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ABSTRACT 
he Egyptian fishing fleet on Mediterranean Sea and the Red Sea has 
an excessive size, which means that there are number of fishing 

vessels that could have been working else where or the investments that 
were allocated for these excessive fishing vessels could have been 
allocated for other economically viable projects. In 2006, it was estimated 
in the Mediterranean Sea fishing fleet has about 825 standardized 
mechanized fishing boats worth of 181,68 that can be allocated else 
where. 

In respect to the Red Sea fishing fleet, the excessive number of 
standardized mechanized fishing boats are 648 units worth of LE 142,7 
ml. Reduction programmes in Egyptian fishing fleet-size to tackle 
overcapacity to reduce the number of fishing vessels by 1473 
standardized units worth of LE 324.3 ml. These measures will protect the 
fishery resources and make fishing economically viable for the remaining 
fishing vessels in business.  Having these programmes implemented will 
increase the average annual production per standardized fishing vessels in 
the Mediterranean Sea by 28% and in the Red Sea by 66.6%. 
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Mediterranean Sea .  
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  ٣أحمد إبراھيم الدميري  – ٢نبيل فھمي عبد الحكيم  – ١نجالء محمد والـي

  .جامعة بنھا –كلية الزراعة –أستاذ متفرع بقسم االقتصاد الزراعي -١
  .جامعة األزھر –كلية الزراعة  –أستاذ متفرغ بقسم اإلنتاج الحيواني والسمكي  -٢

  .بنك االستثمار القومي  –وكيل وزارة  -٣
    

والي  ة المصرية بح طحات المائي احة المس در مس ر  ١٣.٤تق احة البح كل مس دان وتش ون ف ملي
والي  ر ح ر األحم ط والبح يض المتوس دان أي  ١١.٤األب ون ف طحات % ٨٥ملي احة المس الي مس ن أجم م

طن  ١١٩٦٠٦إجمالي اإلنتاج السمكي بالقطر المصري حوالي وكانت مساھمة ھذين البحرين في . المائية 
  .٢٠٠٦خالل عام  %١٢.١٢أي نسبة 

روة السمكية في  ور أصبحت الث ونزا الطي وبعد انھيار صناعة اللحوم الداجنة بسبب مرض انفل
وفير  ة عن طريق ت واني وتضييق الفجوة الغذائي روتين الحي مصر ركيزة أساسية في حل مشكلة نقص الب

  .وتين السمكي بديالً جيداً للحوم الحمراء والداجنةالبر
ام  ي ع واستوردت مصر  ،طن ٩٩٦٨٧٨حوالي  ٢٠٠٦وقد بلغ إجمالي اإلنتاج السمكي المحل

والي ف ام ح ماك  بحطن ليص ٢٠٧٥٦٤ي ذات الع ن األس تھالك م اح لالس الي المت ن،  ١١٧٤٤٤٢إجم ط
  .كجم في ذات العام ١٦.٦٢وكان متوسط نصيب الفرد في استھالك األسماك حوالي 

ين  ا ب وع المصايد المصرية م ة المصرية وتن رة للمسطحات المائي احة الكبي ن المس الرغم م وب
ين مصايد  اه المالحة وب ة المي ي تعيش في بيئ مصايد بحرية وبحيرات والتي يصاد منھا أنواع األسماك الت

المياه العذبة إلى جانب مزارع األسماك  نھر النيل وفروعه والتي يصاد منھا أنواع األسماك التي تعيش في
ة في  ات متقدم ي تمارس تكنولوجي ة والت ة واألھلي زارع السمكية الحكومي ا بعض الم المتقدمة والتي تمثلھ
اج  ين اإلنت ا ب ماك م روتين األس ي ب ة ف وة الغذائي ت الفج د ظل دم فق ا تق الرغم مم ماك، وب ة األس ال تربي مج

  .٢٠٠٦في عام %  ١٧.٧والي بلغت ح، المحلي وجملة االستھالك 
  

  :أھمية البحث 
ام  اً  ٢٠٠٥أشارت التقديرات األولية لع ر إنتاج دول األكث ارير الصادرة عن ال ى التق اً عل تأسيس

