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 ألحواض تربية االمساك يف حمافظة االنبار تقيين الكلف األقتصادية
 )دراسة يف اجلغرافية األقتصادية(

 جناى صكر عبذ القره غويل نظري صبار محذ احملوذيد. .م.أ
علوم لرتبية للكلية ا –جاهعة األنبار 

 اإلنسانية
 

 املستخلص
إن من أىم األسباب الرئيسية النخفاض انتاج االسماك ىو إرتفاع تكاليف اإلنتاج 
والذي يؤشر إلى تراجع كفاءة إستخدام الموارد اإلقتصادية لذا ال بد من دراسة تكاليف اإلنتاج 

 لموصول إلى الحجم األمثل لمزارع األسماك في منطقة الدراسة.
وقد اظير البحث إن إيرادات األحواض في منطقة الدراسة كانت اعالىا في الكرمة 

  – 1,440.0 –2,529.0  –6,0480.0 ) تمييا القائـم ثم الصقالوية والفموجة والخالدية
كما ان تكاليف األنتاج كانت األعمى في كل من  مميون دينار عراقي ( 1,057.5–1,350.0

 – 610.50 – 1,492.95الفموجة والخالدية عمى التوالي )و  والصقالويةالكرمة تمييا القائم 
ي لذلك كانت األربـاح أعمـى فـي كل ـ( مميون دينار عراق260.85 – 333.00 – 355.20

 – 1,918.5 – 4,555.1وجـة والخالديـة عمـى التوالـي )من الكرمـة والصقالوية والفم
وىذا يدل عمى أن األحواض تكون عراقي,  مميون دينار( 796.7 – 1,017.0 – 1,084.8

مجدية من الناحية األقتصادية إذ تكون مربحة طيمة موسم التربية نتيجة مالئمة الظروف 
 .المناخية وخموىا من األمراض أضافة إلى الخبرة الفنية لمربي األسماك في منطقة الدراسة

Abstract 

 one of the main reasons for the decline in fish production is high 
production costs which indicates declining economic efficiency must examine 
production costs to reach the optimum size for fish farms in the study area. 

Research has shown that ponds in the study area were highest in karma, 
followed by Vladislav then  saqlawiyah  Fallujah  Khalidiya (6,048.0  – 2,529.0 – 
1,440.0 – 1,350.0 – 1,057.5) million dinars, as production costs in both vine 
followed by walsklauet-based Al Fallujah, respectively (1,492.95 – 610.50 -
355.20 - 333.00 – 260.85) million Iraqi dinar for the dividends declared in each 
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of the vineyard of walflog e walsklauet and Khaldi had been h respectively (4,-1, 
555.1 918.5-1, 084.8-1, 017.0 - 796.7) million Iraqi dinars as a result of 
favourable weather conditions and expertise, this indicates The ponds are 
economically viable as be profitable throughout the growing season as a result of 
favorable climatic conditions and free of diseases in addition to the expertise of 
the fish farmers in the study area. 

 املقذهة:
من أىم المصادر البروتينية الرخيصة التي يجب أستثمارىا وزيادة  تعد األسماك

( من البروتين 24 %أنتاجيا لتقميل الطمب عمى المنتجات الحيوانية األخرى إذ توفر )
(, كما تعد أحدى الميادين التنمويو 40 %الحيواني بينما توفر المحوم األخرى بأنواعيا )

ادي ىام ساىم في رفع قيمة الناتج المحمي وفي الميمة نظرًا لما تشكمو من مصدر أقتص
ة في تعزيز األمن الغذائي تطوير الصناعات الغذائية فضاًل عن مساىمة الثروة السمكي

, وعمى الرغم من توفر األمكانيات الكبيرة لمموارد المائية في العراق والظروف البيئية (1)لمبالد
وة السمكية تعاني من تراجع واضح في اإلنتاج المالئمة لتربية وأستزراع األسماك اال أن الثر 

ن من أىم األسباب الرئيسية ليذا التراجع ىو إرتفاع تكاليف  مقارنة مع إزدياد الطمب عمييا, وا 
اإلنتاج والذي يؤشر إلى تراجع كفاءة إستخدام الموارد اإلقتصادية لذا ال بد من دراسة تكاليف 

 .األسماك في منطقة الدراسة اإلنتاج لموصول إلى الحجم األمثل لمزارع
 هشكلة البحث:

 تتمثل مشكمة البحث في:
اظيار اىم العوامل الجغرافية المؤثرة في ارتفاع تكاليف انتاج االسماك في منطقة  -1

 .الدراسة
في منطقة الدراسة يحتل المركز االول في ارتفاع  اإلداريةتحديد أي من الوحدات  -4

 .تكاليف وايرادات االسماك
 البحث:فرضية 

تعد الخبرة الفنية وتكاليف شراء االعالف من اىم العوامل  تتمثل فرضية البحث في:
 .المؤثرة في ارتفاع تكاليف تربية وانتاج االسماك وتباينيا في اقضية منطقة الدراسة
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 حذود البحث
تتمثل حدود البحث بالحدود االدارية لمحافظة االنبار كما ىو موضح في الخريطة 

  .(2وبوحداتيا االدارية المشمولة بالدراسة كما ىو موضح في الخريطة رقم ) (1رقم )
 ( موقع محافظة األنبار من العراق1الخارطة )

 
 

 في محافظة األنبار اإلدارية( الوحدات 2الخارطة )

 
لسنة  1:1000000, مقياس اإلداريةالمصدر: وزارة الري, الييئة العامة لممساحة خريطة محافظة األنبار 

