
 مجلة العلوم الزراعية المستدامة م. 43، عدد 2 ص ص 43 - 56 )2017( 

إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة معوقات االستزراع السمكي بين حائزى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم 
اختيار محافظه كفر الشيخ كمنطقه إلجراء هذا البحث حيث تحتل المركز االول على مستوى الجمهورية في اإلنتاج السمكي، وتضم 
عشرة مراكز إداري��ة، يمارس االستزراع السمكي بستة مراكز منها وهي مراكز )الرياض، والحامول، وسيدى سالم، وبلطيم، وفوة، 
ومطوبس(، اختير مركز الحامول عشوائيًا من بين مراكز المحافظة الست السابقة، ثم اختير ثالث قرى عشوائيًا من بين قرى المركز 
األربعة عشر الالتي يمارس أهلها االستزراع السمكي فكانت قرى األمل الجديدة، وخالد بن الوليد، والكرامة، وقد تحددت شاملة 
البحث في جميع حائزى المزارع السمكية بهذه القرى، فبلغ إجمالي عدد الحائزين 420 حائزًا موزعين بواقع )178حائز بقرية األمل 
الجديدة، و173 حائز بقرية خالد بن الوليد، و69 حائز بقرية الكرامة(، واختيرت منهم عينة عشوائية منتظمة، وفقًا لمعادلة كريجسي 
ومورجان, فبلغ قوامها 201 حائز موزعين بواقع )85 حائز بقرية األمل الجديدة، و83 حائز بقرية خالد بن الوليد، و33 
حائز بقرية الكرامة(، تم استبعاد إستمارة إستبيان لعدم تمام استيفائها، وبالتالى يكون عدد االستمارات المستوفاه 200 استمارة.

النسبة  تمثلت فى:  أساليب إحصائية  الشخصية، وتم استخدام عدة  بالمقابلة  البيانات عن طريق االستبيان  واستوفيت 
 )ANOVA( المئوية، والدرجة المتوسطة المرجحة، والمتوسط الحسابى، واإلنحراف المعيارى، وكذلك استخدم تحليل التباين
لتحديد مدي معنوية الفروق بين آراء حائزي المزارع السمكية المبحوثين فى وجود المعوقات التي تواجههم بقري البحث الثالث، 

هذا فضاًل عن استخدام التكرارات في عرض البيانات.

وقد تمثلت أهم النتائج فيما يلى : 

- تشكلت معوقات اإلستزراع السمكى التى تواجه المبحوثين من حائزى المزارع السمكية بمنطقة البحث فى ستة مجموعات 
مرتبة حسب أهميتها النسبية: جاء فى الترتيب األول المعوقات اإلرشادية، يليها فى الترتيب الثانى المعوقات السعرية، ثم 
المعوقات التسويقية فى الترتيب الثالث، وجاء فى الترتيب الرابع المعوقات اإلنتاجية، يليها المعوقات التمويلية واإلدارية فى 

الترتيب الخامس، ثم المعوقات الفنية فى الترتيب السادس.

للمزارع  اإليجارية  المدة  المرتفعة إلنشاء مزرعة سمكية، وقصر  التكاليف  التمويلية واإلداري��ة فى:  المعوقات  أهم  تمثلت   -
رتفاع أسعار الوقود والزيت الالزم  السمكية، وكثرة مشاكل الضرائب. بينما أهم المعوقات السعرية كانت: إرتفاع سعر العليقة، واإ
رتفاع القيمة اإليجارية ألالت الحفر والردم. في حين أن أهم المعوقات اإلنتاجية كانت: إنحفاض معدل اإلنتاج  للمزرعة، واإ
رتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، وندرة المياه وعدم توافرها على مدار السنة، وتلوث البيئة المائية  عن الوضع األمثل، واإ
نخفاض جودتها. وكان أهم المعوقات التسويقية سوء حالة الطرق بين المزارع واألسواق، وتحكم بعض التجار فى األسعار،  واإ

وعدم توافر مصانع التلج بالمنطقة، وتذبذب حجم الطلب على األسماك.

السمكية، وتمثلت أهم  الثروة  تنمية  ال��دور اإلرش���ادى في  المبحوثين بنسبة 100% على غياب  - وج��ود إجماع بين جميع 
المعوقات المتعلقة بالناحية اإلرشادية فى: عدم وضوح دور اإلرشاد الزراعى فى تنمية المزارع السمكية، وعدم أمداد المزارعيين 
بالمطبوعات االرشادية، وغياب الدور الحيوى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعدم وجود مزارع إرشادية، وضعف دور 
جمعيات اإلستزراع السمكى، وعدم وجود إتحادات لحائزى المزارع السمكية. بينما تمثلت أهم المعوقات المتعلقة بالعمليات 
الفنية فى: عدم المعرفة بكيفية التسميد العضوى للمزرعة السمكية، عدم المعرفة بطرق الوقاية والعالج ألمراض األسماك وعدم 

المعرفة بكيفية تغذية األسماك .

وتجار  الشخصية،  الخبرة  في:  السمكي  االستزراع  للتغلب علي معوقات  للمبحوثين  المعلوماتية  المصادر  أهم  تمحورت   -
مستلزمات اإلنتاج، والجيران.

- يعتبر مبحوثى قرية األمل الجديدة األقل من حيث وجود المعوقات الخاصة باالستزراع السمكي محل البحث سواء المعوقات 
التمويلية واإلدارية أو السعرية أو اإلنتاجية أو التسويقية أو الفنية، ويأتى فى المرتبة الثانية مبحوثى قرية خالد بن الوليد، ثم 

مبحوثى قرية الكرامة فجاءوا فى المرتبة األخيرة من حيث وجود تلك المعوقات.
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المقدمة ومشكلة البحث                                                 

تعتبر مشكلة الغذاء من أخطر المشاكل االقتصادية التي تهدد 
استقرار الدول النامية، فزيادة الطلب على الغذاء وعدم القدرة على 
توفير االحتياجات الغذائية للسكان محليا واالعتماد على الخارج 
التى تشكل أخطر  السكان تعتبر من االمور  في إشباع حاجات 
عناصر الضغط على االقتصاد القومي، حيث يعتبر الغذاء من 
أهم ضروريات اإلنسان ويستحوذ على أكبر نصيب من اإلنفاق 
الذى  الغذاء  البروتين الحيوانى من أهم مكونات  الفردى، ويعتبر 
ثم  الوضع الصحى لإلنسان، ومن  للمحافظة على  ال غنى عنه 
فإن اإلهتمام بتوفيره يمثل أهم أهداف السياسات والبرامج التنموية 

اإلقتصادية واإلجتماعية.

من  بالكثير  الغنية  الغذائية  المصادر  من  األسماك  وتعتبر 
والفيتامينات  والدهون  الحيوانى  البروتين  مثل  األساسية  العناصر 
رتفاع  واالمالح المعدنية، فضال عما تتميز به من سهولة الهضم واإ

معدل االستفادة منها.

العربية قطاعا  السمكية  فى جمهورية مصر  الثروة   وتمثل 
الزراعى  الدخل  يقدر نصيبها من  اذ  القومى،  االقتصاد  فى  هاما 
بنحو 6.95% من اجمالى قيمة اإلنتاج الزراعى، وحوالى %20 
اإلنتاج  من  الدخل  يقدر صافى  كما  الحيوانى،   اإلنتاج  قيمة  من 
  ،2015 الزراعة،  )وزارة  جنية،  18مليار  بقرابة  السمكى 
حسب  مصر  فى  السمكى  اإلنتاج  مصادر  وتتنوع  ص:10(. 
طبيعتها فمنها المصايد البحرية )البحر األحمر، والمتوسط(، ومنها 
البحيرات والمنخفضات )المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون 
المياه  فؤاد( ومنها مصايد  بور  المره ومالحة  والبحيرات  ومريوط 
اإلنسان  أستحدث  كما  والمصارف(،  والترع  النيل  نهر   ( العذبة 
مصادر أخرى )بحيرة ناصر والريان(، هذا باإلضافة إلى المزارع 

السمكية الموجودة فى أنحاء مختلفة من مصر.

طن  الف   345 بقرابة  مصر  فى  الطبيعية  المصايد  وتساهم 
سمك بنسية 23.27% من اجمالى اإلنتاج السمكى فى مصر،  فى 
حين يساهم االستزراع السمكى في مصر بحوالى 1.1مليون طن 
سمك بنسبة 76.73%  من اجمالى اإلنتاج السمكى فى مصر عام 

2014 )وزارة الزراعة،  2015،  ص:9(.

واشارت االحصاءات إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوى فى 
مصر من األسماك بلغ حوالى 16.75 كجم عام 2014، )وزارة 
الفرد السنوى  الزراعة، 2014،  ص:9(.  فى حين بلغ نصيب 
 20 أوربا  وفى  كجم،   50 اليابان  مثل  المتقدمة  الدول  بعض  فى 
كجم، وفى سلطنة عمان 35 كجم، )عبدالحميد، 1994، ص: 
265(، وهذا يعكس مدى تدنى نصيب الفرد المصرى االستهالكى 
ثقيل  كثيفة وعبء  يلقى بظالل  من األسماك بصورة كبيرة، مما 
على القائمين بالعمل اإلنتاجي الحيوانى فى مجال انتاج األسماك 

لتضييق الفجوة واالرتقاء بالمستوى  الغذائى والمعيشى لالفراد.

وتلجأ مصر لسد العجز من األسماك باالستيراد من الخارج 
حيث بلغت كمية وارداتنا من األسماك عام 2014 قرابة 245 ألف 
طن سمك، بقيمة قرابة 4 مليون جنيه، )الحهاز المركزى للتعبئة 
الصدد  هذا  فى  تبين  كما  ص:4(.   ،2016 واإلحصاء،  العامة 
بلغت  حيث  مصر  فى  األسماك  من  الذاتى  اإلكتفاء  نسبة  تذبذب 
العامة واإلحصاء،  للتعبئة  المركزى  87% عام 2014، )الحهاز 

2016، ص:5(. 

