
 

 

 العوامل المحددة لإلنتاج السمكي بمصايد البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية
 1 فاطمة الزىراء احمد جبريل احمد

                                                           
 asejaiqjsae.2022.220929 /10.21608معرف الوثيقة الرقمي: 

 مركز البحوث الزراعية -معيد بحوث اإلقتصاد الزراعي1
 2222فبراير  21 ى، الموافقة عمى النشر ف2222 يناير 15 استالم البحث فى

 الممخص العربى
تتمثل المشكمة البحثية في أن اإلنتاج السمكي من مصايد 
البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية يتسم باإلنخفاض خاصًة في 

ألف طن وفقًا لمتوسط  3,68 اآلونة األخيرة، فقد بمغ حوالي
ألف طن وفقًا لمتوسط  06,85(، مقابل 5109 -5105الفترة )
%، 78(، بنسبة إنخفاض بمغت نحو 5119 -5115الفترة )

( دراسة تطور اإلنتاج السمكي من 0واستيدف البحث ما يمي: )
 – 5115المصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية خالل الفترة )

الصيد السمكي بالمصايد البحرية  ( تطور جيد5(، )5109
( تحديد أىم العوامل اإلقتصادية المؤثرة عمى 3بالمحافظة، )

( 4اإلنتاج السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية، )
دراسة التقمبات الموسمية لإلنتاج السمكي والتنبؤ باإلنتاج 

( التعرف 5الشيري بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية، )
ى أىم معوقات تنمية اإلنتاج السمكي بالمصايد البحرية لوضع عم

 اإلجراءات والتدابير الكفيمة لمواجيتيا والتغمب عمييا.
 وتوصل البحث لمجموعة من النتائج من أىميا:

( إنخفاض اإلنتاج السمكي من مصايد البحر المتوسط 0)
بمحافظة اإلسكندرية بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ نحو 

 (.5109 -5115% خالل الفترة )05.9
% من 95( يمثل اإلنتاج السمكي بمركز إنزال المكس نحو 5)

المصايد البحرية باإلسكندرية، وتتناقص ىذه النسبة بنحو 
% وتزيد 6,6% سنويًا، بينما يمثل مصيد أبو قير نحو 0,0

% سنويًا خالل فترة الدراسة، كما 03,6ىذه النسبة بنحو 
نسبية لإلنتاج السمكي من مصيد المكس تبين أن األىمية ال

أكثر استقرارًا من مصيد أبو قير وفقًا لمعامل االختالف 
% لكٍل منيما عمى 75,48%، و58,5المقدر بنحو 

 الترتيب.

( تبين من دراسة تطور جيد الصيد السمكي بالمصايد البحرية 3)
بمحافظة اإلسكندرية تناقص عدد المراكب الشراعية خالل 

%، 7,4اسة بمعدل سنوي معنوي إحصائيًا بمغ نحو فترة الدر 
في حين لم تثبت المعنوية اإلحصائية لمعدل تغير كٍل من 

 عدد المراكب اآللية وعدد الصيادين خالل نفس الفترة.
( بدراسة العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج السمكي باستخدام 4)

منيجية بوكس جينكيز تبين أن النموذج األفضل ىو نموذج 
(ARMA(1.0،  ومن النموذج المقدر تبين أن أكثر المتغيرات

تأثيرًا عمى كمية اإلنتاج السمكي ىو عدد المراكب اآللية، 
يمييا عدد المراكب الشراعية، وبناًء عمى ىذا النموذج فمن 

 5,05المتوقع أن تنخفض كمية اإلنتاج السمكي من حوالي 
طن في عام  561إلى حوالي  5109ألف طن في عام 

5153. 
( بالتنبؤ باإلنتاج السمكي الشيري بمصيدي المكس وأبو قير 5)

تبين أن الكمية المتوقعة لإلنتاج السمكي بيما خالل عام 
ستنخفض عن الكمية الفعمية ليما خالل جميع  5151

 (.5109 -5105شيور السنة وفقًا لمتوسط الفترة )
اج ( تم التعرف عمى أىم المعوقات التي تواجو تنمية اإلنت6)

السمكي بمصايد البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية من 
خالل المقابالت الشخصية لمصيادين، ويمكن حصرىا فيما 
يمي: )أ( تعرض مياه البحر لمتموث: بسبب إلقاء المخمفات، 
وتسرب بقع الزيت من السفن المحممة بالبترول مما يؤدى 

غير إلى انخفاض اإلنتاج السمكي، )ب( صيد الزريعة بطرق 
مشروعة قانونًا مما يؤدى إلى استنزاف األسماك من مياه 
البحر لصالح تجار السوق السوداء لمزريعة، )ج( عدم توفر 
خرائط مساحية لمواقع تجمع األسماك فى البحر المتوسط بما 
يخدم الصيادين لمتوجو ليذه المناطق، )د( ارتفاع تكاليف 

مات الصيد، )ز( تموين المراكب بالوقود وقطع الغيار ومستمز 
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الوقف اإلجباري لمصيد بالبحر المتوسط خالل شيري مايو 
ويونيو من كل عام لتنمية الذريعة قرار غير صحيح من 
وجية نظر الصيادين، وذلك ألن الشبك الوحيد الذي يستطيع 
استخراج الذريعة من البحر ىو شبك مراكب الجر، وبالتالي 

 المراكب األخرى.ليس ىناك حاجة لوقف نشاط جميع أنواع 
لتنمية اإلنتاج السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة و 

( 0) اإلسكندرية يوصي البحث باتخاذ التدابير واآلليات التالية:
إرشاد الصيادين بأىم األساليب الفنية والتكنولوجية الُمستخدمة 
في صيد األسماك خاصًة بالمراكب اآللية لمحصول عمى معدالت 

( التنفيذ الدقيق والحازم 5)عدالت الحالية، إنتاج أعمى من الم
لقوانين الصيد ومنع الصيد المخالف وقصر تنفيذ قوانين وقف 
الصيد خالل شيري مايو ويونيو عمى مراكب الجر إلعطاء راحة 

( مكافحة التموث بأشكالو المختمفة في 3بيولوجية لممصايد، )
أو صناعيًا  البيئة البحرية سواء كان تموثًا بتروليا أو صحيًا 

( اإلىتمام بتطوير البنية 4ومداومة تطيير البواغيز وحمايتيا، )
قامة خدمات تسويقية  األساسية بالميناء الشرقي واألنفوشي وا 

( تقييم المخزونان السمكية بإجراء 5كاممة بمواقع اإلنتاج، )
مسح شامل لمبحر المتوسط و عمل خرائط النتشار األسماك، 

لسمكية البحرية بيدف استغالل المناطق ( إنشاء المزارع ا6)
( اقتراح برامج بديمة لتشغيل 7الساحمية بالبحر المتوسط، )

الصيادين خالل فترات منع الصيد ومدىم باإلعانات الالزمة من 
 خالل االتحاد التعاوني لمصيادين.

