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  :وأهم النتائج الملخص

ماك في مصر، ودور أهم مصادره في ا ة إلقاء الضوء علي إنتاج األس تهدفت هذه الدراس س
تهالك  المحلي  زيادة هذا اإلنتاج وإمكانية االعتماد بدرجة أكبر علي بعض المصادر لمواجهة االس

  .ورفع نسبة االكتفاء الذاتي

ة، أ ماك، وقد تبين من الدراس ر إلنتاج األس نه بالرغم من مالءمة الظروف الطبيعية لمص
ماك من  عة، فإن انتاج األس واحل بحرية وبحيريه ونيلية بالغة الطول والس حيث توفرت لها س

ط الفترة ( نوياً في متوس ادر الطبيعية لم يتجاوز س ) حوالي ٢٠١٩ – ٢٠٠٠مختلف المص
واحلها لم تشارك سوي بحوالي من إجمالي إنتاجها السمكي، وأن البح %١٥٬٣٠ ار علي امتداد س
ة بحوالي  %٣٤٬٩ ارن ل  %٩٢٬٦للبحيرات وحوالي  %٨٩٬١٣مق اب ه. وفي المق ل وفروع للني

من إجمالي االنتاج السمكي  %٨٥٬٦٩شارك االستزراع السمكي في متوسط فترة الدراسة بحوالي 
ة اج المزارع األهلي ة األولي علي إنت درج ال ً ب دا ر، معتم ارك منفردة  في مص التي تش

مكي، مقارنة بحوالي %٢٧٬٨٢بحوالي تزراع الس % إلنتاج األقفاص  ٠٧,١٤ من انتاج االس
مكية، وحوالي  إلنتاج المزارع الحكومية،  %١٬٠٦إلنتاج مزارع األرز وحوالي  %٣٦٬٢الس

  .% فقط إلنتاج بقية المصادر األستزراعية ,٢٤وحوالي 

ة إلي أنه ير نتائج الدراس ادر الطبيعية لإلنتاج  كذلك تش ارك فيه المص في الوقت الذي تش
ادر  ادره، فأن انتاج هذه المص مكي من مختلف مص يب أقل من إجمالي الناتج الس مكي بنص الس
الطبيعية يتجه إلي االنخفاض بشكل عام، وعلي مستوي معظم مصادره، وال يستثني من ذلك سوي 

بة لم تتجاوز حوالي انتاج بحيرة البرلس التي حقق إنتاجها زيادة س ائياً وبنس نوية معنوية إحص
ماك من  %٥٣٬١ ة. وفي المقابل حقق انتاج األس نوي خالل فترة الدراس ط إنتاجها الس من متوس

ائياً بلغت حوالي  نوية معنوية إحص تزراع زيادة س ادر االس كل عام، وحوالي  %٠١٬٨مص بش
مكي من المزارع الحكوم %٦٨٬٩، %٠٠٬٨، %٢٤٬٣ اج الس ة، لإلنت ة، والمزارع األهلي ي

نوية غير  ماك بحقول األرز فقد حقق زيادة س مكية علي الترتيب. أما انتاج األس واألقفاص الس
مكي في مصر يتركز في أربعة أصناف  ة أن االنتاج الس ائياً. وقد بينت نتائج الدراس معنوية إحص

إنتاج من إجمالي  %٦٠٬٧١هي البلطي والبوري والقراميط والبياض، حيث قدر إنتاجها بحوالي 
   .مختلف األصناف السمكية من مختلف مصادرها

وطبقاً لدرجة استقرار وموسمية االنتاج السمكي تشير نتائج الدراسة إلي أنه في الوقت الذي 
يتسم فيه هذا االنتاج باالستقرار النسبي فإن انتاج البحر األحمر كان األكثر استقراراً علي مستوي 

انتاج المزارع الحكومية كان األكثر استقراراً علي مستوي االستزراع السمكي. انتاج البحار، وأن 
ادره، والتي تعارضت اتجاهاتها بين  توي أهم مص مية هذا االنتاج علي مس وقد تبين وضوح موس
ماك حيث  وح التمنطق اإلنتاجي لألس ها اآلخر، كما تبين وض ادر، وتوافقت بين بعض بعض المص

  .من هذا االنتاج %٨٥حافظات استحوذت علي ما يتجاوز حوالي تركز إنتاجها في خمس م
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ماك إال أن الفجوة ما بين  بة االكتفاء الذاتي من األس ن المحدود في نس وبالرغم من التحس
مكية وتزايدت أعباؤها والتي قدرت خالل  تهالك تتزايد، حيث تزايدت الواردات الس االنتاج واالس

ً بليون دو ٢٬٤فترة الدراسة بحوالي    .الر سنويا

 وفي ضوء ما سبق توصي الدراسة بـ

ضرورة توفير الظروف التي تسمح باستغالل أفضل لإلمكانيات المتاحة للمصادر الطبيعية  - ١
توي البحار أو البحيرات أو النيل وفروعه والحد من معوقات  واء علي مس مكي س لإلنتاج الس

 هذا االستغالل.

تمرار في تقوية التوجه الحالي نحو ز - ٢ مكي والذي يبدو أنه االس تزراع الس يادة مكانة االس
 يقود قاعدة التنمية السمكية حالياً ومستقبالً.

تغالل المناطق البور غير القابلة  - ٣ مكي باس اط االنتاجي الس يع قاعدة النش العمل علي توس
مح ظروفها بتطبيق  اً في المحافظات التي تس تصالح خصوص للزراعة واألراضي تحت االس

 السمكي. نظم االستزراع

اً تمنطق اإلنتاج أو  - ٤ وص مكي خص اط االنتاجي الس ائص التي تميز النش مواجهة الخص
  .موسميته، بما يتطلبه ذلك من أنشطة تخزينية  أو نقلية أو تصنيعيه

  مقدمة: 

اتي  ة النب ه الثالث ات اتج مكون اع الزراعي ومن ن اتج من القط ة الن ادة قيم الرغم من زي ب
مكي فيما بي بية لقيمة الناتج من هذه ٢٠١٩و  ٢٠٠٠ن عامي والحيواني والس ، إال أن المكانة النس

بة قيمة إنتاجهم في العام األول  ار إليهما. إذ قدرت نس المكونات قد تباينت فيما بين العامين المش
ناتج القطاع الزراعي  %٩٣٬٧و %٨٨٬٣٠، %١٩٬٦١بحوالي  مة  يب من إجمالي قي علي الترت

ة بحوالي  ارن المق ذا  %٤٣٬١١، %٠٥٬٣٧، %٥٢٬٥٣ب اتج ه ة ن الي قيم علي الترتيب من إجم
القطاع في العام األخير، األمر الذي يعني أن المكونين االخيرين قد حققا زيادة قيمتهما النسبية علي 
بية للقطاع األول. ففي حين بلغت قيمة ناتج القطاع الزراعي ومكوناته  اب نقص القيمة النس حس

باتي والحيواني عام  الثالثة الن مكي   ٥٦٨٦،  ٢٢١٢٦، ٤٣٨٤٨، ٧١٦٦٠حوالي  ٢٠٠٠والس
إلي حوالي  ٢٠١٩مليون جنية علي الترتيب، فقد ارتفعت هذه القيمة لنفس القطاع ومكوناته عام 

مليون جنية علي الترتيب، األمر الذي يعكس مردود  ٦١٠٨٤، ١٨٧٣٦٧، ٢٨٦١٤٨، ٥٣٤٥٩٩
  ).٨،٢(ع الزراعي بمختلف مكوناتهالسياسات الزراعية خالل تلك الفترة علي القطا

بية لكل من قيمة االنتاج الحيواني من  طراد تزايد األهمية النس وبالرغم مما يبدو من اض
مكي من ناحية أخري فإن هناك العديد من المعوقات التي تحد في الظروف  ناحية واالنتاج الس

اط األول لع تمرار معدالت هذه الزيادة في مجال النش رية من اس ل في مقدمتها تلك المتعلقة المص
شديدة علي استخدام  بمحدودية األراضي الالزم إتاحتها لتوفير األعالف خصوصاً في ظل منافسة 
يم، وبين  ول البرس يل االعالف وفي مقدمتها محص هذا المورد االنتاجي الهام ما بين انتاج محاص

ول القمح،  ك محص يل غذائية هامة يقع في مقدمتها والش وفي نفس ذات الوقت تعاني انتاج محاص
الح  تص تها الس ياس ي جديدة من خالل س افة أراض ر من فقر مائي يحد من قدرتها علي إض مص

  .)٥(األراضي

وفي المقابل فإن هناك ما يشجع علي إمكانية تحقيق معدالت أكبر في مجال النشاط االنتاجي 
الساحلية والداخلية واستحواذها  السمكي، حيث تتمتع مصر بامتداد سواحلها البحرية وتعدد بحيراتها

لجزء هام من أطول أنهار العالم متعدد الفروع، وهي أمور تجعل لمصر مكانة خاصة وقدرة أكبر 
ماك والتي تعتبر  ادره والذي يتمثل في لحوم األس علي توفير البروتين الحيواني من أحد أهم مص

  .)٤،٩(الحمراء والبيضاء علي السواءباللحوم  رنةالبديل األرخص لتوفير البروتين الحيواني مقا
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وفي الوقت الذي يرتبط فيه النشاط السمكي بالعديد من الصناعات التي تجعله مصدراً لزيادة 
ادر الغذائية  ماك من المص نيع ، تعتبر االس ويق أو التص واء في مجال االنتاج أو التس العمالة س

ية من البرو عال بة  ها علي نس باحتوائ مة، حيث تتميز  ها ية ال فور واألمالح المعدن تين والفوس
جا  ية من النوع أومي لدهن نات واألحماض ا تامي يدة الروابط الزوجية، وهي المحتويات  ٣والفي عد

ماك تمثل حوالي  الً عن أن لحوم االس م وحمايته من األمراض، فض من  %٨٠الالزمة لبناء الجس
بة حوالي  من لحوم  %٦٥بقار، وحوالي من لحوم األ %٥٢وزنها الحي، في حين تمثل هذه النس

  .)٣،٥(الدواجن

  المشكلة البحثية: 

مكي من  ادره المختلفةبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة إنتاجها الس ، إال أنها مص
اعد  لعة الغذائية الهامة، بما يس تويات المأمولة في مثل هذه الس لم تتمكن بعد من الوصول إلي المس

حي ممثالً في من ناحية في تحقيق درج ة أكبر من األمن الغذائي من أحد أهم مكونات الغذاء الص
تيراد  عبة التي يتطلبها اس البروتين الحيواني، ويحد من ناحية أخري من نزيف العمالت الص

  .األسماك لمواجهة الطلب المتزايد علي هذه السلعة

  هدف الدراسة: 

ة إلقاء الضوء علي الوضع الحالي تهدفت هذه الدراس ماك في مصر، ودور  اس إلنتاج األس
مختلف مصادر االنتاج السمكي في تنمية هذا اإلنتاج من ناحية، وإمكانية تقوية هذا الدور لمواجهة 

  .أكبر قدر من االحتياجات االستهالكية من األسماك من ناحية أخري

  وتحقيقاً لذلك، تركزت توجهات الدراسة في الوقوف علي:  

  .٢٠١٩ -٢٠٠٠سمكي من أهم مصادره وأهم أصنافه خالل الفترة أوالً: تطور اإلنتاج ال

  ثانياً: مدي استقرار وموسمية إنتاج أهم المصادر السمكية.

  ثالثاً: التوزيع الجغرافي لإلنتاج السمكي ومدي تمنطق هذا االنتاج.

  .ي منهارابعاً: تطور التجارة الخارجية لألسماك في مصر وتطور استهالكها، ونسبة االكتفاء الذات

  مصادر البيانات واألسلوب البحثي:

سة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة بالعديد من أجهزة وهيئات  اعتمدت الدرا
ي والتي تأتي الهيئة العامة لتنمية الثروة  الح األراض تص الدولة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واس

ادرها التي تم اعتماد الد مكية بين أهم مص افة إلي الجهاز الس ة عليها في توفير بياناتها، باإلض راس
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ومراكز البحث العلمي بما وفرته من بيانات تضمنتها دراساتها 

   .وأبحاثها العلمية ورسائلها العلمية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة

ة بالعديد م تعانة عند تحليل بيانات الدراس في وقد تم االس اليب التحليل الوص ن طرق وأس
اليب، حيث تم  تعانة بتلك الطرق واألس هل االس كل الذي يس والكمي بعد عرض تلك البيانات بالش
ات  ب تغيرها لعمل مقارنات فيما بينها، ومهد الطريق لعمل قياس طات الظواهر ونس تقدير متوس

وع الد اها تقدير معادالت االنحدار للظواهر موض ة والخروج بالعديد من اتجاهية تم بمقتض راس
رات  ول لمؤش يلة الوص افة إلي كونها وس ة، باإلض النتائج ذات األهمية في تحقيق أهداف الدراس
ة لدي المخططين  مي، وهي أمور ذات أهمية خاص تقرار الظواهر وتغيرها الموس تقيس مدي اس

  .وواضعي السياسات ذات الصلة بالنشاط موضوع هذه الدراسة
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  نتائج الدراسة:
  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠(والً: تطور االنتاج السمكي وفقا لألصناف خالل الفترة أ

در األول منهما فيما  يين، يتمثل المص اس درين أس مكي إلي مص اط االنتاجي الس يعود النش
در االنتاج الذي أوجده هللا طبيعياً ال دخل  در الطبيعي وهو يعكس مص مي بالمص يعرف أو يس

ر البحا ان فيه ويمثله في مص در لإلنس افة إلي نهر النيل وفروعه. أما المص ر والبحيرات باإلض
ماك تحت  اه تربية األس در االنتاج الذي يتم بمقتض مكي، وهو مص تزراع الس الثاني فيمثله االس

يطرة علي عملية التربية ان بالتحكم والس مح لإلنس ة تس در في )٣(ظروف خاص م هذا المص . ويض
تخدام األقفاص مصر كالً من المزارع الحوضية الحكومي م نها واألهلي باإلضافة إلي اإلنتاج باس

