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  المقدمه 
  كیلو متر، واقصى عرض لها٩٠مال شبه جزیرة سیناء، ویقدر طولها بحوالى تقع بحیرة البردویل ش

، والبحیره عباره ) الف فدان١٦٠حوالى ( كیلو ٦٥٠ متر، وتقدر المساحه المغطاه بحوالى لو كی٢٢حوالى 
 أنها إال متر، ویفصله عن البحر شریط رملى ضیق، ٣- ١منخفض طبیعى عن مستوى سطح البحر البحر بحوالى 

والفتحه الثانیه تسمى ، ویقع فى الغرب، )١(بوغاز  تسمى الفتحه االولى صل بالبحر عن طریق فتحتینتت
، وهى التغیر فى ملوحة میاه البحیرهوتعتبر الفتحات العامل االساسى فى ، یقع فى الشرق) ٢(بوغاز 

  تؤثرلبحیره، وبالتالىللجموعات السمكیه الموجوده فى االعوامل االساسیه التى تؤدى الى تغیرات واضحه 
   .السمكىاالنتاجى الحجم والتركیب فى 

ویعمل داخل بحیرة البردویل حرفتین رئیستین هما حرفة الدبه وحرفة البوص، ویقدرانتاج بحیرة 
% ٧٢وباهمیه نسبیه قدر بنحو م، ٢٠١٨ – م ٢٠٠٧وذلك خالل الفتره من  ، سنویا طن٤١٤٦٫٢البردویل بنحو 

،  سنویا طن١٥٩٤٫٤بنحو وقدر انتاج البحر المتوسط بمحافظة شمال سیناء مال سیناء، من اجمالى محافظة ش
  .من اجمالى محافظة شمال سیناء% ٢٨وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 

  . وحرفة الدبه، االنتاج السمكىبحیرة البردویل: كلمات دالة
  االهداف البحثیه 

 الوضع الراهن لالنتاج السمكى فى محافظة شمال سیناء  - ١
 لالصناف السمكیه بمصاید بحیرة البردویل االهمیه النسبیه  - ٢
 دراسة التكالیف االنتاجیه لحرفة الدبه بمصاید بحیرة البردویل  - ٣
 دراسة التكالیف االنتاجیه لحرفة البوص بمصاید بحیرة البردویل - ٤
 رة البردویل بعض المؤشرات المستخلصه من المسح المیدانى االجتماعى واالقتصادى للصیادین بمصاید بحی - ٥

 الهامش التسویقى لالسماك بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء  - ٦
 المشاكل التى تواجه تنمیة الثروه السمكیه بمصاید بحیرة البردویل  - ٧

  االسلوب البحثى
استخدمت الدراسه العدید من االسالیب االحصائیه منها التحلیل االحصائى الوصفى والتحلیل االحصائى 

واالتجاه الزمنى العام لمعرفة التغیرات الحادثه فى االنتاج السمكى لبحیرة البردویل والبحر       الكمى،  
المتوسط بمحافظة شمال سیناء، والمتوسطات الحسابیه لالصناف السمكیه والنسب المئویه لالصناف داخل مصاید 

   .بحیرة البردویل
  مصادر جمع البیانات 

المنشوره والغیر منشوره، والبیانات المنشوره انات الثانویه اعتمدت البیانات االحصائیه على البی
ه              ه العام از المركزى للتعبئ ومى للتخطیط، الجه د الق سمكیه، المعه من الهیئه العامه لتنمیة الثروه ال
واالحصاء، ورسائل ماجستیر ودكتوراه، واما البیانات الغیر منشوره فقد اعتمدت على استمارة استبیان من 

من اجمالى الصیادین بمصاید بحیرة % ١٥بنحو ، فقد اخذت عینه عشوائیه قدرت بله الشخصیهخالل المقا
 صیاد، وذلك خالل شهور الصید من ٥٦٠ صیاد، لیصبح عدد العینه العشوائیه ٣٧٣٥البردویل، والتى قدر بنحو 
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   .م٢٠١٨ صیاد، وذلك خالل شهور الصید من ابریل حتى دیسمبر نهایة موسم الصید ٥٦٠العشوائیه 

  النتائج ومناقشتها 
 تاج السمكى فى محافظة شمال سیناء الوضع الراهن لالن -١

 االنتاج السمكى بمصاید بحیرة البردویل  )١- ١(
خالل النتاج مصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال ) ١( البیانات الوارده بالجدول رقم وقد اوضحت

م، وحد ادنى قدر ٢٠٠٩، عام  طن٥٤١٠ وجد انه یتراوح بین حد اقصى قدر بنحو ،م٢٠١٨ – م ٢٠٠٧الفتره من 
   . طن خالل فترة الدراسه٤١٤٦٫٢م، وبمتوسط قدر بنحو ٢٠١٨ طن، عام ٢٦٠٨نحو ب

 – ٢٠٠٧العام النتاج مصاید بحیرة البردویل خالل الفتره من وبدراسة معادلة االتجاه الزمنى 
، والنموذج )٢( طن، وذلك بالجدول رقم ١٨٤٫١٩م، وجد انها قد اتخذت اتجاها عاما هبوطیا قدر بنحو ٢٠١٨

   .٠٫٠١ در معنوى على المستوى االحتمالىقالم
 االنتاج السمكى بالبحر المتوسط بمحافظة شمال سیناء  )٢- ١(
النتاج السمكى بالبحر المتوسط بمحافظة شمال سیناء خالل ) ١( البیانات الوارده بالجدول رقم تشیرو
وباهمیه نسبیه  م،٢٠٠٨ طن، عام ٢٥٩٦ وجد انه یتراوح بین حد اقصى قدر بنحو ،م٢٠١٨ – م ٢٠٠٧الفتره من 

وبمتوسط قدر ، %٧وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  م،٢٠١٨ طن، عام ١٨٦وحد ادنى قدر بنحو ، %٣٢قدرت بنحو 
 .ه خالل فترة الدراس%٢٨، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  طن١٥٩٤٫٤بنحو 

