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املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                                 املجلد 19 - العدد 2 - ديسمبر  2018م - )1440هــ)

التحليل القت�شادي ملزارع اأ�شماك امل�شط يف وادي الأردن

حممد الطراونة و إبراهيم الطاهات 
قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة جرش، األردن

استالم 12 مارس 2017م - قبول 15 يونيو 2017م

امللخص
ُتعــد األســاك مــن املصــادر املهمــة للربوتــن والغنيــة بالعنــارص الغذائيــة التــي تلــزم بنــاء ونمــو جســم اإلنســان. هــدف البحــث احلــايل 
إىل دارســة تكاليــف إنتــاج 40 مزرعــة مــن مــزارع ســمك املشــط، وحتديــد احلجــم األمثــل لإلنتــاج، وحتديــد املســاحة املثــى ومقارنتهــا 

باحلجــم واملســاحة املتحققــة فعــا.
ــج أن تكاليــف إنشــاء  ــة، وبينــت النتائ ــج البحــث أن تكلفــة األعــاف شــكلت 44.89 % مــن إمجــايل التكاليــف الكلي أوضحــت نتائ
ــغ  ــاج البال ــل لإلنت ــم األمث ــون احلج ــن ال حيقق ــج أن املزارع ــت النتائ ــا بين ــة، ك ــف الكلي ــن التكالي ــكلت 3.71 % م ــة ش ــرك الرتبي ب
42.35 طــن بمســاحة مثــى قــدرت بـــ 25.82 دونــم )1 دونــم =1000 مــرت مربــع(. بلغــت مرونــة التكاليــف 9.1 %، كــا بلــغ متوســط 
العائــد 63750 دينــارا أردنيــا خــال فــرتة الرتبيــة التــي امتــدت ســبعة أشــهر، وبلــغ الربــح 9.8 آالف دينــار أردين، هبامــش ربــح 26610 
ــي ــوف يعط ــروع س ــذا امل ــتثمر يف ه ــار مس ــر إىل أن كل دين ــذا يش ــف 1.18، وه ــدات إىل التكالي ــبة العائ ــت نس ــة، وبلغ ــر أردني  دنان
18 % مــن الدينــار. ويف ضــوء نتائــج الدراســة أوىص البحــث بــرورة توفــر األعــاف بأســعار مقبولــة مــن قبــل املزارعــن، وتفعيــل 

دور اإلرشــاد الزراعــي يف جمــال تربيــة األســاك.
الكلامت املفتاحية: األساك، تكاليف اإلنتاج، احلجم األمثل، وادي األردن.

املقدمة
ــد  ــط يمت ــض املتوس ــوض األبي ــدان ح ــن بل األردن م
بــن خطــي طــول 59° إىل 31° رشًقــا وبــن دائــريت 
عــرض 34.52° إىل 39.15° شــاالً، وتبلــغ مســاحته 
ــدره 9  ــكان ق ــدد س ــم2( بع ــف ك ــة )89.2 أل اجلغرافي
ــرة اإلحصــاءات العامــة، 2016(،  ــن نســمة )دائ ماي
هــي:  أقاليــم،  ثاثــة  مــن  األردن  ســطح  ويتألــف 
)أخــدود  األُردن  لــوادي  األُخــدودّي  امُلنخَفــض 
وادي األردن(، وامُلرتَفعــات اجلبلّيــة، وهضبــة الباديــة 

 .)2013 وآخــرون،  )ســهاونة  الصحراوّيــة 
يعــاين األردن كســائر دول املنطقــة املحيطــة بــه مــن 
شــح يف املــوارد الطبيعيــة، خاصــة امليــاه، وهلــذا األمــر 
فقــد زاد االهتــام يف اآلونــة األخــرة باملــوارد الطبيعية، 
ونتيجــة لتزايــد عــدد ســكان العــامل بحــدود 80 مليــون 
ا، وعــدم مواكبتــه للزيــادة يف احتياجــات  نســمة ســنويًّ
ــر  ــة يف كث ــكلة الغذائي ــرت املش ــذاء، ظه ــكان للغ الس
مــن بلــدان العــامل )اجلــارس، 1999(؛ لذلــك أصبــح 
لزاًمــا البحــث يف توفــر الغــذاء املائــم والــكايف الــذي 
يوفــر العنــارص الغذائيــة التــي حيتاجهــا جســم اإلنســان 
وأمههــا الربوتــن احليــواين ومصــدره اللحــوم احلمــراء 
ــم  ــت معظ ــك عمل ــاك؛ لذل ــن واألس ــوم الدواج وحل
ــره  ــا توف ــاك مل ــة األس ــاع تربي ــة قط ــى تنمي ــدول ع ال
ــة مهمــة  ــة واقتصادي ــم غذائي األســاك مــن منافــع وقي