ارك مختلف المصادر  ية. وتش اليب الهامش العائمة، أو محمالً علي حقول األرز أو غيرها من األس
  .سابقة الذكر في انتاج العديد من أصناف السمك في مقدمتها البلطي والبوري والقراميط والبياض

ة فيما يتعلق بتط مكية طبقاً لما هو مبين بالجدول وقد توصلت الدراس ور انتاج المصادر الس
  ) بالدراسة إلي ما يلي: ١) بالملحق والجدول رقم (١رقم (
  تطور انتاج المصادر الطبيعية:  -١

سابقي اإلشارة يتبين أن البحر األبيض والبحر أ: إنتاج البحار:  طبقاً لما هو مبين بالجدولين 
ادر البحرية  ط انتاج األول منهما األحمر يمثالن المص ر. وقد بلغ متوس ماك في مص إلنتاج األس

نوياً، متراوحاً بين حد ادني قدر بحوالي  ٧٤٬٦٣) حوالي ٢٠١٩-٢٠٠٠خالل الفترة ( ألف طن س
ي قدر بحوالي ٢٠٠٣ألف طن عام  ٩٧٬٤٦ . وبتقدير ٢٠٠٨ألف طن عام  ٨٨٬٨٨، وحد أقص

ر األبيض من األسماك خالل فترة الدراسة تبين نقص معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج البح
 ً   .اإلنتاج بمقدار غير معنوي إحصائيا

  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠معادالت االتجاه الزمني العام لتطور االنتاج السنوي من األسماكمن أهم المصادر خالل الفترة ( .١جدول 
 % التغير السنوي R2قيمة  Fقيمة  معادلة االتجاه العام مصدر االنتاج

  س  ٦٣,٢ – ٣٢,٤٠٥ص^=   المصادر الطبيعية
                        )-١٣,٤ ٣٢,٠ ٥٩,٨ **)٩٢,٢ 

  س  ,٠٨–٥٩,٦٤ص^=  البحر األبيض
                    )-٠٥ ,٠٣ ),١٦, - 

  س  ٣٦,١ – ٥٥,٦٧ص^=   البحر األحمر
                    )-٥٥,٢ ,٥٠ ٦٨,١٩ **)٤٤,٤ 

  س  ٤٥,١ – ١٤,١٣٢ ص^=  إجمالي البحار
                    )-٢٤,١ ,٥٠ ٧٦,١٩ **)٤٥,٤ 

  س  ,١٨+  ١١,٥٦ص^=   بحيرة المنزلة
                    )٠٥ ,١٢ ),٣٥, - 

  س  ,٩٠+  ٣٨,٤٩ص^=   بحيرة البرلس
                    )٥٣,١ ,٣٥ ٩٩,١٠ **)٣٢,٣ 

  س  ,٢٨ – ٢٩,٢٨ص^=    بحيرة ناصر
                    )-٠١ ١٦,١ )١ ,٠٨, - 

  س  ,٩٥+  ١٤,١٦٤ص^=   إجمالي البحيرات
                    )٠٦ ١١,٢ )٤٥,١, - 

  س  ١٣,٢ – ٠٤,١٠٩ص^=   النيل وفروعه
                    )-٤٦,٢ ,٥١ ٠٧,٢١ **)٥٩,٤ 

  س  ١٢,٧٠+  ٩٩,١٣٨ص^=   األستزراع السمكي 
                    )٠١,٨ ,٩٧ ٠٦,٦٧٦ **)٠٠,٢٦ 

  س  ,٣٠+ ١٢,٦ص^=   مزارع حكومية
                    )٢٤,٣ ,٦٥ ٢,٣٦ **)٠١,٦ 

  س  ٦٣,٥٧+  ٩٨,١١٤ص^=   مزارع أهلية
                    )٠٠,٨ ,٩٢ ١٦,٢٢٦ **)٠٤,١٥ 

  س  ٩٢,١١+ ٠١,٢ص^=   أقفاص سمكية
                    )٦٨,٩ ,٦٠ ٧٠,٢٩ **)٤٥,٥ 

  س  ,١٦+  ٩٥,١٨ص^=   ل األرزحقو
                      )٠٨ ,١٥ ),٣٩, - 

  س  ٤٩,٦٧+  ٣٤,٥٤٤ص^=   إجمالي المصادر السمكية
                    )٣٩,٥ ,٩٦ ٦٤,٤٥٥ **)٣٥,٢١ 

المحسوبة، كما تشير  t ، القيمة بين قوسين تشير إلي٢٠...،١،٢،٣حيث هـ =  ص^ = القيمة التقديرية للناتج السمكي باأللف طن من أهم المصادر في السنة هـ ، س هـ ترتيب عنصر الزمن
  .%١العالمة**إلي معنوية معامل االنحدار عند مستوي 

  ) بالملحق.١حسبت من بيانات الجدول رقم ( المصدر:
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طه ماك فقد بلغ متوس هرىأما انتاج البحر األحمر من األس ة حوالي  الش خالل فترة الدراس
ي ٢٠١٣ألف طن عام  ٦٣٬٤٣ن، متراوحاً بين حد أدني قدر بحوالي الف ط ٢٣٬٥٣ ، وحد أقص

. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور انتاج البحر ٢٠٠٠ألف طن عام  ٩٧٬٧٥قدر بحوالي 
ماك خالل الفترة (  ٣٦٬١)، تبين نقص هذا االنتاج معنوياً بمقدار ٢٠١٩-٢٠٠٠األحمر من األس

  .من متوسط إنتاج هذا البحر خالل فترة الدراسة %٥٥٬٢بما يعادل حوالي  ألف طن سنوياً، أي

مكي من  ط االنتاج الس وفي ضوء تطور الناتج من البحرين األبيض واألحمر، فقد بلغ متوس
ألف طن سنوياً، مسجالً أدني مستوي لإلنتاج السمكي  ٩٧٬١١٦البحار خالل فترة الدراسة حوالي 

جالً  ٩٥٬٩٨لم يتجاوز االنتاج في هذا العام حوالي ، حيث ٢٠١٩من البحار عام  ألف طن، ومس
توي لإلنتاج عام  ألف طن. وبتقدير  ٢٤٬١٣٦حيث قدر أنتاج هذا العام بحوالي  ٢٠٠٦أعلي مس

العام لتطور االنتاج السمكي من البحار، تبين نقص هذا االنتاج سنوياً بمقدار  الزمنى معادلة االتجاه
نوي إلنتاج  %٢٤٬١ألف طن، أي ما يعادل حوالي  ٤٥٬١معنوي قدر بحوالي  ط الس من المتوس

بته بحوالي  ماك، والذي تقدر نس نوي إلجمالي إنتاج  %٩٦٬٣٠البحار من األس ط الس من المتوس
ادر الطبيعية، وحوالي  مكية في  %٣٤٬٩المص ادر الس نوي إلنتاج جميع المص ط الس من المتوس

  .فترة الدراسة

  إنتاج البحيرات: -ب

ر يمثلون با ارة، تبين أن بحيرات المنزلة والبرلس وناص ابقي االش لنظر إلي الجدولين س
ط الفترة  ر، إذ بلغ إنتاج بحيرة المنزلة في متوس ي إلنتاج البحيرات في مص اس در األس المص

حيث قدر  ٢٠٠٧ألف طن. وقد بلغ إنتاج هذه البحيرة أدناه عام  ٩٨٬٥٧) حوالي ٢٠١٩ -٢٠٠٠(
اه عام أل ٧٨٬٣٦بحوالي  ألف طن.  ٠٤٬٨٠حيث قدر بحوالي  ٢٠١٩ف طن، في حين بلغ أقص

ار إليها تبين زيادة االنتاج بمقدار  وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج البحيرة المش
 ً   .غير معنوي إحصائيا

ة حوالي  ط إنتاجها خالل فترة الدراس ألف طن  ٨٥٬٥٨أما بحيرة البرلس فقد بلغ متوس
ألف طن  ١٥٬٨١، وحوالي ٢٠١١ألف طن كحد أدني عام  ٥٤٬٤٥اً، متراوحاً ما بين حوالي سنوي

ي عام  . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور انتاج البحيرة تبين زيادته ٢٠١٩كحد أقص
نوياً، بما يعادل حوالي  ٩٠٠معنوياً بحوالي  نوي للبحيرة  %٥٣٬١طن س ط االنتاج الس من متوس

  .رة الدراسةخالل فت

نوي خالل الفترة ( ط إنتاجها الس ر، فلم يتجاوز متوس  – ٢٠٠٠وفيما يتعلق ببحيرة ناص
 ٢٠١٣ألف طن كحد أدني عام  ٢٨٬١٣ألف طن، متراوحاً ما بين حوالي  ٣٩٬٢٥) حوالي ٢٠١٩

ي عام  ٣٢٬٤١وحوالي  . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور ٢٠٠٣ألف طن كحد أقص
  .حيرة ناصر من األسماك تبين نقصه سنوياً بمقدار غير معنوي إحصائياً خالل فترة الدراسةأنتاج ب

نوي إلنتاج مختلف  ط الس اؤل أنتاج أي من البحيرات األخرى، فقد بلغ المتوس ومع تض
ر حوالي   ٠٣٬١٤٤ألف طن، متراوحاً ما بين حد أدني قدر بحوالي  ٠٨٬١٧٤البحيرات في مص

ي قدر بحوالي ، وح٢٠٠٧ألف طن عام  . وبتقدير معادلة  ٢٠١٩ألف طن عام  ٧١٬٢٢٠د أقص
االتجاه الزمني العام إلنتاج مختلف البحيرات المصرية من األسماك تبين زيادته سنوياً بمقدار غير 

 ً   .معنوي إحصائيا

  نتاج النيل وفروعه:إ -ج 

ط ماك بلغ في متوس نوياً من األس ة  يحقق نهر النيل بمختلف فروعه إنتاجاً س فترة الدراس
ما بين حد أدني قدر بحوالي  ٧٠٬٨٦حوالي  عام  ٦٦٬٠٦ألف طن، ومتراوحاً  ، ٢٠١٤ألف طن 

ي عام  ٨٥٬١٢٠وحوالي  . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور ٢٠٠٢ألف طن كحد أقص
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ائياً ي نوياً بمقدار معنوي إحص مكي للنيل وفروعه تبين زيادة هذا اإلنتاج س قدر بحوالي اإلنتاج الس
در من  %٤٦٬٢ألف طن، أي ما يعادل حوالي  ١٣٬٢ نوي لهذا المص ط االنتاج الس من متوس

  .األسماك

  إجمالي المصادر الطبيعية: -د

ماك في مصر،  يمثل إنتاج البحار والبحيرات والنيل وفروعه المصادر الطبيعية إلنتاج األس
ألف طن، متراوحاً  ٧٥٬٣٧٧لدراسة حوالي وقد بلغ المتوسط السنوي إلنتاجها مجتمعة خالل فترة ا

ألف  ١٢٬٤٣١، وحد أقصي قدر بحوالي ٢٠١٦ألف طن عام  ٦٠٬٣٣٥بين حد أدني قدر بحوالي 
ماك ٢٠٠٣طن عام  ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام إلنتاج جميع المصادر الطبيعية من األس

ائياً قدر بحوالي  نوي معنوي إحص ه بمقدار س ألف طن، أي ما يعادل حوالي  ٦٣٬٢تبين نقص
  .% من المتوسط السنوي إلنتاج المصادر الطبيعية من األسماك خالل فترة الدراسة,٧٠

  :تطور إنتاج االستزراع السمكي -٢

سابق اإلشارة إليهما، إلي أنه في مقابل أنتاج المصادر الطبيعية من  شير بيانات الجدولين ال ت
كي في مقدمة مختلف مصادر انتاج األسماك في مصر، حيث األسماك يأتي إنتاج االستزراع السم

مكي خالل الفترة ( ط إنتاجه الس ألف طن، متراوحاً  ٢٣٬٨٧٥) حوالي ٢٠١٩ – ٢٠٠٠يبلغ متوس
ي قدر بحوالي ٢٠٠٠ألف طن عام  ١٧٬٣٤٠ما بين حد أدني قدر بحوالي   ٩٥٬١٦٤١، وحد أقص

مكي خالل . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني ٢٠١٩ألف طن عام  تزراع الس العام لتطور إنتاج االس
ائياً قدر بحوالي  نوي معنوي إحص ة، تبين زيادته بمقدار س ألف طن، أي ما  ٧٠٬١٢فترة الدراس

من المتوسط السنوي إلنتاج االستزراع السمكي خالل الفترة المشار إليها.  %٨٬٠١يعادل حوالي 
مكي كال من المزارع الحكومية  تزراع الس م االس افة إلي ويض مكية باإلض واألهلية واألقفاص الس

  :اإلنتاج السمكي بحقول األرز والمصادر األخرى الثانوية، والتي أوضحت الدراسة بشأنها ما يلي

 المزارع السمكية الحكومية:  -أ

ط الفترة ( مكية الحكومية قد بلغ في متوس ير النتائج إلي أن انتاج المزارع الس -٢٠٠٠تش
نوياً، وقد تتراوح بين حد أدني قدر بحوالي أل ٢٧٬٩) حوالي ٢٠١٩ ألف طن عام  ٧٤٬٦ف طن س
ي قدر بحوالي ٢٠٠١ . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني ٢٠١٨ألف طن عام  ٦٥٬١٣، وحد أقص
سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً، قدر العام  لتطور أنتاج المزارع الحكومية من األسماك تبين زيادته 

نوي إلنتاج هذا النوع من  %٢٤٬٣ا يعادل حوالي ألف طن، أي م ,٣بحوالي  ط الس من المتوس
  .المزارع

 المزارع السمكية األهلية:  -ب

ة حوالي  ماك خالل فترة الدراس نوي إلنتاج المزارع األهلية من األس ط الس بلغ المتوس
ألف طن عام  ٨٩٬٢٩٨ألف طن. وقد تراوح هذا اإلنتاج ما بين حد أدني قدر بحوالي  ٠٦٬٧٢٠
. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني ٢٠١٩ألف طن عام  ١٤١٠٬٠٢بحوالي ، وحد أقصي قدر ٢٠٠٠