خالل  البحر المتوسط بمحافظة شمال سیناءوبدراسة معادلة االتجاه الزمنى العام النتاج مصاید 
 طن ، وذلك بالجدول  ١١٨٫٥٨م، وجد انها قد اتخذت اتجاها عاما هبوطیا قدر بنحو ٢٠١٨ – ٢٠٠٧الفتره من 

  .٠٫٠١، والنموذج المقدر معنوى على المستوى االحتمالى  )٢(رقم 
 اجمالى محافظة شمال سیناء  )٣- ١(

حافظة شمال سیناء خالل الجمالى لالنتاج السمكى بم) ١(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم 
وباهمیه نسبیه  م،٢٠٠٨ طن، عام ٧٩٨٩م وجد انها تتراوح بین حد اقصى قدر بنحو ٢٠١٨ – م ٢٠٠٧الفتره من 

وباهمیه نسبیه قدرت   م،٢٠١٨طن، عام  ٢٧٩٤، وحد ادنى قدر بنحو  من المصاید المصریه%٠٫٧٤قدرت بنحو 
 من المصاید المصریه %٠٫٤٠همیه نسبیه قدرت بنحو  طن، وبا ٥٧٤٠٫٩، وبمتوسط قدر بنحو %٠٫١٤بنحو 

  خالل فترة الدراسه
 – ٢٠٠٧بمحافظة شمال سیناء خالل الفتره من السمكى وبدراسة معادلة االتجاه الزمنى العام النتاج 

، والنموذج )٢(طن، وذلك بالجدول رقم  ٣٠٦٫٣٣م، وجد انها قد اتخذت اتجاها عاما هبوطیا قدر بنحو٢٠١٨
  .٠٫٠١ معنوى على المستوى االحتمالىقدر الم

  اجمالى المصاید المصریه  )٤- ١(
الجمالى لالنتاج السمكى المصاید المصریه خالل ) ١(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم 

م، وحد ٢٠١٨  الف طن ، عام ١٩٣٥م وجد انها تتراوح بین حد اقصى قدر بنحو ٢٠١٨ – م ٢٠٠٧الفتره من 
  . الف طن، خالل فترة الدراسه١٤٢٧٫٢م،  وبمتوسط قدر بنحو ٢٠٠٧، عام الف طن ١٠٠٨ادنى قدر بنحو 

 – ٢٠٠٧خالل الفتره من  المصریه بالمصایدوبدراسة معادلة االتجاه الزمنى العام النتاج السمكى 
، والنموذج )٢(طن، وذلك بالجدول رقم  الف ٧٩٫٧٠ا قدر بنحوتزایم، وجد انها قد اتخذت اتجاها عاما ٢٠١٨

   .٠٫٠١قدر معنوى على المستوى االحتمالىالم
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   م ٢٠١٨ – ٢٠٠٧ االنتاج السمكى بمحافظة شمال سیناء خالل الفتره من .١جدول 

بحیرة   السنوات
  البردویل

البحر 
  المتوسط

 اهمیة
البردویل  

)%١(  
اهمیة البحر 

  )٢(المتوسط 
اجمالى 
محافظة 

  شمال سیناء
%  

)٣(  
المصاید 
المصریه 

  طنالف 
١٠٠٨  ٠٫٧٠  ٧٠٦٧  ٣٣  ٦٧  ٢٣٣٨  ٤٧٢٨  ٢٠٠٧  
١٠٦٨  ٠٫٧٤  ٧٩٨٩  ٣٢  ٦٨  ٢٥٩٦  ٥٣٩٣  ٢٠٠٨  
١٠٩٣  ٠٫٦٤  ٧٠٧٥  ٢٤  ٧٦  ١٦٦٥  ٥٤١٠  ٢٠٠٩  
١٣٠٥  ٠٫٤٤  ٥٨٥٧  ١٩  ٨١  ١١٢٤  ٤٧٣٣  ٢٠١٠  
١٣٦٢  ٠٫٤٢  ٥٨٢٤  ٢٢  ٧٨  ١٢٩٦  ٤٥٢٨  ٢٠١١  
١٣٧٢  ٠٫٤٣  ٥٩٩٠  ٣٦  ٦٤  ٢١٤٥  ٣٨٤٥  ٢٠١٢  
١٤٥٤  ٠٫٣٥  ٥١٢١  ٣٧  ٦٣  ١٨٨٤  ٣٢٣٧  ٢٠١٣  
١٤٨٢  ٠٫٢٩  ٤٤٤٥  ٣٨  ٦٢  ١٦٨٧  ٢٧٥٨  ٢٠١٤  
١٥١٩  ٠٫٤٠  ٦٠٨١  ٢٣  ٧٧  ١٣٧٧  ٤٧٠٧  ٢٠١٥  
١٧٠٦  ٠٫٣٢  ٥٥٦٤  ٢٦  ٧٤  ١٤٧٢  ٤٠٩٢  ٢٠١٦  
١٨٢٣  ٠٫٢٧  ٥٠٨٤  ٢٧  ٧٣  ١٣٦٦  ٣٧١٨  ٢٠١٧  
١٩٣٥  ٠٫١٤  ٢٧٩٤  ٧  ٩٣  ١٨٦  ٢٦٠٨  ٢٠١٨  

  ١٤٢٧٫٢  ٠٫٤٠  ٥٧٤٠٫٩  ٢٨  ٧٢  ١٥٩٤٫٦  ٤١٤٦٫٢  المتوسط
 أعداد وزارة الزراعه، الهیئه العامه لتنمیة الثروه السمكیه ، ادارة بحیرة البردویل، احصاءات االنتاج،: المصدر

  م ٢٠١٨ - ٢٠٠٧متفرقه من 
 محافظة شمال سیناء انتاج  بحیرة البردویل من  انتاجنسبة )١(
 محافظة شمال سیناء  انتاج من  البحر المتوسط  انتاجنسبة )٢(
   محافظة شمال سیناء  انتاجنسبة انتاج بحیرة البردویل من )٣(
  

 – ٢٠٠٧ معادلة االتجاه الزمنى العام لالنتاج السمكى فى مصاید محافظة شمال سیناء خالل الفتره من .٢جدول 
  م ٢٠١٨

