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 دراسة اقتصادية وبيئيه إلنتاج االسماك ببحيرة المنزله
 

 (2)والء عثمان عبد الفتاح -(2)سهام أحمد عبد الحميد -(1)اسامة عطية عطية محمد
 (3)محمد حسن محمد الجمل

 حوث البيئية،قسم العلوم الزراعية البيئية، كلية الدراسات العليا والب( 2هيئة الثروة السمكية ( 1
 جهاز الخدمة الوطنية، القوات المسلحة( 3 سجامعة عين شم

 

 صلخستالم
من قيمة  %9.6والي مليون جنية وبنسبة ح 48251االسماك بقيمة حوالي  يساهم قطاع

مليون جنية  44481، في حين بلغ صافي الدخل للقطاع السمكي حوالي الدخل الزراعي
 مثلت مشكلة الدراسة فيوت .من اجمالي قيمة صافي الدخل الزراعي %13.75وبنسبة حوالي 

إجمالى الناتج السنوى المصرى من األسماك لم يستطيع حتى اآلن تغطية اإلحتياجات  أن
 2038.991اإلستهالكية فى ظل هذه اإلمكانيات الهائلة إذ وصل اإلنتاج السمكى إلى حوالى 

قد ول .مألف طن لنفس العا 2509.9بينما وصل اإلستهالك إلى حوالى  2019ألف طن عام 
أدى إنخفاض المقادير المعروضة من األسماك سنويًا باإلضافة إلى زيادة المقادير المطلوبة 
من األسماك نتيجة العديد من العوامل والتى من أهمها الزيادة السكانية إرتفاع أسعار األسماك 
بما ال يتناسب والقوة الشرائية لمحدودى الدخل. ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة ذات بعدين 

كما يعجز اإلنتاج ساسين هما إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية وإنخفاض الكفاءة التسويقية. أ
السمكى عن سد إحتياجات السكان من هذه السلعة، مما يترتب عليه إرتفاع أسعار األصناف 

ألف طن عام  505.959والى ـلت إلى حـكمية واردات األسماك حتى وص المحلية وزيادة
في حين بلغ  2019ألف طن عام  35.009والى ـإلى ح دراتلت كمية الصاـ، ووص2019

، بلغ 2019كجم في السنه لعام  20.26متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 
ستهدف البحث ي .كجم 25.38حوالي  2019ستهالك عام متوسط نصيب الفرد من المتاح لال

أهم معوقات اإلنتاج السمكى  إبراز السمات الرئيسية إلنتاج األسماك فى مصر، والوقوف على
، وتقدير الحجم االنتاجي االمثل في البحار وتحديد العوامل المؤثرة على إنتاج األسماك

 بغية توفير بعض المؤشرات اإلقتصادية (2019-2005والبحيرات المصرية خالل الفترة )
ير هذا القطاع أمام األجهزة التخطيطية والقائمة بتنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، لتطو 
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وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ببحيرة  الهام من المقتصد القومى،
  (SWOT Analysisالمنزلة وذلك من خالل عمل )

ن أن وبدراسة التطور الزمني لكمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة تبي
لي رة المنزلة قد تراوحت بين حد أدنى قدر بحواكمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج بحي

الف طن من اجمالي انتاج  81.4، وحد أقصى بلغ حوالي 2007الف طن في عام  36.8
 طن خالل فترة الدراسة، وأن 55.3، في حين بلغ المتوسط نحو 2013بحيرة المنزلة في عام 

و لغ نحقدار معنوي إحصائيا يبكمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة تتزايد بم
ئيًا، وبمعدل نمو بلغ حوالي الف طن سنويًا، كما ثبت معنوية النموذج ككل إحصا 1.9
من التغيرات الحادثة في كمية اجمالي  %40، ويشير معامل التحديد إلى أن حوالي 3.4%

 .لزمناس اثرها اإلنتاج السمكي اجمالي انتاج بحيرة المنزلة ترجع إلى تأثير العوامل التي يعك
تبين لية يهمية النسبية النتاج االسماك من بحيرة المنزلة من اجمالي البحيرات الشماوبدراسة األ

 2016عام  %34.2بحد أدني بلغ  %42.2ان متوسط انتاج من بحيرة المنزلة بلغ حوالي 
 . 2013عام  %56.2وحد أقصي بلغ 

 Schaefer، نموذج (SWOT)مصفوفه نزلة، التحليل الرباعي، بحيرة الم: الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة

يعتبر رفع معدل اإلكتفاء الذاتى من اإلنتاج المحلى وتقليل اإلعتماد على الخارج 
 األساسية أحد المحاور ،وتحسين الميزان التجاري المصرى ومن ثم ميزان المدفوعات المصري 

ومن هذا  ،من القرن المنصرم فى سياسة اإلصالح التى بدأت مصر تطبيقها منذ الثمانينات
ن مالمنطلق إتجهت خطط التنمية فى مصر إلى رفع معدالت اإلكتفاء الذاتي من إنتاج الغذاء 

 خالل اإلستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء.
طبيعيه أو مستزرعه أحد الموارد  (2016 ،)حامدوتعتبر الموارد السمكية بشقيها سواء 

لمنوط بها تحقيق إحدى جزئيات هذا الهدف القومى، حيث تعتبر الموارد السمكية األساسية ا
من أهم الموارد التى يمكن اإلعتماد عليها فى مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بين اإلنتاج 
واإلستهالك والتى نشأت بسبب إنخفاض معدالت نمو اإلنتاج من التزايد المضطرد فى 
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العجز فى اإلنتاج المحلى من بدائل البروتين الحيوانى وإرتفاع أسعارها اإلستهالك. وقد تزايد 
بمعدالت تفوق معدالت التزايد فى اإلنتاج، هذا وتعتبر األسماك من المصادر الغذائية الهامة 

من الوزن الطرى، ويمتاز  %60من البروتين تصل إلى أكثر من عالية  إلحتوائها على نسبة
الهضم واإلمتصاص والتمثيل مقارنة بالبروتين الموجود فى اللحوم البروتين السمكى بسهولة 

بإحتوائه على معدالت عالية من األحماض  الحمراء، كما يمتاز البروتين المأخوذ من السمك
األمينية األساسية التى البد من توافرها فى البروتين الذى يتناوله اإلنسان، باإلضافة إلى نسبة 

 ية األساسية غير المشبعة.مرتفعه من األحماض الدهن
من  %9.6مليون جنيه وبنسبة حوالي  48251األسماك بقيمة حوالي  ويساهم قطاع

مليون جنيه  44481قيمة الدخل الزراعي، في حين بلغ صافي الدخل للقطاع السمكي حوالي 
 .جمالي قيمة صافي الدخل الزراعيمن إ %13.75وبنسبة حوالي 

 ر كبير فى إظهار تواضع اإلنتاج السمكى بمساحتها لماوتساهم المصايد الطبيعية بقد
تتعرض لها هذه المصايد من آثار سلبية تتعلق فى جانب كبير منها بإدارة تلك المصايد 

 واإلستغالل البيولوجى والمستوى األمثل -وعجزها عن الموائمة بين اإلستغالل االقتصادي
 ،محمدصايد فى اإلنتاج السمكى )القبالوي ولكليهما، مما أدى إلى تباين نسبة مساهمة تلك الم

2004). 
 

