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الملخص
ــون  ــاج الزيت ــف إنت ــدوال تكالي ــي والقياســي ل ــل االقتصــادي الوصف ــى التحلي ــس إل هــدف البحــث بشــكل رئي
البعــل فــي محافظــة حمص/ســورية، وتحديــد الحجــوم المحققــة للكفــاءة االقتصاديــة والمعظمــة للربــح. ُجمعــت 
ــة الشــخصية مــع  ــة عامــي 2012 و2013، التــي حصــل عليهــا مــن خــالل المقابل ــة الميداني ــات األولي البيان
ــتخدام  ــة(، وباس ــى، الثاني ــي )األول ــتقرار الزراع ــاً لمناطــق االس ــون وفق ــم المزارع ــث قّس ــن، حي المزارعي
ــاج  ــة إنت ــط تكلف ــى متوس ــن أّن أعل ــون، تبيّ ــاج الزيت ــدات إنت ــف وعائ ــي لتكالي ــاديِّ الوصف ــل االقتص التَّحلي
ــة  ــى متوســط تكلف ــى عــام 2013، وأدن ــة االســتقرار األول ــي منطق ــون )120.98( ل.س ف ــن الزيت ــغ م 1 ك
إنتــاج )76.76( ل.س فــي منطقــة االســتقرار الثانيــة عــام 2012، وبشــكٍل عــام ظهــر ارتفــاع واضــح فــي 
ــةً مــع 2012  ــة مقارن ــات والمســتلزمات الزراعي ــاج للعــام 2013 لمعظــم بنــود تكاليــف العمليّ تكاليــف اإلنت
وصلــت إلــى الضعــف تقريبــاً، ويُعــزى هــذا إلــى ارتفــاع أســعار مســتلزمات اإلنتــاج وأجــور اليــد العاملــة. 
كمــا ظهــر ارتفــاع معنــوي فــي تكاليــف إنتــاج زيــت الزيتــون للعــام 2013 مقارنــةً مــع العــام 2012 حيــث 
بلغــت تكلفــة إنتــاج 1 كــغ مــن زيــت الزيتــون البعــل فــي منطقتــي االســتقرار األولــى والثانيــة للعــام 2012 
)436.58(،)388.52( ل.س/كــغ، وللعــام 2013 )528.66(، )522.83( ل.س/كــغ، علــى التوالــي، وذلــك 
ــى انخفــاض كبيــر فــي  ــر المحصــول بموجــات الحــرارة المرتفعــة، وتســاقط األزهــار مــا أّدى إل بســبب تأثّ
نســب اإلثمــار، إضافــةً إلــى أســباب أخــرى، منهــا ارتفــاع تكاليــف إنتــاج الزيــت، بــدءاً مــن أجــور اليــد العاملــة 
وانتهــاًء بأجــور المعاصــر والنقــل، وصعوبــة عمليــة نقــل الزيــت مــن محافظــة إلــى أخــرى. ُحســبت الحجــوم 
ــل والمســاحة  ــاج األمث ــغ اإلنت ــف. بل ــة التكالي ــيّة لدالّ ــاذج القياس ــة باســتخدام النم ــاءة االقتصادي ــة للكف المحقّق
ــّدر  ــا قُ ــي، بينم ــى التوال ــار( عل ــى مــن العــام 2012 )3533.33 كــغ، 3.00 هكت ــة األول ــي المنطق ــى ف المثل
فــي عــام 2013 بـــنحو )4021.74 كــغ،  4.4 هكتــار(، وفــي المنطقــة الثانيــة قـُـّدر اإلنتــاج األمثــل والمســاحة 
المثلــى بـــنحو )3783.78 كــغ، 3.59 هكتــار( فــي عــام 2012 وبـــنحو )4500 كــغ، 3.93 هكتــار( للعــام 
2013، حيــث لُوحــظ أّن المســاحة المثلــى واإلنتــاج األمثــل ازدادت قيمــة كل منهــا فــي العــام 2013، بينمــا 
انخفضــت قيمتهمــا فــي الموســم 2012 ويعــود هــذا االختــالف، لظاهــرة المعاومــة التــي تحــدث فــي أشــجار 
ــيما  ــاج، الس ــتلزمات اإلنت ــم مس ــى ضــرورة دع ــة إل ــاج. خلصــت الدراس ــف اإلنت ــاع تكالي ــون، وارتف الزيت
فــي الزراعــات البعليــة للزيتــون، كونهــا تشــّكل دخــالً هاّمــاً ألســر المنطقــة، وتســاهم فــي تحقيــق االســتقرار 

واســتدامة اإلنتــاج الزراعــي.
الكلمات المفتاحية: تحليل اقتصادي قياسي، تكاليف إنتاج الزيتون، زراعة بعلية، الكفاءة االقتصادية.

المقدمة:
يُعــّد القطــاع الزراعــي الّركيــزة األساســيّة فــي البنيان االقتصادي فــي الجمهورية العربية الّســورية، حيــث يُعتبر من أهّم 
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القطاعــات االقتصاديــة التــي تعتمــد عليهــا القطاعــات االقتصاديــة األخــرى فــي عمليــة التنميــة، وقــد بلغــت التّقديــرات لقيمــة اإلنتــاج 
الزراعــي باألســعار الجاريــة لعــام 2008 )641671.7( مليــون ليــرة ســورية منهــا )397678.6( مليــون ليــرة ســورية قيمــة اإلنتــاج 
النّباتــي )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2010(، ويلعــب إنتــاج األشــجار المثمــرة دوراً كبيــراً كأحــد القطاعــات الزراعيّــة 
الهاّمــة فــي االقتصــاد الوطنــي، فقــد ازدادت المســاحات الزراعيـّـة فــي القطــر العربــي الســوري التــي رافقهــا أيضــاً زيــادةً ملحوظــة 
فــي كميـّـات اإلنتــاج. تبــّوأ القطــر مراكــز متقدمــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي وأّمــن إلــى حــد كبيــر حاجــة الّســوق المحليـّـة، بــل أصبــح 
لديــه فائــض البــأس بــه عــن االســتهالك المحلـّـي وهــو فــي صــدد تصريــف هــذا الفائــض عــن طريــق التّوســع فــي التّصنيــع الغذائــي 
ــي ســورية، موطــن شــجرة  ــون إحــدى أهــّم األشــجار المزروعــة بعــالً ف ــر الزيت ــي، 2004(، ويُعتب ــا وتل ــادة الصــادرات )ري وزي
الزيتــون األصلــي، ومهّــد انتشــارها حيــث ُزرعــت قبــل آالف عديــدة مــن الّســنين، وارتبطــت بحيــاة وعــادات المجتمــع، وأصبحــت 
تشــّكل حيّــزاً هاّمــاً فــي تراثــه وثقافتــه، وللزيتــون فــي ســورية أهميّــة اقتصاديّــة متميّــزة، فهــو مصــدر الــرزق والمعيشــة لشــريحة 
ــي للسياســات  ــز الوطن ــي الزراعــة )المرك ــة ف ــي العمال ــن إجمال ــون 14 % م ــي الزيت ــة ف ــبة العمال ــت نس ــث بلغ ــه، حي واســعة من
الزراعيــة، 2009(، ويـُـزرع فــي األراضــي األقــّل خصوبــة والتــي ال تصلــح للزراعــات األخــرى فــي كثيــٍر مــن األحيــان، ويمكــن 
أن يلعــب دوراً مهّمــاً فــي تأميــن القطــع األجنبــي عــن طريــق التصديــر إلــى الخــارج، وللزيتــون أهميـّـة يمكــن وصفهــا باالســتراتيجية 
إذ يُعتبــر الزيــت وبحكــم عــادات االســتهالك القائمــة، أحــد محاصيــل األمــن الغذائــي كونــه غــذاًء شــعبياً واســع االنتشــار ومصــدراً 

هاّمــاً للّدهــون الصحيّــة فــي التغذيــة )حلــوم، 2004(.
تحتــّل ســورية مكانــاً مرموقــاً فــي مجــال زراعــة الزيتــون وتصنيــع الزيــت علــى الّصعيــد العربــي والدولــي، حيــث تشــغل الموقــع 
ــت  ــاج الزي ــاً بالنســبة إلنت ــة الرابعــة عالميّ ــون والمرتب ــاج مــن الزيت ــث اإلنت ــاً مــن حي ــس، والســادس عالميّ ــد تون ــاً بع ــي عربيّ الثان
)عابديــن وآخــرون، 2007(، وبلغــت نســبة مســاهمة الّصــادرات الســوريّة مــن زيــت الزيتــون 5.2%  خــالل الفتــرة 2006-2004، 