2000. 
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  املصطلحات واملفاهين
  :األحواض الرتابية: اواًل

ىي عبارة عن مسطح مائي مصمم بطريقة يمكن بواسطتيا تصريف المياه الموجودة 
داخمو كميًا بسيولة بينما تكون األحواض التي ال يمكن السيطرة عمى تصريف المياه منيا كميًا 

إن تربية األسماك في األحواض الترابية ىي أحدى أساليب  .ال يمكن السيطرة عمى أنتاجيا
األستزراع السمكي والتي تتميز بأنخفاض تكاليف األنتاج فييا نظرًا لحصول األسماك عمى 
أحتياجاتيا الغذائية أو الجزء األكبر منيا من العناصر الغذائية المتوفرة في مياه الحوض 

  .سميد الطبيعي أو الكيميائي ليذه األحواضالترابي والتي يمكن تنميتيا عن طريق الت
إن أسموب تربية األسماك في األحواض الترابية في مساحات كبيرة من األراضي 
وتوفير المياه الألزمة ليا يتميز بأسموب األدارة البسيط والذي ال يحتاج إلى خبرة كبيرة لدى 

توفير تكاليف التغذية والتي تمثل المنتج في مقابل أنخفاض تكاليف األنتاج المتمثمة أساسًا في 
الجزء األكبر من تكاليف التشغيل كما إن نوع األنتاج يصبح غير مجدي أقتصاديًا وخاصة 

, إن ىذه (4)اع السمكي وترشيد أستيالك المياهمع أرتفاع قيمة األراضي الصالحة لألستزر 
حة ضمن ضوابط الطريقة تقوم عمى أساس حرية المربي في أختيار الموقع وتحديد المسا

 .تقررىا لجنة الكشف الرسمية من مديرية الزراعة وىي أحدى مستمزمات منح األجازة الحكومية
إن أسموب نقل صغار األسماك إلى الحوض في البداية تكون بسيارات خاصة بعد أن 
 يتم تغميف الحوض بالنايمون ووضع كميات من الماء النظيف لضمان عدم موت األسماك

ثمث  إلى الحوض أو تنقل األصبعيات في أكياس نايمون بعد أن يتم ملء لنقلخالل مسافة ا
األوكسجين عمى شكل فقاعات, ويجب أن يكون موقع الحوض قريب  الكيس بالماء ويضخ فيو

 من نير الفرات إذ ال غنى عن المياه ألدامة حياة األسماك ويتم زيادة مياه الحوض بأستمرار
عند نقصيا بسبب عامل التبخر وأمتصاص األرض لو إذا كان موقع الحوض مجاور لسطح 

, يعتبر أستخدام األحواض (3)الحوض منخفض مما يؤدي إلى أنخفاض منسوب المياه في
الترابية من الطرق التقميدية القديمة التي كانت وما تزال تستخدم لحد اآلن في عمميات التربية 

ظرًا لممشاكل التي تواجو المربي في حالة أستخداميا ومنيا )توفير حصة ولكنيا غير مجدية ن
, اليالكات الغير المنظورة من األمراض والسرقات والطيور , صيانة األحواضمائية مناسبة

وغيرىا من المعوقات( من ناحية وعدم جدواىا من الناحية األقتصادية نظرًا ألرتفاع تكاليف 
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تقدر أنتاجية الدونم الواحد من األحواض حوالي طن واحد من تشغيميا من ناحية أخرى إذ 
األسماك خالل موسم تربية واحد إذا كانت الظروف البيئة مثالية وىذا صعب الحصول عميو 

الطرق ( أشير مقارنة ب6-8في األحواض طويل إذ يستغرق من ) ويعتبر موسم تربية األسماك
 .(2)األخرى المتبعة في التربية

( والخريطة 1لتوزيع األحواض الترابية في محافظة األنبار فأن الجدول ) أما بالنسبة
( يوضح ذلك إذ يكون في الفموجة حقمين لتربية األسماك إذ تكون المساحة 1( والشكل )3)

( أحواض مستطيمة الشكل وتكون نسبة 5( دونم ويتكون من )10المائية لمحقل األول )
( طن 3.75( أشير فيكون )6ج كل حوض خالل )%(, أما أنتا5 اليالكات في كل حوض )
( كغم, أما مصدر الحصول عمى الصبعيات 2.5( أشير )6 – 8ويبمغ وزن السمكة خالل )

( 50يكون من مصدر أىمي ىو مفقس الرضوانية, أما المساحة المائية لمحقل الثاني فيبمغ )
( وحدة من 7.500( أحواض وتكون طاقة كل حوض في الحقمين )7دونم ويتكون من )

( دينار عراقي, وأن تكمفة أنشاء 350األصبعيات, أما سعر األصبعية عند الشراء فيكون )
( 20,000,000الحوض من شراء المضخات المائية واألجيزة الخاصة بالحوض تبمغ )

( الف دينار عراقي شيريًا, 250,000عشرون مميون دينار عراقي, أما كمفة الكيرباء فتبمغ )
( 900( دينار عراقي لكل )100,000يارة المخصصة لنقل األصبعيات فتبمغ )أما أجور الس

 .( دينار عراقي لمكيمو غرام الواحد6000كيمو غرام من السمك, أما سعر البيع فيبمغ )
في محافظة األنبار لسنة  ( التوزيع الجغرافي ألحواض التربية السمكية وأنتاجيا1الجدول )

(2013) 
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 (2013لسنة )عدد األحواض الترابية في منطقة الدراسة : (3الخارطة )

 
 (1باألعتماد عمى الجدول ) :المصدر            

 

