
Assiut J. Agric. Sci., (45) No. (4)  2014 (114-125) 

  محافظة سوهاجفي لإلستزراع السمكى دراسة إقتصادية 
  )حالة األقفاص العائمة(

 حاتم محمود السنوسىو  ممدوح السيد محمود
  معهد بحوث االقتصاد الزراعى

  : المقدمة
ـ اسدر أصتهالك القومي كمسنوات األخيرة لإلسفي الاألسماكتزايد الطلب علي لوحظ  ي س

ـ يما وأن مسان، السالمة االنسحة وصم للمحافظة علي ادر البروتين الحيواني الالزصمن م ر ص
وانخفاض متوسط نصيب الفـرد منـه   بالقليل في إنتاج البروتين الحيواني  ستعاني من عجز لي

نحو في العالم مقارنة بالمتوسطات العالمية حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني 
ف هذا المعدل، ومحاولة سد الفجوة صل إلي نصلم ير صفي مبينما  ،كيلو جرام فى السنة ٢٧.٥

الغذائية في اللحوم ليست باألمر اليسير فهناك الكثير من المعوقات التي تحد من إنتـاج اللحـوم   
والدواجن ومنها محدودية الرقعة الزراعية وبالتالي اشتداد المنافسة بين المحاصيل الرئيسية مثل 

   ٠رسيمالقمح وبين محاصيل األعالف مثل الب
مـن النـوع    والجدير بالذكر أن لحوم األسماك تتميز باحتوائها علي األحمـاض الدهنيـة  

، من أمراض القلب والدورة الدمويـة  اإلنسانعديدة الروابط الزوجية الالزمة لحماية ) ٣ا جيمأو(
فى حين تبلـغ هـذه النسـبة     ،من وزنها الحى% ٨٠تمثل حوالى  األسماكفضال عن أن لحوم 

  .   )١(من الدواجن% ٦٥ألبقار و فى ا% ٥٤
حيـث  في مصر القومي  الزراعى فى االقتصادالهامة األعمدة النشاط السمكى أحد ويعتبر 

الحيوانى  إلنتاجامن قيمة % ١٣.٠٢الزراعى،  لإلنتاجمن القيمة الكلية % ٥.٥٢يساهم بحوالى 
 اإلنتـاج عمل سواء فى ذلك يساهم فى توفير الكثير من فرص الإلي ضافة باإل، و٢٠١٣فى عام 

  .)٢(أو فى التسويق أو فى التصنيع
من أقدم األنشطة اإلقتصادية على الرغم من ويعتبر نشاط إنتاج األسماك بمحافظة سوهاج 

للصيد والمتمثلة في نهر النيل على جانبيه الشرقى والغربـى  محدودية مساحة المصادر الطبيعية 
قنـا   محـافظتي هاج مع كل من اية حدود محافظة سووالذى يقطع المحافظة بطوله الممتد من نه

كما يتم إنتاج األسماك بالمحافظة أيضاً عـن   كيلو متر تقريباً، ١٢٥، وأسيوط شماالً بطول جنوباً
الثروة السمكية لبعض المنتجين والتى تبلغ مسـاحتها حـوالى   طريق األخوار المؤجرة من هيئة 

التى تقوم بتربية األسماك داخل األقفـاص العائمـة    السمكيةفداناً، باإلضافة إلى المزارع  ٤٧٥
تنـتج  قفـص تربيـة،    ٤٠٠مزرعة فقط تحتوى على عدد إجمالى  ٢٥والتى لم يتجاوز عددها 

) باإلضـافة ألصـناف أخـرى   البلطى، البياض، مبروك الحشـائش  (العديد من أنواع األسماك 
إنتاج للتربية الطبيعية فى نهـر   طناً ٤٦١٥منها حوالى طناً،  ٥١٠٨مالى إنتاج قدر بحوالى بإج

تمثـل حـوالى    ،طناً إنتاج المـزارع السـمكية   ٤٠١، وحوالى %٩٠.٣٥النيل، ويمثل حوالى 
، )١(من إجمالى إنتاج األسماك النيلية بسـوهاج % ١.٨٠طناً تمثل حوالى  ٩٢وحوالى ، %٧.٨٥

    ٠ ٢٠١٣خالل الموسم االنتاجى
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  : مشكلة الدراسة
) األخـوار (المـزارع األهليـة   الحصول على األسماك علـى  تعتمد محافظة سوهاج فى 

طبيعية لألسماك فى نهر النيل والتـى يـتم   والمزارع نظام األقفاص العائمة، فضالً عن التربية ال
قارباً من الدرجة الثالثـة، أو   ٢١٤٢الصيد فيها عن طريق قوارب الصيد والبالغ عددها حوالى 

 )الزريعـة (الصيد باألساليب الجائرة مثل استخدام السنارة وصيد األسماك صغيرة الحجم والوزن 
ـ وتلوث المياه) الصاعق الكهربى(واستخدام الكهرباء  اج ، األمر الذى قد يتسبب فى إنخفاض االنت

بدأت تنتشـر علـى حـافتى    التى ومن الجدير بالذكر أن الجزر  ،السمكى وبالتالى ارتفاع سعره
ووسط نهر النيل باتت تؤثر سلبياً على الكميات الطبيعية المنتجـة مـن األسـماك بالمحافظـة،     

السـمكية بطريقـة األقفـاص العائمـة      وبالتالى فإن التوسع فى تربية األسماك بإنشاء المزارع
بالمنطقة أصبح ضروريا لتعويض النقص الناجم عن انخفاض الكميات الطبيعيـة المنتجـة مـن    

