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 دراسة اقتصادية ألنماط االستزراع السمكى وتطوره من المصادر غير الطبيعية فى مصر         
 د / نور الهدي محمود أحمد فايد

 الشعبة االقتصادية -باحث بمركز بحوث الصحراء 
  

 :  المقدمة  
ظة  در البروتين الحيواني الالزم للكح فصممي كن كسمم سممدر أصممتهال  القوكي ككسممنوات األخيرة لألسممفي ال األسممك  لقد تزايد الطلب علي  

ه كق رنة وانخف ض كتوسط نصيب الفرد كنب لقليل في إنت ج البروتين الحيواني  سر تع ني كن عجز ليصيك  وأن كسم ن، السمالكة االنسمحة و صمعلي 
ل إلي صممر لم يصممفي كجرام فى السممنة بينك  كيلو  5.72نحو في الع لم بلغ كتوسممط نصمميب الفرد كن البروتين الحيواني يب لكتوسممط ت الع لكية حي  

جن اف هذا الكعدل، وكح ولة سممممممد الفجوة ال ذا ية في اللحوم ليسممممممت ب ألكر اليسممممممير فهن   الكتير كن الكعوت ت التي تحد كن إنت ج اللحوم والدو صممممممن
 وبين كح صيل األعالف كتل البرسيم7وكنه  كحدودية الرتعة الزراعية وب لت لي اشتداد الكن فسة بين الكح صيل الر يسية كتل القكح 

عديدة الروابط الزوجية الالزكة لحك ية  3  جيككن النوع أو  وكن الجدير ب لذكر أن لحوم األسمممممممممممممك   تتكيز ب حتوا ه  علي األحك ض الدهنية     
فى  %25فى حين تبلغ هذه النسممممبة  كن وزنه  الحى، %08اإلنسمممم ن كن أكراض القلب والدورة الدكوية  فنممممال عن أن لحوم األسممممك   تكتل حوالى 

 7   (1)كن الدواجن %52األبق ر ، 
كن القيكة الكلية لإلنت ج الزراعى،  %5725فى االتتصممم د القوكي حي  يسممم هم بحوالى  األعكدة الر يسممميةتط ع التروة السمممككية كن ويعتبر        

ذل  يسمممم هم فى توفير الكتير كن فرع العكل سمممموا  فى إلي نمممم فة إلب (، و 5885-5885إلنت ج الحيوانى فى كتوسممممط الفترة )اكن تيكة  80785%
زارة الزراعة وللنهوض بهذا القط ع الحيوي فقد ونمعت اسممتراتيجية و تم دوره الكبير في تحقي  األكن ال ذا ي7 اإلنت ج أو فى التسموي  أو فى التصمني 7

،  وتهدف الخطط الكونممموعة .588والت نية فى ع م  5888تهي فى ع م على كرحلتين األولى تن 8805واسمممتصمممالض األرانمممي للتنكية بدأ كن ع م 
كليون طن  872،  5885ألف طن ع م  088والى نحو  5888ألف طن ع م  .25إلى  8805ألف طن ع م  552إلى زي دة اإلنت ج السممككى كن 

 5885وفي ع م  ألف طن، 55.نحو   5888ع م كم كم ن كخططم  له  حي  بلغ اإلنت ج فى فم تمت كعمدالت اإلنتم ج ، والكالحظ أن .588فى عم م 
 ألف طن88807نحو  .588وفي ع م ألف طن 052نحو

 

 مشكلة الدراسة 
كتكتله في البح ر كليون فدان  8375بحوالى كن الكصمممم يد الكختلفة والتي تقدر تتنوع كصممم در التروة السممممككية فى كصمممر علي الرغم كن تعدد و  

تهال  سمممممكن حجم اال %8.72تبلغ نحو  األسمممممك  ية في  اذواالسمممممتزراع السمممممككي ،إال أنه هن   فجوة غاألرز البحيرات ونهر النيل وفروعه وحقول و 
 نوات األخيرة7سط السفي كتو 

 ع دي؟ 7تهل  السك   لتكون في كتن ول الكسع ر االسد الفجوة، وهل يككن الحد كنه  علي األتل ، وهل يككن الحد كن ارتف ع أسفك  هي إكك نية 
 -لدراسة :ف ااهدأ
 -الدراسة عدة أهداف يككن إيج زه  فيك  يلي : تهدفست
 األسك   فى كصر7 يةكن اذد الفجوة ال سة بإكك نية ص بقة الخ س ؤالت الساإلج بة علي الت  -8
 7كن كختلف الكص در وكدي تطوره  كصر فيألسك     الراهن إلنت ج انالو إلق   النو  علي  -5
 حد كن زي دة اإلنت ج السككي وكح ولة إيج د حلول له 7الكشكالت التي ت إلق   النو  علي -3

 
 -:الطريقة البحثية

على إتب ع الكنهج االسممممتقرا ى فى التحليل االتتصمممم دا كن الن حية الوصممممفية، والكنهج االسممممتنب طى كن   فى أسمممملوبه الدراسممممة تاعتكد   
لدراسممة7 االري نممية واإلحصمم  ية التى يككن أن تحق  األهداف الكرجوة كن الن حية الككية، وتد تم اسممتخدام العديد كن األدوات والطر  التحليلية 

 5882كتل تقدير االتج ه الزكني الع م ، تقدير الكت يرات الهيكلية في اإلنت ج، وتوتع ت الطلب واإلنت ج والفجوة السممممككية في كصمممممر حتي ع م 
 سك   7 ، وتقدير دالة الطلب لألسك  ،  حس ب كع كل االستقرار النسبي لأل

                                                 

 7 1111أكتوبر  –كجلة ج كعة الكنصورة للعلوم الزراعية  -  ، التجارة الدولية لألسماك فى ج.م.ع(  السيد يوسف شريف ، ) دكتور ( 1)
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 2020(  2)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 -: مصادر البيانات
لع كة لتنكية الهي ة ااعتكدت الدراسمممة علي البي ن ت الكنشمممورة وغير الكنشمممورة كن الجه ت الكعنية كتل تط ع الشممم ون االتتصممم دية بوزارة الزراعة، 

م الدراسمممممممممة علي البي ن ت الكيدانية التي ت ،كنظكة األغذية والزراعة )الف و(، كك  اعتكدتالجه ز الكركزا للتعب ة الع كة واإلحصمممممممم   ،التروة السممممممممككية
ج ر تالحصممول عليه  كن إجرا  الكق بالت الشممخصممية ك  الع كلين في التروة السممككية وأينمم  الصممي دين في الكصمم يد الكختلفة، ب إلنمم فة الي بعض ال

 في سو  العبور7 هذا ب إلن فة الي بعض الدراس ت والبحو  الكعنية ب لتروة السككية7
 لنظري للبحثاالطار ا

 أنماط االستزراع السمكى وتطوره من المصادر غير الطبيعية فى مصر
 ،يشمكل اإلنت ج السمككى كن الكص در غير الطبيعية االستزراع السككى بكختلف أنك طه والتى كنه  االستزراع فى األحواض األرنية واألسكنتيه

رز، والتى سميتم التعرف عليه  كن خالل األنك ط واألشمك ل الكختلفة للكص در غير وكذل  االسمتزراع الككتف وشمبه الككتف واالسمتزراع فى حقول اال
(، وتد تم .588-8882طبيعية فى كصمممممر ك   تن ول تطور ككية اإلنت ج السمممممككى كن كختلف الكصممممم در غير الطبيعية فى كصمممممر خالل الفترة )ال

( ك  حسممم ب االهكية النسمممبية  لإلنت ج السمممككى .588-5885(، والت نية )5882-8882تقسممميم الفترة الكلية كك  ذ كر كن تبل إلى فترتين األولى )
 7 حسب األنك ط الكختلفة كن إجك لى االستزراع السككى فى كصر

 :(1)أنماط االستزراع السمكى
 الخر7 نكط يشكل االستزراع السككى عدد كن األنك ط والتى تختلف فيك  بينه  وفقً  لكستوي ت التكتيف لالسك   والتى تختلف كن

 : (2)االستزراع االنتشارى
 تأكتر النظم بسممم طة واتله  تحككً  فى بي ة االسمممتزراع، حي  تربى االسمممك   بكت فة كنخفنمممة كعتكدة على اإلنت ج الطبيعى لل ذا  فى الكسمممطح 

دلت   ب  فى بعض كزارع األحواض فى كنطقةالك  ية ولكن يككن ان يدعم ذل  النكط ببعض األسممممممكدة فى بداية العكلية اإلنت جية، وهو األسمممممملوب الكت
 كيلو جرام للفدان7 400كيلو جرام للفدان فى كستوي ته الدني  إلى ك يقرب كن  20النيل، ويتراوض إنت ج ذل  النكط كن حوالى 

 :(3)اإلستزراع شبه المكثف
ة7 كط على اسمممتخدام األسمممكدة وبعض األعالف الصمممن عييتم تربية األسمممك   بكعدل كت فة أعلى كن االسمممتزراع الكنخفض التكتيف، يعتكد ذل  الن

وهذا النكط هو األسممملوب السممم  د فى كزارع األحواض الحكوكية وبعض كزارع األحواض الخ صمممة، ويك رس هذا األسممملوب فى أحواض ترابية كتوسمممطة 
طن كن  1-2.5هذا النظ م إنت ج يتراوض بين فدان وبجسممممممور توية تسممممممكح بعك  للكي ه يتج وز الكتر7 ويحق   5-15االتسمممممم ع تتراوض كسمممممم حته  بين 

 الفدان الواحد سنويً 7
 :(4)االستزراع شبه المكثف عالى االنتاجية

ويعتكد هذا النظ م على التهوية الصن عية كعنصر أس سى، ويصل عك  الكي ه فى هذا النظ م ألكتر كن كتر ونصف ، كك  يعتكد النظ م 
 على استخدام الت ذية الصن عية7 

 :(5)تزراع المكثفاالس
و أيختلف هذا النشمممم ط فى طبيعته وفى كسممممتوي ت التكتيف، وب لت لى تختلف اإلنت جية الكتوتعة كنه، ويك رس هذا النشمممم ط فى األحواض الترابية 

كيلو  23-52النظ م بين الخرسممممممم نية أو األتف ع، ويعتكد هذا النظ م كليً  على األعالف الصمممممممن عية والتهوية الصمممممممن عية، وتتراوض اإلنت جية فى هذا 
 جرام كن الكتر الككعب7
 :(6)االستزراع عالى التكثيف

