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التقييم اإلقتصادي والمالي والبيئي للمزارع السمكية األهلية بمحافظة كفرالشيخ
رشدى العدوى1* ، جمال عبد الحميد نخال ابراهيم2 و محمود فتحى ابراهيم1

البحوث االقتصادية الزراعية – مركز  1 قسم االقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ 2 معهد 

البحوث الزراعية - سخا – كفرالشيخ – مصر

التقييم  دراسة  رئيسية  بصفة  البحث  إستهدف  ،لذا  أنتشاراً  األكثر  النمط  األهلية  السمكية  المزارع  فى  األسماك  تربية  تعد 
اإلقتصادي والبيئي للمزارع السمكية األهلية ،وتم بيانات ميدانية من خالل عينة عددها 138 إستمارة تمثل 16,23% من 
إجمالي المزارع األهلية .وكانت أهم المتغيرات التفسيرية تأثيراً على كمية الناتج من األسماك في مزارع عينة البحث هي 
أن  النتائج  أوضحت  ،كما  المائية  المساحة  المستخدمة،  العلف  وكمية  المستخدمة،  الزريعة  عدد  و  المستخدمة  العمالة  عدد 
السمكي  اإلنتاج  لمتوسط  األمثل  الحجم  أن  تبين  كما  األسباب،  لعدد من  لها  اإلقتصادية  الكفاءة  تبلغ  لم  العينة  جميع مزارع 
للربح  الُمعظم  اإلنتاج  أن  تبين  ، 5,68 طن/فدان.كما   5,49 ، يبلغ حوالي 3,57  التكاليف  يُدنى  الذي  الثالث  العينة  لفئات 
بلغ حوالي 5,06 ،4,56 ،6,5 طن/فدان للفئات الثالث على الترتيب ،بلغ معدل العائد الداخلي للفئات الثالث بعينة البحث 
49,8%،59,4%،64,5% على الترتيب،وهى أعلى من سعر الفائدة السائد في البنوك و البالغ 20% وهذا يوضح أن اإلستثمار 
في مجال اإلستزراع السمكي أجدى إقتصادياً ومالياً من إيداع األموال في البنوك ،وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص 

باإلستثمار في مجال اإلستزراع السمكي

كلمات إفتتاحية: المزارع – السمكية-  التقييم – اإلقتصادي- البيئي – دوال – اإلنتاج - التكاليف

مقدمه                                                                                                                                                

نظرًا لتراجع إسهام المصايد الطبيعية فى إجمالي اإلنتاج المحلى 
من األسماك من60,5 % عام 2000إلى 20%عام 2016،وما 
تلك  إنتاجية  إضعاف  إلى  أدت  سلبية  ظروف  من  له  تتعرض 
الصيد  المستمر بسبب كثافة  نتيجة عمليات اإلستنزاف  المصايد 
على وحدة المساحة باإلضافة إلى التلوث البيئى والمالحى وضعف 
اإلستثمارات الموجهة للتجمعات السمكية، األمر الذى يشير إلى 
ضرورة اإلتجاه إلى التوسع فى صناعة اإلستزراع السمكى لمواجهة 
بين نظم  النمط األهم  , ويبقى  السمكية  الغذائية  الفجوة  وتضييق 
اإلستزراع المختلفة وأكثرها إنتشارًا هو تربية األسماك فى المزارع 
األهلية  السمكية  المزارع  مساحة  وتبلغ  األهلية,  خاصة  السمكية 
حوالي 295,9 ألف فدان عام 2016 تنتج 1,166 مليون طن 
اإلستزراع  اإلنتاج من  إجمالي  أى حوالي 85,11% من  أسماك 
السمكى وحوالي 68,4% من إجمالي اإلنتاج السمكى فى مصر 
بنسبة  مساهمة  األولى  كفرالشيخ  محافظة  العام.وتعتبر  لنفس 
44,4% من إجمالي اإلنتاج على مستوى الجمهورية ،ويتركز إنتاج 
المزارع السمكية األهلية بها فى ثالثة أصناف هى البلطى , العائلة 
البورية , المبروك تمثل مجمعه أكثر من 74,5% من إجمالي إنتاج 
المحافظة , يمثل البلطى منها 63% من إنتاج األسماك , محتاًل 
 , المحافظة  السمكية على مستوى  بين األصناف  المرتبة األولى 
بمدى مساهمته  المحافظة  البلطى من مزارع  إنتاج  أهمية  وتزداد 
فى إنتاج البلطى على مستولى الجمهورية حيث يمثل %56,08 
,فضال عن كونها السمكة الشعبية األولى لإلستهالك فى مصر , 
وأكثر األصناف السمكية التى تصدر , باإلضافة إلى أن مصر 
الصين  بعد  , والثأنى عالميًا  فريقيًا  واإ المرتبة األولى عربيًا  تحتل 
السابقة  المعطيات  كل  فرضت  حيث  البلطى,  أسماك  إنتاج  فى 

نفسها للدراسات والبحوث لوضع خطط تهدف إلى تضبيق الفجوة 
السمكية والعمل على زيادة المعروض لمواجهة الزيادة فى الطلب 
على البروتين الحيوانى من األسماك بصفة خاصة )الهيئة العامة 

لتنمية الثروة السمكية، 2018 (.

المشكلة البحثية                                                                           

المصرية  الطبيعية  المصايد  مساحة  أن  من  الرغم  على 
)البحرين األبيض واألحمر والبحيرات ونهر النيل وفروعه( تتجاوز 
13 مليون فدان إال أن إنتاجها من األسماك لم يصل إلى الحد 
الذي يفي باحتياجات السكان ، حيث بلغت الواردات السمكية بلغ 
نحو 311 ألف طن عام 2016 ونتيجة لزيادة اإلستهالك القومي 
من األسماك من نحو 936,7 ألف طن عام 2000 إلى حوالي 
1,8 مليون طن عام 2016، مدفوعة بإنخفاض متوسط نصيب 
عام  كجم   14,6 من  الفردي  لإلستهالك  من  المتاح  من  الفرد 
2000 إلى 13,1 كجم عام 2016,كما أن إنتقال جزء من الطلب 
أسعارها  إرتفاع  ألزمة  نتيجة  األسماك  إلى  الحمراء  اللحوم  من 
المستمر, إضافة إلى ازدياد السكان يضاعف اإلستهالك القومي 
خالل السنوات القادمة ،لهذا فأن تنمية اإلستزراع السمكي والتوسع 
لتلبيه  أمرًا ضروريًا  يعد  األهلية  المزارع  من  اإلنتاج  خاصة  فيه 
الطلب المتزايد على األسماك وللحفاظ على معدل اإلكتفاء الذاتي 
األهمية  أن  من  ،وبالرغم   2016 عام   %  89,7 والبالغ  الحالي 
النسبية لإلستزراع السمكى 80% من اإلنتاج السمكى فى مصر 
التى  والمشكالت  والمعوقات  التحديات  بالعديد من  يواجة  أنه  إال 
تنعكس على اقتصادياتها من حيث عدم الكفاءة فى إدارة موارده 
،مما يتسبب فى هدر طاقاته, ويؤثر سلبًا أيضًا على الغذاء األمن 
الذى يصعب معه اإلعتماد  النظيفة األمر  العمل والبيئة  وفرص 
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المدى  فى  السمكى  الحيوأنى  البروتين  من  الفجوة  سد  فى  عليها 
القصير االمر الذى يؤدى إلى زيادة مستمرة فى أسعار األسماك 

من فترة إلى أخرى .

أهداف البحث                                                           

اإلقتصادي  التقييم  دراسة  رئيسية  بصفة  البحث  يستهدف 
بمحافظة  البحث  بعينة  األهلية  السمكية  للمزارع  والبيئي  والمالي 
كفرالشيخ، ولتحقيق هذا الهدف يتم دراسة األهداف الفرعية التالية:

السمكى - 1 لإلنتاج  المحددة  العوامل  إنتاج  دوال  معالم  تقدير 
بالمزارع السمكية األهلية بعينة البحث بمحافظة كفرالشيخ 

التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف اإلنتاجية للمزارع السمكية - 2
األهلية بعينة البحث بمحافظة كفرالشيخ

األهلية - 3 السمكية  للمزارع  األداء  تقييم  معدالت  بعض  قياس 
بعينة البحث بمحافظة كفرالشيخ .

البحث - 4 بعينة  األهلية  السمكية  للمزارع  البيئي  األثر  تقييم 
بمحافظة كفرالشيخ .

اإلسلوب البحثي ومصادر البيانات                                     

إعتمد البحث على عديد من األساليب البحثية منها األسلوب 
تم  وقد   , اإلقتصادى  والقياس  اإلحصائى  واألسلوب   , الوصفى 
واختيرت   , المختلفة  صورها  فى  والتكاليف  اإلنتاج  دوال  تقدير 
االقتصادى  المنطق  مع  معلماتها  اشارات  اتفقت  التى  الدوال 
وفقا  ككل  الدالة  ومعنوية  المعلمات  هذة  معنوية  إلى  باإلضافة 
للمعايير اإلحصائية المعروفة , ، كما إعتمد البحث على بعض 
المزارع  لمشروعات  والبيئي  واإلقتصادى  المالى  التقييم  معايير 
السمكية األهلية. فقد تم اإلعتماد البحث على البيانات االحصائية 
الثانوية المنشورة من نشرات االحصاءات السمكية التى تصدرها 
للتعبئة  المركزى  والجهاز   , السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة 
المركزية  االدارة  من  المنشورة  غير  والبيانات  واالحصاء  العامة 
لألسماك بكفرالشيخ , هذا باإلضافة إلى بيانات ميدانية تم تجميعها 
بمحافظة  األهلية  السمكية  للمزارع  إستبيان  إستمارة  خالل  من 
/ 2018 صممت خصيصًا  اإلنتاجى 2017  للموسم  كفرالشيخ 
لهذا الغرض وتم إختيار العينة لتحقيق أهداف الدراسة من مركز 
الرياض حيث تم تجميع عدد 138 إستمارة  من إجمالي 850 
مزرعة سمكية أهلية مرخصة من الهيئة )اإلدارة المركزية لمنطقة 
كفرالشيخ السمكية ،2018( بنسبة 16,23% موزعة على 3 فئات 
, األولى من 3 افدنه إلى أقل من 16 فدان,الثانية من 16 فدان 

