
١٧٩٩  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
   بمحافظة الدقهليةينظمة االستزراع السمكاقتصادية ألدراسة 

   حنان فتحى عبد الحميد/د    الحسينى احمد الحسينى النفيلى/ د
  باحث بمعهد بحوث االقتصاد الزراعى

  

تتميز محافظة الدقهلية بتعدد مصادر االنتاج السمكى بها بين انتاج المصايد الطبيعية متمثلة فى  :مقدمة
واالستزراع السمكى بكل من المزارع الـسمكية واالقفـاص         ) نهر النيل (المنزلة والمياه العذبة    كل من بحيرة    

من انتاج الجمهورية % ٥,٥ الف طن ، يمثل نحو  ٧٩,٧٥ نحو   ٢٠١٣وحقول االرز ، باجمالى انتاج بلغ عام        
جفيـف والـصيد الجـائر       ، ونظرا لتزايد التحديات التى تواجه انتاج المصايد الطبيعية مـن الت            )٩(لذات العام 

وممارسات الصيد الخاطئة والتلوث وانتشار الحشائش المائية وتواضع معدات الصيد فان االستزراع الـسمكى     
يعد احد الطرق البديلة والهامة لمواجهة زيادة الطلب على االسماك خاصة فى ظل ارتفاع اسـعار مـصادر                  

 طنا يمثل   ٧,٧٢ة الدقهلية من االستزراع السمكى نحو       البروتين الحيوانى االخرى ، هذا وقد بلغ انتاج محافظ        
هذا باالضافة الى ماتمتلكه المحافظـة مـن   .)٩(٢٠١٣من اجمالى االنتاج السمكى بالمحافظة لعام       % ٩,٧نحو  

 ٢٤,٩ نحـو  ٢٠١٣مقومات االنتاج السمكى من مفرخ النتاج الزريعة واالصبعيات بالمنزلة بانتاج بلغ عـام             
من انتاج الجمهورية لذات العام ، ومصنع النتاج اعالف االسماك بالمنزلة بانتاج            % ٥و  مليون وحدة يمثل نح   

  .)٩(من انتاج الجمهورية لذات العام%  ٤٨,١ الف طن يمثل نحو ٦٥,١٢بلغ نحو 
على الرغم مما تمتلكه محافظة الدقهلية من مقومات االستزراع السمكى تمثلـت فـى              : مشكلة البحث 
 فدانا ، ومفرخ النتاج الزريعة واالصـبعيات بالمنزلـة          ٦٣٢رعة المنزلة بمساحة بلغت     بحيرة المنزلة ، ومز   

من انتاج الجمهورية لذات العام ، ومصنع النتاج % ٥ مليون وحدة يمثل نحو ٢٤,٩ نحو ٢٠١٣بانتاج بلغ عام 
مهورية لـذات    من انتاج الج    )٩(%٤٨,١ الف طن يمثل نحو      ٦٥,١٢اعالف االسماك بالمنزلة بانتاج بلغ نحو       

العام ، اال ان هناك العديد من المشكالت والتحديات التى تواجه االستزراع السمكى بانظمته المختلفة ، وهو ما           
انعكس اثره فى انخفاض االهمية النسبية النتاج المحافظة من االسماك بالنسبة النتـاج الجمهوريـة ، حيـث                  

 ، مما اسـتلزم دراسـة اقتـصاديات         )٩(٢٠١٣عام  % ٥,٥ الى نحو    ١٩٩٥عام  % ١٤,٧انخفضت من نحو    
  .االستزراع السمكى بالمحافظة والمشكالت التى تحد من تنميته

يستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة اقتصاديات االستزرع السمكى بمحافظة الدقهلية، مـن             :هدف البحث 
  :خالل ما يلى 

  .تة النسبية الجمالى االنتاج السمكى بالمحافظةدراسة تطور االنتاج السمكى باالستزراع بمحافظة الدقهلية واهمي -١
 .دراسة اقتصاديات االنتاج السمكى باالستزراع بالمحافظة وفقا النظمته المختلفة -٢
 .دراسة محددات ومشكالت االستزراع السمكى بالمحافظة -٣
 .التوصل لتوصيات تمكن من حل تلك المشكالت بما يساهم فى تنمية االنتاج السمكى بالمحافظة  -٤

تم إتباع التحليل الوصفى لتحليل كل من البيانات الثانويـة والبيانـات             :سلوب البحثى ومصادر البيانات   اال
األولية ، وتم االعتماد على اسلوب العينات فى جمع البيانات االولية ، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المعاينـة                   

الـى  ) االستزراع السمكى بمحافظة الدقهليـة    ( دراسة  ، حيث تم تقسيم مجتمع ال     الطبقية العشوائية متعددة المراحل     
 مفردة باهمية نسبية بلغـت      ١٧ فى احواض بعدد مفردات بلغ       االستزراعطبقتين وفقا لطريقة االستزراع المتبعة ،       

 مفردة باهميـة نـسبية      ١٥، واالستزراع فى اقفاص عائمة بعدد        من اجمالى عدد المفردات بمجتمع الدراسة      %٣٧
، راع فى احواض وفقا لحالة الملكيـة      ، وتم تقسيم االستز   ن اجمالى عدد المفردات بمجتمع الدراسة      م %٢٤,٦بلغت  

اسـتزراع شـبه    (حواض خرسانية   ، كذلك تم دراسة حالة االستزراع فى ا       المنزلة الحكومية ومزارع اهلية   مزرعة  
مـن  % ٢٩,٩ة نسبية بلغت نحـو   مفردة باهمي٣٢وذلك باجمالى عدد مفردات لعينة الدراسة الميدانية بلغ      ،)مكثف

منطقـة الدقهليـة    (الهيئة العامة للثروة السمكية     ، وتم االعتماد على سجالت      الى عدد المفردات بمجتمع الدراسة    اجم

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٠٠  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 فى اختيـار المفـردات   وسجالت الجمعية التعاونية لالستزراع السمكى باالقفاص بالدقهلية   ) للثروة السمكية بالمنزلة  

  .عشوائيا
  نتائج البحث

  ).٢٠١٣-١٩٩٥(مؤشرات االنتاج السمكى باالستزراع بمحافظة الدقهلية خالل الفترة : اوال 
  . تطور االنتاج السمكى باالستزراع بمحافظة الدقهلية -١

الى ان انتاج محافظة الدقهلية من االسماك باستخدام اسلوب االستزراع اتـسم            ) ١(يشير الجدول رقم    
 الـف  ١,٦٢ بانتاج بلغ نحـو  ١٩٩٧ة ، حيث تراوح بين حد ادنى بلغ عام     بعدم االستقرار خالل فترة الدراس    

من انتـاج االسـماك   % ١,٨٩من انتاج المحافظة من االسماك ، ونحو % ٢,٥١طن باهمية نسبية بلغت نحو     
 الـف طـن   ١٠,١ بانتاج بلغ نحـو  ٢٠١١باستخدام االستزراع بالجمهورية لنفس العام ، وحد اعلى بلغ عام   

مـن انتـاج االسـماك      % ١,٠٢من انتاج المحافظة من االسماك ، ونحـو         % ١٦,٨ة بلغت نحو    باهمية نسبي 
 الف طن يمثـل     ٥,٣٧باستخدام االستزراع السمكى بالجمهورية لنفس العام ، بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو             

راع دام االسـتز  من انتاج االسـماك باسـتخ     % ١,٢٥من انتاج المحافظة من االسماك ، ونحو        % ٨,٠٧نحو  
، ويالحظ من نفس الجدول انخفاض االهمية النسبية النتاج االستزراع السمكى بالمحافظة            السمكى بالجمهورية 

% ٠,٧ الى نحـو  ١٩٩٥عام % ٨,٦٦من اجمالى االنتاج على مستوى الجمهورية ، حيث انخفضت من نحو       
مكى النظمـة االسـتزراع     وبدراسة تطور االنتاج الس   %. ١,٢٥ بمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو       ٢٠١٣عام  

 الف طـن عـام     ٠,٩٥ان انتاج المزارع السمكية بالمحافظة ارتفع من نحو         ) ١(بالمحافظة يتبين من الجدول     
مـن جملـة انتـاج      % ٢,٣٨من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ونحـو        % ١٧,٤٧ ، يمثل نحو     ١٩٩٥

مـن  % ٤٣,٥٦ ، يمثل نحو     ٢٠١٣طن عام    الف   ٣,٣٦المزارع السمكية بالجمهورية لنفس العام ، الى نحو         
من جملة انتاج المزارع السمكية بالجمهورية لنفس العـام         % ٠,٤٦انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ونحو      

من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة    % ٣٧,١ الف طن يمثل نحو      ١,٩٥وبمتوسط لفترة الدراسة قدر بنحو      
ويوضح نفس الجـدول ان  . السمكية بالجمهورية كمتوسط لنفس الفترة من جملة انتاج المزارع     % ٠,٥٨ونحو  

 طنا وان لم يستقر هذا النشاط اال بدءا مـن عـام   ٢٠ بنحو   ١٩٩٦انتاج االقفاص السمكية بالمحافظة بدأ عام       
من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ، ونحـو        % ٢٩,٨٨ الف طن مثل نحو      ٢,٦٧ بانتاج بلغ نحو     ٢٠١٠
 الف طن عام ١,٣٦لينخفض هذا االنتاج الى نحو . نتاج االقفاص السمكية بالجمهورية لنفس العاممن ا% ١,٦٦
من انتاج االقفاص   % ٠,٤١من من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ، ونحو         % ١٧,٦ ، يمثل نحو     ٢٠١٣

كى فـى حقـول االرز      الى ان انتاج االستزراع السم    ) ١(كما يشير الجدول    . السمكية بالجمهورية لنفس العام   
 بانتاج بلغ نحـو  ١٩٩٧بالمحافظة اخذ اتجاها غير مستقر خالل فترة الدراسة، حيث تراوح بين حد ادنى عام         

من % ٥,٨من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ، ونحو        % ٢٤,٦٩ الف طن باهمية نسبية بلغت نحو        ٠,٤
 الف ٦,٦٢ بانتاج بلغ نحو ٢٠٠٨وحد اعلى بلغ عام انتاج االسماك من حقول االرز بالجمهورية لنفس العام ، 

من انتاج االسماك مـن     % ٢٣,٧من انتاج االستزراع السمكى بالمحافظة ، ونحو        % ٧٢,٥١بنسبة بلغت نحو     طن
مـن انتـاج    % ٥٠ الف طن يمثل نحو      ٢,٨حقول االرز بالجمهورية لنفس العام وبمتوسط لفترة الدراسة بلغ نحو           

ويالحظ مما سبق   . من انتاج االسماك من حقول االرز بالجمهورية      % ١٣,٩محافظة ، ونحو    االستزراع السمكى بال  
ان هناك ضعفا فى االهتمام باسلوب االستزراع السمكى بالمحافظة كاحد االساليب الهامة فى انتاج االسماك وهو ما                 

 بمثيلتها على مستوى الجمهوريـة      يعكسة انخفاض االهمية النسبية النتاج االستزراع السمكى وفقا النظمته المختلفة         
  . خالل فترة الدراسة

  ٢٠١٣ ، ١٩٩٥ مقارنة االنتاج السمكى باالستزراع بمحافظات منطقة دمياط بين عامى -٢
تشمل منطقة دمياط لالنتاج السمكى محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط ، ويتبين من الجـدول رقـم                 

من انتـاج   % ٣,٩ طن يمثل نحو     ٩٤٩ نحو   ١٩٩٥قهلية بلغ عام    ان اجمالى انتاج المزارع بمحافظة الد     ) ٢(
،١٩٩٥من انتاج   % ٢٥٤ة زيادة بلغت    ، بنسب % ٢ مثل نحو    ٢٠١٣ طنا عام    ٣٣٦١المنطقة ارتفع الى نحو     



١٨٠١  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
  ).٢٠١٣-١٩٩٥(تطور انتاج االستزراع السمكى بمحافظة الدقهلية واهميته النسبية النتاج االستزراع السمكى بالجمهورية خالل الفترة ): ١(جدول رقم 
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٨,٦٦ ٩,٢٥ ٥٤٣٣ ٢٢,٦١ ٨٢,٥٣ ٤٤٨٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٢,٣٨ ١٧,٤٧ ٩٤٩ ١٩٩٥ 
٥,٤٣ ٨,٤٣ ٤٩٥٣ ١٨,٥٠ ٧٩,٤١ ٣٩٣٣ ١,١٦ ٠,٤٠ ٢٠ ١,٨٩ ٢٠,١٩ ١٠٠٠ ١٩٩٦ 
١,٨٩ ٢,٥١ ١٦٢٠ ٥,٨٠ ٢٤,٦٩ ٤٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ١,٨٩ ٧٥,٣١ ١٢٢٠ ١٩٩٧ 
٢,٥١ ٤,٢٩ ٣٤٩٨ ١٦,٨٨ ٦٠,٠٣ ٢١٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ١,٢٤ ٣٩,٩٧ ١٣٩٨ ١٩٩٨ 
١,١٤ ٣,٧١ ٢٥٧٢ ١٢,٣١ ٤٧,٦٧ ١٢٢٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٧٠ ٥٢,٣٣ ١٣٤٦ ١٩٩٩ 
١,٤٩ ٦,٣٣ ٥٠٧٠ ٢٠,٢٣ ٦٥,٢٩ ٣٣١٠ ٠,٠٩ ٠,٣٠ ١٥ ٠,٥٧ ٣٤,٤٢ ١٧٤٥ ٢٠٠٠ 
١,٢٣ ٥,٩٢ ٤٢٢٠ ١٥,٢٤ ٦٦,٣٥ ٢٨٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٤٧ ٣٣,٦٥ ١٤٢٠ ٢٠٠١ 
٠,٨٤ ٤,٩٤ ٣١٥٠ ١١,٥٧ ٦٠,٠٠ ١٨٩٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٣٨ ٤٠,٠٠ ١٢٦٠ ٢٠٠٢ 
٠,٥٢ ٣,٢٢ ٢٣٢٦ ٨,١١ ٥٩,٣٣ ١٣٨٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٢٤ ٤٠,٦٧ ٩٤٦ ٢٠٠٣ 
١,٣٨ ٩,٤٥ ٦٤٩٢ ١٩,٧١ ٥٢,٢٣ ٣٣٩١ ٣,١٧ ٢٤,٦٥ ١٦٠٠ ٠,٣٧ ٢٣,١٢ ١٥٠١ ٢٠٠٤ 
٠,٩٧ ١١,٨٠ ٥٢٥٩ ١٤,٦٠ ٤٨,٨٧ ٢٥٧٠ ٤,٠٣ ١٥,٢١ ٨٠٠ ٠,٣٨ ٣٥,٩٢ ١٨٨٩ ٢٠٠٥ 
٠,٧٦ ٨,٨٢ ٤٠٢٤ ٣١,٣٥ ٤٣,٤٤ ١٧٤٨ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٥٢ ٥٦,٥٦ ٢٢٧٦ ٢٠٠٦ 
٠,٥٥ ١٠,٨٠ ٣٥٢٧ ٢٤,٩٨ ٣٧,٥٤ ١٣٢٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٣٩ ٦٢,٤٦ ٢٢٠٣ ٢٠٠٧ 
١,٣٢ ١٩,٤٨ ٩١٣٥ ٢٣,٧٤ ٧٢,٥١ ٦٦٢٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٤٢ ٢٧,٤٩ ٢٥١١ ٢٠٠٨ 
٠,٩٥ ١٤,٨٧ ٦٧٠٨ ١١,٦٥ ٦٥,٤٦ ٤٣٩١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٣٩ ٣٤,٥٤ ٢٣١٧ ٢٠٠٩ 
٠,٩٧ ١٤,٩٩ ٨٩٣٠ ١٠,٨٤ ٣٥,٤٨ ٣١٦٨ ١,٦٦ ٢٩,٨٨ ٢٦٦٨ ٠,٤٣ ٣٤,٦٥ ٣٠٩٤ ٢٠١٠ 
١,٠٢ ١٦,٨٣ ١٠٠٩٠ ٨,٥٥ ٢٩,٧٥ ٣٠٠٢ ١,٧٤ ٣٧,٢٢ ٣٧٥٦ ٠,٤٦ ٣٣,٠٢ ٣٣٣٢ ٢٠١١ 
٠,٧١ ١٢,١٥ ٧٢٧١ ٧,٠٠ ٣٣,٢٧ ٢٤١٩ ٠,٦٦ ٢٢,٦١ ١٦٤٤ ٠,٤٤ ٤٤,١٢ ٣٢٠٨ ٢٠١٢ 
٠,٧٠ ٩,٦٨ ٧٧١٦ ٨,٧٨ ٣٨,٨٤ ٢٩٩٧ ٠,٤١ ١٧,٦٠ ١٣٥٨ ٠,٤٦ ٤٣,٥٦ ٣٣٦١ ٢٠١٣ 
 ١,٢٥ ٨,٠٧ ٥٣٦٨ ١٣,٩٠ ٥٠,٠٢ ٢٧٩٨ ٠,٥٨ ٢٥,٧٩ ٢٣٥٧ ٠,٥٨ ٣٧,٠٥ ١٩٤٦ المتوسط
    . اعداد متفرقة- احصاءات االنتاج السمكى - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية -وزارة الزراعة واستصالح االراضى  -١جمعت وحسبت من :المصدر
  . بيانات غير منشورة–  الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية-راضى وزارة الزراعة واستصالح اال -٢                    
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١٨٠٢  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
  .٢٠١٣ ، ١٩٩٥مقارنة االنتاج السمكى باالستزراع لمحافظات منطقة دمياط بين عامى ): ٢(جدول رقم 
  حقول االرز  االقفاص العائمة  اجمالى مزارع

  السنوات
من %   انتاج  المحافظة  

  المنطقة
  من% 

  استزراع
  محافظة

من %   انتاج
  المنطقة

  من% 
  استزراع
  محافظة

  من المنطقة%   انتاج
  من% 

  استزراع
  محافظة

اجمالى 
االستزراع 
  بالمحافظة

  من% 
  استزراع

  لمنطقةا

  من% 
اجمالى 
انتاج 

  المحافظة
 ٩,٢٥ ١٥,٩٣ ٥٤٣٣ ٨٢,٥٣ ٥٨,٠٨ ٤٤٨٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ١٧,٤٧ ٣,٨٧ ٩٤٩  الدقهلية
 ٤٤,٥٦ ٧٢,١٠ ٢٤٥٨٩ ١١,٠٦ ٣٥,٢٢ ٢٧١٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٨٨,٩٤ ٨٩,١٣ ٢١٨٧٠  الشرقية
  ١٩٩٥ ١٢,٠٢ ١١,٩٧ ٤٠٨٢ ١٢,٦٩ ٦,٧١ ٥١٨ ٤٥,٢٠ ١٠٠ ١٨٤٥ ٤٢,١١ ٧,٠١ ١٧١٩  دمياط
 ٢٣,٠٦ ١٠٠ ٣٤١٠٤ ٢٢,٦٤ ١٠٠ ٧٧٢١ ٥,٤١ ١٠٠ ١٨٤٥ ٧١,٩٥ ١٠٠,٠٠ ٢٤٥٣٨  جملة