 ل  ك يعتبر هذا النوع كن االسممممممممتزراع أعلى أنواع االسممممممممتزراع الك  ى فى اسممممممممتخدام التكنولوجي  للتربية، وفى هذا النوع تتحول الكزرعة إلى نظ م
والكسمممم حة7 إال أن ذل  النكط ك يزال انتشمممم ره كحدودًا على الكسممممتوا التج را، وذل  بسممممبب يكت ز ب رتف ع انت جيته كن األسممممك   ب لنسممممبة لوحدة الك   

نذار له ارتف ع التك ليف االسمممممتتك رية عالوة على زي دة عنصمممممر الكخ طرة فى هذا النظ م، إذ أن أا خلل فى كصممممم در الط تة وبدا له  أو فى ألي ت األ
 نت  جه الخطيرة على النظ م بأككله7

                                                 
 للتنمية الزراعية، لقاء ، المنظمة العربيةاالستزراع فى المياه العذبة والمياه الشروبجابر دسوقى ابراهيم حسنين )دكتور(،  ( 1(

 .2003بار مسؤلى الثروة السمكية فى الوطن العربى، صنعاء،  

(2) Extensive Culture 

)3) Semi-Intensive Culture 

(4) Hyper Semi-Intensive Culture 

(5)Intensive Culture 

(6)Hyper Intensive Culture 
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 2020(  2)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 كمية اإلنتاج السمكى من األحواض األرضية الحكومية فى مصر: تطور -1
ألف طن خالل الفترة األولى  078( يتنممح أن كتوسممط إنت ج اإلسممك   كن األحواض الحكوكية فى كصممر تدر بحوالى 8ب سممتقرا  بي ن ت جدول )

بين  %8.73(، وبنسمممبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسمممط الفترة الت نية ) 872(، وزاد اإلنت ج ليصمممل إلى حوالى 8882-5882)
كقممدارهمم   ألف طن وبككيممة زيمم دة 070(، بحوالى .588-8882الفترتين، وتممردر كتوسممممممممممممممط اإلنتمم ج السممممممممممممممنوا كن األحواض الحكوكيممة للفترة الكليممة )

كتوسممممط إنت ج األسممممك   للفترة  فى حين انخفض %075(، وبنسممممبة زي دة تصممممل نحو 5882-8882ألف طن عن كتوسممممط الفترة األولى ) .87حوالى
   7%75.(،وبنسبة انخف ض تقدر بنحو .588-5885ألف طن عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية ) .87الكلية حوالى 

( تراوحت ك  بين حد أدنى بلغ 5882-8882أن ككية األسممممممممممممك   الكنتجة كن األحواض الحكوكية فى الفترة ) (8)ويتنممممممممممممح كن بي ن ت جدول 
الحد  ألف جنيه، فى حين بلغ 585كن إجك لى االسمممممممتزراع السمممممممككى فى كصمممممممر الب لغ حوالى  %578وتكتل نحو 8888طن ع م ألف  573حوالى 

كن إجك لى االسمممممممتزراع السمممممممككى فى كصمممممممر الب لغ  %5875وتكتل نحو 8882ألف طن فى ع م  8270األعلى لككية اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى 
( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885)ية األسمممممممممممك   الكنتجة كن األحواض الحكوكية فى الفترة الت نيةألف طن، كك  تراوحت كك 375.حوالى 
ألف طن، وبلغ الحد األعلى  8272.كن إجك لى إنت ج االسمممممتزراع السمممممككى فى كصمممممر الب لغ حوالى  %878وتكتل نحو  5888ألف طن ع م  575

السممممممممككى فى كصممممممممر الب لغ  كن إجك لى إنت ج االسممممممممتزراع %8782وتكتل نحو  5885ن فى ع م ألف ط 8378لككية اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى 
 7ألف طن 83.8حوالى 

السككى كن األحواض الحكوكية والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأيًن  تقديره   وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع م إلنت ج االستزراع
 ير النت  ج إلى ك  يلى:( تش.588-8882إلجك لى الفترة )

( إلى عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية النخف ض ككية إنت ج األسك   كن األحواض الحكوكية كك  يشير إلى وجود تب ت 5:  يشير جدول)الفترة األولى
 7(5882-8882نسبى لككية إنت ج األسك   وأنه  تدور حول كتوسطه  السنوا خالل الفترة )

كن الكتوسط السنوا  %375وتكتل نحو  طن سمنوًي ،35.72( زي دة إنت ج األسمك   زي دة كعنوية كقداره  حوالى5ن جدول ): تبين كالفترة الثانية
 كن الت يرات التى طرأت على ككية %50كك  يعنى أن نحو  8750(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-5885لككيمة إنتم ج األسممممممممممممممك   خالل الفترة )

 ل الزكن7اإلنت ج السككى ترج  إلى ع ك
 :الفترة الكلية

( عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية لزي دة ككية إنت ج األسك   كن األحواض الحكوكية، كك  يشير إلى وجود تب ت نسبى لككية 5وتد تبين كن جدول )
 (588.7-8882إنت ج األسك   وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة )

 األحواض األرضية األهلية: تطور كمية اإلنتاج السمكى من -2
ألف طن خالل  53078السممككى كن األحواض األهلية تدر بحوالى  ( يتنممح أن كتوسممط إنت ج االسممتزراع8بجدول ) ب سممتعراض البي ن ت الواردة

 %538بل ت نحو  (، بنسمممبة زي دة.588-5885ألف طن فى كتوسمممط الفترة الت نية ) 05.(، وزاد اإلنت ج إلى حوالى 5882-8882الفترة األولى )
ألف طن وبككية زي دة  255(، بحوالى.588-8882بين الفترتين، وتردر كتوسممممممممممط إنت ج االسممممممممممتزراع السممممممممممككى كن األحواض األهلية للفترة الكلية )

فى حين انخفض كتوسممممممممممممط إنت ج  %858(، وبنسممممممممممممبة زي دة تبلغ نحو 5882-8882ألف طن عن كتوسممممممممممممط الفترة األولى ) 50278كقداره  حوالى
 7%3373(،وبنسبة انخف ض تقدر بنحو .588-5885ألف طن عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية ) 555سك   للفترة الكلية حوالى األ

 ألف طن ع م  .327( أن ككية األسمممممك   الكنتجة كن األحواض األهلية تتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى 8ويتنمممممح كن بي ن ت جدول )       
ألف طن، وبنسممممممبة انخف ض عن كتوسممممممط الفترة  375.السممممممككى فى كصممممممر الب لغ حوالى  إجك لى إنت ج االسممممممتزراع كن %.507وتكتل نحو 8882
وتكتممل نحو 5882ألف طن فى عمم م 58575، فى حين بلغ الحممد األعلى لككيممة اإلنتمم ج فى هممذه الفترة حوالى %02( بنحو 5882-8882األولى )
، عن كتوسممممممط إنت ج %.88وبنسممممممبة زي دة بل ت نحو  ألف طن، .2387صممممممر الب لغ حوالى كن إجك لى إنت ج االسممممممتزراع السممممممككى فى ك 8875%

-5885كك  تراوحت ككية األسمممممممممك   الكنتجة كن األحواض األهلية فى الفترة الت نية ) ،االسمممممممممتزراع لسمممممممممككى كن األحواض األهلية فى الفترة األولى
السمممممممممككى فى كصمممممممممر الب لغ  كن إجك لى إنت ج االسمممممممممتزراع %0370كتل نحو وت 5885ألف طن ع م  58078( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588
للفترة الت نية، بينك  بلغ  السممممممككى كن األحواض األهلية عن كتوسممممممط إنت ج االسممممممتزراع %3572ألف طن، وبنسممممممبة انخف ض تكتل نحو  282حوالى 

السممممككى فى  كن إجك لى إنت ج االسممممتزراع %0570وتكتل نحو  .588 ألف طن فى ع م  8558الحد األتصمممى لككية اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى 
وبتقدير كع دالت اإلتج ه  7عن ككية إنت ج األسممممممممك   فى الفترة الت نية %5875ألف طن، وبنسممممممممبة زي دة تكتل بلغ نحو  8525كصممممممممر الب لغ حوالى 

( تشمممممممممير .588-8882لع م إلنت ج األسمممممممممك   كن األحواض األهلية والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأينمممممممممً  تقديره  إلجك لى الفترة )الزكنى ا
 النت  ج إلى ك  يلى:
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 اإلنت ج ب لطن((  ).588-8882تطور إنت ج األسك   كن األنك ط الكختلفة لالستزراع السككى فى كصر خالل الفترة ).  1جدول 

 السنوات

 احواض ارضية
االقفاص 

 السمكية

 العائمة

من  %

 األجمالى

االستزراع 

المكثف 

وشبه 

 المكثف

من  %

 األجمالى

االستزراع 

فى حقول 

 االرز

من  %

 األجمالى

اجمالى 

اإلنتاج من 

 حكومية االستزراع
من  %

 األجمالى
 أهلية

من  %

األجمال

 ى

1995 12850 51.2 52755 8.75  1177 5.7 0 0.0 11852 57.0 75527 

1996 7121 1.5 52218 20.5 1750 5.5 0 0.0 51525 58.0 72855 

1997 7821 10.7 22211 77.1 5105 5.1 0 0.0 2811 1.5 75525 

1998 7082 2.2 102150 85.2 5822 5.5 0 0.0 15550 1.7 158200 

1999 2587 5.1 185722 82.5 15882 2.0 0 0.0 1112  5.7 515818 

2000 8721 5.2 518812 87.1 12021 5.7 0 0.0 12520 5.8 550015 

2001 2755 5.0 515055 82.8 55712 2.1 0 0.0 18571 2.5 555822 

2002 7150 1.1 555551 82.0 58122 7.2 1012 0.57 12555 5.5 572022 

2003 7522 1.2 587212 87.1 55021 7.5 1050 0.55 17002 5.8 582755  

2004 7185 1.2 515222 85.7 20505 10.7 5080 0.55 17505 5.2 571255 

2005 7287 1.5 515552 11.5 11858 5.7 5575 0.52 17205 5.5 251752 

المتوسط 

 للفترة
 580050 - 12725 - 200 - 17552 - 558125 ـ 8071

2006 7125 1.5 518882 85.8 80151 15.2 5575 0.55 2272 0.15 058212  

2007 8251 1.5 227855 87.8 25572 1.8 1280 0.52 2500 0.85 252217 

2008 8257 1.5 282552 85.2 21108 10.0 1852 0.52 57100 5.0 215812 

2009 2202 0.1 211572 85.8 28051 1.2 1820 0.52 57700 2.5 702510 

2010 10280 1.5 712801 77.1 120588 17.5 5215 0.58 51555 5.5 111282 

2011 10015 1.0 751285 75.1 512155 51.1 5812 0.51 52107 5.2 182850 

2012 1201 0.15 750515 70.8 551582 55.2 5812 0.58 55257 5.5 1017758 

2013 1500 0.82 755870 22.1 557555 51.8 5812 0.52 55152 5.1 1017255 

2014 8522 0.75 112727 80.8 172522 12.2 0 0.0 55178 5.0 1152522 

2015 1757 0.85 175205 85.8 175255 15.7 1852 0.12 17257 1.2 1175525 

2016 15078 0.12 1122157 82.1 172255 15.8 5528 0.17 15252 1.0 1570220 

2017 15110 0.85 1520752 82.8 121521 11.7 1115 0.15 7752 0.25 1521851 

المتوس

 ط للفترة
1251 -  778205   -  120255 -  5551 - 55255 -  181125 

المتوس

 ط
 181215 ـ 50421 - 1502 ـ 02522 ـ 128225 - 4482

.ةفالمصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح االراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، احصاءات اإلنتاج السمكى، أعداد مختل

