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  اقتصادیة على خیار البحر فى المصاید البحریة العالمیة –دراسة بیو 

  نعمة عبد المنعم سالم

  إسكندریة –المعھد القومى لعلوم البحار والمصاید 

  الملخص
تكمن األھمیة االقتصادیة لخی ار البح ر ف ى إحتوائ ھ عل ى قیم ة غذائی ة عالی ة باإلض افة إل ى           

لذلك فإن ھذا البحث یستھدف دراس ة الخص ائص البیولوجی ة لخی ار     استخداماتھ فى العقاقیر الطبیة ، و
البحر وأھمیتھ بالنسبة للبیئة البحریة ، وإنتاجھ من  مصایده البحریة العالمیة ، وحجم وقیمة الصادرات 
العالمیة منھ ، واألھمیة النسبیة لمصاید خیار البحر العالمیة ، وتنظیم وإدارة المصاید العالمیة من خیار 

وقد استخدمت بعض األسالیب اإلحص ائیة والریاض یة ف ى تحقی ق األغ راض الدراس یة ومنھ ا        . بحر ال
وقد تبین من نتائج التحلیل . النموذج الخطى ونموذج اإلنحدار والمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة 

  :أن ) ٢٠٠٥-١٩٩١(خالل فترة الدراسة 
أل ف ط ن س نویًا وبمع دل زی ادة یبل غ ح والى         ٢١.٣اإلنتاج العالمى من خی ار البح ر یبل غ ح والى      •

وتعتبر الیابان وإندونیسیا والوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا من أھ م ال دول ف ى    . ٪ سنویًا ١.١
  .٪ من اجمالى إنتاجھ العالمى ٩٠.٦إنتاجھ حیث تساھم بحوالى 

دول جن وب   یعتبر خیار البحر من أحد مصادر العمل ة الص عبة ف ى كثی ر م ن ال دول وخاص ة ف ى         •
 ٣٧.٥ألف طن سنویًا أو ما یعادل حوالى  ٦.٩شرق آسیا حیث بلغ حجم صادراتھ العالمیة حوالى 

 .٪ ٨٢وارتفعت أسعاره التصدیریة بنسبة تبلغ حوالى . ملیون دوالر سنویًا
٪ م ن التغی رات الس نویة ف ى حج  م     ٤٣الكمی ات المنتج ة من ھ واألس عار التص دیریة تفس  ر ح والى        •

٪ فى كل من الكمیات المنتج ة واألس عار التص دیریة ت ؤدى     ١٠أن تغیرًا مقداره  الصادرات حیث
٪ لكل منھ ا وب نفس   ٨.٢٪ وتغیر عكسى بمقدار ٧.٨إلى تغیر موافق فى حجم الصادرات بمقدار 

 .الترتیب 
تنظیم مصاید خیار البحر لن یتم إال من خالل مجموعة من البرامج المتكاملة ومن أھم ھذه 

من الصید الجائر لما لھ من أضرار بالغة على المنظومة البیئیة المكونة من تكامل  البرامج الحد
األحیاء البحریة ، ومنع الصید فى مواسم التكاثر وفى أطوال معینة ، وإقامة محمیات طبیعیة لھ ، 

 .والتبادل فى صید أنواعھ المختلفة وذلك نظرًا ألھمیتھ لإلنسان وللبیئة البحریة 

  المقدمة
ف الص  ینیون أھمی  ة خی  ار البح  ر    ع  ر
آالف س نة كغ ذاء إلحتوائ ھ عل ى      ٥لإلنسان من ذ  

نس   بة عالی   ة م   ن الب   روتین ، وكع   الج ل   بعض    
األم  راض حی  ث یحت  وى عل  ى نس  بة عالی  ة م  ن     

) A, B, C(األحم  اض األمینی  ة والفیتامین  ات  
 –زن  ك  –حدی د   –كالس یوم  (واألم الح المعدنی ة   

ویض الس ائل  ، كما أن لھ اھمیة فى تع) فوسفور
 Micropolyالمفص   لى بس   بب وج   ود م   ادة  

Saccrides   الت     ى لھ      ا أھمی      ة ف      ى تك      وین
الغض اریف ویس تخدم كع الج إللتھ اب المفاص ل      

