
 

سماك من بحيرات مصر الشمالية نتاج األقتصادية وبيئية ل ادراسة   
2صالح الدين فكرى الساعى و 1 محمد محمود علي عبد العاطي

 
  -قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي -مساعدأستاذ االقتصاد الزراعي ال 1
 جامعة أسوان. -كلية الزراعة والموارد الطبيعية 
  د والتنمية البشريةقسم االقتصا -دالزراعي المساعأستاذ االرشاد 2
 جامعة أسوان. -كمالية تكنولوجيا المصايد واالسك -

 2021 مارس 30فى قة على النشر ، المواف 2021 فبراير 25استالم البحث فى

 الملخص العربى 
استتتتت ال ال راستتتة هميراأللميتتتة الاقتتتإلية للماقتتتة النتا يتتتة 
القتتمةية متتن الاحيتترات المصتترية والاحيتترات الشتتمالية  لتتى الماقتتة 

القتتتمةية متتتتن  المصتتتتريةط الماقتتتة النتا يتتتتةالنتا يتتتة القتتتمةية 
ليةط التيزيتتتل الصتتتامىط المتتتيارد ا قتصتتتادية يتتترات مصتتتر الشتتتمابح

العيامتتا ا قتصتتادية المتت  ر   المتاحتتةط وايتتاا تما هتتتا النتا يتتةط
المشتتة ت التتتو هعتتيت هاميتتتتا  علتتى الماقتتة النتا يتتة القتتمةيةط

قيت  هلت ااتا والتيصيات الخاصة بتاط وقت  استتخ مل ال راستة لتح
ا نحت ار الخمتى  صمى والكمتى ملتاا قتصادى الي   هسليب التحليا

الاقتتيو والمتعتت دط هتتم ا عتمتتاد علتتى الإليانتتات اللانييتتة للمت يتترات 
ا قتصادية التى هم هحليلتتاط تتكلع علتى الإليانتات ا وليتة التتى هتم 
الحصيل عليتا بالمقابلة الشخصية للصيادين بالاحيرات الشتمالية 

 focus group رتتة  االإل ريتة المااقشة الجماعيتة الم ام استخب

discussion   ط وبلغ ع د هاراد العياة الاحلية حيالى 2020عام
 صياداط وق  هيصلل ال راسة الو الاتائج التالية: 88
بلتغ متيستتو الماقتتة النتا يتتة القتمةية المصتترية  تت ل المتتتر   -1

تيستتو مليتتيط ،تتنط بلتتغ م 1.35  حتتيالى 2018 –2005ا
ات المصتتتترية حتتتتيالى الماقةالنتا يتتتة  القتتتتمةية متتتتن الاحيتتتتر 

% من الماقة النتا ية 12.4حيالى    الف ،ن هملا  168.6
القمةية المصريةط بلغ متيسو الماقة النتا ية القمةية متن 

هلتتتف ،تتتن هملتتتا حتتتيالى  126.1الاحيتتترات الشتتتمالية حتتتيالى 
 % متتتتن الماقةالنتا يتتتتة القتتتتمةية المصتتتتريةط وحتتتتيالى9.3
لاحيتتتتترات % متتتتن الماقتتتتتة النتا يتتتتتة القتتتتتمةية متتتتتن ا74.8

 الشمالية.
بلغ متيسو الماقة النتا يتة القتمةية متن الاحيترات الشتمالية   -2

  لاحيتترات الماةلتتتةط الإلتتترل ط 2018 -2005 تت ل المتتتتر  ا

التتف ،تتن  6.9ط 6.7ط 58.9ط 53.6 دتتتيط ومريتتيا حتتيالى 
%  5.4ط 5.4. ط 47ط 42.2علتتتتى الترهيتتتتو هملتتتتا حتتتتيالى 

يتتتة متتتن الاحيتتترات ى الترهيتتتو متتتن   متتتالى الماقتتتة النتا علتتت
 الف ،ن. 126.1 الشمالية الاالغ نحي

ب راستتتة التيزيتتتل الصتتتامى للماقتتتة النتا يتتتة القتتتمةية لاحيتتتر   -3
الماةلتتة بلتتغ المتيستتو القتتايى لكتتا متتن الإللمتتىط الجمإلتتترىط 

ط 24.1العائلة الإليريةط القراميوط ووا صتاا  ا  ترى حتيالى 
بياما  هلف ،ن على الترهيو ط 2.9ط   11.3ط  11.3ط  1.02

،تن لكتا متن الإليتا ط   171ط  234ط  71ط  928بلغ حتيالى  
الحاشاطط الكابيرياط ونموط اتى حتين بلتغ لاحيتر  الإلترل  لكتا 
متتتن الإللمتتتىط الجمإلتتترىط العائلتتتة الإليريتتتةط القتتتراميو ط مإلتتتروك 

ط 11.9ط 1.5ط 30الحشتتتتائاط وا صتتتتاا  ا  تتتترى حتتتتيالى 
ى هلتتف ،تتن علتتى الترهيتتوط بيامتتا بلتتغ حتتيال 6ط  2.2ط  4.5
صتتاا  الإليتتا ط ،تتن علتتى الترهيتتو لكتتا متتن ه 883ط 697

هلف  6.3والحاشاطط اى حين بلغ لاحير   دتي للإللمى حيالى  
،نط بلغ لكا من القراميوط العائلة الإليريةط ا صتاا  ا  ترى 

،ن لكا ماتا على الترهيو ط اتى   170ط  131ط  132حيالى  
ى مريتتيا لكتتا متتن الإللمتتىط القتتراميو حتتيالحيتتر  حتتين بلتتغ لا

ط 74متتا بلتتغ حتتيالى هلتتف ،تتن علتتى الترهيتتوط بيا 2.7ط 3.9
،تتن علتتى الترهيتتو لكتتا متتن مإلتتروك حشتتائاط هصتتاا   178
 ه رى.

ب راسة هع اد مراكو الصي  لاحيرات مصر الشمالية بلغ حيالى   -4
هلف مرتو لكا من الماةلةط الإلرل  على الترهيو   5.6ط  2.4
مريتتيا  مرتتتو لكتتا متتن ادتتتيط 989ط  824غ حتتيالىمتتا بلتتبيا

هعتت اد الصتتيادين بلتتغ حتتيالى علتتى الترهيتتو .اتتى حتتين ب راستتة 
هلتتتتف صتتتتياد لكتتتتا متتتتن الماةلتتتتةط  2.9ط 2.4ط 16.3ط 7.3

الإلتتتترل ط  دتتتتتيط مريتتتتيا علتتتتى الترهيتتتتوط وب راستتتتة الكمتتتتا   
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،تتن  8ط 8ط 11ط 27النتا يتتة لمراكتتو الصتتي  بل تتل حتتيالى 
و ط بيامتتتا بل تتتل الكمتتتا   النتا يتتتة لترهيتتتلكتتتا ماتتتتا علتتتى ا

 تا على الترهيو. ،ن لكا ما 3ط 3ط 4ط 9لصيادين حيالى ل
ب راستتة العيامتتا المتت  ر  علتتى الماقتتة النتا يتتة القتتمةية اتتى  -5 

بحيرات مصر الشمالية هإلين و تيد ع قتة ،رديتة بتين الماقتة 
ين النتا ية القمةية اى بحير  الماةلة وتا من هع اد الصياد

هط زيتتتتاد  الكمتتتتا   الكمتتتتا   النتا يتتتتة لمراكتتتتو الصتتتتي  هى ط 
% يت دى 10نط هع اد مراكو الصي  باقاة  النتا ية للصيادي

 لى زياد  الماقة النتا ية القمةية اتى بحيتر  الماةلتة باقتاة 
% لكا ماتا على الترهيو .بياما هإلين و يد   97ط  95باقاة  

اتتتى بحيتتترات مةية ع قتتتة ،رديتتتة بتتتين الماقتتتة النتا يتتتة القتتت
متن الكمتا   النتا يتة للصتيادينط الإلرل ط  دتيط مرييا وتا  

اد مراكتتتتتو الصتتتتتي  ط هى هط زيتتتتتاد  الكمتتتتتا   النتا يتتتتتة هعتتتتت 
% ي دى  لى زياد  10للصيادينط هع اد مراكو الصي  باقاة  
ط 1.02ط  1.039ط  1.047الماقة النتا ية القمةية باقاة  

 رهيو.ى الت% لكا ماتا عل 0.930ط 0.99ط 0.934
الشتمالية تانتل هلتم المشتة ت ب راسة مشة ت بحيرات مصر    -6

لإليئية زياد  التليث بأنياعه المختلمةط وإ،ما  الإلياغية وقاع ا
الاحيتتر ط انتشتتار الاااهتتات المائيتتةط  بال تتااة التتو مشتتة ت 
هعتت د  تتتات ا ،تترا ط  وعتت م همعيتتا قتتيانين الصتتي ط وهمللتتل 

عالجتتتة مخلمتتتات الصتتتر  هو م هلتتتم المقترحتتتات اتتتو بايقتتتا 
متتارات ة قإلتتا ،رحتتتا اتتى الاحيتتر  ط هتتياير الحبأنياعتته المختلمتت

والمعتت ات الكاةيتتة لتمتيتتر الاحيتتر  متتن الإلتتيد والتتتيا وورد 
الايتا والاااهتتات المائيتتة األ تترىط عت م القتتماا للمراكتتو ال يتتر 
  مر صة للعما بالاحيراتط همعيا القيانين الماظمة للصي .

الممت  ط  احية:  الكلمات  المصرية  القمةية  النتا ية  الماقة 
الماقة   ط   المصرية  الاحيرات  من  القمةية  النتا ية  الماقة 
الماةلةط   بحير   ط  الشمالية  مصر  بحيرات  من  القمةية  النتا ية 
الصي ط   مراكو  مريياط  ع اد  بحير   بحير   دتيط  الإلرل ط  بحير  

 هع اد الصيادين 
 
 
 

 المق مة  
مرررن  تلرررل العديررردل الناميرررة الترررى تمتعتبرررر مصرررر مرررن الررردو 

قدر تالسمكية حيث  الموارد االقتصادية الهامة فى مجال الثروة
مليرون فردان  13الموارد االقتصادية السمكية المصررية ححروالى 

حررروالى  فقررر سرررماك لأليسرررتمن منهرررا فرررى االصترررا  االقتصرررادى و 
المررروارد ن هنررراك فقررردا اقتصررراديا فرررى عنرررى أهررريا يو %، 46.15

سررررراحة مرررررالى م لررررر   جوقرررررد %، 53.85قررررردر  نحرررررو المتاحرررررة ي
مليرررون فرررردان تمثرررن حرررروالى  1.69البحيررررال المصررررية حرررروالى 

تعتبررر و % مررن  جمررالى مسرراحة المرروارد الماريررة المصرررية، 13
التررى ححيرررال مصررر الشررمالية مررن المرروارد االقتصررادية الهامررة و 

دكرررو، ححيررررة  ة، ححيررررة البررررلر، ححيررررة المنزلرررححيررررة تتمثرررن فرررى 
مثرن الل االقتصرادى اأالترى يجرا العمرن علرى االسرتمو   مريوط

كرررررن والتنررررراق  آلهرررررا والعمرررررن علرررررى حمايتهرررررا مرررررن عمليرررررال الت
قررد  لمررا مسرراحة ححيرررة المنزلررة حرروالى ففى مسرراحتها، المسررتمر 
 98تناقصرررا  لرررى حررروالى  1982ألرررد فررردان فرررى عرررام  182

ف،  ينمررا . حسرربا أعمررال الررردم والتج يرر2018ألررد فرردان عررام 
لررد فرردان تناقصررا أ 165والى حة ححيرررة البرررلر حرر لمررا مسررا

،  ينمررا  لمررا مسررراحة 2018ألررد فرردان عررام  67 لررى حرروالى 
 ألرد 4ألد فدان تناقصرا  لرى حروالى  17دكو حوالى  ححيرة  

 لمررررا مسرررراحة ححيرررررة مريرررروط  فررررى حررررينو ، 2018فرررردان عررررام 
م ألد فدان عا  4.8 لى حوالى  قصا تنا  نألد فدا  67حوالى  
لية تمثررررن أن البحيرررررال الشررررما ير حالرررريكرومررررن الجررررد . 2018

، حيررث تعمررن كمنطقررة كبيرررةيئيررة أهميررة اقتصررادية وويولوجيررة وو
 ترررزان  رررين صفرررام صررررل دلترررا صهرررر النيرررن والبحرالمتوسررر   رررد 

 صحرمياه البحر لمناطق الدلتا الشمالية.
  :المشةلة الاحلية

طررن ألررد  194.8يرررال المصرررية صتررا  البح جمررالي    لرر 
مكية صتاجيرة السرالطاقرة اإل% من  جمرالي  10.07  يمثن حوالى

% مرن  جمرالي 52.2طرن، ومليرون    1.9والبال  صحو  صريةمال
طررن .  ينمررا يبلررر  ألررد  373.2المصررايد الطبيعيررة الترري تبلرر  
طرررن )ححيرررة مريررروط  لرردأ 153.7 صتررا  ححيرررال شرررمال الرردلتا 
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طررن، ححيرررة البرررلر  ألررد 7.9 دكررو حيرررة طررن، ح ألررد 8.05
 يمثرن حروالى( طرن  ألد  65.1حيرة المنزلة  ، حطن  ألد  72.5
علرى و  .2018% من  جمالي  صتا  البحيرال المصررية  78.3
الشرمالية وامتالكهررا للعديرد مررن أهميررة ححيررال مصررر مرن الررمم 

المقومال االقتصادية الهامة فى مجال الثروة السرمكية  ال أصهرا 
صتاجيرة إلدرة على المساهمة الكبيرة والفعالرة فرى الطاقرة امير قا

النسرربية فررى االوصررة  اأهميررةتناقصررا  السررمكية المصرررية حيررث
عرررررام  7.9 لرررررى  2005% عرررررام  12.4خيررررررة مرررررن حررررروالى أا

 والريىصتاجيرة السرمكية المصررية إلمالى الطاقرة امن  ج  2018
المقومرررررررال والمررررررروارد  هلهررررررري الكبيررررررررال يتناسرررررررا مررررررر  الحجرررررررم 

صتيجررررة  دور البحيرررررال  لرررري الررررورا  ويرجرررر  تراجرررر القتصررررادية، ا
ملوثرررررال كم لفرررررال الصررررررل الزراعررررري ال التلررررروي حشرررررتي أصررررروا 

عررررل البحيررررال الشرررمالية ل طرررر والصرررناعي والصرررحي كمرررا تت
صتاجهررررا السررررمكي صتيجررررة التعررررد  المسررررتمر إها و تنرررراق  مسرررراحت

ليرررة عليهرررا حالبنرررا  وتمطيتهرررا حالنباترررال  الماريرررة التررري تعرررو  عم
ية تصررررراداالقالصررررريد حاإل رررررافة الررررري العديرررررد مرررررن المشررررركالل 

دعى ذلرررررل عمررررن  دراسررررة اقتصرررررادية تسررررا. ممررررا واالجتماعيررررة 
للوقرررول علرررى أهميرررة هررريه البحيررررال مرررن الناحيرررة االقتصرررادية 

تلرررل البحيررررال وو ررر  التوصررريال المقترحرررة  مشررركاللودراسرررة 
 لها. 

 :األل ا  الاحلية
 عة من االهدال هي: يهدل هيا البحث الى تحقيق مجمو 

ية مرن صتاجية السمكإلللطاقة ا  سبيةالن  اأهميةأوال: دراسة تطور 
البحيررررررررال الشرررررررمالية  لرررررررى الطاقرررررررة و ال المصررررررررية البحيرررررررر 

 صتاجية السمكية المصرية.إلا
صتاجيررررة السرررمكية مررررن ححيرررررال إلثاصيرررا: دراسررررة تطرررور الطاقررررة ا

 مصر الشمالية.
السرمكية  اإلصتاجيرةاقرة  ثالثا: دراسة تطرور التويير  الصرنفى للط

 ية.من ححيرال مصر الشمال
االقتصررادية فرررى ححيررررال مصرررر رأحعررا:  دراسرررة تطرررور المررروارد 

 شمالية.ال

صتاجية للموارد االقتصادية فرى ححيررا إلخامسا:  قياس الكفا ة ا
 ل مصر الشمالية.