 
 :الفترة األولى

وتكتل نحو  طن سنوًي  ألف 5.75ارتف ًع  كعنوًي  كقداره حوالى ككية إنت ج األسك   كن األحواض األهلية ( إلى ارتف ع5تشير بي ن ت جدول )
كن الت يرات  %85كك  يعنى أن نحو  8785(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882الفترة ) كن الكتوسط السنوا لككية إنت ج األسك   خالل 58%

 اإلنت ج السككى كن هذا الكصدر ترج  إلى ع كل الزكن7 التى طرأت على ككية
 : الفترة الثانية

كن  %078ألفطن سنوًي  تكتل نحو  5375أن ككية إنت ج األسك   كن هذا الكصدر زادت زي دة كعنوية كقداره  حوالى (5تبين كن جدول )
كن الت يرات التى طرأت على  %08أا أن نحو 8708(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-5885الكتوسط السنوا لككية إنت ج األسك   خالل الفترة )

 ل الزكن7اإلنت ج السككى ترج  إلى ع ك
 :الفترة الكلية

كن  %872وتكتل نحو  طن سنوًي  ألف 5878ككية إنت ج األسك   لهذا الكصدر زي دة كعنوية كقداره  حوالى ( زي دة5يتنح كن جدول )
رات التى كن الت ي %85كك  يعنى أن نحو  8785(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882الكتوسط السنوا لككية إنت ج األسك   خالل الفترة )

 اإلنت ج السككى للكصدر الكش ر إليه ترج  إلى ع كل الزكن7 طرأت على ككية
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 خالل الفترة كع دالت االتج ه الزكنى الع م لتطور إنت ج األسك   كن األنك ط الكختلفة لالستزراع السككى الككتف فى كصر. 2جدول 
 )اإلنت ج ب لطن(                                                        ( .8882-588) 

 الفترات
رقم 

 المعادلة
 المتوسط 2ر المعادلة اسم المعادلة

معدل التغير   

% 

ي
ول

ال
 ا
رة

فت
ال

 

(
5

0
0
1

- 
2
2

2
1

 )
 

 مزراع حكومية 1
 هـ س585.2-10587^ هـ=  1ص

(-1.2) 
0.55 8071 - 

5 
 مزراع 

 أهلية

 هـ س 57510+52505-^هـ =5ص

(12.5)** 
0.12 558125 22 

 ألقفاص السمكيةا 5
 هـس 5128+ 2511-^ هـ = 5ص

(5.7)** 
0.71 17552 2222 

 األستزراع المكثف 5
 هـ س555.2+  807.2-^ هـ= 5ص

(5.2**) 
0.71 200 1025 

2 
االستزراع السمكى فى 

 حقول األرز

 هـ س175.8+ 15708^ هـ=  2ص

(0.51) 
0.05 12725 - 

 إجمالى الجمهورية 2
 هـ س21511+  58557-^هـ=2ص

(15.8**) 
0.12 580050 5421 

ية
ان

لث
 ا
رة

فت
ال

 

 (
2

2
2
1

 
– 

2
2

5
2

 )
 

 حكومية مزارع 1
 هـ س557.2+  7585^ هـ= 1ص

(5.05**) 
0.58 1251 121 

 أهلية مزارع 5
 س هـ25255+ 575555^هـ= 5ص

(1)** 
0.81 782057 425 

 األقفاص السمكية 5
 س هـ15581+ 75121^ هـ = 5ص

(5.5)* 
0.52 120255 421 

 األستزراع المكثف 5
 هـ س18.5-5558^ هـ= 5ص

(-0.18) 
0.005 5551 - 

2 
االستزراع السمكى فى 

 حقول األرز

 هـ س 75+  55057^ هـ= 2ص

(0.07) 
0.001 55255 - 

 إجمالى الجمهورية 2
 هـ س77552+571585^ هـ=2ص

(18.2**) 
0.17 181125 220 

ية
كل

 ال
رة

فت
ال

 

 (
5

0
0
1

– 
2

2
5
2

)
 

 ميةحكو مزارع 1
 هـ س105.2+ 5710^هـ= 1ص

(1.5) 
0.01 8855 - 

 أهلية مزارع  5
 س هـ 51877+ 75252-^هـ =5ص

(51.2)** 
0.12 255001 021 

 األقفاص السمكية 5
 س هـ11251+ 57215-^هـ =5ص

(7.5)** 
0.71 15100 5221 

 األستزراع المكثف 5
 هـ س152.7+ 152.2-^ هـ= 5ص

(5.5**) 
0.57 1205 0 

2 
ستزراع السمكى فى اال

 حقول األرز

 هـ س252+  15575^ هـ= 2ص

(1.7) 
0.15 11802 - 

 إجمالى الجمهورية 2
 هـ س25515+101521-^هـ=2ص

(51.5**) 
0.18 252521 021 

  8088، 8082حي  أن: )*، **( تشير إلى الكعنوية االحص  ية عند كستوا 
 0،00000000530 3، 5 ،8س : تشير إلى ع كل الزكن، هم تشير إلى السنوات: 

 إلى تيكة " ت " الكحسوبة 0أسفل الكت يرات تشير األرت م بين األتواس 
 كن الكزاع الحكوكية ب لطن في السنة هم0 ^ هم : تشير إلى الككية التقديرية إلنت ج األسك  8ع
 هم0كن الكزاع األهلية ب لطن في السنة  ^ هم: تشير إلى الككية التقديرية إلنت ج األسك  5ع
 كن األتف ع السككية ب لطن في السنة هم0  ^ هم : تشير إلى الككية التقديرية إلنت ج األسك  3ع
 ب الستزراع الككتف ب لطن في السنة هم0 ^ هم : تشير إلى  الككية التقديرية إلنت ج األسك  5ع
 سنة هم0كن حقول األرز ب لطن في ال ^ هم : تشير إلى الككية التقديرية إلنت ج األسك  2ع
 ب لطن في السنة هم0 ^ هم : تشير إلى الككية التقديرية إلجك لى إنت ج األسك  5ع

 0(8): جكعت وحسبت كن جدول المصدر

 تطور كمية اإلنتاج السمكى من األقفاص السمكية:     -3
-8882ن خالل الفترة األولى )ألف ط 8.75أن كتوسمممممممممممط إنت ج اإلسمممممممممممك   كن األتف ع السممممممممممممككية تدر بحوالى  (8)يتبين كن بي ن ت جدول 

بين  %055(، وبنسمممممممممممممبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسمممممممممممممط الفترة الت نية ) 85872(، وزاد اإلنت ج ليصمممممممممممممل إلى حوالى 5882
كقداره   ألف طن وبككيمة زي دة 8578(، بحوالى .588-8882الفترتين، وتمردر كتوسممممممممممممممط إنتم ج األسممممممممممممممكم   كن األتفم ع السممممممممممممممككيمة للفترة الكليمة )
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فى حين انخفض كتوسممممط إنت ج األسممممك   للفترة  %558(، وبنسممممبة زي دة تبلغ نحو 5882-8882ألف طن عن كتوسممممط الفترة األولى ) .57.حوالى
 0%5575(،وبنسبة انخف ض تقدر بنحو .588-5885ألف طن عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية ) 5075الكلية حوالى 

ألف طن  .87ول الس ب  ذكره أن ككية األسك   الكنتجة كن األتف ع السككية تتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى ويتنح كن بي ن ت نفس الجد     
ألف طن، وبنسبة انخف ض عن كتوسط الفترة  270.السككى فى كصر الب لغ حوالى  كن إجك لى إنت ج االستزراع %573وتكتل نحو 8885ع م 

وتكتل نحو  5885ألف طن فى ع م 2875ن بلغ الحد األعلى لككية اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى ، فى حي%8878( بنحو 5882-8882األولى )
، عن كتوسط إنت ج %808وبنسبة زي دة بل ت نحو  ألف طن، 5.872كن إجك لى إنت ج االستزراع السككى فى كصر الب لغ حوالى  %.887

( ك  .588-5885ت ككية األسك   الكنتجة كن األتف ع السككية فى الفترة الت نية )كك  تراوح ، األسك   كن األتف ع السككية فى الفترة األولى
ألف  53272السككى فى كصر الب لغ حوالى  كن إجك لى إنت ج االستزراع %870وتكتل نحو  .588ألف طن ع م  5573بين حد أدنى بلغ حوالى 

ككية الفترة الت نية، بينك  بلغ الحد األعلى لككية اإلنت ج فى هذه الفترة عن كتوسط إلنت ج األتف ع الس %3275طن، وبنسبة انخف ض تكتل نحو 
ألف طن، وبنسبة  .888الب لغ حوالى  السككى فى كصر كن إجك لى إنت ج االستزراع %5870وتكتل نحو  5883ألف طن فى ع م  35.73حوالى 

 0عن ككية إنت ج األسك   فى الفترة الت نية %205زي دة تكتل نحو 
دير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع م إلنت ج األسمممممممممك   كن األتف ع السمممممممممككية والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأينمممممممممً  تقديره  إلجك لى وبتق
 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.588-8882الفترة )