وف  ى . والروم اتیزم وأم راض المالری  ا واألی دز    
اآلون    ة األخی     رة إزداد إنتاج     ھ م     ن المص     اید  
البحری   ة العالمی   ة وین   افس المنتج   ات البحری   ة      
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ول ذلك  . ة الخارجی ة العالمی ة   األخرى فـى التجار
) ١(ف     ـإن إج     راء ھ      ذا البح     ث یس      تھدف ؛    

اس تعراض الخص ائص البیولوجی  ة لخی ار البح  ر    
معرفة أھمیة خیار البحر للبیئة البحری ة ؛  ) ٢(؛ 
إنت   اج خی   ار البح   ر م   ن المص   اید البحری   ة  ) ٣(

حج   م الص   ادرات العالمی   ة م   ن   ) ٤(العالمی   ة ؛ 
بیة للمص   اید األھمی   ة النس    ) ٥(خی   ار البح   ر ؛  

تنظ    یم ) ٦(البحری    ة العالمی    ة لخی    ار البح    ر ؛  
  .مصاید خیار البحر 

  األسلوب البحثى

ولتحقی     ق األغ     راض الدراس     یة ت     م  
استخدام األسلوب الوصفى مس تعینًا بالمؤش رات   
الكمیة وبعض األس الیب اإلحص ائیة والریاض یة    
كنم         وذج اإلنح         دار البس         یط والمتع         دد     

"Regression Model "   ى ص ورة  وخاص ة ف
، كم ا ت م   " Linear Model"النم وذج الخط ى   

اإلس     تعانة بالمتوس     طات الحس     ابیة والنس     ب    
  .المئویة 

  مصادر جمع البیانات

اعتمد البحث على البیانات المنشورة 
فى الكتاب اإلحصائى السنوى لمنظمة األغذیة 

، والشبكة الدولیة ) FAO(والزراعة العالمیة 
ضافة إلى ، باإل" Inter Net"للمعلومات 

األبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث 
  ) .٢٠٠٥-١٩٩١(وذلك خالل فترة الدراسة 

  النتائج البحثیة
  الخصائص البیولوجیة لخیار البحر: أوًال 

 Sea" *ینتمى خیار البحر
Cucumber " إلى الحیوانات البحریة

                                       
  .Holothuna Spp: األسم العلمى * 

أو ) بالجلد شوكیات(الالفقاریة المسماه 
لوجود أشواك " Holothuroidea"القنفذیات 

بارزة على الجلد من الخارج ، ویوجد حوالى 
نوع من خیار البحر على مستوى العالم  ١٢٥٠

نوع فى البحر األحمر وھو  ٨٠منھا حوالى 
یعیش إما فى الرمال أو تحت سطح الصخور 
وبین الشعاب المرجانیة وبین النباتات المائیة 

ة والطحالب ، كما إنھ یعیش فى األماكن المظلم
ویمشى فى إتجاه عكس إتجاه الضوء وینشط 

  .لیًال ویختفى نھارًا حیث یدفن نفسھ فى الرمال 

ویتمیز خیار البحر بالقدرة على 
تعویض األجزاء المفقودة منھ إذا تعرض لخطر 

، ) الجمبرى والكابوریا(وھجوم من القشریات 
باإلضافة إلى أنھ یتمیز بجداره السمیك وكبر 

ھ وألوانھ ویعیش على أعماق الحجم وتعدد أنواع
متر ویتحمل درجة  ٤٠٠٠- ١قد تصل من 

حرارة مختلفة قد تصل إلى درجة التجمد ، وھو 
  ) .إناث –ذكور (من الحیوانات وحیدة الجنس 

وخیار البحر لھ دورة حیاة خاصة 
تمیزه عن باقى الكائنات البحریة حیث أنھ بعد 
خروج الیرقات تظل موجودة فى عمود المیاه 

تغذى على الكائنات الھائمة الموجودة فى وت
المیاه لعدة شھور ثم تستقر على القاع وتتغذى 
على الطحالب واألعشاب والمواد العضویة 
الموجودة فى التربة حتى تصل إلى النضج 
الجنسى بعد خمس سنوات وتعتبر األنواع 
األكبر حجمًا ھى أھم أنواعھ اقتصادیًا حیث 

والتى توجد على  سنتیمتر ٩٠یصل طولھا إلى 
متر  ٣٠-١٠أعماق لیست بعیدة قد تصل من 

ومن أھم أنواعھ األناناسة والسمكة الرملیة 
  .وأمواج البحر 
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  أھمیة خیار البحر للبیئة البحریة: ثانیًا 