إلى أقل من 25 فدان,الثالثة من 25 فدان فأكثر.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                 

في  األسماك  إلنتاج  اإلنتاجية  للداالت  اإلحصائي  التقدير  أوال: 
عينة البحث 

المزرعية  اإلنتاجية  للداالت  االحصائي  التقدير  يستهدف 
إستخدام  كفاءة  على  التعرف  البحث  عينة  في  األسماك  إلنتاج 
البحث  بعينة  األسماك  إنتاج  في  المستخدمة  اإلقتصادية  الموارد 
الدالة  من  للموارد  الحدية  اإلنتاجية  الداالت  إشتقاق  خالل  من 
اإلنتاجية موضع الدراسة ثم مقارنة قيمة اإلنتاجية الحدية بتكلفة 
دراستها  تم  التي  والموارد  حده.  على  مورد  لكل  البديلة  الفرصة 
بإعتبارها العوامل المحددة لكمية الناتج من األسماك بالطن )ص( 
داالت  في  التفسيرية  بالمتغيرات  والمتمثلة  السمكية  المزارع  في 
إنتاج األسماك هي: المساحة المائية بالفدان )س1(، سنوات الخبرة 

مقدرة بالسنة )س2(، مقدار العمل بوحدات رجل/يوم )س3(، عدد 
الزريعة بألف وحدة )س4(، كمية العلف المستخدمة بالطن )س5(. 
المزرعية  اإلنتاجية  للموارد  األمثل  تحديد اإلستخدام  يمكن  وحتى 
من األسماك لإلستفادة بها عند إتخاذ القرارات المتعلقة بإستخدام 
الموارد االقتصادية المزرعية بما يحقق الكفاءة االقتصادية حيث 
يجب أن تتساوى قيمة اإلنتاجية الحدية للمورد مع تكلفة فرصته 
استخدم  وقد  بكفاءة.  المورد  هذا  نستخدم  أننا  نقول  حتى  البديلة 
مزارع  في  للعامل  السائد  األجر  البديلة  الفرصة  تكلفة  تقدير  في 
في  السائد  العلف  من  الطن  وسعر  الدراسة،  موضع  األسماك 

السوق، ومتوسط سعر الزريعة من األسماك.

وقد تم تقدير الداالت اإلنتاجية لألسماك في مزارع عينة البحث 
بإستخدام أسلوب األنحدار المتعدد المرحلي الذي يعتمد على مدى 
)ر-2(  المعدل  التحديد  معامل  في  المستقلة  المتغيرات  مساهمة 
وكذلك التغير في معنوية التحليل بإستخدام تحليل التباين للتوصل 
االقتصادية  العالقات  لمعالم  التقدير  لنموذج  شكل  أفضل  إلى 
بالدراسة وتم قياس هذه العالقات في الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة 

ونصف اللوغاريتمية في س، ونصف اللوغاريمية في ص. 

الفئة  لمزارع  السمكية  اإلنتاجية  للداالت  اإلحصائي  التقدير   -1
األولى بعينة البحث )من 3 أفدنه –  أقل من 16 فدان(: 

االقتصادية  للعالقات  المرحلي  اإلنحدار  تحليل  بإستخدام 
المـقدر في         النموذج  الدراسة من خالل إستعراض  التي تضمنتها 
جدول )1( تبين أن أهم المتغيرات التفسيرية تأثيرًا على كمية الناتج 
من األسماك في مزارع الفئة األولي بعينة البحث هي الموضحة 
في النموذج نصف اللوغاريتمي في س والذي ينطوي على كمية 
لعدد  و  )س3(  المستخدمة  العمالة  لعدد  كدالة  )ص(  األسماك 
الزريعة المستخدمة )س4(، وكمية العلف المستخدمة )س5( والذي 

تبينه المعادلة التالية.

ص =  8012,8 - 8352,8 لو س3 + 24129,8 لو س4 - 
17342,9 لو س5

    **(16,52 -)                         **(8,87)                             *(2,71 -)                   **(4,69)  

** = معنوي عند 0,01             .*= معنوي عند 0,05                                                                                        

ر-2 = 0,803                         ف = 93,66**

وبإستعراض تقديرات معامالت اإلنحدار الجزئي تبين أن عدد 
الزريعة المستخدمة )س4( من شأنها زيادة الناتج السمكي في مزارع 
الفئة األولي من عينة البحث، في حين تبين وجود عالقة عكسية 
بين كل من عدد العمالة وكمية العلف المستخدمين والناتج السمكي 
لمزارع هذه الفئة، ويدل ذلك على وجود إسراف في إستخدام العمالة 
وغالبًا ما تكون عائلية كما يوجد اسراف في إستخدام كمية العلف 
التغذية  الجيدة بمقررات  المعرفة  لعدم  الفئة، نظرًا  في مزارع هذه 
المناسبة. وبتقدير المرونة اإلنتاجية لألسماك للموارد سالفة الذكر 
تبين أن: المرونة اإلنتاجية لعدد العمالة المستخدمة بلغت حوالي 
العمالة  في عدد  مقداره %10  تغيرًا  أن  يعني  وهذا   103,12 –
تؤدي إلى إنخفاض الناتج المزرعى من األسماك بحوالي  %1,04، 
وبلغت المرونة لعدد الزريعة حوالي 0,172 وهذا يعني أن  تغيرًا 
المستخدمة لإلستزراع لمزارع هذه  الزريعة  مقداره 10% في عدد 
الفئة يؤدي إلى تغير الناتج المزرعى من األسماك بحوالي 1,7% في 
نفس اإلتجاه. كما بلغت المرونة اإلنتاجية لكمية العلف المستخدم 
حوالي -0,248 وهذا يعني أن تغيرًا مقداره 10% في كمية العلف 
المستخدم تؤدي إلى إنخفاض الناتج المزرعي من األسماك بحوالي  
حاجة  من  أكثر  علف  كميات  وضع  بأن  ذلك  ويفسر   %2,48



مجلة العلوم الزراعية املستدامةم45 ، ع2  )2019(

75التقييم اإلقتصادي والمالي والبيئي للمزارع السمكية األهلية بمحافظة كفرالشيخ

األسماك تؤدي إلى حدوث تخمر في مياه األحواض وبالتالي تلوث 
المياه الذي ينتج عنه نفوق بعض األسماك.

وبإختبار معنوية النتائج المتحصل عليها تبين أن: قيمة ت 
المحسوبة للمتغير )س3( بلغت حوالي -2,71 وهي معنوية التأثير 
على المستوى اإلحتمالي 0,05،  قيمة ت المحتسبة للمتغير )س4( 
بلغت حوالي 8,87 وهي معنوية التأثير على المستوى اإلحتمالي 
0,01 ، قيمة ت المحتسبة للمتغير )س5( بلغت حوالي -16,52 
بلغ  وقد   ,  0,01 اإلحتمالي  المستوى  على  التأثير  معنوية  وهي 
يعنى  الذى  األمر  )ر-2( حوالي 0,803  المعدل  التحديد  معامل 
أن المتغيرات التفسيرية للنموذج السابق تعتبر مسئولة عن حوالي 
80 % من التباين في الناتج المزرعى من األسماك في مزارع الفئة 
مما  قيمة )ف( حوالي 93,66  بلغت  كما  البحث,  بعينة  األولى 
التفسيرية في النموذج السابق  يعني معنوية تأثير تلك المتغيرات 
مجتمعة على الناتج السمكي في مزارع الفئة األولى بعينة البحث 
عند المستوى اإلحتمالي 0,01 ,كما اتضح من إستعراض وتحليل 
البيانات للدالة اإلنتاجية لألسماك سالفة الذكر فيما يختص بتقدير 
الحدية  اإلنتاجية  أن  الزراعية  للموارد  ح(  )ن  الحدية  اإلنتاجية 
لعدد العمالة المستخدمة)س3( بلغت حوالي -0,459 طن ولعدد 
الزريعة )س4( بلغت حوالي 0,133 طن ولكمية العلف المستخدم 
)س5( بلغت حوالي -0,954 طن )جـدول 1(. ولما كانت الكفاءة 
االقتصادية  في ظل سيادة المنافسة الحرة تتحقق عندما تتساوى 
قيمة اإلنتاجية الحدية للموارد مع تكلفة فرصتها البديلة فأنه يمكن 
إستخدام هذه القاعدة في معرفة مدى تحقيق كفاءة إستخدام الموارد 

االقتصادية في إنتاج األسماك في مزارع عينة البحث .

* بلغ متوسط سعر الجملة لطن األسماك 30 ألف جنيه بمزارع 
الفئة األولى بعينة البحث في للموسم اإلنتاجي 2018/2017. 

**  بلغت تكلفة الفرصة البديلة لمساحة المزرعة حوالي 2,6 ألف 
جنيه . وبلغ متوسط ثمن طن العلف حوالي 7 آالف جنيه بسعر 
السوق . وبلغت تكلفة الفرصة البديلة لعدد الزريعة  المستخدمة في 
مزارع الفئة األولى حوالي 104,8 ألف جنيه. وبلغت تكلفة الفرصة 
البديلة ألجر العامل  في مزارع الفئة األولى حوالي 15,6 ألف جنيه.

حالة  هناك  أن  اتضح  عليها  المتحصل  النتائج  تحليل  ومن 
عدم توازن في إستخدام كمية العلف الطبيعي وعدد اإلصبعيات إذ 
تبين أن: نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العمل والبالغة حوالي 
13,77 ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والبالغة حوالي 15,6 

ألف جنيه تقدر بحوالي -0,833 األمر الذي يعني أن المنتجين 
يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل تقليل عدد العمالة المستخدمة في 
مزارع تلك الفئة حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها 
البديلة, أن نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر الزريعة والبالغة حوالي 
3,99 ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والبالغة حوالي 104,8  
يمكنهم  المنتجين  أن  يعني  مما  بحوالي 0,038  تقـدر  ألف جنيه 
زيادة أرباحهم من خالل زيادة المقادير المستخدمة من أعداد الزريعة 
حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة, وتبين 
أيضًا أن قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العلف والبالغة حوالي28,62 
ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والبالغة حوالي 7 ألف جنيه 
تقدر بحوالي-4,09 األمر الذي يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة 
أرباحهم من خالل تقليل المقادير المستخدمة من كمية األعالف 

حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة . 

2- التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية لمزارع الفئة الثانية بعينة 
البحث )16 فدان –  أقل من 25 فدان(: 

االقتصادية  للعالقات  المرحلي  اإلنحدار  تحليل  بإستخدام 
تبين  المزدوجة  اللوغاريتمية  صورتها  في  الدراسة  تضمنتها  التي 
من إستعراض النموذج المـقدر في جدول )2( أن أهم المتغيرات 
الفئة  مزارع  في  األسماك  من  الناتج  كمية  على  تأثيرًا  التفسيرية 
اللوغاريتمي  النموذج  في  الموضحة  هي  البحث  بعينة  الثانية 
المزدوج والذي ينطوي على كمية األسماك )ص( كدالة للمساحة 
العلف  وكمية  )س3(،  المستخدمة  العمالة  وعدد  )س1(،  المائية 

المستخدمة )س5( والذي تبينه المعادلة التالية.

لوص =  12,49 + 1,58لو س1 - 0,416 لو س3 - 1,03 
لو س5

                               **)15,11 -(     *)2,66-(     **)2,95(    ** )6,74( 

ر-2 = 0,871                         ف = 86,19**

وبإستعراض تقديرات معامالت اإلنحدار الجزئي تبين أن عدد 
المساحة المائية )س1( من شأنها زيادة الناتج السمكي في مزارع 
الفئة الثانية من عينة البحث، في حين تبين وجود عالقة عكسية 
بين كل من عدد العمالة وكمية العلف المستخدمين والناتج السمكي 
لمزارع هذه الفئة، ويدل ذلك على وجود إسراف في إستخدام العمالة 
وغالبًا ما تكون عائلية كما يوجد اسراف في إستخدام كمية العلف 
التغذية  الجيدة بمقررات  المعرفة  لعدم  الفئة، نظرًا  في مزارع هذه 

المناسبة. 

جدول 1. كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في الفئة األولى في مزارع عينة البحث

الوحدةالمتوسطالمتغيرالنموذج
الناتج الحدي 

بالطن

قيمة الناتج 
الحدي*

)ألف جنيه(

تكلفة الفرصة 
البديلة **
)ألف جنيه(

نسبة قيمة الناتج 
الحدي لتكلفة 
الفرصة البديلة

النموذج 
اللوغاريتمي المزدوج 

-15,60,883-13,77-0,459رجل/يوم 81س3

0,1333,99104,80,038ألف زريعة140س4

-74,09-28,62-0,954طن70,14س5

المصدر: جمعت وحسبت من: المعادلة السابقة .
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تبين  الذكر  للموارد سالفة  السمكية  المرونة اإلنتاجية  وبتقدير 
بلغت حوالي 1,58 وهذا  المائية  للمساحة  اإلنتاجية  المرونة  أن: 
المائية تؤدي إلى زيادة  المساحة  يعني أن تغيرًا مقداره 10% في 
الناتج المزرعى من األسماك بحوالي  15,8%، المرونة اإلنتاجية 
لعدد العمالة المستخدمة بلغت حوالي – 0,416 وهذا يعني أن تغيرًا 
مقداره 10% في عدد العمالة يؤدي إلى إنخفاض الناتج المزرعى 
من األسماك بحوالي  4,16%، كما بلغت المرونة اإلنتاجية لكمية 
العلف المستخدم حوالي -1,03 وهذا يعني أن تغيرًا مقداره %10 
في كمية العلف المستخدم يؤدي إلى إنخفاض الناتج المزرعي من 
األسماك بحوالي  10,3%,وبإختبار معنوية النتائج المتحصل عليها 
تبين أن: قيمة ت المحتسبة للمتغير )س1( بلغت حوالي 2,95 وهي 
معنوية التأثير على المستوى اإلحتمالي 0,01،  قيمة ت المحتسبة 
للمتغير )س3( بلغت حوالي 2,66 وهي معنوية التأثير عند المستوى 
اإلحتمالي 0,05 ، قيمة ت المحتسبة للمتغير )س5( بلغت حوالي 
-15,11 وهي معنوية التأثير عند المستوى اإلحتمالي 0,01 وقد 
بلغ معامل التحديد المعدل )ر-2( حوالي 0,871 األمر الذى يعنى 
أن المتغيرات التفسيرية للنموذج السابق تعتبر مسئولة عن حوالي 
87 % من التباين في الناتج المزرعى من األسماك في مزارع الفئة 
مما   86,19 حوالي  )ف(  قيمة  بلغت  كما  البحث,  بعينة  الثانية 
السابق  النموذج  في  التفسيرية  المتغيرات  تلك  تأثير  معنوية  يعني 
مجتمعة على الناتج السمكي في مزارع الفئة الثانية بعينة البحث عند 
المستوى اإلحتمالي 0,01 )جـدول 2( ,كما اتضح من إستعراض 
وتحليل البيانات للدالة اإلنتاجية السمكية سالفة الذكر فيما يختص 
بتقدير اإلنتاجية الحدية )ن ح( للموارد الزراعية، أن اإلنتاجية الحدية 
 ، طن  حوالي 0,241  بلغت  )س1(  المستخدمة  المائية  للمساحة 
ولعدد العمالة المستخدمة)س3( بلغت حوالي -0,014 طن ، ولكمية 
العلف المستخدم )س5( بلغت حوالي -0,012 طن جـدول )2(, 
ولما كانت الكفاءة االقتصادية  في ظل سيادة المنافسة الحرة تتحقق 
عندما تتساوى قيمة اإلنتاجية الحدية للموارد مع تكلفة فرصتها البديلة 
فإنه يمكن إستخدام هذه القاعدة في معرفة مدى تحقيق كفاءة إستخدام 

الموارد االقتصادية في إنتاج األسماك في مزارع عينة البحث .

* بلغ متوسط سعرالجملة لطن األسماك 29,270 ألف جنيه 
بمزارع الفئة الثانية بعينة البحث للموسم 2018/2017. 

ومن تحليل النتائج المتحصل عليها اتضح أن هناك حالة عدم 
توازن في إستخدام كمية العلف الطبيعي وعدد اإلصبعيات إذ تبين 
أن: نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر المساحة المائية والبالغة 
حوالي 7,05 ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والبالغة حوالي 
2,6 ألف جنيه تقدر بحوالي 2,71 األمر الذي يعني أن المنتجين 
يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المساحة المائية المستخدمة 
في مزارع تلك الفئة حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة 

فرصتها البديلة. وأن قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العمالة والبالغة 
حوالي0,409 ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والبالغة حوالي 
15,6  ألف جنيه تقـدر بحوالي 0,026 مما يعني أن المنتجين 
المستخدمة  العمالة  عدد  ترشيد  من خالل  أرباحهم  زيادة  يمكنهم 
في مزارع تلك الفئة حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة 
العلف  لعنصر  الحدية  اإلنتاجية  قيمة  نسبة  البديلة.  فرصتها 
البديلة  فرصتها  تكلفة  إلى  جنيه  ألف   0,351- حوالي  والبالغة 
والبالغة حوالي 7 ألف جنيه تقدر بحوالي -0,050 األمر الذي 
يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل تقليل المقادير 
المستخدمة من كمية األعالف حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية 

مع تكلفة فرصتها البديلة. 

3- التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية لمزارع الفئة الثالثة بعينة 
البحث )25 فدان فأكثر(: 

االقتصادية  للعالقات  المرحلي  اإلنحدار  تحليل  بإستخدام 
تبين  المزدوجة  اللوغاريتمية  صورتها  في  الدراسة  تضمنتها  التي 
من إستعراض النموذج المـقدر في جدول )3( أن أهم المتغيرات 
التفسيرية تأثيرًا على كمية الناتج من األسماك في مزارع الفئة الثالثة 
المزدوج  اللوغاريتمي  النموذج  في  الموضحة  هي  البحث  بعينة 
والذي ينطوي على كمية األسماك )ص( كدالة لكل من المساحة 
المائية المستخدمة )س1(، وكمية العلف المستخدمة )س5( والذي 

تبينه المعادلة التالية.

 لوص =  17,15 + 1,30 لو س1 - 0,836 لو س5 

                                            **)6,53 -(        **)4,51(      **)4,21(

 ر-2 = 0,637                         ف = 17,97**

أن  تبين  الجزئي  اإلنحدار  معامالت  تقديرات  وبإستعراض 
المساحة المائية المستخدمة )س1( من شأنها أن تؤدي إلى زيادة 
الناتج السمكي في مزارع الفئة الثالثة من عينة البحث، في حين 
والناتج  المستخدمة  العلف  كمية  بين  عكسية  عالقة  وجود  تبين 

السمكي لمزارع هذه الفئة. 