نماذج آريما، نماذج آرما، مصايد البحر الكممات المفتاحية: 
 منيجية بوکس جينکيز المتوسط باإلسکندرية،

  المقدمة
يعتبر اإلنتاج السمكي من األنشطة اإلقتصادية لما يساىم 

عن أن األسماك من بو في تنمية الدخل القومي، فضاًل 
المصادر الغذائية اليامة لإلنسان التي يمكنيا أن تساىم في 
سد جزء من الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني في مصر، 

ماك عمي نسبة كبيرة من البروتين الحيواني حيث تحتوي األس
، وتمتاز االسماك ,2018)ميابو)% 22تصل إلي أكثر من

بأنيا من أجود مصادر البروتين الحيواني فيو عالي القيمة 
الغذائية ومن أسيل البروتينات الغذائية ىضمًا، كما أنيا 

تحتوي عمى عناصر معدنية متعددة كالفوسفور واليود 
الماغنيسيوم والكبريت. وتحتوي األسماك عمى والكالسيوم، و 

عدد من الفيتامينات الميمة الذائبة في الدىون كفيتامين )أ( و 
)د(، كما تمتاز زيوتيا باحتوائيا عمى نسبة مرتفعة من 

،  الذي 3األحماض الدىنية غير المشبعة وخاصًة أوميجا 
 يساعد عمى خفض مستوى الكوليسترول في الدم. 

اإلنتاج السمكي في محافظة اإلسكندرية  مصادر وتتعدد
لتشمل المصايد الطبيعية )البحر المتوسط وبحيرة مريوط(، 
واالستزراع السمكي بأنماطو المختمفة، حيث بمغ اإلنتاج 
السمكي من كٍل من مصايد البحر المتوسط ، وبحيرة مريوط، 

ألف طن  8,75، 9,7، 3,68واإلستزراع السمكي حوالي 
( بما 2219 -2215فقًا لمتوسط الفترة )عمى الترتيب، و 

% عمى الترتيب من 39,5%، 43,8 %،16,6يعادل نحو 
ألف  22,12إجمالي اإلنتاج السمكي بالمحافظة البالغ حوالي 

طن، كما تساىم كمية اإلنتاج السمكي من المصايد البحر 
% من إجمالي اإلنتاج السمكي 6,7المتوسط بالمحافظة بنحو 

ألف طن وفقًا  55,1توسط البالغ حوالي بمصايد البحر الم
 .وزارة الزراعة واستصالح األراضي() لمتوسط نفس الفترة

 البحثيةمشكمة ال
يتسم اإلنتاج السمكي من مصايد البحر المتوسط بمحافظة 
اإلسكندرية باإلنخفاض خاصًة في اآلونة األخيرة، فقد بمغ 

 -2215ألف طن وفقًا لمتوسط الفترة ) 3,68حوالي 
ألف طن وفقًا لمتوسط الفترة  16,82(، مقابل 2219

 -%78(، بنسبة إنخفاض بمغت نحو 2229 -2225)
(، األمر الذي يتطمب تحديد أىم العوامل 1الجدول رقم )

واألسباب المسئولة عن ىذا اإلنخفاض في اإلنتاج السمكي 
 من المصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية.

 يةىداف البحثاأل
ة البحثية تم تحديد أىداف البحث فيما في ضوء المشكم

 يمي:
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دراسة تطور اإلنتاج السمكي من المصايد البحرية بمحافظة  (1
 (. 2219 – 2225اإلسكندرية خالل الفترة )

تطور جيد الصيد السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة  (2
 اإلسكندرية.

تحديد أىم العوامل اإلقتصادية المؤثرة عمى اإلنتاج السمكي  (3
 البحرية بمحافظة اإلسكندرية بالمصايد

دراسة التقمبات الموسمية لإلنتاج السمكي والتنبؤ باإلنتاج  (4
 الشيري بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية.

التعرف عمى أىم معوقات تنمية اإلنتاج السمكي بالمصايد  (5
البحرية لوضع اإلجراءات والتدابير الكفيمة لمواجيتيا والتغمب 

 .عمييا

 ثأسموب البح
استخدم في ىذا البحث عدة أساليب بحثية لتحقيق 
األىداف المنشودة، تتمثل في التحميل االقتصادي الوصفي 
لوصف و شرح المتغيرات، باإلضافة إلى أسموب التحميل 
اإلحصائي واالقتصادي القياسي، حيث تم تقدير معدالت 
التغير لممتغيرات االقتصادية موضع الدراسة باستخدام دالة 

 . النمو
كما تم دراسة استقرار البيانات موضع الدراسة باستخدام 
معامل االختالف، ووفقًا ليذا المقياس فإن البيانات األقل في 
معامل االختالف ىي البيانات األكثر استقرارًا والبيانات األكبر 

 في قيمتو ىي البيانات األقل استقراراً 
مكي وتم دراسة أىم العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج الس

بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية من خالل   تقدير 
العالقة االنحدارية التالية المعبرة عن العالقة بين اإلنتاج 

(، وعدد X1t(، وعدد الصيادين )Ytالسمكي كمتغير تابع )
( X3t(، وعدد المراكب الشراعية )X2tالمراكب اآللية )
 :كمتغيرات مستقمة

D(LnYt) = C + B1 LnX1t + B2 LnX2t + B3 LnX3t + 

]ARMA(P,Q)[ 
 

 = الفروق األولى لممتغير التابع  D(LnYt) حيث

وتم التنبؤ بكمية اإلنتاج السمكي من العالقة االنحدارية  
-السابقة من خالل استخدام عدة نماذج وفقًا لمنيجية بوكس

، وتم إختيار النموذج األفضل ARMA(P.Q) جينكيس ىي
Rأىميا: قيمة وفقًا لعدة معايير من 

األكبر، ومعنوية أكبر  2
عدد من المتغيرات المستقمة، ومعنوية النموذج من خالل قيمة 

 F وكذلك األقل في قيمة ،AKaike،   وخمو بواقي النموذج
من المشاكل القياسية مثل االرتباط الذاتي وعدم التوزيع 
الطبيعي وعدم تجانس التباين، ذلك باإلضافة لمعايير تقييم 

 اذج لمتنبؤ والتي من أىميا:النم
- The Root Mean Square Error (RMSE). 

