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السمكية  للموارد  المستدام  الصيد على االستخدام  اقتصادية ألثر اإلفراط في عملية  دراسة 
ببحيرة مريوط المصرية

رشدي شوقي العدوى
قسم االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ

يُعد اإلفراط في عملية الصيد )الصيد الجائر( من أهم المشاكل التي تواجه بحيرة مريوط، لما يسببه من تأثير 
سلبى على كمية اإلنتاج السمكي في المواسم القادمة، كما تواجه البحيرة عدداً من األسباب التي أدت إلى إنخفاض 
مساحتها من حوالي 204 ألف فدان عام 1798 إلى حوالي 17 ألف فدان عام 2018، وتتمثل المشكلة البحثية 
فى التذبذب فى إجمالى اإلنتاج السمكى للبحيرة وتذبذب إنتاج الزرع الرئيسى )البلطى( منها إلى إجمالى اإلنتاج 
السمكى بها من حوالي %61.38 كحد أقصى عام 2001 إلى حوالي %52.38 كحد أدنى عام 2000، ويهدف 
البحث بصفة رئيسية إلى التعرف على أثر اإلفراط فى عملية الصيد على اإلستخدام المستدام للموارد السمكية 
المحقق  الصيد  جهد  لتقدير  شيفر  نموذج  بإستخدام  اإلنتاج  فائض  نماذج  تطبيق  وتم  المصرية،  مريوط  ببحيرة 
ألقصى غلة مستدامة والمحقق للغلة اإلقتصادية المستدامة، باإلضافة إلى قياس التقلبات الموسمية اإلنتاجية، وقد 
تبين من النتائج المقدرة أن هناك إسرافاً فى إستخدام مراكب الصيد بالبحيرة بمقدار 273 مركب أى نحو 34% 
من الحد األقصى للمراكب فى البحيرة، حيث زاد جهد الصيد الفعلى عن جهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة 
األقصى  للحد  المستمرة  بالمراجعة  الدراسة  وتوصى  بالبحيرة.  الصيد  عملية  فى  إفراط  وجود  إلى  يشير  مما 
المستدام  اإلستخدام  يضمن  بما  وإقتصادية،  فنية  ألسس  وفقاً  بالبحيرة  العاملة  الصيد  قوارب  لعدد  به  المسموح 
بالصيد  الخاصة  بالتصاريح  لجهد الصيد وتضمينها  بالبحيرة مع دراسة تخصيص قوارب الصيد وفقاً  للموارد 

وذلك بالتعاون بين إدارة البحيرة والتعاونيات السمكية وشيوخ الصيادين بالبحيرة. 

الكلمات اإلفتتاحية: الصيد الجائر، التقلبات الموسمية، نموذج شيفر، اإلنتاج السمكى، الجهد المحقق ألقصى غلة، 
بحيرة مريوط، الموارد السمكية.

المقدمة                                                                           

تُعد الممارسات غير المستدامة لصيد األسماك ومنها اإلفراط في 
العوامل  أهم  من  عام  بشكل  المصرية  بالبحيرات  الصيد  عملية 
بها،  السمكية  للموارد  المستدام  االستخدام  على  سلباً  تؤثر  التي 
لفترة  الزمنية  الفترة  طالت  إذا  السلبية  العواقب  هذه  وتتعاظم 
أن   )2004 العالمية،  والزراعة  األغذية  )منظمة  وترى  أطول، 
الرئيسي  الدور  يلعبان  البيئية  العوامل  مع  بالتوازي  الصيد  جهد 
السمكي  المخزون  تجدد  على  تطرأ  التي  التغيرات  تفسير  في 
مريوط  بحيرة  وتقع  عامة.  المائية  والمجاري  خاصة  بالبحيرات 
بحوالي  المتوسط  البحر  عن  وتبعد  اإلسكندرية  محافظة  جنوب 
الشمال  فالبحر فى  للمدينة  التنفس  تمثل إحدى رئتي  20كم حيث 
والبحيرة في الجنوب، إال أنها بحيرة طبيعية لوثتها مياه الصرف 
الصحي حتى تغيرت حالتها إلى ماهو أسوأ من بحيرات التثبيت 
الغرض.)العيسوى،  لهذا  هندسياً  تصمم  التثبيت  بحيرات  ألن 
2017(، وتعد بحيرة مريوط واحدة من أربعة بحيرات ضحلة فى 
مصر)المنزلة ، مريوط ، إدكو، البرلس( فى شمال الدلتا، أصغرها 
مساحة وأكثرها تلوثاً، والوحيدة التى ليس لها وصلة طبيعية على 
الشمالية  البحيرات  نسبة مساهمة  وتبلغ  المتوسط.  األبيض  البحر 
فى   ،2018 لعام   %78.3 بها  المصرية   البحيرات  إجمالى  من 
إجمالى  من   %5.28 حوالى  مريوط  بحيرة  مساهمة  بلغت  حين 
إنتاج البحيرات الشمالية عام 2018 وحوالى 0.42% من إجمالى 

اإلنتاج السمكى المصرى لنفس العام.

ويعد اإلفراط فى عملية الصيد )الصيد الجائر( من أهم المشاكل 
التى تواجه بحيرة مريوط، لما قد يخلفه من تأثير سلبى على تناقص 
كمية اإلنتاج السمكى فى المواسم التالية، فضالً عن كونها أصبحت 
مكاناً دائماً الستقبال مياه الصرف الصحى والزراعى لمحافظتى 
اإلسكندرية والبحيرة، باإلضافة إلى استقطاع أجزاء منها لإلنتاج 
النباتى، وارتفاع مستوى المعادن الثقيلة بالمياه بها أفضى كل ذلك 

إلى تذبذب إنتاجها من عام آلخر.

المشكلة البحثية                                                               

إلى  أدت  التى  المسببات  من  بالعديد  مريوط  بحيرة  تُواجه 
إنخفاض مساحة البحيرة من حوالي 204 ألف فدان عام 1798 إلي 
حوالي 60 ألف فدان عام 1950 ثم إلى حوالي 17 ألف فدان عام 
السمكية، 2020(، صاحب  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة   ) 2018
ذلك تذبذباً فى اإلنتاج خالل فترة الدراسة (2000-2018) بمدى 
المتوسط  من   %121.4 حوالي  يمثل  طن  ألف   7.95 بنحو  قدر 
الزرع  إنتاج  فى  التذبذب  عن  فضال  البحيرة،  إلنتاج  السنوى 
الرئيسى (البلطى) إلى إجمالى اإلنتاج السمكى بالبحيرة من حوالي 
61.38% كحد أقصى عام 2002 إلى نحو 52.38% كحد أدنى 
عام 2000.(الجهاز المركزى، أعداد متفرقة). واختلفت األسباب 
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حول هذا اإلنخفاض، فأرجعته المصادر الرسمية إلى طرق الصيد 
غير القانونية، باإلضافة إلى عمليات الصيد المفرط بالبحيرة، فى 
حين أرجعته بعض المصادر العلمية إلى مصادر التلوث المتعددة 
شواطئها، وتقاعس  على  إنشاؤها  تم  التى  الكيماوية  المصانع  من 
إدارة البحيرة فى المحافظة على الموارد السمكية بها من الثلوث 
البيئى، األمر الذى أفضى إلى التأثير السلبى على فرص العمالة 
بها والدخول الفردية من الصيد فيها.(الزهيرى وأخرون 2020).

