
 

 

 معالم ومؤشرات اإلنتاج السمكي في بحيرة ناصر
1سالمة حجاج و1، ياسمين صالح عبد الرازق 1، محمد علي فتح اهلل 1 محمد الماحي

 
 asejaiqjsae.2022.247564/10.21608معرف الوثيقة الرقمي:   

دارة االعمال الزراعية كلية الزراعة قسم ا1  جامعة اإلسكندرية –القتصاد وا 
 2022 يونيو25 ى، الموافقة على النشر ف2022مايو 20 استالم البحث فى

 الملخص العربى
تعتبر بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في 
العالم وعلى الرغم من ذلك فإن كمية األسماك المنتجة منها ال 

( دراسة 1وعليه فقد استهدف هذا البحث )تتناسب مع مساحتها 
مؤشرات اإلنتاج الحالي وتقدير الجدارة اإلنتاجية واالقتصادية 

( دراسة المشاكل االقتصادية والبيئية التي تعوق 2لبحيرة ناصر، )
التنمية في بحيرة ناصر، ومقترحات حلها، وقد توصل البحث لعدة 

د أدنى بلغ حوالي نتائج أهمها: تراوح انتاج بحيرة ناصر بين ح
ألف  37،7، وحد أقصى بلغ حوالي 2016ألف طن عام  18،4

ألف طن  25.2، بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 2009طن عام 
٪  1،9، وهو يمثل نحو 2018 -2005خالل فترة الدراسة من 

من المتوسط السنوي إلجمالي انتاج األسماك في مصر خالل 
ن، كما تراوح عدد ألف ط 1356،2ذات الفترة والبالغ حوالي 

ألف  0،68المراكب في بحيرة ناصر بين حد أدنى بلغ حوالي 
ألف مركب  3،06، وحد أقصى بلغ حوالي 2011مركب عام 

ألف مركب  2،56، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2017عام 
مرخص خالل فترة الدراسة، كما لوحظ عدم إصدار رخص 

 .2016، 2013للصيادين خالل عامي 
حد األقصى لعدد الصيادين في بحيرة ناصر بلغ كما تبين أن ال

بمتوسط سنوي بلغ  2017ألف صياد عام  11،43حوالي 
ألف صياد مرخص خالل فترة الدراسة، كما بلغ  2،16حوالي 

المتوسط السنوي إلنتاج اسماك البلطي وقشر البياض واألصناف 
ألف طن على الترتيب خالل فترة  6، 4،3، 14،9األخرى حوالي 

سة، كما تبين أن أهم المشاكل التي تعوق التنمية في بحيرة الدرا
ناصر هي تعدد جهات اإلشراف، وعدم وجود العمالة المدربة 
للعيش في ظروف البحيرة، وكانت من أهم التوصيات توحيد جهة 
اإلشراف على البحيرة، واالهتمام بالصيادين من الناحية 

 االجتماعية والصحية.

، البحيرات الداخلية، المصايد يرة ناصربحالكلمات المفتاحية: 
 الطبيعية ، المراكب المرخصة ، المخزون السمكي.

  المقدمة

تعتبر بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في 
العالم، وثاني أكبر بحيرة صناعية عذبة في إفريقيا من حيث 
المساحة بعد بحيرة فولتا في غانا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 

مليون فدان، وتعد بحيرة ناصر من أهم المصادر الطبيعية  1.2
لإلنتاج السمكي في مصر بصفة عامة وفي محافظة أسوان 

 28.2بصفة خاصة، حيث ُقدر إنتاجها من األسماك بحوالي 
٪ من جملة إنتاج البحيرات الداخلية 71.1ألف طن تمثل نحو
هذا ، ويعد 2018مليون جنيه عام  554.9بقيمة بلغت حوالي 

اإلنتاج ضعيفًا إذا ما قورن بمساحة البحيرة حيث بلغت 
كجم/ فدان لنفس العام، ومن أشهر  23.5اإلنتاجية حوالي 

٪ 54.6أسماك البحيرة سمك البلطي والذي يمثل إنتاجه نحو 
، كما تتميز أيضًا 2018من إجمالي إنتاج البحيرة عام 

 بأصناف قشر البياض، الراية، سمك الكلب.

 البحثيةالمشكلة 
على الرغم من اتساع المسطح المائي لبحيرة ناصر إال 
أن الكمية المنتجة من األسماك ال تتناسب مع هذه المساحة، 

ألف طن  30.6حوالي  2005حيث بلغ اإلنتاج السمكي عام 
ألف طن عام  28.2وانخفض ذلك اإلنتاج ليبلغ حوالي 

ءة ، وقد يرجع أسباب انخفاض اإلنتاج إلى ضعف كفا2018
مفرخ صحاري أسوان، ووقف المفرخين )جرف حسين، 
أبوسمبل(، وبالتالي انخفاض إمداد البحيرة بالزريعة، هذا 
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باإلضافة إلى أن تلك البحيرة تتمتع بإمكانيات زراعية 
 وسياحية، لم تستغل إلى اآلن االستغالل األمثل.

