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 الملخص العربى

             دية إلنتـاج                                                   استهدفت هذه الدراسة تقييم الجـدوى االقتـصا       
                                                              القاروص والدنيس في أنماط االستزراع البحري المختلفة فـي         

                            وفى سـبيل تحقيـق هـذا         .                                وادي مريوط بمحافظة االسكندرية   
                                                                   الهدف فقد تم إعداد استمارة استبيان بغـرض جمـع البيانـات            

                  حتـى أكتـوبر        ٢٠١٥                                           األولية الالزمة خالل الفترة مـن مـايو         
             ص والـدنيس                                              من عينة عشوائية من مـزارع القـارو            ٢٠١٥

                                               وقد تم تحليل بيانات الدراسـة مـن خـالل            .                  بأنماطه المختلفة 
                                                               أسلوب التحليل االحصائي الوصفي، ومن خالل تحليـل التكلفـة          

                                                       وقد خلصت الدراسة إلى أن إنتاج أسـماك القـاروص            .        والعائد
                                                                والدنيس في نمط االستزراع في األحواض الترابية التي تعتمـد          

                                   ر جدوى من الناحية االقتـصادية،                                      على التغذية الطبيعية هو األكث    
                                                              ثم يليه نمط االستزراع في األقفاص باألحواض، ثم األقفاص في          
                                                                   الوادي، ثم األحواض الترابية التي تعتمد على الغذاء الـصناعي          

   .       الشبكية  )         التحاويط (           ثم المسيجات
                                             القاروص، الدنيس، االستزراع البحـري، وادى        :            كلمات دالة 

   .     مريوط

   المقدمة
اع االستزراع السمكي المصري بمتوسط نما إنتاج قط
. ٢٠١٤-٢٠٠٥خالل الفترة من % ١١,١معدل نمو سنوي 

)GAFRD, 2016 .( وقد ترتب على هذه الطفرة احتالل
قطاع االستزراع السمكي المصري للمركز الثامن عالميا 

 من االستزراع                                           ًواألول إفريقيا وعربيا بين أكبر الدول إنتاجا 
تمد هذا القطاع على تربية ويع). (FAO, 2016السمكي

األسماك في المياه الشروب، وال يمثل اإلنتاج من األسماك 

من إجمالي إنتاج قطاع االستزراع % ٣البحرية سوى نحو 
كما يعتمد االستزراع البحري في مصر بشكل . السمكي

أساسي على استزراع القاروص والدنيس، حيث يمثل 
الستزراع البحري من إنتاج قطاع ا% ٧٠إنتاجهما أكثر من 

  ).GAFRD, 2016(في مصر
وتعتبر أسماك القاروص والدنيس من األسماك عالية 
القيمة والمرغوبة في السوق األوروبي، ولقد نتج عن تربية 
                           ً         ً      ً          أسماك القاروص والدنيس عائدا  اقتصاديا  كبيرا ، مما دفع 
االتحاد األوروبي إلى اتخاذ بعض اإلجراءات لتشجيع هذه 

           لتوسع فيها مما أدى إلى تراجع الربحيةالصناعة وا
)Muir & Young, 2000( حيث تعرض هذا القطاع الزمة ،

 نتيجة للزيادة المطردة في ٢٠٠٢-٢٠٠١كبيرة في عام 
اإلنتاج، والتي ترتب عليها انخفاض أسعار الدنيس 

كجم في عام / يورو١٥,٥٧والقاروص في اليونان من 
، مما أدى ٢٠٠٢كجم في عام / يورو٤ إلى حوالي ١٩٨٩

        إلى خسارة اغلب المزارع الصغيرة وتناقص عددها
)Roth, 2004 .( ولذلك فلقد أجريت دراسات عديدة بغرض

المقارنة بين الجدوى االقتصادية النماط االستزراع المختلفة 
وقد بينت هذه الدراسات أن تربية . للقاروص والدنيس

المياه المفتوحة أكثر ربحية ب القاروص والدنيس في األقفاص
 ودراسة ،)Lisac& Muir,2000(من األحواض الخرسانية

أخرى أثبتت أن تربية القاروص والدنيس في األحواض 
          الترابية أفضل من األقفاص في البحر المتوسط وبحر ايجة 

)Peker&Ertekin, 2011 .( كما أوضحت دراسة أخرى أن
حة أكثر جدوى من االستزراع فى التربية في المياه المفتو
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 ,Kim & Lipton(األقفاص في المياه القريبة من الشاطئ 

2011:Di Trapani et al,. 2014 .( وفى مصر لم تجر أية
دراسات للمقارنة بين األنماط المختلفة لالستزراع البحرى، 

حد أنماط ألكن أجريت بعض الدراسات بهدف تقييم 
هالل  : Essa et al,. 2003(االستزراع البحري في مطروح