  ٢ر  ر  ف  معادلة االتجاه الزمنى العام  المصدر
مصاید بحیرة  -١

  البردویل
    س هـــ١٨٤٫١٩- ٥٠٧٦٫٢٤=ص

)      ٢٫٧٦- )     (١١٫٧٢(   
         معنوى 

٠٫٤٣  ٠٫٦٥  ٧٫٦٢  

  س هـــ١١٨٫٥٨ - ٢٢٤٦٫٨٩=ص  البحر المتوسط -٢
)      ٢٫٩٢-)     ( ٨٫٥٢ (  

         معنوى 

٠٫٤٦  ٠٫٦٧  ٨٫٥٤  

اجمالى مصاید شمال  -٣
  سیناء

   س هـــ٣٠٦٫٣٣-  ٧٤٢٥٫٧٤=ص
)     ٤٫٥١-)     (١٦٫٨٥ (  
     معنوى      

٠٫٦٧  ٠٫٨١  ٢٠٫٣٨  

اجمالى المصاید  -٤
  المصریه الف طن  

   س هـــ٧٩٫٧٠+ ٩٨٨٫٨=ص
 )       ١٦٫١٩)     (٣٠٫٩٣(  

           معنوى

٠٫٩٦  ٠٫٩٨  ٢٦٢٫١١  

  ) ١(نتائج التحلیل االحصائي من الجدول رقم : المصدر
 

 مال سیناءاالهمیه النسبیه لالصناف السمكیه بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة ش -٢
ة شمال ظلالنتاج السمكى بمصاید بحیرة البردویل بمحاف) ٣(البیانات الوارده بالجدول رقم تشیرو

 طن، ١٢٣٨٫٢م، وجد ان انتاج الكابوریا تحتل المرتبه االولى بنحو ٢٠١٨ – ٢٠٠٧خالل الفتره من سیناء 
، وكما جاءت اسماك جمبرى فى ن ط٢٠٥٣، وتتراوح بین حد اقصى قدر بنحو %٣٠وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 

 ١٥٦٦، تتراوح بین حد اقصى قدر بنحو %٢١، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  طن٨٨٧٫٥المرتبه الثانیه بنحو 
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 ٤٤م ثم انخفض الى حد ادنى قدر بنحو ٢٠٠٧عام   طن،١٥٦٦، تتراوح بین حد اقصى قدر بنحو %٢١قدرت بنحو 
یه  طن، وباهم٦٧٧٫٩، وفى حین قدرت اسماك العائله البوریه فى المرتبه الثالثه بنحو م٢٠١٧طن عام 

م، ثم انخفض الى حد ادنى قدر بنحو ٢٠١٥ طن، عام ٩٦٢وتتراوح بین حد اقصى بنحو  ،%٢٠نسبیه قدرت بنحو 
لوت فى المرتبه / وقد جاءت كل من االصناف اآلخرى، واسماك الموسى، واسماك الوقارم ٢٠١٣ طن، عام ٣٧٩

على % ١،  % ٥٫٥،  % ٩٫٤و  طن، وباهمیه نسبیه قدرت بنح٢٣٫٦طن ، ١٨٦٫٣ طن، ٣١٤٫٤االخیره بنحو 
  . م٢٠١٨ – ٢٠٠٧الترتیب خالل فترة الدراسه من 

   
االنتاج السمكى لبعض االصناف السمكیه بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء خالل الفتره . ٣جدول 

  م ٢٠١٨ – ٢٠٠٧من 

عائله   جمبرى  السنوات
اصناف   موسى  كابوریا  بوریه

  اخرى
لوت 

  وقار/

اجمالى 
ج انتا

االسماك 
  المختاره

)١(  

٨٣  ٣٩٣٥  ١٦  ١٩٩  ٢٨١  ١٣٤٣  ٥٣٠  ١٥٦٦  ٢٠٠٧  
٨٤  ٤٥١٨  ٣٢  ٢٥٨  ٣٤٢  ١٦١١  ٨٥١  ١٤٢٤  ٢٠٠٨  
٨٦  ٤٦٣١  ٣٢  ٢١٢  ٢٣١  ٢٠٥٣  ٧٤٨  ١٣٥٥  ٢٠٠٩  
٨١  ٣٨٥٦  ٣٠  ٤٢٠  ١٢٣  ١٤٥٦  ٦٠٦  ١٢٢١  ٢٠١٠  
٨٥  ٣٨٣٣  ٦  ٥١٨  ١٩٤  ١٢٠١  ٧٣٩  ١١٧٥  ٢٠١١  
٨١  ٣١١٦  ١٣  ٢٥٨  ١٥٩  ٩٢٧  ٦٥٩  ١١٠٠  ٢٠١٢  
٨٠  ٢٦٠٢  ١٧  ٢٠١  ١٢٢  ٧٣٤  ٣٧٩  ١١٤٩  ٢٠١٣  
٧٦  ٢١٠٩  ٢٦  ٢٣٨  ١٤٧  ٥١٩  ٥٥٥  ٦٢٤  ٢٠١٤  
٨٠  ٣٧٧٨  ٣٠  ٣٤٢  ١٦٩  ١٩٧٣  ٩٦٢  ٣٠٢  ٢٠١٥  
٧٥  ٣٠٥٤  ٤٢  ٣٨٨  ١٦١  ١٢١٣  ٩٣٤  ٣١٦  ٢٠١٦  
٧١  ٢٦٤٨  ٢٠  ٤٥٩  ١٥٩  ٩٤٥  ٦٩٠  ٣٧٥  ٢٠١٧  
٧١  ١٨٥٨  ٢٠  ٢٨٠  ١٤٨  ٨٨٤  ٤٨٢  ٤٤  ٢٠١٨  

    ٣٣٢٨٫١  ٢٣٫٦  ٣١٤٫٤  ١٨٦٫٣  ١٢٣٨٫٢  ٦٧٧٫٩  ٨٨٧٫٥  المتوسط
) %١  ٩٫٤  ٥٫٥  ٣٧  ٢٠  ٢٧  )٢      

  م ٢٠١٨ – ٢٠٠٧وزارة الزراعه ، ادارة بحیرة البردویل ، قسم االحصاء ، اعداد متفرقه من : المصدر  
  بحیرة البردویل  انتاج من اجمالىانتاج االسماك المختاره نسبة اجمالى  )١(
  لبردویل  انتاج بحیرة ا من اجمالى المختاره نسبة االصناف )٢(