  ٠)٢(األسماك
  :الهدف من الدراسة

السـمكية  الوضـع الـراهن للمـزارع    دراسـة  يسـتهدف البحـث   وبناء على ما سبق، 
ـ  ،فـى  محافظـة سـوهاج   ) نظام االقفاص العائمة( تقيـيم المـالى لمعرفـة جـدوى     الذلك ك

، كمـا يسـتهدف البحـث    %١٤و % ١٠مشروعات اإلستزراع السمكى عند سـعرى خصـم   
التعرف على أهم المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التـى تواجـه أصـحاب المـزارع السـمكية      

  ٠ ٢٠١٣والتوصل ألفضل الحلول، وذلك خالل الموسم  )العائمة األقفاصنظام (
  :صادر جمع البيانات وم البحثياألسلوب 

 تينيالنـاح مـن   االقتصـادي فـى التحليـل    االستقرائياعتمد هذا البحث على األسلوب 
 اسـتخدام الوصفية والكمية بقياس العالقات بين المتغيـرات االقتصـادية المختلفـة حيـث تـم      

العام للمتغيـرات موضـع الدراسـة، كمـا تـم       الزمنياالنحدار البسيط لتقدير االتجاه  أسلوب
ليل دراسة دوال اإلنتاج والتكاليف للمزارع السمكية، وقـد تـم اختيـار أفضـل المعـادالت      تح

والنظريـة االقتصـادية مـن ناحيـة، والمعنويـة       االقتصـادي من حيث اتفاقها مع المنطـق  
  . ومعالمه المقدرة وقدرته على التنبؤ من ناحية اخرى للنموذجاإلحصائية 

الثانوية وتم الحصـول   توهو البيانا األول، النوع البياناتواعتمد البحث على نوعين من 
، هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، فرع جمعيـة  قطاع الشئون اإلقتصاديةعليها من نشرات 

من البيانات وهو البيانات األولية وتم الحصـول عليهـا    الثانيبسوهاج، والنوع  األسماك منتجي
 ٢٥تضـم   والتـى ارع الموجودة بمحافظة سوهاج حصر شامل للمز شاملة تتضمنعينة  باختيار

، ٣م٣٠٠حوالى أى ) ٢م٣ ٢Xم١٠ X ٢م١٠( قفص تبلغ مساحة القفص ٤٠٠مزرعة تحتوى على 
رع امـز  ٤ومزارع فى مركز جرجا،  ٤وتضم  ٢٠١٣لموسم اإلنتاجىخالل اوتم جمع البيانات 

 مزارع فى مركـز  ٣ مزارع فى مركز ساقلته، ٥مزراع فى مركز طهطا،  ٦البلينا،  في مركز
فـى   األسـماك جميع مـزارع   اإلحصائيمزارع فى مركز طما، ويشمل المجتمع  ٣المراغة، 

   ٠محافظة سوهاج
  :الدراسةج ئنتا

  : سوهاجبمحافظة  السمكيالوضع الراهن لإلنتاج : أوالً
، تبين ٢٠١٣والمتعلقة باإلنتاج السمكى بمحافظة سوهاج عام ) ١(من بيانات الجدول رقم 

فدان، تم تجميع هذه المسـاحات   ٤٧٥المزارع السمكية األهلية بالمحافظة بلغ حوالى  ةمساحأن 
يمثلـون طائفـة    ،عضـو  ١٩٤٣من خالل جمعية محلية على مستوى المحافظة بعدد أعضـاء  

 *)قوارب صيد صغيرة من الدرجة الثالثـة (المنتجين لألسماك بالمحافظة من أصحاب المراكب 
البلطـى، البيـاض، مبـروك    (سـماك  وإنتاج العديد من أنواع األ ،ركبم ٢١٤٢والبالغ عددها 

إنتاج  طناً ٤٦١٥طناً منها حوالى  ٥١٠٨بإجمالى إنتاج قدر بحوالى ) وأصناف أخرى الحشائش
ج المـزارع  طنـاً إنتـا   ٤٠١، وحوالى %٩٠.٣٥لتربية الطبيعية فى نهر النيل، ويمثل حوالى ا
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مـن إجمـالى إنتـاج    % ١.٨٠طناً تمثل حـوالى   ٩٢ وحوالى، %٧.٨٥تمثل حوالى  ،السمكية
   ٠ ٢٠١٣الموسم االنتاجى عام  المنتجة من األقفاص العائمة خاللاألسماك 

  ٠ ٢٠١٣بمحافظة سوهاج خالل العام  السمكيالمزارع السمكية واإلنتاج ): ١(جدول رقم 
  العدد  البيان   العدد  البيان

  ٥١٠٨  )طن( *إجمالى إنتاج األسماك النيلية  ٤٧٥  )فدان(إيجار /مساحة المزارع األهلية ملك

  ٤٠١  )طن(إنتاج المزارع السمكية  -  أ  ١  )جمعية(الجمعيات المحلية 

  ٤٦١٥  )طن(إنتاج التربية الطبيعية  - ب  ١٩٤٣  )عضو(عدد أعضاء الجمعيات المحلية 

  ٩٢  )طن(إنتاج األقفاص العائمة  - ت  ٢١٤٢  ) مركب(عدد مراكب الصيد من الدرجة الثالثة 

      ١٢  )مليون إصبعية(إجمالى إنتاج المفرخات من األسماك 

  ٠البلطى، البياض، قشر البياض، مبروك حشائش * 
  .٢م٥قوارب صيد بدائية الصنع غير مجهزة تصنع من الخشب مساحتها ال تزيد عن  * 

، السـمكي نتاج إحصاءات اإل ،الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، جمعت وحسبت من وزارة الزراعة :المصدر
٠ ٢٠١٣   

