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 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 إقتصاديات إنتاج األسماك فى بحيرة البرلس
 

 2م./ أحمد أحمد توفيق محمد                2د/ ثروت إسماعيل على داود   - 1  أ.د / السيد حسن محمد جادو  -    1 محمد سعيد أمين الششتاوى  أ.د /

 1 جامعة بنها –كلية الزراعة أستاذ اإلقتصاد الزراعى 
 2 وة السمكية.المعمل المركزى لبحوث الثر 

 المقدمة

 .تحيط بها كالمسطحات المائية البحرية بالبحرين األحمر واألبيض المتوسط  التى المسطحات المائية وتنوع بوفرة مصرالعربية جمهورية تتميز
دكو .البرلس .والمسطحات المائية الداخلية بالبحيرات الطبيعية مثل بحيرة المنزلة  والبردويل باإلضافة إلى بحيرة  .ا( ومريوط )بحيرات شمال الدلت .وا 

  باإلضافة إلى المساحات المائية الداخلية األخرى وهى نهر النيل وفروعة . .فضال عن بحيرة السد العالى  .قارون ومنخفضات وادى الريان 
ل العالم وعلى األخص الدول من أهم المشاكل التى تواجه معظم دو  بشكل خاص الحيوانى  بشكل عام والبروتين وتعتبر مشكلة نقص الغذاء

ستغالل وتنمية الموارد الطبيعية وبصفة خاصة تنمية الموارد الزراعية حتى يمكن تحقيق إ نتاجا غذائيا النامية وتتركز تلك المشكلة فى كيفية إدارة وا 
وتعد تنمية  .لغذاءزيادة الطلب على ا هايترتب عليكافيا لسد اإلحتياجات األساسية للسكان والتى تتزايد مع اإلرتفاع المستمر فى أعداد السكان والتى 

لغنية ونظرا ألهمية األسماك كأحد المصادر الغذائية ا . الحيوانى البروتينالثروة السمكية من أهم األنشطة اإلقتصادية لمواجهة مشكلة توفير 
 يهساهم اإلستزراع السمكى ف . 1016مليون طن عام  1.707 فقد بلغ اإلنتاج الكلى من األسماك فى مصر حوالى بالعناصر الضرورية لإلنسان

من  %11.67( بحوالى ونهر النيل .والبحيرات  .من إجمالى اإلنتاج السمكى المصرى وساهمت المصايد الطبيعية )البحار %00.33بحوالى 
اتى من األسماك ذية أن نسبة اإلكتفاء المما يترتب عل .مليون طن  1.171بلغت الكمية المستهلكة حوالى  ثإجمالى اإلنتاج السمكى المصرى حي

كيلوجرام فى حين بلغ متوسط  11.66 نحو من األسماك السنوى حيث بلغ متوسط نصيب الفرد.تم تغطيتها بكمية واردات  . %06.60بلغت نحو 
 .1016عام  1122 نصيب الفرد العالمى

من  37.2 نحو تمثل .ألف فدان  17حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها  نها تعتبر ثانى بحيرات شمال الدلتا منأوترجع أهمية بحيرة البرلس 
كما تعتبر جودة المياه ببحيرة البرلس  .من إجمالى مسطح المصايد الطبيعة المصرية  %7.3حوالى والبالغة جملة مساحات بحيرات شمال الدلتا 

ية وبيئتها صالحة لزيادة الثروة السمكية المصرية باإلضافة لتنوع وتعدد وهذا يجعلها ذات إنتاجية عال .األفضل من بين باقى بحيرات شمال الدلتا 
والمياه  . من مياه صرف األراضى الزراعية ومصرف هاويس الخاشعة فروعوالاألبيض المتوسط مصادر تغذيتها بالمياه ما بين مالحة من البحر 

 فرع رشيد جهة الجنوب الغربى للبحيرة     بة من ذوقناه برمبال التى تأتى بالمياه العر بة من مياه األمطاذالع
 

 المشكلة البحثية
كما يالحظ  .واألسماك  .مثل فى اللحوم الحمراء والبيضاء تيالحظ من الدرسات السابقة إنخفاض نصيب الفرد من البروتين الحيوانى والم

لذلك تسعى من األسماك  قلوالدواجن أ حيوانات التسمينل من والدواجن مع العلم أن معدالت التحويل الغذائى فى ك اللحوم الحمراءإرتفاع أسعار 
محاولة زيادة نصيب الفرد من البروتين السمكى من خالل زيادة إنتاج األسماك على المستوى القومى مع مالحظة اإلرتفاع الحادث فى ل الدراسة
وجود إنتاج متنوع من األسماك وتبلورت الفكرة فى زيادة اإلنتاج عوامل اإلنتاج ولكن بالنسبة لإلنتاج السمكى ان متوسط األسعار متأرجحة لأسعار 

من كجم  11.66إلى  1016لإلقتراب من المتوسط العالمى  حيث وصل متوسط نصيب الفرد فى عام السمكى وزيادة متوسط نصيب الفرد 
 . األسماك
 البحثأهداف 

 على وجه الخصوص رة البرلسدراسة اإلنتاج السمكى بشكل عام والتطوراإلنتاجى السمكى لبحي -1
 دراسة المالمح الرئيسية المميزة للبنيان اإلقتصادى ببحيرة البرلس -1

 األسلوب البحثى
- -1000من خالل استخدام السالسل الزمنية خالل فترة الدراسة )تم اإلعتماد على طرق التحليل الوصفى والكمى  البحثتحقبقا ألهداف 

 سة.ووصف للمتغيرات محل الدرا( 1016
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 أهمية الدراسة
 مين تسيعى الدولية لزييادة اإلنتياج البروتينيى وبدائلية زيادة متوسط نصييب الفيرد مين األسيماك .زيادة اإلنتاج السمكى لتغطية إحتياجات السوق 

 .هريية واإلسيتزراع السيمكى وذلك من خالل العمل على زيادة اإلنتاج السمكى بشكل عام من مختلف المصايد البحريية والن .اللحوم الحمراء والدواجن 
 .كأحد مصادر إنتاج األسماك فى مصر األمر الذى يستدعى اإلهتمام بالدراسة والعمل على تنمية أسباب زيادة اإلنتاج السمكى فى بحيرة البرلس

 مصادر البيانات
الجهاز الصادرة من  حصاءات اإلنتاج السمكىوا   من وزارة الزراعةالمنشورة  على إستخدام البيانات الثانوية  ةفاهدأفى تحقيق البحث  أعتمد

       خالل الفترة الزمنية المصادرذات منشورة من الغير كذلك البيانات  .والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  .المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 
(1000 - 1016) . 
 