 :الفترة األولى
 %.557طن سمنوًي ،وتكتل نحو  ألف 378  كعنوًي  كقداره حوالىارتف عً  ( إلى ارتف ع إنت ج األسمك   كن األتف ع السمككية5تشمير بي ن ت جدول )

كن الت يرات التى طرأت  8.أا أن نحو 87.8(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882كن الكتوسمممممط السمممممنوا لككية إنت ج األسمممممك   خالل الفترة )
 اإلنت ج السككى ترج  إلى ع كل الزكن7 على ككية

 : الفترة الثانية
كن الكتوسمممممط  %073وتكتل نحو  طن سمممممنوًي ، ألف 8373حوالى%2ككية إنت ج األسمممممك   زي دة كعنوية عند كسمممممتوا  ( زي دة5تبين كن جدول )

كن الت يرات التى طرأت على  %32كك  يعنى أن نحو  8732(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-5885السمممنوا لككية إنت ج األسمممك   خالل الفترة )
 ى ع كل الزكن7اإلنت ج السككى ترج  إل ككية

 :الفترة الكلية
كن الكتوسمممممممط  %8575طن سمممممممنوًي ،وتكتل نحو  ألف 8875( أن ككية إنت ج األسمممممممك   زادت زي دة كعنوية كقداره  حوالى5يتنمممممممح كن جدول )

التى طرأت على كن الت يرات  %8.كك  يعنى أن نحو  87.8(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882السمممنوا لككية إنت ج األسمممك   خالل الفترة )
 اإلنت ج السككى ترج  إلى ع كل الزكن7 ككية

 تطور كمية اإلنتاج السمكى من االستزراع المكثف فى مصر:-4
-8882ألف طن خالل الفترة األولى ) 875الككتف تدر بحوالى  يتنممح أن كتوسممط اإلنت ج السممككى كن االسممتزراع (8)ب سممتقرا  بي ن ت جدول 

بين الفترتين،  %500(، وبنسمممممبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسممممط الفترة الت نية ) 573إلى حوالى (، وزاد اإلنت ج ليصممممل 5882
ألف  878ألف طن وبككية زي دة كقداره  حوالى 872(، بحوالى .588-8882الككتف للفترة الكلية ) وتردر كتوسممممممط اإلنت ج السممممممككى كن االسممممممتزراع

فى حين انخفض كتوسممممممط إنت ج األسممممممك   للفترة الكلية حوالى  %828(، وبنسممممممبة زي دة تصممممممل نحو 5882-8882طن عن كتوسممممممط الفترة األولى )
 7%3272وبنسبة انخف ض تقدر بنحو  (،.588-5885ألف طن عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية ) 8703

 5885ألف طن ع م  8785ين حد أدنى بلغ حوالى أن ككية األسك   الكنتجة كن االستزراع الككتف تتراوض ك  ب (8)ويتنح كن بي ن ت جدول    
-8882ألف طن، وبنسبة زي دة عن كتوسط الفترة األولى ) 3.578السككى فى كصر الب لغ حوالى  كن إجك لى إنت ج االستزراع %.875وتكتل نحو 

كن إجك لى %8755وتكتل نحو  5882 مألف طن فى ع 572، فى حين بلغ الحد األعلى لككية اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى %5875( نحو 5882
 ، عن كتوسط اإلنت ج السككى كن االستزراع%385وبنسبة زي دة بل ت نحو  ألف طن، .2387إنت ج االستزراع السككى فى كصر الب لغ حوالى 

 0الككتف فى الفترة األولى
ألف طن ع م  875( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885الككتف فى الفترة الت نية ) كك  تراوحت ككية األسمممممممك   الكنتجة كن االسمممممممتزراع

عن  %3575ألف طن، وبنسممبة زي دة تكتل نحو  53272السممككى فى كصممر الب لغ حوالى  كن إجك لى إنت ج االسممتزراع %8752وتكتل نحو  .588
ألف طن فى ع م  378ذه الفترة حوالى للفترة التم نيمة، وبلغ الحمد األعلى لككيمة اإلنتم ج فى ه الككتف كتوسممممممممممممممط اإلنتم ج السممممممممممممممككى كن االسممممممممممممممتزراع

عن  %5.75ألف طن، وبنسممممبة زي دة تكتل نحو  8880السممممككى فى كصممممر الب لغ حوالى  كن إجك لى إنت ج االسممممتزراع %8730وتكتل نحو 5885
 7 ككية إنت ج األسك   فى الفترة الت نية
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ترة ف والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأينممممممً  تقديره  إلجك لى الفالسممممممككى الككت وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع م إلنت ج االسممممممتزراع
 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.8882-588)

 طن سممنوًي ، 53572إلى زي دة إنت ج األسممك   كن االسممتزراع السممككى الككتف زي دة كعنوية كقداره  حوالى(5)تشممير بي ن ت جدول  :الفترة األولى
كك  يعنى أن نحو  87.8(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882وسممممممط السممممممنوا لككية إنت ج األسممممممك   خالل الفترة )كن الكت %3878وتكتل نحو 

 اإلنت ج السككى ترج  إلى ع كل الزكن7 كن الت يرات التى طرأت على ككية 8.
السككى الككتف، كك  يشير الى وجود    كن االستزراععدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية لزي دة ككية إنت ج األسك  (5):   تبين كن جدول الفترة الثانية

 (7 .588-5885تب ت نسبى لككية إنت ج األسك   وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة )
 :الفترة الكلية

لكتوسممط السممنوا لككية كن ا %8طن سممنوًي ، وتكتل نحو .8327ارتف ًع  كعنوًي  كقداره حوالى ككية إنت ج األسممك   ارتف ع (5)يتنممح كن جدول 
كن الت يرات التى طرأت على اإلنت ج السممككى ترج   %.5أا أن نحو .875(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882إنت ج األسممك   خالل الفترة )

 إلى ع كل الزكن7

 اإلنتاج السمكى من االستزراع فى حقول االرز: -5
   7 ز فقد تم تونيح أهكيته  النسبية وتطوره  الزكنى خالل الفترة كون  الدراسةوب لنسبة لإلنت ج السككى كن االستزراع فى حقول االر 

 تطور إجمالى كمية اإلنتاج السمكى من األنماط المختلفة فى مصر:-6
-8882ألف طن خالل الفترة األولى ) 508السممممككى فى كصممممر تدر بحوالى  تبين أن كتوسممممط إنت ج االسممممتزراع (8)ب سممممتعراض بي ن ت جدول 

بين الفترتين،  %528(، وبنسممممبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسمممط الفترة الت نية ) 805(، وزاد اإلنت ج ليصمممل إلى حوالى 5882
ألف طن  35575ألف طن وبزي دة كقداره  حوالى 55575(، بحوالى .588-8882السممككى فى كصممر للفترة الكلية ) وتردر كتوسممط إنت ج االسممتزراع

فى حين انخفض كتوسممممممممط إنت ج األسممممممممك   للفترة الكلية حوالى  ،%838(، وبنسممممممممبة زي دة تصممممممممل لنحو 5882-8882رة األولى )عن كتوسممممممممط الفت
 7   %3575(،وبنسبة انخف ض تقدر بنحو .588-5885ألف طن عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية ) .3327

تتراوض ك  بين حد  (5882-8882ى كصمممممر خالل الفترة األولى )ف السمممممككى أن إجك لى ككية إنت ج االسمممممتزراع (8)ويتنمممممح كن بي ن ت جدول 
كك  تراوض إجك لى  ، 5882ألف طن فى ع م  .2387وحمد أعلى لككيمة اإلنت ج فى هذه الفترة حوالى  8882ألف طن عم م  375.أدنى يبلغ حوالى 
، وحد أعلى لككية اإلنت ج يبلغ حوالى 5885طن ع م ألف  282( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885خالل الفترة الت نية ) ككية األسممممممممممممك  

 7 خالل نفس الفترة الت نية .588ألف طن فى ع م  8525
السممممممممممككى فى كصممممممممممر والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأينممممممممممً  تقديره   وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع م إلجك لى إنت ج االسمممممممممتزراع

 نت  ج إلى ك  يلى:( تشير ال.588-8882إلجك لى الفترة )
وتكتل نحو  ألف طن سنوًي ، 2875السككى فى كصر زي دة كعنوية كقداره  حوالى زي دة إجك لى إنت ج االستزراع(5):  تبين كن جدول الفترة األولى

الت يرات التى كن  %85أا أن نحو 8785(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882كن الكتوسط السنوا إلنت ج األسك   خالل الفترة ) 8073%
 7  طرأت على إنت ج األسك   ترج  إلى ع كل الزكن

كن  %78.ألف طن تكتل نحو  73..يرتف  سنويً  بكقدار بلغ حوالى السككى فى كصر أن إجك لى إنت ج االستزراع (5): يونح جدول الفترة الثانية
كن الت يرات التى طرأت  %.8 كك  يعنى أن نحو  .878التحديد  (، كك  بلغ كع كل.588-5885الكتوسط السنوا إلنت ج األسك   خالل الفترة )

 7 على إنت ج األسك   ترج  إلى ع كل الزكن
كن الكتوسط السنوا  %875ألف طن سنوًي ،ويكتل نحو  5573ارتف ًع  كعنوًي  كقداره حوالى إلى ارتف ع إنت ج األسك  (5): يشير جدول الفترة الكلية

كن الت يرات التى طرأت على إنت ج  %80كك  يعنى أن بلغ نحو  8780(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882ة )إلنت ج األسك   خالل الفتر 
 األسك   ترج  إلى ع كل الزكن7

لي أهم ب علوعلي الرغم كن زيم دة إنت جية الكزارع السممممممممممممممككية كق رنة بإنت جية الكصمممممممممممممم يد الطبيعية، أال أنه يككن زي دته  أكتر كن ذل  إذا ك  تم الت 
 الكشكالت التي تواجهه  والكتكتلة فيك  يلي:

ة ارتف ع أسمممممع ر الزريعة بصمممممورة كبيرة ك  ارتف ع نسمممممب -عدم توافر ذريعة بعض األسمممممك   البحرية لندرته  كن كصممممم دره  الطبيعية7   -* الزريعة:  
 الف تد أتن   التداول7

