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دراسة إقتصادية لمحددات اإلنتاج السمكي لبحيرة البرلس
السيد أحمد الزهيري، رشدى شوقى العدوى و شروق بسيوني الصاوي*

قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة كفرالشيخ

إستهدف البحث دراسة محددات اإلنتاج السمکی لبحيرة البرلس،دراسة التحرکات الموسمية االصناف السمکية 
بها،وتقدیر المخزون وتبين أن مساحة الرقعة المائية لبحيرة البرلس لم تتجاوز %0,7 من إجمالی الرقعة المائية 
المصری على الترتيب ،وحوالی  السمکی  اإلنتاج  إجمالی  %19من  بحوالی  تساهم  أنها  إال  للمصاید المصریة 
%18,2 من إجمالی الدخل السمکی المصری على الترتيب . وتضح أن اإلنتاج السمکی السنوی فی بحيرة البرلس 
بأعداد المراکب وأعداد الصيادین واألسعار السمکية وعکسياً مع متوسط العائد السنوی  یرتبط ارتباطاً طردیاً 
البرلس یزداد فی فصلی الصيف والخریف ،وینخفض  السمکی فی مصاید بحيرة  للصياد. ویتضح أن اإلنتاج 
إنتاجها فی فصلی الشتاء والربيع . وأوضحت النتائج إلى أن نحو %65 , %80 من التغيرات فى إجمالی طاقة 
الصيد ببحيرة البرلس ترجع إلى التغير فى جهد الصيد المستخدم ، وتشير النتائج إلى تضاعف نسبة إنتاج القراميط 
سواء بالنسبة إلجمالی طاقة الصيد بالبحيرة أو بالنسبة لطاقة صيد البلطى. وأوصت الدراسة بضرورة التطهير 
المستمر لفتحة بوغاز البحيرة وحراستهما من سارقى الزریعه،المراجعة المستمرة للحد األقصى المسموح به لعدد 

قوارب الصيد العاملة بالبحيرة وفقا ألسس فنية واقتصادیة.

القصوى  ,الغلة  الموسمي  ،المعامل  الموسمية  التقلبات  اإلنتاجية،  محددات  البرلس،  افتتاحيه:  كلمات 
اإلقتصادیة،،شيفر ،فوكس، جهدالصيد

المقدمة                                                                              

الكثافة  ذات  النامية  الدول  في  اإلقتصادیة  التنمية  خطط  تعتمد 
وتوفير  الغذائية  الفجوة  سد  على  رئيسي  بشكل  العالية  السكانية 
توفير  خاصة  وبصفة  للمواطنين  األساسية  الغذائية  المواد 
تلك  ألحوال  سریعة  وبنظرة  الحيواني،  البروتين  من  إحتياجاتهم 
ضروریة  بحاجة  أنها  نجد  مصر  خاصة  وبصفة  النامية  البدان 
لتوفير الغذاء للمالیين من أبنائها من خالل التحول إلى البروتين 
الوسيلة  البحار واألنهار والبحيرات وهو  المستخرج من  الغذائي 
البروتين  توفير  خالل  من  الحيواني  البروتين  من  لتقليل  الفعالة 

الرخيص للمواطنين . )الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(

األمن  من  لكل  الهامة  القطاعات  من  األسماك  قطاع  ویعتبر 
لدوره  وذلك  مصر،  فى  الزراعية  االقتصادیة  والتنمية  الغذائى، 
الهام فى إمداد الفرد بالبروتين الحيوانى حيث یمثل استهالك الفرد 
المصرى من األسماك حوالى 25% من استهالك البروتين الحيواني 
)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء( والذي تعانى مصر 
منه من فجوة غذائية خاصة مع مواجهة مصادره األخرى )اإلنتاج 
الحيوانى والدواجن( من ظهور األمراض واالرتفاع المستمر فى 
أسعار األعالف. لذلك فإن قطاع الثروة السمكية بما یتوافر له من 
اآلمن  الغذاء  توفير  فى  وهام  واعد  قطاع  یُعد  وموارد  امكانيات 
والصحى وتغطية العجز فى انتاج البروتين الحيوانى ،لذا  أوصت 
دراسة )سالم وأخرون 2018( بضرورة إستخدام الكميات المثلي 
كفاءة ممكنة  أقصي  إلى  للوصول  المتاحة  السمكية  الموارد  من 
وأخرون ،2019)  )الحامولى  أوضح  كما   ، السمكي  القطاع  في 

لزیادة اإلنتاج السمكي ضرورة إزالة الملوثات المختلفة ،استخدام 
التنبيه من قبل األرصاد  زیادة  للمياه ر,  المغناطيسية  المعالجة 
الجویة بالمخاطر أول بأول، هذا إلى جانب إعالته ألكثر من ثالثة 
مالیين نسمة یعملون بالقطاع واألنشطة المرتبطة، كما یساهم هذا 
إلى  تزداد  الزراعى،  القومى  الدخل  من  بحوالى %9,05  القطاع 
نحو 11,96% من صافى الدخل القومى الزراعى. هذا باالضافة 
المياه  فى مصر سواء  ونوعاً  كماً  القطاع  هذا  تنوع مصادر  إلى 
الداخلية أو الخارجية، العذبة منها أو المالحة، حيث تقدر مساحة 
فدان، ورغم  المائية فى مصر بحوالى 13,3 مليون  المسطحات 
ذلك فإن نسبة اإلكتفاء الذاتى تقدر بنحو 85,6% فى عام  2017 

)الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 2017).

المشكلة البحثية وهدف البحث                                                      

البحيرات  اكبر  من  یعتبر  ألنها  البرلس  بحيرة  أهمية  تأتي 
الشمالية ،حيث تحتل بحيرة البرلس المركز الثاني بين البحيرات 
ألف  مساحتها حوالي 97  تبلغ  المساحة حيث  من حيث  الشمالية 
إنتاجها 69,33  بلغ  فدان والمركز األول من حيث االنتاج حيث 
بحوالي 47  البرلس  بحيرة  إنتاج  عام 2017،.ویساهم  ألف طن 
% من إنتاج البحيرات الشمالية ،وبحوالي 4% من إجمالي اإلنتاج 
ذات  تجعلها  بالبحيرة  المياه  جودة  تعتبر  كما  المصري  السمكي 
نتيجة  لها  السمكية  الثروة  لزیادة  صالحة  وبيئتهما  عالية  إنتاجية 
وشروب  مالحة  مياه  مابين  بالمياه  تغذیتهما  مصادر  وتنوع  تعدد 
فرص  وخلق  استثماریة  فرص  یتيح  البحيرة  تنمية  ،فإن  وعذبة 
عمل ، هناك الكثير من األصناف السمكية التي تتمتع بها بحيرة 
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البرلس،والتي بدورها تساهم في سد الفجوة الغذائية من البروتين 
من  بعدید  البحيرة  في  السمكي  اإلنتاج  یتأثر  ولكن   ، الحيواني 
أو موسمية والتي تؤثر عليه  العوامل سواء كانت عوامل سنویة 
بالزیادة أو النقصان غير عامل الظروف المناخية ،وهذه العوامل 
من  إنتاجهم  بيع  بعد  وخاصة  الصيادین  دخل  على  تؤثر  بدورها 
اإلسماك) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ,2017(. كما أوضح 
)العدوي وأخرون 2019 ( ، المزارع السمكية ان معظمها یقوم 

بالصرف في  مياه بحيرة البرلس.

لبحيرة  السمكي  اإلنتاج  دراسة محددات  البحث  یستهدف  لذا 
داخل  السمكية  االصناف  الموسمية  التحركات  البرلس،ودراسة 
انتاج بحيرة  المالحظ في  التذبذب  أسباب  البحيرة والتعرف على 
أم  البحيرة  بيئة  لتلوث  أم  الصيد  البرلس ،هل لإلفراط فى عملية 
لترشيد  المقترحات  بعض  تقدیم  مع  تأثيرا.  أكثر  وأیهما  لكليهما 
استخدام الموارد الطبيعية بالبحيرة بما یضمن استدامة استخدامها.

