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Cross Mark 

 

 الملخص

 
اصر، ن،بحيرة  التعرف علي الوضع الراهن لالنتاج السمكي في مصر،ومن المصايد الطبيعية ،االستزراع السمكييستهدف البحث 

مكي النتاج السلراهن لاتطور اإلنتاج السمكي الطازج والمملح  في بحيرة ناصر،تطور انتاج اهم اصناف االسماك الطازجة من البحيرة،الوضع 

مكي في نتاج السمجال الصيد بالبحيرة، تطور عدد العمالة ومراكب الصيد في البحيرة،موسمية االمن الجمعيات والشركات العاملة في 

ج السمكي وض باإلنتاحة النهالبحيرة،التقدير االحصائي للعوامل المؤثرة علي اإلنتاج السمكي في البحيرة، المشاكل والمعوقات والحلول المقتر

حو نناصر بلغ  ة،بحيرةط اجمالي االنتاج السمكي في مصر ، المصايد الطبيعية، المزارع السمكيبالبحيرة.وقد تبين من النتائج ان أن متوس

غ متوسط اجمالي االنتاج االسماك ( وقد بل2018-2000الف طن علي الترتيب خالل الفترة) 16.09،  1031.46، 1205.88،377.62

لسابق ة خالل الفترة ام دراسة  اهم اصناف االسماك الطازجة  من البحيرالف طن علي الترتيب،وقد ت 4.08،   11.47الطازجة  والمملحة نحو

خري ات وجهات امس جمعيخاالشارة اليها.كما تم دراسة االنتاج السمكي للجمعيات التعاونية التي تعمل في بحيرة ناصر والتي يتضح ان هناك 

ة مصر تكامل، شركمعية الة التعاونية النوبية،جمعية ابناء اسوان ،جتقوم بالصيد في البحيرة  والتي منها الجمعية التعاونية االم،الجمعي

-2004ترة )علي الترتيب خالل الف 0.70،  0.39،  0.49،  2.17،  5.14،  7.39اسوان،جمعيات اخري بمتوسط انتاج سمكي بلغ نحو 

الي االنتاج السمكي سة التغيرات الموسمية الجمالف صياد ، وبدرا 8.26(،كما تبين ان متوسط عدد الصيادين في بحيرة ناصر بلغ نحو2018

راسة  موسمية االنتاج السمكي في البحيرة والذي بلغ (وذلك لد2018-2016ببحيرة ناصر تبين ان المتوسط العام في األربعة مواسم خالل الفترة )

 الترتيب. % على108.66%،95.28% ،83.13% ،112.93طن ، وتبين أن الدليل الموسي بلغ نحو  1344.83نحو

  بحيرة ناصر، االنتاج السمكي ،الموارد السمكية ،موسمية االنتاج الدالة:الكلمات 
 

 مقدمةال
 

يعتبر القطاع السمكي من القطاعات اإلنتاجية الهامة للقطاع 

هم تسا الزراعي، فاألسماك من المصادر الغذائية الهامة رخيصة الثمن والتي

عليه  لحصولاوتين الحيواني بعد تفاقم مشكلة البر زيادة االكتفاء الذاتي منفي 

 من مصادره األخرى، كما يرتبط باألسماك العديد من الصناعات كصناعة

و نتاج ااإل أنها مصدراً لتشغيل العمالة سواء في مجال االعالئق ومكوناتها، كم

أو  الموارد السمكية بشقيها سواء الطبيعيةتعتبر  التسويق او التصنيع.

لفجوة اجهة عتبر من أهم الموارد التي يمكن االعتماد عليها في مواالمستزرعة ت

 بسبب والتي نشأتمن االسماك الغذائية المتزايدة بين اإلنتاج واالستهالك 

، وقد (2)انخفاض معدالت نمو اإلنتاج عن التزايد المضطرد في االستهالك 

 سعارهاع أارتفاتزايد العجز في االنتاج المحلي من بدائل البروتين الحيواني و

هولة ي بسبمعدالت تفوق معدالت التزايد في اإلنتاج ، ويمتاز البروتين السمك

ء، حمراالهضم واالمتصاص والتمثيل مقارنة بالبروتين الموجود في اللحوم ال

 ة منكما يمتاز البروتين المأخوذ من األسماك باحتوائه علي معدالت عالي

ناوله ي يتد من توافرها في البروتين الذاألحماض االمينية األساسية التي الب

ر اإلنسان باإلضافة إلي نسبة عالية من االحماض الدهنية األساسية غي

ها ك منالمشبعة.وتتمتع مصر برقعة مائية شاسعة ومصايد سمكية غنية باألسما

، هذا إلي (3)المصايد البحرية ومصايد البحيرات ومصايد نهر النيل والترع 

ى فستحدثة التى يطلق عليها االستزراع السمكى ممثلة جانب المصادر الم

و بنحته ساهمالمزارع الحكومية واألهلية والذى تولية الدولة اهتماماً نظراً لم

 – 2000متوسط إجمالى االنتاج السمكى فى مصر خالل الفترة ) 86.32%

حيث تعتبر أهم مصادر اإلنتاج ،ألف طن 1205.88( والبالغ نحو 2018

مصر والتي يعقد عليها األمل في الخروج من أزمة نقص  السمكي في 

 المعروض من مصادر البروتين الحيواني حيث ان توفر االمكانيات التي

ً ومستمراً من ا اج إلنتيتطلبها هذا النشاط من شأنه أن يوفر مصدراً دائما

السمكي لسد حاجات االستهالك المحلي وزيادة متوسط نصيب الفرد من 

 . (4)اع نسبة االكتفاء الذاتي منهااألسماك وارتف

 ، االنسان لغذاء والرئيسية الهامة المصادر احد األسماك تعدكما      

 السمكي االحيوانى البروتين ويعتبر .بالبروتين الحيواني غنى مصدر انها حيث

 .هضمة ثمنة وسهولة لرخص الحيواني البروتين وانماط صور افضل من

 عن طن الف 1823.61نحو بلغ والذي ألسماكا من المحلي اإلنتاج ويعجز

 وهذا طن الف 2073.21 نحو تبلغ والتى منه باالحتياجات االستهالكية الوفاء

 االكتفاء معدل أن اي طن، الف 250 نحو تبلغ سمكية غذائية فجوة وجود يعني

بالرغم من   2018 عامفي  % 87.96 نحو يبلغ مصر في األسماك من الذاتي

 البحرين علي تطل لكونها السمكي اإلنتاج لزيادة ممكنات ابه يوجد مصر ان

 . السمكي االستزراع الي باالضافة النيل نهر واالحمروكذلك المتوسط االبيض

 البحيرات اكبر التى تعتبر العالي السد بحيرة منها بحيرات عدة وجود واخيرا

 لمعيشة البيئية ظروفها بمالءمة البحيرة وتتميز المساحة، حيث من المصرية

 .(1)بها الطبيعية الغذائية القاعدة وفرة الى باالضافة األسماك، من أصناف العديد

 : البحث مشكلة

ر بمصاد ارنةتعتبر األسماك مصدراً بروتينياً هاماً ورخيصاً نسبياً بالمق

نها متجة البروتينات الحيوانية األخرى ويمكن بالتوسع فى زيادة الكميات المن

 في حثالب للذا تكمن المشك .المتزايدة من البروتين الحيوانى تغطية اإلحتياجات

 حيث ،المساحة حيث من البحيرات المصرية اكبر ناصر بحيرة ان من الرغمب انه

 من %9نحو  يمثل وهذا فدان وربع مليون نحو لها المائى المسطح مساحة يبلغ

 دان،فليون م 13.9 بنحو تقدر التى المصرية المائية المسطحات مساحة إجمالي

 ساهمي ال طن الف 16.09بنحو يقدر والذى منها اإلنتاج السمكي متوسط ان اال

 مصر في إنتاج األسماك إجمالي من %1.42نحو يتجاوز ال ضئيل بقدر اال

 يتناسب ال وهو ،(2018-2000خالل الفترة)طن  الف 1205.88 نحو والبالغ

 لزيادة تؤدى التى البحيرة فى المتوفرة والمقومات  اإلمكانيات من العديد مع

ها تأثير ،وكل هذه المعوقات يكون ل المامول المستوى الى بها السمكي اإلنتاج

اض انخفوسلبيا علي انتاج االسماك في البحيرة واستنزاف المخزون السمكي بها 

 االنتاج السمكي في البحيرة.

 البحث هدف

اج لالنت يوالفن االقتصادي االداء كفاءة زيادة  الي يهدف البحث

ي التالهداف الفرعية محموعة من ا خالل من وذلك ناصر بحيرة السمكي في

 :تتمثل فيما يلي

الوضع الراهن لالنتاج السمكي في مصر،ومن المصايد الطبيعية  – 1

 ،االستزراع السمكي ،بحيرة ناصر.

 ناصر، حيرةفي ب  الطازج والمملح السمكي تطور اإلنتاج  - 2

 سماك الطازجة من البحيرة.اصناف اال تطور انتاج اهم - 3

 في لعاملةا والشركات الجمعيات الوضع الراهن لالنتاج السمكي من  - 4

 بالبحيرة الصيد مجال
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 عدد العمالة ومراكب الصيد في البحيرة.تطور   - 5

  .االنتاج السمكي في البحيرة موسمية - 6

 .يرةفي البح لسمكيا اإلنتاج علي المؤثرة التقدير االحصائي للعوامل – 7

 لسمكيا باإلنتاج النهوض ةمقترحالحلول الو والمعوقات المشاكل  - 8

 .بالبحيرة
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 

اعتمد البحث على أسلوب التحليل الكمى والوصفى، حيث استخدمت 

العديد من األسإليب الرياضية واإلحصائية لمعالجة البيانات ومدى توافقها مع 

 على البيانات الثانويةتم االعتماد البحث  ولتحقيق اهدافمنطق االقتصادى، ال

من استمارة استبيان عن واالولية ممثلة في بيانات عينة عشوائية تم تجميعها 

للتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجهة  الشخصية طريق المقابلة

المقترحة لتلك  الحلولاالنتاج السمكي في بحيرة ناصر وكذلك التعرف علي 

، وقد تم الحصول علي البيانات  المشاكل للنهوض باالنتاج السمكي بالبحيرة 

الثانوية من وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، 

 باسوان العالي السد بحيرة تنمية هيئة فرعالجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء، 

وشبكة المعلومات باإلنترنت،  .باسوان سمكيةللثروة ال العامة الهيئة وفرع ،

 باإلضافة إلي بعض األبحاث والدراسات المختلفة المتصلة بموضع البحث.
 