تكمن أھمیة خیار البحر للبیئة البحری ة  
  :فى النواحى التالیة 

یعتبر خیار البحر مصدر من مصادر  )١(
بالد جنوب شرق آسیا  العملة الصعبة فى

وباألخص إندونیسیا فھو یصاد إما بشباك 
الجر أو بالید للصیادین أثناء الغطس 

"Diving " حیث یرفع من قیمة العائد
االقتصادى للبیئة البحریة الرتفاع أسعاره 

  ) .كجم/دوالر ٤٥-١٥(

یلعب خیار البحر دورًا ھامًا فى المنظومة  )٢(
ما یقوم بھ البیئیة وعملیة اإلتزان البیئى ل

 :من الخواص البیئیة التالیة 

v  یتغذى على الرواسب الموجودة على القاع
ویقوم بھضمھا وطرد الفضالت وھى 
عبارة عن رمال مشبعة باألمالح المعدنیة 
التى تساعد على نمو الطحالب والنباتات 

 .البحریة 

v  ترشیح المیاه المشبعة بالمواد العالقة
 .حریة والعكرة التى تضر بالبیئة الب

v  یرقات خیار البحر تكون بأعداد ھائلة جدًا
حیث تمثل غذاء لبعض األسماك مثل 

 .سمكة الرنجة واألنشوجة

v  یقوم بتقلیب التربة حیث أنھ یبتلع عدد
ھائل من الرمال وینقلھا من منطقة ألخرى 
حیث یطردھا وتبلغ كمیة الرمال حوالى 

 .كم رمل فى السنة للكائن الواحد  ٥٠٠

vقلویة الماء حیث یقلل األس  یحافظ على
 .)pH = 7(الھیدروجینى إلى أن یصل إلى 

v  فصل الملوثات البترولیة حیث یجمعھا
داخل حویصالت فى جسمھ ویحولھا إلى 
صور كثافتھا عالیة فتترسب على القاع 

 .مختلطة بالرمال 

v  تعیش بعض الحیوانات البحریة على جلد
خیار البحر وتستفید من الفضالت التى 

 .م بإخراجھا یقو

  :إنتاج خیار البحر من المصاید العالمیة : ثالثًا 

أن ) ١(كما ھو موضح بالجدول رقم 
إنتاج خیار البحر من مصایده العالمیة خالل 

قد بلغ أدناه ) ٢٠٠٥- ١٩٩١(فترة الدراسة 
، وبلغ  ١٩٩٣ألف طن فى عام  ١٨.٤بحوالى 

،  ٢٠٠٣ألف طن فى عام  ٢٤.٦أعاله بحوالى 
 ٢١.٣سنوى خالل الفترة یبلغ حوالى وبمتوسط 
  .ألف طن 

وبتقدیر القیم اإلتجاھیة لإلنتاج 
العالمى من خیار البحر خالل نفس الفترة تبین 
أن أفضل النماذج المقدرة ھو النموذج الخطى 

"Linear Model " فى صورتھ التالیة:  

Y   =    19.408       +    0.233 X 
(19.986)***      (2.184)* 
R2 = 0.27 F = (4.769)* 

ال زمن أو  ) = X(اإلنتاج المقدر ، ) = Y(حیث 
  .السنوات 

                                       
) ت(القيم بين األقواس فى هذا البحـث تشـير إلـى قـيم اختبـار      

  :تها كالتالى المحسوبة ومعنوي
  ٠.٠٠١معنوية ***     ٠.٠٥معنوية * 

  غير معنوى+     ٠.٠١معنوية ** 
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  ) .٢٠٠٥-١٩٩١(تطور اإلنتاج العالمى والتجارة العالمیة من خیار البحر خالل الفترة ) : ١(جدول 

  السنة

  الصــــــــــــــــادرات  اإلنتاج
  كمیة 

  )ألف طن(
)١(  

  كمیة 
  )ألف طن(

)٢(  

  قیمة 
  )والرملیون د(

)٣(  

  سعر الطن 
  )ألف دوالر(

)٤(  
١٩٩١  
١٩٩٢  
١٩٩٣  
١٩٩٤  
١٩٩٥  
١٩٩٦  
١٩٩٧  
١٩٩٨  
١٩٩٩  
٢٠٠٠  
٢٠٠١  
٢٠٠٢  
٢٠٠٣  
٢٠٠٤  
٢٠٠٥  