األهداف البحثية                                                                           

اإلفراط  أثر  على  التعرف  إلى  رئيسية  بصفة  البحث  يهدف 
فى عملية الصيد على اإلستخدام المستدام للموارد السمكية ببحيرة 

مريوط المصرية، مما تطلب دراسة األهداف الفرعية التالية:

تطور مصادر اإلنتاج السمكى فى مصر.	 

مريوط 	  ببحيرة  األسماك  من  المحصولى  التركيب  تطور 
والتغيرات التى طرأت عليه خالل فترة الدراسة.  

والمحقق 	  مستدامة،  غلة  ألقصى  المحقق  الصيد  جهد  تقدير 
للغلة اإلقتصادية المستدامة.

قياس التقلبات الموسمية اإلنتاجية ببحيرة مريوط.	 

األسلوب البحثى                                                                                           

تحقيقاً ألهداف الدراسة، فقد تم اإلعتماد على أساليب التحليل 
والمعايير  األساليب  بعض  استخدام  خالل  من  والكمى  الوصفى 
النسب  والبيانى،  الجدولى  العرض  مثل  الوصفية  اإلحصائية 
الموسمى،  والدليل  النمو  ونماذج  الحسابية،  المتوسطات  المئوية، 
لتقدير  إلى تطبيق نماذج فائض اإلنتاج )نموذج شيفر(  باإلضافة 
المستوى األمثل لجهد الصيد، وتقدير جهد الصيد الالزم لتحقيق كل 
 Maximum Sustainable المستدامة  للغلة  األقصى  الحد  من 
 Economicالمستدامة اإلقتصادية  والغلة   ،)M.S.Y)Yield
الفعلية  بالبيانات    E.S.Y) Sustainable Yield(، ومقارنتها 

لجهد الصيد للوقوف على حالة الصيد بالبحيرة.

وقد إقترح شيفر Schaefer (1954) نموذج خطى للعالقة 
بين متوسط اإلنتاج السمكى لوحدة الجهد ووحدة الجهد ذاتها فى 

الصيغة الرياضية التالية:

yi/Fi = a+ b(fi)   (1)

If (fi(   ≤ -a/b                                                     :حيث         

 yi                                                            اإلنتاج السمكى للبحيرة مقدراً  بالطن

fi جهد الصيد مقدراً بأعداد مراكب الصيد

a, b )معلمات النموذج )ثوابت

ويمكن تحويل المعادلة رقم )1( إلى:                                                         

 Yi = afi + b(fi)2                                            (2)                                                      

لجهد  بالنسبة  السابقة  الدالة  لهذه  األول  التفاضل  وبإجراء 
بالصفر  وبمساواتها  الحدى  الناتج  معادلة  على  للحصول  الصيد 
  .(fm.s.y( المحقق ألقصى غلة مستدامة  الصيد  نحصل على جهد 

معادلة رقم ) 3).

  fi = -0.5 a/b                                             (3)

على  نحصل   )1( رقم  المعادلة  فى   fm.s.y بقيمة  وبالتعويض 
أقصى إنتاج )غلة( ممكنة

yi = -0.25 a2 / b

                 

 

Source: Sparre and Venema (1998).

شكل رقم )1(: نموذج شيفر 

يفترض نموذج شيفر وجود عالقة عكسية بين انتاجية وجهد 
حالة عدم وجود جهد  وفى  المستخدم،  الصيد  الصيد وحجم جهد 
صيد فإن اإلنتاج السمكى فى هذه الحالة يطلق عليه الكتلة الحيوية  
 (Virgin Stock أو  Unexploited Biomas) غير المستغلة
.(1( رقم  بالشكل   (  a( موضح بالنقطة  هو  كما   ،Biomas 
باإلضافة إلى افتراض وجود مستوى للصيد يستنفذ كافة  المخزون 
السمكى وهو)a/b-( .)الزهيرى وأخرون 2020(. ولهذا يشترط 
و  القيمة.  هذه  دائماً  من  أقل  الصيد  يكون جهد  أن  نموذج شيفر 
منظمة  تعريفات  على  البحثية  للمفاهيم  تعريفه  فى  البحث  اعتمد 

األغذية والزراعة )2004( )مزروع و العدوي، 2015): 

 :Catch Effortجهد الصيد
يقصد به ما يخصص من الوقت والقوة لصيد األسماك، ووفقاً 
 1983 لسنة   124 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   29 للمادة 
بشأن صيد األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية “ 
أياً  بالموتورات  تسير  التى  للمراكب  الصيد  رخص  صرف  يمنع 
وقارون”  ومريوط  وإدكو  والبرلس  المنزلة  ببحيرة  نوعها  كان 
ولهذا فعدد الصيادين يعتمد على عدد المراكب، ونظراً لعدم توافر 
اإلحصاءات الدقيقة عن عدد الصيادين، فقد تم اإلعتماد على عدد 

مراكب الصيد فى السنة كمقياس لجهد الصيد.

     Catch pre Unite Effort (CPUE) المصيد لكل وحدة جهد
يتم الحصول عليه من خالل قسمة طاقة الصيد السنوية على 

عدد المراكب السنوية.

Fishing Capacity (CPUE)اختياركمية :تم  الصيد            طاقة 
 المصيد السنوية لبحيرة مريوط األسماك بالطن للتعبير عن طاقة
من هو حالة تحدث عندما تتعدى طاقة الصيد الصيد. 

Overexploitation الصيد الجائر ( المفرط) الفعلية طاقة 
الصيد القصوى المقدرة بنموذج شيفر.
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مصادر البيانات                                                            

الجهات  تنشرها  التى  الثانوية  البيانات  على  البحث  اعتمد 
المركزى  الجهاز  السمكية،  الثروة  لتنمية  العامة  كالهيئة  الرسمية 
للتعبئة العامة واإلحصاء، منظمة األغذية والزراعه (الفاو(، فضالً 
الدراسة،  بموضوع  المتعلقة  واألبحاث  الرسائل  من  العديد  عن 
الدولية  المعلومات  شبكة  على  المنشورة  المتاحة  والبيانات 

(اإلنترنت).