وبتقدير المرونة اإلنتاجية السمكية للموارد سالفة الذكر تبين 
أن: المرونة اإلنتاجية لعدد العمالة المستخدمة بلغت حوالي 1,30 
وهذا يعني أن تغيرًا مقداره 10% في عدد العمالة يؤدي إلى زيادة 
الناتج المزرعى من األسماك بحوالي  13,3%، كما بلغت المرونة 
اإلنتاجية لكمية العلف المستخدم حوالي -0,836 وهذا يعني أن 
تغيرًا مقداره 10% في كمية العلف المستخدم يؤدي إلى إنخفاض 
الناتج المزرعي من األسماك بحوالي  8,36%, وبإختبار معنوية 
النتائج المتحصل عليها تبين أن: قيمة ت المحتسبة للمتغير )س1( 

 جدول 2. كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في الفئة الثانية في مزارع عينة البحث 

الناتج الحدي الوحدةالمتوسطالمتغيرالنموذج
بالطن

قيمة الناتج الحدي*
)ألف جنيه(

تكلفة الفرصة 
البديلة 

)ألف جنيه(

نسبة قيمة 
الناتج الحدي 
لتكلفة الفرصة 

البديلة

النموذج 
اللوغاريتمي المزدوج 

0,2417,052,62,71فدان19,51س1

- 15,60,026- 0,409-0,014رجل/يوم 91س3

-70,050-0,351-0,012طن249س5

المصدر: جمعت وحسبت من: المعادلة السابقة .
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بلغت حوالي 4,51 وهي معنوية التأثير عند المستوى اإلحتمالي 
0,01،  قيمة ت المحتسبة للمتغير )س5( بلغت حوالي -6,53 

وهي معنوية التأثير على المستوى اإلحتمالي 0,01 

وقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل )ر-2( حوالي 0,637 
التفسيرية للنموذج السابق تعتبر  األمر الذى يعنى أن المتغيرات 
من  المزرعى  الناتج  في  التباين  من   %  64 حوالي  عن  مسئولة 
األسماك في مزارع الفئة الثالثة بعينة البحث, كما بلغت قيمة )ف( 
حوالي 17,97 مما يعني معنوية تأثير تلك المتغيرات التفسيرية 
في النموذج السابق مجتمعة على الناتج السمكي في مزارع الفئة 
الثالثة بعينة البحث عند المستوى اإلحتمالي 0,01 . كما اتضح 
سالفة  لألسماك  اإلنتاجية  للدالة  البيانات  وتحليل  إستعراض  من 
الذكر فيما يختص بتقدير اإلنتاجية الحدية )ن ح( للموارد الزراعية 
أن اإلنتاجية الحدية للمساحة المائية المستخدمة)س1( بلغت حوالي 
0,140 طن ولكمية العلف المستخدم )س5( بلغت حوالي-0,015 
طن ، جـدول )3(, ولما كانت الكفاءة االقتصادية  في ظل سيادة 
المنافسة الحرة تتحقق عندما تتساوى قيمة اإلنتاجية الحدية للموارد 
مع تكلفة فرصتها البديلة فأنه يمكن إستخدام هذه القاعدة في معرفة 

مدى تحقيق كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في إنتاج األسماك 
في مزارع عينة البحث.

 * بلغ متوسط سعرالجملة لطن األسماك 29,600 ألف جنيه 
بمزارع عينة البحث في موسم 2018/2017. 

ومن تحليل النتائج المتحصل عليها اتضح أن هناك حالة عدم 
توازن في إستخدام كمية العلف الطبيعي وعدد اإلصبعيات إذ تبين 
أن: نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر المساحة المائية والبالغة 
والبالغة  البديلة  فرصتها  تكلفة  إلى  جنيه  ألف   4,144 حوالي 
حوالي 2,6 ألف جنيه تقدر بحوالي 1,59 األمر الذي يعني أن 
المائية  المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المساحة 
المستخدمة في مزارع تلك الفئة حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية 
مع تكلفة فرصتها البديلة.وأن قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العلف 
البديلة  فرصتها  تكلفة  إلى  جنيه  ألف   0,444- حوالي  والبالغة 
والبالغة حوالي 7 ألف جنيه تقدر بحوالي -0,063 األمر الذي 
يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل تقليل المقادير 
المستخدمة من كمية األعالف حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية 

مع تكلفة فرصتها البديلة .

جدول 3. كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في الفئة الثالثة في مزارع عينة البحث

الوحدةالمتوسطالمتغيرالنموذج
الناتج الحدي 

بالطن

قيمة الناتج 
الحدي*

)ألف جنيه(

تكلفة الفرصة 
البديلة 

)ألف جنيه(

نسبة قيمة الناتج 
الحدي لتكلفة 
الفرصة البديلة

النموذج 
اللوغاريتمي المزدوج 

0,1404,1442,61,59فدان19,51س1

-70,063-0,444-0,015طن249س5

المصدر: جمعت وحسبت من: المعادلة السابقة .

ثانيًا:دوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع عينة البحث :
لمزارع - 1 اإلنتاجية  التكاليف  دوال  لمعالم  اإلحصائي  التقدير   

الفئة األولى:-
الفئة  المزرعية لمزارع  اإلنتاجية  التكاليف  بتقدير معالم دوال 
التي تعبر عن  الفدانية  التكاليف اإلنتاجية  دالة  يتبين أن  األولى 
العالقة المدروسة دالة من الدرجة الثالثة كما في المعادلة التالي 

ذكرها:

ت =18,4 + 24,6 ك –8,71 ك2 + 0,22 ك3

**)2,79(   ** )4,64-(    ** )9,74(     **)29,18(

**= معنوي عند 0,01              *= معنوي عند 0,05

ر-2 = 0,935                         ف = 327,68**

حيث : ت = التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة األولى بالجنيه.        
ك = الناتج السمكي  بالكجم في مزارع الفئة األولى.

حوالي  يبلغ  التحديد  معامل  أن  يتضح  التحليل  نتائج  ومن 
0,93 وهذا يعني أن حوالي 93% من التغيرات التي تحدث في 
التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة األولى تفسرها التغيرات في متوسط 
الناتج السمكي, ولقد ثبت معنوية كافة التقديرات المتحصل عليها 

لمعالم دوال التكاليف اإلنتاجية المزرعية عند المستوى اإلحتمالي 
.0,01

وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف الحدية والمتوسطة من المعادلة 
السابقة على النحو التالي:

التكاليف الحدية:                        التكاليف المتوسط:  

د تت ح = 
24,6 –17,42ك + 0,66ك2=  د ك

18,4/ك + 24,6 –8,71 ك + 0,22 ك2= ت م

وبمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة  أو من خالل 
إيجاد التفاضل األول لمتوسط التكاليف المتغيرة ومساواته بالصفر، 
تبين أن الحجم األمثل لمتوسط اإلنتاج السمكي بمزارع الفئة األولى 
وبمقارنته   ، طن/فدان   3,57 حوالي  يبلغ  التكاليف  ُيدنى  الذي 
باإلنتاج الفعلي في عينة البحث والبالغ حوالي 1,5 طن/فدان، تبين 
أن ُمنتجي هذه الفئة لم يصل إنتاجهم لتحقيق مستوى اإلنتاج األمثل.
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مما سبق يتبين أن أهم عناصر اإلنتاج هى األعالف والزريعة 
والعمالة ال تستخدم بكفاءة إقتصادية،كما أن اإلنتاجية الحالية وفقًا 
للمستوى التقني المستخدم ال تحقق تدنية التكاليف – هي الهدف 
من دراسة تكاليف اإلنتاج - حيث غالبًا سعر البيع لألسماك يتحدد 
لتحقيق  التأثير عليه,ويتطلب  الزراع  للسوق، ويصعب على  وفقًا 
أكثر من 233% من  إلى  اإلنتاجية  التكاليف رفع  متوسط  تدنية 
اإلنتاجية الحالية وذلك بالتطور التكنولوجي وزيادة معدالت تحميل 
الواحد  الحوض  في  من صنف  أكثر  وزراعة  واألعالف  الزريعة 
لإلستفادة من األعالف والغذاء الطبيعي بما يسمح بزيادة اإلنتاجية 
،وزيادة حجم العمالة الموظفة, وبمساواة التكاليف الحدية بمتوسط 
سعر طن األسماك بعينة البحث للفئة األولى والبالغ حوالي 30 
ألف جنيه يتحدد حجم اإلنتاج الُمعظم للربح وتبين أنه بلغ حوالي 

5,06 طن/فدان )شكل 1(.

األسماك  إلنتاج  واإلقتصادي  واألمثل  الفعلي  اإلنتاج  حجم   )1(
للفئة األولى بعينة البحث

2-التقدير اإلحصائي لمعالم دوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة الثانية
الفئة  لمزارع  المزرعية  اإلنتاجية  التكاليف  دوال  معالم  بتقدير 
الثانية يتبين أن دالة التكاليف اإلنتاجية الفدانية التي تعبر عن العالقة 

المدروسة دالة من الدرجة الثالثة كما في المعادلة التالي ذكرها:
ت = 107,8 + 0,182 ك –0,645  ك2 + 0,56 ك3

**)3,21(          *)2,45-(      ** )6,22(        **)13,69(
ر-2 = 0,948                         ف = 435,7**

حيث: ت = التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة الثانية بالجنيه.                         
ك = الناتج السمكي  بالكجم مزارع الفئة الثانية.

المعدل  التحديد  معامل  قيمة  أن  يتضح  التحليل  نتائج  ومن 
من   %95 حوالي  أن  يعني  وهذا   0,95 حوالي  يبلغ  نحو  بلغت 
الثانية  الفئة  لمزارع  اإلنتاجية  التكاليف  في  تحدث  التي  التغيرات 

تفسرها التغيرات في متوسط الناتج السمكي, ولقد ثبت معنوية كافة 
التقديرات المتحصل عليها لمعالم دوال التكاليف اإلنتاجية المزرعية 
التكاليف  دالتي  اشتقاق  تم  وقد  اإلحتمالي 0,01.  المستوى  عند 

الحدية والمتوسطة من المعادلة السابقة على النحو التالي:
التكاليف الحدية:                          

 التكاليف المتوسطة :

107,8/ك + 0,182 –0,645 ك + 0,56 ك2= ت م

د تت ح = 
0,182 – 1,29 ك + 1,68 ك2=  د ك

وبمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة  أو من خالل 
إيجاد التفاضل األول لمتوسط التكاليف المتغيرة ومساواته بالصفر، 
تبين أن الحجم األمثل لمتوسط اإلنتاج السمكي بمزارع الفئة الثانية 
الذي ُيدنى التكاليف يبلغ حوالي 5,49 طن/فدان ، وبمقارنته باإلنتاج 
الفعلي في عينة البحث والبالغ حوالي 1,86 طن/فدان، تبين أن 

ُمنتجي هذه الفئة لم يصل إنتاجهم لتحقيق مستوى اإلنتاج األمثل.