 اإلقتصادية لإلنتاج السمكى فى مصر        ةاألهمي : أوال
 فجوة الغذائية السمكية فى مصر :ال -1

( بين حد أدنى حوالى 1016 – 1000تراوح إنتاج مصر من األسماك خالل الفترة ) ( يتبين أن 1) .( 1بدراسة البيانات الواردة بجدول )
ن خالل فترة مليون ط 1133.17بلغ حوالى  سنوى بمتوسط  1016مليون طن عام  1.707وحد أقصى بلغ حوالى  1000الف  طن عام  716

المحسوبة  fوقيمه  . % 0.0016ألف طن بنسبة تغير بلغ  0162معدل اإلرتفاع لإلنتاج حوالى  يتضح أناإلتجاه الزمنى العام   وبتقدير الدراسة.
 كما.قديرات ولم تتأكد المعنوية اإلحصائية للت .  0.101وبلغت قيمة ر  . 2 163 2روبلغت قيمة  . %1معنوية إحصائيا  عند  611.111بلغت 

وحد أقصى بلغ  1001ألف طن عام  136( بين حد أدنى بلغ حوالى  1016  –  1000تراوحت واردات مصر من األسماك خالل الفترة من )
للواردات حوالى  الزيادة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اادلة وبدراسة مع .الف طن 130.3بمتوسط   1016ألف طن عام  322حوالى 

وبلغت قيمة  1202  2روبلغت قيمة   %2معنوية إحصائيا عند  62277المحسوبة بلغت  fوقيمه  . % 0.017بنسبة تغير بلغ  طن 61
( بين حد أدنى   1016 – 1000تراوحت صادرات مصر من األسماك خالل الفترة من ) فى حين حيث لم تتأكد معنويتها اإلحصائية 0.207ر

 . سنويا خالل فترة الدراسة ألف طن 11.12بمتوسط بلغ حوالى  1016عام ألف طن  67.011حوالى وحد أقصى بلغ   1000طن عام  160
المحسوبة بلغت  fوقيمه  . % 3.01طن بنسبة تغير بلغ  362حيث قدر معدل اإلرتفاع للصادرات حوالى  .اإلتجاه الزمنى العام  وبدراسة 
تراوحت كمية المتاح من اإلستهالك فى مصر  بينما. . 02016وبلغت قية ر 2 600  2روبلغت قيمة  . %1معنوية إحصائيا  عند   32.010

  1016طن عام  مليون1و حد أقصى بلغ حوالى  1000ألف طن عام  137( بين حد أدنى  بلغ حوالى  1016 – 1000خالل الفترة من )
تغير سنوى  طن بنسبة  3معدل زيادة المتاح لإلستهالك حوالى وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر  .مليون طن  12321حوالى  سنوى بمتوسط

ولم تتأكد   .0.121وبلغت قيمة ر  .  02013  2روبلغت قيمة  .  ولم تتأكد معنويتها اإلحصائية  1.377المحسوبة بلغت  fوقيمه  . 0.11بلغ 
ألف طن  110 ( بين حد أدنى 1016 -1000خالل الفترة من ) تراوحت الفجوة الغذائية من األسماك فى مصر كماالمعنوية االحصائية للتقديرات 

وبدراسة معدل اإلتجاه الزمنى العام   .ألف طن  111حوالى   بمتوسط بلغ  1016ألف طن عام  31622وحد أقصى بلغ حوالى  1001عام 
2 166 2روبلغت قيمة  . 3.716سوبة بلغت  المح fوقيمه  . % 0.16طن بنسبة تغير بلغ  37حيث قدر معدل اإلرتفاع للفجوة الغذائية حوالى 

 – 1000وبلغت نسبة اإلكتفاء الذاتى من األسماك فى مصر خالل الفترة من  .ولم تتأكد المعنوية اإلحصائية  . 0.301كما بلغت قيمة ر 
وبدراسة  . %03.23بمتوسط بلغ  . 1001عام  % 10.66وحد أقصى بلغ حوالى  1016عام  %71.71بين حد أدنى  بلغ حوالى  1016

المحسوبة بلغت   fوقيمه  . % 0.76ألف طن بنسبة تغير بلغ  .616حوالى اإلكتفاء الذاتى معدل اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلرتفاع 
  .ولم تتأكد معنويتها اإلحصائية  0.676كما بلغت قيمة ر  .117 2روبلغت قيمة  . 2.711
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 ( 2212 – 2222الغذائية ونسبة اإلكتفاء الذاتى من األسماك فى مصر خالل الفترة من ) ( تطور الفجوة1جدول )

 المتغيرات

 السنة

 

 اإلنتاج

 باأللف طن

 

 الواردات

 باأللف طن

 

 الصادرات

 باأللف طن

 

المتاح لألستهالك 

 باأللف طن

 

 الفجوة

 باأللف طن

 

 اإلكتفاء الذاتى

 باأللف طن

2222 

2221 

2222 

2222 

2222 

2220 

2222 

2222 

2222 

2222 

2212 

2211 

2212 

2212 

2212 

2210 

2016 

222 

222 

221 

222 

220 

222 

971 

1222 

1222 

1222 

1220 

1222 

1222 

1202 

1222 

1012 

1222 

212 

221 

102 

122 

221 

122 

222 

202 

122 

122 

202 

122 

220 

222 

200 

222 

212 

2.22 

1.22 

2.02 

2.12 

1.21 

0.12 

4.05 

2.22 

2.22 

2.02 

12.22 

2.22 

10.21 

22.20 

22.22 

12.22 

22.212 

222.22 

1221.22 

202.22 

1220.22 

1222.22 

1222.22 

1174.95 

1222.02 

1122.22 

1221.21 

1001.22 

1022.01 

1221.12 

1222.00 

1.222 

1.220 

1.222 

212.22 

202.22 

101.22 

102.22 

212.22 

122.22 

203.95 

202.02 

122.22 

122.21 

222.22 

122.01 

212.12 

210.00 

222.22 

222.222 

222.122 

22.22 

22.22 

22.22 

22.02 

22.22 

22.22 

22.22 

79.84 

22.12 

22.22 

22.12 

88.75 

81.12 

22.12 

21.22 

84.62 

22.22 

 المتوسط

 
1122 222.2 11.10 1.202 212 22.02 

 رقةأعداد متف .نشرة إحصائات الثروة السمكية  .: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء المصدر
 

 2212-2222فى مصر ) ( اإلتجاه الزمنى العام لتطور الفجوة الغذائية ونسبة اإلكتفاء الذاتى لألسماك2جدول )
ف  2ر ر المعادلة المتغير م

 المحسوبة

معدل 

 التغير

مستوى 

 المعنوية

 , سـ هـ                  212+ 1222.222ص =      االنتاج 1

         (2122.122 )    (22.022) 2.221 222. 221.222 2.2212 ** 

 س هـ .221+ 1222.220ص =   الواردات 2

          (012.112(    )2.020) 
2.022 202, 2.022 2.212 * 

 , س هـ220+    2222.102ص =     الصادرات 2

           (2112,20 (    )0,212) 
2.222 222, 20.212 2.22 ** 

 س هـ 2,222+   2212.222ص =   اإلستهالك 2

         (202.222     (    )1.122- ) 
2.101 2.222 1.222 2.22  

 , س هـ222+   1222.222ص =    الفجوة 0

             (202.122(    )1.222) 
2.222 122, 2.222 2.12  

اإلكتفاء  2

 الذاتى

 , س هـ222+   1200.222ص = 

        (22.212(   *)2.222*) 
2.222 222, 0.211 2.22  

 (0.02(                 * مستوى معنوية عند )0.01** مستوى معنوية عند )
 ( بالدراسة1التحليل اإلحصائى لمتغيرات الجدول)المصدر: نتائج ا

 tاألرقام مابين األقواس هو قيمة 
 100×الوسط الحسابى ÷ معدل التغير = معامل اإلنحدار 

