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الكفاءة االقتصادية للمزارع السمكية البحرية في مصر
فتحية رضوان سالم  ،محمود محمد فواز  ،رشدي شوقي العدوي و السيد عبدربه نوايه
قسم اإلقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ – مصر

*

اإلستزراع السمكي له دور أساسي في سد الفجوة الغذائية السمكية ،وقد تبين أن نسبة اإلكتفاء الذاتي من األسماك قد بلغت نحو
 %86.63عام  ،2016كما يساهم بنسبة تقدر بحوالي  %80من إجمالي اإلنتاج السمكي في مصر وقدر اإلنتاج السمكي من
اإلستزراع بحوالي  1.370مليون طن عام  ،2016إال أن اإلستزراع السمكي البحري ال يمثل إال حوالى  %5من إجمالي
اإلستزراع السمكي في مصر ،وقدر اإلنتاج السمكي من اإلستزراع السمكي البحري بحوالي  67.424ألف طن من األسماك
البحرية ،لذلك استهدفت الدراسة قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع األسماك البحرية ،وتقدير معدالت النمو الناتج السمكي،
والتقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج ،وكانت من أهم النتائج تمثلت في إنخفاض اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وخاصة
اإلنتاج السمكي البحري ،يمثل إنتاج األسماك البحرية المستزرعة نسبة تقدر بنحو  %5من إجمالي اإلستزراع السمكي ،كما
اظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج األسماك البحرية هي عدد الزريعة المستخدم ،كمية التغذية المقدمة ،وكذلك
عدد سنوات الخبرة ،كما تبين أن الكفاءة الفنية قد بلغت  ،0.954 ،0.962 ،0.960وبلغت الكفاءة االقتصادية ،0.390
 ،0.715 ،0.394في الفئات الثالث علي الترتيب .لذلك أوصت الدراسة بضرورة التوسع في إنشاء المفرخات السمكية
البحرية في مصر ،وضرورة تفعيل دور قطاع اإلرشاد في توجية المعلومات للمزارعين ،باإلضافة إلي الدراسة بضرورة
دخول أصناف جديدة في عملية اإلستزراع مثل (أسماك الوقار -الحنشان).
الكلمات المفتاحية :الكفاءة االقتصادية ،االستزراع السمكي البحري ،مغلف البيانات ،كفاءة السعة ،دوال اإلنتاج ،الكفاءة
الفنية.

المقدمة:
تهتم جمهورية مصر العربية باإلنتاج السمكي المصري من
مصادره المختلفة ،حيث يشكل المقتصد السمكي دوراً كبيراً في
االقتصاد الزراعي ،ويعمل علي سد العجز في البروتين الحيواني
داخل جمهورية مصر العربية ،حيث لوحظ خالل األعوام األخيرة
أن إنتاج األسماك من المصايد الطبيعية بات ال يكفي اإلستهالك
حيث إنخفضت مساهمة قطاع المصايد الطبيعية (بحار -بحيرات
– ماء عذب) من نحو  ٪42.5عام  2000إلى  ٪20عام 2016
من إجمالي اإلنتاج السمكي المصري ،مما دفع الدولة لالهتمام
بتنمية قطاع اإلستزراع السمكي ،الذي له الدور االساسي في سد
الفجوة الغذائية بين المعروض والمطلوب من األسماك ،وقد تبين
أن نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك قد بلغت نحو  ٪86.63عام
 ،2016كما يساهم قطاع اإلستزراع السمكي بنسبة حوالى ٪80
من اإلنتاج السمكي في مصر عام  ،2016لذا إهتمت الدولة بتنمية
قطاع اإلستزراع السمكي ،لسد الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك
األمر الذي ال ينطبق علي قطاع اإلستزراع السمكي البحري
حيث لم ينل اإلستزراع السمكي البحري نفس القدر من اإلهتمام
باإلستزراع السمكي في المياه العذبة ،علي الرغم من توافر معظم
المقومات التي تساعد علي نجاح اإلستزراع السمكي البحري
حيث بلغت قيمة مساهمته نحو  ٪5من إجمالي اإلستزراع السمكي
المصري.
كما يمكن إقامة مزارع األسماك البحرية علي الشواطئ
المصرية لالستفادة من التكوينات الجغرافية التي تكونها البيئة
الشاطئية ،واإلستفادة من طول السواحل المصرية الممتدة علي
طول سواحل البحر األحمر والبحر المتوسط ،وكذلك يوجد عدد

من األنماط إلستزراع ألسماك البحرية في مصر حيث يشمل عدة
أنماط ،وهي اإلستزراع في األحواض (الترابية ــ الخرسانية)،
واألقفاص السمكية (المياه المفتوحة ــ المياه الشاطئية)،
والمسيجات (التحاويط -الحظائر الشبكية) ،أما عن النمط السائد
في مصر نمط اإلستزراع في األحواض الترابية ،ويعتمد قطاع
اإلستزراع البحري في مصر بشكل أساسي علي تربية أسماك
القاروص األوربي وأسماك الدنيس وأسماك اللوت وكذلك أسماك
العائلة البورية.
مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة البحثية في إنخفاض مساهمة قطاع اإلستزراع
السمكي البحري في إجمالي اإلنتاج الكلي لألسماك بالرغم من توافر
مقومات التوسع في اإلستزراع السمكي البحري ،باإلضافة إلي
ندرة البحوث والدراسات في مجال اإلستزراع السمكي البحري،
وإنخفاض إنتاج المزارع السمكية البحرية حيث بلغ اإلنتاج نحو
 67.424ألف طن من األسماك البحرية ،مقارنة بإنتاج المزارع
السمكية العذبة التي بلغ إنتاجها نحو 1303.236ألف طن من
األسماك.
هدف البحث:
يهدف البحث بصفة رئيسية دراسة الكفاءة االقتصادية لمزارع
األسماك البحرية األهلية في مصر ،وتقدير كفاءة إستخدام الموارد
االقتصادية المتاحة إلنتاج األسماك البحرية ،وفي سبيل تحقيق هذا
الهدف فقد تم دراسة األهداف الفرعية األتية:
·دراسة تطور اإلنتاج السمكي في مصر من مصادره
المختلفة.
·دراسة تطور اإلنتاج السمكي من اإلستزراع السمكي من
مصادره المختلفة.
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كفرالشيخ التابعة لنفس الهيئة ،باإلضافة إلى البحوث والدراسات
العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة ،فضالً عن البيانات األولية
من عينة ميدانية حجمها  153مزرعة سمكية بحرية أهلية تمثل
نسبة  ٪ 33من إجمالي عدد المزارع بهذه المنطقة البالغ نحو
 478والتي تقع جميعها في منطقة غرب البرلس ،وكان عدد
مزارع الفئة األولي (أقل من  4فدان)  60مزرعة سمكية بنسبة
 % 39.2من إجمالي عدد مزارع العينة البحثية ،وكان عدد مزارع
الفئة الثانية (من  4فدان إلى أقل من  8فدان)  66مزرعة سمكية
بنسبة  %43.2من إجمالي عدد مزارع العينة البحثية ،وكان عدد
مزارع الفئة الثالثة (أكثر من  8فدان)  27مزرعة سمكية بنسبة
 % 17.6من إجمالي عدد مزارع العينة البحثية ،وغطت البيانات
الموسم اإلنتاجي .2017

·التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج السمكي البحري بعينة
الدراسة بمحافظة كفرالشيخ
· قياس الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية لمزارع
األسماك البحرية في محافظة كفرالشيخ من خالل تحليل
مغلف البيانات.
الطريقة البحثية:
إعتمد البحث علي أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي
لتحقيق أهدافه من خالل إستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية
البسيطة كالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتوضيح األهمية
النسبية لإلنتاج من اإلستزراع البحري من مصادره المختلفة طبقا ً
لألنواع المختلفة منه ،ومعدالت النمو السنوية ،كما إستخدم أسلوب
تحليل مغلف البيانات ( ،)D.E.Aوقياس دوال اإلنتاج للعناصر
اإلنتاجية المختلفة ،كما إعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على
البرامج اإلحصائية بإستخدام الحاسب األلى مثل برنامج ،SPSS
وبرنامج .DEAP

النتائج البحثية ومناقشتها:
اإلنتاج السمكي المصري من مصادره المختلفة:
تشير البيانات الواردة بجدول  1والخاصة بتطور إجمالي
اإلنتاج السمكي المصري خالل فترة الدراسة أنه قد أخذ اتجاها ً
عاما ً متزايداً ،حيث بلغت كمية اإلنتاج السمكي الكلي نحو 742.5
ألف طن في عام  2000ثم بلغت نحو  876ألف طن في عام
 2003ثم إنخفضت إلى نحو  865ألف طن في عام  2004ثم
أخذت في الزيادة إلى أن بلغ نحو  1.7مليون طن في عام .2016

مصادر الحصول علي البيانات:
إعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي بيانات ثانوية منشورة
وغير منشورة خاصة كتاب اإلحصاء السمكي السنوي الصادر
عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،واإلدارة المركزية لمنطقة

جدول  .1تطور إجمالي اإلنتاج السمكي المصري واألهمية النسبية لكل مصدر من مصادر اإلنتاج خالل الفترة (( )2016-2000الكمية بالطن)
المصايد الطبيعية

السنه

إجمالي اإلنتاج
السمكي

اإلستزراع السمكي

الكمية

٪

الكمية

٪

2000

402318

60.5

340093

38.5

742411

2001

428651

55.6

342864

44.4

771515

2002

425400

53

376066

47

801466

2003

431123

49.2

444867

50.8

875990

2004

393494

45.5

471535

54.5

865029

2005

349553

39.3

539748

60.7

889301

2006

375894

38.7

595029

61.3

970923

2007

372491

37

635517

63

1008008

2008

373815

35

693815

65

1067630

2009

387398

35.4

705490

64.6

1092888

2010

385209

29.5

919585

70.5

1304794

2011

375354

27.6

986820

72.4

1362174

2012

354237

25.8

1017738

74.2

1371975

2013

356857

24.5

1097544

75.5

1454401

2014

344791

23.3

1137091

76.7

1481882

2015

344112

22.65

1174831

77.35

1518943

20

1370660

80

1706273

2016

335613

المتوسط

378606.5

1134447

755840.8

النسب المئوية ٪

33.37

66.63

100
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وبتقدير معدل النمو لتطور إجمالي اإلنتاج السمكي في مصر
معادلة رقم ( )3بجدول  3يتضح أن إجمالي اإلنتاج السمكي في
مصر أخذ اتجاها ً تصاعديا ً بمعدل نمو بلغ نحو  ٪5.2سنوياً ،من
المتوسط السنوي البالغ نحو  1.1مليون طن ،وقد ثبتت معنوية
هذا التقدير عند المستوي المعنوي  ،0.01كما تشير قيمة معامل
التحديد إلى أن نحو  ٪98من التغيرات في إجمالي اإلنتاج السمكي
في مصر ترجع لعوامل يعكس الزمن آثرها.
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وبتقدير معادلة النمو لتطور اإلنتاج السمكي من المصايد
الطبيعية المختلفة في مصر معادلة رقم ( )1بجدول  3يتضح
أن اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المختلفة في مصر قد
أخذ اتجاها ً تنازليا ً بمعدل بلغ نحو  ٪ 1.3سنوياً ،من المتوسط
السنوي البالغ نحو  378.6ألف طن ،وقد ثبتت معنوية هذا
التقدير عند المستوي المعنوي  ،0.01كما تشير قيمة معامل
التحديد إلى أن نحو  ٪69من التغيرات في اإلنتاج السمكي من
المصايد الطبيعية المختلفة في مصر ترجع لعوامل يعكس الزمن
آثرها.

اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المختلفة في مصر:
تشير البيانات الواردة بجدول  1والخاصة بتطور اإلنتاج
السمكي المصري من المصايد الطبيعية خالل فترة الدراسة ،أن
اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المختلفة كان متذبذباً ،حيث
بلغت كمية اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المختلفة نحو
 402.3ألف طن في عام  2000ثم بلغت نحو  431ألف طن في
عام  2003ثم إنخفضت إلى نحو  393.5ألف طن في عام 2004
ثم تناقصت إلى نحو  349ألف طن في عام  2005ثم زادت إلى
نحو  375.9ألف طن ،كما إنخفضت إلى نحو  335.6ألف طن
في عام  ،2016وقد يرجع ذلك التذبذب في اإلنتاج السمكي من
المصايد الطبيعية المختلفة في مصر إلى العديد من المشكالت
التي تواجه ذلك القطاع من تجفيف أراضي البحيرات والتلوث
المائي والصيد الجائر ،وكذلك عمليات الصيد في موسم التزاوج
وخروج الزريعة ،وعدم االلتزام بتعليمات الهيئات الخاصة في
عملية الصيد بحيث يتم إستخدام شبك للصيد ال تسمح بمرور
األسماك الصغيرة.