 اتمناقشالو النتائج
 

 اوال: الوضع الراهن لالنتاج السمكي :

 :االنتاج السمكي ياجمالتطور  - 1

متوسط اجمالي االنتاج السمكي في ( أن 1جدول رقم ) من تبين

( وذلك بحد 2018-2000الف طن خالل الفترة) 1205.88غ نحو مصر بل

،وحد أقصي بلغ  2000الف طن في عام  724.41ادني بلغ نحو

الف طن  1099.2، بزيادة قدرها نحو  2018الف طن في عام  1823.61نحو

 العام . وبتقدير معادلة االتجاة الزمني2000% من عام 151.74،يمثل نحو 

( الواردة  بالجدول 1ي في مصر تبين من المعادلة رقم)إلجمالي االنتاج السمك

بمقدار معنوي احصائيا بلغ اجمالي االنتاج السمكي في مصر  تزايد( 2رقم)

% من المتوسط العام  5.24سنوي بلغ نحو زيادة، بمعدل الف طن 63.17نحو

مما يعني  0.97خالل الفترة السابق االشارة اليها، وقد بلغ معامل التحديد نحو

% من التغيرات الحادثة في اجمالي االنتاج السمكي في مصر 97ن نحو أ

 .يعزي الي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن
 

 (2018-2000خالل الفترة ) اجمالي االنتاج السمكي في مصر والمصايد الطبيعية وبحيرة ناصر تطور.1جدول 

 السنوات

اجمالي  االنتاج 

 السمكي 

 في مصر

 )الف طن(

 سماك انتاج اال

من المصايد 

 الطبيعية

 )الف طن(

% 

لالنتاج السمكي من المصايد 

الطبيعية  الي اجمالي االنتاج 

 السمكي في مصر

انتاج االسماك من 

 المزارع 

 السمكية

 )الف طن(

% 

لالنتاج ااالسماك من المزارع 

الطبيعية  الي اجمالي االنتاج 

 رالسمكي في مص

انتاج االسماك 

في بيحيرة 

 ناصر

 طن( )الف

% 

انتاج بحيرة 

ناصر من االنتاج 

 السمكي في مصر

% 

انتاج بحيرة 

ناصر من  

 المصايد الطبيعية

2000 724.41 384.40 53.06 323.73 44.69 8.25 1.14 2.15 

2001 769.52 429.01 55.75 1002.35 130.26 12.13 1.58 2.83 

2002 801.47 425.40 53.08 358.89 44.78 22.10 2.76 5.20 

2003 875.99 431.12 49.22 1192.18 136.10 17.03 1.94 3.95 

2004 865.02 393.49 45.49 381.09 44.06 12.44 1.44 3.16 

2005 889.03 349.55 39.32 1370.12 154.11 15.29 1.72 4.37 

2006 970.93 375.89 38.71 430.22 44.31 19.10 1.97 5.08 

2007 1008.01 372.89 36.99 1464.87 145.32 13.76 1.37 3.69 

2008 1067.63 373.82 35.01 454.59 42.58 17.69 1.66 4.73 

2009 1092.89 387.40 35.45 1468.99 134.41 14.62 1.34 3.77 

2010 1304.79 385.20 29.52 606.10 46.45 16.42 1.26 4.26 

2011 1362.17 375.35 27.56 1570.22 115.27 16.700 1.23 4.45 

2012 1371.98 354.24 25.82 626.16 45.64 16.35 1.19 4.62 

2013 1454.41 356.86 24.54 1698.31 116.77 14.77 1.02 4.14 

2014 1481.88 344.79 23.27 649.53 43.83 19.56 1.32 5.67 

2015 1518.94 344.11 22.65 1781.73 117.30 18.17 1.20 5.28 

2016 1706.28 347.14 20.34 761.69 44.64 14.87 0.87 4.28 

2017 1822.80 371.05 20.36 1895.92 104.01 15.15 0.83 4.08 

2018 1823.61 373.16 20.46 1561.11 85.61 21.36 1.17 5.72 

 4.29 1.42 16.09 86.32 1031.46 34.56 377.62 1205.88 المتوسط
 .، أعداد مختلفةاحصاءات االنتاج السمكي  في مصر واإلحصاء،الجهاز المركزي للتعبئة العامة   -1المصدر: 

 احصاءات االنتاج السمكي  في مصر، أعداد مختلفة. .الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  – 2          
 

 تطور االنتاج السمكي من المصايد الطبيعية: - 2

من المصايد ( أن متوسط االنتاج السمكي 1جدول رقم ) تبين من

حد ( وذلك ب2018-2000الف طن خالل الفترة) 377.62بلغ نحو  الطبيعية

،وحد أقصي بلغ  2015الف طن في عام  344.11 ادني بلغ نحو

الف طن  87.01نحو ب قدر بتناقص،  2003الف طن في عام  431.12نحو

نتاج لال. وبتقدير معادلة االتجاة الزمني 2015% من عام 25.29،يمثل نحو 

الجدول ( الواردة  ب2تبين من المعادلة رقم)السمكي من المصايد الطبيعية 

بمقدار معنوي االنتاج السمكي من المصايد الطبيعية  تناقص( 2رقم)

% من  0.88سنوي بلغ نحو اقصتنالف طن، بمعدل  3.33احصائيا بلغ نحو

حديد الت المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة اليها، وقد بلغ معامل

 .0.55نحو

النتاج اسبية لالنتاج السمكي من المصايد الطبيعية الي اجمالي االهمية الن - 3

 السمكي:

( أن متوسط االهمية النسبية لالنتاج السمكي 1جدول رقم ) تبين من

خالل  % 34.56يد الطبيعية الي اجمالي االنتاج السمكي بلغ نحو من المصا

% في عام 20.34 ( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

، بتناقص قدر بنحو 2001% في عام 55.75،وحد أقصي بلغ نحو2016

. وبتقدير معادلة االتجاة 2016% من عام 174.09% ،يمثل نحو 35.41

ج السمكي من المصايد الطبيعية الي اجمالي االنتاج الزمني العام لنسبة االنتا

( تناقص االهمية 2( الواردة  بالجدول رقم)3السمكي تبين من المعادلة رقم)

النسبية لالنتاج السمكي من المصايد الطبيعية الي اجمالي االنتاج السمكي 

%، بمعدل تناقص سنوي بلغ 2.10بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو

لمتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة اليها، وقد بلغ % من ا 6.08نحو

 .0.95معامل التحديد نحو

 تطور االنتاج السمكي من المزارع السمكية: - 4

 ( أن متوسط االنتاج السمكي من المزارع1جدول رقم ) تبين من

( وذلك 2018-2000الف طن خالل الفترة) 1031.46السمكية بلغ نحو 

،وحد أقصي بلغ  2000الف طن في عام  323.73 بحد ادني بلغ نحو

الف  1572.19، بتزايد قدر بنحو  2017الف طن في عام  1895.92نحو

ني . وبتقدير معادلة االتجاة الزم2000% من عام 485.65طن ،يمثل نحو 

اردة  ( الو4لالنتاج السمكي من المزارع السمكية تبين من المعادلة رقم)

معنوي  ج السمكي من المزارع السمكية بمقدار( تزايد االنتا2بالجدول رقم)

ن % م 4.80الف طن، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو 49.55احصائيا بلغ نحو

حديد الت المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة اليها، وقد بلغ معامل

 .0.66نحو
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ج النتاسبية لالنتاج السمكي من المزارع السمكية الي اجمالي ااالهمية الن - 5

 السمكي:

لسمكي ( أن متوسط االهمية النسبية لالنتاج ا1جدول رقم ) تبين من

الل خ % 86.32من المزارع السمكية الي اجمالي االنتاج السمكي بلغ نحو 

% في عام 42.58 ( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

، بتناقص قدر بنحو  2003% في عام 154.11،وحد أقصي بلغ نحو2008

 . وبتقدير معادلة االتجاة2008% من عام 261.93% ،يمثل نحو 111.53

 نتاجالزمني لنسبة االنتاج السمكي من المزارع السمكية الي اجمالي اال

الهمية ا( تناقص 2( الواردة  بالجدول رقم)5السمكي تبين من المعادلة رقم)

ي كلسماالنسبية لالنتاج السمكي من المزارع السمكية الي اجمالي االنتاج 

ي %، مما يعني الثبات النسب0.28غير معنوي احصائيا بلغ نحو بمقدار 

اج النتالالهمية النسبية لالنتاج السمكي من المزارع السمكية الي اجمالي 

 السمكي حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.

 تطور االنتاج السمكي من بحيرة ناصر: - 6

أن متوسط االنتاج السمكي من بحيرة ( 1جدول رقم ) تبين من

( وذلك بحد 2018-2000الف طن خالل الفترة) 16.09ناصر بلغ نحو 

 22.10،وحد أقصي بلغ نحو 2000الف طن في عام  8.25 ادني بلغ نحو

، ثم اخذ في التذبذب  بين الزيادة والنقصان خالل  2003الف طن في عام 

الف طن في عام  21.36والفترة السابق االشارة اليها حتي وصل لنح

. وبتقدير معادلة االتجاة الزمني لالنتاج السمكي من بحيرة ناصر تبين 2018

( تزايد االنتاج السمكي من 2( الواردة  بالجدول رقم)6من المعادلة رقم)

الف طن، مما  0.23بحيرة ناصر بمقدار غير معنوي احصائيا بلغ نحو 

بحيرة ناصر حول المتوسط لالنتاج السمكي من  يعني الثبات النسبي

 الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.

مالي االنتاج الي اج بحيرة ناصراالهمية النسبية لالنتاج السمكي من  - 7

 السمكي:

( أن متوسط االهمية النسبية لالنتاج السمكي 1جدول رقم ) تبين من

خالل  % 1.42من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتاج السمكي بلغ نحو 

،وحد 2017% في عام 0.83( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

% ،يمثل 1.93، بتناقص قدر بنحو 2002% في عام 2.76أقصي بلغ نحو

. وبتقدير معادلة االتجاة الزمني لنسبة 2017% من عام 232.53نحو 

االنتاج السمكي من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتاج السمكي تبين من 

( تناقص االهمية النسبية لالنتاج 2( الواردة  بالجدول رقم)7لة رقم)المعاد

السمكي من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتاج السمكي بمقدار معنوي 

% من  3.87%، بمعدل تناقص سنوي بلغ نحو0.05احصائيا بلغ نحو

المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة اليها، وقد بلغ معامل التحديد 

 .0.53نحو

 

 (2018-2000تطور اجمالي االنتاج السمكي في مصر والمصايد الطبيعية وبحيرة ناصر خالل الفترة )لمعادالت االتجاه الزمنى العام  .2جدول 

 معدل التغير % المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات م

1 
 اجمالي االنتاجي السمكي في مصر

 )الف طن(

Ŷ=574.22+63.17x 
**)22.94 ( **)18.29( 

0.97 526.44 1205.88 5.24 

2 
  انتاج االسماك من المصايد الطبيعية

 )الف طن(

Ŷ=410.92-3.33x 
**)3.94-( **)242.64( 

0.55 15.52 377.62 0.88 

3 
% انتاج االسماك من المصايد الطبيعية الي اجمالي 

 االنتاج السمكي

Ŷ=55.58-2.10x 
**)18.96-(  **)43.96( 

0.95 359.49 34.56 6.08 

4 
  انتاج االسماك من المزارع السمكية

 )الف طن(

Ŷ=335.9+49.56x 

(2.29)*  ( 2.42)* 
0.66 5.83 1031.46 4.80 

5 
% انتاج االسماك من المزارع السمكية الي اجمالي 

 االنتاج السمكي

Ŷ=89.10-0.28x 
-) 50.1-(    **)4.26( 

0.40 0.22 86.32 - 

6 
 انتاج االسماك من بحيرة ناصر

 ف طن()ال

Ŷ=13.84+0.23x 
-)1.72(   **)9.24(  

0.34 2.93 16.09 - 

7 
ج % انتاج االسماك من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتا

 )الف طن(  السمكي

Ŷ=1.94-0.05x 
**)3.53-( **)11.52( 

0.53 12.49 1.42 3.87 

8 
د % انتاج االسماك من بحيرة ناصر الي اجمالي المصاي

 الطبيعية

Ŷ=3.32+0.09x 

(8.97)**    (2.98)** 
0.50 8.87 4.29 2.25 

 (19،.............،3، 2، 1= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث ،    Ŷحيث تشير  
2R  التحديد = معامل F =    القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة  النموذج ، =قيمة معنوية)T(  المحسوبة 