 عدم توافر الخ ك ت الالزكة لتصني  األعالف ب لقدر الالزم7 -م العال   الصن عية7عدم وجود الوعي الك في لدي الكربين في استخدا -* الت ذية:
 .عدم توافر الكوادر الفنية الالزكة للكفرخ ت -عدم توافر األكه ت7  -* المفرخات:
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م وجود توكيالت وشمممرك ت عد -السمممككي7 عدم وجود كوادر فنية خ صمممة لإلرشممم د في كج ل االسمممتزراع -عدم توافر القروض الالزكة7-: * الخدمات 
 لبي  كستلزك ت االستزراع لسككي كن كعدات تهوية وأجهزة تي س 7

 وللتغلب علي هذه المشكالت فالبد من:
 إنش   كفرخ ت إلنت ج الزريعة تحت إشراف الجه ت الكعنية7 -
 والعالج7عقد دورات تدريبية للع كلين في كج ل االستزراع السككي علي أحد  الطر  الكتبعة في التربية  -
 إنش   شرك ت كس هكة لتوفير كعدات االستزراع السككي بأسع ر كيسرة7 -

ألف طن  878طبيعية كتل االستزراع السككى لألحواض الحكوكية ينتج سنوًي  حوالى اليتنح كك  سب  أن إنت ج األسك   كن كص دره غير 
(، واالستزراع السككى لألحواض األهلية والذا ينتج سنوًي  حوالى .588-8882ولم تتبت الكعنوية االحص  ية لهذه الزي دة خالل الفترة الكلية )

ألف طن، تم إنت ج األسك   كن  5258كن كتوسط اإلنت ج السككى لألحواض األهلية الب لغ حوالى  %872ألف طن والذا يكتل نحو  5878
 5878كن كتوسط إنت ج األتف ع الع  كة والب لغ حوالى  %8575حو والذا يكتل ن ألف طن سنوًي  8875حوالى  األتف ع السككية الع  كة والذا بلغ

كن كتوسط إنت ج االستزراع  %8والذا يكتل نحو  ألف طن 8785وكص يد االستزراع الككتف وشبه الككتف والذا ينتج سنوًي  حوالى ألف طن، 
ألف طن  5573نت ج االستزراع السككى فى كصر سنوًي  حوالى ، وأخيًرا زاد إ8خالل نفس الفترة ألف طن 872الككتف وشبه الككتف الب لغ حوالى 

 7 (.588-8882ألف طن خالل الفترة ) 55575كن كتوسط إنت ج االستزراع السككى فى كصر والب لغ حوالى  %875يكتل نحو 
 أواًل: اإلنتاج السمكي من االقفاص السمكية العائمة

 عدد االقفاص السمكية:-1
تفع خالل الفترة األولى  ألف 570تدر بحوالى عدد االتف ع السككية الع  كة في كصر يتبين أن كتوسط  (3)ة بجدول ب ستقرا  البي ن ت الوارد

 %550(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف تفع فى كتوسط الفترة الت نية ) 5573(، وزاد عدد األتف ع إلى حوالى 8882-5882)
تفع  ألف 8875وبزي دة كقداره  حوالى ألف تفع 85(، بحوالى .588-8882للفترة الكلية )ككية الع  كة عدد االتف ع السبين الفترتين، وتردر 

تفع  ألف 8873فى حين انخفض كتوسط عدد األتف ع للفترة الكلية حوالى  %533(، وبنسبة زي دة نحو 5882-8882عن كتوسط الفترة األولى )
 7 %3875وبنسبة انخف ض تقدر بنحو  (،.588-5885عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية )

، 8882تفع ع م  ألف .872تتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى عدد االتف ع السككية الع  كة الجدول الس ب  ذكره أن  ويتنح كن بي ن ت نفس
ألف تفع  8275حوالى  الفترة، كك  بلغ الحد األعلى لعدد األتف ع فى هذه %0078( بنحو 5882-8882وبنسبة تقل عن كتوسط الفترة األولى )

 7  فى الفترة األولى عدد االتف ع السككية الع  كة، عن كتوسط %558،وبنسبة زي دة بل ت نحو 5888فى ع م
، وبنسبة انخف ض .588تفع ع م  ألف 55( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885كك  تراوض عدد األتف ع الع  كة فى الفترة الت نية )

، 5883تفع فى ع م  ألف 3873للفترة الت نية، وبلغ الحد األعلى لعدد األتف ع فى هذه الفترة حوالى  عن كتوسط عدد األتف ع %8573تكتل نحو 
 7  عن ككية إنت ج األسك   فى الفترة الت نية %5875وبنسبة زي دة تكتل نحو 

رة تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأيًن  تقديره  إلجك لى الفت والتى عدد االتف ع السككية الع  كةل وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع م
 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.8882-588)

تفع سنوًي ،وتكتل  0.5كقداره  حوالى %2زي دة كعنوية عند كستوا  عدد االتف ع السككية الع  كة إلى زي دة (5: تشير بي ن ت جدول )الفترة األولى
كن  %32كك  يعنى أن نحو  8732(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882وا لعدد األتف ع خالل الفترة )كن الكتوسط السن %8075نحو 

 الت يرات التى طرأت على عدد األتف ع الع  كة ترج  إلى ع كل الزكن7
 إلى وجود تب ت نسبى لعدد األتف ع عدد األتف ع الع  كة، كك  يشير عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية النخف ض (5: وتد تبين كن جدول)الفترة الثانية

 (588.7-5885الع  كة وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة )
كن الكتوسط  %873وتكتل نحو  تفع سنوًي ، .850زي دةعدد األتف ع الع  كة زي دة كعنوية كقداره  حوالى (5:يتنح كن جدول )الفترة الكلية

كن الت يرات التى طرأت على عدد األتف ع  %50أا أن نحو  8750(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882السنوا لعدد األتق ع خالل الفترة )
 ترج  إلى ع كل الزكن7

طن خالل الفترة األولى  .37( يتنممح أن كتوسمممط إنت جية القفع الواحد تدر بحوالى 3ب سممتعراض بي ن ت جدول ) إنتاجية القفص الواحد بالطن:-2
بين الفترتين،  %55(، وبنسممممممممممممبة زي دة بل ت نحو .588-5885طن فى كتوسممممممممممممط الفترة الت نية ) 5(، وزادت اإلنت جية إلى حوالى 8882-5882)

طن عن كتوسممممممممممممممط الفترة األولى  875طن وبزي دة كقداره  حوالى 578(، بحوالى .588-8882ر كتوسممممممممممممممط إنت جية القفع الواحد للفترة الكلية )وترد
طن عن كتوسممممممط إنت جية  878فى حين انخفض كتوسممممممط إنت جية القفع الواحد للفترة الكلية حوالى  %3575(، وبنسممممممبة زي دة نحو 8882-5882)

 7%8073وبنسبة انخف ض تقدر بنحو  (،.588-5885)الفترة الت نية 
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 (.588-8882تطور اإلنت ج السككي كن االتف ع السككية الع  كة في كصر خالل الفترة ) .  3 جدول 

 السنوات
عدد االقفاص 

 (5) السمكية

إنتاجية القفص 

 (2الواحد بالطن )

الحجم المائى بالمتر 

 ( 1) المكعب

الحجم المائي للقفص 

الواحد بالمتر المكعب 

(1/5) 

إنتاج االقفاص السمكية 

 )طن(  العائمة

5001 221 5.2 117758 557.2 1177 

5001 728 5.5 171120 552.1 1750 

5002 1001 5.1 510125 508.5 5105 

5004 1125 5.2 582522 557.8 5822 

5000 5725 5.5 1588255 555.5 15882 

2222 5588 5.7 1205225 575.0 12021 

2225 12555 1.25 1552155 87.5 55712 

2222 5000 7.0 1202855 572.7 58122 

2221 5701 2.8 5755172 278.7 55021 

2228 15512 5.0 5505000 555.2 20505 

2221 5221 5.5 1552218 507.2 11851 

 17552 515.1 1570570 5.7 5805 متوسط للفترة

2221 52282 5.0 15501855 252.5 80151 

2222 55520 5.71 15055812 285.7 25572 

2224 52025 5.72 15112525 228.2 21102 

2220 55718 5.72 12171518 215.8 28051 

2252 52017 2.5 11751820 528.1 120588 

2255 55718 8.7 12171518 215.8 512155 

2252 58571 2.2 18525872 578.5 551582 

2251 51585 8.5 12515272 515.5 557555 

2258 55222 7.2 2252272 572.5 172522 

2251 55055 7.8 2521080 515.2 175255 

2251 55055 8.0 2555500 511.8 172255 

2252 55055 7.7 15512200 211.2 121521 

 512182 82121 52802818 1 21112 للفترةمتوسط 

 - 10224 2522510 820 51211 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من:

 2الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، احصاءات الثروة السمكية ، اعداد مختلفة -5

 2ةوزارة الزراعة ، هيئة تنمية الثروة السمكية ، احصائيات اإلنتاج السمكى، اعداد مختلف -2

 
، وبنسبة تقل عن كتوسط الفترة 5888طن ع م  8725( أن إنت جية القفع الواحد تتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى 3ويتنح كن بي ن ت جدول )

،وبنسبة زي دة 5885طن فى ع م .رة حوالى ، فى حين بلغ الحد األعلى إلنت جية القفع الواحد فى هذه الفت%2075( نحو 5882-8882األولى )
( ك  .588-5885كك  تراوحتإنت جية القفع الواحد فى الفترة الت نية ) 8، عن كتوسط إنت جية القفع الواحد فى الفترة األولى%8575بل ت نحو 

للفترة الت نية، وبلغ الحد األعلى  عن كتوسط إنت جية القفع الواحد %2575، وبنسبة تقل نحو 5888طن ع م  57.2بين حد أدنى بلغ حوالى 
 7عن إنت جية القفع الواحد فى الفترة الت نية %52، وبنسبة زي دة تكتل نحو 5888طن فى ع م  .07إلنت جية القفع الواحد فى هذه الفترة حوالى 
-8882رة )ا، وأيًن  تقديره  إلجك لى الفتإنت جية القفع الواحد والتى تم تقديره  لكل فترة على حد وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع كل

 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.588
إنت جية القفع الواحد، كك  يشير إلى وجود تب ت نسبى إلنت جية القفع  (عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية لزي دة5:   تد تبين كن جدول)الفترة األولى

 (58827-8882)الواحد وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة 
كن الكتوسط  %873طن سنوًي ،وتكتل نحو  8725زي دة كعنوية كقداره  حوالى إنت جية القفع الواحد زي دة إلى (5): تشير بي ن ت جدول الفترة الثانية