 ٩,٦٨ ٤,٣٢ ٧٧١٦ ٣٨,٨٤ ٥٠,٤٠ ٢٩٩٧ ١٧,٦٠ ٣٢,٤٣ ١٣٥٨ ٤٣,٥٦ ٢,٠٠ ٣٣٦١  الدقهلية
 ٩٧,١١ ٦١,٢٢ ١٠٩٢٣١ ٢,٢١ ٤٠,٦٨ ٢٤١٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٩٧,٧٩ ٦٣,٤٧ ١٠٦٨١٢  الشرقية
  ٢٠١٣ ٧٦,٣٨ ٣٤,٤٥ ٦١٤٧٣ ٠,٨٦ ٨,٩١ ٥٣٠ ٤,٦٠ ٦٧,٥٧ ٢٨٣٠ ٩٤,٥٣ ٣٤,٥٣ ٥٨١١٣  دمياط
 ٦٥,٤٢ ١٠٠ ١٧٨٤٢٠ ٣,٣٣ ١٠٠ ٥٩٤٦ ٢,٣٥ ١٠٠ ٤١٨٨ ٩٤,٣٢ ١٠٠,٠٠ ١٦٨٢٨٦  جملة

   ٢٢٨٣   )١٤٨٧(   ١٣٥٨   ٢٤١٢  قهليةالد
   ٨٤٦٤٢   )٣٠٠(   ٠   ٨٤٩٤٢  الشرقية
  مقدار التغير   ٥٧٣٩١   ١٢   ٩٨٥   ٥٦٣٩٤  دمياط
   ١٤٤٣١٦   )١٧٧٥(   ٢٣٤٣   ١٤٣٧٤٨  جملة

   ٤٢,٠٢   )٣٣,٢(      ٢٥٤  الدقهلية
   ٣٤٤,٢٣   )١١,٠٣(      ٣٨٨  الشرقية
نسبة التغير    ١٤٠٥,٩٥   ٢,٣٢   ٥٣,٣٩   ٣٢٨١  دمياط

   ٤٢٣,١٦   )٢٢,٩٩(   ١٢٦,٩٩   ٥٨٦  جملة  %
  .االرقام بين االقواس سالبة* 
    . اعداد متفرقة- احصاءات االنتاج السمكى - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية -وزارة الزراعة واستصالح االراضى  -١جمعت وحسبت من :المصدر

  . بيانات غير منشورة–  الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية-استصالح االراضى وزارة الزراعة و -٢             



١٨٠٣  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
مـن  % ٨٩,١ يمثل نحـو  ١٩٩٥ طنا عام ٢١٨٧٠وارتفع انتاج محافظة الشرقية الجمالى المزارع من نحو       

مـن  % ٣٨٨، بنسبة زيادة بلغت نحو      % ٦٣,٥ مثل نحو    ٢٠١٣ طنا عام    ١٠٦٨١٢اج المنطقة الى نحو     انت
 يمثل نحو   ١٩٩٥ طنا عام    ١٧١٩ ، بينما ارتفع انتاج محافظة دمياط الجمالى المزارع من نحو            ١٩٩٥انتاج  

ـ      % ٣٤,٥ مثل نحو    ٢٠١٣ طنا عام    ٥٨١١٣من انتاج المنطقة الى نحو      % ٧ ت نحـو   ، بنـسبة زيـادة بلغ
 ، وبالنسبة النتاج االسماك من االقفاص السمكية العائمـة فقـد انـتظم انتاجهـا                ١٩٩٥من انتاج   % ٣٢٨١

 طنـا   ١٣٥٨ نحـو    ٢٠١٣ ، وبلغ انتاج تلك االقفاص بالمحافظة عام         ٢٠١٠بمحافظة الدقهلية بداية من عام      
انتاج محافظة دميـاط مـن تلـك        من انتاج االقفاص السمكية بمنطقة دمياط ، بينما ارتفع          % ٣٢,٤يمثل نحو   

 طنا عام   ٢٨٣٠من انتاج المنطقة منها الى نحو       % ١٠٠ يمثل نحو    ١٩٩٥ طنا عام    ١٨٤٥االقفاص من نحو    
 ، وبالنسبة النتاج االستزراع مـن       ١٩٩٥من انتاج   % ٥٣,٤، وبنسبة زيادة بلغت     % ٦٧,٦ مثل نحو    ٢٠١٣

 مثل نحو   ١٩٩٥ طن عام    ٤٤٨٤ى الدراسة من نحو     حقول االرز فقد انخفض انتاج محافظة الدقهلية بين عام        
من انتـاج االسـتزراع    % ٥٠,٤ يمثل نحو    ٢٠١٣ طنا عام    ٢٩٩٧من انتاج المنطقة منها الى نحو       % ٥٨,١

 ، وانخفض انتاج محافظـة      ١٩٩٥من انتاج   % ٣٣,١٦بحقول االرز بمنطقة دمياط ، وبنسبة انخفاض بلغت         
من انتاج المنطقـة    % ٣٥,٢ يمثل نحو    ١٩٩٥ طنا عام    ٢٧١٩حو  الشرقية من االستزراع بتلك الحقول من ن      

 ،  ١٩٩٥من انتـاج    % ١١، وبنسبة انخفاض بلغت     % ٤٠,٧ مثل نحو    ٢٠١٣ طنا عام    ٢٤١٩منها الى نحو    
من انتاج المنطقة الـى  % ٦,٧ يمثل نحو ١٩٩٥ طنا عام ٥١٨بينما ارتفع انتاج محافظة دمياط منها من نحو    

ويشير الجـدول   . ١٩٩٥من انتاج   % ٢,٣، وبنسبة زيادة بلغت     % ٨,٩ثل نحو    م ٢٠١٣ طنا عام    ٥٣٠نحو  
الى ان اجمالى انتاج االسماك من االستزراع قد ارتفع بمحافظة الدقهلية بين عامى الدراسـة مـن نحـو         ) ٢(

 طنـا  ٧٧١٦من انتاج منطقة دمياط منه ، الى نحو % ١٥,٩ باهمية نسبية بلغت نحو     ١٩٩٥ طن عام    ٥٤٣٣
 ، وارتفـع    ١٩٩٥مـن انتـاج     % ٤٢، وبنسبة زيادة بلغت     % ٤,٣ باهمية نسبية من انتاج نحو       ٢٠١٣عام  

من % ٧٢,١ باهمية نسبية بلغت نحو      ١٩٩٥ طن عام    ٢٤٥٨٩بمحافظة الشرقية بين عامى الدراسة من نحو        
ة ، وبنـسب  % ٦١,٢ باهمية نسبية بلغت نحـو       ٢٠١٣ طنا عام    ١٠٩٢٣١انتاج منطقة دمياط منه ، الى نحو        

بينما ارتفع انتاج االستزراع بمحافظة دمياط بين عامى الدراسة من          . ١٩٩٥من انتاج   % ٣٤٤,٢زيادة بلغت   
 ٦١٤٧٣من انتاج منطقة دمياط منه الى نحو     % ١٢ باهمية نسبية من بلغت نحو       ١٩٩٥ طن عام    ٤٠٨٢نحو  

% ١٤٠٦نسبة زيادة بلغت    من انتاج منطقة دمياط منه ، وب      % ٣٤,٥ باهمية نسبية بلغت نحو      ٢٠١٣طنا عام   
  . ١٩٩٥من انتاج 

ومما سبق ومن المقارنة بين محافظات منطقة دمياط لالنتاج الـسمكى الـثالث الدقهليـة والـشرقية               
ودمياط ، يتبين ما يؤكد ما تم التوصل اليه سابقا من ان هناك ضعفا فى االهتمام بمحافظة الدقهليـة باسـلوب         

هامة فى انتاج االسماك على الرغم من توافر ممكناته بالمحافظة سـواء            االستزراع السمكى كاحد االساليب ال    
  . االستزراع فى احواض او اقفاص عائمة ببحيرة المنزلة او االستزراع فى حقول االرز 

  . تطور االهمية النسبية النتاج المزارع السمكية وفقا لحالة الملكية بمحافظة الدقهلية -٣
الى ان االهمية النسبية النتاج مزرعـة المنزلـة الحكوميـة           ) ٣(ل رقم   تشير البيانات الواردة بالجدو   

بالنسبة الجمالى انتاج المزارع بمحافظة الدقهلية تناقصت خالل فترة الدراسة ، حيث انخفـضت مـن نحـو                  
 طنـا ،  ١٤٠٢ بانتاج بلغ نحـو  ٢٠١٣عام % ٤١,٧ طن الى نحو  ٩٤٩ بانتاج بلغ نحو     ١٩٩٥عام  % ١٠٠

 طنا ، بينما بدأت مساهمة المـزارع        ١٢٥٦وبمتوسط انتاج بلغ نحو     % ٦٩,٥راسة بلغ نحو    بمتوسط لفترة الد  
 طن باهمية نـسبية     ٢٩٨ بانتاج بلغ نحو     ١٩٩٨االهلية فى االنتاج السمكى باالستزراع بمحافظة الدقهلية عام         

 الى  ٢٠١٣رع عام   من اجمالى انتاج المزارع السمكية بالمحافظة ، ارتفع انتاج تلك المزا          % ٢١,٣بلغت نحو   
من اجمالى انتاج المزارع السمكية بالمحافظة ، بمتوسـط         % ٥٨,٣ طن باهمية نسبية بلغت نحو       ١٩٥٩نحو  

كما . من انتاج اجمالى انتاج المزارع السمكية بالمحافظة      % ٣٠,٥ طنا يمثل نحو     ٦٩٠لفترة الدراسة بلغ نحو     
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١٨٠٤  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 بانتاج بلـغ نحـو      ١٩٩٨ على المزارع المؤجرة عام      يبين الجدول ان انتاج المزارع االهلية كان يعتمد كلية        

مـن انتـاج   % ٦٠,٥ سـاهم بنحـو    ١١٨٥ الى نحو    ٢٠١٣ طنا تزايد خالل فترة الدراسة ليصل عام         ٢٩٨
 طـن سـاهم   ٢٢١ بانتاج بلغ نحـو  ٢٠٠٥المزارع االهلية لذات العام ، بينما بدا انتاج المزارع المؤقتة عام    

 سـاهم بنحـو     ٢٠١٣ طنا عـام     ٧٧٤هلية لذات العام ، ارتفع الى نحو        من انتاج المزارع اال   % ٣٩,١بنحو  
  .من انتاج المزارع االهلية لذات العام % ٣٩,٥

     )٢٠١٣-١٩٩٥(لكية خالل الفترة تطور انتاج المزارع السمكية بمحافظة الدقهلية وفقا لحالة الم ):٣(جدول رقم 
  بالطن

  اهلية
  

مزارع 
  حكومية

مزرعة (
  )المنزلة

من % 
جملة 

مزارع ال
  بالمحافظة

  مؤجرة  ملك
من جملة % 

المزارع 
االهلية 
  بالمحافظة

  مؤقتة
من جملة % 

المزارع 
االهلية 
  بالمحافظة

جملة 
المزارع 
  االهلية

من % 
جملة 

المزارع 
  بالمحافظة

جملة 
االستزراع 
بالمزارع 
  بالمحافظة

٩٤٩ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ٩٤٩ ١٩٩٥ 
١٠٠٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠٠ ١٩٦٦ 
١٢٢٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ١٢٢٠ ١٩٩٧ 
١٣٩٨ ٢١,٣٢ ٢٩٨ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ٢٩٨ ٠ ٧٨,٦٨ ١١٠٠ ١٩٩٨ 
١٣٤٦ ١١,٩٦ ١٦١ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ١٦١ ٠ ٨٨,٠٤ ١١٨٥ ١٩٩٩ 
١٧٤٥ ٢٦,٦٥ ٤٦٥ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٦٥ ٠ ٧٣,٣٥ ١٢٨٠ ٢٠٠٠ 
١٤٢٠ ٢٢,٥٤ ٣٢٠ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ٣٢٠ ٠ ٧٧,٤٦ ١١٠٠ ٢٠٠١ 
١٢٦٠ ٢٠,٦٣ ٢٦٠ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ٢٦٠ ٠ ٧٩,٣٧ ١٠٠٠ ٢٠٠٢ 
٩٤٦ ١٧,٠٢ ١٦١ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ١٦١ ٠ ٨٢,٩٨ ٧٨٥ ٢٠٠٣ 
١٥٠١ ١٧,٠٦ ٢٥٦ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠ ٢٥٦ ٠ ٨٢,٩٤ ١٢٤٥ ٢٠٠٤ 
١٨٨٩ ٢٩,٩١ ٥٦٥ ٣٩,١٢ ٢٢١ ٦٠,٨٨ ٣٤٤ ٠ ٧٠,٠٩ ١٣٢٤ ٢٠٠٥ 
٢٢٧٦ ٣٨,٤٠ ٨٧٤ ٥٠,٥٧ ٤٤٢ ٤٩,٤٣ ٤٣٢ ٠ ٦١,٦٠ ١٤٠٢ ٢٠٠٦ 
٢٢٠٣ ٣٩,٦٧ ٨٧٤ ٥٠,٥٧ ٤٤٢ ٤٩,٤٣ ٤٣٢ ٠ ٦٠,٣٣ ١٣٢٩ ٢٠٠٧ 
٢٥١١ ٤٠,٠٢ ١٠٠٥ ٥٠,٥٥ ٥٠٨ ٤٩,٤٥ ٤٩٧ ٠ ٥٩,٩٨ ١٥٠٦ ٢٠٠٨ 
٢٣١٧ ٤٣,٣٨ ١٠٠٥ ٥٠,٥٥ ٥٠٨ ٤٩,٤٥ ٤٩٧ ٠ ٥٦,٦٢ ١٣١٢ ٢٠٠٩ 
٣٠٩٤ ٥٧,٦٩ ١٧٨٥ ٣٧,١٤ ٦٦٣ ٦٢,٨٦ ١١٢٢ ٠ ٤٢,٣١ ١٣٠٩ ٢٠١٠ 
٣٣٣٢ ٤٦,٨٨ ١٥٦٢ ٤٢,٤٥ ٦٦٣ ٥٧,٥٥ ٨٩٩ ٠ ٥٣,١٢ ١٧٧٠ ٢٠١١ 
٣٢٠٨ ٤٨,٧٥ ١٥٦٤ ٤٢,٣٩ ٦٦٣ ٥٧,٦١ ٩٠١ ٠ ٥١,٢٥ ١٦٤٤ ٢٠١٢ 
٣٣٦١ ٥٨,٢٩ ١٩٥٩ ٣٩,٥١ ٧٧٤ ٦٠,٤٩ ١١٨٥ ٠ ٤١,٧١ ١٤٠٢ ٢٠١٣ 
 ١٩٤٦ ٣٠,٤٩ ٦٩٠ ٤٤,٤٣ ٢٥٧,١ ٦٩,٨٦ ٤٢٨  ٦٩,٥١ ١٢٥٦ المتوسط
   : جمعت وحسبت من :المصدر
  .اعداد متفرقة -احصاءات االنتاج السمكى-الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية- وزارة الزراعة واستصالح االراضى-١
  . بيانات غير منشورة–مكية  الهيئة العامة لتنمية الثرة الس- وزارة الزراعة واستصالح االراضى -٢

  . انتاج االستزراع السمكى بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف -٤
  ).٢٠١٣-٢٠١١( انتاج المزارع السمكية الحكومية بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة - أ

لية بلغ نحو   الى ان انتاج مزرعة المنزلة الحكومية من االسماك بمحافظة الدقه         ) ٤(يشير الجدول رقم    
من انتاج المزارع الحكومية بالجمهوريـة     % ١٦,٢، يمثل نحو    ) ٢٠١٣-٢٠١١( طن كمتوسط للفترة     ١٥٢٣

 طنا كمتوسط لذات الفترة ، وان التركيب الصنفى لهذا االنتـاج شـمل اصـناف العائلـة                ٩٤٠٥والبالغ نحو   
 طن لالصناف السابقة على     ٢١٢،  ١٢ ،١١٨٠،  ١٢٠ط والمبروك ، بانتاج بلغ نحو       البورية والبلطى والقرامي  

من اجمالى انتاج مزرعة المنزلة الحكومية بالمحافظـة        % ١٣,٩،  %٠,٧٦،  %٧٧,٥،  %٧,٩ نحو   ، يمثل الترتيب
من انتاج تلك المـزارع بالجمهوريـة لالصـناف         % ٢٢,٣،  % ٢,٥،  % ١٧,٢،  % ١٢,٦على الترتيب، ونحو    
  . السابقة على الترتيب 

  ).٢٠١٣-٢٠١١(ة االهلية الملك بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة  انتاج المزارع السمكي-ب
انه التوجد مزارع سمكية مملوكة لالفراد بمحافظة الدقهليـة خـالل فتـرة             ) ٣(يوضح الجدول رقم    

  .الدراسة 



١٨٠٥  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
       )٢٠١٣-٢٠١١(فترة انتاج المزارع السمكية الحكومية بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط لل):٤(جدول رقم 

  بالطن     
 اجمالى مبروك قراميط بلطى عائلة بورية  

 ١٥٢٣ ٢١٢ ١٢ ١١٨٠ ١٢٠ دقهلية
 ١٠٠,٠٠ ١٣,٩٢ ٠,٧٦ ٧٧,٤٨ ٧,٨٥ من المحافظة% 

 ٩٤٠٥ ٩٥٠ ٤٥٧ ٦٨٦٨ ٩٤٧ الجمهورية
 ١٦,١٩ ٢٢,٣٢ ٢,٥٢ ١٧,١٨ ١٢,٦٢ للمحافظة من الجمهورية% 

 احصاءات االنتـاج    - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       -اعة واستصالح االراضى    جمعت وحسبت وزارة الزر    :المصدر
  . اعداد متفرقة-السمكى 

  ).٢٠١٣-٢٠١١(هلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة انتاج المزارع السمكية االهلية المؤجرة بمحافظة الدق-ج
 طن  ١٠٤٣ماك بمحافظة الدقهلية بلغ نحو      ان انتاج المزارع االهلية المؤجرة من االس      ) ٥( رقم   الجدوليبين  
 ١٠٧٣٢٨من انتاج تلك المزارع بالجمهورية والبالغ نحـو         % ٠,٩٧، يمثل نحو    )٢٠١٣-٢٠١١(للفترة  كمتوسط  

طنا كمتوسط لذات الفترة ، وان التركيب الصنفى لهذا االنتاج بالمحافظة شمل اصناف البلطـى والعائلـة البوريـة             
 طن لالصـناف الـسابقة علـى        ١٥ ،   ٢١٩ ،   ١٤٩ ،   ٣١ ،   ٦٣١ بانتاج بلغ نحو     والمبروك والقراميط وبياض،  