اإلنتاج السمكي من اإلستزراع السمكي في مصر:
تشير البيانات الواردة بجدول  1والخاصة بتطور اإلنتاج
السمكي من اإلستزراع في مصر خالل فترة الدراسة أنه أخذ اتجاها ً
عاما ً متزايداً ،حيث بلغت كمية اإلنتاج السمكي من اإلستزراع نحو
 340ألف طن في عام  2000ثم أخذت في الزيادة إلى أن بلغت
نحو  1.37مليون طن في عام  .2016وقد ترجع هذه الزيادة
إلى اهتمام الدولة باإلستزراع السمكي ،وسبل تنميته ،وإستخدام
المزارعين األساليب الحديثة في اإلستزراع ،توافر العوامل التي
تساعد علي نجاح اإلستزراع من حيث توافر المفرخات المنتجة
للزريعة السمكية ،توافر األعالف ،زيادة الخبرة لدي المزارعين
مع اإلستمرار في عملية اإلستزراع ويظهر هذا التطور في
إستزراع األسماك العذبة بصفة خاصة.

جدول  .2تطور إنتاج اإلستزراع السمكي المصري من مصادره المختلفة وأهميته النسبية خالل الفترة من ( ) 2016-2000الكمية بالطن)
إجمالي اإلستزراع السمكي
إستزراع األسماك البحرية
اإلستزراع السمكي في المياه العذبة
والشروب
السنه
الكمية

٪

الكمية

٪

2000

321200

94

18893

6

340093

2001

340961

99.4

1903

0.6

342864

2002

373305

99.2

2991

0.8

376066

2003

440968

99.1

4213

0.9

444867

2004

467258

99.1

4277

0.9

471535

2005

527859

97.8

11889

2.2

539747

2006

593911

99.8

1118

0.2

595029

2007

633627

99.7

1890

0.3

635516

2008

682790

98.4

10996

1.6

693810

2009

692302

98.1

13188

1.9

705490

2010

875176

95.2

44409

4.8

919585

2011

942093

95.5

44727

4.5

986820

2012

979706

96.3

38032

3.7

1017738

2013

1059934

96.6

37610

3.4

1097544

2014

1091838

96

45253

4

1137091

2015

1135067

97

39764

3

1174831

2016

1303236

95.1

67424

4.9

1370660

النسبة المئوية ٪

97.2

2.8

100

معدل التغير السنوي ٪

8.8

19.8

5.2
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وبتقدير معادلة النمو لتطور اإلنتاج السمكي من اإلستزراع
في مصر معادلة رقم ( )2بجدول  3ومنها يتضح أن اإلنتاج
السمكي من اإلستزراع في مصر قد أخذ اتجاها ً تصاعديا ً بمعدل
نمو بلغ نحو  ٪ 9سنوياً ،من المتوسط السنوي البالغ نحو 755.8
ألف طن ،وقد ثبتت معنوية هذا التقدير عند المستوي المعنوي
 ،0.01كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو  ٪98من
التغيرات في اإلنتاج السمكي من اإلستزراع في مصري ترجع
لعوامل يعكس الزمن آثرها.
اإلنتاج السمكي من اإلستزراع السمكي البحري في مصر:
تشير البيانات الواردة بجدول  2أنه علي الرغم من تطور ونمو
قطاع اإلستزراع السمكي في مصر بمعدل كبير إال أن هذا النمو
قد تركز بشكل أساسي في إستزراع أسماك المياه العذبة والشروب
حيث بلغ معدل النمو إلنتاج األسماك العذبة والشروب نحو ٪8.8
سنوياً .أما بالنسبة لإلستزراع السمكي البحري فعلي الرغم من أن
معدل نموه السنوي قد بلغ نحو  ٪19.8سنوياً ،إال أن إنتاجه خالل
فترة الدراسة شهد تذبذبا ً واضحاً ،وبالرغم من ذلك فقد الحظ أن
كمية اإلنتاج من اإلستزراع البحري في عام  2000قد بلغ نحو ٪6
من إجمالي اإلستزراع السمكي المصري وبكمية إنتاج تقدر بحوالي
 19ألف طن ،إال أنه لوحظ حدوث تذبذب في إنتاج اإلستزراع
البحري خالل فترة الدراسة ،حيث انخفضت كمية إنتاج اإلستزراع
البحري إلى نحو  1.9ألف طن عام  2001بنسبة تبلغ  ٪0.6من
إجمالي اإلنتاج السمكي من اإلستزراع ،تزايد ليبلغ نحو  12ألف
طن في عام  2005بنسبة  ٪2،2من إجمالي اإلنتاج السمكي من
اإلستزراع ،ثم أنخفض إلى نحو  1.1ألف طن وإلى نحو  1.9ألف
طن في عامي  2007 ،2006علي التوالي ،ثم أخذ يزداد إلى أن بلغ
 67.4ألف طن عام  ،2016بنسبة بلغت  ٪4.9من إجمالي اإلنتاج
السمكي من اإلستزراع .وقد يرجع التذبذب في اإلنتاج من األسماك
البحرية المستزرعة إلى عدم توافر الزريعة السمكية البحرية
وإرتفاع أسعارها نظراً لقلة عدد المفرخات السمكية البحرية في
مصر وعدم وجودها في محافظة كفرالشيخ علي األطالق ،كما أن
الغالبية العظمي من مزارعي األسماك البحرية يقومون باإلستزراع
بشكل عشوائي ،فضالً عن تدني مستويات الخبرة رغم كثرة عدد
السنوات ،إال أن في الفترة األخيرة قد أتجهت الدولة بشكل كبير في
دعم هذا النوع من اإلستزراع وتوفير أكثر من مكان إلقامة مثل هذا
النوع من اإلستزراع.
مؤشرات األداء التقني لمزارع العينة البحثية وفقا ً لمساحة الفئة:
يتضح من إستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم ( )4حيث
تم تقسيم العينة البحثية إلى ثالث فئات وفقا ً لمساحة المزرعة،
حيث إتضح أن الفئة األولي من العينة البحثية (أقل من  4فدان) بلغ