٢٠.٦  
٢٠.٠  
١٨.٤  
٢٠.٩  
٢٠.٤  
٢٣.٢  
٢١.٠  
٢١.٠  
١٩.٤  
٢٣.٤  
١٨.٩  
١٩.٦  
٢٤.٦  
٢٤.٥  
٢٣.٢  

٩.٤  
٨.٤  
٩.١  
٨.٩  
٧.٢  
٧.٨  
٧.٩  
٥.٢  
٥.٦  
٥.٢  
٥.٤  
٥.٢  
٥.١  
٦.٨  
٦.٣  

٤١.٥  
٣٩.٣  
٣٤.٤  
٤١.٧  
٣٢.٦  
٣٧.١  
٤٢.١  
٢٦.٦  
٣٠.٧  
٣٥.٤  
٣٠.٩  
٣١.٧  
٣٢.٥  
٥٥.٩  
٥٠.٣  

٤.٤  
٤.٧  
٣.٨  
٤.٧  
٤.٥  
٤.٨  
٥.٣  
٥.١  
٥.٥  
٦.٨  
٥.٧  
٦.١  
٦.٤  
٨.٢  
٨.٠  

  ٥.٦  ٣٧.٥  ٦.٩  ٢١.٣  المتوسط
  :جمعت وحسبت من : المصدر 

 –) ٢٠٠٥-١٩٩١(اد مختلفة أعد –المصيد واإلنزال  –الكتاب اإلحصائى السنوى  –) FAO(منظمة األغذية والزراعة  )١(
  .إيطاليا  –روما 

.إيطاليا  –روما  –) ٢٠٠٥-١٩٩١(أعداد مختلفة  –إحصاءات التجارة الخارجية السمكية  –) FAO(منظمة األغذية والزراعة 

) ١(ویتضح من النموذج السابق أن ؛ 
نسبة الزیادة السنوى فى إنتاج خیار البحر من 

٪ بالنسبة ١.١المصاید العالمیة یبلغ حوالى 
العوامل المتصلة ) ٢(للمتوسط السنوى ؛ 
٪ فقط من التغیرات ٢٧بالزمن تفسر حوالى 

العوامل األخرى والتى ) ٣(اإلنتاجیة السنویة ؛ 
٪ من ٧٣من أھمھا العوامل البیئیة تفسر حوالى 

ثبت معنویة ) ٤(التغیرات اإلنتاجیة السنویة ؛ 
ًا إلى إستناد ٠.٠٥النموذج عند مستوى احتمالى 

  ) .١شكل رقم ( –المقدرة  Fقیمة 

  

حجم الصادرات العالمیة من خیار : رابعًا 
  البحر

وبدراسة حجم الصادرات العالمیة من 
-١٩٩١(خیار البحر خالل فترة الدراسة 

أن ) ١(، كما ھو موضح بالجدول رقم ) ٢٠٠٥
حجم الصادرات العالمیة من خیار البحر بلغ 

وبلغ  ٢٠٠٣ى عام ألف طن ف ٥.١أدناه بحوالى 
،  ١٩٩١ألف طن فى عام  ٩.٤أعاله بحوالى 

. ألف طن سنویًا  ٦.٩وبمتوسط یبلغ حوالى 
وبتقدیر القیم اإلتجاھیة للصادرات العالمیة من 

 خیار البحر خالل نفس الفترة تبین أن أفضل
 Linear"ى النماذج المقدرة ھو النموذج الخط

Model " فى صورتھ التالیة: 
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شكل (1) : تطور اإلنتاج العالمى من خیار البحر خالل الفترة (2005-1991)
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Y   =    9.157      -    0.282 X 
          (16.743)***     (-4.690)*** 

R2 = 0.63 F = (22.000)*** 
حجم الص ادرات المق در   ) = Y(حیث 

 ،)X = (الزمن أو السنوات.   
) ١(ویتض   ح م   ن النم   وذج الس   ابق أن ؛ 

حج    م الص    ادرات العالمی    ة م    ن خی    ار البح    ر   
٪ س    نویًا م    ن المتوس    ط   ٤.١یتن    اقص بنس    بة  

العوام  ل المتص  لة ب  الزمن تفس  ر  ) ٢(ى ؛ الس  نو
٪م   ن التغی   رات الس   نویة ف   ى حج   م  ٦٣ح   والى 

٪ م    ن ٣٧ح    والى ) ٣(الص    ادرات العالمی    ة ؛ 
التغیرات الس نویة ف ى حج م الص ادرات العالمی ة      
ترج   ع إل   ى العوام   ل األخ   رى والغی   ر متص   لة    