 (2013( عدد األحواض الترابية في منطقة الدراسة لسنة )1الشكل )

 
 (1باألعتماد عمى الجدول ) :المصدر           
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( إن عدد األحواض الترابية في منطقة الكرمة أكثر 1( والشكل )3توضح الخريطة )
من بقية الوحدات األدارية األخرى وذلك نتيجة قدم ىذا النشاط فييا وتراكم الخبرة الفنية, ثم 

 .تمييا القائم في عدد األحواض الترابية ثم الصقالوية والخالدية
الكيرباء أو  ىناك عدة مشاكل يواجييا مربي األحواض منيا قمة األعالف وأنعدام

, أما األحواض الغير مجازة في (2)ليالً شحتيا, ويفضل أصحاب تمك األحواض ممؤىا بالماء 
( حوض وال يمكن الحصول عمى معمومات عنيا لتيرب أصحابيا 40الفموجة فيبمغ عددىا )

خوفًا من الضرائب المفروضة عمييا, أما في الخالديـة فقـد بمغ عدد األحواض المجازة فييا 
( دونـم لكـل 10( دونـم ومسـاحة أثنان منيـا )7( أحواض تبمغ مساحة أحد األحواض )9)

( دونم, أما الطاقة األستيعابية فتبمغ من 5 – 3, وتبمـغ مسـاحة األحـواض األخرى )حوض
( 7( أصبعية لكل دونم, أما األحـواض غيـر المجـازة قانونيـًا فيبمـغ عددىـا )1000 – 1500)

( دونم لكل حوض, أما بالنسبة لوزن السمكة 1 – 4حتيا المائيـة تتـراوح مـن )أحـواض ومسـا
( أحواض 4, أما في الكرمة فيبمغ عدد األحواض فييا )(2)( كيمو غرام2.5عند البيع فيبمغ )

وىذا يشير إلى أنو ليس من وحدة أدارية في محافظة األنبار تضاىي الكرمة في ىذا النشاط 
ىذا النشاط فييا وتراكم الخبرة الفنية وضمان الربح, أما في القائم فأن عدد الزراعي نتيجة لقدم 

( حوض لكنيا متوقفة عن العمل بسبب الظروف األمنية 25األحواض المجازة فتبمغ )
واألقتصادية التي يمر بيا البمد عدا حوضين فقط ال زالت تعمل لحد اآلن, أما األحواض 

, أما في (2)ا من قبل أصحابيا بامر من الدولةردمي( حوض تم 14الغير مجازة  فتبمغ )
حديثة فال يوجد فييا أي حوض ترابي إذ تم جميعًا من قبل الدولة وأحالة أصحابيا إلى القانون 

( ألنيا غير مجازة رسميًا, أما في ىيت فأن األحواض الترابية الغير مجازة فقد تم ردم 595)
والتجاوز عمى الحصـة المائيـة, أما األحواض المجازة معظميا وذلك بسـبب أسـتيالكيا المائـي 

( حوض ويقع عمى مكان مرتفع وتستخدم فيو النحالة لغرض رفع المياه من 1فعددىا )
المناطق المنخفضة إلى األماكن المرتفعة, ويستخدم أنتاجيا لغرض سد حاجة األستيالك 

( 6أما وزن السمكة خالل ) ,( سمكة1000العائمي فقط وتكون طاقة الدونم الواحد فييا )
( كيمو غرام, ويتم الحصول عمى األصبعيات من مفقس الصويرة 2 – 2.5أشير فيبمغ من )

( دينار عراقي لألصبعية الواحدة, 350عمى شكل دوديات أو يرقات أو عمر يومين وبسعر )
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واض ويالحظ إن كمية األنتاج في عموم منطقة الدراسة يكون منخفض قياسًا إلى عدد األح
 .( يوضح كمية األنتاج في منطقة الدراسة2( والشكل )4, والخريطة )(8)الترابية

 (2013( أنتاج األحواض الترابية في منطقة الدراسة لسنة )4الخارطة )

 
 (1باألعتماد عمى الجدول )           

 

 (2013( أنتاج األحواض الترابية / طن لسنة )2الشكل )

 
 (1عمى الجدول ) باألعتماد: المصدر       
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( إن أنتاج األحواض في الكرمة يكون أعمى من بقية 2( والشكل )4توضح الخريطة )
أنتاج األحواض السمكية في الوحدات األدارية األخرى تمييا القائم ثم الفموجة والصقالوية عمى 

 .التوالي
 :ثانيًا: األؼفاص العائمة

حتى وزن التسويق في حيز مغمق من جميع الجوانب ويسمح  تعني تربية األصبعيات
لى األقفاص وتتميز األقفاص بكونيا ال تتطمب مقننات مائية أضافية  الحيز بحركة الماء من وا 
بل يستغل أي جسم مائي طبيعي عذب أو مالح وال تتطمب أراضي ألقامتيا فيي أقل أحتياجًا 

( ضعف ما تنتجو نفس 50من نوع سمكي إذ تنتج ), ويمكن أن يربى فييا أكثر (2)لرأس المال
إلى عمالة كثيرة, وكذلك لسيولة جمع  المساحة المائية من األحواض الترابية مع عدم األحتياج

األسماك وتسويقيا مما يدر ربحًا كبيرًا, وأيضًا لسيولة المالحظة اليومية والرعاية والتغذية 
وحماية األسماك من السرقة ومن األعداء الطبيعية )الطيور, الضفادع, المفترسات(, كما 