واإلستهالك  اإلنتاج  بين  كبيرة  فجوة  يتضح وجود  مما سبق 
من  الطبيعية  السمكية  الثروة  موارد  أن  وحيث  بمصر،  السمكى 

بحار وبحيرات وأنهار لم تعد كافية لهذا الغرض، األمر الذى يحتم 
ضرورة اإلهتمام بتنمية الثروة السمكية من كافة مصادرها وذلك 
لتضييق تلك الفجوة وتدنية كمية الواردات من األسماك، لذا إتجهت 
األنظار منذ فترة طويلة إلى االهتمام بمجال االستزراع السمكى، 
السمكى  االستزراع  فى مجال  والرأسى  األفقى  التوسع  من خالل 
الذي يمكن أن يلعب دورًا حيويًا فى توفير البروتين الحيوانى فى 
مصر وتقليل حجم الفجوة الغذائية وخفض الواردات بصفة عامة 

من اللحوم واألسماك.

وال شك أن النهوض بتنمية االستزراع السمكى بالتوسع الرأسي 
من خالل زيادة اإلنتاج السمكى من الوحدة اإلرضية يتأتي بنشر 
وبتطبيق األساليب الفنية المستحدثة فى إنتاج األسماك، باإلضافة 
إلى العمل على حل مشكالت االستزراع السمكي التي تحول دون 

تطبيق هذه األساليب.

وعلي الرغم من اهتمام الدولة بتنمية وتطوير االستزراع السمكى 
وبذل المزيد من الجهود لزيادة اإلنتاج السمكى منها، إال أن معدل 
الزيادة فى إنتاج هذه المزارع ال يتماشى مع الزيادة السكانية الكبيرة، 
مما أدى إلى اتساع الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك،  لذا يجب العمل 
على الحد من اتساع هذه الفجوة، وذلك عن طريق تكثيف األنشطة 

اإلرشادية لتعظيم االستفادة من مزارع االستزراع السمكى. 

مجال  في  الرائدة  المحافظات  من  كفرالشيخ  محافظة  وتعتبر 
االستزراع السمكى حيث تحتل المرتبة االولى فى اإلنتاج السمكى 
على مستوى الجمهورية، وقد بلغ إنتاجها من األسماك عام 2015 
قرابة 540 الف طن يمثل 47% من اجمالى اإلنتاج السمكى على 
مستوى الجمهورية، )وزارة الزراعة، 2015، ص:19(. وبالرغم مما 
تتمتع به هذه المحافظة من مساحات شاسعة بور غير قابلة للزراعة 
ويمكن استغاللها فى اإلستزراع السمكى مع توفر مياة رى من الدرجة 
الثالثة أو الرابعة والتى ال يمكن استغاللها فى اإلنتاج النباتى إال أن 
الحصيلة اإلنتاجية السمكية ال تزال منخفضة مقارنة باإلمكانيات 

اإلنتاجية الطبيعية المتاحة، )العتربى، 2007، ص: 5(.

لذا فإن دراسة الوضع الراهن للمزارع السمكية بمحافظة كفر 
الشيخ وما يتضمنة ذلك من إمكانيات مادية وبشرية والتعرف على 
يعد  السمكية  المزارع  فى  السمكى  باإلستزراع  الخاصة  المعوقات 
من أهم مراحل تخطيط البرامج اإلرشادية التنموية، وذلك للتعرف 
على مدى وجود هذة المشكالت ومدى حدتها حتى يمكن وضع 
برامج إرشادية تنموية على أسس علمية لمعالجة هذة المشكالت.

والوضع  الراهن  الوضع  بين  »الفجوة  عن  تعبر  فالمشكلة 
إليه«، ))p ,1961,Leagans.102، وعلى  الوصول  المرغوب 
لدى  الدافع  وإثارة  التوتر  يسبب  محدد  غير  غامض  شئ   “ أنها 
زالة التوتر، )عتمان، 2004،  الفرد أو الجماعة لفض الغموض واإ

ص:1846(. 

وبالرغم من تعدد وتباين المشكالت التى تواجة حائزى المزارع 
السمكية، إال أن البحوث التى تناولتها بالدراسة والتحليل ما زالت 
إهتمت  التى  الدراسات  نتائج  أشارت  فقد  الصدد  هذا  قليلة، وفى 
من  كل  دراسة  ومنها  المختلفة  بالمحافظات  السمكى  باإلستزراع 
العديد  وجود  إلى  ص:232،235(  ص   ،1993( التركى”   “
مثل: صعوبة  السمكية  المزارع  حائزى  تواجة  التى  المشاكل  من 
الحصول علي الزريعة وارتفاع أسعارها، وغياب اإلرشاد السمكى 

واإلشراف الحكومى، ونقص الكوادر الفنية المدربة.

بينما أشار “محمد” )1995، ص ص:65-66( إلى صعوبة 
الحصول على زريعة جيدة، وعدم قيام الجهاز اإلرشادى باإلشراف 
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فرص  توفر  وعدم  األهلية،  السمكية  بالمزارع  العمل  على  الفنى 
المادية. وقد  توفر اإلمكانات  التدريبية، وعدم  بالدورات  لإللتحاق 
عدة  وجود  إلى  )1998، ص:155(  “رضوان”  دراسة  توصلت 
مشكالت من أهمها: تعدد الوسطاء فى عملية التسويق، وصعوبة 

عمليات النقل خالل فصل الشتاء، والبعد عن أسواق الجملة. 

فى حين أكدت دراسة “يوسف” )1999، ص184( علي أن 
هذه المشكالت هي: إرتفاع أسعار العالئق، وعدم توفر الزريعة فى 
الوقت المناسب، وارتفاع أسعار الزريعة. وأشارت دراسة “العتربى” 
عدم صالحية  مشكالت:  إلى  2007، ص ص135-134(   (
المياة لإلستزراع السمكى، وصعوبة الحصول على الزريعة، وعدم 
توافر مستلزمات اإلنتاج، وعدم وضوح دور اإلرشاد الزراعى فى 

تطوير وتنمية المزارع السمكية.

 )8655 )2009، ص:8654-  “يوسف”  دراسة  وتوصلت 
إلى أن أهم المشكالت التى تواجه حائزى المزارع السمكية هي: 
دور  ضعف  ومشكلة  السمكية،  للمزارع  اإليجارية  القيمة  ارتفاع 
وجود  عدم  ومشكلة  المجال،  هذا  فى  المتخصصة  الجمعيات 
المستخدمة  المياه  وتلوث  السمكية،  المزارع  لحائزى  إتحادات 
في  المستخدمة  المياه  جودة  وانخفاض  السمكي،  اإلستزراع  في 
فى  السمكية  المزارع  حائزى  بعض  ومبالغة  السمكي،  اإلستزراع 
معارف  نقص  ومشكلة  مزارعهم،  فى  الدواحن  سبلة  استخدام 

المبحوثين ببعض العمليات اإلنتاجية.

وأثبتت دراسة “الريس وأخرون” )2016، ص:463( أن أهم 
توفير  عدم  كانت:  السمكية  المزارع  حائزى  تواجة  التى  المشاكل 
 ،PH الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية لقياسات ملوحة ودرجة
تكاليف  وارتفاع  التغذية،  سعر  وارتفاع  بالماء،  االكسجين  ونسبة 
ايجار  تكاليف  وارتفاع  الزريعة،  أسعار  وارتفاع  المزرعة،  إنشاء 
المزرعة، وعدم توافر كوادر فنية متخصصة فى مجال االستزراع 
السمكى، ونقص العمالة المدربة، وعدم توافر مياه الرى باستمرار، 
ونقص معارف الزراع ببعض العمليات اإلنتاجية. وأشارت دراسة  
المشكالت  أهم   أن  إلى  “النفيلى وحسين” )2016، ص:139( 
توافر  عدم  فى:  تركزت  السمكية  المزارع  حائزى  تواجه  التى 
األعالف مع ارتفاع سعرها، وارتفاع نسبة الفاقد، وعدم توفر زريعة 
ارتفاع  مع  العضوية  األسمدة  توافر  وعدم  المناسب،  الميعاد  فى 
سمكى،  مرشد  توافر  وعدم  البيطرية،  الخدمات  ونقص  سعرها، 
“ابو  دراسة  التجار.  وخلصت  واستغالل  البيع،  وانخفاض سعر 
العنين وآخرون” )2016، ص:328( إلى أن أهم  المشاكل التى 
تواجه حائزى المزارع السمكية تمثلت فى: كثرة التعقيدات اإلدراية 
الخاصة بإصدار تراخيص المزارع السمكية، وعدم توافر الزريعة 

واألعالف بالمقادير الكافية.

المشكالت  على  التعرف  أهمية  مدى  يتضح  سبق  ومما 
الشيخ  كفر  بمحافظة  السمكي  باالستزراع  الخاصة  والمعوقات 
والتي تحد من استخدام األساليب المستحدثة فى مجال االستزراع 
السمكى لما يتوافر لدي هذه المحافظة من إمكانيات مادية وبشرية 
الفجوة  سد  في  تساهم  أن  يمكن  السمكي  االستزراع  مجال  في 

الغذائية.

ونظرا ألن وضع السياسات والبرامج اإلرشادية يتطلب بصفة 
دائمة الوقوف على هذه المعوقات حتى يمكن وضعها فى اإلعتبار 
تلك  على  التغلب  فى  للمساعدة  إرشادية  برامج  أية  تخطيط  عند 
الشيخ من  كفر  بمحافظة  السمكية  المزارع  تواجه  التى  المعوقات 
بإحتياجات  للوفاء  المحافظة  بتلك  السمكية  بالثروة  النهوض  أجل 
السكان من البروتين الحيوانى والوصول بها لحد اإلكتفاء الذاتى، 

لذا فإن مشكلة هذا البحث يمكن بلورتها في األسئلة التالية: ما هى 
المعوقات التى تواجة حائزى المزارع السمكية المبحوثين بمحافظة 
البحث  بقري  المبحوثين  آراء  بين  تباين  هناك  وهل  الشيخ؟  كفر 
المشكالت  نوعية  وما  المعوقات؟  تلك  بوجود  يتعلق  فيما  الثالث 
تحت كل مجموعة من مجموعات المعوقات؟ وما درجة األهمبة 
النسبية لكل منها؟ وما المصادر المعلوماتية التى يلجأ إليها حائزى 
وما  المعوقات؟  لتلك  تعرضهم  عند  المبحوثين  السمكية  المزارع 
تلك  على  للتغلب  المبحوثين  السمكية  المزارع  حائزى  مقترحات 

المعوقات التي تواجههم؟.