ة  ١٤٢لألسماك إلى أن اإلنتاج العالمي من األسماك يصل إلى  ون طن مقارن ادة حوالي ملي مليون طن بزي
ام وبالرغم من أن إجمالي الك ،)٢٠٠٤(بعام  د زادت ع ميات من األسماك التي أتيحت لالستھالك اآلدمي ق

ام  ١٠٧إلى حوالي  ٢٠٠٥ نفس مستوى ع ة ب داد ظلت ثابت اً من اإلم رد عالمي إن نصيب الف مليون طن، ف
والي  ٢٠٠٤ د ح كاني ١٦ر٦عن و الس بب النم ك بس م وذل ي  ،كج ة ف ايد الطبيعي اھمة المص ت مس وتراجع

ذه ي، إال أن ھ ا االس االستھالك اآلدم اھم بھ ي س ادة الت ذا التراجعالزي د عوض ھ ك  تزراع السمكي ق وذل
ام  رة ع مكي  ٢٠٠٦حسب نش تزراع الس ايد واالس م المص ن قس ادرة ع ة  –الص ة والزراعي ة التغذي وكال

حوالي  ٢٠٠٥، أما في مصر فكان متوسط استھالك الفرد من اإلنتاج السمكي المحلي عام )الفـاو ( الدولية 
امكجم ح ١٢ر٦٣ اج السمكي ع ات نشرة اإلنت روة  ٢٠٠٦ سب بيان ة الث ة لتنمي ة العام الصادرة عن الھيئ

  .السمكية
مليون طن في عام  ٤٧.٥بإنتاج قدره لألسماك  وقد ظلت الصين في مركزھا المتقدم كأكبر منتج

ى الترتيب ٣٠.٦مليون طن ،  ١٦.٩( ٢٠٠٤ ة واالستزراع السمكي عل ) مليون طن من المصايد الطبيعي
  .كجم ٢٨.٤وكان متوسط نصيب الفرد في الصين من األسماك كغذاء حوالي 

بة  املين في االستزراع السمكي بنس وخالل الثالثة عقود الماضية ازدادت أعداد الصيادين والع
ة الصيد . نمو أعلى من نسبة النمو السكاني في العالم وأسرع من التوظف التقليدي في الزراعة قدرت عمال

مليون فرد وتحتل الصين المركز األول من عدد العاملين حيث تصل إلى  ٤١السمكي بحوالي  واالستزراع
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ة في قطاع الصيد حيث % ٣٠ اً لتخفيض العمال د نظمت الصين برنامج الم، وق من جملة العاملين في الع
  .وفي البالد المتقدمة انخفضت عمالة الصيد أو ظلت على حالھا. تخطت الجھد والسعة المالئمين

ائيات  ب إحص ـاو (  ٢٠٠٤حس والي) الف الم بح ي الع يد ف طول الص در أس   يق
ا  ٤ دة صيد، منھ ون وح واع حسب  ١.٣ملي ات تشغيل من مختلف األن ون مركب صيد مؤھل بماكين ملي

ة % ٣٠مليون قارب صيد بدون تكنة و ٢.٧الحمولة والقدرة الميكانيكية، و  منھا مجھزة بموتورات خارجي
Outboard  من مراكب الصيد % ٨٦وقد تركزت نسبة . ألخرى مجھزة بالشراع والمجاديفا% ٧٠وأل

ا  ين أورب ا % ٧.٨ذات الماكينات في قارة أسيا وتوزعت النسبة الباقية ب ، %٣.٨وفي شمال ووسط أمريك
  %.٠.٤وفي أوشانيا % ٠.٦، وفي جنوب أمريكا %١.٣وفي أفريقيا 
ك من أجل  وقد انتھجت كثير من الدول سياسة الحد من نمو   أساطيل الصيد لديھا بل وتقليلھا وذل

