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 بمحافظتيلمزارع إنتاج األسماك  المیزانیةلداالت التكالیف وتحلیل  اإلحصائي التقدیر
 الشرقیة واإلسماعیلیة

  ٢، فاتن محمد البدرى٢، جمال السید عبدالعزیزعزازى١، محمد غریب مھدى١أشرف محمد ابوالعال
  مصر - جامعة قناة السویس  - كلیة الزراعة  -  الزراعي االقتصادقسم ١

  مصر - لبحوث الثروة السمكیة بالعباسة  المركزيالمعمل ٢
  

 الشرقیةبمحافظة  األسماك إنتاجعند التقدیر اإلحصائي لدوال متوسطات التكالیف اإلنتاجیة لمزارع  ھالدراسة إلى أن تشیر نتائج :الملخص
طن للفدان عند تكلفة الكلیة بلغت حولى  ٣.١٥لى یدنى التكالیف بمحافظة الشرقیة یقدر بحوا الذي لاألمثحجم اإلنتاج  إنواإلسماعیلیة تبین 

 إنتاجلمزارع  الفعليجنیھ للفدان، في حین بلغ اإلنتاج  ٦٩٣٠٠قدر اإلیراد الكلى عند حجم اإلنتاج األمثل بحوالى  للفدان كماجنیھ  ٤٤٧٦٣

 جنیھ ٣٤٥٨٤دان، بمتوسط تكلفة كلیة تقدر بحوالى طن للف ٢.٣٥الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة بلغ نحو  البوریة بعینةوالعائلة  البلطياسماك 

 األسماك إنتاجوبالنسبة لمزارع . للفدان جنیھ ١٧١١٦ حواليللفدان لیحقق صافى عائد بلغ  جنیھ ٥١٧٠٠ حواليالكلى  اإلیرادللفدان وبلغ 

 ٣.٨كالیف الكلیة مع دالة التكالیف الحدیة، بحوالى یدنى التكالیف وذلك بمساواة دالة متوسط الت الذي ألمثلابمحافظة الشرقیة قدر حجم اإلنتاج 

جنیھ للفدان،  ٨٦٢٦٠قدر اإلیراد الكلى عند حجم اإلنتاج األمثل بحوالى  للفدان كماجنیھ  ٥٠٤٤١ لياحوطن للفدان عند تكلفة الكلیة بلغت 

من جملة % ٦٣.٤ حواليألھمیة النسبیة حیث تمثل تضح أن تكلفة العلف تشغل المرتبة األولى من حیث ااوبدراسة بنود التكالیف المتغیرة، 

األھمیة النسبیة العمل البشرى حیث تمثل  فيمن جملة التكالیف الكلیة یلیھ % ١٠.٨٦بتكلفة تمثل نحو ) ةالزریع(التكالیف الكلیة، ثم االصبعیات 

من جملة التكالیف الكلیة حیث تأخذ % ١.٨ حواليلتمثل  ياآللمن جملة التكالیف الكلیة حیث تحتل المرتبة الثالثة، ثم تأتى تكلفة العمل % ٩.٨

تضح أن تكلفة العلف تشغل المرتبة األولى من حیث األھمیة النسبیة ابدراسة بنود التكالیف المتغیرة، وبالنسبة لمحافظة الشرقیة . المرتبة الرابعة

 فيمن جملة التكالیف الكلیة یلیھ % ١١.١٣بنسبة تمثل نحو ) ةالزریع(من جملة التكالیف الكلیة، ثم االصبعیات % ٦٤.١ حواليبنسبة تمثل 

لتمثل  اآلليمن جملة التكالیف الكلیة حیث تحتل المرتبة الثالثة، ثم تأتى تكلفة العمل % ٧.٦٤األھمیة النسبیة العمل البشرى بنسبة تمثل نحو 

  .من جملة التكالیف الكلیة حیث تأخذ المرتبة الرابعة% ١.٧ حوالي

  
   دمةمقال

الحمراء والبیضاء، فإن اإلنتاج  مأسعار اللحو الرتفاعنظرا 
واألكید لرفع  الرئیسي المصدر من المزارع السمكیة ھو السمكي

 األسماكمتوسط نصیب من البروتین وبالرغم من زیادة إنتاج 
لم یف بحاجة  األسماك إنتاج نإال أ السمكيمن االستزراع  السنوي