 مشكلة البحث
تعتبر األسماك مصدرًا بروتينيًا هامًا ورخيصًا نسبيًا بالمقارنة بمصادر البروتين الحيواني 
األخرى ويمكن بالتوسع فى زيادة الكميات المنتجة منها تغطيت اإلحتياجات المتزايده من 

م من تمتع مصر بمساحات شاسعة من المسطحات المائية تصل البروتين الحيوانى، وعلى الرغ
ليس هذا فقط بل  مليون فدان تكفى لتغطية إحتياجاتها اإلستهالكية من األسماك 13.4الي 

إجمالى الناتج السنوى المصرى من  الواقع يثبت أن ، إال أنوتسمح بوجود فائض للتصدير
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اإلستهالكية فى ظل هذه اإلمكانيات الهائلة األسماك لم يستطيع حتى اآلن تغطية اإلحتياجات 
حوالى  إذ وصل اإلنتاج السمكى من إجمالي المصايد الطبيعة واإلستزراع السمكي

من المصايد الطبيعية فقط  في حين وصل كمية اإلنتاج 2019ألف طن عام  2038.991
 بينما وصل ،(2019)كتاب اإلحصاءات السمكية،  2019 ألف طن عام 397.04حوالي 

ألف طن لنفس العام، ولقد أدى إنخفاض المقادير المعروضة  2509.9اإلستهالك إلى حوالى 
من األسماك سنويًا باإلضافة إلى زيادة المقادير المطلوبة من األسماك نتيجة العديد من 
العوامل والتى من أهمها الزيادة السكانية وأدي إرتفاع أسعار األسماك بما ال يتناسب والقوة 

ية لمحدودى الدخل. ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة ذات بعدين أساسين هما إنخفاض الشرائ
 (. 1999 ،الكفاءة اإلنتاجية وإنخفاض الكفاءة التسويقية )ابراهيم وجابر

مما يترتب عليه  ،كما يعجز اإلنتاج السمكى عن سد إحتياجات السكان من هذه السلعة
والى ـلت إلى حـاردات األسماك حتى وصإرتفاع أسعار األصناف المحلية وبلغت كمية و 

ألف طن عام  35.009والى ـإلى ح وبلغت كمية الصادرات ،2019ألف طن عام  505.959
كجم في السنه لعام  20.26في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من االنتاج حوالي  2019
كجم  25.38حوالي  2019بلغ متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك عام  ،2019

 .( 2019كتاب اإلحصاءات السمكية، )
 

 هدف البحث
يهدف البحث الي إبراز السمات الرئيسيه إلنتاج األسماك فى مصر، والوقوف على أهم 

وتقدير الحجم اإلنتاجي  ،معوقات اإلنتاج السمكى وتحديد العوامل المؤثرة على إنتاج األسماك
ه توفير بعض المؤشرات بغي (2019-2005األمثل في بحيرة المنزلة خالل الفترة )

أمام األجهزه التخطيطيه والقائمه بتنميه قطاع الثروة السمكيه فى مصر، لتطوير  االقتصادية
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 هذا القطاع الهام من المقتصد القومى، وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
 ,SWOT Analysis( )Strengths, Weaknessesببحيرة المنزلة وذلك من خالل عمل )

Opportunnities, Threats,) ( 2000 ،)سالم 
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 أهداف البحث، لتحقيق والكمي الوصفي االقتصادي التحليل أساليب على البحث استخدم

ن منموذج الحجم األمثل، وتم تكوين فريق عمل التحليل البيئي  تحليل على اعتمد أيضاً  كما
 95 ينةوالخارجية التي لها عالقة باإلنتاج السمكي وبلغ حجم الع الداخليةاألفراد في البيئة 

 هازمن الج عليها الحصول تم التي المنشورة البيانات على أساسية بصفة البحث واعتمد فردًا،
 وريةالد النشرات وبعض واإلحصاء، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، العامة للتعبئة المركزي 
يانات الدراسة، كما اعتمد الباحث في جمع الب الصلة بموضوع ذات واألجنبية العربية والمراجع

ن معلي استخدام استمارة اإلستبيان بالمقابلة الشخصيه حيث تم تصميم استمارة تضم مجموعة 
نقاط القوة والضعف باإلضافة إلي مجموعة من الفرص والتهديدات التي تم استخالصها من 

علقة السابقة للباحث واطالع الباحث علي العديد من الدراسات المتنتائج األبحاث والدراسات 
لوزن اباإلنتاج السمكي ومن الخبرة الميدانية في المشاركة بمزارع اإلنتاج السمكي وتم حساب 

يق أو األهمية النسبية لكل عبارة بقسمه عدد من اختار هذه العبارات علي العدد الكلي لفر 
م ( % األكثر أهمية إلي صفر أي األقل أهمية وت100) 1زن من ( وبذلك تراوح الو 90العمل )

 . 2020تجميع البيانات عام 
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اواًل: الوضع الراهن إلنتاج األسماك في إجمالي البحيرات والبحيرات الشمالية وبحيرة المنزلة 
 :(2019-2005خالل الفترة )

نتاج إسمكي من إجمالي بدراسة التطور الزمني لكمية اإلنتاج ال :اتإجمالي إنتاج البحير  -1
( أن كمية 1(، تبين من البيانات الواردة بجدول )2019-2005البحيرات خالل الفترة )

 144.0اإلنتاج السمكي من إجمالي إنتاج البحيرات قد تراوحت بين حد أدنى قدر بحوالي 
ألف طن من إجمالي اإلنتاج  220.7، وحد أقصى بلغ حوالي 2007ألف طن في عام 

 طن خالل فترة الدراسة.  172.1، في حين بلغ المتوسط نحو 2019ات في عام من البحير 
وبدراسة العالقة اإلتجاهية الزمنية لتطور كمية اإلنتاج السمكي من إجمالي إنتاج 

اج ( أن كمية اإلنت2( بالجدول )1(، تبين من المعادلة )2019-2005البحيرات خالل الفترة )
ألف طن  3.2ات تتزايد بمقدار معنوي إحصائيا يبلغ نحو السمكي من إجمالي إنتاج البحير 

امل ، واشار مع%1.9سنويًا، كما ثبت معنوية النموذج ككل إحصائيًا، وبمعدل نمو بلغ حوالي 
من التغيرات الحادثة في كمية إجمالي اإلنتاج السمكي من  %57التحديد إلى أن حوالي 

 .يعكس اثرها الزمن ر العوامل التيإجمالي البحيرات ترجع إلى تأثي
ن مبدراسة التطور الزمني لكمية اإلنتاج السمكي  :اجمالي انتاج البحيرات الشمالية -2