 يةهداف البحثاأل
 تستهدف الدراسة بصفة أساسية:

نتاج الحالي وتقدير الجدارة اإلنتاجية دراسة مؤشرات اإل .1
 واالقتصادية لبحيرة ناصر. 

دراسة المشاكل االقتصادية والبيئية التي تعوق التنمية  .2
 الشاملة لتلك البحيرة، ومقترحات حلها.

 :ومصادر البيانات البحثي لوباألس
الدراسة على أسلوب التحليل االقتصادي  اعتمدت

في بياناتها  اعتمدتكما  الوصفي والكمي لتحقيق أهدافها،
على البيانات المنشورة التي أمكن الحصول عليها من نشرات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والهيئة العامة 

 لتنمية الثروة السمكية.
 : معالم ومؤشرات اإلنتاج السمكي في بحيرة ناصر.أوالا 
ة المعالم والمؤشرات الكمية إلنتاج األسماك في بحير -1

 ناصر.
( خالل الفترة 2، 1بدراسة البيانات الواردة بجدول رقم )

 يتضح ما يلي: 2018-2005من 
تراوح إنتاج بحيرة ناصر من األسماك بين حد أدنى بلغ  -

، وحد أقصى بلغ 2016ألف طن عام  18،4حوالي 
بمتوسط سنوي بلغ  2009ألف طن عام  37.7حوالي 
، وتبين أن ألف طن خالل فترة الدراسة 25.2حوالي 

إنتاج بحيرة ناصر يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل 
 ٪.2،3سنوي يبلغ نحو 

تراوح إنتاج مصر من البحيرات الداخلية بين من األسماك  -
، وحد 2016ألف طن عام  30،9حد أدنى بلغ حوالي 

بمتوسط  2009ألف طن عام  53،5أقصى بلغ حوالي 
لدراسة، ألف طن خالل فترة ا 39،1سنوي بلغ حوالي 

ويتبين أن إنتاج البحيرات الداخلية يتناقص خالل فترة 
 ٪.1،84الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

تراوح إنتاج مصر من البحيرات من األسماك بين حد أدنى  -
، وحد أقصى بلغ 2007ألف طن عام  144بلغ حوالي 

، بمتوسط سنوي بلغ 2018ألف طن عام  194.9حوالي 
ل فترة الدراسة، ويتبين أن ألف طن خال 168،7حوالي 

إنتاج البحيرات يتزايد خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ 
 ٪. 1،39نحو 

تراوح إنتاج مصر من المصايد الطبيعية من األسماك بين  -
، وحد 2007ألف طن عام  335.6حد أدنى بلغ حوالي 
، بمتوسط 2009ألف طن عام  387.4أقصى بلغ حوالي 
ألف طن خالل فترة الدراسة،  364.3سنوي بلغ حوالي 

كما تبين أن إنتاج المصايد الطبيعية يتناقص خالل فترة 
 ٪. 0،37الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

تراوح إجمالي إنتاج مصر من األسماك بين حد أدنى بلغ  -
، وحد أقصى بلغ 2005ألف طن عام  889،3حوالي 
، بمتوسط سنوي 2018ألف طن عام  1934،7حوالي 
ألف طن خالل فترة الدراسة، ويتضح  1356،2ي بلغ حوال

أن إجمالي إنتاج مصر من األسماك يتزايد خالل فترة 
 ٪. 5،64الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

يمثل المتوسط السنوي إلنتاج بحيرة ناصر من األسماك  -
٪ من المتوسط 1،9٪، 6،9٪، 14،6٪، 64،4نحو 

خلية، السنوي لإلنتاج السنوي لكل من البحيرات الدا
البحيرات، المصايد الطبيعية، إجمالي اإلنتاج على 

 الترتيب.
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جمالي 1جدول رقم . معالم ومؤشرات إنتاج األسماك من بحيرة ناصر والبحيرات الداخلية وجملة البحيرات والمصايد الطبيعية وا 
 . )ألف طن(2018-2005إنتاج مصر خالل الفترة من 

 إنتاج
    
 
 السنوات

جملة 
 اإلنتاج

المصايد 
البحيرات  البحيرات الطبيعية

 األهمية النسبية بحيرة ناصر الداخلية

 (4٪) (3٪) (2٪) (1٪) كمية كمية كمية كمية كمية
2005 889.3 349.6 158.6 46.2 30.6 3.4 8.7 19.3 66.2 
2006 971.0 375.9 151.3 38.7 25.8 2.7 6.9 17.1 66.7 
2007 1008.0 372.5 144.0 32.9 19.6 1.9 5.3 13.6 59.6 
2008 1067.6 373.8 157.9 43.4 29.7 2.8 7.9 18.8 68.5 
2009 1092.9 387.4 172.3 53.5 37.7 3.4 9.7 21.9 70.4 
2010 1304.8 385.2 179.2 41.3 27.4 2.1 7.1 15.3 66.4 
2011 1362.2 375.3 163.3 41.5 26.3 1.9 7.0 16.1 63.2 
2012 1372.0 354.2 173.4 41.1 26.3 1.9 7.4 15.2 63.9 
2013 1454.4 356.9 182.5 34.3 18.7 1.3 5.2 10.3 54.5 
2014 1481.9 344.8 170.9 35.8 21.7 1.5 6.3 12.7 60.7 
2015 1518.9 344.1 171.5 34.1 22.7 1.5 6.6 13.2 66.4 
2016 1706.3 335.6 158.5 30.9 18.4 1.1 5.5 11.6 59.5 
2017 1822.8 371.0 183.5 34.2 19.8 1.1 5.3 10.8 57.7 
2018 1934.7 373.3 194.9 39.7 28.2 1.5 7.6 14.5 71.1 