- The Mean Absolute Error (MAE). 
 

كما اعتمد التقدير اإلحصائي لموسمية اإلنتاج السمكي 
بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية عمى حساب 
المتوسطات لكمية اإلنتاج السمكي لكل شير عمى حدة ثم 

م لكافة متوسطات الشيور، يمي ذلك حساب المتوسط العا
دليل قسمة كل متوسط شيري عمى متوسط المتوسطات فينتج 

 لكل شير. التقمبات الموسمية

وكذلك تم استخدام منيجية بوكس جينكيس من خالل 
تقدير عدة نماذج من االنحدار الذاتي المتكامل والمتوسط 

موسمية المتحرك لمتنبؤ بالموسمية، بما يعرف بنماذج آريما لم
(S.ARIMA،)  حيث تم تقدير عدة نماذج بعدد من المحاوالت

عن طريق استخدام البيانات بقيميا الفعمية، ثم في صورة 
، وتقديرىا عند المستوى وعند أخذ (Ln)الموغاريتم الطبيعي 

الفروق األولى وعند أخذ الفروق الموسمية لمتأكد من استقرار 
يعي، ثم االختيار فيما سمسمة البيانات وضمان توزيعيا الطب

بين ىذه النماذج وفقًا لمعايير تقييم النموذج لمتنبؤ الموضحة 
عاليو، ثم الحصول عمى البيانات المتنبأ بيا لكمية اإلنتاج 

 السمكي الشيري.
 مصادر البيانات:

اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية المنشورة بالجيات 
السمكية، والجياز  الحكومية كالييئة العامة لتنمية الثروة
باإلضافة لممراجع المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 
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كما تم اإلستعانة واألبحاث المتعمقة بموضوع الدراسة، 
بالبيانات األولية التي تم الحصول عمييا بالمقابمة الشخصية 
مع الصيادين بموقعي المكس وأبو قير لموقوف عمى المشاكل 

اإلنتاج السمكي بالمصايد البحرية والمعوقات التي تقابل تنمية 
 بمحافظة اإلسكندرية.

 النتائج البحثية
مصايد البحر  األىمية اإلقتصادية لإلنتاج السمكي من أواًل:

 المتوسط بمحافظة اإلسكندرية

يتواجد بمحافظة اإلسكندرية موقعي إنزال ىما: موقع  
سة إنزال الميناء الشرقية وموقع إنزال أبو قير، وفيما يمي درا

لتطور إجمالي اإلنتاج السمكي بموقعي اإلنزال، وأىميتو 
النسبية في كٍل من إجمالي اإلنتاج السمكي بالبحر المتوسط 
جمالي اإلنتاج السمكي بالمحافظة، وفقًا لمبيانات الواردة  وا 

 (:2219 – 2225( وذلك خالل الفترة )1بالجدول رقم )
 
 

 
 (5109 -5115البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية باأللف طن خالل الفترة ). تطور اإلنتاج السمكي من مصايد 0جدول

 السنة

اجمالى 
اإلنتاج 
السمكي 
بالبحر 
 المتوسط

اجمالى 
اإلنتاج 
السمكي 
بمحافظة 
اإلسكندري

 ة

اجمالى اإلنتاج السمكي من البحر 
 المتوسط  بمحافظة اإلسكندرية

اإلنتاج السمكي بمواقع اإلنزال بالبحر في 
 ة اإلسكندريةمحافظ

كمية 
اإلنتاج 
 السمكي

% 
في 

إجمالي 
البحر 
 المتوسط

% 
اجمالى 
اإلنتاج 
السمكي 
 بالمحافظة 

 المكس

% في 
اجمالي 
البحر 

المتوسط 
 بالمحافظة 

 
 أبو قير

%في 
اجمالي 
البحر 

المتوسط 
 بالمحافظة

2225 56,72 22,47 12,67 22,34 56,39 12,32 97,28 2,372 2,92 
2226 72,67 25,15 18,99 26,13 75,52 18,32 96,47 2,672 3,53 
2227 83,76 22,94 17,27 22,38 74,42 16,43 96,25 2,642 3,75 
2228 88,88 25,62 19,98 22,48 77,99 19,41 97,15 2,572 2,85 
2229 78,79 22,22 15,37 19,51 69,17 14,88 96,81 2,492 3,19 
2212 77,39 25,64 17,12 22,12 66,77 16,46 96,14 2,662 3,86 
2211 77,82 25,19 17,29 22,22 68,62 16,28 94,17 1,227 5,83 
2212 69,33 25,21 15,16 21,86 62,61 14,15 93,37 1,225 6,63 
2213 63,23 22,23 12,12 19,22 54,44 11,13 91,93 2,976 8,27 
2214 62,75 22,16 7,83 12,49 38,86 6,97 88,92 2,868 11,28 
2215 57,62 21,57 4,42 7,68 22,52 3,82 86,52 2,597 13,52 
2216 53,96 22,82 4,99 9,24 23,96 4,53 92,81 2,458 9,19 
2217 58,93 22,11 3,16 5,36 14,32 2,69 85,12 2,471 14,92 
2218 56,73 22,46 3,35 5,92 16,35 2,93 87,66 2,413 12,34 
2219 48,22 25,68 2,48 5,16 9,66 2,27 83,59 2,427 16,41 
 +6,55 2,64 +92,21 12,82 +42,12 +14,22 11,46 23,15 67,29 المتوسط

معدل 
- **14 - **12- **15,9- - - التغير )%(

15,9** -1,21** -1,3 ns 13,6** 

معامل 
 72,48 35 5,16 58,5 62,8 53,9 56,2 - - االختالف

 : غير معنوية إحصائيًا.ns            . 2,21معنوية عند مستوى معنوية **   تعبر عن المتوسط اليندسي.+ 
 جمعت وحسبت من: –المصدر 

 .وزارة الزراعة و استصالح األراضي، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي، القاىرة، أعداد متفرقة
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بدراسة تطور إجمالي اإلنتاج السمكي من مصايد البحر  (1)
-2225ندرية خالل الفترة )المتوسط بمحافظة اإلسك

 2,48( تبين أنو تراوح بين حد أدنى بمغ حوالي 2219
 19,98وحد أقصى بمغ حوالي  2219ألف طن عام 
، بمتوسط سنوي قدر بحوالي 2228ألف طن عام 

ألف طن، وقد اتجو إجمالي اإلنتاج السمكي من  11,46
تمك المصايد نحو التناقص خالل فترة الدراسة بمعدل 

%، وقدر 1% عند مستوى معنوية 15,9غ نحو سنوي بم
 %.56,2معامل االختالف في ىذه الفترة  بنحو 