مكية تبين زيا ائياً العام إلنتاج هذه المزارع الس نوي معنوي إحص  ٦٣٬٥٧بلغ حوالي دته بمقدار س
  .من المتوسط السنوي إلنتاج المزارع األهلية %٨٬٠٠ألف طن، أي ما يعادل حوالي 

  كية:األقفاص السم -ج

ة حوالي  مكية خالل فترة الدراس ط انتاج األقفاص الس نوياً،  ١٦٬١٢٣بلغ متوس ألف طن س
د أدني بلغ حوالي  ا بين ح ً م ا ام  ١١٬١٦متراوح ي بلغ حوالي ٢٠٠٠ألف طن ع د أقص ، وح

. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور انتاج األقفاص السمكية ٢٠١٣الف طن عام  ٣٤٬٣٢٧
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ائياً، قدر بحوالي تبين زياد نوياً بمقدار معنوي إحص ألف طن، أي ما يعادل حوالي  ٩٢٬١١ته س
  .من المتوسط السنوي إلنتاج األقفاص %٦٨٬٩

  حقول األرز: -د

ة إلي أن    ير نتائج الدراس ماك في هذه الحالة محمالً علي حقول األرز، وتش يتم إنتاج األس
ماك من هذه الحقول بلغ في ف ط إنتاج األس ة حوالي متوس نوياً،  ٦٥٬٢٠ترة الدراس ألف طن س

ي بلغ حوالي ٢٠٠٧ألف طن عام  ٣٠٬٥متراوحاً ما بين حد أدني بلغ حوالي   ٧٠٬٣٧، وحد أقص
. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج األسماك بحقول األرز تبين ٢٠٠٩ألف طن عام 

  .ًئيازيادة هذا االنتاج سنوياً بمقدار غير معنوي إحصا

في مقدمة ومع ضآلة انتاج المصادر األخرى لالستزراع السمكي، أصبحت المزارع األهلية 
بة تقدر بحوالي  مكي وبنس تزراع الس ادر أنتاج االس  %١١٬٠٧، مقارنة بحوالي %٢٧٬٨٢مص

ة، وحوالي  مكي اص الس ة،  %١٬٠٦لحقول األرز، وحوالي  %٣٦٬٢لألقف للمزارع الحكومي
   .الستزراع األخرىلمصادر ا %,٢٤وحوالي 

ر من مختلف  ماك في مص نوي إلنتاج األس ط الس بق، فقد بلغ المتوس لة لكل ما س وكمحص
ة حوالي  اإلنتاجمصادر  تزراعية خالل فترة الدراس ألف طن، متراوحاً  ٩٨٬١٢٥٢الطبيعية واالس

ي بلغ حوالي ٢٠٠٠ألف طن عام  ١٥٬٧٢٢ما بين حد أدني بلغ حوالي   ٩٩٬٢٠٣٨، وحد أقص
نوية معنوية إحصائياً طبقاً لنتائج تقدير معادلة االتجاه الزمني ٢٠١٩طن عام  ألف ، محققاً زيادة س

درت بحوالي  اج، ق ذا اإلنت ام لتطور ه ادل حوالي  ٤٩٬٦٧الع ا يع من  %٣٩٬٥ألف طن، أي م
  .المتوسط السنوي إلجمالي أنتاج األسماك خالل فترة الدراسة

  ):٢٠١٩ – ٢٠٠٠ل الفترة (تطور أنتاج أهم أصناف السمك خال -٣

بالرغم من تعدد أصناف السمك بمختلف مصادر اإلنتاج السمكي إال أن هناك أصنافاً معينة 
شير  شمل كالً من أصناف  نتائجت صدارة وهي ت سة مكان ال سة إلي انها تمثل خالل فترة الدرا الدرا

أنها بيانات الجدو ير بش ) ٣) والجدول رقم (٢ل رقم (البلطي، البوري، القراميط والبياض، التي تش
  :إلي ما يلي

  صنف البلطي:  -أ

ة حوالي  نوي إلنتاج البلطي خالل فترة الدراس ط الس ألف طن، وقد  ٩٩٬٦٥٠بلغ المتوس
حد أدني بلغ حوالي  ما بين  تاج  هذا اإلن عام  ٦٬٢٩٢تراوح  ي بلغ ٢٠٠٠ألف طن  ، وحد أقص

ير معادلة االتجاه٢٠١٩ألف طن عام  ٩٠٬١٢٢١حوالي  الزمني العام لتطور إنتاج هذا  . وتش
ألف طن سنوياً، أي ما  ٦١٬٥٣الصنف، إلي زيادة هذا اإلنتاج بقيمة معنوية إحصائياً تقدر بحوالي 

  .من المتوسط السنوي إلنتاج هذا الصنف من األسماك %٢٤٬٨يعادل حوالي 

 صنف البوري:  -ب

سة، حوا المتوسطبلغ  صنف البوري خالل فترة الدرا سنوي إلنتاج  ألف طن.  ١٢٬١٩٢لي ال
حد تاج  هذا اإلن عام  هوقد بلغ  قدر بحوالي  ٢٠٠٠األدنى  ألف طن، في حين بلغ  ٠٠٬١٠٤حيث 

ى عام  حت معادلة االتجاه  ٠٠٬٢٨٤حيث قدر بحوالي  ٢٠١٩حده األقص ألف طن، وقد أوض
ألف  ٥٢٬٤الزمني العام لتطور انتاج هذا الصنف، إلي حدوث زيادة معنوية إحصائياً تقدر بحوالي 

  .من المتوسط السنوي إلنتاج هذا الصنف من األسماك %٣٥٬٢طن سنوياً، بما يعادل حوالي 

  صنف القراميط : -ج

ة ما بين حد  في ماك خالل فترة الدراس نف من األس الوقت الذي تراوح فيه أنتاج هذا الص
، ٢٠١٣ ألف طن عام ٩٬٥٢، وحد أقصي بلغ حوالي ٢٠٠٤ألف طن عام  ٢٬٢٨أدني بلغ حوالي 
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نوي إلنتاجه حوالي  ط الس ير معادلة االتجاه الزمني العام  ٢٣٬٤٢فقد بلغ المتوس ألف طن. وتش
 ً   .لتطور أنتاج هذا الصنف إلي زيادة هذا اإلنتاج سنوياً بقيمة غير معنوية احصائيا

  :صنف البياض -د

سنوي إلنتاج صنف )، إلي أن المتوسط ال٢تشير نتائج الدراسة المستمدة من بيانات الجدول رقم (
ألف طن، وقد تراوح هذا اإلنتاج ما بين حد أدني ٧٨٬١١البياض خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي 

. كما ٢٠٠٢ألف طن عام  ٠٠٬٢١، وحد أقصي بلغ حوالي ٢٠٠٧ألف طن عام  ٦٬٨بلغ حوالي 
معنوية إحصائياً  تشير نتائج معادلة االتجاه الزمني العام لتطور انتاج هذا الصنف إلي نقصه بقيمة

من المتوسط السنوي النتاج صنف  %٥٧,٤ألف طن سنوياً، أي ما يعادل حوالي  ,٥٦ بحوالي تقدر
   البياض خالل فترة الدراسة.

  )٢٠١٩- ٢٠٠٠(ألف طن)خالل الفترة (فى مصر تطور انتاج أهم أصناف السمك من إجمالي المصادر. ٢جدول 
 إجمالي *أخري بياض  قراميط بوري  بلطي  السنة
١٥,٧٢٢ ٤٥,٢٨١ ٩,١١ ٢,٣٢ ٠,١٠٤ ٦,٢٩٢ ٢٠٠٠ 
٨٠,٧٦٩ ٢٠,٢٨٥ ٠,١٨ ٢,٤٠ ٥,١٢٣ ٩,٣٠٢ ٢٠٠١ 
٤٥,٨٠١ ٠٥,٢٩٢ ٠,٢١ ٤,٣٩ ٨,١٤٣ ٢,٣٠٥ ٢٠٠٢ 
٩٨,٨٧٥ ٠٨,٢٩١ ٤,١٩ ٣,٤٣ ٦,١٧٢ ٦,٣٤٩ ٢٠٠٣ 
٠١,٨٦٥ ٤١,٣١٤ ٤,١٤ ٢,٢٨ ٤,١٦٨ ٦,٣٣٩ ٢٠٠٤ 
٢٩,٨٨٩ ٣٩,٣٢١ ٤,١٢ ٠,٣٦ ٠,١٨٦ ٥,٣٣٣ ٢٠٠٥ 
٩٢,٩٧٠ ٢٢,٣٠٢ ٦,١٤ ٤,٤٧ ٧,٢٥٧ ٣٤٩,- ٢٠٠٦ 
٩٩,١٠٠٧ ٢٩,٣١٤ ٦,٨ ٥,٣٦ ٢,٢٨٠ ٤,٣٦٨ ٢٠٠٧ 
٦٢,١٠٦٧ ٨٢,٢٩٠ ٨,١٦ ٥,٤٨ ٠,٢٣٤ ٥,٤٧٧ ٢٠٠٨ 
٤٩,١٠٩٢ ٧٩,٢٩٧ ٨,١١ ٧,٥٥ ٩,٢٣١ ٣,٤٩٥ ٢٠٠٩ 
٧٩,١٣٠٤ ٩٩,٤١٣ ٩,١٦ ٩,٣٨ ٦,١٤٧ ٤,٦٨٧ ٢٠١٠ 
١٨,١٣٦٢ ١٨,٤٤٤ ٤,٦ ٣,٤٣ ٥,١٣٧ ٨,٧٣٠ ٢٠١١ 
٩٥,١٣٧١ ٤٥,٢٨٢ ٦,٦ ٨,٤٨ ٢,١٦٣ ٩,٨٧٠ ٢٠١٢ 
٣٩,١٤٥٤ ٧٩,٥٠٠ ٦,٦ ٩,٥٢ ٦,١٥٨ ٥,٧٣٥ ٢٠١٣ 
٨٨,١٤٨١ ٤٨,٤٠٩ ٧,٦ ٦,٤٥ ٥,١٥٢ ٦,٨٦٧ ٢٠١٤ 
٩٤,١٥١٨ ٩٤,٢٩٥ ٩,٦ ٩,٣٧ ٦,١٨٨ ٦,٩٨٩ ٢٠١٥ 
٢٦,١٧٠٦ ٣٦,٤٢٨ ١,١٠ ٥,٣٦ ٠,١٨٣ ٣,١٠٤٨ ٢٠١٦ 
٨٠,١٨٢٢ ٥٠,٤٤٢ ٥,٨ ٧,٤٣ ٩,٢٤٥ ٢,١٠٨٢ ٢٠١٧ 
٧٤,١٩٣٤ ٩٤,٤٣٢ ٤,٨ ٥,٤١ ٤,٢٧٩ ٥,١١٧٢ ٢٠١٨ 
٩٩,٢٠٣٨ ٤٩,٤٧٥ ٦,٩ ٠,٤٨ ٠,٢٨٤ ٩,١٢٢١ ٢٠١٩ 
 ٦,٢٥٠٥٩ ٨٠,٧١١٦ ٦,٢٣٥ ٥,٨٤٤ ٤,٣٨٤٢ ٣,١٣٠٢٠ إجمالي

 المتوسط
٠٢,٦٥١  
٩٦,٥١% 

١٢,١٩٢  
٣٣,١٥% 

٢٣,٤٢  
٣٧,٣% 

٧٨,١١  
٩٤, 

٨٤,٣٥٥  
٤٠,٢٨ 

٩٨,١٢٥٢  
٠٠,١٠٠ 

  أنتاج األصناف الرئيسية. –األصناف *محسوبة علي أساس أنتاج إجمالي 

نوي،  المصدر: مكية الس مكية، كتاب االحصاءات الس تصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة الس وزارة الزراعة واس
  أعداد متفرقة.

ألف طن،  ١٢,٨٩٧وطبقاً لما سبق تبين أن إنتاج األصناف المشار إليها يبلغ في مجموعه حوالي 
ألف طن.  ٩٨,١٢٥٢من المتوسط السنوي للناتج السمكي في مصر والبالغ  %٦٠,٧١أي ما يعادل حوالي 

ألصناف البوري  ,٩٤و  %٣٧,٣، %٣٣,١٥، مقارناً بحوالي %٩٦,٥١يمثل انتاج البلطي منها حوالي 
والقراميط والبياض علي الترتيب. أما بقية أصناف السمك فلم تتجاوز نسبتها مجتمعة من إجمالي االنتاج 

  . %٤٠,٢٨الي السمكي حو
 

  



  
 الوضع الراهن لإلنتاج السمكى من مصادره المختلفة فى مصر

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (148-167)   156 

  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠خالل الفترة (معادالت االتجاه الزمني العام لتطور أنتاج أهم أصناف السمك في مصر .٣جدول 
 % للتغير السنوي R2قيمة  Fقيمة  معادلة االتجاه الزمني العام نف اإلنتاجص

 بلطي
  س هـ  ٦١,٥٣+  ٠٦,٨٨ص^=  

                    )٢٤,٨ ,٩٣ ٩٥,٢٤٨ **)٧٨,١٥ 

 بوري
  س هـ  ٥٢,٤+  ٦٦,١٤٤ص^=  

                    )٣٥,٢ ,١٩ ٤١,٥ *)٣٣,٢ 

 قراميط
  س هـ  ,٤٢+ ٨١,٣٧ص^=  

                    )٠٦,١( 
٠٨ ٧١,٢, - 

 بياض
  س هـ  ,٥٦ – ٦٣,١٧ص^= 

                    )-٥٧,٤ ,٤٦ ٣٨,١٩ **)١٧,٤ 

ص^= القيمة التقديرية إلنتاج أهم األصناف السمكية باأللف طن في نسبة هـ، س هـ = ترتيب عنصر الزمن، حيث هـ 
المحسوبة، كما تشير العالمة ** إلي معنوية معامل االنحدار عند مستوي  t ، القيمة بين قوسين تشير إلي قيمة٢٠،...،١،٢،٣=
   .%٥، والعالمة * إلي معنويته عند مستوي %١

  ) .٢حسبت من بيانات الجدول رقم ( المصدر:

  ثانياً: استقرار الناتج السمكي

يعتبر استقرار الظواهر االقتصادية أمراً هاما لدي المخططين وواضعي السياسات االقتصادية لما 
لذلك من أثر علي كفاءة استخدام الموارد وضمان استقرار الدخول. ويمكن قياس مدي استقرار نشاط ما 

عرف بمعامل عدم االستقرار والذي يقيس االنحرافات السنوية المطلقة علي مدي الزمن من خالل تقدير ما ي
  :      للقيم المقدرة لظاهرة ما عن قيمتها الفعلية منسوباً إلي قيمتها المقدرة. وقد تم حسابه باستخدام المعادلة التالية

  ^ص -ص                          

  ١٠٠×      ـــــــــــــــــــــــــــــ معامل عدم االستقرار =  

  ص^                           

  

  حيث ص و ص^ تمثالن القيمة الفعلية والمقدرة للظاهرة .