  :األهمية النسبية لبنود تكاليف اإلستزراع السمكى بعينة الدراسة بمحافظة سوهاج: ثانياً
األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية ألسماك البلطى من األقفاص ) ٢(يبين الجدول رقم 

بلـغ  إلنتاجيـة الكليـة   العائمة بعينة الدراسة بمحافظة سوهاج، حيث تبين أن متوسط التكاليف ا
 ،قفـص /ألف جنيـه  ٣١.٥٠٠قفص، تشمل التكاليف المتغيرة منها /ألف جنيه ٣٤.٦٥٣حوالى 

من إجمالى التكاليف الكلية، وبدراسة بنود التكاليف المتغيرة تبـين  % ٩٠.٩٠بنسبة بلغت حوالى 
%  ٧٦.١٩قفص بنسـبة  /ألف جنيه ٢٤بلغت قيمتها حوالى حيث أن أعلى تكلفة هى كمية العلف 

   ٠والتكاليف الكلية على التوالى من إجمالى التكاليف المتغيرة%  ٦٩.٢٦و 

األهمية النسبية لبنود التكاليف لمزارع إنتاج أسماك البلطـى فـى األقفـاص    ): ٢(جدول رقم 
  ٠ ٢٠١٣خالل الموسم االنتاجى  بمحافظة سوهاجالعائمة 

  قيمة الوحدة الوحدة البيان
لتكاليف من ا % اإلجمالى )جنيه(

  الكلية
 ١٥.٨٧ ٥٥٠٠ ١١٠ مليون إصباعية إصباعيات 

 ٦٩.٢٦ ٢٤٠٠٠ ٦٠٠٠ طن العلف 
 ٥.٧٧ ٢٠٠٠ ٤٠ يوم/رجل العمل البشرى 

 ٩٠.٩٠ ٣١٥٠٠ )جنيه( التكاليف المتغيرة
 ٠.٦١ ٢١٠ ٠.٦١ ٢١٠ براميل اهالك 
 ١.٤٤ ٥٠٠ ١.٤٤ ٥٠٠ خشب اهالك 
 ٠.٠٥ ١٨.٧٥ ٠.٠٥ ١٨.٧٥ حبالاهالك 

 ٢.١٦ ٧٥٠ ٢.١٦ ٧٥٠ شباكهالك ا
 ٠.٢٢ ٧٥ ٠.٢٢ ٧٥ ميزان

 ٤.٦٢ ١٦٠٠ ٤.٦٢ ١٦٠٠ قارب صيد
 ٩.١٠ ٣١٥٣.٧٥ التكاليف الثابتة
 ١٠٠ ٣٤٦٥٣.٧٥ التكاليف الكلية 

   ٦٠٠٠٠  العائد الكلى 
   ٢٥٣٤٦.٢٥  صافى العائد 

   ١.٧٤  نسبة العائد الكلى للتكاليف الكلية 
   ٠.٨١  ر للتكاليف المتغيرة أربحية الجنيه المستثم
   ٤٠٠٠  )طن(كمية اإلنتاج الفعلي 

   ٠العينة البحثية باستمارة اإلستبيان :وحسبت من تجمع :المصدر
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و  ٥.٥٠٠والعمـل البشـرى بلغـت قيمتهـا حـوالى      ) الزريعـة (يليها اإلصباعيات 
و % ١٧.٤٦ جـوالي قفـص لكـل منهمـا علـى التـوالى، بنسـبة بلغـت        /ألف جنيه ٢.٠٠
% ٥.٧٧و % ١٥.٨٧لكل منهما من التكـاليف المتغيـرة، وبنسـبة بلغـت حـوالى      % ٦.٣٥

ومن نتائج نفس الجدول أيضـاً بلـغ صـافى العائـد للقفـص       ٠لكل منهما من التكاليف الكلية
 ١.٧٤ألف جنيـه، كمـا بلغـت نسـبة العائـد للتكـاليف الكليـة حـوالى          ٢٥.٣٤٦حوالى 

    ٠ ٠.٨١المستثمر للتكاليف المتغيرة حوالى  قفص، فى حين بلغت أربحية الجنيه/جنيه

  : بمحافظة سوهاج العائمة مزارع إنتاج أسماك البلطى فى األقفاصلالجدوى المالية : ثالثاً
أسـماك   إلى جـدوى إنتـاج  ) ٣(تشير نتائج التقييم المالي الواردة فى بيانات الجدول رقم 

ت نسبة المنافع للتكاليف حوالى ، حيث بلغ%١٤و % ١٠عند سعرى خصم البلطى فى األقفاص 
بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فـى   ٠عند سعرى الخصم على التوالى ١.٠٣و ١.٠٧

 جنيه على التوالى، وبلغ معـدل العائـد الـداخلى حـوالى     ٩٥٢٨و  ١٤٧٧٣ كل منهما حوالى
  ٠سنة٢.٦٦لكل منهما على التوالى، أما فترة اإلسترداد فبلغت حوالى % ٣٧.٤٩

لمزارع إنتاج أسـماك البلطـى فـى    معايير التقييم المالي وتحليل الحساسية ): ٣(جدول رقم 
  ٠ ٢٠١٣خالل الموسم االنتاجى  بمحافظة سوهاجالعائمة  األقفاص

  

 البيان
نسبة المنافع للتكاليف 

 عند سعر خصم

القيمة الحالية للمنافع 
  )جنيه(الصافية 

 عند سعر خصم

  معدل

العائد  
  الداخلي

 (%) 

