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 الملخص العربى 
نظم  ب إنتشار  من  التكاملي  اإلستزراعالرغم  في    السمكي 

فإن   لحصائيات  اإلمصر  الع الرسمية  لتنميلهيئة  الثروة امة  ة 
إلنتاجية  السم اإلشارة  من  خلت  قد  النظمتكية  صورة  )  لك  هناك 

التكاملي السائدة في حقول األرز والتي  تقليدية لإلستزراع السمكي 
ُتعد    وذلك على الرغم من أنها  ( ثمانينيات القرن العشرينبدأت منذ  

األنظمة   أكثر  فقط  إ يمكن  التي    اإلنتاجيةمن  ليس  ستغاللها 
األمثل لألراضي  ستخدام  ولكن أيضا لإل,  فادة من زيادة الغلةت سلإل

والمياه، وإيجاد أساليب أبسط للسيطرة على التلوث وتحسين إدارة  
األغذية   اإلنتاجيةالعوامل   سالمة  وزيادة  العالية  الجودة  وكذلك 

الترابية  األحواض  السمكي في    اإلستزراع   ولم يزل نظام  ة،المنتج
النظام  في  وسعواأل   السائد  هو  استهدف    ، مصر  انتشارًا  ولذلك 

لنظم    البحث  االقتصادية  الكفاءة  السمكي    اإلستزراعتقدير 
مصرا في  تواجالو   ،لتكاملي  التي  المشكالت  أهم  علي    ه تعرف 

وقد    ملي في مصر وأهم الحلول المقترحةالسمكي التكا  اإلستزراع
لثابت  لمفهوم العائد ا  وفقا  اإلنتاجيةالكفاءة    تبين من خالل تقدير

المغلق  السمكي    عتزرا اإلسنظام  ل  للسعة   متوسط أن  التكاملي 
أي أنه يمكن تحقيق نفس   0.57بلغ حوالى قد  اإلنتاجيةالكفاءة 

ب اإلنتاج  المستوي من   التوليفة    %57إستخدام  السمكي  فقط من 
تبين من  كما ،  اإلنتاجيةالفعلية للمدخالت المستخدمة في العملية  

الع  وفقا   جية نتااإل الكفاءة    خالل تقدير    للسعة   المتغيرائد  لمفهوم 
أي أنه يمكن   0.89بلغ حوالى  قد    اإلنتاجيةالكفاءة  متوسط  أن  

فقط    %89إستخدام  السمكي باإلنتاج  تحقيق نفس المستوي من  
،  اإلنتاجيةلعملية  من التوليفة الفعلية للمدخالت المستخدمة في ا

تقديروقد   خالل  من    اإلستزراع م  نظال  اإلنتاجيةالكفاءة    تبين 
ا للسعة    لمفتوحالتكاملي  الثابت  العائد  لمفهوم  متوسط    أنووفقا 

أي أنه يمكن تحقيق نفس   0.51بلغ حوالى قد  اإلنتاجيةالكفاءة 

من   ب اإلنتاج  المستوي  التوليفة    %51إستخدام  السمكي  من  فقط 
ووفقا لمفهوم  ، اإلنتاجيةية الفعلية للمدخالت المستخدمة في العمل

بلغ حوالى    قد   اإلنتاجية كفاءة  لا تغير للسعة فإن متوسط  العائد الم
السمكي  اإلنتاج  أي أنه يمكن تحقيق نفس المستوي من    0.75

للمدخالت    %75إستخدام  ب الفعلية  التوليفة  من  المستخدمة  فقط 
 ، اإلنتاجيةفي العملية 

السمكي    اإلستزراع، نظم  السمكياإلنتاج    مات المفتاحية:الكل
الكفاء   اإلستزراع نظم  وحلول    مشاكل ،  اإلنتاجيةة  التكاملي، 
 السمكي التكاملي  

   المقدمة  

وتسهيل   بتعزيز  الدولة  أنشطة اإلستثمار  تقوم  في 
البروتين    اإلستزراع من  الغذائية  الفجوة  لتقليل  السمكي 

وقد   للدولة,  المدفوعات  ميزان  في  العجز  وخفض  الحيواني، 
قطاع   مساهمة  الدخل  اإلنتاج  بلغت  في  القومي السمكي 

ح نحو   مليار  43.811والي  الزراعي  بلغت  بنسبة  جنية 
بلغ     إجمالي من    9.34% الذي  الزراعي     469.202الدخل 
عام    مليار قطاع    . 2017جنية  شهد  السمكي   اإلستزراعوقد 

بلغ   حيث  الماضية,  العقود  خالل  كبيرًا  من اإلنتاج  تطورًا 
حوالي   السمكية  بلغت    ألف   340.093المزارع  بنسبة  طن 

حوالي  اإلنتاج    إجماليمن    %47نحو   بلغ  الذي  السمكي 
 اإلستزراعمن  اإلنتاج  , ونما  2000طن عام  ألف    724.407

حوالي   إلي  ليصل  بلغت   مليون   1.561السمكي  بنسبة  طن 
بلغ  اإلنتاج    إجماليمن    %81نحو   الذي  حوالي  السمكي 

الهيئة العامة لتنمية الثروة  )  .2018طن عام    مليون   1.934
ا,  السمكية السمكية  االحصاءات    ( .2018,  لسنوي كتاب 
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نظم   نظم   اإلستزراعوتتعدد  وأهمها:  مصر  في  السمكي 
في    اإلستزراع المكثف  يمثل األحواض  شبه  والذي  الترابية 
  إجمالي من    % 88ألف طن تمثل ايضا نحو    1.382حوالى  
بينما تنتج     2018السمكي عام    اإلستزراعمن  اإلنتاج  كمية  
بنسألف طن  167ف حوالي  مكثال  اإلستزراعنظم   بل،  غت بة 
، بينما 2018السمكي عام    اإلستزراع   إجماليمن    %11نحو  
ألف   16التكاملي في حقول األرز تنتج حوالى  اإلستزراعنظم 

تمثل عام    اإلستزراع  إجماليمن     % 0.7نحو    طن  السمكي 
نظم  2018 إنتشار  من  الرغم  وعلى  التكاملي   اإلستزراع، 

النبا  لألسماك   التات  مع  إحصائيات  فإن  مصر  هيئة في 
الث لتنمية  إلنتاجية العامة  اإلشارة  من  خلت  قد  السمكية  روة 

  وذلك على الرغم من أنها  ُتعد   -عدا حقول األرز -تلك النظم
أك األنظمة  من  فقط التي    اإلنتاجيةثر  ليس  استغاللها  يمكن 

الغلة زيادة  من  لإل,  لالستفادة  أيضا  األمثل  ستخدام  ولكن 
على  اليب أبسط للسيطرة  والمياه، وإيجاد أساألراضي  لوحدتي  

وكذلك الجودة العالية    اإلنتاجيةالتلوث وتحسين إدارة العوامل  
المنتجة األغذية  سالمة  والزراعة,  )    وزيادة  األغذية  منظمة 

ورقة فنية بعنوان إنتاج الغذاء من الزراعة االحيومائية علي  
 . ( 2017, عام 589, صادرة برقمنطاق صغير

أيمو  نمطين  بين  التمييز  لإلكن  السمكي ساسيين  ستزراع 
هو   األول:  النمط  التكاملي    اإلستزراعالتكاملي  السمكي 
النمط   هذا  في  ويتم  أحواض  إستخدام  المفتوح  صرف  مياه 