مصدر البيانات واألسلوب البحثي
اعتمد البحث على بيانات ثانویة منشورة وغير منشورة خاصة 
كتاب االحصاء السمكى السنوى الصادر عن الهيئة العامة لتنمية 
الثروة السمكية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،وإعتمد 
والكمي  الوصفي  التحليل  إستخدام  أهدافه علي  تحقيق  في  البحث 
في توصيف العوامل المحددة لإلنتاج السمكي في بحيرة البرلس 
،من خالل تقدیر المعادالت بأشكالها الریاضية المختلفة بإستخدام 
اإلنتاجية  الموسمية  التقلبات  ودراسة  المتعدد،  اإلنحدار  أسلوب 
تطبيق  في  والكمي  الوصفي  التحليل  ،إستخدام  للبحيرة  السمكية 
  Excess of Production Models اإلنتاج   فائض  نماذج 
األقصى  الحد  من  كل  لتحقيق  الالزم  الصيد  جهد  مستوى  لتقدیر 
 Maximum Sustainable Yield )M.S.Y( للغلة المستدامة
 Economic Sustainable Yield والغلة اإلقتصادیة المستدامة
لجهد  الفعلية  بالبيانات  ومقارنته  الدراسة  فترة  خالل   )E.S.Y(

الصيد للوقوف على حالة الصيد بالبحيرة.

تقدیر  إلى  اإلنتاج  فائض  نماذج  تهدف  اإلنتاج:  فائض  نماذج 
بسيطة  بأنها  النماذج   هذه  وتتميز    fmsy  الصيد لجهد  األمثل  المستوى 
التطبيق وال تتطلب بيانات تفصيلية یصعب الحصول عليها حيث تتطلب 
الصيد  وكذلك جهد  إجمالية وصنفيه  السمكية  للغلة  زمنية  لسلسة  بيانات 

المستخدم.

ویعتبر نموذج فائض اإلنتاج لـ  )Schaefer )1954 ونموذج  
واسع  نطاق  على  طبقت  التى  النماذج  أكثر  من   Fox  )1970(
مثل منظمات دولية )FAO )2003 وكذلك العدید من األكادیميين 
 Mehanna( ، Pradeep and Katiha )2000( ، Samuel )1988( مثل

.El-Kholei )2008( و )2004

    فقد اقترح  )Schaefer )1954 نموذج خطى للعالقة بين 
الصياغة  فى  ذاتها  الجهد  ووحدة  الجهد  لوحدة  اإلنتاجية  متوسط 

الریاضية التالية:                    

 i
i

i

a+ )y b)f
f
=      if (fi)  ≤   - a/b …………… )1(

حيث تشير yi الى الغلة السمكية وfi  تشير الى جهد الصيد 
  a معلمات النموذج . ویجب أن تكون إشارة المعلمة b  , a  أما

موجبة أما المعلمة  b فسالبة اإلشارة للتعبير عن العالقة العكسية 
بين الغلة وجهد الصيد المستخدم. ویمكن تحویر المعادلة )1( الى 

الصورة التالية :

                          ( )2 =    i ia +b iy f f  )2(      

 وبتفاضل الدالة السابقة بالنسبة لجهد الصيد للحصول على 
معادلة الناتج الحدى وبمساواتها بالصفر نحصل على جهد الصيد 

المحقق ألقصى غلة مستدامة  معادله رقم )3)

 (3)               
   

i
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أقصى غلة ممكنة MSY  كالتالى:
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 أما نموذج  FOX فيأخذ الصيغة التالية بالمعادلة رقم )5) 
والتى یمكن الحصول على الصيغة المناظرة لها بالمعادلة رقم )6) 
معادلة  على  الحصول  یمكن    f  i الى  بالمسبة  التفاضل  وبإجراء 
قيمة          بالصفر نحصل على  وبمساواتها   )7( معادلة  الحدى  الناتج 
f i المحقق ألقصى غلة كما هو موضح بالمعادلة رقم )8( ثم بالقيام 
بالتعویض بقيمة  f i  بالمعادلة  رقم )5( نحصل على قيمة الغلة 

القصوى المستدامة بالمعادلة رقم )9)
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العالقة  بوجود  فرضيتهما  فى  النموذجين  من  كال  ویشترك 
العكسية بين إنتاجية وحدة الجهد وحجم جهد الصيد المستخدم. كما 
یشتركا في حالة عدم وجود جهد صيد فان اإلنتاج السمكى في هذه 
 “Unexploited الحالة یطلق علية الكتلة الحيویة غير المستغلة
نموذج  أن  إال   ” Virgin Stock Biomass”أو  Biomass”
Schaefer  یفترض وجود مستوى للصيد یستنفذ كافة المخزون 
a- ولهذا یشترط النموذج أن یكون جهد الصيد  b السمكى وهو 
الوصول  یفترض  Fox فال  أما نموذج  القيمة.  دائما من هذه  أقل 

لهذا المستوى.

بتغير  الخاصة  المئویة وإختبار )ت(  النسب  تم إستخدام  كما 
إنتاج البحيرات من الزرع الرئيسي وإنتاج القراميط حيث یستخدم 

في بعض الدراسات كمؤشر لتلوث البحيرة.

النتائج والمناقشة                                                                   

أوالً: األهمية اإلقتصادیة لبحيرة البرلس 
یتضح من جدول )1( أن مساحة بحيرة البرلس تبلغ حوالي 
97 أألف فدان تمثل حوالي 39,4% من إجمالي مساحة البحيرات 
الشمالية والتي تبلغ حوالي 246 ألف فدان ،وتشكل حوالي %5,4 
المصریة،وتمثل حوالي 0,7% من  البحيرات  إجمالي مساحة  من 
اإلنتاج  عام 2017.أما  خالل  المصریة  المصاید  مساحة  إجمالي 
السمكي من بحيرة البرلس بلغ حوالي 69,33 ألف طن خالل عام 
2017 ،ویمثل حوالي 47% من اإلنتاج السمكي للبحيرات الشمالية 
والذي یبلغ حوالي 146,2ألف طن ،ویساهم بحوالي 37,8% من 
إجمالي اإلنتاج السمكي للبحيرات المصریة ،والذي یبلغ 183,5 
من  السمكي  اإلنتاج  إجمالي  من   %19 حوالي  ،ویمثل  طن  ألف 

المصاید المصریة والذي یبلغ 371 ألف طن خالل نفس العام.
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تمثل  البرلس حوالي 958 مركب  بحيرة   في مصاید  ویعمل 
حوالي 27,4% ،12% ،3% من إجمالي المراكب العاملة في مصاید 
البحيرات الشمالية والبحيرات المصریة ومصاید المصریة والتي تبلغ 
3,5 ألف مركب ،8,6 ألف مركب ، 32,8 ألف مركب على التوالي.

حوالي  تمثل  صياد  ألف   3,7 البحيرة  في  یعمل  حين  في 
البحيرات  في  العاملين  الصيادین  أعداد  إجمالي  من   %63,8
في  العاملين  الصيادین  أعداد  إجمالي  من   %17,2، الشمالية 
البحيرات المصریة ،9% من إجمالي أعداد الصيادین العاملين في 

المصاید المصریة ،خالل نفس العام.

وتساهم بحيرة البرلس بحوالي 1768 مليون جنيه في الدخل 
السمكي تمثل حوالي 51,2% من إجمالي الدخل السمكي للبحيرات 
الدخل  إجمالي  من   %40 ،وحوالي   2017 عام  خالل  الشمالية 
السمكي للبحيرات المصریة ،18,2% من إجمالي الدخل السمكي 

للمصاید المصریة ،خالل نفس العام.

مما سبق یتضح أن على الرغم من أن مساحة الرقعة المائية 
لبحيرة البرلس لم تتجاوز 0,7% من إجمالي الرقعة المائية للمصاید 
المصریة إال أنها تساهم بحوالي 19% من إجمالي اإلنتاج السمكي 
المصري ،وحوالي 18,2% من إجمالي الدخل السمكي المصري 
، مما یعني ضرورة المحافظة على المساحة المائية للبحيرة ومنع 

تجفيفها أو ردمها والتعدي عليها والمحافظة عليها من التلوث.

