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دور االستزراع السمكي في تضييق فجوة البروتين الحيواني في مصر 
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وزارة الزراعة - مديرية  الزراعة بالشرقية                                                       جامعة بنيا      - كمية الزراعة   
 

: مقدمة 
شباع رغبات المستيمك اليدف الرئيسي لجميع نظم االقتصاد في العالم ، وتعتبر مجموعة البروتين       يعتبر توفير المواد الغذائية الضرورية وا 

وتعتبر مصر من الدول النامية التي تعانى من مشكمة زيادة السكان وما . الحيواني ومنتجاتيا أكثر المجاميع الغذائية أىمية وحيوية لغذاء اإلنسان 
يترتب عمى تمك المشكمة من عدم قدرة اإلنتاج المحمى عن توفير االحتياجات المتزايدة من السمع الغذائية وعمى رأسيا البروتين الحيواني باعتبار أن 

لذا فان نشاط اإلنتاج السمكي يعتبر احد أىم المداخل الرئيسية لتحقيق . مصر من الدول التي ليست ليا ميزة نسبية في إنتاج المحوم الحمراء 
مضمون األمن الغذائي في مجال البروتين الحيواني والتنمية االقتصادية في القطاع الزراعي المصري ، حيث تعتبر األسماك أحد الموارد الغنية 

ويتصف . لمبن  % 3.8لمبيض ،  % 13.6لمحوم األبقار ،  % 16.8من الوزن الرطب مقارنة بنحو  % 18.5بالبروتين ، إذ تقدر نسبتو فييا 
حيث يتميز بروتين األسماك بأنو أسيل ىضما من البروتين . بروتين األسماك بالعديد من المزايا بالمقارنة بمصادر البروتين الحيواني األخرى 

الحيواني الموجود في المحوم الحمراء ، كما يتميز باحتوائو عمى الدىون الخالية من الكولسترول ، كما أنيا غنية بالعناصر الغذائية اليامة لإلنسان 
 . (3)من الكالسيوم ، واليود ، والفسفور

 ونظرا لتراجع إسيام المصايد الطبيعية في اجمالى اإلنتاج المحمى من األسماك لما تتعرض لو من ظروف سمبية أدت إلى إضعاف إنتاجية تمك 
المصايد ، األمر الذي يشير إلى ضرورة االتجاه والتوسع في نشاط االستزراع السمكي وذلك لمواجية وتضييق الفجوة الغذائية السمكية بصفة عامة 

، وبمغ حجم  (2009-1995) ألف طن في متوسط الفترة 954.5والبروتينية بصفو خاصة ، حيث بمغ حجم االستيالك المحمى من األسماك 
 ألف طن  بمغت قيمتيا 186.88 ألف طن في متوسط نفس الفترة ، كما بمغ حجم الواردات من األسماك  770.5اإلنتاج المحمى من  األسماك 

 (1 ) مميون جنيو في متوسط نفس الفترة23.96 ألف طن بمغت قيمتيا 2.94 مميون جنيو ، في حين صادرات األسماك المصرية 727.4
وجدير بالذكر أن نشاط االستزراع السمكي يتمتع بإمكانية التحكم في العممية اإلنتاجية األمر الذي يحقق أعمى درجات الكفاءة اإلنتاجية 

كما يوجد أكثر من نمط ونظام لالستزراع السمكي اال أن االستزراع السمكي الحوضي . واالقتصادية واالستغالل األمثل والكفء لمموارد المتاحة 
 (6)2009 السمكي في مصر عام  من اجمالى اإلنتاج من االستزراع % 84.7يعتبر من أكثر أنواع االستزراع انتشارا ،  حيث يمثل إنتاجو حوالي 

. 
 

: مشكمة الدراسة 
في حين ال يتجاوز  . (3)يوم/ جم30في ظل ما توصى بيا منظمة الصحة العالمية فان نصيب الفرد من البروتين الحيواني يجب أال يقل عن 

مما توصى بو منظمة الصحة العالمية وبذلك تنحصر مشكمة الدراسة في  % 80 ، أى حوالى (2)2009يوم عام / جم23.9نصيب الفرد في مصر 
ىذا الى جانب وجود  قيود اقتصادية و . وجود فجوة غذائية بين المتاح لالستيالك لمفرد المصري واالحتياجات الضرورية لو من البروتين الحيواني 

فنية عمى تنمية إنتاج المحوم الحمراء و البيضاء ، األمر الذي يعنى أىمية قطاع األسماك عامة و االستزراع السمكي خاصة والحوضي عمى وجو 
كما أن التنمية في مجال الثروة السمكية يعتبر أسرع وأعمى عائدا من التنمية في قطاع . التحديد في تضيق الفجوة البروتينية الحيوانية والسمكية 

 .الثروة الحيوانية والدا جنة 

 

 
 

 

                                                   
  األرقام بين األقواس تشير إلى المراجع في نهاية الدراسة
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: ىدف الدراسة 
تيدف الدراسة إلى محاولة االرتقاء بمستوى الكفاءة اإلنتاجية وزيادة معدل االكتفاء الذاتي من األسماك محميا ، وزيادة مساىمتيا في 

: الحد من الفجوة الغذائية لمبروتين الحيواني، وذلك من خالل إلقاء الضوء والتعرف عمى ودراسة كل من 
. الفجوة الغذائية السمكية في مصر  -1
. األىمية النسبية لالستزراع السمكي في مصر من اجمالى مصادر األسماك  -2
. نظم االستزراع السمكي المصري  -3
 .الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية لممزارع السمكية الحوضية في مصر  -4

 
 :مصادر البيانات 

البيانات الثانوية المنشورة و غير المنشورة من كل من وزارة الزراعة واستصالح - 1:    اعتمدت الدراسة عمى مصدرين رئيسيين من البيانات 
بيانات أولية  التي جمعت من خالل - 2. االراضى ، والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، والييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،  غيرىا 

 لتغطية موسم 2011 مزرعة سمكية أىمية تم جمعيا في الربع األول من عام 109استمارة االستبيان والتي صممت خصيصا لذلك بعينة قواميا 
  من محافظة كفر الشيخ باعتبارىا من أىم محافظات الجميورية إنتاجا لألسماك ، أخذت بطريقة عشوائية من مراكز الرياض ، سيدي سالم 2010

وقد شممت . من اجمالى مساحة المزارع السمكية الحوضية االىمية بمحافظة كفر الشيخ  % 90، الحامول ، باعتبار أن ىذه المراكز بيا أكثر من 
 مزرعة غير مرخصة من حوالي 69،  % 10 مزرعة بمراكز محافظة كفر الشيخ بنسبة تبمغ حوالي 376 مزرعة مرخصة من 40العينة عمى 

ولقد تم تجميع البيانات الالزمة بأسموب المقابمة الشخصية .  مزرعة مقامة بدون ترخيص من نفس المراكز المختار منيا المزارع المرخصة 4947
لممبحوثين من واقع استمارة االستبيان والتي احتوت عمى بنود كل من التكاليف االستثمارية والتشغيمية واإلنتاج الكمى لممزارع السمكية وغيرىا من 

.  الموضوعات  
 

: األسموب والطريقة البحثية 
 تستخدم الدراسة في تحميل البيانات و عرض ما توصمت إليو من نتائج عمى األسموبين الوصفي و الكمي شامال معادالت االتجاه الزمني العام ، 

إنتاجية الفدان ، صافى العائد الفدانى ، عائد الجنيو المستثمر  مثل وبعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية و االقتصادية لالستزراع السمكي في أحواض
. ، فترة استرداد رأس المال ، وغيرىا من المؤشرات 