العضوية في ري وتسميد   اإلستزراع بالمواد  المشبعة  السمكي 
إستفادة مثلي من  النباتات السمك  لتحقيق  المزرعة  ية مخلفات 

، وفي هذا  اإلنتاجيةوزيادة  األسمدة  إستخدام  في    وتوفير جزئي
أخرى  األسماك مرة  المياه الحواض  بينما    النظام اليتم عودة 

الثاني التكاملي   اإلستزراعهو    النمط  السمكي 
المغلق)األكوابونيك(: ويتم في هذا النمط  إدماج وتكامل تربية 

المغلقة باألنظمة  المائية  الوإعادة    األحياء   مياه  تدوير 
(RAS) الزر الممع  إنتااعة  نظام  في  للنبات   واحدجي  ائية 

المتكاملة  . الزراعة  إزالة  وفي وحدة  مخلفات األسماك من  يتم 
لبة،    مرشحإستخدام  الماء ب ميكانيكي يقوم بإزالة المخلفات الصَّ

المخلفات  بمعالجة  يقوم  حيوي  مرشح  خالل  من  ذلك  وبعد 
عمل على  لنمو البكتيريا التي ت   مثليحيث يوفر البيئة ال  الذائبة

األمونيا بالنسبة    تحويل  والذي    لألسماك  السامة  نترات،  إلى 
للنباتات وصواًل  المغذيات  أكثر  الع . يعد  هذه   مليةوُتسمى 

حيث  بالنترجة على   الماء  ينتقل،  يحتوي  النترات الذي 
عن طريق األوساط التي تنمو فيها ى  والعناصر الغذائية األخر 

ه العناصر الغذائية،  ات، حيث تعمل على امتصاص هذالنبات
حا و  وتسمح   .نقياوأخيرا يعود الماء إلى حوض األسماك مرشَّ

والنباتات والبكتيريا باالزدهار في تناغم     لألسماك  هذه العملية  
تام، والعمل معا لخلق بيئة صحية، شريطة أن يكون ذلك في  

 .نظام متوازن 
ال توفير  يتم  النظام  هذا  من  وفي  للنباتات  الغذائية  مواد 

المواد   من  وخالي  التكلفة  حيث  من  وفاعل  مستدام  مصدر 
العوامل غير  الكي التكامل يزيل بعض  المستدامة  ميائية. وهذا 

المائية   والزراعة  المائية  األحياء  تربية  أنظمة  تسببها  التي 
كما يمكن للزراعة التكاملية بالنظام المغلق أن  .  بشكل مستقل
إ أكثر  اقتصاديةتكون  جدوى  وذات  في  نتاجية،  وخصوصا   ،

 .لمياهمحدودية االصحراوية حيث األراضي 
 مشكلة البحث: 

في    التوسع  نحو  مصر  في  التنمية  خطط  توجه  مع 
المشروعات  إنشاء  وكذلك  الجديدة  األراضي  استصالح  

لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات الغذائية  السمكية الكبري  
تبين التنمأن    فقد  مججهود  في  ي  السمكاإلنتاج  الت  اية 

من  وال الرغم  على  اآلخر  عن  معزل  في  منها  كل  يتم  نباتي 
إدماج تلك   التي يمكن تحقيقها من  الجمة  المشروعات  الفوائد 

ستفادة ممكنة من وحدة المياه، وعلي إوتكاملها لتحقيق أعظم  
من   اإلستفادةالرغم من توجه كثير من دول العالم إلى تعظيم  

ال واألرضية الموارد  من    تاجإلنة  المتاح   مائية  وذلك  الغذاء 
نظم النباتات  لألسماكالتكاملي    اإلستزراع  خالل  أن    إال,  مع 
في    اإلستزراع هو الترابية  األحواض  السمكي  يزل  م  االنظ  لم 

واألوسع انتشارًا في مصر علي الرغم من عدم تحقيق   السائد
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ه النظم إذا  األمثل للموارد المائية واألرضية في هذستغالل  اإل
قورنت   التكاملي    عتزرا اإلس بما  مع   لألسماك  السمكي 

الندرة  حيث  الصحراوية  المناطق  في  وخصوصًا  النباتات, 
المياه، و  لموارد  لذا كان من الضروري تسليط الضوء  النسبية 

هذه جدواه  السم  اإلستزراعمن    النظم  لدراسة  لتوضيح  كي 
ومد لإلى  االقتصادية  لستغالل  تحقيقه  ااألمثل  لمائية  لموارد 

   نتشاره.إتحديات التي تعوق عرفة الرضية ومواأل
 لنظم  اإلنتاجيةتقدير الكفاءة    يستهدف البحث  أهداف البحث:

مصر,السمك  اإلستزراع في  التكاملي  على    ي  والتعرف 
 : وذلك من خالل   المشكالت التي تواجه هذه النظم

لنظم   -1 االقتصادية  الكفاءة  السمكي   اإلستزراعتقدير 
 ر. كاملي في مصالت

أ ال -2 علي  المشكالتعرف  تواجهم  التي   اإلستزراع  هت 
 السمكي التكاملي في مصر وأهم الحلول المقترحة.

البحثي البياناتو   األسلوب  أسلوبي   البحثستخدم  ي  :مصادر 
التحليل االقتصادي الوصفي والكمي لتحقيق أهدافه من خالل  

المئويةالإستخدام   والنسب  الحسابية  وكذمتوسطات  لك  ، 
البيإستخدام   مغلف  الكفاءة   ,(DEA)اناتتحليل  لتقدير 
التكاملي    اإلستزراعلنظم    اإلنتاجية مصر، السمكي  في 

مربع  و  المتحصل  تقييم  لChi-Square كاي  إختبار  النتائج 
وال والحلول  المشكالت  جمع  من  التكرار عليها  بين  مقارنة 

 (ا, والتكرار المتوقع لهObserved Frequenciesالمشاهد  
خير زغلول  اإلحصائي  ,  سعد  البرنامج  إلي  ,  SPSSدليلك 

العربي   اإلحصائيةالمعهد  والبحوث    2003,  للتدريب 
Expected Frequencies(  و البيانات ،  كفاية  لعدم  نظرًا 

البحث   فإن  تم   يعتمدالثانوية،  التي  األولية  البيانات  علي 
للحصول    خصيصا   استمارة استبيان معدة  من خالل تجميعها  

مة من أصحاب المزارع السمكية التكاملية لبيانات الالز علي ا
في مصر، وكذلك فقد تم اإلستعانه بالنظم المغلقة والمفتوحة  

المراجع   الصلة  ببعض  ذات  العلمية  والدراسات  واألبحاث 
 البحث.بموضوع 

البحثية: أصحاب    العينة  وهم  البحث  مجتمع  تحديد  تم 
تعمل بالنظم التكاملية   المزارع السمكية أو العاملون بها والتى

تبين من   والنباتات في كافة محافظات مصر، وقد   لألسماك  
تى تم جمعها من بالبيانات األولية الاإلستعانة وبخالل الدراسة 

تم تصميمخالل   إستبيان  البيانات استمارة  لجمع  ها خصيصًا 
وذلك  الثانوية  البيانات  خالل  من  المتوفرة  غير  الميدانية 

ا أهداف  تبين  لدراسة  لتحقيق  )عينة  وقد  اختيار  أفضلية 
حيث أن مجتمع البحث اشتمل على عدد من  عشوائية طبقية(  

مختلفة نظرا لعدم    سبيةان نز الخصائص الهامة ولكنها ذات أو 
األصلي ووجود طبقات واضحة ومميزة ينقسم  تجانس المجتمع  