ة  ات العامل حماية مواردھا السمكية ولكي تجعل من عملية الصيد نشاطاً مجدياً اقتصادياً للمؤسسات والكيان
ذا لمجال اج السمكي من المصايد . في ھ ة في مجال الصيد واإلنت دول المتقدم ى أن ال اك مؤشرات عل ھن

ي تعمل في الطبيعة تقوم بتخفيض أساطي ك السفن الت دول وخاصة تل ل الصيد المميكنة التي تمتلكھا ھذه ال
  .المياه القريبة والمتاخمة لشواطئھا

دة    داخالت معق ام بت ه ع ذاء بوج تھالك الغ ماك واس تھالك األس أثر اس رة ت نوات األخي ي الس وف
و  دخول والنم ادة ال و السكاني وزي ل النم ر مث االقتصادي واإلسراع في شاركت فيھا عدة أشكال من التغي

وائح  ة والل ارة الدولي ات التج ة واتفاقي ارة الدولي و التج وة العمل ونم اث في ق اد مشاركة اإلن التعمير وازدي
ذه العوامل  ا، كل ھ ة والتكنولوجي وم التغذي والرسوم ومواصفات الجودة وتحسين نظم النقل والتسويق وعل

ذاء وخاصة في مجتمعة مع تطوير اإلنتاج والتصنيع وأسعار ال ادات الغ ى ع اً عل راً عظيم ا أث ان لھ سلع ك
  . الدول المتقدمة

اه    ال تج ة باالنتق دول المتقدم ي ال ذاء ف تھالك الغ ي اس ادة ف الي اتضحت الزي د الح الل العق وخ
  .استھالك كميات أكبر من البروتين والخضروات، مع تقليل حصة حبوب الغذاء األساسية

  : مشكلة البحث -١
بتت الدراسات العلمية التي أجريت على مخزونات األسماك في المصايد المصرية في البحر أث        

ة  األبيض المتوسط والبحر األحمر أن جھد الصيد قد تخطى المستوى الحرج لالستغالل، حيث أوضح خليف
د يعزى أن ھناك قصوراً كبيراً في االستفادة من القوة الميكانيكية المتاحة بمراكب الصيد اآلل ١٩٩٢ ة وق ي

ة من  اه القريب السبب في ذلك إلى أن ھذه المراكب اآللية تقتصر في عملياتھا اإلنتاجية على الصيد في المي
ومن ثم يتطلب األمر أن تسعى ھذه المراكب اآللية للتوغل واإلبحار في العمق حماية لمخزونات . الشاطئ 

ة من الساحل يلي وآخر. األسماك القريب اه   ١٩٩٥ون وفي دراسة القراش تيعاب مصايد المي عن مدى اس
ى أن مصايد البحر المتوسط والبحر  المصرية البحر متوسطية والبحر األحمر لوحدات صيد توصل إل
ة  ا جعل المصايد في حال ا مم ائر بحرف الجر والشانشوال وغيرھ ات الصيد الج اني من عملي األحمر تع

أن األمر يتطلب  ١٩٩٩وذكر نجاتي . ھور المصايدإنھاك وأن أية إضافة لسفن صيد أخرى ستزيد من تد
وجي  تغالل البيول ل الس توى األمث ع المس ب م ي تتناس ية الت ة القياس يد اآللي ب الص دد مراك د ع تحدي

دميري  ة في   ٢٠٠٥واالقتصادي لقدرات الموارد السمكية المصرية، وأوصى ال تثمار العاطل ه االس بتوجي
ة  تثمار بديل ى فرص اس اءة االقتصادية في تشغيل أسطول الصيد في مراكب الصيد إل ق الكف سعياً لتحقي

  .البحر المتوسط والبحر األحمر

  :الھدف من البحث  -٢
ا يصاحبھا    إلقاء الضوء  على مشكلة الطاقات العاطلة في أسطول الصيد البحري المصري وم

ا تثمار في نش ة أفضل من االس ا فرص بديل ط الصيد البحري في من استثمارات مبددة يمكن أن يكون لھ
المياه البحرية المصرية وتحقيقاً للكفاءة االقتصادية في تشغيل أسطول الصيد في البحر المتوسط والبحر 

