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 المسـتخمص
بإمكانيععععععاة ما مععععععة مععععععن المععععععوارد الطبيعععععععة والب ععععععرية  لالبردويعععععع تتمتععععععة بحيععععععرة

 ال عاط تقعة عمع  حيعث  عاليعة الجعودة، األسعما مصعايد  أمعموالرأسمالية، تجعمها معن 
يزيععد عععن كيمععوا متععر  ال سععاحميط ي ععر  طالبحععر المتوسععلسععيناو ويلصععمها عععن  ال ععمالي
 اوتقععدر مسععاحتهالمنطقععة الوسععط   أممهععاتتكععون البحيععرة  مععن ثعع ث منععاط   وواحععد 
ألف  10.2ألف فدان وبحيرة الزراني   48.1 الغربيألف فدان، والزراع  106 بحوال 
يمثععل المسععاحة و ة مصععر مععن حيععث المكانععة الثانيععة بععين بحيععراالبحيععرة  وتحتععل، فععدان

 إجمعالي% معن  0.33 نحعويمثعل  مصعايد البحيعراة. أومعا معن%  2.77 نحوإنتاجها 
، وتقعدر 2011طن عام   4529 بحوالي إنتاجهاإنتاج المصايد المصرية حيث  يقدر 

البحيعرة  ميعا نلعس الععام، وتتنعوع مصعادر  فعيفعدان  كجعم/ 28.3 حعوال إنتاجية اللدان 
ععدة معن  الميعا تعتمعد البحيعرة عمع  حيعث ما بين ميا  أمطار وميا  بحريعة عبعر البوازيز 

ال عريان ومع   العمع  واالتسعاع فعيتختمعف  والزريععة الميعا عمميعة تبعادل  إلتمامبوازيز 
داخعل البحيعرة معو  األسعما دخعول  فعي الر يسعيالحيوي في تنمية البحيعرة ويععد العامعل 

وتتنعوع مراكعا الصعيد العاممععة  ،بعين البحيعرة والبحعر المتوسعط مموحعةاخعت ف درجعاة ال
الدبععة وحرفععة البععوص ومععادون وممععا ا مععالصععيد المرخصععة له تعع بحيععرة حسععا حرفال فععي

 ذل  فهو مخالف. 
الصعيد الملتعوح نظعرا لطبيععة عمع   لالبعرد ويعبحيعرة  فعي السعمكييعتمد اإلنتعاج 

بصعلة عامععة  لالبردويعبحيعرة  إنتعاجأن  بالعذكروممعا معو جععدير البحيعرة ونوعيعة المصعيد 
إلنخلعاض وا التذبعذا بعين االرتلعاعحالة من ( في 2011 -1990خ ل فترة الدراسة )

 .الصيد المخالف في مذا المسطح الما ي فض  عنوذل  نتيجة لزيادة جهد الصيد  
اللعععدان والمركعععا والصعععياد معععن   إنتاجيعععةلكعععل معععن  اإلنتاجيعععةالمععععدالة  بدراسعععة

تزايععد اإلنتاجيععة اللدانيععة ي حععظ  (2011-1990خعع ل اللتععرة ) وذلعع  لالبععرد ويععحيععرة ب
%، كمععا تبععين تزايععد إنتاجيععة 4.5بنحععو كيمععوا جععرام تقريبععا سععنويا بمعععدل تغيععر بمعع  نحععو 

%،فععي حععين تبععين تزايععد 3.2كحععم سععنويا بمعععدل تغيععر بمع  حععوالي  89المركعا بحععوالي 
%. كمعا تبعين تزايعد 9.2بمععدل تغيعر قعدر بنحعو كجم سنويا 137إنتاجية الصياد بنحو 
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بينمعععا  %،1.3مركبعععا تقريبعععا بمععععدل تغيعععر بمععع  حعععوالي  15ععععدد المراكعععا سعععنويا بنحعععو 
صعياد تقريبعا بمععدل تغيعر  107اتضح تناقص عدد الصيادين في البحيعرة سعنويا بنحعو 

طنعا  145.2كما تبين أن اإلنتاج الكم  لمبحيعرة يتزايعد سعنويا بنحعو  %،3.6قدر بنحو 
 % سنويا.4.5بمعدل تغير بم  نحو 

بإنتععاج أصععناف سععمكية فععاخرة خاليععة مععن التمععوث عاليععة  لتتميععز بحيععرة البععرد ويعع
الجعععودة وفععع  مقعععدمتها العععدنيس والقعععاروص وموسععع  والجمبعععري والعا معععة البوريعععة إال أن 
بعض األصناف التي كانة ت تهر بها البحيرة قد اختلة أو في طريقها إلع   االنعدثار 

في صلاة  ةلهيدرولوجيذل  لمتغيراة ا ةالسيجان وأبو منقار والموة والوقار ويرج لمث
 الميا  في البحيرة وطر  الصيد المخاللة. 

قعععدرة األمميعععة النسعععبية إلنتاجيعععة األسعععما  المنتجعععة معععن البحيعععرة عمععع  النحعععو 
 23.8%، فععي حععين قععدرة الكابوريععا بنحععو 26.1التععالي، العا مععة البوريععة تمثععل حععوالي 

  9.4نحعوالعدنيس ب%، فعي حعين قعدر إنتعاج اسعما  18.4%، أما الجمبري فقدر بنحو 
أمعا القعاروص فقعد بمغعة  ،%2.1المعوة بحعوال و  ،%5.1 موسع  بحعواليواسما   ،%

ممعا يوضعح انخلعاض خع ل فتعرة الدراسعة  كمتوسعط وذل  .%1.8 نسبة اإلنتاج حوالي
عمعع  حسععاا األصععناف منخلضععة  لنسععبة إنتععاج األسععما  اللععاخرة فععي بحيععرة البععرد ويعع

 0القيمة
لبنععزين المسععتخدم لمراكععا الصععيد وانت ععار القواقععة ويعععد نقععص الوقععود وخاصععة ا

ال عععوكية واسعععتي و العععبعض عمععع  أجعععزاو معععن البحيعععرة السعععتخدامها م حعععاة معععن أمعععم 
 . لالم ك ة التي تواجه بحيرة البردوي

 مقدمـــة:

بإمكانيعاة ما معة معن المعوارد الطبيععة والب عرية   لالبعرد ويعلبحيعرة  السمكييتمتة المقتصد 
 ال ععمالي ال ععاط تقععة عمعع  عاليععة الجععودة ،حيععث  األسععما مصععايد  أمععموالرأسععمالية ، تجعمهععا مععن 

 وتحتععل (.1)  واحععداليزيععد عععن كيمععو متععر  سععاحميط ي ععر  طالبحععر المتوسععلسععيناو ويلصععمها عععن 
 حعععوالييمثععل إنتاجهععا  المسععاحة ون حيععث المكانععة الثانيععة بععين بحيععراة مصععر معع لبحيععرة  البردويعع

إنتعاج  إجمعالي% معن  0.33 حعوالييمثعل  مصعايد البحيعراة. أومعااالنتاج السمك  ب من% 2.77
، وتقععدر إنتاجيععة اللععدان 2011طععن عععام   4529 بحععوالي إنتاجهععاالمصععايد المصععرية حيععث يقععدر 

البحيععرة مععا بععين ميععا  أمطععار وميععا   ميععا نلععس العععام، وتتنععوع مصععادر  فععيكجم/فععدان  28.3بنحععو 
 (2.)البوازيزبحرية عبر 

 :المشكمة البحثية

لوجيعععة، و لمعديعععد معععن الم عععاكل نتيجعععة التغيعععراة الهيد  لالبعععرد ويعععتتععععرض مصعععايد بحيعععرة 
 والمخزونععاةالتركيعا الصعنل   وبالتععاليلمبحيعرة،  البي عيتععرثر سعمبال عمع  االسععتقرار  التعيوالطبيعيعة 
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الجمبعري  لمنخلضعة مثعاة قيمعة تسعويقية ذيعن  سيادة أصناف سعمكية  الذير السمكية بها. األم
صععناف أخععرت ذاة قيمععة تسععويقية عاليععة. فضعع ل عععن أبععدالل مععن  )السععرس( والكابوريععا )الحجريععة( 

باالضعععافة الععع   عيععع  عمميعععاة الصعععيد ي مثعععل نبعععاة البسعععمة العععذي النباتعععاة الما يعععة ضانت عععار بعععع
 السعمكي لإلنتعاجيتطما دراسة العوامعل المحعددة  الذياألمر لمساحة ،االنتاجية المنخلضة لوحدة ا

مععععن  إنتاجهععععازيععععادة واسععععتقرار  وبالتععععاليبععععالبحيرة  السععععمكيحتعععع  يمكععععن إعععععادة التععععوازن 0بععععالبحيرة 
 . ذاة القيمة التسويقية العالية األصناف

 :ىدف الدراسة

ويتطععر  العع  األمعععداف . لالبعععرد ويععمحععاور تنميععة بحيععرة  دراسعععةتهععدف مععذ  الدراسععة إلعع  
 النوعية التالية.

