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 .قسم االقتصاد الزراعي, كلية الزراعة, جامعة طنطا 1

 2022 يونيو 05 ىالموافقة على النشر ف, 2022مايو  10 استالم البحث فى

 الملخص العربى

استتتت اف البحتتتة اراستتتة اثتتتتر مشتتترواات تطتتتوير البحيتتتترات 
نتتتاج البحيتترات  ومعالجتتة ميتتاص الاتترف الاتتحي التتى مستتاحة واا

ومستتاتمت ا  تتي اإلنتتتاج الستتمكيج وقيتتاد ج تتا الاتتيا الشتتمالية 
وماي حاوثت  متن اامت  بتلتب البحيتراتت وااتمتات الاراستة التى 
البيانتتات الثانويتتة المنشتتورب بكتتتاا اإلحاتتاةات الستتمكية الستتنوي 
الااار ان ال يئة العامة لتنمية الثروب السمكيةت وغطت الاراسة 

 -2005ات متن بتقسيم ا إلي ثتثة  تتر  2020 -2005الفترب 
 ترب اام االستتقرار  2015 -2011 ترب ما قبل الثوربج  2010

 ترب االستقرار واالتتمتام  2020 -2016واالنفثت األمنيج  ترب 
بتنمية البحيراتت وكانت اتم النتائج: ان بحيرتي البرلد والمنزلتة 
تما األالى  ي اإلنتاج السمكي لتلب البحيراتت وبالرغم من زيااب 

التتف طتتن  تتي الفتتترب 113نتتتاج البحيتترات الشتتمالية متتن متوستتط إ
التتف طتتن  تتي الفتتترب الثالثتتةج را تت   لتتب زيتتااب  160األولتتي إلتتى 

 -البحيرات -مساتمت ا  ي اإلنتاج من المااار الطبيعية )البحار
ج ومع  لب تناقات نسبة %42.2إلي  %30النيل و روا ( من 

اإلنتتتاج  متتن إجمتتالي %10.7مستتاتمة البحيتترات الشتتمالية متتن 
 قط  ي الفترب الثالثتةج ممتا  %8.4السمكي  ي الفترب األولي إلي 

يشتتير إلتتي زيتتااب اإلنتتتاج متتن االستتتزراا الستتمكيت كمتتا ا  تترت 
الاراسة األثر اإليجابي لمشروا تنمية وتطوير البحيترات بالمقارنتة 

ج وتبتتين اتتام تعتتر  تلتتب 2020و 2016للمتغيتترات بتتين اتتامي 
كمتوسط لفتترب الاراستةج باستتثناة بحيرتتي  البحيرات للايا الجائر

اكو  ي الفتترب الثالثتةت كمتا تبتين تعتر  بحيترات مريتوط  مريوط واا
اكو والمنزلة للايا الجائر اام  ت ل ا البا من ر ع كفاةب 2020واا

إاارب تلتتتب البحيتتترات وتطتتتمين خطتتتط التطتتتوير حتتتزم كاملتتتة متتتن 
يقتتتاف إلقتتتاة ميتتتاص الاتتترف  التط يتتتر والتكريتتتب و تتتتز البتتتواغيز واا

يقتاف اتياتا  الاحي غير المعالجة مع اام البحيرات بال ريعتة واا
 او تجميع ا من بواغيز تلب البحيراتت

الكلمات المفتاحية: البحيترات الشتماليةج ج تا الاتياج اإلنتتاج 
 السمكيج نمو ج شيفرت

 المقامة
دكو  تشمل البحيرات الشمالية بحيرات المنزلة والبرلس وا 

لبحيرات أهمية كبيرة سواء من الناحية ومريوط, وتمثل تلك ا
االقتصادية أو البيئية فإلي جانب كونها مصدرًا هامًا من 
مصادر اإلنتاج السمكي في مصر, ففي بداية الثمانينيات من 

من اإلنتاج الكلي   %43األلفية الثانية كانت تساهم بحوالي 
ألف فدان  456من األسماك من مساحة حوالي 

