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 2021 مارس 03فى، الموافقة على النشر 2021 فبراير 18استالم البحث فى

 الملخص العربى 
حوالي   الطبيعية  المصايد  إنتاج  تمثل    377بلغ  طن  ألف 

المصر   19,3حوالي   السمكي  اإلنتاج  إجمالي  من  البالغ  %  ي 
عام    1,8حوالي   طن  من    2018مليون  اإلنتاج  بلغ  بينما 

  % 80,7مليون طن تمثل حوالي    1,5االستزراع السمكي حوالي  
، وبلغ اإلنتاج    2018من إجمالي اإلنتاج السمكي المصري عام  

حوالي   المنزلة  بحيرة  من  بحيرة    65السمكي  ومن  طن  ألف 
لغ اجمالي إنتاج  ألف طن عام ، في حين ب  71,4البرلس حوالي  

حوالي   الدلتا  شمال  إنتاج   152,6بحيرات  وإجمالي   ، طن  ألف 
 .2018ألف طن عام  195البحيرات المصرية حوالي 

حوالي   المنزلة  بحيرة  من  السمكي  اإلنتاج  إجمالي  وبلغ 
   2018ألف طن عام    65وحوالي    2001ألف طن عام    68,4

حوالي   بلغ  فتر   55,9وبمتوسط سنوي  الدراسة  ألف طن خالل  ة 
( ، وبلغ اجمالي عدد المراكب في بحيرة المنزلة  2001-2018)

ألف مركب    1,69وحوالي    2001ألف مركب عام    3,26حوالي  
حوالي    2018عام   بلغ  سنوي  مركب،    7,65وبمتوسط  ألف 

المراكب   من عدد  المقدر  لإلنتاج  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
إحص المقدر  النموذج  بيانات  تبين عدم معنوية  استقرار  لعدم  ائيًا 

الصيد   انتشار ظاهرة  وكذلك  الدراسة  فترة  الزمنية خالل  السلسلة 
 الجائر بالبحيرة. 

عام  البرلس  بحيرة  في  األسماك  من  الطن  سعر    2001وبلغ 
  27,17حوالي    2018ألف جنيه وبلغ سعره عام    7,98حوالي  

حوالي   بلغ  سعر  وبمتوسط  جنيه  خالل    13,79ألف  جنيه  ألف 
االقتصادية  فتر  للعوامل  الزمني  االتجاه  الدراسة، وبتقدير معادلة  ة 

ممثلة في سعر الطن من االسماك ببحيرة البرلس وتبين أن أفضل  
وحدة   مقداره  تغيرًا  أن  تبين  ومنه  الخطي  النموذج  هو  النماذج 

ألف طن، وقد    0,791واحدة يؤدي إلي زيادة في اإلنتاج بمقدار  
 .  % 1ر إحصائيًا عند مستوي المعنوية  تبين معنوية النموذج المقد

بالتنمية   الشديد  واهتمامها  السياسية  القيادة  منطلق حرص  ومن 
عام   السلطة  توليها  منذ  االهتمام    2014المستدامة  أبدت  فقد 

بقضايا البيئة وشددت على أهمية تطوير البحيرات المصرية ورفع  
رة المنزلة ثم كفاءتها وزيادة إنتاجها وقد تم التركيز أواًل على بحي

عمليات   خالل  من  وذلك  الدلتا  شمال  بحيرات  باقي  ثم  البرلس 
التطهير والتعميق ومكافحة النباتات المائية والبوص والغاب وإزالة  
سابق   إلى  بحيرة  كل  ترجع  أن  أجل  من  البحيرات  على  التعديات 

 إنتاجها.  
ال المنزلة مفتاحيةالكلمات  بحيرة  البرلس   -:  اإلنتاج    -بحيرة 

 كي السم
   المقدمة

الفجوة   لسد  األساسية  الركائز  أحد  السمكي  اإلنتاج  ُيعتبر 
أصبح   المنطلق  هذا  ومن  الحيواني،  البروتين  من  الغذائية 
االهتمام بمصادر اإلنتاج السمكي ضرورة حتمية، خاصًة وأنه  
ُأحسن   ما  اذا  المتجددة  الحيواني  البروتين  مصادر  أحد 

األ نصيب  على  المحافظة  مع  منه،  استخدامه  القادمة  جيال 
وتمتلك جمهورية مصر العربية شواطئ بحرية وبحيرات ونهر  
النيل وفروعه، باإلضافة إلى شبكة كبيرة من الترع والمصارف  

بحوالي   إجمااًل  تقدر  والتي  السمكية،  مليون    13.5والمزارع 
حوالي   الطبيعية  المصايد  انتاج  بلغ  وقد  وشرقًا،  شمااًل  فدان 

حو   373 تمثل  طن  االنتاج   %19.3الى  ألف  إجمالي  من 
،  2018مليون طن عام    1.9السمكي المصري البالغ حوالى  

حوالى   السمكي  االستزراع  بلغ  تمثل   1.5بينما  طن  مليون 
المصري خالل    %80.7حوالى   السمكي  االنتاج  إجمالي  من 
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كتاب   السمكية،  الثروة  لتنمية  العامة  )الهيئة  العام  نفس 
السنوي،  السمكية  ويزداد  (2018القاهرة،    اإلحصاءات   ،

في   السمكي  القطاع  بتنمية  االخيرة  اآلونة  في  الدولة  اهتمام 
مصر من خالل وضع آلية للنهوض باإلنتاج السمكي وزيادة  
االستزراع  على  التركيز  مع  الطبيعية  بالمصايد  االهتمام 

