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ستخدام الموارد السمكية فى ا.ستزراع السمكى فى محافظة الشرقية قنى إستھدفت الدراسة تطور المستوى الت :الملخص
عتمدت الدراسة على منھج تحليل المحتوى للعديد من الدراسات الحديثة التى ا كفاءة إستخدام تلك الموارد ورفعبھدف 

 تربية اCسماك محملة على أعتمدت على عينات ميدانية من محافظة الشرقية وتناولت نمط المزارع السمكية الحوضية ونمط
منشورة من كتاب ا.حصاء السمكى الصادر عن الھيئة العامة لتنمية الثروة ال إلى جانب البيانات الثانوية ،حقول اCرز

 الجدوى  منرغمعلى ال أنه  إلى الدراسةأشارت و،منشورة من مديرية الزراعة بالشرقيةالثانوية غير البيانات الالسمكية و
ًوتطور ا.نتاجية والتكاليف وفقا لتطور تكثيف  ،للمزارع السمكية الحوضية والتى بينتھا جميع الدراسات السابقةاقتصادية 

 كفاءة عناصر ا.نتاج خاصة زيادة رفع حيث يستلزم منخفضةعناصر ا.نتاج، إ أن ھذه المزارع مازالت تعمل بكفاءة 
ھذا إلى جانب عZج ، رة ا.نتاج عن المتوسطات الحالية وزيادة فت،فالعلكمية  و، ومعدل تحميل الزريعة،مساحة المزرعة

ُ والتى تعد من أھم المشاكل التى تواجه ،المشاكل والمعوقات لتنمية المزارع الحوضية خاصة فيما يخص إستقرار الحيازة
المزارع اCھلية وتنتج من مساحة % 79من المزارع فى المحافظة وأكثر من % 82التى تمثل أكثر من والمزارع المؤقتة 

ًمن حجم ا.نتاج الكلى لcسماك فى المحافظة وخاصة أنه تبين أن إستخدام اCراضى فى ا.ستزراع السمكى % 92أكثر من 
ًيحقق عائدا أفضل من إستخدمھا فى ا.ستزراع النباتى وأفضل للتربة، ويرفع من كفاءة إستخدام الوحدة من المياه حيث أنه 

،  إرتفاع أسعار مستلزمات ا.نتاجبا.ضافة إلى بعض المشاكل اgخرى مثلًللمياه وليس مستھلكا لھا، ًنشاط مستخدما 
وإرتفاع تكلفة العمالة وخاصة أثناء فترة الصيد،وإرتفاع نسبة النفوق فى زريعة اCسماك أثناء نقلھا والتى تصل إلى حوالى 

 المزارع السمكية حيث أنه مازالت توجد مزارع تستخدم مياه ، ومشكلة التلوث وھى من أھم المشكZت التى تواجه10%
، ويترتب على ذلك آثار سلبية بيئية وصحية على صحة المستھلك لcسماك )بحر البقر(ًالصرف الصحى خاصة منطقة 

َوالمربى لھا بالرغم من اCثر ا.يجابى .ستخدام ھذه المياه على إنتاجية وحدة المساحة اCرضية المستزرعة أما ،  باCسماكُ
المعوقات يتطلب إعادة ضبط وھيكلة المنظومة لتفادى فاCمر فيما يتعلق بنمط تربية اCسماك محملة على حقول اCرز 

 .وتحقيق اCھداف المرجوة

 . الموارد السمكية، ا.ستزراع السمكي، محافظة الشرقية:الكلمات ا,سترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

محافظuuuات   مuuuن أكبuuuر واحuuuدةالشuuuرقيةتعتبuuuر محافظuuuة 
فuuى عuuدد السuuكان حيuuث تحتuuل المركuuز الثالuuث الجمھوريuuة 

الجھTTTاز  ( مليuuuون نسuuuمه7.2ويقuuuدر عuuuدد سuuuكانھا بحuuuوالى 
 ممuuuا يمثuuuل )2017 ،المركTTزى للتعبئTTTة العامTTTة وا,حصTTاء

ًضuuuغطا كبيuuuرا علuuuى المuuuوارد المتاحuuuة، وب التuuuالى طuuuرق ً
لسuuuuuمكية ، وخاصuuuuuة المuuuuuوارد اسuuuuuتثمارھااسuuuuuتخدامھا وا

بالمحافظuuuuة التuuuuى تتنuuuuوع فuuuuى خصائصuuuuھا وتتعuuuuدد فuuuuى 
التى يتنuافس عليھuا فuى أھمھا مورد اCرض وستخداماتھا؛ ا

اسuuuتخدام لyنتuuuاج النبuuuاتي والحيuuuواني وإنتuuuاج كuuuل مuuuن 
سuuتخدامين ھuuام فuuى تuuوفير الغuuذاء ج كZuu ااتونuu. اCسuuماك

 فيuuه ًعجuuزاخاصuuة البuuروتين الحيuuواني الuuذى تعuuانى مصuuر 
تقيuيم لذا كانuت أھميuة ھuذه الدراسuة فuى . أسعارهفى  زيادةو

سuuتزراع Zل الزراعيuuة المتاحuuة  للمuuواردسuuتخدام الحuuالىا
لوضuuuعھا فuuuى  كخطuuuوة ھامuuuة أمuuuام متخuuuذ القuuuرار السuuuمكى

 أو إتاحتھuuuا أمuuuامتنميتھuuuا، و ھuuuا تخطيطعتبuuuار مuuuن أجuuuلا
 .ستثمار اCفراد داخل محافظة الشرقيةا

ھuuا مشuuروع يھuuدف إلuuى وتعuuرف المزرعuuة السuuمكية بأن
تحقيuuق السuuيطرة علuuى عمليuuات تربيuuة اCسuuماك مuuن تخuuزين 
الزريعuuة حتuuى حصuuاد اCسuuماك للتسuuويق، وتقuuام المزرعuuة 
السمكية إما فى اCراضى البور غير الصالحة للزراعة، أو 
حول شواطئ البحيرات وفuى البuرك والمسuتنقعات المتخللuة 

ًك وفقا للقuانون لcراضى الزراعية والتى يمكن تجفيفھا وذل
 . 1983 لسنة 124المصرى رقم 

ويجب أن تخضع المزارع السمكية إلى ثZثة شروط 
 وھى  .ستخدام مياه الرى فى المزارع السمكية، و
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أى بقائھا ملك للدولة، ) غير الملك(.متZك ھذه اCراضى 
و .قامة مزارع سمكية على اCراضى الزراعية، 

امتھا على سواحل البحرين اCحمر با.ضافة إلى عدم إق
والمتوسط بإعتبارھا مخصصة للسياحة وللحفاظ على 
البيئة، وحيث أن إستخدام مياه الرى ممنوع فى المزارع 
السمكية فيتم ا.عتماد على إستخدام مياه الصرف 

وقد بدأ النشاط التجارى لھذا النظام ا.نتاجى . الزراعى
 ،عامر (1979 -1978لcسماك فى مصر منذ عام 

، وتم تدخل الدولة فى )2009 ،سليمان وعامر (،)1986
تنظيم المزارع السمكية فى محافظة الشرقية فى نوفمبر 

 4( جنيه للفدان 12 حيث تم تآجير اCرض بواقع 1982
جنيه قرش 2جنيھات للھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 

ت جنيھا6با.ضافة إلى ). جنيھات إيراد عام 6سمكى و
تأمين عن كل فدان فى أول سنة للتعاقد، مع إحتساب 

وبذلك تم تقنين أوضاع . نصف الفدان فدان فى التعاقد
ًالمزارع وضع اليد الذى كان سائدا قبل ھذا التاريخ، ھذا 
التدخل كان لتوفير الخدمات وتسھيل الحصول على 

 وتطور عدد ،المدخZت، وإستقرار إجتماعى للمزارعين
 63كية اCھلية فى محافظة الشرقية من المزارع السم

 إلى 1979ً فدانا فى عام 4829مزرعة فقط بمساحة تبلغ 
 1983ً فدانا فى عام 16606 مزرعة بمساحة تبلغ 275

 مزرعة بمساحة 1681 ثم إلى حوالى )1986 ،عامر(
ً وفقا لبيانات مديرية الزراعة 2015ً فدانا فى عام 31487
 ).2015 ،تنمية الثروة السمكيةالھيئة العامة ل( بالشرقية

ُوأيضا تربى اCسماك محملة على حقول اCرز بإعتباره  ً
من الحاصZت التى تتطلب وجود المياه بشكل مستمر فى 

وقد بدأت تجارب ھذا النظام فى . الحقول لفترة طويلة
 فى التفتيش الزراعى بالجميزة 1954مصر منذ عام 

دقھلية، عZوة على بمحافظة الغربية والسرو بمحافظة ال
تجارب كل من معھد علوم البحار المصرى فى الفترة 

ثم . 1977وجامعة ا.سكندرية فى عام ) 1954-1959(
توقف ھذا النشاط حتى عاد مرة أخرى بقوة فى مطلع 
الثمانينات من القرن العشرين من خZل أھتمام خطط 
التنمية الزراعية المصرية بزيادة إنتاج اCسماك كبديل 

لحوم الحمراء بالتركيز على نظم ا.ستزراع السمكى، ل
خاصة بعد أن زاد معدل التجفيف للبحيرات الداخلية 
 وتلوث مياھھا، عZوة على دئل تشير إلى زيادة إنتاج

 اCرز المحمل عليه أسماك بنسبة تراوحت من محصول
الحقول غير ًمقارنة بمن إنتاج الفدان % 15 -0.5%

با.ضافة إلى جانب بعض الفوائد المحملة باCسماك، 
والمميزات التى تتمثل فى القضاء على ظاھرة الريم، 
والقضاء على الديدان الحمراء وزيادة التھوية نتيجة لحركة 
اCسماك، وزيادة خصوبة التربة نتيجة لمخلفات اCسماك 

