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 الصحراويةالمناطق في السمكي  اإلستزراعدراسة جدوى 

 (واحة المغرة: دراسة حالة)

 
 ى عواد أبو النجامحمد عل/د

مركز بحوث  -جتماعيةشعبة الدراسات اإلقتصادية واإل -قسم الدراسات اإلقتصادية

 الصحراء

 : الملخص

السمكى فى واحة المغرة بمحافظة  اإلستزراعستهدف البحث دراسة جدوى إ

السمكى  اإلنتاج دراسة( 1) :مطروح وذلك من خالل تحقيق عدة أهداف فرعية وهى

مصادرة المختلفة من حيث أهميته وتطوره، وتقدير معدل النمو وفقاً ل المصرى

قياس جدوى ( 2. )اإلجمالى والحكومى واآلهلى لإلستزراع السمكى المصرى

السمكى بمنطقة واحة المغرة فى ظل الوضع القائم  اإلستزراعاإلستثمار لنشاط 

تحليل )واجهه ، ومدى قدرة هذا النشاط على مواجهة المخاطر التى يمكن أن ت(الحالى)

دراسة المشكالت التى تواجة المزارع السمكية االهلية بواحة المغرة ( 3(. )الحساسية

 .ومقترحات حلها للنهوض بهذا النشاط

وإستمد البحث أهميته من أهمية الثروة السمكية كمصدر من مصادر الدخل 

ة، ومن أهمية قيمتها الغذائية وأهميتها اإلقتصادية من ناحي إلى الزراعى، باإلضافة 

المناطق الصحراوية الواعدة والمستهدف إقامة مشروعات  ىحدإمنطقة الدراسة ك

ولى بما تمتلكه من األ همليون فدان فى مراحل 1.1زراعية متكاملة بها ضمن مشروع 

السمكى األهلى المصرى  اإلستزراعباإلضافة الى أهمية . موارد أرضية ومياه جوفية

 .السمكى المصرى بصفة عامة من ناحية أخرى نتاجاإلومساهمته الكبيرة فى 

السمكى من  اإلنتاجزيادة ( 1: )عدد من النتائج أهمهاإلى وتوصل البحث   

 (2. )2111عام ب مقارنتة% 128،1  بنسبة قدرها 2112عام السمكى  اإلستزراع

السمكى اإلجمالى بمصر والمزارع االهلية  اإلستزراع إنتاجحدوث زيادة معنوية فى 

على الترتيب من % 2، %1، %6.9بلغ نحو ( معدل النمو)والحكومية بمعدل سنوى 

السمكى فى المناطق  اإلستزراعدوى مشروعات ج( 3) .متوسط فترة الدراسة

الصحراوية بصفة عامة وبواحة المغرة بصفة خاصة، وقدرة هذا النشاط على مواجهة 

 اإلستزراعمشكالت التى تواجة وجود العديد من ال( 3. )التغيرات السلبية المحتملة

توصيات تم صياغتها فى صورة برامج  إلى التوصل ( 2. )السمكى بواحة المغرة

 .السمكى بواحة المغرة اإلستزراعوآليات تنفيذ يجب اتباعها للنهوض ب

، هلية، واحة المغرةالمزارع السمكية األالسمكى،  اإلستزراع :الكلمات االفتتاحية

 .ارجدوى اإلستثممعايير 

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g1326/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g1326/
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  :المقدمة

وفير غذاء عتماد على مصادر محلية مستدامة لتيتطلب تحقيق األمن الغذائى اإل

قتصادية لقطاع الثروة السمكية فى مصر ، وتبرز األهمية اإلبروتينى بأسعار مناسبة

. المحلى اإلنتاجالزراعى وبالتالى  اإلنتاجالسمكى جانباً هاماً من  اإلنتاجحيث يشكل 

مليار جنيه  11،3  حوالى 2112لدخل من القطاع السمكى فى عام وقد مثل صافى ا

من %  22،6الدخل الزراعى، ونسبة قدرها  إجمالىمن %  8،13بنسبة وصلت إلى 

الدخل الحيوانى إجمالى
(1)

.  

ى االقتصاد القومى إذا ما نظرنا إلى األسماك ف هامةركيزة  الثروة السمكية عدوت

عالئق نتاج مصانع إلتعد جهة فمن  ،هذا القطاع مع الروابطنظرة شاملة لجميع 

والتى مة فى تربية الحيوانات والدواجن ومصانع للعالئق المستخد ،األسماك ومكوناتها

يل مصدراً من مصادر التشغتعد ومن جهة أخرى  .هااألسماك ومخلفات تستخدم

بالمؤسسات والشركات والمصانع والتى تعمل فى مجال المنتجات سواء والعمالة 

يقدر عدد العاملين بقطاع صيد حيث  .، أو عمليات الصيد وتربية االسماكالسمكية

عامل ألف 211عامل ويرتفع هذا العدد لحوالى  ألف 191األسماك حوالى 
(2)

يمثلون  

. والتوزيع والتصنيع اإلستزراعولصيد العاملين بجميع القطاعات االقتصادية ل

حيوانى عالى القيمة بمدهم ببروتين  إلى تحسين الحالة الصحية لألفرادباإلضافة 

باللحوم الحمراء ولحوم مقارنةً نسبياً رخيصة الثمن  يتامينات الهامةلفاوالعديد من 

ى باحتياجات لتف سفور والعناصر المرتفعة القيمةلفاحتوائها على إ ، فضالً علىالدواجن

 منخفضة التكاليف الثروة السمكيةفإن  ناحية أخرىمن  .محدودى الدخل

معدل التحويل  أنحيث الحيوانى فى فروعه  اإلنتاجبالمقارنة إلى تكلفة  اإلنتاجية

قارنة بالدواجن والماشية عند التغذية على نفس الغذائي في األسماك أعلى بكثير بالم

 8كيلو جرام بروتين نحو  نتاجحيث يصل معدل التحول الغذائى إل، العالئق المتوازنة

. كجم علف فقط لألسماك 1.2كجم علف للدواجن، و  3.1، كجم علف لألبقار

ادة في وهو عدد كيلوجرامات العليقة الالزمة للزي والمقصود بمعدل التحويل الغذائي

 21على مدى و .النمو واحد كيلوجرام وزن حي في جسم السمك أو الطائر أو الحيوان

السمكى الذى أصبح  اإلستزراعنجاحاً كبيراً فى مجال   عاماً استطاعت مصر أن تحقق

تم التوسع فى  حيث .جوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكانلفاضرورة لسد 

حميل االسماك تسواء مزارع أحواض أو ، ختلفةالسمكى بنظمه الم عاإلستزرامشروعات 

إنتاجية  التى تراوحتوعد أهمها المزارع السمكية تعلى حقول االرز أو أقفاص عائمة، و

من  الفدانضعف إنتاجية  11 :11األسماك أى حوالى من طن من  3،1-1،2 من الفدان

(ةروعمزال، ووعةنيل وفرال ،بحيراتالار، بحال)المصادر الطبيعية 
 (3)

.  

