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استھدفت ھذه الدراسة تقييم الكفاءة ا�قتصادية وا2نتاجية للمزارع السمكية ا.ھلية بمحافظة كفر الشيخ وقياس : الملخص
 واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة ،م عناصر ا2نتاج، وبيان معوقات ا2نتاجكفاءة استخدام أھ

 مزرعة بمراكز الحامول والرياض وسيدي سالم بالمحافظة، وتم استخدام أساليب 71وبيانات أولية من عينة حجمھا 
 ج، كما استخدم تحليل الدخل المزرعي، ھيكل التكاليفا2حصاء الوصفي خاصة بيان المستوي التكنولوجي وكثافة عناصر ا2نتا

لقياس الربحية، وتم تقدير دالة متوسط التكاليف، ودالة استجابة ا2نتاج .ھم العناصر لتحديد كفاءتھا، كما تم استخدام تحليل 
نتاج السمكي علي  النتائج أھمية محافظة كفر الشيخ في ا2وأكدت ، لقياس جدوى ا�ستثمار في ھذه المزارعا�ستثمار

 من  مصر خاصة مساھمة المزارع السمكية ا.ھلية التي تساھم بثلث إنتاج مصر من ا.سماك، ويمثل سمك البلطي المنتجىمستو
وتعتبر ھي السمكة الرئيسية في ا�ستزراع بالمحافظة في جميع ، من إنتاج ا.سماك بالمحافظة% 61ھذه المزارع أكثر من 
وتوجد ، تربي سمك البلطي فقط% 65من المزارع تربي أسماك العائلة البورية مع البلطي بينما % 35المزارع رغم وجود 

علي مستوي العينة، وكذلك % 6.85 حوالي إلىندرة في زريعة العائلة البورية انعكس ذلك في انخفاض نسبة تربيتھا 
 طن للفدان ومتوسط 4.304اجية الفدانية حوالي وقدر متوسط ا2نت% 10 وقدرت نسبة الفقد بحوالي ،ارتفاع أسعار الزريعة

 ألف 12.37 أما معد�ت الزريعة بلغت ً، يوما283نتاج حوالي  فدان كما بلغت متوسط فترة ا18.682مساحة المزرعة 
كيلو جرام / كجم علف1.25لlسماك بحوالي  طن للفدان وبالتالي قدر معدل التحويل الغذائي 5.366للفدان، وا.عkف 

للفدان  ألف جنيه للفدان بدون قيمة ا.رض، ومع متوسط عدد عمالة 9.76، وقدر متوسط ا�ستثمارات الثابتة بحوالي كأسما
 ألف جنيه باعتبار فرصة 69.38 وقدرت التكلفة ا�ستثمارية لتوفير فرصة العمل بحوالي ، يوم عمل42.18قدر بحوالي 

ُ.عkف وعدد العمال تستخدم بكفاءة أقل ويلزم زيادة معد�تھا عن  يوم عمل، وتبين أن مدخkت الزريعة وا300العمل 
من  % 77.8 ألف جنيه أھمھا التكاليف المتغيرة التي تمثل 10.8 وقدر متوسط تكلفة الطن بحوالي ،المتوسط المستخدم

% 82ف الكلية وأكثر من من التكالي% 63.5ُ وتعد تكاليف ا.عkف أھم بنود التكاليف حيث تمثل أكثر من ،التكاليف الكلية
 وبينت الدراسة أن ھذه المزارع يستلزم لتدنية متوسط ،من التكاليف المتغيرة المباشرة، ويليھا تكلفة الوقود ثم الزريعة

طن للفدان من خkل رفع المستوي التكنولوجي وزيادة مدخkت الزريعة  11.79 ىالتكاليف رفع ا2نتاجية الحالية إل
وبينت الدراسة الكفاءة ا�قتصادية لھذه المزارع وتحقيقھا ربح ،  فدان51.18ساحة المزرعة إلي حوالي والعلف، أو زيادة م

 وتوصي الدراسة بزيادة مساحات ، تنخفض في المزارع الملك بينماصافي موجب، وجدوى استثمار عالية للمزارع ا2يجار
 في ا.حواض وزيادة معد�ت ا.عkف والزريعة لوحدة المزارع مع تربية تركيب محصولي لkستفادة من الغذاء الطبيعي

ومعالجة أھم المشاكل والمتمثلة في عدم توافر زريعة أسماك العائلة البورية وارتفاع أسعارھا بالتركيز على ، المساحة
ى المياه ضرورة إنشاء مفرخات سمكية لlسماك البحرية كمرحلة أولى للتوسع في إنشاء المزارع السمكية التي تعتمد عل

 .المالحة، إلي جانب السماح بتراخيص للمزارع القائمة والمستقرة وإيقاف المخالفات من قبل وزارة الري

 . المزارع السمكية ا.ھلية، كفر الشيخ، الكفاءة، تحليل ا�ستثمار:الكلمات اVسترشادية

 والمشكلة البحثية المقدمة

من يعتبر قطاع ا.سماك من القطاعات الھامة لكل 
الزراعية فى مصر،  والتنمية ا�قتصادية ،ا.من الغذائى

الفرد بالبروتين الحيوانى حيث  مدادإ الھام فى وذلك لدوره
% 25يمثل استھkك الفرد المصرى من ا.سماك حوالى 

 والذي )2007 ،عامر (الحيوانيمن استھkك البروتين 
تعانى مصر منه من فجوة غذائية خاصة مع مواجھة 
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ظھور من  )اجنونتاج الحيوانى والدا2 (ا.خرىمصادره 
لذلك . ا.مراض وا�رتفاع المستمر فى أسعار ا.عkف

مكانيات إلثروة السمكية بما يتوافر له من فإن قطاع ا
عد قطاع واعد وھام فى توفير الغذاء ا�من وموارد يُ

والصحى وتغطية العجز فى انتاج البروتين الحيوانى، ھذا 
ته .كثر من ثkثة مkيين نسمة يعملون إلى جانب إعال

بالقطاع وا.نشطة المرتبطة، كما يساھم ھذا القطاع 
من الدخل القومى الزراعى، تزداد إلى نحو % 7.3بحوالى 

ضافة ھذا با2. من صافى الدخل القومى الزراعى% 9.07
ً تنوع مصادر ھذا القطاع كما ونوعا فى مصر سواء إلى ً

 حيث ،خارجية، العذبة منھا أو المالحةالمياه الداخلية أو ال
 13.3تقدر مساحة المسطحات المائية فى مصر بحوالى 

، )2017 ،الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (مليون فدان
 سليمان(كما أن لمصر ميزة نسبية فى انتاج ا.سماك 

ورغم ذلك فإن نسبة ا2كتفاء الذاتى تقدر ) 2009 ،جابرو
الھيئة العامة لتنمية الثروة ( 2015 فى عام% 83.5بنحو 

، كما أن المتاح لkستھkك من ا�نتاج )2017 ،السمكية
من الموصى به من قبل % 65المحلى � يمثل سوى 

 ً. كجم للفرد سنويا26منظمة ا.غذية والزراعة والبالغ 
الذى تعانى فيه المصادر الطبيعية 2نتاج وفى الوقت 

عديد  من ) النيل وفروعهبحار، بحيرات، نھر (ا.سماك
 نحو ا�تجاه كبيرفإن  فى السنوات ا.خيرةمن المعوقات 
 منتج اقتصادي كنشاط السمكيا�ستزراع التوسع في 

للغذاء، ھذا النشاط تتوافر له مقومات التوسع من موارد 
مائية وأرضية ومناخ وامكانية ا�ستزراع فى ا.راضى 

بحرى، وتطور الجديدة وتنمية ا�ستزراع السمكى ال
سليمان، (ًتكنولوجى يعطى آفاقا كبيرة لتنمية ھذا النشاط 

 فى ا2نتاج  مساھمتهيادة زمما أدى إلى) 2009جابر 
فى عام % 77.34لتبلغ حوالى فى مصر  الكلى لlسماك

 ).  2017 ،الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (2015

 ھو مصدر) ا�ستزراع السمكى( ھذا النشاط وأصبح
. الطفرة فى ا2نتاج السمكى فى مصر فى السنوات ا.خيرة

ھذا النشاط تتعدد أنماطه وأھمھا المزارع السمكية 
الحوضية، تربية ا.سماك فى أقفاص عائمة، تربية 

 ،عامر(وتشير دراسة . ا.سماك محملة على حقول ا.رز
إلى تخبط السياسات لنمط تربية ا.سماك فى ) 2015

بين التحفيز والتوسع والحظر، كما ا.قفاص العائمة 
 يتعرض نمط تربية ا.سماك محملة على حقول ا.رز

 ا2نتاج فيلعديد من المعوقات أدت إلى انخفاض مساھمته 
 ويتبقى النمط ا.ھم وھو تربية ا.سماك فى السمكي

ًالمزارع السمكية خاصة ا.ھلية وھو النمط ا.كثر إنتشارا 
ً، وا.كثر إنتاجا، ع السمكىمن بين ھذه النظم لkستزرا

 297.67وتبلغ مساحة المزارع السمكية ا.ھلية حوالى 
 ألف طن 972.5نحو ، تنتج 2015ألف فدان فى عام 