ثبت    ت معنوی    ة النم    وذج عن    د     ) ٤(ب    الزمن ؛  
ش  كل ( – ٠.٠٠١مس  توى احتم  الى أفض  ل م  ن   

  ) .٢رقم 

وق  د بلغ  ت قیم  ة الص  ادرات العالمی  ة م  ن  
 ٣٧.٥خی  ار البح  ر خ  الل فت  رة الدراس  ة ح  والى  
 ٥٥.٩ملیون دوالر سنویًا بالغة أعالھ ا بح والى   

وذل   ك الرتف   اع   ٢٠٠٤ملی   ون دوالر ف   ى ع   ام  
أل ف   ٨.٢سعر الطن من الصادرات إلى ح والى  

دوالر ف  ى نف  س الع  ام ، وبالغ  ة أدناھ  ا بح  والى      
ویرجع ذلك  ٢٠٠٢لیون دوالر فى عام م ٣١.٧

  نفس العام  فى  الصادرات  حجم  انخفاض  إلى 
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شكل  (2) : تطور الصادرات العالمیة من خیار البحر خالل الفترة (2005-1991)
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جدول ( –ألف طن  ٥.٢حیث وصل إلى حوالى 
١. (  

وبدراسة العوامل المؤثرة على حجم 
خالل ) Y(الصادرات العالمیة من خیار البحر 

أن ) ١(فترة الدراسة یتضح من الجدول رقم 
من أھم ھذه العوامل ھى العوامل االقتصادیة 

متمثلة فى كمیة اإلنتاج السنوى من خیار البحر 
وأسعار الصادرات العالمیة ) X,1(باأللف طن 

) . X2(من خیار البحر باأللف دوالر للطن 
 Regression"وباستخدام نموذج اإلنحدار 

Model "بین أن أفضل النماذج المقدرة ھو ت
 Power"النموذج اللوغاریتمى المزدوج 

Model " فى صورتھ التالیة:  

Log Y = 0.424 + 0.783 Log X1 – 0.821 Log X2 
               (3.521)*      (3.102)*         (-2.852)* 

R2 = 0.43  F = (4.588)* 

) ١(ویتض   ح م   ن النم   وذج الس   ابق أن ؛ 
٪ م  ن التغی  رات الس  نویة ف  ى حج  م      ٤٣ح  والى  

الص ادرات العالمی ة م ن خی ار البح ر ترج ع إل  ى       
الكمی   ات الس   نویة المنتج   ة من   ـھ باإلض   افة إل   ى  

تغی ر  ) ٢(سعر الطن من الص ادرات العالمی ـة ؛   

٪ فى كمیة اإلنتاج السنوى م ن خی ار   ١٠مقداره 
البح    ر ت    ؤدى إل    ى تغی    ر مماث    ل ف    ى حج     م       

) ٣(٪ ؛ ٧.٨لى الص  ادرات العالمی   ة من   ھ بح   وا 
٪ ف    ى األس    عار التص    دیریة  ١٠تغی    ر مق    داره 

العالمیة لخیار البحر ی ؤدى إل ى تغی ر عك س ف ى      
حج  م الص  ادرات الس  نویة العالمی  ة من  ھ بمق  دار     

ثبتت معنویة النموذج عند مستوى ) ٤(٪ ؛ ٨.٢
  . ٠.٠٥احتمالى 

األھمیة النسبیة لمصاید خیار البحر : خامسًا 
  العالمیة

أن المصاید ) ٢(رقم  یتضح من الجدول
العالمیة لخیار البحر یمكن أن تنقسم إلى ثالث 

من  ٢٠٠٥مجموعات وفقًا إلنتاجیتھا فى عام 
  :اإلنتاج العالمى وھى 

 Highest"مصاید عالیة اإلنتاج ) ١(
Fisheries Production: "  

أل  ف  ٢١.٠ویمث  ل إنت  اج ھ  ذه المص  اید ح  والى    
٪ م    ن اجم    الى  ٩٠.٥٦ط    ن یس    اھم بح    والى   