وحيث أن نظام    ،إليها المجتمع وإن كانت متجانسة في داخلها
السمكي التكاملي هو نظام منتشر حديثا في مصر    اعاإلستزر 

الجهات   من  بأي  رسمية  إحصاءات  أو  بيانات  له  وليس 
أم ما  تم حصر كل  فقد  هذه  الحكومية  إليه من  الوصول  كن 

تم وقد  رئيسيتين:  المزارع  طبقتين  إلى  البحث  مجتمع   تقسيم 
األولى بنظام    الطبقة  تعمل  التي  المزارع  فئة    اإلستزراع وهى 

الالسم العينة  كي  مفردات  عدد  بلغ  وقد  المغلق،    31تكاملي 
الثانية  ،  مزرعة بنظام   الطبقة  تعمل  التي  المزارع  فئة  وهى 

المفتوح  التكام  السمكي  اإلستزراع مفردات وقد  لي  عدد    بلغ 
ظل    20العينة   في  عليه  الحصول  أمكن  ما  وهو  مزرعة، 

 اإلمكانات المتاحة للباحث.

 لنتائج ومناقشتها 
الكفاءة  أواًل:     السمكي    اإلستزراعلنظم    اإلنتاجيةتقدير 

 راجع في ذلك كال من: (التكاملي في مصر
إنتاج    - كفاءة  تقدير  وآخرون،  البنا  محمد  محمود  احمد 

مصر   في  البيانات، األسماك  مغلف  تحليل  باستخدام 
( المجلد  الزراعي،  لالقتصاد  المصرية  (،  26المجلة 

 ).2016(، يوليو 2العدد)
ال  - غالم  عصام  القتصاديات حسين،  دين  تحليلية  دراسة 

للهيئة  التابعة  للمزارع  اإلشارة  مع  السمكية  المزارع 
السمكية  الثروة  لتنمية  قسم  العامة  ماجستير،  رسالة   ،



 2021 يونيو - أبريل( 2العدد  42)مجلد - مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى

 

800 

الزراعي، كلية الزراعة بالقاهرة، جامعة األزهر، االقتصاد 
2005 . 

بالكفاءة   الموارد  إستخدام  كفاءة    اإلنتاجيةيقصد 
نموذج    االقتصادية في  الكفاءةالمحددة  اإلنتاج  لمزارع    تقدير 

التكاملي أحواض  السمكي  مساحة  علي؛  اشتملت  والتي   ،
)م كمية  2التربية  عدد  األعالف  (،  )كجم(،  سنويا  المستهلكة 

العمال بكل مزرعة   )ألف وحدة(، عدد  المرباه سنويا  الزريعة 
ة (، عدد دورات تربي3السمكي )كجم/ماإلنتاج  )عامل(، كثافة  

كمية )دورة(،  السنة  في  سنويا   األسماك  المستخدمة  المياة 
ا(،   3)م تقسيم  تم  طبقوقد  فئات  ثالث  إلى  البحثية    اً لعينة 

من   أقل  الكفاءة  معيار  األولي  الفئة  الكفاءة،  ،  0.5لمعيار 
من   الثانية  الفئة  من  0.5بينما  باإل  1  ألقل  ضافة  صحيح، 

حققت التي  المزارع  فئة  وهي  الثالثة  التامة    الكفاءة  للفئة 
 (.1)معامل الكفاءة يساوي 

لنظام    اإلنتاجيةالكفاءة    -1 السعة  علي    اإلستزراع والعائد 
 : السمكي التكاملي المغلق بعينة الدراسة

لنظام   البحثية  العينة  التكاملي   اإلستزراعاشتملت  السمكي 
الكفاءة   31المغلق على عدد   تقدير مؤشرات  تم  مزرعة وقد 

 العائد الثابت والمتغير للسعة كالتالي:   هوملمف وفقا اإلنتاجية
الكفاءة   .أ للسعة:   اإلنتاجيةتقدير  العائد  ثبات  ظل  في 

لمفهوم العائد    وفقا  اإلنتاجيةالكفاءة    تبين من خالل تقدير
للسعة والذي يف المزرعة وتشغيلها إستغالل  ترض  الثابت 

أقل   كفاءة  تحقق  التي  المزارع  فئة  أن  القصوى  بطاقتها 
مزرعة تمثل نحو   15دد هذه الفئة قد بلغ  ن عأ 0.5من  

  0.5العينة، بينما الفئة الثانية من    إجماليمن    48.3%
مزرعة تمثل نحو   12صحيح قد بلغ عددها    1  ألقل من

للفئة الثالثة وهي  ضافة  العينة، باإل  إجماليمن    38.8%
حققت   التي  المزارع  الكفاءة   الكفاءةفئة  )معامل  التامة 

مزرعة تمثل نحو    4غ عدد هذه المزارع  ( وقد بل1يساوي  
الثابت   إجمالي من    12.9% العائد  لمفهوم  ووفقا  العينة، 

القصوى   بطاقتها  المزرعة  تشغيل  يفترض  والذي  للسعة 
قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو     ةاإلنتاجيفإن الكفاءة  

الكفاءة    0.20 بلغت  صحيح    1القصوى    اإلنتاجيةبينما 
حوالى   بلغ  نفس   0.57بمتوسط  تحقيق  يمكن  أنه  أي 

من   باإلنتاج  المستوي  من    % 57إستخدام  السمكي  فقط 
العملية  في  المستخدمة  للمدخالت  الفعلية  التوليفة 

توفير  اإلنتاجية يمكن  أنه  بمعنى  المدخالت    من  43%، 
مستوى   يتأثر  أن  نظام  اإلنتاج  دون  من  السمكي 

 التكاملي المغلق.  اإلستزراع
تبين  في ظل تغير العائد للسعة:  اإلنتاجيةتقدير الكفاءة  .ب

تقدير التي تحقق كفاءة   من خالل  المزارع  لفئة  الكفاءة  
مزرعة تمثل   18أن عدد هذه الفئة قد بلغ    0.5أقل من  

العينة، بينما الفئة الثانية من    إجماليمن    %58.06نحو  
مزرعة تمثل    1صحيح قد بلغ عددها    1  ألقل من   0.5
الثالثة  ضافة  باإلالعينة،    إجماليمن    %3.24نحو   للفئة 

حققت   التي  المزارع  فئة  )معامل    الكفاءةوهي  التامة 
مزرعة    12( وقد بلغ عدد هذه المزارع  1الكفاءة يساوي  

نحو   لمفهوم    إجماليمن    %38.7تمثل  ووفقا  العينة، 
الكفاءة   فإن  للسعة  المتغير  تراوحت    اإلنتاجيةالعائد  قد 

نحو   بلغ  أدنى  حد  بلغت  0.57بين  الكفاءة   بينما 
  0.89صحيح بمتوسط بلغ حوالى    1القصوى    اإلنتاجية

المستوي من   أنه يمكن تحقيق نفس  السمكي اإلنتاج  أي 
للمدخ  %89إستخدام  ب الفعلية  التوليفة  من  الت  فقط 

، بمعنى أنه يمكن توفير اإلنتاجيةالمستخدمة في العملية  
مستوى    11% يتأثر  أن  دون  المدخالت  اإلنتاج  من 

 التكاملي المغلق. اإلستزراعظام السمكي من ن
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رقم   الكفاءة  .1جدول  معايير  ل  اإلنتاجيةنتائج  السعة  علي  التكامليوالعائد  السمكي  اإلستزراع  الدراسة    نظام  بعينة  المغلق 
2020 . 