ى انتاجها بالمحافظة على الترتيب، ونحـو       من اجمال % ١,٤،  %٢١،  %١٤,٢،  %٣،  %٦٠,٥ل نحو    يمث الترتيب،
  . من اجمالى انتاجها بالجمهورية لالصناف السابقة على الترتيب٢,٤، % ٨,١، % ١,٤، %٠,٣، %١,١

          ).٢٠١٣-٢٠١١(انتاج المزارع السمكية المؤجرة بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة ):٥(جدول رقم 
  بالطن

 اجمالى جمبرى لوت بياض قراميط قاروص دنيس مبروك عائلة بورية بلطى  
 ١٠٤٣ ٠ ٠ ١٥ ٢١٩ ٠ ٠ ١٤٩ ٣١ ٦٣١ دقهلية

 ١٠٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١,٣٩ ٢٠,٩٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٤,٢٤ ٢,٩٧ ٦٠,٤٥ من المحافظة% 
 ١٠٧٣٢٨ ٣٤٨٣ ٣٢٦٩ ٦٠٥ ٢٧١٤ ٨٦٧٢ ١٠٣٤٠ ١٠٥٤٠ ١١٦٩٨ ٥٦٠٠٩ الجمهورية

للمحافظة من % 
 ٠,٩٧ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢,٤٠ ٨,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١,٤١ ٠,٢٧ ١,١٣ الجمهورية

ات االنتـاج    احصاء - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       -جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصالح االراضى        :المصدر
  . اعداد متفرقة-السمكى 

  ).٢٠١٣-٢٠١١(هلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة انتاج المزارع السمكية االهلية المؤقتة بمحافظة الدق-د
 طـن   ٧١٩ان انتاج المزارع االهلية المؤقتة من االسماك بمحافظة الدقهلية بلغ نحـو             ) ٦(يبين الجدول رقم    

 ٤٦٤٣٠٣من انتاج تلك المزارع بالجمهورية والبالغ نحـو  % ٠,١٥مثل نحو   ، ي ) ٢٠١٣-٢٠١١(كمتوسط للفترة   
طنا كمتوسط لذات الفترة ، وان التركيب الصنفى لهذا االنتاج بالمحافظة شمل اصناف البلطـى والعائلـة البوريـة             

ـ % ٢٢,٨، % ٥,٢، % ٧٢,١ طن على الترتيب ،  يمثل نحو ١٦٤ ، ٣٧ ، ٥١٨والمبروك ، بانتاج بلغ نحو   ن م
من اجمـالى انتاجهـا     % ٠,٤٧،  % ٠,٠٥،  % ٠,١٥اجمالى انتاج تلك المزارع بالمحافظة على الترتيب ، ونحو          

  .رية لالصناف السابقة على الترتيببالجمهو
  ).٢٠١٣-٢٠١١(انتاج المزارع السمكية المؤقتة بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة ):٦(جدول رقم 

  بالطن    
 اجمالى لوت قاروص دنيس مبروك ة بوريةعائل بلطى  

 ٧١٩ ٠ ٠ ٠ ١٦٤ ٣٧ ٥١٨ دقهلية
 ١٠٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٢,٧٦ ٥,١٥ ٧٢,٠٩ من المحافظة% 

 ٤٦٤٣٠٣ ٣٣٣٦ ٣٥١٠ ٣٤٨٨ ٣٤٨٧٣ ٧٠٤٢٩ ٣٤٨٦٦٩ الجمهورية
للمحافظة من % 

 ٠,١٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٤٧ ٠,٠٥ ٠,١٥ الجمهورية

 احصاءات االنتـاج    - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       - الزراعة واستصالح االراضى     جمعت وحسبت وزارة   :المصدر
  . اعداد متفرقة-السمكى 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٠٦  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
  ).٢٠١٣-٢٠١١( انتاج االستزراع المكثف بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة -هـ

 ٨٠ظة الدقهلية بلغ نحـو      ان انتاج االسماك باستخدام االستزراع المكثف بمحاف      ) ٧(يبين الجدول رقم    
من انتاجه على مستوى بالجمهورية والبـالغ نحـو     % ٣,٣، يمثل نحو    ) ٢٠١٣-٢٠١١(طن كمتوسط للفترة    

 طنا كمتوسط لذات الفترة ، وان التركيب الصنفى لهذا االنتاج بالمحافظة شمل صنفى البلطى والعائلـة           ٢٤٤٤
لى انتاجـه بالمحافظـة   من اجما% ١٠، %٩٠مثل نحو تيب، ي طن على التر ٨،  ٧٢البورية ، بانتاج بلغ نحو      

  .ية للصنفين السابقين على الترتيبمن اجمالى انتاجها بالجمهور% ١٠٠، %٣على الترتيب، ونحو 
  ).٢٠١٣-٢٠١١(انتاج االستزراع المكثف بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة ):٧(جدول رقم 

  بالطن    
 ىاجمال عائلة بورية بلطى  

 ٨٠ ٨ ٧٢ دقهلية
  ١٠٠  ١٠  ٩٠ من المحافظة% 

 ٢٤٤٤ ٨ ٢٤٣٦ الجمهورية
 ٣,٢٧ ١٠٠,٠٠ ٢,٩٦ للمحافظة من الجمهورية% 
 احصاءات االنتـاج    - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       -جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصالح االراضى        :المصدر

  . اعداد متفرقة-السمكى 
  ).٢٠١٣-٢٠١١(سمكية بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة  انتاج االقفاص ال-و

 طـن كمتوسـط     ١٥٠١ان انتاج االقفاص السمكية بمحافظة الدقهلية بلغ نحو         ) ٨(يبين الجدول رقم    
 طنا  ٢٨٨٣٦٥و  من انتاج تلك االقفاص بالجمهورية والبالغ نح      % ٠,٥٢، يمثل نحو    ) ٢٠١٣-٢٠١١(للفترة  

، وان التركيب الصنفى لهذا االنتاج  بالمحافظة شمل صنفى البلطى والمبروك الفـضى ،             ةكمتوسط لذات الفتر  
من اجمالى انتاجها بالمحافظـة      %  ٨٠،  % ٢٠يمثل نحو    طن على الترتيب،     ١٢٠٤،  ٢٩٨ بانتاج بلغ نحو  

  . ب، من اجمالى انتاجها بالجمهورية للصنفين السابقين على الترتي%١,١، %٠,٢١على الترتيب، ونحو 
   )٢٠١٣-٢٠١١(هلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترةمقارنة انتاج االقفاص السمكية بمحافظة الدق):٨(جدول رقم 

  بالطن    
 اجمالى قاروص مبروك فضى عائلة بورية بلطى  

 ١٥٠١ ٠ ١٢٠٤ ٠ ٢٩٨ دقهلية
  ١٠٠  ٠  ٨٠  ٠  ٢٠ من المحافظة% 

 ٢٨٨٣٦٥ ٣٤٣ ١١٣٧١٨ ٢٩٦٧٦ ١٤٤٦٢٨ الجمهورية
 ٠,٥٢ ٠,٠٠ ١,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٢١ حافظة من الجمهوريةللم% 

 احصاءات االنتـاج    - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       -جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصالح االراضى        :المصدر
  . اعداد متفرقة-السمكى 

  ).٢٠١٣-٢٠١١( انتاج استزراع االسماك بحقول االرز بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة -ر
 طن  ٣٠١٧ان انتاج استزراع االسماك بحقول االرز بمحافظة الدقهلية بلغ نحو           ) ٩(يبين الجدول رقم    

 طنـا   ١١٥٨٤حـو   من انتاجه بالجمهورية والبـالغ ن     % ٢٦,١، يمثل نحو    )٢٠١٣-٢٠١١(كمتوسط للفترة   
مبروك العـادى والبلطـى     ف ال ، وان التركيب الصنفى لهذا االنتاج بالمحافظة شمل اصنا        كمتوسط لذات الفترة  

% ١٥,٢،  %٢٦,١،  %٥٨,٧ طن على الترتيب، يمثل نحـو        ٤٥٩،  ٧٨٧،  ١٧٧١، بانتاج بلغ نحو     والقراميط
من اجمـالى انتاجهـا     % ٢٦،  %٢٦,١،  %٢٦ب، ونحو   من اجمالى انتاج تلك الحقول بالمحافظة على الترتي       

  . بالجمهورية لالصناف السابقة على الترتيب 
  )٢٠١٣-٢٠١١(نتاج االستزراع بحقول االرز بمحافظة الدقهلية وفقا لالصناف كمتوسط للفترة ا):٩(جدول رقم 

  بالطن     
 اجمالى قراميط بلطى مبروك عادى  

 ٣٠١٧ ٤٥٩ ٧٨٧ ١٧٧١ دقهلية
 ١٠٠,٠٠ ١٥,٢٢ ٢٦,٠٩ ٥٨,٦٩ من المحافظة% 

 ١١٥٨٤ ١٧٦٣ ٣٠٢٢ ٦٨٠٠ الجمهورية
 ٢٦,٠٤ ٢٦,٠٤ ٢٦,٠٥ ٢٦,٠٤ للمحافظة من الجمهورية% 

 احصاءات االنتـاج    - الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية       -جمعت وحسبت وزارة الزراعة واستصالح االراضى        :المصدر
  . اعداد متفرقة-السمكى 



١٨٠٧  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
  .اقتصاديات االستزراع السمكى بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية: ثانيا

ات وقيم عوامل االنتاج وبنود تكاليفه وكذلك االنتاج ومؤشرات         تم تصميم استمارة استبيان تناولت كمي     
  : العائد لكل من انظمة االستزراع محل الدراسة ، وتم التوصل الى النتائج التالية 

انتـاج سـمكى    (اقتصاديات االستزراع السمكى التقليدى فى احواض ترابية بمزرعة المنزلة الحكومية          -١
 .افظة الدقهليةبعينة الدراسة الميدانية بمح) خليط

انتـاج  ( بنود تكاليف االنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بمزرعـة المنزلـة الحكوميـة           -أ
  ).سمكى خليط

لالنتـاج الـسمكى   )  فـدان ١٣(الى ان جملة التكـاليف االسـتثمارية لحـوض    ) ١٠(يشير الجدول رقم   
بعينـة الدراسـة الميدانيـة    ) انتاج سمكى خليط(لة الحكومية باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بمزرعة المنز   

 الـف جنيـه ، ويبـين الجـدول     ١٢,٨١ الف جنيه ، بنصيب للفدان بلغ نحو ١٦٦,٥بمحافظة الدقهلية بلغت نحو     
% ٩,٩ الف جنيه ، باهمية نسبية بلغـت نحـو       ١٦,٥السابق ان قيمة المنشآت لخدمة الحوض محل الدراسة بلغت          

 جنيها ، وبلغت تكاليف انشاء االحـواض  ١٢٦٩ليف االستثمارية للحوض ، وبنصيب للفدان بلغ نحو من جملة التكا 
 االف ١٠، وبنصيب للفدان بلـغ نحـو    % ٧٨,١حوض ، باهمية نسبية بلغت نحو       / الف جنيه  ١٣٠والجسور نحو   

، % ١,٨نحـو   جنيـه ، باهميـة نـسبية بلغـت     ٣٠٠٠جنيه ، وبلغت قيمة مهمات ومعدات الصيد الالزمة نحو          
 جنيه، باهميـة نـسبية بلغـت نحـو     ٧٠٠٠ جنيها ، وبلغت قيمة ماكينة الرى نحو         ٢٣١وبنصيب للفدان بلغ نحو     

 جنيه ، باهميـة نـسبية   ٢٠٠٠ جنيها ، وبلغت قيمة المولد الكهربائى نحو        ٥٣٨، وبنصيب للفدان بلغ نحو      % ٤,٢
 جنيـه ،    ٣٠٠٠غت قيمة بوابات الـصرف نحـو         جنيها ، وبل   ١٥٤، وبنصيب للفدان بلغ نحو      % ١,٢بلغت نحو   

 جنيها ، وبلغت تكـاليف تطهيـر قنـوات الـرى     ٢٣١، وبنصيب للفدان بلغ نحو % ١,٨باهمية نسبية بلغت نحو     
 جنيهـا ، بينمـا      ٢٣١، وبنصيب للفدان بلغ نحـو       % ١,٨ جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو        ٣٠٠٠والصرف نحو   

 ١٥٤، وبنصيب للفدان بلغ نحـو  % ١,٢جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو  ٢٠٠٠بلغت تكاليف صيانة الجسور نحو     
 فـدان انتـاج سـمكى       ١٣(الى ان التكاليف التشغيلية للحوض محل الدراسة        ) ١١(كما يشير الجدول رقم     . جنيها
  الف جنيه ، باهمية نسبية بلغـت نحـو       ٢٠٢,٣٢لدورة انتاجية واحدة بمزرعة المنزلة الحكومية بلغت نحو         ) خليط

من اجمالى تكاليف االنتاج للحوض محل الدراسة ، بمتوسط تكلفة تشغيلية للفـدان الواحـد بلـغ نحـو         % ٩٣,٣٦
% ٣٢,١٣ الف جنيها، باهمية نسبية بلغت نحـو   ٦٥فدان ، حيث بلغت قيمة الزريعة للحوض نحو         / جنيها ١٥٥٦٣

فدان ، وبلغـت    / جنيها ٥٠٠٠د بلغ نحو    من جملة التكاليف التشغيلية للحوض محل الدراسة ، بمتوسط للفدان الواح          
، بمتوسط للفـدان الواحـد      % ٤٣,٧٦ جنيها، باهمية نسبية بلغت نحو       ٨٨٥٣٠للحوض نحو   ) العليقة(قيمة التغذية   

 جنيهـا، باهميـة   ١٢٧٥فدان ، وبلغت قيمة االسمدة والمخصبات المستهلكة للحوض نحـو  / جنيها٦٨١٠بلغ نحو   
فـدان ، وبلغـت قيمـة الوقـود والزيـوت         /جنيها٩٨للفدان الواحد بلغ نحو     ، بمتوسط   % ٠,٦٣نسبية بلغت نحو    

 ١٠٠، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحـو        % ٠,٦٤ جنيها، باهمية نسبية بلغت نحو       ١٢٩٦المستخدمة للحوض نحو    
 جنيهـا، باهميـة نـسبية بلغـت نحـو         ٣٩٠٠٠فدان ، وبلغت قيمة اجور العمالة المستخدمة للحوض نحو          /جنيها

 جنيها،  ٧٢١٥فدان بينما بلغت المصروفات النثرية نحو       / جنيها ٣٠٠٠ ، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو        %١٩,٢٨
فدان ، وبالنسبة للتكاليف التـشغيلية      / جنيها ٥٥٥، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو       % ٣,٥٧باهمية نسبية بلغت نحو     

 جنيها ، حيـث بلغـت   ٧٩٦٧يمتها بلغت نحو  النتاج طن سمك خليط محل الدراسة فيتبين من الجدول السابق ان ق           
، االسمدة والمخصبات ، الوقود والزيوت ، اجور العمالـة ، المـصروفات   ) العليقة(قيمة كل من الزريعة ، التغذية    

كما يبين ذات الجـدول ان      . طن على الترتيب  /جنيها ٢٨٤ ،   ١٥٣٦ ، ٥١ ،   ٥٠ ،   ٣٤٨٦ ،   ٢٥٦٠النثرية نحو   
لدورة واحـدة بمزرعـة المنزلـة      )  فدان انتاج سمكى خليط    ١٣(ض محل الدراسة    التكاليف االستثمارية للحو  

% ٦,٦ الف جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو ١٤,٤الحكومية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية بلغت نحو 
 ، حيث   فدان/ جنيها ١١٠٨من اجمالى تكاليف االنتاج للحوض محل الدراسة ، بمتوسط نصيب للفدان بلغ نحو              

بلغ نحو  )  فدان ١٣( جنيها سنويا ، باجمالى قيمة ايجار للحوض محل الدراسة           ٣٠٠بلغت قيمة االيجار للفدان     

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٠٨  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
من اجمالى التكاليف االستثمارية لدورة واحدة ، وبلغت جملة % ٢٧,١ جنيها ، وباهمية نسبية بلغت نحو ٣٩٠٠

من اجمالى التكـاليف    % ٧٢,٩ية بلغت نحو    حوض ، وباهمية نسب   / جنيها ١٠٥٠٠قيمة االهالك السنوى نحو     
فدان ، حيث بلغت قيمة االهـالك الـسنوى         / جنيها ٨٠٨االستثمارية لدورة واحدة ، وبنصيب للفدان بلغ نحو         

من اجمالى التكاليف االستثمارية لـدورة      % ٤,٦حوض ، وباهمية نسبية بلغت نحو       / جنيها ٦٦٧للمنشآت نحو   
فدان ، وبلغت قيمة االهالك السنوى لالحواض والجـسور نحـو           / جنيها ٥١واحدة ، وبنصيب للفدان بلغ نحو       

فدان ، وبلغت / جنيها٤٠٠، وبنصيب للفدان بلغ نحو % ٣٦,١حوض ، وباهمية نسبية بلغت نحو / جنيها٥٢٠٠
، % ٦,٩حوض ، وباهمية نسبية بلغت نحو       / جنيها ١٠٠٠قيمة االهالك السنوى لمهمات ومعدات الصيد نحو        

حـوض ،   / جنيها ١١٣٣فدان ، وبلغت قيمة االهالك السنوى لالالت نحو         / جنيها ٧٧ن بلغ نحو    وبنصيب للفدا 
فدان ، وبلغت تكاليف تطهيـر قنـوات   / جنيها٨٧، وبنصيب للفدان بلغ نحو % ٧,٩وباهمية نسبية بلغت نحو   

 ١١٥و ، بنصيب للفدان بلغ نح% ١٠,٤حوض ، وباهمية نسبية بلغت نحو / جنيها١٥٠٠الرى والصرف نحو  
، % ٦,٩حوض ، وباهمية نسبية بلغت نحـو        / جنيها ١٠٠٠فدان ، وبلغت تكاليف صيانة الجسور نحو        /جنيها

  وبالنسبة لمتوسط ما يتحمله الطن المنتج من التكاليف االستثمارية فيتبين من .  جنيها٧٧بنصيب للفدان بلغ نحو 
النتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ل)  فدان١٣( بنود التكاليف االستثمارية لحوض):١٠(جدول رقم 

  بالجنيه.  بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(ترابية بمزرعة المنزلة الحكومية 
  %  نصيب الفدان  ) فدان١٣(حوض   البيـــــان
 ٩,٩١ ١٢٦٩ ١٦٥٠٠ قيمة المنشآت

 ٧٨,٠٨ ١٠٠٠٠ ١٣٠٠٠٠ تكاليف انشاء االحواض والجسور
 ١,٨٠ ٢٣١ ٣٠٠٠ قيمة مهمات ومعدات الصيد