األهمية النسبية لألصناف السمكية ببحيرة البرلس 
تعتبر أصناف البلطي والعائلة البوریة والقراميط  أهم األصناف 
السمكية في بحيرة البرلس خالل الفترة )1995-2017( ، یوضح 
الشكل )1( أن أسماك البلطي إحتلت المرتبة األولى بمتوسط سنوى 
بلغ حوالي 32,45 ألف طن أي حوالي 61 % من متوسط اإلنتاج 
السمكي للبحيرة الذي یبلغ حوالي 56,65 ألف طن ،واحتلت العائلة 
البوریة المرتبة الثانية إذ بلغ متوسط اإلنتاج السنوي منها حوالي 
السمكي  اإلنتاج  متوسط  من   %21 حوالي  أي  طن  ألف   11,25
بحوالي  القراميط  أسماك  فجاءت  الثالثة  المرتبة  في  ،أما  للبحيرة 
السمكي  اإلنتاج  متوسط  من   %5 مایعادل  أي  طن  ألف   4,24
للبحيرة، وأتي في المرتبة الرابعة مبروك الحشائش إذ بلغ متوسط 
متوسط  من   %3 مایعادل  أي  طن  ألف   2,9 منه  السنوي  اإلنتاج 
اإلنتاج السمكي للبحيرة، أما المرتبة الخامسة إحتلها النقط إذ بلغ 
متوسط اإلنتاج السنوي منه 1,3 ألف طن أي مایعادل بنسبة %2 
للبحيرة ،أما باقي األصناف السمكية  من متوسط اإلنتاج السمكي 
التي أنتجتها البحيرة فهى مجموعة من األصناف السمكية األخرى 
مثل كل صنف منها نسبة ضئيلة من اإلنتاج ألنها تكون في أحجام 
صغيرة أو كميات غير إقتصادیة ،وهوما یطلق عليها بالعفشة مثل 

)موسى ،بياض،بساریا،دنيس ،قاروص ،وغيرها).

جدول 1. األهمية النسبية للموارد اإلقتصادية في مصايد بحيرة البرلس خالل عام 2017
المصايد المصريةإجمالي البحيراتالبحيرات الشماليةبحيرة البرلسالبيان

97246181213899الموارد المائية )ألف فدان(
----39,4100%بالنسبة للبحيرات الشمالية
--100--5,4%بالنسبة إلجمالي البحيرات
100----0,7 %بالنسبة للمصاید المصریة

69,33146,2183,5371الموارد اإلنتاجية )ألف طن(
----47100%بالنسبة للبحيرات الشمالية
--100--37,8%بالنسبة إلجمالي البحيرات
100----19%بالنسبة للمصاید المصریة

0,9583,58,632,8الموارد الرأسمالية )ألف مركب(
----27,4100%بالنسبة للبحيرات الشمالية
--100--12%بالنسبة إلجمالي البحيرات
100----3%بالنسبة للمصاید المصریة

3,75,821,541,6الموارد البشریة )ألف صياد(
----63,8100%بالنسبة للبحيرات الشمالية
--100--17,2%بالنسبة إلجمالي البحيرات
100----9%بالنسبة للمصاید المصریة

1768345544349734الدخل السمكي )مليون جنيه(
----51,2100%بالنسبة للبحيرات الشمالية
--100--40%بالنسبة إلجمالي البحيرات
100----18,2%بالنسبة للمصاید المصریة

المصدر :1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، المركز القومي للمعلومات، النشرة السنویة إلحصاءات اإلنتاج  السمكي، أعداد مختلفة
           2- وزارة الزراعة وإستصالح األراضي , الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي , أعداد مختلفة

شكل 1. األهمية النسبية ألهم األصناف السمكية فى بحيرة البرلس
المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة وإستصالح األراضي , الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي , أعداد مختلفة.

األهمية النسبية ألهم األصناف السمكية في بحيرة البرلس شكل (1-3): 

61
21

5
3 2

13

البلطي
العائلة البورية
القراميط
مبروك الحشائش
النقط
أصناف أخرى
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ثانياً: العوامل المؤثرة على اإلنتاج السمكي السنوي
اإلنتاج السمكي شأنه شأن أي إنتاج أخر لما له من العناصر 
والمقومات التي تؤثر فيه وتحدد إمكانية نموه، وتتعدد هذه العوامل 
ما بين عوامل بيولوجية ومناخية وإقتصادیة باإلضافة إلى العوامل 

التكنولوجية والفنية والبيئية،وكذلك العوامل البشربة:

1- العوامل اإلقتصادیة والتكنولوجية
وتتمثل هذه العوامل في األسعار السمكية ومتوسط العائد السنوي 
للصياد، حيث بلغ سعر الطن من أسماك بحيرة البرلس حد أقصى حوالي 
25,62 ألف جنيه/طن في عام 2017 وحد أدنى عام 1995حوالي 
5,13 ألف جنيه/طن بمتوسط سنوي بلغ حوالي 11,5 ألف جنيه / طن 
.كما بلغ سعر الطن من أسماك بحيرة المنزلة حد أقصى حوالي 22,60 
ألف جنيه/طن في عام 2017 وحد أدنى حوالي 5,77 ألف جنيه/طن 

بمتوسط سنوي بلغ حوالي 10,96 ألف جنيه / طن.

بينما بلغ متوسط العائد للصياد في بحيرة البرلس حد أقصى 
حوالي 751,7 ألف جنيه في عام 2017 وحد أدنى حوالي 15,7 
ألف جنيه عام 1995 ، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 70,44 ألف جنيه  
.كما بلغ متوسط العائد للصياد في بحيرة المنزلة حد أقصى حوالي 
478,67 ألف جنيه في عام 2017 وحد أدنى حوالي 16,23 ألف 

جنيه عام 1996، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 98,10 ألف جنيه 

أعداد  في  تتمثل  والتي  التكنولوجية  للعوامل  بالنسبة  أما 
المراكب  فقد بلغ أعداد المراكب في بحيرة البرلس خالل الفترة 
(1995-2017( أقصاه بحوالي8,8 ألف مركب في أعوام 2001 
بحوالي 96 مركب عام2017  وأدناه   2006، 2003، 2002،

بمتوسط سنوي  بلغ حوالي 6,67ألف مركب )جدول 2)

1-العوامل المناخية
تعتبر العوامل المناخية أحد أهم العوامل التي لها تأثير غير 
مباشر على اإلنتاج السمكي من خالل تأثيرها على البيئة المائية 
والتي تعيش فيها األسماك وتؤثر على حركة األسماك ونشاطها في 
تلك البيئة وتتمثل هذه العوامل المناخية في سرعة الریاح وكمية 

األمطار السنویة ودرجة الحرارة وحركة الهواء الجوي

2- العوامل البيئية
مياه  من  كل  بتأثير  المائي  التلوث  البيئية  العوامل  وتشمل 
الصرف  ومياه  الزراعي  الصرف  ومياه  الصحي  الصرف 
البحریة  للمياة  طاردة  البرلس  بحيرة  أصبحت  ،حيث  الصناعي 
نتيجة إرتفاع منسوب البحيرة عن منسوب مياه البحر نتيجة إلقاء 
الكيماویة  األسمدة  متبقيات  من  مابهم  بيها  الصحي  الصرف  مياه 
من جهة ومتبقيات األسمدة الكيماویة من جهة أخرى وهذا العامل 

مسئول عن اإلنتشار الواسع والكثيف للنباتات المائية

4- العوامل البشریة
من أهم العوامل المؤثرة على اإلنتاج السمكي بمصاید بالبحيرة 
،حيث تتمثل في األنشطة التي یتم ممارستها من خالل العنصر البشري 
داخل البحيرة مثل صيد الزریعة من فتحة البوغاز عن طریق مافيا 
الزریعة السمكية ،باإلضافة إلقامة السدود واألحواش والجزر داخل 
واإلنعدام  األمن  توافر  وعدم  القانونية  غير  الصيد  وحرف  البحيرة 
السيطرة األمنية  ، وبلغت  أعداد الصيادین خالل الفترة )1995-
 2002، أعوام 2001  صياد  ألف  بحوالي21,56  أقصاه   )2017
،2003 ،2006 وأدناه بحوالي 2,35 ألف صياد عام2017 ،بمتوسط 

سنوي بلغ حوالي 16,35 ألف صياد. )جدول 2).