 فئة الكفاءة 
 (VRS)  تغير العائد للسعة (CRS)  ثبات العائد للسعة

النسبة   عدد المزارع 
 المئوية%

 النسبة المئوية%  عدد المزارع 

 58,06 18 48,3 15 0,5أقل من  
0,5  >1 12 38,8 1 3,24 

1 4 12,9 12 38,7 
  0,57  0,20 الحد األدنى لمعامل الكفاءة

  1  1 الحد األقصى  لمعامل الكفاءة
  0,89  0,57 متوسط  معامل الكفاءة  

 . DEAPبرنامج إستخدام البحثية ب : جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي لبيانات العينةالمصدر   
 

لنظام    اإلنتاجيةالكفاءة   -2 السعة  علي    اإلستزراع والعائد 
 2020السمكي التكاملي المفتوح بعينة الدراسة 

السمكي التكاملي    اإلستزراعاشتملت العينة البحثية لنظام  
عدد   على  مؤشرات   20المفتوح  تقدير  تم  وقد  مزرعة 

والمتغير العائ  لمفهوم  وفقا  اإلنتاجيةالكفاءة   الثابت  د 
 للسعة كالتالي:  

الكفاءة   .أ للسعة:   اإلنتاجيةتقدير  العائد  ثبات  ظل  في 
لمفهوم العائد    وفقا  اإلنتاجيةالكفاءة    تبين من خالل تقدير

للسعة والذي يفترض   المزرعة وتشغيلها إستغالل  الثابت 
أقل   كفاءة  تحقق  التي  المزارع  فئة  أن  القصوى  بطاقتها 

مزرعة تمثل نحو   12الفئة قد بلغ    دد هذهأن ع 0.5من  
بين  إجمالي من    % 60 من  العينة،  الثانية  الفئة    0.5ما 

بلغ عددها    1  ألقل من قد  نحو   6صحيح  تمثل  مزارع 
للفئة الثالثة وهي فئة  ضافة  العينة، باإل  إجماليمن    % 30

التامة )معامل الكفاءة يساوي    الكفاءةالمزارع التي حققت  
  % 10مزرعة تمثل نحو    2ه المزارع  ( وقد بلغ عدد هذ1

ا  إجماليمن   لمفهوم  ووفقا  للسعة  العينة،  الثابت  لعائد 
فإن   القصوى  بطاقتها  المزرعة  تشغيل  يفترض  والذي 

نحو    اإلنتاجيةالكفاءة   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  قد 
الكفاءة    0.15 صحيح    1القصوى    اإلنتاجيةبينما بلغت 

حوالى   بلغ  يمك  0.51بمتوسط  أنه  نفس أي  تحقيق  ن 

من  ا باإلنتاج  لمستوي  من    %51إستخدام  السمكي  فقط 
،  اإلنتاجيةالتوليفة الفعلية للمدخالت المستخدمة في العملية  

من المدخالت دون أن يتأثر   %49بمعنى أنه يمكن توفير  
نظام  اإلنتاج  مستوى   من  التكاملي   اإلستزراعالسمكي 
 المفتوح. 

تبين  لسعة:  ر العائد لفي ظل تغي  اإلنتاجيةتقدير الكفاءة   .ب
المزارع التي تحقق كفاءة أقل    الكفاءة لفئة  من خالل تقدير

الفئة قد بلغ    0.5من   مزرعة تمثل نحو   13أن عدد هذه 
ألقل    0.5العينة، بينما الفئة الثانية من    إجماليمن    65%
من    %20مزارع تمثل نحو    4صحيح قد بلغ عددها    1  من

ة وهي فئة المزارع التي  الثالثللفئة  ضافة  العينة، باإل  إجمالي
يساوي    الكفاءةحققت   الكفاءة  )معامل  بلغ  1التامة  وقد   )

المزارع   هذه  نحو    3عدد  تمثل    إجمالي من    % 15مزارع 
ووفق الكفاءة   اً العينة،  فإن  للسعة  المتغير  العائد  لمفهوم 

نحو    اإلنتاجية بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  بينما   0.52قد 
الكفاءة   بلغ   1القصوى    اإلنتاجيةبلغت  بمتوسط  صحيح 

أ  0.75حوالى   من  أي  المستوي  نفس  تحقيق  يمكن  نه 
باإلنتاج   الفعلية   % 75إستخدام  السمكي  التوليفة  من  فقط 

العملية   في  المستخدمة  أنه اإلنتاجيةللمدخالت  بمعنى   ،
توفير   مستوى   % 25يمكن  يتأثر  أن  دون  المدخالت  من 

 المفتوح. املي التك اإلستزراعالسمكي من نظام اإلنتاج 
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ال  .2جدول رقم   المفتوح بعينة الدراسة  نتائج معايير  التكاملي  السمكي  كفاءة اإلنتاجية والعائد علي السعة لنظام اإلستزراع 
2020 

 (VRS)  تغير العائد للسعة (CRS)  ثبات العائد للسعة فئة الكفاءة
 النسبة المئوية% عدد المزارع النسبة المئوية% عدد المزارع

 65 13 60 12 0,5أقل من  
0,5 >1 6 30 4 20 
1 2 10 3 15 

  0,52  0,15 الحد األدنى لمعامل الكفاءة
  1  1 الحد األقصى  لمعامل الكفاءة
  0,75  0,51 متوسط  معامل الكفاءة  

 .DEAPبرنامج إستخدام : جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي لبيانات العينة البحثية بالمصدر
 

لمشاكل والحلول المقترحة لها وفقًا  لمية النسبية هاأل: ياً ثان
 السمكي التكاملي في مصر  اإلستزراع آلراء العاملين بنظم 

قطاع   أن  فيه  شك  ال  مصر  اإلنتاج  مما  في  السمكي 
يواجه العديد من المشاكل والمعوقات والتي تحول دون تحقيق 

سلباإلنتاج   وتؤثر  االقتصادي  اً األمثل  المستوى    علي 
ل عام، ويستهدف هذا  ماعي للعاملين بهذا القطاع بشكواالجت

بنظم  العاملين  تواجه  التى  المشاكل  أهم  على  التعرف  القسم 
م  اإلستزراع في  التكاملي  هذه  السمكي  انتشار  وتعرقل  صر 

النظم وتبنيها وكذلك تسليط الضوء علي أهم المقترحات لحل 
بهذ المشتغلين  المشاكل وذلك من وجهة نظر  المجاهذه  ل، ا 

في وضع للمساهمة  من    وذلك  تحسن  هذه إسياسات  نتاجية 
النظم وتساعد على نشرها، وقد تم الوقوف على هذه المشاكل 

الزيارات   خالل  من  األسماك  الموالمعوقات  لمزارع  يدانية 
المجال،   التكاملية بهذا  العاملين  مع  الشخصية  والمقابالت 

بحس قسمين  إلى  المشكالت  تلك  تصنيف  نظام ويمكن  ب 
هذه    اإلستزراع ألهم  عرض  يلي  وفيما  )مغلق_مفتوح( 

و  و المشكالت  آلراء الحلول  طبقا  لها  النسبية  األهمية 
 -المبحوثين:

النسبية   -1 بنظم لاألهمية  العاملين  تواجه  التى  لمشاكل 
 :السمكي التكاملي المغلق في مصر اإلستزراع

  تبين من خالل بيانات العينة البحثية والتى تم جمعها من 
ل المغلقة خالل  التكاملية  المزارع  بأصحاب  شخصية  قاءات 