 63.9 15 6.9 2.0 25.2 39.1 168.7 364.3 1356.2 السنويالمتوسط 
٪ 100 26.9 12.4 2.9 1.9     

 تمثل األهمية النسبة لكمية إنتاج بحيرة ناصر من جملة كمية اإلنتاج.( 1)
 ثل األهمية النسبية لكمية إنتاج بحيرة ناصر من جملة كمية إنتاج المصايد الطبيعية.( تم2)
 ( تمثل األهمية النسبية لكمية إنتاج بحيرة ناصر من جملة كمية إنتاج البحيرات.3)
 ( تمثل األهمية النسبية لكمية إنتاج بحيرة ناصر من كمية إنتاج البحيرات الداخلية.4)

  أعداد متفرقة –كتاب اإلحصاءات السمكية السنوية  –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية –من: وزارة الزراعة واستصالح األراضيالمصدر: جمعت وحسبت 
 

 2018- 2005المختلفة بمصر خالل الفترة من  . معادالت االتجاه الزمني لمعالم ومؤشرات إنتاج األسماك من مصادرها2جدول رقم 
 F معدل التغير  2R المعادلة المتغير

 كمية اإلنتاج
 السمكي من 

  بحيرة ناصر
ns(1.7- (** )10.2) 0.2 -2.3 ns2.93  

  البحيرات الداخلية
ns(1.97-(**)14.3) 0.244 -1.84 ns3.9  

  إجمالي البحيرات
** (3.43(**)26) 0.5 1.39 11.74** 

  المصايد الطبيعية
ns (1.25-(**)41.3) 0.12 -0.37 ns6 1.5 

  إجمالي اإلنتاج
** (20.34(** )24.4) 0.97 5.64 413.5** 

 تمثل عدم المعنوية. ns٪        1٪     ** تمثل المعنوية عند 5* تمثل المعنوية عند  
 (.1المصدر: جمعت وحسبت من: من بيانات جدول رقم )  
 



 2022يونيو  -ابريل( 2العدد  43)مجلد -للتبادل العلمى  مجلة اإلسكندرية

 

804 

 

نتاجيتها في بحيرة  -2 معالم ومؤشرات أعداد المراكب وا 
 ناصر.
( خالل الفترة 4، 3اسة البيانات الواردة بالجداول أرقام )بدر 
 يتضح أن: 2018-2005من 
تراوح عدد المراكب المرخصة في بحيرة ناصر بين حد  -

، وحد 2011ألف مركب عام  0،68أدنى بلغ حوالي 

بمتوسط  2017ألف مركب عام  3،06أقصى بلغ حوالي 
ألف مركب مرخص خالل فترة  2،56سنوي بلغ حوالي 

الدراسة، ويتبين أن عدد المراكب المرخصة في بحيرة 
ناصر يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

1،016.٪ 

 
. معالم ومؤشرات أعداد المراكب ببحيرة ناصر والبحيرات الداخلية وجملة البحيرات والمصايد الطبيعية خالل الفترة 3جدول رقم 

       2018-2005من 
 إنتاج

 

 تالسنوا

 

 

 

 

 السنوات

 ٪ ألعداد المراكب لبحيرة ناصر من اعداد المراكب في )ألف مركب(

 

 إنتاجية المركب )طن سنوياا/ مركب(

بحيرة 
 ناصر

البحيرات 
 الداخلية

 البحيرات
المصايد 
 الطبيعية

(٪1) (٪2) (٪3) 
بحيرة 
 ناصر

البحيرات 
 الداخلية

 البحيرات
المصايد 
 الطبيعية

2005 2.91 4.33 16.46 35.61 67.21 17.68 8.17 10.51 10،67 9،63 9،82 
2006 2.93 4.39 19.09 38.89 66.74 15.35 7.53 8.81 8،82 7،93 9،67 
2007 2.93 4.30 21.64 40.20 68.14 13.54 7.29 6.69 7،64 6،66 9،27 
2008 2.93 4.35 12.31 30.62 67.36 23.80 9.57 10.14 9،97 12،82 12،21 
2009 2.80 4.23 16.39 35.05 66.19 17.08 7.99 13.45 12،65 10،51 11،05 
2010 2.96 4.45 16.40 35.00 66.52 18.05 8.46 9.26 9،29 10،93 11،01 
2011 0.68 1.54 12.47 29.63 44.16 5.45 2.29 38.63 26،97 13،10 12،67 
2012 2.42 3.79 14.53 31.02 63.85 16.66 7.80 10.86 10،85 11،94 11،42 
2013 