یتم استیراد كمیات  وبالتالي، كاألسماالطلب على  أو االستھالك
 التجاريعبء علي المیزان  لمما یمثمن الخارج  ككبیرة األسما

منا ضرورة التعرف على تكالیف المیزانیة المزرعیة  بمما یتطل
  .المختلفة السمكي االستزراعألنماط 

  :البحثأھداف 

التقدیراإلحصائى لدوال متوسطات التكالیف إلنتاج األسماك  - ١
  .الشرقیة واإلسماعیلیة افظتيبمح

 بمحافظتيتحلیل المیزانیة المزرعیة لمزارع إنتاج األسماك  - ٢
  .الشرقیة واإلسماعیلیة

جمھوریة مصر العربیة  فيالمكثف  السمكي االستزراعـ دراسة ٣
  ).كدراسة حالة(

  :البحثياألسلوب 

على أسالیب التحلیل  االعتمادتحقیقا ألھداف البحث تم 
الصورة التربیعیة  في، ودوال التكالیف القیاسيو اإلحصائي

  .                                                       ومشتقاتھا وكذلك تحلیل المیزانیة المزرعیة

  :أھمیة الدراسة
 الختیارالمختلفة  السمكي االستزراعالتعرف على أنماط 

توسط نصیب وزیادة م السمكيزیادة اإلنتاج  في ھواستخدامأفضلھا 
الفرد من األسماك، لذلك تسعى الدولة إلى زیادة اإلنتاج البروتینى 

بشكل عام من مختلف  السمكيوذلك من خالل زیادة اإلنتاج 
لذا تھتم الدراسة . السمكي واالستزراعالمصاید البحریة والنھریة 

  . المختلفة السمكي االستزراعأنماط  تكالیفبالتعرف على 

  :مصادر البیانات
البیانات الثانویة  استخدامعلى  ھأھدافتحقیق  فيالبحث  عتمدا

الصادرة  السمكيالمنشورة من وزارة الزراعة وإحصاءات اإلنتاج 

والھیئة العامة لتنمیة . من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
المصادر شورة من ذات نالثروة السمكیة، كذلك البیانات غیرالم

البیانات  استخدامكما تم ) ٢٠١٧ـ٢٠٠٥( الفترة الزمنیة خالل
تم تجمیعھا  االستبیان استمارةتم تجمیعھا عن طریق  التياألولیة 

  .خصوصًا لھذا الغرض
  

  نتائج الدراسة

التقدیر االحصائى لداالت تكالیف اإلنتاج السمكي بمحافظتي : أوًال
  الشرقیة واإلسماعیلیة

والعائلة  البلطياسماك  جإنتادالة متوسط التكالیف الكلیة لمزارع  - ١
  البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة

یدنى  الذيحجم اإلنتاج األمثل  أن) ١( یتضح من جدول
وذلك بمساواة دالة متوسط التكالیف الكلیة مع دالة  التكالیف،

طن للفدان عند تكلفة كلیة بلغت  ٣.٨ حواليالتكالیف الحدیة، 
در اإلیراد الكلى عند حجم جنیھ للفدان، كما ق ٥٠٤٤١ لياحو

كما بلغ صافى العائد  جنیھ للفدان، ٨٦٢٦٠اإلنتاج األمثل بحوالى 
. جنیھ للفدان ٣٥٨١٩فوق التكالیف الكلیة عند حجم اإلنتاج األمثل 

ینتج من  والذي )المعظم للربح(كما قدر حجم اإلنتاج االقتصادي 
عائلة وال البلطيمساواة متوسط سعر وحدة اإلنتاج من السمك 

جنیھ للطن  ٢٢٧٠٠البوریة لدى زراع العینة والمقدر بحوالى 
طن للفدان عند  ٤.٧٥، بحوالى M.C .ودالة التكالیف الحدیـة 

جنیھ للفدان ، كما بلغ اإلیراد  ٦٧٢٤٨ حواليتكلفة كلیة بلغت 
جنیھ للفدان ،  ١٠٧٨٢٥بنحو االقتصاديالكلى عند حجم اإلنتاج 

