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من محافظة الشرقية قتصادية 2نتاج ا/سماك في منطقة العباسة ستھدف البحث دراسة التكاليف والمؤشرات ا ا:الملخص
للموسم ) محافظة الشرقية( مزارع بمنطقة العباسة 9 لمزارع عينة الدراسة وعددھاتحليل تكاليف إنتاج ا/سماك : خ7ل

ي تحليل البيانات وعرض ما تتوصل إليه من نتائج على ا/سلوبين الوصفي والكمي الدراسة ف واعتمدت ،م2016ا2نتاجي 
ًشام7 النسبة المئوية، ودالة تكاليف متغيرة تكعيبية ومشتقاتھا ثم مؤشرات الكفاءة ا2قتصادية لRستزراع السمكي متضمنة 

، )الجنيه وغيرھا من مؤشرات الكفاءة ا/خرىا2يراد الكلي، التكاليف الكلية، صافي العائد، الھامش ا2جمالي، ربحية (
 12544.27حوالي  الطنكما بلغ متوسط سعر بيع ،  طن3.57 حوالي الفداننتاج إمتوسط وكان من أھم نتائج الدراسة أن 

 3069.94فدان، كما بلغ متوسط التكاليف الثابتة حوالي / جنيه22567.98جنيه، وبلغ متوسط التكاليف المتغيرة حوالي 
كما بلغ متوسط التكاليف الكلية للطن حوالي ، فدان/ جنيه25637.92فدان، وبلغ متوسط التكاليف الكلية حوالي /جنيه

وبلغ متوسط صافي العائد للفدان في منطقة الفدان، /يه جن44783.04، وبلغ متوسط ا2يراد الكلي حوالي  جنيه 7181.47
 المنتج ھامش جنيه، وبلغ متوسط 5362.78العائد للطن حوالي  كما بلغ متوسط صافي ، جنيه19145.12 حوالي لدراسةا

 .0.75 أما بالنسبة لمتوسط ربحية الجنيه فبلغ حوالي ،جنيه1.75وبلغ متوسط عائد الجنيه حوالي  ،%42.75حوالي 

 . ربحية الجنيهستزراع السمكي، مؤشرات الكفاءة اقتصادية، دالة تكاليف تكعيبية، ھامش المنتج،ا2: الكلمات اXسترشادية

 المقدمة والمشكلة البحثية

تعد الثروة السمكية أحد ا/عمدة الرئيسية في ا2قتصاد 
القومي حيث أنھا تساھم في تحقيق ا/من الغذائي والتنمية 
ًاقتصادية، فھي تعتبر في الوقت نفسه مصدرا ھاما للدخل  ً

القومي وإمداد الفرد بالبروتين الحيواني، حيث يساھم بما 
من إستھ7ك الفرد المصري من % 25 يقل عن 

كما أن قطاع ). 2012غنيمي، (البروتين الحيواني 
ا/سماك يعول ما يزيد عن ث7ثة م7يين نسمة يمثلون 
العاملون بمھنة الصيد وا/نشطة المرتبطة بھذا القطاع، 
ويعتبر الناتج السمكي أحد المكونات ا/ساسية في ا2نتاج 

 .q من ا2نتاج النباتي وا2نتاج الحيوانيالزراعي بجانب ك

منھا  وتتعدد مصادر الحصول على البروتين الحيواني 
اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، ا/سماك، ا/لبان، 

ويعتبر لحم ا/سماك من أغنى مصادر البروتين . والبيض
الحيواني كما تنخفض فيھا نسبة الكوليسترول با2ضافة 

عناصر الغذائية الھامة لRنسان كالكالسيوم إلى أنھا غنية بال

واليود والفوسفور، كما أنه من أرخص مصادر البروتين 
الحيواني وتتعدد مصادر الحصول على ا/سماك في مصر 

، ) ا/حمر-ا/بيض (حيث يتم الحصول عليھا من البحار 
وتمتد أھمية . البحيرات، ا/نھار، وا2ستزراع السمكي