 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 
: الغذائية السمكية في مصر الفجوة: أوال 

وبذلك فيي تعبر عن مدى قدرة الناتج المحمى عمى الوفاء .    يقصد بالفجوة السمكية الفرق بين اإلنتاج المحمى واالستيالك القومي لألسماك 
 :ولحساب الفجوة الغذائية السمكية يتم إلقاء الضوء عمى كال من . باالحتياجات االستيالكية من األسماك 

 
 ألف طن 770.5أن كمية اإلنتاج المحمى السنوي لألسماك بمغت حوالي   (1)توضح البيانات الواردة بالجدول رقم  : اإلنتاج المحمى لألسماك- 1

 ألف طن عام 408 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2009 مميون طن عام 1.093ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (2009-1995)لمتوسط الفترة 
  . 2009من مثيمتيا عام % 37.3 تمثل حوالي 1995وىذا يعنى أن كمية اإلنتاج المحمى لألسماك في عام  . 1995

 %  6.6 ألف طن ، تمثل 50.64إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا لإلنتاج المحمى من األسماك بمغ مقدارىا  (2)  كما تشير نتائج جدول 
( . 2009-1995) ألف طن خالل فترة الدراسة 770.5من متوسط اإلنتاج المحمى السنوي لألسماك والبالغ 

 954.5إلى أن  كمية االستيالك القومي من األسماك  بمغت حوالي  (1)تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  : االستيالك القومي لألسماك- 2
 الف طن 548 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2007 مميون طن عام 1.26ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (2009-1995)ألف طن لمتوسط الفترة 

 . 2007من مثيمتيا عام  % 43.4 تمثل حوالي 1995وىذا يعنى أن كمية االستيالك القومي من األسماك في عام  . 1995عام 
 5.3 ألف طن ، تمثل 50.919إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا لالستيالك القومي من األسماك بمغ مقدارىا  (2)   كما تشير نتائج جدول 

 ( .2009-1995) الف طن خالل فترة الدراسة 954.5من متوسط االستيالك القومي من األسماك والبالغ %  
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( 2009-1995)المتغيرات االقتصادية و الفنية إلنتاج واستيالك و الفجوة الغذائية من األسماك في مصر خالل الفترة  : (1)جدول 

انًخغٛز 

يخٕسظ انفخزة انٕحدة 

(1995-

2009 )

يعايم 

االخخالف 

 )%(

)%( حدٔد قٛى انًخغٛز 

ادَٙ 

قًٛت 

ألعهٗ 

قًٛت 

ادَٙ قًٛت اعهٙ قًٛت 

انًخٕسظ انسُت انًخٕسظ انسُت 

 37.3 408 1995 1093 2009 29.7 770.5أنف طٍ إَخاج األسًاك فٙ يصز  

 43.4 548 1995 1262.5 2007 24.7 954.5أنف طٍ اسخٓالك األسًاك فٙ يصز  

انفجٕة انغذائٛت يٍ األسًاك فٙ 

يصز  
 49.2 127.9 2009 260 2001 23 184.0أنف طٍ 

َسبت االكخفاء انذاحٙ يٍ األسًاك 

فٙ يصز  
 %80.72 7.2 2009 89.5 1997 69 77.1 

 100( *  المتوسط الحسابي/االنحراف المعياري =) (%)معامل االختالف 
إحصائيات اإلنتاج السمكي في جمعت وحسبت من بيانات  وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،  : المصدر

 (.2009-1995)، أعداد متفرقة  مصر

 

( 2009-1995)نتائج معادالت االتجاه الزمني العام إلنتاج واستيالك و الفجوة الغذائية من األسماك في مصر خالل الفترة  : (2)جدول 

انٕحدة انًخغٛز 

ثابج 

انًعادنت 

 ^
 أ

يعايم 

االَحدار 

 ^
ب 

يخٕسظ 

انفخزة 

 --
ص 

َسبت 

انخغٛز 

انسُٕ٘ 
 )%(

يعايم 

انخحدٚد 

 --
ر 

انًعُٕٚت 

ث 

نالَحدار 

ف 

نهًعادنت 

 **505.608 **22.486 0.973 6.6 770.5 50.639 365.419أنف طٍ إَخاج األسًاك فٙ يصز  

اسخٓالك األسًاك فٙ 
يصز 

 **176.659 **13.291 0.929 5.3 954.5 50.919 547.119أنف طٍ 

انفجٕة انغذائٛت يٍ 

األسًاك فٙ يصز  
 0.011 0.107 0.011 0.15 184.0 0.280 181.7أنف طٍ 

               100 *  (متوسط الفترة / معامل االنحدار  ) = نسبة التغير السنوي
.   عمى الترتيب 0.01   ،  0.05معنوي عند مستوى معنوية      ( * *)،     (*)

 وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، جمعت و حسبت من بيانات:المصدر 
( .  2009-1995)، أعداد متفرقة إحصائيات اإلنتاج السمكي في مصر          

 
تعتبر األسماك احد المصادر الغنية بالبروتين الحيواني ، و يمكن أن تساىم في حل مشكمة الفجوة الغذائية من : الفجوة الغذائية لألسماك - 3

 ألف طن لمتوسط الفترة 184تبين أنيا بمغت حوالي    (1)و بدراسة تطور الفجوة الغذائية السمكية والواردة بالجدول رقم  . البروتين الحيواني
وىذا يعنى  . 2009 ألف طن عام 127.9 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2001 ألف طن عام 260ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (1995-2009)

 . 2001من مثيمتيا عام  % 49.2  تمثل حوالي 2009أن الفجوة السمكية في مصر خالل عام 
 ألف طن خالل فترة الدراسة 0.28إلى وجود زيادة سنوية غير معنوية إحصائيا لمفجوة الغذائية السمكية بمغ مقدارىا  (2)   وتشير نتائج جدول 

(1995-2009. )  
   وتشير تمك النتائج الى بموغ متوسط نسبة االكتفاء الذاتى من االسماك لمفترة المذكورة  

  % .80.72 حوالى 
 

 :دور االستزراع السمكي في اإلنتاج المحمى لألسماك : ثانيا 
 

تشتمل مصادر اإلنتاج المحمى من األسماك في مصر عدة مصادر ىي البحار وتشمل البحر األبيض المتوسط و البحر األحمر و البحيرات و 
، والبحيرات الداخمية (البرد ويل ، ومالحة بور فؤاد)، والمنخفضات الساحمية  (المنزلة، وادكو ، والبرلس ، ومريوط)تشمل كال من البحيرات الشمالية 

ىذا باإلضافة إلى األسماك المنتجة من نير النيل وفروعو ، إلى جانب اإلنتاج من خالل  .(ناصر ، وقارون ، والريان، والبحيرات المرة والتمساح)
إلى تطور ىيكل اإلنتاج المحمى من  (3)ويشير جدول  . (1)االستزراع السمكي والذي أصبح لو الشأن األكبر في حجم اإلنتاج في السنوات األخيرة 
 ( .2009-1995)األسماك في مصر واألىمية النسبية لالستزراع السمكي من ىذا اإلنتاج خالل الفترة 
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 ألف طن سنويا لمتوسط الفترة 123أنيا بمغت حوالي  (3)كمية اإلنتاج السمكي من البحار تبين من جدول  تطور  بدراسة:اإلنتاج من البحار - 1
  ، وىذا يعنى أن1995 الف طن عام 91 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2008 الف طن عام 136ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (1995-2009)

