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جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: حساب تكالیف تشغیل الجرار ) أ

 لتكالیف المختلفة البنود لحساب ومتعددة مختلفة طرق ذكرنا قد أننا یتضح سبق مما وھذا
 من طریقة كل أھمیة الى نشیر الدارس أو القارئ على االمر ویختلط یتداخل ال وحتى الجرار تشغیل
 والتبسیط التسھیل لغرض أنھ اال المتغیرة والتكالیف الثابتة التكالیف بنود حساب فى السابقة الطرق
 ذكرھا سبق والتى التالیة العالقات نستخدم ما غالبا فاننا الساعة فى الجرار تشغیل تكالیف لحساب

 : سالفا المشروحة الحساب طرق فى
 )ساعة / جنیھ ( التكالیف الثابتة  - ١
) = الساعة / جنیھ ( تكالیف االستھالك  - ١
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جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت

)  = الساعة / جنیھ (فائدة راس المال  - ٢
العمر االفتراضى او التشغیلى لآللة  

بالساعات فى السنة الواحدة

× } ٢÷ ) ثمن البیع –ثمن شراء اآللة ({
%قیمة الفائدة 



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
 : اآلالت تشغیل تكالیف حساب -ب

  ( الجرار بواسطة وتجر محرك بھا لیس آالت تكون أن أما الزراعیة اآلالت
 حالة فى حسبت كما الثابتة التكالیف لھا تحسب الحالة ھذه وفى ) مسحوبة آالت

 قیمة من %٨٠ ( تعتبر ما عادة الحالة ھذه فى المتغیرة التكالیف أن أال الجرار
  ) الثابتة التكالیف

 × الثابتة التكالیف = ) ساعة / جنیھ ( المسحوبة لآلالت المتغیرة التكالیف
  محرك علیھا ملحق أى الحركة ذاتیة آالت الزراعیة اآلالت كانت اذا أما %٨٠

  حالة فى كما تماما والمتغیرة الثابتة التكالیف تحسب الحالة ھذه ففى بھا خاص
  أنواع بعض مثل اآلالت ھذه بعض تشغیل فى العمال عدد یزداد قد انھ أال الجرار

  البنجر قالعات ) البطاطا قالعات ( البطاطا حاصدات مثل المركبة الحاصدات



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: مثال
  وعمرھا السنة فى ساعة ١٠٠٠ بمعدل تعمل حصان ٨٠ الفرملیة قدرتھ جرار
  تشغیل تكالیف احسب الیوم فى جنیھ ٨ السائق وأجرة سنوات ١٠ التشغیلى
 واالصالح ، %١٠ المال فائدة أن علمت اذا ) ساعة / جنیھ ( الساعة فى الجرار

  البالغ للجرار االصلى من %٢ والضرائب والمأوى والتأمین ، %٤.٥ والصیانة
  ساعات وعدد قرشا ٣٧٥ الزیت ولتر قرشا ٨٥ السوالر لتر ثمن جنیھ ٤٠٠٠
 الیوم فى ساعات ٨ الیومیة التشغیل

:الحلــــــــــــــــ
  :أوال حساب التكالیف الثابتة 

=                                =من ثمن% ١٠= مع فرض ان ثمن بیع اآللة 
ساعة /جنیھ٠.٣٦٠

العمر االفتراضى او التشغيلى  
لآللة بالساعات

ثمن بيع  –ثمن شراء اآللة 
اآللة
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الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت

%١٠×) =                                  ساعة / جنیھ ( تكالیف فائدة رأس المال 

ساعة  /جنیھ ٠.١٨٠= ×              =                          

%٢×                                )=   ساعة / جنیھ ( الضرائب والتأمین والمأوى 

ساعة  /جنیھ ٠.١٢٠% = ٠.٢× =                          

ساعة / جنیھ  ٠.٦٦٠) = ساعة / جنیھ ( جملة التكالیف الثابتة 

١٠٠٠×١٠

٤٠٠- ٤٠٠٠

السنة   / عدد ساعات التغشيل 
بالساعات

ثمن بيع –ثمن شراء اآللة (
٢÷ ) اآللة

١٠٠

١٠

عدد ساعات التشغیل فى السنة

)ثمن شراء اآللة (

١٠٠٠

٦٠٠٠
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الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
:  ثانیا حساب التكالیف المتغیرة 

سعر  ×  ٠.٢٥× % ٦٠× القدرة الفرملیة ) = ساعة / جنیھ ( تكالیف الوقود 
شراء لتر الوقود  