لى المساھمة في تحقيق بعض ا2ستزراع السمكي إ
ا/ھداف القومية مثل الحد من تفاقم مشكلة البطالة وعجز 
تمويل ا2ستثمارات /نھا أنشطة منخفضة في كثافة راس 

 ).2014عيد، (المال وعالية في معدت التوظف 

وتبرز أھمية ا2ستزراع السمكي في مصر كأحد 
ة حوالي مصادر ا2نتاج السمكي حيث بلغت أھميته النسبي

من إجمالي ا2نتاج السمكي في مصر والمقدر % 76.74
، حيث أنتجت محافظة 2014 طن عام 1481882بحوالي 

من ھذا ا2نتاج أي حوالي % 11.04الشرقية حوالي 
وتشير إحصاءات ا2نتاج السمكي الصادرة .  طن125597

من وزارة الزراعة وإستص7ح ا/راضي أن ا2ستزراع 
من إنتاج محافظة الشرقية % 98.37ي السمكي يمثل حوال

 ).2014وزارة الزراعية واستص7ح ا/راضي، (
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 مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في وجود فجوة غذائية بروتينية 
رتفاع أسعار اللحوم وخاصة ذلك احيوانية في مصر ودليل 

ع7ج ھذه وللمساھمة في . ًاللحوم الحمراء يوما بعد يوم
 .ر اھتمام با2ستزراع السمكيالفجوة يتطلب ا/م

 ھدف البحث

يھدف البحث إلى التعرف على نشاط ا2ستزراع 
السمكي من حيث إنتاجية المزارع السمكية وأنواع 
ا/سماك المرباه في ھذه المزارع وتكاليف ا2نتاج، مع 

 . دراسة بعض المؤشرات اقتصادية لھذا النشاط

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

مدت الدراسة لتحقيق أھدافھا على مصدرين إعت
بيانات أولية لدراسة ميدانية من : رئيسيين للبيانات وھما

ًخ7ل استمارة استبيان صممت خصيصا لذلك تم تجميعھا 
بالمقاب7ت الشخصية بمنطقة العباسة بالحصر الشامل 

).  يونية-ابريل  (2016وذلك خ7ل الربع الثاني من عام 
شورة التي تصدرھا وزارة الزراعة وأخرى ثانوية من

وإستص7ح ا/راضي والھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 
با2ضافة لبعض المراجع والرسائل والبحوث العلمية 

 .المتعلقة بموضوع الدراسة

 اtسلوب والطريقة البحثية

اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات وعرض ما 
 الوصفي والكمي تتوصل إليه من نتائج على ا/سلوبين

ًشام7 النسبة المئوية، ودالة تكاليف إنتاج تكعيبية 
ومشتقاتھا ثم مؤشرات الكفاءة ا2قتصادية لRستزراع 

 ا2يراد الكلي، التكاليف الكلية، صافي العائد،(السمكي متضمنة 
الھامش ا2جمالي، ربحية الجنيه وغيرھا من مؤشرات 

 .(Handerson and Quandt, 1980)) الكفاءة ا/خرى

 النتائج والمناقشة

 توصيف عينة الدراسة

 أن مساحة مزرعة العباسة تبلغ 1يتبين من جدول 
 فدان مزرعة المحافظة، 200 فدان منھا 1600حوالي 

 فدان مزرعة 1200 فدان مزرعة المركز الدولي، 200
 فدان مستثمرين مستأجرين من 1000(المعمل المركزي 

دان يديرھم المعمل منھم  ف200المعمل مزارع مؤجرة، 
)  فدان أحواض إنتاجية100 فدان أحواض بحثيه، 100

 )2015مديرية الزراعة بالشرقية، (

وتعتبر المزارع المستخدمة ھي مزارع حكومية ولكنھا 
 فدان المستثمرين، 1000مؤجرة ل�ھالي تقع تحت ال 