ــة الســوريّة )المركــز الوطنــي للسياســات الزراعيــة، 2009(. مــن إجمالــي قيمــة الّصــادرات الزراعيّ
ــي ســورية ونســبة  65% مــن المســاحة  ــي المســاحة المزروعــة ف ــون نســبة  12% مــن إجمال تشــّكل المســاحة المزروعــة بالزيت
المزروعــة باألشــجار المثمــرة، كمــا شــّكل إنتــاج الزيتــون فــي عــام 2007 نســبة 19 % مــن إجمالــي إنتــاج األشــجار المثمــرة. كانــت 
ــا انتشــرت  زراعــة الزيتــون فــي الماضــي مقتصــرة علــى شــمال وغــرب ســورية )حلــب، وإدلــب، والالذقيــة، وطرطــوس(، لكنّه
ــة التــي تتمتــع بهــا شــجرة الزيتــون، والتــي ســمحت  ــاً نظــراً للمرونــة البيئيّ ــة أنحــاء القطــر تقريب فــي العقديــن األخيريــن لتعــّم كافّ
لهــا باالنتشــار جغرافيّــاً وبيئيّــاً )المركــز الوطنــي للسياســات، 2009(، والســيما فــي محافظــة حمــص التــي شــهدت انتشــاراً واســعاً 
وإقبــاالً كثيفــاً مــن المزارعيــن، مــا أّدى إلــى توّســع المســاحات المزروعــة مــن خــالل مشــروعات اســتصالح األراضــي، وازديــاد 
أعــداد األشــجار، وبالتالــي إمكانيّــة زيــادة اإلنتــاج خــالل األعــوام القادمــة نتيجــة دخــول العديــد مــن األشــجار فــي مرحلــة اإلنتــاج. 
وقــد وصلــت مســاحة األراضــي المزروعــة بأشــجار الزيتــون عــام 2010 إلــى 95 ألفــا و227 هكتــاراً، منهــا 12 ألفــا و65 هكتــاراً 
مــروي والباقــي بعــل، كمــا وصــل عــدد أشــجار الزيتــون بمختلــف مناطــق المحافظــة خــالل نفــس الفتــرة إلــى 15 مليونــاً و222 ألــف 
شــجرة )مديريــة الزراعــة فــي محافظــة حمــص، 2010(، وقـُـّدر اإلنتــاج األولّــي للمحافظــة مــن الزيتــون خــالل الموســم الّزراعــي 
2011 بنحــو 140 ألفــاً و420 طنــاً لتحتــّل المرتبــة الثالثــة باإلنتــاج بعــد حلــب والالذقيــة )ســانا، 2011(، وهــي اآلن تنتشــر بجميــع 
ــة ولمالءمــة  ــا االقتصاديّ ــن لربحيّته ــدى المزارعي ــر انتشــاراُ ورواجــاً ل ــى أصبحــت الزراعــة األكث ــاً، حت مناطــق المحافظــة تقريب
الظـّـروف البيئيـّـة ولقلـّـة الخدمــات التــي تحتاجهــا الشــجرة، باإلضافــة إلــى وجــود 43 معصــرة زيتــون موّزعــة علــى مختلــف مناطــق 
المحافظــة، وجميعهــا تعمــل بنظــام الطّــرد المركــزي وبمقدورهــا اســتيعاب إنتــاج كامــل المحافظــة )مديريــة الزراعــة فــي محافظــة 

حمــص، 2010(.
مشكلة البحث:

إّن زراعــة الزيتــون فــي محافظــة حمــص شــهدت خــالل الّســنوات الماضيــة انتشــاراً واســعاً وإقبــاالً كثيفــاً مــن المزارعيــن نظــراً 
ــت شــجرة الزيتــون محــل  ــى توّســع المســاحات المزروعــة بهــا، وحلّ ــع بهــا هــذه الّشــجرة مــا أّدى إل ــة التــي تتمت ــة البيئيّ للمرون
محاصيــل أخــرى قــد تكــون أكثــر إنتاجيـّـة وأقــّل تكلفــة، خصوصــاً أّن هــذا التوســع تــّم فــي أغلــب األحيــان دون النظــر إلــى المتطلبــات 
البيئيـّـة والمناخيـّـة، عــالوةً علــى ذلــك، أّدى ارتفــاع أســعار المــواد الزراعيــة والمحروقــات وتكاليــف المعــّدات والنّقــل وغيرهــا مــن 
المدخــالت، إلــى ارتفــاع تكاليــف إنتــاج الزيتــون وانخفــاض هامــش الّربــح، وتحّمــل المزارعيــن أعبــاًء ماليــةً إضافيـّـة مــن هــذا النـّـوع 
مــن العمــل الزراعــي الــذي يشــّكل دخــل أساســي ومصــدر رزق لكثيــٍر مــن المزارعيــن، وأثّــر ســلبيّاً علــى المســتهلكين نتيجــة 
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االرتفــاع فــي األســعار، لذلــك كان البــّد مــن دراســة اقتصاديــة لتكاليــف اإلنتــاج لهــذه الشــجرة كــون المعلومــات المتعلّقــة بالحجــم 
األمثــل للمزرعــة، ومســتوى الكميّــات المثلــى مــن اإلنتــاج ومــن عناصــر اإلنتــاج قليلــة، خاّصــةً تلــك المتعلّقــة بإنتــاج الّزيــت فــي 
محافظــة حمــص، ممــا يتطلّــب تحديــد الحجــم المحقّــق للكفــاءة االقتصاديــة، وكذلــك الحجــم المعظّــم للربــح، خاّصــة وأّن ممارســات 
ــة بحيــث تفيــد كالً مــن المرشــد  ــٍة مــن األهميّ ــذا تُعتبــر هــذه الّدراســة فــي مكان المزارعيــن الفعليــة قــد تبتعــد عــن هــذه الحجــوم، ل

الزراعــي ومتخــذي القــرارات والتخطيــط الزراعــي المســتقبلي لمثــل هــذا النــوع مــن الزراعــة االســتراتيجية.
أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث بشــكل رئيســي إلــى التحليــل االقتصــادي الوصفــي والقياســي لــدوال تكاليــف إنتــاج منتجــات الزيتــون البعــل فــي 
محافظــة حمــص، للتعــّرف علــى الجــدوى االقتصاديــة مــن زراعــة هــذه الشــجرة، وفيمــا إذا كانــت زراعتهــا محفـّـزة لتوّســع زراعتهــا 

وذلــك وفــق االهــداف الفرعيــة التاليــة:
1- تحليل اقتصادي وصفي لتكاليف وإيرادات شجرة الزيتون في المنطقة المدروسة.

ــة، والحجــم المعظــم للربــح وقيــاس مــدى ابتعادهــا عــن      2- تحديــد الحجــوم المثلــى عــن طريــق الحجــم المحقــق للكفــاءة االقتصاديّ
ــة. الحجــوم الفعليّ

3- مقارنــة العائــد االقتصــادي لمنتجــات الزيتــون )بيعــه بشــكل ثمــار أو بصــورة زيــت( للتعــّرف علــى اإلســتراتيجية المطلوبــة التــي 
يمكــن أن تحقـّـق الّربــح األمثــل للمــزارع.

مواد البحث وطرائقه:
مصادر البيانات ومنطقة تنفيذ البحث:

تــّم اعتمــاد محافظــة حمــص لتكــون المنطقــة المســتهدفة التــي تمثـّـل الزراعــة البعليـّـة للزيتــون، نظــراً لالنتشــار الواســع لهــذه الشــجرة 
فيهــا فــي اآلونــة األخيــرة ممثّلــةً بمنطقــة المركــز الشــرقي التــي تحتــّل المركــز األول مــن حيــث المســاحة المزروعــة واإلنتــاج علــى 

مســتوى حمــص، بســبب طبيعــة تربتهــا المالئمــة لزراعــة الزيتــون )مديريــة الزراعــة فــي محافظــة حمــص(.
كمــا تــّم االعتمــاد بشــكٍل أساســي علــى بيانــات أوليّــة تــّم جمعهــا مــن مزارعــي الزيتــون فــي المــزارع التــي تعتمــد علــى الزراعــة 
ــة  ــق المقابل ــن طري ــك ع ــث، وذل ــداف البح ــع أه ــق م ــتبيان تتواف ــتمارة اس ــم اس ــالل تصمي ــن خ ــص، م ــة حم ــي محافظ ــة ف البعليّ

ــمية. ــي المصــادر الرس ــات المنشــورة ف ــض البيان ــة  لبع الشــخصية، باإلضاف
مجتمع وعينة البحث: 

يتكــّون مجتمــع البحــث أو إطــار عيّنــة الّدراســة مــن جميــع مزارعــي الزيتــون فــي المناطــق البعليّــة الواقعــة فــي محافظــة حمــص، 
وتــّم تحديــد حجــم العيّنــة باالعتمــاد علــى المعادلــة التاليــة نظــراً لعــدم معرفتنــا بحجــم المجتمــع المــدروس نتيجــة الظـّـروف الّراهنــة:

                                                                         

n: حجم العيّنة. 
P: احتمالية مطابقة العيّنة للمجتمع اإلحصائي وكانت بحّدها األقصى لعدم معرفتنا حجم المجتمع المدروس )0.50(.