                                                           
(1)

 .2112، نشرة الدخل الزراعى القومى -قطاع الشئون االقتصادية  -واستصالح األراضى  وزارة الزراعة  
(2)

 .، اعداد مختلفةاإلحصاءات السمكيةالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزارة الزراعة واستصالح األراضى،   
(3)

  .2112، لالثروة السمكية الواقع واالم، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةوزارة الزراعة واستصالح األراضى،  

http://kenanaonline.com/users/DrMezayn/tags/2196/posts
http://kenanaonline.com/users/DrMezayn/tags/2196/posts
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
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في إستخراجها  ةتعتمد الزراعة في الصحراء علي المياه الجوفية المكلفو

وإنشاء أحواض ترابية أو أسمنتية لتربية األسماك علي  ،العضوية ةقيرة في المادلفاو

المياه الجوفية مباشرة ثم إستخدام صرف هذه المياه في زراعه المحاصيل المختلفة 

فبجانب ربحيته العاليه فهو يوفر . ة لمشاريع الزراعة في الصحراءيمثل إضافة كبير

كميات من األسمده العضوية الناتجه من فضالت األسماك للزراعة، وكذلك لوحظت 

 زيادة ملموسة في إنتاجية المحاصيل التى تروى علي مياه فضالت األسماك تصل لــ

مع ثبات العوامل األخري% 21–11
(1)

.  

بكمية المياه المطلوبة لري المحاصيل  السمكية مزرعةتتحدد مساحة الو

 111/ فدان أسماك) الزراعيه التي تمثل كميه المياه المنصرفة من المزرعه السمكية 

ويعتمد هذا النوع من التربية علي  .(فدان زراعة تقريبا في حالة ري الزراعات بالتنقيط

ة تتطلب زيادة كميات التغذياألعالف المركزة فقط، حيث أن زيادة كثافة األسماك و

وبالتالي فال توجد فرصه لنمو ( يومياً % 21في حدود ) تغيير المياه بشكل مستمر

المحاصيل الزراعية التى تروى على مياه المزرعة  كما ال تتطلب. الكائنات الدقيقة

السمكية إلى تسميد عضوي أو كيماوي حيث تتميز المياه بغناها بكافة العناصر الغذائية 

وأيضاً توفير كميات كبيرة من . التى تحتاجها النباتات المنزرعة على مياه تلك المزارع

المياه ومن ثم الحفاظ على المياه الجوفية وأستمرار تدفقها لفترات طويلة 
(2)

. 

ستصالح الواعدة والمستهدف إستصالح وتعتبر واحة المغرة من مناطق اإل

بهدف . مليون فدان 1.1األولى لمشروع فدان بها فى المرحلة  ألف 132وإستزراع 

قامة مجتمعات زراعية مستقرة بما تملكة من موارد أرضية ومياه جوفية تمكنها من إ

بالصحراء  منخفض القطارة وتقع الواحة على الحدود الشمالية الشرقية من. ذلك

حوالي  العلمين كم، وتبعد عن مدينة 11بحوالي  طريق العلمين الدولي ، وغربالغربية

البحر األبيض  وتبعد عن ساحل( كم بالطرق المتعرجة 111)كم مباشراً، وحوالي  21

والواحة تقع شمال شرق منخفض القطارة على طريق .كم شماالً  19حوالي  المتوسط

 كيلو جنوب مدينة الحمام، ومساحتها 21متفرع من طريق العلمين الدولي، وعلى بعد 

سم، والقوام رملي إلي  111إلى  121فدان، وتربتها عميقة القطاع من  ألف 111

طميية طينية، ومصدر الري فيها المياه الجوفية من الخزان الجوفي، وملوحة المياه من 

فدان ألف 211جزء في المليون، والمياه المتاحة تكفى لري مساحة  2111-9111
(3)

 .

                                                           
(1)
 International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), 

Recirculation systems and their application in aquaculture, Agricultural Institute , Zaragoza , 

Spain , January 2016 . 
(2)

، لالثروة السمكية الواقع واالمالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزارة الزراعة واستصالح األراضى،  

 .مصدر سابق
رنامج البحثي خرائط اإلمكانات البوزارة الزراعة وإستصالح األراضي، مركز بحوث الصحراء،  (3)

 .5102دراسة غير منشورة،  ،"تقرير واحة المغرة "،  لبعض مناطق منخفض القطارة المائية واألرضية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
http://www.giza.gov.eg/Farming/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=1
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 .فدان بها فى المرحلة األولى للمشروع ألف 132والمستهدف إستصالح وإستزراع 

  .بالمالحق( 1)خريطة رقم 
 

  :أهمية الدراسة

 السمكى باألراضى الصحراوية اإلستزراعأهمية هميتها من أتستمد الدراسة 

 :والمتمثلة فيما يلى

 .زيادة الناتج القومي من األسماك -1

  .خلق فرص عمل جديدة للشباب بهذه المناطق   -2

  .لمستوى االقتصادي للسكان بالمناطق الصحراويةاإلرتفاع با   -3

 .جوة الغذائية لسكان المناطق الصحراويةألفتوفير البروتين الحيواني وسد    -4

إرتفاع القيمة الغذائية لألسماك وسهولة هضمها واحتوائها علي نسبة عالية من    -5

 .وسفورألفالبروتينات و

ضافي من األسماك بجانب تعظيم االستفادة من المياه للحصول على منتج إ  -6

 .النباتي والحيواني، وبالتالي تحقيق عائد مادي إضافي اإلنتاج

حيث يتم  الصحراوية ىضاإثراء المياه بالمادة العضوية التي تفتقر إليها األر  -7

السمكي كأحد وسائل استصالح التربة خاصة عندما  اإلستزراعاللجوء إلي 

 .تكون غير صالحة للزراعة لزيادة نسبة األمالح بها

السمكي وباقي الزراعات األخرى على  اإلستزراعال يوجد تنافس بين   -8

حيث أن المزارع السمكية تقوم على إستخدام األراضي غير  ،األرض

 .ي الزراعةالمستغلة ف

اإلستفادة من ثبات درجة حرارة المياه الجوفية على مدار العام وذلك بإنشاء   -9

وقد يستلزم ، بعض المفرخات السمكية لتوفير الذريعة أو األسماك طوال العام

حتفاظ بدرجة حرارة مناسبة لنمو األسماك وذلك عن تدفئة المياه نسبيا لإل

وبالتالي يمكن الحصول  ،بالستيكطريق الغاليات أو بتغطية األحواض بال

على محصول سمكي طوال العام
(1)

. 
 