في الصيد لطبيعة أراضييا وسيولة يعتبر وسيمة لتربية األسماك في األجسام المائية الصعبة 
الصيد والفحص والمراقبة وسيمة التحوير والتوسع, كما إن األقفاص تتشابو مع الحضائر في 
زراعة السمك في الماء خالفًا لألحواض والمجاري والحفر التي يزرع فييا السمك عمى 

  .3( م1 – 5000األرض, إذ تبدأ أحجام األقفاص من )
الموقع المالئم لألقفاص العائمة والتي تضمن نجاح المشروع  وىناك شروط ألختيار
 -وتشغيمو بأقل التكاليف وىي:

غير ميمة  درجة الحرارة التي تعتمد عمى درجة حرارة الجو والمموحة: الشرط األول
, والتأكد من الفضالت الصناعية التي ترمى في المياه الجارية في الموقع بالنسبة لممياه العذبة

ن  كانت المسافات بعيدة عن موقع المشاريع السمكية ويجب تجنب المواقع المموثة إذ حتى وا 
تتخذ بعض المواد العالقة في الماء مع األوكسجين وتكون بعض المركبات السامة أحد 
األسباب التي تفشل المشروع مثل نمو الطحالب والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى نسبة 

  .ئي أو التيارات المائية في الموقعاألوكسجين وسرعة التبادل الما
يتمثل في العمق إذ يجب أن تكون األسماك بعيدة عن قعر المسطح  :الشرط الثاني

( م 4 – 6( م والعمق المفضل لممسطح المائي يكون بين )0.5 – 1المائي بمسافة آمنة من )
  .ويجب أن تكون األقفاص محمية وفي مواقع ال تؤثر عمييا األمواج أو الرياح
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يتمثل في أستحصال موافقات ضمن الشروط القانونية لنصب األقفاص  :الشرط الثالث
في المسطحات المائية وسيولة الوصول لمموقع لغرض األدارة والمراقبة والقرب من األسواق 

  .وذلك إليصال المنتوج إلى األسواق أو مستمزمات المشروع
يمكن وضع األقفاص في أي مسطح مائي سواء كان مجرى أو نير أو بحيرة أو ترعة 
ورغم أختالفيا في طبيعة ونوعية مياىيا اال أن مواصفات المياه التي تعتبر أكثر مالئمة ليذا 

, ونسبة األوكسجين الذائب بيا 2( م20 – 24الغرض ىي أن تكون درجة حرارتيا من )
(, وأن يقل تركيز األمونيا 7 – 8ورقم األس اليايدروجيني من ) ( أجزاء من المميون,6–10)

( جـزء في المميـون, وأن تكـون خاليـة من أي نـوع من التمـوث وأن ال يقـل العمـق عن 0.4عن )
 .( م / ثا5 – 10ون متجددة وسرعة التيار بيا من )وأن تك ( م,1.5)

( 5( وخريطة )2ة فأن الجدول )أما بالنسبة لتوزيع األقفاص في حدود منطقة الدراس
ن ىذا العدد ال زال 800يوضح إن عدد األقفاص في حدود منطقة الدراسة ىي ) ( قفص وا 

والجداول الممحقة  قمياًل قياسًا إلى توفر الخصائص الجغرافية الطبيعية المتمثمة بنير الفرات
ضمن سكان المحافظة  , وكذلك توفر األيدي العاممة ووجود الكثير من ذوي القدرة الماليةبو

فمن حيث المقارنة من الوحدات األدارية وعدد األقفاص ومستوى أنتاجيا فيكون قمياُل مقارنة 
( 7.6بمستوى حاجة السكان والزيادة المتتالية فيو إذ يكون المعدل العام ألنتاج القفص الواحد )

  .طن سنوياً 
نتاجياالتوزيع الجغرافي ألقفاص تربية األسماك : (2الجدول ) في منطقة الدراسة  المجازة وا 

 (2013خالل سنة )

 
األنتاج الحيواني )داخمية  المصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة محافظة األنبار, قسم الثروة الحيوانية, جداول

  .4213غير منشورة(, 
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 (2013عدد األقفاص في منطقة الدراسة لسنة ): (5الخارطة )

 
 (2باألعتماد عمى الجدول ): المصدر              
 

( توضح أنتاج األقفاص في منطقة الدراسة, وعند مقارنة ىذا األنتاج 6والخريطة )
بحصـة الفـرد المسـتيمك الواحـد من غيـر الرضـع في منطقـة الدراسة فتمك الحصة ال تزيد عن 

بطريقة األقفاص عمى الرغم من إن العائمة الواحدة  ( كغم سنويًا من األسماك المرباة3)
المحدودة العدد بوسعيا أن تأكل ىذه الحصة بوجبة غذائية واحدة من أيام السنة فأن المتداول 

( 75ويتحمل كل قفص مقدار ) 3( م24عند منتجي األسماك إن حجم القفص الواحد يساوي )
( كغم وتكرار ىذه العممية 2بيتيا بـ )( أشير عمى تر 6سمكة كفية يقدر وزنيا بعد مرور )

ن عدد الكفيات يفترض أن يكون  ( (X 800 X 75 24 = 1,440,000مرتين في السنة وا 
( في كمتا الوجبتين في السنة فيكون 2,880,000سمكة في الوجبة الواحدة وىو يعادل )

  .(12)( سمكة3600نصاب القفص الواحد يساوي )
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 (2013السمكية في منطقة الدراسة لسنة )( أنتاج األقفاص 6الخارطة )

 
 (2باألعتماد عمى الجدول ) :المصدر                   

 