دول (، تبين من البيانات الواردة بج2019-2005اجمالي البحيرات الشمالية خالل الفترة )
ر دق( أن كمية اإلنتاج السمكي من اجمالي البحيرات الشمالية قد تراوحت بين حد أدنى 1)

ألف طن من  179.6، وحد أقصى بلغ حوالي 2007الف طن في عام  106.1بحوالي 
 129.0، في حين بلغ المتوسط نحو 2019إجمالي اإلنتاج من البحيرات الشمالية في عام 

 طن خالل فترة الدراسة. 
وبدراسة العالقة اإلتجاهية الزمنية لتطور كمية اإلنتاج السمكي من إجمالي البحيرات 

( أن كمية اإلنتاج 2( بالجدول )2(، تبين من المعادلة )2019-2005ية خالل الفترة )الشمال
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ألف طن  3.9السمكي من إجمالي البحيرات الشمالية تتزايد بمقدار معنوي إحصائيا يبلغ نحو 
ويشير  ،%3.0سنويًا، كما ثبت معنوية النموذج ككل إحصائيًا، وبمعدل نمو بلغ حوالي 

من التغيرات الحادثة في كمية إجمالي اإلنتاج السمكي  %74أن حوالي معامل التحديد إلى 
 من إجمالي البحيرات الشمالية ترجع إلى تأثير العوامل التي يعكس اثرها الزمن .

جمالي بدراسة التطور الزمني لكمية اإلنتاج السمكي من إ :نتاج بحيرة المنزلةإجمالي إ -3
( 1(، تبين من البيانات الواردة بجدول )2019-2005إنتاج بحيرة المنزلة خالل الفترة )

ر أن كمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة قد تراوحت بين حد أدنى قد
الف طن من  81.4، وحد أقصى بلغ حوالي 2007الف طن في عام  36.8بحوالي 

ن خالل ط 55.3، في حين بلغ المتوسط نحو 2013اجمالي انتاج بحيرة المنزلة في عام 
 فترة الدراسة. 

حيرة بوبدراسة العالقة االتجاهية الزمنية لتطور كمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج 
ج ( أن كمية اإلنتا2( بالجدول )3(، تبين من المعادلة )2019-2005المنزلة خالل الفترة )

طن  الف 1.9نحو السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة تتزايد بمقدار معنوي إحصائيا يبلغ 
ويشير  ،%3.4سنويًا، كما ثبت معنوية النموذج ككل إحصائيًا، وبمعدل نمو بلغ حوالي 

 من التغيرات الحادثة في كمية اجمالي اإلنتاج السمكي %40معامل التحديد إلى أن حوالي 
 .ر العوامل التي يعكس اثرها الزمناجمالي انتاج بحيرة المنزلة ترجع إلى تأثي

ية لشمالالهمية النسبية النتاج االسماك من بحيرة المنزلة من اجمالي البحيرات اوبدراسة ا
بلغ حوالي  ىبحد أدن %42.2المنزلة بلغ حوالي تبين ان متوسط انتاج هندسي من بحيرة 

 . 2013عام  %56.2د أقصي بلغ حوالي وح 2016عام  34.2%
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ت الشمالية وبحيرة المنزلة بااللف اجمالي انتاج االسماك من البحيرات والبحيرا :(1جدول )
 (2019-2005طن خالل الفترة )

اجمالي انتاج  السنوات
 البحيرات

 انتاج البحيرات
 الشمالية

بحيرة  انتاج
 المنزلة

اجمالي  الي بحيرة المنزلة نسبه انتاج
 الشمالية انتاج البحيرات

2005 158.6 108.7 39.9 36.67 
2006 151.3 108.3 41.2 38.02 
2007 144.0 106.1 36.8 34.66 
2008 157.9 109.0 46.5 42.64 
2009 172.2 113.1 48.0 42.44 
2010 179.2 133.0 61.1 45.92 
2011 163.3 117.1 59.8 51.03 
2012 173.4 128.4 62.3 48.52 
2013 182.5 144.9 81.4 56.16 
2014 170.9 132.3 55.0 41.58 
2015 171.5 132.6 50.0 37.72 
2016 158.5 123.5 42.3 34.25 
2017 183.5 146.2 60.5 41.41 
2018 194.9 152.6 65.1 42.68 
2019 220.7 179.6 80.0 44.55 
 42.2 55.3 129.0 172.2 المتوسط
الحد 
 34.2 36.8 106.1 144.0 االدني
الحد 
 56.2 81.4 179.6 220.7 االقصي

اب وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كت المصدر:
 اإلحصاءات السمكية، أعداد متفرقة
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سماك االتجاه العام الزمني الجمالي انتاج اال نتائج التقدير اإلحصائي لمعادالت (:2جدول )
 (2019-2005من البحيرات والبحيرات الشمالية وبحيرة المنزلة خالل الفترة )

 )لف طناأل: ب)وحدة اإلنتاج
 معدل النمو 2R F المعادلة المقدرة المتغير م

اجمالي انتاج  1
 البحيرات

Ŷ = 146. 5 +  3.2 X 
(20.9)     (4.1)** 0.57 17.2 1.9 

انتاج  اجمالي 2
 البحيرات الشمالية

Ŷ = 97. 4 +  3.9 X 
 (16.5)     (6.1)** 0.74 37.1 3 

اجمالي انتاج  3
 بحيرة المنزلة

Ŷ = 39. 7 +  1.9 X 
  (6.7)     (2.9)** 0.40 8.6 3.4 

 :حيث
 Ŷ  للكمية باأللف طنالقيمة التقديرية . 
X إلى عنصر الزمن = 

 0.01تشير )**( إلى مستوي معنوية 
 ( المحسوبةTالقيم بين األقواس تعبر عن قيمة )

2R .معامل التحديد لمتغيرات الدراسة = 
F ( تشير إلى اختبار =F.لمعنوية النموذج اإلحصائي ككل ) 

 ( بالدراسة.1: حسبت من جدول )المصدر
 :ثانيًا: تقدير الحجم األمثل لإلنتاج السمكى

ثرة على المخزون السمكى فى أى منطقة لما كانت عملية الصيد من أهم العوامل المؤ 
صيد لذا يجب أن تكون هذه العملية متوازنة مع قدرة المخزون على إستعادة عناصره، وعليه 
فإن زيادة اإلنتاج عن مستوى الصيد المسموح به فى المنطقة أو المصيد يؤدى بالضرورة إلى 
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وى جهد الصيد، ولهذا فمن تناقص الكمية المصطادة فى المواسم التالية حتى مع ثبات مست
الضرورى تحديد الحجم األمثل لإلنتاج الذى يحافظ على المورد السمكى من اإلستنزاف 

 وبالتالى إستعادة المورد السمكى لعناصره.
بإستخدام نموذج فائض اإلنتـاج  وتضمـن هـذ الجـزء تقـدير حجـم اإلنتـاج األمثـل

 (.2006 ،( )إبراهيم Schaeferشيفر)
 (:Schaefer 1954فائض اإلنتاج )نموذج 

زان من األساليب العلمية الحديثة والتى دخلت حيز التطبيق على المصايد هى إعادة اإلت
ى إلى المصايد وذلك عن طريق التوازن بين اإلنتاج ومعدالت الصيد ويعتبر واإلنتاج األقص

صوى صايد بحالتها القالمستدام يعتبر أحد هذه األساليب التى يتحقق من خاللها إستغالل الم
 دون التأثير على المخزون السمكى بها أو تعرضها للصيد الجائر.