وبدراسة تطور األىمية النسبية لكمية األسماك المنتجة من ىذه 
المصايد في إجمالي اإلنتاج السمكي بالبحر المتوسط تبين أنيا 

، في حين بمغت 2219%  في عام 5,16بمغت أدناىا بنحو 
 %26,13 أقصاىا بنحو
%، وقد تبين 12، بمتوسط سنوي قدر بنحو 2228في عام  

وقدر  %،12أن ىذه  النسبة تتناقص بمعدل سنوي بمغ نحو 
 %.53,9معامل االختالف في ىذه الفترة  بنحو 

وبدراسة تطور األىمية النسبية لكمية األسماك المنتجة من 
يا تبين المصايد البحرية بالمحافظة في إجمالي اإلنتاج السمكي ب

، في حين بمغت 2219%  في عام 9,66أنيا بمغت أدناىا بنحو 
، بمتوسط قدر بنحو 2228% في عام 77,99أقصاىا بنحو 

% وقد تبين أن ىذه  النسبة تتناقص بمعدل سنوي بمغ نحو 42,1
 %.62,8%، وقدر معامل االختالف في ىذه الفترة  بنحو 14
زال عمى البحر بدراسة تطور اإلنتاج السمكي بموقعي اإلن (2)

المتوسط بمحافظة اإلسكندرية كل عمى حدة خالل الفترة 
 ( تبين ما يمي:2225-2219)

تراوح اإلنتاج السمكي بموقع إنزال الميناء الشرقي  ( أ)
ألف طن عام  2,27)المكس( بين حد أدنى بمغ حوالي 

ألف طن عام  19,41وحد أقصى بمغ حوالي  2219
ألف طن، وقد  12,82، بمتوسط سنوي قدر بنحو 2228

تناقص اإلنتاج السمكي من ىذا الموقع بمعدل سنوي قدر 
% خالل فترة 1% عند مستوى معنوية 15,9بحوالي 

الدراسة، وقدر معامل االختالف في ىذه الفترة بنحو 
58,5.% 

وبدراسة تطور األىمية النسبية لكمية األسماك بيذا الموقع 
أنيا بمغت أدناىا فظة تبين في إجمالي اإلنتاج البحري بالمحا

، في حين بمغت أقصاىا 2219% في عام 83,59بنحو 
، بمتوسط سنوي قدر بنحو 2228% في عام  97,15بنحو 

%، وقد تبين أن ىذه  النسبة تتناقص بمعدل سنوي 92,21
%، وقدر معامل االختالف في ىذه الفترة  1,21بمغ نحو 

 %.5,16بنحو 
ل أبو قير بين حد تراوح  اإلنتاج السمكي بموقع إنزا )ب(

، وحد 2225ألف طن عام  2,37أدنى بمغ حوالي 
، 2211ألف طن عام  1,227أقصى بمغ حوالي 

ألف طن، وقد تناقص  2,462بمتوسط سنوي قدر بنحو 
اإلنتاج السمكي من ىذا الموقع  بمعدل سنوي غير 

% خالل فترة الدراسة، 1,3معنوي إحصائيًا بمغ نحو 
 %.35ىذه الفترة  بنحو وقدر معامل االختالف في 

وبدراسة تطور األىمية النسبية لكمية األسماك بيذا الموقع 
في إجمالي اإلنتاج البحري بالمحافظة تبين أنيا بمغت أدناىا 

، في حين بمغت أقصاىا 2228% في عام 2,85بنحو 
، بمتوسط سنوي قدر بنحو 2219% في عام 16,41بنحو 
يد بمعدل سنوي بمغ %، وقد تبين أن ىذه  النسبة تز 6,55
%، وقدر معامل االختالف في ىذه الفترة بنحو 13,6نحو

72,48.% 
مما سبق تبين أن مصايد البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية 
تعاني من التناقص سنويًا بمعدالت كبيرة في كمية إنتاجيا، مما 
يترتب عميو تراجع دور ىذه المصايد في اإلنتاج السمكي 

بين أن اإلنتاج السمكي من مصيد المكس أقل بالمحافظة، كما ت
استقرارًا من مصيد أبو قير، فضاًل عن عدم استقرار إنتاجيما وفقًا 

% لكٍل منيما 35%، و58,5لمعامالت االختالف التي بمغت نحو
عمى الترتيب، األمر الذي يجب معو زيادة اإلىتمام بيذه المصايد 
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إلنتاج السمكي لضمان إستمرار واستقرار دورىا في زيادة ا
 بالمحافظة.

ثانيًا: تطور جيد الصيد السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة 
 اإلسكندرية

 ( تبين ما يمي:2بدراسة البيانات الواردة بالجدول رقم )
بدراسة تطور إجمالي أعداد الصيادين المرخص ليم بالصيد 

 – 2225بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية خالل الفترة )
صياد  1761( تبين أنيا تراوحت بين حد أدنى بمغ حوالي 2219

صياد في عام  4776، وحد أقصى بمغ حوالي 2217في عام 
صياد، ولم تثبت  3227، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 2212

المعنوية اإلحصائية لمعدل تغيرىا نظرًا الستقرارىا النسبي خالل 
 %.26,51فترة الدراسة،  وقدر معامل االختالف بنحو 

بدراسة تطور عدد المراكب اآللية خالل فترة  (2)
 594الدراسة تبين أنيا تراوحت بين حد أدنى بمغ حوالي 

، وحد أقصى بمغ حوالي 2215مركب صيد في عام 
، بمتوسط سنوي قدر بحوالي  2226مركب في عام  696
مركب، ولم تثبت المعنوية اإلحصائية لمعدل تغيرىا  654

بي خالل فترة الدراسة، وقدر معامل نظرًا الستقرارىا النس
 %.4,2االختالف بنحو 

بدراسة تطور إجمالي أعداد المراكب الشراعية  (3)
خالل فترة الدراسة تبين أنيا تراوحت بين حد أدنى بمغ 

، وحد أقصى بمغ 2219مركب صيد في عام  79حوالي 
، بمتوسط سنوي قدر 2225مركب في عام  377حوالي 

وقد تبين أن ىذه  النسبة تتناقص مركب،  279بحوالي  
%، وقدر معامل االختالف 7,4بمعدل سنوي قدر بنحو 

 %.35,34بنحو 
مما سبق وبمقارنة معامل االختالف المقدر لكٍل من عدد 
الصيادين وعدد مراكب الصيد اآللية وعدد مراكب الصيد 
الشراعية بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية تبين أن عدد 

اآللية ىي األكثر استقرارًا في جيد الصيد خالل فترة المراكب 
 الدراسة، وأن عدد المراكب الشراعية ىي األقل استقرارًا.