أهداف البحث                                                      

فى ضوء ما تقدم استهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف 
السمكية  المزارع  حائزى  بين  السمكى  االستزراع  معوقات  على 
الفرعية  االهداف  من خالل  ذلك  ويتحقق  الشيخ،  كفر  بمحافظة 

التالية:

1- التعرف على بعض الخصائص المميزة لحائزى المزارع 
السمكية المبحوثين. 

تواجه  التى  السمكى  اإلستزراع  معوقات  على  التعرف   -2
حائزى المزارع السمكية المبحوثين.

3- تحديد األهمية النسبية لمشكالت اإلستزراع السمكى فى 
المزارع السمكية بمنطقة البحث.

المزارع  حائزى  آراء  بين  الفروق  معنوية  على  التعرف   -4
المعوقات  وجود  حول  الثالث  البحث  بقري  المبحوثين  السمكية 

التي تواجههم. 

المزارع  لحائزى  المعلوماتية  المصادر  على  التعرف   -5
السمكية المبحوثين والتى يلجأون إليها عند تعرضهم للمعوقات.

6- التعرف على مقترحات المبحوثين للتغلب على المعوقات 
التي تواجه حائزي المزارع السمكية المبحوثين.  

طريقة البحث                                                   

أوالً: املفهوم اإلجرائي للمتغيرالتابع وكيفية قياسه
املعوق

البحث كل ما يمثل عقبة أو مانع يواجه  يقصد به فى هذا 
حائزى المزارع السمكية أثناء ممارستهم لنشاط اإلستزراع السمكى، 

ويحد من إنتاجيتهم، ويرغبون فى التغلب عليه.  

معوقات اإلستزراع السمكى
ويقصد بها كل ما يواجه حائزي المزارع السمكية المبحوثين 
الفنية  للتوصيات  تطبيقهم  دون  تحول  وصعوبات  موانع  من 
بمزارعهم  مثلي  بطريقة  األسماك  المستحدثة الستزراع  واألساليب 
سواء تعلق بالجوانب التمويلية أو اإلدارية أو السعرية أو اإلنتاجية 
إلى ست  تم تصنيفها  الفنية والتى  أو  أو اإلرشادية  التسويقية  أو 
مجموعات رئيسية من المعوقات تركزت فى: المعوقات التمويلية 
والمعوقات  اإلنتاجية،  والمعوقات  السعرية،  والمعوقات  واإلدارية، 
هذا  وقيس  الفنية  والمعوقات  اإلرشادية،  والمعوقات  التسويقية، 
المتغير بسؤال المبحوث عن درجة وجود كل مشكلة من المشكالت 
تحت كل مجموعة من المجموعات الست من خالل متدرج مكون 
وهى:  عدمه  من  المشكلة  وجود  مدي  عن  تعبر  فئات  أربع  من 
وموجودة  متوسطة،  بدرجة  وموجودة  عالية،  بدرجة  )موجودة 
بدرجة محدودة، وغير موجودة(، وعبر عن ذلك بدرجات حيث أعطى 
عالية،  بدرجة  املشكلة  وجود  حالة  فى  درجات«  »ثالث  املبحوث 
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أحمد مصطفى أحمد عبد اهلل

واحدة«  و«درجة  بدرجة متوسطة،  فى حالة وجودها  و«درجتان« 
فى حالة وجودها بدرجة محدودة، و«صفر« في حالة عدم وجودها. 

ج- املعوقات التمويلية واإلدارية
المرتفعة  بالتكاليف  المتعلقة  والصعوبات  الموانع  بها  ويقصد 
السمكية،  للمزارع  اإليجارية  المدة  إلنشاء مزرعة سمكية، وقصر 
وكثرة مشاكل الضرائب، وعدم توافر مخازن أو إستراحة بالمزرعة، 
وعدم وجود مصدر مالى مستقل لتمويل عملية االستزراع السمكى، 
وعدم توافر اإلمكانيات المادية للزراع، وقيس هذا المحور بسؤال 

المبحوث بست عبارات.

د-  املعوقات السعرية
سعر  بإرتفاع  المتعلقة  والصعوبات  الموانع  بها  ويقصد 
وارتفاع  للمرزعة،  الالزم  والزيت  الوقود  أسعار  وارتفاع  العالئق، 
أسعار الشباك ومستلزمات الصيد، وارتفاع أسعار تحليل العالئق 
إيجار  أسعار  رتفاع  واإ الذريعة،  أسعار  رتفاع  واإ للمزرعة،  والمياه 
األراضى السمكية، وعدم استقرار سعر بيع األسماك، وقيس هذا 

المحور بسؤال المبحوث بسبع عبارات. 

هـ -  املعوقات اإلنتاجية
معدل  بانخفاض  المتعلقة  والصعوبات  الموانع  بها  ويقصد 
وارتفاع  السمكى،  المحصول  وقلة  األمثل،  الوضع  عن  اإلنتاج 
على  توافرها  وعدم  المياه  ندرة  الصيف،  فصل  فى  الحرارة  درجة 
نخفاض نسبة  نخفاض جودتها، واإ مدار العام، تلوث البيئة المائية واإ
الكثير  وظهور  الصيف،  فصل  فى  المياه  فى  الذائب  األكسجين 
فى  تغييرات  وحدوث  التربية،  أثناء  األسماك  بين  األمراض  من 
درجة ملوحة مياه اإلستزراع، وطول دورة اإلنتاج، والنوات الباردة 
فى فصل الشتاء، وصعوبة الحصول على الزريعة الجيدة، وعدم 
المكثفة فى عمليات اإلستزراع، وعدم توافر  إدخال نظم الزراعة 
الذريعة فى الوقت المناسب، وكثرة نمو النباتات المائية فى أحواض 
اإلستزراع، وعدم توفر مستلزمات اإلنتاج، ونفوق عدد كبير من 
لألستزراع  المياه  صالحية  وعدم  والتخزين،  النقل  أثناء  الذريعة 
السمكى، وقيس هذا المحور بسؤال المبحوث ثمانية عشر عبارة.

و-  املعوقات التسويقية
ويقصد بها الموانع والصعوبات المتعلقة بسوء حالة الطرق بين 
المزارع واألسواق، وتحكم بعض التجار فى األسعار، وعدم توافر 
الطلب على األسماك، عدم  تذبذب حجم  بالمنطقة،  تلج  مصانع 
المعلومات  توافر  السمكية، وعدم  المزارع  من  قريبة  أسواق  توافر 
المستوردة، وسرعة  التسويقية، إغراق األسواق باألسماك  السعرية 
للبيع،  وتجهيزها  األسماك  صيد  تكاليف  رتفاع  واإ األسماك،  تلف 
رتفاع تكاليف نقل األسماك  والذريعة للمزرعة، وصعوبة عملية  واإ
فرز وتدريج األسماك، وعدم توافر وسائل نقل مجهزة لألسماك، 
واحتكار بعض التجار لإلنتاج السمكى وقيس هذا المحور بسؤال 

المبحوث بثالثة عشر عبارة.

ز-  املعوقات اإلرشادية
دور  وضوح  بعدم  المتعلقة  والصعوبات  الموانع  بها  ويقصد 
اإلرشاد الزراعى فى تنمية المزارع السمكية، وعدم أمداد المزارعيين 
بالمطبوعات اإلرشادية، وغياب الدور التوعوى للهيئة العامة لتنمية 
الثروة السمكية، وعدم وجود مزارع سمكية إرشادية، وضعف دور 
جمعيات اإلستزراع السمكى، وعدم وجود إتحادات لحائزى المزارع 

السمكية، وقيس هذا المحور بسؤال المبحوث بست عبارات.

ح-  املعوقات الفنية
ويقصد بها الموانع والصعوبات المتعلقة بعدم المعرفة بكيفية 
والعالج  الوقاية  وبطرق  السمكية  للمزرعة  العضوى  التسميد 

ألمراض وبكيفية تغذية األسماك، وبمواصفات المزرعة، وبأسس 
أعداد المزرعة، وبأسس تربية األسماك، وبكيفية التسميد الكيماوى 
المحور  هذا  وقيس  األسماك،  وبكيفية حصاد  السمكية،  للمزرعة 
بسؤال المبحوث بعدد من العبارات داخل كل بند من البنود السابقة 

وبلغ عددها 119 عبارة. 

ثانياً: منطقة وشاملة وعينة البحث
اختيرت محافظة كفر الشيخ كمنطقه الجراء البحث حيث أنها 
من المحافظات الرائدة فى اإلنتاج السمكى إذ تضم ثالث مزارع 
حكومية هي )الخاشعة، والزاوية، والقوات المسلحة(، إضافة إلى 
المزارع السمكية األهلية المرخصة وغير المرخصة والموزعة على 
ستة مراكز بالمحافظة، وهم مراكز )الرياض، والحامول، وسيدى 
سالم، وبلطيم، وفوة، ومطوبس(، وتم اختيار مركز من بين مراكز 
العشوائي عن  السابقة عشوائيًا، فأسفر االختيار  الستة  المحافظة 
مركز الحامول، تلى ذلك اختيار ثالث قرى عشوائيًا من بين قرى 
 14( عددهم  والبالغ  السمكي  االستزراع  يمارسون  الذين  المركز 
قرية(، فأسفر االختيار العشوائى عن قرى )األمل الجديدة، وخالد 
بن الوليد، والكرامة(، وقد تحددت شاملة البحث من جميع حائزى 
المزارع السمكية بهذه القرى والذين بلغ عددهم 420 حائز موزعين 
بواقع )178حائز بقرية األمل الجديدة، و173حائز بقرية خالد بن 

الوليد، و69 حائز بقرية الكرامة(.