 Maximumويتمثل هدف إدارة المصايد بصفة عامة فى تحقيق أقصى إنتاج مستدام 
Sustainable Yield  وهو أكبر إنتاج سنوى ثابت يمكن تحقيقة دون اإلخالل بقدرة المخزون

 السمكى على التجدد.
انات هذا النموذج من أكثر نماذج تقدير معدالت الصيد مالئمة لظروف قاعدة البيويعتبر 

 :المصرية، ويهدف النموذج إلى
 المحافظة على المورد السمكى الطبيعى. (1)
 تحديد كميات اإلنتاج المثلى فى ظل األوضاع الحالية للمصايد. (2)
 .مكى من اإلستنزافتحديد العدد المناسب من وحدات الصيد والتى تحافظ على المورد الس (3)

( على إنتاجية وحدة الصيد كدالة فى Schaefer 1954يعتمد نموذج ) توصيف النموذج:
جهد الصيد لتقدير أقصى معدل للصيد مسموح به على أساس العالقة بين كل من اإلنتاج 

 Y/F = a + bF    وجهد الصيد مقدرًا بعدد وحدات الصيد كما يلى:
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 حيث:
Y =Catch كى المقدر للمورد السمكى موضع الدراسة.اإلنتاج السم 
F =Effort .جهد الصيد مقدرًا بعدد وحدات الصيد 

a ,b.توابت = 
-2005وبإستخـدام البيانـات المتاحـة لإلنتـاج وعـدد وحدات الصيد للفتـرة الزمنية )

حيث  Regression Analysisعن طريق تحليل اإلنحدار  b,a(. تم تقدير الثوابت 2019
 صول على منحنى اإلنتاج من المعادلة:تم الح

2bF = aF + Y 
 ويصل منحنى اإلنتاج إلى أعلى نقطة عند:

2b/a -F=  

فى معادلة اإلنتاج نحصل على أقصى إنتاج مستدام والذى يمكن  Fوبالتعويض عن قيمة
 التعبير عنه بالمعادلة التالية:

4b/  a2-= Maximum Sustainable Yield= MSY 
سبق فإنه يمكن الحصول على جهد الصيد المؤدى إلى أقصى إنتاج مستدام من وبناء على ما 

 المعادلة:
2b/a-= maxF 

اس األس ولتطبيق نموذج فائض اإلنتاج البد من توافر اإلفتراضات األساسية التالية والتى تعتبر
 النظرى لهذا النموذج وهى:

أو  بنجاح ى والتى كثيرًا ما تتأثرتوفر حالة من اإلتزان بين التوالد والورود للمورد السمك  (1)
ر فشل موسم التكاثر للعشائر السمكية المختلفة المتواجدة بالمورد السمكى وكذلك تتأث

 بالظروف البيئية.
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ا توفر بيانات عن جهد الصيد )عدد وحدات الصيد( المستخدم مع دقة إختياره وحسابه لم  (2)
 له من تأثير على نتائج إستخدام هذا النموذج.

كل  ( الكلى وجهد الصيد لفترة زمنية طويلة نسبيًا تغطىمصيد )اإلنتاجر بيانات التواف  (3)
 المتغيرات التى مر بها المورد السمكى.

 لقد قامت الدراسة برصد ( على بحيرة المنزلة:Schaefer 1954نتائج تطبيق نموذج )
لى عوذلك للوقوف وتحليل تطور اإلنتاج ووحدات الصيد والعالقة بينهما فى المصايد المصرية 

( على بحيرة Schaeferمدى رشادة هذه المصايد. وجاءت نتائج تطبيق نموذج اإلنتاج )
 المنزلة كما يلى:

 يث بلغحتعتبر بحيرة المنزلة ثانى أكبر البحيرات المصرية من حيث اإلنتاج،  :بحيرة المنزلة
السمكى المصرى، من إجمالى اإلنتاج  %20.2ألف طن يمثل نحو  80.038إنتاجها حوالى 

ج (. بدراسة التطور الزمني لكمية اإلنتا2021ألف فدان ) 249فى حين تبلغ مساحتها حوالى 
(، تبين من البيانات 2019-2005السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة خالل الفترة )

بين  ( أن كمية اإلنتاج السمكي من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة قد تراوحت3الواردة بجدول )
الف طن  81.4، وحد أقصى بلغ حوالي 2007الف طن في عام  36.8حد أدنى قدر بحوالي 

نحو  ، في حين بلغ متوسط اجمالي البحار2013من اجمالي انتاج بحيرة المنزلة في عام 
 طن خالل فترة الدراسة.  55.3

وحت قد ترا ( أن عدد المراكب في بحيرة المنزلة3كما تبين من البيانات الواردة بجدول )
 6288، وحد أقصى بلغ حوالي 2016مركب في عام  1395بين حد أدنى قدر بحوالي 

 مركب خالل فترة الدراسة.  2318نحو  ، في حين بلغ متوسط المراكب2007مركب في عام 
وقد تعرضت البحيره لعمليات إستنزاف مستمرة بسبب تجفيف أجزاء كبيرة منها، وعلى 

ويرجع السبب فى  ،إال أن إنتاجها مازال كبيراً  س فى مساحة البحيرهالرغم من التناقص الملمو 
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ذلك إلى عاملين: العامل األول هو إنتشار أسماك البلطى وهى سريعة التكاثر واإلنتاج ولكن 
قيمتها اإلقتصادية منخفضة على حساب األصناف األخرى من األسماك ذات القيمة 

ت البيئية الناتجة عن تغير نوعية المياه، والعامل الثانى اإلقتصادية المرتفعة وذلك نتيجة التغيرا
 هو زيادة جهد الصيد بالنسبة للمساحة المتاحة لإلستغالل بعد عمليات التجفيف.