 فدان، 1000ولكن مجموع المساحة المستخدمة  تساوي 

ستغ7ل المزارعين للمساحة ككل وذلك يرجع وذلك لعدم ا
2مكانياتھم المادية، مزرعة العباسة مقسمة /حواض وكل 

 فدان وكل ا/حواض الموجودة ھي 7حوض تبلغ مساحته 
 .أحواض ترابية و يوجد أحواض أسمنتية

ھو مصرف فأما بالنسبة لمصدر الري المستخدم 
لتغذية زراعي ونوع الري المستخدم ھو مياه عذبة وا

الزو + الفيتوب7نكتون (المستخدمة ھي تغذية طبيعية 
 ).العلف(مع التغذية الصناعية ) ب7نكتون

 وبالنسبة للزريعة

المفرخات الموجودة في (زريعة البلطي مصادرھا  -1
، بعض "مفرخ المعمل المركزي، مفرخ الھيئة" العباسة

المزارع بھا مفرخات أھلية، بعض المفرخات في كفر 
 ).الشيخ

 )من مفرخ المعمل المركزي(زريعة المبروك  -2

يوجد بعض المزارع يتم تحضين : (زريعة القراميط -3
زريعة القراميط للسنة القادمة أو يتم جلبھا من كفر 

 )الشيخ

من كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، (إصباعيات البوري  -4
 ).ا2سماعيلية

 المساحة واXنتاج من المزارع السمكية

المساحة وا2نتاج من الخاص ب 2تبين من نتائج جدول 
المزارع السمكية طبقآ للصنف بالطن بمحافظة الشرقية 

 أن مساحة المزارع السمكية ا/ھلية الملك 2014عام 
 طن 3667 فدان وبلغ ا2نتاج حوالي 1575بلغت حوالي 
ً اخيرأو.  طن222لعائلة البورية بحوالي بلطي، يليه ا

وذلك من إجمالي  طن 836المبروك بإنتاج بلغ حوالي 
إنتاج ا/سماك من المزارع السمكية ا/ھلية الملك، 
وبالنسبة للمزارع السمكية ا/ھلية المؤقتة بلغت مساحتھا 

 98883إنتاج بلغ حوالي إجمالي  فدان ب32961حوالي 
 طن بوري، 4931 طن بلطي، وحوالي78413طن منھم 
 مبروك، أما بالنسبة لحقول ا/رز بلغت 15539وحوالي 

إجمالي  فدان ب52600مساحتھا التي تنتج سمك حوالي 
 1420 طن بلطي، 631 طن منھم 2419إنتاج بلغ حوالي 
أما بالنسبة ل�ستزراع .  طن قراميط368طن مبروك ثم 

مزرعة الوطنية للثروة السمكية ( السمكي المكثف
بإنتاج حوالي  3 م13000فيبلغ حجمھا المائي ) بالصالحية

 .ي طن جميعھا بلط250

ويتضح من الجدول أن إنتاجية الفدان بالمزارع 
 طن وكذلك في 3السمكية ا/ھلية الملك بلغ حوالي 

المزارع السمكية ا/ھلية المؤقتة، بينما بلغ في حقول ا/رز 
 كجم، أما في ا2ستزراع السمكي المكثف فبلغ 50حوالي 
  .3م1000/ كجم19.2حوالي 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (3) 2017 1135 