الطاقرررررة سادسرررررا: دراسرررررة العوامرررررن االقتصرررررادية المررررر ثرة علرررررى 
 مصر الشمالية.  حيرالفى ح اإلصتاجية السمكية

 اإلصتاجيررررةتنميررررة الطاقررررة  لومعوقرررراسادسررررا: دراسررررة مشرررركالل 
 ية من البحيرال الشمالية والتوصيال المقترحة لها.سمكال
 :سليب الاحلواأل

سرررررلوح التحليرررررن ألتحقيرررررق أهررررردال الدراسرررررة ترررررم اسرررررت دام 
حيث يقروم المرنها الوصرفي علري جمر  البياصرال ومرن الوصفي  

كمرا ترم اسرت دام الحلرول المناسربة ،   ثم وصد الفراهرة وو ر 
والمتعردد  البسري  ن الكمى مثن االصحدار ال طى  أسلوح التحلي

حصرررارية فرررري دراسررررة وتحليررررن إلووعرررأل اأسرررراليا والمقررررايير ا
 ،مثررن المتوسرر  الحسررا ىالعالقررال االقتصررادية  ررين المتميرررال 

  النسا المئوية.و 
 :مصادر الإليانات

المنشرررورة وميرررر الثاصويرررة البياصرررال عتمررردل الدراسرررة علرررى ا 
ر تصررادية علررى مسررتوى جمهوريررة مصررالمنشررورة للمتميرررال االق

العرويررررة وقررررد تررررم الحصررررول علررررى هرررريه البياصررررال مررررن النشرررررال 
والم سسررال المهتمررة حقطررا  والرردوريال الترري تصرردرها الهيئررال 

السرررمكي المصررررى، وهرررى هيئرررال ويارة الزراعرررة متمثلرررة صترررا  إلا
قتصررراد الزراعررري، الهيئرررة العامرررة لتنميرررة فرري اإلدارة المركزيرررة لال

مركز  للتعبئة العامة، ي المكية، وكيلل صشرال الجهاالثروة الس
وليرة وترم الحصرول عليهررا وكريلل ترم االعتمراد علرى البياصررال اأ

مررررالى عرررردد أفرادهررررا  جمررررن خررررالل  العينررررة البحثيررررة والتررررى  لرررر  
مويعرررة علررررى أروررر  ححيرررررال هرررى المنزلررررة،  صرررريادا 88حررروالى 

ة حكن منها دكو، مريوط ،  ل  عدد أفراد العينة البحثي رلر،  الب
لكرررن منهرررا علرررى الترتيرررا،  صرررياد 20، 23، 22، 23حررروالى 

%  من  جمالى 22.74، 26.13، 25،  26.13تمثن حوالى  
حاالعتمرراد   عرردد الصرريادين حالعينررة البحثيررة، تررم جمرر  البياصررالأ 

مرررر  علرررري أسررررلوح البحررررث السررررري  كمسررررلوح للتعامررررن المباشررررر 
 رية( مركزة )البالمبحوثين، وقد است دما المناقشة الجماعية ال
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focus group discussion   وقرد ترراوح عردد المبحروثين ،
مبحوثررررا ، وقررررد تررررم عقررررد ثماصيررررة  12-8حكررررن مجموعررررة مررررا ين 

 واقرر  مجمرروعتين صقاشرريتين حكررن مجموعررال صقاشررية للمبحرروثين 
دى وأعضررررا  ححيرررررة، اأفررررراد الرررريين شررررملتهم الدراسررررة هررررم صرررريا

ححيرررررال مصررررر  الجمعيررررال التعاوصيررررة لصررررارد  اأسررررماك فرررري
سررررال النقاشررررية حمقررررر الجمعيررررال م عقررررد الجلد تررررالشررررمالية، وقرررر

التعاوصيررة لصرراردى االسررماك ومقررر الهيئررة العامررة لتنميررة للثررروة 
 السمكية.

 الاتائج الاحلية ومااقشتتا: 
متتن  الاقتتإلية للماقتتة ا نتا يتتة القتتمةية األلميتتةهو : دراستتة 

 تا يتة القتمةيةى الماقتة ا نالاحيرات المصرية والشتمالية  لت
 :المصرية

تطورالط  االصتاجية دراسة  المصرية،   اقة  السمكية 
المصرية،    تطورالطاقة البحيرال  من  السمكية  االصتاجية 

ا  اأهميةو  الطاقة  لها  لى  السمكية  إلالنسبية  المصرية،  صتاجية 
  اأهمية لبحيرال الشمالية،  صتاجية السمكية من اإلتطورالطاقة ا

ا من  لكن  لها  ا النسبية  المصرية،  إللطاقة  السمكية  صتاجية 
المصريةإلا  اقةالطو  البحيرال  من  السمكية  ما    صتاجية  تبين 

 .   يلى
 اتجاهررررا ات رررريلصتاجيررررة السررررمكية المصرررررية إلأن الطاقررررة ا

(، حيث  ل  2018-2005فترة )عاما تصاعديا وذلل خالل ال
حمعرردل ييررادة معنرروى  حصرراريا  %  5.7ى معرردل النمررو السررنو 

برال  وس  السنوى والألد طن من المت 77.3الى سنوى  ل  حو 
صتاجيرررررة إلتبرررررين أن الطاقرررررة اكمرررررا مليرررررون طرررررن،  1.35حرررررولى 

  2005ألد طن عرام  889.3حوالى  االسمكية المصرية  لم
 زيرادة قردرها  2018مليرون طرن عرام  1.9 لري حروالى  لدادي ا

تبررين أن الطاقررة كمررا  ل صفررر الفترررة،% خررال 117.55حرروالى 
عامرا   ااتجاهر  ات ريلالبحيرال المصررية  سمكية من  صتاجية الإلا

(، حيررررث  لرررر  2018-2005تصرررراعديا وذلررررل خررررالل الفترررررة )
حمعررردل ييرررادة وى  حصررراريا نرررمع%  1.4معررردل النمرررو السرررنوى 

ألد طن من المتوس  السنوى والبرال   2.36  حوالى سنوى  ل
صتاجيرررررة إلأن الطاقرررررة ا كمرررررا تبرررررين، ألرررررد طرررررن 168.7حرررررولى 

ألرررد  158.6حررروالى  ايررررال المصررررية  لمرررالسرررمكية مرررن البح
ألررد طررن عررام  194.8 لرري حرروالى  لدادي ا 2005عررام طررن 

% خررررالل صفررررر الفترررررة،  22.88 زيرررادة قرررردرها حرررروالى  2018
صتاجيررررررة السررررررمكية مررررررن إلالنسرررررربية للطاقررررررة ا اأهميررررررةوودراسررررررة 

صتاجيرررة السرررمكية المصررررية إلالبحيررررال المصررررية  لرررى الطاقرررة ا
%عررام  17.8حررد أقصررى  لرر  حرروالى تبررين أصهررا تراوحررا  ررين 

، وولررر  2016% عرررام  9.3ى دصرررى  لررر  حررروالأ دحرررو ،  2005
 كمرا% خرالل صفرر الفتررة،  12.4المتوس  السنوى لها حروالى 

السرررررمكية مررررن البحيرررررال الشرررررمالية  اإلصتاجيررررةتبررررين أن الطاقررررة 
-2005لرررل خرررالل الفتررررة )عامرررا تصررراعديا وذ اتجاهرررا ات ررريل
معنرررررروى % 2.6السررررررنوى  (، حيررررررث  لرررررر  معرررررردل النمررررررو2018
ألررد طررن مررن  3.28ى حرروالة سررنوى  لرر  حمعرردل ييرراد  حصرراريا

تبررين كمررا ألررد طررن،  126.1المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى 
 اصتاجيررررة السررررمكية مررررن البحيرررررال الشررررمالية  لمررررإلأن الطاقررررة ا

لى حرررررروا  لرررررري لدادي ا 2005ألررررررد طررررررن عررررررام  110حرررررروالى 
 39.73ى  زيرررادة قررردرها حررروال 2018ألرررد طرررن عرررام  153.7

صتاجيرة إلالنسبية للطاقرة ا ةهمياأ% خالل صفر الفترة،  دراسة  
صتاجيررة السررمكية إلالسرمكية مررن البحيررال الشررمالية الررى الطاقرة ا

 12.4المصرية تبين اصها تراوحرا  رين حرد أقصرى  لر  حروالى 
،  2016% عرام  7.3  حرد ادصرى  لر  حروالىو ،  2005%عام  

، % خررالل صفررر الفترررة 9.3وولرر  المتوسرر  السررنوى لهررا حرروالى 
السمكية مرن البحيررال  اإلصتاجيةلنسبية للطاقة  دراسة اأهمية ا

صتاجيرة السرمكية مرن البحيررال المصررية إلالشمالية  لى الطاقة ا
عررررام  80.3تبررررين اصهررررا تراوحررررا  ررررين حررررد أقصررررى  لرررر  حرررروالى 

وولرر    2008% عررام  65.9ى حرروال، وحررد أدصررى  لرر  2017
 % خررررالل صفررررر الفترررررة. 74.8لى المتوسرررر  السررررنوى لهررررا حرررروا

 .(2، 1)جدولى رقم 
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نتا يتة ل نتا ية القمةية من الاحيترات المصترية ط الاحيترات الشتمالية  لتى الماقتة ال الاقإلية للماقة ا  األلميةهمير .1  ول رقم

  2018 - 2005المصرية بالمن   ل المتر  ا

 تاياالق
الماقة  

نتا ية ل ا
القمةية  
 المصرية 
 ا،ن 

نتا ية ل ا الماقة
القمةية من  
 الاحيرات المصرية 

 ا،ن 
% 
 

نتا ية ل الماقة ا
القمةية من  
 الاحيرات الشمالية 

 ا،ن 

 الاقإلية %  األلمية
الماقة  

نتا ية ل ا
 المصرية 

نتا ية من  ل الماقة ا
 الاحيرات المصرية 

2005 889300 158562 17.8 110017 12.4 69.4 

2006 970923 151312 15.6 108652 11.2 71.8 

2007 1008008 144033 14.3 106132 10.5 73.7 

2008 1067630 157884 14.8 109005 10.2 69.0 

2009 1092888 172242 15.8 113442 10.4 65.9 

2010 1304794 179199 13.7 133879 10.3 74.7 

2011 1362174 163339 12.0 117364 8.6 71.9 

2012 1371975 173416 12.6 129195 9.4 74.5 

2013 1454401 182525 12.5 145774 10.0 79.9 

2014 1481882 170932 11.5 133255 9.0 78.0 

2015 1518943 171475 11.3 133604 8.8 77.9 

2016 1706273 158475 9.3 124520 7.3 78.6 

2017 1822800 183463 10.1 147279 8.1 80.3 

2018 1934742 194851 10.1 153734 7.9 78.9 

 74.8 9.3 126132 12.4 168693 1356195 المتوسط 

 المصدر: جمعا وحسبا من: 
 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.  -1
 ة، أعداد متفرقة.صر العرويتا  السمكي في جمهورية مامة واالحصا ،  حصا ال االصالجهاي المركز  للتعبئة الع-2
 

  نتا ية القمةية المصريةط الاحيرات المصريةطل للماقة اةماى العام  نتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجاه ال .2  ول رقم  
  2018 - 2005الاحيرات الشمالية بالمن   ل المتر  ا

 المتوس   R2 F المعادلة  المتمير 
معدل 
 النمو

سمكية صتاجية الإلالطاقة ا
صرية )طن(. الم  

Ŷ = e13.663+ 0.057X 
(646.469)  )23.104( ** 

0.976 533.815**   1356195 5.7 

صتاجية السمكىة من إلالطاقة ا
 البحيرال المصرية )طن(. 

Ŷ = e11.929+ 0.014 X 
(343.741)  )3.405( ** 

0.449 11.591** 168693 1.4 

صتاجية السمكىة من إلالطاقة ا
لية )طن(. البحيرال الشما  

Ŷ = e11.545+ 0.026 X 
(311.567)  )5.916( ** 

0.726 34.999** 126132 2.6 

 .  2018-2005الزمن خالل الفترة  x  المتمير مو   الدراسة،   Ŷ: حيث
 . 0.01** معنوى عند مستوى 
 .1ل الواردة حالجدول رقمالتحلين االحصارى للبياصاالمصدر: حسبا من:
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نتا يتة القتمةية متن ل ة االاقإلية للماقت  ةاأللمي انيا: دراسة  
  :الاحيرات الشمالية

صتاجيرررررة السرررررمكية مرررررن ححيررررررال إلدراسرررررة تطرررررور الطاقرررررة ا 
النسرربية لكررن منهررا  اأهميررةو  دكررو، مريرروط ، المنزلررة، البرررلر، 

حيررال الشرمالية. صتاجية السرمكية  لرى البإل لى  جمالى الطاقة ا
 ات رريلححيرررة المنزلررة  صتاجيررة السررمكية مررنإلن الطاقررة اتبررين أ
(، 2018 -2005عامررا تصرراعديا وذلررل خررالل الفترررة ) اتجاهررا

حمعدل معنوى  حصاريا %    3.1حيث  ل  معدل النمو السنوى  
ألرد طرن مرن المتوسر  السرنوى   16.6ييادة سرنوى  لر  حروالى  

صتاجيررة إلتبرين أن الطاقررة اكمررا ألرد طررن،  53.6والبرال  حررولى 
ألررد طررن عررام  39.8حرروالى  امررل السرمكية مررن ححيرررة المنزلررة 

 زيرادة  2018ألد طرن عرام  65.1 لي حوالى   لدادي ا  2005
 اأهميررة% خررالل صفررر الفترررة ، وودراسررة 63.36قرردرها حرروالى 

صتاجيرررررة السرررررمكية مرررررن البحيررررررال إلالنسررررربية لهرررررا  لرررررى الطاقرررررة ا

 55.8حررا  ررين حررد أقصررى  لرر  حرروالى الشررمالية تبررين اصهررا تراو 
وولرر   2016م عررا % 34  حرروالى وحررد أدصررى  لرر ،2013عررام 

 % خالل صفر الفترة.  42.2لها حوالى المتوس  السنوى 
حين  ا  تبين  فى  الطاقة  ححيرة إلأن  من  السمكية  صتاجية 

وذلل  اتجاها  ات يلالبرلر   تصاعديا  الفترة   عاما  خالل 
ال  (، حيث2018  -2005) السنوى   ل  معدل  %    2.3نمو 

سنوى  ل معنوى  حصاريا   ييادة  ألد    1.35حوالى    حمعدل 
تبين كما  ألد طن،    58.9لمتوس  السنوى والبال  حولى  من ا

ا الطاقة  السمكية  إلأن  البرلر  من  صتاجية  حوالى    ا لمححيرة 
ألد    72.5 لي حوالى  ل  داد  ي ا  2005ألد طن عام    55.2

فر  % خالل ص  31.38رها حوالى   زيادة قد  2018طن عام  
وودرا لها    اأهميةسة  الفترة،  االنسبية  الطاقة  صتاجية  إل لى 

حد  تراوحا  ين  اصها  تبين  الشمالية  البحيرال  من  السمكية 
، 2016عام  55.1أقصى  ل  حوالى 

  2018 - 2005نتا ية القمةية من الاحيرات الشمالية بالمن   ل المتر  ال الاقإلية للماقة ا األلميةهمير  .3  ول رقم

 السنوات 

 مريوط بحيرة  دكو بحيرة أ  بحيرة البرلس  بحيرة المنزلة 
نتاجية  إلالطاقة ا 

ن  السمكية م

 لية البحيرات الشما 

الطاقة  

نتاجية  إلا

 السمكية 

% 

الطاقة  

نتاجية  إلا

 السمكية 

 

% 

 

الطاقة  

نتاجية  إلا

 السمكية 

% 

الطاقة  

نتاجية  إلا

 السمكية 

% 

2005 39857 36.2 55249 50.2 9619 8.7 5292 4.8 110017 

2006 41193 37.9 53262 49.0 8986 8.3 5211 4.8 108652 

2007 36783 34.7 58291 54.9 6645 6.3 4413 4.2 106132 

2008 46457 42.6 52305 48.0 5891 5.4 4352 4.0 109005 

2009 48023 42.3 53695 47.3 6206 5.5 5518 4.9 113442 

2010 61075 45.6 60392 45.1 6493 4.8 5919 4.4 133879 

2011 59779 50.9 45771 39.0 6387 5.4 5427 4.6 117364 

2012 62272 48.2 52920 41.0 6576 5.1 7427 5.7 129195 

2013 81385 55.8 50584 34.7 6169 4.2 7636 5.2 145774 

2014 55022 41.3 64915 48.7 5855 4.4 7463 5.6 133255 

2015 50034 37.4 66041 49.4 5228 3.9 12301 9.2 133604 

2016 42305 34.0 68571 55.1 5083 4.1 8561 6.9 124520 

2017 60538 41.1 70421 47.8 7200 4.9 9120 6.2 147279 

2018 65113 42.4 72591 47.2 7972 5.2 8058 5.2 153734 

 126132 5.4 6907 5.4 6736 47.0 58929 42.2 53560 المتوسط 

 : المصدر : جمعا وحسبا من
 جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.،  حصا ال االصتا  السمكي في الثروة السمكيةالعامة لتنمية الهيئة   -1
 الجهاي المركز  للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة. – 2
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  المتوسرر  وولرر 2013% عررام  34.7وحررد أدصررى  لرر  حرروالى 
تبرررين أن  اكمرررخرررالل صفرررر الفتررررة، %  47السرررنوى لهرررا حررروالى 