( فقد تم تقدير 2019-2005وبتطبيق نموذج شيفر على بحيرة المنزلة خالل الفترة )
حيث تبين أن اإلنتاج  ،مصيدكمية الصيد المسموح به وعدد وحدات الصيد العاملة بذلك ال

ألف طن فى السنة، وذلك من جهد صيد  80.345( قد بلغ حوالى MSYاألقصى المستدام )
 وقد إتضح عند مقارنة النتائج المتحصل عليها من النموذج بالوضع ،مركب 1545بلغ حوالى 

ث حي 2013الحالى للبحيرة أن اإلنتاج الفعلى يزداد عن كمية اإلنتاج المسموح بها فى عام 
مركب .وبناء على ذلك يتضح  1581ألف طن وذلك من جهد صيد بلغ  81.365بلغ حوالى 

لية مدى ما تعانيه بحيرة المنزلة من ظاهرة الصيد الجائر. مما يستوجب معه إعادة تخطيط عم
 إدارة المصيد.

 (2019-2005بحيرة المنزلة للفترة ) ىتطبيق معادلة شيفر عل
Y=22.1 -0.00112 X       

T(stat)  (1.87) (-3.45)**  

R2=0.42    F=11.9 

Emax= 1545    MSY=80345 

 دراسة( بال3جدول ) ،جمعت وحسبت من نموذج فائض اإلنتاج المصدر:
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 (2019-2005كمية انتاج االسماك وعدد المراكب خالل الفترة ) :(3جدول )

 المنزلةبحيرة  السنوات
 عدد المراكب بالطن االنتاج

2005 39857 3013 
2006 41193 2469 
2007 36783 6288 
2008 46457 2509 
2009 48023 2600 
2010 61075 2370 
2011 59779 1969 
2012 62272 1877 
2013 81365 1581 
2014 55022 1642 
2015 50034 1686 
2016 42305 1395 
2017 60538 1750 
2018 65113 1690 
2019 80038 1938 
 2318.5 55323.6 المتوسط

 1395 36783 الحد االدني
 6288 81365 الحد االقصي

عداد ا  ،سنوي وزارة الزراعة، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب االحصاءات السمكية ال المصدر:
 .متفرقة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون أسامة عطية عطية 

 

 2021 نوفمبر، ابعس، الجزء العشرحادي ال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

483 

 :والخارجية النتاج االسماك في مصر ثالثًا: تحليل البيئة الداخلية
فى  SWOTيستخدم نموذج التحليل الرباعى  :(2016)حامد  SWOTاستخدامات تحليل 

مجاالت متعددة ومتنوعة فى قطاع األعمال، الشركات والمنظمات الربحية وغير الربحية، 
 الخ.… اإلدارة العامة، 

يجى وهذا النموذج يستخدم لتحليل بيئة النشاط للمنظمة سواء فى مجال التخطيط االسترات
ت القرارات ودراسة المشكالت التى تواجه النشاط وتحديد مجاال أو فى أى من مجاالت اتخاذ

 التدخل وترتيب األولويات.
هو أسلوب تحليلي لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة ومعرفة : (SWOTأسلوب تحليل )

دى الفرص والتهديدات، ويعد هذا النظام من أفضل النظم لبناء استراتيجيات وخطط قصيرة الم
للوصول إلي األهداف المرجوة، وذلك بتحليل الوضع الداخلي والخارجي وخطط طويلة المدى 

 من خالل البنود األربعة التالية : نقاط القوة، نقاط الضعف. الفرص والتهديدات.
 :( من جانبينSWOTيتكون نموذج )

(: والذي يجب أن يقتصر على ما هو فعال تحليل الوضع الداخلي )نقاط القوة والضعف -1
قاط ط القوة والضعف وأن يبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت، فتعد نوحقيقة من نقا

القوة أية إمكانيات داخلية ذاتية موجودة فعال تساعد على استغالل الفرص المتاحة 
فعال تحد وتعيق  موجودة ظروف وعوامل نقص داخلية والممكنة، بينما نقاط الضعف أية
 من القدرة على استغالل الفرص.

لوضع الخارجي )الفرص والتهديدات(: والذي يأخذ بعين االعتبار الوضع الفعلي تحليل ا -2
والحقيقي حيث التهديدات الموجودة والفرص غير المستغلة من ناحية، كما يحلل التغيير 
المحتمل في كل منهما من ناحية أخرى، فتعتبر الفرص أية ظروف أو اتجاهات خارجية 
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التطور أو مكنت منه، وعلى العكس تعد التهديدات ذات أثر إيجابي تمكن من التقدم و 
 التي قد تؤثر سلبًا أو أثرت بشكل سلبي. مجموعة من الظروف أو االتجاهات الخارجية

 (2016)حامد   :SWOT عوامل نجاح وانتشار أسلوب التحليل الرباعى
 .البساطة وسهولة االستخدام 
 سهولة فهم وتوصيل نتائجها للمتخصصين غير المتخصصين. 
 خدم لتقدم صورة متكاملة ت والبيئة الخارجية تجمع معًا كاًل من عناصر البيئة الداخلية

 التحليل والتخطيط االستراتيجى.
  اء تتاح للمنظمة ترتيب أولويات العناصر وفق اآلثار المتوقعة والمصاحبة لكل منها، سو

 كانت إيجابية أوسلبية.
ها قام ب ساع وعمق وعمق نطاق معارفهم، ولذلك فإذاتستند إلى خبرة القائمين بها وات :السلبيات

 أفراد مختلفين ال يصلون إلى نتائج متطابقة.
 

 عينة البحث
ها لتي لاتم تكوين عينة البحث لعمل التحليل البيئي من االفراد في البيئة الداخلية والخارجية 

 : تاليالنحو ال ىعل فردًا موزعين 95عالقة باإلنتاج السمكي وبلغ حجم العينة 
 45 9 –رؤساء جمعيات االستزراع السمكي  4وهم ) فردًا من عناصر البيئة الداخلية 

اخصائي حصر  19 –اعضاء جمعيات االستزراع السمكي  9 –عضو اتحاد تعاوني 
 .مهندس االنتاج والتشغيل( 4 –مكي س

  تجار  9 –صياديين 19فردًا من عناصر البيئة الخارجية وهم ) 45كما تم اختيار
مستوردي  11 –روابط الصيادين  2 –مصدري االسماك  4 –ستلزمات االنتاج السمكي م

 .االسماك(
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  رئيس هيئة سابق خبراء لهم عالقة باالنتاج السمكي وهم 5كما تم االستعانة بعدد( - 
 استاذ أسماك -استاذ أسماك بمركز البحوث الزراعية  -خبير بشركة مستلزمات االسماك 

ل لبحار( كما هو موضح بالجدو دكتور بمعهد علوم ا –عة االسماعيلية بكلية الزراعة جام
(4). 