عددها نحو  60مزرعة ،وبلغ متوسط مساحة المزرعة نحو 2.35
فدان ،وقدر متوسط فترة اإلنتاج بنحو  417يوم ،وقدر متوسط
أعداد الزريعة بحوالي  6220وحدة زريعة للفدان ،وقدر متوسط
الوزن التسويقي للسمكة الوحدة بنحو  602.83جم ،وقدر متوسط
إنتاجية الفدان الواحد بنحو  3.75طن سمك ،كما بلغ متوسط
التغذية علي الغذاء الطبيعي (األسماك الصغيرة ) للفدان الواحد
حوالى  32.82طن غذاء طبيعي ،وقدر متوسط معدل التحويل
الغذائي بنحو  8.74كجم غذاء/كجم سمك ،وقدر متوسط التكاليف
اإلستثمارية للفدان الواحد بنحو  25126.85جنية مصري ،قدر
متوسط أعداد العمالة الدائمة طول مدة الدورة بنحو  176.82يوم
عمل /فدان الواحد ،وكذلك متوسط أعداد العمالة الموسمية قدرت
بنحو  6.21يوم عمل /فدان الواحد.
ويتضح من بيانات نفس الجدول أن الفئة الثانية من العينة
البحثية (من  4فدان إلى أقل من  8فدان) بلغ عددها  66مزرعة،
كما بلغ متوسط مساحة المزرعة نحو  4.69فدان ،وقدر متوسط
فترة اإلنتاج بنحو  425.45يوم ،وقدرت متوسط أعداد الزريعة
بحوالي  6684وحدة زريعة للفدان ،وقدر متوسط الوزن التسويقي
للسمكة الوحدة بنحو  603.78جم ،وقدر متوسط إنتاجية الفدان
الواحد بنحو  4.11طن سمك ،وكان متوسط التغذية علي الغذاء
الطبيعي (األسماك الصغيرة) للفدان الواحد حوالى  33.87طن
غذاء طبيعي ،وقدر متوسط معدل التحويل الغذائي بنحو 8.39
كجم غذاء/كجم سمك ،وقدر متوسط التكاليف اإلستثمارية للفدان
الواحد بنحو  21113.54جنية مصري ،وبلغ متوسط أعداد
العمالة الدائمة طول مدة الدورة نحو  104.31يوم عمل /فدان
الواحد ،وكذلك متوسط أعداد العمالة الموسمية قدرت بنحو 6.61
يوم عمل/فدان الواحد.
كما يتضح من بيانات نفس الجدول أن الفئة الثالثة من العينة
البحثية ( 8فدان فأكثر) بلغ عددها  27مزرعة ،كما قدر متوسط
مساحة المزرعة بنحو  11.82فدان ،بلغ متوسط فترة اإلنتاج
نحو  473.33يوم ،وقدرت متوسط أعداد الزريعة بحوالي 5622
وحدة زريعة للفدان ،وكذلك متوسط الوزن التسويقي للسمكة
الوحدة قدر بنحو  607.71جم ،كما قدر متوسط إنتاجية الفدان
الواحد بنحو  3.42طن سمك ،وقدر متوسط التغذية علي الغذاء
الطبيعي (األسماك الصغيرة ) للفدان الواحد بحوالي  31.52طن
غذاء طبيعي ،وبلغ متوسط معدل التحويل الغذائي نحو  9.22كجم
غذاء/كجم سمك ،وقدر متوسط التكاليف اإلستثمارية للفدان الواحد
بنحو  18781.45جنية مصري ،وقدر متوسط أعداد العمالة
الدائمة طول مدة الدورة بنحو  102.71يوم عمل /فدان الواحد،
وكذلك متوسط أعداد العمالة الموسمية قدرت بنحو  5.93يوم
عمل /فدان جدول.

جدول  .3تقدير معادالت النمو لإلنتاج السمكي المصري من مصادره المختلفة خالل الفترة .2016-2000
معدل النمو
السنوي ()٪

F

R2

البيان

المعادلة

)(1اإلنتاج السمكي المصري من المصايد الطبيعية

In y=12.959 - 0.013t
()5.9-( )573

()1.3-

34.8

0.69

)(2اإلنتاج السمكي المصري من اإلستزراع

In y=12.629 + 0.09t
()32( )437.4

9

1023.8

0.98

)(3إجمالي اإلنتاج السمكي المصري

In y=13.435 + 0.052t
()27.4( )684.8

5.2

751.73

0.98

)(4إنتاج اإلستزراع السمكي بالمياه العذبة والشروب

In y=12.62 + 0.088t
()33.4( )466.1

8.8

1115.6

0.98

)(5إنتاج اإلستزراع السمكي البحري

In y=7.617 + 0.198t
()4.3( )16.1

19.8

18.37

0.55

المصدر :جمعت وحسبت من التحليل اإلحصائي للبيانات الثانوية خالل الفترة  2016 -2000بإستخدام برنامج. spss
معنوي عند مستوي المستوي اإلحتمإلى٪0.05
معنوي عند مستوي المستوي اإلحتمإلى ٪0.01
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جدول  .4مؤشرات األداء التقني لمزارع العينة وفقا ً لحجم المزرعة
أقل من  4فدان

من 4إلى أقل من  8فدان

من  8فدان فأكثر

عدد المزارع “مزرعة”

60

66

27

متوسط مساحة المزرعة “فدان”

2.35

4.69

11.82

متوسط فترة اإلنتاج “يوم”
متوسط عدد الزريعة للفدان “ألف وحدة”

417
6.22

425.45
6.684

473.33
5.622

متوسط الوزن التسويقي للسمكة “جم”

602.83

603.78

607.71

متوسط اإلنتاجية الفدانية “طن”

3.75

4.11

3.42

متوسط التغذية للفدان “طن”*
معدل التحويل الغذائي كجم علف  /كجم سمك

32.82
8.74

33.87
8.39

31.52
9.22

متوسط االستثمارات الثابتة جنية/فدان

25126.85

21113.54

18781.45

عدد عمالة دائمة عامل /فدان /دورة

176.82

104.31

102.71

عدد عمالة موسمية عامل/فدان /دورة

6.21

6.61

5.93

المؤشر

الفئات

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2017
(*) التغذية كانت علي أسماك صغيرة (شبار – دلب – بساريا – كسر سردين -شر) لكل األصناف المستزرعة ماعدا الجمبري كانت التغذية علي أعالف
مصنعه.

التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية إلنتاج األسماك البحرية في
مزارع العينة البحثية:
يستهدف التقدير االحصائي للداالت اإلنتاجية المزرعية
إلنتاج األسماك البحرية في العينة البحثية التعرف على كفاءة
إستخدام الموارد االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك البحرية
بالعينة البحثية من خالل إشتقاق داالت اإلنتاجية الحدية للموارد
من الدالة اإلنتاجية موضع البحث .ثم مقارنة قيمة اإلنتاجية
الحدية بتكلفة الفرصة البديلة لكل مورد على حده .والموارد التي
تم دراستها بإعتبارها العوامل المحددة لكمية الناتج من األسماك
البحرية بالطن (ص) في المزارع السمكية البحرية والمتمثلة
بالمتغيرات التفسيرية في داالت إنتاج األسماك هي :سنوات الخبرة
مقدراً بالسنة (س ،)1المساحة المائية بالفدان (س ،)2كمية العلف
الطبيعي بالطن (س ،)3عدد االصبعيات باأللف (س ،)4مقدار
العمل بوحدات رجل/يوم (س ،)5حتى يمكن تحديد اإلستخدام
األمثل للموارد اإلنتاجية المزرعية من األسماك البحرية 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 البديلة حتى نقول
أننا نستخدم هذا المورد بكفاءة.
( )1التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية لألسماك البحرية لمزارع
الفئة األولى بالعينة البحثية (1فدان – أقل من  4فدان)
بإستخدام تحليل اإلنحدار المرحلي المتعدد للعالقات
االقتصادية التي تضمنتها الدراسة في صورتها اللوغاريتمية
المزدوجة .تبين من إستعراض النموذج المـقدر في جدول ()5
أن أهم المتغيرات التفسيرية تأثيراً على كمية الناتج من األسماك
البحرية في مزارع الفئة األولي بالعينة البحثية هي الموضحة في
النموذج .والتي تتضمن كمية األسماك البحرية (ص) كدالة لكمية
العلف الطبيعي المستخدم (س )3ولعدد اإلصبعيات المستخدمة
(س )4والذي تبينه المعادلة التالية:
لوص =  0.532 + 2.11 -لو س 0.201+ 3لو س
معادلة رقم ()1