 الف 52.4، ويتوافر)2009 ،سليمان وعامر( العضوية
ماك بمحافظة الشرقية، تنتج فدان من اCرز المحمل باCس

الھيئة العامة لتنمية (  من اCسماكًا طن1572حوالى 
 . )2015 ،الثروة السمكية

 المشكلة البحثية

بالمحافظة إ أن بالرغم من توافر موارد سمكية عديدة 
 أى ،من إنتاج الجمھورية% 10.69  يمثل سوى ھاإنتاج

اك حيث اCسم نصيب الفرد من إنتاج المحافظة من أن
% 94نحو  وھو مايمثل ، كيلو جرام18.94يمثل سوى 

 على لفرد من اCسماك ا.ستھZكمن المتوسط العام 
 .مستوى الجمھورية

 ھدف الدراسة

) التكنولوجيا(المستوى التقنى ر يتطوھدف الدراسة ستت
.ستخدام الموارد السمكية فى ا.ستزراع السمكى فى 

تطور فى مؤشرات الكفاءة محافظة الشرقية وما يتبعه من 
ا.نتاجية وا.قتصادية لنظم ا.ستزراع السمكى المتاحة فى 
المحافظة مع بيان المشاكل والمعوقات وسبل حلھا لزيادة 

 .كفاءة إستخدام تلك الموارد

 صادر البيانات والطريقة البحثيةم

أعتمدت الدراسة على منھج تحليل المحتوى للعديد من 
تى أعتمدت على عينات ميدانية من الدراسات الحديثة ال

محافظة الشرقية وتناولت نمط المزارع السمكية الحوضية 
 وھما ونمط تربية اCسماك محملة على حقول اCرز

 إلى جانب البيانات الثانوية ،النمطين المتوفرين بالمحافظة
المنشورة من كتاب ا.حصاء السمكى الصادر عن الھيئة 

مكية وبيانات ثانوية غير منشورة العامة لتنمية الثروة الس
 .من مديرية الزراعة بالشرقية

 النتائج والمناقشة

 التقييم ا,قتصادى

 Zداء ا.قتصادى للمزارع السمكية كCًتشمل مقاييس ا
من ا.نتاجية الفدانية، تكاليف ا.نتاج، الربحية، جدوى 

 . ا.ستثمار فى ھذه اCنشطة، وكفاءة إستخدام أھم العناصر

 نتاجية الفدانيةا,

 ا.شارة إلى أن التطور التقنى لنظام ا.ستزراع تجدر
السمكى فى أحواض وما يتضمنه من التحكم فى بيئة 
التربية وتغيير التركيب المحصولى ومعدت تحميل 
الزريعة لوحدة المساحة وإضافة اCعZف كغذاء صناعى 
 وإضافة اCسمدة العضوية كمحفز لنمو النباتات الدقيقة
كغذاء طبيعى لcسماك، وكذلك نوعية المياه ونوع ا.دارة 

سليمان  (كلھا عوامل مؤثرة على إنتاجية وحدة المساحة
 .)2009 ،وعامر

من عديد من الدراسات السابقة والتى ويُستخلص 
 أن ا.نتاجية الفدانية من ھذا عكست فترات زمنية متتالية

 ھذا  بما تتضمنه من تطورات تقنية فىالنمط تطورت
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 من عينة حجمھا )1986 ،عامر( النظام، حيث بينت دراسة
 مزرعة بمنطقة مركز الحسينية محافظة الشرقية أن 45

ا.ستزراع السمكى يخرج عن وضع الزريعة فى مسطح 
مائى كبير بدون إنشاء أحواض ودون إضافة أى مدخZت 
لyنتاج وا.عتماد على التغذية الطبيعية فقط ثم الحصاد فى 

 وبالتالى ،اية الموسم مع تربية أسماك البورى والطوبارنھ
 176.4 بلغت فى المتوسط حيثكانت ا.نتاجية منخفضة 

كجم للفدان، وأستمر ھذا الحال منذ بداية النشاط حتى 
 ذلك إضافة تبعحيث . منتصف ثمانينات القرن العشرين

بعض المدخZت لتنمية الغذاء الطبيعى مثل اCسمدة 
البلطى مع الطوبار مما أدى أسماك ا أضيفت  كم،العضوية

 . كجم للفدان300إلى 175ذلك إلى إرتفاع ا.نتاجية من 

إضافة المدخZت  ات كثف منيوفى بداية التسعين
وإرتفاع عمود المياه ومعدل تحميل الزريعة وإضافة 
أعZف تكميلية أھمھا كنسة المطاحن ونخالة القمح ورجيع 

أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية  و،الكون ثم مسحوق السمك
 كجم للفدان، وتبع ذلك 750 إلى 500 بلغت من تىالفدان ح

ات إدخال تربية البلطى يفى النصف الثانى من التسعين
وحيد الجنس مع الطوبارة والبورى وتم رفع معدل التحميل 

 وتمت ، ألف وحدة زريعة خليط12للفدان حتى وصل إلى 
ة ورفع عمود المياه فى التربية فى أحواض صغيرة المساح

الحوض مع نظم تغذية على عZئق متوازنة فزادت 
. )2009 ،سليمان وعامر ( طن للفدان2.5ا.نتاجية إلى 

ومع اCلفية الثالثة بدأ اCتجاه لyستزراع المكثف بزيادة 
معدت التحميل ونسبة البروتين فى العZئق مما أدى إلى 

 )2012 ،عامر ولبن (زيادة ا.نتاجية حيث تشير دراسة
 مزرعة سمكية مؤقتة من منطقة 30بإستخدام عينة قوامھا 

جنوب سھل الحسينية بمحافظة الشرقية للموسم الزراعى 
 طن يمثل 2.04 بلوغ ا.نتاجية للفدان 2009-2010

والباقى طوبار وبورى، أما % 56البلطى منھا أكثر من 
أعتمدت على عينة  )2012 ،غنيمي (فى دراسة أخرى

حماد   مزرعة سمكية أھلية من مركزى أبو50كونة من م
للموسم )  مزرعة29(والحسينية شرقية )  مزرعة21(

مزارع ملك، بلوغ متوسط % 86 منھا 2010ا.نتاجى 
 طن للفدان، ويبدو أن إستقرار 2.28ا.نتاجية الفدانية 

 . ًالحيازة سببا فى إرتفاع إنتاجية الفدان عن الدراسة السابقة

 التىو )2012 ، وعامرقنديل (وضحت دراسةبينما أ
مزرعة من 100أعتمدت على عينة ميدانية حجمھا 

 ا.نتاجية أنبمحافظة الشرقية  والحسينية ،مركزى أبوحماد
 طن سمك للفدان وبتركيب 2.27حوالى  الفدانية بلغت

ًمحصولى أيضا يتضمن سمك البلطى بنسبة تبلغ أكثر من 
 ، وفى دراسة حديثةطوبار والباقى بورى% 19، 80%

 با.عتماد على عينة مكونة من  )2017 ، وآخرونأحمد(
تسع مزارع مؤجرة من المعمل المركزى لبحوث الثروة 

 أظھرت 2016-2015السمكية بالعباسة  للموسم ا.نتاجى 
 طن للفدان مع 3.57إرتفاع متوسط إنتاج الفدان إلى 

 إختZف التركيب المحصولى بتربية أسماك المبروك
على % 13، %3 العادى والقراميط بنسب  تتجاوز

وتظل سمكة البلطى % 7.5 با.ضافة إلى البورى ،الترتيب
 وفى .%77ھى السمكة الرئيسية فى ا.ستزراع بحوالى 

 على عينة مكونة من )2015 ،المھديالخشن و (دراسة
ً مشاھدة أيضا من مزارع مركز أبوحماد اCھلية 80
 ،2013يانات الموسم الزراعى ملوكة Cصحابھا لبالم

 ويبدو ، طن للفدان4.17رتفاع ا.نتاجية إلى اأشارت إلى 
أن أسباب ھذه ا.نتاجية المرتفعة ھو تكثيف عناصر 

 ألف وحدة 19.8ا.نتاج خاصة معدل الزريعة حيث بلغ 
 . طن للفدان6.5 ومعدل أعZف قدر بحوالى ،للفدان

ية نظام أما بخصوص أثر نوع ا.دارة على إنتاج
  دراسةأشارتا.ستزراع السمكى فى أحواض فقد 

 أن نظام ا.دارة العامة إلى )2011 ،سليمان وعامر(
 ،ھى أعلى مستوى بين أنماط ا.دارة) حكومية أو محليات(

وقد يرجع ذلك لتوفير المستوى التقنى المتقدم والخبرة 
الفنية العالية وتوفير عناصر ا.نتاج خاصة الزريعة 

ZعCإلى جانب المساحات الكبيرة للمزرعة وتوافر ،فوا 
 وتوافر إمكانات ،الخبرات الفنية من الكوادر المدربة

الرعاية والمتابعة الجيدة Cحواض السمك، يليھا المزارع 
الخاصة الملك ثم تأتى المزارع المؤقتة، وقد يرجع تفوق 

 على الخاصة المؤجرة .ستقرار )الملك(المزارع الخاصة 
 زيادة اCموال المخصصة ُزة مما يدفع المزارع إلىالحيا

 تنمية ا.نتاج بالمزرعة من خZل لyستثمار مما يؤدى إلى
 وتصميم اCحواض والبنية ،تكثيف عناصر ا.نتاج

اCساسية للمزرعة بمستوى أعلى من المزارع المؤجرة 
 .المؤقتة

مما سبق يتبين تطور ا.نتاجية وتباينھا بإختZف 
 كما تبين وجود فجوة ، المستخدمة ونظم ا.دارةالتقنيات

كبيرة بين ا.حصاءات الرسمية المنشورة والنتائج الميدانية 
لتقدير ا.نتاجية لنظام ا.ستزراع السمكى فى أحواض 
خاصة فى المزارع المؤقتة غير مستقرة الحيازة، والتى 
تشير إحصاءات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى 

 طن 4 إلى بلوغ ا.نتاجية الفدانية منھا حوالى 2015عام 
طن 2.5للمزارع اCھلية الملك والمؤقتة على السواء و

للمزارع الحكومية، وتتفق ھذه ا.نتاجية مع إحصاءات 
مديرية الزراعة بالشرقية بالنسبة .نتاجية المزارع 

بالنسبة للمزارع اCھلية % 160الحكومية، ولكن تمثل 
 . طن للفدان2.5ًيجار المقدرة أيضا بحوالى الملك أو ا.