 ٤٠٥٧٧انى فوق التكالیف الكلیة بنحو كما قدر صافى العائد الفد
حجم اإلنتاج األمثل وحجم اإلنتاج ) ١(جنیھ للفدان، ویوضح الشكل 

  .االقتصادي بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة

والعائلة  البلطياسماك  إنتاجلمزارع  الفعليكما بلغ اإلنتاج 
طن للفدان،  ٢.٧٣البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة نحو 

 اإلیرادللفدان وبلغ  جنیھ ٣٨٨٥٠وسط تكلفة كلیة تقدر بحوالى بمت
 حواليللفدان لیحقق صافى عائد بلغ  جنیھ ٦١٩٧١ حواليالكلى 

 .للفدان جنیھ ٢٣١٢١
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  م٢٠١٧- ٢٠٠٥والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة  البلطياسماك  إنتاجمؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمزارع  ):١(جدول 

  الفعلياإلنتاج   الوحدة  مؤشراتال
  اإلنتاج

  األمثل
  االقتصادياإلنتاج 

  كمیـــة اإلنتـــاج
  التكالیف الكلیــــة إجمالي

  العائــد الكلـــــــى
  صافى العائد

  الوحــــــدة إیرادصافى 

  فدان/طـن 
  فدان/ جنیھ 
  فدان/جنیھ 

  جنیھ للفدان
  للطن ھجنی

٢.٧٣  
٣٨٨٥٠  
٦١٩٧١  
٢٣١٢١  
٨٤٦٩  

٣.٨  
٥٠٤٤١  
٨٦٢٦٠  
٣٥٨١٩  
٩٤٢٦  

٤.٧٥  
٦٧٢٤٨  

١٠٧٨٢٥  
٤٠٥٧٧  
٨٥٤٢  

 بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة الشرقیة :المصدر

 
  

  لمزارع البلطي والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة واالقتصادياألمثل  اإلنتاجحجم  ): ١( شكل رقم 
  )١( بیانات الجدول :المصدر

  
  األسماك بمحافظة اإلسماعیلیة إنتاجلیف لمزارع داالت التكا: ثانیًا

والعائلة البوریة  البلطياسماك  إنتاجدالة متوسط التكالیف الكلیة لمزارع   - ١
  . بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة

یدنى  الذيأن حجم اإلنتاج األمثل ) ٢(ویتضح من جدول 
یة مع دالة التكالیف والناتج عن مساواة دالة متوسط التكالیف الكل

طن للفدان عند تكلفة الكلیة بلغت  ٣.١٥التكالیف الحدیة، بحوالى 
قدر اإلیراد الكلى عند حجم اإلنتاج  للفدان كماجنیھ  ٤٤٧٦٣ لياحو

جنیھ للفدان كما بلغ صافى العائد فوق  ٦٩٣٠٠األمثل بحوالى 
كما . جنیھ للفدان ٢٤٥٣٧األمثل التكالیف الكلیة عند حجم اإلنتاج 

والناتج من مساواة  )المعظم للربح(حجم اإلنتاج االقتصادي قدر 
والعائلة البوریة لدى  البلطيمتوسط سعر وحدة اإلنتاج من السمك 

جنیھ للطن ودالة التكالیف  ٢٢٠٠٠زراع العینة والمقدر بحوالى 

طن للفدان عند تكلفة كلیة بلغت  ٤.٢، بحوالى M.C الحدیـة 
ا بلغ اإلیراد الكلى عند حجم جنیھ للفدان ، كم ٦٣٣٤٤ حوالي

جنیھ للفدان ، كما قدر صافى  ٩٢٤٠٠بنحو االقتصادياإلنتاج 
، جنیھ للفدان ٢٩٠٥٦ف الكلیة بنحو العائد الفدانى فوق التكالی

حجم اإلنتاج األمثل وحجم اإلنتاج االقتصادي ) ٢(ویوضح الشكل 
  .بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة

 البلطياسماك  إنتاجلمزارع  فعليالحین بلغ اإلنتاج  في
 ٢.٣٥والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة نحو 

للفدان  جنیھ ٣٤٥٨٤طن للفدان ، بمتوسط تكلفة كلیة تقدر بحوالى 
للفدان لیحقق صافى عائد  جنیھ ٥١٧٠٠ حواليالكلى  اإلیرادوبلغ 
  .سنویًا/للفدان جنیھ ١٧١١٦ حواليبلغ 