 السمكي.
البحيرات  أخصب  من  والبرلس  المنزلة  بحيرتي  وتعتبر 

وذلك لتوافر الغذاء النباتي )الفيتوبالنكتون( المصرية بيولوجيًا  
الملوحة   متوسطة  أنها  كما  )الزوبالنكتون(،  الحيواني  والغذاء 
الترع   من  العذبة  المياه  من  كبيرة  كميات  تتلقى  حيث 
البواغيز،   طريق  عن  المتوسط  بالبحر  وتتصل  والمصارف 
وتتميز بتنوع إنتاجها من األصناف السمكية كالبلطي والبوري  

حنشان والقراميط، كما تساهم في نشاط االستزراع السمكي  وال
من  اإلنتاج  اجمالي  بلغ  حيث  بواغيزها،  من  الزريعة  بصيد 

ألف طن في حين بلغ    65حوالي    2018بحيرة المنزلة عام  
حوالي   العام  نفس  خالل  البرلس  بحيرة  من  االنتاج  إجمالي 

المختلفة   71.4 بأشكاله  بالتلوث  تأثرت  وقد  طن،  ألف 
من )ص انتاجيتها  على  أثر  الذى  صحي(  زراعي،  ناعي، 

الدنيس  مثل  االقتصادية  القيمة  مرتفعة  الفاخرة  األسماك 
قيمة   أقل  أخرى  أنواع  وسيادة  والحنشان،  والموسى  والقاروس 
اقتصادية مثل البلطي والقراميط لتحملها درجات تلوث أعلى،  

 . وكذلك انتشار النباتات المائية والبوص والصيد المخالف

وتعد بحيرة المنزلة أهم وأكبر البحيرات الطبيعية في مصر  
( رقم  الشكل  يوضح  وكما  موقع  1وأخصبها،  في  تقع  فإنها   )

من   ويحدها  النيل،  لدلتا  الشرقي  الشمالي  الركن  في  متميز 
السويس،   قناة  الشرق  ومن  المتوسط،  األبيض  البحر  الشمال 

سه الجنوب  ومن  دمياط،  فرع  النيل  نهر  الغرب  ل  ومن 
لمحافظة   التابعة  المطرية  مدينة  عليها  وتطل  الحسينية، 

أنها تطل علي   محافظات هي بورسعيد من   4الدقهلية، كما 
الشرق والشمال الشرقي، ودمياط من الشمال والشمال الغربي،  
الغربي، والشرقية من الجنوب،  الغرب والجنوب  والدقهلية من 

حد بورسعيد  كما أنها تتصل بقناة السويس من خالل بوغاز ي
األبيض  بالبحر  ويصلها  االتصال،  قناة  ويسمى  الجنوب  من 

 المتوسط بوغاز الجميل. 
حيث   األسماك  تربية  مقومات  أهم  البحيرة  لهذه  ويتوافر 
تتوافر بها المواد الغذائية الطبيعية كما تتميز باعتدال المناخ 

من إجمالي بحيرات   % 48طوال العام، وتمثل مساحتها حوالي  
ألف حيث كانت مساحتها    257لتا التي تبلغ حوالي  شمال الد 

التجفيف   طولها   750قبل  كان  حيث  فدان،  كيلو   50ألف 
كيلومتر بما كان يعادل    35إلي    30متر وعرضها يتراوح بين  

المساحة   هذه  ولكن  الدلتا،  ارض  ُعشر مساحة  يقرب من  ما 
حوالي   إلى  عام    190تناقصت  فدان  حتى    1990ألف 

إلي   اليوم  -https://www.abouألف فدان    125حوالي  وصلت 

alhool.com/arabic1/details.php?id=40639 . 
 

 
 . بحيرة المنزلة 1شكل 

 . 2018في ج م ع، القاهرة،  المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات إنتاج األسماك

https://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=40639
https://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=40639
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 بحيرة البرلس .2شكل 

 . 2018، القاهرة ،إحصاءات إنتاج األسماك في ج م ع ،المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 

( رقم  بالشكل  كما هو موضح  المنزلة  بحيرة  فإنها 2أما   )
الشيخ في شمال   تقع في أقصي شمال مصر بمحافظة كفر 

البرلسو  وبوغاز  المتوسط  البحر  بين  الدلتا   واشتهرت   ،سط 
  ى إبان العدوان الثالثي عل 1956بمعركة البرلس البحرية عام 

التاريخ الذ،  مصر اليوم القومي لمحافظة   اُتخذ  يذلك  ليكون 
الشيخ الصيد    ىوعل  ،كفر  مراكب  صناعة  تنتشر  ضفافها 

الدول من  للعديد  المنطقة  ، وتصديرها  أهل  يشتهر   كما 
كانت البحيرة أكبر   وتاريخياً  . فنون الصيد بكل أنواعه باحتراف

تجفيف   نتيجة  ولكن  اآلن  عليه  هي  مما    واستصالحمساحة 
، وتعتبر بحيرة البرلس ثاني تناقصت كثيراً   لالستزراعاألراضي  

بعد   المساحة  حيث  من  المصرية  الطبيعية  البحيرات  أكبر 
البرلس   بحيرة  مساحة  وتبلغ  المنزلة  ألف    103حوالي  بحيرة 

حوالي   تمثل  شمال   %40فدان  بحيرات  مساحة  إجمالي  من 
بين   األفضل  هي  البرلس  ببحيرة  المياه  جودة  وتعتبر  الدلتا، 
عالية   إنتاجية  ذات  يجعلها  وهذا  الدلتا  شمال  بحيرات  باقي 
ببيئتها الصالحة لزيادة الثروة السمكية المصرية لما تتميز به  

النباتية   الكائنات  وفرة  والكائنات    (phyto plankton)من 
( البرلس  zoo planktonالحيوانية  بحيرة  اعتبار  تم  وقد   .)