 تكاليف ا,نتاج

تطورت تكلفة الطن من اCسماك الناتجة من 
ًا.ستزراع السمكى بمحافظة الشرقية   وفقا للدراسات 

 ا.شارة أليھا فى عرض تطور ا.نتاجية سابقالميدانية 
الفدانية حيث واكب تطور تلك التكلفة لتطور ا.نتاجية 

ح أن من أھم أسبابه تطور تكثيف عناصر والذى يتض
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ا.نتاج خاصة اCعZف الصناعية وزريعة اCسماك مع 
ًتطور طفيف فى البنية اCساسية لھذه المزارع فوفقا 

قدرت تكلفة الطن من اCسماك ) 1986 ،عامر (لدراسة
ً جنيھا كما 6350ً جنيھا زادت إلى 570.4بحوالى 

 ثم من 2011سعار  بأ)2012 ،المرسي (أوضحتھا دراسة
قنديل  (2012ً جنيھا بأسعار 8300ً جنيھا إلى 8112
 .)2012 ،غنيمي؛ 2012 ،وعامر

 ،وحامTTTTد عTTTTامر ( جنيuuuuه للطuuuuن9512ثuuuuم زادت إلuuuuى 
المعمTTل المركTTزى  ( للطuuن10810ً وأخيuuرا سuuجلت )2016

ھuuذا التطuuور .)2017 ،لبحTTوث الثTTروة السTTمكية بالعباسTTة
  اCعZuuف خاصuuةو الزريعuuةسuuتخدام اواكبuuه تطuuور كثافuuة 

 أى عuuدم 1986 فuuى عuuام )% (حيuuث تطuuورت مuuن صuuفر
مuuuن % 66إلuuى % 63إضuuافة غuuذاء صuuuناعى إلuuى مuuuابين 

التكuاليف ومuuع طفuuرة إرتفuuاع أسuعار اCعZuuف يتوقuuع زيuuادة 
بينما الزريعة إنخفضت مuن . أھمية تكاليف التغذية لcسماك

رغuuuم زيuuuادة كثافuuuة % 7ثuuuم فuuuى حuuuدود % 19إلuuuى % 31
uuتخدمھا حتuuى إسuuلت إلuuبب 19ى وصuuدان بسuuدة للفuuف وحuuأل 

 .إرتفاع أھمية تكاليف اCعZف

 الربحية

ُتبين من جميع الدراسات السابقة التى أجريت على 

المزارع السمكية بمحافظة الشرقية أن جميع مؤشرات 
الكفاءة ا.قتصادية وا.نتاجية الناتجة من تحليل الميزانية 

 مع تباين إداراتھا المزرعية بمزارع عينات تلك الدراسات
ونوع الحيازة وتباين الفترات الزمنية إ أنھا أجمعت على 
ًأن تلك المزارع حققت ربحا صافيا موجبا يغطى جميع  ً ً
أنواع التكاليف بما فيھا التكاليف الضمنية من ا.يراد 
ًالمتحقق من بيع اCسماك أى أن ھناك مجا متسعا لزيادة  ً

أنه يمكن التوسع فى ھذه  أى ،ا.نتاج مع تحقيق ربح
كما بينت نفس الدراسات . الصناعة على المدى الطويل

فى % 80وجود ھامش للمنتج من سعر البيع بلغ أقصاه 
 مع التربية بدون إضافة تغذية صناعية بينما 1986عام 

 ،أنخفض مع تكثيف عناصر ا.نتاج خاصة اCعZف
شارة ًوفقا للدراسات سابق ا.% 42إلى % 15وتراوح من 

إليھا والفترات الزمنية المتتالية وأخرھا تحقيق ھامش ربح 
 .)2016 ،عامر وحامد( %41للمنتج بلغ 

 جدوى ا,ستثمار

تعتبر كفاءة ا.ستثمار المعيار اCھم فى توجيه الموارد 
الرأسمالية بين اCنشطة الزراعية وبينھا وبين اCنشطة 

ى فى ھذا غير الزراعية، وبإعتبار أن ا.ستزراع السمك
المفھوم أحد بدائل ا.ستثمار المتاحة لجذب رأس المال فإن 
ًجدوى ا.ستثمار فيھا عامZ ھاما لتنمية إستخدام الموارد  ً
السمكية المتاحة فى إنتاج اCسماك من المزارع السمكية 
الحوضية، ومنذ ثمانينات القرن الماضى بينت الدراسات 

 فى إستزراع اCسماك القليلة التى تناولت جدوى ا.ستثمار
فى أحواض على عينات من محافظة الشرقية ربحية ھذا 

 وبإستخدام )1986 ،عامر (ا.ستثمار، حيث بينت دراسة
وعمر % 20معيار نسبة المنافع للتكاليف عند سعر خصم 

 سنة قدرت ھذه النسبة بأكثر من 20) المشروع(المزرعة 
ارع أكثر  تضاعفت للمز بينما للمزارع أقل من فدان2.2

 )2002 ،سليمان وعامر (من خمسة أفدنة، وفى دراسة
ومن خZل تقدير معدل العائد الداخلى ليمثل ربح الجنيه 
خZل العمر ا.فتراضى لمشروع ا.ستزراع السمكى فى 

داخلى العائد ال معدل قدرمزارع سمكية فى أحواض، 
فى المتوسط، وھو يبلغ ثZثة أضعاف سعر % 56بحوالى 

، %18ى سوق المال المصرى آن ذاك وھو الخصم ف
 أن عائد ا.ستثمار )2012 ،وعامرقنديل  (وبينت دراسة

من ا.ستزراع فى المزارع السمكية الحوضية يزيد بأكثر 
 ،من سبعة أضعاف نظيره فى ا.ستثمار المالى فى البنوك

وعلى ذلك فإن ا.ستثمار فى مشروعات المزارع السمكية 
صادية ويحقق ربحية عالية، وربما  جدوى اقتوالحوضية ذ

يفسر ذلك إستمرار المزارع السمكية المؤقتة رغم صدور 
عديد من القرارات الحكومية، وا.جراءات ا.دارية، 

 حتى اgن بغرض 1990وتحرير المخالفات منذ عام 
 ،عامر (إزالتھا وإستخدام اCراضى فى ا.ستزراع النباتى

2015(. 

 كفاءة إستخدام العناصر

 أن المزارع )2011 ،سليمان وعامر( ينت دراسةب
السمكية فى محافظة الشرقية تعمل بأحجام أقل من الحجم 
المحقق Cعلى ربح وأدنى تكاليف وبينت أن نزوع 
المزارع السمكية تحت نظام اCحواض نحو المساحة 

عندما يتساوى قيمة الناتج الحدى (ا.قتصادية للمزرعة 
اع السمكى فى أحواض مع للفدان فى مزرعة ا.ستزر

التكاليف الحدية للفدان ومايترتب عليه من تعظيم الربح 
وبلوغ أدنى تكاليف سوف يساھم فى توفير حوافز زيادة 
ًا.نتاج وتبنى الحزم التقنية اCكفأ فنيا وإقتصاديا ومن ثم  ً

 ،عامر وقنديل(، وتوافقت )إستقرار أسعار اCسماك
 نفس الدراسة أن ا.نتاج وأظھرت. فى ھذه النتيجة) 2012

ًقتصادية وفقا يتم فى المرحلة الثانية وھى المرحلة ا
لقانون تناقص الغلة بالنسبة لعنصر مساحة المزرعة 
بالفدان بإعتباره متغير تجميعى يعبر عن حجم المدخZت 

 لذلك لزم تحديد ،الرأسمالية والعمالة المضافة لكل فدان
ة داخل ھذه المرحلة حجم المساحة ا.قتصادية للمزرع

 .ا.قتصادية لyنتاج

 بينت عدم وجود )1994 ،براھيمإعامر و (وفى دراسة
كفاءة فى العملية ا.نتاجية لمزارع مشروع المزارع 
السمكية بالعباسة ويستلزم رفع كفاءتھا زيادة معدت 

 العينة بلغ فىالمتوسط (تحميل الزريعة لوحدة المساحة 
وذلك لyستفادة من الغذاء )  وحدة زريعة للفدان8600

الطبيعى الناتج من إضافة السماد الكيماوى مما يؤدى إلى 
رفع كفاءة إستخدام الموارد اCرضية والمائية وزيادة 

 .كميات اCعZف المضافة
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 أنه بالنسبة )2012 ( وعامرقنديل  دراسةكما بينت
لزريعة اCسماك واCعZف وطول فترة ا.نتاج إتضح 

 التكاليف الحدية لتلك عن الناتج الحدى زيادة قيمة
قتصادية .ستخدام تلك  أن الكفاءة اأىالعناصر، 

العناصر فى ھذا النشاط تتطلب زيادة كثافة إستخدام 
فترة ا.نتاج عن زيادة اCعZف ومعدل تحميل الزريعة و

ًالمتوسطات المستخدمة وفقا لعينة ھذه الدراسة والمقدرة 
 ألف وحدة زريعة للفدان 11.14  طن علف،4.44بحوالى 