عامرا  اتجاهرا ات ريلدكرو  صتاجية السمكية مرن ححيررة إلالطاقة ا
(، حيرث  لر  معردل 2018 -2005تنايليا وذلل خرالل الفتررة )

 تناق حمعدل مير معنوى  حصاريا %   1.9السنوى    التناق 
مررن المتوسرر  السررنوى % 1.9طررن  127.9سررنوى  لرر  حرروالى 

الصتاجيرة الطاقرة اتبين أن كما لد طن، أ   6.73والبال  حولى  
ألرررد طرررن عرررام  9.6حررروالى  ا لمررردكرررو  مكية مرررن ححيررررة السررر

 2018ألررررد طررررن عررررام   7.9 لرررري حرررروالى  ااص فضرررر 2005
% خررررالل صفررررر الفترررررة.  20.65حرررروالى  هاقرررردر   نسرررربة صقرررر 

صتاجيرة السرمكية مرن إلالطاقة ا النسبية لها  لى  اأهميةوودراسة  
أقصى  ل  حوالى   اصها تراوحا  ين حد البحيرال الشمالية تبين

  2016% عرام  4.1وحد أدصى  ل  حروالى  ،2005عام   8.7
% خررالل صفررر الفترررة،  5.4وولرر  المتوسرر  السررنوى لهررا حرروالى 

صتاجيررررة السررررمكية مررررن ححيرررررة مريرررروط إلتبررررين أن الطاقررررة ا كمررررا
 -2005اعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة )ا تصرررعامررر اتجاهرررا ات ررريل
معنررررررروى  % 6دل النمرررررررو السرررررررنوى (، حيرررررررث  لررررررر  معررررررر2018

طرررن مررررن  414.4حمعرررردل ييرررادة سررررنوى  لررر  حرررروالى  حصررراريا 
تبررين أن  كمرراألررد طررن،  6.9المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى 

 5.2حروالى  ا لمرصتاجية السرمكية مرن ححيررة مريروط إلالطاقة ا
ألرررد طرررن عرررام  8والى ي حررر لررر لدادي ا 2005ألرررد طرررن عرررام 

% خررررالل صفررررر الفترررررة،  52.28 زيرررادة قرررردرها حرررروالى  2018
 مرنصتاجيرة السرمكية إلالنسبية لها  لى الطاقة ا  اأهميةوودراسة  

البحيرال الشمالية تبين اصها تراوحا  ين حد أقصى  ل  حوالى 
  2008% عرام  4وحد أدصى  ل  حروالى   ،2015عام  %  9.2

 % خررالل صفررر الفترررة 5.4والى هررا حرروى لوولرر  المتوسرر  السررن
 (.4، 3جدولى رقم )

 

نتا ية القمةية متن بحيترات الماةلتةط الإلترل ط ل للماقة االتق ير الحصائو لمعاد ت ا هجاه الةماى العام    ائجنت  .4  ول رقم  
   2018 -  2005دتيط مرييا  بالمن   ل المتر   ا 

 مع ل الامي  المتيسو 2R F المعادلة المت ير
صتاجية السمكية ححيرة المنزلة إلالطاقة ا

 )طن(
Ŷ = e10.634+ 0.031 X 

(97.474)   )2.397 ( * 
0.267 5.745* 53560 3.1 

صتاجية السمكية ححيرة البرلر إلالطاقة ا
 )طن(

Ŷ = e10.806 + 0.023 X 
(177.222)  )3.154 ( ** 

0.40 9.95** 58929 2.3 

صتاجية السمكية ححيرة  إلالطاقة ا
 طن(  دكو) 

Ŷ = e8.940 - 0.019 X 
       - 1.636)-(   (991.49 )   

0.114 2.677- 6736  (1.9- )  

صتاجية السمكية ححيرة مريوط إلالطاقة ا
 )طن(

Ŷ = e8.345 + 0.060 X 
   ** (5.371) (87.261  ) 

0.682 28.85** 6907 6 

 2018.-2005الزمن خالل الفترة  x  المتمير مو   الدراسة،   Ŷ: حيث
 مير معنوى.-.     0.01** معنوى عند مستوى   ، 0.05عند مستوى نوى * مع
 . 3التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدول : حسبا من:صدرالم
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نتا يتتتتة ل  اللتتتتا: دراستتتتة همتتتتير التيزيتتتتل الصتتتتامى للماقتتتتة ا
 القمةية من بحيرات مصر الشمالية 

الصتتامى  نتا يتتة القتمةية ،اقتتا للتيزيتلل همتير الماقتة ا -1
 :من بحير  الماةلة

 ة المنتجرررررة مرررررن ححيررررررةدراسرررررة تطرررررور االصرررررنال السرررررمكي 
عارلرررة الحنشررران، الجمبررررى، البيرررال، الالمنزلرررة وهرررى البلطرررى، 

صنال االصق ،   حشارش،المبروك    كا وريا،القرامي ،  البورية،  ال
قررررررارو ، قشررررررر الدصير، الررررربسرررررراريا، الخررررررى وهررررررى تضرررررم )اال
صتاجيرة مرن أسرماك إلقرة ان الطاتبرين أ  بيال، لول، موسى(.ال

الفترررررة  ديا وذلررررل خرررراللتصرررراع عامررررا اتجاهررررا ات رررريلالبلطررررى 
% 1.6يررررث  لرررر  معرررردل النمررررو السررررنوى (، ح2018 -2005)

طن  386والى حمعدل ييادة سنوى  ل  حمير معنوى  حصاريا  
تبرين كمرا الد طن،   24.1من المتوس  السنوى والبال  حولى  

 17.3حرروالى  االبلطررى  لمرر صتاجيررة مررن أسررماكإلأن الطاقررة ا
ام ألد طن ع 25.3والى   لي ح  لدادي    2005الد طن عام  

تبرين  كما% خالل صفر الفترة، 46لى   زيادة قدرها حوا  2018
عامررا  اتجاهررا ات رريلبيررال الصتاجيررة مررن أسررماك إلأن الطاقررة ا

(، حيرث  لر  معردل 2018 -2005تنايليا وذلل خرالل الفتررة )
 تنرررراق حمعرررردل ى  حصرررراريا نررررو مع% 34.8السررررنوى  التنرررراق 

ال  السررنوى والبرر لمتوسرر ن مررن اطرر 322.9سررنوى  لرر  حرروالى 
صتاجيررة مررن أسررماك إلتبررين أن الطاقررة ا كمرراطررن،  928حررولى 

 ااص فضرر 2005ألررد طررن عررام   2.9حرروالى  ابيررال  لمررال
حررروالى  هاقررردر  نسررربة صقررر   2018طرررن عرررام 76 لررري حررروالى 

صتاجية من إلقة اتبين أن الطا كما% خالل صفر الفترة، 3725
رة الل الفترليرا وذلرل خرعامرا تناي  اتجاها ات يلجمبرى الأسماك  

السررررررررنوى  التنرررررررراق ل (، حيررررررررث  لرررررررر  معررررررررد2018 -2005)
سرررنوى  لررر  حررروالى  تنررراق حمعررردل معنررروى  حصررراريا % 34.3
ألررد  1.02طررن مررن المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى  351.2
 ابررى  لمرمجالصتاجية من أسرماك إلتبين أن الطاقة اكما  طن،  
لى  لرري حرروا ااص فضرر 2005ألررد طررن عررام  3.053حرروالى 

%  5256حررروالى   نسررربة صقررر  قررردرها 2018عرررام  طرررن 57
 خالل صفر الفترة،

حنشرران الصتاجيررة مررن أسررماك إلتبررين أن الطاقررة ا فررى حررين 
 -2005خرررررالل الفتررررررة ) عامرررررا تنايليرررررا وذلرررررل اتجاهرررررا ات ررررريل
نرررروى عم% 20السررررنوى  التنرررراق (، حيررررث  لرررر  معرررردل 2018

طرررن مرررن  14.2سرررنوى  لررر  حررروالى  تنررراق حمعررردل  حصررراريا 
تبرين أن الطاقررة  كمراطرن،  71ال  حرولى لمتوسر  السرنوى والبرا
طرررن عرررام  150حررروالى  احنشررران  لمرررالصتاجيرررة مرررن أسرررماك إلا

 نسرررربة  2018طررررن عررررام  14 لرررري حرررروالى  ااص فضرررر 2005
، كمررا تبررين % خررالل صفررر الفترررة 971.4حرروالى  صقرر  قرردرها
صتاجيرة مرن أسرماك العارلرة البوريرة ات ريل اتجاهرا إلا أن الطاقرة

(، حيرررث 2018 -2005ل الفتررررة )ا تصررراعديا وذلرررل خررالعامرر
معنرررروى  حصرررراريا حمعرررردل  %17.3 لرررر  معرررردل النمررررو السررررنوى 
ألرد طرن مرن المتوسر  السرنوى  1.96ييادة سنوى  لر  حروالى 

صتاجية إلألد طن، كما تبين أن الطاقة ا 11.38والبال  حولى  
ألد طرن عرام  5.084حوالى  االعارلة البورية  لم سماكمن أ

 2018ام ألررررررد طررررررن عرررررر 20.9 دادل  لرررررري حرررررروالىي ا 2005
% خالل صفرر الفتررة، كمرا تبرين   311.13 زيادة قدرها حوالى  

صتاجيررة مررن أسررماك القرررامي  ات رريل اتجاهررا عامررا إلأن الطاقررة ا
(، حيررررث  لرررر  2018 -2005تصرررراعديا وذلررررل خررررالل الفترررررة )

% معنرررروى  حصرررراريا حمعرررردل ييررررادة 5.6السررررنوى نمررررو معرررردل ال
لمتوسرر  السررنوى والبررال  طررن مررن ا 635.5والى سررنوى  لرر  حرر

صتاجيررة مررن إلألررد طررن، كمررا تبررين أن الطاقررة ا 11.34حررولى 
 2005ألررررد طررررن عررررام  7.2حرررروالى  اأسررررماك القرررررامي   لمرررر

 زيرررادة قررردرها  2018ألرررد طرررن عرررام  14دادل  لررري حررروالى ي ا
الفتررررة. كمرررا تبرررين أن الطاقرررة  صفرررر % خرررالل 92.72حررروالى 

اهررررا عامررررا تنايليررررا جلكا وريررررا ات رررريل اتصتاجيررررة مررررن أسررررماك اإلا
(، حيررررررث  لرررررر  معرررررردل 2018 -2005وذلررررررل خررررررالل الفترررررررة )

% ميررررررر معنرررررروى  حصرررررراريا حمعرررررردل 0.09التنرررررراق  السررررررنوى 
طررررن مررررن المتوسرررر  السررررنوى  2.1سررررنوى  لرررر  حرررروالى  تنرررراق 

صتاجيررة مررن إلة الطاقررطررن، كمررا تبررين أن ا 234والبررال  حررولى 
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 2005عررررررررام  طررررررررن 164حرررررررروالى  اأسررررررررماك الكا وريررررررررا  لمرررررررر
 نسرررربة صقرررر   2014طررررن عررررام  135لرررري حرررروالى فضررررا  اص 

تبررين أن  فرى حررينط% خرالل صفررر الفترررة 21.48حرروالى  قردرها
 اتجاهررا ات رريلحشررارش الصتاجيررة مررن أسررماك مبررروك إلالطاقررة ا

 لرر   (، حيررث2018 -2005الل الفترررة )عامررا تنايليررا وذلررل خرر
حمعررررردل  معنررررروى  حصررررراريا %13.8السرررررنوى  التنررررراق ل معرررررد

طررن مررن المتوسرر  السررنوى  176.2سررنوى  لرر  حرروالى  اق نررت
صتاجيررة إلتبررين أن الطاقررة اكمررا ألررد طررن،  1.2والبررال  حررولى 

ألرد طرن عرام  1.2حوالى   احشارش  لمالمن أسماك مبروك  
 نسرررربة  2018ن عررررام طرررر 837 لرررري حرررروالى اص فضررررا 2005

تبررين  كمررا% خررالل صفررر الفترررة،  47.19لى واحرر صقرر  قرردرها
عامررررا  اتجاهررررا ات رررريلصتاجيررررة مررررن أسررررماك صقرررر  إلأن الطاقررررة ا

(، حيرث  لر  معردل 2018 -2005تنايليا وذلل خرالل الفتررة )
 تنراق حمعردل  مير معنروى  حصراريا %5.2السنوى   التناق 

سرررنوى والبرررال  طرررن مرررن المتوسررر  ال 8.89سرررنوى  لررر  حررروالى 
صتاجيررة مررن أسررماك إلتبررين أن الطاقررة ا اكمررطررن،  171حررولى 

 لرررري  ااص فضرررر 2005عررررام طررررن  147حرررروالى  اصقرررر    لمرررر
 126.1حروالى   نسبة صق  قردرها 2013طن عام   65حوالى

صتاجيررررة مررررن إل، كمررررا تبررررين أن الطاقررررة ا% خررررالل صفررررر الفترررررة
ل االخررررى ات ررريل اتجاهرررا عامرررا تنايليرررا وذلررر أسرررماك االصرررنال
عرررردل التنرررراق  حيررررث  لرررر  م(، 2018 -2005خررررالل الفترررررة )

سرررنوى  تنررراف معررردل % ميرررر معنررروى  حصررراريا ح3.2السرررنوى 
طررن مررن المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى  107.9 لرر  حرروالى 

صتاجيررة مررن أسررماك إلألررد طررن، كمررا  تبررين أن الطاقررة ا 2.99
 2005ألرررد طرررن عرررام  2.4والى حررر ااالصرررنال االخررررى  لمررر

صقر  بة  نسر 2015ألد طرن عرام  1.9والى اص فضا  لي ح
، 5) % خررالل صفررر الفترررة جرردولى رقررم 25.32حرروالى  قرردرها

6.) 

 2018)  -2005نتا ية القمةية ،اقا للتيزيل الصامى من بحير  الماةلة بالمن   ل المتر  ال همير الماقة ا .5  ول رقم

 السنوات 
البلطى  

 )طن(

 بياض ال

 )طن(

  جمبرى ال

 طن()

 حنشان ال

 )طن(

عائلة  ال

 بورية

 ()طن

 قراميط ال

 )طن(

 كابوريا ال

 )طن(

مبروك  

 حشائش ال

 )طن(

 نقط

 ()طن

صناف  اال

 االخرى

 )طن(

 االجمالى 

 )طن(

2005 17364 2907 3053 150 5084 7272 164 1232 147 2484 39857 

2006 17547 1631 2349 257 1838 9597 366 4249 172 3187 41193 

2007 20539 1029 1671 283 2130 5445 215 2270 296 2905 36783 

2008 25557 1891 2560 12 3175 5689 268 1946 248 5111 46457 

2009 18818 4016 2761 21 4709 8643 282 3373 307 5093 48023 

2010 33545 515 501 66 10062 11202 266 849 242 3827 61075 

2011 32076 396 512 30 10282 12347 220 486 170 3260 59779 

2012 26805 198 195 20 15476 16513 266 305 99 2395 62272 

2013 31380 77 195 44 25317 21926 136 222 65 2023 81385 

2014 23347 50 145 15 15237 13544 135 360 85 2104 55022 

2015 22438 70 160 60 14867 9671 189 507 90 1982 50034 

2016 19096 54 126 9 11353 8790 224 494 135 2024 42305 

2017 23885 81 47 9 18922 14229 242 744 154 2225 60538 

2018 25355 76 57 14 20902 14015 309 837 177 3371 65113 

 53560 2999 171 1277 234 11349 11382 71 1024 928 24125 المتوسط 

 :  المصدر : جمعا وحسبا من
 .صر العروية، أعداد متفرقةلسمكي في جمهورية ماالصتا  ا ة،  حصا الالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي - 1
 الجهاي المركز  للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.  – 2
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  لتيزيل الصتامى متن بحيتر نتا ية القمةية ،اقا لل للماقة انتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجاه الةماى العام .6  ول رقم
    2018 -2005الماةلة بالمن   ل المتر  ا