 

وبدراسة معادلة االتجاه الزمنى العام لالصناف السمكیه بمصاید بحیرة البردویل خالل الفتره من 
، وجد ان اسماك الجمبرى قد اخذت اتجاها عاما هبوطیا قدر بنحو ) ٤(م  وذلك بالجدول رقم ٢٠١٨ - ٢٠٠٧

اتجاها العائله البوریه قد اخذت واما اسماك   ،٠٫٠١. طن، والنموذج المقدر معنوى على المستوى١٣٦٫٦٥
 ، وبالنسبه ٠٫٠١ غیر معنوى على المستوى االحتمالى طن، والنموذج المقدر ٠٫٩٥عاما تصاعدیا قدر بنحو

غیر معنوى على المستوى والنموذج المقدر .  طن٥٧٫٩٦للكابوریا فقد اخذت اتجاها عاما هبوطیا قدر بنحو 
، والنموذج  طن١٢٫٤٠عاما تنازلیا قدر بنحو   فقد اخذت اتجاها، وفى حین اسماك الموسى٠،٠١ االحتمالى

، واما اسماك االصناف االخرى قد اخذت اتجاها عاما تصاعدیا  ٠٫٠١المقدر معنوى على المستوى االحتمالى 
وقار /ت ، واما اسماك اللو٠٫٠١ طن، والنموذج المقدر غیر معنوى على المستوى االحتمالى  ٩٫٢٤قدر بنحو

اجمالى العینه المختاره  ، واما ٠٫٠١، وهو غیر معنوى على المستوى االحتمالى  طن٠٫٢٤یدت بنحو فقد تزا
       .٠٫٠١ تمالىحمعنوى على المستوى اال  طن ، والنموذج المقدر١٩٨٫٥٧ –هبوط بنحو فقد قدرال
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 – ٢٠٠٧ الفتره من  معادلة االتجاه الزمنى العام لالصناف السمكیه بمصاید بحیرة البردویل خالل.٤جدول 
  م ٢٠١٨

  ٢ر  ف  االتجاه الزمنى العام  االصناف
   س هــ١٣٨٫٦٥- ١٦٥٠٫١٧=ص  جمبرى -١

)       ١٠٫٧٤- )    (١٩٫٦٩(  
          معنوى

٠٫٩٢  ١١٥٫٥٠  

  -  ٠٫٠٠٤   س هـ٠٫٩٥+٦٧٢٫٦٦=ص  صعائله بوریه  -٢
  س هــ٥٧٫٩٦ - ١٥٥٧٫٠٣=ص  كابوریا -٣

)       ١٫٥٩- )    (٦٫٤٠ (  
          معنوى 

٠٫١٩  ٢٫٣٩  

   س هـــ١٢٫٤٠- ٢٥٤٫٥٦= ص  موسى -٤
)        ٢٫٨٦-)    (٩٫٠٤ (  

             معنوى

٠٫٤٥  ٨٫١٩  

   س هـــ٩٫٢٤+٢٦٣٫٥٥=ص  اصناف اخرى -٥
)       ١٫٠٢)    ( ٤٫٤٧(  

           غیر معنوى   

٠٫٠٩  ١٫٠٤  

   س هـــ٠٫٢٤+ ٢٢٫٣٢= ص  وقار/لوت  -٦
 )     ٠٫٢٧ )    (٣٫٩٠ (   

  نوى       غیر مع

٠٫٠٠٨  ٠٫٠٧  

االصناف اجمالى  -٧
المختاره من انتاج 

  بحیرة البردویل 

    س هــ١٩٨٫٥٧  - ٤٤٢٠٫٣٢= ص
)       ٤٫١١- )    ( ١٤٫٠٩(   

            معنوى 

٠٫٦٢  ١٦٫٩٠  

  )  ٣(نتائج التحلیل االحصائى من الجدول رقم  :المصدر
  

 ویل بمحافظة شمال سیناء دراسة التكالیف االنتاجیه لحرفة الدبه بمصاید بحیرة البرد -٣
  استثمارات حرفة الدبه ) ١- ٣(

م بمصاید ٢٠١٨الستثمارات حرفة الدبه موسم صید ) ٥(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم 
 واما معدات  جنیه،١١٢٥٠قدر بنحو  )قارب الصید(بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء، وجد ان المركب 

 جنیه، ٣٥٢٠٠) الماتور(ه، وتتمثل فى الشباك والثالجه ، فقد قدر محرك الصید  جنی٧٤٧٠ الصید قدر بنحو
 ٥٣٩٢٠ م بنحو ٢٠١٨ حصان ، وقدرت اجمالى االستثمارات لحرفة الدبه موسم صید ٩٫٨وكانت قوة الماتور 

 ٢١ وقدر عدد ایام الصید بنحو  صیاد،٣جنیه خالل الدراسه المیدنیه ، وقدر عدد افراد المركب بنحو 
   .بمعدل خمس ایام كل اسبوعع، ویتم العمل بها من یوم الجمعه حتى االربعاء، وذلك اسبو

  تكالیف حرفة الدبه ) ٢- ٣(
، وجد ان تكلفة م٢٠١٨لتكالیف حرفة الدبه موسم صید ) ٥( البیانات الوارده بالجدول رقم تشیرو

 واما تكلفة الوقود والزیت فقد ،%٦، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  جنیه١٨٥٧المركب واصالحه قدر بنحو 
، وفى حین مصروفات الزواده %٤٠ جنیه، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ١٢٣٠٠احتلت المرتبه الثانیه  بنحو 

 تكلفة المحرك وأما جنیه، ٦٣٧٠ قدرت بنحو، و %٢١ فقد احتلت المرتبه الثانیه باهمیه نسبیه قدرت بنحو
 ٣٧٣٥، وقدرت تكلفة الشباك واصالحه بنحو %١٩سبیه قدرت بنحو  جنیه، وباهمیه ن٦٠٥٠واصالحه قدرت بنحو 