ختيرت عينة عشوائية منتظمة وفقًا لمعادلة كرجسي ومورجان,  واإ
فبلغ   )Kerejce & Morgan   610  –  607  :PP  ,1970(
قوامها 201 حائز موزعين بواقع )85 حائز بقرية األمل الجديدة، 
و83 حائز بقرية خالد بن الوليد، و33 حائز بقرية الكرامة(، وقد 
تم استبعاد إستمارة إستبيان نظرا لعدم استكمال بياناتها، وبالتالى 

يكون حجم العينة النهائى 200 مبحوث.

ثالثاً: جتميع وحتليل البيانات
باستخدام  البحث  أهداف  لتحقيق  الالزمة  البيانات  استوفيت 
اإلستمارة  إعداد  بعد  وذلك  الشخصية،  بالمقابلة  إستبيان  إستمارة 
أولهما  رئيسيين،  جزئين  اإلستمارة  وتضمنت  مبدئيًا.  ختبارها  واإ
بينما  المبحوثين،  بخصائص  المتعلقة  األسئلة  مجموعة  تضمن 
بالمشكالت  المتعلقة  األسئلة  مجموعة  على  الثانى  الجزء  اشتمل 
التى تواجه حائزى المزارع السمكية وتحول دون تنفيذهم للتوصيات 
اإلرشادية، وبعد تفريغ البيانات تم تصنيفها وجدولتها، وتم استخدام 
عدة أساليب إحصائية لمعالجة البيانات تمثلت فى: النسبة المئوية، 
واإلنحراف  الحسابى،  والمتوسط  المرجحة،  المتوسطة  والدرجة 
المعيارى، وكذلك استخدم تحليل التباين )ANOVA( لتحديد مدي 
فى  المبحوثين  السمكية  المزارع  حائزي  آراء  بين  الفروق  معنوية 
وجود المعوقات التي تواجههم بقري البحث الثالث، هذا فضاًل عن 
اإلحصائي  التحليل  وتم  البيانات،  في عرض  التكرارات  استخدام 

.SPSS باستخدام برنامج

رابعاً: فروض البحث
البحثى  الفرض  صياغة  تم  ومشكلته  البحث  ألهداف  وفقًا 
السمكية  المزارع  حائزي  آراء  بين  معنوية  فروق  توجد   « التالي: 
التي  المعوقات  الثالث حول مدى وجود  البحث  المبحوثين بقري 
تواجههم«، وتم اختبار هذه الفرضية من خالل اختبار الفرضيات 
الفرعية المكونة لها لكل معوق من المعوقات المدروسة والمتمثلة 
في: المعوقات التمويلية واإلدارية، والمعوقات السعرية، والمعوقات 
اإلنتاجية، والمعوقات التسويقية، والمعوقات اإلرشادية، والمعوقات 

الفنية، هذا وتم اختبار هذا الفرض قى صورته الصفرية.
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معوقات االستزراع السمكى بين حائزى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ

النتائج ومناقشتها                                                 

أوالً: بعض اخلصائص املميزة للمبحوثني:
النتائج بجدول )1( أن 45% من المبحوثين كانوا  أوضحت 
منهم   64,5 وأن  أميين،  منهم   %33,5 وأن  العمر،  متوسطى 
متوسطى عدد سنوات الخبرة بمجال االستزراع السمكى، وأن %49 

من المبحوثين كانوا متوسطي الحيازة المزروعة سمك، وأوضحت 
النتائج أن 47,5% منهم منخفظى التعرض للمصادر المعلوماتية، 
االستزراع  مجال  فى  التجديدية  متوسطى  منهم   %64,5 وأن 
السمكى، كما بينت النتائج أن 61,5% من المبحوثين منخفضي 

الرضا عن العمل فى مجال االستزراع السمكى. 

.جدول 1. توزيع المبحوثين وفقا للخصائص المميزة لهم
 

المتوسط الحسابى اإلجماليقرية الكرامةقرية خالد بن الوليدقرية األمل الجديدةالخصائص المميزه للمبحوثين
لإلجمالى

االنحراف 
المعيارى 
لإلجمالى %العدد%العدد%العدد%العدد 

10,14 سنة48,99 سنةا- سن المبحوث:
3238.11720.51030.35929,5منخفض )29–42( سنة

4148.83440.91545.59045,0متوسط )43–56( سنة

1113.13238.6824.25125,5مرتفع )57–70( سنة

84100,083100.033100,0200100,0اإلجمالــى

5,51 درجة5,98 درجة 2- الحالة التعليمية للمبحوث:
2630.92934.91236.46733,5أمي

1619.01922.9515.24020,0يقرأ وتكتب

78.389.639.1189,0حاصل على االبتدائية

1113.156.013.0178,5حاصل على اإلعدادية

1619.01012.0824.23417,0حاصل على الثانوية وما يعادلها

22.444.826.184,0حاصل على مؤهل فوق المتوسط

67.189.626.1168,0حاصل على مؤهل جامعى

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى
4,21 سنة15,28 سنة3- عدد سنوات الخبره في االستزراع السمكي:

2732.167.239.13618.0منخفض )6-11( درجة 

47565971.12369.712964,5متوسط )12-19( درجة

1011.91821.7721.23517,5مرتفع )20-25( درجة

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى
 72,06 قيراط150,77 قيراط4- مساحه االرض المزروعه سمك:

4047.64250.61648.59849.0منخفض )56-130( قيراط 

2327.42226.5721.25226.0متوسط )131- 205( قيراط

2125.01922.91030.35025.0مرتفع )206- 280( قيراط

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى
1,12 مصدر2,73 مصدر5- التعرض لمصادر المعلومات:

4250.04655.4721.29547,5منخفض )1-2( مصدر 

4047.63238.61751.59045,0متوسط )3-4( مصدر

22.456.0824.3157,5مرتفع )5-6( مصدر

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى
1,65 درجة9,18 درجة6-التجديدية فى مجال االستزراع السمكى:

1011.91416.9515.22914,5منخفض )6-7( درجة 

4958.35212.72848.812964,5متوسط )8-10( درجة

2529.81720.500.042.021مرتفع )11-12( درجة

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى
1,28 درجة2,48 درجة7- الرضا عن العمل فى مجال االستزراع السمكى:

6172.65161.41133.312361,5منخفض )1-2( درجة 

1416.72631.31957.65929,5متوسط )3-4( درجة

910.767.239.118.09مرتفع )5-6( درجة

84100.083100.033100.0200100,0اإلجمالــى

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
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ثانيا: معوقات اإلستزراع السمكي التى تواجه املبحوثني فى مجال 
االستزراع السمكى

تواجه  التى  المعوقات  أن  عن   )2( بجدول  النتائج  كشفت 
تمثلت فى ست مجموعات رئيسية هى:  السمكية  المزارع  حائزى 
والمعوقات  السعرية،  والمعوقات  واإلدارية،  التمويلية  المعوقات 
اإلنتاجية، والمعوقات التسويقية، والمعوقات اإلرشادية، والمعوقات 

الفنية.

وجهة  من  النسبية  ألهميتها  وفقًا  المعوقات  هذه  ترتيب  وتم 
الترتيب  فى  اإلرشادية  المعوقات  جاءت  فقد  المبحوثين،  نظر 
الثانى  األول بدرجة مرجحة مقدارها 3 درجة، وجاء فى الترتيب 
أما  درجة،   2,51 مقدارها  مرجحة  بدرجة  السعرية  المعوقات 
المعوقات التسويقية فقد جاءت فى الترتيب الثالث بدرجة مرجحة 
مقدارها 2,35 درجة، وجاء فى الترتيب الرابع المعوقات اإلنتاجية 
بدرجة مرجحة مقدارها 2,22 درجة، وجاءت المعوقات التمويلية 
واإلدارية فى الترتيب الخامس بدرجة مرجحة مقدارها 2,18 درجة، 
والمعوقات الفنية جاءت فى الترتيب السادس حيث بلعت الدرجة 

المرجحة 2,01 درجة.

املبحوثني  لها  يتعرض  التى  للمعوقات  النسبية  األهمية  ثالثا: 
داخل كل مجموعة: 

ولمزيد من التفصيل من أجل الوقوف على نوعية المعوقات 
كل  داخل  منها  لكل  النسبية  واألهمية  المبحوثين  تواجة  التى 

مجموعة من المجموعات الست، فقد جاءت النتائج كما يلى: 

1- النتائج املتعلقة باملعوقات التمويلية واإلدارية
المرتفعة  التكاليف  معوق  أن   )3( بجدول  النتائج  أوضحت 
مرجحة  بدرجة  األول  الترتيب  فى  جاء  سمكية  مزرعة  إلنشاء 
المدة  قصر  معوق  الثانى  الترتيب  فى  وجاء   ،2.85 مقدارها 
اإليجارية للمزارع السمكية بدرجة مرجحة مقدارها 2.33 درجة، 
بدرجة  الثالث  الترتيب  فى  الضرائب  مشاكل  كثرة  معوق  وجاء 
مرجحة مقدراها 2.21 درجة، بينما جاء فى الترتيب الرابع معوق 
بلغت  بدرجة مرجحة  بالمزرعة  إستراحة  أو  مخازن  توافر  عدم 
1.98 درجة، وجاء معوق عدم وجود مصدر مالى مستقل لتمويل 
مرجحة  بدرجة  الخامس  الترتيب  فى  السمكى  االستزراع  عملية 
اإلمكانيات  توافر  عدم  معوق  جاء  وأخيراً  درجة،   1.87 قدرها 
المادية للزراع فى الترتيب السادس بدرجة مرجحة مقدارها 1.82 

درجة.