رقم   الوزراء  رئيس  بقرار  طبيعية  لسنة    1444محمية 

عن    اقتصادية)أمال علي محمد حسن معوض، دراسة  1998
وسبل   المصرية  الدلتا  شمال  بحيرات  أهم  في  األسماك  إنتاج 

اال  ،تنميتها قسم  ماجستير،  األعمال  رسالة  وإدارة  قتصاد 
 . (.2017الزراعية، كلية الزراعة، جامعه اإلسكندرية، 

 المشكلة البحثية 

البروتين   من  الغذائية  الفجوة  تقليل  إلى  الدولة  تسعى 
الغذائي   المستوى  لتحسين  منه  الفرد  نصيب  وزيادة  الحيواني 
والصحي، وعليه تتمثل المشكلة البحثية في عدم مواكبة الناتج  

من األسماك لالستهالك المحلى منها، فقد لوحظ في  المحلى  
مصدر   باعتبارها  األسماك  على  الطلب  زيادة  األخيرة  اآلونة 
المنزلة  بحيرتي  وتعد  الحيواني.  البروتين  على  يحتوي  هام 
إنهما  إال  باألسماك،  المصرية  البحيرات  أغنى  من  والبرلس 
تسهمان بنسبة منخفضة في اإلنتاج السمكي المصري بسبب 
للتنمية  عائقًا  تمثل  وتعديات  ملوثات  من  له  تتعرض  ما 
السمكية من خالل هاتين البحيرتين، حيث بلغ إجمالي اإلنتاج  

حوالي   المنزلة  بحيرة  عام    65من  طن  وبلغ  2018ألف   ،
عام   البرلس  بحيرة  من  اإلنتاج    71,4حوالي    2018إجمالي 

تاج ألف طن األمر الذي يدعو إلى أهمية دراسة اقتصادية إلن
 األسماك من بحيرتي المنزلة والبرلس.
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 األهداف البحثية

انطالقا من المشكلة البحثية؛ يهدف البحث بصفة رئيسية  
والبرلس وذلك    المنزلة  بحيرتي  من  األسماك  إلي دراسة إلنتاج

على   التعرف  خالل  من  وتنميتها  السمكية  بالثروة  للنهوض 
والبرلس المنزلة  لبحيرتي  السمكي  اإلنتاج  ودراسة  تطور   ،

 العوامل المؤثرة على اإلنتاج السمكي لهما.
 األسلوب البحثي ومصادر البيانات

اإلحصائي   التحليل  على  أهدافه  تحقيق  في  البحث  اعتمد 
العرض   أساليب  استخدام  خالل  من  وذلك  والكمي  الوصفي 
المئوية  والنسب  الحسابية  والمتوسطات  والبياني  الجدولي 

ا النمو، كما اعتمد  البيانات اإلحصائية    ى عل  لبحثومعدالت 
الجهاز ك  المنشورة التي تصدرها األجهزة والمنظمات الحكومية

الهيئة العامة لتنمية الثروة واإلحصاء،  المركزي للتعبئة العامة  
منظمة  السمك والمصايد،  البحار  لعلوم  القومي  المعهد  ية، 

للمعلومات،  الدولية  الشبكة  ومواقع  والزراعة،  االغذية 
 الي الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة.  باإلضافة

 البحثية   نتائجال

 تطور االنتاج السمكي المصري: -أوالً 
رئيسين  قطاعين  على  المصري  السمكي  اإلنتاج  يشتمل 
 هما المصايد الطبيعية واالستزراع السمكي على النحو التالي: 

الطبيعية  - ليس المصايد  الخالق  صنع  من  مصايد  وهي   :
 ل لإلنسان في تكوينها وتشتمل على كل من: هناك دخ

المصايد البحرية: وتشمل مصايد البحر المتوسط ومصايد –أ    
 البحر األحمر.

في    –ب     األسماك  مصايد  أهم  من  وهي  البحيرات:  مصايد 
 مصر وتنقسم إلى المجموعات الثالثة التالية: 

،  البحيرات الشمالية )شمال الدلتا(: وتشمل المنزلة، البرلس  -
 إدكو، مريوط. 

 المنخفضات الساحلية: وتشمل: البردويل، مالحة بور فؤاد   –

البحيرات الداخلية: وتشمل: قارون، الريان، ناصر، مفيض    -
تنمية المسطحات المائية بالوادي  توشكي، المرة والتمساح،

 الجديد.  
 مصايد المياه العذبة )نهر النيل وفروعه(.  –ج 
زراعة األسماك مع وجود تحكم يشمل  االستزراع السمكي:    -

وتدخل من اإلنسان في عملية االستزراع ويشمل: المزارع 
االستزراع   المكثف،  االستزراع  األهلية،  المزارع  الحكومية، 
األرز،   حقول  زراعة  العائمة،  األقفاص  المكثف،  شبة 

 مبروك الحشائش.
وفقًا   مصر  في  السمكي  اإلنتاج  تطور  استعراض  ويمكن 

(، والشكلين رقمي  2( و )1دة بالجدولين رقمي )للبيانات الوار 
 ( على النحو التالي: 4( و)3)
مصر  - في  السمكي  اإلنتاج  اإلنتاج  :  إجمالي  إجمالي  بلغ 

