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، الموارد ستخدام المواردإكفاءة  الكلمات الدالة:

  .اإلقتصادية، اإلستزراع السمكي، سهل الطينة
 

 زــالموجـ
 

تتمثل مشكلة الدراسة في محدوديةوهشاشة الموارد 

المجتمعات الصحراوية الزراعية  اإلقتصادية في

المستحدثة خاصة في بداية التكوين ومنها منطقة سهل 

اإلتجاه إلى إدارة الموارد الطينة بسيناء، مما يستلزم 

لتحقيق المتاحة بأساليب مختلفة عن إدارة الموارد بالدلتا 

إلستفادة األفضل وا التنمية الزراعية المستهدفة معدالت

د ممكن من إستخدام هذه والحصول على أعلى عائ

وتهدف الدراسة الموارد في إطار التنمية المستدامة، 

في نشاط التعرف علي كفاءة استخدام الموارد 

االستزراع السمكي كأحد أنشطة التنمية الزراعية في 

منطقة سهل الطينة باإلضافة إلي التعرف علي أهم 

معوقات اإلستزراع السمكي للوصول إلي السياسات 

كن أن تعظم من المردود االقتصادي لهذا التي يم

وتم اإلعتماد علي أسلوب التحليل اإلقتصادي  ،النشاط

الدراسة بصفة أساسية علي  الوصفي والكمي وإستندت

البيانات األولية الميدانية من خالل إستمارة اإلستبيان 

المعدة لذلك، وقد تم اختيار عينة عشوائية من المزارع 

والتي تقوم باإلنتاج  رعةمز 80 وعددها السمكية

وهي مزارع سمكية ترابية، السمكي بمنطقة الدراسة 

وقد تم تقسيم هذه المزارع إلي فئتين هما الفئة األولي 

بمساحة كلية للمزرعة أقل من عشرة فدان وتمثلت بعدد 

مزرعة، الفئة الثانية بمساحة كلية للمزرعة أكبر من  50

 مزرعة.  30عشرة فدان وتمثلت بعدد 
 

وتم االستعانة ببعض المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية 

 وتم التوصل ألهم النتائج كالتالي
 

دالة اإلنتاج السمكي للسعة اإلنتاجية  تقدير من خالل -

األولي إتضح من الدالة في الصورة اللوغاريتمية 

معنويتها ووجود تأثير طردي لكل من الذريعة، 

عكسية لمدة  كمية األعالف، كما تبين وجود عالقة

الدورة اإلنتاجية بالشهر علي كمية الناتج من 

 وقد بلغت المرونة اإلجمالية ،اإلستزراع السمكي

مما يدل علي أن اإلنتاج يتم في  0.776للنموذج 

المرحلة اإلقتصادية الثانية، والتي يتزايد فيها اإلنتاج 

السمكي بنسبة أقل من نسبة زيادة مدخالت اإلنتاج 

 يها تناقص الغلة.والتي يسود ف

دالة اإلنتاج السمكي بالسعة اإلنتاجية الثانية  وبتقدير -

تبين معنويتها وإتضح وجود تأثير طردي لكل من 

الذريعة، كمية األعالف، مساحة المزرعة بالفدان 

وقد بلغت ، علي كمية الناتج من اإلستزراع السمكي

مما يدل علي أن  0.994المرونة اإلجمالية للنموذج 

نتاج يتم في المرحلة االقتصادية الثانية، والتي اإل

يتزايد فيها اإلنتاج السمكي بنسبة أقل من نسبة زيادة 

 مدخالت اإلنتاج والتي يسود فيها تناقص الغلة.

وقد تبين أن الحجم األمثل لإلنتاج المدني للتكاليف  -

للسعة اإلنتاجية األولي والثانية يزيد عن متوسط 
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طن علي  7.67طن،  4.46و اإلنتاج الحالي بنح

الترتيب، وأن متوسط الحجم المعظم للربح يزيد عن 

طن  14.41طن،  4.46متوسط اإلنتاج الحالي بنحو 

لكل منهما علي الترتيب، األمر الذي يعني أنه في 

حالة تحقيق الحجم األمثل أو الحجم المعظم للربح 

ترتفع األربحية مما يؤدي إلي التوسع في اإلستزراع 

 مكي.الس

ومن خالل إستخدام بعض مؤشرات الكفاءة  -

اإلقتصادية لإلستزراع السمكي لعينة الدراسة تبين 

أن متوسط صافي العائد الفداني في المزارع 

السمكية بالسعة اإلنتاجية األولي بعينة الدراسة بلغت 

ألف جنيه / فدان، بينما بلغت حوالي  7.19حوالي 

 ألف جنيه /فدان بالسعة اإلنتاجية الثانية. 11.94

كما أن متوسط صافي القيمة المضافة في المزارع  -

 61.88السمكية بالسعة اإلنتاجية األولي بلغت حوالي 

ألف جنيه  240.5ألف جنيه، بينما بلغت حوالي 

 بالسعة اإلنتاجية الثانية.

 أن متوسط نسبة اإليرادات الكلية للتكاليف الكلية في -

المزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية األولي بلغت 

بالسعة  1.53، بينما بلغت حوالي 1.26حوالي 

اإلنتاجية الثانية وهي تشير إلي كفاءة االستثمار في 

 هذا النشاط.

معدل العائد علي رأس المال المستثمر في أن ثبت  -

المزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية األولي بلغت 

في المزارع  %36.2 حواليو، %28.92 حوالي

وتلك النسبة أعلي السمكية بالسعة االنتاجية الثانية 

من العائد من تكلفة الفرصة البديلة لالستثمار مما 

يشير الي ارتفاع الكفاءة االقتصادية لنشاط 

 االستزراع السمكي .

في متوسط فترة استرداد رأس المال تبين أن و -

األولي بلغت  المزارع السمكية بالسعة االنتاجية

بالسعة االنتاجية الثانية بلغت سنة، و 3.4 حوالي

سنة مما يدل علي ارتفاع الكفاءة  2.76 حوالي

السعة الثانية عن  بالسعة اإلنتاجيةاالقتصادية 

 االولي بعينة الدراسة . االنتاجية

وبدراسة حساسية صافي العائد الفداني لإلنخفاض في  -

اإليرادات كانت أكثر عنه في حالة إرتفاعها لكل من 

والثانية كذلك حساسية   االولي السعة االنتاجية

صافي العائد الفداني للزيادة في التكاليف كانت أكثر 

 عنه في حالة إنخفاضها.

كما من خالل دراسة مشكالت المزارع السمكية  - 

بعينة الدراسة تمثلت المشكالت الرئيسية في 

األعالف، الزريعة، العمالة، التسويق، األمن، 

التراخيص، التمويل، موقع المزرعة، واإلدارة ومن 

خالل نتائج مقياس ليكرت تبين أن مشكلة األعالف 

احتلت المرتبة األولي من حيث األهمية النسبية، 

ية، يليها يليها مشكلة الزريعة في المرتبة الثان

العمالة، يليها التسويق، يليها األمن، يليها 

التراخيص، بينما تبين إنخفاض األهمية النسبية 

لمشكالت التمويل، الموقع، واإلدارة حيث أن 

األهمية النسبية لدرجة كل منها أقل من المتوسط 

 العام لمجموع الدرجات.
 

