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بالمزارع  واعةػبان روؾػماؾ المبػتزراع اسػنحو اس ماؾػاألس يػمزارعاتجاىات 
 بمحافظة الشرقيةالسمكية 

 حامد محمد حامد 

 – مركز البحوث الزراعية – معمؿ المركزى لبحوث الثروة السمكيةال
 مصر –وزارة الزراعة   

  المستخمص
ى االسػػػم ؾ اسػػدف ؼ اػػػبا البحػػػث بصػػدة رةيسػػػية  راسػػػة اد  اػػ   مزارعػػػ

بمح فظػة الرػرةية وبلػؾ مػف  ػ ؿ بػ لمزارع السػمكية  نحو اسدزراع اسػم ؾ المبػروؾ
، والدعػػرؼ عمػػى  زراع اسػػم ؾ المبػػروؾالمػػزرعيف نحػػو اسػػد اد  اػػ  الدعػػرؼ عمػػى 

بعػض بػيف كمدغيػر دػ بو و  مزارعػ  اسسػم ؾاالردب طية بيف اد  اػ   ة الع ة طبيعة
مزارعػػػػ   عينػػػة عرػػػواةية مػػػفاػػػبا البحػػػث عمػػػى  أ ػػػرىوةػػػ    .المدغيػػػرا  المسػػػد مة

وة  دـ  مو البي ن   ب سد  اـ   مزارع 989ع  اـ  بمغبمح فظة الررةية و  اسسم ؾ
ف ب لم  بمػػػة الر صػػػية فػػػى الددػػػرة مػػػف أوؿ مػػػ يو حدػػػى نف يػػػة رػػػفر يونيػػػو االسػػػدبي 
،  الػػو صػػدية البي نػػ  واسػػد  م  الدكػػرارا  والنسػػو المةويػػة وبلػػؾ لعػػرض  0292

الع ةػػ   االردب طيػػة بػػيف المدغيػػر الدػػ بو  لدح يػػ  مع مػػؿ االردبػػ ط البسػػيطواسػػد  ـ 
 .  الم روسة والمدغيرا  المسد مة

%  مػػػػف ا مػػػػ لى المبحػػػػوثيف بوى 56ر28نػػػػ   أف  البي وةػػػػ  دبػػػػيف مػػػػف 
مواليػة سسػمب  االد ػ ةح نحػو اسػدزراع اسػم ؾ المبػروؾ بمػزارعفـ ، واف د  ا   غير ا

% مػػػػف مزارعػػػػ  اسسػػػػم ؾ بوى اد  اػػػػ   مح يػػػػ ة نحػػػػو اسػػػػدزراع اسػػػػم ؾ 08ر57
بوى  كػػػػ نوا %  مػػػػف مزارعػػػػ  اسسػػػػم ؾ95ر44المبػػػػروؾ بمػػػػزارعفـ، فػػػػى حػػػػيف اف 

 اي  بية ح نحو اسدزراع اسم ؾ المبروؾ بمزارعفـ. اد  ا   موالية س

 معنوية مو بة   دبيف و و  ع ةة اردب طيةاالردب طية ف  ةلمع ة وب لنسبة
نحػػو اسػػدزراع اسػػم ؾ  اسسػػم ؾ مزارعػػ   اػػ   دبػػيف ا 2.29ويػػة معنمسػػدوى   عنػػ

والمسػػػدوى المعرفػػػػى  ومسػػػ حة المزرعػػػػة السػػػمكية ، العمػػػر مػػػػفالمبػػػروؾ وبػػػيف كػػػؿ 
ه  بػػػدربيػػػة اسػػػم ؾ المبػػػروؾ بينمػػػ  دبػػػيف و ػػػو  ع ةػػػة مو ب لمعمومػػػ   عػػػف  مػػػؽعالمد

الح لػػة بػػيف و زراعييف المػػبػػيف اد  اػػ    2.25مسػػدوى معنويػػة  عمػػى أيضػػ معنويػػة 
بيف اد  ا   مزارعى االسػم ؾ نحػو  ك ن  الع ةة غير معنويةالدعميمية ، فى حيف 

 . ب ةى المدغيراوبيف  ب نواعة اسدزراع اسم ؾ المبروؾ
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 المقدمة والمشكمة البحثية

ويعد ػػ  أنػػه و ػػ  فػػى منط ػػة البحػػر  المبػػروؾأصػػؿ ونرػػسة أسػػم ؾ  فػػ  العممػػ   ا دمػػؼ
ربيػة داسسو  ثـ أندرر إلػى  وؿ رػرؽ و نػوو أسػي  ثػـ أند ػؿ إلػى ك فػه أنحػ   العػ لـ ، ول ػ  بػ أ  

عػػة حدػػى وةدنػػ  م زالػػ  مدب الػػبي  السػػنيف  أحػػواض صػػن عية دربيػػة منػػب مةػػ فػػ ؾ المبػػروؾ  أسػػم
الح ضػػر ويدضػػؿ زراعػػة أسػػم ؾ المبػػروؾ فػػى الميػػ خ ال افةػػة المن دضػػة فػػى سػػرعة ديػػ ر المػػ   بفػػ  

 ح. Laszlo, Gizella: 2002, p.22الطينية الدى دنمو فيف  النب د   الم ةية سودن سبه اسراضى 

ز وة  حرص  مصر عمى اسديرا  أنواع مف أسم ؾ المبروؾ أصً  مف الصيف لم  ددميػ 
طبيعيػة وأنػواع ، وةػ ردف  عمػى الدغبيػة ال نمواػ به مف سفولة ددري فػ  صػن عيً  ، وارددػ ع معػ ال  

م دمدػػة مػػف الع ةػػؽ الصػػن عية ، ودحممفػػ  لمظػػروؼ البيةيػػة وسػػرعة دسةممفػػ  وأحدواةفػػ  عمػػى نسػػبة 
لبيولو يػة ع لية مف البروديف الحيوانى عمى أس س الػوزف الطػ ز، ، واالسػدد  ة منفػ  فػى الم  ومػة ا