 ثالثًا : التكاليف األؼتصادية

المستخدمة في العممية  يدفع مقابل جميع خدمات الموارد ىي مجموع قيمة ما
تعد األسماك من أىم المصادر البروتينية الرخيصة التي يجب أستثمارىا وزيادة و . (11)األنتاجية

( من البروتين 24 %أنتاجيا لتقميل الطمب عمى المنتجات الحيوانية األخرى إذ توفر )
(, كما تعد أحدى الميادين التنمويو 40 %الحيواني بينما توفر المحوم األخرى بأنواعيا )

ن مصدر أقتصادي ىام ساىم في رفع قيمة الناتج المحمي وفي الميمة نظرًا لما تشكمو م
تطوير الصناعات الغذائية فضاًل عن مساىمة الثروة السمكية في تعزيز األمن الغذائي لمبالد, 
وعمى الرغم من توفر األمكانيات الكبيرة لمموارد المائية في العراق والظروف البيئية المالئمة 

أن الثروة السمكية تعاني من تراجع واضح في اإلنتاج مقارنة مع  لتربية وأستزراع األسماك اال
ن من أىم األسباب الرئيسية ليذا التراجع ىو إرتفاع تكاليف اإلنتاج  إزدياد الطمب عمييا, وا 

بد من دراسة تكاليف اإلنتاج تخدام الموارد اإلقتصادية لذا الوالذي يؤشر إلى تراجع كفاءة إس
( يبين 3ومن تحميل الجدول ) .لمزارع األسماك في منطقة الدراسة لموصول إلى الحجم األمثل

( مميون دينار عراقي في حدود منطقة 5.550.000كمفة أنتاج الدونم الواحد بمغ )إن مجموع 
 .الدراسة
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لسنة  الكمية لمدونم الواحد لمشروع تربية األسماك في منطقة الدراسةالتكاليف  (3الجدول )
(2013) 

 اننسثح % قيمح انركهفح انكميح أً انعذد تنٌد انركانيف

 14.86 825,000 طن        4 أعالف

 9.45 525,000 1500 أصثعياخ

 0.36 20,000 ـــ مهح

 9.00 500,000 1 انحارس خالل شير ًاحذ انعامم أً

 1.80 100,000 طن ًاحذ اننقم

 2.88 160,000 ترميم ًاحذ انٌقٌد

 2.16 120,000 ـــ ذكانيف أخرٍ

 1801 1,000,000 نهذًنم انٌاحذ إيجار األرض

 18.01 1,000,000 نهذًنم انٌاحذ حفر انحٌض

 5.40 300,000 ـــ نصة انٌاتح

 18.01 1,000,000 1 مضخح انماء

 100% 5,550,00 ـــ انمجمٌع

 .المصدر: باألعتماد عمى األستمارة األستبيانية في منطقة الدراسة  
 

( يبين إن إيرادات األحواض في منطقة 3والشكل ) 7)خريطة )ال( و 4جدول )الأما 
 – 6,048.0الصقالوية والفموجة والخالدية ) الدراسة كانت في الكرمة أعمى تمييا القائـم ثم

  .( عمى التوالي1,057.5 – 1,350.0 – 1,440.0 – 2,529.0
افظة االنبار مناطق مح في مختمف ( تكاليف وايرادات احواض تربية االسماك4جدول )ال

 مميون دينار()
 انرتح ذكانيف اإلنراج اإليراداخ انفعهيح اإلنراج / طن انٌحذج اإلداريح

 1017 333 1350 225 انفهٌجح

 4555.05 1492.95 6048 1008 انكرمح

 1084.8 355.2 1440 240 انصقالًيح

 127.125 41.625 168.75 28.13 انعامريح

 796.65 260.85 1057.5 176.25 انخانذيح

 127.125 41.625 168.75 28.13 انرمادي

 288.15 94.35 382.5 63.75 انذًالب

 127.125 41.625 168.75 28.13 ىيد

 127.125 41.625 168.75 28.13 راًه

 1918.5 610.5 2529 421.50 انقائم

 10168.65 3313.35 13482 2247 انمجمٌع

 (1باألعتماد عمى جدول ) :المصدر
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 . دينار عراقي( 555.0000بمغ متوسط كمفة حوض السمك لمدونم الواحد )
 .(14)الكمية× األيرادات = السعر 
 .التكاليف –الربح = األيرادات 

 (2013لسنة ) في محافظة األنبار تكاليف وأيرادات أحواض تربية األسماك (7خارطة )ال

 
 (4باألعتماد عمى جدول ) :المصدر               

 
 في محافظة االنبار )مميون دينار( دات احواض تربية االسماكاتوزيع اير  (3شكل )ال

 
 (4المصدر: باألعتماد عمى جدول )             
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( مميار دينار 6( نجد إن أعمى األيرادات تحققت في الكرمة وتجاوزت )3من الشكل )
( مميار دينار, بينما نجد إن أقل إيرادات 2.529عراقي, ثم تمتيا القائم وبمغ حجم األيرادات )

 .( مميون دينار عراقي168.8وجدت في راوة وىيت والعامرية وبمغت )
( تكاليف األنتاج في كل من الكرمة تمييا القائم والصقالوية والفموجة 4يوضح الشكل )
( 260.85 – 333.00 – 355.20 – 610.50 – 1,492.95والخالدية عمى التوالي )

وجـة ينار عراقي لذلك كانت األربـاح أعمـى فـي كل من الكرمـة والصقالوية والفممميون د
( 796.7 – 1,017.0 – 1,084.8 – 1,918.5 – 4,555.1والخالديـة عمـى التوالـي )