 دـــتمهي
 

المتوفرة تعد الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية 

بالمجتمع نقطة البداية للجهود التنموية فهي تحدد لدرجة 

كبيرة أولويات التنمية واتجاهاتها، وليس المهم توفر 

العمالة البشرية فقط ولكن المهم توفير الفرص والوسائل 

التي تسمح لهم باالنتقال من مرحلة التواجد إلى المراحل 

باألنشطة  اإلجتماعية األعلى والتي تتمثل في القيام

االقتصادية واإلنتاجية والمشاركة في العمل حيث تسمح 

تلك األنشطة بتكوين الجماعات وبناء المجتمع 

ً وإقامة المجتمعات  ً ورأسيا المستحدث والتوسع أفقيا

العمرانية المستحدثة للنهوض بهذه المجتمعات 

لذا فأن أولى اإلعتبارات التي يجب اإلهتمام ، (7)وتنميتها

التخطيط والتنفيذ لهذه المشروعات هو إدماج بها عند 

كالً من الجانب المادي والجانب البشرى في عمليات 

تنميتها مما يدفع اإلفراد إلى اإلستقرار بهذه المجتمعات 

وقد تم إختيار منطقة سهل الطينة بإعتبارها  المستحدثة.

أحد المناطق التنموية الجديدة والتي تتبع إدارياً محافظة 

وضمن المشروع القومي لتنمية سيناء الذي  بورسعيد

ألف  34.6يهدف إلى إستصالح وإستزراع حوالي 

فتكون فرصة إلقامة مجتمعات ريفية مستحدثة  (3)فدان

تساهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين 

والمنتفعين وتعمل على استقرارهم بها وتساهم في 

تغير تخفيف العبء عن الدولة كما تعمل على إحداث 

في الظروف الطبيعية بغرض تنمية الموارد البشرية 
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وتبلغ المساحة واإلقتصادية ورفع المستوى االجتماعي، 

ألف فدان للموسم الشتوي بينما تبلغ  8.54المنزرعة نحو 

بما  .(3)(2012-2011أالف فدان للموسم الصيفي ) 6 نحو

من  %24.7يعني أن المساحة المنزرعة تمثل نحو 

األمر الذي يشير إلي ، زراعية المستهدفةالمساحة ال

وجود قصور في عملية التنمية الزراعية بمنطقة 

الدراسة، والتي قد ترجع إلي عدم كفاءة إستخدام 

من لطبيعة أراضي المنطقة أو نتيجة الموارد الزراعية 

حيث خواصها وتركيبها ودرجة قابليتها للزراعة حيث 

وحة وإرتفاع تعاني أراضي المنطقة من مشاكل المل

مستوي الماء األرضي لذلك يتجه كثير من المنتفعين 

)المزارعين( إلي نشاط اإلستزراع السمكي والذي يبلغ 

 .(3)ألف فدان 16مساحته حوالي 
 

 المشكلة البحثية
 

تتمثل مشكلة الدراسة في محدودية وهشاشةالموارد 

اإلقتصادية في المجتمعات الصحراوية الزراعية 

المستحدثة خاصة في بداية التكوين ومنها منطقة سهل 

اإلتجاه الى إدارة الموارد الطينة بسيناء، مما يستلزم 

المتاحة بكفاءة بأساليب مختلفة عن إدارة الموارد بالدلتا 

إلستفادة وا التنمية الزراعية المستهدفة لتحقيق معدالت

األفضل والحصول على أعلى عائد ممكن من استخدام 

مما يؤثر في هذه الموارد في إطار التنمية المستدامة 

تكوين مجتمعات مستقرة تساهم في زيادة اإلنتاج 

الزراعي وبالتالي زيادة الدخول الحقيقية، األمر الذي 

جتماعي وإحداث تنمية يؤدي إلي تحقيق اإلستقرار اإل

 .بسيناء للمجتمع
 

 هدف البحث
 

يهدف البحث بصفة عامة دراسة كفاءة إستخدام 

في نشاط اإلستزراع السمكي والوقوف علي الموارد 

أهميته كأحد أنشطة التنمية الزراعية في منطقة سهل 

ألف فدان عام  16الطينة والذي يبلغ مساحته حوالي 

أي ضعف المساحة المنزرعة بالمنطقة،  2013 –2012

التعرف علي أهم معوقات اإلستزراع  باإلضافة إلي

لي السياسات التي يمكن أن تعظم من إالسمكي للوصول 

 المردود اإلقتصادي لهذا النشاط.
 

 الطريقة البحثية

 

إستندت الدراسة الي استخدام أسلوب التحليل 

 االقتصادي الوصفي والكمي لتفسير الظواهر

االقتصادية موضع الدراسة وإتجهاتها لذا قد تم 

االستعانة بالعديد من األدوات اإلحصائية والقياسية 

متمثلة في استخدام أسلوب االنحدار البسيط والمتعدد 

لتقدير دوال اإلنتاج المزرعي لإلستزراع السمكي لعينة 

الدراسة، وقد تم عرض النتائج في صورة أفضل الدوال 

صائية، كما إستندت الدراسة إلي بعض من الوجهة اإلح

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية لمعرفة مدي 

كفاءة إستخدام مزارع عينة الدراسة للموارد اإلقتصادية  

والتي تمثلت في كل من صافي العائد الفداني، نسبة 

 اإليرادات إلي التكاليف، عائد الجنيه المستثمر.
 

 مصادر البيانات
 

إعتمدت الدراسة بصفة أساسية علي البيانات األولية 

الميدانية من خالل إستمارة اإلستبيان المعدة لذلك، 

ونظرا ألن نشاط اإلستزراع السمكي في منطقة سهل 

الهدف الطينة نشاط غير مرخص قانونيا حيث أن 

، الرئيسي للتنمية الزراعية بالمنطقة هو اإلنتاج النباتي

عوبات في توافر البيانات لعدم مما أدي إلي وجود ص

وجود سجالت له باإلدارة الزراعية، وبالتالي وجود 

صعوبات في إختيار عينة الدراسة، ولذا تم اختيار عينة 

 من بعض المزارع السمكية بالمنطقة وعددها عشوائية

مزرعة عشوائية وكانت جميعها مزارع سمكية  80

ين هما الفئة ترابية، وقد تم تقسيم هذه المزارع إلي فئت

األولي بمساحة كلية للمزرعة أقل من عشرة فدان 

مزرعة، الفئة الثانية بمساحة كلية  50 وتمثلت بعدد

 30للمزرعة أكبر من عشرة فدان وتمثلت بعدد 

 مزرعة.

كما إعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية 

المنشورة وغير المنشورة من الجهات الرسمية المتمثلة 

تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة في هيئة 

واستصالح االراضي، االدارة الزراعية بمنطقة سهل 

الطينة، هذا بجانب بعض األبحاث والدراسات المعنية 

 بموضوع البحث.

 مناقشة النتائج البحثية
  

 أوال: هيكل التكاليف بالمزارع السمكية بعينة الدراسة 
 



 رأفت حسن مصطفى           320

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(2), 2015 

األهمية النسبية لهيكل التكاليف االنتاجية بالمزارع  .1

 السمكية بعينة الدراسة 
 

 فدان( 10السعة اإلنتاجية األولي )أقل من  .1.1
 

بدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية 

للمزارع السمكية بالسعة االنتاجية األولي يتبين أن 

ألف جنيه بنسبة  150.28التكاليف المتغيرة بلغت نحو 

من إجمالي التكاليف الكلية والتي  %89.34تمثل نحو 

ألف جنيه، كما أن التكاليف الثابتة  168.26تقدر بنحو 

 %10.68ألف جنيه بنسبة تمثل نحو  17.98بلغت حوالي 

أن  (1الجدول رقم )ويبين  ،من إجمالي التكاليف الكلية

األعالف إحتلت األهمية النسبية األولي لبنود التكاليف 

من إجمالي التكاليف  %56.57الكلية حيث بلغت نحو 

يليها األسمدة، والعمالة، وقيمة اإليجار،  الكلية،

والزريعة، وتكاليف التسويق، وأخيرا قيمة الوقود 

، %3.24، %6.59، %7.13، %8.7، %9.1 بحوالي

ليف الكلية لكل منهم علي من إجمالي التكا 2.5%

 الترتيب.

