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 السمكي في المياه العذبة ستزراعاالقتصادي للتكاليف اإلنتاجية لمشاريع التحليل اال
 المملكة العربية السعوديةفي  بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة
 

 محمد بن حمد القنيبط، راعي بن فرحات تليدي، عادل محمد خليفة غانم
 لملك سعودكلية علوم األغذية والزراعة، جامعة اقسم االقتصاد الزراعي، 

 
وذلك  ،السمكي في المياه العذبة ستزراعاالاستهدفت هذه الدراسة تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية لمشاريع : الملخص

في منطقتي الرياض ومكة  ألسماك المياه العذبة م للربح ودالة ومرونة العرضظ  ع  تقدير الناتج األمثل والناتج الم   بهدف
( 1: )ن مجموعة من النتائج أهمهاوأسفرت هذه الدراسة ع. قتصادي القياسيحليل االاعتمدت على الت، حيث المكرمة

التكاليف التشغيلية المرتبة األولى في هيكل احتلت ( 5. )دونم/ألف لاير 825بلغت جملة التكاليف اإلنتاجية نحو 
بلغ مستوى 8818٪ .(2 )الثابتة  األهمية النسبية للتكاليفبلغت ، في حين 2581٪بأهمية نسبية  التكاليف اإلنتاجية

 911مزرعة، كما بلغت قيمة كل من التكاليف الحدية ومتوسط التكاليف الكلية نحو /طن 2122اإلنتاج الراهن نحو 
يعني أن زيادة اإلنتاج بنسبة وهذا ، 110بلغت مرونة التكاليف ( 4. )ألف لاير لكل منهما على التوالي 818ألف لاير، 

متوسط اإلنتاج وهو أكثر من  ،طن 2251 بلغ اإلنتاج األمثل11٪. (2 )زيادة التكاليف بنسبة  تؤدي إلى 10٪
 .م5015طن عام /ألف لاير 0214لاير في ضوء متوسط  سعر البيع البالغ  مليون 522طن بقيمة  214الراهن بنحو 

العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة حوالي السمكي في المياه  اإلستزراعمشاريع لاإلنتاج المعظم للربح حجم بلغ ( 8)
8218 58مزرعة، وبالتالي يزيد اإلنتاج المعظم للربح عن متوسط اإلنتاج الراهن بنحو /طن452  بلغت طن، بقيمة

9122 السمكي لعرض إنتاجهم في  اإلستزراعبلغ الحد األدنى للسعر الذي يقبله أصحاب مشاريع ( 1) .لاير مليون
السمكي طالما أن متوسط سعر  اإلستزراعيستمر في ممارسة نشاط  ج  نت  الم   طن، أي أن  /ألف لاير 811السوق نحو 

مرونة العرض  ل  ظ  ت   (8). للنظرية االقتصادية البيع أكبر من أو يساوي أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة وفقا  
األسماك من  عزى ذلك إلى أن  وي   ،ضعيفة نسبيا   السعرية ألسماك المياه العذبة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة

، توصي هذه الدراسة بضرورة زيادة انتاج وخاصة في المدى القصير األحياء المائية التي ال يمكن التحكم في إنتاجها
 .نتاج االقتصاديلمرحلة اإل مشاريع االستزراع السمكي في المياه العذبة حتى تنتقل

 
 .السمكي، الرياض ومكة المكرمة اإلستزراعمشاريع اجية، التكاليف اإلنت: كلمات دالة
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 مقدمة
تقوم و . غير النباتيالسمكي كمصدر للبروتين  اإلستزراعبمشاريع اهتمت المملكة العربية السعودية 

 8250بلغ إنتاجه الذي  السمكي بإنتاج أنواع معينة من األسماك أهمها الربيان اإلستزراعمشاريع 
، 5010ألف طن عام  2858السمكي البالغ  اإلستزراعن إجمالي إنتاج مشاريع م 218٪ألف بنسبة 