 :مشكلة الدراسة
إنخفاض متوسط نصيب : تكمن مشكلة الدراسة فى نقطتين أساسيتين األولى 

كجم فى حين بلغ نظيرة  11،2سماك الطازجة حيث بلغ نحو رد السنوى من األلفا

كجم 91العالمى حوالى 
(2)

در للبروتين الحيواني رخيص الثمن الثانية عدم توافر مص. 

                                                           
(1)

كر ألف، دار " االدارة واالقتصاديات، الطبعة االولى -نظم االستزراع السمكى" ابراهيم سليمان، محمد جابر عامر،  

 .2116العربى، القاهرة، 
(2)

والتجارة الخارجية والمتاح  اإلنتاجدراسة تطور حركة  –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء   

 .2112لألستهالك من السلع الزراعية خالل عام 

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g1326/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g1326/
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جوة الغذائية للسكان بصفة عامة وسكان المناطق الصحراوية بصفة خاصة فى لفالسد 

ظل توجة الدولة لغزو الصحراء إلقامة مجتمعات سكانية مستقرة من خالل 

مليون فدان بالمناطق  1،1مشروعات زراعية وتنموية متكاملة وأهمها مشروع 

  .الصحراوية
 

  :ف الدراسةأهدا

وفقاً لمصادرة  السمكى المصرى اإلنتاج دراسة( 1: )إلى تهدف الدراسة 

قياس ( 2) .وتقدير معدل النمو لإلستزراع السمكى، هتطورو حيث أهميته من المختلفة

فى ظل الوضع القائم  المغرةبمنطقة السمكى  اإلستزراعستثمار لنشاط جدوى اإل

تحليل )تواجهه  أنلى مواجهة المخاطر التى يمكن ع، ومدى قدرة هذا النشاط (الحالى)

دراسة المشكالت التى تواجة المزارع السمكية االهلية بواحة المغرة ( 3) (.الحساسية

 .ومقترحات حلها
 

  :ومصادر البيانات الطريقة البحثية
الوصفى والكمى  االحصائى م أسلوب التحليلاستخدإم تلتحقيق أهداف الدراسة 

، واستخدام بعض تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابيةحيث  ،للبيانات

ومنها معادالت االتجاه الزمنى العام والتى االساليب االحصائية والنماذج الرياضية 

يطلق عليها معادالت النمو 
(*)

(Growth equation)،  تقدير معايير  إلى باالضافة

الدراسة على البيانات  تعتمدأو .ةوتحليل الحساسيستثمار للمزارع السمكية جدوى اإل

ستصالح األراضي، إالثانوية التي تصدرها الجهات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة و

لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الهيئة العامة مركز بحوث الصحراء، الجهاز ا

، بالحمامواإلدارة الزراعية  بمرسى مطروحمديرية الزراعة لتنمية الثروة السمكية، 

النشرات والمجالت الزراعية والدراسات السابقة المنشورة وغير إلى باالضافة 

المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي تصدرها الجهات والمؤسسات العلمية 

عليها من  البيانات الميدانية والتي تم الحصول إلىباإلضافة . كمصدر أول للبيانات

غيرات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة لعينة كافة المت تتضمنستبيان إستمارة إخالل 

تم جمعها بالمقابلة الشخصية  مطروحبمحافظة  بواحة المغرة هليةاأل السمكيةمزارع ال

 .2111/2119موسم إنتاج 
 

 

 :عينة الدراسة

من عدد % 111مزارع سمكية تمثل نحو  2تتمثل عينة الدراسة فى عدد 

حصر الشامل، وتوجد جميعها تقريباً فى المزارع السمكية بالواحة تم دراستها بال

                                                           
(*)

 Growth equation = y= ea + b
x , Marginal slope=bx , Elasticity= bx , Rate of growth= 

(b x 100) 
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منتصف واحة المغرة وعلى مدقات ممهدة تمكن من الوصول منها واليها، كما أن هذه 

كانت أية األخرى بالواحة سواء اإلنتاجالمزارع تتوسط وقريبة من معظم الوحدات 

، شركات البترول، محطات تحلية المياه (واالفراد اإلستثماريةالشركات )زراعية 

دمى والزراعى، المالحات، ومن ثم يمثل العاملين بهذه الوحدات سوق ستخدام اآللإل

سماك بمدينة الحمام ومنطقة وادى تجار األ إلىهذه المزارع، باالضافة  نتاجمحلى إل

طراف مزارع بستانية أوالجدير بالذكر أن هذه المزارع تقع على ، النطرون وغيرها

لك المزارع السمكية بنظام الرى بالتنقيط، ومن ثم للرمان والزيتون تروى من مياه ت

ية اإلنتاجتوفير الكثير من النفقات  إلىضافة هدارها باإلإستفادة من تلك المياه وعدم اإل

تكلفة االسمدة الكيماويةجزء كبير من لتلك البساتين والمتمثلة فى 
(1)

. 

 

 : والمناقشةنتائج ال

 
 :هميته النسبيةوأ السمكى المصرى اإلنتاج تطور :أوالا 

 الفترةالتطور السنوى لإلنتاج السمكى من المصادر الطبيعية والمستزرعة خالل (: أ)

(5002-5002): 

من مصادره فى مصر  كتطور إنتاج االسما إلى( 1)رقم تشير بيانات جدول 

ويتضح ( 2112-2111)خالل فترة الدراسة السمكى  اإلستزراعوطبيعية الالمختلفة 

 :ول ما يلىمن بيانات الجد

بنسبة خالل فترة الدراسة السمكى فى مصر من مصادره المختلفة  اإلنتاجزيادة  -1

وترجع هذه الزيادة  .2111مقارنة بمثلها عام  2112عام % 19،9قدرها 

 .السمكى اإلستزراعإلى الطفرة فى إنتاج  اإلنتاجالكبيرة فى 

ة بنسبة بلغت نحو زيادة اإلنتاج السمكى من البحر المتوسط خالل فترة الدراس -2

 .2111مقارنة بمثلها عام  2112عام %  21،16

تناقص اإلنتاج السمكى من البحر األحمر خالل فترة الدراسة بنسبة بلغت نحو  -3

 .2111مقارنة بمثلها عام  2112عام (% 39،2)

تناقص إجمالى اإلنتاج السمكى لمجمل البحيرات المصرية خالل فترة الدراسة  -2

 .2111مقارنة بمثلها عام  2112عام % 11،2بنسبة بلغت نحو  

تناقص اإلنتاج السمكى من البحيرات الشمالية خالل فترة الدراسة بنسبة تقدر  -1

 .2111، مقارنة بمثلها عام 2112عام % 1،3بحوالى 

 