4

()3.91
()5.86
()4.69-
ف = 45.82
ر0.697 = 2-
معنوي عند مستوي المستوي اإلحتمالي %0.01

وبإستعراض تقديرات معامالت اإلرتداد الجزئي القياسي
تبين أن كمية العلف الطبيعى المستخدم (س )3وعدد اإلصبعيات
(س )4من شأنها زيادة الناتج السمكي البحري في مزارع الفئة
األولي من العينة البحثية.
وبتقدير المرونة اإلنتاجية لألسماك البحرية للموارد سالفة
الذكر من المعادلة رقم ( )1تبين أن المرونة اإلنتاجية لكمية
العلف الطبيعى المستخدم قدرت بنحو  0.532وهذا يعني أن
تغيراً مقداره  %10في كمية العلف الطبيعى المستخدم يؤدي إلى
تغير الناتج المزرعى من األسماك البحرية قدره  %5.3في نفس
اإلتجاه .وقدرت ايضا ً المرونة لعدد اإلصبعيات بنحو0.201ـ
وهذا يعني أن تغيراً مقداره  %10في عدد اإلصبعيات المستخدمة
في اإلستزراع لمزارع هذه الفئة يؤدي إلى تغير الناتج المزرعى
من األسماك البحرية قدره  %2.1في نفس اإلتجاه.
كما اتضح من إستعراض وتحليل البيانات للدالة اإلنتاجية
لألسماك البحرية سالفة الذكر فيما يختص بتقدير اإلنتاجية الحدية(ن
ح) للموارد الزراعية أن اإلنتاجية الحدية لكمية العلف الطبيعي
المستخدم (س )3قدرت بنحو  0.06طن .ولعدد اإلصبعيات(س)4
قدرت بنحو  0.13طن جـدول ( .)4ولما 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 العينة البحثية.
ومن تحليل النتائج المتحصل عليها يتضح أن هناك حالة عدم
توازن في إستخدام كمية العلف الطبيعي وعدد اإلصبعيات إذ تبين
أن )1( :نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العلف الطبيعي المقدرة
بنحو  4.02ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة المقدرة بنحو
 2.6ألف جنيه تقدر بنحو  1.55األمر الذي يعني أن المنتجين
يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المقادير المستخدمة من
كمية األعالف الطبيعية حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع
تكلفة فرصتها البديلة)2( .أن نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر
اإلصبعيات المقدرة بنحو  8.4ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها
البديلة المقدرة بنحو  4.9ألف جنيه تقـدر بنحو 1.72مما يعني
أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المقادير
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وبتقدير المرونة اإلنتاجية لألسماك البحرية للموارد سالفة
الذكر في المعادلة رقم ( )2يتبين أن المرونة اإلنتاجية لكمية العلف
الطبيعى المستخدم بلغت بنحو  0.692وهذا يعني أن تغيراً مقداره
 %10في كمية العلف الطبيعى المستخدم يؤدي إلى تغير الناتج
المزرعى من األسماك قدره نحو  %6.9في نفس اإلتجاه ،وقد
بلغت المرونة لعدد اإلصبعيات حوالى  0.216وهذا يعني أن
تغيراً مقداره  %10في عدد اإلصبعيات المستخدمة في اإلستزراع
لمزارع هذه الفئة يؤدي إلى تغير الناتج المزرعى من األسماك
البحرية قدره  %2.16في نفس اإلتجاه.

المستخدمة من أعداد اإلصبعيات حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها
الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة .
( )2التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية لألسماك البحرية لمزارع
الفئة الثانية بالعينة البحثية ( 4أفدنة – أقل من  8أفدنة):
بإستخدام تحليل اإلنحدار المرحلي المتعدد للعالقات
االقتصادية التي تضمنتها الدراسة في صورتها اللوغاريتمية
المزدوجة تبين من إستعراض النموذج المـقدر في جدول ()6
أن أهم المتغيرات التفسيرية تأثيراً على كمية الناتج من األسماك
البحرية في مزارع الفئة الثانية بالعينة البحثية هي الموضحة في
النموذج الذي يتضمن كمية األسماك البحرية (ص) كدالة لكمية
العلف الطبيعي المستخدم (س )3ولعدد اإلصبعيات المستخدمة
(س )4والذي تبينه المعادلة التالية.

ومن تحليل النتائج المتحصل عليها يتضح أن هناك حالة
عدم توازن في إستخدام كمية العلف الطبيعي وعدد اإلصبعيات إذ
تبين أن )1( :نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر العلف الطبيعي
والمقدرة بنحو  5.36ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة والمقدرة
بنحو  2.8ألف جنيه تقدر بنحو  1.91األمر الذي يعني أن المنتجين
يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المقادير المستخدمة من
كمية األعالف الطبيعية حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع
تكلفة فرصتها البديلة )2( ،أن نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر
عدد اإلصبعيات المقدرة بنحو  9.38ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها
البديلة والمقدرة بنحو  4.14ألف جنيه تقـدر بنحو  2.26مما
يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل زيادة المقادير
المستخدمة من أعداد اإلصبعيات حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها
الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة.

وبإستعراض تقديرات معامالت اإلرتداد الجزئي القياسي
تبين أن كمية العلف الطبيعى المستخدم (س )3وعدد اإلصبعيات
من شأنهما زيادة الناتج السمكي البحري في مزارع الفئة الثانية
من العينة البحثية.
لوص =  0.692 + 2.748 -لو س 0.216+ 3لو س
معادلة رقم ()2

4

()5.64-

()11.95

()3.79
ف = 165.04

ر0.896 = 2-

معنوي عند مستوي المستوي اإلحتمالي %0.01
جدول  .5كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية للفئة األولى في مزارع العينة البحثية
المتوسط

وحدة
القياس

الناتج الحدي
(بالطن)

قيمة الناتج
الحدي*
(ألف جنيه)

تكلفة الفرصة
البديلة**
(ألف جنيه)

3

65.81

طن

0.06

4.02

2.6

نسبة قيمة
الناتج الحدي
لتكلفة الفرصة
البديلة
1.55

النموذج

المتغير

النموذج
اللوغاريتمي
المزدوج

س

4

11.89

ألف
اصبعية

0.13

8.40

4.9

1.72

س

القر ار

الزيادة عن
المتوسط
الحالي

المصدر :جمعت وحسبت من :المعادلة رقم (.)1
* بلغ متوسط سعر الجملة لطن األسماك  67أالف جنيه بمزارع العينة البحثية في للموسم اإلنتاجي .2017
** بلغ متوسط ثمن طن العلف الطبيعي حوالى  2.6ألف جنيه بسعر السوق .وبلغت تكلفة الفرصة البديلة لعدد اإلصبعيات حوالى  4.9ألف جنيه/ألف اصبعية .