 2015مكية الحكومية واtھلية بمحافظة الشرقية لعام الوضع الراھن للمزارع الس. 1جدول 

 المركز مزارع اXنتاج السمكي حكومية وأھلية

 )فدان(المساحة  النوع العدد

 1200 حكومية 1 المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية

 200 حكومية 1 )بركة الصيد بالعباسة(مشروع المحافظة 

  الموارد المركز اXقليمي Xدارة

 )إك�م(واtحياء المائية 
 200 حكومية 1

 أبو حماد

 91 أھلية 25 مزارع أھلية

 11 أھلية 9 بلبيس

 4 أھلية 18 ديرب نجم

 1770 حكومية 1 بركة أكياد لصيد الطيور) العزاز(فاقوس 

 قصاصين الشرق
2 

29 

 حكومية

 أھلية

160 

250.12 

 25 أھلية 2 الحسينية

 19432 أھلية 927 صان الحجر

 867 أھلية 63 المراقبة العامة لصان الحجر

 2719 أھلية 256 المراقبة العامة لسھل الحسينية

 8088 أھلية 351 منشأة أبو عمر

 35017.12 مزرعة 1685 جملة المحافظة

 .2015مديرية الزراعة بالشرقية، إدارة الثروة السمكية، بيانات ثانوية غير منشورة، : لمصدرا

 

 )بالطن (2014ًة واXنتاج من المزارع السمكية طبقا للصنف بمحافظة الشرقية عام المساح .2جدول 

 المساحة الوحدة البيان )طن (اXنتاج

 قراميط مبروك عائلة بورية بلطي

إنتاجية  اXجمالي
 الفدان

 3 4725 - 836 222 3667 1575 فدان ھلية الملكع السمكية اtرالمزا

 3 98883 - 15539 4931 78413 32961 فدان ة المؤقتةھليع السمكية اtرالمزا

 )1(*0.050 2419 368 1420 - 631 52600 فدان حقول اtرز

 ا�ستزراع السمكي المكثف 

مزرعة الوطنية للثروة السمكية (
 )بالصالحية

 250 - - - 250 13000 3م

 

19.2)*2( 

  كجم19.2 =3م1000إنتاج ) 2  ( كجم                             50= إنتاج الفدان  )1(

حصاءات السمكية،  لتنمية الثروة السمكية، كتاب ا2جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستص7ح ا/راضي، الھيئة العامة :المصدر
2014. 
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كمية اXنتاج بالطن واtھمية النسبية موزعة على 
 أنواع اtسماك

ع  كمية إنتاج ا/سماك في مزار3توضح بيانات جدول 
ن عة على أصناف ا/سماك بالطن حيث أالعباسة موز

 3.57متوسط إجمالي إنتاج ا/سماك بالدراسة بلغ حوالي 
بلطي، (طن، حيث يوجد أربعة أنواع من ا/سماك وھي 

فبلغ متوسط إنتاج ا/سماك ) بوري، مبروك، قراميط
% 76.19 طن بنسبة بلغت حوالي 2.72البلطي حوالي 

 طن 1.07البلطي السوبر حوالي حيث بلغ متوسط إنتاج 
 طن 1.07، بلطي درجة أولى حوالي %29.97بنسبة 
 طن 0.40، بلطي درجة ثانية حوالي %29.97بنسبة 
 طن 0.18، بلطي درجة ثالثة حوالي %11.21بنسبة 
 %.5.04بنسبة 

أما بالنسبة لمتوسط إنتاج ا/سماك البوري فبلغت 
يث بلغ ح% 7.56 طن بنسبة بلغت حوالي 0.27حوالي 

 طن بنسبة 0.22متوسط إنتاج البوري درجة أولى حوالي 
 طن بنسبة 0.05، بوري درجة ثانية حوالي 6.16%
وبلغ متوسط إجمالي اسماك المبروك العادي %. 1.40

، كما بلغ %3.08 طن بنسبة بلغت حوالي 0.11حوالي 
 طن بنسبة 0.47متوسط إجمالي القراميط حوالي 

13.17.% 

 Xنتاجية للفدان والطنھيكل التكاليف ا

ھيكل التكاليف ا2نتاجية الخاص ب 4تشير نتائج جدول 
للفدان و الطن في المزرعة السمكية إلي ان متوسط قيمة 

فدان / جنيه16347.19العلف المستخدم بلغ حوالي 
طن في منطقة الدراسة بنسبة / جنيه4579.04وحوالي 