  .األحمر
  :الطريقة البحثية -٣

ائج  ف النت م توظي ث ت ي حي في والكم ل الوص لوب التحلي ى أس ث عل د البح   يعتم
اتي  ا نج ل إليھ ي توص يلي  ١٩٩٩الت ت ١٩٩٢ والقراش يفرباس وذج ش    ١٩٥٤خدام نم
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دل للصيد  دير أقصى مع وذج تق ذا النم تم في ھ د الصيد وي الذي يعتمد على إنتاجية وحدة الصيد كدالة لجھ
دراً  يد مق د الص اج وجھ ن اإلنت ل م ين ك ة ب اس العالق ى أس ه عل موح ب   مس
دة  ى ح يد عل ة ص ل منطق يد بك ة ص ل حرف ية لك وة القياس يد ذات الق دات الص دد وح   بع

  :لنموذج إلى ويھدف ا
  .المحافظة على المورد السمكي الطبيعي -١
 .تحديد كميات اإلنتاج في ظل األوضاع التي عليھا المصايد المستھدفة بالدراسة -٢
 .تحديد العدد المناسب من وحدات الصيد والتي تحافظ على المورد من االستنزاف -٣

  والنموذج في صورته الرياضية ھو 
Y/F = a + bf 

Where 
                        Y = Catch                                                     اإلنتاج 

f = effort                            الجھد مقدر بعدد وحدات الصيد 
         a and b are constant  
ة الثو در قيم ة، وتق لة زمني يد لسلس دات الص اج ووح ة لإلنت ات المتاح تخدام البيان ت ، وباس  bاب

  .بطريقة المربعات الصغرى حيث يتم الحصول على منحني اإلنتاج من المعادلة 
Y/f = a + bf2 

  ويصل المنحنى إلى أعلى نقطة عند 
f = a + 2b 

ة  ن قيم التعويض ع تمر  fوب اج مس ى إنت ى أقص ل إل ة                          MSYنص بالمعادل
MSY = - a2 / 4f  

ل من وقد تم تقسيم فئات  داًء من أق درة الحصانية للمركب ابت حصان  ١٠مراكب الصيد وفقاً للق
ى  ٨٠٠وحتى  أكثر موزعة عل انيكي ف م  ١٥حصان ميك ا ھو موضح بالجدول رق ة كم ك في )١(فئ ، وذل

الي األحمر البحر المتوسط والبحر  ى إجم ة وصوالً إل ة المراكب في كل فئ دير قيم وفي نفس الجدول تم تق
ى مراكب قيمة االستثما رات في أسطول الصيد في كل من البحر المتوسط والبحر األحمر، ھذا باإلضافة إل

ية بحيث أن كل خمسة مراكب صيد شراعية تساوي مركب  الصيد الشراعية والمحولة إلى مراكب قياس
  .حصان ميكانيكي ١٥٠صيد آلي قياسي قدرته 

ط والبحر األحمر موضحة بالجدول وكانت النتائج المستخلصة ألسطول الصيد في البحر المتوس
)٣(، ) ٢ .(  
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بجمھورية مصر العربية البحر األبيض المتوسط  إجمالي قيمة االستثمارات في مراكب الصيد اآللية )١(جدول رقم 
   ٢٠٠٦والبحر األحمر عام 

إجمالي  البحر األحمر البحر المتوسط
 االستثمارات

قوة الموتور بالحصان 
 الميكانيكي

عدد 
مراكب 
 الصيد

قيمة أو ثمن 
المركب 
 بالجنيه

جملة االستثمارات للفئة 
 بالجنيه

عدد 
مراكب 
 الصيد

قيمة أو ثمن 
 المركب بالجنيه

جملة االستثمارات 
 للفئة بالجنيه

في مراكب 
الصيد 
البحرية 
 اآللية

  ٣٧٩٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢٦ ٣٧٩٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢٥٣ حصان ١٠حتى 