 لالبرد ويمن بحيرة  السمكيتطور اإلنتاج  - 
 البحيرة. في السمكيالعوامل المحددة لإلنتاج  - 
 البحيرة. من اإلنتاج السمكي الصنل   - 

 ات :األسموب البحثي ومصادر جمع البيان

لمجوانعععا اللنيعععة  معععيوالتحمي الوصعععليلتحقيععع  الغعععرض معععن الدراسعععة فقعععد اسعععتخدم األسعععموا 
ععععرض وتحميعععل البيانعععاة  فعععيباسعععتخدام النمعععاذج االتجاميعععة،  اإلحصعععا يواالقتصعععادية، والتحميعععل 

 (.2011-1990البحثية وذل  خ ل اللترة )

وذلع  خع ل   اإلنتاجمناط  لاعتمدة الدراسة عم  البياناة المن ورة وزير المن ورة وقد 
المتكعععررة لمقعععا مين عمععع  إدارة البحيعععرة  بنتعععا ل المقعععاب ةفتعععرة الدراسعععة، باإلضعععافة إلععع  االسعععتعانة 

منعععاط   فعععيالمراكعععا،  وتجعععار الجممعععة والسماسعععرة   وأصعععحااعمالعععة الصعععيد و عععيوخ الصعععيادين و 
 تصععدرما الهي ععة التععي.، فضعع  ل عععن االسععتعانة باإلحصععاواة السععنوية لالبععرد ويععببحيععرة   اإلنععزال

 .والمراجة البحثية المتعمقة بموضوع الدراسةالثروة السمكية والدراساة  العامة لتنمية

 ة:ـم بحثيـمفاىي

 160 بنحععو اوتقععدر مسععاحتهالمنطقععة الوسععط   أممهععاتتكععون البحيععرة  مععن ثعع ث منععاط  
و عم  الرزم  ،(3) ألف فدان 10.2ألف فدان وبحيرة الزراني   48.1 الغربيراع ذألف فدان، وال

ازما الدراساة تصنلها من المنخلضعاة  أنلبحيراة المصرية ال مالية إال ا بحيرة منالمن كون 
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بنحعو   1996نطعا  محافظعة سعيناو وتقعدر مسعاحتها وفقعا لتقعديراة ععام  فعيالساحمية، حيث تقعة 
ألعف فعدان ، يقعدر  158قعدرة بنحعو  2013مساحتها وفقعا لتقعديراة ععام  أن إالألف فدان  167

 فععيكععم  35تمتععد مععن المحمديععة قععرا رمانععة و ععر  بورسعععيد بنحععو كععم تقريبععا  130 بحععواليطولهععا 
 أعمعا كعم و يقعدر متوسعط  22وعرضعها   ،كعم 60الغرا حت  قبعل الععريش، ثعم الزرانيع  بطعول 

يتععراوح  لالبحععر رمععاأمتععار، يلصععل البحيععرة عععن سععاحل  3سععم و 135 داخععل البحيععرة مععابين  الميععا 
كععم  18 بحععواليد البحيععرة عععن زععرا العععريش متععر، وتبععع 3000 إلعع متععر  200اتسععاعها مععابين 

ألععف  فععدان ، تمثععل  158 حععوالي.  تبمعع  مسععاحتها المتاحععة لمصععيد مععن منطقععة رمانععة جنوبععا وتبععدأ
تقععدر  والتععي  2012% مععن جممععة مسععاحة المصععايد المصععرية ، وفقععا لتقععديراة عععام   1.2نحععو 
ة مصععايد البحيععراة % مععن جممععة مسععاح 9.3حععين تمثععل نحععو  فععيمميععون فععدان،   11.24 وبنحعع

، ويتمثعل رأس المعال  الععاليالمصعرية، وتحتعل المرتبعة الثانيعة معن حيعث المسعاحة بععد بحيعرة السعد 
، إذ بمع  ععدد مراكعا (2) ععدد مراكعا الصعيد فعي لالبرد ويعمصايد  بحيرة  فيالمستثمر  السمكي
، فضع  ععن 2011، تعمل بحرف الصيد المختملة وفقا لتقديراة عام مركبا 1229 حواليالصيد 

  2645 حعوالي  لالبعرد ويعبحيعرة  فعيذل  فقعد بمع  اجمعال  القعوة العاممعة وععدد الصعيادين الععاممين 
تقعدر بنحعو  والتعي% من جممة العاممين بمصايد البحيعراة  المصعرية   21.4نحو  ونيمثم اصياد
جعععودة  لالبععرد ويعععمصعععايد بحيعععرة  أمميععة، ويزيععد معععن 2011الععف صعععياد وفقععال لتقعععديراة ععععام 12.4

بنقععاو  مععا تميز لو ذلعع   وعالميععا، يععاوذاة طمععا محموالتععي تتمتععة بجععودة عاليععة المصععيدة  األسععما 
تخمعو معن الصعرف  التعيمصر  فيالبحيرة الوحيدة  إنهامن المموثاة الخارجية كما  وخموماميامها 
 فعععيوزيعععادة الطمعععا عميهعععا  أسععععارمابارتلعععاع  أسعععماكهالهعععذا تتميعععز  والصعععحي والصعععناعي الزراعععع 
 .المحمية والخارجية األسوا 

   :داخل البحيرة المياهمصادر 

 إلتمععامعععدة بععوازيز عمعع  الميععا  البحريععة مععن خعع ل ، و األمطععار ميععا تعتمععد البحيععرة عمعع  
ال عريان الحيعوي فعي تنميعة البحيعرة ومع   العمع  واالتسعاع فعيتختمعف  والزريععة الميعا عممية تبعادل 

داخعل البحيعرة مععو  األسعما دخعول  فععي الر يسعيتبعادل الميعا  معا بعين البحععر والبحيعرة ويععد العامعل ل
 . والبوازيز م :اخت ف درجاة المموحة بين البحر والبحيرة

 أمعم عمال زعرا البحيعرة   ويععد معذا البوزعاز معن  فعي: ومعو فتحعة صعناعية تقعة (1بوغاز رقـم   
مدادما  أمتعار 3 – 2 ال زمعة ويتعراوح عرضعة معابين والزريععةبالميعا   مصادر تجدد ميا  البحيرة وا 

والقععا مين عمعع   مععذا وقعد اختملععة ابراو بععين الصعيادين أمتععار، 3 – 2.5معابين  عمقععهفيمعا يتععراوح 
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جهعة ا  إلع اتجا  فتحة مذا البوزاز بعد تدبي ة حيث تغيرة تمع  اللتحعة  تعديل عم إدارة البحيرة 
  . البحيرة إل (  والزريعةعممية دخول األسما  )  ةإعاق فيال مال مما تسبا 

 . مال  ر  البحيرة في:  ومو فتحة صناعية تقة (2بوغاز رقم  

    .:  ومو فتحة طبيعية محدودة المساحة  تقة  ر  البحيرةصالح أبوبوغاز 

ب عر  إمعام عر  البحيعرة   أقصع  فعي: ومعو فتحعة طبيعيعة محعدودة المسعاحة  تقعة   بوغاز الزرانيـق
 التعيإلطمعاو ا من وقة ألخر لعممياةوتتعرض مذ  البوازيز اللتحة زير ثابتة التواجد.  ومذ العبد 

معا بعين البحيعرة والبحعر ومعو األمعر العذي  رثر سمبال عمي حركة تبادل الميا  وأيضا حركة األسعما ت
  .يستوجا تطهيرما دوريا

 األسماك:الصيد ومراكز تجميع  مراسي

حيعث تعتم عمميعة  لالبعرد ويعداخعل بحيعرة   األسعما لتجميعة وبيعة  انعزال يوجد خمسة مواقة
 عند  رو  ال مس.  وتنتهيمبكرال  األسما تداول وبية 

بة كمعا  لالبرد وينظرا لتواجد مقر ادراة بحيرة  وأممهازما العممياة أ فيهيتمركز مرسى التمول:  
 فعيوزالبعا مايتوجعد  .وجعرش العثمل اجإلنتعكذل  بة مصعنة  لألسما يتواجد بة عنابر تجمية وفرز 

   .الدبة والبوص بحرفتي% من مراكا الصيد   31مرس  التمول حوال  

 الدبعة والبعوص بحرفتعي% معن مراكعا الصعيد 10 حعوالي به:  )الناصرية( يتواجد مرسى النصر  
 .  