من إجمالي التكاليف الكلية % 63.76بلغت حوالي 
من إجمالي التكاليف المتغيرة المباشرة، % 72.79وحوالي 

وإتضح ان متوسط تكلفة العمالة المستأجرة الموسمية 
فدان وحوالي / جنيه1115.93المستخدمة بلغت حوالي 

من % 4.35طن بنسبة بلغت حوالي / جنيه312.58
مالي من إج% 4.97إجمالي التكاليف الكلية وحوالي 

التكاليف المتغيرة المباشرة، كما تبين ان متوسط تكلفة 
فدان /جنيه74.23اسمدة العضوية المستخدمة حوالي 

من % 0.29طن بنسبة بلغت حوالي / جنيه20.79وحوالي 
من إجمالي % 65.81إجمالي التكاليف الكلية وحوالي 

 . التكاليف المتغيرة غير المباشرة

سط إجمالي التكاليف  أن متوىوأشارت النتائج إل
 فدان وحوالي/ جنيه22567.98 المتغيرة المستخدمة حوالي

من % 88.03طن بنسبة بلغت حوالي / جنيه6321.56
وتشير النتائج إلي أن متوسط تكلفة . إجمالي التكاليف الكلية

والي ــدان وحــف/هــجني 2450ي ــدان بلغ حوالـار الفـــإيج
من % 9.56والي ــــ حبة بلغتــن بنســط/ جنيه686.27

من إجمالي % 94.50اليف الكلية، وحوالي ــي التكــالــإجم
وبلغ متوسط جملة التكاليف . التكاليف الثابتة غير المباشرة

 859.93فدان، وحوالي / جنيه3069.94الثابتة حوالي 
من إجمالي % 11.97طن، بنسبة بلغت حوالي /جنيه

 .التكاليف الكلية

 كتكاليف إنتاج اtسما

باستخدام البيانات الواردة بإستمارة ا2ستبيان تم تقدير 
محافظة (دالة التكاليف الكلية المتغيرة ل�سماك في العباسة 

 وھي دالة تكعيبية، كما أن الدالة معنوية 5بجدول ) الشرقية
، ويبلغ معامل التحديد )F) 8.49ًإحصائيا حيث تبلغ قيمة 

متغير مستقل يُفسر  وبذلك فإن حجم ا2نتاج ك0.62حوالي 
وتوضح المعادلة . من التغير في تكاليف ا2نتاج% 62نحو 
بالجدول دالة متوسط التكاليف المتغيرة الناتجة ) 2(رقم 

، (X)حجم ا2نتاج ÷ عن قسمة دالة التكاليف المتغيرة 
بالجدول تعبر عن دالة التكاليف الحدية ) 3(المعادلة رقم 

وللحصول على السعر . غيرةالمشتقة من دالة التكاليف المت
الذي يبدأ عنده عرض إنتاج ا/سماك وكذلك حجم ا2نتاج 
عند ھذا السعر تم المساواة بين دالة التكاليف الحدية ودالة 

 .متوسط التكاليف المتغيرة

AVC=MC 

 20157.23 – 7150.55 X + 919.96 X2 =  
20157.23 – 14301.1 X + 2759.88 X2 

7150.55 X – 1839.92 X2  = Zero  

X ÷ وبالقسمة   

7150.55 = 1839.92 X 

 ) X(ومنھا نحصل على كمية ا2نتاج وھي 

X = 7150.55 ÷ 1839.92          X = 3.89 Ton 

وتبين من ھذه النتائج أن حجم ا2نتاج الذي يبدأ عنده 
، وبالتعويض عن قيمة X وھي قيمة 3.89= العرض 

)X ( يةا2نتاج في دالة التكاليف الحدحجم MC:  