)p-1(: احتمالية عدم مطابقة العينة للمجتمع اإلحصائي وكانت بحدها األقصى )0.50(.
Z: الدرجة القياسيّة الحرجة عند مستوى معنوية 5 % )1.96(.

e: الخطأ المسموح به )0.091(.
 86 مزارع

اختيار المزارعين:
تــّم تحديــد عــدد مزارعــي الزيتــون البعــل وحيــازة كّل مــزارع مــن الزيتــون البعــل، وعــدد أشــجار الزيتــون البعــل لديــه مــن خــالل 

الّســجالت االحصائيــة الموجــودة فــي الوحــدات اإلرشــادية للقــرى المدروســة للموســمين )2012/2011( و)2013/2012(.
تّم اختيار كّل مزارع وفقاً لما يلي: 

1- أالّ يقّل حجم الحيازة الزراعية لديه ألرض الزيتون عن 1 هكتار. 
2- أالّ يقل عمر أشجار الزيتون لديه عن 15 سنة، وهو عمر دخول شجرة الزيتون في مرحلة اإلنتاج االقتصادي،)حامد والعيسى، 1990(.

)Scheaffer, 1990(n=)P(×)1-p(×
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3- أالّ يكون لديه أي مصدر ري ثابت ) بئر، نهر، ساقية..الخ (.
يتأثـّـر إنتــاج الزيتــون بكثيــٍر مــن العوامــل وهــي: عــدد األشــجار وعمــر الشــجرة وصنــف الشــجرة وكميـّـة األمطــار ودرجــة الحــرارة 
ومــكان زراعــة الزيتــون، إال أّن أهــّم مــا يؤثّــر فــي إنتــاج الزيتــون هــو ظاهــرة المعاومــة أو تبــادل الحمــل الثمــري فــي األشــجار 
المثمــرة، هــي تعاقــب ســنين غزيــرة اإلنتــاج الثمــري بعــد أخــرى قليلــة أو ينعــدم الحمــل فيــه. والّســبب الّرئيــس لحــدوث هــذه الظاهــرة 
يرجــع إلــى أّن شــجرة الزيتــون فــي ســنة الحمــل الغزيــر توّجــه طاقاتهــا كلّهــا نحــو تكويــن الثمــار، ومــن ثــّم ال تتّكــون أفــرع خضريــة 
جديــدة لحمــل محصــول العــام التالــي، ومــن األســباب األخــرى التــي يُعــزى لهــا حــدوث المعاومــة :الّصنــف والعمــر وموعــد النضــج.
ــاج فــي الزيتــون، وفــي دراســة أجراهــا نقــار والعــواد، )2013( علــى حــدود السلســلة  تــؤّدي ظاهــرة المعاومــة إلــى تفــاوت اإلنت
الزمنيــة إلنتــاج الزيتــون فــي ســورية ومنــذ 35 عامــاً نــرى أّن األعــوام المفــردة هــي أعــوام معاومــة فــي إنتــاج الزيتــون أّدت إلــى 
انخفــاض اإلنتــاج، أّمــا الّســنوات المزدوجــة فهــي ذات إنتــاج جيــد، هــذا أّدى إلــى تأثـّـر سلســلة إنتــاج الزيتــون فــي ســورية بتغيـّـرات 
دوريـّـة منتظمــة طــول الــدور ســنتان والفــرق بيــن قمتيــن أو قاعيــن علــى العــرض البيانــي للسلســلة، وهــذا مــا دفعنــا لدراســة تكاليــف 
ــي  ــن )2012/2011( و)2013/2012(، وف ــمين الزراعيي ــار للموس ــنوات اإلثم ــف س ــذ تكالي ــّم أخ ــن، ت ــمين متتالي ــاج لموس اإلنت

الموســم الثانــي تــّم إجــراء المســح الميدانــي لنفــس المزارعيــن الذيــن أُجــري لهــم المســح فــي الموســم األول.
األسلوب البحثي:

تــّم جمــع البيانــات التــي اعتمدهــا البحــث مــن خــالل اســتمارة االســتبيان الُمعــّدة مــن قبــل الباحــث والتــي كان محتواهــا بمــا يتــالءم 
وطبيعــة المعلومــات التــي تخــدم أهــداف البحــث وخاّصــةً فيمــا يتعلّــق بهيكليــة التكاليــف التــي تــّم إنفاقهــا فــي مثــل هــذه المــزارع، 
ــة البحــث 86 مزرعــة بحجــوم مختلفــة، ومــن خــالل اســتمارة االســتبيان التــي وّزعــت علــى أصحــاب المــزارع فــي  ــت عيّن ومثّل
ــا  ــي تمــر به ــروف الت ــع الوحــدات اإلرشــادية نظــراً للظّ ــاون م ــل الباحــث، وبالتع ــة المدروســة، وبإشــراف مباشــر مــن قب المنطق
محافظــة حمــص، تــّم الحصــول علــى البيانــات المقطعيــة التــي تمثّــل هيــكل التكاليــف بأنواعهــا وبنودهــا وكل مــا يمثّــل اإليــرادات 
ــى البيانــات التــي تتــالءم وطبيعــة أهــداف البحــث  ــى الباحــث الحصــول عل ــذي ســهّل عل ــاج، األمــر ال والمســاحات المنتجــة واإلنت
ــة التكاليــف والحصــول علــى تقديــرات الحجــم األمثــل للمزرعــة الــذي يحقــق اإلنتــاج األمثــل والمســاحات المثلــى،  فــي تقديــر دالّ
وباســتخدام البيانــات المقطعيــة المتحصــل عليهــا مــن اســتمارة االســتبيان المشــار أليهــا أنفــاً تــّم تفريــغ البيانــات بمــا يتــالءم وطبيعــة 
التحليــل االقتصــادي، وتبويبهــا بجــداول تتناســب مــع أســلوب التحليــل الوصفــي والكّمــي للوصــول إلــى النتائــج التــي تتــالءم مــع 
أهــداف البحــث، حيــث شــملت المســاحة الكليـّـة المزروعــة )247.7( هكتــار واإلنتــاج الكلــي )309625(  كــغ، تــّم التحليــل باســتخدام 

.SPSS18, minita 17 برنامــج
- تــّم أخــذ تكاليــف ســنوات مــا قبــل اإلثمــار بإجــراء المســح الّريفــي الّســريع لــكّل قريــة مــن القــرى المدروســة حيــث تــّم االجتمــاع 
ــّم  ــة، وت ــرى المدروس ــن الق ــة م ــي كّل قري ــار ف ــادية أو المخت ــدة اإلرش ــس الوح ــود رئي ــل وبوج ــون بع ــزارع زيت ــع )8- 13( م م
ســؤالهم عــن تكاليــف إنشــاء دونــم بســتان الزيتــون فــي كّل موســم مــن المواســم الزراعيــة التاليــة: وتــّم التوصــل مــن خــالل األســئلة 
المطروحــة إلــى تكلفــة إنتــاج الشــجرة الواحــدة، وُحســبت التكاليــف لخمــس ســنوات مــا قبــل اإلثمــار ألّن جميــع أشــجار الزيتــون 
المدروســة هــي مــن أصــوٍل خضريـّـة، ومــن المعلــوم أّن أشــجار الزيتــون التــي تكــون مــن أصــول خضريـّـة تدخــل فــي فتــرة اإلثمــار 

بعمــر )4-5( ســنوات، )حامــد والعيســى، 1990(.
بنــاًء علــى ماســبق حــّددت بنــود التكاليــف اإلنتاجيــة للموســم الزراعــي بنــود التكاليــف مــن وجهــة نظــر التحليــل االقتصــادي الوصفــي 

