع أن يكون إنتاج المزرعة السمكية  الكمي من 

تعاني المزرعة من المشاكل كجم عندما  2244السمك البحري بحوالي  
 الخدمات توفر الطبيعة إلى حد ما، عدم الذريعة توفير التالية: صعوبة

العمومية بصفة دائمة،  والمصارف البواغيز تطيير األمنية غالبا، عدم
القيمةااليجارية بصفة  الكيرباء بصفة دائمة، ارتفاع وجود مصادر عدم

دائمة.

42555
عدم وجود 

اي مشكلة

-4427 الى حد ما صعوبة توفير الزريعة الطبيعة 

-2127 غالبا عدم توفر الخدمات األمنية 

-7565 دائما -5287 غالبا عدم تطهير البواغيز والمصارف العمومية

-10852 دائما -10098 غالبا -10852 دائما -10098 غالبا عدم وجود مصادر الكهرباء

-15340 دائما -13141 غالبا -6468 الى حد ما -15340 دائما -13141 غالبا -6468 الى حد ما ارتفاع القيمة اإليجارية

 
 كمية اإلنتاج السمكي البحري المتوقع بالكيموجرام في ظل وجود أي من المشاكل موضوع الدراسة .6رقم شكل 

 المصدر: حسبت من بيانات الدراسة.
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ABSTRACT 

 
The study tries to determinate the most important problems that facing fish farming farms in Egypt, as the total local 
fish production is not sufficient for consumption, the study aims to achieve many objectives such as, studying total and 

marine fish production approach and its marine species during (2012-2018), beside to study the problems that faced 
These farms for the season (2019/2020), through a questionnaire of 90 farms on the Egyptian northern coast, the most 
important results were: natural fisheries Egypt have a reducing production depends on fish farming to meet 

consumption needs, including marine species, especially with the current scarcity of fresh water resources, The 
production functions and costs were estimated with their total, Average and marginal Functions, The amount of lost 

income was also determined due to the failure to synthesize the available farm resources at the optimal level/ the 
maximum level of the profit. The most important problems faced by these farms were also identified: the difficulty of 
providing the natural pretext and permission to purchase them at the right time(Somewhat appropriate), the failure of 

General Authority for Fish Resources(GARFD) to clear public gates (often and permanently), the lack of security 
services for farm owners Fish (often throughout the year), the increase of summary value of the farm imposed by the 
Public Authority for Fish Resources on the owners of marine fish farms to (some extent and often), as well as the 

increase in the summary value of the farm imposed by the (GAFRD) on the owners of marine fish farms (permanently), 
and the lack of electricity or Availability of fuel on marine fish farms, (on a permanent basis). 

KEYWORDS: Marine fish farming - fish production - fish production functions - problems of fish farming. 
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