ثالثاً: محددات اإلنتاج السمكي في بحيرة البرلس 
والتي  السمكي  اإلنتاج  على  المؤثرة  العوامل  تأثير  بقياس 
أهمها العوامل الرأسمالية )أعداد المراكبX1( ،والعوامل البشریة 
السمكية  )األسعار  اإلقتصادیة  العوامل   ،)X2 الصيادین  )أعداد 
السمكي  اإلنتاج  على   ،)X4 للصياد  السنوي  العائد  ,متوسط   X3
هو  ،كما   )2017-1995( الفترة  )Y( خالل  البرلس  بحيرة  في 
مبين بالجدولي )2(،ووفقاً لتحليل اإلنحدار تبين أن أفضل النماذج 
التالية: صورته  في  المزدوج  اللوغارتيمي  النموذج  هو  المقدرة 

بحيرة البرلس
Log Y = 3.392 + 1.000LogX1 + 1.000LogX2 +            

1.001LogX3 - 1.001LogX4   

(11.93)
** 

   (3.14)
**

   (9.60)
**   (3.3)**          (-3.1)**

R2 = 0.90   R2=0.88    F= )72.47(**   DW= 1.8 

في  التغير   : أن  إتضح  البرلس  لبحيرة  السابق  النموذح  ومن 
أعداد المراكب )X1 ( بمقدار10% یؤدي إلى تغير اإلنتاج بمقدار 
10% ، التغير في أعداد الصيادین )X2 ( بمقدار 10% یؤدي إلى 
تغير اإلنتاج بمقدار10% ، التغير في األسعار السمكية )X3 ( بمقدار 
10% یؤدي إلى تغير اإلنتاج بمقدار 10,01% ، التغير في متوسط 
العائد السنوي للصياد )X4 ( بمقدار 10% یؤدي إلى تغير عكسي في 
اإلنتاج بمقدار 10,01% ،المتغيرات التفسيریة السابقة تفسر حوالي 
 .(R2) 90% من التغيرات السنویة في اإلنتاج وفقاً لمعامل التحدید
تحقيق  إلى   )2( للدالة  اإلجمالية  اإلنتاجية  المرونة  معامل  ویشير 
المقدرة  اإلنتاجية  العناصر  زیادة  أن  إذ  المتزایدة  اإلنتاجية  السعة 

بالدالة مجتمعة بنسبة 10%  یؤدي إلى زیادة اإلنتاج بنسبة %20 .

مما سبق یتضح أن اإلنتاج السمكي السنوي في بحيرة البرلس 
یرتبط ارتباطاً طردیاً بأعداد المراكب وأعداد الصيادین واألسعار 

السمكية وعكسياً مع متوسط العائد السنوي للصياد.

جدول 2. تطور اإلنتاج السمكي وأعداد المراكب وأعداد الصيادين والسعر ومتوسط العائد السنوي للصياد في بحيرة البرلس خالل الفترة )2017-1995(

اإلنتاجالسنوات
)ألف طن(

أعداد المراكب
)ألف/مركب(

أعداد الصيادين
)ألف/صياد(

متوسط العائد السنوي للصياد
)ألف جنيه / صياد(

السعر
)جنيه / طن(

199559.27.919.3615.75133.446
199659.47.919.3619.396319.428
199758.87.919.3622.217310.578
1998597.919.3623.17577.898
199955.26.916.9121.856690.308
200051.8819.6018.767098.378
200159.28.821.5621.927982.162
200259.88.821.5621.337688.813
200355.58.821.5619.357518.559
200455717.1526.868374.055
200553.85.613.7234.688842.788
2006538.821.5630.1312255.26
200751.96.716.4243.7113823.12
200844.16.415.6838.0413524.35
200947.76.215.1937.1211821.66
201059.56.215.1940.3410299.58
201152.25.713.9735.969627.452
201252.15.613.7269.6118296.23
201349.75.413.2355.0514653.88
2014645.212.7481.3416191.75
2015655.713.9779.116994.25
2016685.112.50112.820727.56
2017690.962.35751.725623.13

56.656.6716.3570.4411494.55المتوسط الحسابي
المصدر: 1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، المركز القومي للمعلومات، النشرة السنویة إلحصاءات اإلنتاج  السمكي، أعداد مختلفة

            2- وزارة الزراعة وإستصالح األراضي , الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي , أعداد مختلفة
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139دراسة إقتصادية لمحددات اإلنتاج السمكي لبحيرة البرلس

رابعاً: التقلبات الموسمية اإلنتاجية السمكية لبحيرة البرلس
ترجع أهمية دراسة التقلبات الموسمية في معرفة مدي زیادة 
أو نقص حجم االنتاج السمكي داخل البحيرات ،وذلك للتعرف على 
كفاءة تشغيل وحدات االنتاج وبالتالي معرفة مقدار تدفق االنتاج 

واالیرادات على مدار العام.

بحيرة  مصاید  في  السمكي  االنتاج  موسمية  قياس  تم  وقد 
للتعرف على  وذلك  الموسمية  معامل  البرلس عن طریق حساب 
االنتاج  وتدفق  وعمالة(  )مراكب  االنتاج  وحدات  تشغيل  كفاءة 
سياسة  ووضع  أسبابها  ،لمعرفة  السنة  مدار  على  واالیرادات 

تخفيف آثارها كلما أمكن.

ولدراسة موسمية االنتاج السمكي داخل البحيرة:
1- تم تقسيم كل سنة إلى أربعة فترات زمنية كل فترة مكونة من 

ثالث أشهر )ربع السنة( ،
2- حساب المتوسط الحسابي لكل ربع سنة )موسم(.
3- حساب المتوسط العام لألربع مواسم )األرباع(.

الحسابي  المتوسط  قسمة  الموسمي عن طریق  الدليل  4- حساب 
لكل ربع سنة على المتوسط العام لألربع مواسم

5 -تم تقدیر معامل الموسمية من خالل المعادلة التالية 

أقل   / الموسمية = أكبر نسبة مئویة لإلنتاج في ربع سنة  معامل 
نسبة مئویة لإلنتاج في ربع سنة

ویتضح من جدول )2( أن إنتاج بحيرة البرلس قد إتخذ نمطاً 
موسمياً واضحاً كالتالي :  

الربع األول )ینایر-فبرایر-مارس( أو فصل الشتاء
لإلنتاج  الموسمي  المتوسط  بلغ  أقل نسبة ،حيث  إنتاجه  یمثل 

الموسمي حوالي   الدليل  ,وبلغ  البرلس شكل )2(  لبحيرة  السمكي 
83,67% ، خالل الفترة )2017-2007).

الربع الثاني )إبریل-مایو-یونيو( أو فصل الربيع
بلغ المتوسط الموسمي لإلنتاج السمكي لبحيرة البرلس 4,8  ألف 
طن أي حوالي 25%  من المتوسط اإلجمالي لإلنتاج السمكي  من مصاید 
بحيرة البرلس ،وبلغ الدليل الموسمي حوالي97,96%، خالل نفس الفترة .

الربع الثالث )یوليو-أغسطس-سبتمبر( أو فصل الصيف
البرلس 5,1  الموسمي لإلنتاج السمكي لبحيرة  المتوسط  بلغ 
ألف طن أي حوالي 28% من المتوسط اإلجمالي لإلنتاج السمكي  
لمصاید بحيرة البرلس ، وبلغ الدليل الموسمي حوالي  %104,8 

خالل نفس الفترة.