 . 2009من مثيمتيا عام % 66.9 تمثل حوالي 1995خالل عام  كمية اإلنتاج السمكي من البحار
 الف طن  خالل الفترة 1.2إلى وجود زيادة سنوية لإلنتاج السمكي من البحار غير معنوية إحصائيا بمغ مقدارىا  (4)  كما تشير نتائج جدول 

(1995-2009).  
 الف طن 179.4أنيا بمغت حوالي  (3)اإلنتاج السمكي من البحيرات المصرية تبين من جدول  كمية تطور  بدراسةو: اإلنتاج من البحيرات - 2

 الف طن عام 144 ، و انخفضت لتصل أدناىا 1998 الف طن عام 213، ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  (2009-1995)سنويا لمتوسط الفترة 
 . 1998من مثيمتيا عام % 67.6 تمثل حوالي 2007خالل عام  كمية اإلنتاج السمكي من البحيرات  ، وىذا يعنى أن2007

 من % 2.0 الف طن ، يمثل 3.6إلى وجود نقص سنوي معنوي إحصائيا لإلنتاج السمكي من البحيرات بمغ مقداره  (4)    كما تشير نتائج جدول 
 . (2009-1995) الف طن خالل الفترة 179.4و البالغة   كمية اإلنتاج السمكي من البحيرات متوسط

 

( 20009-1995)المتغيرات االقتصادية و الفنية لإلنتاج السمكي من مصادره المختمفة  في مصر خالل الفترة  : (3)جدول 

انًخغٛز 

يخٕسظ انفخزة انٕحدة 

(1995-

2009 )

يعايم 

االخخالف 

 )%(

)%( حدٔد قٛى انًخغٛز 

ادَٙ 

قًٛت 

ألعهٗ 

قًٛت 

ادَٙ قًٛت اعهٙ قًٛت 

انًخٕسظ انسُت انًخٕسظ انسُت 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

انًٛاِ انبحزٚت انًصزٚت 

أنف 

طٍ 
123 16.1 2008 136 1995 91 66.9 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

 انبحٛزاث انًصزٚت

أنف 

 طٍ
179.4 11.3 1998 213 2007 144 67.6 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

 انًٛاِ انعذبت انًصزٚت

أنف 

 طٍ
87.2 25.1 2002 121 1995 57.8 47.8 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 االسخشراع انسًكٙ فٙ يصز

أنف 

 طٍ
381 62.2 2009 705.5 1995 71.8 10.17 

َسبت يساًْت اإلَخاج يٍ 

االسخشراع انسًكٙ يٍ اجًانٗ 

 اإلَخاج انسًكٙ فٙ يصز

 %49.4 55.2 2008 65 1997 16.3 25.1 

 100( *  المتوسط الحسابي/االنحراف المعياري =) (%)معامل االختالف 
إحصائيات اإلنتاج السمكي في  ،وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية  جمعت وحسبت من بيانات : المصدر

 ( .2009-1995)، أعداد متفرقة  مصر

( 20009-1995)نتائج معادالت االتجاه الزمني العام لإلنتاج السمكي من مصادره المختمفة  في مصر خالل        الفترة   : (4)جدول 

انًخغٛز 

ثابج انٕحدة 

انًعادنت 

 ^

 أ

يعايم 

االَحدار 

 ^

ب 

يخٕسظ 

انفخزة 

 --

ص 

َسبت 

انخغٛز 

انسُٕ٘ 

 )%(

يعايم 

انخحدٚد 

 --

ر 

انًعُٕٚت 

ث 

نالَحدار 

ف 

نهًعادنت 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

انًٛاِ انبحزٚت انًصزٚت 
 0.848 0.921 0.012 0.97 123 1.2 113.63أنف طٍ 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

 انبحٛزاث انًصزٚت
 **17.405 **4.172 0.558 .2 179.4 3.6- 199.7 أنف طٍ

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ جًهت 

 انًٛاِ انعذبت انًصزٚت
 **7.02 *2.65 0.317 3.6 87.2 3.2 63.33 أنف طٍ

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 
 االسخشراع انسًكٙ فٙ يصز

 **762.127 **27.607 0.983 13.4 381 50.9 36.4- أنف طٍ

َسبت يساًْت اإلَخاج يٍ 

االسخشراع انسًكٙ يٍ اجًانٗ 

 اإلَخاج انسًكٙ فٙ يصز

 %10.8 3.86 49.4 12.8 0.986 25.708** 630.21** 

 100 *  (متوسط الفترة / معامل االنحدار  ) = نسبة التغير السنوي
  عمى الترتيب 0.01   ،  0.05معنوي عند مستوى معنوية           ( * *)،     (*)

إحصائيات اإلنتاج السمكي في  وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، جمعت و حسبت من بيانات: المصدر
 ( 2009-1995)، أعداد متفرقة  مصر
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 الف طن 87.2كمية اإلنتاج السمكي من المياه العذبة في مصر تبين أنيا بمغت حوالي  تطور وبدراسة: اإلنتاج من نير النيل وفروعو - 3
 1995 الف طن عام 57.8 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2002 الف طن عام 121ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (2009-1995)لمتوسط الفترة 

  .  2002من مثيمتيا عام % 47.8 تمثل حوالي 1995خالل عام  كمية اإلنتاج السمكي من المياه العذبة وىذا يعنى أن. 
 من% 3.6 الف طن ، تمثل 3.2إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا إلنتاج األسماك من المياه العذبة بمغ مقدارىا  (4)كما تشير نتائج جدول 

  .(2009-1995) الف طن خالل الفترة 87.2والبالغة  العذبة كمية اإلنتاج السمكي من المياه متوسط
 الف طن 381كمية اإلنتاج السمكي من االستزراع السمكي في مصر تبين أنيا بمغت حوالي  تطور وبدراسة: اإلنتاج من االستزراع السمكي - 4

 الف طن عام 71.8 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2009 الف طن عام 705.5ارتفعت لتصل أقصاىا إلى  . (2009-1995)سنويا لمتوسط الفترة 
 كما ىو 2009من مثيمتيا عام  % 10.17 تمثل حوالي 1995خالل عام  كمية اإلنتاج السمكي من االستزراع السمكي وىذا يعنى أن. 1995

(.  3)موضح بجدول
 % 13.13 الف طن ، تمثل 50.03إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا إلنتاج االستزراع السمكي بمغ مقدارىا  (4)    كما تشير نتائج جدول 

 . (2009-1995) الف طن خالل الفترة 381كمية اإلنتاج السنوي من االستزراع السمكي والبالغ   من
 أصبح االستزراع السمكي عمى رأس مصادر اإلنتاج السمكي ، في حين انكمش دور المصايد الطبيعية :األىمية النسبية لالستزراع السمكي - 5

األىمية النسبية لالستزراع  تطور وباستعراض  (3)من اجمالى اإلنتاج السمكي في مصر خالل السنوات األخيرة من الدراسة ويوضح ذلك جدول
ارتفعت  . (2009-1995)من اجمالى اإلنتاج السمكي لمتوسط الفترة % 49.4تبين أن كمية اإلنتاج من االستزراع السمكي تمثل   السمكي

 .  1997عام % 16.3 ، و انخفضت لتصل أدناىا 2008عام % 65األىمية النسبية لتصل أقصاىا 
% 12.8، تمثل % 3.9إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا لألىمية النسبية لإلنتاج من االستزراع بمغ مقدارىا  (4)    كما تشير نتائج جدول 