 توزيع عينة البحث والخبراء والمشاركين في التحليل البيئي :(4جدول )
 العدد الفئه م

 افراد البيئة الداخلية

 4 رؤساء جمعيات االستزراع السمكي -1
 9 عضو اتحاد تعاوني -2

 9 اعضاء جمعيات االستزراع السمكي -3
 19 اخصائي حصر سمكي -4
 4 مهندس االنتاج والتشغيل -5

 افراد البيئة الخارجية

 19 صيادين -1
 9 تجار مستلزمات االنتاج السمكي -2

 4 مصدري االسماك -3
 2 روابط الصيادين -4
 11 مستوردي االسماك -5

 فريق الخبراء

 1 رئيس هيئة سابق -1
 1 خبير بشركة مستلزمات اسماك -2

 1 حوث الزراعيةاستاذ اسماك بمركز الب -3
 1 استاذ اسماك بكلية الزراعة جامعة االسماعيلية -4

 1 دكتور بمعهد علوم البحار -5
 95  االجمالي

 أستمارة االستبيان بالدراسة  المصدر:
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 :ع االنتاج السمكي ببحيرة المنزلة( لتطوير قطاSWOTنتائج التحليل البيئي )
مبحوث وكشف  90ث( والبالغ عددهم المبحوثين )عينة البح ىتبيان علبعد عرض اإلس -1

 : ج السمكي ببحيرة المنزلة كااَلتينتائج البيئة الداخلية لقطاع االنتا
 ( نقطة من نقاط الضعف 20) -أ

 ( نقاط من نقاط القوة 8) -ب
 : يكما تبين كشف نتائج البيئة الخارجية لقطاع االنتاج السمكي ببحيرة المنزلة كاالت  -2
 ( نقطة من نقاط الفرص 23) -أ

 ( نقاط من نقاط التهديدات 13) -ب
 10ديد بعد جمع أراء عينة البحث تم تحديد القائمة النهائية لمصفوفة التحليل الرباعي بتح -3

هديدات نقاط تمثل الفرص والت 10 ،نقاط تمثل القوة والضعف في إستراتيجية البيئة الداخلية
ان من قبل فريق أوز  ىعبارات حصلت عل 10وهي أعلي  في استراتيجية البيئة الداخلية

كثر العمل، اي انه بعد حساب االهمية النسبيه )الوزن( لكل عبارة تم اختيار النقاط األ
 : تكونت المصفوفة النهائية كاالتي أهمية في كل جانب بحيث

 ( نقاط تمثل نقاط القوة في البيئة الداخلية 5) -أ
 ( نقاط تمثل نقاط الضعف في البيئة الداخلية 5) -ب
 قاط الفرص في البيئة الخارجية ( نقاط تمثل ن5) -ج
  ( نقاط تمثل نقاط التهديدات في البيئة الخارجية5) -د
بعد ذلك تم عرض هذه القائمة النهائية علي خمس خبراء لهم عالقة باإلنتاج السمكي وهم  -4

استاذ أسماك بمركز البحوث  -خبير بشركة مستلزمات االسماك  - رئيس هيئة سابق
دكتور بمعهد علوم البحار  –لية الزراعة جامعة االسماعيلية استاذ أسماك بك -الزراعية 

وطلب منهم أعطاء كل معامل درجة تحدد مدي كفاءه أو قدرة المؤسسه في الوقت الحالي 
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للتعامل مع هذا العامل، وتحدد هذه الدرجه بناء علي مقياس يتكون من خمس درجات 
 ة.الضعيف ةجاب( لالست1والدرجة ) ،( استجابه سريعه5وتعكس الدرجه )

تم حساب األوزان المرجحه وهي تمثل حاصل ضرب وزن كل عامل الذي حصل عليه من  -5
 . ليها هذا العامل من أراء الخبراءأراء فريق العمل مضروبًا في الدرجة التي حصل ع

 ة.ات البديلواالستراتيجي ذلك تكوين استراتيجيه البيئة الخارجية ىبناء عل -6
 :عف(ة والض)معامالت القو  معامل االستراتيجي لبيئة عمل الداخليةالخطوة االولي: تحليل ال
 ( أن أهم نقاط القوة في البيئة الداخلية بعينة الدراسة في تجميع5تبين من جدول )

 الحقائق والبيانات عن منطقة العمل عن طريق اتساع مساحة البحيره بعد ازاله التعديات،
في البحيرات، فتح بواغيز جديدة، اإلستثمارات دخول اصناف اسماك جديدة لم تكن موجودة 

 القائمة على إنتاج األسماك، زيادة المساحة الساحليه للصيد في مصر. 
في حين كانت نقاط الضعف في البيئة الداخلية هي استمرار تلوث المياه من المصارف 

ضعف  التي ترمي بها، الصيد الجائر وصيد الزريعه ليال، استخدام ادوات صيد ممنوعه،
  .، ضعف األجهزه اإلرشادية1983سنه ل 124العقوبات في قانون الصيد 
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 تحليل المعامل االستراتيجي لبيئة العمل الداخلية )معامالت القوة والضعف( :(5جدول )

  الوزن  المعامالت الداخلية
(0.0-1.0) 

 الدرجة
 االهمية

(1 - 5) 
 االوزان المرجحة
 )الوزن*االهمية(

 معامالت القوة
 0.33 3 0.11 اتساع مساحة البحيره بعد ازاله التعديات -1

دخول اصناف اسماك جديدة لم تكن موجودة  -2
 0.44 4 0.11 في البحيرات

 0.4 4 0.10 فتح بواغيز جديدة -3
 0.36 4 0.09 االستثمارات القائمة على انتاج االسماك -4

 0.27 3 0.09 زيادة المساحة الساحلية في مصر. -5
 معامالت الضعف

مرار تلوث المياه من المصارف التي ترمي است -1
 0.24 2 0.12 بها

لسنه  124ضعف العقوبات في قانون الصيد  -2
1983 0.11 2 0.22 

 0.1 1 0.10 الصيد الجائر وصيد الزريعة ليال -3
 0.09 1 0.09 استخدام ادوات صيد ممنوعه -4

 0.08 1 0.08 ضعف األجهزة اإلرشادية -5
 2.53  1.00 اإلجمالي

 .2020معت وحسبت من استمارة االستبيان عام ج :المصدر
رص )معامالت الف الخطوة الثانية: تحليل المعامل االستراتيجي لبيئه عمل الخارجية

 :والتهديدات(
هي اهتمام الدوله الكبير  ( أن أهم الفرص في البيئة الخارجية6أوضحت نتائج الجدول )

تحويل  ،الالزم للقيام بتنميه البحيراتصرف مبالغ كبيرة علي التطوير للتمويل  ،بالبحيرات
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إدخال طرق  ،زيادة حصه الفرد من البروتين بنسبه عالميه ،المخالفين للجهات المختصة
 . لتوسع في تنفيذ االستزراع السمكيالصيد الحديثة وا

هي عدم عمل محطات المعالجة بشكل  في حين كانت التهديدات في البيئة الخارجية
المخاطر المثارة حول  ،عدم وعي الصيادين ،تشريعات وعدم إنفاذهاتعدد وتضارب ال ،جيد

 ضعف ،موارد المياه من نهر النيل باإلضافة إلى التراجع المستمر فى نصيب الفرد منها
 .الهياكل المؤسسية وغياب التنسيق

 ت()معامالت الفرص والتهديدا تحليل المعامل االستراتيجي لبيئه عمل الخارجية :(6جدول )
 الوزن  عامالت الخارجيةالم