 أل  ف ٢٣.٢إلنت  اج الع  المى وال  ذى یبل  غ ح  والى  ا



 اقتصادیة على خیار البحر فى المصاید البحریة العالمیة –دراسة بیو 

85 
 

  . ٢٠٠٥األھمیة النسبیة لمصاید خیار البحر العالمیة خالل عام ) : ٢(جدول 

  )٪(  )طن(اإلنتاج   المصدر
  مصاید عالیة اإلنتاج* 

  الیابان  -١
  اندونیسیا -٢
  أمریكا -٣
  كوریا -٤

  مصاید متوسطة اإلنتاج* 
  مدغشقر -١
  كالیدونیا -٢
  نالیم -٣
  سیریالنكا -٤
  إیزالندا -٥
  جزر فیجى -٦
  مالدیف -٧

  مصاید منخفضة اإلنتاج* 
  كریباتى -١
  كینیا -٢
  تنزانیا -٣
  مصر -٤
  أسبانیا -٥

  
Japan 
Indonesia 
USA 
Korea 
 
Madagascar 
Caledonia 
Yemen 
Srilank 
Iceland 
Fiji Island 
Maldives 
 
Kiribaty 
Kenya 
Tanzania 
Egypt 
Spain 

٢١٠٢٤  
٩٣٧٣  
٦٢٤٠  
٤٢٧٦  
١١٣٥  
٢١٠٥  

٥٠٠  
٥٠٠  
٤٠٠  
٢٦٠  
٢٠٨  
١٢٠  
١١٧  
٨٧  
٥٠  
١٨  
١٠  

٥  
٤  

٩٠.٥٦  
٤٠.٣٧  
٢٦.٨٨  
١٨.٤٢  

٤.٨٩  
٩.٠٧  
٢.١٥  
٢.١٥  
١.٧٢  
١.١٣  
٠.٩٠  
٠.٥٢  
٠.٥٠  
٠.٣٧  
٠.٢٢  
٠.٠٨  
٠.٠٤  
٠.٠٢  
٠.٠١  

  ١٠٠.٠٠  ٢٣٢١٦    االجمالى
-١٩٩١(أعداد مختلفة  –المصید واإلنزال  – الكتاب اإلحصائى السنوى –) FAO(منظمة األغذیة والزراعة  :المصدر 

  .إیطالیا –روما  –) ٢٠٠٥

ط    ن ف    ى نف    س الع    ام وتش    مل مص    اید ھ    ذه      
المجموع  ة ال  دول التالی  ة وفق  ًا ألھمیتھ  ا النس  بیة    

) ٪٤٠.٣٧(ف       ى اإلنت       اج الع       المى الیاب       ان  
والوالی      ات المتح      دة ) ٪٢٦.٨٨(وإندونیس      یا 

  .)٪٤.٨٩(وكوریا ) ٪١٨.٤٢(األمریكیة 

 Moderest"صاید متوسطة اإلنتاج م) ٢(
Fisheries Production: " 

 ٢.١ویبل   غ إنتاجھ   ا الس   نوى ح   والى    
ألف طن وتش مل مص اید دول ك ل م ن مدغش قر      

٪ لك ل منھم ا   ٩.٠وكالی دونیا بنس بة تبل غ ح والى     
یلیھم ا مص اید دول ال یمن وس یریالنكا وأیزالن دا      

وجزی   رة فیج   ى ومال   دیف بنس   ب تبل   غ ح   والى   
٠.٥٢٪ ، ٠.٩٠٪ ، ١.١٣٪ ، ١.٧٢ ، ٪
  .٪ لكل منھا وذلك على الترتیب ٠.٥٠

 Lowest"مصاید منخفضة اإلنتاج ) ٣(
Fisheries Production: "  

ویبلغ إنتاج مصاید ھذه المجموعة من 
٪ ٠.٣٧طن فقط یمثل حوالى  ٨٧الدول حوالى 

من االجمالى العالمى إلنتاج خیار البحر وتشمل 
، كینیا ) ٪٠.٢٢(ھذه المصاید دول كریباتى 

، مصر ) ٪٠.٠٤(، تنزانیا ) ٪٠.٠٨(
وذلك وفقًا ) ٪٠.٠١(، أسبانیا ) ٪٠.٠٢(
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شكل ( –ألھمیتھا النسبیة فى اإلنتاج العالمى 
  .)٣رقم 

  تنظیم مصاید خیار البحر : سادسًا 

مم  ا س  بق یتض  ح أن التج  ارة العالمی  ة   
٪ م  ن اإلنت  اج ٣٢م ن خی  ار البح ر تمث  ل ح والى    