مما سبق يتبين أن أهم عناصر اإلنتاج هى األعالف والزريعة 
والعمالة ال تستخدم بكفاءة إقتصادية،كما أن اإلنتاجية الحالية وفقًا 
للمستوى التقني المستخدم ال تحقق تدنية التكاليف – هي الهدف 
من دراسة تكاليف اإلنتاج - حيث غالبًا سعر البيع لألسماك يتحدد 
لتحقيق  عليه,ويتطلب  التأثير  الزراع  على  ويصعب  للسوق  وفقًا 
تدنية متوسط التكاليف رفع اإلنتاجية إلى أكثر من 295,16 % 
معدالت  وزيادة  التكنولوجي  بالتطور  وذلك  الحالية  اإلنتاجية  من 
الحوض  في  أكثر من صنف  الزريعة واألعالف وزراعة  تحميل 
الواحد لإلستفادة من األعالف والغذاء الطبيعي بما يسمح بزيادة 

 MC 

 3.57االنتاج األمثل 
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شكل 1. إنتاجية الفدان مع قيم التكلفة المقابلة.
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اإلنتاجية ،وزيادة حجم العمالة الموظفة,وبمساواة التكاليف الحدية 
بمتوسط سعر طن األسماك بعينة البحث والبالغ حوالي 29,270 
ألف جنيه يتحدد حجم اإلنتاج الُمعظم للربح وتبين أنه بلغ حوالي 

4,56 طن/فدان )شكل 2(.

3- التقدير اإلحصائي لمعالم دوال التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة 
الثالثة:

الفئة  لمزارع  المزرعية  اإلنتاجية  التكاليف  دوال  معالم  بتقدير 
الثالثة يتبين أن دالة التكاليف اإلنتاجية الفدانية التي تعبر عن العالقة 

المدروسة دالة من الدرجة الثالثة كما في المعادلة التالي ذكرها:
ت =179,2 + 0,514 ك –0,427 ك2 + 0,035 ك3

**)2,92(       **)8,72-(      ** )11,12(    **)17,21(
ر-2 = 0,970                         ف = 470,2**

حيث: ت = التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة الثالثة بالجنيه.            
ك = الناتج السمكي  بالكجم مزارع الفئة الثالثة.

 ومن نتائج التحليل السابق يتضح أن معامل التحديد يبلغ حوالي 
في  تحدث  التي  التغيرات  من  حوالي %97  أن  يعني  وهذا   0,97
التكاليف اإلنتاجية لمزارع الفئة الثالثة تفسرها التغيرات في متوسط الناتج 
السمكي, ولقد ثبت معنوية كافة التقديرات المتحصل عليها لمعالم دوال 

التكاليف اإلنتاجية المزرعية عند المستوى اإلحتمالي 0,01. 

وقد تم اشتقاق دالتي التكاليف الحدية والمتوسطة من المعادلة 
السابقة على النحو التالي:

التكاليف الحدية :                          التكاليف المتوسطة :

ت ح =
د ت

 =
0,514 –0,854 ك + 0,105 

ك2 د ك

179,2/ك + 0,514 – 0,427 ك + 0,035 ك2= ت م

 وبمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة  أو من خالل 
إيجاد التفاضل األول لمتوسط التكاليف المتغيرة ومساواته بالصفر، 
تبين أن الحجم األمثل لمتوسط اإلنتاج السمكي بمزارع الفئة الثالثة 
وبمقارنته   ، طن/فدان   5,68 حوالي  يبلغ  التكاليف  ُيدنى  الذي 
1,1 طن/فدان،  حوالي  والبالغ  البحث  عينة  في  الفعلي  باإلنتاج 
تبين أن ُمنتجي هذه الفئة لم يصل إنتاجهم لتحقيق مستوى اإلنتاج 

األمثل.

األعالف  وهى  اإلنتاج  عناصر  أهم  أن  يتبين  سبق  مما 
اإلنتاجية  أن  إقتصادية،كما  بكفاءة  تستخدم  ال  والعمالة  والزريعة 
التكاليف  تدنية  تحقق  ال  المستخدم  التقني  للمستوى  وفقًا  الحالية 
سعر  غالبًا  حيث   - اإلنتاج  تكاليف  دراسة  من  الهدف  هي   –
التأثير  الزراع  على  للسوق،ويصعب  وفقًا  يتحدد  لألسماك  البيع 
إلى  اإلنتاجية  رفع  التكاليف  متوسط  تدنية  لتحقيق  عليه,ويتطلب 
أكثر من  516 % من اإلنتاجية الحالية وذلك بالتطور التكنولوجي 
وزيادة معدالت تحميل الزريعة األعالف وزراعة أكثر من صنف 
في الحوض الواحد لإلستفادة من األعالف والغذاء الطبيعي بما 

 MC 

 5.49االنتاج األمثل 

 

 اإلنتاجية (طن /فدان) 

 4.59االنتاج االقتصادي 

ATC 

ن) 
/ط

يه 
 جن

لف
 (أ

لفة
لتك

ا
 

 1.86االنتاج الفعلي 

54.44 

133.47 

160.69 

0 

شكل 2. حجم اإلنتاج الفعلي واألمثل واإلقتصادي إلنتاج األسماك للفئة الثانية بعينة البحث

شكل 2. إنتاجية الفدان مع قيم التكلفة المقابلة للفدان.
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الموظفة.وبمساواة  العمالة  حجم  وزيادة   ، اإلنتاجية  بزيادة  يسمح 
التكاليف الحدية بمتوسط سعر طن األسماك بعينة البحث والبالغ 
للربح  الُمعظم  اإلنتاج  حجم  يتحدد  جنيه  ألف   29,600 حوالي 

وتبين أنه بلغ حوالي 6,5 طن/فدان، )شكل 3(.

ثالثا: دراسة جدوى اإلستزراع السمكي لمزارع عينة البحث
1- دراسة جدوى اإلستزراع السمكي لمزارع الفئة األولى بعينة البحث 
البلطي   : أسماك  هى  اإلستزراع  في  المستخدمة  األصناف    

والبوري والطوبار.

متوسط المساحة المائية حوالي 11 فدان لمزارع الفئة األولى 
،متوسط الناتج السمكي من مزارع الفئة األولى = 22,02 طن .

متوسط  :بلغ  األولى  الفئة  مزارع  إلنتاج  التقديرية  اإليرادات   - أ 
إيرادات مزارع الفئة األولى حوالي 45,232 ألف جنيه .

الداخلي للمشروع  العائد  الداخلى : قدر معدل  العائد  ب- معدل 
بحوالي 8,94 % أى أن ربحية المشروع تبلغ حوالي 8,94 قرشًا 
لكل جنيه مستثمر، وهى أعلى من سعر الفائدة البالغ 02% السائد 
في البنوك. وهذا يعنى أن إستثمار األموال في مجال اإلستزراع 

البنوك   في  األموال  إيداع  من  وماليًا  إقتصاديًا  أجدى  السمكي 
)جدول 4(.

2- تحليل الحساسية لمزارع الفئة األولى:
)أ( صافي القيمة الحالية لإليرادات: 

تبين من نتائج تحليل الحساسية )جدول4( أن صافى القيمة 
الحالية لإليرادات لمزارع اإلستزراع السمكي فى الفئة األولى بلغ 
حوالي 578,6 ألف جنيه مع ثبات التكاليف وعند ارتفاع التكاليف 
بنسبة 10% مع ثبات اإليرادات بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات 
حوالي 955 ألف جنيه في حين عند ارتفاع التكاليف بنسبة %20 
حوالي  لإليرادات  الحالية  القيمة  صافي  بلغ  اإليرادات  ثبات  مع 
1331,3 ألف جنيه وعند ارتفاع التكاليـف بنسبة 50% مع ثبات 
اإليرادات بلغ صـافي القيمة الحاليـة لإليرادات حوالي  2460,4 
ألف جنيه , في حين عند ارتفاع اإليرادات بنسبة 10% مع ثبات 
التكاليف بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات حوالي 260,1 ألف 
التكاليف  ارتفاع  مع   %10 بنسبة  اإليرادات  ارتفاع  عند  و  جنيه 
بنسبة 10% بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات حوالي 636,5 
ارتفاع  مع   %50 بنسبة  اإليرادات  ارتفاع  عند  ينما  جنيه،  ألف 
يبلغ  لإليرادات  الحالية  القيمة  فأن صافي   %50 بنسبة  التكاليف 

حوالي 867,9 ألف جنيه. 
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شكل 3. حجم اإلنتاج الفعلي واألمثل واإلقتصادي إلنتاج األسماك للفئة الثالثة بعينة البحث

المعايير

578,6صافي القيمة الحالية )ألف جنيه(
1,18نسبة المنافع / للتكاليف
49,8معدل العائد الداخلي %

2,00فترة استرداد رأس المال
3185,1القيمة الحالية للتكاليف )ألف جنيه(

3763,7القيمة الحالية لإليرادات )ألف جنيه(

جدول 4. معايير الجدوى المالية لإلستزراع السمكي بمزارع الفئة األولى

.cost Ben المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج
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كما تبين أن تأخر اإليرادات سنة واحدة مع ثبات التكاليف يؤدى 
إلى إنخفاض صافي القيمة الحالية كثيرًا من حوالي 578,6 ألف 
جنيه إلى حوالي – 48,7 ألف جنيه وكذلك في حالة تأخر العائد 
سنة واحدة مع ارتفاع التكاليف 10% فإن صافي القيمة الحالية يزداد 
إنخفاضًا حيث يبلغ حوالي – 367,2 ألف جنيه مما يدل على أن 

المشروع حساس لتأخر اإليرادات بدرجة كبيرة   )جدول 6(.

)ب( معدل العائد الداخلى 
بلغ معدل العائد الداخلى حوالي 32,3 %  بداًل من %49,8 
وذلك عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10%  مع ثبات اإليرادات , وفي 
حالة ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع إنخفاض اإليرادات 10% فإن 
معدل العائد الداخلى ينخفض إلى 14,15 % وهذا أقل من تكلفة 

الفرصة البديلة وهو سعر الفائدة السائد في السوق والبالغ %20، 

جدول 5. تحليل الحساسية لصافى القيمة الحالية عند سعر فائدة %20.

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان

-1303,2-578,69551331,32460,4202,2174,1التكاليف
-1621,7-492,6-260,1363,51012,82141,9116,3ارتفاع %10
-1940,2-811,1-318694,31823,4434,8-58,4ارتفاع %20
-2895,8-1766,7-867,91390,3-261,2-637,6-1013,9ارتفاع %50

-897,11273,51649,82778,9520,7144,4984,7إنخفاض %10
-1215,615921968,43097,5839,3462,9666,2إنخفاض %20
2171,12547,52923,940531794,81418,4289,3إنخفاض %50

, cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج
 تابع جدول 5.