٣٦٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٦٤ ٣٦٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ١٤٥ ٢٠<  ١٠  
٨٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢٤١ ٨٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٦٠ ٣٠<  ٢٠  
٢٣٠٢٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ٥٥٧ ٢٣٠٢٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ٣٠٧  ٥٠<  ٢٠  
١٥١٣٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٢٠ ١٥١٣٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١٠٠٩ ١٠٠<  ٥٠  
٩٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢٠ ٩٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٤٥٠ ١٥٠<  ١٠٠  
١١٣٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ١٥ ١١٣٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ٤٥٤ ٢٠٠<  ١٥٠  
٧٥٩٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٩ ٧٥٩٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٥٣ ٢٥٠<  ٢٠٠  
١٤٤٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٩ ١٤٤٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٣٢ ٣٠٠<  ٢٥٠  
١٤٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ ٢٥ ١٤٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ ٢٠  ٤٠٠<  ٣٠٠  
٥١٦٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠ ١٤١ ٥١٦٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠ ٤٣  ٥٠٠<  ٤٠٠  
١٢٢٥٠٠٠٠ ١٧٥٠٠٠٠ ٤٨ ١٢٢٥٠٠٠٠ ١٧٥٠٠٠٠ ٧  ٦٠٠<  ٥٠٠  
٢٠٠٠٠٠٠ ٦ - ٢٠٠٠٠٠٠ -  ٧٠٠<  ٦٠٠ -  
٢٣٠٠٠٠٠ ٢ - ٢٣٠٠٠٠٠ -  ٨٠٠<  ٧٠٠ -  
  ١٧٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٤٧ ١٧٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠  ٧  فأكثر ٨٠٠
  ٤٩٩١١٥٠٠   ٥٨٧٩٤٥٠٠٠     الجملة

راعية  ب الش المراك
  المحولة إلى قياسية

٣٥٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١٧٦  ٦٠٦٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٣   

   ٥٣٤٣١٥٠٠٠    ٦٤٨٥٤٥٠٠٠    اإلجمالي

اج السمكي –مركز المعلومات  –الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية :  المصدر روة  -نشرة اإلنت اوني للث اد التع االتح
  .) ٢٠٠٦(  السمكية

  
  :نتائج البحث -٤

  :أسطول الصيد في البحر األبيض المتوسط   ١-٤  
ة م –من واقع نشرة اإلنتاج السمكي  ٢٠٠٦حسب إحصائيات  ة لتنمي ة العام ركز معلومات الھيئ

الثروة السمكية وفي ظل البيانات المتاحة أمكن حساب العدد األقصى للمراكب القياسية التي ال يؤثر إنتاجھا 
اك  داد المراكب المرخصة . من األسماك على استمرارية عطاء المخزون السمكي دون إنھ د زادت أع وق

رخيص لمراكب صيد إضافية بدرجة كبيرة، مما يتنافى وتوصيات الد دم الت راء بع راسات وتحذيرات الخب
تكون سبباً في مزيد من اإلنھاك والتدھور لمصايد البحر المتوسط والبحر األحمر خاصة والمصايد الطبيعة 

ة بكل . المصرية بوجه عام داد سفن الصيد العامل اج وإع ين كل من اإلنت ة ب حيث توجد عالقة طردية وثيق
إذا زيدت الكمية المستخدمة من عنصر إنتاجي معين بمعدل ثابت لكل  -لقانون تناقص الغلة منطقة، وطبقاً 

ى حد  دة حت بة متزاي زداد أوالً بنس ي ي اج الكل وحدة زمنية بينما ظلت باقي العناصر اإلنتاجية ثابتة فإن اإلنت
ده األقص ي ح اج الكل ى يصل اإلنت ادة حت دل الزي دريجياً مع اج معين ثم يتناقص بعده ت دما يكون اإلنت ى عن

اءة  نخفض كف الب، إذ ت اج الحدي بالس ان اإلنت ي إذا ك اتج الكل نخفض الن ك ي الحدي مساوياً الصفر، وبعد ذل
ـ ارد ھ تخدمة ريتش ة المس ر اإلنتاجي ويش . العناص م . ١٩٧١ليفيت دول رق ن الج ة ) ٢(وم ح أن جمل يتض