، أن أهم هذه المشاكل  (3بالجدول رقم )والواردة  والعاملين بها  
في   زراع الم  قامة  إل  اإلستثماريةالتكاليف  إرتفاع  تمثلت 

المغلقة التكاملية  م  ،السمكية  تبنى  في  الدولة  رؤية  ثل غياب 
لإل المعظمة  البيئية  النظم  المو ستفادة  هذه  االقتصادية من    ارد 

المتاحة مثل المياه والتربة يفتح الباب على مصراعيه للترويج  
ات تجارية مشبوهة تؤثر لمثل هذه المشروعات والنظم من جه

على   مستقبالً نتشاإسلبا  تبنيها  ومدى  النظم  هذه  إرتفاع  ،  ر 
رى حيث أن  األخ  اإلنتاجيةبة المخاطرة بالمقارنة باألنظمة  نس

ذا حدث خلل  إي وقت  أي  ن ينهار فأكن  من الممهذا النظام  
 .اً د مكوناته ولم يتم تداركه سريعحأمفاجيء في 

ل البعض  أشار  الكافيكما  الفنية  الخبرات  توافر  ة  عدم 
مثل  إو نشاء  إل المنتجات  األنظمة  هذهدارة  تسويق  صعوبة   ،

بأهمية   الكافي  الوعي  لضعف  مصر  في  المنتج  العضوية 
والنبات )السمكي  الكهرباء وكذلك   فاعإرت ،  ي(العضوي  تكاليف 

على كفاءة    اً الذي يؤثر سلبمر  نتظام التيار الكهربي األإعدم  
العمإرتفاع  ،  النظام مدربةتكلفة  عمالة  توفير  وصعوبة   ،  الة 

على   الحصول  إلالتمصعوبة  الكافي  تلك  قامة  ويل 
األعالف  إرتفاع  ،  المشروعات الزراعةأسعار  ،  ومستلزمات 

المتابعة   الد  اليوميةضرورة  الصيانة  الى  ورية  والحاجة 
لمكونات المستمر  تشخيصالنظام  هذا  والتنظيف  صعوبة   ، 

واألسماك للنبات  األمراض  الغذائية   بعض  العناصر  وتحديد 
 ، عدم توافر الكتب  و للنباتلكل مرحله من مراحل النم ةالالزم
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لمجال بمصر  ية المغلقة وترتيبها وفقا ألراء العاملين في هذا ااألهمية النسبية للمشاكل الخاصة بالمزارع التكامل  .3جدول رقم  
2020 

 2كا النسبة**  %* التكرار  المشكلة  م

 27.13 0.10 97 30 المزراع السمكية التكاملية المغلقة  قامةإل اإلستثماريةالتكاليف إرتفاع  1
 23.52 0.09 94 29 غياب رؤية الدولة في تبنى مثل هذه النظم  2
 17.1 0.09 87 27 األخرى  اإلنتاجيةنسبة المخاطرة بالمقارنة باألنظمة  إرتفاع 3
 17.1 0.09 87 27 األنظمة دارة مثل تلك وإنشاء الكافية إل عدم توافر الخبرات الفنية 4
 11.65 0.08 81 25 صعوبة تسويق المنتجات العضوية في مصر  5
 11.65 0.08 81 25 الكهربيتكاليف الكهرباء وكذلك عدم انتظام التيار إرتفاع  6
 2.61 0.06 65 20 توفير عمالة مدربة تكلفة العمالة وصعوبةإرتفاع  7
 1.58 0.06 61 19 تلك المشروعات قامة الكافي إلعوبة الحصول على التمويل ص 8
 0.81 0.06 58 18 ومستلزمات الزراعة .إرتفاع أسعار األعالف  9
 0.03 0.05 52 16 لى الصيانة الدورية ضرورة المتابعة اليومية والحاجة إ 10
 0.03 0.05 48 15 بعض األمراض للنبات واألسماك  صعوبة تشخيص 11
 0.03 0.05 48 15 وادارة هذه النظمإنشاء الموضحة لكيفية اإلرشادية عدم توافر الكتب والمراجع  12
 0.81 0.04 42 13 بكتيريا( –نباتات  –ته المختلفة )اسماك صعوبة التعامل مع النظام بمكونا 13
 1.58 0.04 39 12 الوسطاء إستغالل ضعف العائد من المنتجات النباتية والسمكية بسبب  14
 5.45 0.03 29 9 عالن تكاليف الدعاية واإلإرتفاع  15
 5.45 0.03 29 9 سرعة تلف المنتجات النباتية بعد الحصاد  16
  1.00  309 المجموع  

 (. 100العينة × جمالي إ عدد العاملين بالمزارع السمكية التكاملية المغلقة بالعينة البحثية )قيمة التكرار÷  إجمالي *النسبة المئوية للتكرار من 
 **)عدد مرات التكرار ÷ مجموع التكرارات(. 

 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.المصدر

 
لكالموضح اإلرشادية  والمراجع   هذه  إنشاء  يفية  ة  مثل  وادارة 

 .النظم
التعاموأيضًا   المختلفة  صعوبة  بمكوناته  النظام  مع  ل 

المنتجات ا(بكتيري  –نباتات    –سماك  أ) من  العائد  ضعف   ،
ب  ةالنباتي تكاليف إرتفاع    ،الوسطاءإستغالل  سبب  والسمكية 

،  ، سرعة تلف المنتجات النباتية بعد الحصادعالنالدعاية واإل
مثلت نحو  وقد  المشاكل  ،  %81،  %87،  %94،  %97  هذه 

على   29%،  39%،  42%،  48%،  % 52، 58%،  61%،  65%
  2كامقارنة قيمة  مربع كاي لكما تبين بإجراء إختبار  الترتيب.  

المحسوبة لكل مشكلة بنظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية 
صحيح    0.05 واحد  الحرية  قيمة  ودرجات    3.84  2كاأن 

توافق  وباختبار تبين    مدى  المنتجين  في تآراء  اآلراء  وافق 
المشكالت   عدا  المذكورة  )المشكالت  المشكلة    7أرقام  وحتى 

  والتى تبين عدم معنويتها. (14رقم 

للحلول   -2 النسبية  الخاصة األهمية  للمشاكل  المقترحة 
العاملين   ألراء  وفقا  وترتيبها  المغلقة  التكاملية  بالمزارع 

 2020في هذا المجال بمصر 
ينة البحثية والتى تم جمعها من  ن خالل بيانات العتبين م

المغلقة  التكاملية  المزارع  بأصحاب  شخصية  لقاءات  خالل 
والواردة   بها،  )والعاملين  رقم  ا  (4بالجدول  أهم  لحلول  أن 

المقترحة قد تمثلت في مقترح دعم الدولة وتشجيعها لمثل هذه 
القصوى من    ادةاإلستفالمزارع التكاملية وتشجيع تبنيها لتحقيق  

ا وزياد  وحدة  يؤثر اإلنتاج  لمياه  مما  والسمكي،  النباتي 
رع لدعم  مثل هذه المزاإنشاء  بالضرورة على انخفاض تكاليف  

التنمية،   في  الدولة  والبحثية إهتمام  جهود  العلمية  الجهات 
للمساهمة  إرشادي  بدراسة مثل هذه األنظمة وتوفير دعم فني و 