وذلــك لــكّل منطقــة اســتقرار وبالتالــي تفــاوت التكاليــف المصروفــة.
ــد،  ــد، والعائ ــم الواح ــة للدون ــي:  اإلنتاجي ــد، وه ــم الواح ــة الدون ــة بربحيّ ــر المتعلق ــى المعايي ــاد عل ــث باالعتم ــات البح ــت بيان ُحلّل
ــرة والثابتــة وإجمالــي التكاليــف، والهامــش الّربحــي وصافــي العائــد، ومتوســط تكلفــة إنتــاج 1 كــغ مــن الزيتــون  والتكاليــف المتغيّ
وزيــت الزيتــون، كمــا تــّم اســتخدام التحليــل االقتصــادي القياســي لتكاليــف اإلنتــاج فــي محافظــة حمــص، وذلــك باســتخدام االنحــدار 
ــر تابــع للتوصــل إلــى  ذي المعادلــة الواحــدة لتفســير العالقــة بيــن مقــدار الناتــج كمتغيّــر مســتقّل ومقــدار التكاليــف اإلنتاجيــة كمتغيّ
النمــوذج المناســب عــن طريــق مقارنــة النمــاذج الرياضيّــة وبالتالــي اختيــار النمــوذج القياســي الممثــل لبيانــات العيّنــة البحثيــة، مــن 
ــاءة  ــى الحجــوم المثلــى عــن طريــق الحجــم المحقــق للكف ــدوال التكاليــف ســيتّم التوصــل إل خــالل التحليــل االقتصــادي القياســي ل
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االقتصادية وهو عندما يتساوى متوسط التكاليف الكليّة مع التكاليف الحديّة في أدنى نقطة، )الصعيدي، 1998(.
النتائج والمناقشة:

أوالً: التحليل االقتصادي لتكاليف وعائدات إنتاج الزيتون البعل في منطقة االستقرار الزراعي األولى في محافظة حمص:
1- التكاليف المباشرة إلنتاج الدونم الواحد من الزيتون البعل في منطقة االستقرار الزراعي األولى في محافظة حمص:

ــة  ــة العائليّ ــن العمال ــرة كل م ــة المباش ــمل العمال ــة، وتش ــات آليّ ــة وعملي ــات يدويّ ــمين: عملي ــى قس ــة إل ــات الزراعي ــمت العمليّ قُّس
ــة، باحتســاب األجــر فــي يــوم  ــات الزراعيّ ــة علــى أســاس أجــور الّســوق لــكّل نــوع مــن العمليّ ــّدر العمالــة العائليّ والمســتأجرة، وتُق
العمــل أو فــي وحــدة المســاحة تبعــاً لطبيعــة العمليـّـات المنفـّـذة، وتشــمل األجــور اإلجماليـّـة مجمــوع األجــور المدفوعــة علــى مختلــف 
الخدمــات الزراعيـّـة المقّدمــة لشــجرة الزيتــون قبــل القطــاف، حيــث تفاوتــت كميـّـة العمــل البشــري الموظـّـف ألداء العمليـّـات الزراعيـّـة 
ــت وســطياً  ــه، فبلغ ــة حقل ــه برعاي ــدى اهتمام ــزارع، وم ــة للم ــة والتقنيّ ــات الماديّ ــاً لإلمكان ــا( تبع ــة وغيره ــم، مكافح ــميد، تقلي )تس
)8.5( يــوم عمــل/ الســنة/ دونــم، وبلــغ متوســط األجــور المدفوعــة خــالل الموســم الزراعــي )2012/2011( فــي منطقــة االســتقرار 
ــم  ــالل الموس ــم، وخ ــنة )6866.38( ل.س/ دون ــا )450-500( ملم/س ــار فيه ــّدل هطــول األمط ــغ مع ــي يبل ــى والت ــي األول الزراع

الزراعــي )2013/2012( )8888.92(، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول )1(.
وقــد شــّكلت أجــور القطــاف البنــد األهــّم فــي هــذه العمليـّـات خــالل الموســمين الزراعييــن بســبب ارتفــاع أجــرة اليــد العاملــة الزراعيـّـة 
فــي المنطقــة المدروســة، وعــادةً مــا يقــوم المزارعيــن بقطــف الثمــار وتعبئتهــا فــي أكيــاس بالســتيكية أو أكيــاس مــن الخيــش ســعة 
الكيــس )50( كــغ، ويعتمــد بعضهــم فــي ذلــك علــى العمالــة المســتأجرة أو العمالــة الدائمــة حســب توافرهــا فــي حيــن أّن هنــاك عّمــال 
تختــّص بجمــع الزيتــون المتســاقط علــى أرض الحقــل أو مايســّمى )اللقاطــة( ألخــذه إلــى معاصــر الّزيــت حيــث يتــّم تعبئــة الزيــت 

الناتــج بعبــوات بالســتيكية أو بعبــوات تنــك.
فــي حيــن احتلـّـت أجــور التقليــم المرتبــة الثانيــة أيضــاً خــالل الموســمين الزراعييــن المدروســين، وهــذا يعــود إلــى صعوبــة أداء هــذه 
العمليـّـة وتطلبهــا الخبــرة الفنيـّـة والتــي يــزداد الطلــب عليهــا فــي مواســم التقليــم، ممــا يــؤّدي إلــى ارتفــاع أجورهــا بالتــوازي مــع نقــص 
فــي اليــد العاملــة فــي محافظــة حمــص، حيــث يعتمــد المزارعــون علــى العمالــة الــواردة مــن المناطــق األخــرى والســيما المزارعيــن 
المشــهورين بخبرتهــم الفنيــة الطويلــة فــي مجــال التقليــم للحفــاظ علــى األشــجار والثمــار، ثــّم جــاءت باقــي عناصــر التكاليــف بنســب 
متفاوتــة، وكان أقلّهــا لعّمــال التّســميد الكيميائــي حيــث بلغــت )97.56( ل.س/دونــم للموســم الزراعــي )2012/2011( و)186.45( 

ل.س/دونــم للموســم الزراعــي )2013/2012(.
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الجدول 1. التكاليف المباشرة إلنتاج الزيتون في منطقة االستقرار الزراعي األولى بمحافظة حمص           الوحدة ل.س/دونم

)2013/2012()2012/2011(البند

634.78900.56الحراثات

243.45456.45عمال الركش والتعشيب حول األشجار

1484.342000.76عمال التقليم

216.93249.12عمال إزالة نواتج التقليم

328.78376.23عمال الرش

1047.92800.32الري التكميلي

215.45228.69عمال التسميد العضوي

97.56186.45عمال التسميد الكيميائي

نقل عمال القطاف إلى حقل الزيتون
1503.512296.13

)القطاف اليدوي( القطاف والفرز والتعبئة

448.32548.98نقل الثمار إلى السوق

645.34845.23نقل الثمار إلى المعصرة

6866.388888.92مجموع العمليات الزراعية

809.541200السماد العضوي

السماد الكيماوي
N483.05511.4

P421.98534.57

مواد المكافحة
453.82695.05حشري

385.63868.38فطري

1200.541000مياه الري

عبوات
500.311065.01المعصرة

452.681198.45السوق

4707.557072.86مجموع مستلزمات اإلنتاج

11573.9315961.78مجموع التكاليف المباشرة

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني.

ــي محافظــة حمــص  ــى ف ــة االســتقرار الزراعــي األول ــي منطق ــون ف ــل الزيت ــة المســتخدمة لحق ــواد الزراعي ــة الم ــغ متوســط قيم بل
للموســم الزراعــي )2012/2011( )4707.55( ل.س/دونــم، وللموســم الزراعــي )2013/2012( )7072.86( ل.س/دونــم، وهــي 
أدنــى مــن متوســط األجــور، وقــد شــّكلت قيمــة العبــوات التكلفــة األكبــر بمتوســط بلــغ )1608.23( ل.س/دونــم للموســمين، وشــّكلت 

قيمــة ميــاه الــري البنــد الثانــي بمتوســط بلــغ )1100.27(، ثــم تتالــت باقــي األجــور بنســب متقاربــة.
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2- تحليل الدخل المزرعي إلنتاج الزيتون منطقة االستقرار الزراعي األولى في محافظة حمص:
لقــد تــّم احتســاب إيجــار األرض المزروعــة بأشــجار الزيتــون بخصــم 15 % مــن قيمــة مــردود وحــدة المســاحة المحتســب بســعر 
ــي  ــم ف ــم )2012/2011( و )3278.78( ل.س/دون ــي الموس ــم ف ــار األرض )2561.86( ل.س/دون ــطي إيج ــغ وس ــاج، ليبل ــدة اإلنت ــة وح تكلف

ــي الجــدول )2(. الموســم )2013/2012(، كمــا هــو موضــح ف
كمــا تــّم خصــم فائــدة رأســمال المصــروف علــى شــراء مســتلزمات اإلنتــاج كتكلفــة للفــرص البديلــة لالســتثمار بمتوســط )353.07( 
ل.س/دونــم فــي الموســم )2012/2011(، و)530.46( ل.س/دونــم فــي الموســم )2013/2012(، إضافــةً إلــى تضميــن تكاليــف ســنة 
اإلثمــار نصيبهــا مــن تكاليــف فتــرة مــا قبــل اإلثمــار فقــد تــّم حســاب التكاليــف الّســنوية خــالل فتــرة التأســيس ومــن ثــّم توزيعهــا علــى 
ــة مــن العمــر االفتراضــي للشــجرة للحصــول علــى ســنة اإلثمــار مــن هــذه التكاليــف لتبلــغ )558.67( ل.س/دونــم فــي  ســنوات اإلنتــاج المتبقيّ

الموســم األول و )583.81( ل.س/ دونــم فــي الموســم الثانــي.