2- النتائج املتعلقة باملعوقات السعرية 
بينت النتائج بجدول )4( أن معوق إرتفاع سعر العالئق قد 
جاء فى الترتيب األول بدرجة مرجحة قدرها 2.80 درجة، وجاء 
الالزم  والزيت  الوقود  اسعار  إرتفاع  معوق  الثانى  الترتيب  فى 
للمرزعة بدرجة مرجحة مقدارها 2.76 درجة، أما معوق إرتفاع 
الثالث  الترتيب  فى  جاء  فقد  الصيد  ومستلزمات  الشباك  أسعار 
بدرجة مرجحة مقدارها 2.73 درجة، وجاء فى الترتيب الرابع 
ومعوق  للمزرعة،  والمياه  العالئق  تحليل  أسعار  إرتفاع  معوق 
درجة،   2.39 مقدارها  مرجحة  بدرجة  الذريعة  أسعار  إرتفاع 
وجاءت معوقات إرتفاع أسعار إيجار األراضى السمكية، وعدم 
الترتيب  حتى  السادس  الترتيب  فى  األسماك  بيع  سعر  إستقرار 

السابع بدرجات مرجحة 2.28، و2.22 درجة على الترتيب. 

3- النتائج املتعلقة باملعوقات اإلنتاجية: 
أظهرت النتائج بجدول )5( أن معوق أنخفاض معدل اإلنتاج 
عن الوضع األمثل جاء في الترتيب األول بدرجة مرجحة مقدارها 
المحصول  قلة  معوق  الثاني  الترتيب  في  وجاء  درجة,   2.64
السمكى بدرجة مرجحة مقدارها 2.54 درجة، بينما جاء معوق 

ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف في الترتيب الثالث بدرجة 
معوق  الرابع  الترتيب  في  وجاء  درجة,  مقدارها 2.49  مرجحة 
ندرة المياه وعدم توافرها على مدار العام بدرجة مرجحة مقدارها 
2.41 درجة, في حين جاء في الترتيب الخامس معوق تلوث البيئة 
2.39درجة,  مقدارها  مرجحة  بدرجة  جودتها  وإنخفاض  المائية 
وجاء معوق إنخفاض نسبة األكسجين الذائب فى المياه فى فصل 
الصيف في الترتيب السادس بدرجة مرجحة مقدارها 2.36، فى 
أثناء  األسماك  بين  األمراض  من  الكثير  معوق ظهور  جاء  حين 
فى  اإلستزراع  مياه  ملوحة  فى درجة  تغييرات  التربية، وحدوث 
الترتيب السابع بدرجة مرجحة مقدارها 2.33 درجة، وجاء معوق 
مقدارها  مرجحة  بدرجة  الثامن  الترتيب  فى  اإلنتاج  دورة  طول 
الشتاء  فصل  فى  الباردة  النوات  معوق  جاء  بينما  درجة،   2.32
تلى  درجة،   2.27 مقدارها  مرجحة  بدرجة  التاسع  الترتيب  فى 
ذلك معوق صعوبة الحصول على الزريعة الجيدة الذى جاء فى 
الترتيب العاشر بدرجة مرجحة 2.20 درجة، ثم جاءت معوقات 
المكثفة فى عمليات اإلستزراع، وعدم  الزراعة  إدخال نظم  عدم 
المائية  النباتات  نمو  وكثرة  المناسب،  الوقت  فى  الذريعة  توافر 
اإلنتاج، ونفوق  توفر مستلزمات  فى أحواض اإلستزراع، وعدم 
عدد كبير من الذريعة أثناء النقل والتخزين، وعدم صالحية المياه 
لألستزراع السمكى فى الترتيب الحادى عشر حتى السادس عشر 
 ،1.80  ،2  ،2.02  ،2.04  ،2.17 مقدارها  مرجحة  بدرجات 

1.56 درجة على الترتيب.

4- النتائج املتعلقة باملعوقات التسويقية: 
الطرق  حالة  سوء  معوق  أن   )6( بجدول  النتائج  أوضحت 
مرجحة  بدرجة  األول  الترتيب  في  جاء  واألسواق  المزارع  بين 
مقدارها 2.69 درجة, وجاء في الترتيب الثاني معوق تحكم بعض 
بينما  مقدارها 2.53 درجة،  بدرجة مرجحة  األسعار  التجار فى 
الثالث  الترتيب  في  بالمنطقة  تلج  مصانع  توافر  عدم  معوق  جاء 
الرابع  الترتيب  بدرجة مرجحة مقدارها 2.52 درجة, وجاء في 
معوق تذبذب حجم الطلب على األسماك بدرجة مرجحة مقدارها 
2.50درجة, في حين جاء في الترتيب الخامس معوق عدم توافر 
مقدارها  مرجحة  بدرجة  السمكية  المزارع  من  قريبة  أسواق 
2.47درجة, وجاء معوق عدم توافر المعلومات السعرية التسويقية 
فى  درجة،  مقدارها 2.42  مرجحة  بدرجة  السادس  الترتيب  في 
حين جاء معوق إغراق األسواق باألسماك المستوردة فى الترتيب 
السابع بدرجة مرجحة مقدارها 2.40 درجة، وجاء معوق سرعة 
تلف األسماك فى الترتيب الثامن بدرجة مرجحة مقدارها 2.37 
درجة، بينما جاء معوق إرتفاع تكاليف صيد األسماك وتجهيزها 
درجة،  مقدارها 2.34  بدرجة مرجحة  التاسع  الترتيب  فى  للبيع 
تلى ذلك معوق إرتفاع تكاليف نقل األسماك الذريعة للمزرعة الذى 
جاء فى الترتيب العاشر بدرجة مرجحة 2.25 درجة، ثم جاءت 
معوقات صعوبة عملية فرز وتدريج األسماك، وعدم توافر وسائل 
نقل مجهزة لألسماك، واحتكار بعض التجار لإلنتاج السمكى فى 
الترتيب الحادى عشر حتى الثالث عشر بدرجات مرجحة مقدارها 

2.10، و2.08، و1.93 درجة على الترتيب.

5- النتائج املتعلقة باملعوقات اإلرشادية: 
اإلرشادية  المعوقات   أن  عن   )7( بجدول  النتائج  كشفت 
والمتمثلة فى: عدم وضوح دور اإلرشاد الزراعى فى تنمية المزارع 
السمكية، وعدم أمداد المزارعيين بالمطبوعات اإلرشادية، وغياب 
السمكية، وعدم وجود  الثروة  لتنمية  العامة  للهيئة  التوعوى  الدور 
مزارع سمكية إرشادية، وضعف دور جمعيات اإلستزراع السمكى، 
وعدم وجود إتحادات لحائزى المزارع السمكية، كل هذه المعوقات 

موجودة جميعا بدرجة كبيرة بنسبة %100. 
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جدول 2. األهمية النسبية لمجموعات المعوقات التى تواجه المبحوثين فى مجال اإلستزراع السمكى.

المتوسط الحسابىالمعوقات
 عدد المعوقات داخل كل

مجموعة
الترتيبالمتوسط المرجح

113,0862.185- المعوقات التمويلية واإلدارية

217,5772.512- المعوقات السعرية

339,96182.224- المعوقات اإلنتاجية

430,55132.353- المعوقات التسويقية

518,0063,001- المعوقات اإلرشادية

16,081192.016 6- المعوقات الفنية

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.

جدول 3. األهمية النسبية للمعوقات التمويلية واإلدارية التى تواجه المبحوثين.

المعوقاتم
 المتوسطمدى وجود المعوق

المرجح
الترتيب ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة

%العدد%العدد%العدد%العدد

1
 التكاليف المرتفعة إلنشاء مزرعة

سمكية
17085301500.000,02.851

6315276422100,01.826عدم توافر اإلمكانيات المادية للزراع2

3
 عدم وجود مصدر مالى مستقل

لتمويل عملية االستزراع السمكى
16814271422100,01.875

6532.5112562311.500,02.213كثرة مشاكل الضرائب4
7939.510854136.500,02.332قصر المدة اإليجارية للمزارع السمكية5
341712864381900,01.984عدم توافر مخازن أو إستراحة بالمزرعة6

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.

جدول 4. األهمية النسبية للمعوقات السعرية التى تواجه المبحوثين.
 المتوسطمدى وجود المعوقالمعوقاتم

المرجح
الترتيب

ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة
%العدد%العدد%العدد%العدد

األسماك1 بيع  سعر  إستقرار    عدم 
 األسماك

6432128648400,02.285

األراضى2 إيجار  أسعار   إرتفاع 
السمكية

814.511557.54200,02.394

 إرتفاع أسعار الشباك ومستلزمات3
الصيد

146735326.510.500,02.733

15979.54120.500,000,02.801إرتفاع سعر العالئق4
6331.511758.52010,000,02.226إرتفاع اسعار الذريعة5
والزيت6 الوقود  اسعار   إرتفاع 

الالزم للمرزعة
15276482400,000,02.762

العالئق7 تحليل  أسعار   إرتفاع 
والمياه للمزرعة

9246944714700,02.394

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
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جدول 5. األهمية النسبية للمعوقات اإلنتاجية التى تواجه المبحوثين

المعوقاتم
مدى وجود المعوق

 المتوسط
المرجح

الترتيب ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة
%العدد%العدد%العدد%العدد

4522.5110554522.500,0214عدم توفر مستلزمات اإلنتاج1

2
صعوبة الحصول على الذريعة 

الجيدة
623111557.52311.500,02.2010

3
ظهور الكثير من األمراض بين 

األسماك أثناء التربية
763811356.5115.500,02.337

4
ندرة المياه وعدم توافرها على 

مدار العام
9748.58844157.500,02.414

5
 عدم صالحية المياه لألستزراع

السمكى
22116733.511155.500,01.5616

5728.512663178.500,02.2010قله جودة األعالف6
1125684424200,02.542قلة جودة المحصول السمكى7

8
 عدم إدخال نظم الزراعة

المكثفة فى عمليات اإلستزراع
8140.572364723.500,02.1711

9
 تلوث البيئة المائية وإنخفاض

جودتها
9045964815700,02.395

10
 عدم توافر الذريعة فى الوقت

المناسب
3718.5134672914.500,02.0412

11
 حدوث تغييرات فى درجة

ملوحة مياه اإلستزراع
804010552.5152300,02.337

12
 كثرة نمو النباتات المائية فى

أحواض اإلستزراع
5025104524611.500,02.0213

13
 إنخفاض نسبة األكسجين الذائب

 فى المياه فى فصل الصيف
94478341.52311.500,02.366

603013366.573.500,02.279النوات الباردة فى فصل الشتاء14

15
 ارتفاع درجة الحرارة فى فصل

الصيف
1025194744200,02.493

16
 أنخفاض معدل اإلنتاج عن

الوضع األمثل
132666331.552.500,02.641

17
 نفوق عدد كبير من الذريعة

أثناء النقل والتخزين
281410351.56934.500,01.8015

8140.510251178.500,02.328طول دورة اإلنتاج18
المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.