 

 

                                                           
(1)

 .الزيارة الميدانية 
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 الفترةلسنوى بالطن من مصادره المختلفة خالل االسمكى المصرى  اإلنتاجتطور (: 0)جدول 

                (5002 - 5002   ) 
 السنوات

 البيان
5002 5002 5002 5002 5002 5000 5000 5005 5002 5002 

متوسط 

 الفترة

ار
ح
الب
 

البحر 

 المتوسط
29613 21281 19121 12999 83192 88882 18161 11388 11166 96332 96616،2 

 11811،9 22899 22112 23612 26131 21391 29689 29621 11132 93612 11218 البحر األحمر

 121811 112168 122313 121392 121821 139223 131128 116919 111213 111361 111381 جمالىاإل

ية
مال

ش
 ال
ت

را
حي

الب
 

 1322،2 1221 1221 1616 1118 2312 2213 1211 1262 1122 2891 مريوط

 1918،6 9119 9381 9263 9219 1861 9921 8689 6916 6119 11231 إدكو

 13821،2 12119 21122 16111 13211 12291 18261 12619 13616 11111 11111 البرلس

 12222،9 92212 16116 91111 28123 29211 39183 21163 36811 93112 91111 المنزلة

 116221،3 128311 111131 133112 113128 118691 119132 118329 118911 132812 131919 جمالىاإل

ت 
ضا

خف
من

ال

ية
حل

سا
ال

 

الحة م

 بورفؤاد
181 211 112 69 321 128 181 121 123 61 192،1 

 2182،1 3822 2126 2131 1211 1362 2126 2122 3132 2221 3311 البردويل

 2329،1 3636 2912 2811 1161 1122 1111 2238 3989 2221 3281 جمالىاإل

ية
خل

لدا
ت ا

را
حي

الب
 

المرة  

والتمساح 

وقناة 

 السويس

1816 1311 9286 9192 2188 2893 2111 3699 3212 2862 2811،6 

 3211،2 2211 2392 3613 3211 3182 3112 1928 3131 2982 2212 قارون

 2211،1 3211 3113 2262 2922 2111 2129 1961 1662 1211 1313 (2،0)الريان 

المسطحات 

المائية 

بالوادى 

 الجديد

312 211 291 216 282 213 212 1191 1913 1181 131،3 

بحيرة 

 ناصر
21311 22668 31111 21811 16162 26113 31911 21218 29211 29261 28692،1 

مفيض 

 توشكى
1118 1192 2121 2631 2161 3182 2816 2283 2139 2311 3162،1 

 23129،1 21129 21111 21322 13266 23212 32811 38128 29166 22231 19311 جمالىاإل

 191262،3 113219 193336 116166 112222 111882 122133 111312 118192 111112 161222 البحيرات إجمالى

 61111،1 99923 86112 82928 81331 16988 61111 112619 83138 112181 118311 النيل و فروعه إجمالى

المصايد  إجمالى

 الطبيعية
231123 363262 326113 311862 312261 313811 381368 381216 311312 312231 316819،8 

ع
را

تز
س

اإل
 

ى
مك

س
ال

 

المزارع 

 الحكومية
1219 1183 1188 1611 8136 8121 9911 11981 11162 6116 8361،2 

المزارع 

 األهلية
381119 362999 262229 268881 111822 189231 161219 119811 121982 121212 199112،3 

 اإلستزراع

 الشبه المكثف
1131 2181 2212 2212 1181 1821 1891 1863 3111 1211 1611،8 

 اإلستزراع

 المكثف
- - - - - - - 111 111 2222 382،2 

 111191،1 226381 219122 191288 98126 96118 92219 81121 16836 11213 32116 األقفاص

 22111،1 32131 31111 26223 31111 21611 1311 1119 11913 11213 11119 حقول األرز

 إجمااااااااااااااااالى

 اإلستزراع
222891 211131 136121 161126 931111 963811 111261 616181 689821 1111138 111112،3 

 1181811،1 1311611 1392112 1312162 1162888 1191931 1118118 611623 886311 891126 811661 العام جمالىاإل

   .، أعداد مختلفةمكيةلسمكية، كتاب اإلحصاءات السالهيئة العامة لتنمية الثروة ا :المصدر
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  بنسبة قدرهاخالل فترة الدراسة من المنخفضات الساحلية اإلنتاج السمكى زيادة  -9

 .2111، مقارنة بمثلها عام 2112عام % 13

نسبة قدرها ب خالل فترة الدراسة من البحيرات الداخليةاإلنتاج السمكى تناقص  -1

 .2111، مقارنة بمثلها عام 2112عام % 21

بنسبة قدرها  خالل فترة الدراسة من نهر النيل وفروعهاج السمكى اإلنتتناقص  -8

 .2111، مقارنة بمثلها عام 2112عام % 23،98

بنسبة خالل فترة الدراسة المصايد الطبيعية  إجمالىمن اإلنتاج السمكى تناقص   -6

 إلىوالذى قد يرجع  . .2111، مقارنة بمثلها عام 2112عام % 11،8  قدرها

التلوث، التعدى على مساحة البحيرات بردم اجزاء منها : عدة اسباب أهمها

 اقتطاع مساحات كبيرة من البحيرات لعمل مشروعات طرق،والبناء عليها، 

الطريق الدولى، مريوط، طريق المنزلة، البرلس، )مثال  يةومشروعات سكن

 ......(مدخل اإلسكندرية الجديد ،القاهرة العلمين

  نسبة قدرهابخالل فترة الدراسة  السمكى اإلستزراع السمكى من اإلنتاجزيادة  -11

 .2111مقارنة بمثلها عام  2112عام % 128،1
 

 الفترةخالل وفقاا لمصادرة المختلفة نتاج السمكى المصرى همية النسبية لإلألا (:ب)

(5002-5002:) 

من السمكى المصرى  نتاجهمية النسبية لإلألا إلى( 2) رقم تشير بيانات جدول 

السمكى  اإلستزراع، ومن مصادر (نيلبحار، بحيرات، )المختلفة الطبيعية رة مصاد

المزارع السمكية ياتى فى  إنتاج أن، ومنه يتبين (2112-2111) الفترةخالل  المختلفة

سماك المنتجة على كمية األ إجمالىمن % 93،1نحو بنسبة تمثل المركز االول 

االبيض والمتوسط )البحار  إنتاجها فترة الدراسة، يليمتوسط لمستوى الجمهورية 

ثم جمهورية لمتوسط فترة الدراسة، ثم ال إنتاج إجمالىمن % 11،1غت نحو بنسبة بل

والبحيرات الداخلية بنسب بلغت نحو  نيل بفروعة،ال إنتاج، والبحيرات الشمالية إنتاج

الجمهورية لمتوسط فترة الدراسة على  إنتاج إجمالىمن % 2،2 ،8،6% ،11،3%

 إنتاج إجمالىمن % 1،2بنسبة بلغت نحو  البحيرات إنتاج خيراً أترتيب، وال

 .الجمهورية لمتوسط فترة الدراسة
 

 الفترة لمتوسطالمختلفة  هوفقاا لنظم ستزراع السمكىلإلهمية النسبية األ (:ج) 