الجدول 2. تحليل الدخل المزرعي إلنتاج الزيتون منطقة االستقرار الزراعي األولى في محافظة حمص

البند
إجمالي التكاليف )ل.س/دونم(

)2012-2011()2013-2012(

6866.388888.92مجموع تكاليف العمليات الزراعية

4707.557072.86مجموع قيمة مستلزمات اإلنتاج

11573.9315961.78مجموع التكاليف المباشرة

578.6965798.089نفقات نثرية %5 من التكاليف المباشرة

353.066530.46فائدة رأس المال )7.5( من قيمة مستلزمات اإلنتاج

558.67583.81نصيب سنة اإلثمار من تكاليف التأسيس

2561.863278.78إيجار األرض ) %15 من الناتج اإلجمالي (

15626.2221152.91إجمالي التكاليف

200.93174.84مردود وحدة المساحة )كغ/دونم(

77.76120.98كلفة إنتاج الكغ من ثمار الزيتون البعل )ل.س/كغ(

المصدر: حسبت وحللت من واقع االستقصاء الميداني.

وبلــغ متوســط التكلفــة اإلجماليــة إلنتــاج الزيتــون فــي منطقــة االســتقرار الّزراعــي األولــى فــي الموســم األول )15626.22( ل.س/دونــم، وفــي 
الموســم الثانــي )21152.91( ل.س/ دونــم.

وبقســمة إجمالــي تكاليــف اإلثمــار للدونــم علــى متوســط مــردود الدونــم تكــون تكلفة إنتــاج الكــغ الواحــد )77.76( ل.س، و )120.98( 
ل.س/ كــغ للموســم الثاني.

ثانياً: التحليل االقتصادي لتكاليف وعائدات إنتاج الزيتون البعل في منطقة االستقرار الزراعي الثانية في محافظة حمص:
1- التكاليف المباشرة إلنتاج الدونم الواحد من الزيتون البعل في منطقة االستقرار الزراعي الثانية في محافظة حمص:

ــة فــي محافظــة حمــص خــالل  ــة االســتقرار الثاني ــون البعــل فــي منطق ــم الواحــد مــن الزيت ــاج الدون ــن الجــدول )3( تكاليــف إنت يبيّ
الموســمين الزراعييــن )2012/2011( و)2013/2012(، حيــث نجــد أّن أعلــى نســبة تكلفــة فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة 
بمحافظــة حمــص كانــت لتكلفــة عّمــال القطــاف والفــرز والتعبئــة للموســمين الزراعييــن علــى حــدٍّ ســواء، ثــم جــاءت تكلفــة عّمــال 
التقليــم بالمرتبــة الثانيــة، وبــرزت أهميّــة أجــور نقــل الثمــار إلــى المعاصر،وذلــك نتيجــة لالرتفــاع المتزايــد ألســعار المحروقــات، 

وخاّصةً أّن معظم مزارعي العيّنة يملكون وسيلة النقل وتلتها تكلفة مياه الّري  ثّم جاءت باقي عناصر التكاليف بنسب متفاوتة.
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الجدول 3. التكاليف المباشرة إلنتاج الزيتون في منطقة االستقرار الزراعي الثانية بمحافظة حمص          الوحدة ل.س/دونم

)2013/2012()2012/2011(البند

659.01744.31الحراثات

201.57391.57عمال الركش والتعشيب حول األشجار

1366.331533.89عمال التقليم

120.26190.56عمال إزالة نواتج التقليم

227.33250.43عمال الرش )المكافحة(

940.561090.34الري التكميلي

190.37227.77عمال التسميد العضوي

91.31121.81عمال التسميد الكيميائي

نقل عمال القطاف إلى حقل الزيتون
1415.292904.13

)القطاف اليدوي( القطاف والفرز والتعبئة

546.45461.85نقل الثمار إلى السوق

682.46940.16نقل الثمار إلى المعصرة

6440.948856.82مجموع العمليات الزراعية

798.911293.34السماد العضوي

السماد الكيماوي
N321.89421.89

P344.46444.46

مواد المكافحة
396.25496.25حشري

426.25626.25فطري

1000.181346.09مياه الري

541.781141.78المعصرةعبوات

495.79995.79السوق

4325.516765.85مجموع مستلزمات اإلنتاج

10766.4515622.67مجموع التكاليف المباشرة
المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني.

أّمــا بالنســبة لتكاليــف المســتلزمات الزراعيـّـة المقّدمــة للمحصــول فقــد شــّكلت تكلفــة العبــوات القيمة األعلــى وبلغت قيمتهــا )541.78( 
ل.س/دونــم، للموســم الزراعــي )2012/2011( و)1141.78( للموســم الزراعــي )2013/2012( ، وذلك الرتفاع أســعار العبوات 

ــث بلغــت للموســم الزراعــي )2012/2011( )1000.18(  ــاً حي ــّري ثاني ــاه ال ــة مي ــّم جــاءت قيم ــوات البالســتيكية، ث ــةً العب وخاّص
ل.س/دونــم، و)1346.09( ل.س/دونــم للموســم الزراعــي )2013/2012(.

الملفــت لالنتبــاه أّن هنــاك ارتفــاع واضــح فــي تكاليــف الموســم الزراعــي 2013/2012 لمعظــم بنــود تكاليــف العمليّات والمســتلزمات 
ــة فــي محافظــة حمــص فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي األولــى والثانيــة عــن 2012 تقريبــاً إلــى الضعــف، ويمكــن أن  الزراعيّ
ــة،  ــن تكاليــف إضافي ــى المزارعي ــب عل ــة المدروســة، ممــا ترتّ ــي تعّرضــت لهــا المنطق ــروف الت ــاع للظّ ــزى هــذا االرتف يُع
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وال سيما في ضوء ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، ناهيك عن ارتفاع أجور اليد العاملة.
2- تحليل الدخل المزرعي إلنتاج الزيتون منطقة االستقرار الزراعي الثانية في محافظة حمص:

الجدول 4. تحليل الدخل المزرعي إلنتاج الزيتون منطقة االستقرار الزراعي الثانية في محافظة حمص

البند
إجمالي التكاليف

)2012/2011()2013 /2012(

6440.948856.82مجموع تكاليف العمليات الزراعية

4325.516765.85مجموع قيمة مستلزمات اإلنتاج

10766.4515622.67مجموع التكاليف المباشرة

538.32781.13نفقات نثرية) 5(% من التكاليف المباشرة

324.413507.44فائدة رأس المال )7.5( من قيمة مستلزمات اإلنتاج

526.02574.54نصيب سنة اإلثمار من تكاليف التأسيس

2350.533177.83إيجار األرض ) 15 %( من الناتج اإلجمالي 

14505.7420663.61إجمالي التكاليف

188.98175مردود وحدة المساحة )كغ/دونم(

76.76118.08كلفة إنتاج الكغ من ثمار الزيتون البعل )ل.س/كغ(
المصدر: حسبت وحللت من واقع االستقصاء الميداني.