جدول .6كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في الفئة الثانية في مزارع العينة البحثية
النموذج

المتغير

النموذج

س

اللوغاريتمي
المزدوج

س

قيمة الناتج
الحدي*

تكلفة الفرصة
البديلة**

(ألف جنيه)

(ألف جنيه)

نسبة قيمة
الناتج الحدي
لتكلفة الفرصة
البديلة

المتوسط

وحدة
القياس

الناتج الحدي
(بالطن)

2.8

1.91

3

258.4

طن

0.08

5.36

4.14

2.26

4

45.54

ألف
اصبعية

0.14

9.38

القرار

الزيادة عن
المتوسط الحإلى

المصدر :جمعت وحسبت من :المعادلة رقم (.)2
* بلغ متوسط سعر الجملة لطن األسماك  67أالف جنيه بمزارع العينة البحثية في للموسم اإلنتاجي .2017
** بلغ متوسط ثمن طن العلف الطبيعي حوالى  2.8ألف جنيه بسعر السوق  .وبلغت تكلفة الفرصة البديلة لعدد اإلصبعيات حوالى  4.14ألف جنيه/ألف
اصبعية .
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 2

الكفاءة االقتصادية للمزارع السمكية البحرية في مصر

( )3التقدير اإلحصائي للداالت اإلنتاجية لألسماك البحرية لمزارع
الفئة الثالثة بالعينة البحثية ( 8فدان فأكثر):
بإستخدام تحليل اإلنحدار المرحلي المتعدد للعالقات
االقتصادية التي تضمنتها الدراسة في صورتها اللوغاريتمية
المزدوجة تبين من إستعراض النموذج المـقدر في جدول  7أن أهم
المتغيرات التفسيرية تأثيراً على كمية الناتج من األسماك البحرية
في مزارع الفئة الثالثة بالعينة البحثية هي الموضحة في النموذج
والتي تتضمن كمية األسماك البحرية (ص) كدالة لعدد سنوات
الخبرة (س ،)1ولكمية العلف الطبيعي المستخدم (س ،)3ولعدد
اإلصبعيات المستخدمة (س )4والذي تبينه المعادلة التالية.
لوص =  0.274 -1.99 -لو س 0.662 +1لو س0.206+ 3
المعادلة رقم ()3
لو س
4
()4.54
()12.06
()4.21-
()4.39-
ف = 86.53
ر0.908 = 2-
وبإستعراض تقديرات معامالت اإلرتداد الجزئي القياسي
تبين أن كالً من كمية العلف الطبيعى المستخدم (س ،)3وعدد
إصبعيات المستخدمة في اإلستزراع (س )4من شأنهما زيادة الناتج
السمكي البحري في مزارع الفئة الثالثة من العينة البحثية ،في حين
أن عدد سنوات الخبرة (س )1تتناسب عكسيا ً مع زيادة كمية الناتج
السمكي وهذا إن دل فإنما يدل علي أن منتجي األسماك البحرية
لهذه الفئة رغم أن لديهم الخبرة في هذا النوع من االستزراع إال
أنهم لم يستفيدوا من التقدم العلمي والتطور التكنولوجي واإلرشاد
الزراعي في هذا المجال حيث أنهم ظلوا يستخدمون نفس
الممارسات القديمة التي كانوا يستخدمونها في اإلستزراع السمكي.
وبتقدير المرونة اإلنتاجية لألسماك البحرية للموارد سالفة
الذكر كما هو في المعادلة رقم ( )3يتبين أن المرونة اإلنتاجية
لسنوات الخبرة قدرت بنحو ( )0.274-وهذا يعني أن تغيراً
مقداره نحو  %10في عدد سنوات الخبرة يؤدي إلى إنخفاض
الناتج المزرعى من األسماك البحرية بحوالي  ،%2.7وبلغت
المرونة اإلنتاجية لكمية العلف الطبيعى المستخدم قدرت بنحو
 0.662وهذا يعني أن تغيراً مقداره  %10في كمية العلف
الطبيعى المستخدم تؤدي إلى تغير الناتج المزرعى من األسماك
بحوالي  %6.6في نفس اإلتجاه ،وقدرت المرونة لعدد اإلصبعيات
بنحو  0.206وهذا يعني أن تغيراً مقداره نحو  %10في عدد
اإلصبعيات المستخدمة لإلستزراع لمزارع هذه الفئة يؤدي إلى
تغير الناتج المزرعى من األسماك البحرية بحوالي  %2.1في نفس
اإلتجاه.
ومن تحليل النتائج المتحصل عليها يتضح أن هناك حالة عدم
توازن في إستخدام عدد سنوات الخبرة وكمية العلف الطبيعي
وعدد اإلصبعيات إذ يتبين ما يلي ( )1أن نسبة قيمة اإلنتاجية
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الحدية لعنصر الخبرة ( )111.4ألف جنية إلى تكلفة فرصتها
البديلة المقدرة بنحو  42.7ألف جنية تقدر بنحو (  )2.61األمر
الذي يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم من خالل اإلستفادة
من سنوات الخبرة وتطبيق بعض النظم الحديثة التي تتناسب
مع مزارعهم في مجال اإلستزراع السمكي البحري وتعظيم
االستفادة من الدورات االرشادية في هذا المجال حتى تتساوى
قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة )2( ،نسبة قيمة
اإلنتاجية الحدية لعنصر العلف الطبيعي المقدرة بنحو  4.69ألف
جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة المقدرة بنحو  2.9ألف جنيه تقدر
بنحو  1.62األمر الذي يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة أرباحهم
من خالل زيادة المقادير المستخدمة من كمية األعالف الطبيعية
حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة)3( ،
أن نسبة قيمة اإلنتاجية الحدية لعنصر اإلصبعيات المقدرة بنحو
 8.39ألف جنيه إلى تكلفة فرصتها البديلة المقدرة بنحو 3.83
ألف جنيه تقـدر بحوالي  2.2مما يعني أن المنتجين يمكنهم زيادة
أرباحهم من خالل زيادة المقادير المستخدمة من أعداد اإلصبعيات
حتى تتساوى قيمة إنتاجيتها الحدية مع تكلفة فرصتها البديلة.
الكفاءة اإلنتاجية السمكية لمزارع العينة البحثية بمحافظة
كفرالشيخ بإستخدام أسلوب المنحني المغلف للبيانات (:)D.E.A
وسوف يعتمد هذا التقدير علي نموذج مغلف البيانات وسيتم هذا
التقدير علي النحو التالي:
أوالً :تقدير الكفاءة الفنية وفقا ً لمفهوم العائد الثابت والعائد المتغير
للسعة لمزارع العينة:
تم تقدير مؤشرات الكفاءة الفنية وفقا ً لمفهوم العائد الثابت
للسعة ومفهوم العائد المتغير للسعة ،باإلضافة إلى مؤشر كفاءة
السعة ،ويقصد بالكفاءة الفنية كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية
المحددة في نموذج تقدير الكفاءة ،وتتمثل في سنوات الخبرة
مقدراً (بالسنة) ،المساحة المائية (بالفدان) ،كمية العلف الطبيعي
(بالطن) ،عدد االصبعيات (باأللف) ،مقدار العمل بوحدات (رجل/
يوم) ،وسيتناول هذا الجزء من البحث مقارنة كفاءة المزارع الفنية
لكل فئة بعينة الدراسة.
•الفئة األولي مزارع مساحتها (أقل من  4فدان)
تشتمل هذه الفئة علي  40مزرعة سمكية ،وبإستعراض بيانات
الجدول  8يتضح أن متوسط مقدار الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك
البحرية في ظل ثبات العائد للسعة أن الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك
البحرية في مزارع الفئة األولي بمحافظة كفرالشيخ بلغت حوالى
 ،0.896وهذا يعنى أن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه
الفئة يمكنهم زيادة اإلنتاج من األسماك البحرية بنسبة تقدر بحوالي
 %10.4دون أى زيادة في كمية الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك

جدول .7كفاءة إستخدام الموارد االقتصادية في الفئة الثالثة في مزارع العينة البحثية
النموذج

المتوسط

وحدة القياس

الناتج الحدي
(بالطن)

المتغير

1

6.63

سنة

1.66 -

111.4 -

3

370.9

طن

0.07

4.69

2.9

0.13

8.39

3.83

النموذج

س

اللوغاريتمي
المزدوج

س

ألف إصبعية
66
س
4
المصدر :جمعت وحسبت من :المعادلة رقم (.)3

نسبة قيمة الناتج
الحدي لتكلفة
الفرصة البديلة

القرار

قيمة الناتج
الحدي*

تكلفة الفرصة
البديلة**

2.61-

ضرورة
تطبيق النظم
الحديثة
الزيادة عن
المتوسط
الحالي

(ألف جنيه)

(ألف جنيه)
42.7

1.62
2.19

* بلغ متوسط سعر الجملة لطن األسماك  67أالف جنيه بمزارع العينة البحثية في موسم.2017/2016
** بلغ متوسط األجر السنوي  42.7ألف جنية .وبلغ متوسط ثمن طن العلف الطبيعي حوالى 2.9ألف جنيه بسعر السوق ،وبلغت تكلفة الفرصة البديلة لعدد
اإلصبعيات حوالى  3.83ألف جنيه/ألف اصبعية .
مجلة العلوم الزراعية املستدامة م ، 44ع)2018( 2

فتحية رضوان سالم وآخرون
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البحرية ،وبذلك فإن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة
يفقدون قدراً من مواردهم االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك،
مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو  ،%10.4كما
تبين أن متوسط مقدار الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك البحرية في
ظل تغير العائد للسعة أن الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك البحرية في
مزارع الفئة األولي بمحافظة كفر الشيخ بلغت حوالى  0.964وهذا
يعنى أن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يمكنهم زيادة
اإلنتاج من األسماك البحرية بنسبة تقدر بنحو  %3.6دون أى زيادة
في كمية أو مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك البحرية،
وبذلك فإن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يفقدون قدراً
من مواردهم االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك البحرية،
مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر بحوالي ،%3.6
وبإستعراض مقدار كفاءة السعة إلنتاج األسماك البحرية لمزارع
الفئة األولي من العينة البحثية أن متوسط كفاءة السعة لمزارع
هذه الفئة بلغت حوالى  ،0.929وهذا يعنى أن بعض مزارع الفئة
األولي لم تصل إلى كفاءة السعة المثلى ويمكنها الوصول إليها من
خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقدر بنحو  ،%7.1وذلك من خالل العمل
على اإلنتاج عند حجمه األمثل عند أدنى نقطة على منحنى متوسط
التكاليف اإلنتاجية المتوسطة.
•الفئة الثانية مزارع مساحتها (  4فدان إلى أقل من  8فدان)
تشتمل هذه الفئة  39مزرعة سمكية ،بإستعراض بيانات
جدول  8يتضح أن متوسط مقدار الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك
البحرية في ظل ثبات العائد للسعة في مزارع الفئة الثانية
بمحافظة كفرالشيخ بلغت حوالى  0.436وهذا يعنى أن منتجي
األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يمكنهم زيادة اإلنتاج من
األسماك البحرية بنسبة تقدر بحوالي  %56.4دون أى زيادة
في كمية الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك البحرية ،وبذلك
فإن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يفقدون قدراً
من مواردهم االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك ،مما
يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو  ،%56.4كما
تبن أن متوسط مقدار الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك البحرية في
ظل تغير العائد للسعة في مزارع الفئة الثانية بمحافظة كفر
الشيخ بلغت حوالى  0.523وهذا يعنى أن منتجي األسماك
البحرية في مزارع هذه الفئة يمكنهم زيادة اإلنتاج من األسماك
البحرية بنسبة تقدر بنحو  %47.7دون أى زيادة في كمية أو
مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك البحرية ،وبذلك فإن
منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يفقدون قدراً من
مواردهم االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك البحرية ،مما
قد يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر بحوالي ،%47.7
وبإستعراض مقدار كفاءة السعة إلنتاج األسماك البحرية لمزارع
الفئة الثانية من العينة البحثية وجد أن متوسط كفاءة السعة
لمزارع هذه الفئة بلغت حوالى ،0.816وهذا يعنى أن بعض
مزارع الفئة الثانية لم تصل إلى كفاءة السعة المثلى ويمكنها
الوصول إليها من خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقدر بنحو ،%18.4
وذلك من خالل العمل على اإلنتاج عند حجمه األمثل عند أدنى
نقطة على منحنى متوسط التكاليف اإلنتاجية المتوسطة.
جدول  .8تقدير متوسط الكفاءة الفنية والعائد علي السعة بالعينة البحثية
متوسط الكفاءة