  
   ٢٠١٧- ٢٠٠٥والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة  البلطياسماك  إنتاجمؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمزارع  :)٢(جدول 

  الوحدة  المؤشرات
  )١(اإلنتاج 
  الفعلي

  )٢(اإلنتاج 

  األمثل
  )٢(اإلنتاج 

  االقتصادي

  كمیـــــة اإلنتـــاج
  التكالیف الكلیــــة إجمالي

  )٣(ـــــىالعائــد الكلــ
  )٤(صافى العائد 

  الوحــــــدة إیرادصافى 

  فدان/طـن 
  فدان/ جنیھ 
  فدان/جنیھ 

  جنیھ للفدان
  للطن ھجنی

٢.٣.٥  
٣٤٥٨٤  
٥١٧٠٠  
١٧١١٦  
٧٢٨٣.٤  

٣.١٥  
٤٤٧٦٣  
٦٩٣٠٠  
٢٤٥٣٧  
٧٧٨٩.٥  

٤.٢  
٦٣٣٤٤  
٩٢٤٠٠  
٢٩٠٥٦  
٦٩١٨.١  

  بیانات الدراسة المیدانیة بمحافظة اإلسماعیلیة  :المصدر
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الشرقیة  محافظتي فيأن كمیة اإلنتاج ) ٣(وضح الجدول وی
منھا فدان لكل /طن ٢.٣٥ ، ٢.٣٧حوالي واإلسماعیلیة بلغت نحو 

،  ٨٨٥٠ حواليالتكالیف الكلیة بلغ  إجماليوأن  التوالي على
حین بلغ العائد  في،    التواليفدان لكل منھما على /جنیھ ٣٤٥٨٤

وأن  ،التواليمنھما على  فدان لكل/جنیھ  ٥١٧٠٠، ٦١٩٧١الكلى 
فدان لكل منھما /جنیھ ١٧١١٦، ٢٣١٢١صافى العائد بلغ حوالى

،  ٨٤٦٩ حواليوأن صافى إیراد الوحدة بلغ  ،التواليعلى 
  .التواليطن لكل منھما على /جنیھ ٧٢٨٣.٩

  
الشرقیة  بمحافظتيریة بعینة الدراسة والعائلة البو البلطيلمزارع إنتاج أسماك  االقتصادیةمقارنة بین مؤشرات الكفاءة  :)٣( جدول

  واإلسماعیلیة

  المحافظة        
  المؤشرات

  الوحدة  اإلسماعیلیة  الشرقیة

  فدان/طن  ٢.٣٥  ٢.٧٣  كمیة اإلنتاج

  فدان/جنیھ  ٣٤٥٨٤  ٣٨٨٥٠  التكالیف الكلیة إجمالي

  فدان/جنیھ  ٥١٧٠٠  ٦١٩٧١  العائد الكلى

  فدان/جنیھ  ١٧١١٦  ٢٣١٢١  صافى العائد

  طن/جنیھ  ٧٢٨٣.٤  ٨٤٦٩  إیراد الوحدةصافى 

  ) ٢(، )١(جمعت وحسبت من جدول  :المصدر

  
تحلیل المیزانیة المزرعیة لمزارع إنتاج األسماك بمحافظتي : ثانیًا

  اإلسماعیلیة والشرقیة
األھمیة النسبیة لبنود التكالیف والمیزانیة المزرعیة لمزارع : أوًال

  بمحافظة الشرقیة) ریةوالعائلة البو البلطي(إنتاج األسماك
 إجماليأن ) ٤(نتائج بیانات العینة، والمبینة بالجدول 

والعائلة البوریة  البلطيالتكالیف الكلیة للفدان لمزارع إنتاج اسماك 
جنیھ للفدان،  ٣٨٨٥٠ حواليبعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة بلغت 

ان جنیھ للفد ٤٧٠٠للدورة بلغ نحو ) اإلیجار(والتكالیف الثابتة 
 حواليتمثل  والتيللفدان،  جنیھ ٨٥٠ حواليوأھالك أدوات بلغ 