تبني كاملية،  ملين بالمزارع التللعا   اإلنتاجيةفي حل المشكالت  
العلمية   وعملية  إقامة  الجهات  علمية  وندوات  تدريبية  دورات 
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كيف على  المزارعين  التكاملية، إنشاء    يةلتدريب  المزارع  وإدارة 
بنظم إنشاء   والعاملين  المزارعين  تضم  تعاونية  جمعيات 

النباتي المنتجات  لتسويق  التكاملية  بسعر   ةالزراعة  والسمكية 
، تقديم تهلك مباشرة بدون وسطاءالمس  إلى  والوصول  مناسب

المساعدة من الجهات المعنية لتوجيه المنتجات العضوية نحو 
لتحقي  التصدير الخارجية  للدولة  لألسواق  اقتصدية  عوائد  ق 
مثل هذه  إقامة  الكهرباء لتشجيع  سعار ، تقديم الدعم ألوللمزارع

التكالي وتقليل  تقليل  المزارع  وبالتالي  ، المنتجاتار  أسعف 
على  تشجي الزراعة  وكليات  الزراعية  الفنية  المدارس  ع طالب 

عما لتوفير  التكاملية  المزارع  في  مدربة  لة  التدريب  فنية 
إقامة  ، توفير قروض ميسرة للراغبين في  يحتاجها سوق العمل

الال المهارات  وإكسابهم  تدريبهم  بعد  التكاملية  زمة  المزارع 
النظ هذه  مثل  وإدارة  الجز ،  م لتشغيل  عن  ئية  اإلستعاضة 

القيمة األعالف   مرتفعة  الثمن  رخيصة  ببدائل  المصنعة 

الزراعةبدائل لمستلزمإستخدام  الغذائية وكذلك   اإلستعانة  ،  ات 
النظام  الدورية لكل مكون من مكونات  للمتابعة  بمتخصصين 

خصوصاً -)النباتات األن  األسماك(  التجاريفي  لضمان  ظمة  ة 
والتوصيات اإلرشادية    ، توفير النشراتيةاإلنتاجتحقيق الكفاءة  

كيفية  الفن لتوضيح  الالزمة  وحل  وإإنشاء  ية  النظم  هذه  دارة 
اإلمشكالت   للمنتجات هتمام  اإلنتاج، ضرورة  الجيد  بالتسويق 

المقترحة   لضمان تحقيق عائد مجزي. الحلول  وقد مثلت هذه 
 على الترتيب،  %52،  %58،  % 61،  %74،  %87،  %90  نحو

ب تبين  مربعكما  إختبار  لمقارنة    إجراء  كاكاي   2قيمة 
مستوى   عند  الجدولية  بنظيرتها  مقترح  حل  لكل  المحسوبة 

وإلختبار   3.84رجات الحرية واحد صحيح  ود  0.05معنوية  
توافق تبين  المنتجين  آراء  توافق  لول  الح في  آرائهم    مدى 

 ( أرقام  الحلول  (5  إلى    1المقترحة  باقي  معنوية  وعدم   ،
 المقترحة.

لنسبية للحلول المقترحة للمشاكل الخاصة بالمزارع التكاملية المغلقة وترتيبها وفقا ألراء العاملين في األهمية ا  .4ل رقم  جدو
 2020هذا المجال بمصر 

 2كا النسبة**  %* التكرار  الحلول المقترحة م

 20.16 0.11 90 28 دعم الدولة وتشجيعها لمثل هذه المزارع التكاملية وتشجيع تبنيها   1
إرشادي  ات العلمية والبحثية بدراسة مثل هذه األنظمة وتوفير دعم فني و الجهإهتمام   2

 20.16 0.11 90 28  اإلنتاجيةللمساهمة في حل المشكالت 

كيفية  إقامة   3 على  المزارعين  لتدريب  وعملية  علمية  وندوات  تدريبية  إنشاء  دورات 
 17.07 0.11 87 27 وإدارة المزارع التكاملية 

تعاو إنشاء   4 لتسويق  جمعيات  التكاملية  الزراعة  بنظم  والعاملين  المزارعين  تضم  نية 
 17.07 0.11 87 27 المنتجات بسعر مناسب  

التصدير  5 نحو  العضوية  المنتجات  لتوجيه  المعنية  الجهات  من  المساعدة  تقديم 
 7.26 0.09 74 23 لألسواق الخارجية لتحقيق عوائد اقتصدية للدولة وللمزارع 

 1.58 0.07 61 19 مثل هذه المزارع وتقليل التكاليف إقامة الكهرباء لتشجيع عار ستقديم الدعم أل 6
المزارع   7 في  التدريب  على  الزراعة  وكليات  الزراعية  الفنية  المدارس  طالب  تشجيع 

 1.58 0.07 61 19 التكاملية لتوفير عمالة فنية مدربة يحتاجها سوق العمل 
 0.81 0.07 58 18 المزارع التكاملية   إقامةللراغبين في  توفير قروض ميسرة 8
 0.81 0.07 58 18 صة الثمن المصنعة ببدائل رخي األعالف اإلستعاضة الجزئية عن  9
 0.03 0.06 52 16 األسماك( -مكونات النظام )النباتاتلبمتخصصين للمتابعة الدورية اإلستعانة  10
 0.03 0.06 52 16 ات الفنية الالزمة والتوصي اإلرشادية توفير النشرات  11
 0.032 0.06 52 16 بالتسويق الجيد للمنتجات لضمان تحقيق عائد مجزي هتمام اإل 12
  1.00  255 المجموع   

 (. 100عينة ×ال  إجمالي عدد العاملين بالمزارع السمكية التكاملية المغلقة بالعينة البحثية )قيمة التكرار÷  إجمالي *النسبة المئوية للتكرار من 
 مرات التكرار ÷ مجموع التكرارات(.  **)عدد
 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.المصدر
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التكاملية   -3 بالمزارع  الخاصة  للمشاكل  النسبية  األهمية 

المجال  المفتوحة   العاملين في هذا  وترتيبها وفقا ألراء 
 :2020بمصر 

جمعها من  والتى تم ن من خالل بيانات العينة البحثيةتبي
لقاء المفتوحة  خالل  التكاملية  المزارع  بأصحاب  شخصية  ات 

والواردة   بها،  )والعاملين  رقم  المشاكأن  ،  (5بالجدول  ل  أهم 
في   الجوفاآلإنشاء  تكاليف  إرتفاع  تمثلت  وتكاليف بار  ية 

األسماكإنشاء   الكهرباء  إرتفاع  ،  أحواض  وجدت  أن  تكاليف 
من  إدم  وع كثير  في    الوقود أسعار  إرتفاع  ،  المناطقنتظامها 

تكلفة إرتفاع  ،  تكاليف التشغيل والنقل والتسويقوبالتالي زيادة  
و  مدربة  صعوبةالعمالة  عمالة  تسويق توفير  صعوبة   ،

بأهمية  الكافي  الوعي  العضوية في مصر لضعف  المنتجات 
والنباتي(ا )السمكي  العضوي  األعالف  إرتفاع  ،  لمنتج  أسعار 

نقلرتفاع  إلضافة  باإل لمناطتكاليف  بالمناطق   عاإلستزرا ق  لها 
بالمزرعة الصحراوية المياه  المستمرة لجودة  المتابعة  ، ضرورة 

حتياجات كل  توفير ان اببرامج التغذية لضمهتمام السمكية واإل

والنباتات األسماك  شبكات من  لتنظيف  المستمرة  الحاجة   ،
ة خراطيم الشبكالري من مخلفات األسماك لعدم ترسبها داخل  