 . يوم260وفترة إنتاج بلغت حوالى 

 مع )2012 ،غنيمي (نفس النتيجة توصلت أليھا دراسة
تفاوت متوسطات العناصر الثZثة المستخدمة حيث قدرتھا 

 ألف 9.34 طن علف، 4.83الدراسة اCخيرة بحوالى 
 ً. يوما263وحدة زريعة للفدان وفترة إنتاج قدرت بحوالى 

 التقييم ا,جتماعى

يقصuuد بuuالتقييم ا.جتمuuاعى ھنuuا بيuuان أثuuر إسuuتخدام ھuuذه 
الموارد على الجوانب ا.جتماعية والتى تتضuمن التوظuف، 

ومuuن حيuuث التوظuuف والعمالuuة . التuuوطين، مسuuتوى المعيشuuة
أن متوسuuط العمالuuة فuuى المuuزارع بينuuت الدراسuuات السuuابقة 

أن المuuزارع  عامuuل للفuuدان فuuى السuuنة أى 2.2السuuمكية ھuuو 
مuالى فuرص عمuل تقuدر بحuوالى السمكية اCھليuة وفuرت إج

 با.ضuuافة إلuuىداخuuل المحافظuuة لuuف فرصuuة عمuuل أ 65.82
فرص العمل التى وفرتھا المفرخات اCھليuة وحجuم العمالuة 
التuuى يuuتم توظيفھuuا فuuى الصuuناعات المغذيuuة لھuuذه اCنشuuطة 
خاصuuuة الزريعuuuة وتuuuوفير اCعZuuuف ومسuuuتلزمات ا.نتuuuاج 

gذه اuuuد أن ھuuuا يؤكuuuداول ممuuuويق والتuuuطة التسuuuرى وأنشuuuخ
المشuuروعات لھuuا آثuuر إيجuuابى فuuى مواجھuuة مشuuكلة البطالuuة 

 .وخاصة مع ثبوت جدواھا ا.قتصادية

أما عن دور ا.ستزراع السuمكى فuى تنميuة المجتمعuات 
 ؛1986 ،عTTامر( الجديuuدة فكمuuا أوضuuحت دراسuuات سuuابقة

يuة تuوافر أھم )2012عTامر ولTبن ؛ 2002سليمان وعTامر 
البنيuuة اCساسuuية وحجuuم الخuuدمات فuuى المنطقuuة إلuuى جانuuب 

قتصادية المتمثلuة فuى الuدخول المتحققuة مuن ھuذا الحوافز ا
ُالنشuuاط كعوامuuل جاذبuuة ومدعمuuة للتuuوطين وا.سuuتقرار وأن 

سuuتقرار قتصuuادية وحuuدھا غيuuر كuuاف لZتuuوافر الحuuوافز ا
 .والتوطين فى تلك اCماكن

 تحقيuuق مسuuتوى دخuuل وجتماعيuuة ھuuثالuuث ھuuذه اgثuuار ا.
مناسب لنفقات المعيشة لcسرة صuاحبة المشuروع ويuنعكس 
. ذلك فى الدخل الصافى الناتج من ا.ستثمار فى ھذا النشاط

ويتبuين مuن الدراسuات السuuابقة تuراوح صuافى الuربح للفuuدان 
 75.5ً جنيھuا كحuد أدنuى، 7620من المuزارع السuمكية بuين 

ً ألuف جنيھuا 41.550 بمتوسuط ألف جنيه للفدان كحد أقصى
ًنظuuuرا لتبuuuاين ا.نتاجيuuuة واCصuuuناف المسuuuتزرعة (ًسuuuنويا 

وبإعتبuار ) وتكنولوجيا ا.ستزراع وبالتuالى تكuاليف ا.نتuاج
  أفرادةمتوسط حجم اCسرة فى ريف محافظة الشرقية أربع

فuإن ) 2016 ،الجھاز المركزى للتعبئTة العامTة وا�حصTاء(

ر مuن مزرعuة مسuاحتھا خمسuة متوسط دخل الفرد فى الشھ
ً جنيھuuا، وھuuذا 4328أفدنuuة مuuزارع سuuمكية يقuuدر بحuuوالى 

الدخل يزيد عن متوسط دخل الفرد فى ريف مصر والمقدر 
الجھTاز المركTزى للتعبئTة (ً جنيھا فuى الشuھر3920بحوالى 

 .)2016 ،العامة وا�حصاء

ًومن ثم يمكن إعتبار ھذا الدخل كافيا لتوطين وإستقرار 
مجتمuuع جديuuد تحقuuق مسuuتوى معيشuuة مقبuuول إذا أسuuرة فuuى 

وفرت لھا الدولة البنيuة اCساسuية وخاصuة خuدمات الصuحة 
 .والتعليم

 التقييم البيئى

تنuuدر الدراسuuuات التuuuى تناولuuت موضuuuوع اCثuuuر البيئuuuى 
 .سuuuuتزراع اCسuuuuماك فuuuuى اCحuuuuواض وتناولتھuuuuا دراسuuuuة

 وبينت أنuه عنuد التخطuيط .قامuة )2002 ،سليمان وعامر(
ع سuuuمكية حوضuuuية فإنuuuه يجuuuب اgخuuuذ فuuuى ا.عتبuuuار مuuuزار

المحuuددات البيئيuuة مuuن حيuuث التنuuافس علuuى المuuوارد المائيuuة 
واCرضية مع ا.ستخدامات اCخرى كما أنه يسبب تغيرات 
بيئيuuة مثuuل تغيuuرات قuuد تحuuدث فuuى التنuuوع البيولuuوجى فuuى 
منطقuuة ا.سuuتزراع، تuuدھور نوعيuuة الميuuاه وعلuuى الجانuuب 

ًمشروعات تتuأثر أيضuا بuالتغيرات الحادثuة اgخر فإن ھذه ال
خاصuuة نوعيuuة الميuuاه التuuى قuuد يكuuون لھuuا آثuuار سuuلبية علuuى 
نوعيuuة اCسuuماك المنتجuuة وبالتuuالى جuuدوى ھuuذا ا.سuuتزراع، 
ھذا بالرغم من مساھمة ا.ستزراع السمكى فuى رفuع كفuاءة 
وحدة المياه بصفة عامة وفuى المنuاطق الجديuدة ذات النuدرة 

ميuuاه بصuuفة خاصuuة حيuuث أن ھuuذا ا.سuuتزراع النسuuبية فuuى ال
 .ًمستخدم للمياه وليس مستھلكا لھا

 المشاكل والمعوقات

أمكuuن إسuuتخZص عديuuد مuuن المشuuاكل والمعوقuuات التuuى 
ًتواجه المزارع السمكية الحوضية خاصة اCھلية كما بينتھا 
الدراسuuات السuuابق ذكرھuuا فuuى إرتفuuاع أسuuعار مسuuتلزمات 

الuuذى بلuuغ الطuuن منھuuا حuuوالى ا.نتuuاج وخاصuuة اCعZuuف و
 فuuى عuuام )2017شTTركة مضTTارب الشTTرقية،  (ً جنيھuا5000
نات اصادر التمويل لعuدم تuوافر الضuم، مع قصور م2017

رتفuاع ا العمالuة وخاصuة أثنuاء فتuرة الصuيد ورتفاع تكلفuةاو
ء نقلھا والتى تصل إلى نسبة النفوق فى زريعة اCسماك أثنا

ت التuى تتصuل بحيuاة نقص كثير من الخuدماو% 10حوالى 
أصحاب المزارع اليومية كuاCمن ووسuائل النقuل، والطuرق 
والمخuuابز والمuuدارس وغيرھuuا وھuuى عوامuuل مuuؤثرة علuuى 

 وبا.ضuuافة .قتصuuاديةالتuوطين أكثuuر مuuن عوامuuل الجuuذب ا
 :سبق ھناك عدة مشاكل منھا إلى ما

عدم ا.ستقرار وتباين اgراء حول إستمرارية المزارع 
Cوالى ھلية المؤقتة السمكية اuاحتھا بحuف 25والمقدر مسuأل 

الھيئTة العامTة لتنميTة الثTروة (حيث بينuت إحصuاءات فدان 
 أنuuه تuuم تحريuuر عuuدد 2015/2016 لعuuام )2016 ،السTTمكية

 مخالفة بواقع مخالفة لكل مزرعة مقامة علuى أرض 1380
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عقوبuuة المخالفuuة السuuجن سuuنة وغرامuuة ورغuuم أن زراعيuuة 
 أن جميuuع الحuuات يuuتم إف جنيuuه ماليuuة قuuدرھا عشuuرة آ

عuن المخالفuة   جنيھا150التصالح فيھا بدفع رسوم مقدارھا 
 مuuuع اسuuuتمرار ،زالuuuة المخالفuuuةإبعمuuuل مصuuuالحة ورقيuuuة ب

نتuuuاج تحuuuت مسuuuمى مuuuزارع مؤقتuuuة يمثuuuل المuuuزارع فuuuى ا.
 كuuذلك ،مuuن انتuuاج المحافظuuة مuuن اCسuuماك% 92.8نتاجھuuا إ

 ھuuى ارع السuuمكية مuuن أھuuم المشuuكZت التuuى تواجuuه المuuز
حيث بينت العديد من الدراسات السابقة منھuا مشكلة التلوث 

أن المزارع التى تسuتخدم  )2009 ،سليمان وعامر (دراسة
تزيuد إنتاجيتھuا )  شuرقية-بحuر البقuر(مياه الصرف الصحى 

 كجم للفدان عن بuاقى المuزارع، ويترتuب علuى 139بمقدار 
المسuuتھلك لcسuuماك ذلuuك اgثuuار السuuلبية البيئيuuة علuuى صuuحة 