التكالیف الكلیة، أما جملة التكالیف المتغیرة  إجماليمن % ١٤.٣
من إجمالي % ٨٥.٧جنیھ للفدان تمثل نحو  ٣٣٣٠٠ حواليبلغت 

التكالیف الكلیة، وبدراسة بنود التكالیف المتغیرة، أتضح أن تكلفة 
األولى من حیث األھمیة النسبیة حیث بلغت العلف تشغل المرتبة 

من جملة التكالیف % ٦٤.١ حواليجنیھ للفدان، تمثل  ٢٤٨٩٥
جنیھ للفدان  ٤٣٢٤.٦بتكلفة بلغت ) الزریعھ(الكلیة، ثم االصبعیات 

األھمیة  فيمن جملة التكالیف الكلیة یلیھ % ١١.١٣تمثل نحو 
ث تمثل جنیھ للفدان حی ٢٩٧٠النسبیة العمل البشرى بقیمة 

من جملة التكالیف الكلیة حیث تحتل المرتبة الثالثة، ثم % ٧.٦٤
 حواليللفدان لتمثل  جنیھ ٦٧٢بحوالى  اآلليتأتى تكلفة العمل 

وكما . من جملة التكالیف الكلیة حیث تأخذ المرتبة الرابعة% ١.٧
  ).٣(ھو موضح بالشكل 
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  البلطي والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة الشرقیة إنتاجوكمیة التعامل لمزارع منحني التكالیف الكلیة واإلیراد الكلي  ): ٣( شكل 
  )٤(بیانات الجدول  :المصدر

  
والعائلة  البلطياسماك  إنتاجاألھمیة النسبیة لبنود التكالیف وتحلیل المیزانیة للفدان ومقاییس الكفاءة اإلنتاجیة واالقتصادیة لمزارع ): ٤(جدول 

  فدان                                                                  / الوحدة     ینة الدراسة بمحافظة الشرقیةالبوریة بع

  الوحدة  بنــود التكــــالیف
  القیمة

  فدان/ جنیھ 
  األھمیة النسبیة

%  

  :التكالیف المتغیرة
  عدد(االصبعــــیات(  
  كجم(علـــــــف( 
  یوم رجل( عمل بشرى( 
  ساعة( ليآعمل( 
  إداریةمصروفــــات 
  التكــــالیف المتغیرة - 

 للدورة) اإلیجار(   -:   التكالیف الثابتة
 إھالك -

 اجمالى التكالیف الكلیة
 :العائد الكلـــى
 :صافى العائــد

 نسبة العائد للتكالیف الكلیة
  أربحیة الجنیھ المستثمر للتكالیف الكلیة 

  أربحیـــة الطن
  كمیة التعـــادل 

  
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ

  فدان/ طن
  جنیھ
  جنیھ
  طن

  
٤٣٢٤.٦  
٢٤٨٩٥  
٢٩٧٠  
٦٧٢  

٤٣٨.٤  
٣٣٣٠٠  
٤٧٠٠  
٨٥٠  

٣٨٨٥٠  
٦١٩٧١  
٢٣١٢١  
١.٥٩  
٠.٥٩  

٨٤٦٩.٢  
٠.٧٠١  

  
١١.١٣  
٦٤.١  
٧.٦٤  
١.٧٣  
١.١٣  
٨٥.٧  
١٢.١  
٢.٢  
١٠٠  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

  لدراسةجمعت وحسبت من بیانات عینة ا :المصدر

  
كما تبین أیضًا من نفس الجدول أن العائد الكلى للفدان بلغ 

جنیھ للفدان، وأن صافى العائد للفدان بلغ نحو  ٦١٩٧١ حوالي
 ٠.٥٩جنیھًا للفدان، كما تقدر أربحیة الجنیھ المستثمر  ٢٣١٢١

 ٨٤٦٩.٢جنیھ من التكالیف الكلیة، وقدرت أربحیة الطن بنحو 
، ١.٥٩عائد إلى التكالیف الكلیة فبلغت نحو جنیھ للطن، أما نسبة ال

تشیر إلى وجود كفاءة  فھيوبما أنھا أكبر من الواحد الصحیح 
والعائلة البوریة بعینة  البلطيإنتاج مزارع اسماك  في اقتصادیة