راكعا % معن م57ارتيعاد مراكعا الصعيد وتمثعل نحعو فعي األولع :  يحتعل المرتبعة مرسى اغزيوان  
  .الصيد بحرفة الدبة

% معن 2 حعواليفقعط  ومع  تمثعل  صحرفعة البعو :  )النجيمعة ( يعتمعد عمع  مراكعا نجيمومرسى   
 .البحيرة فيمراكا الصيد 

 به.وذل  النخلاض رح ة الصيد وخدمة المراكا  أممية المراسي: يعتبر اقل مرسى الزرانيق

 

  لالبرد ويبحيرة  في السمكيالمقتصد 

 المقتصد السمك  ف  بحيرة البردويل من ث ثة اقسام :يتكون 
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 : الموارد المائية

ألعف فعدان وفقعا لتقعديراة  158 بحعوالي ريقعد والعذيلمبحيعرة  المعا يالمسطح  فيوالمتمثمة 
الم حععاة . ومععذا مععو  إجمععالي  إن ععاووذلعع  بعععد االسععتقطاعاة مععن البحيععرة بغععرض  2013عععام 

% مععن 64.5حععوالي ، و الععذت يمثععل لالبردويععغمة اقتصععاديا ببحيععرة المععوارد الما يععة السععمكية المسععت
ألععععف فعععدان عععععام  245تقععععدر بنحعععو  والتعععيإجمعععالي المعععوارد الما يععععة لمبحيعععراة ال ععععمالية المصعععرية 

وبعععالتعرف عمععع  متوسعععط  .لعععنلس الععععام جعععمك 28 بحعععوالياللعععدان  إنتاجيعععةيقعععدر متوسعععط و  .2011
متواضعة جعدا  أنها( تبين 2011- 1990خ ل فترة الدراسة ) لالبرد ويبحيرة  فياللدان  إنتاجية

كجععم /  33.8حعين قععدرة بنحععو  فععي أدنعع كحعد 1994كجعم / فععدان عععام  9.8حيعث قععدرة بنحععو 
مععن  السععمكي اإلنتععاج تواضععة( يتبععين 1ومععن خعع ل الجععدول )رقععم  أقصعع .كحععد  2009فععدان عععام 

 بحعوالييقعدر  معا يمن مسعطح  األمميةة زاي فيعم  الرزم من تمتعها بمقوماة  لالبرد ويبحيرة 
وعمالعععة صعععيد ذاة كلعععاوة ودرايعععة بحعععرف  ياومراكعععا صعععيد تعتبعععر متطعععورة نسعععب ،ألعععف فعععدان 158

كععذل  وجععود فتععرة  ،تميععز بععة تمعع  العمالععةت الععذي الععوعي إلعع  باإلضععافة  البحيععر  فععيالصععيد المنت ععرة 
العطععع ة الرسعععمية  أيعععاموكعععذل   ،يمنعععة فيهعععا الصعععيد نها يعععا أ عععهر بأربععععةالبحيعععرة تقعععدر  فعععيراحعععة 

 الجمعة عم  مدار العام.   أياموخاصة 

 : الموارد البشرية

، وتقدر عمالة  (4)عمالة الصيد والعمالة الخدمية المرتبطة بأن طة الصيد  فيوالمتمثمة 
العمالععععة زيععععر  إلعععع  باإلضععععافة ،مرخصععععين اصععععياد 2645 بحععععوالي لالبععععرد ويععععبحيععععرة  فععععيالصععععيد 

 إلععع البحيعععرة  فعععي، وتقسعععم عمالعععة الصعععيد المرخصعععة 2011المرخصعععة وذلععع  وفقعععا لتقعععديراة ععععام 
حععين لععم تمععنح رخععص صععيد  لمعععاممين بععرخص صععيد  فععيصععيادين يعممععون برخصععة صععيد سععنوية  

عمع  العرزم معن كعونهم يمثمعون العصعا االساسع  لمعمعل  2011خمس سنواة وفقا لتقعديراة ععام 
تععا مصععايد ب ععر العبععد، العععريش، االبحيععرة. ويععتم اسععتخراج رخععص الصععيد مععن مك يفععبمهنععة الصععيد 
اجمعععال   أن( يتبعععين 1. وباسعععتعراض الجعععدول رقعععم )لالبعععرد ويععع، السععع م، أكتعععوبر 6 عععمال سعععيناو، 

مععابين  تعراوح( قعد 2011 – 1990خعع ل اللتعرة )  لالبعرد ويعبحيعرة  فععيأععداد الصعيادين الععاممين 
ألعف صعياد  1.2 أدنع بحعد  2011ألعف صعياد ععام  2.6 وحعوالي، 1996ألف صياد ععام  3.6
وتزداد كثافعة العمالعة السعمكية عمع   .2010عام  أقص صياد كحد  ألف 4.3ونحو  2005عام 

تعتمعد عميهعا العمالععة  والتعي)الكانسعة(  وخاصعة حرفععة الكالسعة ازعزونمراكعا الصعيد داخعل منطقعة 
)السعرس( ومعو االسعم ال عا ة والمتعداول بعين الصعيادين  الجمبعريتم  المنطقعة لصعيد  فيالمتواجدة 
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الصععيادين العععاممين  أعععدادتهععتم بتنميععة تمعع  المنطقععة بخلععض  التععيوالتجععار وتنععادت بعععض ابراو 
لجذا تم  العمالة  أخرتفرص عمل  إيجادداخل البحيرة إلتاحة فرص النمو لألسما  عن طري  

 في تم  المنطقة. المتواجدة 

 الية:الموارد الرأسم 

مراكعععععا الصعععععيد العاممعععععة داخعععععل البحيعععععرة و عععععبا  الصعععععيد  فعععععي الرأسعععععماليةتتمثعععععل المعععععوارد 
فعي مععراكا  لالبعرد ويعبحيعرة  فعيومستمزماة رح ة الصيد اليومية  وتمثل مراكا الصيد العاممة 

أفعراد، ولهعا زعاطس يتناسعا وعمع  البحيعرة ممععا ال  3ويعمعل عميهععا  زيعر لليعة معن الععدرجة الثالثعة،
يجاد وسط م  م لمنمو والهجرة والتكاثر يردي  ، وقد بم  عدد مراكا(5) إلي تعكير ميا  البحيرة وا 

حععين قععدرة  فععيمركععا  1019 حععوالي 1990المععرخص لهععا بالعمععل بععالبحيرة خعع ل عععام  الصععيد 
البحيعرة  إلدارةمقعنن وفقعا  لالبعرد ويعبحيعرة  فيويعد جهد الصيد  .2004مركا عام  1442بنحو 
 السععمكياسععتنزاف المخععزون  إلعع حتعع  اليععردت  دوال يتزايععمركععا  1200حععدود  فععي أصععبححيععث 
 .  بالبحيرة

 :حرف الصيد العاممة داخل البحيرة

مععا بععين طععر   لالبععرد ويععتتعععدد حععرف الصععيد التععي يععتم إتباعهععا لصععيد األسععما  فععي بحيععرة 
للتهعا تبععا لمعيعار قانونية وزيعر قانونيعة ، ويعتم الحكعم عمعي معدي مخاللعة معذ  الحعرف أو ععدم مخا

دارة  ماجععة  الغععزل تبعععا لم ععروط التععي تضعععها الهي ععة العامععة لتنميععة الثععروة السععمكية،الاسععتخدام   وا 
وتتنعععوع  ,حرفعععة البعععوص وحرفعععة الدبعععة  ،ومعععن أمعععم الحعععرف القانونيعععة السعععا دة بعععالبحيرة (6)البحيعععرة 

لها وتعوزع المراكعا عمع  حسا حرفة الصيد المرخصة  لالبرد ويبحيرة  فيمراكا الصيد العاممة 
 مما حرفة الدبة وحرفة البوص ومادون ذل  فهو مخالف.  أساسيتينحرفتين 

 حرفة البوص: 

تخصص تم  الحرفة لصيد اسما  العا مة البورية ويقد عدد المراكا العاممة بتم  الحرفة 
البحيعرة، حيعث تعتم عمميعاة الصعيد بتمع  الحرفعة  فعيمعن مجمعوع مراكعا الصعيد  امركبع 88 بحول 

معن السعاعة  تخعرج اصعياد 12 حعواليمراكعا عميهعا  أربععةمجموعاة كل مجموعة تتكون معن  في
ععن طريع  منعدوا  األسعما السادسة مساو وتتم عممية تسوي   فيالسادسة صباحا وتنه  عممها 

 لكل مركا. 

  حرفة الدبة:
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 92.8 حعواليمركعا تعمعل بحرفعة  الدبعة تمثعل  1140 حعوالي لالبعرد ويعبحيعرة  فييوجد 
اسعما   فعيوالمتمثمعة  ةالقاعيع األسعما البحيرة ومع  مخصصعة لصعيد  في% من المراكا العاممة 

العععدنيس والقعععاروص والوقعععار والكابوريعععا والجمبعععرت واسعععما  موسععع  ويعععتم العمعععل بتمععع  الحرفعععة عنعععد 
 أو ينصعيادال اثنعين معنضوو لم مس  ويعمل عمع  كعل مركعا  أولزروا ال مس ويستمر حت  

 ة عمميعاة الصعيددزيعا إلع %   6 حعوالي إلع %  60القاروص والعدنيس معن  أكثر ويعد انخلاض
 0الصغيرة األحجامذو  بالجمبريالخاصة  المخاللة و

  :حرفة الكالسة

تسعععم  )احعععد طعععر  الصعععيد زيعععر المرخصعععة داخعععل البحيعععرة( ومععع  معععن الحعععرف المخاللعععة و 
 هر ابريل معن كعل  فيالعمل بها عادة يكون  أن إالالكانسة وعم  الرزم من كونها حرفة مخاللة 

ويعد العمعل بهعا فعي تمع  اللتعرة معن أمعم عوامعل أمع   وتعدمير الزريععة المتواجعدة فعي البحيعرة عام 
تم يععع وخاصعععة األصعععناف عاليعععة الجعععودة مثعععل اصعععبعياة العععدنيس والقعععاروص والعا معععة البوريعععة، وال

المتواجدة ف   لزريعة اوتدمير  أم   حت  اليتمالصيف  أ هرالسماح بتم  الحرفة بعد ذل  خ ل 
 . البحيرة

 ةـالبحثيائج ـالنت

 :لالبرد ويمن بحيرة  تطور الطاقة اإلنتاجية السمكية

الصععيد الملتععوح نظععرا لطبيعععة البحيعععرة عمعع   لالبععرد ويعععبحيععرة  فععي السععمكييعتمععد اإلنتععاج 
خععع ل اللتعععرة  لالبردويعععمعععن بحيعععرة  السعععمكي اإلنتعععاجدراسعععة ونوعيعععة المصعععيد السعععمكي ومعععن خععع ل 

سعععتراتيجيةخععع ل فتعععراة زمنيعععة وفقعععا لمخطعععط وذلععع  ( 2011 -1990) الهي عععة العامعععة  المقترحعععة وا 
دارة البحيععرة  لتنميععة الثععروة السععمكية، ( بالدراسععة وذلعع  عمعع  النحععو 1) الجععدول رقععمومععن خعع ل  وا 

 التالي. 