النتائج البحثية ومناقشتها                                                    

مصادر اإلنتاج السمكى المصرى:
مصدرين  بين  مصر  فى  السمكى  اإلنتاج  مصادر  تتعدد 
البحر   ) البحار  فى:  المتمثلة  الطبيعية  المصادر  أولهما  أساسيين 
األبيض المتوسط، البحر األحمر(، البحيرات ( الشمالية المتصلة 

بالبحر األبيض المتوسط، الداخلية، نهر النيل).

أو  السمكية  المزارع   ) سواء  السمكى  اإلستزراع  ثانيهما: 
المصادر  على  اإلستزراع  أو  األرز،  بحقول  األسماك  زراعة 
إلنتاج  المختلفة  المصادر  مساهمة  تطور  وبدراسة  الطبيعية). 
قُسمت  والتى   2018-2000 الفترة  خالل  مصر  فى  األسماك 
 (2009-2000) األولى  الفترة  هى  متساويتين  فترتين  إلى 
 (2) رقم  الشكل  يبين  حيث   .(2018-2010) الثانية  والفترة 

المصرى  السمكى  اإلنتاج  فى  الطبيعية  المصادر  مساهمة  تراجع 
خالل  سنوى  كمتوسط   %23.2 حوالي  إلى   ،%43.3 حوالى  من 
المصرى  السمكى  اإلستزراع  مساهمة  تزايدت  بينما  الفترتين، 
خالل الفترتين من حوالي  56.7% إلى حوالي 76.8%. وقد يشير 
اإلستزراع  فى  والتوسع  اإلستثمار  تشجيع  سياسة  إتباع  إلى  ذلك 

السمكى على حساب تنمية المصادر الطبيعية.

ويتضح من جدول (1): استمرار البحيرات كأهم مصدر طبيعى 
إلنتاج األسماك فى مصر، حيث بلغت حوالي 42.9% فى الفترة 
األولى، إلى حوالي 48.7% للفترة الثانية فى حين انخفضت نسبة 
للفترتين   %30.7 حوالي  إلى   %31.9 حوالي  من  البحار  مساهمة 
قُدرت  حيث  األخيرة  المرتبة  فى  النيل  نهر  وجاء  الترتيب،  على 
التوالى،  على  للفترتين   %20.6 ،%25.2 حوالي  مساهمته   نسبة 
وتشير هذه النتائج إلى تزايد اإلهتمام بتنمية مصايد البحيرات مقارنة 

بمصايد البحار ونهر النيل وخاصة فى السنوات األخيرة.

كما تبين من بيانات نفس الجدول أيضاً أن البحيرات الشمالية 
المصرية،  البحيرات  أهم  إدكو، مريوط( من  البرلس،  المنزلة،   (
واحتلت الترتيب األول من البحيرات المصرية حيث زادت نسبة 
مساهمتها إلى إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من حوالى %73 
إلى حوالى 76.6% للفترتين على التوالى، قد زادت نسبة مساهمتها 
إلجمالى إنتاج البحيرات الشمالية التى انخفضت خالل فترة الدراسة 

من حوالي 4.3% إلى حوالي 5.9% للفترتين على التوالى.

جدول 1. تطورمصادر اإلنتاج السمكي في مصر من مختلف المصادر الطبيعية خالل الفترة 2018-2000.

            المصادر

الفترة الزمنية

البحيرات الشماليةالبحيراتالمصادر الطبيعية

من البحيرات الشمالية%من البحيرات%من المصادر الطبيعية%

البحيرات نهر النيلالبحيراتالبحار 
الشمالية

البحيرات 
الداخلية

ت  لمنخفضا ا
مريوطأدكوالبرلسالمنزلةالساحلية

2009-200031.942.925.27324.72.343.545.17.14.3

2018-201030.748.720.676.621.12.244.4454.75.9
المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب اإلحصاءات السمكية السنوى، أعداد متفرقة.

شكل 2. تطورمصادر اإلنتاج السمكي المصري من مختلف المصادر الطبيعية خالل الفترة 2018-2000.

المصدر: بيانات جدول رقم )1).
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وقد تشير هذه النتائج إلى سوء إدارة بحيرة مريوط  فى الفترة 
تولى  أن  ومؤسساتها  بالدولة  حدا  مما  بها  اإلهتمام  وعدم  األولى 
إهتماماً خاصاً لها لمحاولة تحسين إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها 
الهام  السمكى  القطاع  هذا  فى  الرشيدة  الدولة  سياسة  مع  تمشياً 

وخاصة فى السنوات األخيرة.

1- اإلنتاج السمكى فى مصر )2018-2000): 
باستعراض تطور اإلنتاج السمكى فى مصر تبين أنه تراوح بين 
حد أدنى 724.14 ألف طن فى عام 2000، أى حوالى %59.75 
من متوسط اإلنتاج السمكى المصرى والبالغ نحو 1211.88 ألف 
أى  عام 2018،  ألف طن  نحو 934.741  بلغ  أقصى  وحد  طن 
 .(2( المصرى جدول  السمكى  اإلنتاج  من   %159.65 حوالى   
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لكمية اإلنتاج السمكي في مصر 

تبين أن أنسب الصور هي دالة النمو والتي تأخذ الصورة التالية:

lnŶi = 6.52  +  0.054 T

(369.9)**          (34.99)**

    R2 = 0.986   F = 1224.5**
** معنوى عند مستوى 0.01

بمعدل نمو سنوى  وإتضح أنها أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً 
بلغ حوالى 5.4%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 98.6% من 
التغيرات فى اإلنتاج السمكى المصرى يعزى لتطور عامل الزمن.

2- اإلنتاج السمكي من البحيرات )2018-2000)
أنه  تبين  البحيرات  من  السمكى  اإلنتاج  تطور  بإستعراض 

تراوح بين حد أدنى 144.03 ألف طن فى عام 2007، أى حوالى 
83.84% من اإلنتاج السمكى للبحيرات والبالغ نحو 171.8 ألف 
أى   ،2003 عام  طن  ألف   195.44 نحو  بلغ  أقصى  وحد  طن 
حوالى 113.76% من اإلنتاج السمكى للبحيرات جدول رقم )2). 
من  السمكي  اإلنتاج  لكمية  العام  الزمني  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير 

البحيرات  تبين عدم معنوية هذا المتغير.