معادلةلا المت ير  R2 F مع ل الامي  المتيسو 

 البلطى )طن(
Ŷ = e 9.946+ 0.016 X 

(81.123) (1.136) -   
0.022 1.290- 24125 1.6 

بياض )طن(ال  
Ŷ = e  8.387- 0.348 X 

      ** )-(7.243 (20.503 ) 
0.797 52.461** 928  (34.8- )  

جمبرى )طن(ال  
Ŷ = e8.625  - 0.343 X 

    ** )-.503 (11  )33.990 ( 
0.910 132.319** 1024 34.3  -) ) 

حنشان )طن(ال  
Ŷ = e  5.063 - 0.200 X 

        ** )-(3.448    (10.277 ) 
0.456 11.888** 71 20 - ) ) 

عائلة بورية )طن(ال  
Ŷ = e  7.759 +  0.173 X 

        ** (5.423)   (28.482) 
0.686 29.408** 11382 17.3 

)طن( قراميط ال  
Ŷ = e 8.846 + 0.056 X 

        * (2.530)   (47.020 ) 
0.294 6.400* 11349 5.6 

كابوريا )طن( ال  
Ŷ = e  5.483   - 0.009 X 

        - )-(0.425   (31.921) 
0.067 0.180- 234  (0.09 - )  

حشائش )طن( المبروك   
Ŷ = e 7.796 -  0.138 X 

        * )-(2.861   (18.197) 
0.356 8.185* 1277  (13.8- )  

 نقط )طن( 
Ŷ = e 5.431 - 0.052 X 

        - ) -(1.788    (21.739) 
0.145 3.197- 171  (5.2  - )  

خرى االصناف اال

 )طن(

Ŷ = e  8.266 - 0.036 X 
        - )-(1.813   (48.265) 

0.150 3.285- 2999  (.63- )  

 2018.-0520الزمن خالل الفترة  x  المتمير مو   الدراسة، Ŷ: حيث
 مير معنوى.-.        0.01** معنوى عند مستوى   ،0.05د مستوى وى عن* معن

  .(5)رقم التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدول المصدر: حسبا من:

 

مى للتيزيتل الصتانتا يتة القتمةية ،اقتا  ل همير الماقتة ا  -2
 :الإلرل من بحير  

ححيررررررة  دراسرررررة تطرررررور االصرررررنال السرررررمكية المنتجرررررة مرررررن 
حنشرران الجمبرررى، البيررال، البسرراريا، البلطررى، الى البرررلر وهرر

صررررررنال االحشررررررارش، المبررررررروك  قرررررررامي  ،البوريررررررة، العارلررررررة ال

قررررررارو ، قشررررررر الدصير، سرررررريلي يا، الررررررخرررررررى وهررررررى تضررررررم )اال
الطاقرررررة أن  تبرررررين صقرررر (.ط كا وريررررا، موسرررررىالبيررررال، لرررررول، ال
صرراعديا عامررا ت اتجاهررا ات رريلبسرراريا الصتاجيررة مررن أسررماك إلا

يررث  لر  معرردل النمررو (، ح2018 -2005الفتررة ) وذلرل خررالل
حمعدل ييادة سرنوى  لر  مير معنوى  حصاريا %    7.2السنوى  
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 896طن من المتوسر  السرنوى والبرال  حرولى   64.51حوالى  
 ابسراريا  لمرالاك تبين أن الطاقرة االصتاجيرة مرن أسرمكما  طن،  
ألررد  1.3 لرري حرروالى  لدادي ا 2005طررن عررام  184حرروالى 

الل صفرررر % خرر 63.8 زيرررادة قرردرها حررروالى  2018طررن عررام 
صتاجيررررة مررررن أسررررماك البلطررررى إلكمررررا تبررررين أن الطاقررررة ا ،الفترررررة

 -2005مرررا تصررراعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة )ات ررريل اتجاهرررا عا
نرررروى % مع 10.2(، حيررررث  لرررر  معرررردل النمررررو السررررنوى 2018

ألرد طرن مررن  3.07 حصراريا حمعردل ييررادة سرنوى  لر  حرروالى 
ألرد طرن، كمرا تبرين أن   30.1ل  حولى  وس  السنوى والباالمت

ألرد  28.4حروالى  اصتاجية مرن أسرماك البلطرى  لمرإلالطاقة ا
ألرررد طرررن عرررام  42.6دادل  لررري حررروالى ي ا 2005طرررن عرررام 

 خررالل صفررر الفترررة، كمررا%  50 زيررادة  قرردرها حرروالى  2018
صتاجيررة مررن أسررماك البيررال ات رريل اتجاهررا إلتبررين أن الطاقررة ا

(، حيررث 2018 -2005ل الفترررة )تصرراعديا وذلررل خررال عامررا
حمعررردل  معنررروى  حصررراريا % 13.6 لررر  معررردل النمرررو السرررنوى 
طررررن مررررن المتوسرررر  السررررنوى  94.7ييررررادة سررررنوى  لرررر  حرررروالى 

طررن، كمررا تبررين أن الطاقررة االصتاجيررة مررن  697والبررال  حررولى 
 2005ألرررد طرررن عرررام  1.06حررروالى  االبيرررال  لمررر أسرررماك

 زيادة  قردرها  2018ألد طن عام  1.18دادل  لي حوالى  ي ا
أن الطاقررررة  كمررررا تبررررين الل صفررررر الفترررررة،% خرررر 11.5حرررروالى 

صتاجيررة مررن أسررماك الجمبرررى ات رريل اتجاهررا عامررا تصرراعديا إلا
(، حيررث  لر  معرردل النمررو 2018 -2005وذلرل خررالل الفتررة )

معنررررروى  حصررررراريا حمعررررردل ييرررررادة سرررررنوى  لررررر  %  13السرررررنوى 
 1.57  حولى س  السنوى والبالطن من المتو  204.8حوالى  

ألد طن، كمرا تبرين أن الطاقرة االصتاجيرة مرن أسرماك الجمبررى 
 1.4دادل  لري حروالى ي ا 2005طرن عرام  138حروالى    ا لم

% خرالل  938.4 زيادة  قردرها حروالى   2018ألد طن عام  
صتاجية من أسماك الحنشران إلن أن الطاقة اصفر الفترة، كما تبي

 -2005الفتررررة ) صررراعديا وذلرررل خررراللات ررريل اتجاهرررا عامرررا ت
% ميرررررر  0.08(، حيرررررث  لررررر  معررررردل النمرررررو السرررررنوى 2018

طرررن  7.06يا حمعررردل ييرررادة سرررنوى  لررر  حررروالى معنرروى  حصرررار
، كما تبرين أن الطاقرة 883من المتوس  السنوى والبال  حولى 

طرررن عرررام  410حررروالى  االحنشررران  لمرررصتاجيررة مرررن أسرررماك إلا
 2018لررررررد طررررررن عررررررام أ 1.07دادل  لرررررري حرررررروالى ي ا 2005

 الفترة. % خالل صفر  162.19زيادة  قدرها حوالى  

  2018  -2005ا ية القمةية ،اقا للتيزيل الصامى اى بحير  الإلرل  بالمن   ل المتر  اتنل همير الماقة ا .7  ول رقم

 السنوات 
 بساريا ال

 )طن(

 البلطى 

 )طن(

 بياض ال

 )طن(

 جمبرىال

 )طن(

 حنشان ال

 )طن(

عائلة  ال

 ية بورال

 )طن(

 قراميط ال

 )طن(

مبروك  

 حشائش ال

 )طن(

االصناف  

 االخرى

 )طن(

 االجمالى 

 )طن(

2005 184 28441 1060 138 410 14900 2875 1688 5553 55249 

2006 1008 1692 306 1260 1602 26100 9336 2147 9811 53262 

2007 1006 21350 50 969 784 16250 8395 1748 7739 58291 

2008 901 19124 45 867 209 11602 10019 1892 7646 52305 

2009 977 20727 294 988 765 7713 11611 2919 7701 53695 

2010 99 37542 875 269 180 12210 2314 2500 4403 60392 

2011 366 32170 227 383 167 4482 2490 2352 3134 45771 

2012 875 27600 844 2070 4960 9800 2125 2046 2600 52920 

2013 905 26800 880 2370 572 9810 2110 1990 5147 50584 

2014 1192 39780 935 2653 254 9970 2272 2375 5484 64915 

2015 1195 40387 975 2673 462 10355 2269 2384 5341 66041 

2016 1200 41282 994 2765 476 11544 2311 2401 5598 68571 

2017 1273 42285 1093 3225 441 11090 2447 2440 6127 70421 

2018 1358 42672 1182 1433 1075 11645 2604 2647 7975 72591 

 58929 6019 2252 4513 11962 883 1576 697 30132 896 المتوسط 

 المصدر: جمعا وحسبا من:
 ية، أعداد متفرقة.الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العرو-1
 ة مصر العروية، أعداد متفرقة.للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهوريالجهاي المركز  -2
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نتا ية القمةية ،اقا للتيزيل الصامى اى بحير  ل للماقة االةماى العام    نتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجاه.8  ول رقم
   2018 -2005ل المتر  االإلرل  بالمن    

 معدل النمو المتوسط R2 F المعادلة  المتغير 

بساريا)طن(ال  
Ŷ = e 6.026+ 0.072 X 

        - (1.667)   (15.377) 
0.113 2.779- 896 7.2 

 البلطى)طن(
Ŷ = e 9.336+ 0.102 X 

       * (2.509)  (25.226) 
0.274 6.295* 30132 10.2 

بياض)طن(ال  
Ŷ = e 5.115+ 0.136 X 

     *  (2.444)   (10.095) 
0.262 5.973* 697 13.6 

جمبرى)طن( ال  
Ŷ = e 6.013+ 0.130 X 

      * (2.867)   (14.641 ) 
0.340 8.219* 1576 13 

حنشان)طن(ال  
Ŷ = e6.246 + 0.008 X 

      - (0.151)   (12.439) 
0.075 0.023- 883 0.08 

)طن(  بوريةالعائلة ال  
Ŷ = e  9.527- 0.025 X 

     - )-(1.145   (47.100) 
0.022 1.311- 11962  (2.5- )  

قراميط )طن( ال  
Ŷ = e  8.827- 0.080 X 

        * )-(2.408   (29.064) 
0.255 5.798* 4513  (8- )  

حشائش)طن( المبروك   
Ŷ = e 7.574+ 0.016 X 

       - (1.973)  (100.093) 
0.171 3.892- 2252 1.6 

)طن(االصناف االخرى  
Ŷ = e8.754 -  0.014 X 

       - )-(0.639    (44.700) 
0.044 0.408- 6019 1.4-) ) 

 .  2018-2005الزمن خالل الفترة  x  الدراسة،المتمير مو    Ŷ: حيث
 ى.مير معنو  -    ،0.05* معنوى عند مستوى 
 . 7رقم التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدول المصدر: حسبا من:

 
صتاجيرررة مرررن أسرررماك العارلرررة إلالطاقرررة ا فرررى حرررين تبرررين أن

البوريررررررة ات رررررريل اتجاهررررررا عامررررررا تنايليررررررا وذلررررررل خررررررالل الفترررررررة 
 2.5لسرررنوى (، حيرررث  لررر  معررردل التنررراق  ا2018 -2005)

سرررنوى  لررر  حررروالى  تنررراق ل معنررروى  حصررراريا حمعرررد% ميرررر 
 11.9ألرررد طرررن مرررن المتوسررر  السرررنوى والبرررال  حرررولى  29.9

صتاجيررة مررن أسررماك العارلررة إلألررد طررن، كمررا تبررين أن الطاقررة ا
اص فضررا  2005ألررد طررن عررام  14.9حرروالى  االبوريررة  لمرر
  نسربة تنراق  قردرها  2018ألرد طرن عرام    11.6 لي حوالى  

تبرررين أن الطاقرررة ل صفرررر الفتررررة، كمرررا % خرررال 27.95لى واحررر
صتاجيررررة مررررن أسررررماك القرررررامي  ات رررريل اتجاهررررا عامررررا تنايليررررا إلا

حيررررررث  لرررررر  معرررررردل (، 2018 -2005وذلررررررل خررررررالل الفترررررررة )
سرنوى  تنراق % معنوى  خصراريا حمعردل    8التناق  السنوى  

 4.5طن من المتوس  السنوى والبرال  حرولى  361 ل  حوالى 
سرماك القرررامي  صتاجيرة مررن أإلاقررة اتبرين أن الطكمررا  ،ألرد طرن

اص فضا  لي حروالى  2005ألد طن عام  2.8حوالى   ا لم
 الىحررررررو   نسرررررربة صقرررررر  قرررررردرها 2018ألررررررد طررررررن عررررررام  2.6
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صتاجيرة مرن إل% خالل صفر الفترة، كما تبين أن الطاقة ا10.4
أسماك مبروك الحشرارش ات ريل اتجاهرا عامرا تصراعديا وذلرل 

النمو السنوى ث  ل  معدل  (، حي2018  -2005)خالل الفترة  
% ميررر معنرروى  حصرراريا حمعرردل ييررادة سررنوى  لرر  حرروالى 1.6
د طرن، ألر 2.25طن من المتوس  السنوى والبال  حرولى   36

صتاجيرررة مرررن أسرررماك مبرررروك الحشرررارش إلكمرررا تبرررين أن الطاقرررة ا
دادل  لري حروالى ي ا 2005ألرد طرن عرام   1.6حروالى   ا لم

% 56.81ا حررروالى  زيرررادة قررردره 2018ألرررد طرررن عرررام  2.6
صتاجيررة مررن أسررماك إلخررالل صفررر الفترررة، كمررا تبررين أن الطاقررة ا

ل االصرررنال االخررررى ات ررريل اتجاهرررا عامرررا تنايليرررا وذلرررل خرررال
(، حيرررث  لررر  معررردل التنررراق  السرررنوى 2018 -2005الفترررة )
سنوى  ل  حروالى  تناق مير معنوى  حصاريا حمعدل   1.4%

 6.01ل  حررولى وسرر  السررنوى والبرراالررد طررن مررن المت 84.26
االصرنال صتاجية من أسرماك إلألد طن، كما تبين أن الطاقة ا

اص فضرا  2005ألرد طرن عرام    5.5حروالى    ا لم    االخرى 
  نسررربة صقررر  قررردرها 2012ألرررد طرررن عرررام  2.6حررروالى  لررري 

 (.8، 7% خالل صفر الفترة جدولى رقم )113.6حوالى 
نتا يتة القتمةية ،اقتا للتيزيتل الصتتامى ل همتير الماقتة ا -3

 :دتي اى بحير   
دكرو  ححيررة  دراسة تطور االصنال السمكية المنتجة من 

خررررى الاصرررنال االبوريرررة، العارلرررة القررررامي  ، الوهرررى البلطرررى، 
تبرين أن  حشرارش(.القرارو ، مبرروك ال ان،حنشالوهى تضم )

عامررررا  اتجاهررررا ات رررريلصتاجيررررة مررررن أسررررماك البلطررررى إلالطاقررررة ا
(، حيرث  لر  معردل 2018 -2005تنايليا وذلل خالل الفتررة )

 تنررررراق دل معرررررح معنررررروى  حصررررراريا% 1.8السرررررنوى  التنررررراق 
طررن مررن المتوسرر  السررنوى والبررال   113.4سررنوى  لرر  حرروالى 

صتاجيررررة مررررن إلتبررررين أن الطاقررررة ا كمرررراألررررد طررررن،  6.3حررررولى 

 2005ألرررررد طرررررن عرررررام  8.4حررررروالى  اأسرررررماك البلطرررررى  لمررررر
 نسرربة صقرر   2018ألررد طررن عررام  7 لرري حرروالى  ااص فضرر
أن  ، كمررررا تبررررين% خررررالل صفررررر الفترررررة 19.48حرررروالى  قرررردرها

صتاجيررة مررن أسررماك القرررامي  ات رريل عامررا تصرراعديا إلالطاقررة ا
 لر  معرردل النمررو (، حيررث 2018 -2005ة )وذلرل خررالل الفترر 

ل ييررررادة سررررنوى  لرررر  % معنرررروى  حصرررراريا حمعررررد 9.3السررررنوى 
 132طررن مررن المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى  12.2حرروالى 

صتاجية مرن أسرماك القررامي   لمرا إلطن، كما تبين أن الطاقة ا
ن طرر 514ايدادل  لرري حرروالى  2005طررن عررام  103حرروالى 
الفترررة.  % خررالل صفررر 399حرروالى  زيررادة قرردرها  2018عررام 

العارلررررة البوريررررة  صتاجيررررة مررررن أسررررماكإلكمررررا تبررررين أن الطاقررررة ا
 -2005ات ررريل اتجاهرررا عامرررا تصررراعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة )

معنروى  % ميرر 3.1(، حيث  ل  معدل النمرو السرنوى 2018
طررن مررن المتوسرر   4لى ييررادة سررنوى  لرر  حرروا  حصرراريا حمعرردل

اقررررررة طررررررن، كمررررررا تبررررررين أن الط 131السررررررنوى والبررررررال  حررررررولى 
طررن  152الى حررو  اصتاجيررة مررن أسررماك العارلررة البوريررة  لمررإلا