 

 

 

 2014-2013األهمية النسبية لمتوسط بنود التكاليف الكلية بالمزارع السمكية بعينة الدراسة عام  .1جدول 

 

 السعة اإلنتاجية الثانية
 فدان فأكثر( 10)

 السعة اإلنتاجية األولي
 فدان( 10)أقل من 

 تكاليف متغيرة تكاليف متغيرة انـــــــبي

 من تكاليف كلية % القيمة بالجنيه من تكاليف كلية %
القيمة 

 بالجنيه

 زريعة 11086,5 6,59 21465 5,69

 أعالف 95153 56,57 215698 57,19

 أسمدة 15300 9,1 40592 10,76

 مطهرات 346 0,21 1165 0,31

 عمالة 14800 8,7 24000 6,36

 وقود 4200 2,5 9643 2,56

 شباك 200 0,12 650 0,17

 تكاليف تسويق 5462 3,24 13625 3,61

 صيانة غير دورية 2180 1,3 6153 1,63

 نثريات 1500 0,98 4200 1,11

 إجمالي تكاليف متغيرة  150227,5 89,31 337191 89,4

  تكاليف ثابتة تكاليف ثابتة

 اهالك 3583 2,13 7600 2,015

 ايجار أرض 12000 7,134 27400 7,26

 صيانة دورية  2400 1,43 5000 1,33

 إجمالي تكاليف ثابتة 17983 10,69 40000 10,6

 اجمالي التكاليف الكلية 168210,5 100 377191 100

 إجمالي التكاليف اإلستثمارية  24859 - 32950 -

 . 2013/2014جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمنطقة سهل الطينة لموسم  المصدر:
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 فدان فأكثر( 10السعة اإلنتاجية الثانية ) .2.1
 

بدراسة األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية 

للمزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية الثانية تبين أن 

ألف جنيه بنسبة  337.19التكاليف المتغيرة بلغت نحو 

من اجمالي التكاليف الكلية والتي  %89.4تمثل نحو 

ألف جنيه، كما أن التكاليف الثابتة  377.19تقدر بنحو 

من  %10.6ألف جنيه تمثل نحو  40بلغت حوالي 

أن  (1الجدول رقم )ويبين  ،إجمالي التكاليف الكلية

األعالف إحتلت المرتبة األولي في األهمية النسبية 

من  %57.19لبنود التكاليف الكلية حيث بلغت نحو 

إجمالي التكاليف الكلية، يليها الـأسمدة العضوية، وقيمة 

اليف التسويق، اإليجار، والعمالة، والزريعة، وتك

، %7.26، %10.76بحوالي  وأخيرا قيمة الوقود

6.36% ،

من إجمالي التكاليف الكلية  2.56%، 3.61%، 5.69%

 لكل منهم علي الترتيب.
 

 : تقدير دوال اإلنتاج لعينة الدراسة ثانيا  
 

 توصيف متغيرات اإلستزراع السمكي بعينة الدراسة .1
 

يتبننننين أن مننننزارع السننننعة  (2الجدددددول رقددددم )مننننن 

اإلنتاجيننة الثانيننة إسننتخدمت كميننات أكبننر مننن عناصننر 

مثننل  اإلنتنناج التنني إسننتخدمتها السننعة اإلنتاجيننة األولنني

طنن  31.72طن بينما  71.9األعالف بكمية بلغت حوالي 

ألننف  206.4بالسننعة اإلنتاجيننة األولنني، الزريعننة بحننوالي 

ألننننف للسننننعة اإلنتاجيننننة األولنننني،  91.26بينمننننا حننننوالي 

طنن بينمنا  33.83األسمدة العضوية بكمينة بلغنت حنوالي 

 طن بالسعة اإلنتاجية األولي. 12.75حوالي  

 

 2014 – 2013ستزراع السمكي بعينة الدراسة لعام توصيف متغيرات اإل  .2جدول 

 

 نتاجية الثانيةالسعة اإل

 فدان( 10)أكبر من 

 نتاجية األوليالسعة اإل

 فدان( 10  )أقل من
 رــــــــالمتغي

 عدد المشاهدات 50 30

 جمالي المساحة بالفدانإ 305 504

 للمزرعة متوسط عدد الزريعة باأللف 91,26 206,4

 متوسط كمية األعالف بالطن للمزرعة 31,72 71,9

 متوسط مساحة المزرعة بالفدان 6,1 16,8

 متوسط كمية السماد العضوي بالمتر للمزرعة 12,75 33,83

 متوسط العمل البشري )رجل/يوم( للمزرعة 370 600

 متوسط مدة الدورة االنتاجية بالشهر 8,34 8,9

 متوسط عمر المزرعة بالسنوات 6,2 4,3

 اجمالي انتاج بالطن 895 1436,4

 متوسط انتاج المزرعة بالطن 17,9 47,88

 متوسط انتاج الفدان بالطن 2,93 2,85

 متوسط السعر المزرعي للطن 11848,3 12065,4

 . 2013/2014جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمنطقة سهل الطينة لموسم  المصدر :

 

 تقديردالة اإلنتاج لإلستزراع السمكي -2
  

اإلنتاج من األهمية حيث تبين تعتبر دراسة دالة 

مقدار وإتجاه تأثير المتغيرات المستقلة علي المتغير 

وأنه وفقا لهدف  ويوجد عدة صور لدوال اإلنتاج، التابع،

الدراسة وتمشيا مع طبيعة البيانات فأن أفضل الصور 

المقدرة من الوجهة اإلحصائية هونموذج اإلنحدار 

ية المزدوجة كما المتدرج في صورة الصيغة اللوغاريتم

 في الشكل العام التالي: 
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nb…Xn…..2……b
2X   1b

1Y= α   X 

 حيث: 

كمية اإلنتاج  = Y 

 X1 ……Xn  = المدخالت اإلنتاجية المتغيرة 

 α = ثابت المعادلة

 b1….bn = معامالت اإلنحدار

وإلمكانية حل تلك المعادلة تم تحويلها إلي الصورة 

 اللوغاريتمية التالية : 

Log Y=Log α + β1 Log X1+……..    + βn Log Xn 
 

السعة  تقدير دالة اإلنتاج السمكي علي مستوي .1.2

 فدان( 10اإلنتاجية األولي )أقل من 
 

 متغيرات نموذج التقدير 
 

حيث تم تقدير العالقات بين كمية إنتاج اإلستزراع 

السمكي للسعة اإلنتاجية األولي وأهم عناصر اإلنتاج 

المقدر وذلك بإدخال جميع العناصر وفقا للنموذج 

إلستزراع السمكي من خالل ا المؤثرة علي إنتاج

 النموذج التالي:

Y= α   X1
b1    X2

b2     X3
b3    X4

b4    X5
b5    X6

b6    X7
b7 

 

 حيث: 

 (Y(= إنتاجاإلستزراع السمكي بالطن 

(1X:) كمية الزريعة باأللف 

(2Xكمية األعالف بالطن :) 

(3X كمية :)السماد العضوي بالمتر مكعب 

(4X:) العمالة رجل/يوم 

(5X:) مدة الدورة اإلنتاجية بالشهر 

(6X:) مساحة المزرعة بالفدان 

(7X:) عمر المزرعة بالسنوات 
 

ولتحديد عناصر اإلنتاج ذات التأثير المعنوي علي 

إنتاج اإلستزراع السمكي بعينة الدراسة تم إستخدام 

 طريقة اإلنحدار المتدرج. 
 