٪، ثم أسماك السبيطي بنسبة 924أسماك الدنيس بنسبة  ا، تليه8215٪ثم أسماك البلطي بنسبة 
025٪ القراميط والهامور والسيجان )، في حين ال تزيد األهمية النسبية إلنتاج األصناف األخرى

األسماك في إنتاج من إجمالي  881٪ لىع( وص والبلطي البحري وأسماك الحفشوالبوري والقار 
بلغ و  (.م5015وزارة الزراعة، ) م5010السمكي في المملكة العربية السعودية عام  اإلستزراعمشاريع 

زراع السمكي في المياه مشروعا  لالست 42مشروعا  منتجا ، منها  21السمكي  اإلستزراععدد مشاريع 
 ٪8٪، 10يان وأسماك المياه المالحة نحو، في حين بلغت نسبة عدد مشاريع الرب٪84بنسبة  العذبة

زيادة األهمية النسبية ألعداد المزارع السمكية في المياه  معو . م5010لكل منهما على التوالي عام 
زارع من إجمالي إنتاج الم 1212٪ألف طن، ال يمثل سوى نسبة  412إن إنتاجها البالغ فالعذبة، 

السمكي من عدة مشكالت  اإلستزراعوتعاني مشاريع . م5010ألف طن عام  2858السمكية البالغ 
انخفاض مستوى مياه اآلبار وضعف دور اإلرشاد و ارتفاع تكاليف األعالف والكهرباء إنتاجية أهمها 
واألتربة الشديدة  والرياح ص، باإلضافة إلى التقلبات الجوية وأهمها البرد القار اإلستزراعالزراعي في 

السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة  اإلستزراعلمشاريع اإلنتاج التكاليف و التي تؤثر على 
 .(م5012تليدي، )، المكرمة

 
 البحثيةاألهداف 

السمكي في  اإلستزراعاستهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد اإلقتصادي لتكاليف إنتاج مشاريع 
 :ما يليم وذلك من خالل 5015ومكة المكرمة عام منطقتي الرياض 

السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة  اإلستزراعدالة التكاليف اإلنتاجية لمشاريع تقدير  -1
 .المكرمة

السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض  اإلستزراعلمشاريع تقدير مرونة التكاليف اإلنتاجية  -5
 .ومكة المكرمة
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لمشاريع تقدير معدل الناتج األمثل ونظيره المعظم للربح ومقارنتهما بمتوسط اإلنتاج الراهن  -2
 .السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة اإلستزراع

السمكي حتى تستمر في ممارسة نشاطها  اإلستزراعتقدير الحد األدنى للسعر الذي تقبله مشاريع  -4
 .اإلنتاجي

 .دالة ومرونة العرض ألسماك المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة تقدير -2
 منهجية الدراسة

دالة التكاليف لمشاريع اعتمدت هذه الدراسة على التحليل اإلقتصادي القياسي، حيث تم تقدير 
بطريقة   Cubic Formالسمكي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة في الصورة التكعيبية اإلستزراع

وتم االعتماد على الصورة التكعيبية نظرا  ألنها تتميز  ،(Johnston, 1984)مربعات الصغرى العادية ال
دوال التكاليف المتوسطة والحدية في الصورة تعطي أو يشتق منها عن بقية الدوال األخرى في أنها 

عبير عنها بالمعادلة أمكن التالتربيعية التي تتفق مع طبيعة هذه الدوال وفقا  للنظرية االقتصادية، و 
 :التالية

 

 
 :حيث أن
 تمثل حجم اإلنتاج السمكي، أما ، تمثل التكاليف الكلية لمشاريع اإلستزراع السمكي 

  

 .تمثل الخطأ العشوائي ، أماتمثل معلمات النموذج
 : البحثية صادر البياناتم

تجميعها من خالل إعداد استمارة  تمدراسة بصفة أساسية على البيانات األولية التي هذه ال اعتمدت
. السمكي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة اإلستزراعاالستبيان والمقابلة الشخصية لمديري مشاريع 