 زيرادة  2018طرن عرام  204ايدادل  لي حوالى    2005عام  
 .% خالل صفر الفترة 34.2قدرها حوالى 
صرنال االن أسرماك صتاجيرة مرإلتبرين أن الطاقرة ا  فى حرين

فترررررررة عامررررررا تنايليررررررا وذلررررررل خررررررالل ال اتجاهررررررا ات رررررريلخرررررررى اال
 1.3السرررنوى  التنررراق معررردل  (، حيرررث  لررر 2018 -2005)
سررررنوى  لرررر  حرررروالى  تنرررراق حمعرررردل  ميررررر معنرررروى  حصرررراريا%

 طرررن، 170طرررن مرررن المتوسررر  السرررنوى والبرررال  حرررولى  2.21
 ى االصررنال االخررر صتاجيررة مررن أسررماك إلتبررين أن الطاقررة ا كمررا
 لررري حررروالى  ااص فضررر 2005طرررن عرررام  884حررروالى  ا لمررر

%  463حررروالى   نسررربة صقررر  قررردرها 2018طرررن عرررام  157
 (.10، 9) مجدولى رق خالل صفر الفترة
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   2018  -2005دتي بالمن   ل المتر  ا نتا ية القمةية ،اقا للتيزيل الصامى اى بحير  ل همير الماقة ا .9  ول رقم
 السنوات 

 البلطى 

)طن(   
)طن(  قراميطال )طن(  بوريةال العائلة   

 االصناف االخرى

)طن(   

   مالىاالج 

 )طن(

2005 8480 103 152 884 9619 

2006 7629 115 149 1093 8986 

2007 6411 82 144 8 6645 

2008 5744 45 97 5 5891 

2009 6105 44 53 4 6206 

2010 6383 51 56 3 6493 

2011 6221 60 103 3 6387 

2012 6339 73 146 18 6576 

2013 5891 93 166 19 6169 

2014 5600 87 140 28 5855 

2015 4992 81 121 34 5228 

2016 4880 60 109 34 5083 

2017 6481 438 188 93 7200 

2018 7097 514 204 157 7972 

 6736 170 131 132 6304 المتوسط 

 المصدر: جمعا وحسبا من:
 ية، أعداد متفرقة.السمكية،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العرولثروة ة لتنمية االعام الهيئة-1
 الجهاي المركز  للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.-2
 

 

نتا يتة القتمةية ،اقتا للتيزيتل الصتامى اتى ل للماقتة انتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجتاه الةماتى العتام   .10  ول رقم  
   2018  -0052ل المتر  ادتي بالمن     بحير   

غيرمتال  معدل النمو المتوسط R2 F المعادلة 

 البلطى )طن(
Ŷ = e8.874 - 0.018 X 
(118.076)  )-2.042 ( * 

0.196 4.169* 6304 1.8- ) ) 

قراميط )طن( ال  
Ŷ = e3.839+ 0.093 X 

        * (2.103)  (10.192) 
0.208 4.421* 132 9.3 

بورية )طن(العائلة ال  Ŷ = e4.577 4+ 0.031 X 
 

        - 
(1.158) (20.394 ) 

0.026 1.341- 131 3.1 

خرى )طن(االصناف اال  
Ŷ = e3.447- 0.013 X 

      
- 

0.100) -(  (  3.040( 
0.082 0.010- 170  (1.3- )  

 .2018-2005رة الل الفتالزمن خ x  المتمير مو   الدراسة، Ŷ: حيث
 مستوى.وى عند مير معن -  ،0.05* معنوى عند مستوى 
 .9 التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدولن: المصدر: حسبا م

 

نتا يتة القتمةية ،اقتا للتيزيتل الصتامى ل همير الماقتة ا  -4
 :اى بحير  مرييا

دراسرررررة تطرررررور االصرررررنال السرررررمكية المنتجرررررة مرررررن ححيررررررة  
صررنال االحشررارش، القرررامي ، مبررروك الى البلطررى، مريرروط وهرر

بررررررروك بوريررررررة، مالعارلررررررة الحنشرررررران، الم )خرررررررى وهررررررى تضرررررراال
صتاجيررررة مررررن أسررررماك البلطررررى إلتبررررين أن الطاقررررة ا حشررررارش(.ال

 -2005عامرررا تصررراعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة ) اتجاهرررا ات ررريل
معنرررررروى % 5.5(، حيررررررث  لرررررر  معرررررردل النمررررررو السررررررنوى 2018
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طرررن مرررن  215.8ى سرررنوى  لررر  حررروالحمعررردل ييرررادة   حصررراريا
تبررين أن  كمررا ،ألررد طررن 3.9المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى 

ألرد  3.08حروالى  اصتاجية مرن أسرماك البلطرى  لمرإلالطاقة ا
ألررررد طررررن عررررام  4.3 لرررري حرررروالى  لدادي ا 2005طررررن عررررام 

 كمرا% خرالل صفرر الفتررة،  40.3 زيادة قردرها حروالى   2018
 اتجاهررا ات رريل  قررراميالصتاجيررة مررن أسررماك إلاتبررين أن الطاقررة 

، حيررث (2018 -2005عامررا تصرراعديا وذلررل خررالل الفترررة )
حمعدل ييادة  معنوى  حصاريا % 5.4 ل  معدل النمو السنوى 

طررن مررن المتوسرر  السررنوى والبررال   147.5سررنوى  لرر  حرروالى 
تبرررين أن الطاقرررة االصتاجيرررة مرررن  كمررراألرررد طرررن،   2.7حرررولى 
 2005عررام  ألررد طررن 2.09حرروالى   ا لمررقرررامي   الأسررماك 

رها  زيررادة  قررد 2018ألررد طررن عررام  3.1 لرري حرروالى  لدادي ا
  .% خالل صفر الفترة 49.2حوالى 

صتاجيرررة مرررن أسرررماك مبرررروك إلتبرررين أن الطاقرررة ا فرررى حرررين
عامرررا تصررراعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة  اتجاهرررا ات ررريلحشرررارش ال

%  12.6(، حيث  لر  معردل النمرو السرنوى 2018  -2005)
طرن  9.3معدل ييادة سنوى  ل  حوالى حر معنوى  حصاريا  مي

تبرررين أن  كمررراطرررن،  74مرررن المتوسررر  السرررنوى والبرررال  حرررولى 
حررروالى  احشرررارش  لمررالصتاجيررة مرررن أسررماك مبررروك إلالطاقررة ا

طرررررن عرررررام  151حررررروالى   لررررري لدادي ا 2005طرررررن عرررررام  94
 ط% خرررالل صفرررر الفتررررة 60.63 زيرررادة  قررردرها حررروالى  2018
خرررى االصررنال االمررن أسررماك صتاجيررة إلالطاقررة اأن  ينتبرر كمررا

 -2005عامرررا تصررراعديا وذلرررل خرررالل الفتررررة ) اتجاهرررا ات ررريل
معنرررروى %  29.5(، حيررررث  لرررر  معرررردل النمررررو السررررنوى 2018

طرررن مرررن  52.51حمعررردل ييرررادة سرررنوى  لررر  حررروالى  حصررراريا 
تبين أن الطاقة  كماطن،  178المتوس  السنوى والبال  حولى 

طرن  26حروالى  ا لمرخرى  االصنال  االك  ن أسماصتاجية مإلا
 زيرادة  2018طرن عرام  463حوالى     لي  لدادي ا  2005عام  

 مجرررردولى رقرررر % خررررالل صفررررر الفترررررة 1680.7قرررردرها حرررروالى 
(11 ،12). 

 
    2018 -2005نتا ية القمةية ،اقا للتيزيل الصامى اى بحير  مرييا بالمن   ل المتر  ال همير الماقة ا.11  ول رقم 
 السنوات

 البلطى 
 )طن( 

 قراميطال
 )طن( 

 حشائش المبرك 
 )طن(  

 )طن(  خرىاالصناف اال
 االجمالى
 )طن( 

2005 3078 2094 94 26 5292 
2006 2946 2124 112 29 5211 
2007 2467 1922 11 13 4413 
2008 2407 1919 11 15 4352 
2009 3322 2163 16 17 5518 
2010 3557 2328 18 16 5919 
2011 3284 2110 15 18 5427 
2012 4482 2900 20 25 7427 
2013 4596 2996 21 23 7636 
2014 4496 2921 21 25 7463 
2015 6588 4787 223 703 12301 
2016 4521 3383 159 498 8561 
2017 4869 3472 159 620 9120 
2018 4319 3125 151 463 8058 

 6907 178 74 2732 3924 المتوسط 
 مصدر: جمعا وحسبا من:ال
 فرقة.هيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متال-1
 للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.الجهاي المركز  -2
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نتا يتة القتمةية ،اقتا للتيزيتل الصتامى اتى ل للماقتة اماتى العتام صائو لمعاد ت ا هجتاه الة نتائج التق ير الح  .12  ول رقم  
    2018 -2005بحير  مرييا بالمن   ل المتر  ا

 معدل النمو المتوسط 2R F المعادلة المتغير

 البلطى)طن(
Ŷ = e 7.825+ 0.055 X 
(79.799)   )4.776 ( ** 

0.626 22.81** 3924 5.5 

 طن( قراميط )ال
Ŷ = e 7.470  + .054 X 
(84.489)  )5.223 ( ** 

0.669 27.279** 2732 5.4 

 ئش)طن( حشاالمبروك 
Ŷ = e2.776  + 0.126 X 

(4.588)   )1.770 ( - 
0.141 3.133** 74 12.6 

 خرى)طن(االصناف اال
Ŷ = e  1.738+ 0.295 X 
(2.980)   )4.306 ( ** 

0.574 18.541** 178 29.5 

 .2018-2005الفترة الزمن خالل  x    الدراسة،المتمير مو  Ŷ : حيث
 مير معنوى. –       .                0.01** معنوى عند مستوى 
 . 11رقم التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدول المصدر: حسبا من:

 

بعتتتتتا: هميرالمتتتتتيارد ا قتصتتتتتادية ا هعتتتتت اد مراكتتتتتو الصتتتتتي  ار 
 :شماليةال اى بحيرات مصروالصيادين   

والصررريادين فرررى ححيررررة لصررريد دراسرررة تطورأعرررداد مراكرررا ا 
تمررا وقررد  حيرررة مريرروطدكررو، ح ححيرررة  المنزلررة، ححيرررة البرررلر،

أن كرن مركرا مررن مراكرا الصريد يعمرن عليررة  الدراسرة حمعتبرار
فرررى أن أعرررداد مراكرررا الصررريد  :تبرررين مرررا يلرررىو  ثالثرررة صررريادين
عامرررررا  قرررررد ات ررررريل اتجاهرررررا (2018 -2005)ححيررررررة المنزلرررررة 

 عرررردل التنرررراق  السررررنوى  لرررر  محيررررث تنايليررررا معنرررروى  حصرررراريا 
مركررا مررن  148.5سررنوى  لرر  حرروالى تنرراق  حمعرردل  6.1%

تبرين أن  كمراألد مركا،  2.4المتوس  السنوى والبال  حولى 
ألررد  4.3 لرر  حرروالى  فررى ححيرررة المنزلررة أعررداد مراكررا الصرريد

ألرررد مركرررا  1.6 لررري حررروالى  ااص فضررر 2005مركرررا عرررام 
% خررالل صفررر  159حرروالى   نسرربة صقرر  قرردرها 2018 عررام

عامررا  اتجاهررا ات رريلتبررين مررن أن أعررداد الصرريادين  كمرراالفترة.
 حيث يلر  معردل التنراق  السرنوى مير معنوى  حصاريا  تنايليا  
صرررياد  576.8سرررنوى  لررر  حررروالى تنررراق  حمعررردل ، %  7.9

 كمراألرد صرياد،  1.57.3من المتوس  السنوى والبال  حرولى 
ألررد صررياد عررام  13.1 لرر  حرروالى الصرريادين ن أعررداد تبررين أ

  نسربة 2016صياد عام   أالل  5 لي حوالى    اص فأل  2005
أن تبرين  كمرا% خرالل صفرر الفترة.  159حروالى    تناق  قردرها

عامرررا  اتجاهرررا ات رريلفرررى ححيرررة البررررلر أعررداد مراكرررا الصرريد 
 حيث  لر  معردل التنراق  السرنوى مير معنوى  حصاريا  تنايليا  

مركرررا مرررن  56.1سرررنوى  لررر  حررروالى  تنررراق حمعررردل  ،%  1
ن ألررد مركررا،  ينمررا تبرري 5.6المتوسرر  السررنوى والبررال  حررولى 

ألررررد مركرررا عررررام  7.7أن أعرررداد مراكررررا الصررريد  لرررر  حررروالى 
 2018ألررررد مركررررا عررررام  4.6 لرررري حرررروالى  اص فررررأل 2005

 كمررا% خررالل صفررر الفترررة،  64.5ى حرروال  نسرربة صقرر  قرردرها
ميررررر عامرررا تنايليرررا  اتجاهرررا ات ررريلن تبرررين أن أعرررداد الصررريادي

 ،%1.4 حيرررث  لررر  معررردل التنررراق  السرررنوى  معنررروى  حصررراريا
صرياد مرن المتوسر   235.6سرنوى  لر  حروالى   تناق حمعدل  

تبررين أن أعررداد كمررا ألررد صررياد،  16.8السررنوى والبررال  حررولى 
 اص فرأل 2005ألرد صرياد عرام    23.1الصيادين  ل  حروالى  

  نسررربة صقررر  قررردرها 2017ألرررد صرررياد عرررام  14 لررري حررروالى 
تبررررين أن أعررررداد  كمررررا  % خررررالل صفررررر الفترررررة. 64.5حرررروالى 

معنوى عاما تنايليا  اتجاها ات يلدكو  فى ححيرة مراكا الصيد  
حمعرردل ، % 1.9 حيررث  لرر  معرردل التنرراق  السررنوى  حصرراريا 
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مركا من المتوس  السرنوى  15.65سنوى  ل  حوالى   تناق 
ن أن أعرداد مراكرا الصريد تبريكمرا مركرا،  824والبال  حولى  
 لرررري حرررروالى  اص فررررأل 2005مركررررا عررررام  939  لرررر  حرررروالى

%  32حررروالى  قررر  قررردرها نسررربة ص 2018مركرررا عرررام  711
 اتجاها ات يلتبين أن أعداد الصيادين   كماخالل صفر الفترة، 

حيرررررث  لرررر  معررررردل التنررررراق  معنرررروى  حصررررراريا   تنايليررررراعامررررا 
 56.8لى سررررنوى  لرررر  حرررروا صقرررر حمعرررردل ، %  2.3  السررررنوى 

ألررد صررياد،  2.7البررال  حررولى صررياد مررن المتوسرر  السررنوى و 
ألرررد صرررياد  2.8والى  ينمرررا تبرررين أن أعرررداد الصررريادين  لررر  حررر

 2017صررررياد عررررام  2.1لى  لرررري حرررروا اص فررررأل 2005عررررام 
 .% خالل صفر الفترة 32حوالى   نسبة صق  قدرها

تبررين أن أعررداد مراكررا الصرريد فررى ححيرررة مريرروط  فررى حررين
 لرر  معرردل  حيررثا عامررا تنايليررا معنرروى  حصرراريا ات رريل اتجاهرر

سرررررنوى  لررررر  حررررروالى  تنررررراق %، حمعررررردل 3 التنررررراق  السرررررنوى 
 989مركرررررا مرررررن المتوسررررر  السرررررنوى والبرررررال  حرررررولى  29.67

لر  حروالى ألرد   مركا، كما تبين من أن أعداد مراكرا الصريد
مركررررا عررررام  795اص فررررأل  لرررري حرررروالى  2005مركررررا عررررام 

% خالل صفر الفتررة، كمرا  33.33  نسبة صق  قدرها  2016
أعرررداد الصررريادين ات ررريل اتجاهرررا عامرررا تنايليرررا ميررررر تبرررين أن 

%،  3.7 حيررث  لرر  معرردل التنرراق  السررنوى معنرروى  حصرراريا 
 سر صرياد مرن المتو  109.8سرنوى  لر  حروالى   تناق حمعدل  

صررررررياد، كمررررررا تبررررررين أن أعررررررداد  2.9السررررررنوى والبررررررال  حررررررولى 
اص فررأل  2005ام ألررد صررياد عرر 3.1 الصرريادين  لرر  حرروالى

  نسرربة صقرر  قرردرها 2017صررياد عررام ألررد  1.7 لرري حرروالى 
 (.13،14% خالل صفر الفترة جدولى رقم ) 82.4

  2018 – 2005مصر الشمالية   ل المتر  من ا تهمير هع اد مراكو الصي  والصيادين اى بحيرا.13  ول رقم 