 

 

 :  1995 -1991الفترة  -1
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  1.6وحععوال 1990ععام  كحعد أقصع  ألعف طعن 3.1حيعث تعراوح اإلنتعاج السعنوي معا بععين 
 اإلنتععاج تنععاقصألععف طععن ممععا يعنععي   1.9 قععدر بنحععوبمتوسععط  كحععد أدنعع 1994ألععف طععن عععام 

  (.1جدول رقم)تم  المرحمة  في السمكي

 : 2111  - 1996الفترة  -2

ألعععععف طعععععن ععععععام  1.6فيمعععععا بعععععين  معععععن تمععععع  المصعععععايد  السعععععمكي حيعععععث تعععععراوح اإلنتعععععاج
ألعععف طعععن   2.6بمتوسعععط بمععع  حعععوالي  كحعععد أقصععع   1999ألعععف طعععن ععععام  3.8وحعععوال 1996
والتطعععور فعععي  الصعععيادينإلععع  زيعععادة ععععدد  تععععزتالزيعععادة السعععنوية النسعععبية فعععي معععذا اإلنتعععاج  وتراجعععة

عمععع  زيععععادة مصعععيدما معععن األسععععما . عمالععععة الصعععيد  ةقعععدر  ععععنفضعععع   عععبا  التصعععميم وخامعععاة 
 (.1جدول رقم )1999نهاية تم  اللترة وخاصة عام  جهد الصيد فيزيادة  إل  باإلضافة

  :2115 – 2111الفترة  -3

ألععف طععن عععام   3.5وحععوال  2001عععام  ألععف طععن 2.8تعراوح اإلنتععاج السععنوي فيمععا بععين 
 (.1جدول رقم ) خ ل تم  اللترةألف طن  2.9بمتوسط بم  حوالي  2005

 :2111- 2116الفترة  -4

مععة زيععاا جز ععي لمرقابععة األمنيععة واإلداريععة عمعع  رحعع ة الصععيد  تزامنععة مععذ  اللتععرة وقععد
اللتعرة  معذ خع ل وال با  المستخدمة في كافة مواني الصيد التابعة لمبحيرة، وبالتالي تزايد اإلنتاج 

سيطر عم  مناط  في البحيرة فعي زيعاا تمع  الرقابعة ظهور بعض المجموعاة التي ت فض  عن
ومععو مععا انعكععس عمعع  اإلنتععاج السععمكي خعع ل مععذ  المرحمععة حيععث عمميععاة التهريععا، بمععا فععي ذلعع  

بمتوسط بم   2011طن عام ألف  4.5وحوال  2006ألف طن عام  4.1تراوح اإلنتاج فيما بين 
  (. 1) جدول رقم ألف طن خ ل تم  اللترة  4.8حوالي 

 -1990خ ل فترة الدراسة )بصلة عامة  لبردويلبحيرة  إنتاجأن  ومما مو جدير بالذكر
فضعع  إلنخلععاض وذلعع  نتيجععة لزيععادة جهععد الصععيد وا التذبععذا بععين االرتلععاعحالععة مععن ( فععي 2011

ث ثعة معن حعوالي  انخلعض حيعث. واععداد الصعيادينالصيد المخالف في مذا المسعطح المعا ي  عن
اللترة، تم   بداية في وذل  ،1996ألف طن عام   1.6إل  ما يقرا من ، 1990طن عام أالف
مايقرا  إل  أخرت، ثم انخلض مرة 2000ألف طن عام   3.3حت  بم  نحو  أخرتمرة  تزايدثم 
، ثععم 2004ألععف طععن عععام   2.2ليعععاود االنخلععاض ليقعدر بنحععو  2001ألععف طععن عععام  2.8معن 

. ثعم أخعذة مععدالة 2005ألعف طعن ععام   3.5 بحعواليليقعدر  اإلنتاج في ةالزيادبدأة معدالة 
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وكانعععة أعمععع   2006ألعععف طعععن ععععام  4.1اإلنتعععاج فعععي التزايعععد خععع ل اللتعععرة الرابععععة لتقعععدر بنحعععو 
ألف طن ليعاود االنخلاض معرة أخعرت ليقعدر بنحعو  5.4لتقدر بنحو  2009معدالة لإلنتاج عام 

خع ل  لنتاج التجاري لبحيرة البعرد ويع. وفيما يختص باإل2011ألف طن وفقا لتقديراة عام  4.5
% تخصم لصالح عمالة الصعيد  0.5( تبين أن نسبة تقدر بحوالي 2011 – 1990نلس اللترة )

حيث يتم خصم تم  النسبة من اإلنتاج في نهاية كعل أسعبوع صعيد لصعالح القعا مين بعمميعة الصعيد 
 سته   األسرت. داخل البحيرة وعادة تكون من األسما  عالية الجودة وتخصص ل 

فتععرة خعع ل  لبحيععرة البععرد ويععمععن  األسععما  إلنتععاجالعععام  الزمنععي االتجععا وبتقععدير معادلععة 
 :مي أفضل الصور صورتها الخطية التالية في حيث تبين أن الدالة (2011 -1990)  الدراسة
 مع س   145.232  +        1557.558=    مع^ص

              (4.66)**               (5.70  *)*  
 **32.5ف =                 0.62=   2ر              

 حيث:
 (   2011-1990المقدر بالطن خ ل اللترة )  السمكي اإلنتاج = تعبرعن كمية مع ^ص
   22  0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  
 0.01عند مستوت معنوية  معنوي* *

سععنويال بنسععبة تغيععرعن المتوسععط  بمعع  طععن  145.2بنحععو  السععنويالتزايععد  لقععدر معععدحيععث 
% مععععن التغيععععراة 62 حعععوالياتضععععح أن كمعععا  ،طععععن 3227.7قعععدر بنحععععو  الععععذي% و 4.5 حعععوالي

ترجععة إلع  العوامععل المتصعمة بععالزمن، وقعد ثبتععة معنويعة النمععوذج عنعد مسععتوت  اإلنتعاج فععيالسعنوية 
 0.01إحتمال  

 

 

 

 السمكي ومتوسط إنتاجية كل من المركا والصياد ووحدة المساحة يبين اإلنتاج :(1جدول رقم  
 .(بالطن )اإلنتاج (2011-1990خ ل اللترة ) لالبردويبحيرة  ف 

 الكمى اإلنتاج البيان
  طن(

 *اإلنتاج
 التجاري
  طن(

 أعداد
 المراكب

 إنتاجية
  المركب

  طن /مركب(
 أعداد

 الصيادين
 إنتاجية

 (طن  دالصيا

 إنتاجية
 الفدان

/  كجم 
 فدان(
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1991 3038 2101 1019 2.981 3678 0.826 18.99 
1991 2988 1588 1023 2.921 4020 0.743 18.68 
1992 1838 871 1050 1.750 3948 0.466 11.49 
1993 2205 1323 889 2.480 3711 0.594 13.78 
1994 1574 1013 1092 1.441 4266 0.369 9.84 
1995 2171 1410 1089 1.994 3267 0.665 13.57 

 14.39 0.603 3815 2.242 1027 1384.3 2302.3 متوسط الفترة
1996 1627 1138 1094 1.487 3282 0.496 10.17 
1997 2230 1703 1094 2.038 3282 0.679 13.94 
1998 1937 1852 1094 1.771 3282 0.590 12.11 
1999 3860 2341 1094 3.528 3950 0.977 24.13 
2111 3300 2724 1094 3.016 3501 0.943 20.63 

 16.19 0.749 3459 2.368 1094 1951.6 2590.8 متوسط الفترة
2111 3146 2295 1144 2.750 3072 1.024 19.66 
2112 3100 2576 1229 2.522 3072 1.009 19.38 
2113 3300 2810 1263 2.613 3555 0.928 20.63 
2114 2227 1661 1442 1.544 2044 1.090 13.92 
2115 3534 1881 1234 2.864 1234 2.864 22.09 

 19.13 1.180 2595 2.425 1262 2244.6 3061.4 متوسط الفترة
2116 4142 3576 1234 3.357 1229 3.370 25.89 
2117 4729 3845 1242 3.808 1242 3.808 29.56 
2118 5394 4827 1235 4.368 1242 4.343 33.71 
2119 5410 4752 1269 4.263 1344 4.025 33.81 
2111 4731 4165 1240 3.815 4256 1.112 29.57 
2111 4529 3945 1229 3.685 2645 1.712 28.31 

 30.14 2.420 1993 3.884 1241 4185 4822.5 متوسط الفترة
 20.17 1.090 2960 2.797 1154 2473 3227.7 العام المتوسط

وفقعا لتعميمعاة  عهور سعنويا  4ابريعل ( فتعرة المنعة  –)ينعاير  ابتعداو معن  عهر لفعي بحيعرة البعرد ويعيتم حظر الصعيد * 
   إدارة البحيرة بمنطقة التممول.