 تحتل منطقة حيثوقد تم اختيار منطقتي الدراسة نظرا  لتركز مشاريع أسماك المياه العذبة فيهما، 
من إجمالي عدد مشاريع أسماك  1828٪بنسبة  مشروعا  19يوجد بها ، حيث الرياض المرتبة األولي
وزارة ) ،2158٪، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة (م5015) مشروعا   49المياه العذبة البالغ 

 .تجميع البيانات األولية بمنطقتي الدراسة بطريقة الحصر الشامل تمو . (م5015الزراعة، 
 



 عادل محمد خليفة غانم، راعي بن فرحات تليدي، محمد بن حمد القنيبط                 03

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 10, No. 1; 2015 

 ةــائج البحثيــلنتا
 في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة يالسمك اإلستزراعتقدير دالة التكاليف اإلنتاجية لمشاريع 
السمكي في المياه العذبة في منطقتي الرياض  اإلستزراعمشاريع لتم تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية 

 :تاليةال ةفي الصورة التكعيبي م5015عام  ومكة المكرمة

 
 

 
 

ومن واقع دالة التكاليف اإلنتاجية المقدرة تم اشتقاق كل من دالتي التكاليف اإلنتاجية الحدية ومتوسط 
 :التكاليف الكلية ومرونة التكاليف عند مستوى اإلنتاج الراهن على النحو التالي

 

  :ATCمتوسط التكاليف الكلية دالة 
قسمة دالة التكاليف على عدد وحدات اإلنتاج كما  من خاللمتوسط التكاليف الكلية دالة اشتقاق  تم

 :يلي

 
 

  
 

 MCالتكاليف الحديـة دالة 
كما  ،اإلنتاجبالنسبة لعدد وحدات  TCدالة التكاليف الحدية بمفاضلة دالة التكاليف الكلية تم تقدير 

 :يلي
 

  
 

منطقتي الرياض ومكة بالسمكي في المياه العذبة  إلستزراعاوفي ضوء متوسط اإلنتاج الراهن لمشاريع 
 8111التكاليف اإلنتاجية الحدية والمتوسطة بنحو قيمة مزرعة، تقدر / طن 59122المكرمة البالغ 

 .التواليلكل منهما على  ،لايرألف  8218، لايرألف 
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 مرونة التكاليف 
إلنتاج الراهن من خالل قسمة التكاليف الحدية على التكاليف تم حساب مرونة التكاليف عند مستوى ا

 :للمعادلة التالية المتوسطة وفقا  
  

 

منطقتي الرياض ومكة المكرمة بالسمكي في المياه العذبة  اإلستزراعمرونة التكاليف لمشاريع  أي أن  
ومما  .11٪التكاليف بنسبة دة في تؤدي إلى زيا ٪10يعني أن زيادة اإلنتاج بنسبة  مما 110تبلغ 

وهذا يعني أن وفورات الحجم ( غير مرنة)سبق يتضح أن مرونة التكاليف اإلنتاجية أقل من الواحد 
في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة ، أي أن مشاريع االستزراع السمكي (م1992متولي، ) متزايدة

مشاريع على زيادة إنتاجها تلك اليتطلب األمر حث تعمل في مرحلة تزايد غلة الحجم ومن ثم المكرمة 
 .حتى تنتقل لمرحلة االنتاج االقتصادي

 السمكي في المياه العذبة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة اإلستزراعحجم اإلنتاج األمثل لمشاريع 
ل األمثل عد  الم  "مصطلح على الناتج الذي يصل عنده متوسط التكاليف الكلية ألقل ما يمكن  ق  طل  ي  

كفاءة، وعند هذا الناتج تكون قيمة الموارد إلى ال "األمثل"يشير لفظ حيث  .Optimum Output" للناتج
ل األمثل للناتج ال يعني بالضرورة مستوى عد  والم   .الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة أقل ما يمكن