یتساوى  التيالدراسة بمحافظة الشرقیة، وبتقدیر كمیة التعادل 
ال یتحقق  التيي النقطة عندھا التكالیف الكلیة واإلیرادات الكلیة أ

طن للفدان وكلما  ٠.٧٠١عندھا أرباحًا أو خسائر حیث بلغت 
كمیة التعادل تزید فرصة تحقیق اإلرباح والفرق بین  انخفضت

مستوى اإلنتاج عند كمیة التعادل ومستوى اإلنتاج الحالي بعینة 
الدراسة یمثل منطقة أمان یعتمد علیھا المزارع عند حدوث مخاطرة 

  .لیةمستقب

األھمیة النسبیة لبنود التكالیف والمیزانیة المزرعیة لمزارع : ثانیًا
  .بمحافظة اإلسماعیلیة) والعائلة البوریة البلطي(إنتاج األسماك 

أن ) ٥(تبین من نتائج بیانات العینة، والمبینة بالجدول 
والعائلة  البلطيالتكالیف الكلیة للفدان لمزارع إنتاج اسماك  إجمالي
 حوالية بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة بلغت البوری

للدورة بلغ نحو ) اإلیجار(جنیھ للفدان، والتكالیف الثابتة ٣٤٥٨٤
للفدان،  جنیھ ٩٠٠ حواليجنیھ للفدان وأھالك أدوات بلغ  ٣٥٠٠
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التكالیف الكلیة، أما جملة  إجماليمن % ١٢.٧ حواليتمثل  والتي
جنیھ للفدان تمثل نحو  ٣٠١٨٤ حواليالتكالیف المتغیرة بلغت 

وبدراسة بنود التكالیف  الكلیة،من إجمالي التكالیف % ٨٧.٣
أتضح أن تكلفة العلف تشغل المرتبة األولى من حیث  المتغیرة،

 حواليتمثل  للفدان،جنیھ  ٢١٩٢٣األھمیة النسبیة حیث بلغت 
بتكلفة ) الزریعھ(من جملة التكالیف الكلیة ثم االصبعیات % ٦٣.٤

من جملة التكالیف % ١٠.٨٦جنیھ للفدان تمثل نحو  ٣٧٥٧بلغت 
جنیھ  ٢٣٥٤األھمیة النسبیة العمل البشرى بقیمة  فيالكلیة یلیھ 

من جملة التكالیف الكلیة حیث تحتل % ٩.٨للفدان حیث تمثل 
للفدان  جنیھ ٦٢٤بحوالى  اآلليثم تأتى تكلفة العمل  الثالثة،المرتبة 
لتكالیف الكلیة حیث تأخذ المرتبة من جملة ا% ١.٨ حواليلتمثل 
  .الرابعة

  
والعائلة  البلطياسماك  إنتاجاألھمیة النسبیة لبنود التكالیف وتحلیل المیزانیة للفدان ومقاییس الكفاءة اإلنتاجیة واالقتصادیة لمزارع  ):٥(جدول 

                                                       فدان             / الوحدة .       البوریة بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة

  الوحدة  بنــود التكــــالیف
  القیمة

  فدان/ جنیھ 
  األھمیة النسبیة

%  

  :التكالیف المتغیرة
  عدد(االصبعــــیات(  
  كجم(علـــــــف( 
  یوم رجل (عمل بشرى( 
  ساعة( ليآعمل( 
  إداریةمصروفــــات 
  التكــــالیف المتغیرة - 

 للدورة) اإلیجار( - : لیف الثابتةالتكا
 إھالك -

 اجمالى التكالیف الكلیة
 :العائد الكلـــى
 :صافى العائــد

 نسبة العائد للتكالیف الكلیة
  أربحیة الجنیھ المستثمر للتكالیف الكلیة

  أربحیـــة الطن
  كمیة التعـــادل

  
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ

  نفدا/ طن
  جنیھ
  جنیھ
  طن

  
٣٧٥٧  

٢١٩٢٣  
٣٤٠٠  
٦٢٤  
٤٨٠  

٣٠١٨٤  
٣٥٠٠  
٩٠٠  

٣٤٥٨٤  
٥١٧٠٠  
١٧١١٦  
١.٤٩  
٠.٤٩  

١٣٢٨.٣  
٠.٥٠١  

  
١٠.٨٦  
٦٣.٤  
٩.٨  

١.٨٠  
١.٣٨  
٨٧.٣  

١٠.١٢  
٢.٦٠  
١٠٠  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة :المصدر