لقیمت    ھ الغذائی    ة العالی    ة   الع    المى من    ھ نظ    رًا   
واس       تخداماتھ الدوائی       ة والطبی       ة وأھمیت       ھ   
االقتص  ادیة ف  ى مج  ال المص  اید لم  ا یحقق  ھ م  ن     
عائد اقتص ادى م ربح ، ل ذلك ف إن األم ر یتطل ب       
تنظ   یم مص   ایده لزی   ادة الطل   ب المتزای   د علی   ھ     
وبالتالى مقابلة المعروض من ھ لھ ذا الطل ب ول ن     

لب  رامج  ی  تم ذل  ك إال م  ن خ  الل مجموع  ة م  ن ا      
  :إلدارة مصایده العالمیة من أھمھا 

وق  ف الص  ید الج  ائر لخی  ار البح  ر حی  ث أن  ) ١(
  :الصید الجائر یؤدى إلى 

v     إح   داث خط   ر عل   ى المنظوم   ة البیئی   ة
المكونة من تكامل األحیاء البحری ة فیم ا   
بینھ ا ألن دورة حی  اة خی ار البح  ر تعتب  ر   

طویلة للتعویض ع ن المفق ود من ھ حی ث     
لبیض   ة الملقح   ة إل   ى أن یس   تغرق نم   و ا

 .سنوات  ٨-٥تصبح حیوان ناضج من 
v     تغی  ر طبیع  ة الرواس  ب مم  ا ی  ؤدى إل  ى

ھالك او اختفاء بعض ان واع كثی رة من ھ    
. 
v     ارتف  اع درج  ة قلوی  ة الم  اء حی  ث یتغی  ر

 .األس الھیدروجینى 
v    ارتفاع معدل التلوث البترولى مم ا یھ دد

األم      اكن الموج      ودة فیھ      ا الش      عاب    
 .عیش بینھا خیار البحرالمرجانیة التى ی

v     ازدی  اد مع  دل التل  وث عل  ى الق  اع ونم  و
 .البكتریا وتكلس القاع 

وضع قوانین تمنع الصید فى أط وال معین ة   ) ٢(
  .)مایو ویونیھ(فى مواسم التكاثر  ،وحذر الصید

عم  ل من  اطق محمی  ة یمن  ع منھ  ا الص  ید ،      ) ٣(
وصید ن وع ومن ع ن وع آخ ر بالتب ادل حت ى       

  .نھال یستنزف المخزون م

شكل (3) : األھمیة النسبیة لمصاید خیار البحر العالمیة خالل عام  2005

عالیة اإلنتاج 
90.56 %

منخفضة اإلنتاج 
0.37%

متوسط اإلنتاج 
9.07 %

  المراجع
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Summary 

In the economic importance of sea cucumber to contain the high nutritional 
value in the addition to its uses in medicine, and therefore, this research aimed to 
study; (1) the biological characteristics of sea cucumber; (2) Its importance for the 
marine environment; (3) evolution of its production from the world marine fisheries; 
(4) Evolution of its world exports; (5) Relative importance of its production from the 
world marine fisheries; and (6) Management of its world marine fisheries. Some 
statistical and mathematical methods have used to achieve the purposes of study, 
including the linear model, the regression model, the annual averages, and the 
percentages. It was found from the results of the analysis during the study period 
(1991-2005) that:      

• World production of sea cucumber is about 21.3 thousand tons per year and an 
increase of around 1.1% annually. Japan, Indonesia, the United States of America 
and Korea's most important countries in the production, contributing 90.6% of 
the total world production.  

• The sea cucumber is one of the sources of the hard currency in many countries, 
especially in the countries of Southeast Asia, where the size of world exports 
about 6.9 thousand tons per year or the equivalent of about 37.5 million dollars 
annually. And export prices raised by about 82%.  

• The production quantities and the exports prices explains about 43% of the annual 
changes in the size of exports. Increasing the production quantities by 10% is 
estimated to increase size of exports by 7.8% and increasing of exports prices by 
10% is estimated to decrease size exports by 8.2%.  

• Fisheries Management of sea cucumber will not only be done through a series of 
integrated programs, and most important of these programs to reduce over-fishing 
because of serious damage to the environmental system consisting of integrated 
mariculture, and to prevent fishing in the seasons of reproduction and in the lengths 
of certain, and the establishment of Natural Protect areas (N.P) of its fisheries, and 
exchange in the different types of fishing, due to its importance to human and the 
marine environment. 