ا إلحصاءات الهيئة العامة لتنمية الثروة (, ووفق1986,)عامر
 198, ساهمت تلك البحيرات بحوالي 2020السمكية لعام 

من إجمالي اإلنتاج السمكي في  %9.85ألف طن تمثل 
من إنتاج المصايد الطبيعية, من  %47.3مصر, وحوالي 

ألف فدان,  205.7مساحة الصيد الحر والتي قدرت بحوالي 
فقط من إجمالي  %51.76وهي مساحة ال تمثل سوي 

ألف فدان.  397.4مساحات تلك البحيرات والمقدرة بحوالي 
مركب  3756وما يتضمن ذلك من موارد رأسمالية متمثلة في 

صياد مرخص. أما  4580مرخص, وموارد بشرية حوالي 
األهمية البيئية فتتمثل في مساهمتها في تنقية مياه الصرف 

ة في صورة الفاقد من التي تصب فيها )مع التكلفة البديل
األسماك(, باإلضافة إلى حمايتها ألراضي الدلتا الزراعية من 
تأثيرات المياه الجوفية والمياه البحرية, وتقليل المخاطر الناتجة 
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من حدوث الفيضانات الساحلية, كما أنها تحافظ علي التنوع 
 البيولوجي في منطقة البحر المتوسط.

ابقة إلي تعرض تلك أشارت العديد من الدراسات الس
البحيرات لمشاكل عديدة أدت إلي تدهور اإلنتاج السمكي 
منها, وعدم تناسبه مع الموارد السمكية المتاحة, وبالتالي 
انخفاض أهميتها النسبية لمساهمتها في إجمالي اإلنتاج 
السمكي, تلك المشاكل أهمها تعرضها لسياسة التجفيف 

نتاج السمكي, مما بغرض استخدامها ألغراض أخري غير اإل
 %20إلي  %16.6أدي إلي تناقص مساحتها إلي ما بين 

والمقدرة بمليون فدان,  1950فقط من مساحتها عام 
باإلضافة الي انخفاض المساحات الصالحة للصيد منها. 
ثاني أهم المشاكل هي مشكلة الصيد الجائر وتناقص 
ن المخزون السمكي, وثالثها مشكلة التلوث سواء الناتج م

خارجها من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي, أو 
من داخلها من تعفن النباتات المائية التي انتشرت بشكل 
واسع وسريع, وأشارت تلك الدراسات بضرورة عالج تلك 
المشكالت التي تعيق تنمية اإلنتاج السمكي من تلك 
المصادر الطبيعية الهامة, وذلك بوقف سياسة التجفيف 

, والتطهير والتكريك إلزالة الترسيبات العضوية والتعديات
القاعية, والنباتات المائية وتطهير البواغيز وعالج أسباب 
الصيد الجائر من كمية المصيد وصيد الذريعة تجاريا وطرق 
الصيد المخالفة, والدعم بإضافة الذريعة سواء بإقامة مفرخات 

 ,أمين) ,جديدة حولها, أو اإلمداد بنقلها من مفرخات قائمة
(, 2015 ,إبراهيم(, )2013(, )النوبي, 2009
 (.   2017 (, )فايز,2017, معوض(, )2015)عامر,

وعلي الجانب األخر فإن الدولة من خالل الهيئات المعنية 
اتجهت لعالج تلك المشاكل من خالل عديد من المشروعات 
واألنشطة التي انتهت من بعضها كليا أو جزئيا, أهمها 

قومي لتنمية وتطوير البحيرات خاصة الشمالية المشروع ال
من خالل أعمال التكريك والتعميق  2014والبردويل منذ عام 

زالة الحشائش لتحسين جودة المياه  والتطهير وفتح البواغيز وا 

وسريانها بشكل مستمر وتقليل التلوث ودعم البحيرات بإضافة 
ياه ذريعة, ومشروعات عالج التلوث وأهمها محطة معالجة م

الصرف الصحي لبحر البقر لمنع وصول المخلفات لبحيرة 
 المنزلة لتقليل التلوث لصالح الثروة السمكية.