ام  ية المحسوبة للبحر لمتوسط ع ا حسب  ٢٩٤٥ھو  ٢٠٠٦المراكب القياس ي قياسي بينم مركب صيد آل
ية  دراسة المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد وھو المعيار في ھذا السياق فإن جملة المراكب اآللية القياس

دد  ٢١٢٠العاملة بالمصايد المصرية البحر متوسطية يجب أال تتعدى  ي قياسي فيكون الع مركب صيد آل
دل ھو مركب صيد آ ٨٢٥الزائد عن المعدل ھو  د عن المع دد الزائ اس فيكون الع مركب صيد  ٨٢٥لي قي

م  ١٥٠آلي قياسي قوة المركب الواحد  انيكي ومن الجدول رق تثمارات في ) ١(حصان ميك ة االس إن قيم ف
  :جنيه وتكون قيمة المركب القياسي اآللي كاآلتي ٦٤٨٥٤٥٠٠٠مراكب الصيد اآللية والشراعية حوالي 

جنيھاً  ٢٢٠٢١٩= مركب آلي قياسي  ٢٩٤٥÷  ٦٤٨٥٤٥٠٠٠= صيد  قيمة االستثمارات في مركب
قيمة االستثمارات المعطلة والتي  %٢٨=  ٢٩٤٥÷  ٨٢٥= نسبة المراكب القياسية الزائدة عن الحجة 

  مليون جنيه ١٨١.٦٨= جنيه  ٢٢٠٢١٩× مركب  ٨٢٥ يجب البحث لھا عن فرصة بديلة 
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  :أسطول الصيد في البحر األحمر -٢-٤
في مصايد البحر األحمر  ٢٠٠٦أن عدد المراكب القياسية العاملة عام ) ٣(لجدول رقم يوضح ا

والي  ويس ح يج الس ي ١٦٢٠وخل ي قياس يد آل ب ص د . مرك ايد بالمعھ عبة المص ة لش د أوضحت دراس وق
ة أسطول % ٤٠القومي لعلوم البحار بأن مصايد البحر األحمر قد استنزفت وأنه مع االستغناء عن  من جمل

ه الصي ي أن ك يعن دة وذل تثمارات جدي ة من األسماك دون اس د العامل بالبحر األحمر يمكن صيد نفس الكمي
مركب صيد آلي قياسي زائدة عن حاجة مصايد البحر األحمر وتسبب  ٦٤٨=  )٠.٤×  ١٦٢٠(يوجد عدد 

تعادة إمكاني ورد السمكي واس ا أن نزيفاً وھدماً للموارد السمكية مما يعوق عملية التجديد للم ة كم ه الطبيعي ات
والي تثماراتھا بح در اس دة تق ب الزائ ذه المراك ي  ٦٤٨ :ھ ي قياس يد آل ب ص اً  ٢٢٠٢١٩× مرك = جنيھ

  .مليون جنيھا ١٤٢.٧
وارد السمكية  وتكون قيمة االستثمارات المعطلة والتي تمثل مراكب الصيد الزائدة عن حاجة الم

ه  ٨١.٦٨في البحر األبيض المتوسط البحر األحمر تقدر بـ  ه  ١٤٢.٧+ مليون جني ون جني  ٣٢٤.٣٨= ملي
مليون جنيه وعلى وجه العموم يتفق ھذا المفھوم وھذه الحسابات المستنبطة من دراسة الجمال وآخرون مع 
ة  ة المتاحة بمراكب الصيد اآللي وى الميكانيكي تفادة من الق دراسة خليفة الذي بين أن ھناك قصوراً في االس

اه وقد أرجع السبب في ذ ى الصيد في المي ة عل ا اإلنتاجي ة تقتصر في عملياتھ لك إلى أن ھذه المراكب اآللي
ة  د المھني ى المعاھ ار إل ة االفتق افي للصيادين نتيج ة وانخفاض المستوى الثق ة من الشاطئ من ناحي القريب