ثالثًا: أىم العوامل اإلقتصادية المؤثرة عمى اإلنتاج السمكي 
 بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية 

يتأثر اإلنتاج السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة 
بعدد من المتغيرات اإلقتصادية التي يجب أخذىا اإلسكندرية 

في اإلعتبار إلمكانية زيادة اإلنتاج السمكي من ىذه المصايد، 
ومن أىم ىذه المتغيرات أو المحددات اإلنتاجية أعداد 
 الصيادين، وأعداد المراكب اآللية، وأعداد المراكب الشراعية.

( 2لجدول رقم )(، وا1وباستخدام البيانات الواردة بالجدول رقم )
تم إستخدام مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات المستقمة موضع 
الدراسة قبل تقدير العالقة االنحدارية، وذلك لتجنب مشكمة اإلزدواج 
الخطي بين ىذه المتغيرات، كما تم إستخدام البيانات في صورة 

، وذلك لتجنب مشكمة عدم ثبات التباين لتمك Lnالموغاريتم الطبيعي 
غرات، كما تم إجراء إختبار وحدة الجزور وذلك لمتأكد من سكون المت

أو عدم سكون البيانات، ولمتنبؤ بكمية اإلنتاج السمكي من خالل 
جينكيس ىي -استخدام عدة نماذج وفقًا لمنيجية بوكس

ARMA(1.1)و ،ARMA(1.2)و ،ARMA(1.0) ،ARMA(0.1)،  تبين
العالقة  الذي توضحو ARMA(1.0) أن النموذج األفضل ىو

االنحدارية التالية والمعبرة عن العالقة بين اإلنتاج السمكي بالمصايد 
(، وعدد الصيادين Ytالبحرية بمحافظة اإلسكندرية كمتغير تابع )

(X1t( وعدد المراكب اآللية ،)X2t( وعدد المراكب الشراعية ،)X3t )
 كمتغيرات مستقمة:

 
D(LnYt) = -30.36  +  0.24 LnX1t + 4.26 LnX2t +  0.14 LnX3t +  

      (-6.08)**        (1.54)ns        (6.23)**             (2.47)*          

]                                       AR(1) = 0.70[ 
                                                   (-2.92)* 

Ŕ2 = 0.69          F = (7.592)** 

 

ن بواقي نموذج االنحدار السابق أكد من سكو وقد تم الت
وثبوت التوزيع الطبيعي ليا وتجانس تباينيا من خالل 

لالزمة لذلك، وبناًء عمى ذلك تم اإلختبارات اإلحصائية ا
إعتماد ىذا النموج لمحصول عمى نتائج االنحدار في ظل 
ثبات العوامل األخرى التي لم تدرج في النموذج عمى حاليا، 

 لمتنبؤ بكمية اإلنتاج السمكي. واستخدامو
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 (5109 -5115) . تطور جيد الصيد بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية خالل الفترة5جدول 

 أعداد المراكب الشراعية أعداد المراكب اآللية أعداد الصيادين السنة
 ()مركب )مركب( )صياد(

2225 2134 692 377 
2226 2243 696 352 
2227 3266 689 321 
2228 3218 664 287 
2229 3281 646 324 
2212 3669 659 313 
2211 2818 651 268 
2212 4776 641 262 
2213 3772 641 246 
2214 3266 611 262 
2215 2822 594 235 
2216 4236 645 195 
2217 1761 662 141 
2218 3792 664 96 
2219 4146 662 79 
 249 654 3227 المتوسط

 **ns -2,4 ns -7,4 2 )معدل التغير )%

 35,34 4,22 26,51 معامل االختالف )%(
 : غير معنوية إحصائياً ns   2,21معنوية عند مستوى معنوية  **

 جمعت وحسبت من: –المصدر 
 .القاىرة، أعداد متفرقة وزارة الزراعة و استصالح األراضي، الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي،

 

 ويتبين من ىذا النموذج وجود عالقة طردية بين اإلنتاج
السمكي بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية وكٍل من 
أعداد الصيادين ومراكب الصيد اآللية، ومراكب الصيد 

% 1الشراعية، حيث أن تغيرًا في عدد المراكب اآللية بنحو 
لكمية اإلنتاج السمكي بنحو  يؤدي لتغير في نفس اإلتجاه

% 1%، بينما تغيرًا في عدد المراكب الشراعية بنحو 4,25
يؤدي لتغيٍر في نفس اإلتجاه لكمية اإلنتاج السمكي بنحو 

% فقط، وفي حين لم تثبت المعنوية اإلحصائية لتأثير 2,14
عدد الصيادين عمى اإلنتاج السمكي، وقد ثبتت معنوية ىذا 

%،  وتفسر ىذه المتغيرات 1معنوية التقدير عند مستوى 
 لمصايد. % من التغيرات في اإلنتاج السمكي بيذه ا69نحو 

وفي ظل تناقص كاًل من عدد المراكب اآللية والشراعية 
فإن إنتاج المصايد البحرية من األسماك بمحافظة اإلسكندرية 
قد  يواجو تناقصًا مستمرًا قد يستمر في المستقبل ما لم يتم 

ى زيادة المراكب اآللية بصورة أساسية إذا ما تم العمل عم
السمكي بتمك المصايد التخطيط لتحسين وزيادة اإلنتاج 
 والعمل عمى استقرار وزيادة إنتاجيا.

ويمكن توضيح ذلك األثر في المستقبل بالتنبؤ بكمية 
باستخدام النموذج السابق  2223اإلنتاج السمكي حتى عام 

([ARMA(1.0 ،]البيانات الواردة بالجدول رقم  حيث باستعراض
السمكي ( تبين أنو من المتوقع أن تنخفض كمية اإلنتاج 3)

 562إلى حوالي  2219ألف طن في عام  2,15من حوالي 
وفقًا ليذا النموذج 2223طن في عام 
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 (1.0)فقًا لنموذج . القيم المتوقعة لكمية اإلنتاج السمكي باأللف طن بالمصايد البحرية بمحافظة اإلسكندرية، و 3جدول

ARMA ( 5153 -5151خالل الفترة) 
 كمية اإلنتاج السمكي السنة

 (Y ) 
2222 2,15 
2221 1,39 
2222 2,96 
2223 2,56 

 .EVEIWS( باستخدام برنامج 2(، ورقم )1نتائج تحميل البيانات الواردة بالجدولين رقم ) -المصدر
 