وفيما يبدو أنه توجد معوقات إدارية تعوق عمليات 
المعالجة والتنمية باإلنجاز المطلوب لذا كان التعديل 
التشريعي بصدور قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة 

ن شاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية السمكية وا 
            والذي وافق علية مجلس النواب في

, والذي من بين أهدافه وضع السياسة العامة 27/7/2021
لحماية وتنمية البحيرات وشواطئها وبواغيزها وحرمها من 
التعدي والتلوث واستغاللها وحمايتها واإلشراف علي تنفيذ 

زالة التعديات قوانين الصي د, والصيانة وتطهير المنافذ وا 
والمخلفات, وتطوير طرق الصيد, والتعاون مع الجهات 
الدولية واإلقليمية في كل ما يتعلق بحمايتها وتنمية البحيرات 
)الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 

,2021 .) 
من كل ما سبق تتمثل المشكلة البحثية في انخفاض 
مساهمة البحيرات الشمالية في اإلنتاج السمكي بما ال يتناسب 
مع الموارد المتاحة لتلك البحيرات نتيجة تعرضها لعديد من 

 المشاكل أهمها التجفيف والصيد الجائر والتلوث.

 اتااف البحة
استهدف البحث )مع وجود مجهودات لتخفيف حدة 

والتي تبنتها المشاكل التي تواجه االنتاج السمكي من البحيرات 
 -سياسة تنمية الثروة السمكية( ما يلي:

بيان أثر تلك المجهودات على المساحة واإلنتاج واإلنتاجية  .1
 ومساهمة تلك البحيرات في اإلنتاج السمكي المصري.

قياس جهد الصيد في هذه البحيرات خالل الفترة من  .2
ومقارنة حجم اإلنتاج الفعلي مع  2020إلى  2005
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وح به مع عدم اإلخالل بالتوازن أقصي إنتاج مسم
 البيولوجي.  

 الطريقة البحثية ومااار البيانات

اعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة من كتاب 
اإلحصاء السمكي السنوي الصادر عن الهيئة العامة لتنمية 
الثروة السمكية, وعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة, 

الهيئة, وغطت الدراسة الفترة من والصفحة الرسمية لنفس 
لقياس جهد الصيد, وبيان تطور اإلنتاج  2020إلي  2005

( فترة ما قبل 2010-2005السمكي وفقا لثالث فترات )
( مرحلة االنفالت وعدم االستقرار 2015-2011الثورة, )

األمني وانتشار التعديات, والثالثة مرحلة االستقرار واالهتمام 
إلى  2016مكية خاصة تلك البحيرات من )بتنمية الثروة الس

2020  .) 
واستخدمت الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي والكمي     

حيث تم تقدير المتوسطات والنسب المئوية, إلي جانب معدل 
النمو السنوي للفترات الثالث باستخدام الدالة اآلسية الممثلة 

لة رقم والمعاد Alpha Chaning) ,  (1972( 1بالمعادلة رقم )
 (:  1( المشتقة من المعادلة )2)

ert                      (              1)معادلة رقم        
0= y ty      

  = r              (          2)معادلة رقم 
 حيث أن: 

r معدل النمو السنوي للمتغير :y 
ty قيمة المتغير في السنة  :t 

0Yقيمة المتغير في سنة األساس  : 

T سنة األساس والسنة( عدد السنوات بين  :T ) 

Ln.لوغاريتم األساس الطبيعي : 
 

كما تم استخدام معادلة االتجاه الزمني لتقدير معدل التغير 
 .2020إلي  2005السنوي لفترة الدراسة كاملة من 

( لتحديد جهد الصيد Schaefer, 1954واستخدم نموذج شيفر )
ذلك بتحديد حجم اإلنتاج الذي ال يخل بالنمو الطبيعي, و 

 وهي: 4, 3األمثل )الجهد األمثل( من المعادالت 
 Y/F = a-Bf(                      3)معادلة رقم         