، ص  0225لمحرػػ ةش س مبػػروؾ الحرػػ ةش ح ،  وم  ومػػة ال واةػػو س مبػػروؾ ال واةػػو ح س  ميػػؿ   
 ح.  037

إلػػى   نػػو اػػبخ المميػػزا  يمكػػف دربيدفػػ  فػػى مػػزارع ح ػػوؿ اسرز وفػػى االةدػػ ص ودعدبػػر  
وغيراػ  مػف  وؿ  نػوو  رإيض  مص رًا لمحـو بركؿ أس سػى فػى كثيػر مػف  وؿ أوروبػ  مثػؿ الم ػ

         كثدػػػة حيػػػث دربػػػى بػػػ لنظـ اسند  يػػػة المكثدػػػة أو رػػػبة المؽ َاسػػػي  س الي بػػػ ف وكوريػػػ  والصػػػيف ح رػػػر 
 ح .  99، ص  9993،  ن ىس حن  

حدوا  لحومف  عمى نسػبة ع ليػة مػف إلالمسدفمكيف عميف    مفورأم  فى مصر ف  ي بؿ  
الػػػى  ة ػػػـ ح ب الضػػػ ف 522 022ـ س  ػػػحلد  ح و  صػػػة إبا ك نػػػ  صػػػغيرة اسػػػالالعظػػػ ـ الرةي ػػػة س 

طعمفػػ  الم دمػػؼ عػػف الطعػػػـ المػػسلوؼ لمسػػمكة الرػػػعبية اسولػػى فػػى مصػػػر واػػى أسػػم ؾ البمطػػػى 
وابا  مندر ةي بموف عمى دربيدف  بصورة  مزارع  اسسم ؾوعمى الرغـ مف بلؾ إال أف ان ؾ بعض 

لسػمكية فػى النظػ ـ النظ ـ ةميؿ االندر ر فى مصر ولكػف غ لبػ  مػ  يػدـ دربيدفػ  فػى معظػـ المػزارع ا
الحػػػػوض والمح فظػػػة عمػػػى  ػػػو ة ميػػػػ خ  فػػػ بغػػػرض االسػػػدد  ة مػػػػف المغػػػبي   الطبيعيػػػة ط مالم ػػػد

ند  فػػ  الثػػػ نوى رغػػـ إن دػػػ ض سػػػعرا  يعدبػػر مصػػػ ر   ػػؿ لممربػػػى  اضػػػ فى االسػػدزراع السػػػمكى واه
 ح.5ص  9997و ميؿ    ،السمكى سبر ى

عػػ ـ ةدػػ ص مػػف فرعػػى النيػػؿ و السػػنوا  ال مػػس اس يػػرة ومػػو إزالػػة اس فػػ د حػػظ  ولكػػف
إةبػ ؿ المػزارعيف السػمكييف عمػى رػرا  زريعػة أسػم ؾ وعػ ـ المزارعيف عف إسدزراع المبػروؾ  اةب ؿ
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 75مػف دنػ ةص االندػ ، مػف المبػروؾ فالمبروؾ بسنواعه مف المدر    المو و ة بمح فظة الررةية 
  .ح0228راعة ، سوزارة الز  0228ألؼ طف ع ـ  69ـ حدى وصؿ الى 9999ألؼ طف فى ع ـ 

ال م عػػة  دغيػػر، و  المر عػػ  اإلطػػ ردغييػػر  اػػى ولػػبا فػػرف طػػرؽ دعػػ يؿ أو دغييػػر االد ػػ خ
  دػػػػر خ ، أو دغييػػػػر موةػػػػؼ ال موضػػػػوع االد ػػػػ خ ، أو االدصػػػػ ؿ بموضػػػػوع االد ػػػػ دغيػػػػرالمر عيػػػة ، و 
من ةرػة ، السػموؾ و ور وسػ ةؿ االعػ ـ ، ورأى اسغمبيػة وال بػرا  والدغييػر وال فػ ى سر والدغيير ال 

 ح.9970سزاراف ، ال م ع   راروال

لنػػػوع اػػػبخ دبعػػػ  كمػػػ  أف إد  اػػػ   الدػػػر  ومعد  ادػػػه دػػػسثر إي  بػػػً  أو سػػػمبً  عمػػػى مػػػ  يػػػدعمـ 
االد  اػػ   والمعد ػػ ا  ، كمػػ  دػػسثر فػػى سػػرعة وكدػػ  ة دعممػػه ودح يػػ  ال م عػػ   الػػبيف يدعػػ مموف 

 ح.Grag, 1992: P130 & Lembert, 1981: P59معف  ، والمفف الدى ي د رونف  س

ر  مػو البيةػة إبا ي عمػه ةػ  رًا عمػى د ػ ير المنبفػ   دػكم  أف االد  خ له  ور فى دكيػؼ ال
ادم م ده  مم  ي عمه يسدطيو دصنيؼ اسفع ؿ والموضوع   فى البيةػة ود ييمف  فى ضو  أا افه واه

  .حEgly, 1984, p268،Ehairken مكون  ميً  ل سد  بة س

در  ويدعممف  د عمه يكيؼ سموكه مػو ال ف   الدى يكدسبالد  ا اف أ م  ع عمى وان ؾ إ
، واػػى  العمػػررسػػو   ب لد ػػ ـ فػػى  االد  اػػ   دػػز ا  خبنحػػو الموضػػوع    الم دمدػػة ، واػػ اد  ا دػػه

ريػػػس ، إ ةػػػة الدػػػى يعػػػيش فيفػػػ  س يالدػػػى يدعممفػػػ  الدػػػر  مػػػف الب سػػػ ليواسدعبػػػر عػػػف م موعػػػة مػػػف 
 .ح049، ص  0220المرسى   

المكػػػػػػػػػػػوف                            مػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػ ث مكونػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػػوف المعرفػػػػػػػػػػػى ،  االد ػػػػػػػػػػػ خ فيدكػػػػػػػػػػػو و 
                             دػػػػػػػػػػػػػػر  ال خالمكونػػػػػػػػػػػػػػ   لدكػػػػػػػػػػػػػػوف اد ػػػػػػػػػػػػػػ  ددد عػػػػػػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػػػػػػبخوالمكػػػػػػػػػػػػػػوف االندعػػػػػػػػػػػػػػ لى و  الرػػػػػػػػػػػػػػعورى

Engels 1995, P. 394,395)ح. 