وبحســاب التكاليــف األخــرى المضافــة لتكاليــف اإلنتــاج المباشــرة كماهــو موضــح فــي الجــدول )4( مــن نفقــات نثريــة وفائــدة رأس 
المــال وإيجــار األرض، وبعــد حســاب إجمالــي التكاليــف الثابتــة والمتغيـّـرة المقّدمــة للدونــم المــزروع بأشــجارالزيتون وتوزيــع هــذه 
التكاليــف علــى ســنوات اإلثمــار االقتصــادي نجــد أّن نصيــب ســنة اإلثمــار مــن تكاليــف مــا قبــل اإلثمــار بالمتوســط هــو )550.28( ل.س/دونــم. 
ــة االســتقرار الزراعــي  ــة للزيتــون فــي الموســمين )2012/2011( و)2013/2012( فــي منطق ــة اإلجمالي ــغ متوســط التكلف كمــا بل
ــة هــذا مــا أّدى إلــى وجــود اختــالف فــي  الثانيــة )14505.74( ل.س/دونــم و)20663.61( ل.س/دونــم علــى التوالــي، وبالمحّصل

تكلفــة وحــدة اإلنتــاج مقــدراً بنحــو )76.76( ل.س/ كــغ و)118.08( ل.س/ كــغ للموســمين علــى التوالــي.
ثالثاً: تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من ثمار الزيتون البعل:

يبيـّـن الجــدول )5( تكلفــة إنتــاج الكيلــو غــرام الواحــد مــن ثمــار الزيتــون فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي األولــى والثانيــة بمحافظــة 
ــو غــرام الواحــد مــن ثمــار  ــة الكيل ــاع تكلف ــا ارتف حمــص للموســم الزراعــي )2011-2012( و)2012- 2013(, ومنهــا يتّضــح لن
الزيتــون البعــل فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى مقارنــةً بتكلفتــه فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة، حيــث بلــغ فــي 
منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى بمحافظــة حمــص )77.76( ل.س/كــغ,، وقـُـّدر بنحــو )76.76( ل.س/كــغ فــي منطقــة االســتقرار 
الزراعــي الثانيــة للموســم )2011- 2012(، نظــراً الرتفــاع إجمالــي التكاليــف فــي المنطقــة األولــى عنهــا فــي المنطقــة الثانيــة، ومــع 
ذلــك الفــرق قليــل بيــن تكلفتــي منطقتــي االســتقرار األولــى والثانيــة إذا ماقــورن بموســم عــام )2012- 2013( حيــث ارتفعــت تكلفــة 
ــاج فــي الموســم )2012- 2013( عــن الموســم )2011- 2012( فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي علــى حــدٍّ ســواء، حيــث  اإلنت
بلغــت فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى )120.98( ل.س/ كــغ، وفــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة )118.08( ل.س/كغ.



47 ديوب وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(: 53-38. أيلول/سبتمبر 2017

Dayoub et al., - Syrian Journal of Agricultural Research 4(3):38- 53. September 2017 

الجدول 5. سعر البيع وصافي العائد من الكيلوغرام من الزيتون في محافظة حمص وحسب مناطق االستقرار  الوحدة. )ل.س/دونم(

البيان
ثانيةأولى

)2012/2011()2013/2012()2012/2011()2013/2012(

77.76120.9876.76118.08كلفة إنتاج الكغ الزيتون )ل.س/كغ(

85.23125.0282.92121.06سعر بيع الكغ من الزيتون )ل.س/كغ(

7.474.046.162.98صافي عائد الكغ من الزيتون )ل.س/كغ(
المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني.

ومــن الجــدول )5( يتّضــح أّن صافــي العائــد مــن الكــغ الواحــد مــن الزيتــون أعلــى فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى للموســم 
ــس  ــرى لنف ــة األخ ــع المنطق ــةً م ــه مقارن ــغ من ــع الك ــعر بي ــاع س ــك الرتف ــزى ذل ــغ، ويُع ــغ )7.47( ل.س/ك )2012/2011( إذ يبل
ــد  ــي العائ ــغ صاف 2013/2012( إذ يبل ــم ) ــة  للموس ــي الثاني ــتقرار الزراع ــة االس ــي منطق ــراه ف ــد ن ــل عائ ــم، وأق الموس

)2.98( ل.س/كغ ويعود ذلك النخفاض سعر بيعه مقارنةً مع منطقة االستقرار الزراعي األولى.
وعمومــاً نالحــظ ارتفــاع صافــي العائــد للموســم )2012/2011( عنــه فــي الموســم )2013/2012(، ربمــا بســبب االرتفــاع الالفــت 

فــي تكاليــف اإلنتــاج وخصوصــاً )الجنــي، العبــوات، ميــاه الــري( إضافــةً لتدنّــي اإلنتاجيــة نتيجــة ظاهــرة المعاومــة.
رابعاً: صافي عائد الكيلو غرام من زيت الزيتون البعل:

يتضّمــن الجــدول )6( متوســط تكلفــة عصــر الكيلــو غــرام مــن ثمــار الزيتــون البعــل وتكلفــة عبــوات وإنتــاج الكيلــو غــرام مــن الزيــت 
وســعر وصافــي ربــح الكيلــو غــرام مــن الزيــت، فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي األولــى والثانيــة بمحافظــة حمــص للموســمين 
الزراعييــن )2012/2011( و)2013/2012(، حيــث نجــد تحقيــق ربــح صــاٍف للكيلــو غــرام الواحــد مــن زيــت الزيتــون البعــل فــي 
منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى بمحافظــة حمــص بلــغ )60.42( ل.س/كــغ, وفــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة للموســم 
ــص  ــة حم ــة بمحافظ ــى والثاني ــي األول ــتقرار الزراع ــي االس ــي منطقت ــغ، وف ــت )84.48( ل.س/ك ــي )2012/2011( بلغ الزراع

للموســم )2013/2012(, قــّدر بنحــو )51.84(، )44.21( ل.س/كــغ، علــى التوالــي.

الجدول 6. تكلفة إنتاج وصافي العائد للكيلو غرام الواحد من زيت الزيتون البعل، في منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية بمحافظة 
حمص للموسمين الزراعيين )2012/2011( و)2013/2012(.

البيان
)2012/2011()2013/2012(

ثانيةأولىثانيةأولى

4.74.24.013.83كمية الزيتون الالزمة الستخراج الكغ من الزيت )كغ(

355.47332.39445.12428.24تكلفة الزيتون الالزمة إلنتاج اللتر من زيت الزيتون

575257.168.3تكلفة العصر

24.1124.1326.4426.29تكلفة عبوات الزيت للتر )ل.س(

436.58388.52528.66522.83كلفة إنتاج الكغ من زيت الزيتون البعل )ل.س(

497473580.5567.04سعر بيع الكغ من زيت الزيتون البعل )ل.س(

60.4284.4851.8444.21صافي عائد الكغ من زيت الزيتون البعل )ل.س(

المصدر: جمعت وحسبت من واقع االستقصاء الميداني.
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مــن الجــدول الســابق لوحــظ أّن منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة بمحافظــة حمــص قــد حققـّـت صافــي ربــح للكيلــو غــرام الواحــد 
ــك المناطــق،  ــي تل ــه ف ــاع ســعر بيع ــد الرتف ــح عائ ــذا الّرب ــي الموســم الزراعــي )2012/2011(، وه ــل ف ــون البع ــت الزيت مــن زي
والعكــس فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة فــي الموســم التالــي )2013/2012(، فقــد حققـّـت أقــّل صافــي عائــد للكيلــو غــرا م 

مــن زيــت الزيتــون البعــل، ويعــود ذلــك الرتفــاع تكلفــة إنتاجــه فــي المنطقــة المذكــورة بيــن موســٍم وآخــر.
ــر المحصــول بموجــات الحــرارة المرتفعــة، وتســاقط  وبشــكٍل عــام لوحــظ ارتفــاع تكاليــف إنتــاج زيــت الزيتــون وذلــك بســبب تأثّ
األزهــار مــا أّدى إلــى انخفــاٍض كبيــر فــي نســب الثمــار، إضافــةً إلــى أســباب أخــرى كانــت منهــا ارتفــاع تكاليــف إنتــاج الزيــت، بــدءاً 

مــن أجــور اليــد العاملــة وانتهــاًء بأجــور المعاصــر والنقــل، وصعوبــة عمليــة نقــل الزيــت مــن محافظــة إلــى أخــرى.
خامساً: تقدير دوال التكاليف ومشتقاتها االقتصادية للزيتون البعل في محافظة حمص:

ــة ممــا يتطلّــب ذلــك مــن افتــراض كــون أّن  ــة أي الحجــم األمثــل للوحــدة اإلنتاجيّ ــة التكاليــف لتحديــد األمثليّ تــّم اعتمــاد منهجيــة دالّ
متوســط التكاليــف يأخــذ شــكل حــرف )U( اســتناداً إلــى النظريــة االقتصاديــة فــإّن دالــة الكلفــة تأخــذ الشــكل التكعيبــي التالــي:

Tci = Bo + B1Qi + B2Qi2 + B3Qi3 + Ui
Tci: تمثل الكلفة الكلية لإلنتاج )ل.س(.

Q: تمثل كميّة الناتج )كغ(
Ui: تمثــل المتغيّــر العشــوائي ويعكــس تأثيــر المتغيــرات األخــرى ذات العالقــة التــي لــم تدخــل فــي النمــوذج بشــكٍل مباشــر والتــي 

يصعــب قياســها أو تقديرهــا كميّــاً.
Bi: معامالت االنحدار .