اوي  تقرارها يس تقرار الظاهرة إذا كانت قيمة معامل عدم اس وتتحقق الحالة المثلي الس
  .)٤،٦(الصفر، وتزداد حالة عدم استقرارها كلما زادت قيمة هذا المعامل

ادره خالل الفترة (وبتقدير قيم مكي من أهم مص تقرار للناتج الس - ٢٠٠٠ة معامل عدم االس
  ) توصلت الدراسة إلي ما يلي:٢٠١٩

 قيمة معامل عدم استقرار الناتج السمكي من المصادر الطبيعية:  -١

تقرار لإلنتاج السمكي من ٤المدونة بالجدول رقم ( البياناتتشير  ) إلي قيمة معامل عدم االس
ط والتي تراوحت ما بين حد أدني بلغ حوالي البحر األ ي ٢٠١٣عام  ,٦٩بيض المتوس ، وحد أقص

ط عام بلغ  ٢٠٠٨عام  ١٦٬٣٩بلغ حوالي  ة. أما أنتاج البحر  ٥١٬١١وبمتوس خالل فترة الدراس
، وحد ٢٠١٤األحمر فقد تراوحت قيمة معامل عدم استقراره ما بين حد أدني بلغ واحد صحيح عام 

  .١٠٬٠٢، ومتوسط عام خالل فترة الدراسة قدر بحوالي ٢٢٬٢٦أقصي بلغ حوالي 

أما علي مستوي البحيرات، فقد تراوحت قيمة معامل عدم االستقرار في أنتاج بحيرة المنزلة 
د أدني بلغ حوالي  ا بين ح ام ٦٨٬١م ي بلغ حوالي ٢٠١٧ع د أقص ام  ٠٩٬٣٦، وح ، ٢٠٠٧ع

ط ة،  ٩٦٬١٢يقدر بحوالي  وبمتوس في حين تراوحت قيمة هذا المعامل إلنتاج خالل فترة الدراس
ي بلغ حوالي ٢٠١٠عام  ,٤٠بحيرة البرلس ما بين حد أدني بلغ حوالي  عام ٣٣٬٢٤، وحد أقص

ة بلغ حوالي ٢٠١١ ط عام خالل فترة الدراس . كما تراوحت قيمة معامل عدم ٤٤٬٥، وبمتوس
ر ما بين حد أدني بلغ حوالي  تقرار إلنتاج بحيرة ناص ي بلغ ٢٠٠١م عا ٥١٬١االس ، وحد أقص

ط عام قدر بحوالي ٢٠٠٣عام  ٠٨٬٥٢حوالي  ة، وتراوحت  ٨٤٬١٢، وبمتوس خالل فترة الدراس
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مكي من نهر النيل وفروعه ما بين حد أدني بلغ حوالي  , عام ٤٦قيمة هذا المعامل لإلنتاج الس
غ حوالي ، وبمتوسط عام خالل فترة الدراسة بل٢٠٠٠عام ٨٩٬٢٤، وحد أقصي بلغ حوالي ٢٠٠٩
٤٦٬٧.   

  قيمة معامل استقرار الناتج من أهم مصادر االستزراع السمكي:  -٢

ير بيانات الجدول رقم ( ) إلي أن أنتاج المزارع الحكومية قد تراوح قيمة معامل عدم ٤تش
تقراره بين حد أدني قدر بحوالي  ي قدر بحوالي ٢٠٠١عام  ,٠٣اس عام  ٠٧,٣٨، وحد أقص

  .٩٦,٤والي ، وبمتوسط عام بلغ ح٢٠١١
  

  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠خالل الفترة (معامل عدم االستقرار لإلنتاج السمكي من أهم المصادر .٤جدول 

 السنة
 أهم مصادر األستزراع أهم المصادر الطبيعية

بحر 
 أبيض

بحر أحمر
بحيرة 
 المنزلة

بحيرة 
 البرلس

بحيرة 
 ناصر

النيل 
 وفروعه

مزارع 
 حكومية

مزارع 
 أهلية

 أقفاص
حقول 
 األرز

١٨,١٤ -  ٥٦,٦٢ ١٦,٧٣ ٨٩,٢٤٦٠,٣٦ - ٩٩,٣٩ -  ٩٦,٢ ٦٩,٣١ ٩٤,١٤٧٨,١٤ - ٢٠٠٠
٧٠,٤٦ -  ٦٦,٨ ٧١,٢٧ ,٠٣ ٨٩,٤ ٥١,١ ٦٧,١٥ ١٣,٢١ ٤٥,١٣ ٤٧,٧ - ٢٠٠١
٩٥,١٥ - ٥٦,١٦ -  ٣٥,١٢ ٥٧,١ ٨٦,١٤٧٣,١٧ -  ٧٨,١٤ ٠٩,٣ ٨٤,١٤ ٣٥,٧ - ٢٠٠٢
١٧,١٣ - ٨٠,٢٩ -  ١٦,١٢ ,٨٢ -  ٦٩,١٧ ٠٨,٥٢ ٧٦,٤ ٤٥,١٤ ٩٥,٢٦٣٦,١٣ - ٢٠٠٣
٩١,١٢ - ٤٨,١٢ -  ١٠,٢ -  ٧٧,٥ -  ٢٩,٦ ٠٣,٧ -  ٠٨,٢ ٨٦,١١ ٠٣,٢٦٢٠,٥ - ٢٠٠٤
٦٠,١١ - ٤٥,٧١ -  ٨٣,٦ ١٧,٤ - ٢١,١٣ -  ٨٨,١٤ ٥٩,١ - ٣٠,٣٠ - ٥٨,١٤ - ٥٣,١١ - ٢٠٠٥
١٣,٧٣ -  ٥٨,١ -  ٧٦,٣ -  ٢٨,٣ -  ٥٢,١١ ٩٤,١ -  ٨٩,٤ - ٢٠,٢٨ - ١١,١٩ -  ٢٠٠٦٤٩,١٣
٨٠,٧٣ - ٢٩,٣٣ -  ١٦,٣ -  ,٢٣ ٨٠,٢٤٢١,٦ -  ٠٩,٣٦٠٢,٣ - ١٠,١٧ -  ٢٠٠٧٩٨,٣٠
٣٥,٣٤٨٣,٣٦ -  ٤٥,٧ -  ٠٦,٣ - ٣٣,١١ -  ٢٩,١٥ ٠٨,٩ - ٥٢,١٩ - ٣٧,١٤ -  ٢٠٠٨١٦,٣٩ 

٠٨,٤١٤٥,٨٣ - ٤٧,١٤ - ٦٣,٢٧ -  ,٤٦ -  ٧٠,٤٧ ٢٠,٩ - ٧٧,١٦ -  ١٢,٩ -  ٢٠٠٩٥١,٢٣ 

٠٩,٤١ ١٧,٢٤ ٢٩,٤ -  ٣٨,١٣ ١٢,١ -  ٧٧,٨ ,٤٠ ٣٩,١٦١١,٥ -  ٢٠١٠٤٧,٢١ 

٢٣,٦٨ ٥٦,١٠٢٤,٥٣ - ٠٧,٣٨ ٤٦,٧ ٣٨,٧ ٢٤ ,٣٣ - ١٤,١٣٥٩,٢ -  ٢٠١١٢٧,٢٢ 

٢٤,٦٤ ٦٠,١٦٠٥,٦٣ -  ٠٩,٥ - ١١,١٨ -  ٦٥,٦ ٧٥,١٤ -  ٠٥,١٠٥٤,٦ -  ٢٠١٢١٠,٩ 

٠٧,٦١ ٦٠,٢١٥٤,٩٨ -  ٨٨,٩ - ٥٨,١٤ - ٥١,٤٥ -  ٨١,١٩ -  ٠٦,١٠٧٧,٣٨ -  ,٦٩ - ٢٠١٣ 

١٦,٥٩ ,٢٩ -  ٤٠,٦ - ٢٢,٢٢ - ٣١,١٤ -  ٨٠,٩ -  ٧٥,١ ٤٤,٦ -  ٤٥,٤ -  ٠٣,١ - ٢٠١٤ 

٤٦,١٨ -  ٥٢,٨ -  ٢٣,٦ - ٧١,١٠ -  ٩٩,٦ -  ٨٧,٤ -  ١٩,١٥٠١,٢ -  ٠٠,١ -  ٥٢,٩ - ٢٠١٥
٥٢,٣٧ - ٤٦,١٢ -  ٥٣,٦ ٥٨,١٦ ,٠١,٢٢٨٩ -  ٥١,٢٨٤٧,٤ -  ٦٦,١٤٨٤,١١ - ٢٠١٦
٥٤,٦٤ - ٣٦,٢٠ -  ٤١,٩ ٨٢,٥ ٠٥,١٥٩٤,٩ -  ٧٠,٥ ٦٨,١ ٠٤,١٨ ٦٨,٦ - ٢٠١٧
٣٤,٤٦ - ٣٤,٢٦ -  ٠٩,١٣ ٤٨,١٥ ٥٤,٧ ٨١,٢٢ ٤٢,٧ ٣٧,٩ ٠٥,١٠٠١,١٥ - ٢٠١٨
٢٦,٢٨ - ٩٨,١٤ -  ٢٤,١١ ٠٤,٤ ٤٧,١٦ ٢٥,١٢ ٤٤,٢٠ ٠٥,٣٤ ٧٧,٢٣٢٢,٢٦ - ٢٠١٩
 ٩٧,٣٥ ٤٣,١٨ ٤٦,٩ ٩٦,٤ ٤٦,٧ ٨٤,١٢ ٤٤,٥ ٩٦,١٢ ٠٢,١٠ ٥١,١١متوسط

در: بت من بيانات الجدول رقم ( المص وبة من معادالت االتجاه الزمني العام ١حس ) بالملحق، والقيم التقديرية  لها المحس
  .) بهذه الدراسة١بالجدول رقم(

 ١٠٬٢في حين تراوحت قيمة هذا المعامل في المزارع األهلية ما بين حد أدني قدر بحوالي 
ي قدر بحوالي ، وحد أق٢٠٠٤عام  ط عام قدر بحوالي ٢٠٠٠عام  ١٦٬٧٣ص ، ٤٦٬٩. وبمتوس

ط عام  ٢٠٠٥كحد أقصي عام  ٤٥٬٧١وحوالي  ٢٠١٤, كحد أدني عام ٢٩مقارناً بحوالي  ومتوس
مكية، وحوالي  ٩٣٬١٨بلغ حوالي  ، وحوالي ٢٠٠٥كحد أدني عام  ٦١٬١١إلنتاج األقفاص الس
ي عام  ٤٥٬٨٣ ط عام قد٢٠٠٩كحد أقص ماك من حقول  ٩٧٬٣٥ر بحوالي ، وبمتوس إلنتاج األس
  .األرز

ً علي مستوي  وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن أنتاج البحر األحمر كان األكثر استقرارا
البحار، وأن أنتاج بحيرة البرلس كان األكثر استقراراً علي مستوي البحيرات وعلي مستوي المصادر 
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لمزارع الحكومية هو األكثر استقرارا علي مستوي الطبيعية إلنتاج األسماك. كما يعتبر أنتاج ا
 ً   .مصادر االستزراع السمكي وعلي مستوي جميع مصادر اإلنتاج السمكي أيضا

  :  *)٢٠١٩-٢٠١٧ثالثاً: موسمية أنتاج أهم المصادر السمكية خالل الفترة (

بة كشهر يقصد بالتغيرات الموسمية تلك التغيرات التي تحدث بانتظام في فترات زمنية متعاق
اعة معينة من كل  هر، أو حتي س بوع أو كل ش نة، أو يوم معين من كل أس هر الس معين من أش

  .)٧،١٠(يوم

هرية خالل العام،  ماك من تغيرات ش م به أنتاج األس ة إلي وفي ضوء ما يتس اتجهت الدراس
تقدير قيمة دليل تغيره الموسمي علي مستوي أهم مصادر اإلنتاج الطبيعية. ويتطلب األمر ضرورة 
ة، وقد تم  عزل هذا النوع من التغيرات عن تغيرات االتجاه العام والتغيرات الدورية والعارض

لتخلص من تأثير االتجاه الوصول إلي ذلك باستخدام طريقة النسب الموسمية والتي يتم من خاللها ا
العام بإيجاد النسب المئوية لقيم البيانات الفعلية إلي قيمها المقدرة والتي يتم الوصول إليها من خالل 

اذة فيتم الت اب معادلة االتجاه الزمني العام للظاهرة. أما التغيرات الدورية والش خلص منها بحس
نوات الالمتوسط الشهري ل توي الس تي يتم حساب دليل التغير الموسمي علي نفس الشهر علي مس

أساسها، ثم يقدر قيمة دليل التغيرات الموسمية بحساب نسبة المتوسط الحسابي لكل شهر من أشهر 
  .)٧،١٠(السنة إلي متوسط تلك المتوسطات

مكي من واقع تطور بياناته  مي لإلنتاج الس ة تقدير دليل التغير الموس وقد تم في هذه الدراس
) وذلك علي مستوي االنتاج السمكي ٢٠١٩ -٢٠١٧دالت اتجاهها العام خالل الفترة (الشهرية ومعا

تمدة من بيانات الجدولين رقمي ( ل إلي النتائج المس ادره الطبيعية، وأمكن التوص ) ٥من أهم مص
  :) والتي تشير إلي٦،(

  موسمية أنتاج المصادر البحرية: -١

ط طبقاً لدلي م انتاج البحر األبيض المتوس طه أتس مي، باالنخفاض عن متوس ل تغيره الموس
هر من يونيه حتي نوفمبر،  ط لألش هر من يناير حتي مايو، واالرتفاع عن هذا المتوس العام لألش
مبر من كل عام. وعلي  العكس من ذلك يبدأ أنتاج البحر  هر ديس ليعاود االنخفاض ابتداء من ش

ل ثم يتجه إلي االنخفاض ابتداء من مايو حتي األحمر من األسماك مرتفعاً بدءاً من يناير وحتي أبري
هر اكتوبر. ويعني ذلك إلي حد كبير تكاملية التغير  بتمبر ليعاود ارتفاعه بعد ذلك ابتداء من ش س
مي بين أنتاج البحر األبيض واألحمر حيث يتجه أنتاج األول إلي االنخفاض، مع أتجاه أنتاج  الموس

  .األخير إلي االرتفاع
   

                                                            
أقتصرت الدراسة علي موسمية أنتاج المصادر الطبيعية لعدم توفر بيانات لموسمية انتاج مصادر األستزراع السمكي والتي يبدو أنها غير *

 خاضعة لظاهرة الموسمية.