الربع الرابع )أكتوبر-نوفمبر-دیسمبر( أو فصل الخریف
 بلغ المتوسط الموسمي لإلنتاج السمكي لبحيرة البرلس 5,5 
ألف طن أي حوالي  26%  من المتوسط اإلجمالي لإلنتاج السمكي 
من مصاید بحيرة البرلس، وبلغ الدليل الموسمي لكالً منهما حوالي  

112,24% خالل نفس الفترة .

بحيرة  مصاید  في  السمكي  اإلنتاج  أن  الجدول  من  ویتضح 
إنتاجهما  ،وینخفض  والخریف  الصيف  فصلي  في  یزداد  البرلس 
في فصلي الشتاء والربيع ،ویرجع تفوق المتوسط الموسمي لفصل 
كونه  إلى  السنة  فصول  لباقي  الموسمي  المتوسط  عن  الخریف 
الخریف شهور صيد  تكاثر وتفریخ األسماك كذلك شهور  موسم 
فعلية حيث یمكث الصياد فترات طویلة بالبحيرة ،بينما المتوسط 
لقلة  یرجع  وذلك  الفصول  لباقي  بالنسبة  األقل  هو  الربيع  لفصل 

نشاط األسماك وصعوبة صيدها ،وقد بلغ معامل الموسمية 1,3.

جدول 3. التقلبات االنتاجية الموسمية في مصايد بحيرة البرلس خالل الفترة )2017-2007(

المتوسط الشهري لبحيرة المواسم اإلنتاجية
البرلس )ألف طن(

متوسط درجة الحرارة 
للبرلس )م˚(

متوسط أسعار البلطي
)جنيه/كجم(

متوسط أسعار البوري
)جنيه/كجم(

الربع األول)الشتاء(
ینایر
فبرایر
مارس

3.8
4.2
4.3

16
16

16.5

24.60
24

24.40

34.70
34.45
34.40

4.116.1724.3034.50المتوسط الموسمي
83.6776.53119.4104.4الدليل الموسمي

الربع الثاني )الربيع(
أبریل
مایو
یونيو

4.8
4.7
4.8

18.5
21.5
24

19
21

23.5

33.60
33.60
34.50

4.821.3321.1733.85المتوسط الموسمي
97.96100.9999.61102.5الدليل الموسمي

الربع الثالث)الصيف(
یوليو

أغسطس
سبتمبر

4.9
4.7
5.4

26
26.5
26

19
19
19

29.70
30.35
30.60

5.126.21930.20المتوسط الموسمي
104.8123.8779.391.4الدليل الموسمي

الربع الرابع)الخریف(
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

5.4
5.3
5.6

24
21

17.5

19.40
18.50

25

33.50
33.60
34.50

5.520.832133.85المتوسط الموسمي
112.2498.6287.7102.5الدليل الموسمي
4.921.1320.3733المتوسط العام

1.31.61.41.14معامل الموسمية
المصدر: جمعت وحسبت من: 1- وزارة الزراعة وإستصالح األراضي , الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , كتاب اإلحصاءات السمكية السنوي , أعداد مختلفة.
2- https://www,msn,com/en-us/weather/records/ 
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العوامل  من  مجموعة  إلى  الموسمية  التقلبات  وتعزي 
البيولوجية والطبيعية واإلقتصادیة:

1- العوامل البيولوجية
أن  حيث  الصنفية  التراكيب  إختالف  العوامل  هذه  أهم  من 
هناك فترات مختلفة لتوالد ونمو األصناف السمكية بمصاید بحيرة 
البرلس ، ونظراً لزیادة األهمية النسبية ألسماك البلطي والبوري 
،أما  للبحيرة  %للبلطي   62,07 تبلغ  إذ  البحيرة  تلك  مصاید  في 
البوري تبلغ 15,91%من جملة األصناف السمكية بها )شكل 2) 
،حيث توجد عالقة بيولوجية بين تواجد األصناف سریعة التكاثر 
مع األصناف بطيئة التكاثر ،وهذه العالقة تؤدي بالتدرج إلى زیادة 
تواجد األصناف األسرع تكاثر وقلة األصناف األقل تكاثراً ، حيث 
أن أسماك البلطي والبوري تتكاثر في فصلي الشتاء والربيع ،مما 
ترتب على ذلك إنخفاض اإلنتاج السمكي في فصلي الشتاء والربيع 
،وذلك لوجودهما في القاع للتكاثر وإعادة النمو،مما ترتب عليه أن 
نمط اإلنتاج السمكي في مصاید بحيرة البرلس نمط موسمي ویتضح 

هذا بقياس معامل الموسمية الذي بلغ في بحيرة البرلس 1,3 .

2- العوامل الطبيعية
البحریة  والتيارات  والضوء  الحرارة  درجة  تشمل  والتي 
،ویتضح  المعدنية  والعناصر  الذائبة  والغازات  المائية  والملوحة 
أثر هذه العوامل ،وخاصة إرتفاع درجة الحرارة في أشهر الصيف 
درجة  بين  ویتضح من جدول 3 وجود عالقة طردیة  والخریف 
الحرارة بين درجة الحرارة واإلنتاج السمكي الموسمي في مصاید 
بحيرة البرلس ،وقد ترتب على ذلك زیادة عدد العمليات اإلنتاجية 
الصيف  أشهر  في  اإلنتاج  زیادة  وبالتالي  المبذول  الجهد  وزیادة 
والخریف،وعلى العكس من ذلك في فصلي الشتاء والربيع حيث 
للقاع  االسماك  ولجوء  الجویة  األحوال  لسوء  اإلنتاج  فيهما  یقل 
للتكاثر، ویتضح هذا بقياس معامل الموسمية الذي لكل منهما 1,6.

3- العوامل اإلقتصادیة
العوامل ،وقد من جدول )3)  أهم هذه  تمثل أسعار األسماك 
بالتقلبات  مرتبطة  األسماك  أسعار  في  موسمية  تقلبات  هناك  ،أن 
اإلنتاجية الموسمية، حيث بلغت أسعار البلطي والبوري والتي تمثل 
النمط الرئيسي لإلستهالك المحلي ، فقد بلغت األسعار ذروتها في 
فصل الشتاء ،حيث بلغ الدليل الموسمي لكل من البلطي والبوري 
أدناه  السمكي  اإلنتاج  بلغ  التوالي،وقد  119,4%، 104,4% على 
في هذا الفصل، وإنخفضت األسعار في فصل الصيف،حيث بلغ 
البلطي والبوري79,3% ،91,4% على  الموسمي لكل من  الدليل 
االنتاج،  في  زیادة  األسعار  في  اإلنخفاض  هذا  ،ویقابل  الترتيب 

وهذا یبرر موسمية الطلب اإلستهالكي على األسماك .

واألسعار  السمكي  اإلنتاج  بين  العالقة  فإن  ذلك  علي  وبناءاً 
السمكية داخل مصاید البحيرة تؤثر على دخل الصيادین على مدار 
العام مما یجعلهم یرتبطون بأعمال أخرى حتى ال یعتمدوا إعتماداً 
كلياً على الصيد )عمل موسمي(، وهذا یؤدي بدوره إلى إنخفاض 
عليه  یترتب  مما  اإلنتاج  في  المبذول  والجهد  اإلنتاجية  العمليات 

عدم تطویر طرق الصيد واإلعتماد على الطرق البدائية ومخالفة 
القوانين الصيد ،مما یعوق عملية التنمية المستدامة في تلك المصاید.