تو تالنقاطا  إنسداد و  صعوبة  من  ،  الفني  اإلشراف  اجد 
المختصين أو الجهات البحثية بالمزارع التكاملية نظرا لوجودها  

إليهاب الوصول  العائد من  ،  مناطق صحراوية يصعب  ضعف 
النباتي بسبب  المنتجات  والسمكية  نفوق الوسطاءإستغالل  ة   ،

ة  نسبة كبيرة من الزريعة خالل النقل لعدم توافر مفرخات قريب
، تكرار نفوق األسماك في أحواض التربية عاإلستزرا من اماكن  

وقد مثلت هذه ، ة في المناطق الصحراويةبسبب البرودة الشديد
نحو ،  % 50،  %55،  %60،  %70،  %85،  %90  المشاكل 

مربع كاي  إختبار كما تبين بإجراء  على الترتيب. 40%،  45%
لجدولية عند  المحسوبة لكل مشكلة بنظيرتها ا  2مقارنة قيمة كال

قيمة أن  ودرجات الحرية واحد صحيح    0.05عنوية  مستوى م
توافقو   3.84  2كا تبين  المنتجين  آراء  توافق  مدى  هم إلختبار 

تبين    ،(1،2،3أرقام)مشاكل  الحول   باقي كما  معنوية  عدم 
 .المشاكل

رقم   وترتيبه  .5جدول  المفتوحة  التكاملية  بالمزارع  الخاصة  للمشاكل  النسبية  العاملياألهمية  ألراء  وفقا  المجال ا  هذا  في  ن 
 2020بمصر 

 2كا النسبة**  %* التكرار  المشكلة  م

 12.8 0.12 90 18 أحواض األسماكإنشاء االبار الجوفية وتكاليف إنشاء تكاليف إرتفاع  1
 9.8 0.12 85 17 وجدت وعدم انتظامها في كثير من المناطق ن إتكاليف الكهرباء إرتفاع  2
 7.2 0.11 80 16 زيادة تكاليف التشغيل والنقل والتسويقالوقود وبالتالي عار إرتفاع أس 3
 3.2 0.10 70 14 تكلفة العمالة وصعوبة  توفير عمالة مدربةإرتفاع  4
 0.8 0.08 60 12 صعوبة تسويق المنتجات العضوية في مصر  5
 0.2 0.08 55 11  ستزراعاإللتكاليف نقلها لمناطق رتفاع إل ضافة باإلإرتفاع أسعار األعالف  6
 0.2 0.08 55 11 ببرامج التغذية هتمام ضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه بالمزرعة السمكية واإل 7
 0 0.07 50 10 الحاجة المستمرة لتنظيف شبكات الري من مخلفات األسماك لعدم ترسبها  8
 0 0.07 50 10 بمناطق صحراوية   صعوبة تواجد اإلشراف الفني من المختصين نظرا لوجودها 9
 0.2 0.06 45 9 الوسطاء  إستغالل ضعف العائد من المنتجات النباتية والسمكية بسبب  10
 0.2 0.06 45 9 نفوق نسبة كبيرة من الزريعة خالل النقل لعدم توافر مفرخات قريبة   11
 0.8 0.06 40 8 تكرار نفوق األسماك بسبب البرودة الشديدة في المناطق الصحراوية  12
  1.000  145 جموعالم 

 (. 100العينة × إجمالي عدد العاملين بالمزارع السمكية التكاملية المغلقة بالعينة البحثية )قيمة التكرار÷  إجمالي *النسبة المئوية للتكرار من 
 **)عدد مرات التكرار ÷ مجموع التكرارات(. 

 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.المصدر
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للح  -4 النسبية  الخاصة  األهمية  للمشاكل  المقترحة  لول 

التكاملية   في    المفتوحةبالمزارع  العاملين  ألراء  وفقا  وترتيبها 
 : 2020هذا المجال بمصر  

تبين من خالل بيانات العينة البحثية والتى تم جمعها من 
المفتوحة   التكاملية  المزارع  بأصحاب  شخصية  لقاءات  خالل 

وال بها،  )ة  واردوالعاملين  رقم  الحلول  ن  أ  (6بالجدول  أهم 
في   تمثلت  تضم إنشاء  ضرورة  المقترحة  تعاونية  جمعيات 

المنتجات  لتسويق  التكاملية  الزراعة  بنظم  والعاملين  المزارعين 
المستهلك مباشرة   إلى  النباتي والسمكية بسعر مناسب والوصول  

لجميع  بيانات  قاعدة  الجمعيات  هذه  وتتضمن  وسطاء  بدون 
التكاملية  العام بالمزارع  لنقل لين  وكذلك  بينهم  التواصل  لسهولة 

وتب باإلالمعرفة  الخبرات  الي  ضافة  ادل  صوتهم  وصول  الي 
الجهات المعنية لتلبية مطالبهم وتوفير الدعم الالزم لهم، ضرورة 
توجيه جهود الدولة متمثلة في وزارتي الزراعة والري نحو تدعيم 

نباتات لما مع ال  لألسماك  لتكاملية  المزارع العاملة بنظم الزراعة ا
تعظيم   من  وحد  اإلستفادة  تحققه  من  من  توفره  ولما  المياه  ة 

 . اك والنباتات فرص عمل وانتاجية مرتفعة من األسم
المقترحات تضمنت  خدمات إنشاء  ضرورة    كما  مراكز 

والتي تقام بها   المستصلحة حديثاً األراضي  لوجستية بالقرب من  
لإل امشروعات  لألسماك  ستزراع  التكاملي  التباتات   لسمكي  مع 

والخبرات الفنية األعالف  الالزمة من الزريعة و اإلمدادات  لتقديم  
ضرورة  التكاملية،  المزراع  من  انتاجية  افضل  لتحقيق  الالزمة 
للقطاعات   الموجهة  الطاقة  ودعم  الوقود  قيمة  خفض  على 

بد  اإلنتاجية أسوة  الزراعية  التنمية  في  الدولة  جهود  عم لدعم 
مثل هذه  إقامة  طاع الصناعي وذلك لتشجيع  الطاقة والكهرباء للق

ضرورة   ،المنتجات أسعار  المزارع وتقليل التكاليف وبالتالي تقليل  
لسهولة   التكاملية  بالمزارع  العاملين  لجميع  بيانات  قاعدة  عمل 

باإل الخبرات  وتبادل  المعرفة  لنقل  وكذلك  بينهم  ضافة التواصل 
البهم وتوفير طالجهات المعنية لتلبية مالي وصول صوتهم الي  

الجهات العلمية والبحثية بتوفير إهتمام ضرورة  ،الدعم الالزم لهم

لتقديم دورية  ميدانية  واإل  زيارات  الفني  الالزم رشادي  الدعم 
المشكالت   حل  في  بالمزارع   اإلنتاجيةللمساهمة  للعاملين 

الثروة السمكية   قيام الهيئة العامة لتنمية وكذلك أهمية  التكاملية،  
حص التكاملية  بعمل  المزارع  بأعداد  كل  اكنها  وأمر  ومساحة 

ونوع   وكمية  بها  العاملين  وعدد  لكل  اإلنتاج  مزرعة  السمكي 
 .م المختلفة للعاملين بهذه النظممزرعة وذلك لتقديم اوجه الدع 

الدولة مستلزمات  المقترحات    أيدتوكذلك فقد   اإلنتاج دعم 
خامات  واإلتجاألعالف  وأهمها   لزراعة  لتقليل   األعالفاه 