 جمعة وحسبة من: : المصدر

م أععداد متلرقعة لألععوا  –إحصعاواة اإلنتعاج السعمكي فعي ج.م.ع  –( الجهاز المركزي لمتعب عة العامعة واإلحصعاو 1)
 (1990 - 2011 .) 

  (.  2011–1990أعداد متلرقة لألعوام ) –إحصاواة اإلنتاج السمكي  –( الهي ة العامة لتنمية الثروة السمكية 2)

نتاجية الصياد واإلنتاجية الفدانية  :  معدالت إنتاجية المركب وا 

البععرد اللععدان والمركععا والصععياد مععن  بحيععرة  إنتاجيععةلكععل مععن  اإلنتاجيععةالمعععدالة  بدراسععة
تذبععذا فععي ي حععظ  ( 1كمععا مععو مبععين بالجععدول رقععم ) (2011-1990خعع ل اللتععرة ) ل وذلعع ويعع

 حععواليتراوحععة مععابين حيععث  إنتاجيتهععا لوحععدة الصععيد العاممععة، فضعع ل عععن تذبععذا اإلنتععاج متوسععط 
عععام  فععيكحععد أقصعع   طععن لممركععا 4.4 وحععوالي، 1994 عععام فععيطععن لممركععا كحععد أدنعع  1.4
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 اإلنتاجيعععة الجعععدارةطعععن لممركعععا، وقعععد تذبعععذا متوسعععط  2.8قعععدر بنحعععو  سعععنويبمتوسعععط ،  2008
، طعععن 2.7حعععوالي 1990عععام  المركعععاخععع ل فتععرة الدراسعععة، حيععث بمععع  متوسعععط إنتاجيععة  لممركععا
 1.4ليصعل إلع   االنخلاضإل   اتجهةثم  ،1992عام  فيطن   1.7 حواليحت  بم  انخلض 

تزايععدة و ثععم  1999عععام  فععيطععن   3.5 ليقععدر بحععوالي، ثععم تزايععدة مععرة أخععرت 1996عععام طععن 
طعن  3.7، فعي حعين تناقصعة معرة أخعرت لتصعل إلع  نحعو 2008 ععام فيطن  4.4 قدرة بنحو

  .  2011عام 

 لمتوسعط إنتاجيععة المركعا مععن صعورتها الخطيععة  فعيالعععام  الزمنعي االتجععا بدراسعة معادلعة  
 .(2011 -1990)خ ل اللترة  ل البردويبحيرة 

 مع س    0.089     +    1.744  = مع ^ص

              (5.58)**        (3.76*)* 
  **14.1ف =                  0.41=   2ر              

 حيث:
 (     2011-1990بالطن خ ل اللترة )  المركا إنتاجيةمتوسط = تعبرعن مع ^ص
    22 ، 0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  

  0.01عند مستوت معنوية  معنوي* * 

 89قعدر بنحعو سعنوي تزايعد متوسط إنتاجيعة المركعا بمععدل فيتبين أن منا  زيادة سنوية 
، فععي حععين اللتععرة% خعع ل نلععس 3.2 غععة نحععوكيمععو جععرام لممركععا بنسععبة تغيععر عععن المتوسععط بم

النمععععوذج المسععععتخدم كمععععا ثبتععععة معنويععععة الدالععععة عمعععع  كافععععة المسععععتوياة توضععععح قيمععععة ف معنويععععة 
 االحتمالية.

 تعععراوح متوسعععط إنتاجيعععة الصعععياد معععن  حيعععث ،لعمالعععة الصعععيد اإلنتاجيعععةكمعععا تباينعععة الكلعععاوة 
كيمعو   466معابين  (،1(، ومن خ ل الجعدول رقعم ) 2011-1990خ ل اللترة )ل البردويبحيرة 

إنتاجيعة ، بمتوسعط 2008ععام  فعيطن كحد أقصع   4.3، ونحو 1992عام  فيجرام كحد أدن  
اإلنتاجية لمصياد خ ل فترة  الجدارة، وقد تذبذا متوسط فترة الدراسةخ ل طن  1.09 قدر بنحو

حتعع   انخلععض، كجععم  826 حععوالي 1990عععام  فععيالدراسععة، حيععث بمعع  متوسععط إنتاجيععة الصععياد 
 496قععدر بنحععو تل مععرة أخععرت  االنخلععاضإلعع   اتجهععةثععم  1995عععام  فععيكجععم  561قععدر بنحععو 

طععن فععي نهايععة اللتععرة الثالثععة، فععي  2.9ل إلعع  نحععو لتصعع ثععم تزايععدة مععرة أخععرت، 1996عععام كجععم 
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، فععي حععين انخلضععة إنتاجيععة الصععياد 2006طععن عععام  3.4حععين بععدأة فععي الزيععادة لتقععدر بنحععو 
 . 2011طن عام  1.7إل  حوالي  للتص

بحيععرة  إلنتاجيععة الصععياد مععن  صعورتها الخطيععة  فععيلعععام ا الزمنععي االتجععا بدراسعة معادلععة  
  .خ ل فترة الدراسة  لالبرد وي

 مع س     0.137      + 0.0937 -=    مع^ص
              (- 0.22(        )4.34*)* 
 ** 18.8ف =                 0.48=   2ر              

 حيث:
 (  2011-1990بالطن خ ل اللترة ) المقدرالصياد  إنتاجيةمتوسط = تعبرعن مع ^ص
    22 ، 0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  
 0.01عند مستوت معنوية  معنوي* *

كيمععو جععرام سععنويال،  137 وقععدر بنحعع سععنوياإلنتاجيععة بمعععدل تزايععد  فععيتبععين وجععود زيععادة 
،كمععا يلسععر معامععل اللترة% خعع ل نلععس 9.2 حععواليبوبنسععبة تغيععر عععن متوسععط إنتاجيععة الصععياد 

وتوضعععح قيمعععة ف المعنويعععة اإلحصعععا ية  % معععن التغيعععراة يلسعععرما العععزمن،48التحديعععد أن حعععوالي 
 لمنموذج المستخدم. 

عمميعاة الصعيد واالسعتثماراة الموجهعة  فعيعم  الرزم من استخدام وسعا ل متطعورة نسعبيال 
حيعث جعدا  ل مازالعة منخلضعةبرد ويالاللدانية من بحيرة  اإلنتاجيةمتوسط  أنإال السمكي  لإلنتاج

 لملععدان كجععم/ 33.8 وحععوالي،  1992 كحععد أدنعع  عععام لملععدان كجععم/ 8.6 حععواليتراوحععة مععابين 
، وقد تذبعذا متوسعط لملدان كجم/19.2قدر بنحو  سنويبمتوسط  ،  2009عام  فيكحد أقص  

 1990ععععام  اللعععدانخععع ل فتعععرة الدراسعععة، حيعععث بمععع  متوسعععط إنتاجيعععة اللدانيعععة  اإلنتاجيعععة الجعععدارة
 الزيادة إل   اتجهةثم  ، 1995عام  كجم 11.4 حواليحت  بمغة  انخلضة، كجم 17.3حوال 

 لملعدان كجعم/ 22 قعدرة بنحعو ، ثعم تزايعدة معرة أخعرت حيعث 2000عام كجم  19.6لتقدر بنحو 
وذلععع  كمعععا معععو مبععععين  2011ععععام لملعععدان كجعععم/ 28.3 تزايعععدة و قعععدرة بنحعععوثعععم  2005ععععام 

   (.1رقم )بالجدول 

 اإلنتاجيعععة لمتوسعععط ة أفضعععل صعععورما الخطيععع فعععيالععععام  الزمنعععي االتجعععا بدراسعععة معادلعععة  
  .(2011 -1990)خ ل اللترة  ل البرد ويبحيرة   من اللدانية
 مع س   0.907   +       9.737=    مع^ص
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              (4.65)**         (5.70   *)*  
   ** 32.5ف =                  0.61=   2ر              

 حيث:
   .(2011-1990خ ل اللترة ) لملدان كجم/ المقدراللدانية  اإلنتاجيةمتوسط = تعبرعن مع ^ص
    22 ، 0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  
 0.01عند مستوت معنوية  معنوي **

 مبنحعو كيمعوجراقعدر  سعنوي تزايعد بمععدلفعي اإلنتاجيعة اللدانيعة تبين أن منا  زيعادة سعنوية 
المعذكورة. كمعا تبعين اللتعرة % خع ل نلعس  4.5 غعة نحعوبنسبة تغير عن المتوسط بم لملدانتقريبال 

 من قيمة ف معنوية النموذج المستخدم إحصا يا.

( 1تبين معن جعدول رقعم ) لبدراسة االتجا  الزمني العام لعدد الصيادين في بحيرة البرد وي
 1229دين في البحيرة تتزايد وتتناقص خ ل فترة الدراسة بين حد أدنع  بمع  نحعو أن أعداد الصيا

وبتقدير معادلة االتجعا  الزمنعي الععام  ،2010عام  4256وحد أعم  بم  نحو  1996صياد عام 
خعع ل فتععرة الدراسععة تبععين أن أفضععل الصععور الداليععة الصععورة الخطيععة إلعععداد الصععيادين فععي بحيععرة 

 :كالتالي لالبرد وي
 مع س   106.741    -4187.61=   مع ^ص

              (11.35)**    (- 3.8   *)*  
 **14.5 ف =                0.42=   2ر              

 حيث:
 (     2011-1990خ ل اللترة )  أعداد الصيادينمتوسط = تعبرعن  مع^ص
    22 ، 0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  
 0.01عند مستوت معنوية  معنوي* *

 107قعدر بنحعو سعنوي تنعاقص بمععدلفعي أععداد الصعيادين  سعنوي تنعاقصتبين أن منعا  
% خعع ل نلععس  3.6 غععة نحععوعععن المتوسععط بم بالتنععاقص بنسععبة تغيععر صععيادين تقريبععال فععي البحيععرة

تلسعير اتجعا  المعذكورة. كمعا تبعين معن قيمعة ف معنويعة النمعوذج المسعتخدم إحصعا يا. ويمكعن اللترة 
 أعداد الصيادين نحو التناقص بأنه يرجة ال  استخدام مزيد من المراكا المتطورة.