 . (2009-1995)من اجمالى اإلنتاج السمكي  خالل الفترة  % 49.4والبالغة  األىمية النسبية لالستزراع السمكي متوسط من
األمر الذي يستمزم توجيو جزء كبير من . ومما سبق يتضح األىمية النسبية لدور االستزراع السمكي في اإلنتاج الكمى لألسماك في مصر 

جراء المزيد من الدراسات والبحوث عميو لمتعرف عمى معوقات ومشاكل ىذا النشاط ومحاولة تذليميا  االستثمارات ليذا النمط من اإلنتاج السمكي ، وا 
 .واالرتقاء بمستوى كفاءة األداء االنتاجى مستقبال 

 
: نظم االستزراع السمكي في مصر :  ثالثا 

فإن الجزء . عمى ضوء النتائج الواردة في الجزء الثاني من الدراسة والتي تفيد بأىمية االستزراع السمكي في اإلنتاج الكمى لألسماك في مصر 
ويشمل االستزراع . التالي يقوم بإلقاء الضوء عمى نظم االستزراع السمكي وذلك لموصول إلى أىمية تمك النظم داخل منظومة االستزراع السمكي 

: السمكي السائد في مصر األشكال التالية 
دارتيا إلى نوعين ىما  : المزارع السمكية- 1 المزارع الحكومية ، والمزارع غير الحكومية : تنقسم المزارع السمكية في مصر من حيث حيازتيا وا 
.  والتي تمثل الركيزة األساسية ليذا النمط من االستزراع  (األىمية)

وتجفيف  (البحار ، والبحيرات) يرجع اىتمام الدولة بالمزارع السمكية إلى انخفاض اإلنتاج من المصادر التقميدية  :المزارع السمكية الحكومية-     أ
وتساىم المزارع السمكية الحكومية  بنحو . أجزاء كبيرة من البحيرات الشمالية ، كذلك انخفاض اإلنتاج من بحيرة قارون والرتفاع مموحة مياىيا 

وأوضحت بيانات الجدول رقم  . (2009-1995) الف طن كمتوسط لمفترة 381من اجمالى اإلنتاج من االستزراع السمكي والبالغ حوالي % 1.95
 الف طن  عام 8.77، ارتفع ليصل أقصاه  (2009-1995) طن كمتوسط لمفترة 7464أن إنتاج المزارع الحكومية من األسماك  بمغ حوالي  (5)

 . 1995 الف طن عام 6.58 ، و انخفض ليصل أدناه 2000
 متوسط من% 1.3 طن ، تمثل 96.94إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا إلنتاج المزارع الحكومية بمغ مقدارىا  (6)    كما تشير نتائج جدول 

.  (2009-1995) الف طن خالل الفترة 7.46إنتاج المزارع الحكومية من األسماك والبالغ 
ستتحول إلى )وتنقسم تمك المزارع إلى مزارع مؤجرة من الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وأخرى ممك ، ومؤقتة : المزارع األىمية -     ب

من اجمالى اإلنتاج % 84.9 الف طن اى  حوالى 323.6وتساىم المزارع السمكية األىمية بحوالى  (اإلنتاج النباتي عند استكمال البنية األساسية ليا
، وىذا االنتاج ارتفع ليصل أقصاه الى  (5)جدول رقم  (2009-1995) الف طن كمتوسط لمفترة 381من االستزراع السمكي والبالغ حوالي 

 . 1995 الف طن عام 33.31 ، وانخفض ليصل أدناه حيث بمغ 2009 الف طن عام 591.276
 من% 14.2 الف طن ، تمثل 45.88إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا إلنتاج المزارع األىمية بمغ مقدارىا  (6)    كما تشير نتائج جدول 

.  (2009-1995) الف طن خالل الفترة 323.62إنتاج المزارع األىمية من األسماك والبالغ  متوسط
من اجمالى اإلنتاج من االستزراع السمكي % 7.5تساىم تربية األسماك في األقفاص العائمة  بنحو : تربية األسماك في األقفاص العائمة - 2

أن إنتاج األسماك من األقفاص العائمة  بمغ حوالي  (5)كما تبين من جدول رقم  . (2009-1995) الف طن كمتوسط لمفترة 381والبالغ حوالي 
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 1996 الف طن عام 1.72 ، و انخفض ليصل أدناه 2006 الف طن عام 80.14ارتفع ليصل أقصاه الى.  الف طن كمتوسط لنفس الفترة 28.66
  .

% 19.8 الف طن ، تمثل 5.675إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا لإلنتاج من األقفاص العائمة بمغ مقدارىا  (6)   كما تشير نتائج جدول 
 . (2009-1995) الف طن خالل الفترة 28.66إنتاج األسماك من األقفاص العائمة و البالغ  متوسط من

 
  .(20009-1995)المتغيرات االقتصادية و الفنية إلنتاج األسماك من مصادر االستزراع السمكي المختمفة خالل الفترة  : (5)جدول 

يخٕسظ انفخزة انٕحدة انًخغٛز 

يعايم 

االخخالف 

 )%(

)%( حدٔد قٛى انًخغٛز 

ادَٙ 

قًٛت 

ألعهٗ 

قًٛت 

ادَٙ قًٛت اعهٙ قًٛت 

انًخٕسظ انسُت انًخٕسظ انسُت 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 انًشارع انحكٕيٛت فٙ يصز
 75 6.582 1995 8.769 2000 10.2 7.464الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 انًشارع األْهٛت فٙ يصز
 5.6 33.311 1995 591.276 2009 63.7 323.62الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 األقفاص انعائًت فٙ يصز
 2.1 1.720 1996 80.141 2006 91.9 28.66الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 حقٕل األرس فٙ يصز 
 14.1 5.300 2007 37.700 2009 42.5 16.7الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

االسخشراع شبّ انًكثف فٙ 

 يصز 

 4.1 1.015 2002 2.472 2005 112 0.857الف طن 

 100( *  المتوسط الحسابي/االنحراف المعياري =) (%)معامل االختالف 
إحصائيات اإلنتاج السمكي  وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة     السمكية ،  جمعت و حسبت من بيانات :المصدر

( . 2009-1995)، أعداد متفرقة  في مصر
 

( 20009-1995)نتائج معادالت االتجاه الزمني العام إلنتاج األسماك من مصادر االستزراع السمكي المختمفة خالل الفترة  : (6)جدول 

انٕحدة انًخغٛز 

ثابج 

انًعادنت 

 ^

 أ

يعايم 

االَحدار 

 ^

ب 

يخٕسظ 

انفخزة 

 --

ص 

َسبت 

انخغٛز 

انسُٕ٘ 

 )%(

يعايم 

انخحدٚد 

 --

ر 

انًعُٕٚت 

ث 

نالَحدار 

ف 

نهًعادنت 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 انًشارع انحكٕيٛت فٙ يصز
 **4.788 *2.188 0.223 1.3 7.464 0.097 6737.3الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 انًشارع األْهٛت فٙ يصز
 **574.18 **23.962 0.978 14.2 323.62 45.8812 16303.4الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 
 األقفاص انعائًت فٙ يصز

 **51.974 **7.209 0.797 19.8 28.66 5.675 13896--الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

 حقٕل األرس فٙ يصز 
 1.02 1.01 0.283 0.96 16.7 0.161 1535.0الف طن 

كًٛت اإلَخاج انسًكٙ يٍ 

االسخشراع شبّ انًكثف فٙ 

 يصز 

 **36.518 **6.043 0.732 23.2 0.857 0.2 640.4-الف طن 

.   عمى الترتيب 0.01   ،  0.05معنوي عند مستوى معنوية  (**)،  (*) 100 *  (متوسط الفترة / معامل االنحدار  ) = نسبة التغير السنوي
إحصائيات اإلنتاج السمكي في  وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،  جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