 
 اإلنتاج السمكى المصرى  األهمية النسبية لقيمة  -2

إلى حوالى  1000مليون جنية من عام 71270( اتضح أن:قيمة اإلنتاج الزراعى إرتفعت من  4)   .(   3بأستعراض بيانات جدول )
مة اإلنتاج وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام لقي . مليون جنية خالل فترة الدراسة  10.10وبمتوسط سنوى بلغ حوالى  1012مليون جنية عام  310.3
مليون جنية كما أتضح أن  0.011تبين مقدار التغير السنوى لقيمة االنتاج الزراعى  مليون جنية 1.210حيث قدر معدل اإلرتفاع حوالى  الزراعى
يمة ر كما قدرت ق  %2ومعنوية عند  . 3.012حيث قدرت قيمة ف المحسوبة  من التغير فى اإلنتاج الزراعى يعزى لعامل الزمن  %10حوالى 
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 1000مليون جنية عام  63.100تراوحت قيمة االنتاج النباتى بين حد أدنى بلغ حوالى  .ولم تتأكد المعنوية اإلحصائية.2 110 1ر .. 0.363
مليون جنيه  172.2مليون جنية لنفس العام .وحد أقصى بلغ حوالى  71.7من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى البالغ نحو  % 61.1تمثل حوالى 

مليون جنية لنفس العام وبمتوسط سنوى بلغ  310.3من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى المصرى البالغ حوالى  % 22.1تمثل حوالى  1012ام ع
مليون  6.27حيث قدر معدل اإلرتفاع مليون جنيه خالل نفس الفترة . وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام لقيمة اإلنتاج النباتى المصرى  110.6حوالى 

من التغير فى قيمة %12كما تبين من المعادلة أن حوالى  .مليون جنيه  0.061بلغ مقدار التغير السنوى لقيمة اإلنتاج النباتى حوالى  .يةجن
  كما . 0.363بينما تراوحت ر   %2معنوية عند  1102 1وقيمة ر 3.016حيث قدرت ف المحسوبة   .يعزى لعامل الزمن نباتى االنتاج ال

اإلنتاج الزراعى  من إجمالى قيمة % 30.1يمثل حوالى  1000مليون جنيه عام  22.1ة االنتاج الحيوانى بين حد أدنى بلغت حوالى تراوحت  قيم
من إجمالى قيمة  % 37.6يمثل حوالى  1012مليون جنيه عام  111.6مليون جنية لنفس العام وحد أقصى بلغ حوالى  71.7البالغ حوالى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة . وبدراسة  72.10مليون جنية لنفس العام وبمتوسط سنوى بلغ  310.3رى البالغ حوالى االنتاج الزراعى المص
وبلغ  مليون جنية 6.7حيث قدر معدل اإلرتفاع  االتجاه الزمنى العام لقيمة االنتاج الحيوانى أتضح أن قيمة االنتاج الحيوانى أخذت إتجاها صعوديا

من التغير فى قيمه اإلنتاج الحيوانى يعزى لعامل الزمن  % 12وتبين من المعادلة أن حوالى  . % 0.00وى لقيمة االنتاج حوالى مقدار التغير السن
تبين أن قيمة  فى حين  .ولم تتأكد معنويتها االحصائية   20.363 بينما بلغت قيمة ر 110 1وقيمة ر 3.016بلغت ف المحسوبة  فى حين .

من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى البالغ حوالى  % 7.16أى حوالى  1000مليون جنيه عام  2.70حد أدنى بلغ حوالى  اإلنتاج السمكى بين
من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى  % 7.32يمثل حوالى  1012مليون جنيه عام  13.60مليون جنيه لنفس العام وحد أقصى بلغ حوالى 71.70

وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام   .الل فترة الدراسة خمليون جنية   10.7بمتوسط سنوى بلغ  1012نفس العام مليون جنية ل 310.3البالغ حوالى 
مليون  0.06لقيمة االنتاج السمكى  أتضح أن قيمة اإلنتاج السمكى أذت إتجاها صعوديا وبلغ مقدار التغير السنوى لقيمة االنتاج السمكى  حوالى 

  من التغير فى قيمه اإلنتاج السمكى يعزى لعامل الزمن % 12ة أن حوالى وتبين أن من المعادل .جنية 
 

 (  2212 – 2222( إجمالى قيمة اإلنتاج النباتى والحيوانى والسمكى بالمليون جنية خالل الفترة من ) 3جدول )
 قيمة اإلنتاج النباتى قيمة اإلنتاج الحيوانى قيمة االنتاج السمكى

 قيمة % قيمة % قيمة % نواتالس قيمة االنتاج الزراعى

7.94 5.686 30.88 22.127 61.19 43.852 21.222 2222 

8.02 5.994 32.12 24.003 59.87 44.744 22.222 2221 

5.76 4.851 35.077 29.556 57.58 48.516 22.22 2222 

6.21 6.019 35.738 34.733 57.34 55.537 22.202 2222 

6.64 7.428 35.147 39.308 58.21 65.098 111.202 2222 

6.15 7.814 37.211 47.25 56.64 71.911 122.221 2220 

6.77 9.305 36.156 49.639 57.07 78.425 122.212 2222 

6.94 10.827 35.438 55.25 57.62 89.858 100.220 2222 

8.82 10.814 35.045 65.06 59.13 109.792 120.222 2222 

6.16 11.661 36.56 69.252 57.36 108.657 122.222 2222 

6.92 14.495 36.962 77.383 56.11 117.477 222.202 2212 

6.73 16.819 36.872 84.67 59.4 148.501 222.222 2211 

6.6 17.652 33.27 88.94 60.13 160.802 222.222 2212 

6.95 19.626 34.62 97.782 58.43 165.028 222.220 2212 

7.3 22.28 36.73 112.181 55.97 170.953 220.212 2212 

2.20 22.22 22.01 112.222 00.12 120.012 212,222 2210 

 المتوسط 22200.22 1122.2 02.0 2012.2 22 12.22 2.0

 متفرقة .أعداد  .القاهرة  .تقديرات الدخل من االنتاج الزراعى  .جمعت وحسبت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء  :المصدر
 
 
 
 
 
 

  (2212 – 2222( معالم اإلتجاه الزمنى العام لقيمة اإلنتاج الزراعى فى مصر خالل الفترة من )4جدول رقم )
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 المعنوية معدل التغير ف 2ر ر معادلة االتجاه الزمنى العام المتغير م

االنتاج  1

 الزراعى

 س هـ2.022+ 2222.220ص =    

        (1222.222  (     )1,222  ) 

2.222 112 2.210   2.212 * 

 س هـ 2.022+ 2222.222ص =   االنتاج النباتى 2

       (1222.222(       )1.222*) 

2.222 112 2.212 2.22 * 

االنتاج  2

 الحيوانى

 س هـ 2.212+   2222.220ص = 

         (1222.221(   * )1.222* ) 

2.222 112 2.212 2.22  

االنتاج  2

 السمكى

 . س هـ222+ 2222.202 ص =

       (1222.022(    )1.222) 