ساعة  / جنیھ  ٠.٩٦=  ٠.٠٨٠×  ٠.٢٥×  ٠.٦٠×  ٨٠=   



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
costsoperationstheEstimating الزراعیة العملیات تكالیف حساب
 لكل الكلیة التشغیل تكالیف حساب كیفیة الكتاب ھذا من السابقة الفصول فى أوضحنا

.)ساعة /جنیھ ( حدة على كال الزراعیة اآلالت و الجرار من
 الزراعیة اآلالت لكل ) الفعلیة االنتاجیة ( أداء معدل حساب كیفیة أوضحنا كما

  آلة لكل .) ساعة / ھكتار( أو )ساعة / فدان ( تقریبا الزراعى المجال فى المستخدمة
.منفردة

  المنفذة العملیات من زراعیة عملیة كل تشغیل تكالیف حساب كیفیة نوضح اآلن و
 )ھكتار /جنیھ ( أو )فدان /جنیھ ( المساحة لوحدة انتاجیة كتكالیف المزرعة داخل
.الزراعى المنتج من النھائى للحاصل )طن / جنیھ ( أو
  العالقات من عدد على تعتمد الزراعیة العملیة تكالیف لحساب الرئیسیة العالقة و

- :یلى فیما نوجزھا أن تود و سابقا المشروحة
.)ساعة / جنیھ( الجرار لتشغیل الكلیة التكالیف حساب - ١
.)ساعة / جنیھ( الزراعیة للعملیة المنفذة اآللة لتشغیل الكلیة التكالیف حساب - ٢



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-:أمثلة و تطبیقات على حساب و تقدیر تكالیف العملیات الزراعیة

-):١(مثال
  حقول فى بالخدمة تقوم )ساعة /جنیھ ٤.٦٦٥ ( الكلیة تشغیلھا تكالیف ساحبة
  و )ساعة / جنیھ ٠.٩٤٥( الكلیة تشغیلھ قرصى محراث فى بھا یلحق .زراعیة
.) ساعة /فدان ١.٩( الفعلیة انتاجیتھ
.السابقین المحراث و الجرار باستخدام فدان ٢٠٠مساحة حراثة تكالیف احسب

الحلــــــــــــــــــ
الكلیة المساحة × الواحد الفدان حراثة تكالیف)=ساعة/جنیھ( الحراثة تكالیف

)=فدان/جنیھ( الحراثة تكالیف

فدان/ جنیھ  ٢.٩٥٣=                                      
جنیھ ٥٩٠.٦٠٠= ٢٠٠×٢.٩٥٣) =فدان ٢٠٠(تكالیف حراثة الجرار 

)ساعة/فدان(معدل االنتاجیة 

)ساعة/جنیھ(تكالیف تشغیل المحراث +تكالیف تشغیل الساحبة 

١.٩

٠.٩٤٥+  ٤.٦٦٥



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-):٢(مثال
  ذلك و التمریز و التسویة و التمشیط عملیات أداء فى السابقة الجرار استخدمت اذا

 من عملیة كل تكالیف ھى فما .ما محصول لزراعة السابقة المساحة تجھیز بھدف
:أن علمت اذا السابقة العملیات

 ٦.٣٠( انتاجیتھ و ) ساعة / جنیھ٠.٨٥٠( للمشط الكلیة التشغیل تكالیف- أ
.)ساعة / فدان
  ٣.٩(انتاجیتھا و )ساعة / جنیھ ٠.٣٣٥( للحارثة الكلیة التشغیل تكالیف- ب

.)ساعة / فدان
  ٥.٤٠(انتاجیتھا و )ساعة / جنیھ ٠.٢٦٦( للزراعة الكلیة التشغیل تكالیف- ج

.)ساعة / فدان



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
:  الحل 

  ٢٠٠×                        = )فدان٢٠٠(لمساحة تمشیط عملیة تكالیف
جنیھ ١٧٥.٠٧٩=

  ٢٠٠×                        = )فدان٢٠٠(لمساحة تسویة عملیة تكالیف
جنیھ ٢٥٦.٤١٠=

  ٢٠٠×                        = )فدان٢٠٠(لمساحة الزراعة عملیة تكالیف
جنیھ ١٨٢.٦٣٠=

٦.٣٠

٠.٨٥٠+  ٤.٦٦٥

٣.٩

٠.٣٣٥+  ٤.٦٦٥

٥.٤

٢٠.٢٦٦+ ٤.٦٦٥
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الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-):٣(مثال

  المذكورة بالمعدات سابقا المنفذة و التربة تھیئة لعملیات الكلیة التكالیف احسب
.)فدان ٢٠٠( السابقة للمساحة