( أن 1تبين من جدول رقم ) لبدراسة االتجا  الزمني العام لعدد المراكا في بحيرة البردوي
مركعا  889عدد المراكا في البحيرة تتزايد وتتناقص خ ل فتعرة الدراسعة بعين حعد أدنع  بمع  نحعو 

وبتقدير معادلة االتجا  الزمنعي الععام خع ل  ،2004عام  1442وحد أعم  بم  نحو  1993ام ع
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 لفتععرة الدراسععة تبععين أن أفضععل الصععور الداليععة الصععورة الخطيععة لعععدد المراكععا فععي بحيععرة البععرد ويعع
 كالتالي:

 مع س   14.673   +985.48=    مع^ص
              (30.7)**    (6.01   *)*  
   ** 36.1ف =                  0.64=   2ر              

 حيث:
    .(2011-1990خ ل اللترة ) عدد المراكامتوسط  نتعبر ع=  مع^ص
    22 ، 0، 0،  8،   3،  2، 1= الزمن بالسنواة  معس  
 0.01عند مستوت معنوية  معنوي* *

مركععا  15قععدر بنحععو سععنوي تزايععد بمعععدلفععي عععدد المراكععا  سععنوي تزايععدأن منععا   اتضععح
فععي  المعذكورة،اللتعرة % خعع ل نلعس  1.3 غعة نحعوععن المتوسعط بم زايععدبنسعبة ت تقريبعال فعي البحيعرة
% من التغيراة التي تحدث في عدد المراكا ترجعة 64التحديد إل  أن حوالي  لحين ي ير معام

 كما تبين من قيمة ف معنوية النموذج المستخدم إحصا يا. لمزمن.

  :لإلنتاج السمكي الصنفى في بحيرة البردويل النسبيةاألىمية 

بإنتاج أصناف سمكية  فعاخرة خاليعة معن التمعوث عاليعة الجعودة وفع   لتتميز بحيرة البردوي
( اال أن بععض األصعناف التعي 7البوريعة )مقعدمتها العدنيس والقعاروص وموسع  والجمبعري والعا معة 

هعا  إلع  االنعدثار مثعل السعيجان وأبعو منقعاروالموة كانة ت تهر بها البحيرة قعد اختلعة أو فعي طريق
في صلاة الميا  في البحيرة وطعر  الصعيد المسعتحدثة  ةذل  لمتغيراة الهيدرولوجي ةوالوقار ويرج

 (.8ون اط الصيد المكثف في البحيرة،)

( ومعن 2011 -1990خع ل اللتعرة ) لالبردويعالسمكية من بحيرة  األصناف أممبدراسة و 
اسععما   أنالنسععبية لكععل منهمععا تبععين  واألمميععة( وفقععا لممجموعععاة السععمكية 2) خعع ل )الجععدول رقععم
معععن  إنتاجهععاتزايععد  مععن االنتععاج خععع ل فتععرة الدراسععة، حيعععث %  26.1نحعععو مثععل العا مععة البوريععة ت

كحعد أقصع ،   2011ألعف طعن ععام  1.2كحعد أدنع   إلع  نحعو 1990ان ععام طنأ 107 حوالي
طنا وذل  خ ل نلس اللترة، وقد بم  متوسط إنتاج اسما  البوري  843بمتوسط سنوي قدر بنحو 

ان بنسبة زيعادة قعدرة طنأ  808.8طن في حين تزايد ليقدر بنحو  541حوالي  خ ل نلس اللترة
توسعط كم اطنع 937.8 ليقعدر بنحعو تزايعد  ثعم (، 2000 -1996كمتوسط لملترة ) %49.5بنحو 

ألعععععف طععععن  بنسععععبة زيععععادة قععععدرة بنحعععععو  2.9 بحععععواليحععععين قععععدر  فععععي (،2005-2001لملتععععرة )
. وبالتعععععالي فعععععان متوسعععععط اإلنتعععععاج خععععع ل اللتعععععرة (2011 - 2006كمتوسعععععط لملتعععععرة ) 209.2%
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( يعد تطورا في اإلنتاج نظرا الستخدام بععض المقعربين معن إدارة البحيعرة بوضعة 2011– 2006)
مياكعععل سعععياراة وبععععض اإلطعععاراة فعععي منعععاط  معينةالسعععتخدامها كمنعععاط  نلعععوذ لعمميعععاة الصعععيد 

 الخاصة بهم دون البعض األخر.  

تعععرة خععع ل ف لمعععن إنتعععاج بحيعععرة البعععرد ويععع % 23.8أمعععا إنتعععاج الكابوريعععا فقعععد قعععدرة بنحعععو 
كحد ادنعي فعي حعين قعدر  1990طنا عام 27حيث بدا اإلنتاج بحوالي  (2011-1990)الدراسة 
طنععا وذلععع    769.6كحععد أقصععع ، بمتوسععط سععنوي قععدر بنحععو  2009ألععف طععن عععام  2.1بنحععو 

( بحععوالي 1995-1990خعع ل فتععرة الدراسععة مععذا وقععد قععدر متوسععط إنتععاج الكابوريععا خعع ل اللتععرة )
( بنسععبة زيععادة بمغععة 2000-1996طنععا كمتوسععط لملتععر ة ) 528بنحععو طنععا فععي حععين قععدر  190

طنعععا وقعععد تزايعععد  784( فقعععد بمعع  حعععوالي 2005 – 2001%. إمعععا متوسعععط اللتعععرة )177.8حععوالي 
% 96.2 ( بنسعععة زيعععادة2011 – 2006طنعععا خععع ل اللتعععرة )1538.8متوسعععط اإلنتعععاج إلععع  نحعععو 

 .  لج الكابوريا من بحيرة البردويوتعد الكابوريا الحجرية مي السمة الواضحة في إنتا

% من إنتاج البحيرة خ ل فترة الدراسة ، حيث بم   18.4أما إنتاج الجمبري فقدر بنحو 
كحعععد أقصععع   2007ألعععف طعععن ععععام  1.6طعععن ععععام كحعععد ادنعععي فعععي حعععين قعععدر بنحعععو  67حعععوال 

فعي  ( وترجعة الزيعادة2011-  1990طعن خع ل فتعرة الدراسعة ) 595،بمتوسط سعنوي قعدر بنحعو 
إنتاج الجمبري في بحيرة البردويل في فتراة مواسم الصيد والتي تبدأ في  هر ابريل ععادة وتعتمعد 
طر  الصيد عم  طريقة الكالسة )الكانسة( في صيد الجمبري السرس بكمياة كبيرة لمتخمص منة 

 رسها.  خوفا عم  الزريعة السمكية المتواجدة في البحيرة وخاصة لألصناف اللاخرة، حيث أنه يلت

المعوة % و  5.1 موس  بحوالي% واسما   9.4نحوفي حين قدر إنتاج اسما  الدنيس ب
ذلع  خعع ل فتعرة الدراسععة و  0%1.8 أمععا القعاروص فقععد بمغعة نسععبة اإلنتعاج حععوالي%  2.1بحعوال 

عمععع  حسعععاا الكابوريعععا  لممعععا يوضعععح انخلعععاض نسعععبة إنتعععاج السعععما  اللعععاخرة فعععي بحيعععرة البعععرد ويععع
 0السرسالحجرية والجمبري 

ـــم   خععع ل اللتعععرة  لبحيعععرة البعععرد ويعععمعععن مصعععايد  األصعععناف ألمعععم السعععمكي اإلنتعععاج :(2جـــدول رق
 .) الكمية  بالطن( (2011 - 1990)

 دنيس جمبري البيان
عائمة 
 بورية

 االجمالى أخرى وقار موسى لوت كابوريا روصاق

1991 - 757 107 178 27 - 136 - 1034 3038 

1991 - 759 465 193 157 - 133 - 1381 2988 

1992  280 332 69 70 - 62 - 1025 1838 

1993  298 940 60 136 - 158 - 351 2205 
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1994  92 777 62 227 - 49 - 368 1574 

1995 579 56 625 15 526 - 45 - 325 2171 

 2302.3 747.3 - 97.2 - 190.5 96.2 541 373.7 96.5 متوسط الفترة
1996 67 129 855 33 95 - 138 - 310 1627 

1997 - 160 621 61 481 - 166 - 741 2230 

1998 271 195 495 38 425 13 109 - 320 1937 

1999 745 170 1070 66 845 - 262 - 701 3860 

2111 826 266 1003 31 792 2 158 1 221 3300 
 2590.8 458.6 - 167 3 528 45.8 808.8 184 381.8 متوسط الفترة