3- اإلنتاج السمكي من بحيرة مريوط )2018-2000)
تبين  مريوط  بحيرة  من  السمكى  اإلنتاج  تطور  باستعراض 
أى   ،2008 عام  فى  طن  ألف   4.35 أدنى  حد  بين  تراوح  أنه 
والبالغ  مريوط  بحيرة  من  السمكى  اإلنتاج  من  حوالى %66.14 
طن  ألف   12.30 نحو  بلغ  أقصى  وحد  طن  ألف   6.55 نحو  
عام 2015، أى حوالى 187.8% من اإلنتاج السمكى من بحيرة 
مريوط جدول رقم )2(. وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لكمية 
اإلنتاج السمكي من بحيرة مريوط تبين أن أنسب الصور هي دالة 

النمو والتي تأخذ الصورة التالية:

lnŶi = 1.5  +  0.034 Ti

(15.52)**        (3.99)**

R2 = 0.485      F = 15.99**                 

 وإتضح أنها إخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدل نمو سنوى بلغ 
حوالى3.4%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 48.5% من التغيرات 

فى اإلنتاج السمكى من بحيرة مريوط يعزى لتطور عامل الزمن.

كمية اإلنتاج السمكى من بحيرة مريوط اإلنتاج السمكى من 
البحيرات

اإلنتاج السمكى فى 
مصر السنة

إنتاج البحيرات% إنتاج مصر% اإلنتاج السمكى من مريوط
3.68 0.88 6.38 173.15 724.41 2000

3.34 0.80 6.20 185.59 771.52 2001

3.08 0.66 5.30 172.04 801.47 2002

2.49 0.55 4.86 195.44 875.99 2003

2.84 0.58 5.03 177.09 865.03 2004

3.34 0.59 5.29 158.29 889.30 2005

3.44 0.54 5.21 151.31 970.92 2006

3.06 0.44 4.41 144.03 1008.01 2007

2.76 0.41 4.35 157.88 1067.63 2008

3.20 0.51 5.52 172.24 1092.89 2009

3.30 0.45 5.92 179.19 1304.79 2010

3.32 0.40 5.43 163.34 1362.17 2011

4.28 0.54 7.43 173.42 1371.98 2012

4.19 0.53 7.64 182.52 1454.40 2013

4.37 0.50 7.46 170.90 1481.88 2014

7.18 0.81 12.30 171.30 1518.94 2015

5.41 0.50 8.56 158.31 1706.77 2016

4.97 0.50 9.12 183.46 1822.81 2017

4.14 0.42 8.06 194.85 1934.74 2018

3.81 0.56 6.55 171.81 1211.88 المتوسط
المصدر: الهيئة العامة للزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة اتنمية الثروة السمكية: نشرة إحصاءات اإلنتاج  السمكى، القاهرة، أعداد متفرقة.

جدول 2. اإلنتاج السمكى فى مصر ومن البحيرات وبحيرة مريوط خالل الفترة 2018-2000
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3-أعداد المراكب في مصر )2018-2000)
بإستعراض تطور أعداد المراكب فى مصر تبين أنه تراوح 
حوالى  أى   ،2007 عام  فى  مركب   29052 أدنى  حد  بين 
82.61% من أعداد المراكب فى مصر والبالغ نحو 35166.42 
أى   ،2001 عام  مركب   44910 نحو  بلغ  أقصى  وحد  مركب 
حوالى 127.70% من أعداد المراكب فى مصر جدول رقم )3). 
مصر  في  المراكب  إلعداد  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
تبين أن أنسب الصور هي دالة النمو والتي تأخذ الصورة التالية:                  

lnŶi = 10.64  -  0.019 Ti

(179.21**)         (3.63)**

R2 = 0.436     F = 13.15**          

سنوى   تغير  بمعدل  تنازلياً  عاماً  إتجاهاً  اخذت  أنها  واتضح 
بلغ حوالى 1.9%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 43.6% من 
التغيرات فى أعداد المراكب فى مصر يعزى لتطور عامل الزمن.

4-أعداد المراكب في البحيرات )2018-2000)
باستعراض تطور أعداد المراكب فى البحيرات تبين أنه تراوح 
بين حد أدنى 2421 مركب فى عام 1102، أى حوالى%66.7 
من أعداد المراكب فى البحيرات والبالغ نحو 16208 مركب وحد 
أقصى بلغ نحو 21479 مركب عام 2003، أى حوالى%132.5 
من أعداد المراكب فى البحيرات جدول رقم )3(. وبتقدير معادلة 
االتجاه الزمني العام ألعداد المراكب في البحيرات تبين أن أنسب 

الصور هي دالة النمو والتي تأخذ الصورة التالية:

lnŶi = 9.96  -  0.028 Ti

(178.36)           (-5.74)

R2 = 0.659      F = 32.9**      

سنوى  تغير  بمعدل  تنازلياً  عاماً  إتجاهاً  أخذت  أنها  وإتضح 
بلغ حوالى 2.8%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 65.9% من 
التغيرات فى أعداد المراكب فى البحيرة يعزى لتطور عامل الزمن.

5-أعداد المراكب في بحيرة مريوط  )2018-2000)
أنه  تبين  المراكب فى بحيرة مريوط  أعداد  باستعراض تطور 
تراوح بين حد أدنى 581 مركب فى عام 2018، أى حوالى %53.94 
من أعداد المراكب فى بحيرة مريوط والبالغ نحو 1077 مركب وحد 
أقصى بلغ نحو 1499 مركب عام 2002، أى حوالى %139.18 
من أعداد المراكب فى بحيرة مريوط جدول رقم )3(. وبتقدير معادلة 
اإلتجاه الزمني العام إلعداد المراكب في بحيرة مريوط تبين أن أنسب 

الصور هي دالة النمو والتي تأخذ الصورة التالية:              

lnŶi = 7.3  -  0.034 Ti

(111.68)          (-5.98)

R2 = 0.678       F = 35.75 **

وإتضح أنها أخذت اتجاهاً عاماً تنازلياً بمعدل تغير سنوى بلغ حوالى 
3.4%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 67.8% من التغيرات فى 
أعداد المراكب فى بحيرة مريوط يعزى لتطور عامل الزمن.  

6-أعداد الصيادين في مصر )2018-2000)
باستعراض تطور أعداد الصيادين فى مصر تبين أنه تراوح 
بين حد أدنى 31154 صياد فى عام 2013، أى حوالى %60.90 
من أعداد الصيادين فى مصر والبالغ نحو51152 وحد أقصى بلغ 
نحو 65548 صياد عام 2009، أى حوالى 128.14% من أعداد 
الصيادين فى مصر جدول رقم )3(. وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني 

العام إلعداد الصيادين في مصر  تبين عدم معنوية هذا المتغير.

7-أعداد الصيادين في البحيرات )2018-2000)
أنه  تبين  البحيرات  فى  الصيادين  أعداد  تطور  باستعراض 
حوالى  أى   ،2013 عام  فى  صياد   6079 أدنى  حد  بين  تراوح 
والبالغ  البحيرات  فى  الصيادين  أعداد  متوسط  من   %44.86
نحو 13551 صياد وحد أقصى بلغ نحو 24918 ألف طن عام 
فى  الصيادين  أعداد  إجمالى  أى حوالى 183.88% من   ،2017
العام  الزمني  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير   .)4( رقم  جدول  البحيرات 

إلعداد الصيادين في البحيرات  تبين عدم معنوية هذا المتغير. 