 ٤,٢٠ ٥٣٨ ٧٠٠٠ ماكينة رى
 ١,٢٠ ١٥٤ ٢٠٠٠ مولد كهربائى
 ١,٨٠ ٢٣١ ٣٠٠٠ بوابات الصرف

 ١,٨٠ ٢٣١ ٣٠٠٠ تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف
 ١,٢٠ ١٥٤ ٢٠٠٠ تكاليف صيانة الجسور

 ١٠٠ ١٢٨٠٨ ١٦٦٥٠٠ جملة التكاليف االستثمارية
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :درالمص

بنود تكاليف االنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية لدورة واحدة بمزرعة ) : ١١(جدول رقم 
 بالجنيه   .انية بمحافظة الدقهليةاسة الميدلدورة انتاجية واحدة بعينة الدر) انتاج سمكى خليط(المنزلة الحكومية 

  % ) فدان١٣(للحوض  )خليط(للطن  للفدان  البيــــــان
 ٣٢,١٣ ٦٥٠٠٠ ٢٥٦٠ ٥٠٠٠ قيمة الزريعة

 ٤٣,٧٦ ٨٨٥٣٠ ٣٤٨٦ ٦٨١٠ )العليقة(قيمة التغذية 
 ٠,٦٣ ١٢٧٥ ٥٠ ٩٨ قيمة االسمدة والمخصبات

 ٠,٦٤ ١٢٩٦ ٥١ ١٠٠ قيمة الوقود والزيوت
 ١٩,٢٨ ٣٩٠٠٠ ١٥٣٦ ٣٠٠٠ اجور العمالة

 ٣,٥٧ ٧٢١٥ ٢٨٤ ٥٥٥ مصروفات نثرية

  التكاليف التشغيلية

 ١٠٠ ٢٠٢٣١٦ ٧٩٦٧ ١٥٥٦٣ جملة التكاليف التشغيلية
 ٢٧,٠٨ ٣٩٠٠ ١٥٤ ٣٠٠ االيجار السنوى

 ٤,٦٣ ٦٦٧ ٢٦ ٥١ )١(قيمة المنشآت
 ٣٦,١١ ٥٢٠٠ ٢٠٥ ٤٠٠ )١(والجسورتكاليف انشاء االحواض 

 ٦,٩٤ ١٠٠٠ ٣٩ ٧٧ )٣(قيمة مهمات ومعدات الصيد
   بوايات-ماكينة رى(قينة االالت 
 ٧,٨٧ ١١٣٣ ٤٥ ٨٧ )٢ () مولد كهربائى-رى وصرف 

 ١٠,٤٢ ١٥٠٠ ٥٩ ١١٥ )٤(تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف
 ٦,٩٤ ١٠٠٠ ٣٩ ٧٧ )٤(تكاليف صيانة الجسور

االهالك 
  السنوى

 ٧٢,٩٢ ١٠٥٠٠ ٤١٣ ٨٠٨ لة االهالك السنوىجم

التكاليف 
 االستثمارية

 ١٠٠ ١٤٤٠٠ ٥٦٧ ١١٠٨ جملة التكاليف استثمارية
  ٢١٦٧١٦ ٨٥٣٤ ١٦٦٧٠ اجمالى التكاليف

  . عاما١٥ تم احتساب عمر االصل -٢       . عاما٢٥ تم احتساب عمر االصل -١
  . يتم التطهير والصيانة كل سنتين-٤      . سنوات٣ يتم التجديد كل -٣
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر



١٨٠٩  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 جنيها ، حيث بلغ متوسط ما يتحمله الطن المنتج من كل من االيجار ، ٥٦٧الجدول السابق ان قيمته بلغت نحو 

لتطهير والـصيانة،   جملة االهالك السنوى للمنشآت واالحواض والجسور ومهمات ومعدات الصيد واالالت وا          
 الـف   ٢١٦,٧٢طن على الترتيب ، وذلك باجمالى تكاليف انتاج بلغت للحوض نحو            / جنيها ٤١٣ ،   ١٥٤نحو  
فدان ، وبمتوسط تكلفة اجمالية     / الف جنيه  ١٦,٦٧حوض ، بمتوسط تكلفة اجمالية للفدان الواحد بلغ نحو          /جنيه

  .طن/ جنيها٨٥٣٤للطن بلغ نحو 
النتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احـواض ترابيـة بمزرعـة المنزلـة              المؤشرات االقتصادية ل   -ب

  .لدورة انتاجية واحدة) انتاج سمكى خليط(الحكومية 
 فـدان   ١٣(الى ان الكمية المنتجة من صنف البلطى للحوض محل الدراسة           ) ١٢(يشير الجدول رقم    

حوض ، بمتوسط للفدان بلـغ      / جنيه  الف ١٥٣حوض ، بلغت قيمتها نحو      / طنا ١٦بلغت  )  انتاج سمكى خليط  
فدان ، ويبين ذات الجـدول الـى ان انتـاج البلطـى             / الف جنيه  ١١,٧٧فدان ، بقيمة بلغت نحو      / طنا ١,٢٣

 ٢٥٠- ٢٠٠بوزن للسمكة تـراوح بـين  (بالمزرعة تنوع بين ثالث درجات وفقا لوزن السمكة ، درجة اولى          
كجـم  / جنيها١٢ ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        حوض/ طن ٧بانتاج بلغ للحوض من تلك الدرجة نحو        ) جم

حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرجة بلغ          / الف جنيه  ٨٤، وبقيمة بلغت للمنتج منها بلغت نحو        
 ١٥٠وزن السمكة   (وبلغ انتاج الحوض من الدرجة الثانية       . فدان/ جنيها ٦٤٦٢ طنا ، وبقيمة بلغت نحو       ٠,٥٤

 جنيها للكجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منهـا بلغـت           ٩وسط سعر بيع مزرعى بلغ      حوض ، بمت  / طن ٥نحو  ) جم
 طنا ، وبقيمة بلغت نحـو    ٠,٣٩حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرجة بلغ           / الف جنيه  ٤٥نحو  

حـوض ،  / طن٤نحو )  جم١٠٠وزن السمكة (بينما بلغ انتاج الحوض من الدرجة الثالثة  . فدان/ جنيها ٣٤٦٢
حـوض،  / الـف جنيـه  ٢٤بلغت للمنتج منها بلغت نحو  جنيها للكجم ، وبقيمة   ٦وسط سعر بيع مزرعى بلغ      بمت

وبلغت الكميـة  فدان ، / جنيها١٧٤٦نحو  طنا ، وبقيمة بلغت ٠,٣١بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرجة بلغ  
)   فدان انتاج سـمكى خلـيط      ١٣(للحوض محل الدراسة    )  جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى   (المنتجة من صنف البورى     

حـوض ،   / الف جنيه  ١٢,١لكجم ، وبقيمة بلغت نحو      / جنيها ٣٠حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        / طنا ٠,٤
  فدان، وبلغت الكمية المنتجة من صنف طوبارة/ جنيها٩٣٠فدان ، بقيمة بلغت نحو / كجم٣١بمتوسط للفدان بلغ 

ج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بمزرعـة         المؤشرات االقتصادية لالنتا  ) : ١٢(جدول رقم   
  .لدورة انتاجية واحدة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(المنزلة الحكومية 

  ) فدان١٣(للحوض   للفدان
  كمية االنتاج  )الوزن(الدرجة   الصنف

  كجم
  السعر

  كجم/جنيه
  القيمة
  بالجنيه

  كمية االنتاج
  كجم

  القيمة
  جنيه

 ٨٤٠٠٠ ٧٠٠٠ ٦٤٦٢ ١٢ ٥٣٨ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى 
 ٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٤٦٢ ٩ ٣٨٥ ) جم١٥٠(درجة ثانية 
 بلطى ٢٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ١٨٤٦ ٦ ٣٠٨ )جم١٠٠(درجة ثالثة 

 ١٥٣٠٠٠ ١٦٠٠٠ ١١٧٦٩  ١٢٣١ جملة
 ١٢٠٩٠ ٤٠٣ ٩٣٠ ٣٠ ٣١ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  العائلة البورية

 ٥٩٨٠٠ ٢٩٩٠ ٤٦٠٠ ٢٠ ٢٣٠ ) جم٢٥٠-٢٠٠(رجة اولى د طوبارة
 ١٦٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٢٣١ ٨ ١٥٤ عادى
 مبروك ١٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٩٢٣ ٤ ٢٣١ سيلفر
 ٢٨٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢١٥٤  ٣٨٥ جملة

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ١٠ ٧٧  قراميط
  ٢٥٣٩٣   ١٩٥٣ اجمالى انتاج
 ٢٦٢٨٩٠  ٢٠٢٢٢   اجمالى العائد

 ٢٠٢٣١٦  ١٥٥٦٣   التكاليف التشغيلية
 ١٤٤٠٠  ١١٠٨   التكاليف االستثمارية

 ٢١٦٧١٦  ١٦٦٧٠   التكاليف الكلية
 ٤٦١٧٤  ٣٥٥٢   صافى العائد

 ١,٢١  ١,٢١   نسبة العائد الى التكاليف
 ٠,٢١  ٠,٢١   اربحية الجنيه المستثمر

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨١٠  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
حوض ، بمتوسـط  / طنا٢,٩٩)   فدان انتاج سمكى خليط ١٣(للحوض محل الدراسة    ) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى   (

 ٢٣٠حوض ، بمتوسـط للفـدان بلـغ    / الف جنيه٥٩,٨كجم ، وبقيمة بلغت نحو  / جنيها ٢٠سعر بيع مزرعى بلغ     
كمية المنتجـة مـن صـنف مبـروك         فدان ، ويبين ذات الجدول ان ال      / جنيها ٤٦٠٠فدان ، بقيمة بلغت نحو      /كجم

 الـف  ٢٨حـوض ، بلغـت قيمتهـا نحـو     / طنـا ٥بلغت )   فدان انتاج سمكى خليط١٣(للحوض محل الدراسة   
فدان ، كما يبـين الجـدول ان        / جنيها ٢١٥٤فدان ، بقيمة بلغت نحو      / كجم ٣٨٥حوض ، بمتوسط للفدان بلغ      /جنيه

 ٢بانتاج بلغ للحوض من المبروك العادى نحـو   سيلفر ، انتاج المبروك بالمزرعة تنوع بين مبروك عادى ومبروك 
، حـوض / الف جنيه  ١٦ للمنتج منه نحو     ، وبقيمة بلغت  كجم/ جنيها ٨ط سعر بيع مزرعى بلغ      حوض ، بمتوس  /طن

بينما بلغ انتـاج    . فدان/ جنيها ١٢٣١، وبقيمة بلغت نحو      طنا ١٥٤الواحد من ذلك الصنف بلغ      بمتوسط انتاج للفدان    
 جنيها للكجـم ، وبقيمـة       ٤، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ       حوض/ طن ٣مبروك سيلفر نحو    من صنف   الحوض  
فـدان ،   / كجـم  ٢٣١، بمتوسط انتاج للفدان من ذلك الصنف بلغ         حوض/ الف جنيه  ١٢تج منه بلغت نحو     بلغت للمن 

 فـدان   ١٣(وبلغت الكمية المنتجة من صنف القراميط  للحوض محل الدراسة           . فدان/ جنيها ٩٢٣وبقيمة بلغت نحو    
 ١٠بقيمة بلغت نحـو  لكجم ، و / جنيها ١٠حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        /طنا واحدا   )  انتاج سمكى خليط  

وذلك باجمـالى انتـاج     ،  فدان/ جنيها ٧٧٠ بقيمة بلغت نحو     فدان ، / كجم ٧٧، بمتوسط للفدان بلغ     حوض/االف جنيه 
حوض، بعائد بلـغ نحـو      / طن سمك خليط   ٢٥,٣٩ بلغ نحو    ) فدان انتاج سمكى خليط    ١٣( محل الدراسة    للحوض

وسـط عائـد بلـغ نحـو     ، بمتفدان/ كجم سمك خليط١٩٥٣فدان بلغ ، بمتوسط انتاج لل  حوض/ الف جنيه  ٢٦٢,٨٩
 الـف جنيـه،     ٢١٦,٧٢، ويوضح ذات الجدول ان التكاليف الكلية للحوض بلغـت نحـو             فدان/ الف جنيه  ٢٠,٢٢

، بمتوسـط    الف جنيـه   ٤٦,١٧افى عائد بلغ نحو     حقق للحوض ص  ، بما ي   الفا جنيه  ١٦,٦٧بمتوسط للفدان بلغ نحو     
، ١,٢١يف للمشروع محل الدراسـة نحـو        ، وبلغت نسبة العائد الى التكال      جنيها ٣٥٥٢ عائد للفدان بلغ نحو      صافى

  .٠,٢١بحية للجنيه المستثمر بلغت اى ان المشروع يحقق ار
بعينة ) انتاج سمكى خليط  (لمزارع االهلية   اقتصاديات االستزراع السمكى التقليدى فى احواض ترابية با        -٢

 .الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية
  .)انتاج سمكى خليط(زارع االهلية بنود تكاليف االنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالم-أ

مكى باالسـتزراع   لالنتاج الـس  )  افدنة ٥(الى ان جملة التكاليف االستثمارية لحوض       ) ١٣(يشير الجدول رقم    
بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهليـة      ) انتاج سمكى خليط  (التقليدى فى احواض ترابية بالمزارعة االهلية       

 الف جنيه ، ويبين الجدول الـسابق ان قيمـة          ١٢,٦٩ الف جنيه ، بنصيب للفدان بلغ نحو         ٦٣,٤٦بلغت نحو   
مـن جملـة    % ٣,٢، باهمية نسبية بلغـت نحـو         جنيه   ٢٠٠٠المنشآت لخدمة الحوض محل الدراسة بلغت       

 جنيها ، وبلغـت تكـاليف انـشاء االحـواض     ٤٠٠التكاليف االستثمارية للحوض ، وبنصيب للفدان بلغ نحو    
 ١٠، وبنصيب للفـدان بلـغ نحـو    % ٧٨,٨حوض ، باهمية نسبية بلغت نحو  / الف  جنيه   ٥٠والجسور نحو   

، %٠,٦٣ه ، باهمية نسبية بلغت نحو       جني ٤٠٠لالزمة نحو   االف جنيه ، وبلغت قيمة مهمات ومعدات الصيد ا        
 جنيه ، باهمية نسبية بلغـت نحـو   ٧٠٠٠ جنيها ، وبلغت قيمة ماكينة الرى نحو   ٨٠وبنصيب للفدان بلغ نحو     

 جنيـه ، باهميـة   ٢٠٠٠ جنيها ، وبلغت قيمة المولد الكهربائى نحو        ١٤٠٠، وبنصيب للفدان بلغ نحو      % ١١
 جنيها ، وبلغـت تكـاليف تطهيـر قنـوات الـرى      ٤٠٠ ، وبنصيب للفدان بلغ نحو   %٣,٢نسبية بلغت نحو    
 جنيها ، بينمـا  ٢٦٢، وبنصيب للفدان بلغ نحو % ٢,١ جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو        ١٣١٠والصرف نحو   

، وبنصيب للفدان بلـغ نحـو     % ١,٢ جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو        ٧٥٠بلغت تكاليف صيانة الجسور نحو      
 افدنـة انتـاج     ٥(الى ان التكاليف التشغيلية للحوض محل الدراسة        ) ١٤(كما يشير الجدول رقم     . يها جن ١٥٠

 الف  ٩٦,٩٢لدورة واحدة بالمزارع االهلية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية بلغت نحو            ) سمكى خليط 
حل الدراسة ، بمتوسط تكلفـة      من اجمالى تكاليف االنتاج للحوض م     % ٩٤,٨جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو       
 ٢٥٠٠فدان ، حيث بلغت قيمة الزريعـة للحـوض نحـو           / الف جنيها  ١٩,٣٩تشغيلية للفدان الواحد بلغ نحو      

من جملة التكاليف التشغيلية للحوض محل الدراسة ، بمتوسط للفدان          % ٢٣,٢جنيها، باهمية نسبية بلغت نحو      



١٨١١  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
هـا،   جني٤١٨٥٠للحـوض نحـو    المستهلكة  ) العليقة(لتغذية  ، وبلغت قيمة ا   فدان/ جنيها ٤٥٠٠الواحد بلغ نحو    

فـدان، وبلغـت قيمـة االسـمدة        / جنيها ٨٣٧٠، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو       %٤٣,٢باهمية نسبية بلغت نحو     
 ٣٣٣الواحد بلـغ نحـو       ، بمتوسط للفدان  %١,٧يها، باهمية نسبية بلغت نحو       جن ١٦٦٣المستهلكة للحوض نحو    

، بمتوسط  %٠,٤يها، باهمية نسبية بلغت نحو       جن ٤٢٠يمة الوقود والزيوت للحوض نحو      ، وبلغت ق  فدان/جنيها
هـا،   جني٢٦٢٥٠، وبلغت قيمة اجور العمالة السمتخدمة للحوض نحـو  فدان/ها جني٨٤للفدان الواحد بلغ نحو  

مصروفات فدان بينما بلغت ال   / جنيها ٥٢٥٠، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو       %٢٧,١باهمية نسبية بلغت نحو     
، دانف/ جنيها ٨٤٨، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو       %٤,٤يها، باهمية نسبية بلغت نحو       جن ٤٢٤٠النثرية نحو   

ق ان قيمتها بلغت نحو وبالنسبة للتكاليف التشغيلية النتاج طن سمك خليط محل الدراسة فيتبين من الجدول الساب
، ، االسمدة، الوقود والزيوت، اجور العمالـة      )العليقة(ة، التغذية   ، حيث بلغت قيمة كل من الزريع       جنيها ٩٠٣٧

كما يبين ذات   . طن على الترتيب  / جنيها ٣٩٥،  ٢٤٤٨،  ٣٩،  ١٥٥،  ٣٩٠٢،  ٢٠٩٨ت النثرية نحو    المصروفا
لدورة واحدة بـالمزارع    )  افدنة انتاج سمكى خليط    ٥(الجدول ان التكاليف االستثمارية للحوض محل الدراسة        

من % ٣,٠٨، باهمية نسبية بلغت نحو  جنيها٥٣٤٣ الدقهلية بلغت نحو الميدانية بمحافظةاالهلية بعينة الدراسة 
، حيث بلغت   فدان/ جنيها ١٠٦٩ للفدان بلغ نحو     ، بمتوسط نصيب  كاليف االنتاج للحوض محل الدراسة    اجمالى ت 

 ١٥٠٠ بلغ نحو    ) افدنة ٥(سة  ، باجمالى قيمة ايجار للحوض محل الدرا       جنيها سنويا  ٣٠٠ االيجار للفدان    قيمة
، وبلغت جملة قيمـة      لدورة واحدة  من اجمالى التكاليف االستثمارية   % ٢٨,١، وباهمية نسبية بلغت نحو      جنيها