الحلـــــــــــــــــ
: تشمل التربة تھیئة عملیات
.التمریز عملیة و التسویة عملیة و التمشیط عملیة و الحراثة عملیة

- :فان ذلك كل و
  = ) فدان ٢٠٠( لمساحة السابقة للعملیات الكلیة التكالیف
 الكلیة التكالیف + التمشیط لعملیة الكلیة التكالیف + الحرث لعملیة الكلیة التكالیف
الزراعة لعملیة الكلیة التكالیف + التسویة لعملیة

= ) فدان ٢٠٠( لمساحة التربة تھیئة لعملیات الكلیة التكالیف
جنیھ ١٢٠٤.٧١٩ =١٨٢.٦٣٠ + ٢٥٦.٤١٠ + ١٧٥.٠٧٩ + ٥٩٠.٦٦



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-):٤(مثال
  بین المسافة و بذر أنبوبة ٢٤ ذات )التسطیر آلة ( سطور فى حبوب زراعة آلة

  /كم ٤.٥ زراعة عملیة أداء أثناء اآللة سرعة و سم ١٥ )الفجاجات ( البذور أنابیب
 الكلیة تشغیلھا تكالیف حسبت جرار خلف مقطورة . %٨٠ حقلیة بكفاءة ساعة

  ھى و ثمنھا الزراعة آلة أن علمت فاذا . ساعة / جنیھ ٣.٦١٢ فوجدت
  . سنویا ساعة ٢٠٠ بمعدل سنوات ٨ االفتراضى عمرھا و جنیھ ١٢٠٠جدیدة
. اآللة ھذه مثل باستخدام فدان ٣٠٠ قدرھا مساحة زراعة تكالیف احسب

الحلـــــــــــــــــ

  ٢٠٠                                               ) =ساعة/فدان(معدل أداء آلة التسطیر 

ساعة/فدان٣.٨٦= ٢٠٠×                                  =معدل أداء آلة التسطیر 

٤٢٠٠

١٠٠٠× سرعة اآللة × عرض البذور 

٤٢٠٠

١٠٠٠×٤.٥×٠.١٥×٢٤
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الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
تكالیف التشغیل الكلیة آللة الزراعة

:التكالیف الثابتة ) أ(

ساعة/ جنیھ  ٠.٨٤٤=                              ) =ساعة/جنیھ(تكالیف االستھالك 
 

 ٠.٣٣٨%=١٠×) =                              ساعة/جنیھ(فائدة رأس المال  
ساعة /جنیھ

ساعة/جنیھ ٠.١٥٠% = ٢×=                          الضرائب والتأمین والمأوى  

ساعة / جنیھ  ١.٣٣٢) = ساعة / جنیھ ( جملة التكالیف الثابتة 

٢٠٠×  ٨

١٥٠- ١٥٠٠

٢٠٠

)٢÷ ) ١٥٠-١٥٠٠

٢٠٠

١٥٠٠



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
من التكالیف الثابتة% ٨٠= التكالیف المتغیرة ) ب(

ساعة/ جنیھ  ١.٠٦٦=  ٠.٨٠×١.٣٣٢) =ساعة/ جنیھ (التكالیف المتغیرة 
/ جنیھ  ٢.٣٩٨= ١.٠٦٦+  ١.٣٣٢= جملة التكالیف الثابتة و المتغیرة آللة الزراعة 

ساعة
من جملة التكالیف الثابتة و المتغیرة% ١٠= المصاریف االداریة ) ج(

ساعة/ جنیھ  ٠.٢٣٩٨=  ٢.٣٩٨×  ٠.١٠= المصاریف االداریة 
ساعة/ جنیھ  ٢.٦٣٨=  ٠.٢٤٠+  ٢.٣٩٨= التكالیف الكلیة لتشغیل آلة الزراعة 

/ جنیھ  ٦.٢٥٠=  ٢.٦٣٨+ ٣.٦١٢= آلة الزراعة + التكالیف الكلیة لتشغیل الجرار 
ساعة
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الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت

) =ساعة/ جنیھ (تكالیف زراعة الفدان
  

فدان  / جنیھ  ١.٦٢ =      ) =                        ساعة/ جنیھ (تكالیف زراعة الفدان

جنیھ ٤٨٦=  ٣٠٠×  ١.٦٢) = فدان٣٠٠(تكالیف زراعة 

)ساعة/فدان(معدل األداء 

)ساعة/جنیھ(اآللة + تكالیف التشغیل الكلیة للجرار 

٣.٨٦

٦.٢٥٠



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-):٥(مثال

 استعملت ساعة / جنیھ ٣.٨٢٥ تشغیلھا تكالیف ، الحركة ذاتیة ھیدرولیكیة مرشة
  ٥ األشجار بین المسافة ، مربعات رؤوس على مزروعة بستان أشجار رش فى