ي بالمصايد البحرية رابًعًا: التقمبات الموسمية لإلنتاج السمك
  بمحافظة اإلسكندرية

لموسمية نظرا يتميز قطاع اإلنتاج السمكي بالتقمبات ا
لكونو إنتاجًا بيولوجيا يعتمد عمى الكائنات الحية التي تعيش 
في ظروف مناخية ال تتسم بالثبات عمى مدار السنة، فضاًل 
عن اختالف أنواع األسماك من حيث أماكن تواجدىا، 

اثرىا، ومدى توافر الغذاء الالزم ليا، ومدى ومواعيد تك
ة )عبد العاطي وعبد استجابتيا لمتغيرات البيئية المختمف

 (.2212 ,الحافظ
ويترتب عمى تمك الموسمية العديد من المشاكل بعضيا 
داخل نطاق اإلنتاج السمكي، والتي قد تتمثل في موسمية 

رتبط العمالة السمكية المرتبط بعدد رحالت الصيد الذي ي
إرتباطًا قويًا بالظروف المناخية المناسبة لرحالت الصيد، 

مل اإلدارية المرتبطة بقوانين وقف الصيد وأيضًا بعض العوا
المطبق عمى معظم المصايد البحرية، وبعضيا مشاكل 
خارجية مرتبطة بكيفية توزيع اإلنتاج السمكي الناتج من 

ر التي يقل اإلستزراع السمكي بأنواعو المختمفة عمى الشيو 
فيا اإلنتاج من المصايد الطبيعية لتحقيق التوازن في كميات 

 (.2222,سماك طوال العام )الرسول وآخرونوأسعار األ
 ( ما يمي:4وباستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

يقدر المتوسط العام لإلنتاج السمكي بمركز إنزال  (1)
ي ألف طن، بينما يقدر بحوال 267,45المكس بحوالي 

ألف طن في موقع إنزال أبو قير خالل الفترة  39,12
(2215- 2219) 

اإلنتاج السمكي الشيري بالمتوسط العام بمقارنة متوسط  (2)
 تبين مايمي:

)أ( أن متوسط اإلنتاج السمكي ينخفض عن المتوسط العام 
خالل ستة أشير ىي الشيور فبراير  بمركز إنزال المكس

وبر، ويزيد عن ومارس، والشيور من يوليو حتى أكت
المتوسط السنوي خالل الستة أشير األخرى، وىذا يتفق 

ية الموجود بيذا المصيد، حيث تتفوق مع نمط الموسم
موسمية اإلنتاج السمكي من خالل مؤشر دليل التقمبات 
الموسمية خالل الشيور من إبريل ليونيو، والشيور من 

في  نوفمبر إلى يناير، وتبمغ موسمية ذلك المصيد أقصاىا
، أي بنسبة 1,24شير نوفمبر بدليل موسمية قدر بنحو 

بمغ أدناىا خالل شير ديسمبر %، وت24زيادة تبمغ حوالي 
، أي بنسبة زيادة قدرت 1,22بدليل موسمي قدر بنحو 

 % فقط.2بحوالي 
ويبين معامل االختالف أن شير يوليو يعتبر أكثر الشيور 

لميناء الشرقية، استقرارًا من حيث اإلنتاج السمكي بمصيد ا
، بينما شير سبتمبر 23,2حيث قدر معامل االختالف بنحو 

الشيور استقرارًا من حيث اإلنتاج السمكي  حيث  يعتبر أقل
 %.65,6قدر معامل االختالف بنحو 
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 (5109 -5105. تطور اإلنتاج السمكي الشيري بالطن بمصايد البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية خالل )4جدول

المتوسط  5109 5108 5107 5106 5105 شير/ العامال
 الشيري

معامل 
 االختالف

دليل 
بات التقم

 الموسمية
   موقع إنزال المكس:

 1,23 28,6 275,6 149 271 341 343 274 يناير 
 2,92 32,3 245,2 112 255 255 325 322 فبراير
 2,92 52,9 242,2 128 296 127 233 417 مارس
 1,13 35,2 323,2 234 316 161 413 392 ابريل
 1,22 48,2 322,6 236 226 167 524 472 مايو
 1,34 53,9 358,2 189 675 253 422 273 يونيو
 2,65 23,2 173,6 163 113 212 211 171 يوليو

 2,76 51,3 223,6 161 129 221 381 166 أغسطس
 2,84 65,6 224,2 142 113 214 478 173 سبتمبر
 2,97 62,8 259,4 114 225 162 518 282 أكتوبر
 1,24 41,2 332,2 165 219 386 392 499 نوفمبر

 1,22 41,9 274,2 282 115 215 349 429 يسمبرد
 1,23 28,6 267,45 172,75 244,42 224,17 377,25 318,67 المتوسط

   مركز إنزال أبو قير:
 2,92 23,6 36 36 36 36 24 48 يناير 
 1,23 22,9 42,2 35 32 37 46 53 فبراير
 1,12 19,2 43 32 41 41 47 54 مارس
 1,26 14,1 41,4 36 43 44 49 35 ابريل
 1,12 17,2 43 39 41 38 41 56 مايو
 2,99 15,4 38,8 33 34 39 42 48 يونيو
 1,24 28,3 42,8 32 34 41 39 62 يوليو

 1,21 31,9 39,4 33 24 42 42 58 أغسطس
 2,98 27,2 38,4 39 28 41 32 54 سبتمبر
 2,99 22,7 38,8 34 41 34 33 52 أكتوبر
 2,92 8,1 35,2 33 35 42 35 33 نوفمبر
 2,87 25,2 34,2 27 26 42 32 46 ديسمبر
 2,92 23,6 39,12 33,9 34,4 39,3 38,2 49,8 المتوسط

 جمعت وحسبت من: –المصدر 
 اإلحصاءات السمكية السنوي، القاىرة، أعداد متفرقة. بمية الثروة السمكية، كتاوزارة الزراعة و استصالح األراضي، الييئة العامة لتن

 

)ب( تبين أن متوسط اإلنتاج السمكي ينخفض عن المتوسط 
العام بمركز أبوقير خالل الشيور يناير ويونيو، والشيور 
من سبتمبر حتى ديسمبر، ويزيد عن المتوسط السنوي 

فق مع نمط الموسمية خالل الستة أشير األخرى، وىذا يت
الموجود بيذا المصيد، حيث تتفوق موسمية اإلنتاج 

الل مؤشر دليل التقمبات الموسمية خالل السمكي من خ
الشيور من فبراير حتى مايو، ويوليو وأغسطس، حيث 
تبمغ موسمية ذلك المصيد أقصاىا في شيري مارس 