ــمي، 2005(. ــان )النش لإلنس

ــي  ــن الغذائ ــاًّ يف األم ــاك دوًرا مه ــاع األس ــؤدي قط ي
يف كثــر مــن الــدول خاصــة الناميــة منهــا، وذلــك مــن 
ــن  ــزء م ــد ج ــكان وس ــول الس ــامهة يف دخ ــال املس خ
ــتطيعون  ــن ال يس ــيا الذي ــة وال س ــم الغذائي احتياجاهت
القطــاع  يوفــر  حيــث  الغــذاء؛  رشاء  تكلفــة  حتمــل 
وبســيوين،  )عامــر  الطعــام  لــراء  الــكايف  الدخــل 
2016(. واألردن كســائر الــدول العربيــة هيتــم بقطــاع 
ــة لقطــاع  األســاك الــذي ُيعــد مــن القطاعــات الفرعي
الزراعــة ملســامهته يف تشــغيل األيــدي العاملــة وتوفــر 
ــه  ــا يقدم ــًا ع ــكان، فض ــن الس ــة م ــش لفئ ــبل العي س
مــن منتجــات قّيمــة الســتهاك املواطنــن )الرحاحلــة، 

.)2015
بــدأ األردن يف إنشــاء مشــاريع تربيــة األســاك بعــد 
منتصــف الســتينيات مــن خال إنشــاء بعض املشــاريع 
الصغــرة بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة 
العامليــة )FAO(؛ حيــث أنشــئ أول مــروع لرتبيــة 
ومــروع   ،1966 عــام  اليابــس  وادي  يف  األســاك 
 )Al Khrisat, 2014(  1978 عــام  األزرق  آخــر يف 
ــة  ــعار منخفض ــات بأس ــن باألصبعي ــود املرب ــم تزي وت
ــاك  ــة األس ــع يف تربي ــى التوس ــجيعهم ع ــات تش لغاي

.)2010 الزراعــة،  )وزارة 
ــي  ــاج املح ــات اإلنت ــات إىل أن كمي ــر اإلحصائي وتش
مــن األســاك ســواء مــن مشــاريع األســاك أو مــن 
 املصائــد البحريــة بلغــت 1154 طنــا بزيــادة قدرهــا
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0.8 % مقارنــة مــع عــام 2014 وقدرت كمية األســاك 
املنتجــة مــن مــزارع تربيــة األســاك بحيــث ارتفعــت با 
نســبته 5.6 % خــال عــام 2015 مقارنــة بعــام 2014، 
حيــث بلغــت الكميــة 949.25 طــن خــال عــام 2015 
ــل 898.8 طــن خــال عــام 2014. كــا أظهــرت  مقاب
النتائــج انخفــاض كميــة األســاك املنتجــة مــن الصيــد 
ــا  ــام 2015 مقارن ــال ع ــبته 17 % خ ــا نس ــري ب البح
مــع عــام 2014؛ حيــث انخفضــت الكميــة مــن 246.2 
عــام  204.4 خــال  إىل  لتصــل   2014 عــام  خــال 
 20048 املســتوردة  2015، وبلغــت كميــة األســاك 
ــدرت ــاء ذايت ق ــبة اكتف ــا بنس ــدرة 954 طن ــا واملص  طن
بـــ 6.4 %، ويقــدر نصيــب الفرد الســنوي من األســاك 