  
 ٢٠٢٢، رامى احمد 
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ادر الطبيعية خالل الفترة دليل  .٥جدول  هري بالطنمن أهم المص مكي الش مي لألنتاج الس التغير الموس
)٢٠١٩-٢٠١٧(  

  السنوات
  
  
  

 الشهور

  بحر أبيض متوسط
 االنتاج الفعلي

  بحر أحمر
 االنتاج الفعلي

  بحيرة المنزلة
 االنتاج الفعلي

** دليل التغير  ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧
٢٠١٩ ٢٠١٧٢٠١٨ الموسمي

** دليل 
غير الت

 الموسمي
٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

** دليل 
التغير 
 الموسمي

 ٦٥,٩٣ ٥١٧١ ٤٩٢٣ ٤٥٧٦ ٦٣٩٧٧١,١٤٤ ٤٧٨٨٦٧٧٢ ٧١,٦٠ ١٩٠٩ ٣١٧١ ٣٢٥٧ يناير
 ٢١,٩١ ٤٩٦٢ ٤٨٠٩ ٤٦٨١ ٥٩٩٤٨٥,١٢٣ ٤٩١٧٤٤٧١ ٧١,٥٦ ١٤٩٤ ٣٠٩٨ ٣١٩٣ فبراير
 ٩١,٩٠ ٤٩٨٧ ٤٨٥٤ ٤٧٦٧ ٥٨١١١١,١٣٣ ٦٧٤٢٣٩٦٨ ٦٦,٦٦ ٢٣٢٦ ٣٤٤٦ ٣٣٦١ مارس
 ٨٨٠٦ ٤٩٣٥ ٤٣٣٨ ٥٠٢٤ ٤٠٦٥٥٥,١١٢ ٥٧٥٠٤١٥٩ ٥١,٨٢ ٣٣٠٧ ٤٢٨٤ ٣٦٩٢ ابريل
 ١٠,٩٦ ٥٢٥٩ ٥٦٠٢ ٥٠٤٣ ٣٠٦٠٤٠,٧٩ ٣٥٦٥٣٢٥٤ ٥٥,٩٧ ٤٣١٣ ٤٨٠٠ ٤٢٠٨ مايو
 ٣٢,١٠٢ ٦٨٩٥ ٥٣٤٢ ٥١٦٦ ٥٤,٢٨ ٩٥٣ ١٤٩٦١١٠١ ٤١,١١٥ ٥٢٩٥ ٥٤٤٢ ٥٠٠٨ يونيه
 ٥٢,١١٣ ٩١٥٢ ٥٤٠٠ ٥٣١٢ ٨٠,١٤ رصف ٩٢٩ ٩٠٥ ١٤,١١٦ ٥٥٨٥ ٥٠٦٩ ٥١٧٤ يوليو
 ٣٢,١١٣ ٩١٩٣ ٥٥٤٩ ٥٣٥٤ ١٩,٧ صفر ٣٨٨ ٥٠٣ ٧٥,١٣٢ ٥٥٩٥ ٥٩٧٩ ٦٥١٦أغسطس
 ١٦,١٠٨ ٨٩٥٩ ٥٥٣٢ ٤٩٨٨ ١٩٣٨٣٣,٥٩ ٢٧٦٩٢٧٠٥ ١٢,١٣٢ ٥٤٦٩ ٦١٠٤ ٦٤١٥ سبتمبر
 ٣١,١٠٧ ٧٧٦٨ ٦٤٦٩ ٥١٥٤ ٧٩٤٩٦٥,١٨٣ ٧٣٦٤٧٧١٤ ٢٣,١٢٨ ٤٧٩٦ ٦٠٩٠ ٦٥٦٥ أكتوبر
 ٩٢,١٠٦ ٧١٦٣ ٦٢٥٣ ٥٩٣٣ ٨٠٢٣٧٨,١٧٣ ٥٩٢١٧٨٨٥ ٠٨,١١٥ ٤٢٤٥ ٥٢٦٢ ٦١٣٦ نوفمبر
 ٥٣,٨٨ ٥٥٩٤ ٦٠٤٢ ٤٦٠٧ ٦٧٤٥١٢,١٣٩ ٦١١٨٤٦١٩ ١٨,٩٦ ٣٦٨٤ ٣٩٨٥ ٥٤٠١ ديسمبر
  السنوات

  
  
  

 الشهور

  بحيرة البرلس
 االنتاج الفعلي

  بحيرة ناصر
 االنتاج الفعلي

  النيل وفروعه
 االنتاج الفعلي

ليل التغير ** د ٢٠١٩ ٢٠١٧٢٠١٨
 ٢٠١٩ ٢٠١٧٢٠١٨ الموسمي

** دليل 
التغير 
الموسمي

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩
** دليل   

التغير 
 الموسمي

 ٣١,٩٢ ٥٧٩٧ ٢٧٤٩ ٦٠,١١٠٦٠٢٥ ٢١٨٣ ٢١٢٦ ١٦٥٦ ١٠,٨٣ ٥٢٨٦ ٤٥٨٩ ٤٤٦٨ يناير
 ١٣,٨٦ ٥٦٢٥ ٥٤٤٧ ٦١,١١٥٥٣٢٩ ٢١١٧ ٣٠٢٣ ١٣٤٠ ٣٩,٨٨ ٥٥٧٨ ٤٩٢٢ ٤٩١٠ فبراير
 ٩٥,٩٧ ٦٤٧٠ ٦٣٦٥ ٥٠,١٣٤٥٨٢٤ ٣١٧٢ ٣٥٨٧ ١٢٠٤ ٤٤,٧٨ ٤٩٩٩ ٣٩١٣ ٤٨٥٦ مارس
 ٩٥,٩٨ ٦٤٩٩ ٦٣١٤ ٦٠٤٢ ٤٢,٣٥ ١٦٦٨ ٩٢٠ صفر ٩٥,٨٨ ٥٤٢٩ ٥٢٦٢ ٥١٣٧ ابريل
 ٠٥,١٠٥ ٦٨٦٦ ٦٥٠٣ ٦٦٥٥ ٨٨,٤٠ ١٠٦٣ ١٢٣ ١١٠١ ١٧,٨٧ ٥٤٧٥ ٥١٥٠ ٥٠٨٢ مايو
 ٧٢,١٠٧ ٧٥٨٨ ٦٦٧٣ ٦٢٨٤ ١٤,٨٧ ١٥٦٩ ٢٠٠٧ ١٥٦٣ ٥٠,٩٣ ٦٥٤٨ ٥٤٠١ ٥٢١٤ يونيه
 ١٥,١١١ ٧١٦٧ ٦٩١٩ ٧١١٥ ٠٤,٩٨ ١٧١١ ٢٣٧٣ ١٨٠١ ٩٥,١٠٤ ٨١٢٧ ٦١٠٩ ٥٤٠٥ يوليو
 ٤٥,١١٠ ٧٠٤٨ ٦٧٧٢ ٧٢٥٢ ٢٢,٨٦ ١٣٣٧ ١٨٦٩ ١٩٤٣ ٣٦,١١٨ ٩١٧٩ ٧١٩٣ ٦٠٣٦أغسطس
 ٤٣,١٠٤ ٦٥٤١ ٦٤٦٨ ٨٥,١٣٢٦٩٢٠ ٣٠٠١ ٣٣٩٧ ٢١٢٥ ٢١,١١٦ ٨٠٣١ ٧٠٦٤ ٦٨٩٠ سبتمبر
 ٠٢,١٠٢ ٦٥٠٠ ٦١٦٣ ٨٥,١٢٩٦٨١٥ ٢٧٦٥ ٣٢٠٥ ٢٤٠٠ ٨٠,١١٦ ٧٦٨٧ ٧٢٤٨ ٧٣٠٦ أكتوبر
 ٦٥,٩١ ٥٧٠٩ ٥١٤٢ ٣٦,١١٨٦٦٥١ ٢٧١٢ ٢٨٥٣ ٢٢٣٤ ٧١,١١٣ ٧٦١١ ٧٣٦٥ ٦٩٥٤ نوفمبر
 ٢٠,٩٢ ٥٥٦٦ ٥٢٢٤ ٥٣,١١٠٦٨٢٠ ٢١٧٢ ٢٧٢٣ ٢٣٨٤ ٤٣,١١٠ ٧١٩٦ ٧١٩٣ ٧٠٧٠ ديسمبر

)، وأستبعاد أثر األتجاه العام ٦هو مبين بالجدول رقم ( *تم حسابه بعد تقدير معادالت األتجاه الزمني العام، للظاهرة طبقاً لما
  وأثر التغيرات الدورية والطارئة.

: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،كتاباألحصاءات السمكية السنوي، أعداد المصدر
  متفرقة.

هري  .٦جدول  ادر الطبيعية خالل معادالت األتجاه الزمني العام للتطور الش ماك بالطنمن أهم المص ألنتاج األس
  )٢٠١٩-٢٠١٧الفترة (

 % R2قيمة  Fقيمة معادلة األتجاه الزمني العام مصدر األنتاج
  س ٢٣,٤ – ٧٥,٤٦٢٤ص^ =  البحر األبيض

                      )-٢٠,( 
٠٣ ,٠٤, - 

  س ٠٤,٥+  ١١,٤٠٦٦ص^ =         البحر األحمر
                      )١٢,٠( 

٠٣ ,٠٢, - 

  س ٥٠,٧٧+  ٦٤,٤٢٨١ص^ =  بحيرة المنزلة
                      )٣٦,١ ,٤٠ ٨٣,٢٣ **)٨٨,٤ 

  س ٦٣,٦٨+  ٧٤,٤٨٩١ص^ =  بحيرة البرلس
                      )١١,١ ,٣١ ٦١,١٦ **)٠٨,٤ 

  س ٤٤,٤٦+  ٥٠,١٥٥٠ص^ =  بحيرة ناصر
                      )٢٢,٢ ,٠٨ ١٧,٤ *)٠٤,٢ 

  س ١٥,٢+  ١١,٦٣١٧ص^ =  النيل وفروعه
                      )٢١,٠( 

٠٣ ,٠٥, - 

) حيث ٢٠١٩-٢٠١٧^= القيمة التقديرية لالنتاج السمكي الشهري بالطن من أهم المصادر ، س هـ = ترتيب األشهر خالل الفترة (هـص
، %١المحسوبة، كما تشير العالمة ** إلي معنوية معامل األنحدار عند مستوي  tقيمة . القيمة بين قوسين تشير إلي٣٦، ...، ٣، ٢، ١هـ = 

  ) . %٥والعالمة * إلي المعنوية عند مستوي 
  ). ٥حسبت من بيانات الجدول رقم ( المصدر:
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  موسمية أنتاج البحيرات: -٢

م باأل مية إلي أن أنتاج بحيرة المنزلة يتس ير تقديرات دليل التغيرات الموس نخفاض عن تش
م باألرتفاع بدءاً من  هر مايو، ويتس هر يناير من كل عام وحتي ش ط االنتاج العام بدءاً من ش متوس
شهر يونيه وحتي شهر نوفمبر، ثم يعاود إنخفاضه بدءاً من شهر ديسمبر، وهو يتماثل في ذلك لحد 

هر ينا م أنتاجهاباألنخفاض من ش مية أنتاج بحيرة البرلس التي يتس هر كبير مع موس ير وحتي ش
هر يوليه وحتي نهاية العام، األمر الذي يعكس درجة عالية من التوافق في  يونيه، وباألرتفاع من ش

  التحرك الموسمي ألنتاج البحيرتين المشار إليهما.

أما بحيرة ناصر فتشير قيمة دليل تغير إنتاجها الموسمي إلي زيادة هذا األنتاج خالل األشهر 
إنخفاضه بدءاً من شهر أبريل وحتي شهر أغسطس، ليعاود ارتفاعه بدءاً من يناير وحتي مارس، و

  من  شهر سبتمبر وحتي شهر ديسمبر من كل عام. 

باألنخفاض خالل  يل وفروعه  تاج نهر الن م أن حد كبير، يتس لك إلي  وعلي النقيض من ذ
هر أبريل، كما يتس هر يناير وحتي ش هر األربعة األولي من كل عام بدءاً من ش م هذا األش

األنتاجباألرتفاع خالل الستة أشهر التالية بدءاً من شهر مايو وحتي شهر أكتوبر، ليعاود األنخفاض 
بعد ذلك في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، وهو ما يعكس التوجه التكاملي بين أنتاج كل من 

  بحيرة ناصر ونهر النيل وفروعه. 