خامات   على  الضرائب  إلغاء  وكذلك  ردة  الوااألعالف  الواردات 
الخارج، العلمية    من  الجهات  وندوات إقامة  تبني  تدريبية  دورات 

وإدارة المزارع إنشاء  علمية وعملية لتدريب المزارعين على كيفية  
المساع  تقديم  بالقطاع،  العاملين  كفاءة  ورفع  من التكاملية  دة 

لت المعنية  التصدير و الجهات  نحو  العضوية  المنتجات  جيه 
لألسواق الخارجية لتحقيق عوائد اقتصدية للدولة وللمزارع، تبنى 

الحكومية المعنية )وزارتي الزراعة والري( وكذلك القطاع   الجهات 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني نشر ثقافة الزراعاة التكاملية 

النباتات    لألسماك   تعظمع  بأهمية  الوعي   اإلستفادة   م  يلزيادة 
الغذائي،  األمن  توفير  في  الدولة  جهود  ودعم  المياه  وحدة  من 

صرف  إضافة   لمياه  ميكانيكية  فلترة  السمكية  األحواض  مرحلة 
لضم وذلك  الري  شبكات  في  وحجز  أن  قبل ضخها  الري  كفاءة 
في   تتسبب  قد  التي  الصلبة  وقد    النقاطات.إنسداد  الفضالت 

المقترحة  هذه  مثلت   ، % 70،  % 75،  % 80،  % 85  و نح  الحلول 
 على الترتيب.  % 40، % 60، % 65

إختبار   بإجراء  تبين  لكما  كاي  كا  مقارنةمربع   2قيمة 
المحسوبة لكل حل مقترح بنظيرتها الجدولية عند مستوى معنوية 

إلختبار مدى و   3.84ودرجات الحرية واحد صحيح هي    0.05
 ن توافقتبيول المقترحة للمشاكل  الحلتوافق آراء المنتجين حول  

كما تبين (،  5  إلى    1أرقام )الحللول المقترحة  في  المنتجين    آراء
 .الحلول المقترحةعدم معنوية باقي  
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األهمية النسبية للحلول المقترحة للمشاكل الخاصة بالمزارع التكاملية المفتوحة وترتيبها وفقا ألراء العاملين في  .6جدول رقم 
 2020بمصر  هذا المجال

 2كا النسبة**  %* التكرار  ترحةالحلول المق  م

التكاملية إنشاء   1 الزراعة  بنظم  والعاملين  المزارعين  تضم  تعاونية  جمعيات 
 9.8 0.10 85 17 المنتجات النباتي والسمكية بسعر مناسب لتسويق 

املة  توجيه جهود الدولة متمثلة في وزارتي الزراعة والري نحو تدعيم المزارع الع 2
 9.8 0.10 85 17 مع النباتات لألسماك لية بنظم الزراعة التكام

بالقرب  إنشاء   3 لوجستية  لتقديم    المستصلحة حديثااألراضي  من  مراكز خدمات 
 7.2 0.10 80 16 والخبرات الفنيةاألعالف الالزمة من الزريعة و اإلمدادات 

للقطاعات   4 الموجهة  الطاقة  ودعم  الوقود  قيمة  جهود   اجيةاإلنت خفض  لدعم 
 5 0.09 75 15 التنمية الزراعية  في الدولة

لسهولة   5 التكاملية  بالمزارع  العاملين  لجميع  بيانات  قاعدة  بينهم  عمل  التواصل 
 5 0.09 75 15 وكذلك لنقل المعرفة وتبادل الخبرات 

ني الجهات العلمية والبحثية بتوفير زيارات ميدانية دورية لتقديم الدعم الفإهتمام   6
 3.2 0.08 70 14 اإلنتاجية اهمة في حل المشكالت الالزم للمسرشادي واإل

السمكية    هيئةقيام   7 التكاملية  حصر  ب الثروة  للمزارع  أو شامل  لتقديم  وجه  ذلك 
 3.2 0.08 70 14 الدعم المختلفة

الدولة   8 خامات  األعالف  وأهمها  اإلنتاج  مستلزمات  لدعم  لزراعة  واإلتجاه 
 1.8 0.08 65 13 على خامات األعالف إلغاء الضرائب و الواردات لتقليل األعالف 

العلمية   9 الجهات  لتدريب إقامة  تبني  وعملية  علمية  وندوات  تدريبية  دورات 
 1.8 0.08 65 13 وإدارة المزارع التكامليةإنشاء المزارعين على كيفية 

المنتجات العضوية نح  10 المعنية لتوجيه  و التصدير تقديم المساعدة من الجهات 
 0.8 0.07 60 12 ية لتحقيق عوائد اقتصدية للدولة وللمزارع لألسواق الخارج

تبنى الجهات الحكومية المعنية )وزارتي الزراعة والري( وكذلك القطاع الخاص   11
 0.8 0.07 60 12 التكاملي  اإلستزراعومنظمات المجتمع المدني نشر ثقافة 

ميكانيكإضافة  ضرورة   12 فلترة  صرف  مرحلة  لمياه  قبل  الساألحواض  ية  مكية 
 0.8 0.05 40 8 الري كفاءة ن ا ضخها في شبكات الري وذلك لضم

  1.00  166 المجموع  
 (. 100العينة × إجمالي عدد العاملين بالمزارع السمكية التكاملية المغلقة بالعينة البحثية )قيمة التكرار÷  إجمالي *النسبة المئوية للتكرار من 

 ت(. التكرار ÷ مجموع التكرارا **)عدد مرات 
 البحثية.: جمعت وحسبت من بيانات العينة المصدر
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ABSTRACT 

Production Efficiency Analysis of Integrated Aquaculture 

 Systems in Egypt 

Al-Hussein Abdel-Latif Al-Saifi    ،Mohamed Mahmoud Sami ، Amr Abdel-Hamid Refaat and Mohamed 

Ibrahim Eltabakh  

In spite of the spread of integrated Aquaculture 

systems with plants in Egypt, the official statistics of the 

General Authority for Fish Resources Development 

have devoid of reference to the productivity of these 

systems even though they are among the most 

productive systems that can be exploited not only to 

benefit from increased yield, but also to use. Optimizing 

land and water, finding simpler methods to control 

pollution, improve management of productive factors, 

as well as high quality and increase the safety of food 

produced. 

 The fish farming system in earthen ponds is still 

the dominant system and the most widespread in Egypt. 

Therefore, the research aimed at estimating the 

economic efficiency of integrated Aquaculture systems 

in Egypt. Identifying the most important problems 

facing integrated Aquaculture in Egypt and the most 

important proposed solutions.  

It has been shown by estimating the productive 

efficiency according to the concept of constant return to 

capacity for the closed integrated Aquaculture system 

that the average production efficiency has reached about 

0.57, meaning that the same level of fish production can 

be achieved using only 57% of the actual combination. 

Of the inputs used in the production process, as it has 

been shown by estimating the production efficiency 

according to the concept of variable return of capacity 

that the average production efficiency has reached about 

0.89, meaning that the same level of fish production 

could be achieved by using only 89% of the actual 

combination of inputs used in the production process.  

Open integration and according to the concept of 

constant return to capacity, the average production 

efficiency has reached about 0.51, meaning that the 

same level of fish production can be achieved using 

only 51% of the actual combination of inputs used in the 

production process, and according to the concept of 

variable return of capacity, the average production 

efficiency has reached About 0.75, meaning that the 

same level of fish production can be achieved by using 

only 75% of the actual combination of inputs used in the 

production process. 

 