2.202 120 2.122 2.22 * 

 (0.02(                 * مستوى معنوية عند )0.01** مستوى معنوية عند )
 ( بالدراسة3المصدر: نتائج االتحليل اإلحصائى لمتغيرات الجدول)

 tااالرقام مابين القوسين قيمة 
 100×الوسط الحسابى ÷ نحدار معدل التغير = معامل اإل

 
 تطور اإلنتاج السمكى للمصايد البحرية فى مصر  -3

( بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1001( تبين أن تراوح كمية اإلنتاج السمكى فى المصايد البحرية خالل الفترة ) 2بدراسة جدولى )
وبدراسة  .ألف طن 110621.6بمتوسط بلغ حوالى  1000ألف طن عام  136163وحد أقصى بلغ حوالى  1012ألف طن عام  101133

 . 7.261المحسوبة بلغت   fوقيمه  . % 1.1ألف طن بنسبة تغير بلغ 13102767اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلنخفاض حوالى 
( 1016 – 1001ت المصرية خالل الفترة )تراوحت كمية اإلنتاج السمكى من البحيرا كما . ولم تتأكد معنويتها اإلحصائية2R 306 2وبلغت قيمة 

 161616بمتوسط بلغ حوالى  1003ألف طن عام  112661وحد أقصى بلغ حوالى  1007ألف طن عام  166033بين حد أدنى بلغ حوالى 
المحسوبة  fه وقيم . % 0.30ألف طن بنسبة تغير بلغ  211.210حيث قدر معدل اإلنخفاض حوالى  وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام .ألف طن 
تراوحت كمية اإلنتاج السمكى من نهر النيل وفروعة خالل الفترة  فى حين .ولم تتأكد معنويتها اإلحصائية . 2R 032وبلغت قيمة  611بلغت  

بمتوسط بلغ  1001ألف طن عام  110021وحد أقصى بلغ حوالى  1016ألف طن عام  66060( بين حد أدنى بلغ حوالى 1016 – 1001)
 . % 3.0ألف طن بنسبة تغير بلغ  3667.106وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلنخفاض حوالى  .ألف طن  01060.2حوالى 
تراوحت كمية اإلنتاج من اإلستزراع السمكى  خالل الفترة  بينما . 2R 7722وبلغت قيمة  . %1معنوية  عند  21.236المحسوبة بلغت   fوقيمه 
 1016ألف طن عام  1370660وحد أقصى بلغ حوالى  1001ألف طن عام  361066( بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1001من )

ألف طن بنسبة تغير بلغ  66617.6حوالى  رتفاعوبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإل .ألف طن  701012بمتوسط بلغ حوالى 
تراوحت كمية اإلنتاج  بينما . ولم تتأكد معنويتها 2R 163 2وبلغت قيمة  . %1ة  عند معنوي 306.101المحسوبة بلغت   fوقيمه  . % 0.2

وحد أقصى بلغ حوالى  . 1001ألف طن عام  771212( بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1001السمكى الكلى فى مصر خاللل الفترة من )
وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلرتفاع  .ألف طن  1120161.2بمتوسط بلغ حوالى  1016ألف طن عام  1706173

ولم 2R 163 2وبلغت قيمة  . %1معنوية  عند  306.101المحسوبة بلغت   fوقيمه  . % 2.3ألف طن بنسبة تغير بلغ  61111.001حوالى
 . تتأكد معنويتها اإلحصائية

 2221المختلفة عام  ( رسم توضيحى لتطور اإلنتاج السمكى فى مصر  من مصادرة1شكل رقم )

%

0%

االستزراع السمكى

45%

%

0%

نهر النيل

14%

%

0%

البحيرات

24%

%

0%

البحار

17%

%

االستزراع السمكى

%

نهر النيل

%

البحيرات

%

البحار

 
 (   2: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )  المصدر
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 2212( رسم توضيحى لتطور اإلنتاج السمكى فى مصر  من مصادرة المختلفة عام 1شكل رقم )

%    0%

  % 0%

   % 0%

اإلستزراع السمكى 

81%

البحيرات %9

   % 0%

نهر النيل وفروعة %4

البحار %6

اإلستزراع السمكى   %   % نهر النيل وفروعة    % البحيرات    % البحار

 
 ( 2: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )   المصدر

 
 (  2212 - 2222صادرة المختلفة فى مصر )من م) بالطن( ( يوضح التطور السنوى لإلنتاج السمكى 2جدول )

 السنوات البحار % البحيرات % نهر النيل وفروعة % ىاإلستزراع السمك % اإلنتاج الكلى

221010 22.2 222222 12.2 122222 22.20 120021 12.22 122122 2221 

221222 22.2 222222 10.1 122202 21.22 122222 12.00 122022 2222 

220222 02.2 222222 12.0 112222 22.21 120222 12.22 112221 2222 

220222 02.0 221020 12.1 122020 22.02 122012 12.22 111220 2222 

222221 22.2 022222 2.22 22022 12.22 102022 12.22 122202 2220 

222222 21.2 020222 12.2 122222 1.00 101212 12.21 112222 2222 

1222222 22 220012 2.2 22212 12.22 122222 12.22 122222 2222 

1222222 20 222210 2.22 22222 12.22 102222 12.22 122222 2222 

1222222 22.2 220222 2 22220 10.20 122222 11.2 122221 2222 

1222222 22.0 212020 2.22 22222 12.22 122122 2.2 121222 2212 

1222122 22.2 222222 2.02 22212 12 122222 2 122222 2211 

1221220 22.2 1212222 2.20 22222 12.22 122212 2.22 112122 2212 

1202221 20.0 1222022 2.20 22221 12.00 122020 2.22 122221 2212 

1221222 22.2 1122221 2.20 22222 11.02 122222 2.22 122222 2212 

1012222 22.2 1122221 2.02 22222 11.22 121220 2.22 122222 2210 

1222222 22.22 1222222 2.21 22222 2.22 102220 2.22 103654 2016 

 المتوسط 112202.2 122222 22222.0 221220  1102222.0

 أعداد متفرق .إحصاءات اإلنتاج السمكى  .الهيئه العامة لتنمية  الثروة السمكية  .: المصدر
 

 (2212 – 2222( يوضح  معادالت اإلتجاه العام لتطور اإلنتاج السمكى فى مصر خالل الفترة من )2جدول رقم )

 ف 2ر ر معادلة االتجاه الزمنى العام المتغير م
معدل 

 التغير
 ويةالمعن

1 

 هـ 1222.222 – 122221.220ص=  البحار

       (22.021(       **)2.202-*) 2.001 222. 2.022 1.12  

2 
 س هـ 021.012 – 122202.202ص =  البحيرات

              (22.022(     **)-.222) 2.122 220. 222. 2.22  

2 
نهر النيل 

 وفروعة

 س هـ 2222.222 – 112222.002ص= 

(20.222(       ** )220.220** ) 
2.222 220. 02.022 2.22 ** 

2 
االستزراع 

 السمكى

 س هـ 22222.222+  212022,020ص = 

(2.102(        ** )22.212**) 
2.222 220. 022.222 2.02 ** 

0 
االنتاج 

 الكلى

 س هـ 21122.222+  222220.022ص = 

(21.202(           )12.202) 
2.221 222. 222.122 0.22 ** 

 (0.02(                 * مستوى معنوية عند )0.01** مستوى معنوية عند )
 ( بالدراسة2: نتائج االتحليل اإلحصائى لمتغيرات الجدول)المصدر

 tمة االرقام مابين القوسين قي
 100×الوسط الحسابى ÷ معدل التغير = معامل اإلنحدار 
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 ليةتطور اإلنتاج السمكى بالبحيرات الشما -6
 