بق يمكن القول أنه في حين تظهر وء ما س مية في أنتاج  وفي ض قيمة دليل التغيرات الموس
ط والبحر األحمر،  ماك بين البحر األبيض المتوس ماك، تكامالً في التوجه األنتاجي من األس األس
ر ونهر النيل وفروعه، فإن قيمة هذا الدليل تظهر توافقا في التوجه األنتاجي لكل  وبين بحيرة ناص

ة وبحيرة الب ة، من بحيرة المنزل احي اج رلس من ن ا في إنت اج البحر وتوافق ل من البحيرتين وأنت ك
  األبيض المتوسط من ناحية أخري.

  ):٢٠١٩-٢٠١٧رابعاً: التوزيع الجغرافي للناتج السمكي خالل الفترة (

) إلي توزيع الناتج السمكي من المصادر الطبيعية واألستزراعية ٧تشير بيانات الجدول رقم (
  )، حيث تبين ما يلي: ٢٠١٩-٢٠١٧(علي محافظات مصر في متوسط الفترة 

تشارك جميع محافظات مصر في أنتاج السمك من المصادر الطبيعية بنسب تتراوح ما بين حد  -١
ي يقدر بحوالي ,٠٨يقدر بحوالي *أدني وهاج، وحد أقص  %٨٨,٢٣% بمحافظتي مطروح وس

اهمتها في انتاج السمك بمحافظة كفر الشيخ، وتأتي محافظة الدقهلية في المرتبة الثانية من حيث مس
بة تقدر بحوالي  ادر الطبيعية بنس يليها في ذلك محافظات البحر األحمر ،  %٠٣,١٣من المص

، %٠٥,٦، %٦٧,٦، %٧٤,٧،  %٧١,٨بورسعيد، أسوان، دمياط والبحيرة بنسب تقدر بحوالي 
ة بعض المحافظات  %١٨,٥و اهم ة مس ب ه نس مت في لذي أتس علي الترتيب.وفي الوقت ا

 %١باألنخفاض، فقد أتسمت نسبة بعضها اآلخر باألنخفاض الشديد الذي لم تصل معه إلي األخري
  من إجمالي انتاج المصادر الطبيعية. 

من إجمالي عدد المحافظات في األنتاجاألستزراعي لألسماك، في حين  %٤٨ال يشارك حوالي  -٢
تحوزت  ماك في مختلف ٥أس يب األكبرمن أنتاج األس تزراع،  محافظات علي النص ادر األس مص

، %٠٧,٤٧وتأتي في مقدمة هذه المحافظات محافظة كفر الشيخ والتي قدرت نسبة أنتاجها بحوالي 
عيد،  %٣٢,١١لمحافظة دمياط،  %٩٣,١٥مقارنة بحوالي  لمحافظة  %١٠,١١لمحافظة بورس

  لمحافظة الشرقية. ٧٥,١٠البحيرة و 

  

                                                            
 % .  ,٠٤ حوالي السمكي األنتاج إجمالي من انتاجها يتجاوزنسبة لم التي المشروعات خارج ذلك من يستثني*
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  ) (باأللف طن)٢٠١٩-٢٠١٧متوسط الفترة (صر فىم فى التوزيع الجغرافي لألنتاج السمكي .٧جدول 

 المنطقة
 إجمالي   إستزراع   مصادر طبيعية  
 % كمية   % كمية   % كمية  

 ,٠٩ ٦٥,١   صفر صفر   ,٤٣ ٦٥,١   القاهرة
 ١٨,١ ٧٥,٢٢   ,٦٨ ٥٤,١٠   ٢١,٣ ٢١,١٢   األسكندرية
 ٦١,١٠ ١٠,٢٠٥   ٣٢,١١ ٦٧,١٧٥   ٧٤,٧ ٤٣,٢٩   بورسعيد
 ,٨٦ ٥٣,١٦   ,١٣ ٩٩,١   ٨٢,٣ ٥٤,١٤   السويس
 ٩٨,١٣ ١١,٢٧٠   ٩٣,١٥ ١١,٢٤٧   ٠٥,٦ ٠٠,٢٣   دمياط
 ٧٢,٢ ٥١,٥٢   ,١٩ ٩٣,٢   ٠٣,١٣ ٥٨,٤٩   دقهلية
 ,٣٥ ٦٩,٦   صفر صفر   ٧٦,١ ٦٩,٦   منوفية
 ,٨١ ٧٢,١٥   صفر صفر   ١٣,٤ ٧٢,١٥   قليوبية
 ٥٠,٤٢ ٢٥,٨٢١   ٠٧,٤٧ ٤٠,٧٣٠   ٨٨,٢٣ ٨٥,٩٠   كفر الشيخ
 ,٣٧ ٢٠,٧   صفر صفر   ٨٩,١ ٢٠,٧   الغربية
 ٧٠,٨ ١٣,١٦٨   ٧٥,١٠ ٨٠,١٦٦   ,٣٥ ٣٣,١   يةالشرق

 ٩٤,٩ ٠١,١٩٢   ١٠,١١ ٣٠,١٧٢   ١٨,٥ ٧١,١٩   البحيرة
 ٤٥,١ ٩٧,٢٧   ٤٩,١ ٠٥,٢٣   ٢٩,١ ٩٢,٤   األسماعيلية
 ,١٦ ١٦,٣   صفر ,٠٩   ,٨١ ٠٧,٣   الجيزة

 ,٤٣ ٢٦,٨   ,٠٣ ,٤٧   ٠٥,٢ ٧٩,٧   بني سويف
 ٢٠,١ ٢٤,٢٣   ٠١,١ ٧٠,١٥   ٩٨,١ ٥٤,٧   الفيوم
 ,٤٩ ٥٣,٩   صفر صفر   ٥١,٢ ٥٣,٩   المنيا
 ,٣٣ ٤٦,٦   صفر صفر   ٧٠,١ ٤٦,٦   أسيوط
 ,٠٢ ,٣١   صفر صفر   ,٠٨ ,٣١   سوهاج
 ,٠٣ ,٦٢   صفر صفر   ,١٦ ,٦٢   قنا 
 ,٠٥ ٠٥,١   صفر صفر   ,٢٨ ٠٥,١   األقصر
 ٣١,١ ٣٤,٢٥   صفر صفر   ٦٧,٦ ٣٤,٢٥   أسوان

 ,١٩ ٦٤,٣   صفر ,٠١   ,٩٥ ٦٣,٣   شمال سيناء
 ,١٢ ٢٤,٢   صفر ,٠٢   ,٥٨ ٢٢,٢   جنوب سيناء

 ,٢٥ ٨٣,٤   ,٣٠ ٦٦,٤   ,٠٤ ,١٧   خارج المشروعات
 ٧١,١ ١٥,٣٣   صفر صفر   ٧١,٨ ١٥,٣٣   بحر أحمر 
 ,١٣ ٤٣,٢   صفر صفر   ,٦٤ ٤٣,٢   الوادي الجديد
 ,٠٢ ,٣١   صفر صفر   ,٠٨ ,٣١   مطروح

   ٠٠,١٠٠ ١٩,١٩٣٢   ٠٠,١٠٠ ٧٤,١٥٥١   ٠٠,١٠٠ ٤٥,٣٨٠ 

مة لتنمية الثروة السمكية، كتاب االحصاءات السمكية السنوي، أعداد وزارة الزراعة وأستصالح األراضي، الهيئة العا المصدر:
  متفرقة.

أما بقية محافظات مصر المشاركة في عملية األستزراع السمكي فقد تضاءلت نسبة مساهمتها في 
  % . ,٠٣هذا األنتاج حتي وصلت إلي أدناها بمحافظة بني سويف بنسبة تقدر بحوالي 

في انتاج األسماك من مصدريها الطبيعي واالستزراعي،  في ضوء مساهمة المحافظات -٣
ام،  يم المحافظات إلي ثالثة أقس م األوليمكن تقس مكي وهي  يضم القس ديدة الغني الس محافظات ش

، ومحافظة دمياط %٥٠,٤٢تضم كالً من محافظة كفر الشيخ بنسبة مساهمة إنتاجية تقدر بحوالي 
بة تقدر بحوالي  بة تقدر بحوالي ، ومحافظة بور%٩٨,١٣بنس عيد بنس ، محافظة %٦١,١٠س

بة تقدر بحوالي  بة تقدر بحوالي %٩٤,٩البحيرة بنس رقية بنس ، وبإجمالي %٧٠,٨، ومحافظة الش
فيضم المحافظات التي تساهم في األنتاج السمكي بنسبة  أما القسم الثاني. %٧٣,٨٥يقدر بحوالي 

ت محافظات %٣، %١تتراوح ما بين  م س م هذا القس بة  . ويض في مقدمتها محافظة الدقهلية بنس
بة تقدر بحوالي %٧٢,٢تقدر بحوالي  ها في ذلك محافظة البحر األحمر بنس ، ثم %٧١,١، يلي

بة تقدر بحوالي  ماعيلية بنس بة تقدر بحوالي  ٤٥,١محافظة األس يناء بنس مال س ومحافظة ش
ية بنسبة تقدر بحوالي ، ومحافظة االسكندر%٢٠,١، ومحافظة الفيوم بنسبة تقدر بحوالي %٣١,١
م الثالث واألخير،.%٥٧,٩، وبإجمالي يقدر بحوالي %١٨,١ م القس تلك المحافظات الفقيرة  ويض
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من إجمالي األنتاج السمكي وهي تضم  %١نسبياً في أنتاجها السمكي والتي يقل أنتاج اي منها عن 
ابقين والتي تأتي محاف مين الس وهاج في المحافظات األخري التي لم ترد في القس ظتي مطروح وس

بة ال تتجاوز حوالي  م بحوالي ,٠٢مؤخرتها بنس اهم جميع محافظات هذا القس % لكل منهما. وتس
٧٠,٤% .  

ية  م األول يمثل مناطق األنتاج الرئيس بق يمكن القول أن محافظات القس وء ما س وفي ض
زراعي السمكي أكثر لألسماك في مصر، وأن هذا التمنطق يعود بالدرجة األولي إلي النشاط األست

بح هو  مكي أص تزراع الس ادر الطبيعية، األمر الذي يؤكد أن األس من رجوعه إلي أنتاج المص
  الموجه الرئيسي للنشاط األنتاجي السمكي في مصر. 

  خامساً: التجارة الخارجية لألسماك:

روري ألتاحة ما يعجز األنتاج المحلي عن توفير لك الض ه. تعتبر التجارة الخارجية المس
تيراد كميات متزايدة من  ر إلي إس ورغم ما يمثله ذلك من عبء علي ميزانية الدولة فقد لجأت مص

ماك خالل الفترة( ألف طن عام  ٧٢٢) تراوحت بين حد أدني يقدر بحوالي ٢٠١٩ – ٢٠٠٠األس
العام الزمنى . وبتقدير معادلة األتجاه٢٠١٩ألف طن عام  ٢٠٣٩وحد أقصي يقدر بحوالي  ٢٠٠٠

نوياً، تعادل حوالي  ٢٠,١١التطور تبين زيادة تلك الواردات بحوالي لهذا  من  %٣٨,٤ألف طن س
ة (جدول رقم  ماك خالل فترة الدراس نوي لواردات األس ط الس ) والبالغ ٩، وجدول رقم  ٨المتوس

ية لتوفيرها تراوحت بين حد أدني يقدر  ٥٥,٢٥٥حوالي  لدولة أعباء مال ألف طن. وقد تحملت ا
ي يقدر بحوالي ٢٠٠٥ألف دوالر عام  ٨٩٠٤٦بحوالي  ألف دوالر عام  ٨٢٩٨٦٨، وحد أقص
. وبتقدير معادلة األتجاه الزمني العام لتطور قيمة واردات األسماك خالل فترة الدراسة تبين ٢٠١٩

نوياً، أي ما يعادل حوالي  ٤٢,٤٠٩١٠زيادتها بحوالي  ط  %١٨,١٠ألف دوالر س من المتوس
  ).٨ألف دوالر.(جدول رقم  ٦٠,٤٠١٨٣٢السمكية والبالغ حوالي  السنوي لقيمة الواردات

ة  ط فترة الدراس ماك بما يتجاوز في متوس دير األس ر من تص وفي المقابل، لم تتمكن مص
در بحوالي  ٣٠,١٤حوالي  د أدني ق اً بين ح ام  ,٩٦ألف طن متراوح وحوالي  ٢٠٠٠ألف طن ع

ر  . وبتقدير معادلة األتجاه٢٠٠٦ألف طن عام  ٨١,٤٧ ادرات مص الزمني العام لتطور كمية ص
نوياً بحوالي  ماك تبين زيادتها س من  %٣٥,١٤ألف طن، اي ما يعادل حوالي  ٠٥,٢من األس

المتوسط السنوي لتلك الواردات السابق الشارة إليه. أما قيمة تلك الصادرات فقد بلغت في متوسط 
ة حوالي  ألف  ٩٣٨ن حد أدني يقدر بحوالي ألف دوالر، متراوحه ما بي ٤٥,١٧٩٧٠فترة الدراس

ي يقدر بحوالي ٢٠٠٤دوالر عام  . وبتقدير معادلة ٢٠١٩ألف دوالر عام  ٥٣٢٣٨، وحد أقص
نوياً بحوالي  الزمنى األتجاه ادرات تبين زيادتها س ألف دوالر، أي  ٨٢,٢٦٠٧العام لقيمة تلك الص

خالل فترة الدراسة. (جدول من المتوسط السنوي لقيمة تلك الصادرات  %٥١,١٤ما يعادل حوالي 
  السابقين) ٩، جدول رقم  ٨رقم : 

صادرات المصرية من األسماك، يمكن  وبالنظر إلي تطور كل من كمية وقيمة الواردات وال
عارها  ا إلي زيادة أس القول أن زيادة عبء الورادات ال يعود فقط إلي زيادة كميتها وأنما يعود أيض