إيجاد حجم اإلنتاج األمثل بطريقتين  ن  مك  وي  (. م5001غانم، )اإلنتاج الذي يحقق أكبر قدر من الربح 
ويتم تحقيق ذلك من خالل إيجاد  ،ن  مك  ألقل ما ي   ATCاألولى عندما يصل متوسط التكاليف الكلية 

ومساواتها ( 2)النهاية الصغرى لدالة متوسط التكاليف الكلية، وذلك بإجراء التفاضل األول للدالة رقم 
دير حجم اإلنتاج األمثل من خالل مساواة التكاليف الحدية مع أما الطريقة الثانية فيتم تق. بالصفر

 : بإتباع الطريقة األولى نحصل على المعادلة التاليةو . متوسط التكاليف الكلية
  

 :نحصل على المعادلة التالية Y2وبضرب طرفي المعادلة في 
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 Newton's Method forغير الخطية بطريقة نيوتن لحل المعادالت ( 1)ويمكن حل المعادلة رقم 

Nonlinear Equation ، في  () على صورة دالة( 1)المعادلة رقم وضع وذلك عن طريق(Y)، 
 :وبإجراء التفاضل األول لها كما يلي

 
 

 
 

 يةإليجاد القيمة الحال Initial Value (Yn)وباستخدام طريقة نيوتن التي تتطلب افتراض قيمة ابتدائية 
(Yn+1)  Current Value  من خالل المعادلة التالية: 

  
 

  
 

قترب قيمتان من بعضهما بالقدر الكافي لتحقيق تتساوى أو تر هذه العمليات الحسابية إلى أن تكراويتم 
ما ( 1)وشكل  (5، 1)الجدولين ضح من البيانات الواردة بويت (.م5001غانم، )الدقة المطلوبة 

 :يلي
السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة  اإلستزراعمشاريع لالتكاليف الكلية توسط م( 1)

 .طن 58251م، تكون في أدنى نقطة لها عندما يصل إنتاج المشاريع إلى 5015المكرمة عام 
 10.82)نى قيمة لها تتناقص التكاليف الحدية بزيادة حجم اإلنتاج السمكي إلى أن تصل إلى أد( 5)

طن، ثم تزداد التكاليف الحدية بزيادة حجم  2215عند مستوى اإلنتاج السمكي البالغ  (لايرألف 
 .اإلنتاج

 8115)تتناقص التكاليف المتوسطة أيضا بزيادة حجم اإلنتاج حتى تصل إلى أدنى قيمة لها ( 2)
دل األمثل للناتج السمكي البالغ تتساوى مع التكاليف الحدية وذلك عند المعحيث  ،(لايرألف 
58251 السمكي  اإلستزراعمشاريع لويزيد هذا المعدل األمثل عن متوسط اإلنتاج الراهن . طن

بحوالي طن، أي بقيمة تقدر  99212منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنحو بفي المياه العذبة 
522 02البالغ البيع لألسماك في ضوء متوسط سعر  لاير مليون14  طن عام / لايرألف

 .م5015
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 اإلستزراعالقيم االبتدائية والحالية المستخدمة في تقدير معدل الناتج األمثل لمشاريع  (1)جدول 

 .م2112السمكي في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة عام

 (.00، 01)المعادلتين جمعت وحسبت من : المصدر

 

السمكي في  اإلستزراعالتكاليف اإلنتاجية الحدية والمتوسطة إلنتاج األسماك في مشاريع  (2)جدول 

 .م2112عام  منطقتي الرياض ومكة المكرمةبالمياه العذبة 
 

اإلنتاج السمكي 

 (طن)

التكاليف 

 الحدية

 (ألف لاير)

كاليف متوسط الت

 الكلية

 (ألف لاير)

اإلنتاج 

 السمكي

 (طن)

التكاليف 

 الحدية

 (ألف لاير)

متوسط التكاليف 

 الكلية

 (ألف لاير)

02.351 00311 08310 251311 05315 05311 

521311 01311 01381 251351 05311 05311 

511311 01311 013.1 221311 0.3.8 05311 

511311 01381 0130. 211311 0.311 05311 

.05321 01382 0.311 811311 01385 05311 

..1311 01381 0.310 8.1311 02311 0.311 

.21311 01315 0.321 881311 08312 0.351 

.11311 01310 0.3.1 811311 01311 0.3.8 

.11311 01311 0.358 101311 01351 0.311 

101311 00300 0.302 111311 01315 0.310 

1.1311 003.5 0.318 111311 51311 0.312 

121311 00328 05311 111311 55318 0135. 