 ( 2212 – 2222من البحيرات الشمالية خالل الفترة ))بالطن( يوضح تطور الطاقة اإلنتاجية السمكية  (7جدول رقم )
 إجمالى البحيرات الشمالية % بحيرة مريوط % بحيرة أدكو % بحيرة البرلس % بحيرة المنزلة السنة

2001 68400 46.3 59200 40.07 11000 7.45 6000 4.06 144600 

2002 58400 42.65 59785 43.66 10336 7.55 5303 3.87 133824 

2003 65015 46.81 55500 39.96 10230 7.36 4861 3.5 135606 

2004 63772 47.21 55000 40.72 9056 6.7 5024 3.72 132852 

2005 39857 35.52 53909 48.04 9619 8.57 5292 4.72 108677 

2006 41193 36.62 52956 47.08 8986 7.99 5211 4.63 108346 

2007 36783 33.18 58291 52.58 6645 5.99 4413 3.98 106132 

2008 46457 40.63 52260 45.7 5891 5.15 4352 3.81 108960 

2009 48023 40.51 53401 45.04 6206 5.23 5518 4.65 113148 

2010 61075 44.34 59517 43.21 6493 4.71 5919 4.3 133004 

2011 59779 49.13 45544 37.43 6387 5.25 5427 4.46 117137 

2012 62272 47.11 52076 39.39 6576 4.97 7427 5.62 128351 

2013 81365 54.94 49704 33.56 6169 4.17 7636 5.16 144874 

2014 55022 40.73 63980 47.37 5855 4.33 7463 5.52 132320 

2015 50034 37.72 65066 49.05 5228 3.94 12301 9.27 132629 

2212 22220 22.22 22022 02.22 0222 2.11 2021 2.22 122022 

 126335 2.20 2222.2 0.02 2220 42.22 02220.2 22.21 02222,0 المتوسط

 : جمعت وحسبت منالمصدر
 أعداد متفرقة. .القاهرة  .نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكى فى مصر  .*الجهاز المركزى للتعبئه العامة واإلحصاء 

 1016عام  .كى نشرة إحصاءات االنتاج السم .* الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
 
بين حد أدنى  1016 – 1001تراوحت كمية األنتاج السمكى من البحيرات الشمالية خالل الفترة من تطور اإلنتاج السمكى بالبحيرات الشمالية : -

فى  .126335 حوالى .بمتوسط إنتاج بلغ  1013ألف طن عام 144874وحد أقصى بلغ حوالى  . 1007ألف طن عام  106132بلغ حوالى 
وحد  . 1007ألف طن عام  36703بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1001األنتاج السمكى من بحيرة المنزلة خالل الفترة من حين بلغ 

وبدراسة اإلتجاه الزمنى  العام حيث بلغت نسبة التغير  .أ لف طن   26106.2بمتوسط إنتاج  بلغ 1013ألف طن عام 01362أقصى بلغ حوالى 
.بينما تراوحت كمية األنتاج السمكى من بحيرة  . إحصائيا ولم تتأكد معنويتها2 066 2روبلغت قيمة  . .072لمحسوبة بلغت  ا fوقيمه  . 0.3%

ألف طن عام  67277وحد أقصى بلغ حوالى  . 1011ألف طن عام  62266بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1001البرلس خالل الفترة من 
 .2 717المحسوبة بلغت   fوقيمه  . % 022بلغت نسبة التغير اإلتجاه الزمنى العام وبدراسة  .أ لف طن   26602.6بمتوسط إنتاج  بلغ  1016

بين  1016 – 1001فى حين تراوحت كمية األنتاج السمكى من بحيرة إدكو خالل الفترة من  . إحصائيا ولم تتأكد معنويتها2 016 2روبلغت قيمة 
أ لف طن   7602بمتوسط إنتاج  بلغ  1001ألف طن عام  11000وحد أقصى بلغ حوالى  . 1016ام ألف طن ع 2003حد أدنى بلغ حوالى 

2 032 2روبلغت قيمة  . 0.01معنوية عند و  76.072 المحسوبة بلغت ف وقيمه . % 221وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  بلغت نسبة التغير  .

 . 1000ألف طن عام  6321بين حد أدنى بلغ حوالى  1016 – 1000خالل الفترة من كما تراوحت كمية األنتاج السمكى من بحيرة مريوط  .
وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث بلغت نسبة  .أ لف طن  6116.1بمتوسط إنتاج  بلغ  1012ألف طن عام  11301وحد أقصى بلغ حوالى 

 2 621 2روبلغت قيمة  . 0.02معنوية عند و  13.70المحسوبة بلغت  فوقيمه   % 6.6التغير 
 
 
 
 
 
 
 
 



 611         إقتصاديات إنتاج األسماك فى بحيرة البرلس

 2102(  2)  65مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (2212 – 2221( يوضح  معادالت اإلتجاه العام لتطور اإلنتاج السمكى من البحيرات الشمالية خالل الفترة من )8جدول رقم )
معدل  ف 2ر ر معادلة االتجاه الزمنى العام المتغير م

 التغير

 المعنوية

1 
 س هـ122.222 – 02022.102ص =  بحيرة المنزلة

        (2.021(      ** )222.-) 
2.202 222.- 220 2.22  

2 
 س هـ 222.022+ 02222.220ص =  بحيرة البرلس

                (12.210(    )222), 
2.112 212.- 222, 2.01  

2 
 س هـ 222.222 –12221.222ص=  بحيرة إدكو

           (20.222(    **)2.222-* ) 
2.212 220 22.220 0.12 ** 

2 
 س هـ 222.220+  220.222ص =  بحيرة مريوط

           (2.222(     **)2.222*) 
2.222 202 12.220 2.22  

 (0.02(                 * مستوى معنوية عند )0.01** مستوى معنوية عند )
 tااالرقام مابين القوسين قيمة 

 ( بالدراسة7: نتائج االتحليل اإلحصائى لمتغيرات الجدول)المصدر
 100×الوسط الحسابى ÷ معدل التغير = معامل اإلنحدار 

 
 ( تبين أن 13( )12( بمختلف المصايد المصرية بجدولى رقم) 2212 – 2221بدراسة قيمة األنتاج السمكى خالل الفترة )

من  . %16.6الى يمثل حو  1001مليون جنيه عام  102.2تراوح الدخل السمكى البحرى خالل فترة الدراسة بين حد أدنى بلغ حوالى 
يمثل  1016مليون جنيه عام  3177.3وحد أقصى بلغ حوالى   .مليون جنيه لنفس العام  2113.2إجمالى الدخل السمكى القومى البالغ حوالى