2.6 كغم/ســنة )دائرة اإلحصــاءات العامة، 2016(.
ويتــم تربيــة نوعــن مــن األســاك مهــا: ســمك املشــط، 
ســمك  كميــة  بلغــت  حيــث  الــكارب،  وســمك 
ــكارب  املشــط 325.45 طــن و623.8 طــن لســمك ال
ــمك  ــبته 66 % لس ــا نس ــكا م ــث ش ــام 2015، حي لع
الــكارب و34 % لســمك املشــط مــن إمجــايل إنتــاج 

عــام 2015 )دائــرة اإلحصــاءات العامــة، 2016(.
ارتفــاع  مشــكلة  لتناقــش  الدراســة  هــذه  جــاءت 
األســاك  مــريب  حتقيــق  وعــدم  اإلنتــاج  تكاليــف 
األحجــام االقتصاديــة القريبــة مــن احلجــم األمثــل 
تدنيــة  عندهــا  يتحقــق  مثــى  ومســاحات  لإلنتــاج 
تكاليــف اإلنتــاج إىل أقــل حد ممكــن وتعظيــم األرباح.

أمهية الدراسة
تــربز أمهيــة هــذه الدراســة مــن دراســة حاجــة الســوق 
أمهيــة  مــن  هلــا  ملــا  األســاك  تربيــة  ملــزارع  األردين 
اقتصاديــة تؤثــر عــى املــردود االقتصــادي العــام يف 
األردن، وتعــد األســاك مــن أهــم مصــادر اإلنتــاج 
تزايــد  مــن  النســبية  الغذائــي؛ حيــث زادت أمهيتــه 
الطلــب عــى املنتجــات الغذائيــة، ومــع تطــور احلاجــة 
ــات  ــر كمي ــة توف ــربز أمهي ــاك ت ــاج األس ــادة إنت إىل زي
مــن األســاك عــى مــدار العــام بكميــات كافيــة تغطــي 

الطلــب املحــي بأســعار مقبولــة للمســتهلكن.
ــة موضوعهــا؛  ــة الدراســة مــن أمهي  كــا تكتســب أمهي
حيــث تركــز عــى موضــوع حيــوي ومهــم، هــو قطــاع 
تربيــة األســاك، الــذي لــه ارتباطــات عديــدة يف حيــاة 
األفــراد مثــل اجلانــب التغــذوي لإلنســان الــذي ُيعــد 
أســاس تطــور املجتمعــات؛ حيــث ُتعــد األســاك مــن 
ــة  ــارص املهم ــن والعن ــة بالربوت ــة والغني ــادر املهم املص

بنــاء ونمــو جســم اإلنســان بالربوتــن  تلــزم  التــي 
وحســن،  2010؛  )الــراوي،  الغــذاء  يف  احليــواين 

.)2010
ــة  ــر ربحي ــة إىل تقدي ــت الدراس ــة: هدف ــدف الدراس ه
مــزارع إنتــاج أســاك املشــط مــن خــال حتليــل هيــكل 
التكاليــف والعائــدات وحتديــد احلجــم األمثــل لإلنتاج 
ــد املســاحة املثــى ومقارنتهــا باحلجــم واملســاحة  وحتدي

املتحققــة فعــا.

املواد وطرق العمل
ــة  ــات األولي ــع البيان ــال مج ــن خ ــة م ــذت الدراس  نف
لقطــاع عــريض ملجتمــع مــن 40 مزرعة لرتبية األســاك 
اســتبانة  الدراســة  واعتمــدت  األردن،  وادي  يف 
للحصــول عــى البيانــات األوليــة الازمــة، وتضمنــت 
اســتبانة الدراســة معلومــات عامــة تتصــل بخصائــص 
ــة  ــي ومهن ــل التعليم ــر واملؤه ــة كالعم ــع الدراس جمتم
املــريب ونــوع العالــة ومصــادر التمويــل وعــدد الــربك 
ــة، وكذلــك تضمنــت نمــوذج هيــكل  املســتغلة بالرتبي
التكاليــف والعائــدات ملــزارع الرتبيــة، وكذلــك تقديــر 
دالــة التكاليــف بالصيغــة التكعيبيــة، وتــم التحليــل 
 Statistical Package for the برنامــج  بواســطة 
البيانــات  لتحليــل   )20(  Social Sciences SPSS

اإلحصائيــة.