فترة 
اإلسترداد 

 )سنة(
١٤ % ١٠ % ١٤ % ١٠ % 

 ٢.٦٦ ٣٧.٤٩ ٩٥٢٨ ١٤٧٧٣  ١.٠٣ ١.٠٧ التقديرات الفعلية

 ١٥.٣١ ٦.٥٣ )١١٥٥٠( ٥٠٣٤ ٠.٩٦ ١.٠١ % ١٠زيادة التكاليف بنسبة 

 ٢١.٣٢ ٤.٦٩ )٢٤٦٠٢( )١٨٢٨٤( ٠.٩٣ ٠.٩٧ % ١٠نقص اإليرادات بنسبة 

زيادة التكاليف ونقص 
 معاً% ١٠بنسبة  تاإليرادا

١.٦٧( )٣٨٥٠٣( )٣٢٠٩١( ٠.٨٧ ٠.٩٠( - 

  القيم الموجودة بين األقواس قيم سالبة(     ) 
   ٠ ٢٠١٣عام اإلنتاجيالموسم خالل استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة : جمعت وحسبت من :المصـدر

العائد الداخلي  وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى بيانات نفس الجدول إلى أن معدل
و %  ٦.٥٣عند سعرى الخصـم قـد بلـغ حـوالى      العائمة إلنتاج أسماك البلطى فى األقفاص

، نقص % ١٠لكل فرض من الفروض الثالثة وهى زيادة التكاليف بنسبة %) ١.٦٧(و % ٤.٦٩
معاً، وقـدرت نسـبة المنـافع    % ١٠بنسبة  اإليراداتوزيادة التكاليف ونقص % ١٠ اإليرادات

بفـرض زيـادة التكـاليف    % ١٤و% ١٠عند سعرى الخصم  ٠.٩٦و  ١.٠١ف حوالى للتكالي
لسـعرى   ٠.٨٧و  ٠.٩٠حوالى ، و%١٠لهما بفرض نقص اإليرادات  ٠.٩٣و ٠.٩٧، و %١٠

، بينما بلغت القيمة الحالية للمنـافع  %١٠الخصم بفرض زيادة التكاليف ونقص اإليرادات بنسبة 
-(و % ١٠جنيه بفرض زيادة التكـاليف  ) ١١٥٥٠-(و  ٥٠٣٤الصافية لسعرى الخصم حوالى 

–(و ) ٣٢٠٩١-(و % ١٠جنيه بفرض نقـص اإليـرادات بنسـبة    ) ٢٤٦٠٢-(و ) ١٨٢٨٤
لكل منهـا علـى التـوالى،    % ١٠جنيه بفرض زيادة التكاليف ونقص اإليرادات بنسبة) ٣٨٥٠٣

% ١٤و% ١٠لخصم وبمقارنة معدل العائد الداخلي بنفقة الفرصة البديلة لإلستثمار عند سعرى ا
، يتضح قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية للفرض األول فقط عند سعر خصـم  

٠% ١٠   
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مـزارع إنتـاج أسـماك البلطـى فـى      لتقدير دالة اإلنتـاج ومشـتقاتها اإلقتصـادية    : رابعاً
  : بمحافظة سوهاجالعائمة األقفاص 

خالل إسـتمارة  من ولية لدراسة ميدانية لتحقيق أهداف الدراسة  تم االعتماد على بيانات أ
من بعـض   ٢٠١٣ فى عام استبيان جمعت خصيصاً لذلك تم جمعها خالل شهرى مارس ومايو

وتضمنت إستمارة اإلستبيان أهـم العوامـل اإلقتصـادية     ،األقفاص العائمة إلنتاج أسماك البلطى
للواقـع الميـدانى    وفقـاً بلطـى  من أسماك الوالفنية المتوقع تاثيرها على إنتاج األقفاص العائمة 

، ٣م٣٠٠قفص عائم إلنتاج أسماك البلطـى سـعة القفـص     ٢٥وأشتملت الدراسة على  ،للبيانات
لتعدد األشكال والصور التى يمكن أن تأخذها دوال اإلنتاج للتعبير عن مختلف المتغيرات  ونظراً

  : كوب دوجالس كما يلى ةالداخلة فيها، فقد قدرت دالة اإلنتاج فى صيغ

  أ = هص

  :التالية الخطية وهذه الدالة تمثل عالقة منحنية يمكن تحويلها إلى الصورة اللوغارتيمية

  ٣لوس٣ب ±٢لوس٢ب ±١لوس١ب ±أ لو= هلو ص

 لبلطىألسماك االمنتجة  لألقفاص الفيزيقيالعالقة المقدرة بين الناتج ) ٤(ويوضح الجدول 
، وتوضح معنوية النموذج المستخدم فى تقـدير هـذه   المستقلة وبين عوامل اإلنتاج بالكيلو جرام

بالنسبة لقيمة معامل التحديد فقد بلغـت   و ٣٧.١١المحسوبة البالغة ) ف(وضحها  قيمة توالعالقة 
فى التغيرات الحادثـة فـى النـاتج    % ٧٩وهذا يعنى أن التغيرات المستقلة تفسر حوالى  ٠.٧٩

أخـرى  عينة الدراسة بمحافظة سوهاج، والباقى يرجع لعوامل الفيزيقى لألقفاص المنتجة للبلطى ب
مجموع المرونات بلـغ   نكما يوضح نفس الجدول أ ،وغيرها من العوامل الجويةمثل الظروف 

أى أنها أكبر من الواحد الصحيح وبالتالى فهى تشير إلى العائد المتزايد للسعة اإلنتاجية،  ١.٠٤٦
تؤدى إلى زيادة فى الناتج الفيزيقى لألقفـاص  % ١٠بنسبة أى أن زيادة عوامل اإلنتاج مجتمعة 