 السنوات

 ريوط مبحيرة  دكو إبحيرة  بحيرة البرلس  بحيرة المنزلة

 المراكب
 )مركب(

 الصيادين 
 ياد( )ص

 المراكب
 )مركب(

 
 الصيادين 
 )صياد( 

 المراكب
 )مركب(

 الصيادين 
 )صياد( 

 المراكب
 )مركب(

 الصيادين 
 )صياد( 

2005 4378 13134 7722 23166 939 2817 1060 3180 
2006 2469 7407 8770 26310 1002 3006 990 2970 
2007 6288 18864 6674 20022 875 2625 1128 3384 
2008 2509 7527 2098 6294 867 2601 1086 3258 
2009 2440 7320 4148 12444 885 2655 1197 3591 
2010 2370 7110 6196 18588 902 2706 1308 3924 
2011 1996 5988 5725 17175 772 2316 1145 3435 
2012 1877 5631 5577 16731 824 2472 1038 3114 
2013 1581 4743 5390 16170 774 2322 845 2535 
2014 1642 4926 5158 15474 745 2235 843 2529 
2015 1686 5058 5700 17100 710 2130 1013 3039 
2016 1395 4185 5059 15177 763 2289 815 2445 
2017 1750 5250 5638 16914 762 2286 795 2385 
2018 1690 5070 4694 14082 711 2133 581 1743 

 2967 989 2471 824 16832 5611 7301 2434 المتوسط 
 : المصدر : جمعا وحسبا من

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية مصر العروية، أعداد متفرقة.-1
 العروية، أعداد متفرقة.ر ص الجهاي المركز  للتعبئة العامة واالحصا ،  حصا ال االصتا  السمكي في جمهورية م-2
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المراكتو والصتيادين اتى بحيترات مصتر الشتمالية   ادألعتالعتام نتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجتاه الةماتى .14ل رقم  و

    2018 -2005  ل المتر  ا
 معدل النمو  المتوسط  2R F المعادلة  المتغير 

 بحيرة المنزلة

 د المراكب اأعد

 )مركب( 

Ŷ = e  8.199- 0.061 X 
        ** 3.378)-(   (.57849) 0.426 11.410** 2434 6.1-) ) 

 د الصياديناعدأ

 )صياد( 

Ŷ = e 9.389- 0.079 X 
    ** )4.458-(    (62.564 ) 

0.59 19.87** 7301  (7.9- )  

 بحيرة البرلس 

 المراكب  ادأعد

 )مركب( 

Ŷ = e 8.671- 0.010 X 
      - 0.507)-(   (48.641) 

0.056 0.257- 5611  (1- )  

 الصيادينأعداد 

 اد( )صي 

 

Ŷ = e 9.789 - 0.014 X 
      

- 
)6040.-( (51.078 ) 

0.051 0.365- 53216  1.4)- ) 

 بحيرة ادكو

 المراكب  ادأعد

 )مركب( 

 

Ŷ = e  6.858- 0.019 X 
      ** 4.955)-( (200.591 ) 

0.627 24.552** 824  (1.9- )  

 الصيادينأعداد 

 )صياد( 

 

Ŷ = e 7.980 -  0.023 X 
     ** )7.328-( (97.2442) 

0.80 53.706** 2471  (2.3- )  

 بحيرة مريوط 

 د المراكب اأعد

 )مركب( 

Ŷ = e   7.114- 0.30 X 
        ** )-(3.057  (81.058) 

0.374 9.345** 989  (30- )  

 الصيادينأعداد 

 )صياد( 

Ŷ = e 8.253– 0.037 X 
     

** 
)3.697-( (97.023 ) 

0.49 13.668** 2967 3.7)- ) 

 .2018-2005الزمن خالل الفترة  x  ر مو   الدراسة،المتميŶ : حيث
  مير معنوى. –   .                  10.0** معنوى عند مستوى 
 . 13رقم  التحلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدولالمصدر: حسبا من: 

 
 امقتتتا: دراستتتة الكمتتتا   النتا يتتتة ألعتتت اد مراكتتتو الصتتتتي  

 دراسررة تطورالكفررا ة لية:يادين اتتى بحيتترات مصتتر الشتتماوالصتت
لمنزلرة، اإلصتاجية أعداد مراكرا الصريد والصريادين فرى ححيررة ا

وحيرررث ترررم دراسرررة  ححيررررة البررررلر، ححيررررة  دكرررو، ححيررررة مريررروط
الكفررا ة االصتاجيررة مررن خررالل معيررار الطاقررة االصتاجيررة السررمكية 

دا الصريادين صريد وأعرلكن ححيرة مقسروما علرى أعرداد مراكرا ال
: أن الكفرررا ة اإلصتاجيرررة أعرررداد مراكرررا الصررريد و تبرررين مرررا يلرررى

( قرررررد ات ررررريل 2018 -2005 بحيررررررة المنزلرررررة خرررررالل الفتررررررة )
اتجاها عاما تصاعديا معنروى  حصراريا حيرث  لر  معردل النمرو 

طرررن  2.9%، حمعررردل ييرررادة سرررنوى  لررر  حررروالى 10.9السرررنوى 
طرن للمركرا،  27حرولى  للمركا من المتوس  السرنوى والبرال 

الكفرررا ة اإلصتاجيرررة أعرررداد مراكرررا الصررريد  لمرررا كمرررا تبرررين أن 
  39ادل  لررري حررروالى اذد 2005طرررن للمركرررا عرررام  9حررروالى 

%  333.3 زيرررررادة قررررردرها حررررروالى  2018طرررررن للمركرررررا عرررررام 
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خرررررالل صفرررررر الفتررررررة كمرررررا تبرررررين أن الكفرررررا ة اإلصتاجيرررررة أعرررررداد 
حصرررراريا معنرررروى  الصرررريادين ات رررريل اتجاهررررا عامررررا تصرررراعديا 

%، حمعردل ييرادة سرنوى  لرر   9السررنوى  حيرث  لر  معردل النمرو
والبرال  حرولى  طرن للصرياد مرن المتوسر  السرنوى   0.81حوالى  

طررررررن للصررررررياد، كمررررررا تبررررررين أن الكفررررررا ة اإلصتاجيررررررة أعررررررداد  9
اذدادل  2005طررن للصررياد عرررام  3الصرريادين  لمررا حرروالى  

حروالى قردرها   زيرادة 2018طرن  للصرياد عرام  13 لري حروالى 
فترررة، كمررا تبررين أن الكفررا ة اإلصتاجيررة % خررالل صفررر ال 333.3

ت رريل اتجاهررا عامررا أعررداد مراكررا الصرريد فررى ححيرررة البرررلر ا
تصاعديا مير معنوى  حصاريا حيرث  لر  معردل النمرو السرنوى 

كيلرررررروجرام  396%، حمعرررررردل ييررررررادة سررررررنوى  لرررررر  حرررررروالى  3.6
للمركرا،  طرن 11ى للمركا من المتوس  السرنوى والبرال  حرول

ا ة اإلصتاجيرررة أعرررداد مراكرررا الصررريد  لمرررا كمرررا تبرررين أن الكفررر
  15 لررري حررروالى اذدادل  2005طرررن للمركرررا عرررام  7حررروالى 

%  114.3 زيرررررادة قررررردرها حررررروالى  2018طرررررن للمركرررررا عرررررام 
خررالل صفررر الفترررة، كمررا تبررين مررن أن الكفررا ة اإلصتاجيررة أعررداد 

حصرررراريا معنرررروى  الصرررريادين ات رررريل اتجاهررررا عامررررا تصرررراعديا 
% ،حمعرردل ييررادة سررنوى  3.7السررنوى  حيررث  لرر  معرردل النمررو

  السررررنوى كيلررررو جرررررام للصررررياد مررررن المتوسرررر 148 لرررر  حرررروالى 
طررن للصررياد، كمررا تبررين أن الكفررا ة اإلصتاجيررة  4والبررال  حررولى 

 2005طرررن للصرررياد عرررام  2أعرررداد الصررريادين  لمرررا حررروالى 
قرردرها  زيررادة  2017طررن  للصررياد عررام  5اذدادل  لرري حرروالى 

 .ر الفترة% خالل صف 150حوالى 

 
 – 2005الشتمالية بتالمن  ت ل المتتر  متن ا مصتر ين اتى بحيتراتهميرالكما   النتا ية  ألع اد مراكتو الصتي  والصتياد .15  ول رقم 
2018  

 السنوات 
 بحيرة مريوط  بحيرة إدكو  بحيرة البرلس  بحيرة المنزلة 

 المراكب *
 )طن( 

 الصيادين *
 )طن( 

 المراكب *
 )طن( 

 الصيادين *
 )طن( 

 مراكب ال*
 )طن( 

 الصيادين *
 )طن( 

 المراكب *
 )طن( 

 الصيادين *
 )طن( 

2005 9 3 7 2 10 3 5 2 
2006 17 6 6 2 9 3 5 2 
2007 6 2 9 3 8 3 4 1 
2008 19 6 25 8 7 2 4 1 
2009 20 7 13 4 7 2 5 2 
2010 26 9 10 3 7 2 5 2 
2011 30 10 8 3 8 3 5 2 
2012 33 11 9 3 8 3 7 2 
2013 51 17 9 3 8 3 9 3 
2014 34 11 12 4 8 3 9 3 
2015 30 10 11 4 7 2 12 4 
2016 30 10 13 5 7 2 11 4 
2017 35 12 12 4 9 3 11 4 
2018 39 13 15 5 11 4 14 5 

 3 8 3 8 4 11 9 27 المتوسط 
 حالبحيرة.السمكية للبحيرة / أعداد مراكا الصيد  الطاقة اإلصتاجيةالكفا ة اإلصتاجية لمراكا الصيد = *
 عداد الصيادين.الكفا ة النتاجية للصياد = الطاقة اإلصتاجية السمكية للبحيرة / أ *

 .3،13المصدر : حسبا من:  ياصال جدوال أرقام 
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الشمالية     اد المراكو والصيادين اى الاحيراتللكما   النتا ية ألعنتائج التق ير الحصائو لمعاد ت ا هجاه الةماى العام   .16  ول رقم 
   2018 -2005  ل المتر  ا

 معدل النمو  سط المتو  2R F المعادلة  المتغير

 بحيرة المنزلة 

 أعداد المراكب 

 )طن(

Ŷ = e 2.356+ 0.109 X 
        ** (4.322)   (11.002) 

0.57 18.679** 27 10.9 

 أعداد الصيادين 

 )طن(

Ŷ = e1.363+ 0.090 X 
      ** (3.747) (6.208 )       

80.4  14.039** 9 9 

 بحيرة البرلس 

 أعداد المراكب 

 )طن(

Ŷ = e2.117 + 0.036 X 
      - (1.563)   (10.934 ) 

0.10 2.442- 11 3.6 

 أعداد الصيادين 

 )طن(

Ŷ = e  0.974 + 0.037 X 
      * (1.92)  (5.518) 

0.16 3.717* 4 3.7 

 بحيرة إدكو 

 ب أعداد المراك

 )طن(

Ŷ = e2.069 + 0.002 X 
      - 6)(0.24   (24.622 ) 

0.078 0.060- 8 0.2 

 أعداد الصيادين 

 )طن(

Ŷ = e0.910- 0.009 X 
      - (0.663) (7.234 ) 

0.042 0.439- 3 (- 0.9) 

 بحيرة مريوط 

 أعداد المراكب 

 

 )طن(

Ŷ = e   1.211 +  .0096 X 
        ** (8.183)   (12.063) 0.83 66.961** 8 9.6 

 أعداد الصيادين 

 )طن(

 

Ŷ = e 0.193  +  0.086 X 
    ** (4.893)   (1.205) 

0.62 23.946** 3 68.  

 .2018-2005الزمن خالل الفترة  x  المتمير مو   الدراسة، Ŷ:  حيث
 مير معنوى.-       0.01** معنوى عند مستوى  ،0.05* معنوى عند مستوى 
 .15 رقم صارى للبياصال الواردة حالجدولالتحلين االح المصدر: حسبا من: 

 
فى حين تبين أن الكفرا ة اإلصتاجيرة أعرداد مراكرا الصريد 

ات ررريل اتجاهرررا عامرررا تصررراعديا ميرررر معنررروى فرررى ححيررررة  دكرررو 
%، حمعردل ييرادة 0.2 حصاريا حيث  لر  معردل النمرو السرنوى 

  السرنوى كيلوجرام  للمركرا مرن المتوسر  16سنوى  ل  حوالى  
ا ة اإلصتاجيررة طررن للمركررا، كمررا تبررين أن الكفرر 8والبررال  حررولى 

طررررن للمركرررا عررررام  10أعرررداد مراكرررا الصرررريد  لمرررا حررروالى 
 2018طررررن للمركررررا عررررام   11 لرررري حرررروالى اذدادل  2005

% خررالل صفررر الفترررة، كمررا تبررين أن  10 زيررادة قرردرها حرروالى 
عامرا تنايليرا  الكفا ة اإلصتاجية أعداد الصيادين ات يل اتجاهرا

%،  0.9سررنوى اريا حيررث  لرر  معرردل التنرراق  المعنرروى  حصرر
كيلررروجرام للصرررياد مرررن  27حمعررردل تنررراق  سرررنوى  لررر  حررروالى 

طررن للصررياد، كمررا تبررين أن  3وى والبررال  حررولى المتوسرر  السررن
طررررن  3الكفررررا ة اإلصتاجيررررة أعررررداد الصرررريادين  لمررررا حرررروالى  

لصياد عام طن  ل 4أص فضا  لي حوالى    2005للصياد عام  
ر % خرررررالل صفررررر 33.3  قررررردرها حررررروالى  نسررررربة صقررررر 2018
تبين أن الكفا ة اإلصتاجية أعداد مراكا الصيد فى   كما  الفترة.

ححيرررة مريرروط ات رريل اتجاهررا عامررا تصرراعديا معنرروى  حصرراريا 
%، حمعدل ييادة سنوى  لر  9.6حيث  ل  معدل النمو السنوى 

السررنوى والبررال  كيلرروجرام  للمركررا مررن المتوسرر   768حرروالى 
عررداد ة اإلصتاجيرة أن للمركرا، كمررا تبرين أن الكفرا طر 8حرولى 

 2005طرررررن للمركرررررا عرررررام  5مراكرررررا الصررررريد  لمرررررا حررررروالى 
 زيرادة قردرها  2018طن للمركا عرام   14ايدادل  لي حوالى  
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% خرررررالل صفرررررر الفتررررررة، كمرررررا تبرررررين أن الكفرررررا ة  180حررررروالى 
مررررا تصرررراعديا اإلصتاجيررررة أعررررداد الصرررريادين ات رررريل اتجاهررررا عا

%، 8.6ا حيرررررث  لررررر  معررررردل النمرررررو السرررررنوى معنررررروى  حصررررراري
كيلررروجرام للصرررياد مرررن  258يرررادة سرررنوى  لررر  حررروالى حمعررردل ي 

طرن للصرياد ، كمرا تبرين أن  3المتوس  السرنوى والبرال  حرولى 
طرررررن  2الكفرررررا ة اإلصتاجيرررررة أعرررررداد للصررررريادين  لمرررررا حررررروالى 

عررام  طررن  للصررياد 5اذدادل  لرري حرروالى  2005للصررياد عررام 
جدولى % خالل صفر الفترة   150حوالى   زيادة قدرها    2017
 (.15،16رقم )

الماقتتتة علتتتى  دراستتتة العيامتتتا ا قتصتتتادية المتتت  ر  سادستتتا:
 :اى بحيرات مصر الشمالية القمةية يةالنتا 

أتضرررد  دراسرررة العوامرررن االقتصرررادية المررر ثرة علرررى الطاقرررة 
وذلرررل خرررالل ححيررررال مصرررر الشرررمالية  فرررىاإلصتاجيرررة السرررمكية 

 ترررررى ترررررم ن الالعوامررررر أن أهرررررم هرررررية( 2018 – 20005الفتررررررة )
(،  x1أعررداد الصرريادين ) ه هررىالنمرروذ  المقرردر  تها فررى صرريام

  (x3(، أعرداد مراكرا الصريد x2ة للصريادين )جيالكفا ة اإلصتا
وتررررم  سررررت دام  (. x4كررررا الصرررريد ) ا، الكفررررا ة اإلصتاجيررررة لمر )

الصررررورة اللومارتميررررة حيررررث كاصررررا  أسرررلوح اإلصحرررردار المتعرررردد 
، تررم يآل لهررية العالقررةتمثررفضررن الصررور المقرردرة هررى أالمزدوجررة 

 مررن صتررارا التقرردير  الحصررول علررى أروعررة صمرراذ  قياسررية، تبررين
معنويرررة  إلحصرررارى للنمررروذ  االول  لرررى وجرررود عالقرررة طرديرررةا