 نتائج التقدير
 

دالة إنتاج اإلستزراع السمكي في الصيغة  تم تقدير

 اللوغاريتمية المزدوجة كما هو موضح بالمعادلة التالية:
 

Log Y= - 0,218 + 0,378LogX1 + 0,574 LogX2 -0,157 Log X5 

(-0,76**)     (0,095**)    (0,096**)      

F = (1223.4)**      R-2 = 0.98 

 0.01**معنوى عند  0.05*معنوى عند 

حيث ثبت أن النموذج  ككل معنوي إحصائيا عند 

، وتبين أن أهم المتغيرات 0.01المستوي اإلحتمالي 

التفسيرية في النموذج التي تؤثر علي المتغير التابع 

(، X2(، كمية األعالف )X1وهي كمية الزريعة )

بين وتشير المعادلة إلي وجود عالقة طردية موجبة 

(، كما تبين وجود 2X(، كمية األعالف )1Xالزريعة )

( علي 5Xعالقة عكسية لمدة الدورة االنتاجية بالشهر )

(، وتوضح Yكمية الناتج من اإلستزراع السمكي )

معامالت مرونة المتغيرات المستقلة التي تضمنتها 

لمتغير عدد الزريعة،  0.378الدالة والتي بلغت نحو 

لمتغير مدة  -0.157األعالف، لمتغير كمية  0.574

الدورة االنتاجية بالشهر، مما يعني أن تغيرا بالزيادة 

في عدد الزريعة مع ثبات باقي العناصر  %1بمقدار 

األخري  دون تغير فإن ذلك يؤدي الي زيادة الناتج 

، وبزيادة %0.378السمكي المنتج من المزرعة بحوالي 

في كمية األعالف مع ثبات باقي العناصر  %1مقدار 

األخري دون تغير فإن ذلك يؤدي الي زيادة الناتج 

، فيما عدا %0.574السمكي المنتج من المزرعة بحوالي 

متغير مدة الدورة االنتاجية بالشهرفأن التغير في اإلتجاه 

عكسيا حيث أن تغيرا بإنقاص مدة الدورة االنتاجية 

ي العناصر األخري دون تغير مع ثبات باق %1بمقدار 

 ،في الناتج السمكي %0.157يؤدي إلي زيادة بمقدار 

إلي أن  0.98الذي يبلغ نحو  ويشير معامل التحديد

 %98المتغيرات المستقلة موضع الدراسة تفسر نحو 

من التغيرات في كمية اإلنتاج السمكي بعينة الدراسة، 

لغ حوالي والتي تب كما تدل المرونة اإلجمالية للنموذج

علي تناقص العائد علي السعة من إستخدام  0.795

الموارد اإلنتاجية مما يشير إلي أن اإلنتاج يتم في 

المرحلة الثانية وهي المرحلة اإلقتصادية من قانون 

 تناقص الغلة.
 

السعة  دالة اإلنتاج السمكي علي مستوي تقدير 2.2.

 فدان فأكثر( 10اإلنتاجية الثانية )
 

 متغيرات نموذج التقدير 

 

حيث تم تقدير العالقات بين كمية إنتاج اإلستزراع 

السمكي للسعة اإلنتاجية الثانية وأهم عناصر اإلنتاج 

وفقا للنموذج المقدر وذلك بإدخال جميع العناصر 
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اإلستزراع السمكي من خالل  المؤثرة علي إنتاج

 النموذج التالي:
 

Y= α   X1
b1  X2

b2   X3
b3   X4

b4  X5
b5   X6

b6    X7
b7 

 

 حيث: 

 Y))اإلستزراع السمكي بالطن = إنتاج 

(1X:) عددالزريعة باأللف 

(2Xكمية األعالف بالطن :) 

(3Xكمية السماد العضوي بالمتر مكعب :) 

(4X:) العمالة رجل/يوم 

(5X:) مدة الدورة اإلنتاجية بالشهر 

(6X:) مساحة المزرعة بالفدان 

(7X:)  بالسنواتعمر المزرعة 
 

 نتائج التقدير 
 

دالة إنتاج اإلستزراع السمكي بإستخدام  تم تقدير

نموذج الدالة اللوغاريتمية المزدوجة كما هو موضح 

 بالمعادلة التالية:  

Log Y^= - 0,261 + 0,202LogX1 + 0,637 LogX2 + 0,155 Log X6 

                           **(0.048)      **(0.039)       **(0.049) 

F= (646, 7) **       R-2= 0, 97     0.05   معنوي عند* 
 

حيث ثبت أن النموذج  ككل معنوي إحصائيا عند 

، ويتبين أن أهم المتغيرات 0.01 المستوي اإلحتمالي

التابع التفسيرية في النموذج التي تؤثر علي المتغير 

 ،(X2كمية األعالف ) ،(X1وهي كمية الزريعة )

وتشير المعادلة إلي وجود عالقة طردية موجبة بين 

، مساحة المزرعة (X2) ، كمية األعالف(X1)الزريعة 

علي كمية الناتج من اإلستزراع السمكي  (X6) بالفدان

(Y وتشير المعادلة إلي وجود عالقة طردية موجبة ،)

بين المتغيرات المستقلة من جانب، والمتغير التابع من 

جانب أخر بما يعني أنه بزيادة المتغيرات المستقلة أو 

إحداها يؤدي بدوره إلي زيادة في كمية اإلنتاج السمكي، 

يؤدي إلي  %1حيث أنه بزيادة هذه العناصر بنسبة 

، %0.637، %0.202) ج من األسماك بنحوزيادة اإلنتا

الذي  ( علي الترتيب. ويشير معامل التحديد0.155%

إلي أن المتغيرات المستقلة موضع  0.97يبلغ نحو 

من التغيرات في كمية  %97الدراسة تفسر نحو 

األعالف غير التقليدية بعينة الدراسة، كما تدل المرونة 

علي تناقص  0.994والتي تبلغ حوالي  اإلجمالية للنموذج

العائد علي السعة من إستخدام الموارد اإلنتاجية مما 

يشير إلي أن اإلنتاج يتم في المرحلة الثانية وهي 

 المرحلة اإلقتصادية من قانون تناقص الغلة.