من متوسط الدخل  % 13.11مليون جنيه  لنفس العام والتى تمثل  31703.7من إجمالى الدخل السمكى القومى البالغ  % 10.16حوالى 
وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلنخفاض للدخل البحرى  .مليون جنية خالل فترة الدراسة  116227مكى البحرى البالغ حوالى الس

ولم تتأكد معنويتها 2 310  2روبلغت قيمة  . 7.717المحسوبة بلغت ف وقيمه  . % 12.6بنسبة تغير بلغ  .مليون جنيه  1110.710حوالى 
يمثل حوالى  1001مليون جنيه عام  1316.6 كما تبين أن الدخل السمكى البحيرى خالل فترة الدراسة تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى . ةاإلحصائي
مليون جنيه عام   1616وحد أقصى بلغ حوالى  .مليون جنيه لنفس العام  6100.3من إجمالى الدخل السمكى القومى البالغ حوالى  % 11.6
من متوسط  % 12.27والتى تمثل   .مليون جنيه لنفس العام  13601من إجمالى الدخل السمكى القومى البالغ  %11.1ى أى حوال . 1012

مليون  10610.6من متوسط الدخل السمكى القومى البالغ حوالى  %16.7مليون جنية أى حوالى  1611.0الدخل السمكى البحيرى البالغ حوالى 
بنسبة تغير  .مليون جنيه 332.066راسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلنخفاض للدخل البحيرى حوالى وبد  .جنيه خالل فترة الدراسة 

 .ولم تتأكد معنويتها اإلحصائية2 131 2روبلغت قيمة  . 2.201المحسوبة بلغت  فوقيمه  . % 10.7بلغ 
من إجمالى الدخل  %7.1تمثل  1002مليون جنيه عام  221.7غ حوالى فى حين تبين أن الدخل السمكى النيلى وفروعة  تراوح بين حد  أدنى بل

 % 2.12أى حوالى  . 1016مليون جنية فى عام  1113وحد أقصى بلغ نحو  . مليون جنيه لنفس العام 7016السمكى القومى البالغ حوالى 
من متوسط الدخل السمكى القومى البالغ  % 7.0مثل وت.مليون جنيه فى نفس العام   31307.7من إجمالى الدخل السمكى القومى البالغ نحو 

مليون  136.660وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر معدل اإلنخفاض للدخل النيلى حوالى  .مليون جنيه خالل فترة الدراسة  1061026نحو 
كما تبين أن  .إحصائيا ولم تتأكد من معنويتها  1112  2روبلغت قيمة  .  3.003المحسوبة بلغت  ف وقيمه  . % 10.0بنسبة تغير بلغ  .جنيه 

من إجمالى الدخل السمكى  . % 62.0تمثل  1001مليون جنيه عام  1760.3الدخل السمكى لإلستزراع السمكى تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 
من  %71.61أى تمثل . 1016 مليون جنيه عام 12716.3وحد أقصى بلغ نحو  .مليون جنيه لنفس العام  2113.2القومى والبالغ نحو 

من متوسط الدخل السمكى  71.61مليون جنيه لنفس العام التى تمثل حوالى  31307.7إجمالى الدخل السمكى القومى لإلستزراع البالغ حوالى 
دل اإلرتفاع للدخل من وبدراسة معدل اإلتجاه الزمنى العام  حيث قدر مع .مليون جنية خالل فترة الدراسة  6161.6لالستزراع السمكى البالغ 
ثم  . 3322  1روبلغت قيمة  .  0.263المحسوبة بلغت  ف وقيمه . % 0.02بنسبة تغير بلغ  .مليون جنيه  6.021اإلستزراع السمكى  حوالى 

عى القومى من إجمالى الدخل الزرا %1.0وتمثل حوالى  1001مليون جنيه عام 2113.2تراوح الدخل السمكى القومى بين حد أدنى بلغ حوالى 
من إجمالى الدخل الزراعى القومى تمثل حوالى  % 16.7يمثل حوالى  1016مليون جنيه عام  31307.7وحد أقصى بلغ حوالى  .لنفس العام 

قدر معدل  .وبدراسة اإلتجاه الزمنى العام   .خالل فترة الدراسة  مليون جنية 10610.6من متوسط الدخل السمكى القومى البالغ  7.01%
 6.101المحسوبة بلغت  فوقيمه  . % 72.17وقدرت نسبة التغير حوالى  .مليون جنية  7101.100خفاض للدخل السمكى القومى حوالى اإلن
 ولم تتأكد معنويتها األحصائية. .171 2روبلغت قيمة  .
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 األهميه اإلقتصادية لمختلف المصايد المصرية -2
 (2212  -2221مصادر الصيد المصرية خالل الفترة من )( يوضح تطور الدخل السمكى بمختلف 12جدول رقم )

الدخل الزراعى 
 القومى بالجنية

الدخل %
 الزراعى

الدخل السمكى 
 القومى بالجنيه

من دخل %
االستزراع 
 السمكى

الدخل من 
 اإلستزراع السمكى

من  %
الدخل 
السمكى 
 النيلى

الدخل السمكى 
 النيلى

من  %
الدخل 
السمكى 
 البحيرى

الدخل السمكى 
 البحيرى

من  %
الدخل 
السمكى 
 البحرى

الدخل السمكى 
 البحرى

 السنوات

60122 1.0 2113.2 62.1 1760.3 11.0 706.0 12.1 1226.2 16.6 102.2 1001 
61610 10 6100.3 67 1102.2 12.1 133.1 11.6 1316.6 16.2 1013.1 1001 
61067 10.0 6710 21.6 3662.7 10.0 712 11.6 1213.6 16.0 112.1 1003 
66000 11.6 7611 21 3701.7 10.2 701.0 11.7 1602.2 12.0 1171.1 1006 
263300 1.6 7016 20.6 6272.7 7.1 221.7 10 1261.0 16.3 1116.0 1002 
661600 1.6 1302.6 27.7 2360.0 0.6 711.1 10.6 1713.1 12.3 1613.6 1006 
116306.7 1.3 10031 60.6 6263.6 7.0 066.6 16.6 1001.6 16.1 1212 1007 
136726.1 7.1 10016 61.1 6712 6 636.7 16.6 1661.2 17.6 1700 1000 
130023.2 7.7 10611 11.1 1707.6 7.0 626.1 0 1671.1 10.0 1622 1001 
120713 1.6 16612 62.0 1261.3 2.7 011 13.2 1060.2 13.1 1101.1 1010 
171676 1.6 16011 67.1 11307 6.3 1021.2 11.7 1063.0 11.0 116.7 1011 
110016 1.1 17661 66.1 11007 6.7 010.1 12.3 1210.2 11 1160.6 1011 
103016 1.6 11616 71 13163.6 6.6 062.1 13.6 1231.1 1.1 1700.6 1013 
113706 10 11100 71.1 10070 6.3 166.6 11.1 1217.6 10.6 1313 1016 
318332 7.32 23401 73.2 17160.3 4.9 1160.3 11.20 2626 10.70 1206.3 1012 

111.700.000 16.70 31307.7 71.61 12716.3 2.12 1113 6.17 1301.6 10.16 3177.3 1016 
 المتوسط 1162.7 13.11 1611.0 12.27 011.12 7.16 6161.6 20.00 10610.6 7.01 13106331