، دمياط )٢٠١٣، عزازى(، وبورسعيد)٢٠٠٥وعيسى، 
، ومحافظات أخرى كالفيوم والبحيرة )٢٠١٣، حمزة(
، ولقد أوضحت هذه )٢٠١٣خليل، : ٢٠١٢محمد، (

ومع ذلك لم تجرى أية . الدراسات جدوى الممارسات القائمة
دراسات محلية على استزراع القاروص والدنيس في وادي 

، فيهابالرغم من تنوع أنماط االستزراع البحري ريوط م
حيث يتم استزراعهما في األحواض الترابية واألقفاص 
السمكية بمياه الوادي واألقفاص داخل األحواض الترابية 

  .والمسيجات
  مشكلة الدراسة والهدف منها

) البحرية والشروب(بالرغم من توافر الموارد المائية 
ستزراع األسماك البحرية بوادي واألراضي المناسبة ال

مريوط إالأن إنتاج الوادي من األسماك البحرية المستزرعة 
محدود جدا وال يمثل أهمية تذكر بالمقارنة بالموارد المائية 

ولذلك تهدف هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة . المتاحة
  :اآلتية
ما هو العائد اإلقتصادى ألنماط االستزراع السمكي  -١

 ؟ادي مريوط بوالبحري 

ما هي أهم المشكالت والتحديات التي تواجه أنماط  -٢
 ؟بوادي مريوط االستزراع السمكي البحري 

                مصادر البيانات
البيانات الثانوية التـي تنـشرها       اعتمدت الدراسة على  

الهيئة العامة لتنمية الثـروة الـسمكية، منظمـة األغذيـة           
بحـوث   باإلضافة إلـى ال    ،)FAO(والزراعة لألمم المتحدة    

وايضاً على  . والدراسات العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة    
بيانات أولية مصدرها استمارة استبيان تم جمعها عن طريق         

المقابلة الشخصية مع عينة عشوائية من مزارعي األسـماك         
ــاجي   ــة عــن الموســم االنت ــة بأنماطــه المختلف البحري

وقد شملت عينـة الدراسـة      .                بوادي مريوط  ٢٠١٤/٢٠١٥
 قفصا  ٢٠ قفصا فى الوادى و      ٢٠ حوضا ترابيا و   ٨٠على  

  . مسيجات شبكية٥فى االحواض الترابية و
  األسلوب البحثي

اعتمدت هذه الدراسة علـى تحليـل التكلفـة والعائـد،           
  :الستخالص بعض مؤشرات التقييم االقتصادى التالية

  مساحتها /إنتاج الوحدة= اإلنتاجية .١
  انتاجها/ اليف الكلية للوحدةإجمالى التك= تكلفة إنتاج الطن.٢
  .  التكاليف المتغيرة–إجمالي الدخل= الدخل الهامشي .٣
 . التكاليف الكلية–إجمالى الدخل= صافى الدخل .٤

) التكـاليف المتغيـرة    /صافى الدخل = (األربحية النسبية   .٥
×١٠٠. 

التكـاليف  /اجمالي الدخل = نسبة اإليرادات إلى التكاليف     .٦
 . الكلية

التكـاليف  /صافى الـدخل  =  على الجنية المستثمر     العائد.٧
  .الكلية

× المبيعات  /صافى الدخل = معدل العائد على المبيعات     . ٨
١٠٠.  

  النتائج ومناقشتها
                                                       تحليل العوامل الفنية واإلنتاجية السـتزراع القـاروص        - ١

                    والدنيس بوادى مريوط

يتأثر االستزراع البحري بعدة عوامل فنية، مثل أنمـاط         
ج المتبعة واألنواع المستزرعة وكثافة التخـزين       ونظم اإلنتا 

ومعدالت النفوق وإدارة التغذية وطول الموسـم ومعـدالت         
وهذه العوامل تؤثر على تكاليف وإيـرادات       . النمو وخالفه 

  .النشاط
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                     نظم االستزراع المتعبة. ١/١

               من حيث األنواع. ١/١/١
يقوم معظم مزارعي األسماك البحرية فـي األحـواض         

 بوادي مريوط بإتباع نظام االستزراع متعدد األنواع        الترابية
، حيث يتم استزراع أسماك القـارص والـدنيس         )المختلط(

كمحصول رئيسي، وأسماك العائلـة البوريـة كمحـصول         
كما يقوم بعض المزارعين بإتباع نظام االسـتزراع        . ثانوى
، حيث يتم استزراع أسماك القـارص       )وحيد النوع (المنفرد