من إجمالى ا2نتاج من ا�ستزراع % 82أسماك أى حوالى 
من إجمالى ا2نتاج السمكى فى % 64السمكى، وأكثر من 

 3.27ان بحوالى مصر لنفس العام، وقدر متوسط إنتاج الفد

 ،الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(طن فى السنة 
ًورغم ذلك فإن ھذا النشاط أيضا ما زال يعانى ). 2017

من عدم كفاءة فى إدارته مما يتسبب فى ھدر طاقاته، 
ويعوق أھدافه المتعددة ومنھا الغذاء ا�من، وفرص العمل، 

 ).2015 ،مرعا(وبيئة نظيفة، وترشيد استخدام الموارد 

وبالرغم من تعدد مصادر الثروة السمكية فى محافظة 
 كفر الشيخ فإن ا2نتاج السمكى من المزارع ا.ھلية

من إنتاج ا.سماك % 72.5بالمحافظة بلغ أكثر من 
من إنتاج تلك المزارع % 50.9بالمحافظة، أى حوالى 

من إجمالى % 32.6على مستوى الجمھورية، وحوالى 
، كما )1جدول (على مستوى مصر إنتاج ا.سماك 

 20يُستھدف إنشاء أكبر مزرعة سمكية تقع على مساحة 
ألف فدان فى منطقة بركة غليون بمطوبس شمال المحافظة 
ضمن مشروع متكامل يضم مزارع سمكية وصناعات 
وتدريب وبحث وإنتاج علف وثلج، وتسمح باستخدام المياه 

، كما يتوفر )2017 ،الخولى(العذبة والشروب والمالحة 
 . محافظة كفر الشيخفيصة لlسماك ربو

ما سبق تم اختيار محافظة كفر الشيخ لدراسة لكل 
اقتصادية للمزارع السمكية ا.ھلية بھدف تقييم الكفاءة 
ا�قتصادية وا2نتاجية، وكفاءة استخدام أھم عناصر ا2نتاج 
ومعوقات ا2نتاج، وإمكانية ا�ستفادة من مؤشرات ا.داء 

قنى وا�قتصادى فى تنمية وتصور رؤيا مستقبلية لھذا الت
النشاط من حيث مساھمته فى توفير البروتين الحيوانى، 
وا�حتياجات من عناصر ا2نتاج خاصة مع توجه 

 ألف فدان إضافية بالمحافظة 20السياسات نحو استزراع 
 .فى بركة غليون

 در البيانات والطريقة البحثيةامص

انات ثانوية منشورة وغير اعتمد البحث على بي
حصاء السمكى السنوى الصادر منشورة خاصة كتاب ا2

المركزية عن الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وا2دارة 
كفر الشيخ التابعة لنفس الھيئة، وبعض الدراسات لمنطقة 

السابقة ذات الصلة، كما اعتمد على بيانات أولية من عينة 
  سمكية أھلية من ثkث مراكز مزرعة71ميدانية حجمھا 

 مزرعة من 16 مزرعة من مركز الرياض، 40ھى 
 مزرعة من مركز سيدى سالم، حيث 15مركز الحامول، 

ع بالمحافظة بھذه رمن عدد المزا% 77تبين توافر 
بمركز % 15بمركز الرياض، % 49المراكز، منھا 

الھيئة العامة لتنمية  ( سالمسيديبمركز % 13الحامول، 
وغطت البيانات الموسم ا2نتاجى . )2017، ة السمكيةالثرو

ًوتم استخدام أساليب عدة للتحليل وفقا . 2016/2017
لlھداف الفرعية للدراسة حيث تم استخدام مقاييس 
ا�حصاء الوصفى لبيان المستوى التكنولوجى وكثافة 
مستلزمات ا2نتاج الرأسمالية ومنھا ا.عkف وزريعة 

 وكذلك ،الطاقة، وكثافة العمل البشرىا.سماك وا.سمدة و
عديد من خصائص المزارعين والمزارع من حيث ا2دارة 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (5) 2017 1981 

  والحيازة، أما الكفاءة ا�قتصاديةوالتعليم ومصادر المعلومات
الدخل (فقد استخدم أسلوب تحليل الميزانية المزرعية 

 لتقدير تكاليف إنتاج الطن من ا.سماك والربحية،) المزرعى
 ُالمدنييد حجم ا2نتاج دة متوسط التكاليف لتحوتقدير دال

للتكاليف، وتقدير دالة استجابة ا2نتاج .ھم العناصر 
لتحديد كفاءة استخدامھا، ونھاية تحليل ا�ستثمار لتقدير 

 ؛Ferguson, 1975( ھذه المزارع فيستثمار ا�جدوى 
Maxiwal, 1979 ؛Dillon, 1986جابر وسليمان ؛، 

 ).0112 ،رجاب و سليمان؛2009

 النتائج والمناقشة

 اrنتاج السمكى بمحافظة كفر الشيخ

 إلى أھمية المقتصد السمكى 1تشير بيانات جدول 
من % 44.95بمحافظة كفر الشيخ، حيث يساھم بحوالى 

 1.5إجمالى ا2نتاج السمكى المصرى الذى قدر بأكثر من 
، وتحتل بذلك محافظة كفر 2015مليون طن فى عام 

تبة ا.ولى بين المحافظات المصرية فى ا2نتاج الشيخ المر
ويتضح أھمية ا�ستزراع السمكى بالمحافظة . السمكى

من إنتاج المحافظة، % 87.83حيث يمثل إنتاجه أكثر من 
كما يتضح . من إنتاج مصر من ا.سماك% 39وأكثر من 

أھمية المزارع ا.ھلية الذى يمثل ا2نتاج منھا أكثر من 
المحافظة، وحوالى ثلث إنتاج مصر من من إنتاج % 72.5

، وتضاؤل ا.ھمية النسبية لكل من مصايد البحر ا.سماك
كيلومتر على ساحل 118المتوسط التى تمتد بطول حوالى 

المحافظة، وبحيرة البرلس والمياه الداخلية فى مساھمتھا 
فى ا2نتاج السمكى حيث � تساھم فى مجملھا إ� بحوالى 

% 5.47اج المحافظة، أى حوالى فقط من إنت% 12.17
مما سبق يتضح أھمية . فقط من إنتاج ا.سماك فى مصر

الدراسة ا�قتصادية للمزارع السمكية ا.ھلية بمحافظة كفر 
 .الشيخ

 مكية ا0ھلية بمحافظة كفر الشيخالمزارع الس

 ألف 123.8 إلى توافر أكثر من 2تشير بيانات جدول 
من % 41.6ثل حوالى فدان مزارع سمكية بالمحافظة تم

 495نظيرتھا على مستوى الجمھورية، وتنتج ما يفوق 
، أى أكثر من نصف 2015ألف طن سمك فى عام 

ا.سماك الناتجة من المزارع السمكية على مستوى 
الجمھورية، وھو ما يشير إلى تفوق المزارع ا.ھلية 
بمحافظة كفر الشيخ من حيث ا2نتاجية الفدانية والتى 

 طن، وھى تفوق نظيرتھا 4لمتوسط بحوالى قدرت فى ا
، حيث قدرت %22على مستوى الجمھورية بحوالى 

 3.27والى ا2نتاجية الفدانية على مستوى الجمھورية بح
 توافر ثkث أنواع لحيازة تلك 2جدول كما يتضح من . طن

المزارع أولھا مزارع ملك والتى تمثل مساحتھا أكثر من 
نظيرتھا على مستوى من % 88.5، وإنتاجھا 87.5%

الجمھورية على الترتيب، وبالرغم من أن ا2دارة 

المركزية لمنطقة كفر الشيخ التابعة للھيئة العامة لتنمية 
الثروة السمكية، إ� أن احصاءاتھا غير المنشورة تشير إلى 

على مساحة   مزرعة ملك مرخصة بالمحافظة508توافر 
المساحة فقط من % 15.55 فدان فقط أى حوالى 7620

 ألف 49المشار إليھا باحصاءات الھيئة والمقدرة بحوالى 
أما النوع الثانى فھى المزارع ا2يجار وھى مزارع . فدان

مؤجرة من الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتتوافق 
 4855 مزرعة بمساحة 270ا�حصاءات حول بلوغھا 

ى ًفدان وھى ا.قل أھمية وانتشارا، ثالث ا.نواع وھ
المزارع المؤقتة والمفترض تحويلھا لkستزراع النباتى 
والمسجلة تحت مسمى مزارع غير مرخصة با2دارة 

 4947والى المركزية لمنطقة كفر الشيخ وتحصرھا بح
 إلى بلوغ ا2نتاج السمكى 2جدول مزرعة، وتشير بيانات 

من إنتاج المزارع % 56.6 ألف طن أى 280منھا حوالى 
من إنتاج المحافظة % 41ظة، وحوالى السمكية بالمحاف

من اجمالى إنتاج مصر من % 18.4الكلى، وحوالى 
 ألف فدان بمتوسط 70ا.سماك، وتبلغ مساحتھا حوالى 