 

التقدير اإلحصائي لدالة تكاليف اإلنتاج السمكي  :ثالثا

 بعينة الدراسة 

 

المبالغ المدفوعة التي تعرف التكاليف بأنها إجمالي 

تتحملها المنشأة إلنتاج كمية معينة من سلعة معينة، 

ويقصد بدالة التكاليف تلك العالقة المقدرة بين ماتتحمله 

المنشأة للحصول علي الموارد اإلنتاجية المستخدمة في 

إنتاج ناتج معين ومقدار هذا الناتج وتقدر دوال التكاليف 

لتربيعية للدالة في الشكل اإلنتاجية بإستخدام الصورة ا

 بالمعادلة التالية :  العام كما
 

TC = α ± b1Xi ± b2X2i 

 حيث: 

TC القيمة التقديرية للتكاليف اإلنتاجية الكلية = 

αالتكاليف الثابتة = 

Xi اإلنتاج بالطن = 
 

التقدير اإلحصائي لدالة التكاليف اإلنتاجية للسعة  .1

 اإلنتاجية األولي بعينة الدراسة
 

من خالل تقدير دالة التكاليف الكلية لإلستزراع 

السمكي للسعة اإلنتاجية األولي بعينة الدراسة في صور 

متعددة وتم االعتماد علي أسلوب اإلنحدار في تقدير تلك 

وتبين أفضلية التقدير في صورة الدالة التربيعية  الداالت

  (1بالمعادلة رقم )لتقدير دالة التكاليف الكلية كما 

 كالتالي:
 

TC=- 18394, 75 +14115, 4X - 36, 8X² ……. (1) 

                              (715, 2)      (15, 9) 

R-²=, 98             F= (1059, 3) ** 

 : حيث

 TC= التكاليف الكلية 

 X= اإلنتاج 

 0.01** معنوية عند 
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وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر للتكاليف 

، %1الكلية لهذه السعة اإلنتاجية عند مستوي معنوية 

فضال عن معنوية معامالت النموذج ومطابقة قيم 

وإشارات تلك المعامالت للمنطق االقتصادي، وتشير 

قيمة معامل التحديد الي مسئولية كمية االنتاج عن 

 ،التكاليف الكلية لحادثة فيمن التغيرات ا %98حوالي 

وبإشتقاق دالتي التكاليف الحدية والتكاليف المتوسطة 

 من النموذج وأمكن التعبير عنهما كالتالي: 
 

AC= (-18394, 75 +14115, 4X - 36, 8X²) / X 

MC=14115, 4 - 73, 6X 

 حيث:

 AC= التكاليف المتوسطة 

             MC= التكاليف الحدية 

وفي ضوء متوسط اإلنتاج الراهن والبالغ حوالي 

طن وبتقدير متوسط التكاليف اإلنتاجية الحدية  17.9

والمتوسطة تبين أن معامل مرونة التكاليف يقدر بنحو 

مما يشير إلي أن اإلنتاج في مزارع هذه الفئة يتم  1.03

في المرحلة الثانية لقانون تناقص الغلة حيث أنها أكبر 

صحيح وهو مايتفق مع نتائج دوال اإلنتاج من الواحد ال

وبمساواة دالة التكاليف المتوسطة بدالة  ،لتلك المزارع

التكاليف الحدية أمكن الحصول علي كمية اإلنتاج 

األمثل التي تدني التكاليف اإلنتاجية والتي تقدر بنحو 

طن، وتجدر االشارة أنه من خالل إستمارة  22.36

مزرعة  23مية قد تحققت في اإلستبيان تبين ان هذه الك

من حجم الفئة، وبالنسبة للناتج  %46بنسبة تمثل حوالي 

المعظم للربح فيتم تقديره من خالل مساواة دالة 

التكاليف الحدية بسعر الوحدة )طن( للسعة اإلنتاجية 

ألف جنيه ومن خالل  11.848األولي والذي يبلغ حوالي 

 30.98لغ نحو المعادلة تبين أن الحجم المعظم للربح ب

طن ولم تصل أي مزرعة من تلك السعة إلي هذه الكمية 

 من اإلنتاج.

مما سبق يتضح أن الحجم األمثل لإلنتاج يزيد عن 

طن، بقيمة حوالي  4.46متوسط اإلنتاج الحالي بنحو 

ألف جنيه في ضوء سعر الطن من اإلنتاج  52.84

ألف  11.848السمكي بمنطقة الدراسة والبالغ حوالي 

جنيه في هذه الفترة، كما أن متوسط الحجم المعظم 

طن  13.08 للربح يزيد عن متوسط اإلنتاج الحالي بنحو

ألف جنيه، األمر الذي يعني أنه  154.98بقيمة حوالي 

في حالة تحقيق الحجم األمثل أو الحجم المعظم للربح 

ترتفع أربحية المزارع السمكية مما يؤدي إلي التوسع 

 راع السمكي.في اإلستز
 

التقدير اإلحصائي لدالة تكاليف اإلنتاج السمكي  .2

 نتاجية الثانية بعينة الدراسةللسعة اإل
 

من خالل تقدير دالة التكاليف الكلية لإلستزراع 

بعينة الدراسة في صور  السمكي للسعة اإلنتاجية الثانية

متعددة وتم االعتماد علي أسلوب اإلنحدار في تقدير تلك 

وتبين أفضلية التقدير في صورة الدالة التربيعية  الداالت

  (2بالمعادلة رقم )لتقدير دالة التكاليف الكلية وهي 

 كالتالي: 

TC= -58325, 4 +14420, 2 X – 18, 9X² …….. (2) 

                            (342, 6)       (2, 65) 

R²=0. 99            F= (2123, 4) ** 

وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر للتكاليف 

، %1الكلية لهذه السعة اإلنتاجية عند مستوي معنوية 

فضال عن معنوية معامالت النموذج ومطابقة قيم 

وإشارات تلك المعامالت للمنطق االقتصادي، وتشير 

قيمة معامل التحديد الي مسئولية كمية االنتاج عن 

 لحادثة في التكاليف الكلية.من التغيرات ا %99حوالي 

وبإشتقاق دالتي التكاليف الحدية والتكاليف 

 المتوسطة من النموذج وأمكن التعبير عنهما كالتالي:
               

AC= (- 58325, 4 +14420, 2 X – 18, 9X²) / X 

MC= 14420, 2 - 37,8X 

 :حيث

               AC= التكاليف المتوسطة 

 MC= التكاليف الحدية 

وفي ضوء متوسط اإلنتاج الراهن والبالغ حوالي 

طن وبتقدير متوسط التكاليف اإلنتاجية الحدية  47.88

والمتوسطة تبين أن معامل مرونة التكاليف يقدر بنحو 

مما يشير إلي أن اإلنتاج في مزارع هذه الفئة يتم  1.03

في المرحلة الثانية لقانون تناقص الغلة حيث أنها أكبر 

د الصحيح وهو مايتفق مع نتائج دوال اإلنتاج من الواح

وبمساواة دالة التكاليف المتوسطة بدالة  ،لتلك المزارع

التكاليف الحدية أمكن الحصول علي كمية االنتاج 

األمثل التي تدني التكاليف اإلنتاجية والتي تقدر بنحو  

طن، وتجدر االشارة أنه من خالل استمارة  55.55

مزرعة  13ه الكمية قد تحققت في اإلستبيان تبين ان هذ

من حجم الفئة، وبالنسبة  %43.3بنسبة تمثل حوالي 
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للناتج المعظم للربح فيتم تقديره من خالل مساواة دالة 

الوحدة )طن( للسعة اإلنتاجية  التكاليف الحدية بسعر

ألف جنيه ومن خالل  12.06الثانية والذي يبلغ حوالي 

 62.29المعادلة تبين أن الحجم المعظم للربح بلغ نحو 

مزرعة  3طن وتبين أن هذه الكمية قد تحققت في عدد 

 من حجم هذه السعة . %10بنسبة تمثل حوالي 

ومن خالل ما سبق يتضح أن الحجم األمثل لإلنتاج 

طن، بقيمة  7.67يزيد عن متوسط اإلنتاج الحالي بنحو 

ألف جنيه في ضوء سعر الطن من  92.54حوالي 

 12.07اإلنتاج السمكي بمنطقة الدراسة والبالغ حوالي 

ألف جنيه في هذه الفترة، كما أن متوسط الحجم المعظم 

طن  14.41 للربح يزيد عن متوسط اإلنتاج الحالي بنحو

ألف جنيه، األمر الذي يعني أنه  173.86بقيمة حوالي 

 ل أو الحجم المعظم للربحفي حالة تحقيق الحجم األمث

ترتفع أربحية المزارع السمكية مما يؤدي إلي التوسع 

 في اإلستزراع السمكي. 
 

: مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية رابعا  

 لإلستزراع السمكي لعينة الدراسة
 

بعض مقاييس الكفاءة اإلنتاجية  (3جدول رقم )يبين 

 واإلقتصادية التي تم الحصول عليها وحسابها من

اسة الميدانية حيث أوضحت استمارات العينة للدر

 :األتي
 

أن متوسط  (3الجدول رقم )يوضح  اإلنتاجية الفدانية:

اإلنتاجية الفدانية من االستزراع السمكي في المزارع 

فدان(  10)أقل من  السمكية بالسعة االنتاجية األولي

طن/فدان، بينما بلغت  2.93بعينة الدراسة بلغت حوالي 

فدان  10طن/فدان بالسعة االنتاجية الثانية ) 2.85حوالي 

 فأكثر(.
 

أن  (3الجدول رقم )يوضح  صافي العائد الفداني:

متوسط صافي العائد الفداني من اإلستزراع السمكي في 

المزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية األولي بعينة الدراسة 

ألف جنيه/فدان، بينما بلغت حوالي   7.19بلغت حوالي 

 ألف جنيه/فدان بالسعة اإلنتاجية الثانية. 11.94
 

وقد تم حسنابها بطنرح التكناليف  صافي القيمة المضافة:

غيننرة )مسننتلزمات اإلنتنناج( مننن إجمننالي العائنند ومننن المت

يتبننننين أن متوسننننط صننننافي القيمننننة  (3الجدددددول رقددددم )

المضافة من اإلسنتزراع السنمكي فني المنزارع السنمكية 

ألنف جنينه،  61.88بالسعة اإلنتاجية األولي بلغت حوالي 

ألننف جنيننه بالسننعة اإلنتاجيننة  240.5بينمننا بلغننت حننوالي 

 الثانية.
 

وهي نتيجة  االيرادات الكلية للتكاليف الكلية:نسبة 

، الكلية علي قيمة التكاليف الكليةخارج قسمة اإليرادات 

وزيادة هذه النسبة عن الواحد الصحيح تشير إلي كفاءة 

يتبين أن متوسط نسبة  (3الجدول رقم )االستثمار، ومن 

اإليرادات الكلية للتكاليف الكلية في المزارع السمكية 

بعينة الدراسة بلغت حوالي  اإلنتاجية األوليبالسعة 

وهي تشير  بالسعة اإلنتاجية الثانية 1.53، وحوالي 1.26

 إلي كفاءة اإلستثمار في هذا النشاط.     
 

ويتم حسابه من  :معدل العائد علي رأس المال المستثمر

خالل قسمة صافي العائد/إجمالي التكاليف االستثمارية 

معدل العائد علي رأس يتبين أن  (3الجدول رقم )ومن 

المال المستثمر في المزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية 

وتلك  %28.92 األولي بعينة الدراسة بلغت حوالي

النسبة أعلي من العائد من تكلفة الفرصة البديلة 

لالستثمار مما يشير الي إرتفاع الكفاءة االقتصادية 

بعينة الدراسة، لنشاط اإلستزراع السمكي في هذه الفئة 

معدل العائد علي رأس المال كما يبين الجدول أن 

 المستثمر في المزارع السمكية بالسعة اإلنتاجية الثانية

وتلك النسبة أعلي  %36,2 بعينة الدراسة بلغت حوالي

من العائد من تكلفة الفرصة البديلة لالستثمار مما يشير 

راع إرتفاع الكفاءة اإلقتصادية لنشاط اإلستز إلي

 السمكي في هذه الفئة بعينة الدراسة.
 

وهي الفترة التي يمكن  فترة إسترداد رأس المال:

خاللها لصافي العائد من النشاط تغطية التكاليف 

اإلستثمارية وذلك بقسمة إجمالي التكاليف 

اإلستثمارية/صافي العائد وكلما قصرت تلك الفترة فأنه 

لنشاط أو يدل علي إرتفاع الكفاءة اإلقتصادية  ل

متوسط فترة يتبين أن  (3الجدول رقم )ومن المشروع، 

في المزارع السمكية بالسعة إسترداد رأس المال 

سنة، 3,46  اإلنتاجية األولي بعينة الدراسة بلغت حوالي

في المزارع بينما بلغ متوسط فترة إسترداد رأس المال 

سنة  2,76 السمكية بالسعة اإلنتاجية الثانية بلغت حوالي

بالسعة مما يدل علي إرتفاع الكفاءة اإلقتصادية 

األولي بعينة  السعة اإلنتاجيةالثانية عن  اإلنتاجية

 الدراسة.
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 2014-2013ستزراع السمكي لعينة الدراسة لعام قتصادية لإلنتاجية واإلمؤشرات الكفاءة اإل .3جدول 
 

 الثانيةنتاجية السعة اإل

 فدان فأكثر( 10)

 نتاجية األوليالسعة اإل

 فدان( 10)أقل من 
 انــــــــــبي

 متوسط كمية االنتاج بالطن /مزرعة  17,9 47,88

 انتاجية الفدان بالطن 2,93 2,85

 تكلفة إنتاج الفدان)باأللف جنيه(   27,58 22,45

 تكلفة طن األسماك باأللف جنيه 9,41 7,88

 قيمة االنتاج الفداني )باأللف جنيه(  34,77 34,39

 قيمة االنتاج الكلي )باأللف جنيه( 212,1 577,7

 قيمة التكاليف الكلية )باأللف جنيه( 168,21 377,2

 صافي العائد الفداني باأللف الجنيه 7,19 11,94

 قيمة صافي العائد الكلي )باأللف جنيه( 43,89 200,5

 صافي القيمة المضافة  61,88 240,5

 نسبة االيرادات الكلية للتكاليف الكلية 1,26 1,53

 )%(معدل العائد علي رأس المال المستثمر 28,92 36,2

 سنة( فترة استرداد رأس المال ) 3,46 2,76

  .2013/2014جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية بمنطقة سهل الطينة لموسم المصدر: 
 

: تحليل الحساسية لصافي العائد الفداني خامسا  

 لالستزراع السمكي بمزارع  العينة
 

هننذا الجننزء يتننناول تحليننل الحساسننية لصننافي العائنند 

الفنننداني نتيجنننة التغينننرات  فننني اإلينننرادات سنننواء كاننننت 

مننع  %50، %20 ،%10باإلرتفناع أو اإلنخفناض بنسنب 

، (5(، )4بالجددددولين رقمدددي )اليف كمنننا هنننو ثبنننات التكننن

وكذلك التغيرات  في التكاليف سنواء كاننت باإلرتفناع أو 

مننننننع ثبننننننات  %50، %20 ،%10اإلنخفنننننناض بنسننننننب 

اإليرادات، باإلضافة الي تنأثير صنافي العائند بنالتغيرات 

 التبادلية بين اإليرادات والتكاليف بنفس النسب.
 