، وقد جاءت كل من مصروفات القارب واصالحه، ومصروفات النقل فى %١٢جنیه، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 
على الترتیب، وقدرت % ٢، % ٦ جنیه، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٦٥٤ جنیه، ١٨٥٧االخیره بنحو المرتبه 

   . جنیه٣٠٩٦٦ف السنویه بنحو اجمالى التكالی
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   التكلفه والعائد لوحدات الصید لحرفتى الدبه والبوص بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء .٥جدول 

حرفة الدبه   المصدر
  بالجنیه

حرفة البوص 
  حرفة البوص%   حرفة الدبه%   بالجنیه

          االستثمارات -١
 ٣٥  ٢١  ٦١٣٠٠  ١١٢٥٠  قارب  
 ١٣  ١٤  ٢٣٣٥٠  ٧٤٧٠  معدات صید  
 ٥٢  ٦٥  ٩٠٤٠٠  ٣٥٢٠٠  محرك خارجى  
 ١٠٠  ١٠٠  ١٧٥٠٥٠  ٥٣٩٢٠  اجمالى االستثمارات  

      ١٦  ٣  عدد افراد الطاقم  -٢
      ١٠٥  ١٠٥)  اسبوع٢١(عدد ایام الصید حوالى  -٣
      ٦٣٠٠  ٢٣٢٥  متوسط اجمالى االنتاج كجم  -٤
      ١٨٩٠٠٠  ٦٩٧٥٠  اجمالى الدخل  -٥
          التكالیف السنویه -٦

  ١١  ٦  ٧٤٢٨٫٤  ١٨٥٧  القارب واصالحه   تكلفة ١-٦
  ١٧  ١٩  ١٢١٠٠  ٦٠٥٠    تكلفة المحرك واصالحه ٢-٦
  ٢١  ٤٠  ١٤٣٧٥  ١٢٣٠٠   الوقود والزیت ٣-٦
  ٢٧  ٢١  ١٩١١٠  ٦٣٧٠   مصروفات الزواده ٤-٦
  ٨  ٢  ٥٢٣٢  ٦٥٤   مصروفات النقل والتراخیص ٥-٦
  ١٦  ١٢  ١١٢٠٥  ٣٧٣٥  تكلفة الشباك واصالحه ٦-٦

      ٦٩٤٥٠٫٤  ٣٠٩٦٦٫١  ف اجمالى التكالی
      ١١٩٥٤٩٫٦  ٣٨٧٨٣٫٩  صافى الدخل 

      ٧٩٦٩٩٫٧  ١٩٣٩١٫٩  حصة الطاقم من االنتاج 
   استمارات االستبیان المیدانیهجمعت وحسبت من  :المصدر

  

  انتاج حرفة الدبه  ) ٣- ٢ (
ل خالل یرة البردویالنتاج حرفة الدبه بمصاید بح) ٥(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم 

 ٦٩٧٥٠ طن، واجمالى دخل قدر بنحو٢٫٣قدر بنحو م، وجد ان اجمالى متوسط انتاج حرفة الدبه ٢٠١٨موسم صید 
 جنیه خالل ٣٨٧٨٣ جنیه، وقدر صافى الدخل لحرفة الدبه بنحو ٣٠، وكان متوسط سعر الكیلو قدر بنحو جنیه 

   . جنیه١٩٣٩١م ، وكان حصة طاقم المركب قدر بنحو ٢٠١٨موسم صید 

 دراسة التكالیف االنتاجیه لوحدات البوص بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء  -٤
 ستثمارات حرفة البوص ا  )١- ٤(

 موسم صید لدراسة تكالیف استثمارات حرفة البوص )٥( البیانات الوارده بالجدول رقم اوضحتو
 ، واما معدات الصید تتمل فى  الف جنیه٦١٫٣وحدات الصید لحرفة البوص، ) ٤(م، وجد انه یوجد عدد ٢٠١٨

 الف ٩٠٫٤ الف جنیه، واما محركات الصید فقدر محركي لحرفة البوص بنحو ٢٣٫٣الشباك والثالجات وقدر بنحو 
   . الف جنیه١٧٥لحرفة البوص جنیه، وقدر اجمالى االستثمارات 

   تكالیف حرفة البوص )٢- ٤(
 م بمصاید ٢٠١٨ف حرفة البوص موسم صید لتكالی) ٥(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم 

 ٧٫٤م، وجد ان تكالیف مراكب البوص واصالحه قدر بنحو ٢٠١٨بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء موسم صید 
واما تكلفة المحركات للبوص وقد احتلت المرتبه الخامسه،  ،%١١الف جنیه، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 

وقد احتلت المرتبه الثالثه، وقد حقق  ،%١٧، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  الف جنیه١٢٫١قدر بنحو 
، وقد احتلت المرتبه %٢٧باهمیه نسبیه قدرت بنحو  الف جنیه، و١٩٫١مصروفات الزواده تكالیف قدرت بنحو 

 الف جنیه فى المرتبه الثانیه ، وباهمیه نسبیه قدرت ١٤٫٣االولى، واماتكلفة الوقود والزیت قدر بنحو 
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، واما مصروفات  % ٢١بنحو  الف جنیه فى المرتبه الثانیه ، وباهمیه نسبیه قدرت ١٤٫٣والزیت قدر بنحو 
، وفى  %٨ الف جنیه، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو٥٫٢النقل والتراخیص فقد احتل المرتبه السادسه بنحو 
         .%١٦ الف جنیه وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ١١٫٢حین قدرت تكلفة الشباك واصالحه قدرت بنحو 

  انتاج حرفة البوص ) ٣- ٤(
م بمصاید بحیرة ٢٠١٨النتاج حرفة البوص خالل موسم صید ) ٥(الجدول رقم  البیانات الوارده بواوضحت

 طن خالل موسم صید ٦٫٣البردویل بمحافظة شمال سیناء ، وجد ان متوسط انتاج حرفة البوص قدر بنحو  
،  جنیه٣٠ الف جنیه، وكان متوسط سعر الكیلو الواحد قدر بنحو ١٨٩م، وذلك باجمالى دخل قدر بنحو ٢٠١٨
 الف ٧٩٫٦ الف جنیه، وكان نصیب حصة طاقم الصیادین من االنتاج قدر بنحو ١١٩٫٥قق صافى الدخل بنحو وقد ح
   .جنیه