،  2001ألف طن عام    771.5السمكي في مصر حوالي  
، وبمتوسط سنوي  2018ألف طن عام    1934.7وحوالي  

حوالي   االتجاه   1239بلغ  معادلة  وبتقدير  طن،  مليون 
هو   النماذج  أفضل  أن  تبين  الجمهورية  إلجمالي  الزمني 
المعادلة الخطية ويتضح أن اإلنتاج السمكي يتزايد بمقدار  

بلغ   66.787 سنوي  تزايد  وبمعدل  تبين  وقد  طن  ألف 
االحتمالي    % 5.39حوالي   المستوى  معنوي احصائيًا عند 

1 % 
: بلغ اجمالي اإلنتاج اإلنتاج السمكي من البحار في مصر  -

في مصر حوالي  ال البحار  ألف طن    133.2سمكي من 
وحوالي  2001عام   عام    104.7،  طن  ،  2018ألف 

ألف طن، وبنسبة بلغت   117وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  
فترة   %31نحو   خالل  الطبيعية  المصايد  إجمالي  من 

أن   تبين  للبحار  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة، 
حث يتضح أن اإلنتاج  أفضل النماذج هو النموذج الخطي

بمقدار   يتناقص  البحرية  المصايد  من    1.385السمكي 
نحو   بلغ  سنوي  تناقص  وبمعدل  طن  %    1.16ألف 

 . %5معنوي احصائيًا عند المستوى االحتمالي 
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مصر  - في  البحيرات  من  السمكي  اجمالي  اإلنتاج  بلغ   :
حوالي   البحيرات  من  عام    185.6اإلنتاج  طن  ألف 

وبلغ  2001 وحوالي  عام    195،  طن  ،  2018ألف 
حوالي   بلغ  سنوي  وبنسبة    171.7وبمتوسط  طن،  ألف 

الطبيعية خالل    %45.5بلغت نحو   المصايد  من إجمالي 
 فترة الدراسة. 

: كما بلغ اجمالي  اإلنتاج السمكي من نهر النيل في مصر  -
  109.8اإلنتاج السمكي من نهر النيل في مصر حوالي  

وحوالي    2001عام   طن،  عام  أ  73.7ألف  طن  لف 

حوالي  2018 بلغ  وبمتوسط  وبنسبة   87.5،  طن،  ألف 
الطبيعية خالل   %23.5بلغت نحو   المصايد  إجمالي  من 

النيل   لنهر  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة،  فترة 
النموذج الخطي حيث يتضح   النماذج هو  تبين أن أفضل 
أن اإلنتاج السمكي من مصايد نهر النيل يتناقص بمقدار  

  % 3.27ألف طن وبمعدل تناقص سنوي بلغ نحو   2.865
 . %1معنوي احصائيًا عند المستوى االحتمالي 

 
 
 ( 2018 – 2001تطور اإلنتاج السمكي للمصايد المصرية خالل الفترة ) .1جدول 

 السنة
 المصايد الطبيعية

إجمالي المصايد  )ألف طن(
 الطبيعية
 )ألف طن(

االستزراع  
 السمكي 

 )ألف طن(

بحيرات  
 مال الدلتا ش

 )ألف طن(
إجمالي 
 الجمهورية 
النيل  البحيرات البحار  )ألف طن(

 وفروعه
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

133,2 
132,5 
117,4 
111,4 
107,5 
119,6 
130,8 
136,2 
127,8 
121,4 
122,3 
114,2 
106,7 
107,8 
103 

103,6 
109,8 
104,7 

185,6 
171,8 
195,4 
177,5 
158,6 
151,3 
144,0 
157,9 
172,2 
179,2 
163,3 
173,4 
182,5 
171 

171,5 
158,5 
183,5 
195 

109,8 
120,9 
118,3 
104,6 
83,5 
105,0 
97,7 
79,7 
87,4 
84,6 
89,7 
66,6 
67,7 
66 

69,7 
73,4 
77,7 
73,7 

428,6 
425,2 
431,1 
393,5 
349,6 
375,9 
372,5 
391,8 
387,4 
385,2 
375,3 
354,2 
356,9 
344,8 
344,1 
335,6 
371 
373 

342,9 
376,1 
444,9 
471,5 
539,7 
595,0 
635,5 
693,8 
705,5 
919,6 
986,8 
1017,7 
1097,5 
1137,1 
1174,8 
1370,7 
1451,8 
1561,4 

144,7 
133,8 
135,6 
132,8 
108,6 
108,3 
106,1 
108,9 
113,1 
133 

117,1 
128,3 
144,9 
132,3 
132,6 
123,5 
146,2 
152,6 

771,5 
801.3 
876,0 
865,0 
889,3 
970,9 
1008,0 
1067,6 
1092,9 
1304,8 
1362,1 
1371,9 
1454,4 
1481,9 
1518,9 
1706,3 
1822,8 
1934,7 

 1239 128 862,2 377,5 87.5 171,7 117 المتوسط 
% من  
المصايد  
 الطبيعية 

31 45,5 23,5 100 % -  - 
% من إجمالي  

 % 100  69 31 - -  - الجمهورية
 المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات إنتاج األسماك في ج م ع، القاهرة، أعداد متفرقة. 
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مصر:   - في  الطبيعية  المصايد  من  السمكي  بلغ    اإلنتاج 

حوالي    اإلنتاج مصر  في  الطبيعية  المصايد  إجمالي  من 
ألف طن    373، وحوالي  2001عام  ألف طن    428.6

حوالي  2018عام   بلغ  سنوي  وبمتوسط  ألف    377.5، 
نحو   بلغت  وبنسبة  الجمهورية    % 31طن،  إجمالي  من 

الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة،  فترة  خالل 
هو   النماذج  أفضل  أن  تبين  الطبيعية  المصايد  إلجمالي 

من السمكي  اإلنتاج  أن  يتضح  حيث  الخطي  ها النموذج 
ألف طن وبمعدل تناقص سنوي    3.986يتناقص بمقدار  

نحو االحتمالي   %1بلغ  المستوى  عند  احصائيًا  معنوي 
1% . 