ررػػػ   الزراعػػػى الػػػى االالسػػػموكية الدػػػى يسػػػعى الم ػػػ ال  حػػػ  أ د  اػػػ   الػػػزراع اػػػىإف إ
م  فى ن ػ   أوفرػؿ العمػؿ  ورأ ا د  ا   الزراع دمعو إح اث دغيرا   وارية فيف  و  صة أف إ

سػموو زراعػى معػيف سصػ ل  ، أغ لب  م  دكوف الع مؿ  المح   فػى دبنػى  نف ى ساالرر  ى الزراع
 .ح9979
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 المصػػريلمم دمػػو  المحببػػة ينيػػةالرػػؾ اف االسػػم ؾ دمثػػؿ واحػػ ة مػػف ااػػـ االغبيػػة البرود
 فػػ  الغباةيػػة مصػػر فمػػف يكػػوف ف ػػط بو اسػػف ـ فػػى د ميػػؿ الد ػػوة فػػ  اسسػػم ؾ إندػػ ،ا  ز كممػػ   وأنػػة

ايضػ  سػيدد  البػ و عمػى مصػراعية لدصػنيو  سي ؽ اردد ع اسع ر االغبية البرودينية اال رى ولكػف
لػػرغـ ممػػ  دػػ رة االسػػم ؾ مػػف االسػػم ؾ ودعميبفػػ  بمػػ  ةػػ  يمنحفػػ  فرصػػة لمدسػػويؽ ال ػػ ر ى وعمػػى ا

اف البي ن   درير الى الدن ةص الح   فػى دربيػة اسػم ؾ المبػروؾ     ؿ مع وؿ نسبي  الصح بف  اال
االصػػنؼ مػػف  اػػب مرػػ عر واد  اػػ   اصػػح و المػزارع نحودربيػػة مدوةدػػة عمػى فربمػ  دكػػوف المسػػ لة

مد حػػة والا ؿ عمػػى بلػػؾ عف دربيةاػػبا الصػػنؼ واسػػدزراعة والمعرفػػة االسػػم ؾ  ف لمعمومػػ   مد حػػة
مف  فو  ال ف   المعنية ب لثروة السمكية ومف ثـ فمف المنط ى االسد  ص ب ف العػزوؼ وعػ ـ 
االةبػػ ؿ عمػػى اباالصػػنؼ ير ػػو الػػى ن ػػص المرػػ عر واالد  اػػ   المو بػػة حيػػ ؿ المعرفػػة اوحيػػ ؿ 

حػو دربيػة المبػروؾ نممكن   الدنديب مف ان  انطمؽ البحث لمسعى نحو دح ي  اد  ا   المزارعييف 
احػػ  مف مػػة االس سػػية اػػى دغييػػر اد  اػػ   المػػزارعييف نحػػو  الزراعػػ  اإلررػػ  واف  ب نواعػػة   صػػة

الدغيير بادة ففو عمميػة مسػدمرة وضػرورة م سػة فػى مركػو الدنميػة الزراعيػة واػو ا اة اس سػية فػى 
   سية الد ليةدف  االسالس وددركؿ مركمة البحث فى دس  0232اسدرادي ية الدنمية الزراعية 

بػػ لمزارع السػػمكية ب نواعػػة  إسػػدزراع أسػػم ؾ المبػػروؾسػػم ؾ نحػػو مػػ  اػػى إد  اػػ   مزارعػػى اس -
 ؟  بمح فظة الررةية

إد  اػػػ   مزارعػػػى اسسػػػم ؾ نحػػػو إسػػػدزراع أسػػػم ؾ المبػػػروؾ مػػػ  اػػػى الع ةػػػة االردب طيػػػة بػػػيف  -
 المسد مة الم روسة  المدغيرا  مف كؿبسنواعه وبيف 

 :حثػداؼ البػأى

إد  اػػ   مزارعػػى االسػػم ؾ نحػػو إسػػدزراع اسػػم ؾ المبػػروؾ بػػ لمزارع السػػمكية  دح يػػ  مسػػدوى -9
 بمح فظة الررةية . 

 إد  ا   مزارعى االسم ؾ نحو إسدزراع اسم ؾ المبروؾ . االردب طية بيف ةالع ة دح ي  -0

ة ، ونػػوع الد ليػػة العمػػر ، والح لػػة الدعميميػػالم روسػػة  المسػػد مة المدغيػػرا  مػػف كػػؿوبػػيف 
االسدغ ؿ المزرعى ، ومس حة المزرعة السمكية ، وعػ   العمػ ؿ ب لمزرعػة ، عػ   سػنوا  العمػؿ 
ب لمزرعة ، ونوع االسدزراع، والمر ركة اال دم عية فػى المنظمػ   المحميػة  ، وعػ   أفػرا  اسسػرة 

 ب لمعمومػ   عػف البيف يعمموف ب لمزرعة ، والددرغ لمعمؿ ب لمزرعة ، والمسػدوى المعرفػ  المدعمػؽ
 .دربية أسم ؾ المبروؾ



   ثى:ػرض البحػفال

 لتحقيؽ اليدؼ البحثى الثانى أمكف صياغة الفرض البحثى التالى:

دو ػ  ع ةػة  إردب طيػػة بػيف إد  اػ   مزارعػػى االسػم ؾ نحػو إسػػدزراع اسػم ؾ المبػػروؾ 
،  االسػدغ ؿ المزرعػىنوع و الح لة الدعميمية ، و العمر ،    المدغيرا  المسد مة الد لية مف وبيف كؿ