خامساً: تقدیر اإلنتاج السمكي وجهد الصيد األمثل ببحيرة البرلس
1-إجمالي اإلنتاج السمكى ببحيرة البرلس 

المعنویة  ثبوت   )4( بجدول  المقدرة  النتائج  من  ویتضح 
اإلحصائية لكل من نموذج  Schaeferو Fox  والمعلمات المقدرة 
لكل منهما عند المستوى االحتمالي 1% . وقد قدر معامل التحدید 
لكل منهما على الترتيب بنحو 0,65, 0,80 وهو ما یشير إلى أن 
نحو 65% , 80% من التغيرات فى إجمالي طاقة الصيد بالبحيرة 
ترجع إلى التغير فى جهد الصيد المستخدم. ویتبين أیضاً أن متوسط 
الغلة الفعلية خالل فترة الدراسة والذى یقدر بقرابة 56,7 ألف طن 
هو یقل عن الغلة القصوى المستدامة والغلة االقتصادیة المستدامة 
المقدرة بنموذج Schaefer بنحو0,74%, 1,4% على الترتيب ، 
إلى  لنموذج Fox . وهو ما یشير  وبنحو 23,3%, 14% بالنسبة 

عدم وجود إفراط فى عملية الصيد ببحيرة البرلس .

یوضح شكل )3( عدم وجود إفراط فى عملية الصيد خالل فترة 
الدراسة إال في أعوام 1998 و2001 و2002 و2010 و2014 
Schaefer حيث  لنموذج  إلى عام 2017 وفقاً  ومن عام 2014 

تفوق الغلة الفعلية عن الغلة القصوى المستدامة فى هذه السنوات. 

ویتبين أیضاً أن جهد الصيد المقدر المحقق ألقصى غلة مستدامة 
لنموذج  وفقاً  جهد  وحدة   6588 أدنى  حد  بين  یتراوح    (Fmsy)
Schaefer وحد أقصى قدر بنحو 8254 وحدة جهد وفقاً لنموذج 
Fox ،وبمقارنة هذه التقدیرات بمتوسط جهد الصيد الفعلى خالل 
أن جهد  یتضح  بنحو6670 وحدة جهد  یقدر  والذى  الدراسة  فترة 
الصيد الفعلى یزید عن جهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة 
بنحو 1,3% وفقاً لنموذج Schaefer و یقل بنحو 6,4% یتضح ان 
جهد الصيد الفعلى یقل عن جهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة 
بنحو 23% وفقاً لنموذج Fox. ویتبين أیضاً من نتائج الجدول )4) 
السابق اإلشارة إليه أن جهد الصيد المقدر والمحقق للغلة االقتصادیة 
یبلغ نحو 6435 وحدة جهد وفقاً  المستدامة یتراوح بين حد أدنى 
لنموذج Schaefer وحد أقصى یبلغ نحو 7863 وحدة جهد وفقاً 
لنموذج Fox, وبمقارنة هذه التقدیرات بمتوسط جهد الصيد الفعلى 
خالل فترة الدراسة 6670وحدة جهد یتضح أن جهد الصيد الفعلى 
لنموذج  وفقاً  لنموذج Schaefer و%18  وفقاً   %3,5 بقرابة  یزید 
Fox من جهد الصيد المقدر والمحقق للغلة االقتصادیة المستدامة .

الدراسة  فترة  خالل  بالبحيرة  الفعلى  الصيد  جهد  أن  ویتبين 
االقتصادیة   والغلة  القصوى  للغلة  المحقق  الصيد  یتجاوز جهد  لم 
و2003  و2002   2001 أعوام  سوى   بالنموذجين  المقدرین 
والصيد  الصيد  عملية  في  اإلفراط  نتيجة    ،)3 )شكل  و2006 
بطرق غير قانونية. وتشير النتائج السابقة إلى ضرورة زیادة جهد 
الصيد الفعلى ببحيرة البرلس بنحو 17% حتى تصل للجهد المحقق 

للغلة االقتصادیة المستدامة على األقل .

شكل (3): األهمية النسبية للتقلبات الموسمية لكل موسم لبحيرة البرلس

21%

25%
26%

28%
الربع األول(الشتاء)
الربع الثاني (الربيع)
الربع الثالث(الصيف)
الربع الرابع(الخريف)

شكل 2. األهمية النسبية للتقلبات الموسمية لكل موسم لبحيرة البرلس 
المصدر: جمعت وحسبت من: جدول (3)
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2- إنتاج البلطى ببحيرة البرلس
البرلس وال  ببحيرة  الرئيسى  الزرع  البلطى هو  یعتبر سمك 
یوجد تخصيص وفقاً لحرفة الصيد لقوارب الصيد ببحيرة البرلس 
 , بذلك  إحصائيات رسمية  توجد  التراخيص) شباك(. وال  فجميع 
ووفقاً لتقدیرات ببحيرة البرلس فان نحو 80% من قوارب الصيد 
لفترة  كمتوسط  قدر  حيث  البلطى  صيد  فى  تتخصص  بالبحيرة 

الدراسة بنحو 4856 وحدة جهد.

حيث    Fox Schaefer ونموذج  نموذج  من  كل  وبتقدیر 
تشير نتائج الجدول )4( السابق اإلشارة إليه إلى معنویة نموذجين 
المستوى اإلحتمالي 1% كما یقدر معامل  المقدرة عند  ومعلماتهم 
الفعلية  الغلة  متوسط  أن  أیضاً  .ویتبين  بنحو %65   لهما  التحدید 
خالل فترة الدراسة والذى یقدر بقرابة 32,52 ألف طن یقل عن 
المقدرة  المستدامة  االقتصادیة  والغلة  المستدامة  القصوى  الغلة 
وبنحو  الترتيب,  على   %1,2 بنحو%2,5,   Schaefer بنموذج 
22%, 12,1% بالنسبة لنموذج  Fox. وهو ما یشير إلى عدم وجود 
إفراط فى عملية صيد البلطى ببحيرة البرلس .حيث یوضح عدم 
وجود إفراط فى عملية صيد البلطى بالبحيرة خالل سنوات  فترة 
الدراسة سوى أعوام من 2001 إلى 2004 وعام 2010 وأعوام 
من 2014 حتى 2017 وفقاً لنموذج Schaefer وأعوام 2002 
, ومن عام 2015 حتى عام 2017 وفقاً لنموذج Fox )شكل 5).

أنه  تبين  مستدامة  غلة  ألقصى  المحقق  الصيد  جهد  وبتقدیر 
یتراوح بين حد أدنى 8294 وحدة جهد وفقاً لنموذج Fox ،وحد 
 ,Schaefer لنموذج  وفقاً  جهد  وحدة   8705 بنحو  قدر  أقصى 
فترة  الفعلى خالل  الصيد  جهد  بمتوسط  التقدیرات  هذه  وبمقارنة 
الدراسة والذي یقدر بنحو 4856 وحدة جهد یتضح ان جهد الصيد 
بنحو  مستدامة  غلة  ألقصى  المحقق  الصيد  جهد  عن  یقل  الفعلى 
لنموذج  وفقاً   %70,8 وبنحو   Schaefer لنموذج  وفقاً   %79,9
Fox. ویتبين أیضاً من نتائج جدول )4( السابق اإلشارة اليه أن 
یتراوح  المستدامة  االقتصادیة  للغلة  والمحقق  المقدر  الصيد  جهد 
  Schaefer بين حد أدنى یبلغ نحو 7460 وحدة جهد وفقاً لنموذج
 , Fox لنموذج وفقاً  جهد  وحدة   7824 نحو  یبلغ  أقصى  وحد 
فترة  الفعلى خالل  الصيد  جهد  بمتوسط  التقدیرات  هذه  وبمقارنة 
یقل  الفعلى  الصيد  جهد  أن  یتضح  جهد  وحدة   4856 الدراسة 
بقرابة 53,6% من جهد الصيد المقدر والمحقق للغلة االقتصادیة 
لنموذج  لنموذج  Schaefer و بنحو61,1% وفقاً  المستدامة وفقاً 
 Fox. ویتبين من الشكل )6( أن جهد الصيد الفعلى بالبحيرة خالل 
فترة الدراسة لم یتجاوز جهد الصيد المحقق للغلة القصوى والغلة 
االقتصادیة المقدرین بالنموذجين سوى  عام 2016 فقط. وتشير 
هذه النتائج إلى زیادة وحدات جهد الصيد المخصص لصيد البلطى 
ببحيرة البرلس عن الحد المناسب لتحقيق الغلة القصوى المستدامة 