النتائج واملناقشة
اخلصائص االجتامعية واالقتصادية ملنتجي األسامك:

ُتبن األشكال من )1 إىل 6( النتائج املتعلقة باخلصائص 
وادي  يف  األسـاك  ملنتجـي  واالقتصاديـة  االجتاعيـة 
 % 40 أن  النتائـج  تشـر  ُمنتِجـا(؛ حيـث   40( األردن 
 مـن املبحوثـن هـم مـن الفئـة العمريـة 41 – 50 سـنة
 و30 % يقعـون ضمـن الفئة العمرية 30 – 40 سـنة بينا
17.5 % كانوا أكرب من 51 سـنة و12.5 % أقل من 30 
سـنة. ياحـظ أن الغالبيـة العظمـى مـن امُلنتجـن كانت 
ا، كا ُتبـن النتائج أن  يف الفئـة العمريـة النشـطة اقتصاديًّ
37.5 % مـن امُلنتجـن حاصلـون عـى شـهادة املؤهـل 
وأن ـا  ثانويًّ تعليـًا  متعلمـون   % و22.5   اجلامعـي 
30 % حاصلـون عـى التعليـم األسـايس و10 % تعليم 
ابتدائـي. وتوضـح النتائـج أن 47.5 % مـن املبحوثـن 
فقـط األسـاك  تربيـة  الرئيسـية هلـم هـي  املهنـة   كانـت 
باإلضافـة  أخـرى  أنشـطة  عـى  اعتمـدوا   % و32.5 
لنشـاط تربيـة األسـاك و20 % موظفـون حكوميـون 
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باإلضافـة المتهاهنم نشـاط تربية األسـاك. وفيا يتعلق 
 بالعالـة املسـتخدمة يف تربيـة وإنتـاج األسـاك يتبـن أن
45 % من العينة البحثية قد اعتمدوا عى العمل املستأجر 
و37.5 % اعتمـدوا عـى العمـل العائـي. وتبـن النتائج 
أن مصـدر التمويـل الشـخيص قـد اعتمـد عليـه بنسـبة 
بواسـطة األصدقـاء  للتمويـل   % 25 وبنسـبة   % 42.5
التعاونيـة اجلمعيـات  بواسـطة   % و12.5   واملقربـن 
و20 % بواسـطة القـروض البنكيـة. بلـغ متوسـط عدد 
الـربك املسـتخدمة يف الرتبيـة 4 بـرك، وبلـغ عـدد املربن 
بركتـن مـن  أقـل  يف  األسـاك  برتبيـة  يقومـون   الذيـن 
مـن   %  67.5 وكان  املبحوثـن  إمجـايل  مـن   %  12.5
إمجـايل املبحوثن يقومـون بالرتبية بـن بركتن وأقل من 
أربـع بـرك وكان 20 % مـن املبحوثـن يقومـون بالرتبية 

يف 4 بـرك فأكثـر.

الشكل رقم )1(: جمموعات املؤهل التعليمي

 

الشكل رقم )2(: جمموعات العمر

الشكل رقم )3( جمموعات نوع العالة

الشكل رقم )4(: جمموعات مهنة املبحوثن 

الشكل رقم )5( جمموعات عدد برك الرتبية

الشكل رقم )6( جمموعات مصادر التمويل

هيكل التكاليف والعائدات ملزارع أسامك املشط 
التكاليــف  هيــكل  أمهيــة   )1( رقــم  اجلــدول  ُيــربز 
ــود هــذه  ــد مــن بن ــة والتكاليــف املتغــرة لــكل بن الثابت
التكاليــف؛ حيــث تألفــت بنــود التكاليــف املتغــرة مــن 
ــود  ــاف والوق ــات واألع ــن: األصبعي ــف كل م تكالي
والعاجــات،  املؤقتــة  والعالــة  واملــاء  والكهربــاء 
التكاليــف  إمجــايل  مــن   %  68.89 نســبة  وشــكلت 
الكليــة. أمــا بنــود التكاليــف الثابتــة فهــي تكاليــف 
واملعــدات  الــربك  بنــاء  وتكاليــف  األرض  إجيــار 
الضــخ  ومعــدات  املــاء  كمضخــة  واملســتلزمات 
وتكاليــف العمــل الدائــم، وشــكلت نســبة 31.11 % 
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مــن إمجــايل التكاليــف الكليــة. بلــغ املتوســط احلســايب 
ــاري  ــراف معي ــر بانح ــة 53905 دنان ــف الكلي للتكالي
 23440 الكليــة  للتكاليــف  املــدى  وبلــغ   35081
دينــارا، وبلــغ متوســط مســاحة املزرعــة 26.67 دونــا 
بانحــراف معيــاري 8.12 واملــدى للمــزارع 26 دونــم. 
بنــود  مســامهة  ونســبة  تكلفــة   )1( اجلــدول  ويبــن 