 بعض المؤشرات المستخلصه من المسح المیدانى االجتماعى واالقتصادى للصیادین  -٥
 فقد ،الشخصیه للصیادین العاملون بمصاید بحیرة البردویلومن خالل الزیارات المیدانیه والمقابله 

 ٣٧٣٥من اجمالى الصیادین بمصاید بحیرة البردویل، والتى قدر بنحو % ١٥اخذت عینه عشوائیه قدرت بنحو 
 صیاد ، وذلك خالل شهور الصید من ابریل حتى دیسمبر نهایة موسم ٥٦٠صیاد، لیصبح عدد العینه العشوائیه 

   .م٢٠١٨الصید 
 صیاد، ٣٥٦سنه یقدر بنحو ) ٣٠ - ١٥(عمر الصیاد من ومن خالل المسح المیدانى، وجد ان متوسط  :العمر 

،  صیاد١٣٤ بنحوقدر  سنه) ٤٥ - ٣٠(وهى اعلى نسبه ، وعمر من  % ٦٤وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 
 ٧٠، وذلك بعدد قدر بنحو ) سنه٦٠ - ٤٥(، واقل عدد یتراوح من %٢٤ه قدرت بنحو وباهمیه نسبی

       .%١٢صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 
 لتعلیم، فقدرت نسب:مالتعلی الصیادین فى ا العالى بنحو  هناك تفاوت كبیر بین اعداد  لتعلیم  ا ، %٤ة 

المتوسط قدر بنحو  صیاد٢٠قدر بنحو و لتعلیم  ا ، %٥رت بنحو  صیاد، وباهمیه نسبیه قد٣٠، واما 
لتعلیم االبتدائى واالعدادى قدر بنحو  ا ، واما %١٥ صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٨٣واما 

لقراءه والكتابه قدرت بنحو  ، واما االخیره فان االمیه قدرت بنحو %٢٥ صیاد، وباهمیه نسبیه ١٤٠ا
وهذا من واقع  وهذا یدل على الصیادین یمتازون باآلمیه،% ٥١ صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٢٨٧

  .المسح المیدانى
 السادات المركزاالول بعدد: الموطن الصیادین بنحو فقد احتلت قریة   صیاد، وباهمیه نسبیه ٢٤٧ قدر من 

نیه بنحو %٤٤ قدرت بنحو ا ث ل  صیاد، وباهمیه نسبیه ٢٠٠، واما قریة سالمانه فقد احتلت المرتبه ا
لثه، بنحو %٣٦قدرت بنحو  ا ث ل ا العبد فقد احتلت المرتبه   صیاد، وباهمیه ٧٣، واما مدینة بئر 

تلول المرتبه االخیره بعدد قدر بنحو ، وقد احتلت قریة ا%١٣نسبیه قدرت بنحو  ، وباهمیه  صیاد٤٠ل
      .%٧نسبیه قدرت بنحو 

 صیاد، وذلك باهمیه ٣٩٧ ل المتزوجون المرتبه االولى بنحوفقد احت: الحاله االجتماعیه للصیادین
     .%٢٩ صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ١٦٣اعزب قدر بنحو وقد احتل ، %٧١نسبیه قدرت بنحو

 الدواغره المرتبه االولى، وذلك بعدد قدر بنحو :م القبلىالتقسی یلة   صیاد، وباهمیه ٣٠٧ فقد احتلت قب
المرتبه %٥٥وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  صیاد، ٣٠٧نسبیه قدرت بنحو  بیاضیه  ل ا یلة  ، وقد احتلت قب

نیه بنحو  ا ث ل العریشیه فى ا، %٢٢ وباهمیه نسبیه قدرت بنحو صیاد، ١٢٤ا یلة  لمرتبه وقد جاءت قب
لثه بنحو  ا ث ل السواركه فقد احتلت المرتبه %١٥وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  صیاد، ٨٢ا یلة  ، واما قب

  % ٨وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  صیاد ، ٤٧بعدد قدر بنحو االخیره 
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 صیاد، ٢٩٠بنحو فقد احتلت المرتبه االولى فى مبانى الصیاین من الحجاره والسقف المسلح  :المسكن 
من البوص بعدد قدر بنحو فى العشش من اجمالى العینه یعیشون % ٤٨ ،%٥٢سبیه قدرت بنحو وباهمیه ن

  ٣٤٠ ، وذلك عدد صیادین قدر بنحومن المنازل تتوافر فیها دورات میاه للصرف الصحى% ٦١ صیاد، ٢٧٠
ى وان حوال صیاد، ٢٢٠یتم الصرف فى الخالء، وذلك بعدد صیادین قدر بنحو % ٣٩صیاد، وان حوالى 

یتم نقل % ٣١ صیاد، ٣٨٥یتم نقل المیاه عن طریق مواسیر حنفیه عمومیه، وذلك بعدد قدر بنحو % ٦٩
    . صیاد١٧٥اه عن طریق سیارات مجهزه، وذلك بعدد قدر بنحو المی

 وعدد  صیاد ٢٠٠عدد قدر بنحو ملون بحرفة الصید، وذلك بمن ابائهم یع% ٣٦ ان حوالى :مهنة الصید ،
، وبالنسبه لحرفة % ٢٩اد یعملون بحرفة الزراعه، وباهمیه نسبیه قدرتعملون بنحو  صی١٦٠قدربنحو 

 –تاجر ( ، واما المهنه االخرى من % ٢٦ صیاد یعملون باهمیه نسبیه قدرت بنحو ١٤٥الرعى قدر بنحو 
من % ٥٧، وان حوالى %١٠بنحو  صیاد ، وباهمیه نسبیه قدرت ٥٥، وذلك بعدد قدر بنحو )موظف–سائق 

% ٢٩ صیاد ، ٣٢٠م العینه من ال یرغبون ان یعمل ابنائهم فى مهنة الصید، وذلك بعدد قدر بنحو حج
من التحدد رغباتهم % ١٤ صیاد، وحوالى ١٦٢من یعملون ابنائهم فى مهنة الصید، وذلك بعدد قدر بنحو 