 غير معنوية( -، ) 0.05) *( مستوى معنوية                   0.01ة مستوى معنوي ( **)

 (1المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

المصايد مالي الي اج بحيرة ناصراالهمية النسبية لالنتاج السمكي من  - 8

 :الطبيعية

لسمكي ( أن متوسط االهمية النسبية لالنتاج ا1جدول رقم ) تبين من

خالل  % 4.29بلغ نحو  المصايد الطبيعيةالي اجمالي من بحيرة ناصر 

،وحد 2000% في عام 2.15( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

% ،يمثل 3.57قدر بنحو بتزايد ، 2018% في عام 5.72أقصي بلغ نحو

. وبتقدير معادلة االتجاة الزمني لنسبة 2000% من عام 166.05نحو 

ايد من المصر الي اجمالي االنتاج السمكي االنتاج السمكي من بحيرة ناص

االهمية  تزايد( 2( الواردة  بالجدول رقم)8تبين من المعادلة رقم)الطبيعية 

 من يالنسبية لالنتاج السمكي من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتاج السمك

د تزاي%، بمعدل 0.09بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو المصايد الطبيعية

ة % من المتوسط العام خالل الفترة السابق االشار 2.25سنوي بلغ نحو

 .0.50اليها، وقد بلغ معامل التحديد نحو

 تطور االنتاج السمكي من بحيرة ناصر:ثانيا :
حة يتناول هذا الجزء تطور االنتاج من االسماك الطازجة والممل

اصر نوالجمعيات العاملة في صيد االسماك واهم االصناف المنتجة  بحيرة 

 لي:  كما ي

 الطازجة من البحيرة: تطور انتاج االسماك  -1

( ان متوسط اجمالي االنتاج االسماك 3تبين من الجدول رقم )

 -2000الف طن خالل الفترة )  11.47الطازجة بحيرة ناصر بلغ نحو

، و حد  2000الف طن في عام  3.88( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

بين  االنتاج تتذبذب قدو  2002في عام الف طن  18.52اقصي بلغ نحو

. و بتقدير  2018الف طن في عام  15.95الزيادة والنقصان حتي بلغ نحو 

ناصر تبين الطازج  من بحيرة السمكي  لالنتاجمعادلة االتجاة الزمني العام 

( زيادة انتاج االسمك الطازجة من 4( من الجدول رقم )1من المعادلة رقم)

بمعدل زيادة الف طن ،  0.32ائيا بلغ نحو بحيرة ناصر بمقدار معنوي احص

السابق االشارة  الفترة خالل % من المتوسط العام 22.81سنوي بلغ نحو

 .0.70، وقد بلغ معامل التحديد نحو اليها 

الي اجمالي  ربحيرة ناصاالهمية النسبية لالنتاج السمكي الطازج  من  - 2

 انتاج البحيرة:

االهمية النسبية لالنتاج السمكي ( أن متوسط 3جدول رقم ) تبين من

خالل  % 70.64الطازج من بحيرة ناصر الي اجمالي البحيرة بلغ نحو 

% في عام 37.85( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

، بتزايد قدر بنحو 2016% في عام 109.37،وحد أقصي بلغ نحو2006

االتجاة . وبتقدير معادلة 2006% من عام 188.96% ،يمثل نحو 71.52

من بحيرة ناصر الي اجمالي االنتاج الطازج  الزمني لنسبة االنتاج السمكي 

( 4( الواردة  بالجدول رقم)2تبين من المعادلة رقم) البحيرةالسمكي من 

من بحيرة ناصر الي اجمالي الطازج تزايد االهمية النسبية لالنتاج السمكي 

%، بمعدل 1.27يا بلغ نحوبمقدار معنوي احصائ البحيرةاالنتاج السمكي من 
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% من المتوسط العام خالل الفترة السابق االشارة  1.80تزايد سنوي بلغ نحو

 .0.61اليها، وقد بلغ معامل التحديد نحو

 

 المملحة من البحيرة: تطور انتاج االسماك  -3

( ان متوسط اجمالي االنتاج االسماك 3تبين من الجدول رقم )

( 2018 -2000الف طن خالل الفترة )  4.08المملحة بحيرة ناصر بلغ نحو

 ، و حد اقصي بلغ 2016الف طن في عام  1.89و ذلك بحد ادني بلغ نحو

تي تتذبذب بين الزيادة والنقصان ح قدو  2006الف طن في عام  6.50نحو

مني . و بتقدير معادلة االتجاة الز 2018الف طن في عام  3.52بلغ نحو 

من  (3قم)من بحيرة ناصر تبين من المعادلة ر العام لالنتاج السمكي المملح 

 (تناقص انتاج االسمك المملحة من بحيرة ناصر بمقدار4الجدول رقم )

الف طن ، بمعدل تناقص سنوي بلغ  0.09معنوي احصائيا بلغ نحو 

وقد بلغ  السابق االشارة اليها ،الفترة % من المتوسط العام  خالل 2.25نحو

 .0.59معامل التحديد نحو 

 الي اجمالي ربحيرة ناصاالهمية النسبية لالنتاج السمكي المملحة  من  - 4

 انتاج البحيرة:

لسمكي ( أن متوسط االهمية النسبية لالنتاج ا3جدول رقم ) تبين من

خالل  % 26.78من بحيرة ناصر الي اجمالي البحيرة بلغ نحو  المملحة

ام % في ع12.71( وذلك بحد ادني بلغ نحو2018-2000الفترة)

قدر بنحو  بتناقص، 2000% في عام 52.97،وحد أقصي بلغ نحو2016

. وبتقدير معادلة االتجاة 2016% من عام 316.76% ،يمثل نحو 40.26

 النتاجامن بحيرة ناصر الي اجمالي  المملحالزمني لنسبة االنتاج السمكي  

( 4م)( الواردة  بالجدول رق4السمكي من البحيرة تبين من المعادلة رقم)

لي ي اجمامن بحيرة ناصر الالمملح  االهمية النسبية لالنتاج السمكي  تناقص

معدل %، ب1.19بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو البحيرةاالنتاج السمكي من 

% من المتوسط العام خالل الفترة السابق  4.45سنوي بلغ نحو تناقص

 .0.72االشارة اليها، وقد بلغ معامل التحديد نحو

زيادة انتاج االسماك الطازجة  من البحيرة  في  مما سبق يتضح

وجود نقص او تدهور في االسماك المملحة وذلك قد يكون راجع  تبين حين

الي ان االسماك المملحة تعتبر من االسماك المهاجرة المرتبطة بوقت 

 الفيضان.

 تطور انتاج االسماك الطازجة والمملحة من بحيرة ناصر خالل .3جدول 

 (2018-2000الفترة )

 السنوات

انتاج 

 االسماك

 الطازجة

 )الف طن(

% 

من انتاج 

 البحيرة

انتاج االسماك 

 المملحة

 )الف طن(

% 

من انتاج 

 البحيرة

اجمالي انتاج 

 البحيرة

 )الف طن(

2000 3.88 47.03 4.37 52.97 8.25 

2001 7.52 62.00 4.61 38.00 12.13 

2002 18.52 83.80 3.58 16.20 22.10 

2003 12.73 74.75 4.30 25.25 17.03 

2004 8.07 64.87 4.37 35.13 12.44 

2005 10.18 66.58 4.22 27.60 15.29 

2006 7.23 37.85 6.50 34.03 19.10 

2007 9.38 68.17 5.82 42.30 13.76 

2008 10.11 57.15 5.16 29.17 17.69 

2009 12.07 82.56 3.83 26.20 14.62 

2010 12.96 78.93 3.75 22.84 16.42 

2011 10.20 61.08 2.42 14.49 16.700 

2012 13.33 81.53 3.52 21.53 16.35 

2013 11.61 78.61 4.89 33.11 14.77 

2014 15.29 78.17 4.56 23.31 19.56 

2015 12.22 67.25 3.10 17.06 18.17 

2016 10.08 67.79 1.89 12.71 14.87 

2017 16.57 109.37 3.09 20.40 15.15 

2018 15.95 74.67 3.52 16.48 21.36 

 16.09 26.78 4.08 70.64 11.47 المتوسط
المصدر :وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، الهيئة 

العامة لمشروعات  التعمير و التنمية الزراعية ،فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر،اعداد 

 مختلفة.

 

 (2018-2000تطور انتاج االسماك الطازجة والمملحة من بحيرة ناصر خالل الفترة )معادالت االتجاه الزمنى العام ل .4جدول 

 معدل التغير % المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات م

1 
 انتاج االسماك الطازجة

 )الف طن(

Ŷ=8.25+0.32x 
**) 2.40(  **)5.40( 

0.70 5.78 11.47 2.81 

 سماك الطازجة من انتاج البحيرة% انتاج اال 2
Ŷ=57.94+1.27x 

*)2.18(  **)8.72( 
0.61 4.75 70.64 1.80 

3 
 المملحة  انتاج االسماك

 )الف طن(

Ŷ=4.99-0.09x 

*)2.18-(   **)10.41( 
0.59 4.76 4.08 2.25 

 المملحة من انتاج البحيرة% انتاج االسماك  4
Ŷ=38.70-1.19x 

**)3.43-(   **) 9.76( 
0.72 11.75 26.78 4.45 

 (19،.............،3، 2، 1= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث ،    Ŷحيث تشير  
2R  معامل التحديد = F =    قيمة معنوية النموذج ، = القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة)T(  المحسوبة 

                  0.01مستوى معنوية  ( **)

 (غير معنوية -، ) 0.05) *( مستوى معنوية 

 (3المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

 االسماك الطازجة من البحيرة:اهم اصناف  تطور انتاج ثالثا: 

ة بحيريتناول هذا الجزء اهم اصناف االسماك الطازجة المنتجة من ال

 كما يلي:

 ك البلطي:اسما  -1

نتاج ا( تبين ان متوسط 5لجدول رقم )باستعراض البيانات الواردة با

 -2004الف طن خالل الفترة ) 10.35اسماك البلطي من بحيرة ناصر بلغ نحو

 ، و حد اقصي 2007الف طن في عام  5.77( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

 الف طن 10.72، بتزايد قدر بنحو  2018الف طن في عام  16.49بلغ نحو

العام  . و بتقدير معادلة االتجاة الزمني 2007% من عام 185.79،يمثل نحو 

لجدول ( من ا1تبين من المعادلة رقم)اسماك البلطي من بحيرة ناصر لالنتاج 

غ ائيا بلبمقدار معنوي احصاسماك البلطي من بحيرة ناصر انتاج  تزايد(6رقم )