 مقدارھا زمنیة فترة فى الواحد الصف فى شجرة ١٢ على تمر اآللة كانت فاذا أمتار
  للمرشة الحقلیة الكفاءة كانت و ، الجانبین على ترش المرشة و واحدة دقیقة
. فدان ١٠٠٠ مساحتھ أن علمت اذا البستان ھذا رش تكالیف احسب .%٨٥

.الكلیة المساحة × الواحد الفدان رش تكالیف = البستان رش تكالیف
الحلـــــــــــــــــ

) = فدان/جنیھ (تكالیف رش الدورنم

الكفاءة الحقلیة × السرعة × عرض الرش = معدل أداء المرشة 
أمتار   ١٠=  ٢×  ٥) = م(عرض الرش 

)ساعة/فدان(معدل أداء المرشة 

)ساعة/جنیھ(التكالیف الكلیة لتشغیل المرشة 



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
ساعة / م ٣٦٠٠ = ٦٠ × ٦٠ = دقیقة / م ٦٠ = ١٢ × ٥ = الزمن سرعة

ساعة / فدان  ١٢.٢٤=                            ) =ساعة/فدان(معدل أداء المرشة

فدان  /جنیھ٠.٣١٢٥=    ) =  فدان/جنیھ(تكالیف رش الفدان الواحد 

جنیھ ٣١٢.٥=  ١٠٠٠× ٠.٣١٢٥) = فدان ١٠٠٠(تكالیف رش لمساحة 

١٠٠× ٢٥٠٠

٨٥×٣٦٠٠×١٠

١٢.٢٤

٣.٨٢٥



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-):٦(مثال
  سنة ١٢ التشغیلي عمرھا جنیھ ٢٠.٠٠٠ شرائھا ثمن تذویة و دراس و حصاد آلة

  تكالیف احسب حصان ١٠٠ الفرملیة قدرتھا و ساعة ٣٠٠ سنوى تشغیل بمعدل
 ٤ بسرعة عملھا تؤدى أنھا علمت اذا اآللة بھذه فدان ١٠٠ قدرھا مساحة حصاد

 و االصالح و %١٠ المال رأس فائدة من كل مقدار و.أمتار ٥ عرضھا و ساعة /كم
  ثمن و . اآللة شراء ثمن من %٢ الضرائب و المأوى و التأمین و %٤.٥ الصیانة
 بكفاءة تعمل اآللة أن ة قرش ٣٧٥ الزیت لتر ثمن و قرش ٨٠ الوقود لتر شراء
  بعدد و منھما لكل جنیھ ١٥ یومى بأجر مشغل و سائق بواسطة % ٥٥ حقلیة
  .ساعات ١٠ تشغیل

الحلـــــــــــــــــ
المساحة× تكالیف حصاد الفدان الواحد = تكالیف حصاد المساحة المطلوبة 

) = فدان/جنیھ(تكالیف حصاد الفدان 
)ساعة/فدان(معدل أداء اآللة 

)ساعة/جنیھ(تكالیف التشغیل الكلیة 



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
)ساعة/جنیھ(تبدأ بحساب تكالیف التشغیل الكلیة : أوال 
:  التكالیف الثابتة  - ١

ساعة/جنیھ ٥=     ) = ساعة/جنیھ(تكالیف االستھالك

% =  ١٠×     ) = ساعة/جنیھ(تكالیف فائدة رأس المال  
ساعة  /جنیھ٠.٣١٢٥

 ١.٣٣٣%  =٢×   =  تكالیف الضرائب والتأمین والمأوى    
ساعة/جنیھ

/ جنیھ  ٩.٢٢٢=  ١.٢٢٢+  ٣+  ٥) = ساعة/ جنیھ (جملة التكالیف الثابتة 
ساعة

٣٠٠×  ١٢

٢٠٠٠-٢٠٠٠٠

٣٠٠

)٢÷ ) ٢٠٠٠ -٢٠٠٠٠

٣٠٠

٢٠٠٠٠



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
:التكالیف المتغیرة - ٢

/ جنیھ  ١.٢٠٠= ٠.٠٨٠×٠.٢٥×٠.٦٠×١٠٠) = ساعة/ جنیھ (تكالیف الوقود 
ساعة

  ٠.١٦٩= ٠.٣٧٥× ٠.٠٣×٠.٢٥×٠.٦٠×١٠٠) = ساعة/جنیھ(تكالیف الزیوت 
ساعة/ جنیھ 

ساعة / جنیھ  ٣= ) = ساعة / جنیھ ( أجور العمال 

  ٤.٣٦٩=  ٣.٠٠٠+  ٠.١٦٩+١٢٠٠) =ساعة/ جنیھ (جملة التكالیف المتغیرة 
ساعة/ جنیھ 

ساعة/ جنیھ  ١٣.٧٠٢=  ٤.٣٦٩+ ٩.٣٣٣= جملة التكلیف الثابتة و المتغیرة 
ساعة/ جنیھ  ١.٣٧٠= ١٣.٧٠٢× % ١٠= المصاریف االداریة 