صادرات يعود بالدرجة األولي  حيث تزيد القيمة بمعدل يفوق معدل زيادة الكمية، وأن زيادة عائد ال
ادرات. وقد بلغ  اوي معدل زيادة الكمية ومعدل زيادة قيمة الص إلي زيادة كميتها، حيث يكاد يتس

ة حوالي  عار الواردات خالل فترة الدراس نوي ألس ط الس دوالر/ طن، مقابل  ٤٢,١٥٧٢المتوس
  الصادرات خالل نفس الفترة.  دوالر/ طن ألسعار ٦٧,١٢٥٦حوالي 
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  سادساً: استهالك األسماك ونسبة األكتفاء الذاتي منها: 

تهالك  ماك وتطور تجارتها الخارجية، تراوح المتاح لألس وء تطور الناتج من األس في ض
ألف طن  ٩٣٧)،بين حد أدني بلغ حوالي ٨من األسماك في مصر طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (

ي بلغ حوالي ، ٢٠٠٠عام  .وبتقدير معادلة األتجاه الزمني ٢٠١٩ألف طن عام  ٢٥١٠وحد أقص
 ٦٠,٧٦العام لتطور كمية المتاح لألستهالك من األسماك خالل فترة الدراسة تبين زيادتها بحوالي 

نوياً، أي ما يعادل حوالي  تهالك والمقدر %١٣,١٠ألف طن س نوي للمتاح لألس ط الس من المتوس
تهالك والتطور ٩ألف طن.(جدول رقم  ٦,١٤٩٣٦بحوالي  ).كذلك، وفي ضوء تطور المتاح لألس

في عدد السكان، حقق متوسط استهالك الفرد زيادة سنوية قدرت طبقاً لمعادلة األتجاه الزمني العام 
تهالك الفرد من  %٨٢,٢كيلو جرام، أي ما يعادل حوالي  ,٥٢بحوالي  نوي الس ط الس من المتوس

ماك خالل فترة ا ة والبالغ حوالي األس كيلو جرام. كما أمكن تحقيق زيادة طفيفة في  ٤٥,١٨لدراس
ماك قدرت بحوالي  بة األكتفاء الذاتي من األس نوياً، أي ما يقارب حوالي  %,٣نس % من ,٣٦س

ة والبالغ حوالي  ماك خالل فترة الدراس بة األكتفاء الذاتي من األس نوي لنس ط الس المتوس
  ). ٩رقم ، وجدول ٨.(جدول رقم %٦٠,٨٣

  تطور انتاج واستهالك األسماك وتجارتها الخارجية .٨جدول 

األنتاج* السنة

 الصادرات الواردات
عدد 

السكان 
 باأللف

المتاح 
 لألستهالك
باأللف طن

متوسط 
استهالك 
  الفرد
 بالكيلو

نسبة 
األكتفاء 
  الذاتي
 

  ميةكال
باأللف 
 طن

  القيمة
  باأللف
 دوالر

  الكمية
باأللف طن

  القيمة
  األلفب

 دوالر
٠٥,٧٧ ٦٥,١٤ ٩٣٧ ٦٣٩٧٦ ١١٢٤ ٩٦,٠ ١٢٨٧٥٩ ٢١٤ ٢٠٠٠٧٢٢ 
٦١,٧٤ ٧٩,١٥ ١٠٣٢ ٦٥٣٣٦ ١٢٨٥ ٢٢,١ ١٣٤١٥٠ ٢٦١ ٢٠٠١٧٧٠ 
٠٧,٨٤ ٢٩,١٤ ٩٥٣ ٦٦٦٦٨ ٢٢٤٣ ٥٦,٢ ٩٣٧٩٩ ١٥٤ ٢٠٠٢٨٠١ 
٥٧,٨٤ ٢٤,١٥ ١٠٣٦ ٦٧٩٧٦ ٣٠٤٦ ١٣,٣ ٩٠٨٩٧ ١٦٣ ٢٠٠٣٨٧٦ 
٨٠,٧٩ ٦٣,١٥ ١٠٨٤ ٦٩٣٣٠ ٩٣٨ ٩١,١ ١٠٩٥٥٣ ٢٢١ ٢٠٠٤٨٦٥ 
٩٠,٨٢ ٣١,١٥ ١٠٧٢ ٦٩٩٩٧ ٣٩٠٨ ١٢,٥ ٨٩٠٤٦ ١٨٩ ٢٠٠٥٨٨٩ 
٦٧,٨٢ ٦٢,١٦ ١١٧٤ ٧٠٦٥٣ ٣٣٦١ ٠٥,٤ ١٠٣١٤٣ ٢٠٨ ٢٠٠٦٩٧١ 
٨٤,٧٩ ٩٨,١٦ ١٢٦٣ ٧٤٣٥٧ ٤٤٧١ ٤٢,٤ ٢١٥٥٠٢ ٢٠٠٧١٠٠٨٢٥٩ 
١٤,٨٩ ٩٥,١٥ ١١٩٨ ٧٥٠٩٧ ١٠٧٦١ ٧٣,٦ ٣٦٧٩٧٣ ٢٠٠٨١٠٦٨١٣٧ 
٦٤,٩٠ ٧٠,١٥ ١٢٠٦ ٧٦٨٢٣ ١٢٥٣٦ ٥٩,٧ ٣٤٨١٣٦ ٢٠٠٩١٠٩٣١٣٦ 
١٣,٨٤ ٧٠,١٩ ١٥٥١ ٧٨٧٢٨ ١٤٣٧٨ ٦٠,١٠ ٤٦٦٥٤٣ ٢٠١٠١٣٠٥٢٥٧ 
٧٥,٨٨ ٠٩,١٩ ١٥٣٥ ٨٠٤١٠ ٢٤٥٢٤ ٤٩,٩ ٥٤٣٩٧٢ ٢٠١١١٣٦٢١٨٢ 
١٢,٨١ ٥٥,٢٠ ١٦٩١ ٨٢٣٠٥ ١٨٧٧١ ٨١,١٥ ٧٩٤٨١٧ ٢٠١٢١٣٧٢٣٣٥ 
١٠,٨٧ ٧٣,١٩ ١٦٧٠ ٨٤٦٢٨ ٢٣٤٣٢ ٤٥,٢٠ ٤٣١٩٠٩ ٢٠١٣١٤٥٤٢٣٦ 
٩٤,٨١ ٨٣,٢٠ ١٨٠٨ ٨٦٨١١ ٣٣٣٥٢ ٠٠,٢٨ ٧٤٥٧١٣ ٢٠١٤١٤٨٢٣٥٥ 
٦١,٨٤ ١٨,٢٠ ١٧٩٥ ٨٨٩٥٨ ٣١٠١٩ ٧٠,١٩ ٧٥٥٩٧٥ ٢٠١٥١٥١٩٢٩٦ 
٦٣,٨٦ ٦٤,٢١ ١٩٧٠ ٩١٠٢٣ ٤٨٧٥٩ ٨١,٤٧ ٥٤١٠٧٦ ٢٠١٦١٧٠٦٣١١ 
٦١,٨٤ ٧٢,٢٢ ٢١٥٤ ٩٤٧٩٩ ٣٦٠١٤ ١١,٣٥ ٥٥٩٤٧٢ ٢٠١٧١٨٢٣٣٦٧ 
٦٦,٨٦ ٩٨,٢٢ ٢٢٣٣ ٩٧١٤٧ ٣٢٢٤٩ ٣٠,٢٦ ٦٨٦٣٤٩ ٢٠١٨١٩٣٥٣٢٤ 
٢٤,٨١ ٣٨,٢٥ ٢٥١٠ ٩٨٩٠٢ ٥٣٢٣٨ ٠١,٣٥ ٨٢٩٨٦٨ ٢٠١٩٢٠٣٩٥٠٦ 
 ٦٠,٨٣ ٤٥,١٨ ٤٥,١٧٩٧٠٢,٧٩١٩٦٦,١٤٩٣ ٥٥,٢٥٥٦,٤٠١٨٣٢٣٠,١٤ ١٢٥٣المتوسط

  المصدر: جمعت وحسبت من:
السمكية، كتاب األحصاءات السمكية السنوي، أعداد وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة  -١

 متفرقة. 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة األنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية،  -٢

 أعداد متفرقة. 

 

  



  
 الوضع الراهن لإلنتاج السمكى من مصادره المختلفة فى مصر

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (148-167)   164 

ماك وتجارتها الخارجيةخ .٩جدول  تهالك األس الل الفترة معادالت األتجاه الزمني العام لتطور وأس
)٢٠١٩ -٢٠٠٠(  

 R2قيمة  Fقيمة معادلة األتجاه الزمني العام الظاهرة
%التغير 
 السنوي

  األنتاج
 باأللف طن 

  س٥٠,٦٧+ ٢٦,٥٤٤ص^ = 
                      )٣٩,٥ ,٩٦ ٨٨,٤٥٥ **)٣٥,٢١ 

  كمية الواردات
 باأللف طن 

  س٢٠,١١+  ٠١,١٣٨ص^ = 
                      )٣٣,٤**( 

٣٨,٤ ,٤٨ ٧٣,١٨ 

قيمة الواردات باأللف 
 دوالر

  س٤٢,٤٠٩١٠+  ٨٤,٢٧٧٢٦-ص^ = 
                      )٦٥,٨**( 

١٨,١٠ ,٨٠ ٨٠,٧٤ 

  كمية الصادرات
 باأللف طن

  س٠٥,٢+  ٢٣,٧ -ص^ = 
                      )٣٥,١٤ ,٧٧ ٤١,٦٤ **)٠٣,٨ 

  قيمة الصادرات
 باأللف دوالر

  س ٠٧,٢٦+  ٦٨,٩٤١١ -ص^ = 
                      )١٥ ,٨٦ ١١,١١٨ **)٨٧,١٠, 

  عدد السكان 
 باأللف نسمة 

  س٠٥,١٨٤١+  ١٥,٥٩٨٦٥ص^ = 
                      )٣٢,٢ ,٩٨ ٤٣,٩٧٩ **)٣٠,٣١ 

  المتاح لألستهالك
 باأللف طن

  س٦٠,٧٦+  ٣٣,٦٨٩ص^ = 
                      )١٣,٥ ,٩٢ ٩٥,٢٣٢ **)٢٦,١٥ 

ستهالك الفرد متوسط ا
 (بالكيلو)

  س ,٥٢+  ٠١,١٣ص^ = 
                      )٨٢,٢ ,٨٩ ٠١,١٤٨ **)١٧,١٢ 

  س,٣+  ٥٠,٨٠ص^ =  نسبة األكتفاء الذاتي
                      )٣٦ ,١٤ ١٧,٤ *)٠٤,٢, 

،...،  ٣، ٢، ١حيث هـ =  ^ = القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة في السنة هـ ، سهـ  = ترتيب عنصر الزمن،هـص
، %١المحسوبة، كما تشير العالمة ** إلي معنوية معامل األنحدارعند مستوي  t). القيمة بين القوسين تشير إلي قيمة ٢٠

  .)%٥والعالمة * إلي معنويته عند مستوي 
  ).٨المصدر: محسوبة من بيانات الجدول رقم (

  المراجع:

لع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالح نوية لحركة االنتاج والتجارة الخارجية للس رة الس اء، النش ص
  الزراعية، أعداد متفرقة.

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،نشرة تقديرات الدخل من األنتاج الزراعي، أعداد متفرقة.

لزراعي، إيمان حفني راتب هاشم، دراسة اقتصادية لألسماك في مصر، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد ا
  .٢٠١٥كلية الزراعة، جامعة أسيوط،

ماك بمنطقة جنوب البحر األحمر  ايد الطبيعية لألس ة الوضع الحالي للمص م، دراس إيمان حفني راتب هاش
  .٢٠٢٠في مصر، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط،

سالم البطران(دكت سمكي ومشاكله في إيمان محمد بديوي (دكتور)، إيمان  سة اقتصادية لألنتاج ال ور)، درا
  . ٢٠١٤، العدد األول مارس ٢٤مصر، المجلة المصرية لألقتصاد الزراعي، المجلد 

ادرات بعض  ادي ألثر التغيرات المحلية والعالمية علي ص ر، تحليل اقتص لطان ناص ر س عمر ناص
اد  م االقتص تير، قس الة ماجس تانية في مصر، رس الزراعي، كلية الزراعة، جامعة المحاصيل البس

  .٢٠١٥أسيوط،

مس،  اء، مكتبة عين ش طفي جامع(دكتور)، مبادئ األحص محمد جالل أبو الدهب(دكتور)، جامع مص
١٩٧١ /١٩٧٠.  

م  تير، قس الة ماجس ادية لطلب وعرض اللحوم في مصر، رس ة اقتص محمد علي محمد عبداللطيف، دراس
  .٢٠٢١أسيوط، االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة



  
 ٢٠٢٢، رامى احمد 
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تار عبدالحميد هارون(دكتور)،  ليمان(دكتور)، عبدالس رحان أحمد س طفي خليفة(دكتور)، س محمد مص
(دكتور)، دراسة اقتصادية لألنتاج السمكي في بحيرة البرلس في ضوء التغيرات فريدمصباح محمد 

  .٢٠١٧مارس  ، العدد األول٢٧البيئية الراهنة، المجلة المصرية لألقتصاد الزراعي، المجلد 

  . ١٩٦١محمد مظلوم حمدي(دكتور)، طرق االحصاء ، دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة،

مكية  اءات الس مكية، كتاب االحص ي، الهيئة العامة لتنمية الثروة الس الح األراض تص وزارة الزراعة واس
  السنوي، أعداد متفرقة.