لتكاليف االستثمارية من اجمالى ا% ٧١,٩، وباهمية نسبية بلغت نحو حوض/ جنيها٣٨٤٣هالك السنوى نحو اال
 ٨٠السنوى للمنشآت نحو    حيث بلغت قيمة االهالك     ،  فدان/ جنيها ٧٦٩ب للفدان بلغ نحو     ، وبنصي لدورة واحدة 

يب للفدان ، وبنصلتكاليف االستثمارية لدورة واحدةمن اجمالى ا% ١,٥، وباهمية نسبية بلغت نحو حوض/جنيها
، وباهمية حوض/ جنيها٢٠٠٠، وبلغت قيمة االهالك السنوى لالحواض والجسور نحو فدان/ جنيها١٦بلغ نحو 

، وبلغت قيمة االهالك السنوى لمهمـات     فدان/ جنيها ٤٠٠ب للفدان بلغ نحو     وبنصي،  %٣٧,٤نسبية بلغت نحو    
 ٢٧يب للفـدان بلـغ نحـو    ، وبنص%٢,٥ض، وباهمية نسبية بلغت نحو حو/ جنيها ١٣٣ومعدات الصيد نحو    

، %١١,٢، وباهمية نسبية بلغت نحو حوض/ جنيها٦٠٠، وبلغت قيمة االهالك السنوى لالالت نحو      فدان/جنيها
 ٦٥٥، وبلغت تكاليف تطهيـر قنـوات الـرى والـصرف نحـو              فدان/ جنيها ١٢٠ب للفدان بلغ نحو     وبنصي
 ، وبلغت تكـاليف   فدان/ جنيها ١٣١ب للفدان بلغ نحو     ، بنصي %١٢,٣، وباهمية نسبية بلغت نحو      حوض/جنيها

ـ  ٧٥، بنصيب للفدان بلغ نحو      %٧حوض، وباهمية نسبية بلغت نحو      / جنيها ٣٧٥صيانة الجسور نحو     . ا جنيه
ابق ان قيمته بلغت نحو وبالنسبة لمتوسط ما يتحمله الطن المنتج من التكاليف االستثمارية فيتبين من الجدول الس

، جملة االهالك الـسنوى للمنـشآت      له الطن المنتج من كل من االيجار      ، حيث بلغ متوسط ما يتحم      جنيها ٤٩٨
طن على  / جنيها ٤٩٨،  ١٤٠ لصيانة، نحو واالحواض والجسور ومهمات ومعدات الصيد واالالت والتطهير وا       

، بمتوسط تكلفة اجماليـة  حوض/ الف جنيه ١٠٢,٢٧ت للحوض نحو    ، وذلك باجمالى تكاليف انتاج بلغ     الترتيب
  .طن/ جنيها٩٥٣٥، وبمتوسط تكلفة اجمالية للطن بلغ نحو فدان/ الف جنيه٢٠,٤٥احد بلغ نحو للفدان الو

لالنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى )  فدان١٣(رية لحوض بنود التكاليف االستثما): ١٣(جدول رقم 
  بالجنيه.   بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(احواض ترابية بالمزارع االهلية 

  %  نصيب الفدان  ) افدنة٥(حوض   البيـــــان
 ٣,١٥ ٤٠٠ ٢٠٠٠ قيمة المنشآت

 ٧٨,٧٩ ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ تكاليف انشاء االحواض والجسور
 ٠,٦٣ ٨٠ ٤٠٠ قيمة مهمات ومعدات الصيد

 ١١,٠٣ ١٤٠٠ ٧٠٠٠ ماكينة رى
 ٣,١٥ ٤٠٠ ٢٠٠٠ مولد كهربائى
 ٠,٠٠ ٠ ٠ بوابات الصرف

 ٢,٠٦ ٢٦٢ ١٣١٠ تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف
 ١,١٨ ١٥٠ ٧٥٠ تكاليف صيانة الجسور

 ١٠٠ ١٢٦٩٢ ٦٣٤٦٠ جملة التكاليف االستثمارية
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨١٢  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
متوسط تكاليف عوامل االنتاج المستخدمة فى االنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى ) :١٤(جدول رقم 

  لدراسة الميدانية لدورة انتاجية واحدة بعينة ا) انتاج سمكى خليط(احواض ترابية بالمزارع االهلية 
 بالجنيه          .بمحافظة الدقهلية   

  % ) افدنة٥(للحوض  )خليط(للطن  للفدان  البيــــــان
 ٢٣,٢١ ٢٢٥٠٠ ٢٠٩٨ ٤٥٠٠ قيمة الزريعة

 ٤٣,١٨ ٤١٨٥٠ ٣٩٠٢ ٨٣٧٠ )العليقة(قيمة التغذية 
 ١,٧٢ ١٦٦٣ ١٥٥ ٣٣٣ قيمة االسمدة

 ٠,٤٣ ٤٢٠ ٣٩ ٨٤ تقيمة الوقود والزيو
 ٢٧,٠٨ ٢٦٢٥٠ ٢٤٤٨ ٥٢٥٠ اجور العمالة

 ٤,٣٧ ٤٢٤٠ ٣٩٥ ٨٤٨ مصروفات نثرية

  التكاليف التشغيلية

 ١٠٠,٠٠ ٩٦٩٢٣ ٩٠٣٧ ١٩٣٨٥ جملة التكاليف التشغيلية
 ٢٨,٠٧ ١٥٠٠ ١٤٠ ٣٠٠ االيجار السنوى

 ١,٥٠ ٨٠ ٧ ١٦ )١(قيمة المنشآت
 ٣٧,٤٣ ٢٠٠٠ ١٨٦ ٤٠٠ )١(نشاء االحواض والجسورتكاليف ا

 ٢,٥٠ ١٣٣ ١٢ ٢٧ )٣(قيمة مهمات ومعدات الصيد
  مولد - ماكينة رى(قيمة االالت 

 ١١,٢٣ ٦٠٠ ٥٦ ١٢٠ )٢ ()كهربائى
 ١٢,٢٦ ٦٥٥ ٦١ ١٣١ )٤ (تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف

 ٧,٠٢ ٣٧٥ ٣٥ ٧٥ )٤(تكاليف صيانة الجسور

االهالك 
  السنوى

 ٧١,٩٣ ٣٨٤٣ ٣٥٨ ٧٦٩ الهالك السنوىجملة ا

اجمالى 
التكاليف 
 استثمارية

 ١٠٠ ٥٣٤٣ ٤٩٨ ١٠٦٩ جملة التكاليف استثمارية
  ١٠٢٢٦٧ ٩٥٣٥ ٢٠٤٥٣ اجمالى التكاليف

  . عاما١٥ تم احتساب عمر االصل -٢       . عاما٢٥ تم احتساب عمر االصل -١
  . يتم التطهير والصيانة كل سنتين-٤      . سنوات٣ يتم التجديد كل -٣
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج  وحسبت من جمعت :المصدر

انتاج سمكى (المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع االهلية  -ب
  ).خليط

 افدنـة انتـاج     ٥(راسـة   الى ان الكمية المنتجة من صنف البلطى للحوض محل الد         ) ١٥(يشير الجدول رقم    
حوض ، بمتوسط للفـدان بلـغ   / الف جنيه٩٠,٧٥حوض ، بلغت قيمتها نحو     / طنا ١٠,٢بلغت  )  سمكى خليط 

فدان ، ويبين ذات الجدول الى ان انتاج البلطى بالمزرعة          / الف جنيه  ١٨,١٥فدان ، بقيمة بلغت نحو      / طنا ١,٧
بانتـاج  )  جم ٢٥٠- ٢٠٠وزن للسمكة تراوح بين   ب(تنوع بين ثالث درجات وفقا لوزن السمكة ، درجة اولى           

كجم ، وبقيمـة  / جنيها١٢حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ  / طن ٦,٦بلغ للحوض من تلك الدرجة نحو       
 ١,١حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرجـة بلـغ             / الف جنيه  ٦٦بلغت للمنتج منها بلغت نحو      

 ١٥٠وزن الـسمكة    (وبلغ انتاج الحوض من الدرجة الثانيـة        . فدان/ الف جنيه  ١٣,٢طنا ، وبقيمة بلغت نحو      
 جنيها للكجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منها بلغـت          ٩حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        / طن ٢,٧نحو  ) جم

 طنا ، وبقيمة بلغـت      ٠,٤٥ة بلغ   حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرج        / الف جنيه  ٢٠,٢٥نحو  
 ٠,٩نحـو   )  جـم  ١٠٠وزن الـسمكة    (بينما بلغ انتاج الحوض من الدرجة الثالثـة         . فدان/ جنيها ٤٠٥٠نحو  
 ٤٥٠٠كجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منهـا بلغـت نحـو         / جنيها ٦حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        /طن
 ٩٠٠ كجـم ، وبقيمـة بلغـت نحـو         ١٥٠بلـغ   حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من تلك الدرجة          /جنيه
للحوض محل الدراسـة    ) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى   (وبلغت الكمية المنتجة من صنف البورى       فدان ،   /جنيها

لكجـم ، وبقيمـة   / جنيها٣٠حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ / كجم٣٧٥)   افدنة انتاج سمكى خليط ٥(
فـدان ،   / جنيها ١٨٧٥فدان ، بقيمة بلغت نحو      / كجم ٦٣حوض ، بمتوسط للفدان بلغ      / جنيه ٩٣٧٥بلغت نحو   

 افدنة انتـاج  ٥(راسة للحوض محل الد) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى (وبلغت الكمية المنتجة من صنف طوبارة       
 ٨٧٥٠لكجم ، وبقيمة بلغت نحـو  / جنيها ٢٠حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ      / كجم ٥٢٥ )سمكى خليط 

فدان ، ويبين ذات الجدول ان / جنيها١٧٥٠فدان ، بقيمة بلغت نحو / كجم٨٨حوض ، بمتوسط للفدان بلغ /جنيه
 ١٠٥٠بلغـت   )   افدنـة انتـاج سـمكى خلـيط        ٥(الكمية المنتجة من صنف مبروك للحوض محل الدراسة         



١٨١٣  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
فدان ، بقيمة بلغت نحـو  / كجم١٧٥حوض ، بمتوسط للفدان بلغ / جنيه٥٥٠٠حوض ، بلغت قيمتها نحو     /كجم

يبين الجدول ان انتاج المبروك بالمزرعة تنوع بين مبروك عادى ومبروك سـيلفر ،  فدان ، كما / جنيها ١١٠٠
كجم ، / جنيها٨حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ / كجم٦٠٠بانتاج بلغ للحوض من المبروك العادى نحو 

 ١٠٠حوض ، بمتوسط انتاج للفدان الواحد من ذلك الـصنف بلـغ    / جنيه ٤٠٠٠وبقيمة بلغت للمنتج منه نحو      
 ٤٥٠بينما بلغ انتاج الحوض من صنف مبروك سيلفر نحـو   . فدان/ جنيها ٨٠٠فدان ، وبقيمة بلغت نحو      /كجم
 ١٥٠٠ نحو ٣٠٠ جنيها للكجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منه بلغت     ٤حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        /كجم
وذلك . فدان/ نحو جنيها  فدان ، وبقيمة بلغت   / كجم ٧٥حوض ، بمتوسط انتاج للفدان من ذلك الصنف بلغ          /جنيه

حوض ،  / طن سمك خليط   ١٢,٨٧ بلغ نحو    ) افدنة انتاج سمكى خليط    ٥( محل الدراسة    باجمالى انتاج للحوض  
فدان ، بمتوسط / كجم سمك خليط٢١٤٥حوض ، بمتوسط انتاج للفدان بلغ / الف جنيه  ١٢٠,٣٨بعائد بلغ نحو    
 ١٠٢,٢٧ل ان التكاليف الكلية للحوض بلغت نحو فدان ، ويوضح ذات الجدو/ الف جنيه ٢٤,٠٨عائد بلغ نحو 

 الف  ١٨,١١ الفا جنيه ، بما يحقق للحوض صافى عائد بلغ نحو            ٢٠,٤٥الف جنيه ، بمتوسط للفدان بلغ نحو        
 جنيها ، وبلغت نسبة العائد الى التكاليف للمشروع محـل           ٣٦٢٢جنيه ، بمتوسط صافى عائد للفدان بلغ نحو         

   .٠,١٨ المشروع يحقق اربحية للجنيه المستثمر بلغت  ، اى ان١,١٨الدراسة نحو 
المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع          ) : ١٥(جدول رقم   

  بالجنيه      .لدورة انتاجية واحدة بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(االهلية 
  ) افدنة٥(للحوض   للفدان

  كمية االنتاج  )الوزن(ة الدرج  الصنف
  كجم

  السعر
  كجم/جنيه

  القيمة
  بالجنيه

  كمية االنتاج
  كجم

  القيمة
  جنيه

 ٦٦٠٠٠ ٦٦٠٠ ١٣٢٠٠ ١٢ ١١٠٠ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى 
 ٢٠٢٥٠ ٢٧٠٠ ٤٠٥٠ ٩ ٤٥٠ ) جم١٥٠(درجة ثانية 
 بلطى ٤٥٠٠ ٩٠٠ ٩٠٠ ٦ ١٥٠ )جم١٠٠(درجة ثالثة 

 ٩٠٧٥٠ ١٠٢٠٠ ١٨١٥٠  ١٧٠٠ جملة
 ٩٣٧٥ ٣٧٥ ١٨٧٥ ٣٠ ٦٣ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  العائلة البورية

 ٨٧٥٠ ٥٢٥ ١٧٥٠ ٢٠ ٨٨ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  طوبارة
 ٤٠٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ٨ ١٠٠ عادى
 مبروك ١٥٠٠ ٤٥٠ ٣٠٠ ٤ ٧٥ سيلفر
 ٥٥٠٠ ١٠٥٠ ١١٠٠  ١٧٥ جملة

 ٦٠٠٠ ٧٢٠ ١٢٠٠ ١٠ ١٢٠  قراميط
  ١٢٨٧٠   ٢١٤٥ ى انتاجاجمال

 ١٢٠٣٧٥  ٢٤٠٧٥   اجمالى العائد
 ٩٦٩٢٣  ١٩٣٨٥   التكاليف التشغيلية

 ٥٣٤٣  ١٠٦٩   التكاليف االستثمارية
 ١٠٢٢٦٧  ٢٠٤٥٣   التكاليف الكلية
 ١٨١٠٨  ٣٦٢٢   صافى العائد

 ١,١٨  ١,١٨   نسبة العائد الى التكاليف
 ٠,١٨  ٠,١٨   اربحية الجنيه المستثمر

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر
) انتاج سمكى خلـيط ( اقتصاديات االستزراع شبه المكثف فى احواض ترابية بمزرعة المنزلة الحكومية         -٣

 .بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية
  ) .انتاج سمكى خليط(باالستزراع شبه المكثف بمزرعة المنزلة الحكومية  بنود تكاليف االنتاج السمكى -أ

لالنتـاج الـسمكى   ) فدان واحـد (الى ان جملة التكاليف االستثمارية لحوض    ) ١٦(يشير الجدول رقم    
بعينة الدراسـة الميدانيـة بمحافظـة    ) انتاج سمكى خليط( المكثف بمزرعة المنزلة الحكومية     باالستزراع شبه 

 ٥٨٣من قيمة المنشآت بلغ نحو    ، ويبين ذات الجدول ان نصيب الحوض         الف جنيه  ١٣,٨٧ بلغت نحو    ةالدقهلي
 ٥٨٣ن قيمة ماكينة الـرى نحـو   ، وبلغ نصيب الحوض م%٤,٢سبية باهمية نسبية بلغت نحو  ، باهمية ن  جنيه
 انشاء الحـوض  ، وبلغت تكاليفجملة التكاليف االستثمارية للحوضمن % ٤,٢، باهمية نسبية بلغت نحو   جنيه

، وبلغت قيمة مهمات ومعدات الصيد الالزمة       %٧٢,١ه، باهمية نسبية بلغت نحو       االف جني  ١٠والجسور نحو   

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨١٤  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 جنيه،  ١٦٧ة المولد الكهربائى نحو     ، وبلغ نصيب الحوض من قيم     %١,٢ جنيه، باهمية نسبية نحو      ١٦٧نحو  

 جنيه، باهمية نسبية بلغـت      ٢٠٠٠نحو  الرى والصرف   ، وبلغت قيمة بوابات     %١,٢باهمية نسبية بلغت نحو     
 جنيه، باهميـة نـسبية بلغـت نحـو          ٢٣٠ قنوات الرى والصرف نحو      ، وبلغت تكاليف تطهير   %١٤,٤نحو  
كمـا يـشير    %.٠,٩٨، باهمية نسبية بلغت نحـو        جنيه ١٣٦كاليف صيانة الجسور نحو     ، بينما بلغت ت   %١,٧

لدورة واحـدة   ) فدان واحد انتاج سمكى خليط    (راسة  الى ان التكاليف التشغيلية للحوض محل الد      ) ١٧(الجدول  
ميدانية بلغـت نحـو     بعينة الدراسة ال  ) انتاج سمكى خليط  (باالستزراع شبه المكثف بمزرعة المنزلة الحكومية       

، حيث  كاليف االنتاج للحوض محل الدراسة    من اجمالى ت  % ٩٥,٨، باهمية نسبية بلغت نحو       الف جنيه  ٢٥,٥٣
ليف مـن جملـة التكـا     % ٤٦,٢، باهمية نسبية بلغت نحو       الف جنيه  ١١,٨ض نحو   الزريعة للحو بلغت قيمة   

ها، باهميـة    جني ٩٢٣٥المستهلكة للحوض نحو     )العليقة(، وبلغت قيمة التغذية     التشغيلية للحوض محل الدراسة   
ها، باهمية نسبية بلغت نحـو       جني ١٢٠، وبلغت قيمة الوقود والزيوت للحوض نحو        %٣٦,٢نسبية بلغت نحو    

، %١٢,٤ها، باهمية نسبية بلغت نحو       جني ٣١٦٧جور العمالة السمتخدمة للحوض نحو    ، وبلغت قيمة ا   %٠,٤٧
، وبالنـسبة للتكـاليف     %٤,٧يها، باهمية نسبية بلغـت نحـو         جن ١٢٠٩بينما بلغت المصروفات النثرية نحو      

يمتهـا بلغـت نحـو      ق ان ق  التشغيلية النتاج طن سمك خليط بالحوض محل الدراسة فيتبين من الجدول الساب           
، الوقـود والزيـوت، اجـور العمالـة،     )العليقـة ( جنيها، حيث بلغت قيمة كل من الزريعة، التغذيـة      ٣٦٤٧

كما يبين ذات الجدول    . طن على الترتيب  /، جنيها ١٧٣،  ٤٥٢،  ١٧،  ١٣١٩،  ١٦٨٦المصروفات النثرية نحو    
لدورة واحدة باالستزراع شبه    ) كى خليط فدان واحد انتاج سم   (ان التكاليف االستثمارية للحوض محل الدراسة       