ويشير الجدول أيضاً إلى معنوية التأثير اإليجابى عند مستوى ، % ١٠.٤٦المنتجة للبلطى بنسبة 
% ٥لكل من كمية العلف والعمل البشرى، كما ثبت معنوية التأثير اإليجابى عنـد مسـتوى    %١

والعمل  ،ول أن زيادة كل من عدد اإلصبعيات، العلفلعدد اإلصبعيات للقفص، ويشير نفس الجد
و  %٠.٤٥٦و  %٠.٢٧٣يؤدى إلى زيادة فى كمية الناتج الفيزيقى بحـوالى % ١البشرى بنسبة 

   ٠المشار إليها على التوالى لكل من عوامل اإلنتاج %٠.٣١٧

معامالت اإلنحدار والكفاءة االقتصادية ألهم عناصر إنتاج أسماك البلطى مـن   ):٤(جدول رقم 
   ٠األقفاص العائمة بأستخدام دالة كوب دوجالس بمحافظة سوهاج

متوسط كمية   المتغيرات
  المورد

سعر وحدة   ق أ ح  أ ح  أ م  ت  المرونة
  المورد

كفاءة 
  إدارة
  المورد

اإلصبعيات 
  )عدد(

٠.٠١١ ١١٠.٠٠٠ ١.١٢٥ ٠.٠٧٥ ٠.٢٧٥ *١.٩١٢ ٠.٢٧٣ ١٤٥٤٥.٠٠ 

 ٤.١٧٢ ٦.٠٠٠ ٢٥.٠٣٤ ١.٦٦٩ ٣.٦٦٠ **٥.٧٨٦ ٠.٤٥٦ ١٠٩٢.٨٩  )كجم(علف 
  عمل بشرى 

  )يوم/رجل (
٢.٦٥٣ ٥٠.٠٠٠ ١٣٢.٦٦٥ ٨.٨٤٤ ٢٧.٩٠٠ **٤.٤٣٢ ٠.٣١٧ ١٤٣.٣٦ 

  قيمة اإلنتاج الحدى): ق أح(اإلنتاج الحدى ،  ): أح(اإلنتاج المتوسط،  ) : أم(تشير حيث 
  **٣٧.١١= ف                                  ٠.٧٩= ٢ر

  جنيه  ١٥= متوسط السعر،  كجم  ٤٠٠٠= متوسط اإلنتاج
   ٠ ٢٠١٣استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة عام : جمعت وحسبت من: المصدر
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الجدول أنه عندما تبلغ قيمة الناتج الحـدى أقـل مـن الواحـد     بيانات كما تبين من نفس 
دل ذلك على إنخفاض الكفاءة ويجب تخفيض الكميـات المسـتخدمة مـن العنصـر      ،الصحيح

أكبر من الواحد دل ذلك علـى   الحدى الناتجقيمة يكون  اوالعكس عندم، للوصول إلى كفاءة أعلى
هـذا وتبـين    ٠ويجب زيادة الكمية منه للوصول إلى مستوى كفاءة أعلى ،الكفاءة للعنصررتفاع إ

ستخدام العناصر المدروسة تحقق كفاءة إقتصادية منخفضة، وكان عنصر من بيانات الجدول أن ا
حيث بلغ العائـد االقتصـادى لـه حـوالى      ،العمل البشرى هو االقرب الى اقصى كفاءة انتاجية

، بينما كان عنصر اإلصباعيات هو العنصر االبعـد كثيـراً عـن مسـتوى الكفـاءة       ٢.٦٥٣
، لذا يجب زيـادة اسـتخدام    ٤.١٧٢عائد االقتصادى له ، اما العلف فبلغ ال)القصوى(اإلقتصادية 

ة بهـدف  بمستويات كبيـر والتى يزيد فيها قيمة الناتج الحدى عن الواحد الصحيح  تلك العناصر
  .الوصول إلى أقصى كفاءة

مـزارع إنتـاج أسـماك البلطـى فـى      لالتكاليف اإلنتاجيـة   ةالتحليل اإلحصائى لدال: خامساً
 :سوهاج بمحافظةالعائمة األقفاص 

تعتبر دراسة التكاليف اإلنتاجية بصفة عامة ودوال التكاليف اإلنتاجية المزرعيـة بصـفة   
سواء كان ذلك على مستوى المنتج الزراعى أو على المستوى القومي،  ،خاصة ذات أهمية كبيرة

حيث أنها تعتبر من أهم مقاييس الكفاءة اإلقتصادية فى مجال اإلنتاج الزراعـى إلنهـا تـرتبط    
خاصـة فـى ظـل     ،رتباطاً وثيقا بحجم الربح الذى يحققه المنتج من ممارسة العملية اإلنتاجيةإ

، وعلى ذلك يعتمد حجـم  )حيث يسود سعر واحد لنفس السلعة وبنفس درجة الجودة(التنافس التام 
ربح المنتج على مدى قدرته على التأثير على تكلفة الوحدة المنتجة وخفـض قيمتهـا، وتسـهم    

لإلنتاج، فـالمنتج يهـتم   األوفق أو األفضل  تكاليف اإلنتاجية المزرعية فى تحديد الحجمدراسة ال
الذى يتم إنتاجه محققا أقل قـدر ممكـن مـن التكـاليف للوحـدة       ةبمعرفة ذلك الحجم من السلع

ـ  البحث ويتناول هذا الجزء من  ٠المنتجة التكـاليف اإلنتاجيـة   ة دراسة التحليل اإلحصـائى لدال
على مستوى عينة الدراسة بمحافظـة سـوهاج   العائمة ج أسماك البلطى فى األقفاص مزارع إنتال