  .هما في األحواض الترابيةوالدنيس بمفرد
                من حيث التكثيف. ١/١/٢

يتبع المزارعون في عينة الدراسة بوادي مريـوط فـي          
األحواض الترابية وفى األقفاص السمكية باألحواض الترابية      
نظام االستزراع شبه المكثف، والنظام المكثف في كل مـن          

  .المسيجات واألقفاص السمكية بالوادي
           بة النفوق                 كثافة التخزين ونس -١/١

تتباين كثافة تحزين األسماك المستزرعة فـي مـزارع         
ويرجع ذلـك الخـتالف     . األحواض الترابية بوادي مريوط   

نظم االستزراع المتبعة، واألنواع المـستزرعة، والـوزن        
 االبتدائي لألسماك عند التخزين، وغيرها مـن متغيـرات،        
 حيث تقوم بعض المزارع التي تعتمد على التغذية الصناعية        

 ١١٠٠ و ٣٣٠٠بإتباع النظام المختلط، حيث يـتم تخـزين         
 من اصبعيات القاروص والدنيس والبـوري علـى         ٥٠٠و

كما يتم إتباع النظام المنفرد في بعـض        . التوالي في الفدان  
المزارع، حيث يتم تخزين أسماك القاروص بكثافـة تبلـغ          

 ١٠٥٠٠الفدان، وأسماك الدنيس بكثافة تبلغ      / اصبعية ٣٣٠٠
أما في األقفاص في األحواض فيتم تخـزين        . الفدان/اصبعية

 اصبعية من القاروص والبوري علـى       ٥٠٠ و ٣٠٠٠نحو  
 ٢٧٥٠كما يتم تخزين نحـو      .  قفصا بالفدان  ٢٠التوالي في   

 اصبعية دنيس باألقفـاص     ٧٣٥٠اصبعية قاروص و ونحو     
 اصـبعية  ٥٠٠٠وكذلك يتم تخزين نحـو   . السمكية بالوادي 

  .ى بالمسيج الواحد في الوادي اصبعية بور٥٠٠قاروص و

كما تزداد نسبة النفوق في زريعة األسـماك البحريـة          
لكل من أسماك   % ٦٠ -٥٠حيث تتراوح بين    . المستزرعة

وتنخفض نسبة النفوق   . القاروص والدنيس في وادي مريوط    
في حالة استزراع اصبعيات تم تحضينها من موسم سـابق،          

  %. ١٠-٥حيث تتراوح النسبة بين 
                                طول موسم التربية ومتوسط اإلنتاج -١/٢

يمتد موسم تربية أسماك القاروص والدنيس فـي وادي         
 شهرا، وذلـك لالعتمـاد علـى        ٢٤-١٨مريوط إلى نحو    

أما متوسط اإلنتاج في .  جراما٤٠اصبعيات بوزن يبلغ نحو     
الفدان في حالـة التغذيـة      / طن ٢,٩األحواض الترابية فيبلغ    
ي حالة التغذية على الغذاء  طن ف ٢,٧على الغذاء الصناعي و   

 ١,٢كما يبلغ إنتاج األقفاص في األحواض نحـو         . الطبيعي
 ٣,٥ويبلغ متوسط اإلنتاج في المسيجات نحـو        . الفدان/طن
 ١,٤أمااألقفاص في الوادي فيبلغ إنتاجها نحو       . المسيج/طن
  .القفص/طن
                 إدارة التغذية -١/٣

لحي يعتمد بعض المزارعين بوادي مريوط على الغذاء ا       
كما يقوم بعـض المـزارعين      . في تغذية األسماك البحرية   

. بالتغذية على األعالف الصناعية المـستوردة أو المحليـة        
 مرة فـي    ٢-١ويقوم معظم المزارعين بتغذية األسماك من       

ويتم تخزين مصادر التغذية الصناعية فـي مخـازن         . اليوم
 يوما للغذاء الحـي     ٤٥-٣٠، وبين   ١٠-٢لمدة تتراوح بين    

األعالف على التوالي، ويبلغ معامل تحويل الغذاء الطبيعي        و
 كجم من األسماك، وأما     ١ كجم من الغذاء الحي إلى       ١٠-٩

  .١ :٣-٢,٥العلف الصناعي فيتراوح معامل تحويله بين 
                                           التكلفة والعائد من تربية القاروص والدنيس  - ٢

تتنوع ممارسات تربية القاروص والـدنيس والبـوري        
جع ذلك إلى تنوع أنمـاط االسـتزراع        بوادي مريوط، وير  

وتنوع مصادر التغذية وخالفه مما يؤدى إلى تباين هيكـل          
  :التكلفة
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                   التكاليف المتغيرة. ٢/١
% ٩٦ و ٩٦،  ٩٧،  ٩٩،  ٩٣تمثل التكاليف المتغيرة نحو     