( . 2009-1995)، أعداد متفرقة  مصر
من اجمالى اإلنتاج من االستزراع السمكي % 4.3يساىم االستزراع المحمل عمى حقول األرز بنحو  : االستزراع المحمل عمى حقول األرز- 3

وبدراسة تطور اإلنتاج السمكي من حقول األرز  (5)ومن البيانات الواردة بجدول  . (2009-1995) الف طن كمتوسط لمفترة 381والبالغ حوالي 
 الف طن  37.7ارتفع ليصل أقصاه إلى  . (2009-1995) الف طن كمتوسط لمفترة 16.7تبين أن اإلنتاج السمكي من حقول األرز بمغ حوالي 

 .  2007 الف طن عام 5.3 ، و انخفض ليصل أدناه 2009عام 
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 2012 ( 1 ) 50يجهت حٕنٛاث انعهٕو انشراعٛت بًشخٓز يجهد 

 طن 161إلى وجود زيادة سنوية لإلنتاج السمكي المحمل عمى حقول األرز غير معنوية إحصائيا بمغ مقدارىا  (6)     كما تشير نتائج جدول 
( .  2009-1995)خالل الفترة 

نظرا ألىمية اإلنتاج من االستزراع السمكي في مصر ودخول األساليب التكنولوجية الحديثة في ىذا المجال ،  فقد ظير  : االستزراع المكثف- 4
في اآلونة األخيرة ما يسمى باالستزراع المكثف ، وىو عبارة عن تربية األسماك بأعداد كبيرة في أحواض أسمنتية أو التانكات ويستخدم فى 

حيث بدا ىذا النوع من اإلنتاج في مصر منذ عام  . (6) كجم سمك لكل متر مكعب من المياه 11االراضى الصحراوية ،  و يقدر إنتاجو بحوالي 
 857منو بمغ حوالي  تبين أن اإلنتاج السمكي (2009-2002)وبدراسة تطور اإلنتاج السمكي من االستزراع شبو المكثف خالل الفترة  . 2002

  2002 الف طن عام 1.02 ، و انخفض ليصل أدناه 2005 الف طن عام 2.47ارتفع ليصل أقصاه إلى  . (2009-2002)طن كمتوسط لمفترة 
% 23.2 طن ، تمثل 200إلى وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا لإلنتاج من االستزراع شبو المكثف بمغ مقدارىا  (6)     كما تشير نتائج جدول 

.   (2009-2002) طن خالل الفترة 857اإلنتاج السمكي من االستزراع شبو المكثف والبالغ  من
   مما سبق يتبين أن انتاج االسماك من المزارع السمكية الحوضية يمثل االىمية االولى بين مصادر االنتاج السمكى بصفة عامة ونظم االستزراع 

لذلك ركزت الدراسة فى الجزء التالى عمى اقتصاديات انتاج االسماك بالمزارع السمكية متمثمة فى التكاليف وااليرادات . السمكى بصفة خاصة 
 . الكمية بالمزارع السمكية باالضافة الى بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية واالنتاجية 

 

: الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لممزارع السمكية بعينة الدراسة : رابعا 
يشتمل ىذا الجزء عمى تحميل ىيكل التكاليف لالنتاج لممزارع السمكية الحوضية وبيان اىم المؤشرات االقتصادية واالنتاجية لتمك المزارع من خالل 

. بيانات العينة الميدانية 
أن التكاليف التشغيمية  (7)بدراسة متوسط عام تكاليف االستزراع السمكي بعينة الدراسة الميدانية ككل تبين من جدول : ىيكل تكاليف اإلنتاج  - 1

 3.526، في حين بمغت التكاليف الثابتة لوحدة  الفدان حوالي  % 82 الف جنيو ، تمثل 16.07بمغت حوالي  لوحدة الفدان من المزارع المرخصة
وىذا يوضح . فدان / الف جنيو19.596وذلك من اجمالى تكاليف االستزراع السمكي لممزارع المرخصة والتي بمغت حوالي % 18الف جنيو تمثل 

وبدراسة بنود التكاليف المتغيرة لنفس المزارع تبين أنيا ارتفعت .   ضعف مثيمتيا في التكاليف الثابتة 4.6أن التكاليف التشغيمية تعادل حوالي 
، ثم  % 6.69، ويمييا تكاليف العمالة حيث تمثل  % 7.66، يمييا تكمفة الزريعة حيث تمثل  % 56.5لتصل أقصاىا فى تكمفة العمف حيث تمثل 

وذلك من اجمالى التكاليف % 0.07وتنخفض لتصل أدناىا في تكمفة األدوية البيطرية حيث تمثل  % . 5.21تكمفة التسويق والنقل حيث تمثل 
 . الكمية لمساحة فدان بالمزارع المرخصة 

، يمييا تكاليف إىالك تجييز وحفر  % 15.83  أما فيما يتعمق ببنود التكاليف الثابتة ، فقد ارتفعت لتصل أقصاىا في تكمفة اإليجار وتمثل 
، وتنخفض لتصل أدناىا  % 0.3، ثم إىالك المباني وتمثل  % 0.58، ويمييا تكاليف أىالك اآلالت والمعدات وتمثل  % 1.06األحواض وتمثل 

 .وذلك من اجمالى التكاليف الكمية لمساحة فدان بالمزارع المرخصة  % 0.23في تكمفة إىالك الشباك  حيث بمغت 

 الف جنيو ، تمثل 20.436فيتضح من نتائج نفس الجدول أن التكاليف التشغيمية لوحدة الفدان منيا بمغت حوالي .  أما المزارع غير المرخصة 
وذلك من اجمالى تكاليف االستزراع السمكي  % 16.08 الف جنيو تمثل 3.9، في حين بمغت التكاليف الثابتة لوحدة الفدان حوالي  % 83.9

 أضعاف مثيمتيا في 5.24وىذا يوضح أن التكاليف التشغيمية تعادل حوالي . فدان / الف جنيو24.35لممزارع غير المرخصة  والتي بمغت حوالي 
 .التكاليف الثابتة 

 

 . 2010األًْٛت انُسبٛت نبُٕد انخكانٛف نالسخشراع انسًكٙ انحٕضٙ بعُٛت اندراست نعاو  : (7)جدٔل 

 انًشارع

 

 انبُٕد

 اجًانٗ انعُٛت انًشارع غٛز انًزخصت انًشارع انًزخصت

انفداٌ 

 *بانجُّٛ

انطٍ 

 *بانجُّٛ
%**  

انفداٌ 

 بانجُّٛ

انطٍ 

 بانجُّٛ

%  

** 

انفداٌ 

 بانجُّٛ

انطٍ 

 بانجُّٛ
%**  

 7.1 513.3 1599.4 6.82 497 1660.5 7.66 545 1502.1 قًٛت انذرٚعت

 60.05 4339.9 13522.3 61.63 4491 15009.2 56.5 4046 11152 قًٛت انعهف

 1.7 124.8 388.8 1.66 120 404.2 1.85 132 364.2 قًٛت األسًدة

 0.06 4.4 13.8 0.05. 3.9 13.1 0.07 5.5 15 قًٛت األدٔٚت انبٛطزٚت

 1.22 88.1 274.7 1.19 86.6 289.4 1.28 91 251.2 قًٛت انٕقٕد ٔانشٕٚث

 6.23 450.2 1402.9 6 437 1460.4 6.69 475.7 1311.2 حكانٛف انعًانت

 0.9 66.1 206.1 0.82 60.2 201.2 1.09 77.6 213.8 حكانٛف انصٛاَت
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 5.02 362.7 1130.2 4.92 358.6 1157.4 5.21 370.7 1021.6 حكانٛف انخسٕٚق ٔانُقم