 قصuر أن )2009 ،الجمTل (والمربى لھا، كما أكدت دراسuة
ًإعتمuuاد المuuزارع علuuى ميuuاه الصuuرف الزراعuuى يuuؤثر سuuلبا 

للميuاه على إنتاج ا.ستزراع السمكى حيث أن أول إستخدام 
بد أن تفوق فى جودتھا  مياه الصرف الزراعuى، وتتضuح 

 مuuن تصuuدير عuuدم الuuتمكن حتuuى اgنفuuى أھميuuة ھuuذا اCمuuر 
أسuماك ا.سuتزراع إلuى دول ا.تحuاد اCروبuى، وھنuاك مuuن 
ًالملوثuuuات التuuuى تتميuuuز بالبقuuuاء طuuuويZ فuuuى البيئuuuة المائيuuuة 
وخاصuuية التuuراكم الحيuuوى للملوثuuات فuuى اCسuuماك، حيuuث 

 إلى وجود تلوث بالعناصuر )2011 ،خاطر (أشارت دراسة
مثuل الثقيلة فى بعض الترع والقنوات فى محافظuة الشuرقية 

ترعة كفر الحصر وھى تستقبل مياه صرف صuحى، وقنuاة 
Zتقبuuة يسuuاة العباسuuيس وقنuuاة بلبuuى، وقنuuرف زراعuuاه صuuمي 

صuuان الحجuuر تسuuتقبل ميuuاه صuuرف صuuحى، وقنuuاة مuuويس 
ًوتستقبل مياه صرف صناعى أعلى من المسموح به عالميuا 
وھuuuذه الملوثuuuات تتuuuأثر بھuuuا اCسuuuماك سuuuواء المربuuuاه فuuuى 

 أوفuى ھuذه ،مuد علuى ھuذه الميuاه فuى الuرىالمزارع التى تعت
المصادر نفسھا كمصادر طبيعية، وأشارت الدراسة إلى أن 
مياه الصرف الزراعى والصuناعى والصuحى غيuر مناسuبة 

 .لتربية أسماك لyستھZك اgدمى

التuuى  )2015 ،عTTامر (وأكuuد علuuى جميuuع ماسuuبق دراسuuة
 من المزارع المؤقتة فuى محافظuة% 46أكدت على إعتماد 

الشuuرقية علuuى ميuuاه الصuuرف الصuuحى مuuن مصuuرف بحuuر 
 إعتمدت على مياه خلuيط مuن ترعuة المزارع الباقيةالبقر، و

السZuuuم مuuuع الصuuuرف الصuuuحى، ويعuuuد ذلuuuك مuuuن اCمuuuور 
الخطيuuرة علuuى صuuحة ا.نسuuان، وخاصuuة مuuع عuuدم وجuuود 
ُمشاكل فى تسويق تلك اCسماك المنتجة على مياه الصuرف 
الصحى حيث أنھا أسماك عائلة بورية يتم توجيھھا للتمليح، 

عدم يادة ا.نتاجية والمياه من عوامل زوتبين أن نوعية تلك 
بلوغ حجم ا.نتاج الذى يدنى تكاليف ا.نتاج مما يؤدى إلuى 

ضuائع مuن المuزارع السuمكية اCھليuة إنتاج ضائع أى دخuل 
عدم كفاءة ا.دارة حيث يعuد ا.فتقuار لكفuاءة ا.دارة سuبب و

دم إسuتخدام عuالuدليل فى ھدر موارد ا.ستزراع السuمكى، و
دور الجمعيuuuات لuuu اب تuuuام وغيuuu،عناصuuuر ا.نتuuuاج بكفuuuاءة

 . أعضائھاالتعاونية سواء فى ا.نتاج أو رعاية 

 ع السمكى المحمل على حقول ا�رزا,ستزرا

 التقييم ا,قتصادى

شمل مقاييس اCداء ا.قتصuادى لحقuول اCرز المحملuة ت
ًباCسuuuماك كZuuu مuuuن ا.نتاجيuuuة الفدانيuuuة، تكuuuاليف ا.نتuuuاج، 

 . ناصرالربحية، وكفاءة إستخدام أھم الع

 ا,نتاجية الفدانية

يعد كل من العوامل اgتية وھى مساحة الحقل، وعدد 
ا.صباعيات ونسبة الفقد فيھا، وا.عداد الجيد للحقل 
والتجھيزات .ستقبال ا.صباعيات، وفترة ا.نتاج، ھذا إلى 
جانب تسرب اCسماك المفترسة للحقل وتعرض اCسماك 

ول اCرز، عZوة على للمبيدات المستخدمة فى وقاية محص
الخبرة الفنية وكفاءة عنصر ا.دارة إلى جانب طبيعة 
منطقة ا.نتاج الموجود بھا الحقل من أھم العوامل التى 
تؤثر على إنتاجية الفدان من السمك المحمل على حقول 

 .)2009 ،سليمان وعامر (اCرز

وعكست الدراسات السابقة لھذا النمط فترات زمنية 
 أن الجھات )1990 ،عامر (تناولت دراسةمختلفة، حيث 
متوسط إنتاجية الفدان لcرز المحمل  الرسمية تقدر

 29.17 كيلو جرام، ولكنھا بلغت 50باCسماك بحوالى 
من ا.نتاجية المخططة  %58.34كيلو فقط، أى حوالى 

للفدان بواسطة الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 
صباعيات ووزن لy% 50وبفرض حدوث نسبة فقد 

 جرام فإن 250جرام إلى 100السمكة المنتجة بين 
 50ا.نتاجية لcلف من ا.صباعيات المحملة يتراوح بين 

 الدراسةوبينت ھذه .  كجم كحد أقصى125كجم كحد أدنى و
 الموزعة زيادة معدت التحميل للفدان بإصباعيات المبروك

ًيا، وأن ًمجانا على الزراع عن المعدت الموصى بھا فن
عليھا أسماك عن  محصلة إنخفاض المساحة المحمل

% 18المخططة وكذلك ا.نتاجية فكانت المحصلة النھائية 
فقط من حجم ا.نتاج المعلن من الجھات الرسمية والمقدر 

ًوفقا .نتاجية ثابتة ومساحة محددة مسبقا ً. 

أن الزراع ) 1991 ،سليمان وعامر( كما بينت دراسة
رف المكشوفة الموجودة بصورة طبيعية  المصااأستغلو

دون تحمل تكاليف، وأظھرت نتائج الدراسة أن إنتاجية 
بينما أوضحت  ، فقط كجم سمك مبروك8.8الفدان بلغت 

أن إنتاجية الفدان المستزرع  )1995 ،البسيوني( دراسة
ً كجم سمك وھى أيضا أقل من 30.1باCسماك بلغت نحو 

 كيلوجرام 50لمقدر بحوالى التقدير الرسمى لھا آن ذاك وا
أن تربية  )1998 ،عزازى ( كما أظھرت دراسة،للفدان

اCسماك المحملة على حقول اCرز فى محافظة الشرقية 
ًتحقق إنتاجا سمكيا بلغ   كجم للفدان كما زادت ا.نتاجية 33ً

فدان بنسبة زيادة / كجم187.5لمحصول اCرز بحوالى 
مشھور  (درت دراسة  بينما ق،للفدان% 6.2قدرھا نحو 
ا.نتاجية الفدانية من سمك المبروك  )2003 ،ونور الدين

 كجم 21.66المحمل على حقول اCرز بين حد أدنى بلغ 
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 42.88لمساحة أقل من ثZثة أفدنة وحد أعلى بلغ نحو 
 27.96كجم لمساحة أكثر من عشرة أفدنة أى بمتوسط 

ة  فى محافظة الشرقي2000/2001كجم للفدان للموسم 
 .بمراكز الحسينية وأبو حماد والزقازيق

والتى  )2012 ، وآخرونغنيمي (بينما أكدت دراسة
 مزارع من محافظة الشرقية 50أجريت على عينة قوامھا 

وھذه  كيلوجرام، 32.26أن إنتاجية الفدان قدرت بحوالى 
من ا.نتاجية المعلنة من  فقط% 90.11ا.نتاجية تمثل 

 35.8وسم والمقدرة بحوالى الجھات الرسمية لذات الم
 .كيلوجرام للفدان

مما سبق يتبين تذبذب ا.نتاجية وتباينھا، ووجود 
تضارب بين ا.حصاءات الرسمية كمصادر البيانات 
لتقدير ا.نتاجية لنظام ا.ستزراع السمكى المحمل على 
حقول اCرز، ففى حين تشير إحصاءات الھيئة العامة 

 إلى بلوغ ا.نتاجية 2015ام لتنمية الثروة السمكية فى ع
 كيلو جرام للفدان، فإن إحصاءات مديرية 30الفدانية 

 كيلو جرام 34.81الزراعة بالشرقية تقدرھا بحوالى 
ويتضح أن أھم المتغيرات المؤثرة على ا.نتاجية . للفدان

تتمثل فى ا.دارة والخبرة الفنية والتى تتمثل فى مھنة 
صر ا.دارة للحائز معبر حيث تبين أن كفاءة عن(الحائز 

ًعنھا بأن الحائز يحمل مؤھZ زراعيا أدى إلى زيادة  ً
ا.نتاجية الفدانية، وأرجعت بعض الدراسات ذلك لقدرة 
الحائز على فھمه لتكنولوجيا ا.نتاج، وقدرته على تطبيق 

، فترة ا.نتاج، عدد )اCساليب والممارسات المرغوبة
ك المفترسة، با.ضافة ا.صباعيات المحملة ووجود اCسما

حيث توفر مأوى لcسماك (إلى التجھيزات المسبقة للحقل 
حال إنخفاض المياه فى الحقل بعمل الزورق، كما تحمى 
ًإصباعيات المبروك من تسرب اCسماك المفترسة خاصة 
سمك القرموط وذلك بعمل سرندات عند مدخل مياه الرى 