كن الت يرات التى طرأت على  %50حو أا أن ن 8750(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-5885السنوا إلنت جية القفع الواحد خالل الفترة )
 إنت جية القفع الواحد ترج  إلى ع كل الزكن7

كن الكتوسط  %273وتكتل نحو  طن سنوًي ، 8755إنت جية القفع الواحدارتف ًع  كعنوًي  كقداره حوالى  ارتف ع (5)يتنح كن جدول  :الفترة الكلية
كن الت يرات التى طرأت على  %23كك  يعنى أن نحو  8723(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882القفع الواحد خالل الفترة ) السنوا إلنت جية

 إنت جية القفع الواحد ترج  إلى ع كل الزكن7
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نت ج األتف ع السككية الع  كة خالل  . 4جدول  نت جية القفع الواحد والحجم الك  ى للقفع الواحد وا  كع دالت االتج ه الزكنى لعدد األتف ع وا 
 (.588-8882الفترة )

 الفترات
رقم 

 المعادلة
 المتوسط 2ر المعادلة اسم المعادلة

معدل 

التغير   

% 

ي
ول

ال
 ا
رة

فت
ال

 

(
5

0
0
1

- 
2
2

2
1

 )
 

1 
عدد األقفاص 

 السمكية

 هـ س875+  551.2-^ هـ= 1ص

(5.5*) 
0.52 5805 5422 

5 
إنتاجية القفص 

 الواحد بالطن

 هـ س0.51+ 1.1^ هـ=  5ص

(1.1) 
0.51 5.7 - 

5 
 الحجم المائى

 بالمتر المكعب 

 هـ س517851+  512205-^ هـ= 5ص

(5.8**) 
0.21 1570570 2522 

5 

الحجم المائي 

ص الواحد للقف

 بالمتر المكعب

 هـ س15.2+  557.2^ هـ= 5ص

(1.1) 
0.11 515.1 - 

 2 
إنتاج االقفاص 

 السمكية العائمة

 هـ س5128+  2511-^ هـ= 2ص

(5.7**) 
0.71 17552 2222 

ية
ان

لث
 ا
رة

فت
ال

 

 (
2

2
2
1

 
– 

2
2

5
2

 )
 

1 
عدد األقفاص 

 السمكية

 هـ س 85 -52871^ هـ=  1ص

(-0.12) 
0.01 52555 - 

5 
اجية القفص إنت

 الواحد بالطن

 هـ س 0.22 + 5.57^ هـ=  5ص

(5.7**) 
0.28 2 021 

5 
 الحجم المائى

 بالمتر المكعب 

 هـ س 255202-12125757^ هـ= 5ص

(-1.8) 
0.55 15510525 - 

5 

الحجم المائي 

للقفص الواحد 

 بالمتر المكعب

 هـ س 50.5 -208.1^ هـ=  5ص

(-5.1*) 
0.51 572.2 821 

 2 
االقفاص إنتاج 

 السمكية العائمة

 هـ س15510+  75120^ هـ= 2ص

(5.5*) 
0.52 120255 421 

ية
كل

 ال
رة

فت
ال

 

 (
5

0
0
1

 
– 

2
2

5
2

 )
 

1 
عدد األقفاص 

 السمكية

 هـ س1587+  1811^ هـ= 1ص

(2.7**) 
0.28 12052 021 

5 
إنتاجية القفص 

 الواحد بالطن

 هـ س0.52+ 1.8^ هـ=  5ص

(5.1**) 
0.25 5.1 121 

5 
 م المائىالحج

 بالمتر المكعب 

 هـ س285028+ 1015225^ هـ=5ص

(5.8**) 
0.25 7175121 021 

5 

الحجم المائي 

للقفص الواحد 

 بالمتر المكعب

 هـ س1.1+ 588.7^ هـ=  5ص

(5.1*) 
0.17 517.8 221 

 2 
إنتاج االقفاص 

 السمكية العائمة

 هـ س11251+  57215-^ هـ= 2ص

(7.5**) 
0.71 15100 5221 

  0001، 0002أن: )*، **( تشير إلى المعنوية االحصائية عند مستوى حيث 

 0،00000000550 5، 5، 1س : تشير إلى عامل الزمن، هـ تشير إلى السنوات: 

 إلى قيمة " ت " المحسوبة 0أسفل المتغيرات تشير األرقام بين األقواس 

 ^ هـ : تشير إلى عدد األقفاص السمكية )بالقفص( في السنة هـ10ص

 ^ هـ: تشير إلى إنتاجية القفص الواحد بالطن في السنة هـ50ص

 ^ هـ : تشير إلى الحجم المائى بالمتر المكعب في السنة هـ0 5ص

 ^ هـ : تشير إلى  الحجم المائى للقفص الواحد بالمتر المكعب في السنة هـ50ص

 ^ هـ : تشير إلى إنتاج األقفاص السمكية العائمة بالطن في السنة هـ20ص

 . (5): جمعت وحسبت من جدول لمصدرا

 

كتر 83.83.8الحجم الك  ى لألتف ع السككية تدر بحوالى كتوسط أن  (3)يونح جدول  الحجم المائى لألقفاص السمكية بالمتر المكعب:-3
(، .588-5885كتر ككعب فى كتوسط الفترة الت نية )85588555(، وزاد الحجم الك  ى ليصل حوالى 5882-8882األولى )ككعب خالل الفترة 

كتر 8.5828.(، بحوالى .588-8882الحجم الك  ى لألتف ع السككية للفترة الكلية )كتوسط بين الفترتين، وتردر  %088وبنسبة زي دة بل ت نحو 
فى حين  %553(، وبنسبة زي دة تصل نحو 5882-8882كتر ككعب عن كتوسط الفترة األولى )2088.08حوالىوبككية زي دة كقداره   ككعب

-5885للفترة الت نية ) كتر ككعب عن كتوسط الحجم الك  ى2380382الحجم الك  ى لألتف ع السككية للفترة الكلية حوالى كتوسط انخفض 
 7%5575(،وبنسبة انخف ض تقدر بنحو .588
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، وبنسبة تقل 8885كتر ككعب ع م 8.8858البي ن ت أن الحجم الك  ى لألتف ع السككية يتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى  بين كن نفسوتي      
كتر ككعب فى  5385888الك  ى فى هذه الفترة حوالى  ، وبلغ الحد األعلى للحجم%.58( نحو 5882-8882عن كتوسط الفترة األولى )

كك  يتراوض الحجم الك  ى لألتف ع السككية فى  ،الحجم الك  ى لألتف ع فى الفترة األولىكتوسط ، عن %585بل ت نحو  وبنسبة زي دة ،5885ع م
كتوسط عن  %8578، وبنسبة انخف ض تكتل نحو 5885كتر ككعب ع م  5533588( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885الفترة الت نية )

، وبنسبة زي دة تكتل 5885كتر ككعب فى ع م 803230.2بلغ الحد األعلى للحجم الك  ى فى هذه الفترة حوالى  الحجم الك  ى للفترة الت نية، كك 
 0عن الحجم الك  ى لألتف ع السككية فى الفترة الت نية %.5نحو 

حدا، وأيًن   يره  لكل فترة علىوالتى تم تقد الحجم الك  ى لألتف ع السككية ب لكتر الككعبكتوسط  وبتقدير كع دالت اإلتج ه الزكنى الع كل
 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.588-8882تقديره  إلجك لى الفترة )

وتكتل  كتر ككعب سنوًي ، 58.058الحجم الك  ى لألتف ع السككية زي دة كعنوية كقداره  حوالى  إلى زي دة (5)تشير بي ن ت جدول  :الفترة األولى
كن الت يرات  8%5كك  يعنى أن نحو  8758(، كك  بلغ كع كل التحديد 5882-8882الك  ى خالل الفترة )كن الكتوسط السنوا للحجم  %.587نحو 

 التى طرأت على االحجم الك  ى لألتف ع السككية ترج  إلى ع كل الزكن7
 كك  يشير إلى وجود تب ت نسبى للحجمالحجم الك  ى لألتف ع السككية،  عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية لزي دة(5):    تبين كن جدول الفترة الثانية

 (7 .588-5885الك  ى لألتف ع السككية وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة )
ويكتل نحو  كتر ككعب سنوًي ، 505850زاد زي دة كعنوية بلغ كقداره  حوالى أن الحجم الك  ى لألتف ع السككية(5)يتنح كن جدول  :الفترة الكلية

كن  %25كك  يعنى أن نحو  8725(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882كتوسط السنوا للحجم الك  ى لألتف ع خالل الفترة )كن ال 872%
 الت يرات التى طرأت على الحجم الك  ى لألتف ع ترج  إلى ع كل الزكن7

الحجم الك  ى للقفع الواحد تدر بحوالى كتوسمممممط ح أن يتنممممم (3)بجدول  ب سمممممتقرا  البي ن ت الواردة الحجم المائى للقفص الواحد بالمتر المكعب:-4
-5885كتر ككعب فى كتوسممممممممممممممط الفترة الت نية ) 5.275(، وزاد الحجم الكم  ى إلى حوالى 5882-8882كتر ككعمب خالل الفترة األولى )38578
در  %25(، وبنسممممممممممممممبمممة زيممم دة بل مممت نحو .588  (، بحوالى .588-8882رة الكليمممة )الحجم الكممم  ى للقفع الواحمممد للفتكتوسممممممممممممممط بين الفترتين، وتمممر
 %5.78(، وبنسممممبة زي دة تصممممل نحو 5882-8882كتر ككعب عن كتوسممممط الفترة األولى ) 0578 وبككية زي دة كقداره  حوالى كتر ككعب38.70

 (،.588-5885ية )للفترة الت ن طن عن كتوسمممممممممممط الحجم الك  ى 70..الحجم الك  ى للقفع الواحد للفترة الكلية حوالى كتوسمممممممممممط فى حين انخفض 
 0%8575وبنسبة انخف ض تقدر بنحو 

، وبنسبة تقل عن 5888كتر ككعب ع م  0.75الجدول أن الحجم الك  ى للقفع الواحد يتراوض ك  بين حد أدنى بلغ حوالى  ويتنح كن بي ن ت نفس 
كتر ككعب فى  .2.07احد فى هذه الفترة حوالى الك  ى للقفع الو  ، وبلغ الحد األعلى للحجم%578.( نحو 5882-8882كتوسط الفترة األولى )