من إجمالي تكاليف إنتاج القاروص والدنيس والبوري فـي         
بيـة  االقفاص فى االحواض، المسيجات، األحـواض الترا      

) تغذيـة طبيعيـة   (، واألحواض الترابيـة     )تغذية صناعية (
واألقفاص فى الوادى على التوالى، كما يوضح الجدول رقم         

  :وتتمثل التكاليف المتغيرة لإلنتاج في. ١
         الزريعة

% ٣٥ و٣٥، ٢٠، ٤٤، ٨تمثل تكلفة بند الزريعة نحـو      
من إجمالي تكاليف إنتاج القاروص والدنيس والبوري فـي         

 فى االحواض، المسيجات، األحـواض الترابيـة        االقفاص
) تغذيـة طبيعيـة   (، واألحـواض الترابيـة    )تغذية صناعية (

واألقفاص فى الوادى على التوالى، كما يوضح الجدول رقم         
ويرجع هذا التباين الكبير في نـسبة الزريعـة إلـى أن            . ١

بعض المزارعين يقومون باستزراع الزريعة بينمـا يقـوم         
خدام االصبعيات، حيث يبلغ متوسط سعر      البعض األخر باست  

زريعة أسماك القاروص والـدنيس والبـوري التـي تـم           
 ٨٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠استزراعها في وادي مريوط نحـو       

أما المزارع التي تقوم باستزراع     . األلف على التوالي  /جنيه
االصبعيات فقد تراوح سعر اصـبعيات القـاروص بـين          

عيات الـدنيس   األلف، وبلغ سعر اصب   / جنيه ٥٥٠٠-٥٠٠٠
         األلف، وبلغ سـعر اصـبعيات البـوري       / جنيه ٥٠٠٠نحو  

  .األلف/ جنيه٢٥٠٠نحو )  جم٥(
        التغذية

تمثل تكلفة التغذية النسبة األكبر من تكـاليف اإلنتـاج،          
 ٥١،  ٦٩،  ٥٠،  ٥٧حيث تمثل تكلفة بنـد التغذيـة نحـو          

من إجمالي تكـاليف إنتـاج القـاروص والـدنيس          % ٥١و
قفاص فى االحواض، المسيجات، األحواض     والبوري في اال  

تغذيـة  (، واألحـواض الترابيـة      )تغذية صناعية (الترابية  
واألقفاص فى الوادى على التوالى، كمـا يوضـح         ) طبيعية

ويرجع هذا التباين إلى استخدام مصادر تغذيـة        . ١الجدول  

وقد تراوح سعر الطن من الغذاء الحي المـستخدم         . مختلفة
الدنيس بـالمزارع البحريـة بـوادي       في تغذية القاروص و   

كمـا تـراوح    . الطن/ جنيه ٢٥٠٠-١٨٠٠مريوط بين نحو    
سعر األعالف المستخدمة في تغذية والقاروص والدنيس بين        

  .الطن/ جنيه١١٢٠٠-٩٨٠٠نحو 
        العمالة

من % ١٠ و ٦،  ٥،  ٥،  ٢٢تمثل نسبة تكلفة العمالة نحو      
إجمالي تكاليف إنتاج القاروص والـدنيس والبـوري فـي          
االقفاص فى االحواض، المسيجات، األحـواض الترابيـة        

) تغذيـة طبيعيـة   (، واألحواض الترابيـة     )تغذية صناعية (
واألقفاص فى الوادى على التوالى، كما يوضح الجدول رقم         

 ٢٠٠٠-١٥٠٠وقد تراوح أجر العمالـة الدائمـة بـين        . ١
كمـا  . شهر، حيث تقوم هذه الفئة بالتغذية والحراسـة       /جنيه

يوم، وتقوم  / جنيه ١٠٠-٧٠ للعمالة المؤقتة بين     تراوح أجر 
  .هذه الفئة بالحصاد أو نقل الزريعة وخالفه

                         التكاليف المتنوعة األخرى
تشمل التكاليف المتغيرة المتنوعة األخـرى كـل مـن          

. تكاليف نقل الزريعة، واألعالف واألسماك والثلج و الطاقة،       
نـسبة  وبشكل عام تمثل نسبة التكاليف المتنوعة األخـرى         

من إجمالي تكاليف إنتاج القـاروص      % ٧صغيرة ال تتعدى    
والدنيس والبوري في أنماط االسـتزراع المختلفـة، كمـا          

  .١ يوضح الجدول
                  التكاليف الثابتة. ٢/٢

% ٤ و ٤،  ٣،  ١،  ٧بلغت نسبة التكاليف الثابتة نحـو       
من إجمالي تكاليف إنتاج القاروص والدنيس والبوري فـي         