MC=20157.23-14301.1(3.89)+2759.88 
(3.89)2  = P 

 P= 20147.23 -55631.28 +41762.78      

P= 6288.73 LE/ Ton     p= 6.3 LE/Kg 

في دالة متوسط التكاليف ) X(وعند التعويض عن قيمة 
  :AVCالمتغيرة 

AVC= 20157.23 -7150.55(3.89) +919.96 
(3.89)2  =P 

P=     20157.23 -27815.6 +13920.9 

P=     6262.53 LE/Ton         P= 6.3 LE/Kg 

تبين أن السعر ا/دنى عند بدء العرض يبلغ حوالي 
 .ً جنيھا للكيلو جرام6.3
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 2016كمية اXنتاج بالطن موزعة علي اtنواع بعينة الدراسة الميدانية خ�ل عام  .3جدول 

 (%) )فدان/طن( العينة متوسط انـــــــــــالبي
 29.97 1.07 سوبر

 29.97 1.07 ىدرجة أول
 11.21 0.40 درجة ثانية

 بلطي

 5.04 0.18 درجة ثالثة
 76.19 2.72 جملة البلطي

 6.16 0.22 ىدرجة أول
 بوري

 1.40 0.05 درجة ثانية
 7.56 0.27 جملة البوري

 3.08 0.11 عادي جملة المبروك
 13.17 0.47 جملة القراميط

X100 3.57 نتاججملة ا 
 .2016بيانات محسوبة من عينة الدراسة الميدانية خ7ل عام : المصدر

 

 2016ھيكل التكاليف اXنتاجية للفدان والطن في المزرعة السمكية بعينة الدراسة خ�ل عام . 4جدول 

 )2()%( )1()%( للطن للفدان انــــــالبي 

 72.79 63.76 4579.04 16347.19 العلف
 15.88 13.91 998.76 3565.56 الزريعة
 2.94 2.57 184.68 659.30 الوقود

 4.97 4.35 312.58 1115.93 العمالة المستأجرة الموسمية
 3.42 2.99 214.9 767.2 نثريات وأخرى

 100.00 87.58 6289.96 22455.18 جملة التكاليف المتغيرة المباشرة
 34.19 0.15 10.80 38.57 عمالة عائلية موسمية

 65.81 0.29 20.79 74.23 اtسمدة العضوية
 100.00 0.44 31.59 112.8 جملة التكليف المتغيرة غير المباشرة

 88.03 88.03 6321.55 22567.98 إجمالي التكاليف المتغيرة
 54.49 1.01 72.84 260.04 عمالة مستأجرة مستديمة

 6.43 0.12 8.60 30.69 إھ�ك مباني وآ�ت
 39.08 0.73 52.24 186.51 )الفائدة+يقسط سنو( قروض

 100.00 1.86 133.68 477.24 جملة التكاليف الثابتة المباشرة
 5.50 0.56 39.97 142.70 عماله عائليه دائمه

 94.50 9.56 686.27 2450 ايجار الفدان
 100.00 10.11 726.24 2592.7 جملة التكاليف الثابتة غير المباشرة

 11.97 11.97 859.92 3069.94 بتة جملة التكاليف الثا
 100.00 100.00 7181.47 25637.92 اجمالي التكاليف

 منسوبة 2جمالي تكاليف كل بند من بنود التكاليف ) 2(منسوبة 2جمالي التكاليف الكلية    ) 1(
 .2016بيانات محسوبة من عينة الدراسة الميدانية خ7ل عام : المصدر

 

  اج اtسماك في مزارع العباسةدوال تكاليف إنت. 5جدول 

 R R/2 F الدالة البيان م
 TVC = 20157.23 X  - 7150.55 X2  + 919.96 X3 دالة التكاليف الكلية المتغيرة 1

               (6.17)**               (3.99)**              (3.82)** 
 AVC  =  20157.23   - 7150.55 X  + 919.96 X2 دالة متوسط التكاليف المتغيرة 2
 MC = 20157.23  - 14301.1 X + 2759.88 X2 دالة التكاليف الحدية 3

0.84 0.62 8.49 

 .2016 بيانات محسوبة من عينة الدراسة الميدانية عام :المصدر
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 مؤشرات الكفاءة ا�قتصادية ل¢ستزراع السمكي