 0الحجم الك  ى للقفع الواحد فى الفترة األولىكتوسط ، عن %02،وبنسبة زي دة بل ت نحو 5883ع م
، وبنسبة 5885كتر ككعب ع م 5.573( ك  بين حد أدنى بلغ حوالى .588-5885كك  تراوض الحجم الك  ى للقفع الواحد فى الفترة الت نية )

الحجم الك  ى للقفع الواحد للفترة الت نية، وبلغ الحد األعلى للحجم الك  ى للقفع الواحد فى هذه الفترة حوالى كتوسط عن  %55 ض تكتل نحو انخف
 0فى الفترة الت نية عن الحجم الك  ى للقفع الواحد %58، وبنسبة زي دة تكتل نحو 5888كتر ككعب فى ع م  58370

ه  إلجك لى والتى تم تقديره  لكل فترة على حدا، وأيًن  تقدير  للحجم الك  ى للقفع الواحد ب لكتر الككعب الزكنى الع موبتقدير كع دالت اإلتج ه 
 ( تشير النت  ج إلى ك  يلى:.588-8882الفترة )

 :الفترة األولى
د شير إلى وجود تب ت نسبى للحجم الك  ى للقفع الواحالحجم الك  ى للقفع الواحد، كك  ي عدم تبوت الكعنوية اإلحص  ية لزي دة(5)تبين كن جدول    

 (7 5882-8882وتذبذبه حول كتوسطه السنوا خالل فترة الدراسة )
 : الفترة الثانية

كتر ككعب سنوًي ،وتكتل نحو 5875كقداره حوالى %8الحجم الك  ى للقفع الواحد انخف ًن  كعنوًي  عند كستوا  إلى انخف ض(5)يشير جدول 
 %38كك  يعنى أن نحو  8738(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-5885كتوسط السنوا للحجم الك  ى للقفع الواحد خالل الفترة )كن ال 573%

 كن الت يرات التى طرأت على الحجم الك  ى للقفع الواحد ترج  إلى ع كل الزكن7
 :الفترة الكلية

وتكتل نحو  كتر ككعب سنوًي ، 878كقداره  بلغ حوالى %2وية عند كستوا زي دةالحجم الك  ى للقفع الواحد زي دة كعن (5)يتنح كن جدول 
كن  %.8أا أن نحو .878(، كك  بلغ كع كل التحديد .588-8882كن الكتوسط السنوا للحجم الك  ى للقفع الواحد خالل الفترة ) 573%

 الت يرات التى طرأت على الحجم الك  ى للقفع الواحد ترج  إلى ع كل الزكن7
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 تاج األقفاص السمكية العائمة:إن-5

   0وب لنسبة إلنت ج األتف ع السككية الع  كة فقد تم تونيح اهكيته  النسبية وتطوره  الزكنى خالل فترة الدراسة فى كون  س ب 
 الملخص باللغة العربية

(، وزاد اإلنت ج 5882-8882فترة األولى )ألف طن خالل ال 8.75أونحت الدراسة أن كتوسط إنت ج اإلسك   كن األتف ع السككية تدر بحوالى   
بين الفترتين، وتردر كتوسط اإلنت ج للفترة  %058(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسط الفترة الت نية ) 85872إلى حوالى 

عن كتوسط  %5575ة انخف ض نحو عن كتوسط الفترة األولى، وبنسب %550ألف طن وبنسبة زي دة نحو  8578(، بحوالى .588-8882الكلية )
وتكتل نحو  طن سنوًي ، 8875حوالى ككية اإلنت ج ( إلى زي دة.588-8882وتشير كع دلة اإلتج ه الزكنى خالل الفترة الكلية )م إنت ج الفترة الت نية

 اإلنت ج خالل الفترة الس ب  ذكره 7 كن الكتوسط السنوا لككية 8575%
(، وزاد اإلنت ج 5882-8882ألف طن خالل الفترة األولى ) 875الككتف تدر بحوالى  ككى كن االستزراعكك  يتنح أن كتوسط اإلنت ج الس

للفترة  بين الفترتين، وتردر كتوسط اإلنت ج %500(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسط الفترة الت نية ) 573إلى حوالى 
عن كتوسط  %3272عن كتوسط الفترة األولى، وبنسبة انخف ض نحو %828بنسبة زي دة نحو ألف طن و  872(، بحوالى .588-8882الكلية )

طن سنوًي ، وتكتل نحو  8785ككية اإلنت ج حوالى زي دة ( إلى.588-8882خالل الفترة ) وتشير كع دلة اإلتج ه الزكنى الع م ،إنت ج الفترة الت نية
 0لفترة الكليةاإلنت ج خالل نفس ا كن الكتوسط السنوا لككية 8%

(، وزاد اإلنت ج 5882-8882ألف طن خالل الفترة األولى ) 508السككى فى كصر تدر بحوالى  وبينت الدراسة أن كتوسط إنت ج االستزراع
كصر بين الفترتين، وتردر كتوسط اإلنت ج فى  %528(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885ألف طن فى كتوسط الفترة الت نية ) 805إلى حوالى 

  8%3575وبنسبة انخف ض نحو  عن كتوسط إنت ج الفترة األولى،%838ألف طن وبنسبة زي دة نحو  55575(، بحوالى .588-8882للفترة الكلية )
 ألف طن 5573حوالى ( إلى زي دة إنت ج األسك  .588-8882وتشير كع دلة اإلتج ه الزكنى الع كخالل الفترة ) ،عن كتوسط إنت ج الفترة الت نية

  7كن الكتوسط السنوا إلنت ج األسك   فى كصر خالل الفترة الس ب  اإلش رة إليه %875سنوًي ،وتكتل نحو 
(، وزاد 5882-8882تفع خالل الفترة األولى ) 5085تدر بحوالى عدد االتف ع السككية الع  كة في كصر وأونحت الدراسة أن كتوسط 

عدد االتف ع بين الفترتين، وتردر  %550(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885ة الت نية )تفع فى كتوسط الفتر  55335لحوالى  عدد األتف ع
عن  %3878وبنسبة انخف ض نحو  عن كتوسط الفترة األولى، %535وبنسبة زي دة نحو  تفع 85832(، بحوالى .588-8882للفترة الكلية )

 .850حوالى عدد األتف ع الع  كة إلى زي دة ( تبين.588-8882ى الع كخالل الفترة الكلية )وبتقدير كع دلة اإلتج ه الزكن ، كتوسط إنت ج الفترة الت نية
 كن الكتوسط السنوا لعدد األتق ع خالل الفترة الكلية7 %873وتكتل نحو  تفع سنوًي ،

طن فى كتوسط  5لحوالى  ة(، وزادت اإلنت جي5882-8882طن خالل الفترة األولى ) .37إتنح أن كتوسط إنت جية القفع الواحد حوالى و
(، .588-8882بين الفترتين، وتردر كتوسط إنت جية القفع الواحد للفترة الكلية ) %55(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885الفترة الت نية )

وتشير  ،رة الت نيةعن كتوسط إنت جية الفت %8073عن كتوسط الفترة األولى وبنسبة انخف ض نحو  %3575طن وبنسبة زي دة نحو  578بحوالى 
كن  %273طن سنوًي ،وتكتل نحو  8755حوالى  إنت جية القفع الواحد ارتف ع ( إلى.588-8882خالل الفترة الكلية ) كع دلة اإلتج ه الزكنى الع م
ألفكتر ككعب  83.8بحوالى الحجم الك  ى لألتف ع السككية تدر كتوسط أن  وتبين أيًن  القفع الواحد خالل نفس الفترة7 الكتوسط السنوا إلنت جية

(، وبنسبة .588-5885كتر ككعب فى كتوسط الفترة الت نية ) ألف 85588(، وزاد الحجم الك  ى إلى حوالى 5882-8882خالل الفترة األولى )
 كتر ككعب ألف 8.5.(، بحوالى .588-8882الحجم الك  ى لألتف ع السككية للفترة الكلية )كتوسط بين الفترتين، وتردر  %088زي دة بل ت نحو 

وبتقدير كع دلة  7للفترة الت نية عن كتوسط الحجم الك  ى%5575عن كتوسط الفترة األولى، وبنسبة انخف ض تقدر بنحو  %553وبنسبة زي دة نحو 
وتكتل نحو  كعب سنوًي ،ألف كتر ك 50578الحجم الك  ى لألتف ع السككية إلىحوالى زي دة ( تبين.588-8882للفترة الكلية ) اإلتج ه الزكنى الع م

 كن الكتوسط السنوا للحجم الك  ى لألتف ع خالل الفترة الكلية7 872%
(، وزاد الحجم الك  ى 5882-8882كتر ككعب خالل الفترة األولى )38578الحجم الك  ى للقفع الواحد تدر بحوالى كتوسط إتنح أن  كك 
الحجم الك  ى كتوسط بين الفترتين، وتردر  %25(، وبنسبة زي دة بل ت نحو .588-5885كتر ككعب فى كتوسط الفترة الت نية ) 5.275 حوالى 

عن كتوسط الفترة األولى، وبنسبة انخف ض  %5.78وبنسبة زي دة نحو  كتر ككعب 38.70 (، بحوالى .588-8882للقفع الواحد للفترة الكلية )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    زي دة ( إلى.588-8882للفترة الكلية ) اإلتج ه الزكنى الع م وتشير كع دلة ،للفترة الت نية عن كتوسط الحجم الك  ى%8575نحو 

 كن الكتوسط السنوا للحجم الك  ى للقفع الواحد خالل نفس الفترة7 %573وتكتل نحو  كتر ككعب سنوًي ، 878الواحد حوالىالحجم الك  ى للقفع 
 

 التوصيات:

 إع دة النظر في رسوم التراخيع التي تكنح لكراكب الصيد والصي دين7 -8
 ة7إنش   كفرخ ت إلنت ج الزريعة وتوفير كستلزك ت االستزراع السككي بأسع ر كن سب  -5
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 إستحدا  كن ط  جديدة لالستزراع السككي ك  االهتك م بتوفير العال   للكزارع السككية والرع ية البيطرية عن طري  الكتخصصين الكدربين7 -3
 الذي يعكل في الكص يد البحرية في الدول الكتقدكةMASS PRODUCTION 7تفعيل أسطول الصيد الكبير   -5
 ككي وتحديد أنسب العال   لكل صنف علي أيدي الكتخصصين في هذا الكج ل7أختي ر االصن ف الكن سبة لالستزراع الس -2
نظ م االستزراع السككى شبه الككتف ويعتكد على كل كن ال ذا  الطبيعى ب ألحواض واألعالف الصن عية الكككلة لل ذا  الطبيعى   في  التوس  -5