ھات ويمكن إستخZص أن الج). ومخرج مياه الصرف
 50الرسمية خفضت متوسط ا.نتاجية المعلن من 

 كيلوجرام متوافقة 34.8إلى  30كيلوجرام للفدان إلى من 
 .مع الدراسات الميدانية

 تكاليف ا,نتاج

من أھم المؤشرات ا.قتصادية تكاليف إنتاج الفدان من 
السمك المحمل على حقول اCرز وننوه بأن العمالة فى ھذا 

بمتوسط يوم رجل للفدان فقط، وھى ًالنمط ضئيلة جدا 
 عمالة عائلية، أى تكلفتھا محدودة وضمنية وبينت دراسة

 إختZف التكاليف ا.نتاجية بالجنيه للفدان )1990 ،عامر(
من حقول اCرز فى حالة عدم تحمل نفقات ا.صباعيات أو 
دعمھا أى المزارع يتحمل سوى نفقات إعداد وتجھيز 

 توفير السرندات فى فتحات الحقل والتى إنحصرت فى
الرى والصرف لمنع فقد ا.صباعيات ودخول اCسماك 

 وقدرت تكون عائلية ًة للعمالة وغالبا ماالمفترسة با.ضاف
ً جنيھا، وحالة تحمل نفقات ا.صباعيات 3.43بحوالى 

ً جنيھا للفدان، وما لذلك من أثر على 35.2لتصبح التكاليف 
 .تقدير الربحية

 )2003 ،مشھور ونور الدين ( دراسةبينما قدرتھا
ُلتقسيمات السعة المزرعية حيث قسمت إلى أربع ًوفقا 

أكثر (، )10-5(، )5-3(، )أفدنة 3أقل من ( ھى مجموعات
، وتبين أن إجمالى التكاليف تراوحت بين حد )أفدنة 10من 

ًجنيھا للفدان فى السعة المزرعية 21.13أدنى بلغ حوالى 
فى حين بلغ الحد اCقصى ) أفدنة 10أكثر من (الرابعة 

أقل (ً جنيھا للفدان للسعة المزرعية اCولى 59.74قرابة 
، وتبين أن تكاليف ا.عداد والتجھيزات الحقلية )أفدنة 3من 

.ستقبال إصباعيات المبروك تمثل أھم بنود تكاليف ا.نتاج 
من إجمالى تكاليف ا.نتاج السمكى % 57.78حيث تمثل 

 .ل اCرز بمحافظة الشرقيةالمحمل على حقو

 بحوالى )2012 ، وآخرونغنيمي (ُوقدرت فى دراسة
 جنيه للفدان فى حالة ا.صباعيات مجانية، تمثل 72.2

 تكاليف ا.عداد والتجھيز للحقل والمتمثلة فى إنشاء الزاروق
أھم ) تكاليف متغيرة مباشرة(والسرندات وھى ) الخندق(

. ن التكاليف الكليةم% 71.05بنود التكاليف حيث بلغت 
 300(أما فى حالة تحمل المزارع تكاليف ا.صباعيات 

تزداد التكاليف الكلية إلى ) وحدة للفدان من سمك المبروك
تكاليف متغيرة مباشرة % 73.58 جنيه للفدان منھا 79.1

 . جنيه للفدان58.2أى 

 الربحية

ُ جميع الدراسات السابقة التى أجريت على وضحتأ
لمحملة باCسماك أن جميع مؤشرات الكفاءة حقول اCرز ا

ا.قتصادية وا.نتاجية الناتجة من تحليل قائمة الدخل 
المزرعى ومع تباين الفترات الزمنية على أن المزارعين 
ًيحققون ربحا صافيا موجبا وذلك فى حالة عدم تحمل  ً ً

 أما فى حالة تحمل المزارع ،المزارع لنفقات ا.صباعيات
  .يات فقد تباينت بين الربح والخسارةلنفقات ا.صباع

 أفدنة حققت 3وبالنسبة Cثر السعة فإن المزارع أقل من 
خسائر فى حالة تحمل  نفقات ا.صباعيات كما تبين أن 

ُ أفدنة تزيد اCرباح، ھذه 3زيادة سعة المزرعة عن 
وتبين أن . اCرباح تقل فى حالة تحمل نفقات ا.صباعيات

 الناتج النھائى يسبب خفض ظھور سمك القرموط فى
إنتاجية سمك المبروك، وأنه يجب تقليل سمك القرموط فى 

 )1990 ،عامر (الناتج النھائى، مما يزيد من ربح المنتج
Cنھا أسماك مفترسة تتغذى على إصباعيات المبروك 
وتتسرب نتيجة عدم ضبط مصادر الرى من خZل ا.عداد 

باعيات المبروك الجيد ووضع السرندات قبل إستقبال إص
 .فى الحقل

 كفاءة إستخدام العناصر

لمعرفة ما إذا كان المنتجون يعملون بكفاءة اقتصادية؟ 
أو أن ھذه ا.ستخدامات للمدخZت ھو اCفضل لتعظيم 

من مقارنة قيمة  )1990 ،عامر( العوائد؟ فقد بينت دراسة
الناتج الحدى للعنصر المستخدم وتكاليفه الحدية أن قيمة 

ج الحدى لكل من اصباعيات وفترة انتاج اكبر من النات
تكلفتھا الحدية أى أن ھذه العناصر غير مستخدمة بكفاءة 
حيث يستلزم زيادة أعداد ا.صباعيات وزيادة فترة ا.نتاج 
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عن المتوسط الحالى لھا، وھذه الزيادة فى % 39.3بحوالى 
يس ، ل%65.01فترة ا.نتاج تؤدى إلى زيادة الناتج بنسبة 

ھذا فحسب بل يمكن ا.ستفادة من بقاء المياه فى المصارف 
الطبيعية المكشوفة بعد فطام اCرز مما يطيل فترة ا.نتاج 

. أو إستخدام فترة المشتل فى تحضين ا.صباعيات
مع ھذه النتيجة ) 2012 ،وآخرونغنيمي  (وتوافقت دراسة

بإختZف المدخZت وھى ا.صباعيات، وزرق الدواجن، 
ح أن العناصر المستخدمة غير مستخدمة بكفاءة وإتض

ًويستلزم اCمر زيادة كZ من عدد ا.صباعيات الموزعة 
 وحدة فقط 230بالوحدة والتى قدرتھا الدراسة بحوالى 

لجھات فقط من اCعداد المعلنة من ا% 76.7للفدان أى 
 وكمية زرق الدواجن ) وحدة للفدان300(الرسمية 

 .لزيادة ا.نتاجالمضافة بالكيلو جرام 

 أن زيادة )2003 ،مشھور ونور الدين (وبينت دراسة
السعة المزرعية من شأنھا زيادة ا.نتاجية الفدانية من 
اCسماك حيث أن زيادة مساحة اCرز بمقدار فدان تؤدى 

 19إلى زيادة إنتاجية الفدان من سمك المبروك بحوالى 
) الفدان (كجم، وزيادة كثافة الزريعة على وحدة المساحة

بمقدار الوحدة تؤدى لزيادة إنتاجية الفدان من سمك 
 كيلو جرام، أما عن طول فترة 0.045المبروك بحوالى 

ا.نتاج فمع زيادتھا بمقدار يوم تؤدى إلى زيادة إنتاجية 
 كيلو جرام، وعن 3.95الفدان من سمك المبروك بحوالى 

م فيھا آثر خبرة المزارع والذى يعكس عدد السنوات التى قا
الحائز بتحميل سمك المبروك على اCرز وينعكس ذلك 
على خبرته فى تطبيق اCساليب والممارسات الفنية 
المطلوبة سواء من حيث أقلمة ا.صباعيات عند إنزالھا فى 
الحقل أو إقامة التجھيزات المطلوبة بالحقل أو إضافة سماد 
عضوى لتغذية السمك ويتضح أن كل سنة إضافية فى 

 المزارع فى ھذا المجال تؤدى لزيادة إنتاجية الفدان خبرة
  ً. كيلو جراما1.950من سمك المبروك بحوالى 

ة ا�سماك محملTة علTى حقTول التقييم ا,جتماعى لتربي
 ا�رز

يعد نظام تربية اCسماك المحملة على حقول اCرز 
نشاط ليس ذى أھمية فى رفع معدت التوظف حتى 

ة فى ظل المستوى الحالى المتدنى للعمالة العائلية، خاص
فى ا.عداد والتجھيز للحقل فى معظم الحقول وتبين أن 
حجم العمالة الفعلية تبلغ يوم عمل عائلى للفدان فى 
الموسم كما سبق ا.شارة اليه ولكن يجب أن يؤخذ فى 
اCعتبار حجم العمالة التى سيتم توظيفھا فى الصناعات 

 المستخدمة فى توفير المغذية لھذه اCنشطة خاصة
 غنيمي؛ 2002، سليمان وعامر( ا.صباعيات ونقلھا

 .)2012 ،وآخرون

أما عن دور ا.ستزراع المحمل على حقول اCرز فى 
تنمية المجتمعات الجديدة فھو نمط بطبيعة الحال متوفر فى 

وبالنسبة لتحقيق مستوى الدخل المZئم . مناطق مستقرة

ا النظام فھو نشاط لتحسين لنفقات المعيشة اCسرية لھذ
عتباره ايمكن  مستوى الدخول لcسر المزرعية و

ًمصدرا رئيسيا لدخل اCسرة لتغطية نفقات المعيشة ً. 