قتصادية والتي يوجد العديد من مؤشرات الكفاءة ا
كن من خ7لھا الحكم على مدى كفاءة المزارع بالعينة إ يم

التكاليف (أن الدراسة تركز على أھم تلك المؤشرات وھي 
الكلية للطن، الھامش الكلي للفدان وللطن، صافي العائد 
للفدان وللطن، حافز المنتج، ھامش المنتج، عائد الجنيه، 

متغيرات ويھتم الجزء التالي بدراسة تلك ال). ربحية الجنيه
 .)2009سليمان وجابر،  (بشيء من ا2يجاز

 أن متوسط التكاليف الكلية للفدان 6فتشير نتائج جدول 
متوسط التكاليف الكلية  و جنيه25637.92بلغت حوالي 

بلغ متوسط جنيه، كما  7181.47للطن بلغت حوالي 
 .  جنيه22215.07الھامش الكلي للفدان حوالي 

 ي للطن فبلغ ـــھامش الكلط الــــبة لمتوســـوبالنس
 جنيه، كما بلغ متوسط صافي العائد 6222.71حوالي 

جنيه، وبالنسبة لمتوسط صافي 19145.12للفدان حوالي 
  جنيه، وبالنسبة 5362.78العائد للطن فبلغ حوالي 

من % 42.75لمتوسط ھامش المنتج للطن فبلغ حوالي 
ه، أما  جني1.75 كما بلغ عائد الجنيه حوالي .سعر البيع

بالنسبة لربحية الجنيه بعد خصم إجمالي التكاليف فبلغت 
 .0.75حوالي 

 

 

 مؤشرات الكفاءة ا�قتصادية ل¢ستزراع السمكي بمزارع العباسة. 6جدول 

 العينة متوسط رـــــــــــؤشـالم

 3.57 )فدان/ طن(الكمية 
 الناتج الرئيسي

 44783.04 القيمة

 12544.27 )طن(سعر بيع الوحدة 

 22567.98 )فدان/ت م(التكاليف المتغيرة 

 3069.94 )فدان/ت ث(التكاليف الثابتة 

 25637.92 )فدان/ ت ك (التكاليف الكلية 

 7181.47 )طن/ ت ك (التكاليف الكلية 

 44783.04 )         الناتج الرئيسي(اXيراد الكلي 

 22215.07 الھامش الكلي للفدان

 6222.71 الھامش الكلي للطن

 19145.12 صافي العائد للفدان

 5362.78 طنللصافي العائد 

 42.75 من سعر البيع (%) ھامش المنتج

 1.75 هعائد الجني

 0.75  خصم إجمالي التكاليفده بعربحية الجني

 .2016 خ7ل عام ة الميدانيةبيانات محسوبة من عينة الدراس :المصدر
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ABSTRACT: This research aimed to study cost and economic indicators for fish production 
in El-Abbasa-Sharkia. The study depends on field sample includes 9 fish farms in El-Abbasa 
in the year 2016. The study used the descriptive and the quantitative methods in analyzing the 
data. The results included the percentages, the functions of cost production and the economic 
efficiency indicators like the total revenue, the total cost, the net revenue, the total margin, 
and the profitability/pound. The most important results included the average production per 
farm was 3.57 ton/faddan, the average selling price was 12544.27 pound/ton, the average 
variable cost was 22567.97 pound/faddan, the average fixed cost was 3069.94 pound/faddan, 
the average total cost was 25637.92 pound/faddan, the average total cost was 7181.47 pound/ 
ton, the average total revenue was 44783.04 pound/faddan, the average net revenue was 
19145.12 pound/faddan, the average net revenue was 5362.78 pound/ton, the average margin 
for the producer was 42.75%. The average return per pound was about 1.75 pound, and the 
average profitability per pound was about 0.75.  

Key words: Fish farming, economic efficiency indicators, cubic cost function, producer 
margin, pound profitability. 
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