نػػػػوع و  ب لمزرعػػػػة ،زرعػػػػة ، عػػػػ   سػػػػنوا  العمػػػػؿ معػػػػ   العمػػػػ ؿ ب لو زرعػػػػة السػػػػمكية ، ممسػػػػ حة الو 
الػػػبيف يعممػػػوف  اسسػػػرةعػػػ   أفػػػرا  و ،  فػػػى المنظمػػػ   المحميػػػة المرػػػ ركة اال دم عيػػػة و االسػػػدزراع، 

دربيػػة أسػػم ؾ عمومػػ   عػػف ب لم المدعمػػؽ المعرفػػ المسػػدوى و عػػة ، زر لمعمػػؿ ب لم غالددػػر و زرعػػة ، مب ل
 .المبروؾ

 حثيةػالبالطػريقو 

 ا مػ لى بمػغبمح فظػة الرػرةية و  اسسػم ؾ عينػة عرػواةية مػف مزارعػ ا رى ابا البحػث عمػى 
،  يةمراكػػز ابوحمػ   ، الحسػػين فػ كػزوف ر يد والػػبيف مزارعػ  362مػػف ا مػ لى   مزارعػ 989عػ  اـ 
دػػػـ اسػػػد  اـ و 2ب لمح فظػػػة لسػػػمكية االاميػػػةالمػػػزارع ا بف دندرػػػر  واػػػى المراكػػػز الدػػػى ح ػػػروصػػػ ف ال

والبى يحدوى عمى م ي س لممدغيػر  ال راسة ابة اسدم رة االسدي ف ب لم  بمة الر صية ل مو بي ن  
وةػ   المسػد مة الم روسػة ا الد بو الرةيسى واو االد  ا   نحػو اسػدزراع اسػم ؾ المبػروؾ والمدغيػر 

ال ػػ واؿ ، و النسػو المةويػػة  بسػيط ب  نػػو اسػػد  اـ فػػى دحميػػؿ البي نػ   مع مػػؿ االردبػػ ط ال ـاسػد  
بي نػػ   فػػى الددػػرة مػػف اواةػػؿ رػػفرم يو حدػػى نف يػػة رػػفر الدػػـ  مػػو لوصػػؼ البي نػػ   وةػػ   الدكراريػػة
 .0292يونية 

 :ياس المتغيرات المستقمةق

 سنه ور سةبع   سنوا  عمر البحوث  ةالعمر  دـ ةي س -1

 ح4ح ومساؿ ع لى س3ح ومساؿ مدوسط س0سو ويكدوي رأ  ح9أمى س وث ػة لمبحػ لة الدعميميػالح -0

 ح9ح ، اي  ر س0ممؾ س  االسدغ ؿ المزرعى لمس حة المزرعةنوع  -3

 عة ب لد افر مس حة المزرعة   اسد  ـ الرةـ ال  ـ لمدعبير عف مس حة المز  -4

 عةزر عة   اسد  ـ الرةـ ال  ـ لمدعبير عف ع   العم ؿ ب لمزر ع   العم ؿ ب لم -5

  اسد  اـ الرةـ ال  ـ لع   سػنوا  العمػؿ ب السػدزراع  السمك ع   سنوا  العمؿ ب السدزراع  -6
  السمك 
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 ، والمندر   ر ة   ف ر د سدزراع الم دمطنوع االسدزراع   اعطى ل  -7

عػػف  ر ػػة  سػػسالةدػػـ ةي سػػف  عػػف طريػػؽ  ةػػ   و فػػى المنظمػػ   المحميػػة مرػػ ركة اال دم عيػػةال -8
السػساؿ عػف بلػؾ بدعػريض المبحػوث  ، ودـ ةي سػف  عػف طريػؽ ظم   المحميةالمنفى كدة مر ر 

اؿ ةريف كؿ منف  عػف عضػويدة فػى اػبة المنظمػةومركزة س لع   مف المنظم   المحمية ويدـ الس
نػ  راح واعطػى  ر ػ    ، أحي نػ  ،س اةمػ  فيف  ويسد يو المبحوث عمى مدصػؿ مػف ثػ ث ن ػ ط

ةػ    ر ػػ   فركده وةسػم   ر عػف  ر ػة مرػعبيػػلمدبحػوث مح ودػـ د ميػو  ر ػ   كػؿ 3،0،9س
ودكػوف  مرػ ركة مرددعػة ،مر ركة مدوسطة   ،ة   اى مر ركة من دضةفالمر ركة الى ث ث 
  ر    5 ر ة والح  اال نى  02ال ر ة ال صوى 

ر عػػػف عػػ   أفػػػرا  عبػػعػػ   أفػػرا  االسػػػرة الػػبيف يعممػػػوف ب السػػدزراع   اسػػػد  اـ  الػػرةـ ال ػػػ ـ لي -9
 السمك لبيف يعمموف ب السدزراع االسرة ا

ى  ر دػػ ف طػػطػػوؿ الوةػػ  وأع غدػػـ د سػػيـ المبحػػوثيف الػػى مددػػر  السػػدزراع   الددػػرغ لمعمػػؿ ب -92
 ومددرغ بعض الوة   ر ة واح ة 

ممع رؼ ال  صة وة  دم  دنمية م ي س ل المدعمؽ بدربية اسم ؾ المبروؾ المسدوى المعرفى  -99
مػػػف ن ػػػؿ زريعػػػة   المبػػػروؾ سػػػم ؾدػػػ ور حػػػوؿ  دربيػػػة ا االس سػػػ 05دكػػػوف مػػػف دبدربيػػة االسػػػم ؾ و 

اسم ؾ المبروؾ، ودحضػيف اسسػم ؾ ، ودغبيػة اسػم ؾ المبػروؾ ، وامػراض اسػم ؾ المبػروؾ ، 
ل   بػػػػه   ر ػػػػةالصػػػػحيحة و  لإل  بػػػػة ف ر دػػػػ  لكػػػػؿ منفػػػػ   وأعطػػػػى وحصػػػ   اسػػػػم ؾ المبػػػػروؾ