                    2bF-y = aF                   (    4)معادلة رقم 

 حيث أن:
Y.اإلنتاج السمكي من مصدر ما : 
Fت المصدر.: عدد المراكب العاملة في ذا 

a,b .ثوابت الدالة : 
كما تم حساب أقصي إنتاج يمكن صيده بدون اإلخالل 

( 5بالتوازن البيولوجي )أقصي إنتاج مستدام(  من المعادلة )
( وتكون اإلنتاجية العظمى 6وعدد المراكب من المعادلة )

 :(7المقدرة من المعادلة )
   b4 /2= a maxy(                  5)معادلة رقم       
 b2= a/ maxF(                   6)معادلة رقم       
 max/F maxY                  (   7)معادلة رقم       

 النتائج البحثية ومناقشت ا
 اإلنتاج والمساتمة والنمو:
إلي زيادة متوسط اإلنتاج  (1تشير بيانات الجدول)

ن السمكي من البحيرات الشمالية خالل فترات الدراسة م
( 2010 – 2005ألف طن في الفترة األولى ) 113حوالي 

 –2016ألف طن في الفترة الثالثة ) 160إلي حوالي 
( وبالرغم من ذلك فإن نسبة مساهمتها في اإلنتاج 2020

, %8.4إلي نحو  %10.7السمكي الكلي تناقصت من نحو 
مع ذلك زادت نسبة مساهمتها في اإلنتاج من المصادر 

 , %42.2إلي نحو  %30 الطبيعية من نحو
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ت المتوسط السنوي إلنتاج األسماب باأللف طن من البحيرات الشمالية واألتمية النسبية  ي اإلنتاج ومعال النمو 1جاول 
 السنوي و قا لفترات الاراسة 

 الفترب البحيرب
 البيان  

2005-2010 2011-2015 2016-2020 2005-2020 

 متوسط اإلنتاج مريوط
 الكلي % من اإلنتاج

 %من إنتاج المصادر الطبيعية
 % معدل النمو

5.12 
0.48 
1.36 
2 

8.05 
0.56 
2.27 
16.4 

10.34 
0.54 
2.73 
11.9 

7.66 
0.53 
2.06 
6.98 

 متوسط اإلنتاج إدكو
 % من اإلنتاج الكلي

 %من إنتاج المصادر الطبيعية
 % معدل النمو

7.3 
0.69 
1.93 
7 

6.05 
0.42 
1.7 

- 4.6    

7.3 
0.38 
1.92 
9.3 

6.9 
0.48 
1.86 
0.38 

 متوسط اإلنتاج البرلس
 % من اإلنتاج الكلي

 %من إنتاج المصادر الطبيعية
 % معدل النمو

55.06 
5.22 
14.6 
1.7 

55.3 
3.84 
15.57 
7.1 

76.26 
4.01 
20.12 
6.1 

61.75 
4.29 
16.65 
3.37 

 متوسط اإلنتاج المنزلة
 % من اإلنتاج الكلي

 %من إنتاج المصادر الطبيعية
 % معدل النمو

45.57 
4.32 
12.1 
7.1 

61.69 
4.3 
17.37 

- 3.6 

66.11 
3.47 
17.84 
13.4 

57.03 
3.96 
15.38 
3.85 

إجمالي 
 البحيرات 

 متوسط اإلنتاج
 % من اإلنتاج الكلي

 %من إنتاج المصادر الطبيعية
 % معدل النمو

113.04 
10.7 
30.0 
3.4 

131.06 
9.12 
36.91 
2.5 

160 
8.4 
42.2 
9.4 

133.34 
9.26 
35.95 
3.7 

 المصدر: جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي, أعداد مختلفة.