2111 790 254 975 36 764 2 153 11 161 3146 

2112 819 268 1093 25 611 - 142 13 129 3100 

2113 872 284 1165 26 651 - 151 13 138 3300 

2114 329 339 703 26 570 6 127 7 120 2227 

2115 775 293 753 35 1322 7 168 8 173 3534 

 3061.4 144.2 10 148 3 784 29.6 937.8 287.6 717 الفترةمتوسط 

2116 908 342 889 41 1549 7 197 8 201 4142 

2117 1569 303 952 69 1343 12 281 4 196 4729 

2118 1424 336 1298 90 1612 32 343 - 259 5394 

2119 1368 314 1104 80 2071 30 323 - 211 5410 

2111 1220 304 1133 44 1456 30 123 - 421 4731 

2111 1176 212 1190 29 1202 7 194 - 519 4529 

 متوسط الفترة
1277.
5 

301.8 
1094.
3 

58.8 
1538.
8 

19.7 243.5 - 301.2 4822.5 

 3227.7 423 3 164.5 6.7 769.6 59.4 843 291.4 595.1 المتوسط العام

% 18.4 9.4 26.1 1.8 23.8 2.1 5.1 0.09 13.2 100 

 (.2011-1990مختملة  اللترة ) أعععداد، السععمكي، الهي ععة العامععة لتنميععة الثععروة السععمكية، إحصععاواة اإلنتععاج األراضععيوزارة الزراعععة واستصعع ح   -2     0متلرقة ،القامرة عدادأ( 2011 -1990ع خععع ل   اللتعععرة )0م0، فىعععل السعععمكي اإلنتعععاج ةإحصعععاوا واإلحصعععاولمتعب عععة العامعععة  المركعععزيالجهعععاز  -1 :   جمعة وحسبة :  لمصدرا العا مة البورية : ت مل البورت ، الطوبار ، الجرانة *

 :لالبرد ويمن بحيرة  السمكي اإلنتاج فيتأثيرًا  األصنافأىم 

المتععدد  اسعتخدام أسعموا االنحعدارتعم  لالبردويعبحيعرة من دراسة التركيعا الصعنل  إلنتعاج 
 خعع ل فتععرة الدراسععة لالبععرد ويععمصععايد بحيععرة لمعرفععة أمععم األصععناف السععمكية تععأثيرلا عمعع   المرحمععي

معععي اسعععما  العا معععة  تبعععين أن أمعععم تمععع  األصعععناف الموزعععاريتم  لمنمعععوذجووفقعععال  (1995-2011)
 :بالنموذج التاليالموضحة البورية والقاروص والكابوريا 
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 5س لو0.333 +4س لو0.109+ 3س لو0.565 +1.628=مع8صلو      
          (4.73 )**       (9.93 )**    (3.41)**     (14.83**) 
 **241.7ف =      0.97=  2ر 

   .لالبرد ويبحيرة ل اإلنتاج السمكي إلجمالي= الكمية التقديرية مع8ص حيث:
 .البورية اسما  العا مة من السنوي= مقدار اإلنتاج  3س 
 القاروص. من أسما  السنوي= مقدار اإلنتاج  4س 
 الكابوريا. من أسما  السنويمقدار اإلنتاج =   5س         

         0.01عند مستوت  معنوي **          
واالقتصععادية  اإلحصععا يةوقععد أمكععن التوصععل إلعع  أفضععل الع قععاة الداليععة مععن النععاحيتين 

 لالبردويععمصععايد بحيععرة  مععنتجععا  اإلنتععاج ا  توضععح أمععم األصععناف ذاة التععأثير عمعع  كميععة و  التععي
 ، اسععما  العا مععة البوريععة ومنهععا يتضععح أن أكثععر األصععناف تععأثيرلا عمعع  الكميععة المنتجععة فعع  مقععدمتها

فعع   سععنويال،% 5.65إلعع  زيععادة الكميععة المنتجععة بمقععدار  %10بمقععدار  هععاردت زيععادة إنتاجيععحيععث 
كمية المنتجة لمبحيرة بمقدار % يودت إل  زيادة ال10إنتاج القاروص والكابوريا  بمقدار ةحين زياد
% من التغيراة  97أن حوال  % عم  التوالي سنويا. كما ي ير معامل التحديد3.33% و1.09

أسما  البوري والقاروص والكابوريا، كما توضعح  متغيراة ف  انتاج ترجة إل ف  االنتاج بالبحيرة 
  قيم ف معنوية النموذج المستخدم إحصا يا.

 :لعمى اإلنتاج السمكي في بحيرة البردوي أىم العوامل المؤثرة

المتععدد  االنحدار استخدام أسمواتم  لالبرد ويبحيرة نتاج العوامل المرثرة في إ من دراسة
 خععع ل فتعععرة الدراسععععة لالبعععرد ويعععبحيعععرة  إنتعععاجتعععأثيرلا عمعععع   العوامعععل األكثعععرلمعرفعععة أمعععم  المرحمعععي

معععي اإلنتاجيععة اللدانيعععة  العوامععلتبعععين أن أمععم تمععع   الموزععاريتم  لمنمعععوذجووفقععال  (1990-2011)
 :بالنموذج التاليالموضحة السمكية 

 
  5س لو1.227 +4.092=مع8صلو      

                   (13.5)**     (11.9**) 
 **143.7ف =            0.87=  2ر    

   لالبرد ويبحيرة ل اإلنتاج السمكي إلجمالي= الكمية التقديرية مع8ص حيث:
 ية اللدانية بالكيموجرام.مقدار اإلنتاج=   5س         

   0.01عند مستوت  معنوي **    
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واالقتصععادية  اإلحصععا يةوقععد أمكععن التوصععل إلعع  أفضععل الع قععاة الداليععة مععن النععاحيتين 
معععي  لالبعععرد ويعععمصعععايد بحيعععرة  معععنذاة التعععأثير عمععع  كميعععة اإلنتعععاج  العوامعععلتوضعععح أمعععم  التعععي

 إلعع  زيععادة الكميععة المنتجععة %10بمقععدار  هععاردت زيععادة إنتاجيععحيععث ، اللدانيععة السععمكيةاإلنتاجيععة 
% معن التغيعراة 87، في حعين ي عير معامعل التحديعد إلع  أن حعوالي سنويال % 12.3 بنحو لمبحيرة

التي تحدث لإلنتاج في البحيرة ترجة لتاثير مذا المتغير المستقل، كما تبين من قيمة ف المعنويعة 
 ية لمنموذج المستخدم.اإلحصا 

 :لأىم مشاكل اإلنتاج السمكي  في بحيرة البردوي

 تععععد  والتععي اإلنتاجيعععةالعديععد معععن الم ععاكل  لالبردويععالميدانيععة لبحيعععرة  الدراسعععاةنتععا ل  أظهععرة
عمعع  )البنععزين  الوقععود وخاصععة أسعععارويعععد ارتلععاع  الهععدف االساسعع  إلعع عا قععا دون الوصععول 

م ععععك ة  أمععععممععععن بمرسعععع  التممععععول(  بجععععوار بوابععععة  الععععدخول وقععععودالععععرزم مععععن تواجععععد محطععععة 
  .الصيادين

  باإلضافة إل  انخلاض  قيمة  عم   الصيادين العاممين داخل البحيرة صحيعدم وجود تامين
 المعاش ال هري. 

  مياكععل  فععيتتمثععل  التععيالسععياراة داخععل البحيععرة بكميععاة كبيععرة ومخملععاة الحديععد  إطععاراةوجععود
   . السياراة

 يععرثر سععمبا  مرسعع  التممععول ممععا فععيقععاع البحيععرة خاصععة  فععير الروبيععان  )البسععمة( ا ععجأ  ععارانت
تععع فعمععع  عمميعععاة الصعععيد  حعععد المعوقعععاة أ ينبعض الصعععيادلععع معععن وجهعععة النظعععرل عععبا  ا وا 

 .وخاصة حرفة الكانسة ةالصيد المخالللحرف   األساسية

   اززيوان فيتظهر بكثافة عاليه  والتيانت ار القواقة ال وكية.  