 معدل التغير 12.2  10.7  10.0  1.16  72.17  

قةأعداد متفر  .ت اإلنتاج السمكى إحصاءا .الهيئه العامة لتنمية  الثروة السمكية جمعت وحسبت من : المصدر
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 ( 2212  -2222( يوضح معالم اإلتجاه الزمنى العام لقيمة الدخل السمكى المصري خالل الفترة من )11جدول رقم )

 ف 2ر ر معادلة االتجاه الزمنى العام المتغير م
معدل 

 رالتغي
 المعنوية

1 
       س هـ      1122.222   - 0222.222ص=  السمكى البحرى لالدخ

         (1.222-(        )2.222) 
2.00 212. 2.222 20.2  

2 
 س هـ 220,222  - 222,222ص =  الدخل السمكى البحيرى

 ) 102,-(    )2.222) 
2.22 221. 0.022 22.22  

2 
 س هـ 222.222 – 222.22 ص = الدخل السمكى لنهر النيل

        (222.- (       )1.202) 
2.22 122. 2.222 22.22  

2 
الدخل من االستزراع 

 السمكى

 س هـ 2.201+ 2222.122ص = 

      (1221.222(         )2.222) 
2.22 220. 2.022 2.202 * 

0 
 , س هـ221+   1222.222ص =  الخل السمكى القومى

   (2220.221       )   (12.221) 
2.22 222. 122.122 1.22 * 

 ( بالدراسة10: نتائج االتحليل اإلحصائى لمتغيرات الجدول)المصدر
 (0.02(                 * مستوى معنوية عند )0.01** مستوى معنوية عند )

 tاالرقام مابين القوسين قيمة 
 100×الوسط الحسابى ÷ معدل التغير = معامل اإلنحدار 

 
  فى بحيرة البرلسهميه اإلقتصادية لإلنتاج السمكى ثانيا:األ

 األهمية النسبية للناتج السمكى من األصناف المصيدة من بحيرة البرلس -1
 .أنوع وأصناف األسماك وكذلك كمياتها من مناطق اإلنتاج من بحيرة البرلس وذلك نتيجة تأثير العوامل الطبيعية والمناخية والبيولوجية تختلف 

وتشمل العوامل  .وتتمثل العوامل الطبيعية فى المخزون البيولوجى من الكائنات النباتية والحيوانية الموجودة بالوسط المائى  .بتلك المناطق  الموجودة
السمكية من  وقد تم تحديد أهم األصناف .وتؤثر تلك العوامل على نوعية وكميات األسماك المصيدة  .ودرجة الحرارة والضوء وحركة المياه  .المناخية 

 مصايد بحيرة البرلس وذلك وفقا للكميات المصيدة من األنواع المختلفة 
ويعتبر البلطى والعائلة البورية  .متوسط اإلنتاج السمكى خالل اتلك الفترة لتعدد وتباين األصناف واهميتها النسبية  ( 11ويوضح الجدول رقم ) 

كما قدرت  %17فى حين تقدر األهمية النسبية للعائلة البورية  % 61ث تقدر األهمية النسبية للبلطى حي .والقراميط والمبروك من أهم األصناف إنتاجا 
 . % 6.2والدفاس . % 6.1والجمبرى  .% 0.1ويأتى بعد ذلك فى الترتيب النقط بلغ نحو  % 3.2والمبروك حوالى  % 3.6األهمية النسبية للقرموط 

 وذلك على الترتيب. % 1، أخرى  % 0.1، نفط    % 0.6، موسى   % 0.6، قاروس  %0.7نشان ، ح % 1.7البساريا  .  % 1.2والبياض 
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 )بالطن( 2212( يوضح المصيد الشهرى من بحيرة البرلس مصنفا عام 12جدول رقم )
النسبة 

 المئوية
 يناير ايرفبر مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اإلجمالى

 البيان

 

61 41282 4200 3220 4100 2250 3700 3620 3210 3200 3300 2702 2022 2000 
 بلطى

 

17 11022 1202 1222 1102 1122 210 202 420 222 202 202 1202 1400 
 عائلة بورية

 

4.5 2722 222 220 220 232 202 222 220 225 120 182 172 160 
 دفاس

 

4.1 2220 402 022 220 602 120 110 - - 70 22 20 - 
 جمبرى

 

3.5 2221 212 172 232 222 222 122 190 232 220 122 150 175 
 مبروك حشائش

 

3.4 2211 240 205 232 230 125 192 182 161 125 150 102 140 
 قراميط

 

1.7 1222 122 120 102 120 121 92 120 122 22 72 - - 
 رياابس

 

1.5 922 110 22 22 72 60 92 80 81 72 22 70 62 
 بياض

 

0.7 422 22 00 22 22 22 12 12 22 32 62 61 50 
 حنشان

 

0.6 222 20 40 30 32 20 22 32 32 - - 05 20 
 قاروص

 

0.4 222 31 22 22 22 24 22 22 22 20 12 22 22 
 موسي

 

0.4 220 32 32 22 20 22 20 22 12 22 12 - - 
 دنيس

 

0.2 102 22 12 12 10 2 12 12 12 11 2 2 12 
 نقط

 

1 212 22 02 20 52 42 52 42 20 02 25 22 25 
 أخرى

 

 اإلجمالى 2120 4722 4222 4922 2221 5021 5222 5222 2221 2122 2222 2222 22022 100

  .(1016 -1001من)  . أعداد متفرقة .إحصاءات اإلنتاج السمكى .الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  –: المصدر: وزارة الزراعة المصدر
 أعداد متفرقة. .إحصاءات اإلنتاج السمكى  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

 
 )بالطن( 2212( يوضح المصيد الشهرى من بحيرة البرلس مصنفا عام 3شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .(1012 -1000من)  .أعداد متفرقة  .اج السمكى إحصاءات اإلنت.الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  –: وزارة الزراعة المصدر
 ن()بالط 1016رة البرلس مصنفا عام ( المصيد الشهرى من بحي 13المصدر جدول رقم ) 
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 الملخص
تعد مصر من الدول التى تعانى من مشكلة زيادة السكان وما يترتب عليها من قصور األنتاج المحلى عن توفير اإلحتياجات المتزايدة من 

ويعتبر نشاط اإلنتاج السمكى يبقى أحد أهم المداخل الرئيسية لتحقيق مضمون األمن الغذائى والتنمية اإلقتصادية فى القطاع  .تين الحيوانى البرو 
دنى حوالى وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود زيادة سنوية لإلنتاج السمكى تراوح بين حد أ .الحيوانى  ومصدرا هاما إلنتاج البروتين .الزراعى المصرى 

بينما تراوحت  .مليون طن خالل فترة الدراسة  1.133بمتوسط بلغ  1016مليون طن عام  1.707وحد أقصى بلغ حوالى  1000ألف طن عام  716
كما  .ألف طن  130.3بمتوسط  1016ألف طن عام  322وحد أقصى بلغ  1001ألف طن عام  13222واردات مصر من األسماك بين حد أدنى 