/ جنیھ  ١٥.٠٧٢=  ١.٣٧٠+  ١٣.٧٠٢) = ساعة/ جنیھ (تكالیف التشغیل الكلیة 
ساعة

١٠

٢×  ١٥



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
حساب معدل أداء اآللة  : ثانیا

كفاءة× سرعة × عرض = معدل أداء اآللة 
ساعة/فدان ٢.٦٢= ×             ) =ساعة / فدان (معدل األداء 

فدان  /جنیھ٥.٧٥=      ) = فدان/جنیھ(تكالیف حصاد الفدان 

جنیھ  ٥٧٥=  ٥.٧٥×  ١٠٠) = فدان١٠٠(تكالیف حصاد مساحة 

٤٢٠٠

١٠٠٠×٤×٥

١٠٠

٥٥

٢.٦٢

١٥.٠٧٢



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
التمرین الثانى
عن عملیات الرى

-:أوال الرى السطحى
 اللزمة الخراطیم بمجموعة مزودة مضخة ، حصان ٧ قدرتھ المستخدم والمحرك
  ساعة ٢٠٠٠ وتعمل جنیھ ٢٠٠٠ كلھا المجموعة سعر الرجوع وصمام ومصفاة

. سنة ١٥ اإلفتراضى وعمرھا السنة فى
: التشغیل تكالیف حساب طریقة یلى وفیما

: الثابتة التكالیف
سنة / جنیھ ١٢٠ = ١٥ ÷ ) ٢٠٠ –٢٠٠٠=(المال رأس إستھالك

سنة / جنیھ ٩٠ = ١٠  *     ٢÷  ) ٢٠٠ –٢٠٠٠=(المال رأس فائدة
سنة / جنیھ ٢١٠ = ٩٠ + ١٢٠ = الثابتة التكالیف مجموعة



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: المتغیرة التكالیف 

سنة / جنیھ ٦٣ =  ٠.٠٣٠ * ٠.٢٥* ٢٠٠٠ *        )١٠٠/ ٦٠ *( ٧  = الوقود
  ٧٨.٧٥ = ١.١٢٥ * ٠.٠٣ * ٠.٢٥ * ٢٠٠٠ *   )١٠٠ / ٦٠ *( ٧ = الزیوت
سنة / جنیھ

*   ١٢٠=  من قیمة اإلستھالك السنوى للمجموعة% ٨٠= الصیانة واإلصالحات 
سنة/ جنیھ  ٩٦% = ٨٠
  جنیھا ٧٥ یتقاضى أنھ إعتبار على الرى مجموعة على بالعمل یقوم الذى العامل أجر
الشھر فى
سنة / جنیھ ٩٠٠  = ١٢ * ٧٥ = السنوى العامل أجر

سنة / جنیھ ١١٣٧.٧٥ = ٩٠٠ + ٩٦ + ٧٨.٧٥+ ٦٣ = المتغیرة التكالیف مجموع
سنة / جنیھ ١٣٤٧.٧٥ = ١١٣٧.٧٥ + ٢١٠ = والمتغیرة الثابتة التكالیف مجموع
ساعة / جنیھ ٠.٦٧٣٨٧   = ٢٠٠٠ ÷ ١٣٤٧.٧٥ = الساعة فى التكالیف
یوم / جنیھ ٦.٧٤ = ١٠ * ٠.٦٧٣٨٧ = الیوم فى التكالیف



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: المضخة تصریف حساب كیفیة
: اآلتیة المعادلة من المضخة تصریف حساب یمكن

)الضاغط *الماء كثافة( ÷ الكفاء * ٧٥ * القدرة = التصریف
: أن حیث

  الثانیة / مكعب بالمتر التصریف
  بالحصان القدرة
  ٣م / كجم ١٠٠٠ = الماء كثافة

باألمتار ) المانومترى الرفع ( الضاغط
- : كانت فإذا

حصان ٧ المحرك وقدرة ، أمتار ٤ المانومترى والرفع ، %٦٠ المضخة كفاءة
ث/٣م ٠.٠٧٩ = )١٠٠ * ٤ * ١٠٠٠( ÷ ) ٦٠ * ٧٥ * ٧ =( التصریف