جدول 3. تطور أعداد المراكب فى مصر والبحيرات وبحيرة مريوط خالل الفترة 2018-2000

أعداد المراكب فى بحيرة مريوط
عدد المراكب فى البحيرات

إجمالى عدد المراكب 
فى مصر البحيرات%السنة سعر الطن مريوط مصر%

6.54 7.60 2.93 1318.00 20162.00 44910.00 2000
6.54 8.40 2.93 1318.00 20162.00 44910.00 2001
7.65 8.10 3.39 1499.00 19604.00 44191.00 2002
6.25 8.20 2.90 1343.00 21479.00 46307.00 2003
6.75 9.50 3.12 1233.00 18261.00 39582.00 2004
6.08 9.90 2.79 987.00 16221.00 35370.00 2005
5.25 11.30 3.34 990.00 18842.00 29644.00 2006
5.50 12.50 3.88 1128.00 20502.00 29052.00 2007
8.94 11.20 3.57 1086.00 12142.00 30449.00 2008
7.24 10.60 3.38 1181.00 16320.00 34979.00 2009
7.94 10.90 3.73 1308.00 16468.00 35074.00 2010
9.25 12.10 3.88 1145.00 12376.00 29543.00 2011
7.24 15.60 3.37 1038.00 14341.00 30828.00 2012
6.27 15.60 2.90 845.00 13479.00 29144.00 2013
4.37 15.60 2.82 843.00 13121.00 29989.00 2014
7.13 13.23 2.95 1013.00 14199.00 34292.00 2015
6.30 15.63 2.48 815.00 12944.00 32801.00 2016
5.48 18.72 2.28 795.00 14502.00 34850.00 2017
4.53 19.05 1.80 581.00 12836.00 32247.00 2018
6.59 12.30 3.08 1077.16 16208.47 35166.42 المتوسط
المصدر: الهيئة العامة للزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة اتنمية الثروة السمكية: نشرة إحصاءات اإلنتاج  السمكى، القاهرة، أعداد متفرقة.
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8-أعداد الصيادين في بحيرة مريوط )2018-2000)
تبين  مريوط  بحيرة  فى  الصيادين  أعداد  تطور  باستعراض 
حوالى  أى  عام 2003،  فى  أدنى 77 صياد  حد  بين  تراوح  أنه 
42.54% من متوسط أعداد الصيادين فى بحيرة مريوط والبالغ 
نحو 181 صياد وحد أقصى بلغ نحو 580 صياد عام 2002، أى 
حوالى 320.44% من أعداد الصيادين فى بحيرة مريوط جدول 
رقم )4). وبتقدير اإلتجاه الزمني العام إلعداد الصيادين في مصر  

تبين عدم معنوية هذا المتغير.

9-تطور أهم االصناف السمكية في بحيرة مريوط  )2018-2000)
أ-البلطي

باستعراض تطور إنتاج البلطى تبين أنه تراوح بين حد أدنى 
متوسط  من   %64.36 حوالى  أى   ،2008 عام  فى  طن   2407
إنتاج البلطى والبالغ نحو 3740 طن وحد أقصى بلغ نحو 6588 
طن عام 2015، أى حوالى 176.15% من إنتاج البلطى جدول 
من  الناتج  لكمية  العام  الزمني  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير   .(5( رقم 
السمك البلطي في بحيرة مريوط تبين أن أنسب الصور هي دالة 

النمو والتي تأخذ الصورة التالية:

lnŶi = 7.88  +  0.031 Ti

(86.01)**           (3.82)**

R2 = 0.462     F = 14.59**      

بمعدل نمو سنوى  واتضح أنها إخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً 
بلغ حوالى 3.1%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 46.2% من 
التغيرات فى اإلنتاج السمكى من إنتاج البلطى فى بحيرة مريوط 

يعزى لتطور عامل الزمن.

ب- القراميط
تراوح  أنه  تبين  القراميط  من  اإلنتاج  تطور  باستعراض 
بين حد أدنى 1919 طن فى عام 2008، أى حوالى %74.69 
نحو  والبالغ  مريوط  ببحيرة  القراميط  من  السمكى  اإلنتاج  من 
2569.32 طن، وحد أقصى بلغ نحو 4787 طن عام 2015، 

مريوط  ببحيرة  القراميط  من  اإلنتاج  من   %186.31 حوالى  أى 
)جدول 5(. وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لكمية الناتج من 
أسماك القراميط في بحيرة مريوط تبين أن أنسب الصور هي دالة 

النمو والتي تأخذ الصورة التالية:

lnŶi = 7.47  +  0.037 Ti

(88.89)**           (4.66)**

R2 = 0.561     F = 21.74**               

بمعدل نمو سنوى  واتضح أنها أخذت إتجاهاً عاماً تصاعدياً 
بلغ حوالى 3.7%، كما يتضح من المعادلة أن حوالى 56.1% من 
التغيرات فى اإلنتاج السمكى من القراميط ببحيرة مريوط يعزى 

لتطور عامل الزمن.

ج-مبروك الحشائش
الحشائش  مبروك  من  السمكى  اإلنتاج  تطور  بإستعراض 
عامى  فى  أدنى 11طن  حد  بين  تراوح  أنه  تبين  مريوط  ببحيرة 
من  السمكى  اإلنتاج  من   %15.64 حوالى  أى   ،2007،2008
نحو 70.32 طن وحد  والبالغ  ببحيرة مريوط  الحشائش  مبروك 
أقصى بلغ نحو 223 طن عام 2015، أى حوالى 317.12% من 
اإلنتاج السمكى من مبروك الحشائش ببحيرة مريوط )جدول 5). 
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام كمية الناتج من أسماك مبروك 
الحشائش في بحيرة مريوط تبين عدم معنوية هذا المتغير.                                 

د- العائلة البورية
ببحيرة  البورية  العائلة  السمكى من  اإلنتاج  بإستعراض تطور 
مريوط  تبين أنها تراوحت بين حد أدنى 1طن فى عام 2003، أى 
حوالى 1.58% من اإلنتاج السمكى من العائلة البورية ببحيرة مريوط  
والبالغ نحو 63.26 طن وحد أقصى بلغ نحو 282طن عام 2017، 
ببحيرة  البورية  للعائلة  السمكى  اإلنتاج  من  حوالى %445.78  أى 
مريوط )جدول 5(. وبتقدير اإلتجاه الزمني العام لكمية الناتج من أسماك 

العائلة البورية في بحيرة مريوط تبين عدم معنوية هذا المتغير. 