ام  % من المتوسط الع4.73سنوي بلغ نحو تزايدالف طن ، بمعدل  0.49نحو 

 .0.64ق االشارة اليها ، وقد بلغ معامل التحديد نحو خالل الساب

 السماك الطازجة:االبلطي من انتاج  السماكاالهمية النسبية   -2

( تبين ان متوسط  5باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

سماك الطازجة من بحيرة ناصر االالنسبة من انتاج اسماك البلطي الي انتاج 

( 2018 -2004اج االسماك الطازجة خالل الفترة )% من انت89.96بلغ نحو

، و حد اقصي بلغ نحو  2007% في عام 61.51و ذلك بحد ادني بلغ نحو

تذبذب بين الزيادة والنقصان حتي بلغ وقد ،  2006% في عام 142.32

لالهمية . و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام 2018% في عام 103.39نحو

بحيرة ناصر تبين  نتاج االسماك الطازجة فيلبلطي من اانتاج اسماك االنسبية 

سماك الالهمية النسبية النتاج (تزايد 6( من الجدول رقم )2من المعادلة رقم)

معنوي غير بمقدار في بحيرة ناصر  الطازجةسماك االمن انتاج البلطي 

مما يعني الثبات النسبي لالهمية النسبية النتاج ،  % 0.48احصائيا بلغ نحو 

في بحيرة ناصر حول المتوسط الطازجة سماك االمن انتاج  البلطي سماكا

 .الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها

 اسمك الساموس:  -3

( تبين ان متوسط انتاج 5باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

الف طن خالل الفترة  1.01اسماك الساموس من بحيرة ناصر بلغ نحو

، و  2007الف طن في عام  0.42و ذلك بحد ادني بلغ نحو (2018 -2004)

الف  1.02، بتزايد قدر بنحو  2018الف طن في عام  1.44حد اقصي بلغ نحو

. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني  2007% من عام 242.86طن ،يمثل نحو 

( من 3العام النتاج اسماك الساموس من بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)

( تزايد انتاج اسماك الساموس من بحيرة ناصر بمقدار معنوي 6ل رقم )الجدو

% من 4.71الف طن ، بمعدل تزايد سنوي بلغ نحو 0.05احصائيا بلغ نحو 
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المتوسط العام  خالل الفترة السابق االشارة اليها ، وقد بلغ معامل التحديد نحو 

0.55. 

 اك الطازجة:الهمية النسبية السمك الساموس من انتاج االسما  -4

 ( تبين ان متوسط 5باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

اصر رة نالنسبة من انتاج اسماك الساموس الي انتاج االسماك الطازجة من بحي

( و 2018 -2004% من انتاج االسماك الطازجة خالل الفترة )8.77بلغ نحو

غ نحو ، و حد اقصي بل 2007% في عام 4.48ذلك بحد ادني بلغ نحو

% 179.02% ،يمثل نحو 8.02، بتزايد قدر بنحو  2016% في عام 12.50

نتاج بية ال. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية النس2007من عام 

اسماك الساموس من انتاج االسماك الطازجة في بحيرة ناصر تبين من 

سماك النتاج ا(تزايد لالهمية النسبية 6( من الجدول رقم )4المعادلة رقم)

وي الساموس من انتاج االسماك الطازجة في بحيرة ناصر بمقدار  غير معن

ة النتاج % ، مما يعني الثبات النسبي لالهمية النسبي 0.04احصائيا بلغ نحو 

سط اسماك الساموس من انتاج االسماك الطازجة في بحيرة ناصر حول المتو

 الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.

 نتاج االسماك من االصناف االخري في البحيرة:ا  -5

( تبين ان متوسط انتاج 5باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

الف طن خالل  0.87االسماك من االصناف االخري من بحيرة ناصر بلغ نحو

الف طن في عام  0.07( و ذلك بحد ادني بلغ نحو 2018 -2004الفترة )

، بتناقص قدر  2008الف طن في عام  2.65نحو ، و حد اقصي بلغ 2018

. و بتقدير معادلة  2018% من عام 3685الف طن ،يمثل نحو  2.58بنحو 

االتجاة الزمني العام النتاج االسماك من االصناف االخري من بحيرة ناصر 

( تناقص انتاج االسماك من 6( من الجدول رقم )5تبين من المعادلة رقم)

 0.13حيرة ناصر بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو االصناف االخري من ب

% من المتوسط العام  خالل 14.87الف طن ، بمعدل تناقص سنوي بلغ نحو

 0.54الفترة السابق االشارة اليها ، وقد بلغ معامل التحديد نحو 

االهمية النسبية النتاج االسماك من االصناف اخري من انتاج االسماك   -6

 الطازجة:

( تبين ان متوسط انتاج االسماك 5بيانات الواردة بالجدول رقم )باستعراض ال

من االصناف االخري الي انتاج االسماك الطازجة من بحيرة ناصر بلغ 

( و ذلك 2018 -2004% من انتاج االسماك الطازجة خالل الفترة )8.60نحو

% 26.21، و حد اقصي بلغ نحو  2018% في عام 0.88بحد ادني بلغ نحو

% من 2928.41% ،يمثل نحو 25.77، بتناقص قدر بنحو  2008في عام

. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية النسبية لمتوسط انتاج 2018عام 

االسماك من االصناف االخري الي انتاج االسماك الطازجة في بحيرة ناصر 

نتاج (تناقص االهمية النسبية ال6( من الجدول رقم )6تبين من المعادلة رقم)

االسماك من االصناف االخري من انتاج االسماك الطازجة في بحيرة ناصر 

% ، بمعدل تناقص سنوي بلغ  1.44بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو 

% من المتوسط العام  خالل الفترة السابق االشارة اليها ، وقد بلغ 16.73نحو

 .0.63معامل التحديد نحو 
 

 (2018-2004السماك الطازجة من بحيرة ناصر خالل الفترة )تطور انتاج اهم اصناف ا .5جدول 

 السنوات
 سماك البلطياانتاج 

 )الف طن(

من انتاج  %

 االسماك الطازجة

 سماك اانتاج 

 )الف طن( الساموس

% 

 من انتاج البحيرة

صناف االسماك اانتاج 

 )الف طن( خرياال

من انتاج االسماك  %

 الطازجة

اجمالي انتاج االسماك 

 )الف طن( الطازجة

2004 6.34 76.66 0.92 11.12 1.01 12.21 8.27 

2005 8.84 86.84 0.97 9.53 1.21 11.89 10.18 

2006 10.29 142.32 0.81 11.20 1.29 17.84 7.23 

2007 5.77 61.51 0.42 4.48 1.72 18.34 9.38 

2008 8.48 83.88 0.55 5.44 2.65 26.21 10.11 

2009 7.71 63.88 0.81 6.71 1.92 15.91 12.07 

2010 10.13 78.16 1.15 8.87 1.20 9.26 12.96 

2011 11.54 113.14 1.01 9.90 0.62 6.08 10.20 

2012 11.51 86.35 1.13 8.48 0.39 2.93 13.33 

2013 10.10 86.99 0.94 8.10 0.18 1.55 11.61 

2014 12.77 83.52 1.10 7.19 0.27 1.77 15.29 

2015 12.94 105.89 1.40 11.46 0.28 2.29 12.22 

2016 10.90 108.13 1.26 12.50 0.15 1.49 10.08 

2017 11.39 68.74 1.24 7.48 0.14 0.84 16.57 

2018 16.49 103.39 1.44 9.03 0.07 0.44 15.95 

 11.70 8.60 0.87 8.77 1.01 89.96 10.35 المتوسط
 تلفة.ناصر،اعداد مخ مية بحيرةاعية ،فرع هيئة تنالمصدر :وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، الهيئة العامة لمشروعات  التعمير و التنمية الزر

 

 (2018-2004تطور انتاج  اهم االصناف االسماك الطازجة من بحيرة ناصر خالل الفترة )لمعادالت االتجاه الزمنى العام . 6جدول 

 معدل التغير % المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات م

1 
   انتاج البلطي

 )الف طن(

Ŷ=6.43+0.49x 

**)4.85(   **)6.99( 
0.64 23.47 10.35 4.73 

 ازجة% ا انتاج اسماك البلطي من انتاج االسماك الط 2
Ŷ=86.01+0.48x 

-)  0.37(   **)7.17( 
0.35 0.14 89.96 - 

3 
   انتاج الساموس

 )الف طن(

Ŷ=0.63+0.05x 

**)3.99( **)5.82( 
0.55 15.99 1.01 4.71 

 % انتاج اسماك الساموس من انتاج االسماك الطازجة 4
Ŷ=8.34+.04x 

-)0.38( **)6.51( 
0.34 0.15 8.77 - 

5 
  يخراالصناف االانتاج 

 )الف طن(

Ŷ=1.99-0.13x 

**) 3.88-( **)6.31( 
0.54 15.02 0.87 14.87 

6 
انتاج اسماك اصناف اخري من انتاج االسماك   %

 الطازجة

Ŷ=20.12-1.44x 

**)4.71-( **)7.24( 
0.63 22.17 8.60 16.73 

 المحسوبة  )T(لتي بين القوسين تعبر عن قيمة قيمة معنوية النموذج ، = القيمة ا   = F = معامل التحديد  2R(15.............،،3، 2، 1= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث ،    Ŷحيث تشير  

 غير معنوية( -، ) 0.05) *( مستوى معنوية                   0.01مستوى معنوية  ( **)

 (5المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

اك د االسمن لالنتاج السمكى من الجمعيات التعاونية لصيالوضع الراه -رابعا

 العاملة ببحيرة ناصر

لتي االنتاج السمكي للجمعيات التعاونية اسوف يتناول هذا الجزء 

ان هناك خمس جمعيات وجهات منها  تعمل في بحيرة ناصر والتي يتضح 

 اخري تقوم بالصيد في البحيرة كما يلي:

 

 

 الم(:الجمعية التعاونية )ا  -1

( تبين ان متوسط انتاج 7البيانات الواردة بالجدول رقم ) يتضح من

الف طن خالل  7.39من بحيرة ناصر بلغ نحو الجمعية التعاونية )االم(اسماك 

الف طن في عام  4.46( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018 -2004الفترة )

در ، بتزايد ق 2018الف طن في عام  11.27، و حد اقصي بلغ نحو 2004

. و بتقدير معادلة  2004% من عام 152.69الف طن ،يمثل نحو  6.81بنحو 

من بحيرة ناصر  اسماك الجمعية التعاونية )االم( االتجاة الزمني العام لالنتاج 
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اسماك الجمعية ( تزايد انتاج 8( من الجدول رقم )1تبين من المعادلة رقم)

 0.15وي احصائيا بلغ نحو معن غير من بحيرة ناصر بمقدارالتعاونية )االم( 

مما يعني الثبات النسبي النتاج اسماك الجمعية التعاونية )االم( من الف طن 

 .بحيرة ناصر حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها

 الهمية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية )االم(:ا  -2
( تبين ان متوسط نسبة 7) باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم

الف  44.79انتاج اسماك الجمعية التعاونية )االم( من بحيرة ناصر بلغ نحو

% من  35.85( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018 -2004طن خالل الفترة )

% 52.76، و حد اقصي بلغ نحو 2004اجمالي انتاج اسماك الجمعية في عام 

% من عام 47.17يمثل نحو % ،16.91، بتزايد قدر بنحو  2018في عام 

. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية النسبية النتاج اسماك  2004

( من الجدول 2الجمعية التعاونية )االم( من بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)

( تزايد االهمية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية )االم( من بحيرة 8رقم )

% مما يعني الثبات النسبي   0.28ر غير معنوي احصائيا بلغ نحو ناصر بمقدا

لالهمية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية )االم( من بحيرة ناصر حول 

 المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.
 