 
وذلك يشير إلي انخفاض مساهمة باقي المصادر الطبيعية 
سواء البحار وباقي البحيرات والنيل وفروعه, مع تزايد 

له الزيادة في إجمالي مساهمة االستزراع السمكي الراجع 
اإلنتاج السمكي. هذا االستنتاج ينطبق علي البحيرات األربع. 
وتعتبر بحيرتي البرلس والمنزلة هما األكثر مساهمة في 

 اإلنتاج من المصادر الطبيعية.  
( هي األسوأ في 2015-2011وتعتبر الفترة الثانية )

عدم معدالت النمو وخاصة بحيرتي إدكو والمنزلة وهي فترة 
االستقرار خاصة من الناحية األمنية, بينما أفضل الفترات 

( حيث تتسم الفترة الثالثة بعودة 2020-2016هي الثالثة )

االستقرار األمني إلي جانب مشروعات التطوير وتنمية 
 ت اإلنتاج السمكي بصفة عامة والبحيرات بصفة خاصة

 اثر مشرواات التطوير الى البحيرات الشمالية:
( أثر مشروع تطوير البحيرات على 2تبين من جدول )

المساحات المتاحة للصيد لجميع البحيرات حيث أدى لزيادتها 
 %43فقط في بحيرة البرلس إلي  %2.3بنسب متفاوتة بين 

إلجمالي  %24.2في بحيرتي إدكو والمنزلة, وبمتوسط 
 40.127البحيرات, أي زيادة مساحة الصيد الحر بحوالي 

 .2020و 2016بين عامي  ألف فدان



 اإلنتاج السمكي من البحيرات الشمالية "الموقف الحالي والتطوير المستقبلي" واخرون.,: عبد الباقي موسي الشايب

 

769 

 

 ت2016/2020ت مساحات البحيرات الشمالية بالفاان واإلنتاج باأللف طن واإلنتاجية بالكيلو جرام للفاان لعامي 2جاول 

 البحيرب  
 
 

 البيان

 اإلجمالي المنزلة البرلد إاكو وااي مريوط

2016 2020 

معال 
التغير* 

% 

2016 2020 

معال 
 التغير*
% 

2016 2020 

ل معا
 التغير*
% 

2016 2020 

معال 
 التغير*
% 

2016 2020 

معال 
 التغير*
% 

 صفر 397364 397364 صفر 240800 240800 صفر 108421 108421 صفر 15047 15047 صفر 33095 33095 المساحة الكلية

 24.2 205743 165623 43.03 119078.6 83257 2.3 67069.1 65540 43 4781 3343 9.87 14814.3 13483 للصيد  المتاح

 (29.1) 29788 42005 (11.4) 23883.3 26955 (79.6) 1926.2 9426 (67.5) 607.1 1867 (10) 3371.4 3757 أرض

 (18.3) 72250.1 88486 (57.5) 15742.9 37014 18.7 39350 33148 (2.3) 7928.6 8117 (9.6) 9228.6 10207 نباتات

 1.96 369.1 362 صفر 281.0 281.0 - - - 0.26 38.1 38 16.3 50 43 طرق

 (2.7) 6726.2 6912 (2.8) 6559.5 6745 - - - (0.18) 166.7 167 - - - زراعات

 0.18 57.1 57 - - - - - - 0.18 57.1 57 - - - أخرى

 (12.2) 82428.7 93917 (13.0) 75254.8 86548 (75.2) 76.2 307 0.67 1466.7 1457 0.46 5631 5605 مزارع سمكية

 60.3 197.97 123.53 95.1 82.54 42.31 35.9 91.85 67.58 58.9 8.07 5.08 81.2 15.51 8.56 نتاجاإل

 29 962 746 36.4 693 508.2 32.8 1369 1031 11.1 1688 1520 64.9 1047 635 اإلنتاجية

المصادر  %من
 الطبيعية

2.6 3.7 42.3 1.5 1.9 26.7 20.1 21.9 9.0 12.6 19.7 56.3 36.8 47.3 
28.5 
 

 %اإلنتاج
 الكلي 

0.5 0.77 54 0.3 0.4 33.3 4 4.6 15 2.5 4.1 65.3 7.2 9.8 36.1 

 األرقام بين األقواس تشير إلي أرقام سالبة -تم التقريب إلي أقرب رقم عشري                                -
 100(   × 2016القيمة في ( ÷ 2016القيمة في  – 2020* معدل التغير= )القيمة في عام 