التكاليــف املتغــرة والثابتــة إىل التكاليــف الكليــة. 
نســبة  ارتفــاع   )1( رقــم  اجلــدول  نتائــج  تبــن  كــا 
تكاليــف األعــاف؛ حيــث شــكلت نســبة 45 % مــن 
إمجــايل التكاليــف الكليــة تليهــا تكلفــة اإلصبعيــات 
بنســبة 13 % تليهــا تكلفــة العالــة املؤقتــة بنســبة 9 % 
ــم  ــاع احلج ــاف إىل ارتف ــة األع ــاع تكلف ــود ارتف ويع
العلــف باإلضافــة الرتفــاع تكلفــة  املســتهلك مــن 

األعــاف البالغــة 550 دينــارا للطــن الواحــد. أمــا 
ارتفــاع مســامهة العمــل املؤجــر فيعــود إىل ارتفــاع 
أجــور العمــل واحلاجــة إىل عــدد مــن األيــدي العاملــة 
مــزارع  كــون  العائــي؛  العمــل  نســبة  النخفــاض 
ــن  ــا يب ــن. ك ــكن املرب ــق س ــن مناط ــدة ع ــة بعي الرتبي
اجلــدول )1( ارتفــاع تكاليــف إنشــاء بــرك الرتبيــة؛ 
الكليــة التكاليــف  إلمجــايل  نبســتها  بلغــت   حيــث 
4 %. وبلــغ متوســط العائــد 63750 دينــارا أردنيــا 
خــال فــرتة الرتبيــة التــي امتــدت ســبعة أشــهر، وبلــغ 
 26610 9845 دينــارا أردنيــا، هبامــش ربــح  الربــح 
دنانــر أردنيــة. وبلغــت نســبة العائــدات إىل التكاليــف 
1.18 وهــذا يشــر إىل أن كل دينــار مســتثمر يف هــذا 

ــار. ــن الدين ــي 18 % م ــوف يعط ــروع س امل

)n=40( متوسط هيكل التكاليف والعائدات ملزارع أساك املشط : )جدول )1
النسبة املئويةالتكلفة )دينار أردين(بنود التكاليف

التكاليف املتغرة
700012.98فراخ سمك أصبعية

2420044.89العلف

4200.779الوقود والكهرباء

1200.222ماء

5000.927العاج

49009.09العالة املؤقتة

3714068.89إمجايل التكاليف املتغرة

التكاليف الثابتة
11252.09إجيار األرض

20003.71بركة الرتبية

12002.23مضخة املاء

32005.94بدالت أكسجن

36406.75باستيك للربك

560010.39عامل دائم

1676531.11إمجايل التكاليف الثابتة

53905إمجايل التكاليف الكلية

63750العائدات الكلية 

9845الربح

26610هامش الربح

1.18نسبة العائدات إىل التكاليف

املصدر: بيانات العينة البحثية، 2017.
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تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية ألسامك املشط:
قيــد  الظاهــرة  تفســر  النمــوذج عــى  ملقــدرة  وفًقــا 
ــدل  ــد املع ــل التحدي ــة معام ــال قيم ــن خ ــة م الدراس
R2، وأيًضــا وفقــا ملــدى الثقــة يف تقديــر معــامل النمــوذج 