مصر:  - في  السمكي  االستزراع  من  السمكي  بلغ    اإلنتاج 
أجمالي اإلنتاج السمكي من االستزراع السمكي في مصر 

  1561.4، وحوالي  2001ألف طن عام    342.9حوالي  
عام   طن  حوالي   ،2018ألف  بلغ  سنوي  وبمتوسط 

نحو    862.2 تبلغ  وبنسبة  طن،  إجمالي    % 69ألف  من 
االتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة،  فترة  خالل  الجمهورية 
هو  النماذج  أفضل  أن  تبين  السمكي  لالستزراع  الزمني 
منها  السمكي  اإلنتاج  أن  يتضح  حيث  الخطي  النموذج 

نوي بلغ  ألف طن وبمعدل تزايد س  70.712يتزايد بمقدار  
المستوى االحتمالي    8.2حوالي   % معنوي احصائيًا عند 

1% . 

 

 
2018 . األهمية النسبية للمصايد من االنتاج السمكي عام3شكل   

 . 2018المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات إنتاج األسماك في ج م ع، القاهرة، 
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اإلتجاه  2جدول   نماذج   .( الفترة  المختلفة خالل  باأللف طن من مصادره  المصري  السمكي  الزمني لإلنتاج    –  2001العام 
2018 ) 

 2ر ف المعادلة المتغير التابع
 س  1,358  -130,14ص =   اإلنتاج السمكي البحري 

(30,081)** (-3,397)* 11,542 ** 0,419 
 س  0,299+  168,948ص =   اإلنتاج السمكي من البحيرات 

(23,588)**    (0,452 ) 0,204 0,013 
النيل   نهر  من  السمكي  اإلنتاج 

 وفروعه 
 س  2,865 -114,773ص =  

(24,345)** (-6,578 ) ** 43,271 ** 0,730 

 س  3,986 -415,407ص =   إجمالي المصايد الطبيعية
(42,039) ** (-4,366 ) ** 19,066 ** 0,544 

 س  70,712+  190,586ص =    االستزراع السمكي 
(6,516)**  (26,168) ** 684,746 ** 0,977 

 س  0,811+  120,207ص =    إجمالي البحيرات شمال الدلتا 
(16,941) **(1,237 ) 1,530 0,087 

 س  66,787+  604,430ص=  إجمالي الجمهورية 
(17,065) ** (20,410) ** 416,575 ** 0,963 

 %     1** تشير إلى المستوى االحتمالي                                               %5*تشير إلى المستوى االحتمالي 
 (1المصدر: حسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم )

 

 
2018. التركيب النوعي ألهم أصناف البحيرات عام 4شكل   

 . 2018المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات إنتاج األسماك في ج م ع، القاهرة، 
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الدلتا:  - شمال  بحيرات  من  السمكي  أجمالي    اإلنتاج  بلغ 

حوالي   الدلتا  شمال  عام    144.7بحيرات  طن  ألف 
وحوالي  2001 عام    152.6،  طن  ،  2018ألف 

 ألف طن. 128وبمتوسط بلغ حوالي  
المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لإلنتاج السمكي من   -ثانياً 

 بحيرة المنزلة:
اإلنت المؤشرات  السمكي  تتمثل  لإلنتاج  واالقتصادية  اجية 

 ( رقم  جدولي  يوضحها  كما  المنزلة  بحيرة  ) 3من  في  4(،   )
 المؤشرات التالية: 

المنزلة:  - بحيرة  من  السمكي  اإلنتاج   اإلنتاج  اجمالي  بلغ 
حوالي   المنزلة  بحيرة  من  عام    68.4السمكي  طن  ألف 

وحوالي  2001 عام    65،  طن  وبمتوسط 2018ألف   ،
حوالي   بلغ  نحو   55.9سنوي  بلغت  وبنسبة  طن  ألف 

الدلتا خالل    % 43,7 شمال  لبحيرات  السمكي  اإلنتاج  من 
 فترة الدراسة. 

المنزلة  - المنزلة  :  عدد مراكب بحيرة  بلغ عدد مراكب بحيرة 
عام    3.26حوالي   مركب  وحوالي  2001ألف   ،1.69  

عام   مركب  حوالي  2018ألف  بلغ  سنوي  وبمتوسط   ،
معا   2.55 وبتقدير  مركب،  لعدد  ألف  الزمني  االتجاه  دلة 

مراكب بحيرة المنزلة تبين أن أفضل النماذج هو النموذج 
الخطي حيث يتضح أن عدد مراكب بحيرة المنزلة يتناقص 

ألف مركب وبمعدل تناقص سنوي بلغ نحو    0.14بمقدار  
 . %1معنوي احصائيًا عند المستوى االحتمالي  % 5.4

دي بحيرة المنزلة  بلغ عدد صيا  عدد صيادي بحيرة المنزلة:  -
عام    9.78حوالي   صياد  وحوالي  2001ألف   ،5.07  