  بحعواليألف جنية يباع معن قبعل الغرفعة   25تقدر بنحو  والتياللعمية لممواتير  األسعارارتلاع 
  جنية.  ألف  45

  ( أخععرت أدواة – ععبا   – المععواتير –غععزل العمميععة التمويععل ) فععيكعذل  وجععود بعععض الوسععطاو
االسبوع  نظير عمميعاة التمويعل وذلع  بعيعدال ععن قيمعة  أو اليومي% من قيمة الناتل 7نظير 
  .ضو القر 

  :المستقبل فيعمى البحيرة  أثارىاتظير س التيالمشاكل  أىم
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تمعع  الم حععاة  ميععا حيععث يععتم دخععول  الزريعععة إعععدامتسععم  محطععاة  والتععيوجععود الم حععاة  -
وحرمان  الزريعةويتم تجليف الم حة بعد ذل  فيتم موة  يتم زمقها( ثم بوابةبالراحة بواسطة )

  0 الزريعة إعدامالبحيرة منها  ولهذا سمية بمكان  

تطهير البوازيز عم  الرزم معن ارتلعاع حصعيمة  في البحيرة إدارةانخلاض جهود القا مين عم   -
  أخرت.العا د دون وجود خدماة 

نتقععال بععين مراسععي الصععيد المختملععة  والتعععي عععدم تععوافر الحريععة الكاممععة لمراكععا الصععيد فعععي اال -
 .  ةالتسويقيمعموماة العدم توافر تخضة لمنلوذ العا مي مة 

البحيععرة وعععدم قيامهععا بععات دور لصععالح  فععي األسععما  لصععا دينعععدام دور الجمعيععاة التعاونيععة ا -
  ينالصياد

 خ ل السنة. أ هر بخمسةتقدر  التيطول اللترة الزمنية لغم  البحيرة  -

 :لالبردويبحيرة  تنمية وتطويرسبل 

التممعععول وأززيعععوا ن والنجيمعععة والناصعععرية بهعععدف  تطعععوير  محطعععاةيجعععا االمتمعععام بتطعععوير 
 :البحيرة وتحسين نوعية المنتل وذل  عن طري 

 (9. )تلعيل قوانين الصيد لمتخمص من حرف الصيد المخاللة -1

 .خل البحيرةتتناسا ونوعية المراكا العاممة دا إن او أرصلة لرسو المراكا -2

أداو تحسععين خدمععة  إضععافةالتممععول بمععا يتناسععا وعمميععاة اللععرز والتععدريل مععة  محطععةتطععوير  -3
 أمعاكن فعيمعة تطعوير تمع  الخعدماة  التصعديريعممياة تجهيعز األسعما  لمتسعوي  المحمع  أو 

 .تطوير طر  الحلظ عم  المركاوخاصة مثل اززيوان والناصرية  األخرتالتداول 

ص حاالمتمام بصيانة  -4   .إن او ورش لصيانة وعمراة المواتير المراكا ، وذل  عن طري  وا 

بما يتناسا ودخول  وتعديمها الخاصة ببوزاز التممول  عممية التدبيش اتجا تغيير  العمل عم   -5
 .البحيرة إل الزريعة 

  .ث جععععععععععععععععععععععععة لتجميععععععععععععععععععععععععد األسععععععععععععععععععععععععما  بمنععععععععععععععععععععععععاط  التععععععععععععععععععععععععداول بإن ععععععععععععععععععععععععاواالمتمععععععععععععععععععععععععام  -6

 بالمواصععععععععععععععععععلاة اللنيععععععععععععععععععة .  و مبنعععععععععععععععععع  لمخععععععععععععععععععازن الصععععععععععععععععععيادين والمضععععععععععععععععععبوطاةإن ععععععععععععععععععا -7 
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 . عععععععععععععععععبكة طعععععععععععععععععر  داخميعععععععععععععععععة لخدمعععععععععععععععععة العمميةاالنتاجيعععععععععععععععععة   إن عععععععععععععععععاوالعمعععععععععععععععععل عمععععععععععععععععع   -8

 .لالبردويالمساعدة اللنية والم ورة لدت الصيادين والمهتمين بعممية تنمية بحيرة تقديم  -9

 :لمحاور تنمية بحيرة البرد وي

 إجعراو يجا اتخاذ بعض التعدي ة والتدابير من اجل النهوض بتمع  البحيعرة ععن طريع  
 العذيالرجعوع إلع  التركيعا الصعنل   وبالتالي يمكنتعدي ة في تصميم البوازير واستمرار تطهيرما 
والقعاروص  العدنيسسعما  أانتعاج يعنع  زيعادة  والعذيكان سا دال قبل حعدوث التغيعراة البي يعة األخيعرة 

 لمميعز زيعادة فعرص التصعدير نظعرا  وبالتعالي، الجمبري السرسر والكابوريعا الحجريعةوانخلاض كمياة 
  بالمقارنة بأسما  المزارع السمكية في أوربا. لبحيرة البرد ويالنسبية العالية ألسما  
ة السعععمكية الصععناعية إلنتععاج أمعععم األصععناف البحريععة والتعععي يعتمععد عميهعععا إن ععاو الملرخععا

 .لاإلنتاج السمكي في بحيرة البردوي

  البدويل بما يسمح بالعممياة التسويقية المختملة.تطوير ميناو  العمل عم 
فعععي صعععناعة األدويعععة وبععععض مستحضعععراة  البحيعععرةتنمعععو فعععي  التعععياسعععتغ ل الطحالعععا 

الم ععععععروعاة بالهي ععععععة العامععععععة لمثععععععروة  إدارةعععععععن طريعععععع   األليععععععةويمكععععععن تنليععععععذ تمعععععع   ،التجميعععععععل
 وجهععععاة أخعععرت. األمصعععال والمقاحعععاة معععة مي عععة  تجريبعععيكمعععا يمكعععن  تنليععععذ م عععروع  السعععمكية.

نتعاج األسعما  االقتصعادية ذاة اوزيعادة  البحيعرةفعي  الطبيععي البي عيإعادة التعوازن وبالتالي يمكن 
 عالية في األسوا  الخارجية.النسبية ال الميزة

 تسهيل خدمعاة النقل والتداول والمحافظة عم  جعودة األسما .
ععن طريع   عركة قطعاع ععام ال يحقع  الكلعاوة االقتصعادية والبيولوجيعة  الحعالياالستغ ل 

أن يسععمح ل عععركاة القطععاع الخععاص بالععدخول فععع  مععذا المجععال حتعع  تتحقععع   والمقتععرح لمم حععة.
 ركاة فتسع  كل منها لتحسين خدماتها.المنافسة بين ال 
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 .  1999 ،األسما  . القامرة

الرامنة وم مح  واالقتصاديةالمعوقاة الطبيعية  ،ولخرون)دكتور(  ريف عبد المطيف فتوح  -2
والتنميععة فععي مصععر  ل قتصععادالمععرتمر الخععامس  - لالبردويععبحيععرة   تطععوير مصععايد 
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 .2004اإلسكندرية،  -المعهد القومي لعموم البحار والمصايد  – المصايد

دراسععععة ، السععععمكي واإلحصععععاو لعمععععوم البحععععار والمصععععايد، معمععععل االقتصععععاد القععععوميالمعهععععد  - 5
 .1988لقطاع الصيد،  المصري السمكيد اقتصادية عن القطاع األول  بالمقتص

التقععدير اإلحصععا ي والخصععا ص االقتصععادية رمضععان مصععطلي ال ععريف )دكتععور( ولخععرون،  -6
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 .2000 ،اإلسكندرية –القومي لعموم البحار والمصايد 
، القطريعععة األسعععما الم معععح الر يسعععية لمصعععايد المتحعععدة،  لألمعععموالزراععععة  األزذيعععةمنظمعععة   -7

 .2003 ،أكتوبر
ولخععرون  دراسععة اقتصععادية لإلنتععاج السععمكي الصععنل  فععي بحيععرة ا ععرف محمععد أبععو الععع    - 8

 –الععدد الثععاني  –المجمعد الع عرون  –المجمعة المصعرية ل قتصعاد الزراعععي  لالبردويع
 .2010 ،يونيه

احصعععععاواة ، الهي ععععة العامععععة لتنميعععععة الثععععروة السمكية،ألراضععععع وزارة الزراعععععة واستصعععع ح  - 9
سععععتراتيجيةو  االنتععععاج السععععمك  -1990الهي ععععة العامععععة لتنميععععة الثععععروة السععععمكية عععععام  ا 
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Abstract 

Bardawil Lake has great potential of natural, human, and 

capital resources, it is one of the most important fisheries, 

located on the north shore of the Sinai Peninsula and is separated 

from the Mediterranean Sea by coastline of one kilometer 

consisting of three regions, most notably Central region Lake of 

estimated area 106,000 thousand acres, and the Western arm of 

estimated area 48.1 thousand acre, and Zaranik lake of estimated 

area 10.2 thousand acres. Bardawil Lake occupies the second 

position among Egypt Lakes in terms of size, and its production 

represents about 2.77% of Lakes fisheries and represented about 

0.33% of total fisheries production in Egypt with an estimated 

production of about 4,380 tonnes in 2011, and the estimated 

productivity per acre was approximately 28.3 kg/acre in the same 

year.  

The Bardawil lake water sources vary between rainwater 

and seawater. The different degrees of salinity between the Lake 

and the Mediterranean Sea are considered the main factor in 

entering the fish into the Lake.   

The fish production of Bardawil Lake relies on open 

fishing, and by studying the production rates for the productivity 

of the acre, boat, and fisherman during the period (1992-2011), 

we note increasing productivity per acre about one kilograms by 

annual increase rate about 4.5%, and increasing productivity per 

boat about 89 kilograms by annual increase rate about 3.2 %, and 

increasing the productivity per fisherman about 137 kilograms 

by annual increase rate about 9.2%.  

The number of boats has been also increased to be 15 

boats by annual rate of 1.3%, while the number of fishermen has 

annually decreased to be 107 fishermen by annual decreasing 

rate about 3.6%, as well as the total production of the Lake is 

increasing annually to be 88.19 tons by increasing rate 4.5% 

annually. 

Bardawil Lake produces luxury pollution-free high quality 

fishes.  

The relative importance of productivity of fish from the 

Lake has been estimated as follows, Borea family about 26.1%, 
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crab (Callinectes sapidus) 23.8%, prawns about 18.4%, 

Seabream about 9.4%, Moussa about 5.1%, Lots about 2.1%, 

and Karous about 1.8%, as an average during the study period.  

The shortage of fuel, particularly gasoline used for 

fishing boats, the proliferation of spiny snails, and shrimp, and 

taking portions of the Lake for use to other purposes are 

considered the most important problems facing the Bardawil. 