بمتوسط بلغ  1016ألف طن عام  67.011وحد أقصى بلغ حوالى  1000طن عام  1000درات مصر من األسماك بين حد أدنى تراوحت صا
وحد أقصى بلغ حوالى  1000ألف طن عام  137فى حين تراوحت كمية الكمتاح لإلستهالك فى مصربين حد أدنى بلغ حوالى  .ألف طن  11.12
 مليون طن  1.321بمتوسط حوالى  1016ألف طن عام  1.171

بمتوسط  1001عام  % 10.66وحد أقصى بلغ  1016عام  %71.71كما أوضحت نسبة اإلكتفاء الذاتى من األسماك  بين حد أدنى بلغ حوالى  
صرى تبين أن تبين من دراسة األهمية النسبية لقيمة اإلنتاج السمكى المكما  . ألف طن660حيث قدر معدل اإلرتفاع لإلكتفاء الذاتى حوالى % 03.23

من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى البالغ حوالى  7.16أى حوالى  1000مليون جنية عام  2.606قيمة اإلنتاج السمكى بين حد أدنى بلغ حوالى 
 من إجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى 7.32يمثل  1012مليون جنية عام  13.60وحد أقصى بلغ حوالى  مليون جنية لنفس العام 71.666

 101133ين من دراسة تطور اإلنتاج السمكى للمصايد البحرية فى مصر أن كمية األنتاج السمكى فى المصايد البحرية  بين حد أدنى بلغ حوالى وتب
ج اكما تراوحت كمية اإلنت .ألف طن  110621.6بمتوسط بلغ حوالى  1000ألف طن عام  136163وحد أقصى بلغ حوالى  1012ألف طن عام 
 1003ألف طن عام  112661وحد أقصى بلغ حوالى  1007ألف طن عام  166033بحيرات المصرية  بين حد أدنى بلغ حوالى السمكى من ال
وحد أقصى  1016ألف طن عام  66060بينما تراوحت كمية اإلنتاج من نهر النيل وفروعة  بين حد أدنى حوالى  .ألف طن  161616بمتوسط بلغ 
فى حين تراوحت كمية اإلنتاج من اإلستزراع السمكى بين حد  .ألف طن  01060.2بمتوسط بلغ حوالى  1001ألف طن عام  110021بلغ حوالى 

 . ألف طن  701012بمتوسط بلغ حوالى  1016ألف طن عام  1370660وحد أقصى بلغ حوالى  1001ألف طن عام  361066أدنى بلغ حوالى 
ألف طن  67277وحد أقصى بلغ حوالى  . 1011ألف طن عام  62266حد أدنى بلغ حوالى  كما تراوحت كمية األنتاج السمكى من بحيرة البرلس بين

 2003بين حد أدنى بلغ حوالى  1016بينما تراوحت كمية األنتاج السمكى من بحيرة إدكو  .أ لف طن   26602.6بمتوسط إنتاج  بلغ  1016عام 
وبدراسة معدل اإلتجاه الزمنى  .أ لف طن   7602بمتوسط إنتاج  بلغ  1001ألف طن عام  11000وحد أقصى بلغ حوالى  . 1016ألف طن عام 

 . وغير معنوية إحصائيا .2R 032وبلغت قيمة  . 0.01معنوية عند و  76.072 المحسوبة بلغت fوقيمه  . % 2.1العام  بلغت نسبة التغير 
وتباين األصناف وأهميتها توضح الدراسة تعدد  .بحيرة البرلس  كما تشير الدراسة باألهمية النسبية للناتج السمكى من األصناف المصيدة فى

كما تمثل فى العائلة  %26ويعتبر البلطى والعائلة البورية والقراميط والمبروك من األصناف األكثر أنتاجا حيث تمثل األهمية النسبية للبلطى  النسبية 
 . % 1.2والدفاس  % 1.0والجمبرى  . % 1.1ثم بعد ذلك النقط بلغ  % 3.6بروك والم % 7.2كما تقدر األهمية النسبية للقرموط  . 11.1البورية 

 .وذلك على الترتيب % 1.2والبياض 
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An Economic for fish production in El Boroulls Lake 
 

Summary 

Egypt is one of the countries that suffer from the problem of increasing the population and the consequent 

lack of local production from providing the increasing needs of animal protein. The activity of fish production 

remains one of the main approaches to achieving the content of food security and economic development in the 

Egyptian agricultural sector and an important source of protein production. 

The results of the study indicate an annual increase of fish production ranged between a minimum of about 

724 thousand tons in 2000 and a maximum of about 1,707 million tons in 2016 with an average of 1,133 million 

tons during the study period, while Egypt's fish imports ranged between a minimum 135.5 thousand Ton in 2009 and 

a maximum of 355 thousand tons in 2014 with an average of 230.3 thousand tons. Egypt's fish exports ranged 

between a minimum of 1000 tons in 2000 and a maximum of 47,812 tons in 2016 with an average of 11.15 thousand 

tons. The quantity of available consumption in the two sides ranged from a minimum of 937 thousand tons in 2008 

to a maximum of about 1,972 thousand tons in 2016 with an average of about 1,352 million tons. 

The percentage of self-sufficiency of fish was between a minimum of 72.72% in 2014 and a maximum of 

90.64% in 2009 with an average of 83.53%. The average self-sufficiency rate was estimated at 440 thousand tons                                                             

A study of the relative importance of the value of Egyptian fish production showed that the value of fish 

production between a minimum of about 5,686 million pounds in 2000, or about 7.94 of the total value of 

agricultural production of about 71.664 million pounds for the same year, a maximum of about 23.40 million pounds 

Representing 7.35 of the total value of agricultural production                                                                                     

The study of the development of fish production in marine fisheries in Egypt showed that the amount of 

fish production in marine fisheries between a minimum of about 102933 thousand tons in 2015 and a maximum of 

about 136243 thousand tons in 2008, an average of about 118452.4 thousand tons, and the amount of fish production 

Of the Egyptian lakes between a minimum of about 144033 thousand tons in 2007 and a maximum of about 195442 

thousand tons in 2003 with an average of 169624 thousand tons, while the amount of production from the Nile and a 

branch between a minimum of about 66060 thousand tons in 2014 and a maximum of about 120852 Thousand tons 

in 2002, an average of about 89048.5 thousand tons, while the amount of production from fish farming b A 

minimum of about 342864 thousand tons in 2001 and a maximum of about 1370660 thousand tons in 2016, an 

average of about 781825 thousand tons.             

The amount of fish production from Lake El-Borolos ranged between a minimum of 45544 thousand tons 

in 2011, and a maximum of about 67577 thousand tons in 2016 with an average production of 56485.4 thousand 

tons, and a study of the trend rate of the year was 0.5%, And its calculated values were 797, non-significant, and 2R 

014, and statistically insignificant                                                                                                        

The study indicates the relative importance of the fish production of the species caught in Lake Burullus. 

The study shows the diversity and variability of the varieties and their relative importance. The tilapia, the mullet, 

the karmic and the carp are among the most productive varieties. The relative importance of the tilapia is 54%. The 

relative importance of the catfish was 7.5%, the carp was 3.6%, then the points were 2.1%, the shrimp 1.8%, the 

daffas 1.5% and the white 1.5%, respectively 

                                            