عند تقدير العالقة اإلنحدارية بين إجمالى التكاليف المزرعية الكلية كمتغير تـابع  و ٠ ٢٠١٣عام 
إنتاج أسماك البلطى فـى  من ناحية، وحجم اإلنتاج الكلى كمتغير مستقل من ناحية أخرى لمزارع 

تبين أن أفضل تمثيل لها الصورة ، على مستوى عينة الدراسة بمحافظة سوهاجائمة العاألقفاص 
،  ٠.٠١أن النموذج المقدر معنوى عنـد مسـتوى   " ف " التالية، وتبين قيمة التربيعية الرياضية 

عند مستوى االحتمـال   المقدرة لمعامالت اإلنحدار الجزئية الى معنويتها أيضاً" ت"كما تشير قيم 
مما يعنى أن حجم اإلنتاج يفسر ما يقـرب مـن    ٠.٨١بلغ قيمة معامل التحديد  نحو ، وت٠.٠١

ـ   % ١٩من التغيرات التى تحدث فى تكاليف اإلنتاج، وأن نحو % ٨١ ل فقط ترجـع الـى عوام
   ٠أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج
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=  ك.ت
    

   ١٣٢٥٦.٢٧+ ص  ٥.٢٧٢+  ٢ص٠.٠٠٠٦٩
    )٢.٠١٣)**         (٣.٢١٥*(  

  + ٥.٢٧٢+ ص  ٠.٠٠٠٦٩  =ت ٠م
١٣٢٥٦.٢٧  

  ص
   ٥.٢٧٢+ ص  ٠.٠٠١٣٨  =ح ٠ت

  ٠.٨١=  ٢ر       **١٢٥.٣٩= ف 

  التكاليف الحدية ): ح٠ت(متوسط التكاليف الكلية ، ): ت٠م(التكاليف الكلية ، ): ك٠ت: (حيث

ط سـعر  وذلك بمساواة التكاليف الحدية بمتوس( كمية الناتج التى تعظم الربح وعند حساب 
 ٧٤٠٩.٢٧، تبين أنها قـدرت بنحـو  جنيهاً ١٥ بمنطقة البحث والتى بلغت نحوالسمك من الكيلو 

، وتجدر اإلشارة هنا أن هذا القدر من الناتج لم يتحقق فـى أى مزرعـة مـن    قفص/كيلو جرام
وذلـك  (موضع الدراسة، وبالمثل أمكن تقدير الكمية من الناتج التى تدنى التكاليف العينة مزارع 

، قفـص /كيلو جرام ٤٣٨٣.١٤ والتى قدرت بنحو) بمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة
كما قدر متوسط التكاليف الكليـة  العينة،  تحقق فىمزارعلم توتجدر اإلشارة أيضاً أن هذه الكمية 

، وبحساب معامل مرونة التكاليف اإلنتاجية لهـذه الدالـة وذلـك    للقفصجنيهاً  ٣٧٨٨.٧٥نحوب
مما يدل على أن هـذه المـزارع    ٠.٦٩قدر بنحو) سمة التكاليف الحدية على متوسط التكاليفبق(

والتى تكون فيهـا التكـاليف    قانون النسب المتغيرةتنتج فى المرحلة غير اإلقتصادية من مراحل 
   ٠الحدية أقل من التكاليف المتوسطة، وأن العوائد على السعة بهذه الفئة متزايدة

أسماك البلطـى فـى األقفـاص    مزارع إنتاج بت اإلنتاجية والتسويقية الخاصة المشكال: سادساً
  :٢٠١٣خالل العام  بمحافظة سوهاجالعائمة 

  : المشكالت اإلنتاجية-١
مشكالت إنتاجية يعتبرها المنتجون  ةخمسأن هناك  البحثية إتضح من دراسة بيانات العينة

 بمحافظة سـوهاج العائمة لطى فى األقفاص سماك الباألمن أهم المشكالت التي تؤثر على إنتاج 
  :وهى
   ٠)١س(المناسبة كثرة األعداد النافقة من األسماك المرباة -١
  ٠)٢س(سالمة الزريعة المستخدمة عدم -٢
  ٠) ٣س()نظراً إلرتفاع أسعار أعالف األسماك(توافر التغذية السليمة لألسماك عدم -٣
   ٠) ٤س(ضعف اإلمكانيات المادية -٤
 )٥س(ة اإلشراف ضعف الخبرة وقل-٥

 : المشكالت التسويقية: ثانياً
مـزارع  من دراسة بيانات العينة يتضح أن هناك أربع مشكالت تسويقية يعتبرها أصحاب 

  : من أهم المشكالت التي تواجههم وهى محافظةالبالعائمة سماك البلطى فى األقفاص األإنتاج 

   ٠) ١س(بعد المزرعة عن منافذ التسويق  - ١
   ٠)٢س(نقل األسماك إرتفاع تكاليف  - ٢
  ٠)٣س(وجود منافسة من خارج المحافظة  - ٣
  ٠)٤س(القدرة على التخزين  معد - ٤
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إلى وجود فروق معنوية بـين تلـك   ) ٥(وتشير نتائج التحليل كما هو مدون بالجدول رقم 
 Fمن ناحية أهميتهـا لبعضـها الـبعض حيـث زادت قيمـة      ) اإلنتاجية والتسويقية(المشكالت 

 ٠لمتوسط التراتيب ها الجدوليةالمحسوبة عن قيمت

نتائج تحليل التباين للمشكالت اإلنتاجية والتسويقية موضع الدراسـة بعينـة   ): ٥(جدول رقم 
   ٠الدراسة فى محافظة سوهاج 