. Fox والغلة االقتصادیة المستدامة وفقاً لنموذجين

 جدول 4. نتائج التحليل االحصائى المقدرة لكل من إجمالي اإلنتاج السمكى والبلطى ببحيرة البرلس خالل الفترة 2017-1998

SchaeferFoxالبيان

اج
إلنت

ي ا
مال

إج

المعادلة المقدرة

â=17.13 – 1.3 F

                                  (11.41)**        (-5.7)**

R2 = 0.65      F=33.5**

â=3.90 – 0.26F

                                       (19.3)**        (-8.60)**

R2 = 0.80          F=74**

(Fmsy(  65888254جهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة

(Emsy( 64357863جهد الصيد المحقق للغلة االقتصادیة المستدامة

87308730الحد األقصى لجهد الصيد الرسمي 

66706670المتوسط  السنوى لجهد الصيد الفعلى

(MSY(5707269877الغلة القصوى المستدامة المقدرة بالطن

(ESY( 5745065051الغلة االقتصادیة المستدامة المقدرة بالطن

5665056650المتوسط السنوى للغلة الفعلية بالطن

طى
البل

المعادلة المقدرة

â= 7.66 – 0.44 F

                                  (6.23)**        (-5.01)**

R2 =0.65      F=32.9**

â =3.3 – 0.25 F

              (11.2)**        (-5.73)**

         R2 = 0.65          F=32.88**

(Fmsy(   87058294جهد الصيد المحقق ألقصى غلة مستدامة

(Emsy( 74607824جهد الصيد المحقق للغلة االقتصادیة المستدامة

48564856المتوسط  السنوى لجهد الصيد الفعلى

(MSY( 3333439887الغلة القصوى المستدامة المقدرة  بالطن

(ESY( 3289536453الغلة االقتصادیة المستدامة المقدرة بالطن

3252032520المتوسط السنوى للغلة الفعلية بالطن

المصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات جداول )1( ،)2( بالملحق  تشير â  إلى  yi/fi  بنموذج Schaefer وإلى ln (yi/fi)  بنموذج Fox  ، وتشير F  إلى جهد الصيد
 القيمة بين القوسين تشير إلى قيمة )t( المحسوبة         تشير **, *  إلى ثبوت المعنویة اإلحصائية عند المستوى االحتمالي 1% , 5% على الترتيب
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شكل 3. مقارنة الغلة السمكية السنوية الفعلية بالغلة القصوى والغلة االقتصادية المستدامة  المقدرة  بنموذج Schaefer   ونموذجFox  ببحيرة البرلس خالل الفترة ) 
.)2017 – 1998

شكل 4. مقارنة إجمالي جهد الصيد السنوي الفعلية بجهد الصيد المحقق للغلة القصوى والغلة االقتصادية المستدامة المقدرة بنموذج Schaefer  ونموذج Fox  ببحيرة 
البرلس خالل الفترة )2017-1998(

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Schaefer  Fox 

 

 

 Schaefer 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

    الغلة القصوى جهد             جهد الغلة االقتصادیة  جهد الغلة الفعلية                               

الغلة القصوى                    الغلة االقتصادیة         الغلة الفعلية                               
   

 Fox 

* تشير األرقام من )1 – 20( إلى السنوات من )1998 – 2017).

شكل 5. مقارنة الغلة السنوية الفعلية لسمك لبلطى بالغلة القصوى والغلة االقتصادية المستدامة المقدرة لسمك البلطى بنموذجSchaefer  ونموذج Fox  ببحيرة البرلس 
خالل الفترة 1998- 2017
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كان  بالبحيرة  البلطى  لصيد  الفعلى  الصيد  جهد  ویوضح 
االقتصادیة  والغلة  القصوى  للغلة  المحققين  نظریه  من  أقل  دائما 

المستدامة خالل جميع سنوات فترة الدراسة وفقاً لنموذجين.

سادساً:أثر التلوث البيئى على بحيرة البرلس 
بعد ما تبين من النتائج السابقة عدم وجود افراط فى عمليات 
بيئة  لتلوث  یرجع  قد  األمر  أن  و  البرلس  ببحيرة  االسماك  صيد 
البحيرة وبالتإلى تراجع إنتاج البحيرة وتغير التركيب المحصولى 
الفترتين  بين  المقارنة  الجزء على  لهذا فسوف نستند فى هذا  بها 
الفترة األولى السابقة لفترة الدراسة 1998- 2007 بفترة الدراسة 
اإلنتاجية  المؤشرات  بعض  بتغير  یتعلق  فيما   2017  -2008
الرئيسية  غير  األسماك  بعض  إنتاج  فى   التغيرات  وبخاصة 
بالبحيرة خاصة القراميط  خالل فترتى المقارنة حيث تعتمد  بعض 
الدراسات على نسبة إنتاج القراميط  إلى نسبة الزرع الرئيسى ) 
البلطى( )عبدالحافظ ،كریوني ،2009 ( ،كمؤشر لتلوث البحيرات 

حيث یجب اال تزید هذه النسبة عن %10 

1- إجمالي اإلنتاج السمكى ببحيرة البرلس 
لطاقة  السنوى  المتوسط  تراجع   )5( جدول  نتائج  من  یتبين 
الصيد ببحيرة البرلس من قرابة 57,13 ألف طن كمتوسط للفترة 
األولى إلى قرابة 55,42 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية بمعدل 
قدر بحوالي 6,5% من المتوسط السنوى للفترة األولى, وقد تبين 
عند  الفترتين  متوسطى  بين  للفرق   اإلحصائية  المعنویة  ثبوت 
فى  إفراط  وجود  عدم  إلى  ذلك  ویشير   .%5 اإلحتمالي  المستوى 
بها.ویدعم  الصيد  بالنسبة إلجمالي طاقة  بالبحيرة  الصيد  عمليات 
 %1 االحتمالي  المستوى  عند  االحصائية  المعنویة  ثبوت  ذلك 
لتراجع المتوسط السنوى إلجمالي وحدات جهد الصيد من 7730 
إلى 5246 وحدة جهد كمتوسط سنوى  للفترة األولى  وحدة جهد 
السنوى  المتوسط  من   %32,2 بحوالي  قدر  بمعدل  الثانية  للفترة 

للفترة األولى .

2- إنتاج البلطى ببحيرة البرلس
البحيرة من سمك  إنتاج  إلى تراجع  بيانات جدول )5(  تشير 
البلطى من قرابة 36,43 ألف طن كمتوسط سنوى للفترة األولى 
إلى نحو 27,83 ألف طن كمتوسط سنوى للفترة الثانية بمعدل قدر 
بنحو23,6% من المتوسط السنوى للفترة األولى. وقد ثبتت معنویة 
هذا التراجع احصائيا عند المستوى االحتمالي 1%. وهو ما یشير 

إلى تغير بيئة البحيرة بما ال یتالءم ونمو وتكاثر سمك البلطى.

3-إنتاج القراميط ببحيرة البرلس
تحمل مستویات  العالية على  بقدرتها  القراميط  أسماك  تتميز 
القراميط  البحيرة من  إنتاج  التلوث ولهذا تستخدم نسبة  عالية من 
إلى إنتاج من البلطى كمؤشر لمدى التلوث. وتشير النتائج المقدرة 
بالجدول السابق )5( إلى تزاید إنتاج القراميط ببحيرة البرلس من 
 5,26 قرابة  إلى  األولى  للفترة  كمتوسط  طن  ألف   2,48 قرابة 
ألف طن كمتوسط سنوى للفترة الثانية  بمعدل قدر بقرابة %112 
من المتوسط السنوى للفترة األولى. وقد ثبتت معنویة هذا التزاید 
إحصائيا عند المستوى اإلحتمالي 5%. وهو ما یشير إلى تغير بيئة 

البحيرة بما یتالءم ونمو وتكاثر سمك القراميط . 