 1.07 77.1 240.2 1 72.1 241 1.22 86.7 238.9 َثزٚاث

اجًانٗ انخكانٛف 
 انخشغٛهٛت

16070.1 5830.5 82 20436.6 6116.2 83.92 18753.3 6018.8 83.3 

 14.7 1061.9 3309 14.13 1029.5 3440 15.83 1124.7 3100 اإلٚجار

 0.57 41 127.6 0.56 40.6 135.7 0.58 41.6 114.6 إْالك اٜالث ٔانًعداث

 1.04 75.2 234.4 1.03 75 250.8 1.06 75.6 208.4 إْالك حجٓٛش األحٕاض

 0.2 14.4 44.9 0.18 13.4 44.9 0.23 16.3 44.9 إْالك انشباك

 0.22 15.8 49.3 0.18 13 43.3 0.3 21 58.2 إْالك انًباَٙ

 16.7 1208.3 3764.9 16.08 1171.6 3914.7 18 1279.3 3526.1  انثابختاجًانٗ انخكانٛف

 100 7227 22518.2 100 7287.8 24351.3 100 7109.8 19596.2 اجًانٗ انخكانٛف    انكهٛت

مزارع  )لكل نمط عمى حده  (اجمالى انتاج االسماك/اجمالى التكاليف)والطن  (اجمالى المساحة/اجمالى التكاليف)التكمفة محسوبة لمفدان * 
 . (مرخصة ، وغير المرخصة ، ااجمالى العينة

. تكمفة كل بند من البنود الجمالى التكمفة الكمية لمفدان والطن في كل نمط ** 
. جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة :  المصدر 

 
، يمييا تكمفة الزريعة حيث  % 61.63  وبدراسة بنود التكاليف المتغيرة لنفس المزارع تبين أنيا ارتفعت لتصل أقصاىا فئ تكمفة العمف حيث تمثل 

وتنخفض لتصل أدناىا في تكمفة  % . 4.92، ثم تكمفة التسويق والنقل حيث تمثل  % 6.0، ويمييا تكاليف العمالة حيث تمثل  % 6.82تمثل 
 . وذلك من اجمالى التكاليف الكمية لمساحة فدان بالمزارع غير المرخصة % 0.05األدوية البيطرية حيث تمثل 

، يمييا تكاليف إىالك تجييز وحفر  % 14.12  أما فيما يتعمق ببنود التكاليف الثابتة ، فقد ارتفعت لتصل أقصاىا في تكمفة اإليجار ويمثل 
ىالك الشباك وتمثل  % 0.18، ثم إىالك المباني وتمثل  % 0.56، ويمييا تكاليف أىالك اآلالت والمعدات وتمثل  % 1.03األحواض وتمثل  ، وا 

. وذلك من اجمالى التكاليف الكمية لمساحة فدان بالمزارع غير المرخصة  % 0.18أيضا 
بغض النظر عن السعة –  (مرخص ، غير مرخص  )    وبمقارنة اجمالى بنود التكاليف لالستزراع السمكي لوحدة الفدان وفقا لمكيان القانوني 

 الف جنيو لممزارع غير المرخصة أي أنيا 24.351 الف جنيو لممزارع المرخصة  ، 19.596فقد تبين من نفس الجدول أنيا بمغت  – المز رعية 
ويرجع ذلك النخفاض القيمة االيجارية في حالة المزارع المرخصة مقارنة  %  . 19.5في المزارع المرخصة أقل من مثيمتيا غير المرخصة بحوالي 

باإلضافة إلى استخدام كميات أكبر من األعالف والزريعة بالمزارع غير المرخصة مقارنة بمثيمتيا المرخصة ، من . بغير المرخصة ، من جانب 
. األمر الذي يؤدى إلى رفع التكاليف لممزارع غير المرخصة مقارنة بمثيمتيا المرخصة . جانب آخر 

جنييا ، وفى المزارع غير 7109.8  وبأخذ متوسط االنتاجية الفدانية لالسماك بالطن فى االعتبار ، فإن تكمفة الطن بالمزارع المرخصة بمغت 
. من مثيمة بالمزارع غير المرخصة  % 97.5وىذا يعنى ان متوسط تكمفة انتاج الطن بالمزارع المرخصة يمثل .  جنييا 7287.8المرخصة بمغت 

ويرجع التقارب بين بين تكمفة النمطين لمطن رغم اختالف تكمفة الفدان الرتفاع متوسط انتاجية الفدان فى المزارع المرخصة عن مثيمتيا غير 
. المرخصة 

يوجد العديد من المؤشرات التي يمكن بيا الحكم عمى كفاءة : مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي واالنتاجى لالستزراع السمكي باألحواض  -  2
. إال أنيا تنقسم إلى مؤشرات فنية وتشمل إنتاجية الفدان ، إنتاجية األعالف ، إنتاجية العامل . األداء االقتصادي لالستزراع السمكي باألحواض 

اإليرادات ، /التكاليف ، نسبة التكاليف/وأخرى اقتصادية وتشمل صافى عائد الفدان ، عائد الجنيو المستثمر ، فترة استرداد رأس المال ، نسبة المنافع
المبيعات ،العائد الكمى لمجنيو المنفق عمى األعالف ، العائد الكمى لمجنيو المنفق عمى العمالة ، سعر التعادل لتغطية التكاليف /لصافى الربح% 

الكمية ، سعر التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة ،  كمية التعادل لتغطية التكاليف الكمية ، كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة ، وغيرىا من 
  .(5)المؤشرات االقتصادية األخرى 

 طن سمك ، ارتفع 3.12إلى أن متوسط إنتاجية الفدان لمعينة ككل بمغ حوالي  (8)تشير نتائج جدول : مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية والفنية - ا
وىذا يعنى . فدان في المزارع المرخصة / طن سمك2.76فدان في المزارع غير المرخصة ، في حين انخفض ليصل أدناه / طن سمك3.34ليصل 

 % .  21ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان في المزارع غير المرخصة عن مثيمتيا المرخصة بحوالي 
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 طن سمك ، ارتفع ليصل 0.6أما بالنسبة لمعيار إنتاجية األعالف فيشير نفس الجدول إلى أن متوسط إنتاجية طن األعالف لمعينة ككل بمغ حوالي 
وىذا .  طن سمك لكل طن عمف في المزارع المرخصة0.59 طن سمك لكل طن عمف في المزارع غير المرخصة ، في حين انخفض ليصل 0.62

 % . 5.0يعنى ارتفاع متوسط إنتاجية األعالف في المزارع غيرالمرخصة عن مثيمتيا المرخصة بحوالي 
 كجم سمك ، ارتفع 58.9وبالنسبة لمعيار إنتاجية العامل فيشير نفس الجدول إلى أن  متوسط إنتاجية العامل في اليوم لمعينة ككل بمغ حوالي 

وىذا . يوم في المزارع المرخصة /عامل/ كجم سمك50.9يوم في المزارع غير المرخصة ، في حين انخفض ليصل /عامل/ كجم سمك64.2ليصل 
  % .26.13يعنى ارتفاع متوسط إنتاجية العامل في المزارع غير المرخصة عن مثيمتيا المرخصة بحوالي 