جدول  4. تطور أعداد الصيادين فى بحيرة مريوط خالل الفترة 2018-2000
أعداد الصيادين فى بحيرة مريوط المساحة إجمالى عدد صيادى 

البحيرات
إجمالى عدد صيادى 

مصر البحيرات %السنة مصر% مريوط
0.41 0.13 85.00 17.00 20905.00 64931.00 2000
0.41 0.13 85.00 17.00 20905.00 64931.00 2001
4.09 1.08 580.00 17.00 14169.00 53886.00 2002
0.60 0.15 77.00 17.00 12809.00 52663.00 2003
1.42 0.32 159.00 17.00 11221.00 49188.00 2004
0.74 0.21 104.00 17.00 13976.00 49854.00 2005
0.75 0.23 115.00 17.00 15392.00 51033.00 2006
1.33 0.36 196.00 17.00 14739.00 55027.00 2007
1.87 0.39 229.00 17.00 12273.00 58509.00 2008
1.40 0.61 162.00 17.00 11563.00 65548.00 2009
2.22 0.38 264.00 17.00 11881.00 42964.00 2010
1.36 0.81 164.00 17.00 12051.00 43474.00 2011
4.40 0.61 308.00 17.00 7003.00 38058.00 2012
3.13 0.40 190.00 17.00 6079.00 31145.00 2013
1.98 0.40 151.00 17.00 7621.00 37325.00 2014
1.70 0.36 183.00 17.00 10767.00 51232.00 2015
1.20 0.24 117.00 17.00 9770.00 48299.00 2016
0.48 0.19 120.00 17.00 24918.00 61866.00 2017
0.84 0.31 163.00 17.00 19438.00 51965.00 2018
1.60 0.43 181.68 17.00 13551.58 51152.53 المتوسط
 المصدر: الهيئة العامة للزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة اتنمية الثروة السمكية: نشرة إحصاءات اإلنتاج  السمكى، القاهرة، أعداد متفرقة.
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التركيب المحصولى:
البلطى  وهى  األسماك  من  أصناف   4 مريوط  بحيرة  تنتج 
إلى  باإلضاقه  الحشائش،  ومبروك  البورية  والعائلة  والقراميط 
التركيب  وبدراسة   ،2009 عام  من  بدءاً  توقف  الذى  الحنشان 
اتضح   ،2018-2000 الفترة  خالل  مريوط  ببحيرة  المحصولى 
أن البلطى هو الزرع الرئيسى بالبحيرة، حيث تنتج البحيرة قرابة 
3704 طن من إجمالى إنتاج البحيرة كمتوسط لفترة الدراسة بنسبة 
57.48%، وتأتى القراميط فى المرتبة الثانية بنحو 2544 طن بنسبة 
39.40%، ويحتل مبروك الحشائش المرتبة الثالثة بنحو69.6 طن 
العائلة البورية فى المرتبة األخيرة بنحو  بنسبة 1.01%، وجاءت 

63.26 طن بنسبة %0.77.

وتشير نتائج جدول )5( إلى تغير التركيب المحصولى بالبحيرة 
-2010( الثانية  والفترة   ،)2009-2000( األولى  الفترة  بين 
الحشائش،  ومبروك  البلطى  إنتاج  نسبة  تناقصت  حيث   ،)2018
فى حين تزايدت نسبة إنتاج القراميط وتضاعفت نسبة إنتاج العائلة 

البورية.

خالل  مريوط  بحيرة  من  السمكي  الناتج  لدالة  القياسى  التقدير 
شيفر  اإلنتاج  فائض  نموذج   باستخدام    )2018-2000( الفترة 

 :(Schaefer)
يعتبر الصيد الجائر من أهم المشاكل التي تواجه بحيرة مريوط 
ويؤثر سلبياً على المخزون السمكي بها، وعملية الصيد الجائر تؤدى 
إلى تناقص كمية األسماك فى الموسم التالي، وعلى ذلك يجب تحديد 
الحجم األمثل للناتج الذي يحافظ على المخزون السمكي من النقص 
واالستنزاف، ويعتبر نموذج فائض اإلنتاج لشيفر)Schaefer( من 

األساليب العلمية التي تعمل على إعادة التوازن بين اإلنتاج ومعدالت 
الصيد، كما يعمل على تحديد الكميات المثلى من اإلنتاج، وتحديد العدد 
المناسب من مراكب الصيد التي تحافظ على المخزون السمكي من 
 Maximum(M.S.Y( النقص. حيث يعتبر اإلنتاج األقصى المستدام
هذه  أحد  هو   .(El-Gammal,1999)  Sustainable Yield
األساليب التي يتحقق من خاللها أقصى استغالل للمصايد دون التأثير 
ويعتمد  الجائر.  الصيد  لعملية  التعرض  أو  السمكي  المخزون  على 
نموذج )شيفر 1954( على إنتاجية وحدة مراكب الصيد كدالة فى 
أعداد مراكب الصيد لتقدير أقصى معدل للصيد مسموح به على أساس 
العالقة بين كل من اإلنتاج ومراكب الصيد وبتطبيق نموذج فائض 
اإلنتـاج على بحيرة مريوط خـالل متوسط الفترة)2000-2018( فقد 
تبين من جدول )6( ثبوت المعنوية اإلحصائية لنموذج شيفر والمعلمات 
المقدرة له عند المستوى االحتمالى 1%، وقُدر معامل التحديد بنحو 
0.701 مما يشير إلى أن نحو 70.1% من التغيرات فى اجمالى الناتج 
السمكى للبحيرة ترجع إلى التغير فى جهد الصيد المستخدم مقدراً بأعداد 

مراكب الصيد.  

المستدامة(  القصوى  إنتاج مستدام )الغلة  تبين أن أقصى  وفد 
(M.S.Y( قد بلغ حوالي 7.75 طن/السنة، وذلك باستخدام مراكب 
صيد تقدر بحوالي 804 مركب، مما يدل على وجود صيد جائر 
بالبحيرة، حيث اتضح أن متوسط إنتاج البحيرة خالل نفس الفترة بلغ 
حوالي 6.65 طن فقط تمثل نحو 85.8% من أقصى إنتاج مستدام، 
وذلك باستخدام عدد من مراكب الصيد يقدر بحوالي 1077 مركب 
خالل متوسط فترة الدراسة، مما يعني وجود إسراف في استخدام 
مراكب الصيد بالبحيرة بمقدار 273 مركب أي نحو 34% من الحد 

األقصى للمراكب في البحيرة - )جدول 6).
جدول 5. تطور أهم األصناف السمكية ببحيرة مريوط خالل الفترة 2018-2000