ویؤكد ذلك تزاید نسبة القراميط إلى كل من إجمالي طاقة الصيد 
 % 6,8 , تزایدت من  4,3 %  بالبحيرة حيث  البلطى  وطاقة صيد 
على الترتيب خالل الفترة األولى إلى حوالي  9,5 % ,18,9 % على 
الترتيب خالل الفترة الثانية. وتشير هذه النتائج إلى تضاعف نسبة إنتاج 
القراميط سواء بالنسبة إلجمالي طاقة الصيد بالبحيرة أو بالنسبة لطاقة 
صيد البلطى وهو ما یشير إلى تلوث بيئة البحيرة  خاصة وأن محافظة 
كفرالشيخ یوجد بها الكثير من المزارع السمكية ،ویتم إلقاء مخلفات هذه 
المزارع فى مصارف الرى الزراعى والتى تصرف مياهها إلى بحيرة 
البرلس مما أثر سلبا على إنتاج البلطى. ویدعم هذه النتائج تزاید إنتاج 
البورى بالبحيرة خالل فترة الدراسة وذلك لقدرته على مقاومة التلوت 
بالبحيرة ألنها أسماك عائمة وليست قاعية تدخل للبحيرة من البحر عن 
طریق البوغاز لذا تجد أنها تتزاید وتتميز بتحملها للملوحة والتلوث 
أكثر من البلطى حيث تزاید بنحو 11,62% من المتوسط السنوى للفترة 
االولى ، وقد ثبتت معنویة هذا التزاید إحصائيا عند المستوى اإلحتمالي 

5%، وأنها تشير إلى حد ما إلى تغير فى بيئة البحيرة.

4- إنتاج مبروك الحشائش ببحيرة البرلس
البحيرة من  إنتاج  تزاید   )5( بيانات جدول  من  أیضاً  ویتبين 
سمك مبروك الحشائش  من قرابة 1,37 ألف طن كمتوسط سنوى 
للفترة األولى إلى نحو 2,23 ألف طن كمتوسط سنوى للفترة الثانية 
.وقد  األولى  للفترة  السنوى  المتوسط  من  بنحو %70  قدر  بمعدل 
 .%1 االحتمالي  المستوى  عند  إحصائيا  التزاید  هذا  معنویة  ثبتت 
وهو ما یشير إلى تغير بيئة البحيرة وقد یرجع ذلك إلى قدرته عالية 
ظروفها,ألنها  بجميع  البحيرة  بيئة  مع  وتأقلم  وتحمل  تكيف  على 
سمكة تتغذى على الحشائش وتطهير مجاري األنهار والترع من 
الحشائش واألعشاب خاصة وأن البحيرة لم تكن تنتج سمك مبروك 

الحشائش خالل السنوات األولى بالفترة األولى .
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شكل 6. مقارنة جهد الصيد السنوي الفعلي لسمك البلطى بجهد الصيد المحقق للغلة القصوى والغلة االقتصادية المستدامة لسمك البلطى المقدرة بنموذجSchaefer  ونموذج 
Fox  ببحيرة البرلس خالل الفترة 2017-1998.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 Fox 

    الغلة القصوى جهد             جهد الغلة االقتصادیة  جهد الغلة الفعلية                               



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع2 )2020(

السيد أحمد الزهيري  و آخرون 144

 وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التى تؤكد بأن 
التغير فى البيئة الطبيعية للبحيرات ینعكس على التركيب المحصولى 
للبحيرة وقد بتشجيع نمو وتكاثر أنواع سمكية تتالءم مع هذا التغير 
وقد ال ینعكس بصورة ملموسة على إجمالي إنتاج البحيرة.وعلى 
ذلك یمكن استنتاج بأن تلوث بيئة بحيرة البرلس قد أدى إلى تغير 
التركيب المحصولى بها خاصة الزرع الرئيسى وهو ما یفسر هذا 

التذبذب المالحظ فى إنتاج بحيرة البرلس خالل فترة الدراسة.

التوصيات                                                                              

وتبين أن تزاید نسبة القراميط إلى كل من إجمالي طاقة الصيد - 1
 ,  %  4,3 من   تزایدت  حيث  بالبحيرة  البلطى  صيد  وطاقة 
6,8 % على الترتيب خالل الفترة األولى إلى حوالي  9,5 % 
الثانية  ،وهو ما یشير  الفترة  الترتيب خالل  ,18,9 % على 
لفتحة  المستمر  التطهير  لذا ضرورة  البحيرة  بيئة  تلوث  إلى 
للتخلص من  البرمائية  بحفارة  البحيرة  البحيرة ودعم  بوغاز 

كثافة النباتات المائية .

حراسة البحيرة من سارقى الزریعة- 2

لم - 3 الدراسة  بالبحيرة خالل فترة  الفعلى  یتبين أن جهد الصيد 
یتجاوز جهد الصيد المحقق للغلة القصوى والغلة االقتصادیة  
المقدرین بالنموذجين سوى  أعوام 2001 و2002 و2003 
األقصى  للحد  المستمرة  المراجعة  من  البد  لذا  و2006 
المسموح به لعدد قوارب الصيد العاملة بالبحيرة وفقا ألسس 

فنية واقتصادیة.

 بالرغم من أن مساحة الرقعة المائية لبحيرة البرلس لم تتجاوز - 4
أنها  للمصاید المصریة إال  المائية  الرقعة  0,7% من إجمالي 
المصري  السمكي  اإلنتاج  إجمالي  من   %19 بحوالي  تساهم 
،وحوالي 18,2% من إجمالي الدخل السمكي المصري لذلك 
البد من وقف سياسة التجفيف والردم والتجریف في مصاید 

البحيرة.
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جدول 5. نتائج التحليل اإلحصائي للمقارنة بين متوسطى  إجمالي اإلنتاج السمكى  والبلطى والقراميط والبورى  ومبروك الحشائش ببحيرة البرلس خالل 
الفترتين 198 – 2007 و 2008- 2017

قيمة تالخطأ القياسىالتغيرالمتوسطالفترةالبيان

إجمالي جهد الصيد ) وحدة(
7730ف1

-2484533.07**4.66-
5246ف2

طاقة الصيد بالبحيرة )ألف طن(
57.13ف1

-23.6*2.65
55.42ف2

طاقة الصيد للبلطى )ألف طن(
36.43ف1

-8.62.43**3.9-
27.83ف2

طاقة الصيد للقراميط ) ألف طن(
2.48ف1

2.851.2*2.3
5.26ف2

طاقة الصيد للبورى ) ألف طن(
10.93ف1

1.271.12*2.05
12.20ف2

طاقة الصيد لمبروك الحشائش ) ألف طن(
1.37ف1

0.56240**4.02
2.33ف2

المصدر: التحليل االحصائى لبيانات الجداول رقم )1( ،)2( بالملحق.
            تشير **, *  إلى المستوى االحتمالي %1 , %5 على الترتيب.
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An Economic Study on the Determinants of Fish Production in 
Burullus Lake
Elsayed A. Elzohary, Roshdy S. Eladawy and Shorouk B. Elsawy
Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University

THE SEARCH aimed to study the determinants of fish production in Burullus Lake, study 
the seasonal movements of fish species in it, and estimating fish stocks .The results show 

that the area of the water area of Lake Burullus did not exceed 0.7% of the total Egyptian 
fisheries water area, but it contributes about 19% of the total Egyptian fish production, and about 
18.2% of the total Egyptian fish income. The annual fish production in Burullus Lake related 
directly to the numbers of boats, the numbers of fishermen and the fish prices, and inversely 
with the average annual yield of the fisherman. It showed that fish production in Burullus Lake 
increases in summer and autumn, and decreases in winter and spring. The results indicated that 
about 65%, 80% of the changes in the total fishing capacity of Burullus Lake due to the change 
in fishing effort, and the results indicate a doubling of the rate of catfish production, either for  
the total fishing capacity in the lake or for tilapia fishing capacity, The study recommended the 
necessity of the continuous purification of the lake’s bogus slot and guarding it from the thief 
Fry and continuous review of the maximum permissible number of fishing boats operating in 
the lake according to technical and economic bases.

Keywords: Burullus, determinants productivity, fluctuations seasonality, laboratories 
seasonality, Maximum economic yield, Schaefer, Fox, Fishing effort.