لدقهلية بلغـت نحـو   بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة ا) انتاج سمكى خليط(المكثف بمزرعة المنزلة الحكومية     
، حيـث   محل الدراسة من اجمالى تكاليف االنتاج للحوض      % ٤,٢، باهمية نسبية بلغت نحو       الف جنيه  ٢٦,٦٤

لتكاليف االستثمارية  من اجمالى ا  % ٢٧نيها سنويا، وباهمية نسبية بلغت نحو      ج ٣٠٠ االيجار للفدان    بلغت قيمة 
مـن  % ٧٣، وباهمية نسبية بلغـت نحـو         جنيها ٨١٢مة االهالك السنوى نحو     ، وبلغت جملة قي   لدورة واحدة 

،  جنيهـا  ٢٣الك الـسنوى للمنـشآت نحـو        ، حيث بلغت قيمة االه    لتكاليف االستثمارية لدورة واحدة   اجمالى ا 
، وبلغت قيمة االهالك السنوى     لتكاليف االستثمارية لدورة واحدة   من اجمالى ا  % ٢,١ة نسبية بلغت نحو     وباهمي

، وبلغت قيمة االهالك السنوى لمهمات      %٣٦ها، وباهمية نسبية بلغت نحو       جني ٤٠٠لالحواض والجسور نحو    
 السنوى لـالالت نحـو      ، وبلغت قيمة االهالك   %٥يها، وباهمية نسبية بلغت نحو       جن ٥٦ومعدات الصيد نحو    

 ١١٥، وبلغت تكاليف تطهير قنوات الرى والـصرف نحـو           %١٣,٥، وباهمية نسبية بلغت نحو       جنيها ١٥٠
بية ، وباهميـة نـس   جنيهـا ٦٨كاليف صيانة الجسور نحو ، وبلغت ت%١٠,٤، وباهمية نسبية بلغت نحو    جنيها

اليف االستثمارية فيتبـين مـن الجـدول        وبالنسبة لمتوسط ما يتحمله الطن المنتج من التك       . %٦,١بلغت نحو   
، جملـة   له الطن المنتج من كل من االيجار      ، حيث بلغ متوسط ما يتحم      جنيها ١٥٩ابق ان قيمته بلغت نحو      الس

  ومعدات الصيد واالالت والتطهير والصيانة، االهالك السنوى للمنشآت واالحواض والجسور ومهمات
لالنتاج السمكى باالستزراع شبه المكثف ) فدان واحد( لحوض بنود التكاليف االستثمارية): ١٦(جدول رقم 

    بالجنيه  .  بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(بمزرعة المنزلة الحكومية 
  %  )فدان واحد(حوض   البيـــــان
 ٤,٢١ ٥٨٣ *قيمة المنشآت

 ٧٢,١٢ ١٠٠٠٠ تكاليف انشاء االحواض والجسور
 ١,٢٠ ١٦٧ ات ومعدات الصيدقيمة مهم

 ٤,٢١ ٥٨٣ *ماكينة رى
 ١,٢٠ ١٦٧ *مولد كهربائى

 ١٤,٤٢ ٢٠٠٠ بوابات الرى والصرف
 ١,٦٦ ٢٣٠ تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف

 ٠,٩٨ ١٣٦ تكاليف صيانة الجسور
 ١٠٠ ١٣٨٦٦ جملة التكاليف االستثمارية

  . زلة الحكومية حوض لالستزراع شبه المكثف بمزرعة المن١٢ تخدم *
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر



١٨١٥  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 الـف   ٢٦,٦٤طن على الترتيب ، وذلك باجمالى تكاليف انتاج بلغت للحـوض نحـو              / جنيها ٤٣،  ١١٦نحو  
  . طن/ جنيها٣٨٠٦حوض ، وبمتوسط تكلفة اجمالية للطن بلغ نحو /جنيه

تكاليف عوامل االنتاج المستخدمة فى االنتاج السمكى باالستزراع شبه المكثف بمزرعة ) : ١٧(رقم جدول 
 بالجنيه  .بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(المنزلة الحكومية 

  % )خليط(للطن  للفدان  البيــــــان
 ٤٦,٢٢ ١٦٨٦ ١١٨٠٠ قيمة الزريعة

 ٣٦,١٧ ١٣١٩ ٩٢٣٥ )العليقة(قيمة التغذية 
 ٠,٠٠ ٠ ٠ قيمة االسمدة

 ٠,٤٧ ١٧ ١٢٠ قيمة الوقود والزيوت
 ١٢,٤٠ ٤٥٢ ٣١٦٧ اجور العمالة

 ٤,٧٤ ١٧٣ ١٢٠٩ مصروفات نثرية

  التكاليف التشغيلية

 ١٠٠ ٣٦٤٧ ٢٥٥٣١ جملة التكاليف التشغيلية
 ٢٦,٩٧ ٤٣ ٣٠٠ االيجار السنوى

 ٢,١٠ ٣ ٢٣ )١(قيمة المنشآت
 ٣٥,٩٧ ٥٧ ٤٠٠ )١(تكاليف انشاء االحواض والجسور

 ٥,٠٠ ٨ ٥٦ )٣(قيمة مهمات ومعدات الصيد
 بوايات رى -ماكينة رى(قيمة االالت 
 ١٣,٤٩ ٢١ ١٥٠ )٢ () مولد كهربائى-وصرف 

 ١٠,٣٨ ١٦ ١١٥ )٤ (تكالبف تطهير قنوات الرى والصرف
 ٦,١١ ١٠ ٦٨ )٤(تكاليف صيانة الجسور

  االهالك السنوى

 ٧٣,٠٣ ١١٦ ٨١٢ جملة االهالك السنوى

اجمالى التكاليف 
 استثمارية

 ١٠٠,٠٠ ١٥٩ ١١١٢ جملة التكاليف استثمارية
  ٣٨٠٦ ٢٦٦٤٣ اجمالى التكاليف

  . عاما١٥ تم احتساب عمر االصل -٢       . عاما٢٥ تم احتساب عمر االصل -١
  .ير والصانة كل سنتين يتم التطه-٤      . سنوات٣ يتم التجديد كل -٣
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر

انتـاج  ( المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع شبه المكثف بمزرعة المنزلـة الحكوميـة              -ب
  ) سمكى خليط
فدان واحـد انتـاج     (ن صنف البلطى للحوض محل الدراسة       الى ان الكمية المنتجة م    ) ١٨(يشير الجدول رقم    

 الف جنيه ، ويبين ذات الجـدول الـى ان انتـاج             ٦٤,٥ طنا ، بلغت قيمتها نحو       ٦,٢٥بلغت  )  سمكى خليط 
- ٢٠٠بوزن للسمكة تراوح بـين (البلطى بالمزرعة تنوع بين ثالث درجات وفقا لوزن السمكة ، درجة اولى    

كجم / جنيها ١٢ طن ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ         ٣,٥ن تلك الدرجة نحو     بانتاج بلغ للحوض م   )  جم ٢٥٠
وزن الـسمكة  ( الف جنيه ، وبلغ انتاج الحوض من الدرجة الثانيـة  ٤٢، وبقيمة بلغت للمنتج منها بلغت نحو        

 جنيها للكجم ، وبقيمة بلغت للمنـتج منهـا          ٩حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        / طن ٢نحو  )  جم ١٥٠
 ٠,٧٥نحـو   )  جـم  ١٠٠وزن السمكة   ( الف جنيه ، بينما بلغ انتاج الحوض من الدرجة الثالثة            ١٨ بلغت نحو 

 جنيـه ،  ٤٥٠٠كجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منها بلغـت نحـو           / جنيها ٦طن ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        
حـد  فـدان وا  (للحوض محل الدراسة    ) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى   (وبلغت الكمية المنتجة من صنف البورى       

 ٦٠٠٠كجم ، وبقيمة بلغت نحـو       /جنيها ٣٠ كجم، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ        ٢٠٠)  انتاج سمكى خليط    
فدان واحد انتاج سمكى (جنيه ، ويبين ذات الجدول ان الكمية المنتجة من صنف مبروك للحوض محل الدراسة 

ان انتاج المبروك بالمزرعة يبين الجدول   جنيه، كما١١٠٠بلغت قيمتها نحو حوض ، / كجم٢٠٠بلغت )  خليط
 كجم ، بمتوسط سعر ٧٥بانتاج بلغ للحوض من المبروك العادى نحو تنوع بين مبروك عادى ومبروك سيلفر ، 

بينما بلغ انتاج الحوض من صنف      .  جنيه   ٦٠٠كجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منه نحو        / جنيها ٨بيع مزرعى بلغ    
 جنيها للكجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منه بلغت   ٤مزرعى بلغ    كجم ، بمتوسط سعر بيع       ١٢٥مبروك سيلفر نحو    

 طن  ٧بلغ نحو   ) فدان واحد انتاج سمكى خليط    ( جنيه ، وذلك باجمالى انتاج للحوض محل الدراسة          ٥٠٠نحو  
 الف جنيه ، ويوضح ذات الجدول ان التكاليف الكلية للحوض بلغت نحـو              ٧٥,١سمك خليط ، بعائد بلغ نحو       

 الف جنيه ، وبلغت نـسبة العائـد الـى    ٤٨,٤٦بما يحقق للحوض صافى عائد بلغ نحو       الف جنيه ،     ٢٦,٦٤
  .١,٨٢ربحية للجنيه المستثمر بلغت  ، اى ان المشروع يحقق ا٢,٨٢التكاليف للمشروع محل الدراسة نحو 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨١٦  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع شبه المكثف بمزرعة المنزلة ) : ١٨(جدول رقم 

  .بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية) انتاج سمكى خليط(حكومية ال
  القيمة بالجنيه  )كجم/جنيه(السعر   كمية االنتاج بالكجم  )الوزن(الدرجة   الصنف  للفدان

 ٤٢٠٠٠ ١٢ ٣٥٠٠ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى 
 ١٨٠٠٠ ٩ ٢٠٠٠ ) جم١٥٠(درجة ثانية 
 بلطى ٤٥٠٠ ٦ ٧٥٠ )جم١٠٠(درجة ثالثة 

 ٦٤٥٠٠  ٦٢٥٠ جملة
 ٦٠٠٠ ٣٠ ٢٠٠ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  العائلة البورية

 ٦٠٠ ٨ ٧٥ عادى
 مبروك ٥٠٠ ٤ ١٢٥ سيلفر
 ١١٠٠  ٢٠٠ جملة

 ٣٥٠٠ ١٠ ٣٥٠  قراميط
   ٧٠٠٠ اجمالى انتاج
 ٧٥١٠٠   اجمالى العائد

 ٢٥٥٣١   التكاليف التشغيلية
 ١١١٢   التكاليف االستثمارية

 ٢٦٦٤٣   تكاليف الكليةال
 ٤٨٤٥٧   صافى العائد

 ٢,٨٢   نسبة العائد الى التكاليف
 ١,٨٢   اربحية الجنيه المستثمر

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر
بعينـة الدراسـة   ) اج سـمكى خلـيط  انت( اقتصاديات االستزراع السمكى باالستزراع فى اقفاص عائمة         -٤

 .الميدانية بمحافظة الدقهلية
 ) .انتاج سمكى خليط( بنود تكاليف االنتاج السمكى باالستزراع فى اقفاص عائمة -أ

لالنتاج السمكى باالسـتزراع  )  قفص١٦(الى ان جملة التكاليف االستثمارية لمزرعة    ) ١٩(يشير الجدول رقم    
 الف جنيـه  ٧٨,١٥بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية بلغت نحو ) ليطانتاج سمكى خ(فى اقفاص عائمة    

 الف جنيه ، ويبين الجدول السابق ان قيمة االساسـيات الخـشبية للمزرعـة    ٤,٨٩، بنصيب للقفص بلغ نحو   
مـن جملـة التكـاليف االسـتثمارية        % ٢٠,٥ الف جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو         ١٦محل الدراسة بلغت    

 ٢١,٦ جنيها ، وبلغت تكاليف البراميل البالستيك للمزرعة نحـو       ١٠٠٠ة ، وبنصيب للقفص بلغ نحو       للمزرع
 االف جنيه ، وبلغت قيمـة       ١٣٥٠، وبنصيب للقفص بلغ نحو      % ٢٧,٦الف  جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو         

 ١٧٥٠ نحـو  ، وبنصيب للقفص بلـغ % ٣٥,٨ الف جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو     ٢٨الشبك للمزرعة نحو    
، % ٥,١ االف جنيـه ، باهميـة نـسبية بلغـت نحـو      ٤جنيها ، وبلغت قيمة غطاء االقفاص للمزرعة نحو       

، %٣,١ جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو        ٢٤٠٠ جنيها ، وبلغ اجر النجار نحو        ٢٥٠وبنصيب للقفص بلغ نحو     
 باهمية نسبية بلغـت نحـو        جنيه ،  ٢٤٠٠ جنيها ، وبلغت اجر تصنيع الشبك        ١٥٠وبنصيب للقفص بلغ نحو     

 جنيـه ،  ٧٥٠ جنيها ، وبلغت تكلفة التثبيت البرى والبحـرى نحـو   ١٥٠، وبنصيب للقفص بلغ نحو  % ٣,١
 ١٠٠٠ جنيها، وبلغت قيمة القـارب نحـو         ٤٧، وبنصيب للقفص بلغ نحو      % ٠,٩٦باهمية نسبية بلغت نحو     

 جنيها ، بينما بلغت قيمة كشك االقامة        ٦٣ ، وبنصيب للقفص بلغ نحو    % ١,٣جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو       
كما ..  جنيها   ١٢٥، وبنصيب للقفص بلغ نحو      % ٢,٦ جنيه ، باهمية نسبية بلغت نحو        ٢٠٠٠والحراسة نحو   

)  قفص انتاج سـمكى خلـيط      ١٦(الى ان التكاليف التشغيلية للمورعة محل الدراسة        ) ٢٠(يشير الجدول رقم    
،  الـف جنيـه    ١٤١,١٢دقهلية بلغت نحـو     نة الدراسة الميدانية بمحافظة ال    لدورة واحدة باالقفاص العائمة بعي    

من اجمالى تكاليف االنتاج للمزرعة محل الدراسة ، بمتوسط تكلفة تـشغيلية        % ٩٢,٧باهمية نسبية بلغت نحو     
 جنيهـا،   ٣٥,٢قفص ، حيث بلغت قيمة الزريعة للمزرعـة نحـو           / الف جنيها  ٩,٦٥للقفص الواحد بلغ نحو     

من جملة التكاليف التشغيلية للمزرعة محل الدراسـة ، بمتوسـط للقفـص             % ٢٤,٩سبية بلغت نحو    باهمية ن 



١٨١٧  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 الـف جنيهـا،     ٧٤,٤المستهلكة للمزرعة نحـو     ) العليقة( جنيها ، وبلغت قيمة التغذية       ٢٢٠٠الواحد بلغ نحو    

يمـة الوقـود     جنيهـا ، وبلغـت ق      ٤٦٥٠، بمتوسط للفدان الواحد بلغ نحو       % ٥٢,٧باهمية نسبية بلغت نحو     
 ٣٢، بمتوسط للقفص الواحد بلغ نحو       % ٠,٣٦ جنيها، باهمية نسبية بلغت نحو       ٥١٢والزيوت للمزرعة نحو    

 الف جنيه ، باهمية نـسبية بلغـت نحـو           ١٩,٣جنيها ، وبلغت قيمة اجور العمالة السمتخدمة للمزرعة نحو          
 الف جنيهـا،    ١١,٧ت النثرية نحو     جنيها ، بينما بلغت المصروفا     ١٢٠٦، بمتوسط للقفص بلغ نحو      % ١٣,٧

 جنيها ، وبالنسبة للتكاليف التشغيلية النتـاج        ٧٣٢، بمتوسط للقفص بلغ نحو      % ٨,٣باهمية نسبية بلغت نحو     
 جنيها ، حيث بلغت قيمة      ٤٥٥٨طن سمك خليط محل الدراسة فيتبين من الجدول السابق ان قيمتها بلغت نحو              

 ،  ١١٣٧ الوقود والزيوت ، اجور العمالة ، المصروفات النثريـة نحـو             ،) العليقة(كل من الزريعة ، التغذية      
كما يبين ذات الجدول ان التكـاليف االسـتثمارية       . . طن على الترتيب  / ، جنيها  ٣٧٨ ،   ٦٢٣ ،   ١٧ ،   ٢٤٠٣

لدورة واحدة االقفاص العائمة بعينة الدراسة الميدانيـة        )  قفص انتاج سمكى خليط    ١٦(للمزرعة محل الدراسة    
من اجمالى تكاليف االنتـاج  % ٧,٣ الف جنيها ، باهمية نسبية بلغت نحو     ١١,٠٦ظة الدقهلية بلغت نحو     بمحاف

 جنيها  ٨٠٠ جنيها ، حيث بلغت قيمة االيجار        ٦٩٢للمزرعة محل الدراسة ، بمتوسط نصيب للقفص بلغ نحو          
دورة واحـدة ، بمتوسـط      من اجمالى التكاليف االستثمارية ل    % ٧,٢مزرعة ، باهمية نسبية بلغت نحو       /سنويا

 جنيهـا ،  ١٠,٢٦ جنيها ، وبلغت جملة قيمة االهالك الـسنوى للمزرعـة نحـو            ٥٠نصيب للقفص بلغ نحو     
من اجمالى التكاليف االستثمارية لدورة واحدة ، وبنصيب للقفص بلغ نحـو     % ٩٢,٨وباهمية نسبية بلغت نحو     

 ١٣٣بالمزرعـة نحـو     ) االقامة والحراسـة  كشك  ( جنيها ، حيث بلغت قيمة االهالك السنوى للمنشآت          ٦٤٢
من اجمالى التكاليف االستثمارية لدورة واحدة ، وبنـصيب         % ١,٢مزرعة ، وباهمية نسبية بلغت نحو       /جنيها

مزرعة ، وباهمية نـسبية     / جنيها ٦٧ جنيهات ، وبلغت قيمة االهالك السنوى للقارب  نحو           ٨للقفص بلغ نحو    
لمـستلزمات اقامـة      جنيهات ، وبلغت قيمة االهالك السنوى      ٤نحو  ، وبنصيب للقفص بلغ     % ٠,٦بلغت نحو   

، وبنصيب للقفـص بلـغ نحـو    % ٢٧,٨مزرعة ، وباهمية نسبية بلغت نحو      / جنيها ٣٠٧٧االقفاص العائمة  نحو     
مزرعـة ، وباهميـة نـسبية    / جنيها١٣٣ جنيها ، وبلغت قيمة االهالك السنوى لمهمات ومعدات الصيد نحو        ١٩٢