شهور أوعلى  5:.ويككن تطبي  هذا النظ م إك  على دورة واحدة كدته  ، الواحد طن  للكوسم 85:88بهدف رف  الخدكة اإلنت جية للفدان ك  بين 
 شهور، وذل  في ح لة وفرة اإلصبعي ت الالزكة لالستزراع0 5:302دورتين كدة الدورة الواحدة 

 توفير الخدك ت التسويقة لالسك   في كن ط  الصيد7 -.
 7سنوي  حتى يككن الت لب على الفجوة السككية وبصورة سريعة %8كصر بنحو تشير نت  ج التنبو  بأهكية العكل على زي دة إنت ج األسك   فى  -8
عكل جكعي ت تع ونية تسويقية تتولى تتولي التسوي  للكنتج وب لت لي تخفض كن ه كش الربح الكرتف  لكل كن ت جر الجكلة وت جر التجز ة  -1

 والذي يتسبب في رف  االسع ر علي الكستهل  النه  ي0

حي  يتم  ،الع لية القيكة كتل الدنيس والق روع وخ صة السوا  انجلترا وفرنس  لتصدير األسك   الكصرية    ةسوا  جديدأ  التوس  فى فتح  -88
الكنشآت الكسجلة للتصدير لإلشراف البيطرا كن تبل  تخن   و التصدير الى أسوا  دول االتح د األوروبى كن كنشأت كرخصه للتصدير

 7الهي ة للخدك ت البيطرية
أن كراجعة إلجرا  التواصل الفع ل بشب لتروة السككية في كصر ي  بين ك فة الهي  ت والجه ت الفنية والرت بية الكختصة والكعنية التنس -88

 7االختص ص ت والكسؤولي ت واإلجرا ات ذات الصلة
 في كصر وخ صتة ك  يختع ب الستزراع السككي 7لزي دة اإلنت ج السككى   كبراالكشروع ت الفى   التوس  -85
 تفعيل دور الجكعي ت االستهالكية في تسوي  االسك   ، حي  أنه  كنتشره في جكي  الكن ط  ، ويككنه  توفير االسك   بأسع ر كن سبة7 -83

 

 المراجع 
،  ة، رس لة ك جستير ، تسم   االتتص د  الزراعي ، كلية الزراع دراسة اقتصادية للوضع الراهن لالستزراع السمكي في مصرإبراهيم سليك ن ، 
 88027ج كعة الزت زي  ، 

 الكفاءة الفنية واالقتصادية للمزارع السمكية في محافظة البحيرةأحكد حسين عبد الحكيد ال نيكي )دكتور( ، ركن ن أحكد كحكد حسن ) دكتور(، 
 58857، الكجلة الكصرية لالتتص د الزراعي ، الكجلد الس دس والعشرون ، العدد االول، ك رس 

( ، 5، تن ي  التخطيط والتنكية في كصر رتم )هاالستزراع السمكي في مصر ومحددات تنميتب برانية ، ) دكتور ( ، وآخرون ، أحكد عبد الوه 
 7 8800كعهد التخطيط القوكي ، أكتوبر 
 راعي، الكجلد الس دس، الكجلة الكصرية لالتتص د الز الكفاءة االقتصادية لالستزراع السمكي في محافظة دمياطإكرام أحكد السيد ) دكتور (، 

 58857والعشرون، العدد الت ني، يونية )ب(  
رية ، الكجلة الكص دراسة اقتصادية لزراعة محصول القمح في االحواض السمكية في مصرجك ل السيد عبد العزيز عزازي ، وآخرون ) دك تره ( 

 58857 لالتتص د الزراعي ، الكجلد الس دس والعشرون ، العدد الت ني ، يونية ) ب( 
 ، دراسة تحليلية القتصاديات الثروة السمكية مع دراسة خاصة لالستزراع السمكي في ج . م . عالجه ز الكركزي للتعب ة الع كة واإلحص   ، 

 7 .880أكتوبر 
ولي ، الكؤتكر الد مصتتتر دور االستتتتزراع الستتتمكي في دعم األمن الغذائي والعوامل المحددة لتنمية  االستتتتزراع فيسممممكير إبراهيم غنيم ) دكتور( ، 

 7 5888الخ كس والعشرون لإلحص   وعلوم الح سب والعلوم االجتك عية ، ك يو 
ؤتكر الخ كس ، الكدراسة اقتصادية الستهالك األسماك في جمهورية مصر العربية وأثراألنفاق االستهالكي عليهاسهير كحكد السريني ) دكتور (، 

 7  .588توبر أك 80-.8عشر لالتتص ديين الزراعيين، 
، رس لة ك جستير ، تسم االتتص د  دراسة اقتصادية  للمزارع السمكية في جمهورية مصر العربية،كحكد ج بر كحكد أحكد ع كر ، ) دكتور (
 88057الزراعي ، كلية الزراعة ، ج كعة الزت زي  ، 

كؤتكر ، الالسمكي المحمل علي حقول األرز بمحافظة البحيرةدراسة اقتصادية لالستزراع كحكد عبد الص د  السنتريسي ) دكتور ( 0 وآخرون،  
 588.7أكتوبر  80-.8الخ كس عشر لالتتص ديين الزراعيين، 

ة ، الكجلة الكصريدرسة اقتصادية لالوضاع اإلنتاجية لالسماك ببحيرة ناصر وسبل تنميتها، كحكود عبد الحكيد الشح ت ، وآخرون ،  
 58857دس والعشرون ، العدد االول، ك رس لالتتص د الزراعي ، الكجلد الس 
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The study showed that the average fish production from fish cages was estimated at about 17.5 thousand tons 

during the first period ( 1112-5002 ), and production increased to about 120.2 thousand tons in the average of the 

second period ( 5002-5017 ), with an increase rate of about 851% between the two periods, and it is estimated 

Average production for the total period ( 1112-5017 ), about 15.1 thousand tons, with an increase of about 558% 

over the average of the first period, and with a decrease of about 55.2% over the average production for the second 

period 0 The time trend equation during the total period ( 1112-5017 ) indicates an increase in the amount of 

production About 11.2 tons annually, and it represents about 15.2% of the average annual quantity of production 

during the aforementioned period. 

It is also clear that the average fish production from intensive culture was estimated at about 0.2 thousand tons 

during the first period ( 1112-5002 ), and production increased to about 5.5 thousand tons in the average of the 

second period ( 5002-0175 ), with an increase of about 588% between the two periods, and it is estimated Average 

production for the total period ( 1112-5017 ), about 1.2 thousand tons, an increase of about 120% over the average 

for the first period, and a decrease of about 52.2% over the average production for the second period 0 The general 

time trend formula during the period ( 1112-5017 ) indicates an increase in the amount of production About 0.15 

tons per year, which represents about 1% of the average annual quantity of production during the same total 

period. 

The study showed that the average production of fish farming in Egypt was estimated at about 580 thousand 

tons during the first period ( 1112-5002 ), and production increased to about 185 thousand tons in the average of 

the second period ( 5002-5017 ), with an increase of about 521% between the two periods, and it is estimated 

Average production in Egypt for the total period ( 1112-5017 ), about 252.5 thousand tons, with an increase of 

about 151% over the average production for the first period, and with a decrease of about 55.5% 0 from the 

average production for the second period 0 The general time trend formula during the period ( 1112-5017 ) indicates 

To increase fish production by about 25.5 thousand tons annually, and they represent about 1.2% of the annual 

average of fish production in Egypt during the previous period. Refer to it. 

The study showed that the average number of floating fish cages in Egypt was estimated at 5805 cages during 

the first period ( 1112-5002 ), and the number of cages increased to about 52555 cages in the average of the second 

period ( 5002-5017 ), and with an increase rate of about 558% between the two periods, and the number was 

estimated Cages for the total period ( 1112-5017 ), by about 12052 cages, an increase of about 555% over the 

average for the first period, and a decrease of about 51.1% over the average production for the second period. 0 

and an estimate of the general time trend equation during the total period ( 1112-5017 ) showing an increase in the 

number of floating cages To about 1587 cages annually, and it represents about 1.5% of the annual average number 

of cages during the whole period. 

It turned out that the average productivity of one cage was about 5.7 tons during the first period ( 1112-5002 ), 

and productivity increased to about 2 tons in the average of the second period ( 5002-5017 ), with an increase of 

about 25% between the two periods, and the average productivity of one cage was estimated for the total period ( 

1112-5017 ), with a rate of about 5.1 tons, an increase of about 55.5% over the average for the first period and a 

decrease of about 18.5% over the average productivity of the second period. 0 The general time trend formula 

during the total period ( 1112-5017 ) indicates an increase in the productivity of one cage about 0.52 tons annually, 

It represented about 2.5% of the annual average productivity per cage during the same period. 

It was also found that the average water volume of fish cages was estimated at 1570 thousand cubic meters 

during the first period ( 1112-5002 ), and the water volume increased to about 15510 thousand cubic meters in the 

average of the second period ( 5002-5017 ), with an increase of about 811% between the two periods The average 

water volume of fish cages for the total period ( 1112-5017 ) was estimated at 7175 thousand cubic meters, an 

increase of about 555% over the average of the first period, and with a decrease of 55.2% over the average water 

volume for the second period 0 and with an estimate of the general time trend formula for the total period ( 1112-

5017) it was found that the water volume of fish cages increased to about 285.1 thousand cubic meters annually 

Such as about 1.2% of the annual average volume of water cages during the total period. 

It also turned out that the average water volume per cage was estimated at 515.1 cubic meters during the first 

period ( 1112-5002 ), and the water volume increased about 572.2 cubic meters in the average of the second period 

( 5002-5017 ), with an increase of about 25% between the two periods, and an average estimate The water volume 

of a single cage for the total period ( 1112-5017 ), by about 517.8 cubic meters, with an increase of about 57.1% 

over the average for the first period, and with a decrease of about 12.5% over the average water volume for the 

second period. 0 The general time trend equation indicates the total period ( 1112-5017 ) to Increase the water 

volume per cage about 1.1 cubic meters annually, and represent about 5.5% of the annual average water volume 

for the cage P. One during the same period. 