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان
-1007-571,4-578,348,7التكاليف

-1325,5-889,9-260,1367,2ارتفاع %10
-1644-1208,4-685,7-58,4ارتفاع %20
-2599,6-2163,9-1641,2-1013,9ارتفاع %50

-688,5-897,1269,8252,9إنخفاض %10
-1215,6588,365,6370إنخفاض %20
2171,11543,21021,1585,5إنخفاض %50

,cost Ben المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج 

جدول 6. تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلى. 

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان

ــ49,869,6390,54161,2530,5510,09التكاليف
ــ-32,2949,867,78127,4914,1516,69ارتفاع %10
ــــ-17,3533,7549,8101,454,05ارتفاع %20
ــــــــــــ10,0949,8-12,02ــارتفاع %50

ــ71,8995,35120,37206,7649,828,4إنخفاض %10
ــ101,45130,19161,25271,4774,7549,8إنخفاض %20
315,26394,79488,77911,29247,07187,9549,8إنخفاض %50

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان
49,818,9211,48,10التكاليف

32,2912,287,375,23ارتفاع %10
17,356,273,732,64ارتفاع %20
-3,78-5,49-9,60ــارتفاع %50

71,8926,4415,9411,3إنخفاض %10
10,4535,2321,1314,99إنخفاض %20
315,2676,4743,6930,51إنخفاض %50

 cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

تابع جدول6. 
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في حين عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع تأخر إيرادات 
المشروع سنة واحدة فإن معدل العائد الداخلى للمشروع يبلغ حوالي 
تأخر  مع   %10 بنسبة  التكاليف  إنخفاض  عند  بينما   ,%12,28
إيرادات المشروع ثالث سنوات فإن معدل العائد الداخلى للمشروع 

يبلغ حوالي 5,23% )جدول 6( . 
2- دراسة جدوى اإلستزراع السمكي لمزارع الفئة الثانية بعينة البحث 
البلطي   : أسماك  هى  اإلستزراع  في  المستخدمة  األصناف 

والبوري والطوبار.

الفئة  لمزارع  فدان   19 حوالي  المائية  المساحة  متوسط 
الثانية،متوسط الناتج السمكي من مزارع الفئة الثانية = 29,7 طن .

أ - اإليرادات التقديرية إلنتاج مزارع الفئة الثانية :بلغ متوسط إيرادات 
مزارع الفئة الثانية حوالي 286,05ألف جنيه.

للمشروع  الداخلي  العائد  معدل  قدر  الداخلى:  العائد  معدل  ب- 
بحوالي 59,4 % أى أن ربحية المشروع تبلغ حوالي 59,4 
قرشًا لكل جنيه مستثمر، وهى أعلى من سعر الفائدة البالغ 
20% السائد في البنوك, وهذا يعنى أن استثمار األموال في 
إيداع  من  وماليًا  إقتصاديًا  أجدى  السمكي  اإلستزراع  مجال 

األموال في البنوك  )جدول7(.

2- تحليل الحساسية لمزارع الفئة الثانية: 
    )أ( صافي القيمة الحالية لإليرادات :

    القيمة الحالية لإليرادات لمزارع اإلستزراع السمكي فى الفئة 
التكاليف وعند  ثبات  ألف جنيه مع  بلغ حوالي 1030,6  الثانية 
ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع ثبات اإليرادات بلغ صافي القيمة 

الحالية لإليرادات حوالي 1602,5 ألف جنيه في حين عند ارتفاع 
التكاليف بنسبة 20% مع ثبات اإليرادات بلغ صافي القيمة الحالية 
لإليرادات حوالي 2174,3 ألف جنيه وعند ارتفاع التكاليـف بنسبة 
لإليرادات  الحاليـة  القيمة  صـافي  بلغ  اإليرادات  ثبات  مع   %50
حوالي  3890 ألف جنيه , في حين عند ارتفاع اإليرادات بنسبة 
10% مع ثبات التكاليف بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات حوالي 
561,8 ألف جنيه و عند ارتفاع اإليرادات بنسبة 10% مع ارتفاع 
التكاليف بنسبة 10% بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات حوالي 
1133,6 ألف جنيه، ينما عند ارتفاع اإليرادات بنسبة 50% مع 
ارتفاع التكاليف بنسبة 50% فأن صافي القيمة الحالية لإليرادات 
يبلغ حوالي 6234,1 ألف جنيه, كما تبين أن تأخر اإليرادات سنة 
واحدة مع ثبات التكالف يؤدى إلى إنخفاض صافي القيمة الحالية 
كثيرًا من حوالي 1030,6 ألف جنيه إلى حوالي – 77,4 ألف 
جنيه وكذلك في حالة تأخر العائد سنة واحدة مع ارتفاع التكاليف 
10% فإن صافي القيمة الحالية يزداد إنخفاضًا حيث يبلغ حوالي 
– 391,4 ألف جنيه مما يدل على أن المشروع حساس لتأخر 

اإليرادات بدرجة كبيرة )جدول 9(

 )ب(  معدل العائد الداخلى :   
بلغ معدل العائد الداخلى حوالي 39,3 %  بداًل من %59,43 
وذلك عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10%  مع ثبات اإليرادات , وفي 
إنخفاض اإليرادات %10  التكاليف بنسبة 10% مع  حالة ارتفاع 
فأن معدل العائد الداخلى ينخفض إلى 19,63 % وهذا أقل من 
السائد في السوق والبالغ  الفائدة  البديلة وهو سعر  الفرصة  تكلفة 

. %20

 جدول 7. معايير الجدوى المالية لإلستزراع السمكي بمزارع الفئة الثانية

المعايير

1030,6صافي القيمة الحالية )ألف جنيه(

1,22نسبة المنافع / للتكاليف

59,4معدل العائد الداخلي %

1,68فترة استرداد رأس المال

4688,2القيمة الحالية للتكاليف )ألف جنيه(

5718,8القيمة الحالية لإليرادات )ألف جنيه(
.cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج 

جدول 8. تحليل الحساسية لصافى القيمة الحالية عند سعر فائدة %20

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان

-1828,8-1030,61602,52174,33890458,4113,2التكاليف
-2297,6-582-561,81133,61705,53421,210,1ارتفاع %10
-2766,5-1050,8-478,9 92,9664,81236,72952,3ارتفاع %20
-4172,9-2457,3-1545,91885,4- 169,8-741,7  - 1313,5ارتفاع %50

-1499,42071,32643,24358,8927,5355,61360إنخفاض %10
-1968,22540,131124827,61396,3824,5891,2إنخفاض %20

3374,73946,64518,46234,12802,82230,9515,3إنخفاض %50
. cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج 
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تابع جدول 8 

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان

-1378,7-1030,677,4716,8التكاليف
-1847,6-1185,7-561,8391,4ارتفاع %10
-2316,4-1654,5-92,9860,2ارتفاع %20
-3722,8-3060,9-2266,7-1313,5ارتفاع %50

-909,9-1499,4546,3248إنخفاض %10
-1968,21015,1220,8441,1إنخفاض %20
3374,72421,61627,3965,4إنخفاض %50

.cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

جدول 9 . تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلى.

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان
ــ59,483,027108,7201,537,415,46التكاليف

ــ-39,3759,4380,8155,919,636,25ارتفاع %10

ــــ23,00841,01559,4122,42,27ارتفاع %20

ــــــــــــ15,559,4-3,6ــارتفاع %50

ــ85,8114,7146,7266,859,4335,02إنخفاض %10

ــ122,37159,5201,5368,0589,2359,43إنخفاض %20

443,029594,8805,72626,7328,6239,2459,43إنخفاض %50

تابع جدول 9. 

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان
59,421,1912,648,94التكاليف

39,314,328,526,02ارتفاع %10
23,0088,154,823,4ارتفاع %20
-3,17-4,51-7,9ــارتفاع %50

85,7629,0417,2812,21إنخفاض %10
122,3738,2722,615,94إنخفاض %20
443,0282,345,931,78إنخفاض %50

 . cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

في حين عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع تأخر إيرادات 
المشروع سنة واحدة فإن معدل العائد الداخلى للمشروع يبلغ حوالي 
تأخر  مع   %10 بنسبة  التكاليف  إنخفاض  عند  بينما   ,%14,32
إيرادات المشروع ثالث سنوات فإن معدل العائد الداخلى للمشروع 

يبلغ حوالي 6,02% )جدول 9(.
3- دراسة جدوى اإلستزراع السمكي لمزارع الفئة الثالثة بعينة البحث:

والبوري  البلطي  أسماك  اإلستزراع  في  المستخدمة  األصناف 
والطوبار.

متوسط المساحة المائية حوالي 31 فدان لمزارع الفئة الثالثة 
،متوسط الناتج السمكي من مزارع الفئة الثالثة = 34,27 طن

أ - اإليرادات التقديرية إلنتاج مزارع الفئة الثالثة :بلغ متوسط إيرادات 
مزارع الفئة الثالثة حوالي 321,93 ألف جنيه .

ب - معدل العائد الداخلى : قدر معدل العائد الداخلي للمشروع بحوالي 
64,5 % أى أن ربحية المشروع تبلغ حوالي 64,5 قرشًا لكل جنيه 
مستثمر، وهى أعلى من سعر الفائدة البالغ 20% السائد في البنوك, 
وهذا يعنى أن استثمار األموال في مجال اإلستزراع السمكي أجدى 

إقتصاديًا وماليًا من إيداع األموال في البنوك  )جدول10(.
تحليل الحساسية لمزارع الفئة الثالثة
)أ( صافي القيمة الحالية لإليرادات 

تبين من نتائج تحليل الحساسية )جدول10( أن صافى القيمة 
بلغ  الثالثة  الفئة  السمكي فى  الحالية لإليرادات لمزارع اإلستزراع 
ارتفاع  وعند  التكاليف  ثبات  مع  جنيه  ألف   10672,4 حوالي 
القيمة  صافي  بلغ  اإليرادات  ثبات  مع   %10 بنسبة  التكاليف 
الحالية لإليرادات حوالي 3157,6 ألف جنيه في حين عند ارتفاع 
التكاليف بنسبة 20% مع ثبات اإليرادات بلغ صافي القيمة الحالية 
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لإليرادات حوالي 4224,9 ألف جنيه وعند ارتفاع التكاليـف بنسبة 
لإليرادات  الحاليـة  القيمة  صـافي  بلغ  اإليرادات  ثبات  مع   %50
حوالي  7426,6 ألف جنيه , في حين عند ارتفاع اإليرادات بنسبة 
10% مع ثبات التكاليف بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات حوالي 
مع   %10 بنسبة  اإليرادات  ارتفاع  عند  و  جنيه  ألف   1232,2
ارتفاع التكاليف بنسبة 10% بلغ صافي القيمة الحالية لإليرادات 
بنسبة  اإليرادات  ارتفاع  عند  ينما  جنيه،  ألف   2299,4 حوالي 
50% مع ارتفاع التكاليف بنسبة 50% فأن صافي القيمة الحالية 

لإليرادات يبلغ حوالي 3135,6 ألف جنيه. 