 
. يعاٚٛز انزبحٛت ٔحقٛٛى كفاءة األداء نهًشارع انسًكٛت بعُٛت اندراست  : (8)جدٔل 

 انًعاٚٛزو 
اجًانٗ انًشارع 

 انًزخصت

اجًانٗ انًشارع 

 غٛز انًزخصت
اجًانٗ انعُٛت 

 4449.35 2932.05 1517.3كًٛت اإلَخاج انكهٗ بانطٍ                                               1

 1428 877.5 550.5انًساحت انكهٛت بانفداٌ                                                  2

 4449.35 21368.3 10787.7انخكانٛف انكهٛت باالنف جُّٛ  3

 9559.07 9581.3 9516.07سعز انطٍ بانجُّٛ                                                         4

 7227.1 7287.8 7109.8( 1 ÷ 3)حكانٛف  انطٍ بانجُّٛ  5

 29824.3 32001.54 26264.25 (                                                     12 × 4)إٚزاد انفداٌ بانجُّٛ   6

 22518.2 24351.3 19596.2( 2 ÷ 3)حكانٛف انفداٌ بانجُّٛ  7

   يؤشزاث انكفاءة االَخاجٛت ٔانفُٛت  : أال  

 5.2 5.4 4.75فداٌ                                               /كًٛت االعالف بانطٍ 8

 16.881 18.575 15.187انفداٌ                                              /كًٛت انشرٚعت باالنف 9

 52.8 52 54.2انفداٌ                                                 /عدد انعًانت بانٕٛو 10

 16.92 15.57 19.6 (                                 12 ÷ 10)طٍ /عدد انعًانت بانٕٛو 11

 3.12 3.34 2.76 (                    2 ÷ 1 )إَخاجٛت انفداٌ يٍ االسًاك  بانطٍ   12

 0.603 0.62 0.59(* 8 ( ÷ 0.005×9- )12)اَخاجٛت االعالف بانطٍ  13

 58.9 64.2 50.9                 1000( × 10 ÷ 12)/ ٕٚو عًم/إَخاجٛت انعًم بانكجى 14

   يؤشزاث انكفاءة االقخصادٚت  : ثاَٛا  

 7306.1 7650.24 6668.05 (                            7 -  6)صافٗ عائد انفداٌ بانجُّٛ  15

 2332.07 2293.5 2406.27( 5 – 4)صافٗ عائد انطٍ بانجُّٛ    16

 1.32 1.31 1.34 ( 7 ÷ 6)انخكانٛف  /َسبت انًُافع 17

 0.76 0.76 0.75 ( 6 ÷ 7)اإلٚزاداث /َسبت انخكانٛف 18

 0.32 0.31 0.34 ( 7 ÷ 15)عائد انجُّٛ انًسخثًز بانقزش    19

% 24.5% 23.9% 25.4 100 ( × 6 ÷ 15)صافٗ انزبح نهًبٛعاث %  20

 3.1 3.18 2.9 ( 15 ÷ 7) (سُت)فخزة اسخزداد رأص انًال انًسخثًز 21

 1.742 2.133 2.059 ( 4 ÷ 7)فداٌ  نخغطٛت انخكانٛف انكهٛت /كًٛت انخعادل طٍ 22

 7227.1 7291.7 7109.8 ( 1 ÷ 3)سعز انخعادل بانجُّٛ نخغطٛت انخكانٛف انكهٛت  23

 جرام عند بداية االنتاج 5باعتبار أن وزن وحدة الزريعة     * 
 2010جمعت وحسبت من بيانات  الدراسة لمعينة البحثية عام :   المصدر   
 

 الف وحدة زريعة لمفدان كمتوسط 18.575 الف وحدة زريعو لمفدان كمتوسط لمعينة ككل ، ارتفع ليصل الى 16.881    عمما بأنو قد تم استخدام 
 الف طن عمف 5.2كما تم استخدام .  الف وحدة زريعة لمفدان 15.187لممزارع غير المرخصة ، وانخفض فى المزارع المرخصة حيث بمغ حوالى 

 الف طن عمف لمفدان كمتوسط لممزارع غير المرخصة ، وانخفض فى المزارع المرخصة حيث 5.65لمفدان كمتوسط لمعينة ككل ، ارتفع ليصل الى 
وىذا االمر قد ادى الى أنو فى الوقت الذى ارتفع التكاليف فى المزارع غير المرخصة عن مثيمتيا .  الف طن عمف لمفدان 4.75بمغ حوالى 

. المرخصة ، فإن االنتاج قد ارتفع فى المزارع غير المرخصة بالمقارنة بالمزارع المرخصة 
نتاجية العامل      ومما سبق يتضح أن المزارع غير المرخصة أكفأ أنماط االستزراع السمكي الحوضي وفقا لمعايير إنتاجية الفدان بالطن ، وا 

.   يوم ، إنتاجية األعالف /بالكجم سمك
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إلى وجود أكثر من مؤشر اقتصادي لمحكم عمى الكفاءة االقتصادية لالستزراع السمكي  (8)تشير نتائج جدول  :  مؤشرات الكفاءة االقتصادية-ب 
إال أن الدراسة تركز في الجزء التالي عمى صافى العائد الفدانى بالجنيو ، والعائد الصافي لمجنيو المستثمر ، وفترة استرداد رأس المال ، . الحوضي 

. و كمية التعادل لتغطية التكاليف الكمية ، وسعر التعادل لتغطية التكاليف الكمية 
فدان بالمزارع غير / الف جنيو7.65في حين ارتفع ليصل .  الف جنيو 7.306   وبدراسة صافى العائد الفدانى ، تبين أنو بمغ لمعينة ككل حوالي 

وىذا يعنى ارتفاع صافى العائد الفدانى في المزارع غير المرخصة عن . فدان لممزارع المرخصة/ الف جنيو6.668المرخصة، وانخفض ليصل 
 % . 14.7مثيمتيا المرخصة بحوالي 

 قرش 34في حين ارتفع ليصل .  قرش 32    أما بالنسبة لمعيار عائد الجنيو المستثمر ، فتبين من نفس الجدول أنو بمغ  لمعينة ككل حوالي 
وىذا يعنى ارتفاع عائد الجنيو المستثمر في المزارع المرخصة عن مثيمتيا .  قرش لممزارع  غير المرخصة 31بالمزارع المرخصة ، وانخفض ليصل 

  %.   9.7غير المرخصة بحوالي 
 

 عام بالمزارع غير 3.18في حين ارتفعت لتصل إلى .  عام 3.1    أما فيما يتعمق بفترة استرداد رأس المال ، تبين أنيا بمغت لمعينة ككل حوالي 
وىذا يعنى انخفاض فترة استرداد رأس المال في المزارع المرخصة عن مثيمتيا غير .  عام لممزارع المرخصة 2.9المرخصة وانخفضت لتصل إلى 

  %. 8.8المرخصة بحوالي 

 2.542في حين ارتفعت لتصل . فدان / طن2.356    وفيما يتعمق بكمية التعادل لتغطية التكاليف الكمية ، تبين أنيا بمغت لمعينة ككل حوالي 
وىذا يعنى انخفاض كمية التعادل لتغطية التكاليف . فدان لممزارع المرخصة / طن2.06فدان بالمزارع غير المرخصة ، وانخفضت لتصل /طن 

 % . 19.0الكمية في المزارع المرخصة عن مثيمتيا غير المرخصة بحوالي 
في حين ارتفع ليصل . طن / الف جنيو7.227   وأخيرا بالنسبة لمعيار سعر التعادل لتغطية التكاليف الكمية  ، تبين أنو بمغ لمعينة ككل حوالي 