(5002-5002): 

همية النسبية لالستزراع السمكى وفقاً األ إلى (3) رقم جدولتشير بيانات 

لمتوسط السمكى العام  نتاجاإل إجمالىو اإلستزراع جمالىبالنسبة إل ظمه المختلفةلن

من % 81كثر من أتساهم ب هليةالمزارع األ أنومنه يتضح  ،(2112-2111) الفترة

 نتاجاإل إجمالىمن  %12كثر من أ، والسمكى المصرى اإلستزراع إنتاج إجمالى

  الفترةمليون طن لمتوسط 1،9نحو  جنتااإل، حيث بلغت كمية العام السمكى المصرى
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السمكى فى االقفاص العائمة ويساهم بنحو  اإلستزراعيليها  (.2111/2112)

السمكى  نتاجاإل إجمالىالسمكى و اإلستزراع إنتاج إجمالىمن % 6.32، 12.31%

 ، %3،2حقول االرز بنحو  إنتاج، ثم (2111/2112) الفترةسط المصرى العام لمتو

مصر من األسماك لمتوسط نفس  إنتاجالسمكى وجملة  اإلستزراع إنتاجلجملة % 2.1

ـ يليها %1.8، %1،2المزارع الحكومية بنسبة بلغت نحو  إنتاج، يليها الفترة

مكثف بنسب الواخيراً % 1.18، %1.28بنسبة بلغت نحو شبة المكثف  اإلستزراع

السمكى  اإلستزراع إنتاج إجمالىعلى الترتيب من % 1،12، %1،11بلغت نحو  

 (.  2111/2112) الفترةالسمكى المصرى العام لمتوسط  نتاجاإل إجمالىو

 اإلستزراع إنتاجتطور الزمنى العام ل تجاةوتشير نتائج تقدير معادالت اإل

وجود زيادة معنوية فى ( 1)رقم المعادلة  توضحو، (2)السمكى فى مصر بجدول رقم 

% 6.9بلغ نحو ( معدل النمو)بمصر بمعدل سنوى جمالى اإلالسمكى  اإلستزراع إنتاج

( 2)كما تبين المعادلة رقم  .طن 111112،21من متوسط فترة الدراسة والبالغ نحو 

بلغ ( معدل النمو)المزارع السمكية اآلهلية بمعدل سنوى  إنتاجوجود زيادة معنوية فى 

ويتبين من  .طن 199112،31من متوسط فترة الدراسة والبالغ نحو % 1.1نحو 

وجود زيادة معنوية فى إنتاج المزارع السمكية الحكومية بمعدل ( 3)المعادلة رقم 

 8361،31من متوسط فترة الدراسة والبالغ نحو % 2بلغ نحو ( معدل النمو)سنوى 

 .طن

للفترة  السمكى فى مصر اإلستزراع إنتاجلتطور تجاة الزمنى العام معادالت اإل(: 2)جدول 

(5002-5002) 

 المعادلة البيان
متوسط 

 الفترة

معدل 

 النمو
TB1 F R2 

Y=e الحكومية
8.98 + 0.04X

 8395 4
**

 5.2
**

 18.96
**

 097 

Y=e االهلية
13.44 + 0.07X

 566774 7
**

 8.87
**

 74.72
**

 0.92 

 اإلستزراع

 السمكى
Y=e

13.98 + 0.096X
 701014 9.6

**
 16

**
 292

**
 0.74 

)، (b x 100)=معدل النمو
**

 .معامل الزمن=  TB1،  %1معنوية عند ( 

 (.2)جمعت وحسبت من جدول رقم  :المصدر

 

كى فى واحة المغرة هو مزارع السمكية األراضىالسم اإلستزراعوحيث أن 

ية فى الصحراوية كان دافعاً لدراسة جدواها كمشروع للتنم األراضىأهلية ولكن فى 

 . المناطق الصحراوية

 :واحة المغرةب هليةاأل للمزارع السمكية الفدانية يراداتواإل يةنتاجاإل هيكل التكاليف: ثانياا 

( 1) رقم تشير بيانات جدول :ية الفدانية للمزارع السمكيةنتاجاإلهيكل التكاليف  -1

 بواحة السمكي األهلية اإلستزراع(ةرعمز)لفدان  الثابتة التكاليفمتوسطات  إلى
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لفدان اإلستزراع السمكي بواحة المغرة موسم إنتاج التكاليف الثابتة متوسطات  (:2)جدول 

5002/5002 

 جنية التكاليف الثابتة  بنود

% 

 للثابتة 

% 

 للكلية 

تجهيز الفدان من حفر حوض وجسور واخباو داخلية 

 21.11 11.91 21111 وتبطين ومادة الصقة

 2.19 1.31 1111 ن من البئر والطلمبة وماكينة الرفعنصيب الفدا

 2.13 11.91 3111 المواسير والمحابس وصيانتها

 3.22 8.83 2111 االيجار السنوى

 1.21 1.19 311 االهالك السنوى

 1.38 3.13 1111 عالفات وشبك وادوات

 38.63 111 28311 جملة التكاليف الثابتة واإلستثمارية

 .2111/2119حسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة موسم إنتاج جمعت و :المصدر

 

حواض وتجهيزها تكلفة حفر األ أن، ومنه يتبين 2111/2119 إنتاجالمغرة موسم 

% 11خباو الداخلية تتجاوز نسبتها واأل نشاء الجسورإبالبالستيك العازل ووتبطينها 

التكاليف الثابتة من جملة % 21،1ونحو  يةاإلستثمارو الثابتة من جملة التكاليف

يليها تكاليف شبكة توصيل المياه من ، (التشغيل+  يةاإلستثمار) لفدانل يةاإلستثمارو

من جملة % 2،1، %11،9نحو نسبة بلغت بالحوض من مواسير ومحابس  إلىالبئر 

ى للفدان يجار السنوثم تكلفة اإلالتكاليف على الترتيب،  إجمالىو يةاإلستثمارالتكاليف 