بريل بدليل موسمية قدر بنحو  ، أي بنسبة زيادة 1,12وا 

%، وتبمغ أدناىا خالل شير يناير بدليل 12نحو  تبمغ
ادة قدرت بحوالي ، أي بنسبة زي1,23موسمي قدر بنحو 

 % فقط.3
ويبين معامل االختالف أن شير نوفمبر يعتبر أكثر 
الشيور استقرارًا من حيث اإلنتاج السمكي بمصيد أبوقير، 

%، بينما شير 8,1حيث قدر معامل االختالف بنحو 
قل الشيور استقرارًا من حيث اإلنتاج السمكي  أغسطس يعتبر أ

 .%31,9حيث قدر معامل االختالف بنحو 
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خامسًا: التنبؤ باإلنتاج السمكي الشيري بالمصايد البحرية 
  بمحافظة اإلسكندرية

تم استخدام منيجية بوكس جينكيز لمتنبؤ بكمية اإلنتاج  
السمكي الشيري بمصايد البحر المتوسط بمحافظة 

ية، بعد التأكد من استقرار البيانات التي تم اإلسكندر 
من خالل ( (Lnيعي استخداميا في صورة الموغاريتم الطب

إختبار وحدة الجذور، وكذلك التأكد من التوزيع الطبيعي ليذه 
بيرا، وبناًء عمى ىذه  –البيانات من خالل إختبار جاركو 

تم  اإلختبارات ومن خالل التوزيع البياني لمعامالت اإلرتباط
، والتي (S.ARIMA)تحديد عدد من نماذج األريما الموسمية 

لعدد من المعايير، حيث تم   ينيا وفقاً تمت المقارنة فيما ب
وأكبر عدد من  R2اختيار النموذج األعمى في قيمة 

، F المتغيرات المعنوية، ومعنوية النموذج من خالل قيمة 
، AKaikeوكذلك األقل في قيمة 

يو من والذي تخمو بواق 
مشاكل اإلرتباط الذاتي وعدم التوزيع الطبيعي وعدم تجانس 

ضافة لمعايير تقييم النماذج لمتنبؤ والتي من التباين، ذلك باإل
 أىميا:

- The Root Mean Square Error (RMSE). 

- The Mean Absolute Error (MAE). 
 

 وبناًء عمى ما سبق تم التوصل لمنتائج التالية:
نتاج السمكي الشيري بمصيد المكس بالتنبؤ بكمية اإل (1)

 S.ARIMA (2,1,4)تبين أن أفضل نموذج لمتنبؤ ىو 
 الموضح بالمعادلة التالية: (0,1,0)

 

D (Ln S.ARIMA) = -0.0024 + [AR(1)= -1.49, AR(2) = -0.75, 

MA(1) =1.05، 
   MA(2) = -0.233, MA(3) = -1.17, MA(4) = -0.65,   

                 UNCOND,ESTSMPL="2015M02 2019M12"  [  

R2 = 0.42   F = (5.832)**    D.W= 1.94      Akaike info 

criterion = -2.43 
 

وقد بمغ معامل اإلرتباط بين القيم الفعمية والقيم التنبؤية 
%، وبناًء 1، وىو معنوي إحصائيًا عند مستوى 2,85حوالي 

لإلنتاج ( أن الكمية المتوقعة 5عميو يوضح الجدول رقم )

السمكي ستنخفض عن الكمية الفعمية خالل جميع شيور 
 (.2219 -2215فترة )السنة وفقًا لمتوسط ال

بالتنبؤ بكمية اإلنتاج السمكي الشيري بمصيد أبو قير كان 
الذي ، ((S.ARIMA (0,1,1) 0,1,0: أفضل نموذج لمتنبؤ ىو
 توضحو المعادلة التالية:

 

D (Ln S.ARIMA1) = -0.002+ [MA(1) = -1.1, UNCOND,   

                                    ESTSMPL="2015M02 2019M12]" 
 

كمية الفعمية والكمية التنبؤية وقد بمغ معامل االرتباط بين ال
%، وبناًء 1، وىو معنوي إحصائيًا عند مستوى 2,85حوالي 

( أن الكمية المتوقعة لإلنتاج 5عميو يوضح الجدول رقم )
تنخفض عن الكمية الفعمية خالل جميع شيور السمكي س

 (.2219 -2215السنة وفقًا لمتوسط الفترة )
 

المتوقعة بمصايد  . كمية اإلنتاج السمكي الشيري5جدول 
 5151البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية خالل عام 

مصيد المكس  الشير
 مصيد أبو قير والميناء الشرقية

 31,3 154,7 يناير
 31,1 152,9 فبراير
 32,9 151,1 مارس
 32,7 149,3 ابريل
 32,5 147,6 مايو
 32,3 145,8 يونيو
 32,1 144,1 يوليو

 29,9 142,5 أغسطس
 29,7 142,8 بتمبرس

 29,5 139,2 أكتوبر
 29,3 137,6 نوفمبر
 29,1 136,2 ديسمبر
 32,2 145,13 المتوسط

( باستخدام برنامج 4رقم ) نتائج التنبؤ بالبيانات الواردة بالجدول -المصدر
EVEIWS 

 

من العرض السابق يتبين توقع استمرار تراجع اإلنتاج 
ة اإلسكندرية خالل السمكي من المصايد البحرية بمحافظ

شيور السنة عمى الرغم أن قرار منع الصيد يتم تطبيقو في 
شيري مايو ويونيو فقط، وأمٌر ىذا شأنو يتطمب اإلىتمام بيذه 

وف عمى أسباب ىذا التراجع الموجود فعاًل المصايد، والوق
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والمتوقع استمراره، ومحاولة إيجاد حمول عممية تحول دون 
داء دورىا في اإلنتاج السمكي تدىور ىذه المصايد من آ

 بمحافظة اإلسكندرية. 
سادسًا: معوقات تنمية الثروة السمكية بمصايد البحر 

 المتوسط بمحافظة اإلسكندرية 
م المعوقات التي تواجو تنمية اإلنتاج تم التعرف عمى أى

السمكي بمصايد البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية من 
، ويمكن حصرىا فيما دينخالل المقابالت الشخصية لمصيا

 يمي:
( تعرض مياه البحر لمتموث: بسبب إلقاء مخمفات 1)

المصانع، وتسرب بقع الزيت من السفن المحممة بالبترول 
 ض اإلنتاج السمكي.مما يؤدى إلى انخفا

( صيد الزريعة بطرق غير مشروعة قانونًا مما يؤدى إلى 2)
سوق استنزاف األسماك من مياه البحر لصالح تجار ال

 السوداء لمزريعة.
( عدم توفر خرائط مساحية لمواقع تجمع األسماك فى 3)

 البحر المتوسط بما يخدم الصيادين لمتوجو ليذه المناطق.
موين المراكب بالوقود وقطع الغيار ( ارتفاع تكاليف ت4)

 ومستمزمات الصيد.
( الوقف اإلجباري لمصيد بالبحر المتوسط خالل شيري 5)

كل عام لتنمية الذريعة قرار غير صحيح  مايو ويونيو من
من وجية نظر الصيادين، وذلك ألن الشبك الوحيد الذي 
يستطيع استخراج الذريعة من البحر ىو شبك مراكب 

الي ليس ىناك حاجة لوقف نشاط جميع أنواع الجر، وبالت
 المراكب األخرى.