ومــن الجديــر بالذكــر أّن المتغيـّـر Qi2 مربــع الناتــج و   Qi3 مكعــب الناتــج وتكــون بديهيــاً مرتبــط داليــاً بالمتغيــر Qi ولكــّن العالقــة 
غيــر خطيـّـة وعليــه فــإّن مثــل هــذا النمــوذج يســتوفي افتــراض عــدم وجــود عالقــة خطيـّـة متعــدّدة بيــن المتغيـّـرات المســتقلّة،  وذلــك 

كــون النمــوذج غيــر خطـّـي مــن حيــث المتغيـّـرات.
سادساً: االختبارات القياسية لدوال التكاليف المقّدرة:

تــّم تقديــر دالــة التكاليــف الكليـّـة للزيتــون وفقــاً لمناطــق االســتقرار فــي عيّنــة البحــث، حيــث أُجريــت االختبــارات القياســيّة المطلوبــة 
والتــي تضّمنــت اختبــار وجــود مشــكلة االرتبــاط الّذاتــي للمتغيـّـر العشــوائي وذلــك باالعتمــاد علــى اختبــار دوربــن –واتســون لكونــه 
 )d( مناســباً الختبــار وجــود االرتبــاط الّذاتــي مــن الّدرجــة األولــى، والــذي أوضــح عــدم  وجــود مشــكلة االرتبــاط الذاتــي لكــون قيمــة

المحســوبة تقــع فــي منطقــة قبــول فرضيــة العــدم.

الجدول 7. اختبار )دوربن – واتسون( لدوال تكاليف إنتاج الزيتون البعل في منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية بمحافظة حمص 
للموسمين الزراعيين )2012/2011( و)2013/2012(.

du 5%du 1%Ddl5%dl1%منطقة االستقرار الزراعيالموسم الزراعي

)2012/2011(
األولى

1.3761.566

1.698

1.4751.288
2.05الثانية

)2013/2012(
1.809األولى

1.573الثانية
        .du>d > 4-du يجب أن تقع

ــة فمــن الضــرورة الكشــف عــن مشــكلة عــدم ثبــات التبايــن إذ اعتمــد اختبــار بــاراك  ونظــراً العتمــاد البحــث علــى بيانــات مقطعيّ
والــذي يتضّمــن تقديــر معادلــة انحــدار مربـّـع الخطــأ كونــه متغيـّـراً  تابعــاً والناتــج باعتبــاره متغيـّـراً مســتقالً، وكانــت العالقــة المقــّدرة 

بالصيغــة للوغارتيميــة كاآلتــي :

والجــدول )8( يبيــن اختبــار بــارك لــدوال تكاليــف إنتــاج الزيتــون البعــل فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي األولــى والثانيــة بمحافظــة 
حمص للموســمين الزراعييــن )2012/2011( و)2013/2012(.

Log)ei(2 = a + blog )Q(
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ومــن خــالل هــذا الجــدول نجــد أّن قيمــة t المحســوبة لميــل معــادالت انحــدار الخطــأ تفــوق قيمــة t الجدوليـّـة مّمــا يشــير إلــى مشــكلة 
عــدم تجانــس التبايــن، األمــر الــذي اســتوجب معالجــة هــذه المشــكلة.

ــابقة علــى المتغيّــر المســؤول عــن  وتمــت المعالجــة مــن خــالل التحويــل transformation حيــُث تــّم قســمة طرفــي المعــادالت السَّ
.)Qi( عــدم تجانــس التبايــن وهــو كميّــة اإلنتــاج

الجدول 8. اختبار بارك لدوال تكاليف إنتاج الزيتون البعل في منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية بمحافظة حمص للموسمين 
الزراعيين )2012/2011( و)2013/2012(.

اختبارFالميلالثابتمنطقة االستقرار الزراعيالموسم الزراعي

2012/2011
األولى

5.9851.132
)58.687( **

t)5.381( **t)2.297( **

الثانية
9.8311.242

)41.090( **
t)9.897( **t)1.069( **

2013/2012
األولى

6.5561.831
)46.089( **

t)4.37( **t)9.85( **

الثانية
5.4381.314

)62.032( **
t)6.491( **t)7.832( **

المصدر: حسبت من بيانات االستقصاء الميداني.

ــاج  ــف إنت ــّدرة لتكالي ــّدوال المق ــل ال ــذي يمثّ ــي الجــداول )9( و)10( وال ــن ف ــا هــو مبيّ ــة، كم ــاذج المحول ــر النم ــد تقدي ــّم أُعي ومــن ث
ــتقرار الزراعــي األولــى والثانيــة بمحافظــة حمــص للموســمين الزراعييــن )2012/2011(  الزيتــون البعــل فــي منطقتــي االس
و)2013/2012(، حيــث نجــد أّن المعلمــات المقــّدرة لهــذه الــّدوال منســجمة مــع النظريــة االقتصاديــة مــن حيــث اإلشــارة وبمــا يدعــم 
كــون شــكل منحنــى التكلفــة الكليـّـة محّدبــاً، وبالتالــي فــإّن شــكل منحنــى متوســط التكلفــة الكليـّـة يأخــذ شــكل الحــرف )U(، وقــد كانــت 
 )F( ــار ــت اختب ــت، وأثب ــة وللثاب ــة ومكعب ــج ومربّع ــة )1(% لمعلمــات النات ــاً وبمســتوى معنويّ ــة إحصائيّ ــّدرة معنويّ المعلمــات المق

ــي عنــد مســتوى )1(%.  ــة الــدوال المقــّدرة الكلّ معنويّ

الجدول 9. دوال التكاليف الكلية إلنتاج الزيتون البعل في منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية بمحافظة حمص للموسم الزراعي 
)2012/2011( بعد تصحيح مشكلة عدم ثبات التباين.

المتغيرات المستقلة
المعلمات المقدرة
)2012/2011(

ثانيةأولى

الثابت
1785.62251.1

)8.786( **)12.581( **

Qi الناتج
18.1210.52

)4.076(**)3.277( **

Qi2 مربع الناتج
-0.0106-0.028
)-0.668()-0.096(

Qi3 مكعب الناتج
0.00000150.0000037

)0.627()0.246(
R-20.7930.651معامل التحديد المعدل

F 486.856(** )645.021(اختبار( **
المصدر: حسبت من بيانات االستقصاء الميداني.
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الجدول 10. بيانات دوال التكاليف الكلية إلنتاج الزيتون البعل في منطقتي االستقرار الزراعي األولى والثانية بمحافظة حمص للموسم 
الزراعي )2013/2012( بعد تصحيح مشكلة عدم ثبات التباين.

المتغيرات المستقلة
المعلمات المقدرة

الموسم )2013/2012(
ثانيةأولى

الثابت
3590.81368.9

)9.795( **)15.682( **

Qi الناتج
63.968.11

)5.68(**)3.370( **

Qi2 مربع الناتج
-0.037-0.0099
)1.28( *)-0.424(

Qi3 مكعب الناتج
0.00000460.0000011

0.2)0.330(
R-2 0.8630.765معامل التحديد المعدل

F 504.09(** )640.71(اختبار( **

المصدر: حسبت من بيانات االستقصاء الميداني.

سابعاً: تحديد الحجم األمثل لإلنتاج والمساحة للزيتون لمنطقي االستقرار الزراعي األولى والثانية في محافظة حمص:
مــن أجــل دراســة الحجــم األمثــل لإلنتــاج فــال بــّد أوالً مــن التعــرف علــى معادلــة متوســط التكاليــف الكليـّـة لألجــل الطويــل، وحيــث أّن 
جميــع تكاليــف اإلنتــاج تُعتبــر تكاليــف متغيـّـرة طويلــة األجــل، فقــد تــّم اشــتقاق معادلــة متوســط التكاليــف الكليـّـة مــن معادلــة التكاليــف 
الكليـّـة بقســمة األخيــرة علــى الناتــج بعــد اســتبعاد الحــّد الثابــت كونــه يعكــس التكاليــف الثابتــة وبهــدف تحديــد مســتوى اإلنتــاج األمثــل 
الــذي يدنــي التكاليــف فقــد تــّم تطبيــق الشــرط الضــروري األول لتدنيــة الّدالــة وهــو أخــذ المشــتقة األولــى لدالـّـة متوســط التكاليــف 

ــى مــن محصــول  ــة بالنســبة لـــ Qi، والحتســاب المســاحات المثل ــّم حــل المعادل ــة بالنســبة للناتــج ومســاواتها للصفــر، ومــن ث الكليّ
الزيتــون التــي تحقــق مســتوى اإلنتــاج األمثــل مــن الزيتــون التــي تحقــق مســتوى اإلنتــاج األمثــل بقســمه اإلنتــاج األمثــل الــذي يحقــق 