 .ة مو  ر    مع رؼ كؿ مبحوث عمى ح ثـ ال  طةة و 

 :ر التابعالمتغيقياس 

طمػو مػف كػؿ مبحػوث اسػم ؾ المبػروؾ  نحو اسدزراع اسسم ؾ مزارع اد  ا   ل ي س 
 ث ثػ دح ي   ر ة مواف دة عمى كؿ عب رة مف عبػ را  ةيػ س االد  اػ   وبلػؾ مػف  ػ ؿ م يػ س 

غير موافؽ حوببلؾ ينػ ؿ كػؿ مبحػوث ال ر ػة الم  بمػة لفػبة –موافؽ لح  م   –االسد  ب   سموافؽ 
ح لػػة  فػػ ح لػػة العبػػ را  المو بػػة والعكػػس  فػػ ح عمػػى الدرديػػو وبلػػؾ 9-0-3ب   واػػى ساالسػػد  

ح  سػػػمب العبػػػ را  السػػػ لبة ودػػػـ د سػػػيـ مسػػػدوى االد ػػػ ة الػػػى ثػػػ ث مسػػػدوي   اد ػػػ ة غيػػػر مػػػوالى س 
عبػػ رة اد  ايػػة ودػػـ  02ح ودػػـ ةيػػ س االد ػػ ة مػػف  ػػ ؿ  اي ػػ ب ،اد ػػ ة مح يػػ  ، واد ػػ ة مػػوالى س 

د ػػ ة الػػى ثػػ ث مسػػدوي   غيػػر مػػوالى س ويضػػـ الح صػػميف عمػػى  ر ػػ   ددػػراو  د سػػيـ مسػػدوى اال



 ر ػة ، والمػوالى ويضػـ الح صػميف  42ويضػـ الح صػميف عمػى والمح يػ    ر ةح 39 - 02بيف س
 . ر ةح 62 -49عمى  ر    ددراو  م بيف س

 :وصؼ شاممة البحث
 يف مايمىصية لممبحوثلخصائص الشخفيما يتعمؽ  با (1بجدوؿ رقـ ) البيانات تاوضح

مػف ا مػ لى  %59. 05نصػؼ المبحػوثيف وبنسػبة مػف  أف اكثػر البي نػ    وضحأ  العمر  -1
ةػ رة عمػى  اسكثػرسػنة واػى ددميزبسنفػ   52 -35ة العمرية م  بيف  دةال ف ي عوف  المبحوثيف

لع يػ   و اسػعمػى اكد لية وكػبلؾ ال ػ رةالعمؿ والعط   وببؿ ال فػ  وال ػ رة عمػى دحمػؿ المسػةو 
 اد  ا دفـرا  ودع يؿ ب را  وال مف المف

ب ميػػؿ   نصػػؼ المبحػػوثيف% أةػػؿ مػػف 45.5أف حػػوالى  البي نػػ   وضػػح أ ميػػة  يالح لػػة الدعم -0
 اسسػ ليوال  رة  عمػى االطػ ع ود بػؿ  ة ددميز بسنف  لف موف عمى مساؿ مدوسط واى فةح ص

  2وب لد لى يمكف دع يؿ سموكي دفـ المزرعية الح يثه 

%  54.5حػوثيف وبنسػبة مف نصػؼ الم أكثرأف  ار ر  البي ن     االسدغ ؿ المزرعىنوع  -3
   سي  ر . ك يسدغموف المزارع ا م لى المبحوثيف

  أكثػر مسػ حدف ارعأف نصؼ المبحػوثييف لػ يفـ مػز البي ن   زرعة السمكية   بين  مال مس حة -4
خ ؾ فرصػػة أكبػػر لزيػػ  ة أسػػدغ ؿ اػػبعػػة كممػػ  كػػ ف انػػ ـ المزر ا  ح ػػز فػػ اف وأنػػه كممػػ  95مػػف 
 المندر لمزارع فى النظ ـ الم دمط ب ال مف ا

عمػ ؿ   3ية مف المبحوثيف لػ يفـ أةػؿ مػفبأف الغ ل البي ن  وضح  أ   زرعةمع   العم ؿ ب ل -5
م  رنػػة  زرعػػةماسسػػدزراع السػػمكى المدعػػ  ة ب ل ب نرػػطة زرعػػة واػػبا العػػ   غيركػػ فى لم يػػ ـمب ل

  ع السمكية س ب ة البكر بمس ح   المزار 

لددػرة اةػؿ اف نصؼ المبحوثيف ةػ  عممػوا  البي ن  وضح  أ ع   سنوا  العمؿ ب السدزراع   -6
واػػػبخ فدػػػرة ك فيػػػة لػػػدعمـ أفضػػػؿ الوسػػػ ةؿ ل ندػػػ ،  السػػػمك سػػػنوا  فػػػى االسػػػدزراع  عرػػػرةمػػػف 

 السمكى

مػػػػػوف و يف ي المبحػػػػػوث ا مػػػػ لى % مػػػػػف54 حػػػػوال  أف البي نػػػػػ    ح  أوضػػػػ نػػػػوع االسػػػػػدزراع -7
 فػػ  إالال يػػ  ؿ اسػػدزراع المبػػروؾ و ف ػػط  والبػػوريب السػػدزراع الم ػػدمط ولكػػف السػػم ؾ البمطػػى 

 .% مف االسدزراع فى مزارعفـ9ح و 
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واالةدصػػػ  ية  الر صػػػيةالمدغيػػػرا   الدكػػػرار والنسػػػبة المةويػػػة لممبحػػػوثيف بحسػػػو (:1جػػػدوؿ رقػػػـ )
 .لممبحوثيف واال دم عية