(  Ŷ)فى ححيرة المنزلرة  الطاقة اإلصتاجية السمكية ين    حصاريا
كرررا (، الكفرررا ة اإلصتاجيرررة لمراX1أعرررداد الصررريادين )وكرررن مرررن 
حمررا يتفررق مرر  المنطررق االقتصررادى،  لرر  (. وذلررل  x4الصرريد )

دين، الكفرررا ة يامعامرررن المروصرررة اإلصتاجيرررة لكرررن مرررن أعرررداد الصررر
لكرن منهرا  0.967،    0.953اإلصتاجية لمراكا الصريد حروالى  

 علرى أن ييرادة أعردا مراكرا االصريادين،   لعلى الترتيا مما يد
ييرادة % ير دى  لرى 10الكفا ة اإلصتاجية لمراكا الصيد  نسبة 

 97، 95ححيررررة المنزلرررة  نسررربة  اقرررة اإلصتاجيرررة السرررمكية فرررىالط
كمرررا  لررر  معامرررن المروصرررة الكليرررة ، % لكرررن منهرررا علرررى الترتيرررا

وهرررريا يرررردل علررررى أن ييررررادة هررررية  1.92لهرررريا النمرررروذ  حرررروالى 

الطاقرة % ي دى  لى ييرادة  جمرالى 10الموارد اإلصتاجية  نسبة 
 %.  19.2 نسبة حيرة المنزلةح اإلصتاجية السمكية فى 

كمررا أتضررد مررن صتررارا التقرردير اإلحصررارى للنمرروذ  الثرراصى 
 رررين الطاقرررة اإلصتاجيرررة  عنويرررة  حصررراريام وجرررود عالقرررة طرديرررة

( وكرررن مرررن الكفرررا ة اإلصتاجيرررة Ŷالسرررمكية فرررى ححيررررة البررررلر )
(، ذلرل حمرا يتفرق   x3(، أعرداد مراكرا الصريد )  X2للصيادين)

صتاجية لكن من  ل  معامن المروصة اإل م  المنطق االقتصادى،
الكفرررررا ة اإلصتاجيرررررة للصررررريادين، أعرررررداد مراكرررررا الصررررريد حررررروالى 

لكن منهرا علرى الترتيرا ممرا يردل علرى أن   1.039  ،  1.047
ييادة الكفرا ة اإلصتاجيرة للصريادين، أعرداد مراكرا الصريد  نسربة 

قرررة اإلصتاجيرررة السرررمكية فرررى ححيررررة % يررر دى  لرررى ييرررادة الطا10
لكررن منهررا علررى الترتيررا،  % 1.039، 1.047 نسرربة  المنزلررة

 2.086كمررا  لرر  معامررن المروصررة الكليررة لهرريا النمرروذ  حرروالى 
% 10وهرريا يرردل علررى أن ييررادة هررية المرروارد اإلصتاجيررة  نسرربة 

يرر دى  لررى ييررادة  جمررالى الطاقررة اإلصتاجيررة فررى  ححيرررة المنزلررة 
 %.  20.86 نسبة  

 لرررثارى للنمررروذ  الثامرررن صترررارا التقررردير اإلحصررر تبرررين كمرررا
الطاقرررة اإلصتاجيرررة   رررين معنويرررة  حصررراريا ود عالقرررة طرديرررةوجررر

الكفررررا ة اإلصتاجيررررة  ( وكررررن مررررنŶ)  دكرررروالسررررمكية فررررى ححيرررررة 
ذلل حمرا يتفرق  ،( x3مراكا الصيد ) ، أعداد  X2)للصيادين 

م  المنطق االقتصادى،  ل  معامن المروصة اإلصتاجية لكن من 
د حررررروالى دين، أعرررررداد مراكرررررا الصررررريالكفرررررا ة اإلصتاجيرررررة للصررررريا

علرررى أن  للكررن منهررا علررى الترتيرررا ممررا يررد 0.934،  1.02
لصريادين، أعرداد مراكرا الصريد  نسربة ل  ةييادة الكفرا ة اإلصتاجير

ححيررررة  الطاقرررة اإلصتاجيرررة السرررمكية فرررى لرررى ييرررادة  % يررر دى10
% لكرررن منهرررا علرررى الترتيرررا،  0.934، 1.02المنزلرررة  نسررربة 

 1.954وذ  حرروالى روصررة الكليررة لهرريا النمرركمررا  لرر  معامررن الم
% 10وهرريا يرردل علررى أن ييررادة هررية المرروارد اإلصتاجيررة  نسرربة 

يررة حح ة فرى الطاقرة اإلصتاجيرة السرمكيدة  جمرالى ير دى  لرى ييرا
 %.  19.54المنزلة  نسبة 
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 تت ل  نتتتائج التقتت ير الحصتتائى لتت وال ا نتتتاج اتتى الصتتير  الليغارهميتتة المةدو تتة اتتى بحيتترات مصتتر الشتتمالية .17 تت ول رقتتم
  2018 –  2005المتر ا
  ترتيب لبحيرة ا

 النموذج

 2R F االنموذج المقدرشكل 

 االول بحيرة المنزلة
Ln Ŷ = - 0.253 + 0.953 ln x1 + 0.967 ln x4. 

**( 48.45)      **1.900)     (34.06 ) -( 
 

0.701 1950.5** 

 الثانى بحيرة البرلس
Ln Ŷ =  0.306 +  1.047ln x2 + 1.039 ln x3. 

(2.082)     (32.006 )**    ( 29.86)** 

 

0.98 512.49** 

 الثالث بحيرة إدكو 
Ln Ŷ = - 0.660 + 1.02 ln x2 + 0.934 ln x3. 

(11.011)     (70.67 )**    ( 48.45)** 

 

0.99 3345.23** 

 الرابع  بحيرةمريوط 
Ln Ŷ =  0.687 + 0.99 ln x2 + 0.930 ln x3. 

(10.54)     (98.98 )**    ( 44.66)** 

 
0.99 6962.25** 

   الكفا ة اإلصتاجية للصيادين.=  X2أعداد الصيادين         = x1 ،الطاقة اإلصتاجية السمكية   الي  Ŷ: تشير حيث
X3  =أعداد مراكا الصيد ،  X4  =الكفا ة اإلصتاجية لمراكا الصئد . 
  ،0.01 دعن معنوية**         لمحسووة، ا T قيمة عن تعبر القوسين  ين التي القيمة)( =  

 .15،  13،  3 رقم حلين االحصارى للبياصال الواردة حالجدولالتالمصدر: حسبا من: 
  

تضررد مررن صتررارا التقرردير اإلحصررارى للنمرروذ  الراحرر  أ كمررا
 ةالطاقة اإلصتاجير ين ا معنوية  حصاري لى وجود عالقة طردية  

للصررريادين  الكفرررا ة اإلصتاجيرررة ( وكرررن مرررنŶ)مريررروط  فرررى ححيررررة
(x2 ( أعرررررداد مراكرررررا الصررررريد ،)x3 )،   ذلرررررل حمرررررا يتفرررررق مررررر

لرر  معامرررن المروصرررة اإلصتاجيررة لكرررن مرررن قتصرررادى،  المنطررق اال
الكفرررررا ة اإلصتاجيرررررة للصررررريادين، أعرررررداد مراكرررررا الصررررريد حررررروالى 

 علرررى أن للترتيرررا ممررا يرردلكررن منهررا علررى ا 0.930،  0.99
ا الصريد  نسربة لصريادين، أعرداد مراكرل  ةييادة الكفرا ة اإلصتاجير

ححيررررة  الطاقرررة اإلصتاجيرررة السرررمكية فرررى% يررر دى  لرررى ييرررادة 10
% لكرررن منهرررا علرررى الترتيرررا،  0.930، 0.99ة  نسرررب مريررروط

 1.92كمرررا  لررر  معامرررن المروصرررة الكليرررة لهررريا النمررروذ  حررروالى 
% 10 نسرربة  هررية المرروارد اإلصتاجيررةوهرريا يرردل علررى أن ييررادة 

ححيررة  اجيرة السرمكية فرى الطاقرة اإلصت جمرالى ير دى  لرى ييرادة 
 .(17جدول رقم ) % 19.2المنزلة  نسبة 

 
 

مشتتتتترتة التتتتتو هيا تتتته بحيتتتترات مصتتتتر لمشتتتتة ت الا:سابعا
 :الشمالية
(  دراسرة المشركالل الترى 18بين من  ياصال جدول رقم )ت

تواجة ححيرال مصر الشمالية من خالل العينرة البحثيرة والبرال  
 المشركاللد العديد مرن وجأصة ي صيادا 88الى عدد أفرادها حو 

  لى تنراق  التى تعو  تنمية وتطويرتلل البحيرال والتى ت دى
صتاجيرة السرمكية المصررية إلمساهمة تلل البحيرال فى الطاقرة ا

ا هرررية المشررركالل فمنهرررا مجموعرررة مشررركالل  يئيرررة ، قرررد تنوعررر
)تج يررررف البحيرال،التلرررروي، اصتشررررار الحشررررارش الماريررررة،  مثررررن

تعرارل القرواصين  ،الصريد الم رالد  دها(داطما  البرواميز وإصسرأ
شرال حاال افة  لى الدارة واالوالقرارال الويارية، تعدد جهال ا

ووالتررالى صقرر  المسرراحة االجتماعيررة  االقتصررادية، المشرركاللا
صتاجيررة إلالطاقررة ا اص فررالالبحيرررال ممررا أدى  لرى ه الكليرة لهرري
 .السمكية لها

% مررررررن 97.7 أن حرررررروالى كالل تبررررررين وودراسررررررة هررررررية المشرررررر
اسرررررتقطا  أجرررررزا  مرررررن مسررررراحة مشررررراكن  يواجهرررررون  المبحررررروثين
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 الحرررو مررن خرررالل  قامرررة البحيرررال حالتعرررد  عليهرررا حرررالتج يف 
جفرال المنراطق   ،والسدود الم الفة داخرن منراطق الصريد الحرر

ي التلرررو  ،لتكررراثرالشررراطئية التررري تلجرررم  ليهرررا أمهرررال اأسرررماك ل

لزراعرررري واصرررررل الصررررحي والصررررناعي حمصررررادره الم تلفررررة كال
صرررررررل ميرررررراه المررررررزار  السررررررمكية فرررررري ميرررررراه  ،علرررررري البحيرررررررال

 وارتفا   الصفو  اأسماك حسبا تلوي مياه البحير  ،البحيرال

  2020هصايف المشة ت المشترتة التى هيا ة بحيرات مصرالشمالية عام ا .18  ول رقم 
 %  التكرارات   ت كتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمشتتتتتتتتت التصايف 
تج يف  
 البحيرال 

 االحررروا مررن خررالل  قامررة اسررتقطا  أجررزا  مررن مسرراحة البحيرررال حالتعررد  عليهررا حررالتج يف 
 97.7 86 والسدود الم الفة داخن مناطق الصيد الحر.

 97.7 86 ثر. اأسماك للتكاتلجم  ليها أمهال جفال المناطق الشاطئية التي  
 97.7 86 ه الم تلفة كالصرل الصحي والصناعي والزراعي علي البحيرال.در لوي حمصاالت  التلوي

 
 97.7 86 صرل مياه المزار  السمكية في مياه البحيرال. 

 97.7 86 صفو  اأسماك حسبا تلوي مياه البحيرة وارتفا  صسبة المواد السامة.
 96.6 85 روالتكريل للبحيرال.عمليال التطهي التلوي الناتا عن 

ار النباتال  تشاص 
 المارية

وهيه ييادة المساحة النباتية المارية الصتشارالبو  والهيش وورد النين والنباتال المارية اأخر  
 96.6 85 تقلن من مساحال الصيد الحر وتعييا مياه البحيرال.

 96.6 85 البحيرال.صق  توافر المعدال الثقيلة لتطهير وتكريل  
مشكلة  طما   

ميز  البوا 
 دهاداواصس

حيررث ترر دى  لررى عرردم وجررود  طمررا  البررواميز )الفتحررال مررا  ررين البحروالبحيرررة( وقررا  البحيرررة 
تبادل كافي لدخول المياه  لى البحيرال مما ي دى  لى تعييا مياه البحيرررال واصتشررار النباتررال 

 ن  لى البحيرال.ريعة التي تدخالمارية ، كما ي دى  لى تقلين كميال الز 
86 97.7 

صيد  المشكلة 
 الم الد 

اصتشررار طررر  الصرريد الم ررالد والجارروييررادة جهررد الصرريد وخاصررة صرريد الزريعررة، يرر د   لرري 
 93.2 82  ستنزال واهدار الم زون السمكي مما يعو  تنمية البحيرال الشمالية.

 
 93.2 82 . اصتشار مراكا الصيد مير المرخصة والمواتير األية

 93.2 82 أو مير المجددين لرخ  الصيد. ينالمرخصر جود أعدا من الصيادين مي و 
 93.2 82 عمليال الصيد الجاررت د  لندرة ظهوراالسماك البحرية وتهدد تنو  الحياة البحرية.

 مشكلة القواصين 
صرريد رقررم تعررارل حعررأل القررواصين والقرررارال الوياريررة الصررادرة مررن جهررال أخرررى مرر  قرراصون ال

اصين شرررر ون البيئررررة، كرررريا قرررراصون ويارة اأشررررمال قررررو ييررررة مثررررن التنفي والرحترررر   1983سررررنة ل 124
 والموارد المارية .

86 97.7 

 
قاصون الصيد   تفعين  التنفييية    1983لسنة    124رقم  عدم  التعد  علي والرحت   فيما ي   
 79.5 70 البحيرال والثروة السمكية .
( على مسايرة يةالتنفيي  والرحت   1983لسنة    124م  رقاصون الصيد  عجز التشريعال الحالية )ق

 79.5 70 اأو ا  الراهنة. 
 67 59 . ينها فيما االختصاصال وتناي  البحيرال على اإلشرال جهال تعدد اإلدارة 

 
 67 59 . الصيادين أحوال وتحسين السمكية الثروة تنمية  فى التعاوصية الجمعيال أدا  قصور
 62.5 55 . الصيادين م  سمكيال  دوراالرشاد وغياح  عد
 96.6 85 . البحيرال عن دقيقة  ياصال قاعدة جودو  عدم

اقتصادية  
 وتسويقية

 97.7 86  رتفا  أسعار مستلزمال اإلصتا  والتشمين.
 67 59 حالضماصال المناسبة.وصعووة وجود مصادرللتموين 
 93.2 82 اص فال أسعار  ي  اأسماك.