( وىذا يدل عمى أن 5نتيجة مالئمة الظروف المناخية والخبرة الفنية وكما موضح في الشكل )
األحواض تكون مجدية من الناحية األقتصادية إذ تكون مربحة طيمة موسم التربية نتيجة 
مالئمة الظروف المناخية وخموىا من األمراض أضافة إلى الخبرة الفنية لمربي األسماك في 

  .منطقة الدراسة
 نبار )مميون دينار(في محافظة األ أحواض تربية األسماكأنتاج توزيع تكاليف  (4شكل )ال

 
 (4المصدر: باألعتماد عمى جدول )      

 
( مميار 1.492( نجد إن أعمى التكاليف تحققت في الكرمة وتجاوزت )4من الشكل )

( مميون دينار, بينما نجد إن أقل 610دينار عراقي, ثم تمتيا القائم وبمغ حجم التكاليف )
 .( مميون دينار عراقي41.6العامرية وبمغت ), الرماديالتكاليف تحققت في راوة, ىيت 
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محافظة االنبار )مميون  توزيع ارباح احواض تربية االسماك في مختمف مناطق (5الشكل )
 دينار(

 
 (4المصدر: باألعتماد عمى جدول )    

 
( مميار 4.555( نجد إن أعمى األرباح تحققت في الكرمة وتجاوزت )5من الشكل )
( مميار دينار عراقي, بينما نجد إن 1.918القائم وبمغ حجم األرباح فييا )دينار عراقي, ثم 

 .( مميون دينار عراقي127.1, الرمادي والعامرية وبمغت ), ىيتأقل األرباح تحققت في راوة
 3( م4 × 3 × 2تكمفة أنشاء قفص مساحتو ) (5الجدول )

 قيمح انركهفح انكميح أً انعذد ذكهفح أنشاء انقفص

 650.000 14.4 تهد ( أعالف )

 2.700.000 1800 كفياخ

 250.000 ـــ أدًيح أً مضاداخ حيٌيح

 500.000 1 أجرج انعامم خالل شير

 100.000 طن ًاحذ اننقم

 6.000.000 1 كهفح أنشاء انقفص ًانمعذاخ ًانشثاك

 250.000 ـــ ذكانيف أخرٍ

 10.450.000 ـــ انمجمٌع

 الدراسة الميدانية :المصدر
 

( يبين 5أما من ناحية تكاليف أنتاج األقفاص السمكية في منطقة الدراسـة فالجـدول )
 ( مميون دينار عراقي,10,450.000ىي ) 3( م24إن مجمـوع تكاليـف قفص مسـاحتو )

في حدود منطقة الدراسة,  األقفاص( أيرادات 6والشكل )8) ( والخريطة )6ويوضح الجدول )
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ة والرمادي والخالدية والفموجة وىيت وعنو وحديثة والقائم وراوه ـرمإذ بمغت إيرادات أقفاص الك
(6720 – 6348 –  5836.8 – 5551.2 – 1308 - 247.2 - 4711.8 -  780-  

 .( مميون دينار عمى التوالي753
مميون )محافظة االنبار  قفاص االسماك في مختمف مناطقأتكاليف وايرادات  (6جدول )ال

 دينار(

  .(2باألعتماد عمى الجدول ) :المصدر
 

 (2013لسنة ) في محافظة األنبار توزيع إيرادات األقفاص (8الخارطة )

 
 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )                  

 انرتح انركانيف االيراداخ االنراج انمنطقح

 4140 1411 5551.2 925.2 انفهٌجح

 5048 1672 6720 1120 انكرمح

 4374 1463 5836.8 972.8 انخانذيح

 4760 1588 6348 1058 انرمادي

 3458 1254 4711.8 785.3 ىيد

 942.3 365.8 1308 218 حذيثح

 142.7 104.5 247.2 41.2 عنو

 544 209 753 125.5 راًه

 487.4 292.6 780 130 انقائم

 0 0 0 0 انرطثح

 23896 8360 32256 5376 انمجمٌع
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 (2013لسنة ) األقفاص في محافظة األنبارإيرادات  (6الشكل )

 

 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )           
 

 ( دينار عراقي 10450000بمغ متوسط كمفة قفص السمك )
 الكمية× األيرادات = السعر 
 التكاليف -الربح = األيرادات 

( مميون 6720( نجد إن أعمى األيرادات تحققت في الكرمة وبمغت )6من الشكل )
( مميون دينار عراقي, بينما 6348دينار عراقي, ثم تمتيا الرمادي وبمغ حجم األيرادات فييا )

 .( مميون دينار عراقي247.2نجد أقل األيرادات قد سجمت في عنو وبمغت )
( تكاليف األنتاج في األقفاص العائمة في حدود 7الشكل )و 9) الخريطة )بينما توضح 
ت أعمى التكاليف في الكرمة والرمادي والخالدية والفموجة وىيت وحديثة منطقة الدراسة إذ سجم

 - 292.6 - 365.8 - 1254 – 1411 - 1463 - 1588 1672 -والقائم وراوة )
 .عمى التوالي ( مميون دينار209
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 (2013لسنة ) في محافظة األنبار توزيع تكاليف األقفاص العائمة (9الخارطة )

 
 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )                

 
 (2013لسنة ) تكاليف األقفاص في محافظة األنبار (7الشكل )

 
 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )         

 
( مميون 1672( نجد إن أعمى التكاليف سجمت في الكرمة وبمغت )7من الشكل )