جدول 6. األهمية النسبية للمعوقات التسويقية التى تواجه المبحوثين.

المعوقاتم
 المتوسطمدى وجود المعوق

الترتيبالمرجح ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة
%العدد%العدد%العدد%العدد

 سوء حالة الطرق بين المزارع1
13869623100.000,02.691واألسواق

 عدم توافر مصانع تلج2
12060643216800,02.523بالمنطقة

 إرتفاع تكاليف نقل األسماك3
5929.513165.510500,02.2510والذريعة للمزرعة

 عدم توافر أسواق قريبة من4
10854783914700,02.475المزارع السمكية

 صعوبة عملية فرز وتدريج5
522611658321600,02.1011األسماك

 عدم توافر وسائل نقل مجهزة6
402013678241200,02.0812لالسماك

 احتكار بعض التجار لإلنتاج7
341711758.54924.500,01.9313السمكى

 تذبذب حجم الطلب على8
11356.57336.514700,02.504األسماك

8341.51085494.500,02.378سرعة تلف األسماك9
 إرتفاع تكاليف صيد األسماك10

8341.510150.516800,02.349وتجهيزها للبيع
11557.57537.510500,02.532تحكم بعض التجار فى االسعار11
 إغراق األسواق باألسماك12

94479145.5157.500,02.407 المستوردة

 عدم توافر المعلومات  السعرية13
904510351.573.500,02.426التسويقية

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
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6- النتائج املتعلقة باملعوقات الفنية: 
أوضحت النتائج بجدول )8( أن معوق عدم المعرفة بكيفية 
التسميد العضوى للمزرعة السمكية جاء فى الترتيب األول بدرجة 
معوق  الثانى  الترتيب  فى  وجاء  درجة،   2.20 قدرها  مرجحة 
بدرجة  األسماك  ألمراض  والعالج  الوقاية  بطرق  المعرفة  عدم 
بكيفية  المعرفة  عدم  معوق  أما  درجة،   2.13 مقدارها  مرجحة 
الثالث بدرجة مرجحة مقدارها  الترتيب  تغذية األسماك جاء فى 
المعرفة  عدم  معوق  الرابع  الترتيب  فى  وجاء  درجة،   2.10
بمواصفات المزرعة بدرجة مرجحة مقدارها 1.98 درجة، وجاء 
معوق عدم المعرفة بأسس أعداد المزرعة فى الترتيب الخامس 
بدرجة مرجحة 1.94، وجاء كل من معوق عدم المعرفة بأسس 
تربية األسماك، وعدم المعرفة بكيفية التسميد الكيماوى للمزرعة 
 ،1.93 مقدارها  مرجحة  بدرجة  السادس  الترتيب  فى  السمكية 
الترتيب  فى  األسماك  حصاد  بكيفية  المعرفة  عدم  معوق  وجاء 

السابع واألخير بدرجة مرجحة مقدارها 1.78 درجة. 

مما سبق يتضح وجود معوقات ذات أهمية قصوى تستدعى 
النهوض  يمكن  حتى  حلها  على  والعمل  اإلعتبار  فى  وضعها 
السمكية،  الثروة  على  والحفاظ  السمكية  المزارع  هذة  بإنتاجية 

واإلهتمام بحائزى المزارع السمكية من الناحية اإلرشادية. 

معوقات  علي  للتغلب  للمبحوثني  املعلوماتية  املصادر  رابعاً: 
االستزراع السمكي:

إليها  يلجأ  التى  المعلوماتية  المصادر  نوعية  على  وللتعرف 
مرتبة  السمكى  االستزراع  لمعوقات  تعرضهم  عند  المبحوثين 
حسب أهميتها النسبية, تبين أن هناك تباين فيما بين هذه المصادر 
)كوسائل يعتمد عليها الزراع(, حيث تبين أن 89.5% من الزراع 
المبحوثين يحصلون على معلوماتهم من خبراتهم الشخصية، حيث 
احتل هذا المصدر المرتبة األولى, جدول )9(, فى حين ذكر 50 
% منهم أن مصدر معلوماتهم هو تجار مستلزمات اإلنتاج ومثل 
الثانى, وذكر 46.5% أنهم يحصلون على  هذا المصدر المركز 
معلوماتهم من الجيران حيث مثل هذا المصدر المرتبة الثالثة من 
حيث األهمية النسبية, وذكر 20.5% من المبحوثين أنهم يحصلون 
على معلوماتهم من البرامج التلفزيونية حيث أحتل هذا المصدر 
يحصلون  أنهم  المبجوثين  من   %17.5 وذكر  الرابع,  الترتيب 
مثلوا  الذين  السمكية  الثروة  بحوث  معهد  من  معلوماتهم  على 

بالمرتبة الخامسة, وذكر 13.5% أنهم يحصلون على معلوماتهم 
السادسة، وذكر  المرتبة  الجامعة والتى مثلت  أساتذة  عن طريق 
قرابة 10.5% أنهم يحصلون على معلوماتهم من البرامج اإلذاعية 
يحصلون  أنهم  منهم   %10 وذكر  السابعة,  المرتبة  احتلت  التى 
الزراعى  الزراعى ومجلة اإلرشاد  المرشد  على معلوماتهم عن 
والنشرات اإلرشادية والتى مثلت المرتبة الثامنة، فى حين ال يلجأ 
أى أحد من الزراع المبحوثين لإلجتماعات والندوات اإلرشادية، 

والكتب العلمية، واإلنترنيت للحصول على أى معلومة.

التى  المعلومات  مصادر  تقليدية  إلى  النتائج  هذة  وتشير 
دور  ضعف  يبين  مما  السمكية،  المزارع  حائزى  لها  يتعرض 
فإنه يجب اإلهتمام  المجال، ومن هنا  الزراعى فى هذا  اإلرشاد 
بتوفير المرشدين واألخصائين المدربين، وتخطيط برامج ارشادية 
السمكى فى  بكافة توصيات اإلستزراع  يستهدف زيادة معارفهم 

المزارع السمكية حتى يمكن زيادة انتاجية هذة المزارع.

املزارع  حائزى  آراء  بني  الفروق  معنوية  على  التعرف  خامساً: 
السمكية املبحوثني بقري البحث الثالث حول وجود املعوقات التي 

تواجههم: 
لتحقيق الهدف الخامس تم صياغة الفرض البحثي التالي “ توجد 
فروق معنوية بين آراء حائزي المزارع السمكية المبحوثين بقري البحث 
هذه  والختبار  تواجههم«،  التي  المعوقات  وجود  مدى  الثالث حول 
الفرضية تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه، كما تم استخدام 
اختبار أقل فرق معنوي )LSD( للمقارنات البعدية لمعرفة مصادر 
الفروق فى حالة ما إذا كانت هناك فروق داللة إحصائية، وتم إختبار 
هذة الفرضية من خالل اختبار الفرضيات الفرعية المكونة  لها لكل 
التمويلية  المعوقات  في:  والمتمثلة  المدروسة  المعوقات  من  معوق 
والمعوقات  اإلنتاجية،  والمعوقات  السعرية،  والمعوقات  واإلدارية، 

التسويقية، والمعوقات اإلرشادية، والمعوقات الفنية.

وأوضحت النتائج بجدول )10( أن هناك فروقًا معنوية بين 
متوسطات درجات آراء المبحوثين بقرى الدراسة الثالثة فيما يتعلق 
والمعوقات  واإلدارية،  التمويلية  المعوقات  من  كل  وجود  بمدى 
والمعوقات  التسويقة،  والمعوقات  اإلنتاجية،  والمعوقات  السعرية، 
المحسوبة 9,940، و25,830،  قيمة )ف(  بلغت  الفنية، حيث 
قيم  وهي  الترتيب،  على   152,105 و17,067،  و14,174، 
لم  حين  في   ،0,01 اإلحتمالى  المستوى  عند  إحصائيًا  معنوية 

جدول 7. األهمية النسبية للمعوقات اإلرشادية التى تواجه المبحوثين

المعوقاتم

مدى وجود المعوق
 المتوسط
المرجح

الترتيب بدرجة كبيرة
 بدرجة

متوسطة
ال توجدبدرجة محدودة

%العدد%العدد%العدد%العدد

1
 عدم وضوح دور اإلرشاد

 الزراعى فى تنمية المزارع
السمكية

20010000,000,000,031

2
 عدم أمداد المزارعيين

بالمطبوعات االرشادية
20010000,000,000,031

3
 غياب الدور التوعوى للهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية

20010000,000,000,031

4
 عدم وجود مزارع سمكية

إرشادية
20010000,000,000,031

5
 ضعف دور جمعيات اإلستزراع

 السمكى
20010000,000,000,031

لحائزى6 إتحادات  وجود   عدم 
المزارع السمكية

20010000,000,000,031

ا
.لمصدر : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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أحمد مصطفى أحمد عبد اهلل