                               (2018-2004)حيرة ناصر خالل الفترة تطور االنتاج السمكي من الجمعيات التعاونية لصيد االسماك العاملة بب .7جدول 

 السنوات
الجمعية التعاونية 

 )الف طن( )االم(
اجمعية التعاونية 

 )الف طن( النوبية
 جمعية ابناء اسوان

 )الف طن(
 جمعية التكامل

 )الف طن(
 شركة  مصر

 اسوان)الف طن(
 اخريجمعيات 

 )الف طن(
اجمالي انتاج 

 البحيرة
 % االنتاج % االنتاج % االنتاج % االنتاج % االنتاج % االنتاج  )الف طن(

2004 4.46 35.85 1.45 11.66 1.51 12.14 0.13 1.05 0.53 4.26 4.37 35.13 12.44 
2005 8.05 52.65 4.02 26.29 1.74 11.38 0.26 1.70 0.52 3.40 0.71 4.64 15.29 
2006 9.02 47.23 6.03 31.57 1.72 9.01 0.46 2.41 0.53 2.77 1.36 7.12 19.10 
2007 5.59 40.63 3.49 25.36 1.36 9.88 0.46 3.34 0.21 1.53 2.65 19.26 13.76 
2008 6.65 37.59 6.18 34.93 1.75 9.89 0.58 3.28 0.23 1.30 0.73 4.13 17.69 
2009 6.93 47.40 4.64 31.74 1.69 11.56 0.45 3.08 0.29 1.98 0.33 2.26 14.62 
2010 8.08 49.21 5.65 34.41 1.76 10.72 0.40 2.44 0.19 1.16 0.12 0.73 16.42 
2011 8.13 48.68 5.47 32.75 2.29 13.71 0.54 3.23 0.16 0.96 0.01 0.06 16.70 
2012 7.38 45.14 6.16 37.68 2.19 13.39 0.56 3.43 70.0  0.42 0.03 0.18 16.35 
2013 5.73 38.79 6.01 40.69 2.22 15.03 0.76 5.15 0.05 0.35 0.01 0.07 14.77 
2014 7.84 40.08 7.79 39.83 2.74 14.01 0.89 4.55 0.30 1.53 0.01 0.05 19.56 
2015 7.49 41.22 6.65 36.60 2.99 16.46 0.54 2.97 0.49 2.70 0.01 0.06 18.17 
2016 6.67 44.86 4.88 32.82 2.27 15.27 0.43 2.89 0.65 4.37 0.01 0.07 14.87 
2017 7.54 49.77 4.06 26.80 2.33 15.38 0.49 3.23 0.72 4.75 0.1 0.66 15.15 
2018 11.27 52.76 4.63 21.68 4.01 18.77 0.47 2.20 0.89 4.17 0.01 0.05 21.36 

 16.42 4.96 0.70 2.38 0.39 3.00 0.49 13.11 2.17 30.99 5.14 44.79 7.39 المتوسط
 نمية بحيرة ناصر،اعداد مختلفة.الزراعية ،فرع هيئة ت   التنميالمصدر :وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، الهيئة العامة لمشروعات  التعمير و 

 

 (2018-2004) رةالل الفتتطور االنتاج االسمكي من الجمعيات التعاونية لصيد االسماك العاملة ببحيرة ناصر خمعادالت االتجاه الزمنى العام ل .8 جدول
 معدل التغير % المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات م

1 
 الجمعية التعاونية )االم( 

 )الف طن(
Ŷ=6.22+0.15x 

-)1.63(   **)7.63( 
0.36 2.66 7.39 - 

2 
مالي االسماك من الجمعية التعاونية )االم( من اج% انتاج 

 ةانتاج البحير
Ŷ=42.57+0.28x 

-)840.(   **)14.20( 
0.29 0.71 44.79 - 

3 
 الجمعية التعاونية  النوبية 

 )الف طن(
Ŷ=4.07+0.13x 

-)1.53(  **)5.13( 
0.39 2.36 5.44 - 

4 
ي جماللتعاونية النوبية من ا% انتاج االسماك من الجمعية ا

 انتاج البحيرة
Ŷ=26.41+0.57x 

-)1.28(    **)6.52( 
0.38 1.65 30.99 - 

5 
 اسوان ءجمعية ابنا
 )الف طن(

Ŷ=1.18+0.12x 
   **)5.30)**) 5.08 ( 

0.67 25.84 2.17 5.72 

6 
% انتاج االسماك من جمعية اسوان من اجمالي انتاج 

 البحيرة
Ŷ=8.82+0.54x 

**)6.18( **)11.20( 
0.75 38.24 13.11 4.09 

7 
 جمعية التكامل 

 )الف طن(
Ŷ=0.33+0.02x 

(3.82)**    (2.11)* 
0.55 4.41 0.49 4.07 

8 
% انتاج االسماك من جمعية التكامل من اجمالي انتاج 

 البحيرة
Ŷ=2.22+0.11x 

-)1.71(    **)4.31( 
0.33 2.93 3.00 - 

9 
 شركة مصر اسوان 

 )الف طن(
Ŷ=0.24+0.02x 

-)1.22(    -)1.83( 
0.30 1.50 0.39 - 

10 
 من اجمالي انتاج شركة مصر اسوان% انتاج االسماك من 

 البحيرة
Ŷ=1.90+0.06x 

-)0.65(    *)2.26( 
0.29 0.42 2.38 - 

11 
 اخري 

 )الف طن(
Ŷ=2.25-0.19x 

**)3.49-( **)4.46( 
0.53 12.16 0.70 27.85 

12 
 ي % انتاج االسماك من اخر
 من اجمالي انتاج البحيرة

Ŷ=16.36-1.42x 
**)3.11-(    **)3.93( 

0.52 9.67 4.96 28.67 

 المحسوبة  )T(عبر عن قيمة مة التي بين القوسين تقيمة معنوية النموذج ، = القي   = F = معامل التحديد  2R(15،.............،3، 2، 1= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث ،    Ŷحيث تشير  

 غير معنوية( -، ) 0.05) *( مستوى معنوية                   0.01مستوى معنوية  ( **)

 (7المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

 الجمعية التعاونية النوبية:  -3

نتاج ا( تبين ان متوسط 7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

ن خالل الف ط 5.14من بحيرة ناصر بلغ نحو النوبيةاسماك الجمعية التعاونية 

الف طن في عام  1.45( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018 -2004الفترة )

، بتزايد قدر  2014الف طن في عام  7.79، و حد اقصي بلغ نحو 2004

لة . و بتقدير معاد 2004% من عام 437.24الف طن ،يمثل نحو  6.34حو بن

صر يرة نان بحم  النوبيةاالتجاة الزمني العام لالنتاج اسماك الجمعية التعاونية 

جمعية ( تزايد انتاج اسماك ال8( من الجدول رقم )3تبين من المعادلة رقم)

 0.13حو احصائيا بلغ نمن بحيرة ناصر بمقدار غير معنوي  النوبيةالتعاونية 

من  ةنوبيالالف طن مما يعني الثبات النسبي النتاج اسماك الجمعية التعاونية 

 ا.بحيرة ناصر حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليه

 

 همية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية النوبية:اال  -4
سبة ن( تبين ان متوسط 7) باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم

%  30.99انتاج اسماك الجمعية التعاونية النوبية من بحيرة ناصر بلغ نحو

% من اجمالي  11.66بحد ادني بلغ نحو ( و ذلك2018 -2004خالل الفترة )

م % في عا40.69، وحد اقصي بلغ نحو 2004انتاج اسماك الجمعية في عام 

.  2004% من عام 248.97نحو % ،يمثل 23.03، بتزايد قدر بنحو  2013

 لجمعيةاك اوبتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية النسبية النتاج اسم

دول رقم ( من الج4التعاونية النوبية من بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)

 بحيرة ية منهمية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية النوباال( تزايد 8)

لنسبي  % مما يعني الثبات ا 0.57ير معنوي احصائيا بلغ نحو ناصر بمقدار غ

 صر حولة نالالهمية النسبية النتاج اسماك الجمعية التعاونية النوبية من بحير

 المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.
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 جمعية ابناء اسوان:  -5
اسماك جمعية  ط انتاج( تبين ان متوس7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

( و 2018 -2004الف طن خالل الفترة ) 2.17ابناء اسوان من بحيرة ناصر بلغ نحو
الف  4.01، و حد اقصي بلغ نحو 2007الف طن في عام  1.36ذلك بحد ادني بلغ نحو

% من 194.85الف طن ،يمثل نحو  2.65، بتزايد قدر بنحو  2018طن في عام 
وان من بناء اسانتاج اسماك جمعية الاالتجاة الزمني العام . و بتقدير معادلة  2007عام

سماك جمعية ابناء ( تزايد انتاج ا8( من الجدول رقم )5بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)
ل زيادة الف طن ،بمعد 0.12اسوان من بحيرة ناصر بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو 

 ا،وقد بلغرة السابق االشارة اليه% من المتوسط العام خالل الفت5.72سنوي بلغ نحو
 . 0.67معامل التحديد نحو

 ن:نتاج اسماك ابناء اسواالاالهمية النسبية   -6
انتاج اسماك  ( تبين ان متوسط نسبة7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

( و 2018 -2004% خالل الفترة ) 13.11جمعية ابناء اسوان من بحيرة ناصر بلغ نحو
، و حد  2006% من اجمالي انتاج اسماك الجمعية في عام  9.01ادني بلغ نحو ذلك بحد

% ،يمثل نحو 9.76، بتزايد قدر بنحو  2018% في عام 18.77اقصي بلغ نحو
ج ة النتاالنسبي . و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية 2006% من عام 108.32

( 8جدول رقم )( من ال6ين من المعادلة رقم)اسماك جمعية ابناء اسوان من بحيرة ناصر تب
ي ار معنوبمقد همية النسبية النتاج اسماك جمعية ابناء اسوان من بحيرة ناصراالتزايد 

عام % من المتوسط ال4.09،بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو% 0.54احصائيا بلغ نحو 
 . 0.75خالل الفترة السابق االشارة اليها،وقد بلغ معامل التحديد نحو

 جمعية التكامل:  -7
تاج اسماك ( تبين ان متوسط ان7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

 -2004الف طن خالل الفترة ) 0.49جمعية التكامل من بحيرة ناصر بلغ نحو
لغ ب، و حد اقصي  2000الف طن في عام  0.13( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

حو الف طن ،يمثل ن 1.02قدر بنحو ، بتزايد  2014الف طن في عام  0.89نحو
ك ج اسما. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالنتا 2004% من عام784.62

( تزايد 8م )( من الجدول رق7جمعية التكامل من بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)
 0.02 نحو انتاج اسماك جمعية التكامل من بحيرة ناصر بمقدار معنوي احصائيا بلغ

رة % من المتوسط العام خالل الفت4.07طن ،بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو الف
 . 0.55السابق االشارة اليها،وقد بلغ معامل التحديد نحو

 امل:نتاج اسماك جمعية التكالاالهمية النسبية   -8
سبة انتاج ( تبين ان متوسط ن7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

 -2004خالل الفترة ) % 3.00حيرة ناصر بلغ نحواسماك جمعية التكامل من ب
ة في % من اجمالي انتاج اسماك الجمعي 1.05( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

، بتزايد قدر بنحو  2014% في عام 4.55، وحد اقصي بلغ نحو 2004عام 
مني . وبتقدير معادلة االتجاة الز 2004% من عام 333.33% ،يمثل نحو 3.5

ن مبين تلنسبية النتاج اسماك جمعية التكامل من بحيرة ناصر العام لالهمية ا
سماك جمعية اهمية النسبية النتاج اال( تزايد 8( من الجدول رقم )8المعادلة رقم)

ا % مم 0.11التكامل من بحيرة ناصر بمقدار غير معنوي احصائيا بلغ نحو 
حيرة ن بامل ميعني الثبات النسبي  لالهمية النسبية النتاج اسماك جمعية التك

 ناصر حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.