% العائلة 
البورية % مبروك 

الحشائش % القراميط % البلطى إجمالى 
اإلنتاج السنة

2.12 135.00 0.27 17.00 37.00 2360.00 52.38 3341.00 6378.00 2000
0.15 9.00 0.84 52.00 38.68 2398.00 59.90 3714.00 6200.00 2001
0.23 12.00 1.21 64.00 36.85 1954.00 61.38 3255.00 5303.00 2002
0.00 0.00 1.54 75.00 39.66 1928.00 58.65 2851.00 4861.00 2003
0.44 22.00 1.99 100.00 38.40 1933.00 58.94 2967.00 5034.00 2004
0.26 14.00 1.78 94.00 39.57 2094.00 58.16 3078.00 5292.00 2005
0.25 13.00 2.15 112.00 40.76 2124.00 56.53 2946.00 5211.00 2006
0.02 1.00 0.25 11.00 43.55 1922.00 55.90 2467.00 4413.00 2007
0.07 3.00 0.25 11.00 44.09 1919.00 55.31 2407.00 4352.00 2008
0.31 17.00 0.29 16.00 39.20 2163.00 60.20 3322.00 5518.00 2009

0.38 22.60 1.06 55.20 39.78 2079.50 57.74 3034.80 5256.20 متوسط الفترة األولى

0.27 16.00 0.30 18.00 39.33 2328.00 60.09 3557.00 5919.00 2010
0.33 18.00 0.28 15.00 38.88 2110.00 60.51 3284.00 5427.00 2011
0.34 25.00 0.27 20.00 39.05 2900.00 60.35 4482.00 7427.00 2012
0.30 23.00 0.28 21.00 39.24 2996.00 60.19 4596.00 7636.00 2013
0.33 25.00 0.28 21.00 39.14 2921.00 60.24 4496.00 7463.00 2014
2.02 248.00 1.81 223.00 38.92 4787.00 53.56 6588.00 12301.00 2015
2.13 182.00 1.82 156.00 39.52 3383.00 52.81 4521.00 8561.00 2016
3.09 282.00 1.74 159.00 38.07 3472.00 53.39 4869.00 9120.00 2017
1.95 157.00 1.87 151.00 38.78 3125.00 53.60 4319.00 8058.00 2018

1.20 108.44 0.96 87.11 38.99 3113.56 57.19 4523.56 7990.22 متوسط الفترة الثانىة

0.77 63.26 1.01 69.56 39.40 2544.83 57.48 3704.74 6486.51 المتوسط
المصدر 1-جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضى : الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكى،القاهرة، أعداد متفرقة.

2-الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،الكتاب اإلحصائى السنوى، احصاءات الثروة السمكية فى مصر، القاهرة، أعداد متفرقة.
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:Schaeferجدول 6. التقدير القياسى لدالة اإلنتاج السمكي من بحيرة مريوط خالل الفترة )2000-2018( بإستخدام نموذج شيفر

نموذج 
شيفر

 الجزء المقطوع من المحور
)a( الصادى

الميل
)b(

  اإلنتاج األقصى المستدام
)MSY()طن(

 جهد الصيد المحقق ألقصى
 )fm.s.y(غلة مستدامة 

)مركب(
R2F

بحيرة 
مريوط

19.29-0.0127.758040.70131.04**

                    Schaefer المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل البيانات الواردة فى جدول رقم )7( بإستخدام نموذج

شكل 3. مقارنة جهد الصيد السنوى الفعلى وجهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة المقدرة بنموذج شيفر لبحيرة مريوط خالل الفترة 2018-2000

المصدر:بيانات جدول )7)

جدول 7. إنتاجية المركب وعدد مراكب الصيد ببحيرة مريوط خالل الفترة )2018-2000(.

السنوات
عدد مراكب الصيد )مركب(متوسط إنتاجية المركب )كجم/مركب(

YX
20004.841318.00
20014.701318.00
20023.541499.00
20033.621343.00
20044.081233.00
20055.36987.00
20065.26990.00
20073.911128.00
20084.011086.00
20094.671181.00
20104.531308.00
20114.741145.00
20127.161038.00
20139.04845.00
20148.85843.00
201512.141013.00
201610.50815.00
201711.47795.00
201813.87581.00
6.651077المتوسط

المصدر: ُجمعت وحسبت من بيانات جدول )3).
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ويوضح الشكل رقم )3( أيضاً وجود إفراط فى عملية الصيد 
خالل فترة الدراسة، حيث يزيد جهد الصيد الفعلى عن جهد الصيد 
المحقق ألقصى غلة مستدامة فى أعوام 2000، 2001، 2002، 

.2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 ،2004 ،2003

قياس التقلبات الموسمية اإلنتاجية
تعرف التقلبات اإلنتاجية الموسمية بأنها تحركات متكررة في 
اإلنتاج  ويتعرض  قدرها 12 شهر،  زمنية  فترة  في  تحدت  اإلنتاج 
السمكى بطبيعته لتقلبات سنوية وموسمية شديدة ترجع بصفة رئيسية 
إلى العديد من العوامل االقتصادية والبيولوجية والتشريعية والظروف 
اإلنتاجى  النشاط  على  بدوره  يؤثر  الذى  األمر   ، والبيئية  الطبيعية 
والتجارى لمصايد األسماك )عبد الحافظ و الكريونى 1998(. وتأتى 
أهمية دراسة موسمية اإلنتاج السمكى وتقلباتها لما لها من أهمية فى 
تخطيط السياسات اإلنتاجية والتسويقية، فضال عن تأثر عوامل أخرى 
بتلك الموسمية كموسمية العمل، وموسمية الدخل والتقلبات السعرية 
ليس فقط لألسماك بل أيضاً لبدائلها فى معظم األحيان. يضاف الى ذلك 
إبراز دور االستزراع السمكى بأشكاله المتعددة فى تعويض النقص 
االنخفاض، وتحديد  فى مواسم  السمكى  اإلنتاج  المعروض من  فى 
المواعيد والمواسم التى تقضى بضرورة إستيراد كمية من االسماك 

لسد هذا العجز بطريقة توفر فى تكاليف التخزين والنقل وتحدث التوازن 
المطلوب، وتحد من التقلبات الشديدة فى المعروض سواء كان ذلك من 
الناتج المحلى للموارد الطبيعية أو عن طريق زيادة االستثمار فى مجال 
االستزراع السمكى أو االستيراد فى الوقت المناسب )النوبى 2013).

قياس التقلبات الموسمية اإلنتاجية ببحيرة مريوط
بالبحيرة خالل  الموسمية  السمكية  اإلنتاجية  التقلبات  بدراسة 
الفترة )2000-2018( اتضح من تقدير النسب الموسمية الشهرية 
فبراير،  يناير،  الشهور  تضم  أوالهما   . متميزتين  فترتين  وجود 
الناتج  بانخفاض  وتتسم  وديسمبر  نوفمبر،  سبتمبر،  مارس، 
بلغت  موسمية  بنسب  العام  المتوسط  عن  الفترة  تلك  في  السمكي 
حوالي 98.51، 88.9، 99.4، 96.91، 97.05، 93.3 علي 
الترتيب. وقد يرجع ذلك االنخفاض للناتج في ذلك الفترة إلى البيات 

الشتوى لبعض األسماك في بعض شهور السنة.