المسيجات، األحـواض الترابيـة     قفاص فى االحواض،    األ
) تغذيـة طبيعيـة   (، واألحواض الترابيـة     )تغذية صناعية (

. ١واألقفاص فى الوادى على التوالى، كما يوضح الجدول         
  :وتتمثل التكاليف الثابتة فيما يلي
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  اإليجار

من % ٣ و١، ١، ١ ،٤تمثل نسبة تكلفة اإليجار نحو 
إجمالي تكاليف إنتاج القاروص والدنيس والبوري في 
االقفاص فى االحواض، المسيجات، األحواض الترابية 

) تغذية طبيعية(، واألحواض الترابية)تغذية صناعية(
. ١واألقفاص فى الوادى على التوالى، كما يوضح الجدول 

لثروة حق االنتفاع من هيئة تنمية ا(وقد بلغ متوسط إيجار
سنة / جنيه٦٠٠فدان المزارع البحرية الترابية نحو) السمكية

  .في ووادي مريوط
  اإلهالك

يشمل بند اإلهالك كل من إهالك المباني واآلالت 
وقد مثل . والمعدات المستخدمة في المزارع السمكية

من إجمالي تكاليف إنتاج % ٢ و٢، ٢، ١، ٣اإلهالك نحو 
قفاص فى االحواض، ألالقاروص والدنيس والبوري في ا

، واألحواض )تغذية صناعية(المسيجات، األحواض الترابية 
واألقفاص فى الوادى على التوالى، ) تغذية طبيعية(الترابية 

  .١كما يوضح الجدول 
مؤشرات التقييم االقتصادي لتربية القاروص والـدنيس    -٣

  فى وادى مريوط
  اإلنتاجية . ٣/١

 ٣م/ كجم٠,٦ و٠,٧ين  تراوحت إنتاجية األحواض الترابية ب    
في حالة االعتماد على التغذية الـصناعية والطبيعيـة علـى           

 ٠,٣التوالي، في حين بلغت إنتاجية القفص فـى األحـواض           
أمـا  . ٣م/ كجم ١,٩أما المسيجات فقد بلغت إنتاجيتها      . ٣م/كجم

، كمـا   ٣م/ كجـم  ٣,٨األقفاص في الوادي فقد بلغت إنتاجيتها       
  . ٢يوضح الجدول 

   إنتاج الطنتكلفة. ٣/٢
          األقفاص  جنيه في         ألف     ٣٧     نحو  بلغت تكلفة إنتاج الطن     

 ألف جنيـه      ٤٢  ألف جنيه في المسيجات،      ٥٠،           في أحواض 

جنيه فـي           ألف     ٣٧،   )             تغذية صناعية  (                   األحواض ترابية    في
 ألـف جنيـه فـي         ٣٩و)              تغذية طبيعية  (             الترابية   األحواض

  . ٢كما يوضح الجدول                قفاص في الوادي األ
  هامشي الدخل ال. ٣/٣

              األقفاص في   جنيه في         ألف     ٤٩     نحو  بلغ الدخل الهامشي    
  في         ألف جنيه    ٧٤  ألف جنيه في المسيجات،  ٧٧،       األحواض

جنيـه فـي           ألـف    ٧١،   )             تغذية صناعية  (                  األحواض الترابية   
 ألف جنيـه فـى      ٦١، و )             تغذية طبيعية  (                حواض الترابية   اال
أسـعار بيـع    . (٢ ، كما يوضح الجدول                   قفاص في الوادي  األ

أسماك القاروص والدنيس المستزرع من المزرعة لألقفاص       
كيلـو،  / جنيـه  ٧٠السمكية والتحاويط الشبكية بلـغ نحـو        

  .)الكيلو/ جنيه٣٠وللبوري 
  صافى الدخل . ٣/٤

                األقفاص فـي     ألف جنيه في     ٤٥بلغ صافى الدخل نحو     
   ألف جنيه في     ٦٩   ألف جنيه في المسيجات،      ٧٥،        األحواض
 ألـف جنيـه فـي      ٨٩،   )             تغذية صناعية  (             الترابية         األحواض

 ألـف جنيـه فـي      ٥٨ ،)            تغذية طبيعية (       ترابية األحواض ال
  . ٢ ، كما يوضح الجدول              قفاص في الوادياأل
  الربحية النسبية . ٣/٥

              ،                     األقفاص في األحواض    في ٩٣,٥ بلغت الربحية النسبية  
        تغذيـة   (                       األحـواض ترابيـة      في     ٨,٥ ٥في المسيجات،      ٤٣

        ، )                 تغذيـة طبيعيـة    (        ترابية  في األحواض ال       ٩٢,٩،   ) ة     صناعي
  . ٢، كما يوضح الجدول               قفاص في الواديفي األ     ٨٠,٨و
  . نسبة اإليرادات إلى التكاليف .٣/٦