ة رات المتعلق ى المعارف والخب ي أشد الحاجة إل ة أخرى، إذ أن البحار يكون ف اح  السمكية من ناحي بالري
دخول  ة وال ادة السفن اآللي ائل قي والتيارات البحرية والمد والجزر وحركة األمواج باإلضافة إلى معرفة وس
ة للتوغل واإلبحار في  ذه المراكب اآللي م يتطلب األمر أن تسعى ھ اء ومن ث ى المين والخروج بھا من وإل

  .العمق حماية لمخزونات األسماك القريبة من الساحل
  

أو عدد المراكب  ٢٠٠٦Y = S. /Lعدد مراكب الصيد اآللية القياسية في المصايد المصرية البحر متوسطية عام) ٢(م ل رقجدو
   =القياسية المحولة من المراكب اآللية 

  

عدد المراكب  الفئة
عدد المراكب  المعادلة العاملة

 *القياسية 
١٥٠١٦) /١٠×٢٣٥(٢٥٣حصان ١٠حتى 
١٥٠١٩) /٢٠×١٤٥(٢٠١٤٥ألقل من ١٠من 
١٥٠٣٢) /٣٠×٢٣٥(٣٠١٦٠ألقل من ٢٠
١٥٠١٠٢) /٥٠×٢٣٥(٥٠٣٠٧ألقل من ٣٠
١٥٠٦٧٢) /١٠٠×  ٢٣٥(١٠٠١٠٠٩ألقل من ٥٠
١٥٠٤٥٠) /١٥٠×  ٢٣٥(١٥٠٤٥٠ألقل من ١٠٠
١٥٠٦٠٥) /٢٠٠×  ٢٣٥(٢٠٠٤٥٤ألقل من ١٥٠
١٥٠٤٢١/)٢٥٠×  ٢٣٥(٢٥٠٢٥٣ألقل من ٢٠٠
١٥٠٦٤) /٣٠٠×  ٢٣٥(٣٠٠٣٢ألقل من ٢٥٠
١٥٠٥٣) /٤٠٠×  ٢٣٥(٤٠٠٢٠ألقل من ٣٠٠
١٥٠١٤٣) /٥٠٠×  ٢٣٥(٥٠٠٤٣ألقل من ٤٠٠
١٥٠٢٨) /٦٠٠×  ٢٣٥(٦٠٠٧ألقل من ٥٠٠
-١٥٠) /٧٠٠×  ٢٣٥(-٧٠٠ألقل من ٦٠٠
-١٥٠) /٨٠٠×  ٢٣٥(-٨٠٠ألقل من ٧٠٠
١٥٠٣٧) /٨٠٠×  ٢٣٥(٧ فأكثر ٨٠٠
٣١٤٠٢٦٤٢  الجملة

ب دد المراك ع
 الشراعية

٣٠٣ ١٥١٥

ب الي المراك إجم
  القياسية

 ٢٩٤٥

  )١(جمعت وحسبت من الجدول رقم : المصدر 
  .مركب آلي قياس= كل خمسة مراكب صيد شراعية ** 

  القوة بالحصان× عدد المراكب اآللية العاملة 
  

  حصان ميكانيكي ١٥٠
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  ٢٠٠٦ بالبحر األحمر عامفي المصايد المصرية  عدد مراكب الصيد اآللية القياسية ) ٣(جدول رقم 

  
  )١(م جمعت وحسبت من الجدول رق: المصدر 

  
  = عدد المراكب القياسية 

  

  مركب آلي قياس= كل خمسة مراكب صيد شراعية 
  

  :التوصيات
  :ينبثق من نتائج ھذا البحث عدة توصيات أھمھا

دد  -١ البحر المتوسط بع دد أسطول الصيد ب ل ع ي قياسي ٨٢٥تقلي دد . مركب صيد آل ل ع وتقلي
  .اسيمركب صيد آلي قي ٦٤٨أسطول الصيد بالبحر األحمر بعدد 