الفداني للسعة تحليل الحساسية لصافي العائد  -1

 اإلنتاجية األولي بمزارع العينة
 

حساسننننية  صننننافي العائنننند الفننننداني لإلنخفنننناض فنننني  -أ

اإليننرادات كانننت أكثننر عنننه فنني حالننة إرتفاعهننا حيننث 

، 3.71ألننف جنيننه إلنني حننوالي  7.19إنخفننض مننن نحننو 

ألنننف جنينننه علننني التنننوالي عنننند إنخفننناض  -3.24، 0.24

تنوالي  منع علني ال %50، %20 ،%10اإليرادات بنسب 

 17.62، 14.14، 10.67إلرتفع لنحنو  ثبات التكاليف، بينم

ألف جنينه عنند زينادة اإلينرادات بننفس النسنب منع ثبنات 

 التكاليف.

 

األولي نتائج تحليل الحساسية لصافي العائد الفداني للتغيرات في اإليرادات والتكاليف بالسعة االنتاجية . 4جدول 

 بعينة الدراسة
  

 بيان ثبات تكاليف +%10 +20 +50 -10 -20 -50

 ثبات ايرادات 7,19 4,43 1,67 1,08- 9,95 12,71 20,98

24,46 16,18 13,43 -3,12 5,15 7,91 10,67 %10+ 

27,93 19,66 16,90 0,35 8,63 11,39 14,14 20+ 

38,37 30,09 27,33 10,79 19,06 21,82 17,62 50+ 

17,50 9,23 6,47 -10,08 -1,80 0,96 3,71 10- 

14,03 5,75 2,99 -13,55 -5,28 -2,52 0,24 20- 

3,6 -4,68 -7,48 -23,99 -15,71 -12,95 -3,24 50- 

 .(3جدول رقم ) المصدر :
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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 331-317 (،2) دد(، ع23)جلدم

 

 (2015أبريل  5)سلم البحث فى 

 (2015يونية  3 )الموافقة على البحث فى

 

حساسية  صافي العائد الفنداني للزينادة فني التكناليف  -ب

كانت أكثنر عننه فني حالنة إنخفاضنها حينث إنخفنض منن 

ألف  -1.08، 1.67، 4.43ألف جنيه إلي حوالي  7.19نحو 

 ،%10جنيه علي التوالي عند الزيادة في التكاليف بنسب 

 اعلنني التننوالي  مننع ثبننات اإليننرادات، بينمنن 50%، 20%

ألننننف جنيننننه عننننند  20.98، 12.71، 9.95إرتفننننع لنحننننو 

 إنخفاض التكاليف  بنفس النسب مع ثبات اإليرادات.

 %10ارتفاع اإليرادات وإنخفاض التكاليف بنسبة  -ج

ألف جنيه إلي حوالي  7.19ارتفع صافي العائد من نحو 

ألف  0.96ألف جنيه، في حين إنخفض إلي نحو  13.43

ة التكاليف جنيه في حالة إنخفاض اإليرادات وزياد

لكل منهما، بينما ارتفع صافي العائد الفداني  %10بنسبة 

ألف جنيه في  19.66ألف جنيه إلي حوالي  7.19من نحو 

، %20حالة زيادة اإليرادات وإنخفاض التكاليف بنسبة 

ألف جنيه في حالة  -5.28في حين إنخفض لنحو 

إنخفاض اإليرادات وزيادة التكاليف بنفس النسبة، بينما 

ألف جنيه إلي حوالي  7.19رتفع صافي العائد من نحو إ

ألف جنيه في حالة زيادة اإليرادات وإنخفاض  38.37

 23.99 ، في حين إنخفض لنحو%50التكاليف بنسبة 

ألف جنيه في حالة إنخفاض اإليرادات وزيادة التكاليف 

 بنفس النسبة.

 

تحليل الحساسية لصافي العائد الفداني للسعة  -2

 إلنتاجية الثانية بمزارع العينةا

 

يتبين أن حساسية  صافي  (5جدول رقم )من خالل  –أ

العائد الفداني لإلنخفاض في اإليرادات كانت أكثر عنه 

ألف  11.94في حالة إرتفاعها حيث إنخفض من نحو 

ألف جنيه علي التوالي  1.62، 5.6، 8.5جنيه إلي حوالي 

 %50، %20 ،%10عند إنخفاض اإليرادات بنسب 

إرتفع لنحو  اعلي التوالي مع ثبات التكاليف، بينم

ألف جنيه عند زيادة اإليرادات  22.26، 18.89، 15.38

 بنفس النسب مع ثبات التكاليف.

أن حساسنية  صنافي العائند  (5جدول رقدم )كما يبين  -ب

الفننداني للزيننادة فنني التكنناليف كانننت أكثننر عنننه فنني حالننة 

ألنف جنينه إلني  11.94إنخفاضها حيث إنخفض من نحنو 

ألننف جنيننه علنني التننوالي عننند  5.21، 7.45، 9.7حننوالي 

علنني  %50، %20 ،%10الزيننادة فنني التكنناليف بنسننب 

، 14.19إرتفننع لنحننو  االتننوالي مننع ثبننات اإليننرادات، بينمنن

ألنف جنينه عننند إنخفناض التكناليف بنننفس  23.17، 16.34

 النسب مع ثبات اإليرادات.

بإرتفاع اإليرادات وإنخفاض  أنه (5جدول ) ويوضح -ج

، إرتفننع صننافي العائنند مننن نحننو %10التكنناليف بنسننبة 

ألف جنيه، فني حنين  17.62ألف جنيه إلي حوالي  11.94

فنناض ألننف جنيننه فنني حالننة إنخ 6.26إنخفننض النني نحننو 

لكل منهما، بينما  %10اإليرادات وزيادة التكاليف بنسبة 

ألنننف جنينننه إلننني  11.94ارتفنننع صنننافي العائننند منننن نحنننو 

ألنننف جنينننه فننني حالنننة زينننادة اإلينننرادات  23.31حنننوالي 

، بينمننا إنخفننض لنحننو %20وإنخفنناض التكنناليف بنسننبة 

ألننف جنيننه فنني حالننة إنخفنناض اإليننرادات وزيننادة  0.57

ة، وإرتفننع صننافي العائنند مننن نحننو التكنناليف بنننفس النسننب

ألنف جنينه فني حالنة  40.36ألف جنيه إلي حوالي  11.94

، فنني %50زيننادة اإليننرادات وإنخفنناض التكنناليف بنسننبة 

ألف جنيه فني حالنة إنخفناض  -16.48حين إنخفض لنحو 

 اإليرادات وزيادة التكاليف بنفس النسبة.
 