 F اختبــار  مثــل  املعنويــة  االختبــارات  باســتخدام 
فــروض  اســتيفاء  عــن  فضــًا  هــذا   ،T واختبــار 
باخلطــأ  OLS اخلاصــة  الصغــرى  املربعــات  طريقــة 
املســتخدم  االقتصــادي  النمــوذج  عــى  العشــوائي 
وجــود  عــدم  مــن  التأكــد  بغــرض  الدراســة  يف 
اختــاف  مشــكلة  خاصــة  اإلحصائيــة،  املشــاكل 
التــي حتــدث عندمــا   Heteroscedasticity التبايــن 
ــم  يكــون تبايــن اخلطــأ العشــوائي غــر ثابــت لــكل قي
املتغــرات املســتقلة، ولكــون الدالــة غــر خطيــة؛ فــإن 
مثــل هــذا النمــوذج قــد اســتوىف افــرتاض عــدم وجــود 
عاقــة خطيــة بــن املتغــرات، وبعــد اعتبــار مجيــع 
ــار  ــم اختي ــر ت ــالفة الذك ــارات س ــرات واالختب التقدي
دالــة تكاليــف اإلنتــاج الكليــة التكعيبيــة طويلــة املــدى 

ألســاك املشــط يف منطقــة الدراســة كالتــايل:
LRTC = 6960.672q – 240.729q2 + 2.842q3

                 t 2.893          -2.419        2.177
Sig             0.008            0.023        0.039
F = 26.371, Sig = 0.000
R2 = 0.72 , D.W = 1.92, VIF = 1.52 

حيث:
LRTC = التكاليف اإلنتاجية: دينار/طن

q = الكمية املنتجة من األساك/ طن
ــن  ــابق تب ــي الس ــوذج التكعيب ــراءة النم ــال ق ــن خ م
النمــوذج عنــد مســتوى  ثبــوت معنويــة معامــات 
معنويــة 0.01 و 0.05 إضافــة إىل معنويــة النمــوذج 
التحديــد  معامــل  قيمــة  أمــا   ،0.01 مســتوى  عنــد 
كميــة  أن  يعنــي  وهــذا   ،0.72 فكانــت   R2 املعــدل 
ــي تطــرأ عــى  ــاج تفــر 72 % مــن التغــرات الت اإلنت
التكاليــف اإلنتاجيــة، والباقــي لعوامــل أخــرى خــارج 
ــد  ــي فق ــر خط ــوذج غ ــون النم ــوذج، ولك إرادة النم
ــن  ــي، وتب ــن البواق ــاط الــذايت ب ــن انعــدام االرتب تب
بعــد الكشــف عــى البيانــات مــن خــال اختبــار جولــد 
فيلــد- كوانــت عــدم وجــود مشــكلة اختــاف التبايــن 
 F قيمــة  أن  اتضــح  حيــث  Heteroscedasticity؛ 

ــي: ــوبة ه املحس
Fcal = (ESS)2 / (ESS)1 = 1.101 / 2.726 = 
0.40

وتعــد أقــل مــن القيمــة اجلدولية )عنــد مســتوى معنوية 
0.05( هلــا، والتــي تســاوي2.62، بالتــايل يمكــن القول 
إن هنــاك جتانســا أو ثباتــا يف تبايــن األخطــاء، وبالتــايل 
بــن النمــوذج عــدم وجــود مشــكلة اختــاف التبايــن. 
كــا تــم الكشــف عــن مشــكلة تعــدد العاقــات اخلطيــة
Multicollinearity بواســطة اختبــار معامــل تضخــم 
 Variance Inflation Factors )VIF) التبايــن 
 حيــث بلغــت قيمتــه 1.52 وهــي أقــل مــن 5 درجــات

)كاظم، 2012(. 

اقتصاديات السعة ألسامك املشط يف منطقة الدراسة
املــدى  يف  املتوســطة  التكاليــف  دالــة  اشــتقاق   .1

)LRAC( الطويــل 
LRAC = (LRTC/q) = (6960.672q – 240.729q2 
+ 2.842q3) / q
LRAC = 6960.672 – 240.729q + 2.842q2

2. اشــتقاق دالــة التكاليــف احلديــة يف املــدى الطويــل 
)LRMC)

LRMC = (∂LRTC/∂q) = (6960.672q – 
240.729q2 + 2.842q3) / q
LRMC = 6960.672 – 481.45q + 22.95q2