013 

2.34 3.70 13.86 29.53 63.24 16.88 7.92 8.00 9،28 13،17 12،08 
2014 2.18 3.50 13.51 30.38 62.29 16.14 7.18 9.97 10،23 12،65 11،35 
2015 2.53 3.86 14.20 30.85 65.54 17.82 8.20 8.95 8،83 12،07 11،15 
2016 2.48 3.69 12.96 29.36 67.21 19.14 8.45 7.40 8،36 12،23 11،43 
2017 3.06 3.71 8.62 32.75 82.48 35.50 9.34 6.45 9،23 21،28 11،33 
2018 2.67 3.93 12.84 28.04 67.94 20.79 9.52 10.56 10،10 15،18 13،31 

المتوسط 
 السنوي

2.56 3.84 14.66 32.64 65.63 18.13 7.84 11.41 10،92 12،15 11،27 
٪ 7.84 11.77 44.93 100.00        

 ( تمثل األهمية النسبية ألعداد مراكب بحيرة ناصر من أعداد مراكب البحيرات الداخلية.1)
 اد مراكب البحيرات.( تمثل األهمية النسبية ألعداد مراكب بحيرة ناصر من جملة أعد2)
 ( تمثل األهمية النسبية ألعداد مراكب بحيرة ناصر من جملة أعداد مراكب المصايد الطبيعية.3)

 المصدر: جمعت وحسبت من:
كزي للتعبئة العامة الجهاز المر -2أعداد متفرقة.-كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية –وزارة الزراعة واستصالح األراضي-1

 واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد متفرقة.
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تراوح عدد المراكب المرخصة في البحيرات الداخلية بين  -
، وحد 2011ألف مركب عام  1،54حد أدنى بلغ حوالي 
بمتوسط  2010ألف مركب عام  4،45أقصى بلغ حوالي 
مرخص خالل فترة ألف مركب  3،84سنوي بلغ حوالي 

الدراسة، ويتبين أن عدد المراكب المرخصة في البحيرات 
الداخلية يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ 

 ٪.14،3نحو 
تراوح عدد المراكب المرخصة في جملة البحيرات بين حد  -

، وحد 2017ألف مركب عام  8،62أدنى بلغ حوالي 
 2007ألف مركب عام  21،64أقصى بلغ حوالي 

ألف مركب مرخص  14،66بمتوسط سنوي بلغ حوالي 
خالل فترة الدراسة، ويتبين أن عدد المراكب المرخصة في 
جملة البحيرات يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي 

 ٪.3،7يبلغ نحو 

تراوح عدد المراكب المرخصة في المصايد الطبيعية بين  -
، 2018ألف مركب عام  28،04حد أدنى بلغ حوالي 

 2007ألف مركب عام  40،2حد أقصى بلغ حوالي و 
ألف مركب مرخص  32،64بمتوسط سنوي بلغ حوالي 

خالل فترة الدراسة، ويتبين أن عدد المراكب المرخصة في 
المصايد الطبيعية يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي 

 ٪.2،02يبلغ نحو 
يمثل المتوسط السنوي ألعداد المراكب المرخصة لصيد  -

٪، 17،45٪، 66،62ماك في بحيرة ناصر نحو األس
٪ من المتوسط السنوي ألعداد المراكب المرخصة 7،84

لصيد األسماك في كل من البحيرات الداخلية، البحيرات، 
 .المصايد الطبيعية، على الترتيب

 

 

 البحيرات والمصايد الطبيعيةأعداد المراكب ببحيرة ناصر والبحيرات الداخلية وجملة . معادالت االتجاه الزمني 4جدول رقم 
 2018- 2005خالل الفترة من 

 F معدل التغير 2R المعادلة المتغير

عدد مراكب الصيد 
 المرخصة في

  بحيرة ناصر
ns(0.63-(** )7.9) 0.32 -1.02 ns0.4  

  البحيرات الداخلية
ns  (1.2-(** )10.4) 

0.1 -14.3 ns1.3  

  إجمالي البحيرات
** (-3.5(** )14.2) 0.51 -3.7 12.3** 

  المصايد الطبيعية
**  (-3.8(**)25.3) 0.544 -2.02 14.3** 

إنتاجية المركب 
 المرخص في

  بحيرة ناصر
ns  (0.303-(*)2.69) 0.008 -1.46 ns0.09  

  البحيرات الداخلية
ns  (0.218-(**)4.088) 0.004 -0.66 ns0.048  

  إجمالي البحيرات
**  (3.9*)(*5.6) 0.56 5.07 **15.43  

  المصايد الطبيعية
ns  (2.93(**)19.7) 0.42 1.54 **8.56  

 تمثل عدم المعنوية ns٪       1٪     ** تمثل المعنوية عند 5* تمثل المعنوية عند 
 (.3المصدر: جمعت وحسبت من جدول رقم )
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تراوحت إنتاجية المركب الواحد في بحيرة ناصر بين حد  -
، وحد أقصى بلغ 2017طن عام  6،45بلغ حوالي  أدنى

بمتوسط سنوي بلغ  2011طن عام  38،64حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  11،41حوالي 