 ألف طن 418.7=  2020ألف طن, وفي عام  335.61=  2016إجمالي اإلنتاج من المصادر الطبيعية في عام  -
 ألف طن 2010.6=  2020ألف طن, وفي عام  1706.27=  2016إجمالي اإلنتاج الكلي في عام  -

 إلحصاءات السمكية السنوي, أعداد مختلفة.المصدر: جمعت وحسبت من: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , كتاب ا
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تحققت تلك الزيادة على حساب تناقص كل من مساحات 
, %29.1األرض والنباتات المائية والتي تناقصت بحوالي 

على الترتيب, هذا إلي جانب تناقص المساحات  18.3%
, %2.7الزراعية والمخصصة كمزارع سمكية بحوالي 

زالة علي التوالي أي أن عمل 12.2% يات التطهير والتكريك وا 
ألف فدان  12.217النباتات والتعديات كان نتائجها تحول 

 185ألف فدان نباتات وهيش, 16.236من التبوير كأرض, 
ألف  11.488فدان تستخدم كأرض زراعية باإلضافة إلي 

فدان كمزارع سمكية جميعها تحولت إلي مساحات للصيد 
 الحر في تلك البحيرات.

بين عامي  %60.3لذلك زيادة اإلنتاج بحوالي  كان نتيجة
بنسب قدرت أدناها في بحيرة البرلس بحوالي  2020, 2016
لبحيرات  %95.1, %81.2, %58.9, زادت إلي 35.9%

إدكو, مريوط, المنزلة علي التوالي. وبإجمالي زيادة في 
ألف طن سمك, أي ما يقارب  74.44اإلنتاج قدر بحوالي

من إجمالي  %3.7ادر الطبيعية, من إنتاج المص 17.8%
. مما أدي إلي زيادة مساهمة تلك 2020اإلنتاج السمكي لعام 

. %9.8إلي  %7.2البحيرات في اإلنتاج الكلي ألسماك من 
ليس هذا فحسب بل إنه مع زيادة مساحات الصيد زادت 
اإلنتاجية الفدانية لجميع البحيرات بنسب تراوحت بين أدناها 

إلي أقصاها في بحيرة مريوط  %11.1في بحيرة إدكو
, أي زادت %29, وبمتوسط زيادة قدر بحوالي 64.9%

كيلو جرام للفدان عام  746اإلنتاجية الفدانية في المتوسط 
 216, أي 2020كيلو جرام عام  962, إلي نحو 2016

 كيلو جرام للفدان.

 ا لفترات الاراسةت متوسط اإلنتاج وااا المراكا واإلنتاجية الفعلي واألقاى و ق3جاول 

 البحيرب الفترب
 البيان

 المنزلة البرلد إاكو مريوط

 متوسط اإلنتاج الفعلي )ألف طن( 2010 -2005
 متوسط عدد المراكب   )مركب(
 إنتاجية المركب           )طن(

5.12 
1113 
4.62 

7.12 
921 
7.87 

55.06 
5928 
11.26 

45.57 
2393 
22.89 

 علي  )ألف طن(متوسط اإلنتاج الف 2015 -2011
 متوسط عدد المراكب   )مركب(
 إنتاجية المركب           )طن(

8.05 
977 
4.62 

6.05 
757 
7.98 

55.03 
5510 
11.23 

61.69 
1751 
35.64 

 متوسط اإلنتاج الفعلي )ألف طن(   2020 -2016
 متوسط عدد المراكب   )مركب(
 إنتاجية المركب          )طن(

10.34 
810 
8.38 

7.3 
679 
11.15 

76.26 
3902 
27.79 

66.26 
1566 
44.58 

 متوسط اإلنتاج الفعلي )ألف طن( 2020 -2005
 متوسط عدد المراكب  )مركب(
 إنتاجية المركب         )طن(

7.66 
976 
8.36 

6.9 
794 
8.93 

61.75 
5164 
16.42 

57.38 
1746 
33.65 

 اإلنتاج الفعلي         )ألف طن( 2020
 )مركب(عدد المراكب          

 إنتاجية المركب         )طن(

15.51 
881 
17.6 

8.07 
487 
16.57 

91.85 
1332 
68.96 

82.54 
1056 
78.16 

 أقصي إنتاج          )ألف طن( نتائج نموذج شيفر
 أقصي عدد مراكب   )مركب(
 اإلنتاجية                )طن(