) مولد كهربـائى  ( جنيهات ، وبلغت قيمة االهالك السنوى لالالت         ٨ ، وبنصيب للقفص بلغ نحو       %١,٢بلغت نحو   
 جنيهـات ، وبلغـت      ٨، وبنصيب للقفص بلغ نحـو       % ١,٢مزرعة ، وباهمية نسبية بلغت نحو       / جنيها ١٣٣نحو  

، % ٢,٩حـو   مزرعة ، وباهميـة نـسبية بلغـت ن        / جنيها ٣٢٠تكاليف تطهير المياه من الحشائش والنباتات نحو        
  ، مزرعة/ جنيها٦٤٠٠ات االقفاص نحو  جنيها ، وبلغت تكاليف صيانة مكون٢٠بنصيب للقفص بلغ نحو 

  قفص١٦ والجمالى مزرعة مكونة منم٤×م١٠×م ١٠تثمارية  لقفص سمكى مساحته التكاليف االس): ١٩(جدول 
  البيــــــان  عناصر االتكلفة

القيمة 
بالجنيه 
  للقفص

  القيمة بالجنيه
  زرعةللم

  ) قفص١٦(
%  

 ٢٠,٤٧ ١٦٠٠٠ ١٠٠٠  . حمال للبراميل٣٢+  زوايا خشبية ٤+  مراين ٨عدد   األساسات الخشبية
 ٢٧,٦٤ ٢١٦٠٠ ١٣٥٠  . أجرة تحميل٧٠ + ١٢٨٠=  جنيه ٨٠×  برميل ١٦عدد   براميل بالستيك

 ٣٥,٨٣ ٢٨٠٠٠ ١٧٥٠  . جنيه الكيلو٧٠ × ١٢/ ملى متر ١٣ كيلو شباك ٢٥  شباك
 جنيه خيط ٤٠+  جنيه ٢١٠=  جنيه ٧٠×  كيلو شباك ٣  قفصغطاء لل

 ٥,١٢ ٤٠٠٠ ٢٥٠  .وأجرة تفصيل غطاء القفص لمنع قفز السمك خارج القفص
 ٣,٠٧ ٢٤٠٠ ١٥٠  .أجرة نجار فى تصنيع الهيكل الخشبى للقفص الواحد   أجر نجار

أجر تصنيع شبك 
 ٣,٠٧ ٢٤٠٠ ١٥٠  .أجرة تصنيع شبك القفص  القفص
رى التثبيت الب

  والبحرى
 = ٨× كيلو٣٠هلب  + ٤٨٠=  جنيه ٣٠×  كيلو ١٦حبال 
 ٠,٩٦ ٧٥٠ ٤٧   ج٧٥٠= ج ٣٠=  اوتاد خشبية للتثبيت البرى ٣+  ج٢٤٠

 ١,٢٨ ١٠٠٠ ٦٣  )فلوكة ( ثمن قارب   قارب
كشك خشبى 

 ٢,٥٦ ٢٠٠٠ ١٢٥   جنيه كشك خشبى لإلقامة والحراسة لخدمة  األقفاص٢٠٠٠  لإلقامة
 ١٠٠ ٧٨١٥٠ ٤٨٨٥  االجمالى

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨١٨  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
وبالنسبة لمتوسط ما يتحمله الطن المنـتج  .  جنيها٤٠٠، بنصيب للفدان بلغ نحو     % ٥٧,٩وباهمية نسبية بلغت نحو     

 جنيها ، حيث بلغ متوسط ما يتحملـه         ٣٥٧بلغت نحو   من التكاليف االستثمارية فيتبين من الجدول السابق ان قيمته          
الطن المنتج من كل من االيجار ، جملة االهالك السنوى للمنشآت والقارب واالقفاص ومهمات ومعـدات الـصيد                  

طن على الترتيب ، وذلك باجمـالى تكـاليف انتـاج بلغـت             / جنيها ٣٣٢ ،   ٢٦واالالت والتطهير والصيانة، نحو     
 جنيه ، وبمتوسط تكلفـة     ٩٥١٢ف جنيه ، بمتوسط تكلفة اجمالية للقفص الواحد بلغ نحو            ال ١٥٢,١٩للمزرعة نحو   

  .طن/ جنيها٤٩١٦اجمالية للطن بلغ نحو 
  تكاليف عوامل االنتاج المستخدمة فى االنتاج السمكى باالستزراع فى اقفاص عائمة ): ٢٠(جدول رقم 

 )انتاج سمكى خليط(
  % حوضلل )خليط(للطن  للفدان  البيــــــان

 ٢٤,٩٤ ٣٥٢٠٠ ١١٣٧ ٢٢٠٠ قيمة الزريعة
 ٥٢,٧٢ ٧٤٤٠٠ ٢٤٠٣ ٤٦٥٠ )العليقة(قيمة التغذية 

 ٠,٠٠ ٠ ٠ ٠ قيمة االسمدة
 ٠,٣٦ ٥١٢ ١٧ ٣٢ قيمة الوقود والزيوت

 ١٣,٦٨ ١٩٣٠٠ ٦٢٣ ١٢٠٦ اجور العمالة
 ٨,٣٠ ١١٧١٢ ٣٧٨ ٧٣٢ مصروفات نثرية

  التكاليف التشغيلية

 ١٠٠,٠٠ ١٤١١٢٤ ٤٥٥٨ ٨٨٢٠ ف التشغيليةجملة التكالي
 ٦,٠٤ ٨٠٠ ٢٦ ٥٠ االيجار السنوى

 ١,٢١ ١٣٣ ٤ ٨ )١(المنشآت
 ٠,٦٠ ٦٧ ٢ ٤  )١(القارب

 ٢٧,٨١ ٣٠٧٧ ٩٩ ١٩٢ )١(مستلزمات انشاء القفص
 ١,٢١ ١٣٣ ٤ ٨ )٢(مهمات ومعدات الصيد

 ١,٢١ ١٣٣ ٤ ٨ )١()د كهربائىمول(االالت 
 ٢,٨٩ ٣٢٠ ١٠ ٢٠ )٣(تكالبف تطهير المياه من الحشائش والنباتات

 ٥٧,٨٥ ٦٤٠٠ ٢٠٧ ٤٠٠ )٣(تكاليف صيانة لمكونات القفص

االهالك 
  السنوى

 ٩٢,٧٧ ١٠٢٦٤ ٣٣٢ ٦٤٢ جملة االهالك السنوى

اجمالى 
التكاليف 
 استثمارية

 ١٠٠,٠٠ ١١٠٦٤ ٣٥٧ ٦٩٢ جملة التكاليف استثمارية
  ١٥٢١٨٨ ٤٩١٦ ٩٥١٢ اجمالى التكاليف

  . يتم التطهير والصانة سنويا-٣   .   سنوات٣ يتم التجديد كل -٢   .      عاما١٥اب عمر االصل  تم احتس-١
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج  جمعت وحسبت من :المصدر

 ) .انتاج سمكى خليط( عائمة  المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع فى اقفاص-ب
 قفـص  ١٦(الى ان الكمية المنتجة من صنف البلطى للمزرعة محل الدراسة    ) ٢١(يشير الجدول رقم    

، بمتوسط سعر بيع مزرعى  ) جم٢٥٠-٢٠٠وزن ( الدرجة االولى  كجم من١٤٤٠بلغت )  انتاج سمكى خليط
 كجم ، بقيمة بلغت نحـو       ٩٠وسط للقفص بلغ     الف جنيه ، بمت    ١٧,٢٨، بلغت قيمتها نحو     كجم  / جنيها ١٢بلغ  

للمزرعة محل الدراسـة    ) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى   ( جنيه وبلغت الكمية المنتجة من صنف البورى         ١٠٨٠
كجم ، وبقيمـة  / جنيها٣٠حوض ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ    / كجم ٣٦٠)   قفص انتاج سمكى خليط    ١٦(

 جنيها ، وبلغت الكميـة  ٦٧٥ كجم ، بقيمة بلغت نحو       ٢٢,٥ الف جنيا ، بمتوسط للقفص بلغ        ١٠,٨بلغت نحو   
)   قفص انتاج سمكى خليط١٦(للمزرعة محل الدراسة ) جم٢٥٠-٢٠٠درجة اولى (المنتجة من صنف طوبارة 

 جنيه ، بمتوسط للقفص ٧٢٠٠لكجم ، وبقيمة بلغت نحو / جنيها٢٠ كجم ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ ٣٦٠
 جنيها ، ويبين ذات الجدول ان الكمية المنتجة من صنف مبروك          ٤٥٠ بلغت نحو    فدان ، بقيمة  / كجم ٢٢,٥بلغ  

 الـف   ١٩٥,٨٤، بلغت قيمتها نحو     / طن ٢٨,٨بلغت  )   قفص انتاج سمكى خليط    ١٦(للمزرعة محل الدراسة    
 الف جنيه ، كما يبين الجـدول ان انتـاج           ١٢,٢٤ كجم ، بقيمة بلغت نحو       ١٨٠٠جنيه ، بمتوسط للقفص بلغ      

بانتاج بلغ للمزرعة من المبروك العـادى نحـو   ك بالمزرعة تنوع بين مبروك عادى ومبروك سيلفر ،        المبرو
 الف جنيه ١٦١,٢٨كجم ، وبقيمة بلغت للمنتج منه نحو / جنيها٨ طنا ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ ٢٠,١٦

بينما .  الف جنيه  ١٠,٠٨ كجم ، وبقيمة بلغت نحو       ١٢٦٠الواحد من ذلك الصنف بلغ       ، بمتوسط انتاج للقفص   
 جنيها للكجم ، ٤ طنا ، بمتوسط سعر بيع مزرعى بلغ     ٨,٦٤بلغ انتاج المزرعة من صنف مبروك سيلفر نحو         



١٨١٩  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 كجم ، ٥٤٠ الف جنيه ، بمتوسط انتاج للقفص من ذلك الصنف بلغ ٣٤,٥٦وبقيمة بلغت للمنتج منه بلغت نحو 

بلـغ  )   قفص انتاج سمكى خليط    ١٦(ة محل الدراسة    وذلك باجمالى انتاج للمزرع   .  جنيها ٢١٦٠وبقيمة بلغت   
 كجم سمك ١٩٣٥ الف جنيه ، بمتوسط انتاج للفدان بلغ ٢٣١,١٢ طن سمك خليط ، بعائد بلغ نحو ٣٠,٩٦نحو 

 الف جنيه ، ويوضح ذات الجدول ان التكاليف الكلية للمزرعة بلغت نحو ١٤,٤٥خليط ، بمتوسط عائد بلغ نحو 
 الف جنيه ، بما يحقق للمزرعة صافى عائد بلغ نحـو            ٩٥١٢سط للقفص بلغ نحو      الف جنيه ، بمتو    ١٥٢,١٩
 جنيها ، وبلغت نسبة العائد الـى التكـاليف          ٤٩٣٣ الف جنيه ، بمتوسط صافى عائد للقفص بلغ نحو           ٧٨,٩٣

   .٠,٥٢ ، اى ان المشروع يحقق اربحية للجنيه المستثمر بلغت ١,٥٢للمشروع محل الدراسة نحو 
  ).انتاج سمكى خليط(المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى باالستزراع فى اقفاص عائمة ) : ٢١(جدول رقم 

  للحوض  للفدان
  كمية االنتاج  )الوزن(الدرجة   الصنف

  كجم
  السعر

  كجم/جنيه
  القيمة
  بالجنيه

  كمية االنتاج
  كجم

  القيمة
  جنيه

 ١٧٢٨٠ ١٤٤٠ ١٠٨٠ ١٢ ٩٠,٠ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى 
 ٠ ٠ ٠ ٩  ) جم١٥٠(ة ثانية درج

 بلطى ٠ ٠ ٠ ٦  )جم١٠٠(درجة ثالثة 
 ١٧٢٨٠ ١٤٤٠ ١٠٨٠  ٩٠,٠ جملة

 ١٠٨٠٠ ٣٦٠ ٦٧٥ ٣٠ ٢٢,٥ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  العائلة البورية
 ٧٢٠٠ ٣٦٠ ٤٥٠ ٢٠ ٢٢,٥ ) جم٢٥٠-٢٠٠(درجة اولى  طوبارة

 ١٦١٢٨٠ ٢٠١٦٠ ١٠٠٨٠ ٨ ١٢٦٠,٠ عادى
 مبروك ٣٤٥٦٠ ٨٦٤٠ ٢١٦٠ ٤ ٥٤٠,٠ سيلفر
 ١٩٥٨٤٠ ٢٨٨٠٠ ١٢٢٤٠  ١٨٠٠,٠ جملة

  ٣٠٩٦٠   ١٩٣٥ اجمالى انتاج
 ٢٣١١٢٠  ١٤٤٤٥   اجمالى العائد

 ١٤١١٢٤  ٨٨٢٠   التكاليف التشغيلية
 ١١٠٦٤  ٦٩٢   التكاليف االستثمارية

 ١٥٢١٨٨  ٩٥١٢   التكاليف الكلية
 ٧٨٩٣٢  ٤٩٣٣   صافى العائد
 ١,٥٢  ١,٥٢   تكاليفنسبة العائد الى ال

 ٠,٥٢  ٠,٥٢   اربحية الجنيه المستثمر
  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر

 . مقارنة المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى فى ظل انماط االستزراع محل الدراسة -٥
مزرعـة  (جمالى االنتاج السمكى باالستزراع التقليدى فى احواض ترابيـة          الى ان ا  ) ٢٢(يشير الجدول رقم    

 طنا ، بمتوسط انتاج للفـدان بلـغ         ٢٥,٣٩بلغ نحو   )  فدان انتاج سمكى خليط    ١٣(لحوض  ) المنزلة الحكومية 
 افدنة انتاج سـمكى     ٥( كجم ، وبلغ باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية لحوض             ١٩٥٣
مزرعـة  ( كجم ، وبلغ باالستزراع شبه المكثـف         ٢١٤٥ طنا ، بمتوسط انتاج للفدان بلغ        ١٢,٨٧ نحو   )خليط

 طن ، بينما بلغ باالستزراع فـى اقفـاص          ٧نحو  ) فدان واحد انتاج سمكى خليط    (لحوض  ) المنزلة الحكومية 
 كجـم ،    ١٩٣٥ طنا ، بمتوسط انتاج للقفص بلغ        ٣٠,٩٦نحو  )  قفص انتاج سمكى خليط    ١٦(عائمة لمزرعة   

نحـو  ) مزرعة المنزلة الحكوميـة   (وذلك باجمالى عائد للحوض بلغ باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية           
 الف جنيه ، وبلغ للحوض باالستزراع التقليـدى فـى          ٢٠,٢٢ الف جنيه ، بمتوسط عائد للفدان بلغ         ٢٦٢,٨٩

 الـف جنيـه ،      ٢٤,٠٨ئد للفدان بلغ     الف جنيه ، بمتوسط عا     ١٢٠,٣٨احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو      
 الف جنيـه ، بينمـا بلـغ للمزرعـة           ٧٥,١نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية    (وبلغ باالستزراع شبه المكثف     

 الـف جنيـه ،      ١٤,٤٥ الف جنيه ، بمتوسط عائد للقفص بلـغ          ٢٣١,١٢باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو      
مزرعـة  (واحدة  باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية        وبلغت التكاليف االستثمارية للحوض لدورة انتاجية       

 جنيها ، وبلغت للحوض باالسـتزراع       ١١٠٧ الف جنيه ، بمتوسط للفدان بلغ        ١٤,٣٩نحو  ) المنزلة الحكومية 
 جنيهـا ،    ١٠٦٩ الف جنيه ، بمتوسط للفـدان بلـغ          ٥,٣٤التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو        

 جنيـه ، بينمـا بلغـت للمزرعـة     ١١١٢نحـو  ) مزرعة المنزلة الحكومية( المكثف  وبلغت باالستزراع شبه  
 جنيـه وبلغـت التكـاليف       ٦٩٢ الف جنيه ، بمتوسط للقفص بلغ        ١١,٠٦باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو      

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٢٠  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 الـف   ٢٠٢,٣٢نحـو   ) مزرعة المنزلة الحكومية  (التشغيلية للحوض باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية        

 الف جنيه ، وبلغت للحوض باالستزراع التقليدى فـى احـواض ترابيـة              ١٥,٥٦متوسط للفدان بلغ    جنيه ، ب  
 الف جنيه ، وبلغت باالستزراع شـبه        ١٩,٣٩ الف جنيه ، بمتوسط للفدان بلغ        ٩٦,٩٢بالمزارع األهلية نحو    

اع فـى اقفـاص      الف جنيه ، بينما بلغت للمزرعة باالستزر       ٢٥,٥٣نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (المكثف  
 الف جنيه ، باجمالى تكـاليف بلغـت للحـوض        ٨,٨٢ الف جنيه ، بمتوسط للقفص بلغ        ١٤١,١٢عائمة نحو   

 الـف جنيـه ، بمتوسـط        ٢١٦,٧١نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية      
ض ترابية بالمزارع األهلية نحو      الف جنيه ، وبلغت للحوض باالستزراع التقليدى فى احوا         ١٦,٦٧للفدان بلغ   
مزرعـة  ( الف جنيه ، وبلغت باالستزراع شـبه المكثـف           ٢٠,٤٥ الف جنيه ، بمتوسط للفدان بلغ        ١٠٢,٢٦

 الف جنيه ، بينما بلغت للمزرعة باالسـتزراع فـى اقفـاص عائمـة نحـو      ٢٦,٦٤نحو ) المنزلة الحكومية  
 عائد بلغ للحوض باالستزراع التقليدى فـى   بصافى الف جنيه ،٩,٥١ الف جنيه، بمتوسط للقفص بلغ    ١٥٢,١٩

 جنيها  ٣٥٥٢ الف جنيه ، بمتوسط صافى عائد للفدان بلغ          ٤٦,١٨نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (احواض ترابية   
 الف جنيه ، بمتوسط للفـدان  ١٨,١١، وبلغ للحوض باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو    

 الف جنيه ، بينما بلـغ       ٤٨,٤٦نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (ها ، وبلغ باالستزراع شبه المكثف        جني ٣٦٢٢بلغ  
 جنيها ، وبلغت نـسبة  ٤٩٣٣ الف جنيه ، بمتوسط للقفص بلغ ٧٨,٩٣للمزرعة باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو     

، وبلغـت   % ١,٢١نحـو   ) لحكوميةمزرعة المنزلة ا  (العائد الى التكاليف باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية         
، وبلغـت باالسـتزراع شـبه المكثـف     % ١,١٨باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحـو    

، بتحقيـق   % ١,٥٢، بينما بلغت باالستزراع فى اقفاص عائمـة نحـو           %٢,٨٢نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (
 ،  ٠,٢١نحـو   ) مزرعة المنزلة الحكوميـة   (يدى فى احواض ترابية     اربحية للجنيه المستثمر بلغت باالستزراع التقل     

، وبلغت باالسـتزراع شـبه المكثـف      ٠,١٨وبلغت باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو          
  .٠,٥٢ ،  بينما بلغت باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو ١,٨٢نحو ) مزرعة المنزلة الحكومية (