 % عدد المتغيرات

 العمر
  35مف  اةؿ
35-52  
  فسكثر 52 

70 
990 
5 

38.02 
59.05 
0.55 

 الحالة التعميمية
 امى 

 ي رأ ويكدو
 مدوسط
  ع ل 

07 
05 
86 
59 

94.08 
93.04 
45.52 
06.98 

 الممؾ  نوع االستغالؿ المزرعى 
   إي  ر

86 
923 

45.5 
54.5 

 مساحة المزرعة السمكية
 ف اف 5اةؿ مف 

 ف اف95 -5
 فسكثرف اف  95

05 
69 
95 

93.04 
36.52 
52.06 

 عدد العماؿ بالمزرعة
 عم ؿ  3اةؿ مف 

 عم ؿ6 – 3
  فسكثر عم ؿ6

935 
46 
8 

79.43 
04.34 
4.03 

 عدد سنوات العمؿ باالستزراع 
 سنيف  92اةؿ مف 

 سنة  02 – 92
  فسكثر 02

94 
78 
97 

49.74 
49.07 
8.99 

 م دمط  نوع االستزراع
  مندر 

920 
87 

53.97 
46.23 

كة االجتماعية فى المشار 
 المنظمات المحمية 

  ر    92 – 5
  ر ة  95 -92
  فسكثر 95

4 
990 
73 

0.90 
59.05 
38.63 

عدد أفراد األسرة العامميف 
 باالستزراع

 افرا 4اةؿ مف 
 فر  6 – 4
  فسكثرافرا   6

970 
9 
8 

99 
4.77 
4.03 

 طواؿ الوة   التفرغ لمعمؿ بالمزرعة
  بعض الوة 

932 
59 

68.79 
39.09 

المستوى  المعرفي بالمعمومات 
 عف تربية اسماؾ المبروؾ

 سضعيؼح ر ة  97اةؿ مف 
 سمدوسطح ر ة  34 – 97
 سمرددوحفسكثر  34

45 
90 
50 

03.89 
48.68 
07.59 

 

% مػػػف 62 حػػػوال  أف البي نػػػ    ح   او ضػػػفػػػى المنظمػػػ   المحميػػػةم عيػػػة دالمرػػػ ركة اال  -8
   ةػػػة غيػػر رسػػمية مدوسػػطة واػػبا يػػ ؿ عمػػى ةػػوة الع المبحػػوثيف يرػػ ركوف مرػػ ركة ا ثم عيػػ

اال دم عيػػة بػػيف الم دمػػو واػػبخ اػػى طبيعػػة أاػػؿ الريػػؼ والدػػى دعدمػػ  عمػػى الدػػرابط والدم سػػؾ 
 .االسرى بيف أبن   ال رية
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مػػى مػػف المبحػػوثيف العظ الغ لبيػػة أف البي نػػ    وضػػح  أاالسػػرة العػػ مميف ب لمزرعػػة عػػ   أفػػرا  -9
  مػػوف ب لمزرعػػة السػػمكية واػػبا يوضػػ  انػػه كميعممػػ 4أفػػرا  اةػػؿ مػػف  % لػػ يفـ عػػ  99وبنسػػبة 

ك نػػ  مرػػ ركة افػػرا  االسػػرة فػػى المزرعػػة بلػػؾ يػػوفر دكػػ ليؼ الكثيػػر مػػف العم لػػة ال زمػػة ال ا  
 .المم رس   المزرعية

% 72مػف المبحػوثيف وبنسػبة د ػ رو  ةبيالغ ل أف البي ن    حوضأ الددرغ لمعمؿ ب لمزرعة   -92
 .مص ر عممفـ وارزاةفـ لمزرعة طواؿ الوة  واى وف بيعمم

اسػػػػدزارع اسػػػػم ؾ المبػػػػروؾ   ب لمعمومػػػػ   عػػػػف  يدعمػػػػؽ مػػػػ المسػػػػدوى المعرفػػػػى لممبحػػػػوثيف في -99
المعرفػػػى  المسػػػدوىاف ممػػػ  ي ػػػرو مػػػف نصػػػؼ المبحػػػوثيف ي عػػػوف فػػػى فةػػػة  البي نػػػ    حوضػػػأ

 اسػػػم ؾ المبػػػروؾ،  زريعػػػةؿ ن ػػػدربيػػػة اسػػػم ؾ المبػػػروؾ مػػػف  مومػػػ  المدوسػػػط فيمػػػ  يدعمػػػؽ بمع
، ودغبيػػة اسػػم ؾ المبػػروؾ ، وامػػراض اسػػم ؾ المبػػروؾ ، وحصػػ   اسػػم ؾ  اسسػػم ؾيف ضػػودح

 .ؾالمبرو 

 تياػائج ومناقشػالنت

 .اتجاىات مزارعى االسماؾ نحو استزراع اسماؾ المبروؾ بانواعة بالمزارع السمكية :اوال

بحػػػػوثيف بوى %  مػػػػف ا مػػػػ لى الم56ر28  أفح 0ب ػػػػ وؿ رةػػػػـ س البي نػػػػ   أوضػػػػح 
 %08ر57 سسمب  االد  ةح  نحو اسػدزراع اسػم ؾ المبػروؾ بمػزارعفـ ، وافاد  ا   غير موالية 

 أف حػيف فػ  مف مزارع  اسسم ؾ بوى اد  ا   مح ي ة نحو اسدزراع اسم ؾ المبروؾ بمزارعفـ،
بوى اد  اػػػ   مواليػػػة ساي  بيػػػةح نحػػػو اسػػػدزراع اسػػػم ؾ  كػػػ نوا مػػػف مزارعػػػ  اسسػػػم ؾ % 95ر44

 .المبروؾ بمزارعفـ

 

 

 

 الدكػػػرار والنسػػػػبة المةويػػػػة لرػػػ ممة مزارعػػػػى االسػػػػم ؾ المبحػػػوثيف بحسػػػػو فةػػػػ  (: 2جػػػػدوؿ رقػػػػـ )
 .ب نواعة أسم ؾ المبروؾ اسدزراع  نحو  إلد  اا