:E 3. مرونة التكاليف
E= LRMC / LRAC
E = (6960.672-481.45q + 22.95q2) / 
(6960.672-240.72 q + 2.842 q2)
E = 4441.172/4837.67= 0.91
تــدل هــذه القيمــة عــى أن مــزارع تربيــة إنتــاج ســمك 
ينصــح  حيــث  الســعة  يف  وفــورات  لدهيــا  املشــط 
بزيــادة حجــم اإلنتــاج هلــذه املــزارع حتــى يتحقــق 
حجــم اإلنتــاج األمثــل الــذي عنــده التكاليــف احلديــة 
تســاوي التكاليــف املتوســطة، كــا تــدل قيمــة املرونــة 
ــادة  ــاج بنســبة 10 % تــؤدي إىل زي ــادة اإلنت عــى أن زي

التكاليــف بنســبة 9.1 %.
4- حجم اإلنتاج األمثل واملساحة املثى

هبــدف حتديــد مســتوى اإلنتــاج األمثــل الــذي يتحــدد 
األجــل  يف  الكليــة  الكلفــة  متوســط  يصــل  عندمــا 
الطويــل إىل أدنــى نقطــة نطبــق الــرط الــروري 
لتدنيــة الدالــة عــن طريــق أخــذ املشــتقة األوىل للدالــة 
أعــاه ومســاواهتا بالصفــر ومــن ثــم حــل املعادلــة 

بالنســبة لـــ q وكــا يــي:
y* = - B2 / 2 B3 
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y* = -(-240.72) / 2(2.842)
y* = 42.35 kg
ــق  ــذي حيق ــاحة ال ــل للمس ــم األمث ــاب احلج والحتس
اإلنتــاج األمثــل يكــون ذلــك بقســمة اإلنتــاج األمثــل 
املعــدل  عــى  ممكنــة  تكاليــف  أدنــى  حيقــق  الــذي 
ــا  ــم ومنه ــغ 1.154 طن/دون ــة البال ــوزون لإلنتاجي امل
 25.82 البالغــة  املثــى  املســاحة  يتــم احلصــول عــى 

دونــا كــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )2(.
يتضــح بصــورة جليــة أن كميــة اإلنتــاج األمثــل الــذي 
يــدين التكاليــف ويعظــم الربــح هــو 42.35 طــن، وهذا 
ــل الــذي جيــب عــى املربــن  ــاج األمث هــو حجــم اإلنت
الوصــول إليــه ومقارنتــه باإلنتــاج الفعــي الــذي يبلــغ 
15 طنــا يف الــدورة، وبالتــايل ُياحــظ أن هــذه املــزارع 
ــا  ــون فيه ــي تك ــة األوىل الت ــج يف املرحل ــت تنت ــا زال م
التكاليــف املتوســطة تفــوق التكاليــف احلديــة، وإن 
ذلــك يعنــي وجــود وفــورات يف الســعة، ويمكــن هلــا 
التوســع يف إنتاجهــا لبلــوغ حجــم اإلنتــاج األمثــل عــن 
ــادة  ــايل زي ــا وبالت ــم تربيته ــي ت ــات الت ــادة اإلصبعي زي
ــمي  ــة النش ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه ــاج. وتتف اإلنت
(2005( ودراســة الســامرائي )2007( ودراســة حســن 
إىل حجــم  الوصــول  بــرورة  تعلــق  فيــا   )2010)

ــل. ــاج األمث اإلنت

جدول )2(: املساحات وكميات اإلنتاج املثى واحلقيقية 
إلنتاج أساك املشط

املستوى األمثلاملستوى احلقيقيالبند

12.3025.82املساحة/دونم

15.5042.35اإلنتاج/طن

املصدر: بيانات العينة البحثية،2017.