عام   صياد  حوالي  2018ألف  بلغ  سنوي  وبمتوسط   ،
معادلة    7.65 وبتقدير  الدراسة،  فترة  خالل  صياد  ألف 

االتجاه الزمني لعدد صيادي بحيرة المنزلة تبين أن أفضل  
النماذج هو النموذج الخطي حيث يتضح أن عدد صيادي  

ا بمقدار  بحيرة  يتناقص  وبمعدل   0.41لمنزلة  ألف صياد 

نحو   بلغ  سنوي  عند    %5.4تناقص  احصائيًا  معنوي 
 . % 1المستوى االحتمالي 

المنزلة  - بحيرة  في  األسماك  طن  طن  سعر  سعر  بلغ   :
حوالي   المنزلة  بحيرة  في  عام    8.70األسماك  جنيه  ألف 

وحوالي  2001 عام    24.72،  جنيه  ،  2018ألف 
بلغ   فترة   13.08حوالي  وبمتوسط سعر  ألف جنيه خالل 

من  الدراسة،   الطن  لسعر  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
األسماك ببحيرة المنزلة تبين أن أفضل النماذج هو نموذج 

حيث   المنزلة  الخطي  في  األسماك  طن  سعر  أن  يتضح 
بمقدار   بلغ   0.74يتزايد  سنوي  تزايد  وبمعدل  جنيه  ألف 

 . %1د المستوى االحتمالي معنوي احصائيًا عن %5.3نحو 
المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لإلنتاج السمكي من    -ثالًثا 

 بحيرة البرلس: 
البرلس:    - بحيرة  من  السمكي  السمكي اإلنتاج  اإلنتاج  بلغ 

حوالي   البرلس  بحيرة  عام    59.2من  طن  ،  2001ألف 
، وبمتوسط سنوي بلغ 2018ألف طن عام    71.4وحوالي  
و   58حوالي   طن،  نحو  ألف  بلغت  من    % 45.3بنسبة 

الدراسة،   الدلتا خالل فترة  اإلنتاج السمكي لبحيرات شمال 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لإلنتاج السمكي من بحيرة  
البرلس تبين أن أفضل النماذج هو النموذج الخطي حيث 
يتضح أن اإلنتاج السمكي من مصايد بحيرة البرلس يتزايد 

بلغ نحو  ألف طن وبم  0.661بمقدار   عدل متزايد سنوي 
 . %1معنوي احصائيًا عند المستوى االحتمالي  % 1.1

البرلس :  عدد مراكب بحيرة البرلس  - بلغ عدد مراكب بحيرة 
مركب    8.77حوالي   وحوالي  2001عام  ألف   ،4.69  

عام   مركب  حوالي  2018ألف  بلغ  سنوي  وبمتوسط   ،
معادلة   6.21 وبتقدير  الدراسة،  فترة  خالل  مركب  ألف 

التجاه الزمني لعدد مراكب بحيرة البرلس تبين أن أفضل  ا
النماذج هو النموذج الخطي حيث يتضح أن عدد مراكب 

ألف مركب وبمعدل   0.207بحيرة البرلس يتناقص بمقدار 
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نحو   بلغ  سنوي  عند    % 0.3تناقص  احصائيًا  معنوي 
 . % 1المستوى االحتمالي 

البرلس:  - بحيرة  صيادي  بحير   عدد  صيادي  عدد  ة بلغ 
، وحوالي  2001ألف صياد عام    26.31البرلس حوالي  

عام    14.08 صياد  بلغ 2018ألف  سنوي  وبمتوسط   ،
االتجاه   18.62حوالي   معادلة  وبتقدير  صياد،  ألف 

أفضل   أن  تبين  البرلس  بحيرة  صيادي  لعدد  الزمني 
عدد   أن  يتضح  حيث  الخطي  النموذج  هو  النماذج 

بمقدار   يتناقص  البرلس  بحيرة  ألف    0.622صيادي 
نحو   بلغ  سنوي  تناقص  وبمعدل  معنوي   % 0.3صياد 

 . %1احصائيًا عند المستوى االحتمالي 

بلغ سعر الطن من  :  سعر طن األسماك في بحيرة البرلس  -
البرلس حوالي   بحيرة  في  عام    7.98األسماك  جنيه  ألف 

وحوالي  2001 عام    27.17،  جنيه  ،  2018ألف 
خالل فترة ألف جنيه    13.79وبمتوسط سعر بلغ حوالي  

الدراسة وبتقدير معادلة االتجاه الزمني للعوامل االقتصادية  
متمثلة في سعر الطن من األسماك ببحيرة البرلس تبين أن 

يتضح أن سعر  أفضل النماذج هو النموذج الخطي حيث  
ألف جنيه    1.003طن األسماك في البرلس يتزايد بمقدار  

ئيًا عند معنوي احصا  %7.1وبمعدل تزايد سنوي بلغ نحو  
 . % 1المستوى االحتمالي 

 

 ( 2018 -2001. المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لإلنتاج السمكي من بحيرة المنزلة )3جدول 