 . فدان14.13مساحة للمزرعة حوالى 

من الواضح أنه ) المزارع السمكية المؤقتة(ھذا النمط 
سبب طفرة ا2نتاج السمكى ليس فى محافظة كفر الشيخ 

ط، بل على مستوى الجمھورية، حيث تبين مساھمته فق
من % 42 ألف طن سمك، أى حوالى 636.6بحوالى 

اجمالى إنتاج مصر من ا.سماك، وذلك من مساحة حوالى 
 .2015 ألف فدان على مستوى الجمھورية فى عام 186.1

أھم أصناف ا0سماك الناتجة من المزارع السمكية 
 بمحافظة كفر الشيخ

 تركز إنتاج المزارع السمكية فى 3ول جديتبين من 
ثkثة أصناف ھى البلطى، العائلة البورية، المبروك، تمثل 

من إجمالى إنتاج % 72تلك ا.صناف فى مجملھا أكثر من 
ا.سماك بالمحافظة، وأھمھا البلطى الذى يمثل إنتاجه أكثر 

من إنتاج المحافظة، وتزداد أھمية إنتاج البلطى % 61من 
لمحافظة بمدى مساھمته فى إنتاج البلطى على من مزارع ا

، وھى %42مستوى الجمھورية حيث يمثل أكثر من 
 .السمكة الشعبية ا.ولى فى استھkك ا.سماك فى مصر

 إنتاج زريعة ا0سماك بمحافظة كفر الشيخ

يرتبط ا�ستزراع السمكى بصفة عامة بتوافر زريعة 
والمبروك ا.سماك، وحيث أن التركيز على سمك البلطى 

ًكأسماك يتم تفريخ زريعتھا صناعيا، فإن محافظة كفر 
الشيخ اتسمت بتوافر المفرخات الحكومية وا.ھلية 2نتاج 

 إلى توافر مفرخ 4جدول وتشير بيانات زريعة ا.سماك، 
حكومى واحد وھو مفرخ فوة، ومحطة تحضين الخاشعة، 

  مليون59.14ويبلغ إجمالى إنتاج الزريعة منھا حوالى 
تمثل حوالى ) مبروك% 42منھا بلطى، % 56(زريعة 
من نظيرتھا على مستوى الجمھورية والمقدر % 21.17
 . مليون وحدة279.36بحوالى 
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 2015ً اrنتاج السمكى بمحافظة كفر الشيخ مقارنة بنظيره على مستوى الجمھورية وفقا لمصادره عام .1جدول 

 البيان فر الشيخإنتاج ك

 مصدر اrنتاج

 إنتاج مصر

إنتاج  طن طن
 مصر

)%( 

الجمھورية 
 لنفس المصدر

)%( 

إنتاج المصدر من 
 إنتاج المحافظة

)%( 

 1.74 20.65 0.78 11897 57602 البحر المتوسط

 البرلس -إدكو - مريوط(البحيرات الشمالية 
 ) المنزلة-

132629 65066* 4.28 49.17 9.53 

مصادر 
 طبيعية

 0.90 8.78 0.40 6121 69704 )ل وفروعه والترعنھر الني(المياه الداخلية 

 12.17 24.14 5.47 83084 344112 جمالى المصادر الطبيعيةإ

 0.46 32.27 0.21 3146 9747 مزارع حكومية

 72.56 50.94 32.62 495420 972503 مزارع أھلية

 ___ ___ ___ � يوجد 2412 استزراع مكثف

 14.64 57.93 6.58 100000 172632 ا0قفاص

اVستزراع 
 السمكى

 0.16 6.45 0.07 1132 17537 تربية ا0سماك محملة على حقول ا0رز

 87.83 51.05 39.48 599698 1174831 اجمالى اVستزراع السمكى

 100 44.95 44.95 682782 1518943 اجمالى اrنتاج

 بحيرة البرلس فقط* 

  .2015 لعام  كتاب ا2حصاءات السمكية السنوى–)2017(السمكية ة الثروة الھيئة العامة لتنمي: جمعت وحسبت من: المصدر

 

 

 

 مساحة وإنتاج المزارع السمكية ا0ھلية فى محافظة كفر الشيخ مقارنة بمثيلتھا على مستوى الجمھورية لعام .2جدول 
2015 

 البيان )ألف طن(اrنتاج  )فدان/طن(اrنتاجية  )ألف فدان(المساحة 

 )%( كفر الشيخ الجمھورية )%( كفر الشيخ الجمھورية )%( كفر الشيخ الجمھورية نوع الحيازة

 88.54 196 221.356 101.26 4 3.95 87.52 49 55.985 مزارع ملك

 16.96 19.42 114.531 194.17 4 2.06 8.74 4.855 55.532 مزارع إيجار

 43.98 280 636.616 116.96 4 3.42 37.6 70 186.154 مزارع مؤقتة

 50.94 495.42 972.503 122.32 4 3.27 41.61 123.855 297.671 اrجمالى

 . 2015 لعام السنوي كتاب ا2حصاءات السمكية –)2017(الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية : جمعت وحسبت من: المصدر
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بنظيرتھا على مستوى مقارنة  يخإنتاج أھم أصناف ا0سماك من المزارع السمكية ا0ھلية بمحافظة كفر الش .3جدول 
  2015الجمھورية لعام 

 البيان مزارع أھلية بالجمھورية مزارع أھلية بكفر الشيخ

 )%( )2(ألف طن  )%( )1(ألف طن  الصنف

)%( 

)1/2( 

 42.15 65.15 989.606 61.1 417.137 البلطى

 15.57 12.41 188.552 4.3 29.361  البوريةةلئالعا

 42.32 7.31 111.006 6.87 46.982 المبروك

 38.32 84.87 1289.164 72.27 493.48 إجمالى ا0صناف الث�ثة

 44.95 100 1518.943 100 682.782 اrجمالى العام ل�نتاج السمكى

 . 2015 كتاب ا2حصاءات السمكية السنوى لعام –)2017(الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية :  جمعت وحسبت من:المصدر
 

 

 2015على مستوى الجمھورية فى عام  إنتاج الزريعة بمحافظة كفر الشيخ مقارنة بنظيرتھا .4جدول 

 البيان

 نوع المفرخات

  كفر الشيخمحافظة

)1( 

 الجمھورية

)2( 

)%( 

)1/2( 

 83.81 105 88 العدد

 75.76 231 175 )فدان(المساحة 

 مفرخات أھلية

 82.71 66.5 55 )مليون وحدة زريعة(إنتاج 

 مفرخات حكومية ومحطات تحضين 15.38 13 2 العدد

 21.17 279.36 59.14 )مليون وحدة زريعة(إنتاج 

  .بالمحافظة) عائلة بورية(� توجد مراكز لتجميع زريعة المياه البحرية * 

 . 2015لسنوي لعام  كتاب ا2حصاءات السمكية ا–)2017(الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية :  جمعت وحسبت من:المصدر

 

ومع التوسع فى ا2ستزراع السمكى وتزايد الطلب على 
زريعة أسماك البلطى كان إنشاء المفرخات ا.ھلية والتي 

من % 83.8ً مفرخا تمثل أكثر من 88قدر عددھا بحوالي 
 105نظيرتھا على مستوى الجمھورية والمقدر بحوالى 

ًفدانا، وتنتج  175ًمفرخا، وتقع ھذه المفرخات على مساحة 

 مليون وحدة زريعة بلطى تمثل أكثر من 55حوالى 
من نظيرتھا على مستوى الجمھورية والمقدرة % 82.7

و� يتوافر فى  .2015 مليون وحدة فى عام 66.5بحوالى 
محافظة كفر الشيخ أي مراكز لتجميع الزريعة للعائلة 

 رغم وجود بحيرة البرلس والبواغيز بينھا وبين ةالبوري
 .بحر المتوسطال

مما سبق يتبين أھمية المقتصد السمكى بمحافظة كفر 
الشيخ بصفة عامة والمزارع السمكية ا.ھلية بصفة خاصة 
من حيث مساھمتھا فى ا2نتاج السمكى فى مصر وبالتالى 

متوسط نصيب الفرد من ا.سماك والبروتين الحيوانى، 
ناھيك عن فرص العمالة والتوظف والتوطن فى أماكن 

لمزارع ورفع مستوى معيشة أصحاب المزارع وا.نشطة ا
 .المرتبطة

بعض الخصائص اVقتصادية واVجتماعية لمزارع 
 ومزارعى عينة الدراسة

 بعض ھذه الخصائص 5جدول يستنتج من بيانات 
من مزارع العينة فى السعة % 50ومنھا تركز أكثر من 

 5 أفدنة، وحوالى ثلثھا فى الحجم أكثر من 10أكثر من 
حتى عشرة أفدنة مما يشير إلى اتجاه المزارع  أفدنة

وتحددت حيازات مزارع العينة بين الملك . لlحجام الكبيرة
من عدد المزارع والباقى إيجار، وجميع % 82وتمثل 

بالرغم (المزارع مستقرة ومستمرة منذ بداية ا.لفية الثالثة 
  ذلك وأدى) منھا مزارع غير مرخصة% 86من أن أكثر من 
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 تصادية اVجتماعية لعينة الدراسةبعض الخصائص اVق. 5جدول 