9.35 
764 
12.23 

6.93 
760 
9.12 

97.62 
3734 
26.14 

67.22 
1612 
41.68 

 المصدر: جمعت وحسبت من:
 . الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي, أعداد مختلفة.  1
 . تطبيق نموذج شيفر.2
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مما سبق تبين أن مشروعات تنمية البحيرات خاصة الشمالية 
)التي لم تنتهي بعد(, أعطت نتائج إيجابية علي اإلنتاجية 

المتاحة للصيد الحر والمحصلة زيادة اإلنتاج  والمساحة
 السمكي من تلك البحيرات. 

 قياد ج ا الايا:
( أنه علي مستوي فترات الدراسة أن 3يتبين من جدول)

جميع البحيرات الشمالية لم تتعرض للصيد الجائر وأن 
مواردها تسمح بزيادة اإلنتاج الفعلي )باستثناء بحيرتي مريوط 

دكو في الفترة ا ( حيث تعرضت 2020-2016لثالثة )وا 
للصيد الجائر وزاد اإلنتاج الفعلي عن أقصي إنتاج مسموح 
به للحفاظ علي التوازن البيولوجي إلكثار األسماك بالبحيرة 

علي التوالي(, إال أنه بتطبيق نفس  %5, %10بحوالي 
دكو  2020المنهج علي عام  يتضح أن بحيرات مريوط وا 

جائر حيث زاد اإلنتاج الفعلي عن والمنزلة تتعرض للصيد ال
علي  %22.79, %16.45, %65.9أقصي إنتاج بحوالي 

الترتيب, أي بزيادة إنتاج في المتوسط للبحيرات الثالث 
من حجم أقصي  %27.09ألف طن, تمثل  22.62بحوالي 

 إنتاج مسموح به, وساهم ذلك في زيادة إنتاج تلك البحيرات.
ظر في إدارة تلك مما سبق يتبين ضرورة إعادة الن

البحيرات وحجم اإلنتاج المسموح به في السنوات األخيرة 
وعدم حدوث صيد جائر لرفع اإلنتاج كدليل على مردود 
مشروعات التنمية, وضرورة دعم تلك البحيرات بالذريعة 
لتعويض هذا الفرق بين اإلنتاج األقصى المسموح به وبين 

 مكي بها.اإلنتاج الفعلي والحفاظ علي المخزون الس
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ABSTRACT 

Fish production from the Northern Lakes “Current Situation and Future 

Development” 

Abdel-Baky Moussa El-shaib, Amira Moustafa Hamza, Alaa Mohammad Gaber Amer 

The main objective of the research was studying the 

impact of lake development and wastewater treatment 

projects on the area and production of northern lakes 

and their contribution to fish production and measuring 

the fishing effort and the extent of its occurrence or not 

in these lakes. The study was based on secondary data 

secured from different sources during the study period 

(2005 – 2020). The results of the research showed that: 

Burullus and Manzala lakes are the highest in the fish 

production of the Northern lakes. Increasing the 

average production of the northern lakes from 113 

thousand tons in the first period to 160 thousand tons in 

the third period, accompanied by an increase in its 

contribution to production from natural sources  from 

30% to 42.2%. However, the contribution of the 

northern lakes decreased from 10.7% of the total fish 

production in the first period to only 8.4% in the third 

period. The study also showed the positive impact of the 

lakes development project in comparison to the 

variables between 2016 and 2020, and it was found that 

those lakes were not exposed to overfishing as an 

average for the study period, with the exception of 

Lakes Mariout and Idku in the third period. Therefore, it 

is necessary to raise the efficiency of the management 

of these lakes, and to include in development plans 

complete packages of purification, dredging, opening 

the sockets, and stopping the dumping of untreated 

sewage.  

Key words: Northern Lakes, fishing effort, fish 

production, Schaeffer model. 
 

 