التكاليف  كما تبين أن تأخر اإليرادات سنة واحدة مع ثبات 
حوالي  من  كثيرًا  الحالية  القيمة  صافي  إنخفاض  إلى  يؤدى 

2090,4 ألف جنيه إلى حوالي – 311,7 ألف جنيه وكذلك في 
حالة تأخر العائد سنة واحدة مع ارتفاع التكاليف 10% فإن صافي 
يبلغ حوالي – 546,5 ألف  الحالية يزداد إنخفاضًا حيث  القيمة 
جنيه مما يدل على أن المشروع حساس لتأخر اإليرادات بدرجة 

كبيرة )جدول 12(.
)ب( معدل العائد الداخلى :   

بلغ معدل العائد الداخلى حوالي 43,49 %  بداًل من %64,5 
وذلك عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10%  مع ثبات اإليرادات , وفي 
حالة ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع إنخفاض اإليرادات 10% فأن 
معدل العائد الداخلى ينخفض إلى 23,21 % وهذا أقل من تكلفة 

الفرصة البديلة وهو سعر الفائدة السائد في السوق والبالغ %20. 

جدول 10. معايير الجدوى المالية لإلستزراع السمكي بمزارع الفئة الثالثة

المعايير

2090,4صافي القيمة الحالية )ألف جنيه(

1,24نسبة المنافع / للتكاليف

64,5معدل العائد الداخلي %

1,55فترة استرداد رأس المال

8582القيمة الحالية للتكاليف )ألف جنيه(

10672,4القيمة الحالية لإليرادات )ألف جنيه(
,cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

جدول 11. تحليل الحساسية لصافى القيمة الحالية عند سعر فائدة %20

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان

-3245,8-2090,43159,64224,97426,61023,244,1التكاليف

-4104-1232,22299,43366,76568,4165902,3ارتفاع %10

-4962,2-1760,5-3741441,32508,55710,2693,2ارتفاع %20
-7536,8-4335,1-3135,63267,8- 66,1-1133,3  - 2200,6ارتفاع %50

-2948,64015,85083,18284,81881,4814,12387,6إنخفاض %10
-3806,848745941,391432739,61672,31529,4إنخفاض %20

6381,47448,68515,911717,65314,24246,91045,2إنخفاض %50
. cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

 تابع جدول11.

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان

-2405,8-2090,4311,71170,6التكاليف
-3264-2028,8-1232,2546,5ارتفاع %10
-4122,2-2887-3741404,7,ارتفاع %20
-6696,8-5461,6-3979,3-2200,6ارتفاع %50

-1547,6-2948,61169,9312,4إنخفاض %10
-3806,82028,1545,8689,4إنخفاض %20
6381,44602,73120,41885,2إنخفاض %50

.cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج
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جدول 12. تحليل المخاطرة والحساسية لمعدل العائد الداخلى 

إنخفاض 50%إنخفاض 20%إنخفاض 10%ارتفاع 50%ارتفاع 20%ارتفاع 10%اإليرادالبيان

ــ64,589,47116,8217,7241,4519,04التكاليف

ــ-,43,4964,587,11167,823,21854ارتفاع %10

ــــ26,6245,264,5131,546,4ارتفاع %20

ــــــــــــ1,2719,0464,5ــارتفاع %50

ــ92,39123,28157,76290,3564,438,97إنخفاض %10

ــ131,54171,75217,7406,0196,0764,5إنخفاض %20

494,02678,7950,94454,9360,5259,564,5إنخفاض %50

تابع جدول 12 

تأخير ثالث سنواتتأخير سنتأنتأخير سنةاإليرادالبيان

64,522,6113,469,51التكاليف

43,4915,689,326,5ارتفاع %10
26,629,485,63,9ارتفاع %20
-2,64-3,76-6,58ــارتفاع %50

92,3930,5618,1312,8إنخفاض %10
131,5439,9423,516,5إنخفاض %20

494,0284,5147,0532,5إنخفاض %50
. cost Ben المصدر جمعت وحسبت من نتائج تحليل برنامج

في حين عند ارتفاع التكاليف بنسبة 10% مع تأخر إيرادات 
المشروع سنة واحدة فإن معدل العائد الداخلى للمشروع يبلغ حوالي 
تأخر  مع   %10 بنسبة  التكاليف  إنخفاض  عند  بينما   ,%15,68
إيرادات المشروع ثالث سنوات فإن معدل العائد الداخلى للمشروع 

يبلغ حوالي 6,59% )جدول 12(.
رابعٌا: التقييم البيئي لمشروعات اإلستزراع السمكي بعينة البحث

أ- مصدر مياه الري الرئيسى
أوضحت النتائج أن عدد المزارع التي تستخدم مياه بحيرة البرلس 
كمصدر رئيسي للرى بلغ نحو 31,88% من مزارع الفئة األولى، 
30,77% من مزارع الفئة الثانية، 26,67% من مزارع الفئة الثالثة ، 
أما عن المزارع التي تستخدم مياه الترع فقد بلغت نسبتها %27,53 
من مزارع الفئة األولى، 25,64%من مزارع الفئة الثانية ،30% من 
مزارع الفئة الثالثة، أما المزارع التي تستخدم مياه الصرف الزراعي 
نحو  فتبلغ  الزراعية  المصارف  خالل  من  مياهها  على  وتحصل 
40,59% من مزارع الفئة األولى، 43,59% من مزارع الفئة الثانية، 
43,33% من مزارع الفئة الثالثة، وهو ما يشير إلى أن معظم المزارع 
السمكية االهلية بعينة البحث تحصل على مياه اإلستزراع من مياه 
الصرف الزراعي وهو ما يوضح أن نشاط اإلستزراع السمكى األهلى 
يقوم بشكل رئيسي على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي . ويعد 
هذا االمر إيجابيا من ناحية تعظيم العائد من وحدة المياه . وسلبيا 

على جودة المياه المصروفة من هذة المزارع )شكل 4(.

ب-  التغذية الصناعية وأثرها على جودة المياه :
يعد الغذاء الصناعي ضرورة ال غنى عنها في حالة اإلستزراع 
السمكي المكثف . وتشكل التغذية الصناعية ما يزيد عن %82,6 
تقريبًا من التكاليف المتغيرة المباشرة والبد وأن تتقبل األسماك الغذاء 
)بروتين،  الغذائية  العناصر  فيه  يتوفر  وأن  البد  كما  الصناعي 
دهون، كربوهيدرات، فيتامينات، أمالح معدنية . طاقة( ويجب أال 
يحتوي الغذاء الصناعي على مواد ضارة باألسماك مثل المبيدات 
في  البروتين  نسبة  تكون  وأن  السموم،  والميكروبات،  الحشرية، 
العلف متوازنة بما يحقق معدالت نمو مناسبة وأال يقل عائدها عن 
تتفق وطور  بكميات ومرات  تكلفتها، وتوضع األعالف لألسماك 
نمو األسماك خالل فترة التربية حيث تقل في بدايات التربية وتزيد 
مع العمر إلى أن تصل األسماك إلى عمر ووزن الحصاد المناسب. 
إلستخدام  وفقًا  البحث  عينة  مفردات  توزيع   )5( شكل  ويوضح 
المغذيات الصناعية حيث تبلغ عدد المزارع التى تستخدم التغذية 
الصناعية فى الفئة األولى والثانية والثالثة 100% ، وهو ما يشير 
إلى أن جميع المزارع السمكية األهلية تستخدم األعالف الصناعية 

لزيادة كمية الغذاء المتاح في األحواض لتغذية األسماك.

الصناعية  الناتج عن إستخدام األعالف  باألثر  يتعلق  وفيما 
من وجهة نظر بعض الدراسات الفنية عن هذا الموضوع ، فالمياه 
الناتجه من المزارع محملة ببقايا األعالف الصناعية والتي تذهب 
ببحيرة  ألسماكها  غذاء  معها  تحمل  فإنها  والمصارف  الترع  إلى 
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وكذلك   . بها  السمكي  الناتج  زيادة  يساعد  الى  األمر   ، البرلس 
في المجاري المائية التي تمر بها طالما ال يقبل على استخدمها 
اإلنسان ،وبالتالي فاألثر البيئي للمياه الناتجة من اإلستزراع يعتبر 
المجاري  في  المتاح  الغذاء  من  ويزيد  يحسن  حيث  إيجابيًا  أثرًا 
وبحيرة  المتوسط  االبيض  والبحر  الترع  خاصة  المختلفة  المائية 

البرلس ، مما يؤدي إلى زيادة وتنمية اإلنتاج من األسماك بها .