 البيان
 البند

 البيان )%( العدد
 البند

 )%( العدد

 97.18 69 الحائز بنفسه 100 71 مزرعة"اجمالى حجم العينة 

 16.9 12 فدان فأقل 5
 ادارة المزرعة

 2.82 3 مدير مستأجر

 60.56 43 متفرغ 32.39 23  أفدنة10 – 5
 مساحة

المزرعة 
 50.71 36  أفدنة10أكثر من  "فدان"

 تفرغ الحائز
 39.44 28 غير متفرغ

 23.94 17 أمى 71.8 51 ملك 
 نوع الحيازة

 21.12 15 يقرأويكتب 28.2 20 ايجار

الرعاية  35.21 25 تعليم متوسط 28.2 20 توجد
 V 51 71.8 توجد البيطرية

 تعليم الحائز

 19.82 14 مؤھل عالى

التركيب  91.55 65 أسرى وجيران 64.79 46 بلطى فقط
 35.21 25 عائلة بورية+ بلطة  المحصولى

 مصدر معلومات
 8.45 6 رشاد الزراعىاr زئالحا

مصدر شراء  92.96 66 ثابت 92.96 66 من المفرخات ا0ھلية ومزارع أخرى
 7.04 5 مفرخات خاصة بالمزرعة الزريعة

 محل اVقامة
 7.04 5 تغير

 39.44 28 تاجر جملة فقط    

    
 جھة بيع الناتج

 60.56 43 تجزئة+تاجر جملة

 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر

 

إلى استقرار أصحاب المزارع فى محل إقامتھم بمنطقة 
المزارع، ومن ناحية ثانية إرتفاع ا.سعار السوقية 

دمة كمزارع سمكية بما � يُعبر عن لlراضى المستخ
عائدھا ا�قتصادي حيث بلغ متوسط سعر الفدان حوالي 

 آ�ف جنيه في 5 ألف جنيه، وإيجار المثل بلغ حوالي 250
فقط في حالة تأجيرھا، ولم % 2المتوسط أي بعائد حوالي 

يتبين وجود مشاكل �ستخدام ھذه ا.رض كمزارع سمكية 
ارة الرى حول إمداد ھذه سوى بعض المخالفات مع وز

المزارع بمياه الرى، مما يشير إلى وجود منافع أخرى قد 
 .تكون اجتماعية لتملك ھذه ا.راضي

كما تشير بيانات نفس الجدول إلى نقص فى توافر 
الرعاية البيطرية، وكذلك ا2مداد بالمعلومات حول 
ا�ستزراع السمكى من ا2رشاد الزراعى واعتماد الغالبية 

على ا.سر والجيران فى %) 91.55(لزراع من ا
واتضح أن أصحاب المزارع . الحصول على معلوماتھم

بالرغم من عدم التفرغ إ� %) 97.18(يديرونھا بأنفسھم 
ومن حيث الحالة التعليمية . منھم للمزارع% 40لحوالى 

متعلمين مما يسمح بقدرتھم على % 55فھناك أكثر من 
 .لخبراتإدارة واكتساب المعلومات وا

من % 65رباه تبين أن موبالنسبة .نواع ا.سماك ال
المزارع تتخصص فى إنتاج البلطى فقط، حيث تتوفر 
الزريعة منه من المفرخات ا.ھلية المنتشرة بالمحافظة 

والتى كانت المصدر ا.ساسى للحصول على الزريعة 
من % 93سواء مفرخات مملوكة للغير وأمدت حوالى 

صاحب المزرعة والتى اعتمد عليھا المزارع، أو ملك 
أما باقى المزارع والتى %. 7خمس مزارع فقط تمثل 

ً أيضا كسمكة فھى تربى إلى جانب البلطى% 35تمثل 
أساسية معد�ت منخفضة من العائلة البورية وھى سمكتى 
البورى والطوبارة وتم الحصول عليھا فى صورة 

رى، اصباعيات أو أسماك صغيرة من تجار ومزارع أخ
 600لذلك انعكس ذلك فى سعر ا.لف منھا والذى بلغ  

وھى   جنيه للبورى2500 – 1000جنيه للطوبارة، ومن 
أسعار تعكس ندرتھا بالمحافظة وخاصة مع عدم توافر 
مراكز تجميع لھا وأقرب مراكز لتجميعھا تقع فى دمياط و 

وتم نقل . ا.سكندرية إلى جانب الحجم التسويقى لھا
ستخدام تنكات وسيارات، وقدرت نسبة الفاقد الزريعة با

وتبين أن تسويق . حتى نھاية موسم ا2نتاج% 10بحوالى 
كان من خkل تجار % 39.44ا.سماك الكبيرة بنسبة 

 الذين لھم تعاقدات مع أصحاب بالبورصةفقط الجملة 
% 60.56المزارع ويمدونھم بالتمويل الkزم، بينما حوالي 

 وھذا  قليلة لتجار التجزئةتع كميا مًأيضا لتجار الجملة
للحصول % 100معناه أن تجار الجملة متواجدون بنسبة 

على إنتاج المزارع بينما يستحوذ تجار التجزئة على 
 .كميات قليلة
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 بعض مؤشرات ا0داء التقنى لمزارع العينة

ثkث فئات ًأمكن تقسيم مزارع العينة وفقا لحجمھا إلى 
 وتبين أن المزارع ا.كثر 6 جدولحيازية كما ھو موضح ب

ًرة أفدنة ھى ا.كثر انتشارا، وبلغ المتوسط العام شمن ع
ًثانى التقسيمات وفقا .  فدان18.68لمساحة المزرعة 
من مزارع % 35وبالرغم من وجود . للتركيب المحصولى

العينة تربى أسماك العائلة البورية إلى جانب السمكة 
ى، فإن نسبة أسماك الرئيسية فى ا�ستزراع وھى البلط

من إجمالى ا.سماك % 13.12العائلة البورية � تتخطى 
% 6.55المرباه فى ھذه المزارع، وتنخفض إلى حوالى 

وتباينت معد�ت تحميل الزريعة . على مستوى العينة
 ألف وحدة 12.37للفدان، وقدر كمتوسط للعينة بحوالى 
ة مع زيادة مساحللفدان، وتبين انخفاض ھذا المعدل 

المزرعة سواء مع تربية البلطى فقط أو البلطى مع العائلة 
البورية، كما أنه أعلى كمتوسط للمزارع التى تربى خليط 

 .عن التى تربى البلطى فقط

، %10ومع احتساب الفقد في الزريعة والمقدر بحوالي 
 كحد 2.34 سمك من ريعة لكل كيلو جرامتراوح معدل الز

ي الوزن التسويقي لlسماك  وھذا انعكس ف3.97 ىأدني إل
 جرام أي أربع سمكات لكل كيلو 252الذي تراوح بين 

جرام سمك بلطي في الفئة خمسة أفدنة فأقل بالرغم أنھا 
الفئة ا.على في معدل العلف للفدان ولكنھا ا.علي كثافة 
زريعة للفدان، بينما أعلي وزن تسويقي قدر بحوالي 

سمكة لكل كيلو  2.5 جرام للسمكة أي أقل من 427.8
جرام وتحقق في الفئة الحيازية أكثر من عشرة أفدنة 
ولكنھا تربي عائلة بورية مع البلطي وھي أقل في استھkك 
العلف وأقل كثافة في الزريعة للفدان، وذلك مع ثبات فترة 

 أن ىالتربية وھي تسعة شھور في الفئتين، وھو ما يشير إل
لمنفردة حيث التركيب المحصولي أفضل من التربية ا
وبلغ متوسط . يستفاد من كل أنواع الغذاء في الحوض

 طن للفدان، وقدر معدل العلف 5.37العلف للفدان حوالي 
 كحد 1.13 كحد أقصى و1.4لكل كيلو جرام سمك بين 

 للعينة، أي أن معدل التحويل 1.25أدني، وبمتوسط حوالي 
يلو  ك1.25الغذائي لlسماك في مزارع العينة قدر بحوالي 

جرام علف لكل كيلو جرام سمك مما يعطي ھذا النشاط 
ونشير �ستخدام ا.سمدة . ميزة نسبية 2نتاج ا.سماك

العضوية وزرق الدواجن كغذاء لlسماك وكمحفزات 
2نتاج النباتات الدقيقة لزيادة الغذاء الطبيعي لlسماك وقدر 

 متر مكعب للفدان، كما 3.61متوسط استخدامھا بحوالي 
خدم السماد الفوسفاتى كمحفزات 2نتاج النباتات الدقيقة يست

 كيلو جرام للفدان 21.15وقدر في المتوسط بحوالي 
فقط من مزارع العينة % 56.34وجدير بالذكر أن حوالي 

. ھي التي استخدمت ا.سمدة سواء العضوية أو الكيماوية
وبالنسبة ل¦ستثمارات الثابتة للفدان قدر في المتوسط 

، ھذه )بدون قيمة ا.رض( ألف جنيه 9.76 بحوالي
ا�ستثمارات توفر فرص عمل قدرت في المتوسط بحوالي 