  

  قالملح

  )٢٠١٩-٢٠٠٠أللف طن)خالل الفترة () االنتاج السمكي من مختلف المصادر (با١جدول (
 ـيةمصادر طبيع

 السنة
 بحيرات اربحـ

 البرلس المنزلة  إجمالي البحار بحر أحمر  بحر أبيض 
٧٧,٥١ ١٣,٧٤ ٨٤,١٣٠ ٩٧,٧٥ ٨٧,٥٤ ٢٠٠٠ 
٢٠,٥٩ ٤٠,٦٨ ١٧,١٣٣ ٥٥,٧٣ ٦٢,٥٩ ٢٠٠١ 
٧٨,٥٩ ٤٠,٥٨ ٥١,١٣٢ ٨٩,٧٢ ٦٢,٥٩ ٢٠٠٢ 
٥٠,٥٥ ٠٤,٦٥ ٣٨,١١٧ ٤١,٧٠ ٩٧,٤٦ ٢٠٠٣ 
٠٠,٥٥ ٧٧,٦٣ ٣٩,١١١ ٩١,٦٣ ٤٨,٤٧ ٢٠٠٤ 
٩١,٥٣ ٨٦,٣٩ ٤٥,١٠٧ ٧٣,٥٠ ٧٢,٥٦ ٢٠٠٥ 
٩٦,٥٢ ١٩,٤١ ٦١,١١٩ ٩٤,٤٦ ٦٧,٧٢ ٢٠٠٦ 
٢٩,٥٨ ٧٨,٣٦ ٧٤,١٣٠ ٩٨,٤٦ ٧٦,٨٣ ٢٠٠٧ 
٢٦,٥٢ ٤٦,٤٦ ٢٤,١٣٦ ٣٦,٤٧ ٨٨,٨٨ ٢٠٠٨ 
٠١,٥٣ ٠٢,٤٨ ٨٢,١٢٧ ٠٣,٤٩ ٧٩,٧٨ ٢٠٠٩ 
٥٢,٥٩ ٠٦,٦١ ٣٦,١٢١ ٩٧,٤٣ ٣٩,٧٧ ٢٠١٠ 
٥٤,٤٥ ٧٨,٥٩ ٣٠,١٢٢ ٥٠,٤٤ ٨٠,٧٧ ٢٠١١ 
٠٧,٥٢ ٢٧,٦٢ ١٩,١١٤ ٨٦,٤٤ ٣٣,٦٩ ٢٠١٢ 
٧٠,٤٩ ٣٦,٨١ ٦٦,١٠٦ ٦٣,٤٣ ٠٣,٦٣ ٢٠١٣ 
٩٨,٦٣ ٠٢,٥٥ ٧٩,١٠٧ ٠٥,٤٥ ٧٤,٦٢ ٢٠١٤ 
٠٦,٦٥ ٠٣,٥٠ ٩٣,١٠٢ ٣٣,٤٥ ٦٠,٥٧ ٢٠١٥ 
٥٧,٦٧ ٣٠,٤٢ ٦٥,١٠٣ ٦٩,٤٩ ٩٦,٥٣ ٢٠١٦ 
٣٢,٦٩ ٥٣,٦٠ ٧٧,١٠٩ ٨٤,٥٠ ٩٣,٥٨ ٢٠١٧ 
٤١,٧١ ١١,٦٥ ٦٩,١٠٤ ٩٦,٤٧ ٧٣,٥٦ ٢٠١٨ 
١٤,٨١ ٠٤,٨٠ ٩٥,٩٨ ٩٣,٥٠ ٠٢,٤٨ ٢٠١٩ 

 ٨٥,٥٨ ٩٨,٥٧ ٩٧,١١٦ ٢٣,٥٣ ٧٤,٦٣ المتوسط 
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  )٢٠١٩-٢٠٠٠) االنتاج السمكي من مختلف المصادر (باأللف طن) خالل الفترة (١تابع جدول (

 السنة

 استزراع سمكي تابع المصادر الطبيعية
 تابع البحيرات

 النيل وفروعه
إجمالي 

المصادر 
 الطبيعية

 مزارع حكومية
إجمالي  أخري ناصر

 البحيرات
٧٧,٨ ٩٨,٣٨١ ٣٠,٨٠ ٨٤,١٧٠ ١٣,٢٨ ٨١,١٦ ٢٠٠٠ 
٧٤,٦ ٩٤,٤٢٦ ٩٠,١٠٩ ٨٧,١٨٣ ١٢,٢٨ ١٥,٢٨ ٢٠٠١ 
١٣,٧ ٤٠,٤٢٥ ٨٥,١٢٠ ٠٤,١٧٢ ٤٩,٣٠ ٣٧,٢٣ ٢٠٠٢ 
٢٦,٧ ١٢,٤٣١ ٣٠,١١٨ ٤٤,١٩٥ ٦٠,٣٣ ٣٢,٤١ ٢٠٠٣ 
١٨,٧ ٤٨,٣٩٣ ٥٨,١٠٤ ٥١,١٧٧ ٧٤,٣٣ ٠٠,٢٥ ٢٠٠٤ 
٥٩,٧ ٥٥,٣٤٩ ٥٤,٨٣ ٥٦,١٥٨ ٢٢,٣٤ ٥٧,٣٠ ٢٠٠٥ 
٩٥,٧ ٨٩,٣٧٥ ٩٧,١٠٤ ٣١,١٥١ ٣٤,٣١ ٨٢,٢٥ ٢٠٠٦ 
٥٤,٨ ٤٨,٣٧٢ ٧١,٩٧ ٠٣,١٤٤ ٣٧,٢٩ ٥٩,١٩ ٢٠٠٧ 
٥٥,٨ ٨١,٣٧٣ ٦٩,٧٩ ٨٨,١٥٧ ٤٥,٢٩ ٧١,٢٩ ٢٠٠٨ 
٦٠,٦ ٠٠,٣٨٧ ٣٤,٨٧ ٨٤,١٧١ ١٦,٣٣ ٦٥,٣٧ ٢٠٠٩ 
٦٨,١٠ ٢١,٣٨٥ ٦٥,٨٤ ٢٠,١٧٩ ٢٠,٣١ ٤٢,٢٧ ٢٠١٠ 
٠٩,١٠ ٣٦,٣٧٥ ٧١,٨٩ ٣٣,١٦٣ ٢٤,٣١ ٧٧,٢٦ ٢٠١١ 
٥١,٩ ٢٢,٣٥٤ ٦٢,٦٦ ٤١,١٧٣ ٧٨,٣٢ ٢٩,٢٦ ٢٠١٢ 
٣٠,٩ ٨٥,٣٥٦ ٦٧,٦٧ ٥٢,١٨٢ ١٨,٣٨ ٢٨,١٣ ٢٠١٣ 
٢٦,٨ ٧٩,٣٤٤ ٠٦,٦٦ ٩٣,١٧٠ ٢٠,٣٠ ٧٣,٢١ ٢٠١٤ 
٧٥,٩ ١١,٣٤٤ ٧٠,٦٩ ٤٧,١٧١ ٧٣,٣٣ ٦٥,٢٢ ٢٠١٥ 
٠٨,١٣ ٦٠,٣٣٥ ٤٨,٧٣ ٤٧,١٥٨ ٢٥,٣٠ ٣٥,١٨ ٢٠١٦ 
١٩,١٢ ٩٦,٣٧٠ ٧٣,٧٧ ٤٦,١٨٣ ٨٦,٣٣ ٧٥,١٩ ٢٠١٧ 
٦٥,١٣ ٢٩,٣٧٣ ٧٤,٧٣ ٨٥,١٩٤ ١٣,٣٠ ٢١,٢٨ ٢٠١٨ 
٦١,١٢ ٠٤,٣٩٧ ٣٨,٧٧ ٧١,٢٢٠ ٠٦,٣٤ ٤٧,٢٥ ٢٠١٩ 

 ٢٧,٩ ٧٥,٣٧٧ ٧٠,٨٦ ٠٨,١٧٤ ٨٦,٣١ ٤٠,٢٥ المتوسط 
  )٢٠١٩-٢٠٠٠) االنتاج السمكي من مختلف المصادر (باأللف طن)خالل الفترة (١ل رقم (تابع جدو

 السنة
إجمالي  تابع االستزراع سمكي

استزراع 
 سمكي

إجمالي 
 أخري  حقول أرز أقفاص عائمة مزارع أهلية المصادر

١٥,٧٢٢ ١٧,٣٤٠ - ٤٠,١٦ ١١,١٦ ٨٩,٢٩٨ ٢٠٠٠ 
٨٠,٧٦٩ ٨٦,٣٤٢ - ٣٧,١٨ ٧٢,٢٣ ٠٣,٢٩٤ ٢٠٠١ 
٤٥,٨٠١ ٠٥,٣٧٦ ٠١,١ ٣٣,١٦ ١٦,٢٨ ٤٢,٣٢٣ ٢٠٠٢ 
٩٨,٨٧٥ ٨٦,٤٤٤ ٠٣,١ ٠١,١٧ ٠٦,٣٢ ٥٠,٣٨٧ ٢٠٠٣ 
٠١,٨٦٥ ٥٣,٤٧١ ٠٨,٢ ٢٠,١٧ ٤٠,٥٠ ٦٧,٣٩٤ ٢٠٠٤ 
٢٩,٨٨٩ ٧٤,٥٣٩ ٤٧,٢ ٦٠,١٧ ٨٤,١٩ ٢٤,٤٩٢ ٢٠٠٥ 
٩٢,٩٧٠ ٠٣,٥٩٥ ٤٧,٢ ٥٨,٥ ١٤,٨٠ ٨٩,٤٩٨ ٢٠٠٦ 
٩٩,١٠٠٧ ٥١,٦٣٥ ٥٨,١ ٣٠,٥ ٢٧,٦٢ ٨٢,٥٥٧ ٢٠٠٧ 
٦٢,١٠٦٧ ٨١,٦٩٣ ٨٢,١ ٩٠,٢٧ ١١,٦٩ ٤٣,٥٨٦ ٢٠٠٨ 
٤٩,١٠٩٢ ٤٩,٧٠٥ ٨٦,١ ٧٠,٣٧ ٠٥,٦٨ ٢٨,٥٩١ ٢٠٠٩ 
٧٩,١٣٠٤ ٥٨,٩١٦ ٥٧,٢ ٢٢,٢٩ ٣١,١٦٠ ٨٠,٧١٦ ٢٠١٠ 
١٨,١٣٦٢ ٨٢,٩٨٦ ١٥,٤ ١١,٣٥ ١٢,٢١٦ ٣٥,٧٢١ ٢٠١١ 
٩٥,١٣٧١ ٧٣,١٠١٧ ٦٢,٣ ٥٤,٣٤ ٣٨,٢٤٩ ٦٨,٧٢٠ ٢٠١٢ 
٣٩,١٤٥٤ ٥٤,١٠٩٧ ٨٩,٣ ١٣,٣٤ ٣٤,٣٢٧ ٦٨,٧٢٢ ٢٠١٣ 
٨٨,١٤٨١ ٠٩,١١٣٧ ٨٢,١ ٩٨,٣٣ ٢٧,١٧٦ ٧٦,٩١٦ ٢٠١٤ 
٩٤,١٥١٨ ٨٣,١١٧٤ ٤١,٢ ٥٤,١٧ ٦٣,١٧٢ ٥٠,٩٧٢ ٢٠١٥ 
٢٦,١٧٠٦ ٦٦,١٣٧٠ ٢٦,٢ ٥٤,١٣ ٦٣,١٧٥ ١٥,١١٦٦ ٢٠١٦ 
٨٠,١٨٢٢ ٨٤,١٤٥١ ٩٠,١ ٧٤,٧ ٢٧,١٦٩ ٧٤,١٢٦٠ ٢٠١٧ 
٧٤,١٩٣٤ ٤٥,١٥٦١ ٤٣,٢ ٨٠,١١ ٣٥,١٦٥ ٣٢,١٣٦٨ ٢٠١٨ 
٩٩,٢٠٣٨ ٩٤,١٦٤١ ٤٥,٢ ٨٩,١٥ ٩٨,٢٠٠ ٠٢,١٤١٠ ٢٠١٩ 
 ٩٨,١٢٥٢ ٢٣,٨٧٥ ٠٩,٢ ٦٥,٢٠ ١٦,١٢٣ ٠٦,٧٢٠ المتوسط

) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب االحصاءات السمكية السنوي، ١(المصدر:
  أعداد متفرقة.

ب، دراسة اقتصادية لالسماك في مصر، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي،  كلية الزراعة، جامعة ) إيمان حفني رات٢(
  .٢٠١٥أسيوط، 
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Abstract 

Fish is one of the important food sources and fish activity contributes an 
important share to the value of the agricultural sector production Therefore, this 
study aimed to shed light on fish production in Egypt, the role of its main sources 
in increasing this production and the possibility of relying more on some sources 
to meet local consumption and raise the rate of self-sufficiency. 

It was found from the study, that the production of fish from various natural 
sources did not exceed annually in the average period (2000-2019) about 30.15% 
of Its total fish production,while fish farming participated in the average study 
period with about 69.85% of the total fish production in Egypt. 

The results of the study also indicate that Fish production of natural sources 
tends to decline, while on the other hand, fish production from Farming sources 
achieved a statistically significant annual increase of about 8.01 %. It showed also 
that fish production in Egypt is concentrated in four species: tilapia, mullet, catfish 
and whitefish, with an estimated production of about 71.60% of the total different 
fish species from different sources. 

The study indicate that while fish production is characterized by relative 
stability, the seasonality of this production was evident at the level of its most 
important sources, the trends of which conflicted between some sources.while 
coincided with some of the others,and that fish production was concentrated in five 
governorates, which acquired more than 85% of total  production. 

Despite the limited improvement in the fish self-sufficiency ratio, the gap 
between production and consumption is increasing, as fish imports value is 
estimated during the study period at about $4.2 billion annually. 

In light of the foregoing, the study recommends 1- The necessity of providing 
conditions that allow for better exploitation of the possibilities available for natural 
sources of fish production, whether at the level of the seas, lakes, or the Nile and 
its branches, 2- Continuing to strengthen the current trend towards increasing the 
status of fish farming, which It seems to be the base of fish development now and 
in the future. 3- Working to expand the base of fish production  activity  using the 
uncultivable fallow areas and lands under reclamation, especially in the 
governorates whose conditions allow the application of fish farming systems.4- 
Facing the characteristics of fish production seasonality and localitation by the 
needed activitics of storing, transportation and processing. 