  .فى مهنة الصید

 صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت ٨٢حو قدر ما یعملون بمهنة الصید وهو مالك المركب بعدد قدر بن: الملكیه 
% ٨٥ صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٤٧٨، ویعملون صیادون دون امتالكهم بعدد قدر بنحو %١٥بنحو 

  .، وهذا یدل على ان عدد یعملون بمهنة الصید دون امتالكهم لوحدات الصید

  لعدد من الصیادین قدر بنحو  نخله فى المتوسط ٢٠واما بالنسبه المتالكهم عدد من النخیل، قدر بنحو ،
 نخالت، وباهمیه نسبیه ١٠، وامتالكهم عدد نخل قدر بنحو %٤٦صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٢٥٧

 صیاد، وباهمیه ٧٣ صیاد، ومما الیمتلكون نخل قدر بنحو ٢٣٠، وعدد صیادین قدر بنحو %٤١قدرت بنحو 
  .%١٣نسبیه قدرت بنحو 

 افدنه،٧ صیاد ، یمتلكون عدد قدر بنحو ٢٥٠فدنه الزراعیه، قدر بنحو واما بالنسبه المتالكهم اال  
وباهمیه نسبیه  صیاد الیمتلكون اراضى زراعیه، ٢٦٠، وعدد قدر بنحو %٤٥وباهمیه نسبیه قدرت بنحو 

، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  افدنه١٠ صیاد، ویمتلكون اكثر من ٥٠، وعدد قدر بنحو %٤٦قدرت بنحو 
٩%.  

 التسویقى لالسماك بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء الهامش  -٦
للهوامش التسویقیه لالسماك ببحیرة البردویل ) ٦(وباستعراض البیانات الوارده بالجدول رقم  

م، وقد حقق سعر الصیاد للدنیس بنحو، ویصل السعر المستهلك ٢٠١٨بمحافظة شمال سیناء خالل موسم صید 
 جنیهات، واما اسماك الموسى فقد حقق ١٠ جنیه، وذلك بهامش تسویقى قدر بنحو ٣٥و بسعر قدر بنحالنهائى 

 جنیه، بهامش تسویقى قدر بنحو ٧٥ جنیها، وقدر السعر النهائى للمستهلك بنحو ٦٠ قدر بنحوللصیاد  سعر
 نیه، ج٦٥مستهلك قدر بنحو لل جنیه، وباجمالى سعر نهائى ٥٥سعر القاروص بنحو   جنیه، وفى حین قدر١٥

 جنیها، ٦٠لوت، قدر بنحو /واما بالنسبه سعر الصیاد السماك الوقار  جنیهات، ١٠حو  قدر بنبهامش تسویق
واما اسماك البورى  ، جنیها٢٠ جنیها ، بهامش تسویقى قدر بنحو ٨٠وصل السعر النهائى للمستهلك بنحو 
 جنیه، بهامش تسویقى ٤٠ورى بنحو  جنیه، وقد حقق سعر الصیاد للب٥٥وصل السعر النهائى للمستهلك بنحو 

  . جنیه١٥قدر بنحو 
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   م ٢٠١٨بالجنیه موسم صید هامش التسویقى لالسماك ببحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء  ال.٦جدول 

الهامش   سعر المستهلك  سعر التاجر  عمولة البحیره  سعر الصیاد  الصنف
  التسویقى بالجنیه

  ١٠  ٣٥  ٣٠  ٣  ٢٥  دنیس
  ١٥  ٧٥  ٧٠  ٦  ٦٠  موسى 

  ١٠  ٦٥  ٦٠  ٥  ٥٥  قاروص
  ٢٠  ٨٠  ٧٠  ٦  ٦٠   لوت/وقار

  ١٥  ٥٥  ٥٠  ٤  ٤٠  بورى
  ١٥  ٦٥  ٦٠  ٥  ٥٠  جمبرى
  ١٢  ٢٠  ١٥  ٣  ٨  كابوریا

  ادارة بحیرة البردویل ، قسم المصاید والبحوث :المصدر
  

 المشاكل التى تواجه تنمیة الثروه السمكیه بمصاید بحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء  -٧
تعوق حركة وعملیة الصید تقدر بنحو عشرة  مشاكل، ومنها مشاكل عدة رض بحیرة البردویل الى تتعو

 صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت بنحو ٥٢٠مشكلة انخفاض الدخل، وقد احتلت المرتبه االولى، بعدد قدر بنحو 
، %٢٧ قدرت بنحو ، وفى المرتبه االخیرة، فقد جاءت مشكلة دور الجمعیات التعاونیه، وباهمیه نسبیه%٩٣

    .)٧( وذلك بالجدول رقم  صیاد١٥٠وبعدد قدر بنحو 

   البردویل  بحیرة مصایدجه تنمیة االنتاج السمكى فىا المشكالت التى تو.٧جدول  
  االهمیه النسبیه  العدد  المشكله

  ٥٢  ٢٩٠  انخفاض انتاج االسماك -١
  ٨٩  ٥٠٠  وجود الحدید یعوق حركة الصید -٢
  ٦٧  ٣٧٥  ت  الصید ارتفاع اسعار  مستلزما -٣
  ٧١  ٤٠٠  وجود الغزول المخالفه  -٤
  ٩٣  ٥٢٠  انخفاض دخل الصیادین  -٥
  ٣٢  ١٨٠  للصیادین عدم وجود الرعایه الصحیه  -٦
  ٢٧  ١٥٠  ضعف دور الجمعیات التعاونیه  -٧
  ٥٢  ٢٩٠  عدم وجود عمل للصیادین خالل فترة المنع  -٨
  ٣٤  ١٩٠  نخفاض اسعار االسماك ا -٩

  ٤٦  ٢٦٠  ماكارتفاع العموالت على االس - ١٠
   جمعت وحسبت من استمارات االستبیان المیدانیه: المصدر 

  لملخص ا
 طن، ٥٧٤٠٫٩م، بنحو ٢٠١٨ - ٢٠٠٧اجمالى االنتاج السمكى فى محافظة شمال سیناء خالل الفتره من  قدر