 يوم عمل، وباعتبار عدد أيام العمل لتوفير فرص 42.18

 يوم عمل، فإن تكلفة فرصة العمل تقدر 300عمل تبلغ 
وتباينت بين أقلھا في الفئة .  ألف جنيه69.382بحوالي 

 ألف 46.7ية البلطي وھو أقل وتربالحيازية خمسة أفدنة ف
 ألف جنيه في 109.19وأقصاھا بلغ . جنيه لفرصة العمل

 وتربية أسماك 10الفئة الحيازية أكثر من خمسة أفدنه حتي 
 30.78وتراوحت العمالة في المتوسط بين حد أدنى . خليط

 يوم عمل للفدان في 66.95يوم عمل للفدان وحد أقصي 
مل للفدان أى عامل  يوم ع42.18السنة وبمتوسط حوالي 

% 71.27وتمثل العمالة العائلية حوالي .  فدان7.11لكل 
 . من حجم العمالة للفدان

 اrنتاجية السمكية

نتاج الفدان علي مستوي العينة بحوالي إقدر متوسط 
 طن وھو أعلي من المقدر من قبل الجھات الرسمية 4.30

 طن كمتوسط 4.66 إلىزاد ھذا المتوسط . )2جدول (
، بينما قدر بحوالي )عائلة بورية+ بلطي (ارع الخليط للمز

.  طن فقط كمتوسط للمزارع التي تربي البلطي فقط3.96
نتاج أي أن ھناك تباين كمحصلة لعدد الزريعة وفترة ا2

 ويعتبر. وكمية العلف وا�ستفادة من الغذء الطبيعي بالحوض
 ىعل حجم السمكة المنتجة ونوع ا.سماك من العوامل المؤثرة

 .سعر البيع لوحدة ا.سماك المنتجة وليس الكمية فقط

 كفاءة استخدام أھم عناصر اrنتاج وكفاءتھا اrقتصادية

حيث تم حصر مجموعة المدخkت المستخدمة وشملت 
د الزريعة با.لف د، ع)1س(مساحة المزرعة بالفدان 

، فترة ا2نتاج بالشھر )3س(، كمية العلف بالطن )2س(
، )5س( العضوي وزرق الدواجن بالمتر ، السماد)4س(

، والمتغير )7س(عمل /، العمالة يوم)6س(الوقود باللتر 
وتم ). ص(التابع كمية إنتاج ا.سماك من المزرعة 

 ،عامر(استخدام أسلوب ا�نحدار المرحلي المتدرج 
والذي أبقي علي المتغيرات الشارحة المعنوية ) 1989

 .ًإحصائيا فقط

بعد تحديد أھم ھذه (لكفاءة ا�قتصادية وبالنسبة لتقدير ا
بإشتقاق الناتج الحدي الفيزيقي من دالة ) المدخkت

ا�ستجابة واستخدام متوسطات أسعار ھذه المدخkت 
وتم اختيار أفضل الصور الرياضية كما بالمعادلة . والناتج

وھي الصورة اللوغاريتمية المزدوجة ومنھا تبين ) 1(رقم 
 الزريعة با.لف دستخدمة ھي عدأن أھم المدخkت الم

) 3س(، كمية العلف بالطن للمزرعة )2س(للمزرعة 
 .)7س(والعمالة يوم عمل للمزرعة 

 )1   (....   7 لوس0.651 + 3 لوس0.342 + 2 لوس0.162 + 1.787-= ^ لوص

            )-5.79(**)   2.56(*          )4.81(**)          9.43(** 

   **420.09=   ف       0.947 = 2-ر

 DW = (2.214(ديربن واتسون 

 .0.05معنوي عند مستوي * 

 .0.01معنوي عند مستوي ** 
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 ركيب المحصولى ل�صناف المستزرعةً بعض مؤشرات ا0داء التقنى لمزارع العينة وفقا لحجم المزرعة والت.6جدول 

 البيان تربية بلطى وعائلة بورية تربية بلطى فقط
 

 المؤشر
  فدان 5

 فأقل
 10- 5من

 فدان
أكثر من 

  فدان10
المتوسط 
 المرجح

 10- 5من
 فدان

أكثر من 
  فدان10

المتوسط 
 المرجح

متوسط 
عينة ال

 المرجح

 71 25 19 6 46 17 17 12 "مزرعة"عدد المزارع 

 18.68 26.08 31.26 9.67 14.65 27.18 9 4.92 "فدان"متوسط مساحة المزرعة 

 283.52 268.8 270 265 291.52 319.41 278.82 270 "يوم"متوسط فترة اrنتاج 

 11.56 10.85 10.54 14.05 12.24 10.65 15.26 16.92 بلطي

 0.81 1.64 1.64 1.67 - - - - بورية. ع

 عدد الزريعة للفدان

 "ألف وحدة"

 12.37 12.50 12.18 15.72 12.24 10.65 15.26 16.92 اVجمالى

 2.59 2.41 2.34 3.22 2.79 2.49 3.17 3.97 "دةوح"عدد الزريعة لكل كجم سمك 

 368.68 414.72 427.8 310.7 359.01 402 314.78 252 "جرام"الوزن التسويقي للسمكة 

 3818.25 3675.61 3658 3853 3956.4 3850 4324 3839 يبلط

 485.78 987.96 1032 543 - - - - بوري

متوسط اrنتاجية 
 "كجم"الفدانية 

 4304.03 4663.57 4690 4396 3956.4 3850 4324 3939 اVجمالى

 5366.89 5523.01 5552 5224 5215.88 5302 4892 5381 متوسط ا0ع�ف للفدان كجم

 1.25 1.18 1.18 1.19 1.32 1.38 1.13 1.4 كجم سمك/ كجم علف

 3.61 3.53 2.89 10.1 3.70 3.05 6.99 0.2 فدان/3سماد عضوي م

 21.15 20.40 21.38 10.34 21.88 13 50.65 16.95 فدان/سماد فوسفاتي كجم

 9.755 10.088 9.627 14.810 9.432 8.263 12.584 10.411 متوسط اVستثمارات الثابتة للفدان ألف جنيه

 28.51 25.31 24.2 36.21 31.60 21.43 50.98 61.02 عائلي دائم

 1.55 1.49 1.4 2.41 1.62 1.26 2.16 3.05 عائلي مؤقت

 10.95 15.37 16.7 - 6.68 7.14 7.84 - مستأجر دائم

 1.17 0.9 1 2.07 1.42 0.95 2.29 2.88 مستأجر مؤقت

عدد العمالة للفدان 
 "يوم عمل"

 42.18 43.07 43.3 40.69 41.32 30.78 63.27 66.95 اVجمالى

 102.04 108.29 108.3 108.04 95.75 125.1 68.34 57.34 "كجم سمك"إنتاجية يوم العمل 

 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر 

 

 زيادة قيمة الناتج الحدي ى إل7 جدولوتشير بيانات 
 أنه إلىبالنسبة للتكاليف الحدية للعناصر الثkثة مما يدل 

�ستخدام ھذه المدخkت لتحقيق الكفاءة ا�قتصادية 
يستلزم زيادة كثافة استخدام تلك المزارع وبالتالي كفاءة 

 ا.عkف والزريعة والعمالة للفدان عن المتوسطاتمعد�ت 
 .المستخدمة

 ھيكل تكاليف اrنتاج

وجب ا2شارة إلي تعرض الموسم ا2نتاجي محل 
 عديد من السياسات التي كان لھا أثر مباشر إلىالدراسة 

علي أسعار المدخkت المستخدمة في تربية ا.سماك في 

وكان أولھا . زارع السمكية وبالتالي تكاليف ا2نتاجالم
 مما كان له ا.ثر 2016تحرير سعر الصرف في نوفمبر 

المباشر علي سعر ا.عkف بصفة خاصة، ثم فتح التصدير 
لlسماك خاصة البلطي مما أدي إلي ارتفاع أسعاره منذ 

، ثم الخفض الجزئي لدعم الوقود في 2017فبراير ومارس 
ً، ونظرا 2ستھداف ا�ستفادة بنتائج 2017 يونيو 31

الدراسة في التنمية المستقبلية لتلك المزارع فقد استخدمت 
 بالنسبة .سعار المدخkت 2017الدراسة أسعار يوليو 

خاصة ا.عkف والوقود وأسعار ا.سماك التسويقية، بينما 
 .2016ًتكاليف الزريعة وفقا .سعار مارس وأبريل 
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 من المزارع السمكية ا0سماك إنتاجت الكفاءة الفيزيقية واVقتصادية 0ھم المدخ�ت المستخدمة في  مؤشرا.7جدول 
 2016/2017ا0ھلية لعينة الدراسة للموسم اrنتاجي 

المتوسط  العنصر
 الحالي

المرونة 
 اrنتاجية

اrنتاج 
 الحدي

 قيمة الناتج
 )جنيه(الحدي 

سعر الوحدة من 
 )جنيه(العنصر 

 القرار

 169.31 840.15 0.051 0.147 12.37 دد الزريعة للفدان با0لفع

 5506.9 3192.76 0.194 0.242 5.366 كمية العلف بالطن للفدان

 72.09 1053 0.064 0.63 42.18 عمل للفدان/عدد العمالة يوم

الزيادة عن 
 الحاليالمتوسط 

 . طن4.304= ن متوسط إنتاجية الفدا   . جنيه16454.4= متوسط سعر طن السمك  -
 

 