181312 00315 05311 1.1311 5.320 01321 

111311 05308 05311 181311 52311 01311 

201311 05325 05311 111311 58388 02352 

 .جمعت وحسبت من دالتي التكاليف الحدية والمتوسطة المقدرة في هذه الدراسة :المصدر

 11420 11200 11250 11252 11251 22251 

 0.228 11220 18251 18251 51251 22251 
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 االستزراع السمكي نتاج مشاريعالالتكاليف المتوسطة والحدية عند مستويات مختلفة : (1) شكل
 .م5015في المياه العذبة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة عام           

 
 (.5)البيانات الواردة بجدول : المصدر

 
 Profit Maximizing Outputم للربح عظ  حجم اإلنتاج الم  

المزرعي سعر المع متوسط  MC التكاليف الحديةبمساواة م للربح ظ  ع  م اإلنتاج الم  تحديد حجأمكن 
 :م كما يلي5015عام  طن/ ألف لاير 0214البالغ  PY لألسماك
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                                  MC  =  PY 
 

  
 

ي ز"وباستخدام القانون   :عظمة للربحعلى كمية اإلنتاج الميتم الحصول " الم م 
 

  
 

  
 

السمكي في المياه العذبة بمنطقتي  اإلستزراعة لربح مشاريع م  عظ  كمية اإلنتاج الم   وهذا يعني أن  
م للربح عن متوسط عظ  مزرعة، وبالتالي يزيد اإلنتاج الم  /طن 22218تبلغ الرياض ومكة المكرمة 

 .لايرألف  902914 بحوالي طن بقيمة تقدر 58452يع بنحو اإلنتاج السمكي الراهن للمشار 
 تقدير الحد األدنى للسعر الذي تقبله المشاريع لعرض إنتاجها من األسماك

تم تقدير الحد األدنى للسعر الذي يقبله المزارعون لعرض إنتاجهم من خالل معرفة أدنى نقطة لمتوسط 
روع يستمر في إنتاج األسماك طالما أن سعر بيع مشال، أي أن (م5001غانم،)التكاليف المتغيرة 

الوحدة من الناتج أكبر من أو يساوي أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة، ويتم ذلك من خالل 
جراء التفاضل األول لها ومساواتها بالصفر كما يلي  :اشتقاق دالة متوسط التكاليف المتغيرة وا 

 

 
 

 
 

ول على كمية الناتج عند أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة أمكن الحص( 18)ومن المعادلة رقم 
أمكن ( 12)وبالتعويض في دالة متوسط التكاليف المتغيرة رقم . طن 12488 بحواليوالمقدر 

طن، وتعتبر هذه القيمة /لايرألف  8511وهي الحصول على أدنى قيمة لمتوسط التكاليف المتغيرة 
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للنظرية  وفقا  السمكي  اإلستزراعممارسة نشاطه في ت ج أو يستمر في م ن  الأقل سعر يمكن أن يبيع به 
 .االقتصادية

 

 منطقتي الرياض ومكة المكرمةبالسمكي في المياه العذبة  اإلستزراعدالة العرض لمشاريع 
تمثل دالة العرض الجزء الصاعد من منحنى التكاليف الحدية الواقع أعلى منحنى متوسط التكاليف 