ساعة / ٣م ٢٨٤.٤ = ٣٦٠٠ * ٠.٠٧٩ = الساعة فى التصریف أن أى



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
  یومیا ساعات ١٠ تعمل المضخة أن أفترض ولو

یوم / ٣م ٢٨٤٤ = ١٠ * ٢٨٤.٤ = الیوم فى التصریف
  الماء من ٣م ٣٦٠ یحتاج الفدان أن إفتراض وعلى

یوم / فدان ٧.٩ = ٣٦٠ ÷ ٢٨٤٤ = الیوم فى ریھا یمكن التى المساحة
فدان / جنیھ ٠.٨٥٣ = ٧.٩ ÷ ٦.٧٤ = الفدان رى تكالیف

الماء من الواحد المكعب المتر حساب یمكن سبق ومما 
الیوم فى التصریف ÷ الیوم فى الكلیة التكالیف = للرى الالزم الماء من ٣م ١ ثمن

٣م / ملیم ٢.٣٧ = ٢٨٤٤ ÷ ٦.٧٤ =                                       
٣م / جنیھ ٠.٠٠٢٣٧ =                                                              



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: بالرش الرى  : ثانیا

  تنسب التى التكالیف كل أنھا أساس على بالرش الرى لنظام السنویة التكالیف تحسب
. للطریقة السنویة العملیات إلى

من بالرش الرى مشروع عمر ویقدر .المتغیرة والتكالیف الثابتة الكالیف تشمل وھى
  أجزاء من جزء لكل یوجد وبالطبع ھذا ، سنة ١٥ المتوسط وفى سنة ٤٠ – ١٠

  تكالیف ولحساب ، نفسھا الرى شبكة من اآلخر الجزء عمر عن یختلف عمر الشبكة
  المساحة بإعتبارھا فدانا ٦٥٠ مساحة لتغطى بالرش للرى شبكة سنأخذ بالرش الرى

. ثابتة نصف بالطریقة بالرش الرى نظام لتطبیق اإلقتصادیة



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: مثال

 وسنوات أسعار بیان مع بالرش رى شبكة ٍالنشاء الالزمة واألدوات األجھزة یوضح التالى الجدول
. ساعة ٣٠٠٠ السنة فى التشغیل ساعات عدد بأن علما ، المختلفة األجھزة إستھالك

سنوات  األجهزة والمعدات
اإلستهالك

جملة األسعاراألسعارالكمية

١٢.٠٠٠٤٦٢٠.٠٠متر ٢٥٣٨٥بوصة ١٢مواسير رئيسية تسطر 

١٠.٠٠٠٤١٥٠.٠٠متر ٢٥٤١٥بوصة ١٠مواسير رئيسية تسطر 

٧.٠٠٠٥٨١٠.٠٠متر ٢٥٨٣٠بوصة ٨مواسير رئيسية تسطر

٣.٠٠٠٤٦٢٠.٠٠متر ٢٥١٥٤٠بوصة ٦مواسير رئيسية تسطر 

١.٥٠٠١٧٢٦.٠٠متر ٢٥١١٢٠بوصة ٤مواسير رئيسية تسطر 

٢٠٠٠.٠٠٠٨٠٠٠.٠٠بالعدد ٢٠٤مجموعات مضخات

٤٥٠٠.٠٠٠٤٥٠٠.٠٠بالعدد ٢٥١عنابر المضخات والمحوالت

٢.٥٠٠٦٠٠٠.٠٠متر ١٥٢٤٠٠المواسير النقالة سريعة الوصالت

٤.٠٠٠٢٣٠٤.٠٠بالعدد ١٥٥٧٦الرشاشات

٥٠٠٠.٠٠٠٣٠٠٠.٠٠-٢٥قطع خاصة ومحابس

٤٧٦٣٠.٠٠إجمالى



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
: الثابتة التكالیف

: المال رأس إستھالك -آ
جنیھا ٢٣٩٢٦ = وقیمتھا والمحابس الثابتة المواسیر بخطوط - ١  
سنة / جنیھ ٨٦١.٣٣٦ =     ٢٥ )/ ٢٣٩٢.٦ –٢٣٩٢٦( =المال رأس إستھالك  
جنیھ ٨٠٠٠ = وقیمتھا والمحركات للمضخات - ٢  