المراكب في بحيرة ناصر تتناقص خالل فترة الدراسة 
 ٪.1،46بمعدل سنوي يبلغ نحو 

ة بين تراوحت إنتاجية المركب الواحد في البحيرات الداخلي -
، وحد أقصى 2007طن عام  7،64حد أدنى بلغ حوالي 

، بمتوسط سنوي بلغ 2011طن عام  26،97بلغ حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  10،92حوالي 

المراكب في البحيرات الداخلية تتناقص خالل فترة الدراسة 
 ٪.0،66بمعدل سنوي يبلغ نحو 

د في جملة البحيرات بين حد تراوحت إنتاجية المركب الواح -
، وحد أقصى بلغ 2007طن عام  6،66أدنى بلغ حوالي 

، بمتوسط سنوي بلغ 2017طن عام  21،28حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  12،15حوالي 

المراكب في جملة البحيرات تتزايد خالل فترة الدراسة 
 ٪.5،07بمعدل سنوي يبلغ نحو 

المركب الواحد في المصايد الطبيعية بين  تراوحت إنتاجية -
، وحد أقصى 2007طن عام  9،27حد أدنى بلغ حوالي 

، بمتوسط سنوي بلغ 2018طن عام  13،31بلغ حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  11،27حوالي 

المراكب في المصايد الطبيعية تتزايد خالل فترة الدراسة 
 ٪.1،544بمعدل سنوي يبلغ نحو 

 معالم ومؤشرات أعداد الصيادين في بحيرة ناصر.-3
( خالل 6، 5بدراسة البيانات الواردة بالجداول أرقام )    

 يتضح أن: 2018-2005الفترة من 
تراوح عدد الصيادين المرخص لهم الصيد في بحيرة ناصر  -

صياد خالل أعوام  0،00بين حد أدنى بلغ حوالي 
صدار رخص للصيادين حيث تبين عدم إ 2016، 2013

ألف  11،43خالل هذه األعوام، وحد أقصى بلغ حوالي 
ألف  2،16بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2017صياد عام 

صياد مرخص خالل فترة الدراسة، ويتبين أن عدد 
الصيادين المرخص لهم الصيد في بحيرة ناصر يتناقص 

 ٪.6،9خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 
صيادين المرخص لهم الصيد في البحيرات تراوح عدد ال -

ألف صياد عام  1،45الداخلية بين حد أدنى بلغ حوالي 
ألف صياد عام  22،36، وحد أقصى بلغ حوالي 2016
ألف صياد  4،56بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2017

مرخص خالل فترة الدراسة، ويتبين أن عدد الصيادين 
تناقص خالل المرخص لهم الصيد في البحيرات الداخلية ي

 ٪.2،5فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 
تراوح عدد الصيادين المرخص لهم الصيد في جملة  -

ألف  6،09البحيرات المصرية بين حد أدنى بلغ حوالي 
ألف  19،37، وحد أقصى بلغ حوالي 2013صياد عام 
ألف  12،01بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2006صياد عام 

اسة، ويتبين أن عدد صياد مرخص خالل فترة الدر 
الصيادين المرخص لهم الصيد في جملة البحيرات 
المصرية يتناقص خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ 

 ٪.2،1نحو 
تراوح عدد الصيادين المرخص لهم الصيد في المصايد  -

ألف صياد عام  28،85الطبيعية بين حد أدنى بلغ حوالي 
د عام ألف صيا 65،57، وحد أقصى بلغ حوالي 2013
ألف صياد  44،43بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2009

مرخص خالل فترة الدراسة، ويتبين أن عدد الصيادين 
المرخص لهم الصيد في المصايد الطبيعية يتناقص خالل 

 ٪.3،96فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 
يمثل المتوسط السنوي ألعداد الصيادين المرخص لهم  -

٪، 47،45ناصر نحو  صيد األسماك في بحيرة
٪ من المتوسط السنوي ألعداد الصيادين ٪4،87، 18،01
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البحيرات، المصايد الطبيعية على الترتيب.المرخص لهم صيد األسماك في البحيرات الداخلية، 
 

خالل  . معالم ومؤشرات أعداد الصيادين ببحيرة ناصر والبحيرات الداخلية وجملة البحيرات والمصايد الطبيعية5جدول رقم 
     2018-2005الفترة من 

 إنتاج
 
 