 ًليھا إلى أنه غالبا ماإأظھرت الدراسات سابق ا.شارة 
توجه اCسماك المرباه محملة على حقول اCرز إلى 

ك فا.ھتمام ا.ستھZك اCسرى و توجه للبيع وعلى ذل
بھذا النمط يمكن أن يحسن من نوعية الغذاء عن طريق 
زيادة ا.ستھZك من البروتين الحيوانى من إنتاج اCسماك 
بتكاليف منخفضة، خاصة مع إزالة معوقات رفع ا.نتاجية 
والخاصة بتوزيع ا.صباعيات والتأكد من تنفيذ 
 التجھيزات، حيث تبين تضاعف متوسط إستھZك الفرد من
اCسماك لدى أسر حائزى مزارع اCرز المحمل عليھا 
أسماك، عن نظائرھم غير الحائزين لمزارع أرز محمل 

أما بالنسبة لبعض المنافع  .)1990 ،عامر (عليھا أسماك
اgخرى التى ممكن أن يحققھا ھذا النظام كما أوضحتھا 
التجارب ھى القضاء على ظاھرة الريم وزيادة التھوية 

 اCسماك، مع زيادة خصوبة اCرض نتيجة نتيجة لحركة
لمخلفات اCسماك العضوية، مما يؤدى فى النھاية إلى 

 .زيادة محصول اCرز كمحصلة لذلك

وبصفة عامة فإن ھذا النشاط يمثل إنتاجه أھمية 
محافظة الشرقية وبالتالى فى انتاج السمكى بكبيرة فى 

 النسبية بين توفير البروتين الحيوانى حيث تراوحت أھميته
من إنتاج اCسماك فى المحافظة فى % 1.65و% 1.24
 ). 2017 ، وعامرالمرسي (2015عام 

 المشاكل والمعوقات

تمثلuuuuت المشuuuuاكل والمعوقuuuuات الخاصuuuuة با.سuuuuتزراع 
ذكر الuالمحمل على حقول اCرز كما بينتھا الدراسات سابق 

 أى القديمة والحديثة مما يشير إلى إسuتمرار تلuك المعوقuات
دونما النظر لمعالجتھuا وا.سuتفادة مuن البحuوث العلميuة فuى 

نويصTTTTTر (  نيھuuuuذا المجuuuuuال با.ضuuuuuافة لدراسuuuuتين آخuuuuuري
فuuuى إقتصuuuار دور ) 2014 ،  القطTTTان؛2005والبسTTTيوني، 

المفرخات السمكية فuى تuوفير إصuباعيات أسuماك المبuروك 
دور ا.رشuuuuuاد الزراعuuuuuى فuuuuuى توزيuuuuuع ھuuuuuذه  وإقتصuuuuuار

 الزراع دونما توفر كشوف حصuر ًا.صباعيات مجانا على
لھuuؤء الuuزراع، وعuuدم التأكuuد مuuن إجuuراء التجھيuuزات فuuى 
ُحقول اCرز .ستقبال ا.صباعيات والتuى تبuين مuدى جديuة 
الuuزراع فuuى تربيuuة اCسuuماك، وبالتuuالى الحفuuاظ علuuى تلuuك 

 .ا.صباعيات

تقدير مساحة اCرز المحمuل عليھuا اCسuماك مuن نuاتج و
ت المنصرفة من باب المفرخ السمكى قسمة عدد ا.صباعيا

علuuى معuuدل التحميuuل المفتuuرض للفuuدان دونمuuا التأكuuد مuuن 
ًصuuuرف ھuuuذا المعuuuدل للفuuuدان فعZuuu، حيuuuث نتيجuuuة التوزيuuuع 
المجuuuانى وعuuuدم ا.لتuuuزام بكشuuuوف للحصuuuر والتوزيuuuع يuuuتم 

يuتم  و،التجاوز فى التوزيع وتعرض تلك ا.صuباعيات للفقuد
 من حاصل ضرب إنتاجيuة تقدير ا.نتاج الكلى من اCسماك
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 تقuدير ثابتة للفدان فى المساحة المقuدرة، دون أيuة متابعuة أو
عuuuدم التأكuuuد مuuuن المسuuuاحة  و،حقيقuuuى للمسuuuاحة وا.نتاجيuuuة

 ،الفعليuة المسuuتزرع بھuا اCسuuماك وبالتuالى ا.نتuuاج المتحقuuق
ين عuuuن صuuuغر حجuuuم الزريعuuuة الموزعuuuة علuuuى المuuuزارعو

ر توزيuع الزريعuuة عuuن تuuأخي وً،المعuدت الموصuuى بھuا فنيuuا
موعuuد زراعuuة اCرز وبالتuuالى إنخفuuاض فتuuرة التربيuuة عuuن 

ام يسuuuمح بنمuuuuو اCسuuuماك لcحجuuuu الفتuuuرة المZئمuuuة بمuuuuا 
 مشuuuuاكل تuuuuوافر الميuuuuاه وجودتھuuuuا الZزمuuuuة و،التسuuuuويقية

تuuuأثير اCسuuuمدة  و،لyسuuuتزراع السuuuمكى فuuuى حقuuuول اCرز
uuماكوالمبيuuسCى اuuرز علcuuتخدمة لuuة ا و،دات المسuuال قلuuقب.

التuى تuوزع زريعتھuا علuى على إسuتھZك أسuماك المبuروك 
نقuuuص وعuuuى وخبuuuرة الuuuزراع فuuuى مجuuuال  و،المuuuزارعين

مشuuكZت بيئيuuة خارجيuuة  و،اCرزا.سuuتزراع السuuمكى فuuى 
مثuuل إنتشuuار إسuuتاكوزا الميuuاه العذبuuة Cنھuuا تفتuuرس زريعuuة 
اCسuماك الصuuغيرة وتسuuبب إنھيuuار الجسuuور وتسuuرب الميuuاه 

َرا Cنھا تعمل حفرا وأنفاقا داخuل الجسuور فuى من الحقل نظ ً ً
مشuكZت  و،لفتuرات، وإن كانuت قلuت حuدتھا اgنفترة مuن ا

فنيuuuة تشuuuغيلية تتمثuuuل فuuuى نقuuuص الخبuuuرة الشخصuuuية ربمuuuا 
لضعف دور ا.رشاد السuمكى لرفuع درجuة الuوعى للuزراع 
فuuى ھuuذا المجuuال، با.ضuuافة إلuuى مشuuاكل أمنيuuة حيuuث سuuرقة 

 .اCسماك من الحقل

كل ا,سTتزراع السTمكى تطلبات مقترحة كحلول لمشTام
 بالمحافظة

 المقترحuات والحلuول لمشuكZت أمكن استخZص بعض
 المuuزارع السuuمكية وا.سuuتزراع المحمuuل علuuى حقuuول اCرز
فuuى محافظuuة الشuuرقية مuuن الدراسuuات السuuابق تناولھuuا يمكuuن 

 :مزارع السمكية للةحصرھا بالنسب

لھيئuuة العامuuة لتنميuuة تuuوفير زريعuuة اCسuuماك مuuن خZuuل ا
الثروة السمكية للحصول على الكمية المطلوبة من الزريعة 
ًفuuuى الميعuuuاد المحuuuدد وبالسuuuعر المناسuuuب خاصuuuة اCسuuuماك 

 ،المجمعuuuة مuuuن المصuuuادر الطبيعيuuuة كuuuالبورى والطوبuuuار
ا.ھتمuام بنقuل الزريعuة عuن طريuق ضuبط أعuداد الزريعuuة و

نسuيق برنuامج فى العبوات المناسبة مuع التوزيuع وجدولuة وت
محuuدد للمواعيuuuد والكميuuات المuuuوردة بوسuuائل نقuuuل مجھuuuزة 
بتنكات مزودة باCوكسجين أو أكياس بZستيك معبuأة بالمuاء 
واCوكسuuجين مuuع توافرعقuuد النuuدوات ا.رشuuادية المجانيuuة 
Cصحاب المزارع لتنميuة الuوعى حuول إسuتزراع اCسuماك 

 ، النفuوقسواء التربية وتھيئة البيئة ومعامZت خفuض نسuبة
ضuuuuuرورة رفuuuuuع كفuuuuuاءة التنظيمuuuuuات التعاونيuuuuuة لتuuuuuوفير و

مستلزمات ا.نتاج مثل اCعZف أو مكوناتھا وغزل الصuيد 
ا.ھتمuuuام بإسuuuتقرار اCوضuuuاع  و،وخZفuuuه بأسuuuعار مناسuuuبة

ًالحيازية خاصة فى جنuوب سuھل الحسuينية ممuا يسuاعد فuى 
إستقرار الuزراع ويشuجع علuى ا.سuتثمار وتكثيuف عناصuر 

uuمكى ا.نتuuاج السuuادة ا.نتuuالى زيuuة وبالتuuادة ا.نتاجيuuاج وزي
ًوتوفير ضمانات لyقتراض من المصادر الرسمية بد مuن 

 .ا.عتماد على تجار الجملة لتلك اCسماك

تuuوفير مصuuادر تمويuuل جيuuدة تتناسuuب مuuع النشuuاط مuuن و
وموسم حيث سھولة الحصول والموائمة بين مواعيد السداد 

ا.ھتمuام بعZuج مشuاكل  و،قuروضا.نتاج وكذلك شuروط ال
التلوث للترع والمصارف المتوفرة فى المحافظuة وإمuدادھا 
بزريعuuة اCسuuماك .مكانيuuة رفuuع إنتاجيتھuuا ومسuuاھمتھا فuuى 

التنسuuuيق بuuuين المؤسسuuuات  و،ا.نتuuuاج السuuuمكى بالمحافظuuuة
العلمية والبحثية وا.رشادية داخل المحافظة لتطوير وتنمية 

 .ا.نتاج بالمحافظة

 ل�ستزراع المحمل على حقول ا�رزا بالنسبة أم

 عمuuل برنuuامج يتضuuمن الuuربط بuuين توزيuuع ا.صuuباعيات
إعuuuuuداد حصuuuuuر  و،وإعuuuuuداد وتجھيuuuuuز اCرض .سuuuuuتقبالھا