ة  -٢ ن حاج دة ع يد الزائ ب الص ي مراك ة ف دة المتمثل تثمارات الزائ ة لالس رص البديل اد الف إيج
 .األسطول وتعتبر في حكم الطاقات العاطلة

وارد  -٣ ى الم اظ عل ة للحف دول المتقدم ي إدارة مصايد ال د طبقت ف ة كانت ق اليب علمي اج أس انتھ
ق االستغالل البيولوجي االقتصادي السمكية البحرية المصرية من أجل خفض جھد الصيد لتحقي

 .المناسب لتلك الموارد
ى يمكن  -٤ ة المصرية حت إجراء األبحاث لتقدير المخزونات السمكية في الموارد السمكية البحري

  . إدارة ھذه الموارد بأسلوب علمي
  المراجع

" في مصردراسة اقتصادية تحليلية لقطاع الثروة السمكية ) "٢٠٠٥(أحمد إبراھيم متولي الدميري  -١
  .جامعة بنھا –كلية الزراعة  –رسالة دكتوراه 

ائر في المصايد المصرية مع ) "١٩٩٩(أحمد حسان نجاتي  -٢ ار االقتصادية للصيد الج دراسة اآلث
ة  الة –التطبيق على حالتي البحر األبيض المتوسد وبحيرة المنزل وراه  رس ة  –دكت ة الزراعي  –كلي

 .جامعة األزھر
يلي  -٣ وزي القراش د ف ر ) "١٩٩٢(أحم ب الج ة لمراك اليف اإلنتاجي داالت التك ائي ل ر االحص التقري

د  ة مجل ة الإلسكندرية للبحوث الزراعي دد ٣٧باالسكندرية، مجل ة الزراعة  –) ١(ع ة  –كلي جامع
 .اإلسكندرية

عدد المراكب  الفئة
عدد المراكب القياسية  المعادلة العاملة

* 
 ١ ١٥٠) /١٠×٢٦(٢٦ حصان ١٠حتى 
 ٨ ١٥٠) /٢٠×٦٤(٦٤ ٢٠ألقل من  ١٠من 
 ١٥٠٤٨) /٣٠× ٢٤١(٢٤١ ٣٠ألقل من  ٢٠
 ١٥٠١٨٥) /٥٠× ٥٥٧(٥٥٧ ٥٠ألقل من  ٣٠
 ١٥٠٨٠) /١٠٠ ×١٢٠(١٢٠ ١٠٠ألقل من  ٥٠
 ١٥٠٢٠) /١٥٠×٢٠(٢٠ ١٥٠ألقل من  ١٠٠
 ١٥٠٢٠) /٢٠٠×١٥(١٥ ٢٠٠ألقل من  ١٥٠
 ١٥٠٤٨) /٢٥٠×٢٩(٢٩ ٢٥٠ألقل من  ٢٠٠
 ١٨ ١٥٠) /٣٠٠×٩(٩ ٣٠٠ألقل من  ٢٥٠
 ١٥٠٦٦) /٤٠٠×٢٥(٢٥ ٤٠٠ألقل من  ٣٠٠
 ١٥٠٤٧٠) /٥٠٠× ١٤١(١٤١ ٥٠٠ألقل من  ٤٠٠
 ١٥٠١٩٢) /٦٠٠×٤٨(٤٨ ٦٠٠قل من أل ٥٠٠
 ٢٨ ١٥٠) /٧٠٠×٦(٦ ٧٠٠ألقل من  ٦٠٠
 ١٠ ١٥٠) /٨٠٠×٢(٢ ٨٠٠ألقل من  ٧٠٠
 ١٥٠٢٥٠) /٨٠٠×٤٧(٤٧  فأكثر ٨٠٠
 ١٢٣٠١٤٤٤  الجملة

 ١٧٦ ٨٨٣  عدد المراكب الشراعية
 ١٦٢٠  إجمالي المراكب القياسية

  القوة بالحصان الميكانيكي× الفئة × ية عدد المراكب اآلل
  

  حصان ميكانيكي ١٥٠
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