 
 السنوات

٪ ألعداد الصيادين لبحيرة ناصر  اعداد الصيادين في )ألف صياد(
 من

 (سنوياا/ صيادإنتاجية الصياد )طن 

بحيرة 
 ناصر

البحيرات 
المصايد  البحيرات الداخلية

بحيرة  (3٪) (2٪) (1٪) الطبيعية
 ناصر

البحيرات 
ايد المص البحيرات الداخلية

 الطبيعية

2005 2.62 5.47 13.98 47.04 47.90 18.74 5.57 11.67 8،45 11،34 7،43 

2006 3.07 6.18 19.37 55.02 49.68 15.85 5.58 8.41 6،27 7،81 6،83 

2007 3.07 6.33 14.73 55.02 48.50 20.84 5.58 6.38 5،19 9،78 6،77 

2008 3.08 6.42 12.25 57.99 47.98 25.14 5.31 9.65 6،76 12،89 6،45 

2009 3.00 5.05 11.57 65.57 59.41 25.93 4.58 12.55 10،59 14،89 5،91 

2010 2.35 3.77 11.89 42.97 62.33 19.76 5.47 11.67 10،96 15،07 8،96 

2011 0.42 4.10 12.05 43.48 10.24 3.49 0.97 62.55 10،13 13،55 8،63 

2012 0.38 2.95 7.00 38.05 12.88 5.43 1.00 69.18 13،94 24،77 9،31 

2013 0.00 1.76 6.09 28.85 0.00 0.00 0.00 0.00 19،50 29،97 12،37 

2014 0.23 1.62 7.63 37.33 14.20 3.01 0.62 94.52 22،10 22،40 9،24 

2015 0.44 3.12 10.28 39.13 14.10 4.28 1.12 51.48 10،93 16،68 8،79 

2016 0.00 1.45 7.77 33.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21،28 20،40 9،89 

2017 11.43 12.36 17.87 41.62 92.48 63.96 27.46 1.73 2،77 10،27 8،91 

2018 0.18 3.22 15.64 36.04 5.71 1.18 0.51 153.29 12،33 12،46 10،36 
المتوسط 
 8،63 16،25 11،63 35.22 4.55 14.83 33.24 44.43 12.01 4.56 2.16 السنوي

٪ 4.87 10.26 27.03 100.00        
 ( تمثل األهمية النسبية ألعداد الصيادين ببحيرة ناصر بالنسبة ألعداد الصيادين في البحيرات الداخلية.1)
 ( تمثل األهمية النسبية ألعداد الصيادين ببحيرة ناصر بالنسبة ألعداد الصيادين في جملة البحيرات.2)
 اد الصيادين ببحيرة ناصر بالنسبة ألعداد الصيادين في المصايد الطبيعية.( تمثل األهمية النسبية ألعد3)

 المصدر: جمعت وحسبت من:
 أعداد متفرقة-كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية –وزارة الزراعة واستصالح األراضي-1
 لسنوية إلحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد متفرقة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة ا-2
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أعداد الصيادين ببحيرة ناصر والبحيرات الداخلية وجملة البحيرات والمصايد الطبيعية . معادالت االتجاه الزمني 6جدول رقم 
نتاجية الصياد المرخص  2018- 2005خالل الفترة من  وا 
 F معدل التغير 2R المعادلة المتغير

ين عدد الصياد
 المرخصين في

  بحيرة ناصر
ns  (0.73- )ns(1.3) 

0 -6.9 ns0.005  

  البحيرات الداخلية
ns  (0,6-(**   )3.3) 0.03 -2.5 ns0.36  

  إجمالي البحيرات
ns  (0.92-(** )6) 0.07 -2.1 ns0.85  

  المصايد الطبيعية
**  (-3.5(**)13.3) 

0.5 -3.96 11.9** 

إنتاجية الصياد 
 مرخص فيال

  بحيرة ناصر
ns(1.9)   ns(0.174-) 

0.23 14.88 ns3.604  

  البحيرات الداخلية
ns(1.62)*   (2.22) 0.18 5.21 ns2.617  

  إجمالي البحيرات
ns(1.4)   **(3.4) 0.14 3.56 ns1.94  

  المصايد الطبيعية
**(3.38)   **(8.65) 

0.49 3.4 **11.43  

 تمثل عدم المعنوية. ns٪     1٪     ** تمثل المعنوية عند 5د * تمثل المعنوية عن
 (.5المصدر جمعت وحسبت من جدول رقم )

 

تراوحت إنتاجية الصياد الواحد في بحيرة ناصر بين حد  -
 2016، 2013طن خالل أعوام  0،0أدنى بلغ حوالي 

حيث تبين عدم إصدار رخص للصيادين خالل هذه 
طن عام  153،29لي األعوام، وحد أقصى بلغ حوا

طن خالل فترة  35،22بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2018
الدراسة، ويتضح أن إنتاجية الصيادين في بحيرة ناصر 
تتزايد خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

14،88.٪ 
تراوحت إنتاجية الصياد الواحد في البحيرات الداخلية بين  -

حد أقصى ، و 2017طن عام  2،77حد أدنى بلغ حوالي 
بمتوسط سنوي بلغ  2014طن عام  22،10بلغ حوالي 

طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  11،63حوالي 
الصيادين في البحيرات الداخلية تتزايد خالل فترة الدراسة 

 ٪.5،21بمعدل سنوي يبلغ نحو 

تراوحت إنتاجية الصياد الواحد في جملة البحيرات بين حد  -
، وحد أقصى بلغ 2006طن عام  7،81أدنى بلغ حوالي 

، بمتوسط سنوي بلغ 2013طن عام  29،97حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  15،88حوالي 

الصيادين في جملة البحيرات تتزايد خالل فترة الدراسة 
 ٪.3،56بمعدل سنوي يبلغ نحو 

تراوحت إنتاجية الصياد الواحد في المصايد الطبيعية بين  -
، وحد أقصى 2009طن عام  5،91أدنى بلغ حوالي حد 