سنة / جنیھ ٣٦٠ =  ٢٠  / )  ٨٠٠ –٨٠٠٠ =( المال رأس إستھالك
جنیھ ٨٣٠٤ = وقیمتھا والرشاشات النقالى للمواسیر - ٣  

سنة / جنیھ ٤٩٨.٣٢ =   ١٥ /   )  ٨٣٠.٤ –٨٣٠٤( =المال رأس إستھالك



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
جنیھ ٤٥٠٠ = وقیمتھا والمحوالت المضخات لعنابر - ٤

سنة / جنیھ ١٦٢ =  ٢٥  /  )٤٥٠ –٤٥٠٠( =المال رأس إستھالك
 + ٤٩٨.٣٢ + ٣٦٠ + ٨٦١.٣٣٦ = السنة فى المال رأس إستھالك یكون ھذا وعلى
سنة / جنیھ ١٨٨١.٦٥٦ = ١٦٢

-: المال رأس فائدة -ب
   )١٠٠/ ١٠(× ٢ ÷) ٢٣٩٢.٦ – ٢٣٩٢٦=(والمحابس الثابتة المواسیر لخطوط - ١
سنة / جنیھ ١٠٦٧.٦٧ =
  ٣٦٠ =   ) ١٠٠  ÷ ١٠ (× ٢ ÷ ) ٨٠٠ –٨٠٠٠=(والمحركات للمضخات - ٢

سنة / جنیھ
  ٣٧٣.٦٨)= ١٠٠ ÷١٠(×٢ )/٨٣٠.٤ –٨٣٠٤=(والرشاشات الفعالة للمواسیر - ٣

سنة /جنیھ
  ٢٠٢.٥٠ = )١٠٠÷ ١٠(×٢)/ ٤٥٠ –٤٥٠٠=(والمحوالت المضخات لعنابر - ٤

سنة /جنیھ



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
  ٢٠٢.٥٠ + ٣٧٣.٦٨ + ٣٦٠ + ١٠٦٧.٦٧ = السنة فى المال رأس فائدة مجموع

سنة / جنیھ ٢٠١٢.٨٥ =
  ٣٨٩٤.٥٠٦ = ٢٠١٢.٨٥ + ١٨٨١.٦٥٦ = السنة فى الثابتة التكالیف مجموع
سنة / جنیھ

  ٥.٩٩٢ = ٦٥٠ /  ٣٨٩٤.٥٠٦ = السنة فى الواحد للفدان الثابتة التكالیف مجموع
سنة / جنیھ

  ٠.٠٠٢٠ = ٣٠٠٠/ ٥.٩٩٢ = الساعة فى الواحد للفدان الثابتة التكالیف مجموع
 ساعة / جنیھ



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
- : المتغیرة التكالیف

- : الكھربائیة الطافة تكالیف- أ
  وأن الصیف موسم فى ٣م ١٥٠ ھو المائیة لإلحتیاجات معدالت أعلى أن بفرض
  المانومترى الرفع وأن یومیا ساعة ١٥ التشغیل وساعات أیام ٥ المناوبة فترة متوسط
  القدرة على %٢٠ ویضاف %٧٥ المضخة وكفاءة مترا ٥٠ المضخات لوحدات

  السنة فى ریة ٤٠ المتوسط فى یروى الفدان بأن علما اإلحتیاط قبل من المحسوبة
) جنیھ ٠.٠٢ ( . ملیما ٢٠ الكھرائیة الطاقة من الكیلومترات وسعر
  المانومترى الرفع قیمة × المائیة الفدان إحتیاجات = الفدان لرى الالزمة القدرة

)الكفاءة ×  الیومى التشغیل ساعات عدد ×  المناوبة فترة (  ÷
  حصان ٠.٦ )=٧٥ × ٠.٧٥ × ٦٠ × ١٥ × ٥( ÷ ١.٢ × ٥٠ × ١٠٠٠ × ١٥٠=
ساعة/
  میكانیكى حصان ١.٣٤ = كیلووات ١



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
فدان / كیلووات ٠.٤٥ = ١.٣٤ ÷ ٠.٦ = الفدان لرى الالزمة القدرة

 / كیلووات ١٣٥٠ = ٠.٤٥ × ١٥ × ٥ × ٤٠ = الطاقة من السنوى الفدان إستھالك
سنة

 / جنیھ ٢٧ = ٠.٠٢٠ × ١٣٥٠ = السنة فى للفدان الكھربائیة الطاقة تكالیف وتكون
سنة
-: الصیانة تكالیف- ب
 قیمة من ) %٥ ( أساس على وتحسب والمحابس الثابتة المواسیر لخطوط - ١