 جمعية شركة مصر اسوان:  -9
تاج اسماك ( تبين ان متوسط ان7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

ة الف طن خالل الفتر 0.39من بحيرة ناصر بلغ نحو شركة مصر اسوانجمعية 
 0.05ذلك بحد ادني بلغ نحو النقصان وين الزيادة وقد تذبذب ب( و2018 -2004)

 و.   2018الف طن في عام  0.89، و حد اقصي بلغ نحو 2013الف طن في عام 
ن مسوان جمعية شركة مصر انتاج اسماك البتقدير معادلة االتجاة الزمني العام 

 اسماك ( تزايد انتاج8( من الجدول رقم )9بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)
حو نمن بحيرة ناصر بمقدار غير معنوي احصائيا بلغ جمعية شركة مصر اسوان 

سوان جمعية شركة مصر االف طن مما يعني الثبات النسبي النتاج اسماك  0.02
 ها.من بحيرة ناصر حول المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة الي

 سوان:نسبية النتاج اسماك جمعية شركة مصر ااالهمية ال  -10
بة انتاج ( تبين ان متوسط نس7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

ة خالل الفتر % 2.38اسماك جمعية شركة مصر اسوان من بحيرة ناصر بلغ نحو
 0.35و ذلك بحد ادني بلغ نحونقصان وقد تذبذب بين الزيادة وال( 2018 -2004)

% 4.75و حد اقصي بلغ نحو ، 2013% من اجمالي انتاج اسماك الجمعية في عام 
اك اج اسمة النت. و بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لالهمية النسبي2017في عام 

جدول ( من ال10من بحيرة ناصر تبين من المعادلة رقم)جمعية شركة مصر اسوان 
ن بحيرة مجمعية شركة مصر اسوان همية النسبية النتاج اسماك اال( تزايد 8رقم )

سبي  % مما يعني الثبات الن 0.06ر غير معنوي احصائيا بلغ نحو ناصر بمقدا
ول حمن بحيرة ناصر جمعية شركة مصر اسوان لالهمية النسبية النتاج اسماك 

 المتوسط الحسابي خالل الفترة السابق االشارة اليها.
 جمعيات اخري:ال  -11

اج اسماك ( تبين ان متوسط انت7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

 -2004الف طن خالل الفترة ) 0.70الجمعيات االخري من بحيرة ناصر بلغ نحو

الف طن  0.01( وقد تذبذب بين الزيادة والنقصان و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

،  و  2004الف طن في عام  4.37في غالبية اعوام البحث ، و حد اقصي بلغ نحو

نتاج اسماك الجمعيات االخري من بحيرة بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لال

( تناقص انتاج اسماك 8( من الجدول رقم )11ناصر تبين من المعادلة رقم)

الف  0.19الجمعيات االخري من بحيرة ناصر بمقدار معنوي احصائيا بلغ نحو 

% من المتوسط العام خالل الفترة السابق 27.85سنوي بلغ نحو تناقصطن ،بمعدل 

  .0.53قد بلغ معامل التحديد نحواالشارة اليها،و

  :خرياالجمعيات ال من الهمية النسبية لالنتاج اسماكا  - 12
بة انتاج ( تبين ان متوسط نس7باستقراء البيانات الواردة بالجدول رقم )

 -2004% خالل الفترة )4.96اسماك الجمعيات االخري من بحيرة ناصر بلغ نحو

  في عام  % من اجمالي انتاج اسماك الجمعية 0.05( و ذلك بحد ادني بلغ نحو2018

. و بتقدير معادلة 2004% في عام 35.13، و حد اقصي بلغ نحو2018،2014

 بحيرة ي مناالتجاة الزمني العام لالهمية النسبية النتاج اسماك الجمعيات االخر

سبية لالهمية الن تناقص( 8( من الجدول رقم )12ناصر تبين من المعادلة رقم)

حو لغ نباسماك الجمعيات االخري من بحيرة ناصر بمقدار معنوي احصائيا  النتاج

رة % من المتوسط العام خالل الفت28.67سنوي بلغ نحو تناقص%،بمعدل  1.42

 . 0.52السابق االشارة اليها،وقد بلغ معامل التحديد نحو

 تطور عدد العمالة ومراكب الصيد في البحيرة -خامسا

ك عددالعمالة التي تعمل في صيد االسمايتناول هذا الجزء تطور 

 وعدد مراكب الصيد التي تعمل في البحيرة كما يلي:

 في البحيرة: عدد العمالة )الصيادين(تطور   -1
بلغ  د الصيادين في بحيرة ناصرد( ان متوسط ع9تبين من الجدول رقم )

ب عدد الصيادين في ( وتذبذ2018 -2000الف صياد خالل الفترة ) 8.26نحو
في عام  الف صياد 6.55ذلك بحد ادني بلغ نحو ادة والنقصان ولبحيرة بين الزيا

 .   2000في عام  الف صياد 9.14، و حد اقصي بلغ نحو 2014
 

ة تطور عددالصيادين ومراكب الصيد في بحيرة ناصر خالل الفتر .9جدول 

(2000-2018) 
 )مركب( عدد مراكب الصيد )صياد( عدد العمالة )الصيادين( السنوات

2000 9141 3047 
2001 9138 3046 
2002 9138 3046 
2003 9138 3046 
2004 9138 3046 
2005 8715 2905 
2006 8781 2927 
2007 8781 2927 
2008 8790 2930 
2009 8400 2800 
2010 8889 2963 
2011 7578 2526 
2012 7272 2424 
2013 7017 2339 
2014 6552 2184 
2015 4758  2528 
2016 7586 2529 
2017 7643 2548 
2018 7653 2551 

 2753 8260 المتوسط
ة ئة العاموة السمكية ، الهيوزارة الزراعة واستصالح االراضي ، الهيئة العامة لتنمية الثر - 1المصدر :

 فة.مختل لمشروعات  التعمير و التنمية الزراعية ،فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر،اعداد

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،احصاءات االنتاج السمكي في مصر  – 2            

 ،اعداد مختلفة.
 

ن صر تبية ناو بتقدير معادلة االتجاة الزمني العام لعدد الصيادين في بحير
ة ناصر ( تناقص عدد الصيادين في بحير10( من الجدول رقم )1من المعادلة رقم)

صياد ، بمعدل تناقص سنوي بلغ  126ا بلغ نحو بمقدار معنوي احصائي
 معامل د بلغ% من المتوسط العام  خالل الفترة السابق االشارة اليها ، وق1.53نحو

 .0.71التحديد نحو 

 في البحيرة: عدد مراكب الصيدتطور   -2
( حيث تبين ان كل مركب من مراكب الصيد 9تبين من الجدول رقم )

ن لذا فان متوسط عدد مراكب الصيد في بحيرة ناصر يعمل عليها عدد ثالث صيادي
( وتذبذب عدد مراكب 2018 -2000الف مركب خالل الفترة ) 2.75بلغ نحو

الف مركب  2.18الصيد في البحيرة بين الزيادة والنقصان و ذلك بحد ادني بلغ نحو
. و بتقدير  2000الف مركب في عام  3.05، و حد اقصي بلغ نحو 2014في عام 

ة االتجاة الزمني العام لعدد مراكب الصيد في بحيرة ناصر تبين من المعادلة معادل
( تناقص عدد مراكب الصيد في بحيرة ناصر بمقدار 10( من الجدول رقم )2رقم)

مركب صيد ، بمعدل تناقص سنوي بلغ  42.16معنوي احصائيا بلغ نحو 
يها ، وقد بلغ معامل % من المتوسط العام  خالل الفترة السابق االشارة ال1.51نحو

 .0.70التحديد نحو 



 طلعت فوزي شيماء  وحسين حسن علي ادم 

462 

 (2018-2000تطور عددالصيادين ومراكب الصيد في بحيرة ناصر خالل الفترة )معادالت االتجاه الزمنى العام ل .10جدول 
 معدل التغير % المتوسط 2R F المعادالت المتغيرات م

1 
 عدد العمالة 

 )صياد( )الصيادين(
Ŷ=9525-126.48x 

**)6.43- ( **)42.46( 
0.71 41.33 8260 1.53 

2 
   عدد مراكب الصيد

 )مركب(
Ŷ=3175-42.16x 

**) 6.42-( **)40.42( 
0.70 41.31 2753 1.51 

 المحسوبة  )T(القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة  ية النموذج ، =قيمة معنو   =  F      = معامل التحديد2R      (19،.............،3، 2، 1= متغير الزمن ) X= القيمة التقديرية للظاهرة موضع البحث ،   Ŷحيث تشير  

 (غير معنوية -، ) 0.05) *( مستوى معنوية                        0.01مستوى معنوية  ( **)

 (9المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )
 

 موسمية االنتاج السمكي في بحيرة ناصر:  سادسا:

 وهى واحدة سنة خالل تحدث تغيرات هي ميةالموس بالتغيرات يقصد

 السنة. شهور خالل معينة ظاهرة تغيرات عن عبارة

 اكاألسم أنواع بإختالف السمكي اإلنتاج في الموسمية تفسير ويمكن

 لغذاءا توافر ومدى تواجدها وأماكن تكاثرها ومواعيد طريقة معيشتها حيث من

 البيئية للتغيرات وإستجابتها هامالئمت وكذلك مدى السنة مدار على لها الالزم

ً  المختلفة، والطبيعية  مستوى لمث األخرى العوامل االقتصادية تأثير عن وأيضا

 اليباألس تطور ومدى اإلنتاج عناصر بين العالقة طبيعة و اإلنتاجية القوى

 كانت اءسو لألسماك الموسمية التقلبات دراسة . وتعتبرالمستخدمة التكنولوجية

 من العديد إلى التقلبات تلك تعزى حيث األهمية بمكان من األسعار وأ اإلنتاج في

 رضيةع ثرات مؤ يكون قد والبعض اآلخر باإلنتظام، بعضها يتسم قد المؤثرات

 من لتخلصا معينة في لفترة الموسمية وتحليل التقلبات دراسة وتفيد فجائية، أو

 من أكثر ناكوهالحالية. يةالزمن اإلتجاهات تقييم في تفيد كما الموسمية تلك آثار

 تجاهوطريقة اإل ، البسيطة الطريقة :ومنها الموسمية التغيرات لقياس طريقة

 .النتقاليةا المتغيرات بإستخدام المتعدد اإلنحدار طريقة إلى باإلضافة النسبي،

 ذأخ على أساساً  الموسمية التغيرات قياس في   البسيطة الطريقة وتعتمد

 لكافة العام المتوسط حساب ثم شهر لكل أو سنة ربع لكل قيم الظاهرة متوسطات

 علي شهر كل أو سنة ربع كل قسمة ذلك ويلي  أو الشهر السنة أرباع متوسطات

 شهر، لكل أو سنة ربع لكل القياسية الموسمية األرقام فينتج المتوسط متوسط

 على دهاماإعت يعاب عليها أنه إال إجرائها، وبساطة بسهولة الطريقة هذه وتتميز

 مما يقلل ىاألخر التغيرات من وغيره العام االتجاه أثر إزالة بدون الظواهر قيم

 .(3، 2، 1)الناتجة الموسمية القياسية األرقام دقة من

 ابحس ( وبعد 11) وباستخدام الطريقة البسيطة كما في الجدول رقم

 يعبوالر الشتاء وهى العام يف مواسم األربعة خالل إنتاج الشهور متوسط

 العام والمتوسط موسم، لكل المتوسط الموسمي وحساب والخريف والصيف

موسمية االنتاج  (وذلك لدراسة 2018-2016الفترة ) خالل مواسم األربعة في

وسي الم الدليل أن وتبين ،طن  1344.83نحوبلغ  والذي السمكي في البحيرة

 لخال الترتيب على %108.66%،95.28% ،83.13، %112.93 نحو بلغ

 خريفوال الشتاء موسمفي  اإلنتاج فترات زيادة يوضح ي والذ العام، مواسم

 ي موسمف  اإلنتاج يقل بينما األسعار، ارتفاع و الحرارة درجة إلنخفاض وذلك

 النشاط وقلة األسعار وإنخفاض الحرارة درجة إلرتفاع والصيف الربيع

 لموسميا الدليل في قيمة وأقل أكبر قسم وهو الموسمية وبلغ معامل ،ياإلنتاج

 .الموسمية فترة خالل 1.36 نحو قيمته بلغت ي والذ
 

توسط التقلبات الموسمية لالنتاج السمكي في بحيرة ناصر خالل م .11جدول 

 (2018-2016الفترة)
 معامل الموسمية الدليل الموسمي االنتاج الموسمي الشهر الموسم

 الشتاء
   1408 يناير
   1385 فبراير
   1763 مارس

  112.93 1518.67  الموسمي المتوسط

 الربيع
   947 ابريل
   1223 مايو
   1184 يونية

 1.36 83.13 1118  المتوسط الموسمي

 الصيف
   1106 يوليو

   1583 اغسطس
   1155 سبتمبر

  95.28 1281.33  المتوسط الموسمي

 الخريف
   1474 اكنوبر
   1464 نوفمبر
   1446 ديسمبر

  108.66 1461.33  المتوسط الموسمي
   1344.83  المتوسط العام

المصدر: جمعت وحسبت من: بيانات الهيئة العامة لتنمية البحيرة ،مركز البحوث السمكية ،بيانات 

 غير منشورة
 

 موسمية االنتاج السمكي  الصناف االسماك في بحيرة ناصر: سابعا:

م غيرات الموسمية الشهرية الهسوف يتناول هذا الجزء دراسة الت

 اصناف االسماك ببحيرة ناصر ومنها اسماك البطلي والساموس واالسماك

 الطازجة والمملحة كما يلي:

 لموسمية السماك البلطي في بحيرة ناصر:التغيرات ا  -1

ان اجمالي متوسط شهور السنة بلغ  (12من الجدول رقم ) يتضح

وقد بلغ متوسط انتاج شهور السنة  (2018-2016طن خالل الفترة) 3327نحو

ر طن ،وقد سجلت اشهر مارس ،ابريل ،فبراير،يناير اعلي شهو 277.25نحو

وقدر  اشهر السنة، % من اجمالي46.38طن ،تمثل نحو 1543انتاج بنحو 

 %128.04 %،132.01، %170.96الدليل الموسمي لهذه الشهور بنحو 

سبتمبر في اشهر يوليو ،يونيو ،% علي الترتيب، وقد بلغ اقل انتاج 125.52،

من  %15.70طن ،تمثل نحو  522بمتوسط انتاج لالشهر الثالثة بلغ نحو 

اجمالي اشهر السنة وقدر الدليل الموسمي لهذه الشهور بنحو 

 % علي الترتيب.%64.20،%62.40،61.68

 لموسمية السماك الساموس في بحيرة ناصر:التغيرات ا  -2

ك ان اجمالي متوسط شهور السنة السما (12تبين من الجدول رقم )

غ متوسط ( وقد بل2018-2016طن خالل الفترة) 1309الساموس بلغ نحو

طن ،وقد سجلت اشهر اغسطس  109.08انتاج شهور السنة نحو

 %39.88طن ،تمثل نحو 522،اكتوبر،ابريل،مارس اعلي شهور انتاج بنحو 

لشهور بنحو من اجمالي اشهر السنة،وقدر الدليل الموسمي لهذه ا

% علي الترتيب، وقد بلغ اقل %108.17،%111.84،%119.17،139.34

 263حو لغ نبانتاج في اشهر فبراير،يناير ،يونيو بمتوسط انتاج لالشهر الثالثة 

هذه % من اجمالي اشهر السنة وقدر الدليل الموسمي ل20.09طن ،تمثل نحو 

 % علي الترتيب.88.01%،80.67%،72.42الشهور بنحو 

 التغيرات الموسمية لالسماك الطازجة في بحيرة ناصر:  -3

اك ( ان اجمالي متوسط شهور السنة لالسم12تبين من الجدول رقم )

غ متوسط ( وقد بل2018-2016طن خالل الفترة) 13719الطازجة بلغ نحو

طن ،وقد سجلت اشهر مارس  1143.25انتاج شهور السنة نحو

طن ،تمثل  5274اج بنحو ،ابريل،اغسطس، اكتوبر اعلي شهور انت

 % من اجمالي اشهر السنة،وقدر الدليل الموسمي لهذه الشهور38.44نحو

% علي الترتيب، وقد 110.12%،110.04%،111.35%،129.81بنحو 

ثة الثال شهربلغ اقل انتاج في اشهر يونيو،يوليو ،سبتمبر،مايو بمتوسط انتاج لال

ليل اشهر السنة وقدر الد % من اجمالي26.06طن ،تمثل نحو  3575بلغ نحو 

% علي 85.55%،84.15%،72.86%،70.15الموسمي لهذه الشهور بنحو 

 الترتيب.

 لتغيرات الموسمية لالسماك المملحة في بحيرة ناصر:ا  -4

اك ( ان اجمالي متوسط شهور السنة لالسم12تبين من الجدول رقم )

متوسط انتاج ( وقد بلغ 2018-2016طن خالل الفترة) 2919المملحة بلغ نحو

طن ،وقد سجلت اشهر يونيو ،اغسطس ،يوليو،  243.25شهور السنة نحو

% من اجمالي اشهر 34.36طن ،تمثل نحو 1003اعلي شهور انتاج بنحو 

 %134.84، %159.92السنة،وقدر الدليل الموسمي لهذه الشهور بنحو 

تمبر سب% علي الترتيب، وقد بلغ اقل انتاج في اشهر ابريل،ديسمبر ،117.57،

 % من18.29طن ،تمثل نحو  534بمتوسط انتاج لالشهر الثالثة بلغ نحو 

اجمالي اشهر السنة وقدر الدليل الموسمي لهذه الشهور بنحو 

 % علي الترتيب.%79.34،%78.11،62.08

وتشير نتائج معامل الموسمية الي انة ارتفع ليصل اقصاة في 

،يليه  2.14البلطي بنحو  ،يليه اسماك 2.85االسماك المملحة حيث بلغ نحو 

،وهذا يعني  1.85،يليه االسماك الطازجة بنحو 1.92اسماك الساموس بنحو 

تشتت الكميات المنتجة حول متوسطها السنوي بنسبة اكبر في االسماك المملحة 

 عنها في اسماك البلطي واقل تشتتا في االسماك الطازجة. 
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 (2018-2016) تاج السمكي الهم اصناف االسماك  في بحيرة ناصر خالل متوسط الفترةالتغيرات الموسمية  الشهرية لالن .12جدول 

 البيان
 )طن( االسماك المملحة )طن(االسماك الطازجة )طن( الساموس )طن( البلطي

 الموسمية متوسط الموسمية متوسط الموسمية متوسط الموسمية متوسط

 84.28 205 107.76 1232 80.67 88 125.52 348 يناير

 88.39 215 101.55 1161 72.42 79 128.04 355 فبراير

 114.29 278 129.81 1484 108.17 118 170.96 474 مارس

 62.08 151 111.35 1273 111.84 122 132.01 366 ابريل

 104.01 253 85.55 978 100.84 110 75.38 209 مايو

 159.92 389 70.15 802 88.01 96 62.40 173 يونيو

 117.57 286 72.86 833 92.59 101 61.68 171 يوليو

 134.84 328 110.04 1258 139.34 152 84.76 235 اغسطس

 79.34 193 84.15 962 93.51 102 64.20 178 سبتمبر

 87.98 214 110.12 1259 119.17 130 92.34 256 اكتوبر

 89.21 217 107.94 1234 106.34 116 94.14 261 نوفمبر

 78.11 190 108.73 1243 87.09 95 108.57 301 ديسمبر

 1200.00 2919 1200.00 13719 1200.00 1309 1200.00 3327 االجمالي

 100.00 243.25 100.00 1143.25 100.00 109.08 100.00 277.25 متوسط الشهور

  2.85  1.85  1.92  2.14 معامل الموسمية
 لتنمية البحيرة ،مركز البحوث السمكية ،بيانات غير منشورةالمصدر: جمعت وحسبت من: بيانات الهيئة العامة 

 

رة بحي التقدير االحصائي للعوامل المؤثرة علي االنتاج السمكي في  ثامنا:

 ناصر:

ابع كمتغير توبدراسة العالقة بين انتاج االسماك في بحيرة ناصر 

ان  نيتب كمتغير مستقل (2018-2000والعوامل المؤثرة عليها خالل الفترة )

يعة اهم العوامل المؤثرة علي انتاج االسماك في البحيرة هي: عدد الزر

يرة اليح،عدد مراكب الصيد العاملة ب)المليون زريعة( المضافة الي البحيرة

،منسوب المياة )يوم /سنة( ،عدد ايام الصيد)المركب(

يرة البح،ولمعرفة اهم العوامل المؤثرة علي انتاج االسماك ب)متر(بالبحيرة

ا من للمعادالت االحصائية فكان أهمهالرياضية قد اجريت عدد من الصور ف

وجهة النظر االقتصادية واالحصايئة هي صورة االنحدار الخطي 

نتاج ة االكمي المتعدد،ومن هذه المعادلة التالية تبين ان هناك عالقة موجبة بين

املة لع(،عدد مراكب الصيد اx1وكل من عدد الزريعة المضافة الي البحيرة)

انة  حيث (x4(،منسوب المياة بالبحيرة)x3(،عدد ايام الصيد)x2باليحيرة )

دي ة يؤبزيادة عدد الواحدات المستخدمة من هذه العناصر بمقدار وحدة واحد

 ، 39.8،  16.29،  191.71الي زيادة  كمية االنتاج من االسماك بنحو

م لاعة لجميع الموحدة علي الترتيب ،وقد ثبتت المعنوية االحصائي 597.72

% 97حو ، مما يعني ان ن0.97نحو  المعدل المقدرة، وقد بلغ معامل التحديد

لي من التغيرات الحادثة في كمية االنتاج السمكي في البحيرة  يعزي ا

 النموذج.التي تضمنها المستقلة العوامل 

4+597.72x3+39.8x2+16.29x1Ŷ=16621.2+191.71x 
**(3.56  )**(4.11  )**(3.18 )** )3.25(  **)5.28(          

=0.97                F=25.172-R 

 بالبحيرة بالطن.المقدرة  = كمية انتاج االسماك Ŷ حيث:

1X =  .)عدد الزريعة المضافة الي البحيرة )المليون زريعة 

2X = )عدد مراكب الصيد العاملة باليحيرة )المركب 

3X = )عدد ايام الصيد )يوم /سنة                       

4X = )منسوب المياة بالبحيرة)متر 
2-R المعدل= معامل التحديد 

F     = قيمة معنوية النموذج ، = القيمة التي بين القوسين تعبر عن قيمة(T) سوبة المح 

                   0.01مستوى معنوية  ( **)

 غير معنوية( -، ) 0.05) *( مستوى معنوية 

مية مة لتنبيانات وزارة الزراعة واستصالح االراضي ، الهيئة العا ن :مالمصدر: جمعت وحسبت 

 الثروة السمكية ،فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر،اعداد مختلفة.