، بمتوسط سنوي بلغ 2013طن عام  12،37بلغ حوالي 
طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاجية  8،56حوالي 

الصيادين في المصايد الطبيعية تتزايد خالل فترة الدراسة 
 ٪.3،4بمعدل سنوي يبلغ نحو 

أهم أصناف أهم المعالم والمؤشرات الكمية إلنتاج -4
 األسماك المنتجة في بحيرة السد العالي:  
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من أهم األصناف السمكية في بحيرة السد العالي هي 
، 15.4البلطي وقشر البياض، بكمية إنتاج بلغت حوالي 

على الترتيب، وقد بلغ إجمالي  2018، ألف طن عام 4.3
، باإلضافة 2018ألف طن عام  28.2إنتاج البحيرة حوالي 

 أخرى مثل الراية والكلب.الى أصناف 
( خالل الفترة 8، 7وبدراسة البيانات الواردة بجدول رقم )

 يتضح أن: 2018-2005من 
تراوح إنتاج بحيرة ناصر من أسماك البلطي حد أدنى بلغ  -

، وحد أقصى بلغ حوالي 2013ألف طن عام  7،8حوالي 
بمتوسط سنوي بلغ حوالي  2005ألف طن عام  25

ترة الدراسة، ويتبين أن إنتاج بحيرة ألف طن خالل ف 14،9

ناصر من أسماك البلطي يتناقص خالل فترة الدراسة 
٪، كما يتضح أن سمك 4،8بمعدل سنوي يبلغ نحو 

 البلطي يأتي في المرحلة األولى من إنتاج البحيرة.
تراوح إنتاج بحيرة ناصر من أسماك قشر البياض حد أدنى  -

أقصى بلغ  ، وحد2008ألف طن عام  0،6بلغ حوالي 
بمتوسط سنوي بلغ  2009ألف طن عام  10،7حوالي 
ألف طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن إنتاج  4،3حوالي 

بحيرة ناصر من أسماك قشر البياض يتناقص خالل فترة 
٪، كما يتضح أن 0،9الدراسة بمعدل سنوي يبلغ نحو 

سمك قشر البياض يأتي في المرحلة الثانية من إنتاج 
 عد أسماك البلطي.البحيرة ب

 
                           2018– 2005خالل الفترة من  . المعالم والمؤشرات الكمية إلنتاج أهم أصناف األسماك في بحيرة السد العالي7جدول رقم 

 )باأللف طن(                                                                           
 األصناف

 
 تالسنوا

إجمالي  باقي األصناف قشر البياض البلطي
 ٪ كمية ٪ كمية ٪ كمية اإلنتاج

2005 25 81.7 3.2 10.5 2.4 7.9 30.6 
2006 21.1 81.8 2.7 10.5 2 7.7 25.8 
2007 16.3 83.2 1.8 9.2 1.5 7.7 19.6 
2008 8.5 28.6 0.6 2.0 20.7 69.7 29.7 
2009 22.9 60.8 10.7 28.4 4.1 10.9 37.7 
2010 16.6 60.5 7.8 28.4 3 10.9 27.4 
2011 15.9 60.5 7.5 28.5 2.8 10.7 26.3 
2012 11 41.8 6 22.8 9.3 35.4 26.3 
2013 7.8 41.7 4.3 23.0 6.6 35.3 18.7 
2014 10 46.0 5.5 25.3 6.3 29.0 21.7 
2015 15.1 66.7 1.4 6.2 6.1 26.9 22.7 
2016 12.3 67.0 1.4 7.6 4.6 25.1 18.4 
2017 10.6 54 3 15.2 6.2 31.4 19.8 
2018 15.4 54.6 4.3 15.2 8.4 29.8 28.2 

 25.2 24.2 6.0 16.6 4.3 59.2 14.9 المتوسط السنوي
 المصدر: جمعت وحسبت من:

 عداد متفرقة.أ-كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي –الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية –وزارة الزراعة واستصالح األراضي -1
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد متفرقة. -2
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 – 2005السد العالي خالل الفترة من  في بحيرة. معادالت االتجاه الزمني الكمية إلنتاج أهم أصناف األسماك 8جدول رقم 
2018  

 F معدل التغير 2R المعادلة المتغير

 

 البلطي
 

*  (-2.4(** )7.9) 
 -4.8  

 قشر البياض
 

ns (0.2-(*    )2.7) 
 -0.9  

 اسماك أخرى
 

ns  (0.52   )ns(1.7) 
 2.9  

 تمثل عدم المعنوية. ns٪          1٪     ** تمثل المعنوية عند 5* تمثل المعنوية عند 
 (.7المصدر جمعت وحسبت من جدول رقم )

 

إنتاج بحيرة ناصر من باقي األصناف السمكية حد تراوح  -
، وحد أقصى 2007ألف طن عام  1،5أدنى بلغ حوالي 

بمتوسط سنوي  2008ألف طن عام  20،7بلغ حوالي 
ألف طن خالل فترة الدراسة، ويتبين أن  6بلغ حوالي 