  
  

  اإلسماعیلیةالبلطي والعائلة البوریة بعینة الدراسة بمحافظة  إنتاجتعادل لمزارع الكلي وكمیة ال واإلیرادمنحني التكالیف الكلیة ):  ٤( شكل 
  )٦(بیانات الجدول : المصدر

  
وتشیر أیضًا النتائج الموضحة بنفس الجدول إلى أن العائد 

جنیھ للفدان، وأن صافى العائد  ٥١٧٠٠الكلى للفدان یقدر بحوالى 
كما تقدر أربحیة الجنیھ  جنیھًا للفدان، ١٧١١٦للفدان یقدر بنحو 

جنیھ من التكالیف الكلیة، وقدرت أربحیة الطن  ٠.٤٩المستثمر 
جنیھ للطن، أما نسبة العائد إلى التكالیف الكلیة  ١٣٢٨.٣بنحو 

تشیر  فھي، وبما أنھا أكبر من الواحد الصحیح  ١.٤٩فبلغت نحو 
لة والعائ البلطيإنتاج مزارع اسماك  في اقتصادیةإلى وجود كفاءة 

البوریة بعینة الدراسة بمحافظة اإلسماعیلیة، وبتقدیر كمیة التعادل 
یتساوى عندھا التكالیف الكلیة واإلیرادات الكلیة أي النقطة  التي
طن  ٠.٥٠١ال یتحقق عندھا أرباحًا أو خسائر حیث بلغت  التي

كمیة التعادل تزید فرصة تحقیق اإلرباح  انخفضتللفدان وكلما 
ى اإلنتاج عند كمیة التعادل ومستوى اإلنتاج والفرق بین مستو

الحالي بعینة الدراسة یمثل منطقة أمان یعتمد علیھا المزارع عند 
  ).٤(حدوث مخاطرة مستقبلیة، وكما ھو موضح بالشكل 
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 طيالبللمزارع إنتاج أسماك  ادیةواالقتصمقارنة األھمیة النسبیة لبنود التكالیف وتحلیل المیزانیة للفدان ومقاییس الكفاءة اإلنتاجیة  :)٦(جدول 
  )النصف مكثف(الشبة مكثف  االستزراعالشرقیة واإلسماعیلیة بنظام  بمحافظتيوالعائلة البوریة بعینة الدراسة 

  المحافظة                  
  اإلسماعیلیة  الشرقیة  الوحدة  بنود التكالیف   

  ٣٠١٨٤ ٣٣٣٠٠  جنیھ  التكالیف المتغیرة
  ٣٥٠٠ ٤٧٠٠  جنیھ  ةالتكالیف الثابت

  ٣٤٥٨٤  ٣٨٨٥٠  جنیھ  التكالیف الكلیة
  ٥١٧٠٠  ٦١٩٧١  جنیھ  العائد الكلى
  ١٧١١٦  ٢٣١٢١  جنیھ  صافى العائد

  ١.٤٩  ١.٥٩  فدان/طن  نسبة العائد للتكالیف الكلیة
  ٠.٤٩  ٠,٥٩  جنیھ  المستثمر جنیھأربحیة ال

  ١٣٢٨,٢  ٨٤٦٩,٢  جنیھ  أربحیة الطن
  ٠.٥٠١  ٠.٧٠١  طن  كمیة التعادل

)٥(،)٤(جمعت وحسبت من جدول  :المصدر

    
أن صافى العائد الفدانى بلغ ) ٦( یوضح الجدول

وفى محافظة اإلسماعیلیة  محافظة الشرقیة، في جنیھ٢٣١٢١حوالى
منھما على  ، وأن نسبة العائد للتكالیف الكلیة لكًالجنیھ١٧١١٦

 المستثمر جنیھوأن أربحیة ال فدان،/طن١.٥٩،١.٤٩التوالى
 فدان،/جنیھ ٠.٥٩،٠.٤٩منھما على التوالى كالیف الكلیة لكًالللت