يوليو،  يونيو،  مايو،  إبريل،  شهور  فتضم  الثانية  الفترة  أما 
البحيرة  من  السمكي  الناتج  بارتفاع  وتتسم  وأكتوبر  أغسطس، 
 ،104.33  ،101.95 بلغت  موسمية  بنسب  العام  المتوسط  عن 
الترتيب.وقد  علي   100.92  ،105.54  ،107.43  ،105.67

شكل 2. التقلبات الموسمية الشهرية لإلنتاج السمكى من بحيرة مريوط خالل الفترة )2018-2000(.
المصدر: ُجمعت وحسبت من بيانات جدول )8).

جدول 8. التقلبات الموسمية اإلنتاجية لبحيرة مريوط السمكية خالل الفترة )2018-2000(.
المتوسط اإلجمالى ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير السنة والشهر
537.17 6383 537.00 511.00 556.00 546.00 568.00 530.00  592 497 509.00 520 524 556 2000

516.83 6200 546.00 505.00 505.00 494.00 476.00 515.00  497 627 577.00 473 402 585 2001

441.92 5303 479.00 403.00 392.00 402.00 400.00 355.00  457 495 452.00 469 482 517 2002

405.08 4861 350.00 385.00 387.00 406.00 403.00 402.00  429 420 396.00 416 410 457 2003

418.67 5024 386.00 408.00 406.00 431.00 437.00 414.00  442 440 429.00 403 371 457 2004

441.00 5292 416.00 435.00 427.00 459.00 459.00 428.00  456 458 448.00 426 406 474 2005

434.25 5211 391.00 420.00 412.00 451.00 525.00 421.00  453 453 443.00 416 413 413 2006

367.75 4413 330.00 356.00 354.00 384.00 385.00 356.00  385 381 375.00 352 347 408 2007

362.67 4352 280.00 358.00 346.00 386.00 383.00 359.00  382 382 388.00 350 337 401 2008

457.58 5518 410.00 573.00 559.00 460.00 428.00 562.00  525 335 458.00 416 359 406 2009

493.25 5919 363.00 439.00 422.00 423.00 630.00 783.00  790 471 453.00 527 292 326 2010

452.00 5427 603.00 499.00 446.00 396.00 463.00 591.00  546 587 408.00 310 282 293 2011

615.17 7427 709.00 533.00 658.00 661.00 712.00 654.00  606 648 602.00 527 492 580 2012

633.33 7636 620.00 608.00 569.00 635.00 659.00 663.00  655 680 668.00 674 614 555 2013

621.92 7436 643.00 588.00 635.00 646.00 679.00 663.00  648 628 610.00 600 504 619 2014

1025.08 12301 635.00 1107.00 1303.00 695.00 1131.00 1133.00  1060 1151 1168.00 1066 880 972 2015

714.92 8561 597.00 681.00 697.00 647.00 782.00 798.00 698 695 697.00 884 720 683 2016

760.83 9120 732.00 736.00 736.00 795.00 819.00 759.00  685 768 752.00 785 810 753 2017

671.50 8058 649.00 520.00 656.00 733.00 606.00 755.00 653 704 740.00 695 585 762 2018

545.84 6549 509.26 529.74 550.84 528.95 576.05 586.37 576 569 556.47 542 485 537 المتوسط

4352 280.00 356.00 346.00 384.00 383.00 355.00 382 335 375.00 310 282 293 الحد األدنى

12301 732.00 1107.00 1303.00 795.00 1131.00 1133.00 1060 1151 1168.00 1066 880 972 الحد األعلى
93.299 97.050 100.917 96.906 105.536 107.425 105 104 101.949 99 88 98 النسب الموسمية

المصدر: الهيئة العامة للزراعة واستصالح األراضى، الهيئة العامة اتنمية الثروة السمكية: نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكى، القاهرة، أعداد متفرقة.
/http//www.campas.gov.egالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، 
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في  والتوالد  التكاثر  في  تبدأ  األسماك  معظم  أن  إلى  ذلك  يعزى 
الصيف فتنمو ويظهر أثرها في تلك الشهور. )جدول 8( وشكل 

.(2)

التوصيات                                                                              

  إتساقاً مع ماتقدم من نتائج بحثية، فيمكن التوصية بما يلى:
قوارب  لعدد  به  المسموح  األقصى  للحد  المستمرة  المراعاة   -1

الصيد العاملة بالبحيرة وفقاً ألسس فنية  وإقتصادية.

لجهد الصيد وتضمينها  2- دراسة تخصيص قوارب الصيد وفقاً 
بتصاريح الصيد من خالل التعاون بين إدارة البحيرة وشيوخ 
الصيادين والتعاونيات السمكية بالبحيرة بما يضمن اإلستخدام 

المستدام لموارد البحيرة.

المراجع                                                                             
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An Economic Study of The Impact of Overexploitation on 
Sustainable Use for Fish Resources in the Egyptian Lake Mariout
Roshdy Shawky Eladawy
Department of Agricultural Economics- Faculty of Agriculture - Kafr El- Sheikh 
University

O   VEREXPLOITATION is one of the most important problems facing Lake Mariout, due 
to its negative impact on the quantity of fish production in the coming seasons, and 

the lake also faces the causes that led to a decrease in its area from 204 thousand feddans in 
1798 to 17 thousand feddans in 2018. The research problem is represented in the fluctuation 
in the total fish production of the lake and the fluctuation of the main culture production 
)tilapia( from it to the total fish production in them from 61.38% as a maximum in 2001 to 
52.38% as a minimum in 2000. The research aims mainly to identify the effect of overfishing 
on the sustainable use of fishery resources in the Egyptian Lake Mariout. Surplus production 
models It was found from the estimated results that there is wasteful use of fishing boats in the 
lake by 273 boats, or about 34% of the maximum number of boats in the lake, as the actual 
fishing effort exceeded the fishing effort achieved for the maximum sustainable yield, which 
indicates. The study recommends the continuous review of the maximum permissible number 
of fishing boats operating in the lake according to technical and economic principles, in order 
to ensure sustainable use of the materials in the lake, while studying the allocation of fishing 
boats according to the fishing effort and including them with permits for fishing, in cooperation 
between the lake administration, fish cooperatives and elders of fishermen.

Keywords: Overexploitation, seasonal fluctuations, Schaefer model, fish production, maximum 
yield effort, Lake Mariout, Fish resources.
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