 أن متوسªªط تكªªاليف الطªªن علªªي مسªªتوي 8يبªªين جªªدول 
 جنيªه، تمثªل 10805العينة با.سعار الجاريªة قªدر بحªوالي 

من التكاليف الكليªة وتنقسªم الªي % 77.8التكاليف المتغيرة 
مªن التكªاليف الكليªة % 76.9تكاليف متغيرة مباشرة بنسªبة 

 مªن التكªاليف %63.5وأھمھا ا.عkف التي تمثل أكثر من 
مªªن التكªªاليف المتغيªªرة المباشªªرة ، ويليھªªا % 82.6الكليªªة و

 المتغيªرة غيªر المباشªرة �  التكªاليفبينما. الوقود والزريعة
أمªªا التكªªاليف . فقªªط مªªن التكªاليف الكليªªة% 0.9تمثªل سªªوي 

مªªªن التكªªªاليف الكليªªªة منھªªªا % 22.2الثابتªªªة فتمثªªªل حªªªوالي 
 المثل ثم الفائدة إيجارتكاليف ثابتة ضمنية أھمھا % 16.07

 .علي رأس المال المستثمر والعمالة العائلية الدائمة

 التكاليفعلى أثر حجم اrنتاج والمساحة 

تªªم تقªªدير العkقªªة بªªين متوسªªط تكªªاليف إنتªªاج الطªªن مªªن 
كمتغيªªر تªªابع، وإنتªªاج المزرعªªة بªªالطن ) م ت ك(ا.سªªماك 

) 2(وتبªªين المعادلªªة رقªªم .  كمتغيªªر مسªªتقلةفªªي السªªن) ك(
النمªªوذج ا.فضªªل وھªªو النمªªوذج التربيعªªي، وثبªªت معنويªªة 
معªªªاد�ت ا�نحªªªدار والدالªªªة رغªªªم انخفªªªاض قيمªªªة معامªªªل 

 ).2ر(التحديد 

 )2(..2 ك0.087+  ك 38.22 – 13417.181= م ت ك 

)            20.51( ** )  -3.199(**)    2.64(* 

 71= ن **       5.849= ف          0.147 = 2ر

 ) ت(ن ا.قواس قيم القيم بي

 0.01معنوي عند **   ، 0.05معنوي عند * 

وتشير المعادلة إلي تناقص متوسط تكاليف الطن بزيادة 
ا2نتªªاج الكلªªي للمزرعªªة حتªªى بلªªوغ النھايªªة الªªدنيا لمتوسªªط 
التكاليف، والتي أمكن تقديرھا من المشªتقة ا.ولªي للمعادلªة 

تªªªاج قªªªدر ومسªªªاواة النªªªاتج بالصªªªفر، أي عنªªªد حجªªªم إن) 2(
ًھªªªªذا ا2نتªªªªاج وفقªªªªا .  طªªªªن للمزرعªªªªة220.287بحªªªªوالي 

ً فªªدانا حيªªث 51.18للتكنولªªوجي السªªائد يتحقªªق مªªن حªªوالي 
أو يتحقªªق .  طªªن4.304متوسªªط إنتªªاج الفªªدان قªªدر بحªªوالي 

 طªن للفªدان مªع 11.79برفع ا2نتاجية الفدانيªة الحاليªة إلªي 
 .  فدان18.68متوسط مساحة المزرعة 

ائج تم تقدير العkقة بين متوسط تكªاليف ولتأكيد تلك النت
كمتغيªªر تªªابع ومسªªاحة ) م ت ك(نتªªاج الطªªن مªªن ا.سªªماك إ

حيªªªث أن مسªªªاحة ) س(المزرعªªªة بالفªªªدان كمتغيªªªر مسªªªتقل 
المزرعªªة تعكªªس المªªدخkت الرأسªªمالية والعمالªªة المضªªافة 
للمزرعة وتم التقªدير فªي الصªورة التربيعيªة كمªا توضªحھا 

 ثبªªت معنويªªة معªªامkت ا�نحªªدار والتªªي) 3(المعادلªªة رقªªم 
ªªªة ومعنويªªªتوي معنويªªªد مسªªªة عنªªªة إ 0.01ة الدالªªªأن قيم �

 .معامل التحديد منخفضة

 )3 (..2 س1.304+س131.093–13036.899=م ت ك

)             19.18(**   )-2.28(*)   2.25(* 

 71=         ن * 3.463=         ف 0.092 = 2 ر

تكلفة الطن بزيادة وتبين أن ھناك تناقص لمتوسط 
مساحة المزرعة وتم تحديد حجم المزرعة الذي يدني 
متوسط تكاليف الطن من مساواة المشتقة ا.ولي للمعادلة 

 . فدان50.26بالصفر، وقدرت بحوالي ) 3(

مما سبق تبين أن  أھم عناصر ا2نتªاج  وھªي ا.عkªف 
والزريعªªة والعمالªªة � تسªªتخدم  بكفªªاءة اقتصªªادية، كمªªا أن 

ًنتاجية الحالية وفقا للتكنولªوجي المسªتخدم � تحقªق تدنيªة ا2
وھي الھدف مªن دراسªة تكªاليف ا2نتªاج (لمتوسط التكاليف 

ًحيث غالبا سعر البيع لlسماك يتحدد وفقا للسوق ويصªعب  ً
، ويتطلªب لتحقيªق تدنيªة متوسªط )علي الزراع التأثير عليªه

2نتاجيªة مªن ا% 272التكاليف رفع ا2نتاجية الي أكثر مªن 
 طªن للفªدان، وذلªك 11.7الحالية أي بلªوغ إنتاجيªة تتخطªي 

بªªªالتطور التكنولªªªوجي وزيªªªادة معªªªد�ت تحميªªªل الزريعªªªة 
وا.عkف والتربيªة .كثªر مªن صªنف فªي الحªوض الواحªد 
لkستفادة من ا.عkªف والغªذاء الطبيعªي بمªا يسªمح بزيªادة 

قªªت ا2نتاجيªªة وزيªªادة حجªªم العمالªªة الموظفªªة، وفªªي ذات الو
�بد من زيادة أحجام المزارع للحجم المدني للتكªاليف وھªو 

 ً. فدانا51حوالي 
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 مزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ ھيكل تكاليف انتاج طن السمك من ال.8جدول 

 المزارع اجمالى العينة مزارع فردية مزارع انتاج مشترك
 

 البيان
5-10 

 فدان
 10اكبر من 
 فدان

 فدان 5 )%( المتوسط
 أقلف

5-10 
 فدان

اكبر من 
  فدان10

 )%( المتوسط )%( المتوسط

  71  46 17 17 12  25 19 6 "مزرعة"عدد المزارع 

  18.68  14.65 27.18 9 4.92  26.08 31.26 9.67 "فدان"متوسط مساحة المزرعة 

  80.38  57.97 104.62 38.91 18.88  121.63 146.61 42.5 "طن"متوسط انتاج المزراعة 

 4.27 461.67 2.11 238.27 183 329.1 408.7 6.33 657.58 654.7 689 زريعة

 0.67 72.45 0.80 89.91 61.8 132.3 187.6 0.55 57.14 52.9 103.5 عمالة مستأجرة مؤقتة

 6.56 709.18 6.16 694.01 807.2 390.7 693.9 6.95 722.48 761.5 296.2 وقود وزيوت

 1.58 171.23 1.71 192.95 161.8 338.3 13.2 1.46 152.19 117.7 529 ة عضوية وكيمائيةاسمد

 63.5 6865.3 65.4 7370.6 7541.3 6415 8857.6 61.8 6422.2 6430.4 6332.3 أع�ف

 0.14 15.20 0.1 11.16 9.4 19.7 0 0.18 18.74 20.1 3.9 رعاية بيطرية

 0.15 15.81 0.16 18.07 18 18.6 17.2 0.13 13.82 13.9 12.9 نقل زريعة

كاليف ت
متغيرة 
 مباشرة

 76.9 8310.8 76.4 8614.9 8782.5 7643.7 10178.2 77.4 8044.1 8051.2 7966.9 اVجمالى

 0.67 72.16 0.72 81.69 65.2 99.8 158.9 0.61 63.81 59.6 109.8 عمالة عائلية مؤقتة

 0.23 24.78 0.30 33.66 47.2 8.8 0 0.16 16.99 15.1 37.6 زريعة انتاج المزرعة

تكاليف 
متغيرة 

غير 
 0.90 96.95 1.02 115.35 112.4 108.6 158.9 0.78 80.81 74.7 147.5 اVجمالى مباشرة

 77.8 8407.8 77.4 8730.3 8894.9 7752.3 10337.1 78.2 8124.9 8125.9 8114.4 اجمالى التكاليف المتغيرة