 93.2 82 ورصة لألسماك لمن  االحتكار.عدم وجود   
 96.6 85 رسوم الترخي  على مراكا الصيد. د تضاع

 60.2 53 اصتشار اأمرال واأووئة المتوطنة  ين الصيادين.   جتماعية 
 60.2 53 والمعنو  من قبن الدولة للصيادين.عدم توافرالدعم الماد  

 62.5 55 . رة  لي ححيرال أخر  الصيد أوالهج هجرة العديد من الصيادين لمهنة
 67 59 ن التعليم واصتشار اأمية  ين مجتم  الصيادين. م ة التسرحمشكل

 56.8 50 اصتشارالبطالة  ين الصيادين الصكما  المسطد الماري الحر.
 .2020عام   focus group discussionالمناقشة الجماعية المركزة )الب رية(  المصدر : جمعا وحسبا من :
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ال مرررررا  رررررين تحررررر طمرررررا  البرررررواميز )الف ،صسررررربة المرررررواد السرررررامة

 لردخول دل كرافيحيث ت دى  لى عردم وجرود تبراالبحروالبحيرة(  
مرررا يرررر دى  لرررى تعررررييا ميررراه البحيرررررال الميررراه  لرررى البحيرررررال م

كمرررررا يررررر دى  لرررررى تقليرررررن كميرررررال  وواصتشرررررار النباترررررال الماريرررررة 
تعرررارل حعرررأل القرررواصين  ،الزريعرررة التررري تررردخن  لرررى البحيررررال

خررى مر  قراصون الصريد أ الويارية الصرادرة مرن جهرالوالقرارال  
ين شررر ون ن قرررواصيييرررة مثررروالرحتررر  التنف 1983لسرررنة  124رقرررم 
 رتفرررا  أسرررعار  ،قررراصون ويارة اأشرررمال والمررروارد الماريرررةو  البيئرررة

 يواجهررررون مشرررراكن % 96.6أن ،مسررررتلزمال اإلصتررررا  والتشررررمين
ييررادة  ،التلرروي النرراتا عررن عمليررال التطهيروالتكريررل للبحيرررال

اريررررة الصتشررررارالبو  والهرررريش وورد النيررررن لمالمسرررراحة النباتيررررة ا
هيه تقلن من مسراحال الصريد الحرر و ارية اأخر   والنباتال الم

صقرر  ترروافر المعرردال الثقيلررة لتطهيررر  ،وتعررييا ميرراه البحيرررال
عررررردم وجرررررود قاعررررردة  ياصرررررال دقيقرررررة عرررررن  ،وتكريرررررل البحيررررررال

، اكررررا الصرررريدر تضرررراعد رسرررروم الترررررخي  علررررى م ،البحيرررررال
اصتشرررار طرررر  الصررريد الم رررالد مشررراكن  ون يواجهررر% 93.2أن

يرر د   حيررث صرريد الزريعررةالصرريد وخاصررة  والجارروييررادة جهررد
 لرررري  سررررتنزال واهرررردار الم رررررزون السررررمكي ممررررا يعررررو  تنميرررررة 

اصتشررررار مراكررررا الصرررريد ميررررر المرخصررررة  ،البحيرررررال الشررررمالية
خصرين أو ر ، وجود أعدا من الصيادين ميرر الموالمواتير األية

عمليرررال الصررريد الجررراررت د   الصررريد،  ميرررر المجرررددين لررررخ
 ،تنرررررو  الحيررررراة البحريرررررة البحريرررررة وتهرررررددلنررررردرة ظهوراالسرررررماك 

عرردم وجررود  ورصررة لألسررماك  اص فررال اسررعار  يرر  اأسررماك،
عررردم تفعيرررن مشررراكن  يواجهرررون % 79.5وأن ، لمنررر  االحتكرررار
فيمرررا والرحتررر  التنفيييرررة  1983لسرررنة  124رقرررم قررراصون الصررريد 

عجرررررررز  ،ال والثرررررررروة السرررررررمكيةيرررررررر ي ررررررر  التعرررررررد  علررررررري البح
 1983لسرررررنة  124رقرررررم الصررررريد التشرررررريعال الحاليرررررة )قررررراصون 

% 67أن  ،( علرررى مسرررايرة اأو رررا  الراهنرررةوالرحتررر  التنفيييرررة
تعرردد جهررال اإلشرررال علررى البحيرررال وتنرراي   يواجهرون مشرراكن

فى  قصور أدا  الجمعيال التعاوصية  ، ينها  االختصاصال فيما
صعووة وجرود  ،تحسين أحوال الصيادينو  تنمية الثروة السمكية

سررربة، التسررررح مرررن التعلررريم لضرررماصال المنامصرررادر للتمويرررن حا
% 62.5أن حرررروالىواصتشررررار اأميررررة  ررررين مجتمرررر  الصرررريادين، 

 رررررعد وغيررررراح دوراالرشررررراد السرررررمكي مررررر  يواجهرررررون مشررررراكن 
هجررة هجرة العديد من الصريادين لمهنرة الصريد أوال،  ،الصيادين

% يواجهررررون مشرررراكن 60.2حرررروالىط ط وه لرررري ححيرررررال أخررررر  
عررررردم  ،الصررررريادينالمتوطنرررررة  رررررين اصتشرررررار اأمررررررال واأووئرررررة 

وأن  ،توافرالررردعم المررراد  والمعنرررو  مرررن قبرررن الدولرررة للصررريادين
ادين اصتشرارالبطالة  رين الصري% يواجهرون مشركلة 56.8حوالى  

 .الصكما  المسطد الماري الحر
هيا تتته  تتتتولمشتتتة ت المشتتتترتة الرحتتتة ل:الحليل المقت اماتتتا

 :بحيرات مصر الشمالية
الحلرررول دراسرررة ( أصرررة  19قرررم )برررين مرررن  ياصرررال جررردول ر ت
لمشرركالل التررى تواجررة ححيرررال مصررر الشررمالية مررن رحررة لتالمق

أن  صريادا 88خالل العينة البحثية والبال  عدد أفرادها حروالى 
فعيرررن الحلرررول ت حبررروثين يوافقرررون علرررىم% مرررن ال98.9حررروالى 

ويارية ال اصة  تنفريم أعمرال الصريد وعردم الالقواصين والقرارال  
وتفعيررن  البيئررةروة السررمكية وشررئون البحيرررال والثررالتعرردى علررى 

العمرررن علرررى ، دور شررررطة المسرررطحال الماريرررة لتنفيررري القرررواصين
 حرراعالنوقررد عمليررال التج يررف والررردم التررى يقرروم  هررا االفررراد 

ة حترروى علررى صفررم  يئيررة م تلفررالبحيرررة محميررة طبيعيررة الصهررا ت
 و المسرررطحال الرمليرررة و ومتنوعرررة مثرررن مسرررتنقعال الحشرررارش

علرررى أصشرررا  مصررررل خرررا  العمرررن  ،الجرررزرو  وحرررةالميررراة المفت
السرررارلة حعرررد  م لفاتهررراصررررل لللشرررركال والمصررراص  الم الفرررة 

سررررت دامها فررررى مشررررروعال أخرررررى لبرررردارن امعالجتهررررا والقيررررام ح
 ترررروفير الحفررررارال ،  التلررررويلمنرررر الطاقررررة مثررررن الوقررررود الحيرررروى 

ورد المعرردال الكافيررة لتطهيررر البحيرررال مررن البررو  والهرريش و و 
تطهيررررر البررررواميز لتمكررررين  و خرررررى نباتررررال الماريررررة اأالنيررررن وال

منر  صررل  ،دخول المياه المالحة واأسماك البحريرة للبحيررال
الملوثررررال حجميرررر  أصواعهررررا فررررى البحيرررررال والررررت ل  مررررن ميرررراة 

 منفردة   وجيةول ي و كيمارية و فيزيارية الصرل الصحى حطر  
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  2020لمشة ت المشترتة التى هيا ة بحيرات مصرالشمالية عام ال الحليل المقترحة  .19  ول رقم 
 % التكرارات  الحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل  م
حيرررال والثررروة السررمكية لب لررى ايد وعرردم التعرردى عال الصرر  تنفرريم أعمرر تفعيررن القررواصين والقرررارال الوياريررة ال اصررة  1

 98.9 87 .وتفعين دور شرطة المسطحال المارية لتنفيي القواصين وشئون البيئة
البحيرررة محميررة طبيعيررة الصهررا تحترروى  حرراعالنالعمن على وقررد عمليررال التج يررف والررردم التررى يقرروم  هررا االفررراد  2

 98.9 87 الجزر.و  المياة المفتوحة و لرمليةا طحالالمس و ل الحشارشستنقعاعلى صفم  يئية م تلفة ومتنوعة مثن م
السررارلة حعررد معالجتهررا والقيررام  م لفاتهرراصرررل لالعمن على أصشا  مصرل خا  للشركال والمصاص  الم الفة  3

 98.9 87 .لمن  التلوي ست دامها فى مشروعال أخرى لبدارن الطاقة مثن الوقود الحيوى اح 
 هيررر البحيرررال مررن البررو  والهرريش وورد النيررن والنباتررال الماريررة اأخرررى تطيررة لل والمعرردال الكافلحفرراراترروفير ا 2

 98.9 87 تطهير البواميز لتمكين دخول المياه المالحة واأسماك البحرية للبحيرال.
 و ةمنررر  صررررل الملوثرررال حجميررر  أصواعهرررا فرررى البحيررررال والرررت ل  مرررن ميررراة الصررررل الصرررحى حطرررر  فيزياريررر  4

 98.9 87 .ردة أو متجمعةنفم و  يولوجية و  ماريةكي 
تعررويأل لالتوسرر  فرري  صشررا  المفرخررال للمررزار  السررمكية لمنرر  صرريد الزريعررة وإمررداد البحيرررال  زريعررة االسررماك  5

 97.7 86 على النق  فى الم زون السمكى من االصوا  االقتصادية. الالبحير 
تسررهين وخفررأل  وميررر المرررخ  مررن للعحاح عرردم السررما ورخصررة لررة المالعمررن علررى ييررادة أعررداد المراكررا العام 6

 95.5 84 .صتاجيةإلزيادة كفارتها ال للمراكا  رسوم تجديد التراخي  وتوفير الصياصة
 94.3 83 اأسماك.العمن على خفأل أسعار مستلزمال االصتا  والتشمين وإصشا   ورصة لتحديد أسعار  7
 75 66 ة الثروة السمكية وتحسين أو ا  الصيادين.مي ى تن عيال التعاوصية فر الجمييادة دور االشاد السمكى ودو  7
 71.6 63 توحيد جهال االشرال واالدارة على البحيرال وتوفير قاعدة  ياصال كاملة عن كن ما ي   البحيرال. 8
 69.3 61 صادرة.الصيادين وتوفير العال  و الدعم المادى لهم وييادة ماالهتمام حالتعليم ومحو أمية  9

 .2020عام   focus group discussionالمناقشة الجماعية المركزة )الب رية( ا وحسبا من : ياصال مع: ج المصدر

 
التوسرررر  فرررري ن % يوافقررررون علررررى الحرررر97.7وأن  ،أو متجمعررررة

صشرررا  المفرخرررال للمرررزار  السرررمكية لمنررر  صررريد الزريعرررة وإمرررداد  
علرى الرنق  فرى   التعويأل البحير لالبحيرال  زريعة االسماك  

% 95.5 أن ،لسرررررررمكى مرررررررن االصررررررروا  االقتصررررررراديةا الم رررررررزون 
العمررن علررى ييررادة أعررداد المراكررا العاملررة  حررنيوافقررون علررى ال

 و تسرررهينرخ  لمرررميرررر احالعمرررن لعررردم السرررماح  والمرخصرررة 
وخفررررأل رسرررروم تجديررررد التررررراخي  وترررروفير الصررررياصة للمراكررررا  

قررررون علررررى الحررررن % يواف94.3، وأن صتاجيررررةإلزيررررادة كفارتهررررا ال
أسعار مسرتلزمال االصترا  والتشرمين وإصشرا    فألالعمن على خ

% يوافقررررون علررررى 75، وأن  ورصررررة لتحديررررد أسررررعار اأسررررماك
فرى  ل التعاوصيرةيراييادة دور االشاد السرمكى ودور الجمع  الحن

تنميرررررررة الثرررررررروة السرررررررمكية وتحسرررررررين أو رررررررا  الصررررررريادين، وأن 
رال واالدارة % يوافقررون علررى الحررن توحيررد جهررال االشررر71.6

وتوفير قاعردة  ياصرال كاملرة عرن كرن مرا ي ر  ل  على البحيرا
االهتمررام حررالتعليم  % يوافقررون علررى الحررن69.3، وأن البحيرررال

ى لهرررم و الررردعم المرررادالعرررال  ومحرررو أميرررة الصررريادين وتررروفير 
  وييادة مصادرة.

 المرا ل
أحمرررررد حسررررررام الررررردين محمررررررد صجرررررراتى فرحرررررال، دراسررررررة ا ثررررررار 

رية مرررر  مصررررالمصررررايد الللصرررريد الجررررارر فررررى االقتصررررادية 
وحيرررررة  رررريأل المتوسرررر  و أالتطبيررررق علررررى حررررالتى البحررررر ا

ة دكترررروراة، قسررررم االقتصرررراد الزراعررررى، كليررررة المنزلررررة، رسررررال
 .1999الزراعة، جامعة االيهر 

أحمررد عبرردالوهاح  راصيررة، أحعرراد الهرردر البيئرري، جريرردة الصررياد، 
حرررررراد تإل. موقرررررر  ا2014، يوليررررررو و أمسررررررطر 69العرررررردد 

 ة.للثروة الماريالتعاوصى 
ل علررى ححيررة المنزلررة، تحراد التعرراوصى للثرروة الماريررة، التعردياإلا

 .2003ة الصياد، العدد العشرين، مايو و يوصية جريد
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ويارة الدولرررررة لشرررررئون البيئرررررة  اأدارة المركزيرررررة لنوعيرررررة الميررررراة، 
مل رررر  تقررررارير الرحلررررة الحقليررررة الثالثررررة،  رصرررراما الرصررررد 

ة، التقريرر السرنوى زلرلمصررية، ححيررة المنلبحيررال االبيئى ل
 .2015فبراير 

لرصرررررد البيئررررري أ والنصرررررر رشررررريد، )أخررررررون(، مركرررررز ا محمرررررود
ودراسررررررال  يئررررررة العمررررررن،  مباحررررررة،  دارة السررررررموم، التقريررررررر 
العلمرررى الثالرررث، رصرررد مسرررتوى تلررروي اأسرررماك حالمعرررادن 

الثقيلرررة الضرررارة فرررى حعرررأل ححيررررال مصرررر، ويارة الصرررحة 
 .2002يو ان، ماوالسك

لتنميررررة  ة واستصررررالح االرا ررررى، الهيئررررة العامررررةاعررررويارة الزر  –
صترا  السرمكي فري جمهوريرة الثروة السمكية،  حصا ال اال
 مصر العروية، أعداد متفرقة.

الجهرررراي المركررررز  للتعبئررررة العامررررة واالحصررررا ،  حصررررا ال  – 
االصترررررا  السرررررمكي فررررري جمهوريرررررة مصرررررر العرويرررررة، أعرررررداد 

 متفرقة.
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ABSTRACT 

An Economic and Environmental Study of Fish Production from Northern 

Egyptian Lakes 
Abdel-Aty Mohamed Mahmoud Aly and Salah Eldin Fekry Elsaey 

This study aimed to develop of relative importance 

of fish production capacity from Egyptian and Northern 

lakes to Egyptian fish production capacity. Fish 

production capacity from Egypt's northern lakes. 

Species distribution, available economic resources, 

measurement of their productive efficiency and Study of 

problems impeding their development and 

recommendation.  

This study used descriptive and quantitative 

economic analysis method, to achieve its objectives. 

Secondary data were relied on for analyzing economic 

variables. Also, on primary data obtained by North Lake 

Fishermen's personal Interview using focus group 

discussion in 2020, and the number of research sample 

was approximately 88 fishermen. The most important of 

research results were as follow: 

1- During the periods (2005-2018), The average of 

Egyptian fish capacity was about 1.35 million tons. The 

average capacity of fish from Egyptian lakes was 

168,600 tons, representing about 12.4% of capacity of 

Egyptian fish. The average capacity of fish from 

northern lakes was about 126,1 thousand tons, 

representing about 9.3% of capacity of Egyptian fish, 

and about 74.8% of capacity of fish from northern lakes.  

2- The average of fish production capacity from 

Northern Lakes during the period (2005- 2018) of 

Manzala, Burullus, Edko, and Mariout Lakes was 

approximately 53.6. 58.9. 6.7. 6.9 thousand tons, 

respectively, representing about 42.2. 47. Of total 

production capacity of Northern Lakes of about 126.1 

thousand tons, 5.4%, respectively. 

3-By studying Species distribution of fish 

production capacity of Lake manzala, the annual 

average for each of tilapia, shrimp, mullet, catfish, and 

other Species was 24.1, 1.02, 11.3, 11.3 and 2.9 

thousand tons, respectively, while it reached about 928, 

71, 234, and 171 tons for Bagrus, Eel, Crab, and spotted 

sea bass. While Lake Burullus for tilapia, shrimp, 

mullet, catfish, grass carp, and other Species reached 

about 30, 1.5, 11.9, 4.5, 2.2 and 6 thousand tons, 

respectively, while it reached about 697 and 883 tons, 

respectively, for each of Bagrus and Eel Species. While 

Lake Edko Tilapia reached about 6.3 thousand tons, for 

each of catfish, mullet, and other Species there were 

about 132, 131 and 170 tons each, respectively. While 

Lake Mariout for each of tilapia and catfish reached 

about 3.9 and 2.7 thousand tons, respectively, while it 

was about 74 and 178 tons, respectively, for grass carp 

and other Species. 

4-By studying a number of fishing boats for 

northern lakes in Egypt, there were about 2.4, 5.6 

thousand boats each for manzala and burullus, 

respectively, and about 984,989 boats each for edko, 

mariout, respectively. Whereas, a number of fishermen, 

there were about .37 , 16.3, 2.4,2.9 thousand fishermen 

from each of manzala, burullus, edko and Mariout 

respectively, , it reached about 27, 11, 8, and 8 tons 

each, respectively, while production efficiency of 

fishermen reached about 9, 4, 3 and 3 tons each, 

respectively. 

5-By studying the problems of northern Egyptian 

lakes, the most important environmental problems were 

increasing the various types of pollution, cover the strait 

and a bottom of the lake and Increase aquatic plants. In 

addition to the problems of multiple administrative, 

supervision agencies, and failure to activate fishing 

laws. The most important proposals were stopping or 

treating sewage waste of various types, provide 

adequate rigs and equipment to cleanse the lake of Reed 

grass, water hyacinth, and Aquatic plants. 

 

 

 

 
 
 