إنتاج بحيرة ناصر من باقي األصناف السمكية يتزايد 
 ٪.2،9يبلغ نحو  خالل فترة الدراسة بمعدل سنوي

يمثل المتوسط السنوي لكمية األسماك المنتجة من بحيرة  -
ناصر من أصناف البلطي وقشر البياض وباقي األصناف 

٪ على الترتيب 23،8٪، 17،1٪، 59،1السمكية نحو 
من المتوسط السنوي إلنتاج األسماك من بحيرة ناصر 

 ألف طن سنويًا. 25،2البالغ حوالي 
التي تواجه تنمية اإلنتاج السمكي ببحيرة  أهم المشاكل-ثانياا 

 (.2021,حلها )أحمد الحجاجي ناصر، وطرق 
عدم االهتمام بتنمية المخزون السمكي للبحيرة حيث ال يتم -1

إلقاء زريعة في البحيرة، وعليه يجب االهتمام بإلقاء 
الزريعة بصفة دورية خاصة أن البحيرة له أربعة مفرخات 

ة تشغيله تحت إشراف هيئة تنمية وصل إنتاجيتها في بداي
مليون زريعة، وكان  9بحيرة السد العالي إلى حوالي 

 مليون زريعة. 50المستهدف هو الوصول إلى 
غياب الرقابة على الصيد الجائر فالبد من تفعيل حظر -2

 صيد األسماك أقل من نصف كيلو جرام.

وقف الصيد في البحيرة أثناء التفريخ وقف حقيقي، بمعنى -3
أن تتم حماية البحيرة من المهربين في فترة التفريخ، مع 
 مراعاة األمن القومي المصري، حيث أنها منطقة حدودية.

توفير مستلزمات اإلنتاج السمكي في البحيرة مثل زيادة -4
عدد مصانع الثلج، مع توفير منافذ بيع المواد البترولية 

 االزمة لقوارب الصيد.
لعلمي والجامعات، ووضع تفعيل دور مراكز البحث ا-5

توصياتها موضع التنفيذ فيما يخص تنمية البحيرة السمكية 
 والبيئية واالجتماعية.

تعدد جهات االشراف مما يؤدي إلى صعوبة تحديد -6
المسئولية، وعليه يجب أن تكون جهة االشراف جهة واحدة 
تقضي كل مستلزمات الصياد، والى جانب ذلك تقوم 

د دورات تدريب وتثقيف له خالل فترة بتدريب الصياد بإعدا
 وقف الصيد.

االهتمام بالصيادين وذلك من الناحية االجتماعية -7
والصحية، وذلك بتوفير رعاية صحية فعالة مثل العيادة 
العائمة التي كانت تزور الصيادين في مناطق عملهم، كما 
 أن الصيد من الحرف المرهقة فيجب خفض سن المعاش.

وسع في إنشاء المرابي السمكية على غرار العمل على الت-8
 المربى السمكي في وادي أبيض.
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عدم توافر العمالة الفنية المدربة والقادرة على العيش في  -9
مثل ظروف المنطقة، وهجرة هذه العمالة الى قطاعات 

 للعمل في أخرى.
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ABSTRACT 

Landmarks and Indicators of Fish Production in Lake Nasser 

M.Elmahi,  M.A.Fathallah ,  Y.S.Abdelrazek ,  Salama Hagag 

Lake Nasser is considered one of the largest 

artificial lakes in the world. Despite that, the amount of 

fish produced from it is not commensurate with its area. 

Therefore, this research aimed to (1) study the current 

production indicators and assessment of the productive 

and economic characteristics of Lake Nasser, (2) study 

the economic and environmental problems that 

Impeding development in Lake Nasser and proposals 

for its solution. The research reached several results, the 

most important of which is that the minimum 

production of Lake Nasser reached about 18.4 thousand 

tons in 2016, while the maximum reached about 37.7 

thousand tons in 2009, with an annual average of about 

25.2 thousand tons during the study period from 2005-

2018, which represents about 1.9% of the total fish 

production in Egypt during the same period, which 

amounts to about 1356.2 thousand tons. The minimum 

number of boats in Lake Nasser was about 0.68 

thousand boats in 2011. When the maximum number of 

boats in Lake Nasser reached about 3.06 thousand boats 

in 2017, with an annual average of about 2.56 thousand 

licensed boats during the study period, and it was noted 

that no licenses were issued to fishermen during the 

years 2013 and 2016, while the maximum number of 

fishermen in Lake Nasser reached Nasser about 11.43 

thousand fishermen in 2017, with an average An annual 

average of about 2,16 thousand fishermen during the 

study period, and the annual average production of 

tilapia, albedo fishes and other species was about 14.9, 

4,3 and 6 thousand tons, respectively, during the study 

period. It was also found that they are the problems that 

inhibition development in Lake Nasser is the 

multiplicity of supervisory bodies, and the lack of 

trained workers to live in the conditions of the lake, and 

one of the most important recommendations was to 

unify the authority to supervise the lake, and to take 

care of fishermen in terms of social and health. 

Key words: Nasser Lake; Inland Lakes; Natural 

Fisheries; Licensed Boats; Fish Stock. 
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