( مميون دينار عراقي, بينما 1588)دينار عراقي, ثم تمتيا الرمادي إذ بمغ حجم التكاليف فييا 
  .( مميون دينار عراقي104.5نجد أقل التكاليف قد سجمت في عنو وبمغت )
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أما بالنسبة لألرباح فكانت أعمـى فـي الكرمـة والخالديـة والفموجة وىيت وحديثة والقائم 
 – 487.4 – 942.3 – 3458– 4140 – 4760 - 4374 - 5048وراوة إذ بمغت )

( أما 8( والشكل )10في الخريطة ) وضحن دينار عراقي عمى التوالي وكما م( مميو 544
بالنسبة لبقية األقفاص العائمة في حدود منطقة الدراسة كانت أيراداتيا مرتفعة وتكاليفيا أقل 

رفع  وبالتالي كانت ىذه المشاريع مربحة لكنيا تحتاج إلى دعم من الدولة لذلك البد من
واض في حدود منطقة الدراسة وفي كافة الوحدات األدارية وذلك من أنتاجية األقفاص واألح

خالل إقامة الندوات من أجل إرشاد المربين حول طرق تربية األسماك الحديثة وكيفية أتباع 
األساليب المثمى لرفع الكفاءة من خالل زيادة حجم المساحة المائية لموصول إلى المساحات 

 .ألشتراك بين المزارعينالمثمى وذلك عن طريق الدمج أو ا
 (2013( توزيع أرباح األقفاص العائمة في محافظة األنبار لسنة )10الخارطة )

 
 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )         
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 (2013لسنة ) أرباح األقفاص العائمة في محافظة األنبار (8الشكل )

 
 (6المصدر: باألعتماد عمى جدول )     

 
( مميون دينار 5048أعمى األرباح قد تحققت في الكرمة وبمغت )( نجد 8من الشكل )

( مميون دينار عراقي, بينما نجد 4760عراقي, ثم تمتيا الرمادي إذ بمغ حجم األرباح فييا )
 .( مميون دينار عراقي142.7أقل األرباح سجمت في عنو وبمغت )

 األستنتاجات
في كل من الكرمة تمييا القائم ثم إن إيرادات األحواض في منطقة الدراسة كانت أعمى  -1

- 2,529.0 -1,440.0 -  1,350.0– 1,057.5الصقالوية والفموجة والخالدية )
( عمى التوالي, وبالتالي يكون الربح فييا أعمى نتيجة مالئمة الظروف 6,0480

  .المناخية والخبرة الفنية
إذ تكون مربحة طيمة موسم  تكون األحواض الترابية مجدية من الناحية األقتصادية -4

التربية نتيجة مالئمة الظروف المناخية وخموىا من األمراض إضافة إلى الخبرة الفنية 
( مميون 4555.05لمربي األسماك كما ىو الحال في الكرمة إذ وصمت أرباحيا إلى )

  .دينار عراقي
حدود منطقة إن مشاريع األقفاص العائمة كانت إيراداتيا مرتفعة وتكاليفيا أقل في  -3

الدراسة, لكنيا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة وكذلك أقامة الندوات األرشادية من أجل 
 .أرشاد المزارعين حول الطرق الحديثة لتربية األسماك
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 التوصيات
عقد ندوات من أجل أرشاد المزارعين حول الطرق الحديثة لتربية األسماك وكيفية أتباع  -1

من خالل زيادة حجم المساحة المائية من أجل والوصول  األساليب المثمى لرفع كفائتو
 .إلى المساحات المثمى

أنشاء محطات لتجميع الزريعة من مصادرىا الطبيعية تقوم بمد المزارع السمكية  -4
بزريعة األسماك, وأستالم األصبعيات والكفيات من الجيات الرسمية الحكومية وذلك 

  .بسعر مدعوم لضمان سالمتيا من األمراض وكذلك توفيرىا
األىتمام بأقامة األقفاص العائمة والتي ال تؤثر عمى الحصة المائية لكونيا أقل كمفة  -3

  .وسيمة في أنشائيا مقارنة األحواض الترابية
تكوين جياز لألرشاد السمكي يشمل عمى كوادر بشرية مدربة تقوم بأمداد مربي  -2

ستزراع وأن يكون حمقة وصل األسماك بالتوجيات والمعمومات الضرورية في مجال األ
  .بين المزارعين ومراكز البحوث السمكية

حث المزارعين عمى زيادة حجم األنتاج والمساحة المائية وذلك لتحقيق إيرادات  -5
 .أقتصادية كمما أقترب من الحجم األمثل
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 املصادر 
لدوال تكاليف أنتاج مشاريع تربية األسماك محافظة بابل,  ماجد عبداهلل حمزة, تحميل أقتصادي -1

  .33, ص 4223رسالة ماجستير )غير منشورة(, كمية الزراعة, جامعة بغداد, 
, 1أحمد عبد اليادي القعود, الزراعة المائية ونشاطيا األستزراعي, دار الكتاب الجديد المتحدة, ط -4

  .13, ص 4223
ل األرشادي لممارسة األدارة الجيدة ألحواض تربية األسماك, د. سونيل. ن. سيريوردينا, الدلي -3

  .42, ص 4214جميورية العراق, وزارة الزراعة, 
  .4212/ 2/ 4صاحب حقل مجاز في الفموجة, بتاريخ  ,مقابمة شخصية مع السيد سمير خطاب -2
  .4212/  2/ 11مديرية زراعة األنبار, بتأريخ  ,أسماعيل عبد سالم ,مقابمة مع الميندس الزراعي -2
مقابمة مع السادة أحمد عبد سويد, مدير شعبة زراعة القائم, ىشام حمد عبيد, وكيل مدير شعبة  -2