 1.95 210.36 2.26 254.47 163.6 243.4 1004.4 1.65 171.68 187.4 0 ايجار 

 1.55 167.62 0.80 90.59 106.4 79.1 0 2.26 235.17 256.7 0 عمل مستأجر مستديم

 1.22 131.46 1.09 122.96 128.5 107.8 124.2 1.34 138.91 139.42 133.3 صيانة دورية

 1.40 151.08 1.41 158.86 143.1 194 180.8 1.39 144.26 136.9 224.6 اھ�ك

تكاليف 
ثابتة 

 مباشرة

 6.11 660.52 5.56 626.88 541.6 624.3 1309.4 6.64 690.02 720.42 357.9 اVجمالى

 8.66 935.47 9.48 1069.19 1186.3 957.8 477.1 7.87 818.21 789.0 1137.3 ايجار المثل

 3.64 393.30 3.72 419.25 319.2 553.3 816.8 3.57 370.54 373.3 340.4 عمل عائلى دائم

 3.77 407.87 3.80 428.97 386.4 523.9 488.1 3.75 389.37 369.5 606.4 فائدة على رأس المال

تكاليف 
ثابتة غير 

 مباشرة

 16.07 1736.64 17.01 1917.42 1891.9 2035 1782 15.18 1578.11 1531.8 2084 اجمالى

 22.2 2397.16 22.57 2544.3 2433.5 2659.3 3091.4 21.83 2268.13 2252.2 2441.9 جملة التكاليف الثابتة

 100 10804.92 100 11274.57 11328.4 10411.6 13428.5 100 10393.04 10378.1 10556.3 اVجمالى

 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر
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 اrيراد والربحية

الفدانيªªة مªªن  تبªªاين ا2نتاجيªªة 6كمªªا سªªبق بيانªªه بجªªدول 
 طªªن بمتوسªªط إنتاجيªªة للفªªدان 4.69 طªªن للفªªدان إلªªي 3.85

وقªدر إجمªالي ا�نتªاج لمªزارع .  طن4.304قدرت بحوالي 
 طªªن عائلªªة 644.15ً طنªªا مªªنھم 5707.15العينªªة بحªªوالي 

مªªªªن % 88.72فقªªªªط، بينمªªªªا % 11.28بوريªªªªة أي تمثªªªªل 
 .ً مصادر البيع وفقا للصنف9 جدولويوضح . البلطي

ة تاجر الجملة الذي يستحوذ علي أكثر من ويتضح أھمي
 .من ا2نتاج السمكي لمزارع العينة% 91

 قائمªªة تحليªªل الميزانيªªة إلªªى 10جªªدول وتشªªير بيانªªات 
المزرعيªªة لمªªزارع العينªªة ومنھªªا يتبªªين أن جميªªع مؤشªªرات 
الكفاءة ا�قتصادية موجبة وتحقق تلك المزارع صافي ربح 

حقªªق عديªªد مªªن موجªªب، وعلªªي ذلªªك فªªإن تلªªك المªªزارع ت
ا.ھªªداف حيªªث الھªªامش فªªوق التكªªاليف المتغيªªرة المباشªªرة 
يشير إلي الحد ا.دنى للكفªاءة ا2نتاجيªة للنشªاط ويصªلح إذا 
كªªان الھªªدف مªªن ا�سªªتثمار مجªªرد خلªªق فªªرص توظªªف أو 
توطين ا.سر الزراعيªة الرحالªة، وحيªث أن صªافي الªدخل 
 أيضªªªا موجªªªب فھنªªªاك كفªªªاءة لعناصªªªر ا2نتªªªاج المملوكªªªة

 العªائلي فªي للمزرعة مما يعطي ميزة لkسªتثمار والتوظªف
أوقات الكساد التضخمي، أما ثالث المؤشªرات وھªو صªافي 
الªªªربح والªªªذي يسªªªتخدم للد�لªªªة علªªªي الحªªªوافز المشªªªجعة 

 التوسªع فªي النشªاط فªي ظªل المنافسªة الكاملªة عنªد 2مكانية
سªªليمان ( الطويªªل المªªدىالمªªال ويتkشªªي فªªي تªªوافر رأس 

، ويتضªªªªح أن المªªªªزارع السªªªªمكية بعينªªªªة )2009 ،وجªªªªابر
الدراسªªة تحقªªق تلªªك الميªªزات بªªل ھنªªاك مجªªال للتوسªªع فªªي 

 مªن سªعر ويشير مقياس ھامش المنتج كنسبة مئوية. النشاط
بيع الوحدة إلي توافر حªوافز سªوقية للمنªتج، وتبªين أنªه فªي 
حالة تربية البلطي فقªط فªإن الفئªة الحيازيªة مªن خمسªة إلªي 

% 34,9ي ا.على حيث حققªت ھªامش منªتج عشرة أفدنه ھ
من سعر بيªع الطªن، بينمªا فªي حالªة التربيªة المشªتركة فªإن 

 أفدنه ھي ا.على، وبصفة عامة 10الفئة الحيازية أكبر من 
بلطªªي التربيªªة التربيªªة كتركيªªب محصªªولي أفضªªل مªªن فªªإن 

بمفرده، ھªذه النتيجªة كمحصªلة ل¦نتاجيªة التªي أخªذت نفªس 
لطªªªن ولكªªªن علªªªي ا.قªªªل تكلفªªªة بªªªنفس المنªªªوال، وتكªªªاليف ا

 .المنوال

كما يتبªين أن أقªل الفئªات إنتاجيªة ونوعيªة ا.سªماك مªن 
ًحيªªث حجªªم السªªمكة وبالتªªالي ا.قªªل سªªعرا للوحªªدة وا.قªªل 

ھªªامش للمنªªتج ھªªي الفئªªة خمسªªة أفدنªªة فأقªªل وتربيªªة البلطªªي 
وعلي ذلك فتوصي الدراسة بزيادة مساحات المªزارع . فقط

ªتفادة مع التركيب المحصªسkنف لªن صªر مªة أكثªولي بتربي

من الغذاء الطبيعي في ا.حواض وزيادة معد�ت ا.عkف 
 .ومعدل تحميل الزريعة لوحدة المساحة

تحليل الدخل ف£ى حال£ة حس£اب فائ£دة عل£ى رأس الم£ال 
المستثمر فى شراء ا0راضى المستخدمة فى الم£زارع 

 السمكية

ªتثمارات تم إعادة التقدير باستخدام سعر فائدة علªى ا�س
وھªªو سªªعر الفائªªد السªªائد علªªى % 11فªªى شªªراء ا.راضªªى 

ًالتªªªوفير العªªªادي بªªªد� مªªªن اسªªªتخدام إيجªªªار المثªªªل بالنسªªªبة 

جªدول  وكانت النتªائج كمªا ھªى موضªحة بلlراضي الملك،
 والªªذي يبªªين انخفªªاض صªªافى الªªربح وبالتªªالي ھªªامش 11

ا المنتج مما يؤكªد أن أسªعار ا.راضªي � توافªق مªع عائªدھ
 .ا�قتصادي

 كفاءة اVستثمار

اسªªتخدم نمªªوذج التªªدفقات النقديªªة ل¦يªªرادات والتكªªاليف 
ً عامªªا وتªªم حسªªاب صªªافي 20مªªع افتªªراض عمªªر المزرعªªة 

التªªدفقات السªªنوية النقديªªة للفئªªات الخمªªس مªªن مªªزارع عينªªة 
الدراسªªªة، وتضªªªمن التقªªªدير التوزيªªªع المرحلªªªي ل¦يªªªرادات 

لمزرعة وتطور ا2نتاجيªة والتكاليف بما يتناسب مع إنشاء ا
واعتبرت السªنه الثالثªة سªنة ا�سªتقرار بتطªور ا2نتªاج مªن 

وتضªªمنت . فªªي السªªنه الثالثªªة% 100ثªªم % 75الªªي % 50
ا�سªªªªتثمارات المبªªªªاني وا�حªªªªواض والبوابªªªªات وعمرھªªªªا 

 سنه، بنما العمر ا�فتراضي لماكينªات رفªع 20ا�فتراضي 
مªن قيمªة % 10 سنوات، وافترض قيمة تخريديªة 10المياه 

ھªªذه ا.صªªول، وتªªم معاملªªة ا.رض الملªªك بإضªªافة قيمتھªªا 
 ويبªªين .فªى نھايªة المشªروع% 5بفائªدة مركبªة بسªعر فائªªدة 

 مªªا يحققªªه ا�سªªتثمار فªªي المªªزارع السªªمكية مªªن 12جªªدول 
جªªªدوي اقتصªªªادية عاليªªªة مقارنªªªة بالمشªªªروعات الزراعيªªªة 
ا.خªªرى فªªى مªªزارع ا2يجªªار حيªªث تªªراوح معªªدل العائªªد 

ªªين الªªي و% 24داخلي بªªد أدنªªن % 75كحªªي، ومªªد أقصªªكح
الواضح أنه يزداد بزيادة المساحة بصªفة عامªة  كمªا يªزداد 
فªªي التربيªªة المشªªتركة عªªن التربيªªة المنفªªردة، أمªªا المªªزارع 
الملك يتضح انخفاض معدل العائد الداخلي، ورغم ذلك فإن 
ھªªªذا المعªªªدل يفªªªوق العائªªªد فªªªى حالªªªة تªªªأجير ھªªªذه ا.رض 