 ٤١٤٦٫٢من اجمالى المصاید المصریه، ومنها بحیرة البردویل قدر بنحو % ٠٫٤وباهمیه نسبیه قدرت بنحو  
،  سنویا طن١٥٩٤٫٦، وان االنتاج السمكى فى البحر المتوسط بمحافظة شمال سیناء، قدر بنحو  سنویاطن

% ٢٨داخل شمال سیناء، واهمیة البحر المتوسط بنحو % ٧٢وقدرت االهمیه النسبیه لبحیرة البردویل بنحو 
 عائله بوریه، اصناف اخرى، لوت،داخل شمال سیناء، واالهمیه النسبیه لالصناف السمكیه، كابوریا، جمبرى، 

على الترتیب، وذلك بمصاید بحیرة البردویل، % ٠٫٦، %٤٫٤، %٧٫٥، % ١٦٫٣، %٢١، %٣٠قدرت بنحو 
. كیلو/ جنیه ١٣٫٣ جنیه، وذلك بتكلفه قدرت بنحو ٣٠٩٦٦وان التكالیف الكلیه لحرفة الدبه قدرت بنحو 

جرام من االسماك، وباجمالى دخل قدر   كیلو٢٣٢٥ بنحو وقدر متوسط اجمالى االنتاج لحرفة الدبه قدر سمك،
وقدرت التكالیف الكلیه لحرفة  جنیه، ٣٨٧٨٣ جنیه، وقد حققت حرفة الدبه صافى دخل، قدر بنحو ٦٩٧٥٠بنحو 

وقدر متوسط اجمالى االنتاج لحرفة  ،سمك. كیلو/ نیهج ١١ جنیه، وذلك بتكلفه بنحو ٦٩٤٥٠البوص بنحو 
 جنیه، وقد حققت حرفة الدبه ١٨٩٠٠٠ كیلوجرام من االسماك، وباجمالى دخل قدر بنحو٦٣٠٠البوص قدر بنحو 
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  جنیه، وقد حققت حرفة الدبه صافى دخل، قدر بنحو١٨٩٠٠٠كیلوجرام من االسماك، وباجمالى دخل قدر بنحو
  . جنیه١١٩٥٤٩

واما بالنسبه للمسح االجتماعى واالقتصادى للصیادین، فقد امكن التعرف على االهمیه النسبیه لمهنة 
 المشاكل التى تتعرض لها تنمیة الثروه االباء، وملكیه الصیادین، ونوعیة المسكن، والتعرف على اهم

وقد تعددت المشاكل ومنها مشكلة انخفاض الدخل، وقد احتل  داخل مصاید محافظة شمال سیناء،مكیه الس
، وفى المرتبه االخیرة، فقد %٩٣بنحو  صیاد، وباهمیه نسبیه قدرت ٥٢٠المرتبه االولى، بعدد قدر بنحو 

  .  صیاد١٥٠، بعدد قدر بنحو %٢٧ وباهمیه نسبیه قدرت بنحو جاءت مشكلة دور الجمعیات التعاونیه،

    العربیه المراجع
  .م١٩٨٤احمد عبد الوهاب برانیه، محمد على نصار، االداره البیواقتصادیه للمصاید، معهد التخطیط القومى 

د التخطیط    احمد عبد الوهاب برانیه، وآخرون ، البحیرات الشمالیه بین االستغالل النباتى واالستغالل ا  سمكى، معه ل
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ى مصر ،                 سمكیه ف روه ال ى قطاع الث ه ف ق التنمی ى تحقی ا ف ه ودوره ات التعاونی ه ، التنظیم احمد عبد الوهاب برانی
 .م ١٩٨٩معهد التخطیط القومى 

شا       ء شركة مصاید   اكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا ، المعهد القومى لعلوم البحار والمصاید ، دراسة جدوى ان
 .م ١٩٨٨اسماك بحریه امام محافظة شمال سیناء ، مارس 

وم    م ،٢٠٠٣سعد سالم سویلم ، ادارة حرف صید االسماك فى محافظة شمال سیناء ، رسالة ماجستیر ،          ة العل كلی
  .الزراعیه البیئیه بالعریش ، جامعة قناة السویس
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Economic Study of Fisheries at North Sinia Governorate 
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Summary: 
     The total fish production in North Sinai Governorate during the period from 
2007-2018 was estimated at 5740.9 tons, with a relative importance estimated at 
0.4% of the total Egyptian fisheries, including Lake Bardawil, it was estimated at 
4146.2 tons, and that fish production in the Mediterranean Sea in North Sinai 
Governorate was estimated at 1594.6 Tons, and the relative importance of Lake 
Bardawil was estimated at about 72% in North Sinai, and the importance of the 
Mediterranean by about 28% in North Sinai, and the relative importance of fish 
varieties, crabs, shrimps, the purée family, other varieties, lot, were estimated at 
30%, 21%, 16.3 %, 7.5%, 4.4% and 0.6%, respectively, with the Bardawil Lake 
fisheries, And that the total costs of the bear trade were estimated at 30,966 
pounds, at a cost estimated at 13.3 pounds / kilo. Fish, and the average total pro-
duction of the bear craft was estimated at 2325 kilograms of fish, and the total 
income was estimated at 69,750 pounds, and the bear craft achieved net income, 
estimated at 38,783 pounds. The total cost of the reed craft was estimated at 
69,450 pounds, at a cost of 11 pennies / kilo. Fish, and the average total produc-
tion of the reed craft was estimated at 6300 kilograms of fish, and the total in-
come was estimated at 189,000 pounds, and the bear craft achieved a net income, 
estimated at 119549 pounds. As for the socio-economic survey of fishermen, it 
was possible to identify the relative importance of the profession of parents, the 
ownership of fishermen, and the quality of housing, and to identify the most im-
portant problems faced by the development of fish wealth within the fisheries of 
North Sinai Governorate, and the problems were numerous, including the prob-
lem of low income, and it occupied the first place With an estimated number of 
about 520 fishermen, and a relative importance estimated at about 93%, and in 
the last place, the problem of the role of cooperative societies came, with a rela-
tive importance estimated at about 27%, and an estimated number of about 150 
fishermen.  

  
  