ج- التسميد الكيماوى والعضوي وأثرهما على جودة المياه:
يعد التسميد المدخل الثاني في توفير وزيادة الغذاء فهو يتضمن 
لمياه  التسميد  عمليات  إجراء  خالل  من  الطبيعي  الغذاء  توفير 
لتوفير  الكيماوية  أو  العضوية  األسمدة  بإستخدام  األحواض سواء 
قدر كبير من الغذاء الطبيعي وتقليل كميات األعالف المصنعة 
التي تضاف إلى األحواض . وتضاف األسمدة العضوية والكيماوية 
عند إعداد األحواض ثم على فترات متتابعة كل 15 يوم أو يزيد 
إلى جانب األعالف الصناعية . وهناك احتياطات يجب مراعاتها 
عند إضافة السماد فزيادة عنصر مثل الكالسيوم مثاًل يؤثر على 
المتاحة  األخرى  الغذائية  العناصر  توفر  مدى  أو  االمتصاص 
لنمو الغذاء الطبيعي، وبالتالي فإن التسميد يجب أن يكون حسب 
الحاجة، كما أن التسميد يشجع نمو الهائمات النباتية ، ولكن زيادتها 
تتسبب في إستهالك ثاني أكسيد الكربون من الماء إلستخدامه في 
عملية التمثيل الضوئي وهذا األمر يؤثرعلى قلوية الماء فيؤدي إلى 
رفع درجة الـ pH باإلضافة إلى نقص األكسجين الذائب خصوصًا 
أثناء الليل، وتؤدي زيادة التسميد إلى زيادة اإلنتاج ولكن لحد ما 

النمو،  معدل  على  السلبى  األثر  التسميد  لزيادة  يكون  ذلك  وبعد 
نتاجية الحوض من األسماك وذلك لتراكم بقايا األسمدة في المياه  واإ
وزيادة األمونيا السامة التي تؤدي إلى خنق وموت األسماك، ويشير 
شكل )6( إلى أن 10,14% من مزارع الفئة األولى، 12,82% من 
مزارع الفئة الثانية، 10% من مزارع الفئة الثالثة، يستخدمون التسميد 

العضوي فقط لزيادة الغذاء الطبيعي لألحواض.

فتقدر  والكيماوي  العضوي  التسميد  تستخدم  التي  المزارع  أما 
من   %28,21 األولى،  الفئة  مزارع  من   %28,99 بنحو  نسبتها 
مزارع الفئة الثانية، 46,67% من مزارع الفئة الثالثة، أما المزارع 
نفس  يوضحها  كما  فهي  فقط  الكيماوي  التسميد  تستخدم  التي 
الجدول تبلغ نحو 15,94% من مزارع الفئة األولى، 23,07% من 
مزارع الفئة الثانية ، 16,67% من مزار الفئة الثالثة ,أما المزارع 
التي ال تستخدم التسميد بشكل عام فقد بلغت نسبتها 44,93% من 
مزارع الفئة األولى، 35,9% من مزارع الفئة الثانية، 26,66% من 
مزارع الفئة الثالثة , وربما تزيد نسبة المزارع التي ال تستخدم بالمرة 
عملية التسميد سواء العضوي أو الكيماوي ، ألن التسميد محفوف 
بمحاذير فنية ومعدالت ترتبط بطبيعة نوع التربة كما ترتبط أيضًا 
بنوعية المياه المستخدمة في اإلستزراع السمكي األمر الذي يحتاج 
إلى إرشادات فنية عالية ومعلومات ومعارف ربما ال تتوفر أو ال 
تقدم للمزارعين ، لذلك يعزف الكثير منهم عن القيام بعملية التسميد 
سواء العضوي أو الكيماوي، وربما يكون أثر التسميد العضوي أو 
الكيماوي على جودة ونوعية المياه الناتجة بعد عملية اإلستزراع 

شكل 5. توزيع مفرادات عينة البحث وفًقا إلستخدامهم المغذيات الصناعية
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يطابق أو يوافق أثر إضافة الغذاء الصناعي فهو في حال إستخدام 
إيجابي  أثر  لها  يكون  والمالئمة  الفنية  بمعدالتها  التسميد  عملية 
يزيد من  بما  الغذائية  يزيد من محتوياتها  أو  الناتجة  المياه  على 
وبالتالي  والترع  البحيرات   المائي ومن  بالمجري  الطبيعي  الغذاء 
زيادة اإلنتاج وتحسين نوعية األسماك المنتجة من المصارف أو 

البحيرات أو الترع والتى يتم صرف مياه المزارع عليها.

د- إستخدام المطهرات وأثرها على جودة المياه :
تستخدم بعض المطهرات المسموح بها للقضاء على الطحالب 
يتم  ما  ونادرًا  محددة  بنسب  تستخدم  وهي  الضارة  والحشائش 
إستخدامها حيث أشارت النتائج الموضحة بشكل 7  أن %91,3 
يقومون  المطهرات ولكن  يستخدمون  األولى ال  الفئة  من مزارعي 

شكل 6. توزيع مفرادات عينة البحث وفًقا لنوع السماد المستخدم

ال  الثانية  الفئة  مزارع  من   %89,74 أن  وكما  يدويًا،  بالتطهير 
يستخدمون المطهرات أيضًا وكذلك 93,33% من مزارع الفئة الثالثة

هـ-األثر البيئي لصرف مياه المزارع السمكية االهلية :
يقوم المزارعون بصرف مياه األحواض على فترات مختلفة تبعًا 
لنوعية وجودة المياه وكذلك عمر األسماك المستزرعة وكمية ونوعية 
مياه  فإن صرف  ولذلك  التربية  المضافة وشهور ومواسم  األعالف 
األحواض ربما يكون كل 15 أو 20 يومًا، وربما يكون يوميًا حسب 
لموقع  تبعًا  الصرف  وتختلف جهة  إليها،  اإلشارة  السابق  الظروف 
تقوم  التي  المزارع  أن  إلى   )8( وظروف كل مزرعة، ويشير شكل 
 , بنحو %15,94  نسبتها  تقدر  البرلس  بحيرة  إلى  مياهها  بصرف 
15,38% ,10%  من مزارع الفئة األولى والثانية والثالثة على التوالي.
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شكل 7. توزيع مفرادات عينة البحث وفًقا الستخدام المطهرات 

شكل 8. توزيع مفرادات عينة البحث وفًقا لجهة صرف المياه الناتجة عن المزرعة 
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صرف  مجري  فى  مياهها  بصرف  تقوم  التي  المزارع  أما 
زراعي فكما يوضحها نفس الجدول فتبلغ نسبتها نحو %68,12 
, 71,79%, 80%  من مزارع الفئة األولى والثانية والثالثة على 
الترتيب, أما المزارع التي تقوم بالصرف على مجرى مياه ري فتبلغ 
الفئة  مزارع  من    %6,67 ,  %10,26 , نحو %13,04  نسبتها 
التي تقوم بصرف  الترتيب, والمزارع  األولى والثانية والثالثة على 
مياهها إلى مصرف رئيسي فتبلغ نسبتها نحو %2,9 , 2,57 % 
, 3,33%  من مزارع الفئة األولى والثانية والثالثة على الترتيب .

ومما سبق يتضح أن أية آثار سلبية لعملية اإلستزراع فيما 
يتعلق بجودة المياه وتلوثها بالمطهرات أو المبيدات أو الكيماويات 
أو غيرها يظهر أثره السلبي إذا ما تم صرف هذه المياه في مجاري 
مائية يتم إستخدام مياهها مرة أخرى سواء لإلستخدام البشري أو 
السابق  الجدول  نتائج  ، ومن  الحيواني  أو لإلستخدام  مياه شرب 
بالصرف في مجاري  تقوم  البحث ال  أن كل مزارع عينة  يتضح 
يقوم  معظمها  وأنما   ، أخرى  مرة  اإلنسان  لحاجة  تستخدم  مائية 
وأن  البرلس  بحيرة  مياه  أو  زراعي  مجاري صرف  في  بالصرف 
ضعيفة  ري  مياه  مجري  إلى  بالصرف  تقوم  التي  المزارع  نسبة 
حيث  يضر  مياه ري ال  إلى  الصرف  كان  ن  واإ بغيرها  بالمقارنة 
ومن  المزارع  مخلفات  من  المختلفة  والزراعات  النباتات  تستفيد 
الغذاء الطبيعي واألسمدة ومتبقياتها في مياه الصرف، فى إطار 
ما سبق فإنه يجب التركيز على إجراء عدد من الدراسات البيئية 
المتخصصة لقياس أثر كل ما سبق على جودة األسماك وصحة 

اإلنسان.

يمكن  فإنه  نتائج  من  البحث  إليه  توصل  ما  ضوء  وفي 
عرض التوصيات المستخلصة منه والتي تقيد واضعي السياسات 

اإلقتصادية في هذا المجال كاآلتي :

الري - 1 المياه  مصادر  كيماوية  تحليالت  بعمل  اإلهتمام 
المختلفة للمزارع السمكية مع اإلهتمام بعالج مشاكل التلوث 

لرفع إنتاجيتها ومساهمتها في زيادة اإلنتاج السمكي.

السمكية - 2 المزارع  في  لإلستثمار  الخاص  القطاع  تشجيع 
األهلية حيث أنها مشروعات ثبتت الجدوى اإلقتصادية لها

اإلنتاج عند الحجم األمثل لإلنتاج والحجم المعظم لألرباح - 3
لتدنية التكاليف ومعظمة األرباح على الترتيب.

لتدنية - 4 لألرباح  المعظم  والحجم  األمثل  الحجم  عند  اإلنتاج 
التكاليف ومعظمة األرباح على الترتيب.

الخلل - 5 لمعالجة  المزارعيين  لتوعية  إرشادية  برامج  إعداد 
الواضح في برامج اإلرشاد السمكي .
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F ISH farming in the private aquaculture sector is the most common. The main objective 
of the study was to study the economic and environmental assessment of the national 

fish farms. Field data were obtained through a sample of 138 form representing 16.23% of 
the total national farms. The most important explanatory variables affect the quantity of the 
output Of the fish in the sample farms are the number of used labor, the number of fry used, 
the amount of fodder used, the water area, and the results showed that all the farms of the 
sample did not achieve economic efficiency for a number of reasons, It was also found that 
the average size of the average fish production for the three sample groups which below the 
cost is about 3.57, 49.5, and 5.68 tons / fed. The maximum profit production was also found 
to be about 0.56, 4.56, 6.5 Ton / fed for the three categories respectively. The internal rate of 
return for the three categories was 49.8%, 59.4% and 64.5%, respectively, which is higher than 
the prevailing interest rate of 20% and it was found that the investment in aquaculture So that 
the most effective economically and financially from depositing money in banks, the study 
recommended by encouraging the private sector to invest in the field of aquaculture.
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Economical, Financial and Environmental Evaluation for the Civil 
Fish Farms in Kafr El-Sheikh Governorate
Roshdy Eladawy 1, Gamal Abdelhamed Nokhal 2 and Mahmoud Fathy Ibrahim 1
1Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Kafrelshrikh Unversity, 
Egypt 
2Agricultural Economics Research Institute, Agricultural Research Center,Sakha, 
Kafrelshrikh,Egypt 