في   األقفاص في١,٩إلى التكاليف  بلغت نسبة اإليرادات
األحواض ترابية  في ١,٦ في المسيجات، ١,٤، األحواض

تغذية (ترابيةي األحواض ال ف١,٩ ،)تغذية صناعية(
، كما يوضح قفاص في الوادياأل في ١,٨، و)طبيعية

  . ٢الجدول 
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مؤشرات التقييم االقتصادي إلنتاج أسماك القاروص والدنيس في أنماط االستزراع المختلفة بوادي مريوط بعينة              . ٢جدول  
  الدراسة
األقفاص في        البيان

األحواض  المسيجات األحواض
 األقفاص في الوادي حواض الترابيةاأل الترابية

 تغذية طبيعية تغذية صناعية             مصدر التغذية
 ٣,٨ ٠,٦ ٠,٧ ١,٩ ٠,٣  ) ٣ م /   كجم (        اإلنتاجية

 ٣٩٣٩٠ ٣٦٩٤٣ ٤٢٤٢٦ ٥٠٣٦٠ ٣٧٠٥٤  )    جنيه (           تكلفة الطن 
 ١٣٢١٢٥ ١٨٩٠٠٠ ١٩٢٥٣١ ٢٥١٠٠٠ ٩٧٠٠٠                إجمالي اإليرادات

 ٧١٣٧٧,٥ ٩٦٠٩٥ ١١٨٧٨٢ ١٧٣٨٩٠ ٤٨٢٥٠                         إجمالي التكاليف المتغيرة
 ٧٤٤٧,٥ ٩٩٧٤٥ ١٢٣٠٣٦ ١٧٦٢٦٠ ٥١٨٧٥                       إجمالي التكاليف الكلية

 ٥٧٦٧٨ ٨٩٢٥٥ ٦٩٤٩٥ ٧٤٧٤٠ ٤٥١٢٥           صافى الدخل
 ٦٠٧٤٨ ٧٠٩٢٠ ٧٣٧٤٩ ٧٧١١٠ ٤٨٧٥٠              الدخل الهامشي
 ٨٠,٨ ٩٢,٩ ٥٨,٥ ٤٣ ٩٣,٥                الربحية النسبية

  ١,٨ ١,٩ ١,٦ ١,٤ ١,٩                           نسبة اإليرادات إلى التكاليف
 ٠,٨ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٤ ٠,٩                      د على الجنيه المستثمر     العائ

 ٤٣,٧ ٤٧ ٣٦ ٢٩,٨ ٤٦,٥ %                         معدل العائد على المبيعات
  .االستبيان الخاصة بعينه الدراسةجمعت وحسبت من استمارة : المصدر

  العائد على الجنية المستثمر .٣/٧
  األقفاص جنيه في٠,٩بلغ العائد على الجنيه المستثمر 

 جنيه في٦. ٠ه في المسيجاتجني٠,٤ ،في األحواض
جنيه في األحواض ٠,٩ ،)تغذية صناعية(ترابية األحواض 

، قفاص في الواديجنيه في األ٠,٨، و)تغذية طبيعية(ترابية ال
  .٢كما يوضح الجدول 

  معدل العائد على المبيعات .٣/٨
 في% ٤٧ نحو بلغ معدل العائد على المبيعات

 في% ٣٦في المسيجات، % ٣٠األقفاصفي األحواض، 
 في األحواض %٤٧، )تغذية صناعية(األحواض الترابية 

، قفاص في الوادي في األ%٤٤، و)تغذية طبيعية(ترابية ال
  . ٢كما يوضح الجدول 

  مشكالت االستزراع البحرى بوادى مريوط -٤
  مشكالت خاصة بالمياه . ٤/١

يواجه مزارعي األسماك بوادي مريوط مشكلة توقـف        
  ها، وذلك لعدم انتظام تشغيلصرف مياه الوادي واحتباس

  

محطات طلمبات صرف مصرف غرب النوبارية التي تقوم        
قيام مشروع مريـوط    بسحب هذه المياه إلى البحر، وكذلك       

وشركة مريوط للمزارع السمكية بسد سـحارات وبـرابخ         
  جسر سوميد وطريق المطار وجسر ميدور لمنع المياه من
ب الوصول إلى محطتي الطلمبـات علـى مـصرف غـر          

 ميـاه   كمـا أن  . النوبارية التي تقوم نفس الجهة بتـشغيلهم      
الوادي توقفت واحتبست تماما بـدون أي تـصريف منـذ           