جدول 8. ألهمية النسبية للمعوقات الفنية التى تواجه المبحوثين

المعوقاتم
مدى وجود المعوق

 المتوسط
المرجح

الترتيب ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة

%العدد%العدد%العدد%العدد

1
 عدم المعرفة بأسس أعداد

94.516984.5221100,01.945 المزرعة

2
 عدم المعرفة بمواصفات

201015577.52512.500,01.984 المزرعة

3
 عدم المعرفة بأسس تربية

5125.584426532.500,01.936األسماك

4
 عدم المعرفة بكيفية التسميد
5125.513768.512600,02.201العضوى للمزرعة السمكية

5
 عدم المعرفة بكيفية التسميد
422110251562800,01.936الكيماوى للمزرعة السمكية

6
 عدم المعرفة بكيفية تغذية

462312763.52713.500,02.103 األسماك

7
 عدم المعرفة بطرق الوقاية
7939.568345326.500,02.132والعالج ألمراض األسماك

8
 عدم المعرفة بكيفية حصاد

6316180.53316.500,01.787األسماك
.المصدر: حسبت من استمارات االستبيان

جدول 9. المصادر المعلوماتية للمبحوثين للتغلب علي معوقات االستزراع السمكي

الترتيب%العدداملصدرم
9346.53  اجليران1
20108   املرشد الزراعي2
20108 مجلة اإلرشاد الزراعى3
20108 النشرات اإلرشادية4
4120.54 البرامج التلفزيونية5
2110.57 البرامج اإلذاعية6
3517.55 معهد بحوث الثروة السمكية7
157.510  شبكات املعلومات على اإلنترنت8
17989.51 اخلبرة الشخصية9

100502 جتار مستلزمات اإلنتاج10
2713.56 أساتذة اجلامعة )كلية الزراعة والثروة السمكية(11
-00,0  االجتماعات والندوات اإلرشادية12
-00,0 الكتب العلمية13
-00,0 اإلنترنت14

المصدر : جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.

 جدول 10. نتائج تحليل التباين للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين بقري البحث الثالث .حول مدى وجود المعوقات الخاصة باالستزراع السمكي

الداللة اإلحصائية ل�” ف”قيمة)ف(المعوقات

0,000 )يوجد فروق(19,940- المعوقات التمويلية واإلدارية

0,000)يوجد فروق(225,830- المعوقات السعرية

0,000)يوجد فروق(314,174- المعوقات اإلنتاجية

0,000)يوجد فروق(417,067- المعوقات التسويقية

0,079) ال يوجد فروق(52,570- المعوقات اإلرشادية

0,000)يوجد فروق(152,105 6- المعوقات الفنية
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يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اإلحتمالى 
يرجع  وربما  اإلرشادية  بالمعوقات  يتعلق  فيما  القرى  بين   0,05
ذلك إلى وجود إجماع بين جميع المبحوثين بالقرى الثالث محل 
الدراسة بنسبة 100% على غياب الدور اإلرشادى في تنمية الثروة 
السمكية، وبناءًا على هذه النتائج يتم قبول الفرض البحثي للدراسة 

جزئيًا. 

النتائج بجدول رقم )11(  ولمعرفة اتجاه الفروق يتضح من 
للمقارنات البعدية أنه فيما يتعلق بالمعوقات التمويلية واإلدارية فإن 
الفروق كانت دالة إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالى 0,01 بين 
متوسطى قريتى األمل الجديدة، وخالد بن الوليد لصالح قرية األمل 
لصالح  والكرامة  الجديدة،  األمل  قريتى  متوسطى  وبين  الجديدة، 
قرية األمل الجديدة، وتبين عدم وجود فرق معنوى بين متوسطى 

قريتى خالد بن الوليد، والكرامة.

الفروق  أن  تبين  فقد  السعرية  بالمعوقات  يتعلق  فيما  أما   
كانت دالة إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالى 0,01 بين متوسطى 
قريتى األمل الجديدة، وخالد بن الوليد لصالح قرية األمل الجديدة، 
وبين متوسطى قريتى األمل الجديدة، والكرامة لصالح قرية األمل 
الوليد، والكرامة لصالح  الجديدة، وبين متوسطى قريتى خالد بن 

قرية خالد بن الوليد.

دالة  كانت  الفروق  فإن  اإلنتاجية  بالمعوقات  يتعلق  وفيما 
قريتى  متوسطى  بين   0,01 اإلحتمالى  المستوى  عند  إحصائيًا 
الجديدة،  األمل  قرية  لصالح  الوليد  بن  وخالد  الجديدة،  األمل 
وبين متوسطى قريتى األمل الجديدة، والكرامة لصالح قرية األمل 
الجديدة، وتبين عدم وجود فرق معنوى بين متوسطى قريتى خالد 

بن الوليد، والكرامة.

التسويقية فإن الفروق كانت دالة  أما فيما يتعلق بالمعوقات 
قريتى  متوسطى  بين   0,01 اإلحتمالى  المستوى  عند  إحصائيًا 

الجديدة،  األمل  قرية  لصالح  الوليد  بن  وخالد  الجديدة،  األمل 
وبين متوسطى قريتى األمل الجديدة، والكرامة لصالح قرية األمل 
الجديدة، وتبين عدم وجود فرق معنوى بين متوسطى قريتى خالد 

بن الوليد، والكرامة.

دالة  كانت  الفروق  فإن  الفنية  بالمعوقات  يتعلق  وفيما 
قريتي  متوسطي  بين   0,01 االحتمالي  المستوى  عند  إحصائيًا 
الجديدة،  األمل  قرية  لصالح  الوليد  بن  وخالد  الجديدة،  األمل 
وبين متوسطى قريتى األمل الجديدة، والكرامة لصالح قرية األمل 
الوليد، والكرامة لصالح  الجديدة، وبين متوسطي قريتي خالد بن 

قرية خالد بن الوليد.

وبناءًا علي هذه النتائج يتبين أن مبحوثى قرية األمل الجديدة 
باالستزراع  الخاصة  المعوقات  وجود  حيث  من  األقل  يعتبروا 
السمكي محل البحث لديهم وفق آرائهم والمتمثلة في: المعوقات 
اإلنتاجية،  والمعوقات  السعرية،  والمعوقات  واإلدارية،  التمويلية 
والمعوقات التسويقية، والمعوقات الفنية، ويأتى فى المرتبة الثانية 
مبحوثى قرية خالد بن الوليد. أما مبحوثى قرية الكرامة فجاءوا فى 
المرتبة األخيرة من حيث وجود المعوقات، وربما يرجع ذلك إلى أن 
مبحوثى قرية األمل الجديدة أقل سنًا، وأكثر تعليما، وأكثر رضا 
إلى ضرورة مراعاة ذلك عند  السمكى مما يشير  عن اإلستزراع 

وضع برامج إرشادية لهذه المناطق. 

خامساً: مقترحات املبحوثني للتغلب على املعوقات التى تقابلهم 
فى مجال االستزراع السمكى:

أفادت النتائج بجدول )12( أن هناك مجموعة من المقترحات 
عن  يمكن  والتى  المبحوثين  السمكية  المزارع  حائزى  ذكرها  قد 
اإلنتاجية  من  وتحد  تقابلهم  التى  المعوقات  علي  التغلب  طريقها 
لنسب  وفقا  تنازليا  المقترحات  تلك  ترتيب  أمكن  وقد  السمكية، 
تكرارها من جانب المبحوثين حيث جاء مقترحى توفير مصدر مياه 

جدول 11. نتائج اختبار أقل فرق معنوي)LSD( لمصادر الفروق فى مدى وجود معوقات االستزراع السمكى وفقا لقري البحث.

 الفرق بينالمقارنةالمعوقات
اإلستنتاجالمتوسطات

 1- المعوقات التمويلية
واإلدارية

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-0,80235قرية األمل الجديدة – قرية خالد بن الوليد

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-0,79870قرية األمل الجديدة – قرية الكرامة

 اليوجد فرق معنوى0,00365قرية خالد بن الوليد– قرية الكرامة

2- المعوقات السعرية

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-1,72748قرية األمل الجديدة – قرية خالد بن الوليد

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-3,61905قرية األمل الجديدة – قرية الكرامة

يوجد فرق معنوى لصالح قرية خالد بن الوليد1,89157قرية خالد بن الوليد– قرية الكرامة

3- المعوقات اإلنتاجية

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-2,38310قرية األمل الجديدة – قرية خالد بن الوليد

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-1,71753قرية األمل الجديدة – قرية الكرامة

 اليوجد فرق معنوى0,665قرية خالد بن الوليد– قرية الكرامة

4- المعوقات التسويقية

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-2,71285قرية األمل الجديدة – قرية خالد بن الوليد

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-2,56061قرية األمل الجديدة – قرية الكرامة

 اليوجد فرق معنوى0,15225قرية خالد بن الوليد– قرية الكرامة

5- المعوقات الفنية

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-21,30723قرية األمل الجديدة – قرية خالد بن الوليد