رنة المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى لدورة انتاجية واحدة فى ظل انماط مقا ):٢٢(جدول رقم 
  .االستزراع محل الدراسة

  استزراع تقليدى فى
  احواض ترابية

  )مزرعة المنزلة الحكومية(
استزراع تقليدى فى 

  احواض ترابية
  )مزرعة أهلية(

  استزراع شبه مكثف
مزرعة المنزلة (

  )الحكومية
  ةأقفاص عائم

  البيــان
  للحوض   للفدان

للحوض   للفدان  ) فدان١٣(
  ) أفدنة٥(

  للفدان
  مزرعة  للقفص  )الحوض فدان(

  ) قفص١٦(
 ٣٠٩٦٠  ١٩٣٥  ٧٠٠٠  ١٢٨٧٠  ٢١٤٥  ٢٥٣٩٣  ١٩٥٣ )بالكجم(اجمالى االنتاج السمكى 

 ٢٣١١٢٠ ١٤٤٤٥ ٧٥١٠٠ ١٢٠٣٧٥ ٢٤٠٧٥ ٢٦٢٨٩٠ ٢٠٢٢٢ )بالجنيه(اجمالى العائد 
ورة التكاليف االستثمارية لد

 ١١٠٦٤ ٦٩٢ ١١١٢ ٥٣٤٣ ١٠٦٩ ١٤٣٩٣ ١١٠٧  )بالجنيه(انتاجية واحدة 
 ١٤١١٢٤ ٨٨٢٠ ٢٥٥٣١ ٩٦٩٢٣ ١٩٣٨٥ ٢٠٢٣١٦ ١٥٥٦٣ )بالجنيه(التكاليف التشغيلية
 ١٥٢١٨٨ ٩٥١٢ ٢٦٦٤٣ ١٠٢٢٦٧ ٢٠٤٥٣ ٢١٦٧٠٩ ١٦٦٧٠ )بالجنيه(التكاليف الكلية 

 ٧٨٩٣٢ ٤٩٣٣ ٤٨٤٥٧ ١٨١٠٨ ٣٦٢٢ ٤٦١٨١ ٣٥٥٢ صافى العائد
 ١,٥٢ ١,٥٢ ٢,٨٢ ١,١٨ ١,١٨ ١,٢١ ١,٢١ %نسبة العائد الى التكاليف 
 ٠,٥٢ ٠,٥٢ ١,٨٢ ٠,١٨ ٠,١٨ ٠,٢١ ٠,٢١ اربحية الجنيه المستثمر

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر
 السمكية حول مشكالت ومحددات االستزراع السمكى المرتبطة األهمية النسبية ألراء أصحاب المزارع: ثالثا

  .باالنتاج ومستلزماته بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية
الى مشكلة عدم توافر االعالف مع ارتفاع اسعارها احتلت المرتبـة االولـى    ) ٢٣(يشير الجدول رقم    

انية من حائزى المزارع السمكية االرضية ، تلتها        من مبحوثى عينة الدراسة الميد    % ٨٢,٤باهمية نسبية بلغت    
، تلتها مشكلة عـدم     % ٧٦,٥باهمية نسبية بلغت    ) اثناء نقل الزريعة واثناء االنتاج    (مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد     

، تلتها مشكلة عدم توافر     % ٧٠,٦توافر الزريعة بالحيوية فى الميعاد المناسب لالستزراع باهمية نسبية بلغت           
، تلتها مشكلة ارتفاع تكاليف نقل % ٦٤,٨الكيماوية والعضوية مع ارتفاع اسعارها باهمية نسبية بلغت     االسمدة  



١٨٢١  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
، تلتها مشكلة ارتفاع قيمة شـراء او تـاجير          % ٥٨,٩الزريعة لبعد المفرخ عن المزرعة باهمية نسبية بلغت         

ية مع ارتفاع أسعار األدويـة      ، تلتها مشكلة نقص الخدمات البيطر     % ٥٨,٩معدات الصيد باهمية نسبية بلغت      
، اما بالنسبة لحائزى االقفاص السمكية العائمة فقد احتلت مشكلة انتشار           % ١٧,٧البيطرية باهمية نسبية بلغت     

من مبحوثى عينة الدراسة % ١٠٠بمياه البحيرة المرتبة االولى باهمية نسبية بلغت ) الزقيم/ورد النيل (النباتات 
اص السمكية العائمة ، تلتها مشكلة عدم توافر الزريعة بالحيوية فى الميعاد المناسـب    الميدانية من حائزى االقف   

، تلتها مشكلة ارتفاع تكاليف نقل الزريعة لبعد المفرخ عن المزرعـة        % ٧٣,٣لالستزراع باهمية نسبية بلغت     
،  % ٤٦,٨سبية بلغت ، تلتها مشكلة عدم توافر االعالف مع ارتفاع اسعارها باهمية ن% ٦٠باهمية نسبية بلغت 

، تلتها مـشكلة    % ٣٣,٣باهمية نسبية بلغت    ) اثناء نقل الزريعة واثناء االنتاج    (تلتها مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد      
، تلتها مشكلة ارتفاع    % ٣٣,٣نقص الخدمات البيطرية مع ارتفاع أسعار األدوية البيطرية باهمية نسبية بلغت            

  % .٣٣,٣مية نسبية بلغت قيمة شراء او تاجير معدات الصيد باه
 األهمية النسبية ألراء أصحاب المزارع السمكية حول مشكالت ومحددات االستزراع  )٢٣( جدول رقم 

  السمكى المرتبطة باالنتاج ومستلزماته بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الدقهلية
  مزارع ارضية  نوع المشكلة  م

%  
  الترتيب وفقا

  لالهمية النسبية
اقفاص 

  % ةسمكي
  الترتيب وفقا

  لالهمية النسبية
  ٤ ٤٦,٦٧  ١ ٨٢,٣٥  عدم توافر االعالف مع ارتفاع اسعارها  ١
عدم توافر االسمدة الكيماوية والعضوية مع ارتفاع   ٢

  ٠ ٠,٠٠  ٤ ٦٤,٧١  .اسعارها
عدم توافر الزريعة بالحيوية فى الميعاد المناسب   ٣

  ٢ ٧٣,٣٣  ٣ ٧٠,٥٩  .لالستزراع
  ٣ ٦٠  ٥ ٥٨,٨٢  .قل الزريعة لبعد المفرخ عن المزرعةارتفاع تكاليف ن  ٤
  ٥ ٣٣,٣٣  ٢ ٧٦,٤٧  ) .اثناء نقل الزريعة واثناء االنتاج(ارتفاع نسبة الفاقد   ٥
نقص الخدمات البيطرية مع ارتفاع أسعار األدوية   ٦

  ٥ ٣٣,٣٣  ٧ ١٧,٦٥  البيطرية
  ٥ ٣٣,٣٣  ٥ ٥٨,٨٢  ارتفاع قيمة شراء او تاجير معدات الصيد  ٧
  ١ ١٠٠  ٠ ٠,٠٠  )الزقيم/ ورد النيل(انتشار النباتات بالمياه   ٨

  .٢٠١٣/٢٠١٤بيانات استمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة لموسم اإلنتاج جمعت وحسبت من  :المصدر
  الملخص

 ،  بمحافظـة الدقهليـة   وفقا النظمته  دراسة اقتصاديات االستزرع السمكى   استهدف البحث بصفة رئيسية     
  :دداته ومشكالته بالمحافظة ، وتم التوصل من خالل الدراسة الى النتائج التاليةوالتعرف على مح

 بمقارنة المؤشرات االقتصادية لالنتاج السمكى فى ظل انماط االستزراع محل الدراسة بعينـة الدراسـة                -١
  :تبين ما يلى . الميدانية بمحافظة الدقهلية

) مزرعة المنزلـة الحكوميـة   (يدى فى احواض ترابية بلغ اجمالى االنتاج السمكى باالستزراع التقل    -أ
 كجـم ، وبلـغ      ١٩٥٣ طنا ، بمتوسط انتاج للفدان بلـغ         ٢٥,٣٩نحو  )  فدان انتاج سمكى خليط    ١٣(لحوض  

 ١٢,٨٧نحـو   )  افدنة انتاج سمكى خليط    ٥(باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية لحوض         
) مزرعـة المنزلـة الحكوميـة     ( كجم ، وبلغ باالستزراع شبه المكثف        ٢١٤٥طنا ، بمتوسط انتاج للفدان بلغ       

 ١٦( طن ، بينما بلغ باالستزراع فى اقفاص عائمة لمزرعـة            ٧نحو  ) فدان واحد انتاج سمكى خليط    (لحوض  
  . كجم١٩٣٥ طنا ، بمتوسط انتاج للقفص بلغ ٣٠,٩٦نحو ) قفص انتاج سمكى خليط

) مزرعة المنزلـة الحكوميـة  (راع التقليدى فى احواض ترابية   بلغ اجمالى عائد الحوض باالستز     -ب
 الف جنيه ، وبلغ للحوض باالستزراع التقليـدى         ٢٠,٢٢ الف جنيه ، بمتوسط عائد للفدان بلغ         ٢٦٢,٨٩نحو  

 الف جنيه ،    ٢٤,٠٨ الف جنيه ، بمتوسط عائد للفدان بلغ         ١٢٠,٣٨فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو       
 الف جنيـه ، بينمـا بلـغ للمزرعـة           ٧٥,١نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية    (ع شبه المكثف    وبلغ باالستزرا 

  .  الف جنيه١٤,٤٥ الف جنيه ، بمتوسط عائد للقفص بلغ ٢٣١,١٢باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٢٢  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
مزرعـة المنزلـة    ( بلغ اجمالى تكاليف للحوض باالستزراع التقليدى فـى احـواض ترابيـة              -هـ

 الف جنيه ، وبلغت للحـوض باالسـتزراع     ١٦,٦٧ الف جنيه ، بمتوسط للفدان بلغ        ٢١٦,٧١ نحو) الحكومية
،  الف جنيه٢٠,٤٥متوسط للفدان بلغ   ، ب  الف جنيه  ١٠٢,٢٦ارع األهلية نحو    التقليدى فى احواض ترابية بالمز    
لغت للمزرعـة    الف جنيه ، بينما ب     ٢٦,٦٤نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية    (وبلغت باالستزراع شبه المكثف     

   الف جنيه ،٩,٥١ الف جنيه ، بمتوسط للقفص بلغ ١٥٢,١٩باالستزراع فى اقفاص عائمة نحو 
) مزرعة المنزلة الحكوميـة ( بلغ صافى عائد بلغ للحوض باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية   -و

الستزراع التقليـدى    جنيها ، وبلغ للحوض با     ٣٥٥٢ الف جنيه ، بمتوسط صافى عائد للفدان بلغ          ٤٦,١٨نحو  
 جنيهـا ، وبلـغ   ٣٦٢٢ الف جنيه ، بمتوسط للفـدان بلـغ    ١٨,١١فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو       

 الف جنيه ، بينما بلغ للمزرعة باالستزراع        ٤٨,٤٦نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (باالستزراع شبه المكثف    
  . جنيها٤٩٣٣غ ، بمتوسط للقفص بل الف جنيه ٧٨,٩٣فى اقفاص عائمة نحو 

مزرعـة المنزلـة    ( بلغت نسبة العائد الى التكاليف باالستزراع التقليدى فـى احـواض ترابيـة               -ر
، % ١,١٨، وبلغت باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحـو            % ١,٢١نحو  ) الحكومية

ينما بلغت باالستزراع فى اقفاص     ، ب %٢,٨٢نحو  ) مزرعة المنزلة الحكومية  (وبلغت باالستزراع شبه المكثف     
مزرعة (، بتحقيق اربحية للجنيه المستثمر بلغت باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية            % ١,٥٢عائمة نحو   

، ٠,١٨ ، وبلغت باالستزراع التقليدى فى احواض ترابية بالمزارع األهلية نحو            ٠,٢١نحو  ) المنزلة الحكومية 
 ،  بينمـا بلغـت باالسـتزراع فـى     ١,٨٢نحو ) عة المنزلة الحكومية مزر(وبلغت باالستزراع شبه المكثف    

  .٠,٥٢اقفاص عائمة نحو 
 تبين من دراسة مشكالت ومحددات االستزراع السمكى المرتبطة باالنتاج ومستلزماته انها تمثلت فى عدم -٢

، عدم توافر ) االنتاجاثناء نقل الزريعة واثناء (توافر االعالف مع ارتفاع اسعارها ، ارتفاع نسبة الفاقد 
الزريعة بالحيوية فى الميعاد المناسب لالستزراع ، عدم توافر االسمدة الكيماوية والعضوية مع ارتفاع 
اسعارها ، ارتفاع تكاليف نقل الزريعة لبعد المفرخ عن المزرعة ، ارتفاع قيمة شراء او تاجير معدات 

ورد النيل (دوية البيطرية ، انتشار النباتات الصيد ، نقص الخدمات البيطرية مع ارتفاع أسعار األ
  . بمياه البحيرة) الزقيم/

  :التوصيات
تشجيع قيام جمعيات تعاونية توفر مستلزمات االنتاج كاالعالف ومعدات الصيد باسعار مناسبة وتسويق الناتج  -١

 .للمزارعين
صبعيات فى الميعاد ضرورة التنسيق مع المفرخات للحصول على الكميات المطلوبة من الزريعة واال -٢

 .المحدد
 .توفير وسائل نقل مناسبة مزودة بوحدات االكسجين لنقل الزريعة ، لتقليل الفاقد فى الزريعة اثناء النقل -٣
 .توفير مرشدى اسماك ووسائل ارشادية للمزارعين لتقليل الفاقد االنتاجى والتسويقى فى االسماك -٤
 .عمالة والمرشدين فى مجال االسماكاقامة مراكز تدريب لرفع الكفاءة للمنتجين وال -٥
  .التوسع فى االقراض فى مجال االنتاج السمكى بفائدة مخفضة ، لتشجيع االستثمار فى هذا المجال الهام -٦

  :المراجع
الكفاءة االقتصادية لالستزراع السمكى -) دكتور(، غادة شلبى على مهدى )دكتور(السيد حسن محمد جاد  )١

 .٢٠١٢ العدد األول، مارس –لعشرون المجلد الثانى وا–اد الزراعىالمجلة المصرية لالقتص-فى مصر
  - دراسة اقتصادية لالستزراع السمكى فى محافظة الدقهلية -وآخرون ) دكتور(حسن رمزى القال   )٢

 .٢٠٠١-معهد بحوث االقتصاد الزرعى 



١٨٢٣  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
 االقتصاد  قسم– رسالة ماجستير – اقتصاديات االستزراع السمكى فى مصر –ريهام حمدى المرسى   )٣

  .٢٠١٢  - جامعة الزقازيق – كلية الزراعة –الزراعى 
دراسة اقتصادية ألنماط االنتاج من االستزراع السمكى -وآخرون ) دكتور ( سمير أنور متولى حميده ،   )٤

 معهد بحوث االقتصاد الزراعى ، قسم -وأهم المشاكل والمعوقات التى تواجهه فى محافظة دمياط 
   .٢٠١٣وحدة بحوث دمياط -القليمية البحوث والدراسات ا

 قسم – رسالة دكتوراة – دراسة اقتصادية لالستزراع السمكى فى مصر –) دكتور(محمد جابر عامر   )٥
  .١٩٩٠  - جامعة الزقازيق – كلية الزراعة –االقتصاد الزراعى 

دراسة حالة (ج المزارع السمكية فى مصر دراسة اقتصادية النتا-) دكتور(محمد محمد حسن الشاويش   )٦
 ديسمبر – العدد الرابع -المجلة المصرية لالقتصاد الزرعى ، المجلد الثانى والعشرون-) بمحافظة كفر الشيخ

٢٠١٢.  
 الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لالستزراع السمكى فى األحواض -وآخرون ) دكتور(مصطفى محمد السعدنى   )٧

ديسمبر –العدد الرابع–قتصادرالزراعى،المجلد الثانى والعشرون المجلة المصرية لال-الترابية بمحافظة البحيرة 
٢٠١٢.  

 الوضع الراهن لالستزراع السمكي بحقول األرز والمزارع -واخرون ) دكتور(وحيد محمد البولونى   )٨
  .٢٠٠٦ – معهد بحوث االقتصاد الزراعى -األهلية بمحافظة البحيرة

أعداد -إحصاءات اإلنتاج السمكى-امة لتنمية الثرة السمكيةالهيئة الع -وزارة الزراعة واستصالح االراضى  )٩
  متفرقة

، دراسة اقتصادية النتاج المزارع السمكية فى محافظة دمياط ، رسالة ) دكتور(ياسر توفيق أحمد حمزة  )١٠
  .٢٠٠٣ قسم االقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، -دكتوراه
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Summary  

Research aimed mainly study the economics of fish aquaculture in Dakahlia 
Governorate, through the study of the economics of aquaculture fish production and 
maintain its systems according to their different, and to identify the determinants and the 
problems of fish aquaculture  in the governorate, it was reached the following results: 

 

1. Comparing the economic indicators for the production of fish under the 
Systems of aquaculture in the study sample field in Dakahlia governorate province 
the following: 
A. The total fish production of aquaculture traditional in basins dirt (farm-

governmental status) Basin (13 feddan of fish production mixture) to 25.39 tons, 
with an average production per feddan totaled 1953 kg, with an aquaculture 
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١٨٢٤  بمحافظة الدقهليةياع السمكنظمة االستزردراسة اقتصادية أل
traditional in basins dirt farms eligibility basin (5 feddans fish production mix ) 
about 12.87 tons, with an average production per feddan totaled 2145 kg, with an 
aquaculture semi-intensive (farm-governmental status) of the basin(one feddan of  
fish production mix) about 7 tons, while the aquaculture in floating cages to farm 
(16 cages of fish production mix) about 30.96 tons , with an average production of 
the cage it stood at 1935 kg. 

 

B. Net return of the basin's traditional aquaculture  in basins dirt (farm-governmental 
status) about 46 180 pounds, with an average net return per feddan was 3552 
pounds, and stood at the basin aquaculture traditional in basins dirt civil farms 
about 18 110 pounds, with an average per feddan amounted to 3622 pounds and 
stood aquaculture semi-intensive (farm-governmental status) about 48 460 
pounds, while the farm for aquaculture  in floating cages about 78 930 pounds, 
with an average of cage was 4933 pounds. 

 

2- Study problems and determinants of aquaculture-related production and its 
requirements it represented in non-availability of feed with high prices, the high 
proportion of losses (during the fry are transferred and during production), non-
availability of seed vigor at an appropriate time limit for culture, the availability of 
chemical fertilizers and organic with high prices, high costs after the fry are 
transferred to the hatchery for the farm, the value of buying or leasing a fishing 
equipment, lack of veterinary services with high veterinary drug prices, the spread of 
plants (water hyacinth / Alezkim) waters of the lake. 

 