 المراجع
ل ،الرسول يام شعبان أحمد أبو اليزيد ، وشيماء إبراىيم معيزة، وا 

(، تقدير الدورات الموسمية وأىم العوامل المؤثرة 2222برجل،)
عمى اإلنتاج السمكي بمصايد البحر األحمر في مصر، مجمة 

 (، فبراير.  5عي، عدد )المنوفية لإلقتصاد الزرا

واإلقتصاد القياسي،  eviews (،2212السواعي، خالد محمد،)
 ن، األردن.الطبعة األولى، دار الكتاب الثقافي، عما

(، الدليل الموسمي لإلنتاج 2211صالح، سيد صالح سيد،)
السمكي في مصر وأىمية االستزراع السمكي في التغمب عمى 

المجمة المصرية لالقتصاد  اآلثار المترتبة عمى الموسمية،
 (، سبتمبر.   3(، العدد )21الزراعي، المجمد )

اقتصادية  (، دراسة2226سعيد محمد )وآخرون(، ) عبد الحافظ،
تحميمية لواقع المصايد السمكية البحرية المصرية، المؤتمر 
الخامس لالقتصاد و التنمية في مصر والبالد العربية، المركز 

لتنمية الزراعية، كمية الزراعة، جامعة اإلقميمي لمتخطيط و ا
 المنصورة، إبريل. 

عبد العاطي، محمد مصطفى ،وسعيد محمد عبد الحافظ، 
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ABSTRACT 

Determinants of mediterranean fisheries production 

in the alexandria governorate 

Fatma Elzahraa Ahmed Gerbil 

The research problem is that fish production from 

Mediterranean fisheries in the province of Alexandria is 

declining, especially in recent times, It was about 3.68 

tons according to the average period (2015- 2019), 

compared to 16.82 tons according to the average period 

(2005- 2009), The objectives of the research were set 

out as follows: (1) Study of the evolution of fish 

production from marine fisheries in the province of 

Alexandria during the period (2005-2019), (2) 

development of marine fishing effort in the province، (3) 

identification of the main economic factors affecting 

fishing production by marine fisheries in the province of 

Alexandria; (4) studying seasonal fluctuations in fish 

production and predicting monthly production of marine 

fisheries in the province of Alexandria, and (5) 

identification of the main impediments to the 

development of fisheries production by marine fisheries 

in order to establish procedures and measures to address 

and overcome them. 

(1) fish production from Mediterranean fisheries in the 

province of Alexandria annual rate of about 15.9% 

during the period (2005- 2019). 

(2) Fish production at max catches accounts for about 

92% of marine fisheries in Alexandria, This 

proportion decreases by about 1.1% annually, The 

catch of Abu Qir is about 6.6%, and this percentage 

increases by about 13.6% annually during the study 

period, The relative importance of fish production 

from the max catch was also found to be more stable 

than that of Abu Qir according to the difference 

factor estimated at 58.5% and 48% 72 respectively. 

(3) A study of the evolution of fishing efforts in the 

province of Alexandria shows that the number of 

sailboats during the study period declined at an 

annual rate of about 7.4 per cent, while statistical 

morale was not demonstrated by the rate of change 

of both motorized boats and fishermen during the 

same period. 

(4) By studying the factors affecting fish production 

using the Box Jenkins methodology, it turns out that 

the best model is a model. ARMA (1,0), an 

estimated model showing that the most significant 

variable affecting the amount of fish production is 

the number of motorized boats, followed by the 

number of sailboats, and based on this model, fish 

production is expected to decline from about 2,15 

thousand tons in 2019 to about 560 tons in 2023. 

(5) By predicting monthly fish production at the Max 

and Abu Qir catchers, the expected amount of fish 

production during the year 2020 will fall below the 

actual amount during all months of the year 

according to the average period (2015- 2019). 

 (6) The main constraints to the development of 

Mediterranean fisheries production in the province 

of Alexandria have also been identified through 

interviews with fishermen and can be summarized as 

follows: (1) pollution of seawater: Because of the 

dumping of waste and the leaking of oil stains from 

ships loaded with oil, leading to a reduction in fish 

production، (2) illegal fishing, resulting in the 

depletion of fish from seawater to black market 

traders for the plant, (3) lack of cadastral maps of 

Mediterranean fishing sites to serve fishermen in 

these areas; (4) higher costs of supplying boats with 

fuel, spare parts and fishing supplies; (5) The 

compulsory suspension of Mediterranean fishing 

during May and June of each year for the 

development of the pretext is incorrect from the 

fisherman's point of view, because the only net that 

can extract the pretext from the sea is the trawler's 

mesh, so there is no need to stop the activity of all 

other types of boats. 

 To develop marine fisheries production in 

Alexandria Province, the research recommends the 

following measures and mechanisms: (1) to guide 

fishermen with the most important technical and 

technological fishing techniques for motorized vessels to 

obtain higher production rates than current ones; (2) 

strict and firm enforcement of fishing laws and the 

prohibition of fishing violations, and limiting the 

enforcement of moratorium laws during the months of 

May and June to trawlers to give biological comfort to 

fisheries; (3) the control of pollution in its various forms 

in the marine environment, whether it be amphibious, 

health or industrial pollution, and the continued 

clearance and protection of boas; (4) interest in the 

development of infrastructure in the Eastern Port and the 

Infoshy and the establishment of full marketing services 

at production sites; (5) assessment of fish stocks by 
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conducting a comprehensive survey of the 

Mediterranean Sea and making fish dispersal maps, (6) 

establishment of marine fish plantations for the 

exploitation of coastal areas in the Mediterranean Sea, 

and (7) to propose alternative programmes for the 

employment of fishermen during fishing prevention 

periods and to provide them with the necessary subsidies 

through the Fishermen's Cooperative Federation. 

Keywords: ARIMA models, ARMA models, 

Mediterranean fisheries in Alexandria, Box Jenkies 

methodology. 

 

 

 