 إجمالىو والثابتة يةاإلستثمارمن جملة التكاليف % 3،2، %8،8نحو والبالغة 

والتى  من البئر والطلمبة وماكينة الرفع الفداننصيب وتكلفة  التكاليف على الترتيب،

التكاليف على  إجمالىو يةاإلستثمارمن جملة التكاليف % 2، %1،3نحو  مثلت

% 1، %3،1بنسب بلغت نحو  هالك السنوى، واإلاتاالدوات والمعدوتكلفة  التوالى،

 .على الترتيب يةاإلستثمارمن جملة التكاليف 

واحدة  إنتاجلدورة متوسطات تكاليف التشغيل ( 9) رقم توضح بيانات جدولو

 إنتاجموسم واحدة  إنتاجلدورة  السمكي االهلى  بواحة المغرة  اإلستزراعلفدان 

من جملة  %32،2ول تتصدر المركز األ العمالة تكلفة أنومنه يتبين ، 2111/2119

 بنحوالزريعة  ، يليها تكلفةالكلية التكاليف إجمالىمن % 16،8و تكاليف التشغيل ونح

عالف األ ثم تكلفةلجملة تكاليف التشغيل والكلية على الترتيب، % 11،3، 28،2%

وتكلفة يب، يف التشغيل والكلية على الترتلجملة تكال% 11،2، %21،2المركزة بنحو 

 قودالووتكلفة  لجملة تكاليف التشغيل والكلية على الترتيب،% 2، %9،8السبلة بنحو 



 

 

 

 

 

 

                             J. Product. & Dev., 21(3), 2016                                     233 

جملة تكاليف التشغيل ل% 1،9، %2،1والزيوت والشحومات بنسب بلغت نحو 

  والكلية

 إنتاجبواحة المغرة موسم  االهلى السمكي اإلستزراعلفدان  تكاليف التشغيلمتوسطات (: 2)جدول 

5002/5002 

 لجملة التكاليف % لتكاليف التشغيل%  (ج)قيمة  (ج)سعر  عدد/كمية 

 2702 2722 2000 200 00 (الف) زريعة بلطى

 02750 50725 2200 0500 2 (الف) اصبعيات بورى

 02720 52752 00500 5200 2 (طن)علف 

 2702 2722 2000 222 2 (م)سبلة 

 02720 25722 02200 2200 2 (عامل) عمالة

 0722 5720 0500 - - ود وزيوتوق

 0722 0702 200 - - نقل علف

 0722 0702 200 - - نقل زريعة

 0722 0702 200 - - تكلفة صيانة

 0722 0702 200 - - تكاليف أخرى

 20702 000 22200 - - االجمالى

 .2111/2119 إنتاججمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان لعينة الدراسة موسم  :المصدر
 

على الترتيب، ثم تكاليف نقل العلف، نقل الزريعة، الصيانة، النثريات بنسب بلغت نحو 

 .لجملة تكاليف التشغيل والكلية  لكل منها على الترتيب% 1،96، 1،13%
 

( 1) رقم تشير بيانات جدول :لفدانية من المزارع السمكيةهيكل اإليراد الكلى ل -2

( ية واحدةإنتاجدورة )هلى السمكي اآل اعاإلستزرفدان  اتإيرادمتوسطات  إلى

يرادات قد اإل إجمالى أنيتبين  ومنه، 2111/2119 إنتاجبواحة المغرة موسم 

بنحو والبورى سماك البلطى أمن  نتاجاإل، ساهم فيها جنيه ألف 11،82بلغت نحو 

 .على الترتيب (للمزرعة) انلفدل يراداتاإل إجمالىمن % 18.33، 21.91%

 

بواحة المغرة موسم  هلىاآل السمكي اإلستزراع فدان إيرادتوسطات م (:2)جدول 

 2111/2119 إنتاج

 البورى البلطى البيان
 

 االجمالى

 5020 5200 (كجم)المسوق للفدان  نتاجاإلكمية 
2220 

 02 2 (كجم/ج)السعر المزرعى 
 -

 20520 50200 (حنيه)االيراد الكلى للفدان 
20220 

 .2111/2119 إنتاجاالستبيان لعينة الدراسة موسم  بيانات استماراتجمعت وحسبت من  :المصدر
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هلية فى واحة المغرة السمكى لعينة المزارع األ اإلستزراعجدوى 

  :بمحافظة مطروح
تبين من الزيارة الميدانية أن المزرعة السمكية بمنطقة الدراسة عبارة عن 

لخاصة بالمزارع ، وتوجد على أحد جوانب االرض احوض واحد مساحته فدان

أنشئت بهدف . فدان فى المتوسط 111والتى تبلغ مساحتها الكلية نحو ( المستثمر)

كمصدر من  السمكى نتاجاإلتسويق االسماك فى تغذية العاملين بالمزرعة واالستفادة ب

التجزئة  مصادر الدخل للمستثمر سواء بالبيع للعمال بالمزارع المجاورة او البيع لتجار

استخدام المياه الناتجة منها فى رى  إلى، باالضافة طاعم بمدينة الحمامواصحاب الم

رمان، برسيم، زيتون، زراعة خضرة )الحاصالت الزرعية الخاصة بالمزارع 

 (. بغرض التقاوى
 

 :التحليل المالى وتحليل الحساسية للمزارع السمكية االهلية بواحة المغرة

روض تتفق لفاالمخصومة على عدد من  عتمد التحليل المالى المستخدم للمعاييرإ

 : مع المنطق االقتصادى وهى

يتين بمعدل إنتاجكل سنة تتضمن دورتين  واتسن خمسعتبار مدة المشروع ا  -1

 .أشهر ستةدورة كل 

  نتاجاإلثابت من عام ألخر وطوال عمر المشروع االفتراضى وبداية  نتاجاإلحجم  -2

، حيث يتم حفر وتجهيز االحواض النصف الثانى من العام االولللمزرعة خالل 

وتوصيل المياة والصرف وتجهيز االدوات والمعدات وكل ما يتعلق وتبطينها 

 .ية واحدة فى السنة االولىإنتاجاى دورة  ،الفترةخالل هذة  نتاجالسمكية لإلبالمزرعة 

وهو يمثل أفضل نفقة فرصة بديلة متاحة الستثمار % 11ستخدم سعر الخصم ا -3

المجتمعرأس المال فى 
(1)

وذلك فى تقدير القيمة  2111 – 2112لمتوسط عامى  

  .وتكاليف المشروع اتالحالية المستقبلية لكل من إيراد

ية نتاجاإلللدورة  جنيه للفدان 2111تم حساب القيمة اإليجارية لألرض بواقع  -2

 .حتسابها فى البنود الثابتة للمشروعإوتم ( ج للعام1111)  الواحدة

بمقدار ثابت طوال عمر  الصيدة الصيانة الدورية لمعدات وشبكة حتساب تكلفإتم  -1

، وتباع المستبدلة وتدخل فى القيمة التخريدية صيانتها كل عامينالمشروع، ويتم 

 .للمشروع فى سنة اإلحالل

ثابتة خالل عمر المشروع االفتراضى كما  نتاجاإلأسعار كل من المنتج وعناصر  -9

 .بالمالحق  (1) بجدول

                                                           
(1)