  : حتى اآلن وقد ترتب على ذلك ما يلي٢٠١٣سبتمبر 
  ارتفاع منسوب المياه-

أدى سد السحارات خلف جسر سـوميد إلـى ارتفـاع           
 مـن طريـق     ٢٦المنسوب غرب جسر سـوميد بـالكيلو        

التى تقع  (رية مطروح في الجهة الغربية من الجسر        اإلسكند
 ثم  ١٩٩٥ سم في الفترة من يناير حتى مايو         ٧٠بنحو  ) فيها

ارتفع المنسوب مره أخرى خالل الثمانية أشهر التالية ليصل         
من  وقد استمر ارتفاع المنسوب وتذبذبه    .  سم متر  ١٤٠إلى  

  .حين آلخر
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 زيادة نسبة الملوحة  -

 الصرف وانحسار المياه وعمليـة      لقد ترتب على توقف   
إلى ارتفاع درجة الملوحـة، والتـي تعـدت          البخر بالوادي 
  .ملوحة البحر

وقد ترتب على كل من ارتفاع منسوب الميـاه وزيـادة           
نسبة الملوحة تدهور إنتاجية المزارع السمكية بوادي مربوط        

. وتكبدها خسائر كبيرة مما أدى إلى توقف أغلب المـزارع         
المزارعين إلى االستزراع في األقفاص فـي       كما لجأ بعض    

المسطح المائي بالوادي بعدما ارتفع منسوب المياه بـالوادي         
والذي تسبب في غرق بعض المـزارع وهـرب أسـماكها          
وكذلك جميع المباني والمخازن بمـا فيهـا مـن معـدات            

أما مقترحات المزارعين لحل المشكلة فتـتلخص       . وأعالف
البرابخ والسحارات بأي جسور    في إزالة جميع مخالفات سد      

وتوحيد الجهة التى تقوم    . تقطع وادي مريوط وإعادة تسليكها    
  . بصرف مياه وادي مريوط

  مشكالت الزريعة-٤/٢

   نقص الزريعة-
يعد نقص الزريعة احد أهم المـشكالت التـي تواجـه           

حيث يـتم االعتمـاد     . مزارعي األسماك البحرية في مصر    
ا من أماكن تواجـدها الطبيعـة   على الزريعة التي يتم جمعه  

وهى أعداد ال تتعدى العشر مليـون زريعـة سـنويا مـن             
القاروص والدنيس وكذلك الزريعة التي تنتجها المفرخـات        
األهلية والحكومية، وهذه األعداد ال تغطى طلب المـزارع         

  . الحالية
   انخفاض جودة الزريعة وارتفاع نسبة النفوق-

دة الزريعة التي يـتم     يعانى المزارعين من انخفاض جو    
شرائها من المفرخات، حيث تصل نسبة نسبه نفوق زريعة         

، كما أن نسبة كبيرة منها      %٥٠القاروص والدنيس إلى نحو     
  . بها تشوهات

  

   ارتفاع تكلفة اإليجار-٤/٣
 جنيها للفدان سنويا    ٦٠٠تصل القيمة اإليجارية إلى نحو      

القيمـة  ورغم ما يبدوا من انخفاض هذه       . في وادي مريوط  
حـق  (إال أن المزارعون يشتكون من ارتفاع اإليجـارات         

نتيجة لطول دورة اإلنتاج التي تمتد إلى       ) االنتفاع من الهيئة  
نحو ثالث سنوات، وعدم استغالل مـساحات كبيـرة مـن           
المزارع نظرا لعدم كفايـة الزريعـة المتاحـة لمتطلبـات           

ولـذلك يطالـب المـزارعين بـضرورة        . المزارع الحالية 
يض قيمة التراخيص، وإعادة جدولة ديـون أصـحاب         تخف

 . المزارع

   انخفاض مدة عقد حق االنتفاع -٤/٤
ية للمزارع  تتحدد المدة المحدودة بعقد هيئة الثروة السمك      

) فى بعـض العقـود    (خمس سنوات   السمكية بنحو ثالث أو   
وتجدد لمدة مماثلة، مما يحد من رغبة المزارعين في قيـام           

تثمارات في سبيل تطوير وتنمية وبنية      بضخ المزيد من االس   
أساسية جيدة ينتج عنها عائد اقتصادي على المدى المتوسط         

عين بتمليـك األراضـي     ولذلك يطالـب المـزار    . والبعيد
  .  عاما٢٥أن ال تقل مدة حق االنتفاع عن للحائزين، أو

   التمويل-٤/٥
تتطلب مشروعات االستزراع البحري نفقات رأسـمالية       

رة، ومع ذلك تحجم كل مـن البنـوك العامـة           وتشغيلية كبي 
والخاصة في مصر عن منح االئتمان للمزارعين مما يحول         