(0.0-1.0) 
 االهمية الدرجة

(1 - 5) 
 االوزان المرجحة

 االهمية()الوزن*
 معامالت الفرص

 0.3 3 0.10 اهتمام الدوله الكبير بالبحيرات -1
صرف مبالغ كبيرة علي التطوير للتمويل  -2

 0.36 4 0.09 الالزم للقيام بتنميه البحيرات
 0.33 3 0.11 تحويل المخالفين للجهات المختصة -3

 0.36 4 0.09 زيادة حصه الفرد من البروتين بنسبه عالميه -4
إدخال طرق الصيد الحديثة والتوسع في تنفيذ  -5

 0.55 5 0.11 االستزراع السمكي
 معامالت التهديدات

 0.12 1 0.12 عدم عمل محطات المعالجة بشكل جيد -1
 0.18 2 0.09 تعدد وتضارب التشريعات وعدم إنفاذها -2

 0.2 2 0.10 ي الصيدينعدم وع -3
المخاطر المثارة حول موارد المياه من نهر  -4

النيل باإلضافة إلى التراجع المستمر فى 
 نصيب الفرد منها

0.10 2 0.2 

 0.09 1 0.09 ضعف الهياكل المؤسسية وغياب التنسيق -5
 2.69  1.00 اإلجمالي

 2020جمعت وحسبت من استمارة االستبيان عام  :المصدر
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جات األوزان المرجحة لكل متغير لتحديد الدرجة الكلية واذا كان مجموع وتم جمع در 
 يعتبر االداء ضعيف ويدل ايضا علي أن المسئولين ليس لديهم 2االوزران المرجحه أقل من 

 3اما اذا كان مجموع االوزان يقترب من  ،وعي كافي بنقاط القوة والضعف داخل مؤسستهم
خل توسط وأن المسئولين علي درايه بنقاط القوة والضعف دافهذا يدل علي أن أداء المؤسسه م

 مؤسستهم وبالتالي تزداد فرص واحتماليه تطوير هذه الموسسة أما اذا اقتربت قيمه مجموع
 . فهذا يدل علي ان االداء ممتاز 5 االوزان المرجحة من

 2.53داخلية وقد بلغت االهمية النسبية )مجموع االوزان المرجحة( الستراتيجية البيئة ال
ين به وهذا يعني ان اداء العامل الستراتيجية البيئة الخارجية 2.69 درجة في حين بلغت حوالي

ي لديهم الوعي بنقاط القوة والضعف وايضا لديهم القدرة علي تحديد الفرص والتهديدات الت
 لسمكيتواجهم وبالتالي هذا يعطي مؤشر جيد وتفاؤل بأن هناك فرصة كبيرة لتطور االنتاج ا

م أكانت بشرية أم مادية سواء  بالبجيره اذا توفر الطراف هذا القطاع االمكانات المناسبه
 . ظروف عمل

 (SWOT: تنمية استراتيجيات بديلة باستخدام مصفوفه التحليل الرباعي )الخطوة الثالثة
 :لتطوير االنتاج السمكي ببحيره المنزله
لرباعي يمكن إنشاء مصفوفه نظام التحليل ا رجيةوالخا بعد اعداد معامالت البيئة الداخلية

( الخاص مصفوفه التحليل الرباعي لالستراتيجيات البديلة 7كما هو موضح بالجدول )
(SWOT)  ت اربعة انواع من االستراتيجيالتطوير أداء بحيرة المنزلة وتشير المصفوفة الي

 : (2016 ،)حامدالنحو التالي  ىعل
معامالت  (: وهي تهدف بشكل عام الي تقليلWTدات )استراتيجية الضعف والتهدي -1

 .الضعف وتفادي التهديدات
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قليل معامالت الضعف (: وهي تهدف بشكل عام الي تWOاستراتيجية الضعف والفرص ) -2
 .وزياده الفرص

 (: وهي تعتمد علي القوة التي تستطيع التعامل معWTاستراتيجية القوة والتهديدات ) -3
 .الي زيادة االولي وتقليل الثانيةئة وتهدف معامالت المخاطر في البي

 .والفرص (: وهي تهدف بشكل عام الي زياده معامالت القوةSOاستراتيجية القوة والفرص ) -4
ء اداأهم االستراتيجية التالية لتطوير  إلى( SWOTولقد توصلت الدراسة من خالل مصفوفة )

 : بحيرة المنزلة
 .الجائر ديدة مع مراعاة عدم الصيددخول أصناف ج -1
 .النظر في الهيكل التنظيمي للجهازإعادة  -2
 .مارات القائمة علي إنتاج األسماكإدخال طرق الصيد الحديثة عن طريق زيادة اإلستث -3
 .التمويل الإلزم لمنع تلوث المياهتوفير  -4
 تعديل قانون العقوبات وتحويل المخالفين للجهات المختصة. -5
 م ادوات صيد ممنوعة.زيادة اإلستثمارات مع مراعاة عدم استخدا -6
 . توفير الموارد المالية الالزمة -7
ين الخاصه بحماية االنتاج أخذ آراء ومشاركة الصيادين في وضع التشريعات والقوان -8

  .السمكي
 .ه التنسيق بين القطاعات المختلفةزياد -9

 .اية اإلستزراع السمكيوضع التشريعات لحم -10
 البيئة السمكي تضمن توفيروضع إستراتيجية وسياسة قومية واضحة لالستزراع  -11

 .المالئمة لزيادة اإلنتاج السمكي
 .إلتجاه نحو خصخصة اإلرشاد السمكيا -12
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ة لتطوير أداء بحير  (SWOTمصفوفة التحليل الرباعي لالستراتيجيات البديلة ) :(7جدول )
 المنزلة 

 البيئة الداخلية
 
 
 

 البيئة الخارجية

 (Wالضغف ) (Sالقوة )
بعد  اتساع مساحة البحيرة
 ازاله التعديات

استمرار تلوث المياه من 
 المصارف التي ترمي بها

دخول اصناف اسماك 
جديدة لم تكن موجودة في 

 البحيرات
الصيد الجائر وصيد 

 الزريعة ليال

استخدام ادوات صيد  فتح بواغيز جديدة
 ممنوعة

االستثمارات القائمة على 
 انتاج االسماك

ضعف العقوبات في قانون 
 1983لسنه  124يد الص

زيادة المساحة الساحلية 
 ضعف األجهزة اإلرشادية في مصر

 (WOالضعف والفرص ) (SOالقوة والفرص ) (Oالفرص )
دخول اصناف جديده مع  اهتمام الدولة الكبير بالبحيرات

 مراعاه عدم الصيد الجائر
الالزم لمنع  توفير التمويل

 تلوث المياه
طوير للنمويل صرف مبالغ كبيرة علي الت

 الالزم للقيام بتنميه البحيرات
النظر في الهيكل  ةاعاد

 التنظيمي للجهاز
تعديل قانون العقوبات 

وتحويل المخالفين للقضاء 
 العسكري 

ادخال طرق الصيد  تحويل المخالفين للجهات المختصة
الحديثه عن طريق زيادة 
االستثمارات القائمة علي 