 

 نتائج تحليل الحساسية لصافي العائد الفداني للتغيرات في اإليرادات والتكاليف بالسعة اإلنتاجية الثانية بعينة الدراسة. 5 جدول 
 

 بيان ثبات تكاليف +%10 +20 +50 -10 -20 -50

 ثبات ايرادات 11,94 9,7 7,45 5,21 14,19 16,43 23,17

26,60 19,87 17,62 4,15 10,89 13,13 15,38 %10+ 

30,04 23,31 21,06 7,59 14,33 16,57 18,89 20+ 

40,36 33,63 31,38 17,91 24,65 26,89 22,26 50+ 
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19,73 12,99 10,75 -2,72 4,01 6,26 8,50 10- 

16,29 9,55 7,31 -6,16 0,57 2,82 5,06 20- 

5,97 -0,77 -3,01 -16,48 -9,75 -7,5 1,62 50- 

 (.3جدول رقم ) المصدر:

 

 : مشكالت المزارع السمكية بعينة الدراسةسادسا  
   

استندت الدراسة في تحليلها لمشكالت االستزراع 

السمكي بمنطقة الدراسة الي تحديد المشكالت الرئيسية 

ومن خالل استخدام مقياس ليكرت الذي يعكس اتجاهات 

خالل إعطاء قيم افراد أي عينة نحو موضوع معين من 

رقمية لكل منها لمعرفة الي أي حد تمثل درجة أهمية 

كل مشكلة من الدرجة الكلية، وتناولت الدراسة 

استعراض األهمية النسبية لمختلف الجوانب لكل مشكلة 

من المشكالت الرئيسية من خالل التوزيع التكراري 

وقد تمثلت  ،ألراء المستفيدين نحو جوانب كل مشكلة

الرئيسية في األعالف، الزريعة، العمالة،  المشكالت

التسويق، األمن، التراخيص، التمويل، وموقع 

المزرعة، اإلدارة ومن خالل نتائج مقياس ليكرت ومن 

يتضح أن مشكلة األعالف إحتلت  (6الجدول رقم )

المرتبة األولي من حيث األهمية النسبية حيث تمثل 

درجات وقد من المجموع الكلي لل %85.2نسبة درجتها 

تفوقت عن المتوسط العام لمجموع درجات المشكالت 

، يليها مشكلة الزريعة في المرتبة الثانية %28.4بنسبة 

من المجموع الكلي  %75.4حيث تمثل نسبة درجتها 

للدرجات وقد تفوقت عن المتوسط العام لمجموع 

، يليها مشكلة العمالة %18.6درجات المشكالت بنسبة 

من المجموع الكلي  %73.6درجتها حيث تمثل نسبة 

للدرجات وقد تفوقت عن المتوسط العام لمجموع 

، يليها مشكلة التسويق %16.8درجات المشكالت بنسبة 

من المجموع الكلي  %69.7حيث تمثل نسبة درجتها 

للدرجات وقد تفوقت عن المتوسط العام لمجموع 

، يليها مشكلة األمن %12.9درجات المشكالت بنسبة 

من المجموع الكلي  %59.9تمثل نسبة درجتها حيث 

للدرجات وقد تفوقت عن المتوسط العام لمجموع 

، يليها مشكلة %3.1درجات المشكالت بنسبة 

من  %59.6التراخيص حيث تمثل نسبة درجتها 

المجموع الكلي للدرجات وقد تفوقت عن المتوسط العام 

، بينما يتبين %2.8لمجموع درجات المشكالت بنسبة 

نخفاض األهمية النسبية لمشكالت التمويل، الموقع، ا

اإلدارة حيث أن األهمية النسبية لدرجة كل منها أقل من 

 المتوسط العام لمجموع الدرجات.  

 

 

 األهمية النسبية لمشكالت المزارع السمكية بعينة الدراسة وفقا لمقياس ليكرت .6 جدول

 

النسبية % األهمية انـــــــــبي المجموع الكلي لدرجات المشكلة *متوسط الدرجة   

 األعالف 852 8,52 85,2

 الزريعة 754 7,54 75,4

 العمالة 736 7,36 73,6

 التسويق 697 6,97 69,7

 األمن 599 5,99 59,9

 التراخيص 596 5,96 59,6

 التمويل 324 3,24 32,4

 الموقع 288 2,88 28,8

 اإلدارة 266 2,66 26,6

 المتوسط العام - 5,68 56,8

 *احتسبت علي اساس النهاية العظمي لدرجة كل مشكلة عشرة درجات
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 مشكلة األعالف
 

مننننن المسننننتفيدين )أصننننحاب  %62حيننننث تبننننين أن 

المننزارع السننمكية( لننديهم مشننكلة عنندم تننوافر األعننالف 

مننهم  %67الالزمة لتغذية األسماك بمنزارعهم، كمنا أن 

منننهم  %25لديننه مشننكلة ارتفنناع اسننعار األعننالف، وأن 

أنهننم  %78أوضننح سننوء نوعيننة األعننالف، كمننا أوضننح 

 يحصلون علي األعالف من القطاع الخاص.
 

 ةمشكلة الزريع
 

من )أصحاب  %56حيث تبين من عينة الدراسة أن 

المزارع السمكية( لديهم مشكلة عدم توافر الزريعة، 

 %25منهم ارتفاع اسعارها، وأوضح  %38وأوضح 

 منهم وجود مشكالت في توفير الزريعة .
 

 مشكلة العمالة 
 

من أصحاب  %59حيث تبين من عينة الدراسة أن 

المزارع السمكية لديهم مشكلة ارتفاع اسعارها، 

 منهم عدم توافر العمالة ذات الخبرة. %38وأوضح 
 

 مشكلة التسويق
 

من أصحاب المزارع  %68تبين من الدراسة أن 

من  %32يقومون ببيع األسماك لتجار الجملة، وأوضح 

أصحاب المزارع يقومون ببيع األسماك في األسواق 

 .الرئيسية
 

 مشكلة األمن
 

من أصحاب  %85حيث تبين من عينة الدراسة أن 

المزارع السمكية لديهم مشكلة عدم توافر األمن بمنطقة 

 .2011يناير  25الدراسة وخاصة بعد ثورة 
 

 مشكلة التراخيص 
 

من أصحاب  %100حيث تبين من عينة الدراسة أن 

المزارع السمكية لديهم مشكلة عدم توافر الحصول علي 

تراخيص لنشاط المزارع السمكية وهذا طبيعي لعدم 

وجود قانونية للنشاط بالمنطقة بالرغم من الوجود 

الفعلي لهذا النشاط وتعاظم حجمه وأهميته بمنطقة 

 الدراسة.

 التوصيات 
 

من خالل إستخدام المؤشرات اإلقتصادية بالدراسة قد  -

ثبتت جدوي اإلستثمار في هذا النشاط لذا يجب 

م باإلستزراع السمكي كأحد محاور التنمية اإلهتما

 الزراعية بمنطقة سهل الطينة.

لنشاط اإلستزراع السمكي  منح الترخيص القانوني -

بسهل الطينة ألهميته في سد اإلحتياجات من اللحوم 

والقيمة المضافة التي يمكن أن يحققها بصفة عامة 

ونظرا لطبيعة أراضيسهل الطينة وقربها من 

 المالحي لقناة السويس.المجري 

ضرورة اإلستفادة من مياه اإلستزراع السمكي  -

وخاصة أن معظم المياه المستخدمة في هذا النشاط 

هي المياه الجوفية لتعظيم صافي الربح وزيادة 

القيمة المضافة باإلضافة إلي تعظيم عائد وحدة 

المياه المستخدمة باألنشطة الزراعية بإتباع إسلوب 

تكاملة مع نشاط الزراعة النباتية من الزراعة الم

خالل دراسة كيفية إعادة استخدام مياهه في 

الزراعة النباتية لما تحتويه هذه المياه من أسمدة 

عضوية من مخلفات األسماك يمكن أن تساهم في 

تحسين خواص التربة الزراعية وإنخفاض إستخدام 

األسمدة الكيماوية لرفع معدالتالتنمية الزراعية 

 باتية بمنطقة الدراسة.الن
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