منطقتي أسماك المياه العذبة ببالتالي يمكن تحقيق ذلك من خالل اشتقاق دالة عرض و  ،المتغيرة
ادلة ـللمع وفقا   PYائد ـعر السـبالس MCدية ـالتكاليف الحدالة اواة ـة بمسـة المكرمـالرياض ومك

 :التالية
 

 
 

 
 

ي ز، وباستخدام   :التالية( 19)رقم  الواردة بالمعادلةدالة العرض أمكن الحصول على القانون الم م 
 

 
 

 (P > 11.82) إذا كانت   
 

 السمكي اإلستزراعمرونة دالة العرض لمشاريع 
ف مرونة العرض السعرية بأنها التغير النسبي في الكمية المعروضة من سلعة معينة مقسوما  على عر  ت  

رن عند المستويات المختلفة من مالالعرض غير إلى مرونة قيمة التشير و . التغير النسبي في سعرها
ويتضح من . المعروضة أي أن التغير النسبي في السعر يقابله تغير نسبي أقل في الكمية ،األسعار

 ويعزى ذلك إلى أن   ،صحيحالأقل من الواحد العرض مرونة قيمة  أن  ( 2)البيانات الواردة بجدول 
وخاصة في مشاريع اإلستزراع السمكي،  إنتاج األسماك من األحياء المائية التي ال يمكن التحكم في

 . المدى القصير
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مشاريع لنتاج السعر المزرعي واإلمرونة العرض عند المستويات المختلفة من  (3)جدول 

 .م2112منطقتي الرياض ومكة المكرمة عام بالسمكي في المياه العذبة  اإلستزراع

 (ألف لاير)عي السعر المزر (طن)مقدار الناتج السمكي  مرونة العرض

- 181312 0085 

0351 218321 01 

1318 818351 08 

131. 11.318 01 

1388 12.311 51 

1385 111315 55 

1321 1.131. 51 

1328 111318 58 

1322 10.381 51 

132. 1113.1 .1 

1325 1113.1 .5 

1320 011131. .1 

1320 01.1301 .8 

1321 01813.0 .1 

 (.01)حسبت من المعادلة رقم جمعت و: المصدر

 

 التوصيات
حث مشاريع ( 1: )يمكن التوصية بما يليمن خالل النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة فإنه 

خفض العمل على ( 5)االستزراع السمكي على زيادة إنتاجها حتى تنتقل لمرحلة االنتاج االقتصادي، 
ناسبة وذلك لتخفيض تكلفة اإلنتاج لمشاريع تكلفة األعالف والكهرباء من خالل إيجاد بدائل م

 .االستزراع السمكي بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة
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Abstract: This study at estimating the production cost function of fresh water fish farming in Riyadh and 

Makkah Regions, Saudi Arabia using econometric analysis. Results indicated that: (1) Total production cost 

was estimated at SR 52800/donum (1000 square meters). (2) Running costs ranked first among the cost 

structure being (81.32%) of the total production cost compared to 18.68% for fixed costs. (3) Average actual 

production was 153.3 tons/farm, whereas marginal cost was SR 11900 /ton, while average total cost was SR 

16800 /ton. (4) Cost elasticity was estimated at 0.71. (5) Average optimum production was estimated at 527.3 

tons, which is greater than the average actual production by 374 tons and valued at SR 5.25 million at an 

average sale price of SR 14050 /ton. (6) Profit maximizing output was estimated at 578.6 tons/farm, which is 

greater than the profit maximizing output by 425.26 tons and valued at SR 5.975 million. (7) The minimum 

price accepted by fish farmers was estimated at SR 11800 /ton, meaning that farmers will continue in 

business as long as the average sale price equals or greater than the minimum average variable cost. (8) 

Supply price elasticity for fresh water fish was low in Riyadh and Makkah due to short run risk and 

uncertainty involved with fish farming.(9) This study recommends the need to increase the production 

of fresh water fish farming projects at Riyadh and makkah regions, in order to move to economic production 

stage. 

 

Key words: Production Cost, Fish Farming projects, Riyadh and Makkah. 

 

 