، معهد التخطيط القوومي، التقييم المالي واالقتصادي واالجتماعي للمشروعات، (دكتور)ى نصار سعد زك 

 .1618القاهرة، 
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 .جداول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والصافية طوال عمر المشروع تم تصميم -1

فى المجال الزراعى سواء كان ذلك  اإلستثماريتعرض له  أنفى ضوء ما يمكن   -8

أو التسويق أو ما يترتب عليه من ارتفاع فى قيمة التكاليف أو  نتاجاإلفى 

اعتمدت الدراسة على انخفاض العائد أو زيادة التكاليف فى نفس الوقت لذلك 

 .استخدام أسلوب تحليل الحساسية لقياس مدى حساسية المشروع لها
 

 : معايير التقييم المالى: أوالا 
للمزارع السمكية االهلية لنتائج التحليل المالى ( 8) رقم تشير بيانات جدول         

قيمة الحالية بلغ  صافى ال( 1: )يتضح ما يليمنه ووفقاً للوضع الحالى  بواحة المغرة

Net Present Value (NPV)  ألف 21.822حوالى % 11عند معدل الخصم 

معدل العائد الداخلى بلغ ( 2) ،فى هذا النشاط اإلستثمارجنيه، مما يشير إلى جدوى 

Internal Rate return (IRR)  أى يزيد عن فائدة االقتراض لرأس % 91نحو

فى  اإلستثمارلسائد مما يؤكد على جدوى ائدة التجارى الفاالمال والتى يمثلها سعر 

نسبة المنافع الحالية إلى التكاليف بلغت ( 3) .السمكى بواحة المغرة اإلستزراعنشاط 

 أى أكبر من الواحد الصحيح 1،28نحو   Benefit/ Cost Ratio(B/C) الحالية

بلغت فترة استرداد رأس المال ( 2) .للمشروع اإلستثماروهو ما يدل على جدوى 

(CPBP )Capital Pay Back  سنة مما يشير إلى إمكانية استرداد رأس  1،93نحو

 .المال المستثمر خالل أقل من عامين
 

 للمزارع السمكية االهلية بواحة المغرةنتائج التحليل المالى  (:2)جدول 
 المعايير

 البيان

 صافى 

 القيمة الحالية 

 معدل

 العائد الداخلى  

 المنافع  نسبة

 اليفإلى التك  

 فترة 

 استرداد رأس المال

 سنة - % جنيه ألف الوحدة

 1،93 1،28 91 21.822 القيمة

  . Cost Benefit Analysisبالمالحق باستخدام برنامج ( 1)نتائج تحليل بيانات جدول  :المصدر

    :تحليل الحساسية: ثانياا 

 راعاإلسوووتز إنتوواجأن مشووروع  (6) رقووم بجوودوليتضووح موون البيانووات الووواردة 

 :ما يلى فى ظل حدوث قتصاديةستمرار جدواه اإلإيمكن هلى بواحة المغرة السمكي اآل

حيووث بلغووت  مووع ثبووات اإليوورادات% 32 إلووىتصوول بنسووبة  زيووادة تكوواليف التشووغيل (1)

، %11، وبلووغ معودل العائوود الووداخلى نحووو 1.11لووى التكواليف نحووو إنسوبة المنووافع 

 .ا النشاط فى ظل حدوث هذا التغيرفى هذ اإلستثمارمر الذى يشير الى جدوى األ

مع ثبات تكواليف التشوغيل حيوث بلغوت % 11.1إنخفاض اإليرادات بنسبة تصل الى (  2) 

، االمور %11، وبلغ معودل العائود الوداخلى نحوو 1.12نسبة المنافع إلى التكاليف نحو 

 .الذى يشير إلى جدوى اإلستثمار فى هذا النشاط فى ظل حدوث هذا التغير
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 هلى بواحة المغرةستزراع السمكي اآلإللنتائج تحليل الحساسية  :(6) جدول

 المعايير

 التغير

 صافى 

 القيمة الحالية

 (جنيه)

العائد   معدل

 الداخلى

)%( 

نسبة المنافع  

 إلى التكاليف

فترة استرداد 

 رأس المال

 (سنة)

 1،13 1،31 18 22931.22 % 00زيادة تكاليف التشغيل  

 2.23 1،21 21 22831.31 % 50يل  زيادة تكاليف التشغ

 9.11 1،11 11 1.18 % 22زيادة تكاليف التشغيل  

 2.19 1،32 39 21196 %00انخفاض العائد 

 2.21 1،21 23 1112 %02انخفاض العائد 

 9.11 1،12 11 239 %0272انخفاض العائد 

 انخفاض العائد وزيادة التكاليف

 9.33 1،12 19 981.2 %00معاا  

 .Cost Benefit Analysis بالمالحق باستخدام برنامج ( 1)نتائج تحليل بيانات جدول : رالمصد

حيث بلغت نسبة المنافع %. 11بنسبة زيادة تكاليف التشغيل وإنخفاض العائد معاً   (3)

، األموور الووذى %19، وبلووغ معوودل العائوود الووداخلى نحووو 1.12الووى التكوواليف نحووو 

 .ا النشاط فى ظل حدوث هذا التغيريشير إلى جدوى اإلستثمار فى هذ

هلوى بواحوة المغورة السومكي األ اإلسوتزراع إنتواجمشوروع  أنوالجودير بالوذكر 

رتفوواع إمقارنووة ب( سووعار البيووعأ، نتوواجاإلكميووة ) نخفوواض االيوورادات أكثوور حساسووية إل

جووودوى مشوووروعات  وفوووى كووول الحووواالت تشوووير النتوووائج المتحصووول عليهوووا .التكووواليف

حت الظروف الصحراوية بواحة المغرة، وقدرة هذا النشواط علوى السمكى ت اإلستزراع

 .المحتملةمواجهة التغيرات السلبية 
 

 :بالمناطق الصحراويةالسمكى  اإلستزراعالمشاكل التى تواجة 

يه إنتاجلى انخفاض إوهذا يؤدى  الحالى من زريعه االسماك نتاجاإلالعجز فى  -1

 .ت المفترض تحقيقهاالمساحات تحت االستغالل الحالى عن المعدال

كز ابين مر المختلفة فيما اولهاحل تدالزريعه فى مراقد من الفاع نسبه ارتفا -2

لتفريخ فى التجميع واكز احيث تتركز مر اإلستزراع قعاومو اوتفريخه اتجميعه

ع نسبه ارتفلزريعه إلايعرض  السمكى مما اإلستزراع كزاقع بعيده عن مرامو

 .الهلتى تنقل خالات افالمسالطول  اقد بهالفا

 اوفق امنه اتهامتطلب اليائمه حالقارع افر للمزايتو لمصنعه حيث الاف عالألانقص  -3

ت امكونلالمحلى من ا نتاجاإللعجز فى الى ايعزى  المطلوبة وهو مات للمعدال

http://www.gafrd.org/tags/6761/posts
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بين  الكبير فيمافس التناعن  ف فضالً عالألاعه هذه التى تدخل فى صناسيه اسألا