 . مرة6.5 إلى 4 بحوالي من

 معوقات اVستزراع السمكي في المزارع السمكية

 إلى أن أھم معوقات ا�سªتزراع 13جدول تشير بيانات 
السمكي في المªزارع السªمكية كªان ارتفªاع سªعر العلªف ثªم 
تحكªªم التجªªار فªªى تسªªويق المنªªتج وارتفªªاع سªªعر الزريعªªة 

 .ةخاصة العائلة البورية، وارتفاع نسبة النفوق فى الزريع
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 ً الكميات المباعة بالطن وفقا لمصدر الشراء والصنف لعينة الدراسة.9جدول 

 مصدر الشراء اrجمالي العائلة البورية البلطي

 )%( الكمية بالطن )%( الكمية بالطن )%( الكمية بالطن

 91.1 5199.35 11.94 620.85 88.06 4578.5 تاجر جملة

 8.9 507.8 4.59 23.3 95.41 484.5 تاجر تجزئة

 100 5707.15 11.28 644.15 88.72 5063 اVجمالي

 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر

 
 

 

 2017 قائمة الدخل المزرعي لمزراع عينة الدراسة لعام .10جدول 

 المزارع بلطي وعائلة بورية بلطي فقط
 خمسة البند

 أفدنه فأقل
 من

 5-10 
 منأكثر 

  أفدنه10
 من المتوسط

5-10 
 أكثر من

  أفدنه10
 المتوسط

متوسط 
 العينة

 18.68 26.08 31.26 9.67 14.65 27.18 9 4.92 متوسط مساحة المزرعة فدان

 4.304 4.664 4.690 4.396 3.956 3.850 4.324 3.839 نتاج الفدان طنإمتوسط 

 15918.33 15673.7 15677.86 15633.11 16138.2 16211 15999 15971 سعر طن البلطي جنيه

 20453.35 20453.35 20767.16 18739.68 --- --- --- --- بورية جنيهالعائلة السعر طن 

 16454.4 16731.72 16797 16017 16138.2 16211 15999 15971 متوسط سعر طن سمك جنيه

 70.820 78.037 78.778 70.411 63.843 62.412 69.179 61.313 اrيراد الكلي للفدان ألف جنيه

 16454.4 16731.72 16797 16017 16138.2 16211 15999 15971   الكلي للطن جنيهاrيراد )1(

 8310.82 8044.13 8051.2 7966.90 8614.93 8782.5 7643.7 10178.2  تكاليف متغيرة مباشرة )2(

 96.95 80.81 74.7 147.5 115.35 112.4 108.6 158.9  تكاليف متغيرة غير مباشرة )3(

 8407.77 8124.94 8125.9 8114.4 8730.28 8894.9 7752.3 10337.1 )3+2  (جملة التكاليف المتغيرة )4(

 660.52 690.02 720.42 357.9 626.88 541.6 624.3 1309.4  تكاليف ثابتة مباشرة )5(

 1736.64 1578.11 1531.8 2084 1917.42 1891.9 2035 1782  تكاليف ثابتة غير مباشرة )6(

 2397.16 2268.13 2252.2 2441.9 2544.30 2433.5 2659.3 3091.4 )6+5 (جملة التكاليف الثابتة )7(

 10804.92 10393.04 10378.1 10556.3 11274.57 11328.4 10411.6 13428.5 )7+4( التكاليف إجمالي) 8(

الھ£££امش ف£££وق التك£££اليف المتغي£££رة  )9(
 )2-1 ( المباشرة

5792.8 8355.3 7428.5 7523.27 8050.1 8745.8 8687.59 8143.58 

 7483.06 7997.57 8025.38 7692.2 6896.39 6886.9 7731 4483.4 )5-9(الصافي  الدخل  )10(

 5649.48 6338.68 6418.9 5460.7 4863.63 4741.5 5587.4 2542.5 )8-1( صافي الربح  )11(

 34.33 37.88 38.21 34.09 30.14 29.25 34.92 15.92 )100*11/1% (ھامش المنتج  )12(

 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (5) 2017 1991 

مزارع عينة الدراس£ة ف£ي حال£ة حس£اب فائ£دة عل£ى رأس الم£ال المس£تثمر طن سمك من قائمة الدخل المزرعي ل .11جدول 
 2017ام مة في المزارع السمكية لعفي شراء ا0راضي المستخد

 المزارع بلطي وعائلة بورية بلطي فقط
خمسة أفدنه  البند

 فأقل
 من

5-10 
 10أكثر من 
 أفدنه

 من المتوسط
 5-10 

أكثر من 
  أفدنه10

 المتوسط
متوسط 
 العينة

 18.68 26.08 31.6 9.67 14.66 27.2 9 4.9 متوسط مساحة المزرعة فدان
 4.304 4.664 4.690 4.396 3.952 3.850 4.324 3.839 متوسط انتاج الفدان طن

 16454.4 16731.72 16797 16017 16138.2 16211 15999 15971اrيراد الكلي للطن جنيه  )1(
 5216.39 4873.62 4738.15 6255.69 5615.07 6277.19 5071.15 2306.87 الفائدة على رأس المال

 15085.84 14448.45 14327.25 15674.69 15820.45 16419.28 14524.95 15258.27 )7+4(إجمالي التكاليف ) 8(
 1368.56 2283.27 2469.75 342.31 317.75 )208.29( 1474.05 712.73 )8-1(صافي الربح   )11(
 )%(ھ££££امش المن££££تج  )12(

)11/1*10( 
4.46 9.21 )1.28( 1.97 2.14 14.70 13.65 8.32 

 . بين ا.قواس سالبةا.رقام* 
 .2016/2017 بيانات استمارة ا�ستبيان عام  جمعت وحسبت من:المصدر

 
  والتركي£ب المحص£وليًتزراع السمكي بالعين£ة وفق£ا لن£وع حي£ازة المزرع£ةمعدل العائد الداخلى لمشروعات اVس .12جدول 

 بمحافظة كفر الشيخ

 البيان "IRR"معدل العائد الداخلى 
 النشاط

 متوسط المساحة

 مزارع ملك مزارع ايجار

 8 24 4.92 بلطى فقط 1
 12 59 9 بلطى فقط 2
 11 51 27.18 بلطى فقط 3
 12 56 9.67 "بورى+ بلطى "مشترك  4

 "بورى+ بلطى "مشترك  5
31.26 75 
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 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر

 فظة كفر الشيخ معوقات اVستزراع السمكى بالمزارع ا0ھلية بعينة الدراسة بمحا.13جدول 

 البيان
 المعوقات

ا0ھمية  التكرار
 النسبية

 83.1 59 سعرھا عالي
 26.76 19 صعوبة نقلھا

 60.56 43 ارتفاع نسبة النفوق
 35.21 25 ارتفاع تكاليف النقل

 18.31 13 طريقة النقل غير مناسبة

 زريعةمعوقات خاصة بال

 32.39 23  العائلة البوريةزريعةعدم توفر 
معوقات خاصة بتسويق المنتج  91.55 65 تحكم التجار

 36.62 26 السعر منخفض "السمك"
 94.37 67 ارتفاع سعر ا0ع�ف

 35.21 25 انخفاض نسبة البروتين في العلف وعدم مطابقته للموصى به
 54.93 39 "زرق الدواجن"ارتفاع أسعار السماد العضوي 

 39.77 28 خالفات وغرامات وزارة الريم
 18.31 13 صعوبة الوصول إلى المزارع في الشتاء

معوقات خاصة بمستلزمات 
 اrنتاج

 38.03 27 عدم وجود إرشاد زراعي موجه ل�ستزراع السمكي
 .2016/2017 جمعت وحسبت من بيانات استمارة ا�ستبيان عام :المصدر
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AN ECONOMIC STUDY FOR CIVIL FISH FARMS IN KAFR-
ELSHAIKH GOVERNORATE 
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ABSTRACT: The study objectives are evaluation of the performance assessment of fish 
farming "bonds", and estimate production relations and measure the efficiency or response to 
most important factors. The study used data from a sample survey conducted in 2016/2017. 
The sample size was 71 farms. The results showed that: fish farming has an important role in 
fish production in Kafr-Elshaikh and Egypt, The relative important increased from 77.34% in 
Egypt, and 87.83% in Kafr-Elshaikh in 2015. Fish fry load rate of about 12.37 thousand units 
per faddan including 93.45% of tilapia. Conversion feet rate was estimated about 1.25 tones 
of feed per ton of fish. The employment rate estimated by one per 7.11 faddan. The average 
cost per ton of fish around 10804 pounds, of feet represents 63.5%. The lowest production 
costs when the size of about 11.79 tons per faddan. The profit margin is about 34.33% on 
average. The Internal Rate of Return "IRR" was ranged between 24%, 75% in the rent farms, 
and between 8%, 13% in owned farms. The most important factors of production using 
stepwise regression were fry, feed, and the employment, and to achieve economic efficiency 
should increase the density of these inputs. 

Key words: Civil fish farms, Kafr-Elshaikh, efficiency, investment analysis. 
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