مــن النتائــج املتحصــل عليهــا مــن دراســة التحليــل 
االقتصــادي ملــزارع األســاك يف وادي األردن تبــن مــا 

يــأيت:
بنــود  مــن  كبــرة  نســبة  األعــاف  تكلفــة  تشــكل 
جممــوع  مــن   %  65 تشــكل  إذ  املتغــرة؛  التكاليــف 
ــة  ــة األصبيعــات والعال ــف املتغــرة تليهــا كلف التكالي
التكاليــف  جممــوع  مــن   %  32 تشــكل  إذ  املؤقتــة؛ 
ــاء  ــة امل ــا تكلف ــوايل تتبعه ــى الت ــا ع ــكل منه ــرة ل املتغ
والوقــود والعــاج حيــث بلغــت 3 % مــن جممــوع 

ــرة  ــف املتغ ــايل التكالي ــغ إمج ــرة. وبل ــف املتغ التكالي
68.9 % األمــر  الثابتــة نســبة  التكاليــف  إىل إمجــايل 
ــرة  ــف املتغ ــامهة التكالي ــبة مس ــر إىل أن نس ــذي يش ال
الكليــة أعــى مــن نســبة مســامهة التكاليــف الثابتــة 
ــرب  ــزء األك ــف املتغــرة اجل ــكلت التكالي ــة، وش الكلي
مــن تكاليــف تربيــة األســاك؛ فقــد بلغــت تكلفــة 
ــًا 45 % مــن إمجــايل التكاليــف الكليــة؛  األعــاف مث
ــي 550  ــوق املح ــعرها يف الس ــط س ــغ متوس ــث بل حي
دينارا/للطــن. وارتفعــت تكاليــف إنشــاء أحــواض 
الرتبيــة )الربكــة( حيــث شــكلت 12 % مــن إمجــايل 
ــف  ــايل التكالي ــن إمج ــبة 4 % م ــة ونس ــف الثابت التكالي
الكليــة. كــا بلــغ متوســط العائــد 63750 دينــاًرا أردنيــا 
خــال فــرتة الرتبيــة التــي امتــدت ســبعة أشــهر، وبلــغ 
 26610 9845 دينــارا أردنيــا، هبامــش ربــح  الربــح 
دنانــر أردنيــة. وبلغــت نســبة العائــدات إىل التكاليــف 
1.18 وهــذا يشــر إىل أن كل دينــار مســتثمر يف هــذا 
ــت  ــار. وبين ــن الدين ــي 18 % م ــوف يعط ــروع س امل
احلجــم  حيققــون  ال  املزارعــن  أن  كذلــك  النتائــج 
األمثــل لإلنتــاج وال املســاحة املثــى املطلوبــة لتحقيــق 

ــم. ــك احلج ذل
ــج أوصــت الدراســة بــرورة توفــر  ويف ضــوء النتائ
قبــل  مــن  فيهــا  املرغــوب  النوعيــة  ذات  األعــاف 
املناســب  الوقــت  ويف  معقولــة  وبأســعار  املربــن 
ــك  ــى، وكذل ــي ترب ــاك الت ــة األس ــم نوعي ــي تائ والت
تفعيــل دور اإلرشــاد الزراعــي إلرشــاد املربــن حــول 
ــاليب  ــك األس ــاك وكذل ــة لألس ــة احلديث ــرق الرتبي ط
املثــى لتحقيــق احلجــوم املثــى التــي حتقــق الكفــاءة 
ــو  ــة نح ــاحات املزروع ــم املس ــادة حج ــال زي ــن خ م
املســاحات املثــى التــي توصلــت إليهــا الدراســة وذلك 

ــن.  ــن املزارع ــرتاك ب ــج أو االش ــق الدم ــن طري ع
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ABSTRACT
Fish meat is an important animal protein and nutrients that is needed for human body growth. This work aims to 
study the production costs of forty fish farms to determine the optimal size of production and optimum space and 
compare them with the actual size and space realized. Research results showed that feed accounted for 44.89 % 
of total costs while the ponds cost formed 3.71% of the total costs. The results also indicated that farmers do not 
achieve the optimal size of the production of 42.35 tons from the optimal farm size of 25.82 Donum (one Donum= 
1000m2). Cost elasticity was 9.1 % with an average income of 63750 Jordanian Dinar (one Jordanian Dinar, JD= 
1.41 $) during a production season of seven months. The net profit reached 9800 JD, with a profit margin of 26610 
JD. Revenues ratio of costs was 1.18. This indicates that every dinar invested in this project will yield 18 % of the 
Jordanian dinar. In light of these results, it is recommended to secure fodders at accepted prices to farmers as well 
as activating the role of agricultural extension in the field of fish farming.

Key Words: Fish farm, Jordan Valley, Optimal Size, Production Costs.