وىذا يعنى انخفاض سعر التعادل لتغطية . طن لممزارع المرخصة / الف جنيو7.12 بالمزارع غير المرخصة ، وانخفض ليصل إلى 7.292الى
%                  2.4التكاليف الكمية في المزارع المرخصة عن مثيمتيا غيرالمرخصة بحوالي

 
عائد الجنيو المستثمر ، وفترة استرداد رأس المال :   وبمقارنة مؤشرات الكفاءة االقتصادية السابقة تبين أن المزارع المرخصة أكفأ وفقا لمعايير 

في حين يتبين أن المزارع . طن لتغطية التكاليف الكمية /الفدان لتغطية التكاليف الكمية ، وسعر التعادل باأللف جنيو/بالسنة ، وكمية التعادل بالطن
. غير المرخصة أكفأ وفقا لمعيار صافى العائد الفدانى بالجنيو 

 
: الممخص

    تعد مصر من الدول التي تعانى من مشكمة زيادة السكان وما يترتب عمييا من قصور اإلنتاج المحمى عن توفير االحتياجات المتزايدة من 
ويعتبر نشاط اإلنتاج السمكي يبقى احد أىم المداخل الرئيسية لتحقيق مضمون األمن الغذائي والتنمية االقتصادية في القطاع . البروتين الحيواني 

.   الزراعي المصري ، ومصدرا ىاما إلنتاج البروتين الحيواني 
 ألف طن خالل فترة 0.28  وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود زيادة سنوية لمفجوة الغذائية السمكية في مصر غير معنوية إحصائيا بمغ مقدارىا 

  ( .2009-1995)الدراسة 
، وجود زيادة سنوية معنوية  (2009-1995)   وتبين من دراسة األىمية النسبية لالستزراع السمكي من اجمالى اإلنتاج السمكي لمتوسط الفترة 

من اجمالى اإلنتاج السمكي  خالل الفترة % 49.4والبالغة  األىمية النسبية لالستزراع السمكي من% 12.8، تمثل % 3.9إحصائيا بمغ مقدارىا 
(1995-2009 . )

تمثل الركيزة األساسية لالستزراع السمكي في مصر لما يمثل من أىمية نسبية كبيرة والتي تبمغ حوالي  (األىمية)  واتضح أن المزارع غير الحكومية 
وبدراسة تطور إنتاج األسماك من .  ألف طن 705.5 والبالغ حوالي 2009من اجمالى اإلنتاج من االستزراع السمكي في مصر عام % 84.7

اإلنتاج السنوي لتمك المزارع والذي بمغ  من% 14.2 الف طن ، تمثل 45.88المزارع األىمية تبين وجود زيادة سنوية معنوية إحصائيا بمغ مقدارىا 
( . 2009-1995) الف طن خالل الفترة 323.62

 الف جنيو 19.56أن اجمالى تكاليف االستزراع السمكي الحوضي بعينة الدراسة الكمية لوحدة الفدان بمغت حوالي    كما أظيرت نتائج الدراسة
 %  .  19.7 الف جنيو لممزارع غير المرخصة أي أنيا في المزارع المرخصة أقل من مثيمتيا غير المرخصة بحوالي 24.35لممزارع المرخصة  ، 

عائد الجنيو : تشير نتائج الدراسة إلى أن المزارع المرخصة أكفأ وفقا لمعايير  ،  وعن مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لعينة الدراسة
طن لتغطية /الفدان لتغطية التكاليف الكمية ، وسعر التعادل باأللف جنيو/المستثمر ، وفترة استرداد رأس المال بالسنة ، وكمية التعادل بالطن
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نتاجية العامل بالكجم سمك: في حين يتبين أن المزارع غير المرخصة أكفأ وفقا لمعايير . التكاليف الكمية  يوم، إنتاجية /إنتاجية الفدان بالطن ، وا 
. األعالف،  صافى العائد الفدانى بالجنيو 

:    وتأسيسا عمى ما سبق فإن الدراسة توصى بأىمية اآلتي 
وذلك . توجيو الجزء األكبر من االستثمارات في مجال إنتاج األسماك من االستزراع السمكي عامة ، وفى مجال االستزراع الحوضى خاصة - 1

من خالل توفير وتقديم قروض بشروط ميسرة ألصحاب ومديري تمك المزارع لما ليا من مزايا وفوائد أكثر من أنماط ونظم االستزراع السمكي 
 .األخرى 

مساعدة أصحاب ومديري مزارع االستزراع السمكي الحوضي غير المرخص إلى الترخيص لمزارعيم حتى يمكن اإلشراف الفني وحصر وتحديد - 2
. دور تمك المزارع 

تفعيل وتنشيط دور اإلرشاد الزراعي في توفير المستجدات والمستحدثات التكنولوجية ، ونقل مشاكل االستزراع السمكي الحوضي إلى الجامعات - 3
. ومراكز البحث العممي ، ثم نقل مقترحات الحمول لممزارع 

تفعيل وتنشيط دور الوحدات البيطرية ، وذلك في اإلشراف وتوفير األمصال والمقاحات واألدوية لمزارع االستزراع السمكي الحوضي ، وذلك - 4
. مقابل اجر وتكاليف رمزية 

تشجيع االستثمار في مجال إنتاج أعالف متخصصة لألسماك لما تمثل تكمفة تمك األعالف من اجمالى تكاليف التربية واإلنتاج ، حيث تمثل - 5
.  ما يقرب من ثمثي اجمالى التكاليف لوحدة الفدان 
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Summary 

 

The role fish farming in offsetting of the animal protein  gab in Egypt  
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Egypt is one of the Underdeveloped countries which suffers a problem of the high population rate, and thus, 

the inability of the domestic product to face the increasing population requirements of the animal protein . and 

The activity of fish production remain the most important one of the main entrances to the content of the food 

security and economic development in the Egyptian agricultural sector , and imprtant source for the production 

of animal protein . 
The result of the study to annual increase of fish food gap in Egypt is not statistically significant total 

amount of 0.28 thousand tons during the study period (1995-2009). 

A study of the relative importance of fish farming of the total fish production of the average period (1995-

2009) , the existence of  an annual increase of moral statistically reached the amount of 3.9 % , representing 

12.8 % of the relative importance of fish farming , amounting to 49.4 % of the total fish production during the 

period (1995-2009) . 

It turned out that the farmer non-governmental (civil) represent the mainstay of fish farming in Egypt for a 

relative importance of large, amounting to about 84.7 % of the total production of fish farming in Egypt in 2009 

and of about 705.5 thousand tons . By studying the evolution of fish production capacity of farms show a 

statistically significant increase in annual total of 45.88 thousand tons, representing 14.2 % of the annual 

production of these farms, which amounted to 323.62 thousand tons during the priod (1995-2009). 

The results showed that the total costs of fish farming pelvic Bnih study the overall integrity acre amounted 

to about 19.56 Pounds Per thousand licensed farms, 24.35 thousand Pounds for the farmer it is licensed in any 

licensed farms is less than that is licensed by about 19.7 % . 

And indicators of production efficiency and economic development of the study sample, the results of the 

study indicated that farms licensed efficiently according to the criteria; return the pound investor, and the period 

of capital recovery of the Year, and the amount of draw in tons / acre to cover the total costs, the price of a draw 

in thousands of Pounds / ton to cover the total costs. While it appears that the most efficient farms is licensed 

according to the criteria ; productivity in tons per feddan, and worker productivity Balkjm fish / day, the 

productivity of forage, net profit feddan pound .         
 
 
 
 
 
  
 