 .4212/  2/  8, بتأريخ , والميندس الزراعي وليد ساكنزراعة القائم
  .4212/  3/  13مقابمة مع السيد رياض عبد الصمد, مدير شعبة زراعة ىيت, بتأريخ  -2
, 4222عبد الحميد محمد عبد الحميد, أتجاىات حديثة في األستزراع السمكي, جامعة المنصورة,  -8

  .423ص 
  .الدراسة الميدانية باألعتماد عمى األستمارة األستبيانية -2
   .422, ص 1282سالم النجفي, أقتصاديات األنتاج الزراعي, جامعة الموصل,  -12
  .33سابق, ص ماجد عبداهلل حمزة, مصدر  -11

12- IAN JACQUES, MATHEMATICS FOR ECONOMICS AND BUSWESS. 
Hall, New York. fif theditionpubll shed  2006, p 29. 
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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعة الأنبار           

 لكية الرتبية للعلوم الأنسانية    

 قسم اجلغرافيا         

 

 األستَارة )    (رقٌ 

 أستَارة أستبُاُ
 0ٍالحظت : اىَؼيىٍاث ىغرض اىبحج واىذراست فقط 

 -أوالً : اىَؼيىٍاث اىؼاٍت :

 0سْت  -----------اىؼَر  00

  0 -------------------اىتحصُو اىذراسٍ  00

  0سْت  ------------سْىاث اىخبرة فٍ تربُت األسَاك  00

 0دوٌّ   ----------------ٍساحت اىحقو اىَائُت  00

  0حُازة األرض ) ٍيل , أَجار (  05

  -حاُّاً : اىَؼيىٍاث اىخاصت باىتناىُف :

  0دَْار  ------------------تناىُف أّشاء اىحىض  10

  0دوٌّ  ----------------ٍساحت اىحىض  10

  0َىً  -----------مٌ َىً ػَو ) اىبيذوزر أو اىشفو ( إلمَاه اىحىض  10

 0دَْار  ------------ٍا هٍ أجرة اىساػت اىىاحذة ىؼَو اىبيذوزر أو اىشفو ؟  10

  0دَْار  -------------قَُت شراء اىَضخاث واِِث واألجهسة اىخاصت باىحىض  10

  0وحذة  ---------------------ػذد األصبؼُاث فٍ اىىجبت اىىاحذة  10

  0دَْار  ---------------------سؼر األصبؼُت اىىاحذة ػْذ اىشراء  10

  0وحذة  -----------------ػذد اىهالماث اىتٍ تحذث خاله اىىجبت  10

  0شهر  ------------------فترة تربُت األسَاك أو ) األصبؼُاث (  10

 ّىع األسَاك اىَستخذٍت فٍ اىتربُت   ؟ 000

 حاىخاً : اىَصروفاث خاله اىىجبت اىىاحذة ) باىذَْار اىؼراقٍ (

 اىَرمس باىطِ أو اىنغٌ ىيىجبت اىىاحذة خاله اىؼَر األّتاجٍ ٍاهٍ مَُت اىؼيف  00

---------- 0  

  0دَْار  -----------------------سؼر اىطِ اىىاحذ ٍِ اىؼيف اىَرمس  00

 األدوَت واىيقاحاث اىَستخذٍت ىيحىض  ؟ 00
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 انسعر ) تانذينار انعراقي ( انكميح نهحٌض اننٌع خ

1-    

2-    

 

 -اىؼَو : 00  

 األجر انشيري انعذد نٌع انعمم 

   انعمم انذائمي

   انعمم انمؤقد ) انمؤجر (

 

   -ّىع اىَضخت اىَستخذٍت ىيحىض :  05     

  0مهربائُت  -دَسه :                          ب - أ

  0برٍُو  --------------مٌ برٍُو ) ماز ( َصرف شهرَاً ػيً اىحىض  

  0دَْار شهرَاً  ------------------سؼر اىبرٍُو اىىاحذ ٍِ اىناز  

  0دَْار شهرَاً  --------------------ميفت اىنهرباء  

  0دَْار  ------------------ٍا هى اىَبيغ اىَصروف شهرَاُ ىصُاّت اىَضخاث اىَائُت  00

 اىؼيىة خالهمٌ هى اىَبيغ اىَصروف , مَصارَف تسىَق اىحاصو وأجرة اىسُارة إىً  00

  0دَْار  ------------------------اىىجبت اىىاحذة 

  0مغٌ  -------------------------ٍا هى وزُ اىسَنت اىىاحذة فٍ ّهاَت ٍذة اىتربُت  00

  0مُف َتٌ بُغ اىْاتج ) اىحاصو (  00

  0اىؼيىة  - أ

  0ٍتؼهذَِ  - ب

  0دَْار  -----------------------ٍا هى سؼر اىنُيى غراً اىىاحذ ٍِ اىسَل   - ث

 فٍ حاىت األجابت  --------------ال  ----------ٍبيغ ٍِ اىَصرف  ؟ ّؼٌ  هو ٍقترض 000

  0دَْار  --------------------------بْؼٌ فَا هى قَُت اىَبيغ اىَقترض        

 ٍا هٍ اىَشنيت اىتٍ تىاجه ػَيل  ؟ 000

     - أ

         - ب

    - ث

  0ىسَنُت فٍ ٍْطقت اىذراست ٍا ٍقترحاتل ىتطىَر وتَُْت اىخروة ا 000

     - أ

     - ب

      - ث

 أٌ ٍؼيىٍاث أخري ؟ 000
 