  مصدر  الظاهرة 
مجموع مربعات  درجات الحرية اإلختالف 

  F التباين اإلنحرافات
 المحسوبة

 المشكالت اإلنتاجية
  بين المعامالت

  خل المعامالتدا
 المجموع

٣  
٩٦  
٩ 

٤٨.٨٤  
١٦٩.٩٢  
٢١٨.٧٦ 

١٦.٢٨  
١.٧٧  
 

٩.١٩ 

 المشكالت التسويقية
  بين المعامالت
  داخل المعامالت

 المجموع

٣  
٩٦  
٩٩ 

٣١.٢٩  
١٠٧.٥٢  
١٣٨.٨١ 

١٠.٤٣  
١.١٢  
 

٩.٢٦ 

  % ١عند مستوى  ٣.٨٨، %٥عند مستوى  ٢.٦٥= الجدولية ) ف(قيمة       

   ٠ ٢٠١٣استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة عام : نجمعت وحسبت م: المصدر    
  

كما هو موضح بالجدول ) L.S.D(ولتحديد ترتيب هذه المشكالت بطريقة أقل فرق معنوي 
سالمة عدم تمثلت فى تبين من النتائج المتحصل عليها فيما يتعلق بالمشكالت اإلنتاجية، ) ٦(رقم 

تـوافر  عدم ، )١س(المناسبة افقة من األسماك المرباة كثرة األعداد الن، )٢س(الزريعة المستخدمة 
تحتل المرتبة األولى نظراً ) ٣س()نظراً إلرتفاع أسعار أعالف األسماك(التغذية السليمة لألسماك 

ضـعف الخبـرة   لعدم وجود فروق معنوية بين متوسطات ترتيب تلك المشكالت، ثم تأتى مشكلة 
المرتبـة الثالثـة    )٤س(ضعف اإلمكانيات المادية تحتل فى المرتبة الثانية و) ٥س(وقلة اإلشراف 

إرتفاع تكاليف نقـل  واألخيرة، أما ترتيب المشكالت التسويقية فتبين كما هو موضح بالجدول أن 
وجود منافسة من خارج المحافظـة  و  ) ١س(بعد المزرعة عن منافذ التسويق و، )٢س(األسماك 

   ٠)٤س(قدرة على التخزين عدم الاحتلت المرتبة األولى ، يليها  )٣س(
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نتائج تحليل التباين وإختبار معنوية الفروق للمشكالت اإلنتاجية والتسـويقية  ): ٦(جدول رقم 
 وفقاً لتحليل أقل فرق معنـوى  موضع الدراسة بعينة الدراسة في محافظة سوهاج

)L.S.D.(  
 المشكالت التسويقية  المشكالت اإلنتاجية

 المتوسط المشكلة
  ٢س

٢.٣٢ 

  ١س

٢.٦ 

  ٣س

٢.٩٢ 

  ٥س

٣.٥٦ 

  ٤س

٣.٩٦ 
 المتوسط المشكلة

  ٢س

١.٦٦ 

  ١س

١.٩١ 

  ٣س

٢.٤٨ 

  ٤س

٣.٤ 

 ٤س
٣.٩٦  

 

١.٦٤**  

)١.١٨٥( 

١.٣٦**  

)١.١٨٥( 

١.٠٤  

)١.١٨٥( 

٠.٤  

)١.١٨٥( 
 ٣.٤ ٤س صفر

١.٧٤**  

)١.١١( 

١.٤٩**  

)١.١١( 

٠.٩٢  

)١.١١( 
 صفر

 ٥س
٣.٥٦  

 

١.٢٤**  

)١.١٨٥( 

٠.٩٦  

)١.١٨٥( 

٠.٦٤  

)١.١٨٥( 
 ٢.٤٨ ٣س  صفر

٠.٨٢  

)١.١١( 

٠.٥٧  

)١.١١( 
 صفر

 

 ٣س
٢.٩٢  

 

٠.٦  

)١.١٨٥( 

٠.٣٢  

)١.١٨٥( 
 ١.٩١ ١س   صفر

٠.٢٥  

)١.١١( 
  صفر

 ١س
٢.٦  

 

٠.٢٨  

)١.١٨٥( 
  صفر

  

   صفر ١.٦٦ ٢س

   

    صفر ٢.٣٢ ٢س

عنـد  ) L.S.D( وتمثل القيمة بين القوسين أسفل الفروق قيمة أقل فـرق معنـوي   % ١معنوي عند مستوى **

  ٠% ١مستوى معنوية 
    ٠ ٢٠١٣استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة عام  :جمعت وحسبت من: المصدر

  :الملخص
) األخـوار (تعتمد محافظة سوهاج فى إنتاجها لألسماك عن طريـق المـزارع األهليـة    

 ل والتـى يـتم  والمزارع نظام األقفاص العائمة، فضالً عن التربية الطبيعية لألسماك فى نهر الني
، أو الصيد باألساليب الجائرة مثل استخدام السنارة وصـيد  الصيد فيها عن طريق قوارب الصيد

وتلوث المياه، األمر الذى  الصاعق الكهربىواستخدام ) الزريعة(األسماك صغيرة الحجم والوزن 
ومـن  ٠عليـه نظراً لشدة اإلقبـال   قد يتسبب فى إنخفاض االنتاج السمكى وبالتالى ارتفاع سعره

بدأت تنتشر على حافتى ووسط نهر النيل باتت تؤثر سـلبياً علـى   التى الجدير بالذكر أن الجزر 
الكميات الطبيعية المنتجة من األسماك بالمحافظة، وبالتالى فإن التوسع فى تربية األسماك بإنشاء 