 % العدد االتجاه
 56.28 926 ح39-02س سمبى
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 ح42 س مح ي 
  ح62 -49 ساي  ب 

54 
09 

08.57 
95.44 

راع ز نحػػػو اسػػػد سػػػمبية اد  اػػػ   بوىالمبحػػػوثيف  مػػػف نصػػػؼ أكثػػػر أف ضػػػ يدممػػػ  سػػػبؽ 
المبحػػوثيف ال يػػػ ركوف فواةػػػ  اسػػػدزراع  ةأف غ لبيػػػ إلػػػى وربمػػػ  يعػػزى بلػػػؾ ؾ ب نواعػػػةو مبػػػر ال  ؾاسػػم
العمػػؿ  فػػ ةولية سػػالسػػمكية ، ومػػف ثػػـ ي ػػو عمػػى  فػػ ز االررػػ   الزراعػػى الم بػػ سحواض مبػػروؾال

 وددع ؿ ابة  االد  ا   طورددنمو ودل دية اسد  امةوكي المبروؾ ب نواعةاسدزارع  نرر ودبنىعمى 
 .إليه الزراع  اإلرر  نحو االي  بية وابا م  يف ؼ  ه ددة بحيث االد  ا   السمبي

ثانيا: العالقو االرتباطيػو بػيف اتجاىػات مزارعػى االسػماؾ نحػو اسػتزراع اسػماؾ المبػروؾ وبػيف 
 .المتغيرات المستقمة المدروسة

معنويػة عنػ  مسػدوى معنويػة  مو بػة ح و ػو  ع ةػة اردب طيػة 3 يدض  مف  ػ وؿ رةػـ س
ا م لى ال ر ة المعبرة عف اد  ا   مزارع  اسسػم ؾ نحػو اسػدزراع اسػم ؾ المبػروؾ  بيف 2.29
بدربيػة  ةالمدعم ػ ب لمعمومػ   المعرفػ والمسػدوى  ومسػ حة المزرعػة السػمكية ، العمػر، كؿ مف وبيف

بػػيف  2.25معنويػػه عنػػ  مسػػدوى معنويػػة  مو بػػه اردب طيػػة و ػػو  ع ةػػة ابكػػ واسػػم ؾ المبػػروؾ ،
الح لػة بػيف ا م لى ال ر ة المعبرة عف اد  ا   مزارع  اسسم ؾ نحو اسدزراع اسم ؾ المبروؾ و 

 . الدعميمية

ب لنسػػػبة لمدغيػػػرا   البحثػػػ رض دػػػوةبػػػوؿ ال االحصػػػ ةى رضدػػػالرفػػػض  ومػػػف ثػػػـ ف ػػػ  دػػػـ 
المدعمػؽ ب لمعمومػ   عػف  ،والمسدوى المعرف ة السمكية ، ومس حة المزرعوالح لة الدعميمية ،العمر

ولػػـ   وبػػيف المدغيػػر الدػػ بو فػػوالدػػى ثبػػ  و ػػو  ع ةػػة اردب طيػػة مغزويػػة بين دربيػػة اسػػم ؾ المبػػروؾ
نوع االسدغ ؿ المزرعى، وع   العم ؿ  يدسنى رفض الدرض االحص ةى عف ب ةى المدغيرا  واى

، ونػػػػػوع االسػػػػػدزراع ،والمرػػػػػ ركة اال دم عيػػػػػة فػػػػػى  ب لمزرعػػػػػة، وعػػػػػ   سػػػػػنوا  العمػػػػػؿ ب السػػػػػدزراع
ويمكػف ددسػير الندػ ةل السػ ب ة برنػه المنظم   المحمية، وع   افرا  االسرة، والددرغ لمعمؿ ب لمزرعة 

المبحػػوثيف وزيػػ  ة  يػػردفـ فػػى الحيػػ ة ومم رسػػدفـ فػػى عمميػػة االسػػدزراع السػػمكى أعمػػ ر مػػو زيػػ  ة 
واسدغ ؿ موار اـ  إ   ةاف اردد ع الدعميـ يمكف الزراع مف كم  ا  دفـ نحو اد  ا  زي  ة يمكف معه

االةدصػػ  ية كمػػ  يمكػػنفـ ايضػػ  مػػف االسػػدد  ة مػػف ندػػ ةل البحػػث العممػػى المدعم ػػة ب الفكػػ ر الح يثػػة 
الدغييػر والدطػوير. انػى م ةػـ واد  اػ   اي  بيػة نحػو د بػؿ بفض  عم  يح ثة فى إي    اسدع ا  

الزراعيػػة يدطمػػػو ة السػػمكية أف اس ػػب ب الفكػػ ر ودطبيػػؽ المم رسػػ   مػػ  ب لنسػػبة لمسػػ حة المزرعػػأ



حيػػػ زا  مزرعيػػػة كبيػػػرة الػػػى   نػػػو أف اسػػػدزراع اسػػػم ؾ المبػػػروؾ يدضػػػؿ زراعدفػػػ  فػػػى االحػػػواض 
امػ  فيمػ  يدعمػؽ ب لمسػدوى المعرفػى  ،االسػدغ ؿ اسمثػؿالكبيرة حيث يمكف اسدغ ؿ ابخ االحواض 

و  صػػة أف المعرفػػة دعػػ  أحػػ  مكونػػ   االد ػػ ة ولػػبلؾ  ي  بيػػةاالفػػ ف زي  دػػه دزيػػ  مػػف االد  اػػ   
كممػػ  ك نػػ  االد  اػ   إي  بيػػة ولفػػبا ي ػو عمػػى ال فػػ ز االررػػ  ى  ىالمعرفػالمسػػدوى كممػ  ارددػػو 

 الزراعى م  الزراع ب لمع رؼ ال  صة بدربية اسم ؾ المبروؾ ومميزا  اسدزراعة 

بػػيف اد  اػػ   مزارعػػى االسػػم ؾ نحػػو اسػػدزراع ةػػيـ مع مػػؿ االردبػػ ط البسػػيط (:  3جػػدوؿ رقػػـ ) 
  .اسم ؾ المبروؾ وبيف المدغيرا  المسد مة الم روسة