• الفئة الثالثة مزارع مساحتها (أكثر من  8فدان)
تشتمل هذه الفئة  27مزرعة سمكية ،وبإستعراض بيانات
جدول  8يتضح أن متوسط مقدار الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك
البحرية في ظل ثبات العائد للسعة في مزارع الفئة الثالثة بمحافظة
كفرالشيخ بلغت حوالى  0.395وهذا يعنى أن منتجي األسماك
البحرية في مزارع هذه الفئة يمكنهم زيادة اإلنتاج من األسماك
البحرية بنسبة تقدر بحوالي  %61.5دون أى زيادة في كمية
الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك البحرية ،وبذلك فإن منتجي
األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يفقدون قدراً من مواردهم
االقتصادية المستخدمة في إنتاج األسماك ،مما قد يترتب عليه زيادة
تكلفة إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو  ،%61.5كما تبن أن متوسط مقدار
الكفاءة الفنية إلنتاج األسماك البحرية في ظل تغير العائد للسعة
في مزارع الفئة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ بلغت حوالى 0.628
وهذا يعنى أن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه الفئة يمكنهم
زيادة اإلنتاج من األسماك البحرية بنسبة تقدر بنحو  %37.2دون
أى زيادة في كمية أو مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج األسماك
البحرية ،وبذلك فإن منتجي األسماك البحرية في مزارع هذه
الفئة يفقدون قدراً من مواردهم االقتصادية المستخدمة في إنتاج
األسماك البحرية ،مما يترتب عليه زيادة تكلفة إنتاجها بنسبة تقدر
بحوالي  ،%37.2وبإستعراض مقدار كفاءة السعة إلنتاج األسماك
البحرية لمزارع الفئة الثانية من العينة البحثية وجد أن متوسط
كفاءة السعة لمزارع هذه الفئة بلغت حوالى  ،0.606وهذا يعنى
أن بعض مزارع الفئة الثالثة لم تصل إلى كفاءة السعة المثلى
ويمكنها الوصول إليها من خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقدر بنحو
 ،%39.4وذلك من خالل العمل على اإلنتاج عند حجمه األمثل
عند أدنى نقطة على منحنى متوسط التكاليف اإلنتاجية المتوسطة.
ثانياً :تقدير الكفاءة التوزيعية واالقتصادية لمزارع العينة البحثية:
من خالل إجراء التحليل اإلقتصادى المقارن للكفاءة اإلنتاجية
بأنواعها المختلفة في إنتاج األسماك البحرية علي مستوي العينة
البحثية بيانات جدول  9وجد أن متوسط الكفاءة الفنية قدرت بنحو
 0.878 ،0.896 ،0.893في ظل ثبات العائد للسعة وقدرت
في ظل تغير العائد للسعة بنحو  0.954 ،0.960 ،0.962وهذا
يؤكد حقيقة وجود وفورات السعة ،كما قدرت متوسط الكفاءة
التوزيعية بنحو  0.761 ،0.220 ،0.219في ظل ثبات العائد
للسعة ،وقدرت في ظل تغير العائد للسعة بنحو ،0.407 ،0.403
 0.751وهذا يؤكد حقيقة وجود وفورات السعة ،كما قدرت
متوسط الكفاءة االقتصادية بحوالي 0.672 ،0.198 ،0.197
في ظل ثبات العائد للسعة ،كما قدرت في ظل تغير العائد للسعة
بنحو  0.715 ،0.394 ،0.390في الثالث فئات علي الترتيب،
مما يؤكد حقيقة وجود وفورات السعة في إنتاج األسماك البحرية
علي مستوي مزارع الثالث فئات في مزارع العينة البحثية.
من خالل النتائج السابقة توصي الدراسة بضرورة إستخدام
الكميات المثلي من الموارد المتاحة للوصول إلى أقصي كفاءة
ممكنة ،كما توصي الدراسة بضرورة تفعيل دور قطاع اإلرشاد
في توجية المعلومات للمزارعين ،ضرورة إقامة مفرخات سمكية
بحرية لتوفير الزريعة السمكية.

متوسط مقدار الكفاءة الفنية في
ظل ثبات العائد للسعة

متوسط مقدار الكفاءة الفنية في ظل
تغير العائد للسعة

متوسط مقدار كفاءة
السعة

الفئة األولى

0.896

0.964

0.929

الفئة الثانية

0.436

0.816

0.816

الفئة الثالثة

0.395

0.628

0.606

الفئات
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 تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية واالقتصادية لفئات العينة البحثية. 9 جدول
الكفاءة االقتصادية

الكفاءة التوزيعية

في ظل تغير
العائد

في ظل ثبات
العائد

في ظل تغير
العائد

في ظل ثبات
العائد

0.390

0.197

0.403

0.394

0.198
0.672

0.715

الكفاءة الفنية

متوسط الكفاءة

في ظل تغير
العائد

في ظل ثبات
العائد

0.219

0.962

0.893

الفئة األولى

0.407

0.220

0.960

0.896

الفئة الثانية

0.751

0.761

0.954

0.878

الفئة الثالثة

الفئات
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Economic Efficiency of Marine Fish Farms in Egypt
Fathia Radwan Salem, Mahmoud M.Fawaz, Roshdy S.El-Adawy and Elsayed
Abd Rabo Nawaya
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Fish farming has a key role in bridging the fish food gap and it has been shown
that the percentage of Fish self-sufficiency reached 86.63% in 2016. It contributes
about 80% of the total fish production in Egypt. The fish production from aquaculture
was estimated at 1.370 million tons in 2016. But marine fish farming accounted
for only about 5% of the total fish farming in Egypt. Fish production from marine
fish farming was estimated at 67 424 000 tons of marine fish. This study aimed to
measure the economic efficiency of marine fish farms, estimation of fish production
growth rates and statistical estimation of producing countries. The most important
results included the decrease in fish production from capture fisheries and especially
marine fish production. The production of marine fish farms accounts for about 5%
of the total fish farming. This study showed that the most important factors affecting
the production of marine fish are the number of seeds used, the amount of food
provided and also the years of experience. As it turns out that the technical efficiency
amounted to 0.960. 0.962. 0.954 and the economic efficiency was 0.390. 0.394.
0.715 in the three categories respectively. The study recommended the establishment
of marine fish hatcheries in Egypt. It needed to activate the role of the extension
sector in information orientation for farmers. The study recommended the need to
incorporate new varieties in the process of culture such as snake fish and grouper.
Keywords:Economic efficiency. Data Envelopment Analysis, Marine fish culture.
Scale efficiency, production functions, Technical efficiency
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