 ٨٤٦٩.٢محافظة الشرقیة بلغ حوالى فيوأن أربحیة الطن للفدان 
 طن،/جنیھ١٣٢٨.٣طن، وفى محافظة اإلسماعیلیة بلغ حوالى/جنیھ

طن، ٠.٧٠١محافظة الشرقیة بلغت حوالى فيوأن كمیة التعادل 
  .   طن٠.٥٠١ يحوالوفى محافظة اإلسماعیلیة بلغت 

: المكثف دراسة حالة االستزراعلنظام  اإلنتاجیةالمؤشرات  - :ثالثًا
 األولالترتیب  فيجاء  ھأن) ٧(یتضح من البیانات الواردة بالجدول 

ستخدمة خالل الدورة لتمثل مكمیة األعالف ال ھي اإلنتاجلتكالیف 
تكالیف الزریعة  الثانيالترتیب  في ھ، یلی%٨٢.٢٧ حوالي

الترتیب الثالث  في، كما جاء %١١.٣١ حواليلتمثل ) بعیاتاالص(
التكالیف الكلیة،  جماليإمن % ٢.٨٢ حواليالعمل البشرى لتمثل 

بنسبة  اإلداریةوالمصرفات  لى،اآلالترتیب كل من العمل  في ھیلی
  .على الترتیب% ٠.٦١، %١.٢٦

  
  

بنظام  األسماك إنتاجة للفدان ومقاییس الكفاءة اإلنتاجیة واالقتصادیة لمزارع األھمیة النسبیة لبنود التكالیف وتحلیل المیزانی :)٧(جدول 
  فدان                                                                  / الوحدة                         الزراعة المكثفة

  الوحدة  بنــود التكــــالیف
  القیمة

  فدان/ جنیھ 
  األھمیة النسبیة

%  
  :التكالیف المتغیرة

  عدد(االصبعــــیات(  
  كجم(علـــــــف( 
  یوم رجل (عمل بشرى( 
  ساعة( ليآعمل( 
  إداریةمصروفــــات 
  التكــــالیف المتغیرة - 

 للدورة) اإلیجار(   - : التكالیف الثابتة
 إھالك -

 اجمالى التكالیف الكلیة
 :العائد الكلـــى
 :صافى العائــد

 الكلیة نسبة العائد للتكالیف
  لجنیھ المستثمر للتكالیف الكلیةأربحیة ا

  
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ
  جنیھ

  فدان/ طن
  جنیھ

  
١٣٢٠٠٠  
٩٦٠٠٠٠  
٣٣٠٠٠  
١٤٧٥٠  
٧٢٣٠  

١١٣٩٧٥٠  
٢٢٤٥٠  
٤٥٨٠  

١١٦٦٧٨٠  
١٧٦٠٠٠٠  
٥٩٣٢٢٠  

١.٥١  
٠.٥١  

  
١١.٣١  
٨٢.٢٧  
٢.٨٢  
١.٢٦  
٠.٦١  

٩٧.٦٨  
١.٩٢  
٠.٣٩  
١٠٠  

 -  
 -  
 -  
 -  

  جمعت وحسبت من بیانات عینة الدراسة :المصدر
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Abstract: The results of estimating the cost functions of the fish farms in the governorates of EL-Sharqia and Ismailia 
showed that the optimal production size, which minimizing the costs, is 3.15 tons per feddan with the total cost of 
44763 LE per feddan. The total revenue was estimated at the optimal production size by 69300 LE per feddan. In 
Ismailia, the actual production size of tilapia fish farms and the mullet family was estimated by 2.35 tons per feddan. 
The total revenue was 51700 pounds per feddan to achieve a net return of about 17116 pound per feddan. According to 
the fish farms in Sharqia Governorate, the optimal production size was about 3.8 tons per feddan. The total revenue was 
about 86260 pounds per feddan. The actual production size of tilapia fish farms was 2.73 tons per feddan. By 
investigating the variable cost components in Ismailia governorate, the results indicated that aqua feed represents about 
63.4% of the total costs, then fingerlings representing about 10.86% followed by human labor by 1.8% of the total cost. 
In Sharqia Governorate, the distribution of the variable cost was 64.1% for the aqua feed, followed by fingerlings 
representing about 11.13% of the total costs, followed by human labor representing 7.64% of the total costs, and finaly 
e cost of mechanical work representing about 1.7% of the total cost. 
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