 قيـ معامؿ االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة ـ
 ** 2.539 العمر 9
 * 2.090 الح لة الدعميمية 0
  2.936 نوع االسدغ ؿ المزرعى  3
 ** 2.368 مس حة المزرعة السمكية  4
  2.226 العم ؿ ب لمزرعة ع    5
  2.223 ع   سنوا  العمؿ ب السدزراع  6
  2.256 نوع االسدزراع  7
 2.906 المر ركة اال دم عية فى المنظم   البمحمية  8
 2.269 ع   افرا  االسرة البيف يعمموف ب السدزراع            9
 2.949 الددرع لمعمؿ ب لمزرعة  92
 **  2.639 مموم   المدعم ة بدربية اسم ؾ المبروؾ المسدوى المعرفى لممع 99

 2.475= 987،    2.29** ر عن                 2.364= 987،      2.25* ر ال  ولية عن  
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 التوصيات والفوائد التطبيقية

 بػػػ ف ي ػػػـو االررػػػ  فػػػى ضػػػو  ندػػػ ةل البحػػػث ربمػػػ  يكػػػوف فػػػى امك نيػػػة الب حػػػث الدوصػػػية 
م ػػ ال   اسسػػم ؾوبلػػؾ بػػ  وؿ اػػبخ مػػزارعيف عمػػى ااميػػة اسػػدزراع المبػػروؾ بدوعيػػة ال الزراعػػى
فػػ  اػػبخ االسػػم ؾ بػػ ال مػػف اسػػديرا  دند الغػػباةى ل سػػدد  ة الك ممػػة مػػف كميػػة المحػػـو الدػػى  الدصػػنيو

 .لألسم ؾمدرـو  أو رراة  أومعمب    ورةاالسم ؾ مف ال  ر، فى ص

 ػعػػػلمراجا

السموؾ الدنظيمى نظري   ونم ب،  .0220 .،  م ؿ ال يفإ ريس ، ث ب  عب الرحمف ، المرسى
  .إ ارة السموؾ فى المنظم   ، الطبعة الث نية ، ال ار ال  معية ، االسكن رية

 .اسم ؾ المي خ العببة فى مصر .9997 .بر ي، حممى م  ةيؿ ،  ميؿ، م  ى دوفيؽ
رة سة م مس  ح  ف ز رةوف البيةة، 99مطبوع   وح ة الدنوع البيولو ى س الع   

  .الوزرا 

  ار الررؽ العربى، بيرو  لبن ف  .دربية أسم ؾ المي خ العببة .9993. حن ن  ، محم   ميؿ

اسسس العممية والدطبي ية لممزارع السمكية، ال ز  الث نى دربية  .0225. فدحى فدو  محم  ، ميؿ
ند ، واه ارة المزارع السمكية، الطبعة اسولى، كمية الزراعة،     معة المنصورة. واه

 .عمـ الندس اال دم عى، ع لـ الكدو ب ل  ارة .9970. زاراف، ح م  عب  الس ـ

 راسة د ييمية لمعمؿ االرر  ى الزراعى فى مح فظة البحيرة ،  .9979 .ص ل ، صبرى مصطدى
 رس لة  كدوراخ ، كمية الزراعة ،   معة االسكن رية.

  .احص  ا  االند ، السمكى .0228 .ثروة السمكيةوزارة الزراعة ، الفيةة الع مة لدنمية ال

Egly, A. chaiken and S. Cognitive. 1984. Theories in Persuasion, 
Advances in Experimental Social Psychology. 

Engel, J. and R. Blackwell. 1995. Consumer Behavior, the Drsyden 
Press N. Y.  

Gary, J. 1995. Organizational Behavior, under standing Life at work, 3rd 
ed. Harper Collins Publis Inc.  

415 

414 Attitudes Of  Fish Farmers Toward Farming Carp Fish Species, 

 In Sharkia Fish Farms 

Hamed Mohamed Hamed 



Lambert, W.W. and W. E. Lambert. 1981. Social Psychology, Prontice 
hell Inc N. J.  

Laszlo, H; T. Gizella and S. Chris. 2002. Carp and pond fish Culture, 
Second Edition, Fishing news Books , Black well Science.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTITUDES OF FISH FARMERS TOWARD FARMING 

CARP FISH SPECIES, IN SHARKIA FISH FARMS 

Hamed Mohamed Hamed  

Central Laboratory For Aquaculture Research, Agricultural Research 

Center, Ministry Of Agriculture, Egypt. 

Received  15/ 9/ 2010                            Accepted  27/ 10/ 2010 

Abstract 

This research aims mainly at investigation the attitudes 

of fish farmers about farming carp fish in the Sharkia 

governorate through identification of attitudes levels towards 

carp fish culture, and to identify the nature of the relationships 

between  attitudes of fish farmers' as the dependent variable and 

some of independent variables. 

This research conducted including farmers of Sharkia 

province, where the total number reach 189 farmers, where data 

have been collected by using a questionnaire with, personal 

interviews in the period extended from early May until the end 

of June 2010 and used frequencies, percentages, and to display 

the results descriptive, and use the simple correlation coefficient 

to explore relations correlation between the dependent variable 

and the independent variables. 

The results showed that fish farmers were classified to 

three categories according to the attitude intensity, a class a 

negative direction at 56% and class neutral direction by 28.5% 

while the category of a positive trend is 15.5% meaning that 

more than half of the respondents were negative toward the 

farming of carp fish. As for the relations correlation has been 

positive and significant correlation at the level 0.01 between the 

attitudes of fish farmers toward farming carp and between each 

of age, level of knowledge on raising carp, while showing a 

positive relationship also on the level of 0.05 among attitudes in 

agricultural and educational status, and area Fish farm, while it 

was not significant relationship between the rest of the variables 

and the attitudes among fish farmers about farming carp fish. 
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