الزراعuuuى بuuuالمزارع والمتابعuuuة مuuuن قبuuuل أجھuuuزة ا.رشuuuاد 
ضuuرورة إعuuادة النظuuر فuuى التوزيuuع المجuuانى  و،والسuuمكى

نمط وتخصuيص ھذا الuلyصباعيات بما يتضمنه الجدية فى 
ضuuuuمان صuuuuرف معuuuuدت  و،جuuuuزء مuuuuن عائuuuuده لyرشuuuuاد

ا.صuuباعيات الموصuuى بھuuا .مuuداد مuuزارع اCرز المجھuuزة 
وا.سuuuتفادة بفتuuuرة الشuuuتل لضuuuمان بلuuuوغ اCسuuuماك الحجuuuم 

 .التسويقى وتحقيق ھذا النمط Cھدافه

 المراجع

، شوقى عبد الخالق إمام، مروة جمال الدين عبدهللا، أحمد
سھام عبد المولى قنديل  وين مصيلحىمحمد أم

، مجلة دراسة إقتصادية للمزارع السمكية. )2017(
 .3: 44الزقازيق للبحوث الزراعية، 

دور ا.رشاد . )1995 (سحر ممدوح محمد ،البسيونى
فى حقول اCرز الزراعى فى تنمية إستزراع اCسماك 

، رسالة ماجستير، قسم ا.قتصاد فى محافظة الشرقية
 .، مصرى، كلية الزراعة جامعة الزقازيقالزراع

ا.سuuتزراع السuuمكى فuuى . )2009 (عبuuد الuuرحمن ،الجمuuل
، البرنuامج  اgفاق المسuتقبلية- التحديات-ورمصر، التط

التدريبى فى آليات ا.رشاد السمكى ودورھا فى تطوير 
 . ديسمبر24-20قطاع اCسماك، 

 .)2016 (الجھuuuاز المركuuuuزى للتعبئuuuuة العامuuuuة وا.حصuuuuاء
 .النتائج اCولية لتعداد محافظة الشرقية

نتائج ). 2017 (الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا.حصاء
 .2017التعداد اCخير المعلنة فى سبتمبر 

 غادة شلبى على المھدىوالسيد عبد العظيم ، الخشن
ك وا.ستزراع اقتصاديات إنتاج اCسما. )2015(

للعلوم  العربية ، مجلة اتحاد الجامعاتالسمكى فى مصر
 .1 : 23 الزراعية، جامعة عين شمس، القاھرة، 

محددات تنميuة بعuض ). 2014(القطان، محمد شوقى أحمد 
نظuuم ا.سuuتزراع السuuمكى فuuى مصuuر، رسuuالة دكتuuوراة، 
قسuuuuم ا.رشuuuuاد الزراعuuuuى والمجتمuuuuع الريفuuuuى، كليuuuuة 

 .، مصرالزراعة، جامعة المنصورة
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إقتصاديات  .)2012( ريھام حمدى حجازى ،المرسى
ا.ستزراع السمكى فى مصر، رسالة ماجستير، قسم 

، ا.قتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق
 .مصر

محمد جابر محمد عامر و ريھام حمدى حجازى ،المرسى
الموارد السمكية فى محافظة الشرقية، مجلة . )2017(

 .1:  44الزقازيق للبحوث الزراعية، 

 الثuuuuروة السuuuuمكية بالعباسuuuuةالمعمuuuuل المركuuuuزى لبحuuuuوث 
 . بيانات غير منشورة،).2017(

 كتuuuuاب ).2015 (الھيئuuuuة العامuuuuة لتنميuuuuة الثuuuuروة السuuuuمكية
 .ا.حصاءات السمكية السنوى

 منطقة الثuروة ).2016 (الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 .السمكية بالحسينية شرقية، بيانات غير منشورة

دراسات بيئية  .)2011(زينب زھرى كامل  خاطر،
وبيولوجية لتأثر بعض ملوثات المياه على بعض 
اCسماك، رسالة دكتوراة، قسم علم الحيوان، كلية 

 .العلوم، جامعة الزقازيق

 آثuر ا.دارة .)2011 ( عuامرمحمد جuابر و إبراھيم،سليمان
لنظuuuuام وحجuuuuم المزرعuuuuة علuuuuى الجuuuuدارة ا.قتصuuuuادية 

المعاصuرة، السمكى فى أحواض، مجلuة مصuر ا.ستزراع 
103 : 501. 

العZقuuات . )1991 (محمuuد جuuابر عuuامرو إبuuراھيم ،سuuليمان
كى المحمل على حقuول ا.نتاجية لنظام ا.ستزراع السم

 لyحصuاء اCرز فى مصر، المuؤتمر الuدولى السuادس عشuر
والحاسuuبات العلميuuة والبحuuوث ا.جتماعيuuة والسuuكانية، 

 .المجلد الثالث علوم زراعية، جامعة عين شمس

التقريuuر . )2002 (محمuuد جuuابر عuuامر و إبuuراھيم،سuuليمان
النھuuuuuائى لمشuuuuuروع البعuuuuuد ا.قتصuuuuuادى وا.جتمuuuuuاعى 
لyسuuتزراع السuuمكى، كليuuة الزراعuuة، جامعuuة الزقuuازيق 

 .مع إقليم شرق الدلتا

نظuuuuم . )2009(محمuuuuد جuuuuابر عuuuuامر و إبuuuuراھيم ،سuuuuليمان
، دار الفكuر ا.دارة وا.قتصاديات–اع السمكى ا.ستزر

 .ربى، مدينة نصر، القاھرة، مصر، الطبعة اCولىالع

مصنع علف الزقuازيق، ). 2017(شركة مضارب الشرقية 
 .بيانات غير منشورة

دراسuuة إقتصuuادية للمuuزارع . )1986(محمuuد جuuابر ، عuuامر
، رسuالة ماجسuتير، قسuم اقتصuاد "ع.م.السمكية فuى ج

 .، مصرالزراعى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق

إدارة المuuوارد السuuمكية مuuن . )2015(مuuد جuuابر عuuامر، مح
منظuuور حقuuوق ا.نسuuان، المجلuuة المصuuرية لZقتصuuاد 

 .2 : 25الزراعى، 

دراسuuuة اقتصuuuادية . )1990(محمuuuد جuuuابر محمuuuد ، عuuuامر
لyسuuتزراع السuuمكى فuuى مصuuر، رسuuالة دكتuuوراة، قسuuم 

، اقتصاد الزراعuى، كليuة الزراعuة، جامعuة الزقuازيق
 .مصر

تسuuويق . )2016(أحمuuد فuوزى حامuuد  وبرمحمuuد جuا، عuامر
اCسuuماك المنتجuuة مuuن المuuزارع السuuمكية فuuى محافظuuة 

، 44 ، مجلuuة الزقuuازيق للبحuuوث الزراعيuuة، "الشuuرقية
 .Bعدد نوفمبر

دراسuة . )1994 (علuى أحمuد إبuراھيم ومحمuد جuابر، عامر
بمشuuuuروع المuuuuزارع اقتصuuuuادية لyسuuuuتزراع السuuuuمكى 

ية لyقتصuuuuuاد ، المجلuuuuuة المصuuuuuرالسuuuuuمكية بالعباسuuuuuة
 .1 : 4الزراعى، 

. )2012(محمuuد سuuياف إبuuراھيم لuuبن و محمuuد جuuابر ،عuuامر
دراسuuة إقتصuuادية للمuuزارع السuuمكية المؤقتuuة بمحافظuuة 

، المجلة المصرية لZقتصاد الزراعى، المجلد "الشرقية
 .الثانى والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر

ليuuة دراسuuة اقتصuuادية تحلي). 1998(عuuزازي، جمuuال السuuيد 
لyسuuتزراع السuuمكي وأثuuره علuuى إنتuuاج اCسuuماك فuuي 
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ABSTRACT: The study focused on the development of the technical level of the use of 
fish resources in aquaculture in Sharkia Governorate in order to increase the efficiency of 
using these resources. The study relied on the method of content analysis for many recent 
studies based on field samples from Sharkia Governorate. As well as secondary data 
published from the book of fish statistics issued by the General Authority for the 
Development of Fisheries and secondary data not published by the Directorate of Agriculture 
in Sharkia, and the study showed that, despite the economic feasibility of fish farms which are 
indicated by all previous studies and the development of productivity and costs according to 
the development of intensification of production elements, but these farms are still working 
less efficiently, which requires increasing the efficiency of the elements of production, 
especially increase the farm area and the rate of loading of fry and feed and increase the 
production period from than the current averages. For the development of pelvic farms, 
especially with regard to the stability of tenure, which is one of the most important problems 
facing the temporary farms, which represent more than 82% of farms in the Governorate and 
more than 79% of the area of private farms and produce more than 92% of the total 
production of fish in especially as it has been shown that the use of land in fish farming yields 
a better return than it is used in plant farming and better soil, and increases the efficiency of 
the use of the unit of water as it is an activity used the water and not consumed it, in addition 
to some other problems such as higher input prices and higher cost especially during the 
period of fishing, and the high mortality rate in fish fry during transport, which amounts to 
about 10%, and the problem of pollution is one of the most important problems facing the fish 
farms as there are still farms using sewage, especially the area (Baher elbaqar), and follows 
that environmental and health adverse effects on the health of the consumer of fish and the 
producer in spite of the positive impact of the use of this water on the productivity of the area 
fish farm with respect to fish breeding pattern loaded with rice fields, requires re-adjust and 
restructure the system to avoid obstacles and achieve the desired goals. 

Key words: Fish resources, aquaculture, Sharkia Governorate. 
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