ض النقص الناجم ضروريا لتعويأمراً المزارع السمكية بطريقة األقفاص العائمة بالمنطقة أصبح 
وتستهدف الدراسـة إلقـاء الضـوء علـي     عن انخفاض الكميات الطبيعية المنتجة من األسماك، 

ـ الوضع الراهن إلنتاج األسماك في محافظة سوهاج، والتعرف على أهم العوامل ال ؤثرة علـى  م
لوصـول  إنتاج المزارع السمكية في المحافظة وتقييم الكفاءة اإلنتاجية للمزارع السمكية وذلـك ل 

وإجراء التقييم المالى للمزارع السمكية بطريقة االقفـاص العائمـة بالمحافظـة،     األفضللالنتاج 
تبـين  كما  ٠المزارع تلك والتعرف على أهم المشكالت اإلنتاجية والتسويقية التى تواجه أصحاب

 و% ١٠جدوى إنتاج أسماك البلطى فى األقفاص عند سعرى خصـم  من النتائج المتحصل عليها 
عند سـعرى الخصـم علـى     ١.٠٣و   ١.٠٧، حيث بلغت نسبة المنافع للتكاليف حوالى %١٤

جنيه  ٩٥٢٨و  ١٤٧٧٣بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كل منهما حوالى  ٠التوالى
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لكل منهما على التـوالى، أمـا فتـرة    % ٣٧.٤٩على التوالى، وبلغ معدل العائد الداخلى حوالى 
سـالمة  عـدم  وجـد أن   فيما يتعلق بالمشكالت اإلنتاجيةو ٠سنة ٢.٦٦بلغت حوالى اإلسترداد ف

تـوافر التغذيـة   عدم وقد تبين أن الزريعة المستخدمة، كثرة األعداد النافقة من األسماك المرباة، 
تيب تلك اتحتل المرتبة األولى نظراً لعدم وجود فروق معنوية بين متوسطات ترالسليمة لألسماك 

ضـعف  فى المرتبـة الثانيـة وتحتـل    ضعف الخبرة وقلة اإلشراف ثم تأتى مشكلة  المشكالت،
مـن نتـائج   المرتبة الثالثة واألخيرة، أما ترتيب المشكالت التسـويقية فتبـين    اإلمكانيات المادية

وجود منافسة مـن  وبعد المزرعة عن منافذ التسويق وإرتفاع تكاليف نقل األسماك، أن الدراسة 
  ٠عدم القدرة على التخزينحتلت المرتبة األولى، يليها اخارج المحافظة 

  :المراجع

، مجلـة  " دراسة جدوى المزارع السمكية بمحافظة سوهاج " ، )دكتور(السيد محمد أبو زيد - ١
  ٠ ٢٠٠٣، يونيو ١العدد  ٢٨جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد 

بيانـات غيـر   ، " اإلحصاءات السمكية اتبيان" ، بسوهاج الثروة السمكية لتنميةالهيئة العامة - ٢
 ٠ ٢٠١٢منشورة 

 ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيـع، " الزراعة السمكية" ، )دكتور(أمين عبد المعطى الجمل- ٣
  ٠ ٢٠٠٦القاهرة 

، المجلـة  " الواقـع والطموحـات   فى مصـر  السمكياإلنتاج " ، )دكتور(زكى محمود حسين- ٤
 ٠ ٢٠٠٥، ديسمبر  ٤، العدد  ١٥ ، المجلدالزراعيالمصرية لالقتصاد 

، دار الكتـب المصـرية،   " إنتاج ورعاية وأمراض األسماك" ، )دكتور(عياط،  صالحمحمد - ٥
٠ ٢٠٠٦  

ع، رسالة دكتوراه، .م.اقتصاديات االستزارع السمكى فى ج" صابر مصطفى محمد محمود، - ٦
  ٠ ٢٠٠٤كلية الزراعة، جامعة األزهر، 

  ٠ ٢٠٠٩ القاهرةت البيئية لمشروعات االستزراع السمكى ، دليل االشتراطاوزارة البيئة، - ٧
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An Economic Study for Fish Farming in Sohag Governorate  
(The case of floating cages) 

Mmdouh E. Mahmoud and Hatem M. El-Sanosy            
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Summery:  
Sohag Governorate dependent on production of fish by the civil farms and 

farm floating cages system, as well as the natural breeding of fish in the Nile 

River and where are fishing by fishing boats and travel about 2142 boats of the 

third degree, or fishing methods unfair which may cause a decrease fish 

production consequently high price. It is worth mentioning that the islands to 

began to spread to the edges and the middle of the Nile River are affecting 

negatively on natural produced quantities of fish to governorate, so the expansion 

of fish farming creates fish farms in a way cages floating in the region has 

become necessary to make up the shortfall caused by low quantities of natural 

production fish, and is aimed at shedding light on the current status of the fish 

production in Sohag province, and to identify the most important factors 

affecting the fish farms in the governorate the production and evaluation of the 

productive efficiency of fish farms in order to reach production optimization and 

make financial assessment of fish farms in a way floating cages in the 

governorate, and to identify the most important production and marketing 

problems faced farms It is the results of the feasibility study, the production of 

Bolty fish in cages at a price discount of 10% and 14%, where the ratio of 

benefits to costs amounted to about 1.07 to 1.03 at a price discount, respectively. 

While the total net present value of the benefits in each about 14773 and 9528 

pounds, respectively, and total internal rate of return about 37.49% each, 

respectively, while the payback period amounted to about 2.66 years. 
  