 انتاج االسماك

رات مع زيادة االستثما
مراعاه عدم استخدام ادوات 

 صيد ممنوعة

زيادة حصه الفرد من البروتين بنسبة 
 عالية

إدخال طرق الصيد الحديثة والتوسع في 
 تنفيذ االستزراع السمكي
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 (WTالضعف والتهديدات ) (STالقوة والتهديدات ) (Tالتهديدات )
لمالية توفير الموارد ا عدم عمل محطات المعالجة بشكل جيد

 الالزمة
وضع التشريعات لحماية 

 االستزراع السمكي

 تعدد وتضارب التشريعات وعدم إنفاذها

اخذ آراء ومشاركة 
الصيادين في وضع 
التشريعات والقوانين 

الخاصة بحماية االنتاج 
 السمكي

وضع استراتيجية وسياسة 
قومية واضحة لالستزراع 

السمكي تضمن توفير البيئة 
االنتاج المالئمة لزيادة 
 السمكي

 عدم وعي الصيادين
زياده التنسيق بين 
 القطاعات المختلفة

االتجاه نحو خصخصة 
 االرشاد السمكي

المخاطر المثارة حول موارد المياه من نهر 
النيل باإلضافة إلى التراجع المستمر فى 

 نصيب الفرد منها
 ضعف الهياكل المؤسسية وغياب التنسيق

 2020من استمارة االستبيان عام  : جمعت وحسبتالمصدر
 

 التوصيات
 . اري وطريقة عملهإعاده تنظيم وهيكلة القطاع اإلد (1)
انشاء مراسي وارصفة وانزال وصاالت فرز وثالجات وخدمات لتداول االسماك المصطاده  (2)

 بإسلوب علمي للحصول علي اسماك ذات قيمه وجودة مرتفعة.
ادة زريعة لزية البحيرات بأنواع مختلفة من الضرورة توفير التمويل الالزم للقيام بتنمي (3)

 .المخزون السمكي بها
 -مخابرات حرس الحدود  –ضرورة تكثيف كافة اجهزة الدولة المعنية )شرطة المسطحات  (4)

...( لتنفيذ قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وااللتزام بها كتنفيذ قرارات المحافظات
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المصرح بها حيث أن الهيئة هي الجهة المسئولة عن قطاع وقف الصيد واستخدام الحرف 
 . في مصر الثروة السمكية

 تلوث المائي في البحيراتاشتراك كافة الوزارات والهيئات ذات الشأن في وقف نزيف ال (5)
 .المصرية

 .مكي للمساهمة في زيادة اإلنتاجيةتطوير أساليب اإلرشاد الس (6)
 

 المراجع
 رسالة .دراسة تحليلية لتسويق األسماك في مصر (:6201محمد، ابراهيم حامد حامد )

قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين  .غير منشورة ماجستير
 القاهرة. -شمس 

(: تحليل األسعار لألسماك في السوق المصري، 1999عامر، محمد جابر ) ؛سليمان، إبراهيم
 العدد الثاني، سبتمبر.المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع، 

 (: استخدام نموذج النقل2004القبالوي، مصطفي عبد ربه محمد ) ،السعدي، أحمد بدير أحمد
المجلة  .الحالي والمتوقع بين محافظات الجمهورية في توزيع اإلنتاج السمكي

(، العدد األول، الجمعية المصرية 14المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد )
 ي، مارس. لالقتصاد الزراع

 .وتسويق األسماك في مصر (: اقتصاديات إنتاج2006عطية، شهيرة محمد رضا إبراهيم )
 كلية الزراعة، جامعة عين شمس. ،غير منشورة رسالة ماجستير

ه تقديره وتنميت اقتصاديات اإلنتاج السمكي ووسائل (:2000مشعل، أحمد عبد اللطيف سالم )
 كلية الزراعة، جامعة ،غير منشورة ستيررسالة ماج .في جمهورية مصر العربية

  القاهرة.
ءات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب اإلحصا

 .2019السمكية، 
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ABSTRACT 

The fish sector contributes with a value of about 48,251 million 

pounds, or about 9.6% of the value of agricultural income, while the net 

income of the fish sector amounted to about 44,481 million pounds, or 

about 13.75% of the total value of net agricultural income. The problem 

of the study was that the total annual Egyptian product of fish has not 

yet been able to cover the consumption needs in light of this huge 

potential. As fish production reached about 2038.991 thousand tons in 

2019, while consumption reached about 2509.9 thousand tons for the 

same year, and the decrease in the quantities offered of fish annually 

has led to an increase in the required quantities of fish. As a result of 

many factors, the most important of which is the population increase 

and the increase in fish prices, which is not commensurate with the 

purchasing power of low-income people, there is a problem with two 

main dimensions: low production efficiency and low marketing 

efficiency. Fish production is also unable to meet the population’s 

needs of this commodity, which results in a rise of prices of local 

varieties and an increase in the quantity of fish imports until it reached 

about 505,959 thousand tons in 2019; the amount of exports reached 
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about 35,009 thousand tons in 2019. While the average per capita share 

of the GDP is about 20.26 kg per year for the year 2019; the average 

per capita available for consumption in 2019 was about 25.38 kg. This 

study aims to highlight the main features of fish production in Manzala 

Lake, identify the most important obstacles to fish production, 

determine the factors affecting fish production, and estimate the 

optimum production volume In the Egyptian lakes during the period 

(2005-2019) in order to provide some economic indicators to the 

planning and existing bodies for the development of the fisheries sector 

in Egypt and to develop this important sector of the national economy, 

as well as to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats in 

Manzala Lake through the use of (SWOT) Analysis. 

By studying the time evolution of the quantity of fish production 

from the total production of Manzala Lake, it was found that the 

quantity of fish production from the total production of Manzala Lake 

ranged between a minimum estimated about 36.8 thousand tons in 

2007, and a maximum of about 81.4 thousand tons of the total 

production of Manzala Lake in 2013. While the average amounted to 

about 55.3 tons during the study period. And that the amount of fish 

production from the total production of Manzala Lake is increasing by a 

statistically significant amount about 1.9 thousand tons annually. As the 

whole model has been statistically significant, with a growth rate of 

about 3.4%, and the coefficient of determination indicates that about 

40% of the changes in the amount of total fish production, the total 

production of Manzala Lake, are due to the influence of factors that 

reflect time. And by studying the relative importance of fish production 

from Manzala Lake out of the total northern lakes, it appears that the 

production from Manzala Lake was about 42.2%, with a minimum of 

34.2% in 2016 and a maximum of 56.2% in 2013. 

Key words: Quaternary analysis, Manzala Lake, SWOT matrix, 

Scheffer model. 