حة مقترو الحلول الالمشاكل والمعوقات التي تواجة االنتاج السمكي   تاسعا:

 في بحيرة ناصر :لها 
 اجةي تووالبيئية التتوجد كثيرا من المشاكل االنتاجية واالقتصادية  

قتصاد اال تطوير وتنمية االنتاج السمكي في بحيرة ناصر والتي تؤثر سابيا علي

ل ة لحالسمكي واالنتاجي في البحيرة ،كما يوجد مجموعة من الحلول المقترح

 هذه المشاكل كما يلي :

 :  بالعينة لمشاكل والمعوقات التي تواجة االنتاج السمكي في بحيرة ناصرا  - 1
العديد من المشاكل والمعوقات للتنمية السمكية في بيحيرة توجد 

 العاملين مع شخصية مقابالت عدة طريق عن المشاكل تجميع ناصر لذا تم

 )هيئةوكانت المقابالت عشوائية  السمكية  المعنية بالثروة الجهات في

العاملين  ، األسماك لصائدي التعاونية الجمعية السمكية، الثروة تنمية

 مفردات عدد بلغ وقد الصيادين، بعض و والمفرخات المزارع حديبإ

والتي تم تجميعها عن طريق المقابلة  2018موسملمفردة  100 العينة

وقد جاءت في مقدمة هذه ( 13وقد تبين ذلك من الجدول رقم )،  الشخصية

تعدد جهات االشراف علي البحيرة  وغياب التنسيق المشاكل كل من 

ستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية المختصة عدم اال بينهما،

بالثروة السمكية عامة والبحيرة خاصه، انخفاض كفاءة انتاج المفرخات 

توفق بعضها عن االنتاج، تدني قيمة الرسوم المحصلة علي والسمكية 

 6قرش /كجم للسمك الطازج، 25االنتاج السمكي بالبحيرة حيث تبلغ 

سمك المملح، عدم غلق البحيرة باحكام لالكجم( 25جنيهات /صفيحة )

انتشار ظاهرة تهريب االسماك  وايقاف الصيد في موسم تفريخ االسماك،

 وانعدام الصيد بمناطق الخدمات مستوى لغياب الرقابة والتفتيش، تدنى

% من اراء المبحوثين بالعينة 95للصيادين بنحو  التعاونية الجمعيات دور

، يليها في المرتبة الثانية عدم االلتزام ردةمف 100والبالغ عدد حوالي 

خاصة فيما يتعلق بفتحات الشباك، عدم وبالتطبيق الفعلي لقوانيين الصيد 

توافر الخدمات الخاصة باصالح وتطوير معدات الصيد وارتفاع 

اسعارها، عدم وجود التمويل  المناسب للصيادين وباسعار  فائدة 

التدريب واالرشاد السمكي  منخفضة، عدم وجود مراكز متخصصة في

صعف البنية التحتية التسويقية  %،يليها في المرتبة الثالثة84وذلك بنحو 

%، يليها في المرتبة 83وارتفاع نسبة الفاقد والتالف لالسماك وذلك بنحو 

الرابعة كل من عدم كفاية مواني الصيد لبعد المسافات بينها وبين مراكز 

وعات البنية االساسية للتصنيع المحلي االنتاج، افتقار البحيرة لمشر

%،يليها في المرتبة الخامسة انخفاض 82بالقرب من مواني الصيد بنحو 

كفاءة الصيدين وعدم توافر تامين صحي لهم واعانات مالية في حالة 

%،يليها في المرتبة السادسة وجود احتكار قلة 80العجز والوفاة بنحو 

%،يليها في المرتبة السابعة 78نحولجمعيات الصيد العاملة بالبحيرة ب

 وحدات كفاءة نقص المساحة المائية بالبحيرة والتي تقلل الصيد، نقص

%،يليها في المرتبة الثامنة 75الصيد بنحو  وموانى والتخزين النقل

 مجتمع فى والصحية االجتماعية الخدمات وتدنى المعيشة مستوى انخفاض

كثرة اجراءات  لمرتبة التاسعة% ، يليها في ا66بنحو   البحيرة مصايد

من عدد مفرادات  %65الحصول علي تراخيص الصيد في البحيرة بنحو 

 مفردة. 100العينة والبالغة حوالي 

حيرة مقتراحات لحل المشاكل التي تواجة االنتاج السمكي في بالحلول وال  -2

 ناصر :
في ضوء المشاكل التي تواجة وتعوق العمل ببحيرة ناصر كان 

من اخذ اراء اصحاب العينة في الحلول المقترحة للنهوض باالنتاج البد 

السمكي وتنمية البحيرة والوصول بها الي اعلي كفاءة انتاجية 

( قد جاءت في مقدمة هذه الحلول 14واقتصادية،كما تبن من الجدول رقم )

وغياب التنسيق   والمقتراحات كل من توحيد جهات االشراف علي البحيرة

ستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية المختصة بالثروة اال بينهما،

السمكية عامة والبحيرة خاصه، زيادة كفاءة انتاج المفرخات السمكية 

وتوفق بعضها عن االنتاج، زيادة قيمة الرسوم المحصلة علي االنتاج 

جنيهات  6قرش /كجم للسمك الطازج، 25السمكي بالبحيرة والتي تبلغ 
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م( لالسمك المملحة، يجب غلق البحيرة باحكام وايقاف كج25صفيحة )/

الصيد في موسم تفريخ االسماك، عدم انتشار ظاهرة تهريب االسماك 

لغياب الرقابة والتفتيش، العمل علي رفع كفاءة الصيدين وتوافر تامين 

صحي لهم واعانات مالية في حالة العجز والوفاة، يجب توافر  الخدمات 

ير معدات الصيد وارتفاع اسعارها، توفير التمويل  الخاصة باصالح وتطو

 مستوى المناسب للصيادين وباسعار  فائدة منخفضة،العمل علي ارتفاع

 البحيرة، ترك مصايد مجتمع فى والصحية االجتماعية الخدمات المعيشة و

الصيد لقوي العرض والطلب، قيام الجمعيات بحل مشكالت  أسعار

% من اجمالي 94ئها و مواردها وذلك بنحو الصيادين والسعى لتطوير ادا

عدد المبحوثين بالعينة ، يليها في المرتبة الثانية انشاء مراكز للتسويقية 

%،يليها في المرتبة الثالثة 90وتقليل نسبة الفاقد والتالف لالسماك  بنحو 

البد من القيام بمشروعات البنية االساسية للتصنيع المحلي بالقرب من 

%، يليها في المرتبة الرابعة يجب االلتزام بالتطبيق 85بنحو مواني الصيد 

الفعلي لقوانيين الصيد وخاصة فيما يتعلق بفتحات الشباك، العمل علي 

%، 80زيادة مواني الصيد لبعد المسافات بينها وبين مراكز االنتاج بنحو 

يليها في المرتبة الخامسة انشاء مراكز متخصصة في التدريب واالرشاد 

 % ،يليها في المرتبة السادسة انشاء مركز للنقل75كي بنحو السم

%، يلهيا في المرتبة السابعة 65الصيد بنحو  بالقرب من موانى  والتخزين

% 62القضاء علي احتكار قلة لجمعيات الصيد العاملة بالبحيرة بنحو 

،يليها في المرتبة الثامنة تقليل اجراءات الحصول علي تراخيص الصيد 

% من اجمالي مفردات 61رة وتجميعها في مكان واحد بنحو في البحي

 مفردة. 100العينة والبالغة حوالي 
 

 2018في عام  من وجهة نظر المبحوثين  االهمية النسبية للمشاكل التي تواجة االنتاج السمكي في بحيرة ناصر .13جدول 

 % العدد المشاكل م

 95 95 سيق بينهماتعدد جهات االشراف علي البحيرة  وغياب التن 1

 95 95 عدم االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية المختصة بالثروة السمكية عامة والبحيرة خاصه 2

 95 95 توفق بعضها عن االنتاج وانخفاض كفاءة انتاج المفرخات السمكية  3

( كجم25صفيحة )/جنيهات  6ش /كجم للسمك الطازج،قر 25تدني قيمة الرسوم المحصلة علي االنتاج السمكي بالبحيرة حيث تبلغ  4

 للسمك المملح

95 
95 
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ABSTRACT 

 
The research aims to identify the current situation of fish production in Egypt, and from natural fisheries, fish 

farming, Lake Nasser, the development of fresh and salted fish production in Lake Nasser, the development of the 

production of the most important types of fresh fish from the lake, the current status of fish production from associations 

and companies working in the field of fishing In the lake, the development of the number of workers and fishing boats in 

the lake, the seasonality of fish production in the lake, the statistical estimation of the factors affecting fish production in 

the lake, the problems, obstacles and proposed solutions to promote fish production in the lake. The results showed that 

the average total fish production in Egypt, the natural fisheries , Fish farms, Lake Nasser, amounted to about 1205.88, 

377.62, 1031.46, 16.09 thousand tons, respectively, during the period (2000-2018). The average total production of fresh 

and salted fish was about 11.47 and 4.08 thousand tons, respectively, and the most important fish species were studied. 

Fresh fish from the lake during the aforementioned period. The fish production of cooperative societies operating in Lake 

Nasser was also studied, and it is clear that there are five other societies and destinations that fish in the lake and Including 

the Mother Cooperative Society, the Nubian Cooperative Society, the Sons of Aswan Society, the Takamol Society, the 

Misr Aswan Company, and other associations with an average fish production of about 7.39, 5.14, 2.17, 0.49, 0.39, 0.70, 

respectively, during the period (2004-2018), as well as It was found that the average number of fishermen in Lake Nasser 

amounted to about 8.26 thousand fishermen, and by studying the seasonal changes of the total fish production in Lake 

Nasser, it was found that the general average in the four seasons during the period (2016-2018) is to study the seasonality 

of fish production in the lake, which amounted to about 1344.83 tons And it was found that the Mosaic evidence 

amounted to about 112.93%, 83.13%, 95.28%, and 108.66%, respectively. 