 السنة
اإلنتاج السمكي من  

 بحيرة المنزلة
 )ألف طن(

% من إجمالي  
بحيرات شمال  

 الدلتا 
 عدد المراكب 
 )ألف مركب( 

 عدد الصيادين 
 )ألف صياد(

  سعر الطن       
 )ألف جنية(  

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

68,4 
58,4 
65,2 
63,8 
39,8 
41,2 
36,8 
46,5 
48 
61 

59,8 
62,3 
81,3 
55 
50 

42,3 

47,3 
43,6 
48 
48 

36,6 
38 

34,7 
42,7 
42,4 
45,9 
51 

48,6 
56,1 
41,5 
37,7 
34,3 

3,26 
2,38 
4,38 

33,0 
3,01 
2,47 
6,29 
2,51 
2.60 
2,37 
1,97 
1,88 
1,58 
1,64 
1,68 
1,40 

9,78 
7,13 
13,13 
9,10 
9,04 
7,41 
18,86 
7,53 
7,80 
7,11 
5,91 
5,63 
4,74 
4,93 
5,06 
4,19 

8,70 
8,41 
7,76 
10,93 
11,87 
11,02 
12,01 
10,70 
10,42 
10,20 
11,48 
12,94 
13,41 
15,10 
15,11 
17,92 

2017 60,5 41,4 51,7 5,25 22,79 
2018 65 42,6 1,69 5,07 24,72 

 13,08 7,65 2.55 43,4 55,9 متوسط الفترة 
 المصدر: جمعت وحسبت من: 

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي، القاهرة، أعداد متفرقة. -
 السنوي، القاهرة، أعداد متفرقة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي  -
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 2001نماذج اإلتجاه العام الزمني للمؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لإلنتاج السمكي من بحيرة المنزلة خالل الفترة )  .4جدول  
– 2018 ) 

 2ر ف المعادلة المتغير التابع
اإلنتاج السمكي من بحيرة  

 المنزلة 
 س  0,126+  54,653ص =  

(9,177)**  (0,229 ) 0,052 0,003 

 س  0.14  -3.85ص =   عدد المراكب
(7.98) ** (-3.07)** 9.40 ** 0.37 

 س 0.41. -  11.53ص =   عدد الصيادين 
(7.99) **  (-3.07) ** 9.40 ** 0.37 

 س  0.74+6.04ص =   سعر الطن من األسماك
(4.93) ** (6.55) ** 42.90 ** 0.73 

 (3المصدر: حسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم )

 
 ( 2018 -2001المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لإلنتاج السمكي من بحيرة البرلس ) .5جدول 

 البرلس السنة
% من إجمالي  
بحيرات شمال  

 الدلتا 
 عدد المراكب 
 )ألف مركب( 

 عدد الصيادين 
 )ألف صياد(

سعر الطن        
 )ألف جنية(  

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
0112 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

59,2 
59,8 
55,5 
55 
54 
53 

58,2 
52,2 
53,4 
59,5 
45,5 
52,1 
49,7 
64 

65.1 
67,6 

41 
44,6 
41 

41,4 
51 
49 

54,9 
48 

47,2 
44,7 
38,9 
40,6 
34,3 
48,4 
49 

54,7 

8,77 
8,77 
8,77 
6,99 
5,62 
8,77 
6,67 
2,05 
6,22 
6,20 
5,73 
5,58 
5,39 
5,16 
5,70 
5,06 

26,31 
6,312 

26,31 
20,96 
16,86 
26,31 
20,02 
6,15 
18,66 
18,59 
17,18 
16,73 
16,17 
15,47 
17,10 
15,18 

7,98 
7,69 
7,52 
8,37 
8,81 
12,44 
12,33 
11,43 
10,56 
10,30 
11,05 
18,33 
14,65 
16,19 
16,97 
20,85 

2017 69,3 47,4 5,64 16,91 25,51 
2018 71,4 64,8 4,69 14,08 27,17 

 13,79 18,62 6,21 46,8 58 رة متوسط الفت 
 : جمعت وحسبت منر:  المصد

 .أعداد متفرقةالقاهرة،   الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي، -
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، القاهرة، أعداد متفرقة. -
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اإلتجا  .6جدول   الفترة نماذج  خالل  البرلس  بحيرة  من  السمكي  لإلنتاج  واالقتصادية  اإلنتاجية  للمؤشرات  الزمني  العام  ه 
(2001- 2018 ) 

 2ر ف المعادلة المتغير التابع
اإلنتاج السمكي من بحيرة  

 البرلس
 س  0.661+ 51.746ص =  

(16.448) **  (2.280 ) * 5.198 * 0.245 

 س  0.207  -8.18ص =   عدد المراكب
(12.05)**  (-3.308) ** 10.94 ** 0.41 

 س  0.622  – 24.54ص =   عدد الصيادين 
(12.05) ** (-3.31) ** 10.95* * 0.41 

 س  1.003+4.26ص =   سعر الطن من األسماك
(3.16) ** (8.06) ** 64.92 ** 0.80 

 %     1ستوى االحتمالي ** تشير إلى الم                                              %5*تشير إلى المستوى االحتمالي 
 (5المصدر: حسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم )

 

بحيرتي   -رابعاً  في  السمكي  اإلنتاج  على  المؤثرة  العوامل 
 المنزلة والبرلس

يتأثر اإلنتاج السمكي للبحيرات بالعديد من العوامل والتي   
في   السمكي  اإلنتاج  علي  تؤثر  التي  البيئية  العوامل  منها 

صرف  البحي  ، زراعي  )صرف  الملوثات  كمية  مثل  رات 
ودرجة   المخالف  والصيد  والردم  التجفيف  ومشاكل  صناعي( 
العاملة   المراكب  عدد  في  الممثلة  الرأسمالية  والعوامل  الحرارة 
الصيادين   أعداد  في  الممثلة  البشرية  والعوامل  بالبحيرات 
سعر   في  الممثلة  االقتصادية  والعوامل  بالبحيرات  العاملين 