.المال رأس إستھالك
سنة / جنیھ ٤٣.٠٦٧ =  ) ١٠٠/ ٥ ( ×  ٨٦١.٣٣٦ = الصیانة

المال رأس إستھالك قیمة من %١٥ أساس على وتحسب المحركات للمضخات - ٢
سنة / جنیھ ٥٤ = ) ١٠٠/  ١٥ ( × ٣٦٠ = الصیانة



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
 رأس إستھالك قیمة من %١٠ أساس على وتحسب والرشاشات النقالة للمواسیر  - ٣ 

  المال
سنة / جنیھ ٤٩.٨٣٢ = ) ١٠٠   /   ١٠ ( ×  ٤٩٨.٣٢ = الصیانة            

                   
  رأس إستھالك قیمة من %٨ أساس على وتحسب والمحوالت المضخات لعنابر - ٤

  المال
سنة / جنیھ ١٢.٩٦ = )١٠٠  /  ٨ ( × ١٦٢ = الصیانة
  = ١٢.٩٦ + ٤٩.٨٣٢ + ٥٤ + ٤٣.٠٦٧ = السنة فى الكلیة الصیانة تكالیف

سنة / جنیھ ١٥٩.٨٤٩
سنة / جنیھ ٠.٢٤٦ =  ٦٥٠ / ١٥٩.٨٤٩ = السنة فى الكلیة الصیانة تكالیف



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-:والمزظفین والمالحظین العمال أجور تكالیف -ج
  تكون بذلك الواحدة الریة فى للفدان عمل رجل ٤ / ١ إلى یحتاج الفدان بإعتبار - ١

  جنیھات ٥ الریة فى العامل أجر أن أساس على سنویا الرى أجور تكالیف
   =  ٥    ×   ٤٠     ×       ٤ / ١ = ) العامل أجر ( سنویا للفدان الرى أجور تكالیف
سنة / جنیھ ٥٠
  الواحد أجر أفراد ٨ وعددھم المحطة وعمال والموظفین المالحظین أجور- ٣

  شھریا جنیعا ١٠ المتوسط فى منھم
  / جنیھ ١٤.٧٧ = ٦٥٠)/ ١٢ × ١٠٠ × ٨ =( الواحد للفدان السنة فى عمال ٨ أجور
سنة

سنة / جنیھ ٦٤.٧٧ = ١٤.٧٧ +  ٥٠ = العمال أجور تكالیف
  ٦٤.٧٧ + ٠.٢٤٦ + ٢٧ = للفدان السنة فى المتغیرة التكالیف مجموع یكون وبذلك

سنة / جنیھ ١١٦.٣٧ =



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
 جنیھ ٠.٠٣٣٨ = ٣٠٠٠  ÷ ١١٦.٣٧ = الساعة فى للفدان المتغیرة التكالیف مجموع

ساعة /
  = ٠.٠٣٣٨ + ٠.٠٠٢٠ = الساعة فى للفدان ومتغیرة ثابتة التكالیف إجمالى

ساعة / جنیھ ٠.٠٤٠٨
سنة / جنیھ ١٢٢.٤ = ٣٠٠٠ × ٠.٠٤٠٨ = الساعة فى الفدان رى تكالیف أن أى
-: أن أى

  ١٥ تعمل الشبكة أن أساس وعلى قرش ٤.٠٨ تساوى الساعة فى الفدان رى تكالیف
قرشا ٦١.٢ تساوى الیوم فى الفدان رى تكلفة جملة فتكون الیوم فى ساعة
 یمكن وبذلك الریة فى المیاع من ٣م ١٥٠ إلى یحتاج الفدان أن عرفنا سبق ومما

  = ١٥٠  /  ٦١.٢ تساوى وھى المیاه من الواحد المكعب المتر تكالیف حساب
٣م / ملیم ٤.٠٨ = قرش / ٠.٠٤٠٨



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

الزراعية أمثلة على حساب تكاليف تشغيل اجلرارات واآلالت
-: بالتنقیط الرى -: ثالثا
  المیاه نقل یتم وفیھا بالمیاه مباشرة األرض أمداد نظام وھو للرى حدیثة طریقة وھى
  المیاه فى فقد حدوث بدون نبات كل بجوار معین تصریف وإعطاء مواسیر خالل

  المناطق فى تصلح الریقة وھذه النبات جذور منطقة فى باإلنتشار المیاه تبدأ ثم تلمنقولة
. التبخر عالیة فقد نسبة بھا والتى شحیحة المیاه فیھا تكون التى

  الرى  إقتصادیات حساب أسلوب نفس فیھا یتبع بالتنقیط الرى إقتصادیات ولحساب
. تقریبا بالرش