ويعزى السبب في عدم    . دون تشغيل بعض المزارع بكفاءة    
منح البنوك المصرية القروض ألنشطة االستزراع السمكي       

تتردد عـن إقـراض المـزارع الـصغيرة         إلى أن البنوك    
عالية المرتبطة بطبيعـة هـذه      والمتوسطة نظرا للمخاطر ال   

المزارع التي ال تملك األصول الرأسمالية الكافية، فضال أن         
 البنوك تطلب ضمانات ال تستطيع تلك المـزارع توفيرهـا         

)Naziri, 2011 .(  
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   مشكالت التسويق-٤/٦
األسماك من السلع سريعة التلف وبالتالي فإنها تتطلـب         

ى ارتفـاع سـعر     ويؤد. تسويقها سريعا بعد عملية الحصاد    
أسماك البحرية كالقاروص والدنيس إلى انخفـاض الطلـب         
عليها من السواد األعظم من المـستهلكين، وبالتـالي فـان           

  . السوق محدود جدا وال يتحمل ضخ كميات كبيرة
                        األعالف ومصادر التغذية- ٧ / ٤
                    ارتفاع أسعار األعالف  -

                                                     تعد مشكلة ارتفاع أسعار األعـالف احـد المـشكالت          
                                                      سية التي تواجه مزارعى األسماك البحرية حيث بلـغ              الرئي

       ألف    ١٢- ٥  .   ١١             بروتين نحو     %   ٤٥-  ٤٢                سعر طن العلف    
    .     ٢٠١٤             جنيه في موسم 

                     انخفاض جودة األعالف-
                                                         أفاد بعض المزارعين بـأنهم تحولـوا مـن اسـتخدام           
                                                          األعالف إلى استخدام األسماك منخفضة القيمة، وقد ارجعوا        

                               المصنع المحلى الـذي يقـوم                                       السبب في هذا التحول إلى أن       
                                                           بصناعة األعالف البحرية لم ينتج إال أعالفـا ذات جـودة           
                                                         منخفضة مما ترتب عليه انخفاض معدالت النمو وارتفـاع         

    .              معامل التحويل
                                استخدام األسماك منخفضة القيمة-

                                                        يلجا اغلب المزارعين في دمياط ووادي مريـوط إلـى          
               السرديا كمصدر                                             استخدام األسماك منخفضة القيمة كالبلطي و     

                                                     ويواجه المزارعين أحيانا نقصا فـي وفـره هـذه            .        للتغذية
                                                           المصادر ويصاحب ذلك ارتفاعا كبيرا في الـسعر، فعلـى          
                                                             سبيل المثال تنخفض الكميات المتاحة من البلطي في السوق         
                                                              في الفترة من شهر ديسمبر حتى ابريل ممـا يـودى إلـى             

ـ              هر                                                       ارتفاع األسعار إلى نحو ثالث أضعاف السعر فـي ش
    .      أغسطس

  
  

                   التدريب واإلرشاد- ٨ / ٤
                                                  بعكس مزارعي األسماك العذبة في مصر ألن مزارعي        
                                                            األسماك البحرية الزالوا يتبعون ممارسات ثابتة نظرا لعدم        
                                                              إلمامهم الكبير بتقنيات استزراع األسماك البحريـة ولعـدم         
                                                             استقرار بيئة العمل السيما ثبات اإلمدادات مـن الزريعـة          

                                  ومع ذلك فقد ذكر المزارعين أن        .   فه                  وتنوع اإلمراض وخال  
    .       إرشادا                                السمكية لم تقدما لهم تدريبا أو                 هيئة تنمية الثروة
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ABSTRACT 

Economic Evaluation for The Cultivated Sea Bass and Sea Bream in Different 
Mari Culture System in Valley Mariout, Alexandria, Egypt 

Mahmoud, A. Shafey, Abd el-naby, B. Ebead, Mohamed, A. Zaki, Zeinab M. Abd el-khalek ,                         
and Shaimaa M. Haggag 

This study aimed to evaluate the economic 
feasibility and economic efficiency of the production of 
sea bass and sea bream in different marine aquaculture 
systems in the valley Mariout. In order to achieve this 
goal, a questionnaire has been prepared for collecting 
data during the period from May 2015 until October 
2015 from a random sample of sea bass and sea bream 
farms in Valley Mariout in Alexandria for the 
2014/2015 production season. Data have been analyzed 

through the descriptive method of statistical analysis, 
and through cost-benefit analysis. The study concluded 
that the farming of sea bass and sea bream fish farming 
in ponds that depend on natural nutrition is the most 
economically feasible, then followed by the farming in 
cages basins, the cages in the valley, ponds that rely on 
industrial food and pens culture. 
Key words: Sea bass, Sea bream, mari culture, Mariout 

Valley  
 

 
 
 
 