المحددة  ا العوامل  وبدراسة  بالبحيرات،  األسماك  من  لطن 
لإلنتاج السمكي في مصايد بحيرتي ) المنزلة ، البرلس( تبين 

( ياأللف مركب ،  1xأن أهم تلك العوامل هي عدد المراكب )
(  ، صياد  باأللف  الصيادين  من  2xوعدد  الطن  سعر   ،  )

( ل3xاألسماك  اقتصادي  تحليل  وبإجراء   ، جنيه  باأللف  كل  ( 
عامل لتوضيح أثره علي اإلنتاج تبين أن سعر طن األسماك  
في بحيرة البرلس هو العامل المؤثر على اإلنتاج السمكي في 
االقتصادية   للعوامل  الزمني  االتجاه  معادلة  فبتقدير  البحيرة، 
البرلس تبين أن   الطن من االسماك  ببحيرة  متمثلة في سعر 

بين أن تغير مقدار أفضل النماذج هو النموذج الخطي حيث ت
بمقدار   اإلنتاج  في  زيادة  إلي  يؤدي  جنيه  ألف    0.791ألف 

المستوي  عند  إحصائيًا  النتيجة  تلك  معنوية  تبين  وقد  طن، 
وغدد  %1االحتمالي   المراكب  عدد  يؤثر  لم  حين  في   ،

المنزلة والبرلس،   الصيادين على اإلنتاج السمكي في بحيرتي 
ا على  األسماك  طن  سعر  يؤثر  لم  في  كما  السمكي  إلنتاج 

 (. 8(، )7جدولي رقم ) -بحيرة المنزلة

الفترة   .7جدول   خالل  المنزلة  بحيرة  من  السمكي  اإلنتاج  على  المؤثرة  واالقتصادية  اإلنتاجية  العوامل  ألهم  الفردي  األثر 
(2001- 2018 ) 

 2ر ف المعادلة المتغير المستقل
 س  2,895  -63,233ص =   عدد المراكب

(9,604 ( **)-1,232 ) 1,519 0,087 
 س  0,965 - 63,233ص =   عدد الصيادين 

(9,603(  **)-1,323 ) 1,512 0,087 
 س  0,104+54,483ص =   سعر الطن من األسماك

(6,214 ( **)0,165 ) 0,027 0,002 
 (3رقم ) %                             المصدر: حسبت من البيانات الواردة بالجدول 1** تشير إلى المستوى االحتمالي 
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على  8جدول   المؤثرة  واالقتصادية  اإلنتاجية  العوامل  ألهم  الفردي  األثر  بحيرة  ا.  من  السمكي  الفترة    البرلسإلنتاج  خالل 
(2001- 2018 ) 

 2ر ف المعادلة المتغير المستقل
 س  0,362  -60,278ص =   عدد المراكب

(9,167 ( **)-0,355 ) 0,126 0,008 

 س  0,120 - 60,270ص =   عدد الصيادين 
(9,167(  **)-0,353 ) 0,125 0,008 

 س  0,791+47,125ص =   سعر الطن من األسماك
(14,120( **)3,545 ** ) 12,567 0,440 

 (5%                             المصدر: حسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم ) 1** تشير إلى المستوى االحتمالي 
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ABSTRACT 

 Economic Study of Fish Production from Manzala and Burullus Lakes 

Amr Abd El-Hameid Refaat, Said  Mohamed Abd El- Hafez, Mai Mustafa Hassan Morsi, 

Muhammad Gaber Muhammad Alkhuly

The capture fisheries production reached about 377 

thousand tons, representing about 19.3% of the total 

Egyptian fish production, which amounted to about 1.8 

million tons in 2018, while the production from fish 

farming reached about 1.5 million tons, representing 

about 80.7% of the total fish production. The total 

production from Lake Burullus in 2018 amounted to 

about 1.9 million tons in 2018, and the total production 

from Lake Burullus in 2018 amounted to about 71.4 

thousand tons, and the total production of the North 

Delta Lakes in 2018 was about 152.6 thousand. Tons, 

and the total production of Egyptian lakes in 2018 was 

about 195,000 tons. 

The total production from Manzala Lake in 2001 

amounted to about 68.4 thousand tons, and in 2018 

reached about 65 thousand tons, with an average of 

about 55.9 thousand tons. The total number of boats in 

Manzala Lake in 2001 reached about 3.26 thousand 

boats, and in 2018 about 1 69 thousand boats, with an 

average of about 7.65 thousand boats, and with the 

estimation of the equation of the time direction of the 

boats, it was found that the best models are the linear 

model, where (y) represents the estimated production 

and (x1) represents the number of boats, and their 

statistically insignificance was found due to the 

widespread phenomenon of overfishing in the lake. 

The price of a ton of fish in Lake Burullus in 2001 

was about 7.98 thousand pounds, and its price in 2018 

was about 27.17 thousand pounds, with an average price 

of about 13.79 thousand pounds during the study period. 

Burullus shows that the best model is the linear model 

where (y) represents the estimated production and (x3) 

represents the price per ton of fish, and means that a 1% 

change leads to an increase in production by 0.791 

thousand tons, and its significance was found 

statistically at the probability level of 1%. 

The political leadership in interested since 2014 with 

Environmental status specially with developing 

Egyptian lakes rising its efficiency and increasing its 

production starting firstly with lake Manzala then lake 

Burullus. 

Keywords: Manzala lake- Burullus lake- Fish 

production 

 

 
 