يوجد فرق معنوى لصالح قرية األمل الجديدة-24,9544قرية األمل الجديدة – قرية الكرامة

يوجد فرق معنوى لصالح قرية خالد بن الوليد3,64735قرية خالد بن الوليد– قرية الكرامة
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خالية من الملوثات، ورفع الغرامات المفروضة على الحائزين من 
الرى والمسطحات المائية والثروة السمكية فى المرتبة األولى بنسبة 
الملوثات  من  خالية  أعالف  توفير  مقترحات  جاءت  ثم   ،%100
أسعار  وتدعيم  وتوفير  بها،  موثوق  مصادر  من  محليا  منتجة 
مصانع  علي  والرقابة  الهيئة،  من  اإلنتاج  ومستلزمات  األعالف 
بنسبة  الثانية  المرتبة  فى  األسماك  بعالئق  الخاصة  األعالف 
81,5%، ثم جاء فى المرتبة الثالثة بنسبة 75% توفير سبل تجديد 
الماء وتهويته خاصة فى أوقات الذروة التى ينخفض فيها األكسجين 
الرابعة بنسبة 69% كل من  المرتبة  الماء، وجاء في  الذائب فى 
توفير وسيلة جيدة للصرف، والتخلص من األسماك النافقة  بالحرق 
أو الدفن، وتوفير الزريعة باستمرار في الوقت المناسب، وجاءت 
فى المرتبة الخامسة بنسبة 62,5% كل من إنشاء مصانع للعلف 
تحت إشراف ورقابة جيدة من وزارة الزراعة، وتوفير وزيادة التواجد 
األمني لحماية المزارع، وفى المرتبة السادسة بنسبة 56,5% جاء 
الطبية  في حالة  الحيوية والعقاقير  المضادات  كل من استخدام 
وجود أمراض تحت إشراف بيطرى، وتوفير المعلومات التسويقية 
الخاصة بتسويق األسماك، وفى المرتبة السابعة بنسبة 50% كل 
من تحليل العلف المستخدم  باستمرارللتأكد من صالحيته ومطابقته 
المياه  وندرة  األراضي  اسعار  مشكلة  علي  والتغلب  للمواصفات، 
عن طريق االتجاه نحو االستزراع المكثف، وتوفير وحدة حكومية 
لتحليل المياه باستمرار واخذ عينات من األسماك لتعرف علي 
األمراض وطرق العالج، وتوافر مصانع للثلج بالقرب من المزارع 
السميكية، وجاءت مقترحات توفير األسمدة العضوية والكيماوية، 
األساليب الصحيحة  وتدريب العاملين بالمفرخات السمكية علي 

لالستزراع السمكى فى المرتبة الثامنة بنسبة 44%، وفى المرتبة 
التاسعة جاء مقترح توفير وتدعيم أسعار األدوية البيطرية الخاصة 
باألسماك بنسبة 37,5%، و توفير أنواع السمك المقاومة لألمراض 
من مصادر موثوق بها، وتنظيم ندوات إرشادية  ألصحاب المزارع 
السمكية عن أمراض األسماك وطرق الوقاية والعالج جاءت فى 
الحادية عشر جاء  المرتبة  بنسبة 31,5%، وفى  العاشرة  المرتبة 
مقترح عمل برنامج تحصينات جيد عند إستقبال الزريعة بالمزرعة 
بنسبة 25%، وأخيرا فى المرتبة الثانية عشر واألخيرة كل من توفير 
فئات  لرعاية  ودعهما  وتشجيعها  التعاونية  واالتحادات  الجمعيات 
العاملين فى هذا المجال، وتطهير المصارف العمومية علي نفقة 
الهيئة وتحت إشراف شرطة المسطحات بنسبة %19.              

االستنتاجات والتوصيات                                          

فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج واستنتاجات يمكن 
الخروج بعدة توصيات يمكن االستعانة بها من قبل القائمون بعملية 
تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية لإلستزراع السمكى بمحافظة كفر 

الشيخ وهى:

التوسع فى إنشاء جمعيات تعاونية لحائزى المزارع السمكية تمثلهم 
وتدافع عنهم وتوفر لهم كافة مستلزمات اإلنتاج باسعار مخفضة.

ضرورة وجود مرشد متخصص فى اإلستزراع السمكى يحصل 
على تدريب مستمر فى هذا المجال حتى يكون على دراية بكل ما 
هو جديد فى هذا المجال، وأن يتم تخطيط برامج إرشادية متخصصة 

جدول 12. مقترحات المبحوثين للتغلب على المعوقات التى تقابلهم فى مجال االستزراع السمكى
%العددالمقترحاتم
200100توفير مصدر مياه خالية من الملوثات.1
13869تحسين شبكة الصرف بمنطقة البحث2
16381.5توفير أعالف خالية من الملوثات منتجه محليا من مصادر موثوق بها3
12562.5.إنشاء مصانع للعلف تحت إشراف ورقابة جيدة من وزارة الزراعة4
6331.5 .توفير أنواع السمك المقاومة لألمراض من مصادر موثوق بها5
5025.عمل برنامج تحصينات جيد عند استقبال الزريعة بالمزرعة6
15075.توفير سبل تجديد الماء وتهويته خاصة فى أوقات الذروة التى ينخفض فيها األكسجين الذائب فى الماء7
11356.5 استخدام المضادات الحيوية والعقاقير الطبية  في حالة وجود أمراض تحت إشراف بيطرى.8
13869. التخلص من األسماك النافقة  بالحرق أو الدفن9

10050  .  تحليل العلف المستخدم  باستمرار للتأكد من صالحيته ومطابقته للمواصفات10
3819توفير الجمعيات واالتحادات التعاونية وتشجيعها ودعهما لرعاية فئات العاملين فى هذا المجال.11
8844توفير األسمدة العضوية والكيماوية.12
10050التغلب علي مشكلة اسعار األراضي وندرة المياه عن طريق االتجاه نحو االستزراع المكثف.13
6331.5والعالج الوقاية وطرق األسماك أمراض عن السمكية المزارع ألصحاب ندوات إرشادية  تنظيم14
13869. المناسب الوقت في باستمرار الزريعة توفير15
10050العالج. وطرق األمراض علي لتعرف األسماك من عينات واخذ باستمرار المياه لتحليل وحدة حكومية توفير16
12562.5 المزارع لحماية األمني التواجد وزيادة توفير17
3819المسطحات. شرطة إشراف وتحت الهيئة نفقة علي العمومية تطهير المصارف18
16381.5. الهيئة من اإلنتاج ومستلزمات األعالف أسعار وتدعيم توفير19
16381.5. األسماك بعالئق الخاصة األعالف مصانع علي الرقابة20
7537.5. باألسماك الخاصة البيطرية األدوية أسعار وتدعيم توفير21
8844السمكي. لالستزراع الصحيحة األساليب علي السمكية بالمفرخات العاملين تدريب22
200100رفع الغرامات المفروضة على الحائزين من الري والمسطحات المائية والثروة السمكية.23
11356.5توفير المعلومات التسويقية الخاصة بتسويق األسماك.24
10050توافر مصانع للثلج بالقرب من المزارع السمكية25

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان.
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فى اإلستزراع السمكى لحائزى هذة المزارع لتزويدهم بكافة توصيات 
اإلستزراع السمكى بالمزارع السمكية، وتوفير المطبوعات اإلرشادية 
التى تساعد هؤالء الزراع على اإلطالع على كل ماهو جديد فى 

هذا المجال. 

نظرا لما اوضحته النتائج من وجود الكثير من المقترحات التي 
اقترحها حائزي المزارع السمكية المبحوثين والتي يمكن عن طريق 
تنفيذها التغلب على المعوقات التي تواجههم وتحد من إنتاجياتهم، 
لذا يمكن التوصية بضرورة عرض تلك المقترحات على المسئولين 

لوضعها موضع التنفيذ الفعلى.

بناء على ما بينته نتائج البحث من وجود معوقات فنيه معرفية 
دارة ورعاية المزارع السمكية، لذا يوصى البحث  فيما يتعلق بإنشاء واإ
بتكثيف االنشطة اإلرشادية لسد الفجوة المعرفية لدى حائزي المزارع 

السمكية، للعمل على تقليل الفجوه بين اإلنتاج واالستهالك.
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Obstacles of fish farming among owners of fish farms in Kafr El-
Sheikh governorate
Ahmed Mostafa Ahmed Abdullah 
Agricultural Extension Branch, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, 
University of Kafrelsheikh

T      HE MAIN objective of this research was to identify the constraints of fish farming in Kafr 
El-Sheikh Governorate. The governorate of Kafr El-Sheikh was chosen as the region for 

this research. It occupies the first place in fish production at the level of the Republic. It includes 
six administrative districts where fish farming is located: EL- Riyadh, EL- Hamoul, Side Sa-
lem, Blatim, Faouah and Mutoubas. EL-Hamoul district was selected randomly from among 
these districts. This was followed by the selection of three randomly selected villages from 
EL-Hamoul villages, which includes fish farming )14 villages( , Al-Amal Al-Jadida and Khalid 
Eben Al-Waleed and Al-Karama. A random sample was selected according to the Kerejce and 
Morgan equation, with a total of )200( holders. The data were collected using the questionnaire 
by interview, and used duplicates, percentages, arithmetic mean, and standard deviation for 
data analysis.

The most important results were as follows:

1 - The constraints of fish farming, which are exposed to the owners of fish farms surveyed 
in the El-Hamoul district, Kafr El-Sheikh, were in six groups, and came according to the 
order of relative importance as follows: Indicative constraints in the first order, and in the 
second order the price constraints, It came in the third order, and the fourth place came in 
the production constraints. The financing and administrative obstacles came in the fifth 
ranking, and the technical obstacles )lack of knowledge of farmers in some production 
processes( came in the sixth ranking.

2 - The most important obstacles related to financing and administrative operations were: high 
costs of establishing a fish farm, shortening the rental period for fish farms, and frequent 
problems of taxes.

3 - The most important obstacles related to price operations were: high feed price, high prices of 
fuel and oil needed for the farm, and high rental value of drilling and landfill.

4 - The most important constraints related to production processes were: the increase in the rate 
of production from the optimum situation, and the high temperature in the summer, and the 
scarcity of water and lack of availability throughout the year, and pollution of the water 
environment and low quality.

5 - The most important obstacles related to marketing operations were: poor condition of roads 
between farms and markets, and the control of some traders in prices, the lack of availability 
of plants in the region, the fluctuation of demand for fish.

6. The most important obstacles related to the extension area were: The lack of clarity of the 
role of agricultural extension in the development of fish farms, failure to supply farmers 
with extension publications, absence of vital role of the General Authority for Fisheries 
Development, absence of extension farms, weak role of aquaculture associations, For fish 
farm owners, all these constraints are all 100% high.

7 - The most important obstacles related to technical operations were: lack of knowledge of 
how the organic fertilization of the fish farm, lack of knowledge in ways of prevention and 
treatment of fish diseases and not know how to feed fish.

8 - The most important communication sources used by respondents when faced with obstacles 
in aquaculture were: personal experience, traders of production inputs  and neighbors.