 .امهاستخدإلسمكى على ا اإلستزراعشية والماجن وتسمين الدواعه امن صن كالً 

جد فى اتتو انهانب اعه حديثه بجاصنكفى مصر  لسمكىا اإلستزراع رافتقا -2

 .وعملية سليمةلمشروع بطريقة علمية ار ايد حيث ال لجيدهارة ادلالئية اطق نامن

 .ويةالصحراطق المناب لسمكيهارع المزاصة بالخات المهمات وادوألاقله  -1

 .رع بصفه مستمرةالمزاجه اتحت ذىلاوكسجين ألار فاعدم تو  -9

 .ومىر حكايتم بقر اهذ نالزريعه حيث اعيد جلب ام موانتظإعدم  -1

 .لنقلاليف اع تكارتفإو ءالشتاصة فى فصل ام خايإلعدة  اوتعطلهلطرق اوعورة   -8

 

 :لمغرةاحة افى ولسمكى ا اإلستزراعمج للنهوض بابر

 ايكون دورهلمنطقة اب لسمكيةالثروة امة لتنمية العاهيئة للقليمية ا ةمة وحداقإ -1

 هليةألا رعالمزاوت المفرخاء انشإبحيث تشرف على وخدمى دى وبحثى ارشا

 .بطرق علمية سليمة

فة اء فى كايمتلكه من علم ابمء الصحراقليمية لمركز بحوث إمة محطة اقإ -2

نيه امكإومن ثم د اقتصإلاه والميالتربة واصة بالخات اسالدراء اجرإلت التخصصا

 اإلستزراعصة احة وخالمتارد الموائدة من الفادى لتعظيم ارشإلالبحثى وام بدوره القيا

حية، امن نطق المنان تلك البروتين لسكاهمية كبرى فى توفير أيمثله من  الملسمكى ا

 .تىالنبا نتاجاإلك واسمألا إنتاجفى ه الميالمزدوجة من مورد ادة استفالاو

لية لسد العادية اقتصالالقيمة ات اك ذاسمألالتفريخ  لمنطقةاب عيةات صنامفرخ ءانشإ -3

ن اك اذاصة الطبيعية خالظروف البعد عن تحكم اك واسمألارع من المزات اجاحتيإ

ت اج معه كميالذى يحتامر ألالسمكى ا اإلستزراع تالى تكثيف عمليا جةاح كاهن

 .الهلتى تنقل خالات افالمسا رقصل اقد منهالفاض نسبه انخفإ، ومن ثم لزريعةاكبر من أ

سب ار مختلفة تناقطأت اذك اسمألاف عالأ إنتاجنع متخصصة فى اء مصانشإ -2

ومن ثم ينعدم  ،لبروتين لكل عمر ونوعاك ونسب اسمألام ونوعية احجأر واعمأ

لسمكى على ا اإلستزراعشية والماجن وتسمين الدواعه امن صن بين كالفس التنا

 .ارهاسعأفتنخفض  امهاستخدإ

لسمكية لتدريبهم على كيفية ارع المزاب اصحت تدريبية متخصصة ألاعقد دور  -1

 .عة بطرق علمية سليمةالسمكى كصنا اإلستزراعريع امشرة ادإ

طق المناب لسمكيهارع المزاصة بالخات المهمات وادوألالعمل على توفير ا -9

فير ية لتوإنتاجرية وات تجامنشمة اقزمة إللالاخيص التراوية بمنح الصحرا

 ،لمنطقةالسمكى با اإلستزراعت امستلزم

رجية وتمهيد الخالطرق ابمية المتناحة الواف اطرأء طريق رئيسى يربط بين انشإ -1

 .منه وسليمةأرع بطريقة المزالى إلوصول من والتسهيل ( خليةالدات المدقا)لطرق ا

و أليد ات فى تقنين وضع اءاجرإلابتيسير لحكومية اطية البيروقراء على القضا -8

 العلياللجنة ات اراقربتفعيل لمستثمرين السمكية وارع المزاب اصحع ألانتفالاحق 

http://www.gafrd.org/tags/6761/posts
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لذى يشجع امر الا، لسمكيهارع المزاية افى حم عةالزرا رةات بوزاساللسي

 .ائم منهالقالتوسع فى ارع سمكية جديدة وامة مزاقالمستثمرين على ا

 : عــــــــــــــجالمرا

رة ادالا -لسمكىا اإلستزراعنظم " مر، اع بران، محمد جاهيم سليمابرإ 

 .2116هرة، القالعربى، اكر لفار ا، دولىألالطبعة ا، "تادياقتصالاو
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رية الجار اسعألاب لسمكىا اإلستزراعرع ات لمزادايرإلاليف والتكامتوسط  (0)ق لحم

 لمغوورةاحووة ابو لبحووثاضووى للمشووروع بعينووة افترإلالعموور ال لجنيووه خووالاب
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من حفر حوض وجسور  نالفداتجهيز 

 وتبطين 
21111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 كينة اماللطلمبة والبئر وامن  نالفدانصيب 

 1 1 111 1 111 1 111 1 1 3111 انتهابس وصيالمحاسير والموا

 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 لسنوىار ايجالا
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ABSTRACT 

   The study aims to: (1) Studies the development of the annual 

fish production from natural sources and farmed during the study 

period. (2) Study the relative importance of the Egyptian fish 

production according to their different sources during the study 

period. (3) Study the relative importance of aquaculture, according 

to various organized during the study period. (4) Measuring the 

feasibility of investment activity Aquaculture ocher area under the 

status quo (current), and the ability of this activity on the face of the 

risks that may be encountered (sensitivity) analysis. (5) The study of 

the problems facing fish farms civil in the Al Mogra Oasis and 

proposals to solve. 

    The study found many of the results are the most important: 

(1) increase fish production from aquaculture at a rate of 128.7 % in 

2014 from 2005. (2) Feasibility of aquaculture projects under the 

desert conditions in the Al Mogra Oasis, and the ability of this activity 

on the face of the potential negative changes. (3) The need to pursue 

programs to promote aquaculture farming in the Al Mogra Oasis. 

 Conclusively, the study followed the recommendation that 

several programs to overcome the problems facing the fish farming 

and raising its in the Al Mogra Oasis. 

Keywords: The desert areas, fish farming, Al Mogra Oasis, 

feasibility investment. 

 