أدنــى كلفــة ممكنــة علــى معــّدل اإلنتاجيــة المــوزون لمزارعــي كّل منطقــة فــي كّل محافظــة. 
ــي محافظــة حمــص     ــة ف ــى والثاني ــي االســتقرار الزراعــي األول ــون لمنطق ــاج والمســاحة للزيت ــل لإلنت ــد الحجــم األمث 1- تحدي

للموســم الزراعــي )2012/2011(:
بدراســة العالقــة بيــن كميـّـة الناتــج مــن الزيتــون البعــل والتكاليــف الكليـّـة فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى  والثانيــة، بالجــدول 
)9(  أّن دالــة التكاليــف فــي الصــورة التكعيبيــة أكثــر تعبيــراً عــن العالقــة مــن الناحيتيــن االقتصاديــة واإلحصائيــة، وقــد ثبتــت معنويـّـة 
هــذه الدالــة عنــد مســتوى معنويــة )1(%، كمــا تشــير قيمــة معامــل التحديــد المعــّدل إلــى أّن نحــو )79 %( و)65 %( مــن التغيـّـر فــي 
التكاليــف الكليّــة يرجــع للتغيّــر فــي حجــم اإلنتــاج مــن الزيتــون، وباقــي النســبة تعــود إلــى عوامــل أخــرى لــم يتــّم إدخالهــا للنمــوذج 
وتحســب ضمــن قيمــة الخطــأ العشــوائي، وقــد أمكــن تقديــر المعــّدل األمثــل لإلنتــاج والــذي تصــل عنــده متوســط التكاليــف الكليـّـة إلــي 
أدنــى مســتوى لهــا فبلــغ نحــو)3533.33( كــغ فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى و)3783.78( كــغ فــي منطقــة االســتقرار 
الزراعــي الثانيــة، كمــا تــّم تقديــر معــّدل اإلنتــاج الــذي يعظـّـم الّربــح وهــو الحجــم الــذي تتســاوى عنــده التكاليــف الحديـّـة مــع متوســط 
ســعر الكــغ فبلــغ حوالــي )6879.05( كــغ فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى وحوالــي )6112.18( كــغ فــي منطقــة االســتقرار 
الزراعــي الثانيــة، وبالرجــوع إلــى متوســط اإلنتــاج الفعلــي لمنتجــي هــذا المحصــول والــذي بلــغ نحــو )3963.25( طــن فــي منطقــة 
ــم  ــر مــن الحجــم المعظّ ــّل بكثي ــه أق ــة، نجــد أنّ ــة االســتقرار الزراعــي الثاني ــى، و)3265.76( فــي منطق االســتقرار الزراعــي األول

للّربــح، وأقــّل نســبياً مــن الحجــم األمثــل لإلنتــاج.
أمكن الحصول على المســاحة المحققة للكفاءة االقتصادية وقد بلغت )29.99( دونم في منطقة االســتقرار الزراعي األولى 
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ــى  ــة االســتقرار الزراعــي األول ــي منطق ــة ف ــد بلغــت المســاحة الفعلي ــة، وق ــة االســتقرار الزراعــي الثاني ــي منطق ــم ف و)35.9( دون
ــاءة  ــة للكف ــا المحقق ــن نظيراته ــاحة ع ــذه المس ــل ه ــة، وتق ــي الثاني ــتقرار الزراع ــة االس ــي منطق ــم ف ــم و)28.65( دون )24.6( دون
االقتصاديــة بقرابــة )5.39( دونــم فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى، كمــا تقــل فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة بقرابــة 

ــم. )7.25( دون
ــة فــي محافظــة حمــص  ــى والثاني ــي االســتقرار الزراعــي األول ــون لمنطقت ــاج والمســاحة للزيت ــل لإلنت ــد الحجــم األمث 2- تحدي

ــي )2013/2012(: ــم الزراع للموس
بدراســة العالقــة بيــن كميّــة الناتــج مــن الزيتــون البعــل والتكاليــف الكليّــة لمــزارع إنتــاج الزيتــون فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي 
ــق  ــق والمنط ــّدرة تتف ــدار المق ــالت االنح ــن أّن معام ــدول )10( تبيّ ــي الج ــي )2013/2012(، ف ــم الزراع ــة للموس ــى والثاني األول
ــة  ــا تشــير قيم ــة )1(%، كم ــد مســتوى معنوي ــّداالت عن ــة هــذه ال ــت معنويّ ــد ثبت ــث اإلشــارة، وق ــي واالقتصــادي مــن حي اإلحصائ
معامــل التحديــد المعــّدل إلــى أّن نحــو)86 %( و)77 %( مــن التغيـّـر فــي التكاليــف الكليـّـة فــي منطقتــي االســتقرار الزراعــي األولــى 
ــا للنمــوذج  ــّم إدخاله ــم يت ــى عوامــل أخــرى ل ــي النســبة تعــود إل ــون وباق ــاج مــن الزيت ــي حجــم اإلنت ــر ف ــا ترجــع للتغيّ ــة إنّم والثاني
ــة  ــده متوســط التكاليــف الكليّ ــذي تصــل عن ــاج وال وتُحســب ضمــن قيمــة الخطــأ العشــوائي، وقــد أمكــن تقديــر الحجــم األمثــل لإلنت
إلــي أدنــى مســتوى لهــا فبلــغ نحــو )4021.74( كــغ فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى و)4500( كــغ فــي منطقــة االســتقرار 
ــح  ــم الّرب ــذي يعظّ ــاج ال ــّدل اإلنت ــر مع ــّم تقدي ــا ت ــدر، كم ــذا الق ــد ه ــدأ عن ــاج تب ــة لإلنت ــة االقتصادي ــي أّن المرحل ــذا يعن ــة، وه الثاني
وهــو الحجــم الــذي تتســاوى عنــده التكاليــف الحديّــة مــع متوســط ســعر الكــغ فبلــغ حوالــي )6089.62( كــغ فــي منطقــة االســتقرار 
الزراعــي األولــى و)7446.65( كــغ فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة، حيــث بلــغ متوســط اإلنتــاج الفعلــي لمزارعــي العينــة 
ــل  ــي )3001.32( كــغ يمثّ ــى، وحوال ــة األول ــي المنطق ــاج ف ــل لإلنت ــّدل األمث ــل نحــو )86 %( مــن المع ــي )3469( طــن يمثّ حوال

ــة. ــة االســتقرار الزراعــي الثاني ــي منطق ــل ف ــاج األمث )67%( مــن معــّدل اإلنت
ومــن خــالل مقارنــة هــذه الحجــوم مــع متوســط اإلنتــاج الفعلــي، نجــد أّن هــذه الحجــوم قــد ابتعــدت عــن نظيرتهــا المحققــة للكفــاءة 

ــة للّربــح. االقتصاديــة والمعظّم
أي أّن منتجــي محصــول الزيتــون ال يســتخدمون مواردهــم بكفــاءة فــي إنتــاج هــذا المحصــول وبالتالــي يجــب إعــادة تنظيــم اســتخدام 
المــوارد للوصــول إلــى اســتخدامها بكفــاءة وبالتالــي الوصــول إلــى حجــم اإلنتــاج األمثــل أوالً ثــّم محاولــة الوصــول إلــى الحجــم المعظـّـم للّربــح.

وللحصــول علــى حجــم الّســعة المثلــى الــذي يتحقــق عندهــا الحــّد األدنــى لمتوســط التكاليــف فــي المــدى الطويــل خــالل قســمة اإلنتــاج 
األمثــل الـّـذي يحقــق أدنــى كلفــة ممكنــة علــى معــّدل اإلنتاجيــة الموزونــة )لوحــدة المســاحة( حيــث بلغــت )44( دونمــاً أي بزيــادة 
ومقدارهــا )1.4( مــرة عــن المســاحة الحاليــة فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى، و)39.3( دونمــاً أي بزيــادة وقدرهــا )1.8( 

مــرة عــن المســاحة الحاليــة فــي منطقــة االســتقرار الزراعــي الثانيــة.
نالحــظ ممــا ســبق أّن المســاحة المثلــى واإلنتــاج األمثــل ازدادت قيمــة كّل منهــم فــي الموســم )2013/2012( بينمــا انخفضــت قيمتهــم 

فــي الموســم )2012/2011( ويعــود ذلــك االختــالف لظاهــرة المعاومــة التــي تصيــب أشــجار الزيتــون، والرتفــاع التكاليــف بشــكل واضــح. 
االستنتاجات:

ــم الزراعــي )2012/2011(،  ــاج للموس ــف اإلنت ــن تكالي ــم الزراعــي )2013/2012( ع ــة للموس ــاج كامل ــف اإلنت ــاع تكالي •  ارتف
بســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات، وعــدم توافــر اليــد العاملــة وارتفــاع األجــور بشــكل نجــم عنــه ارتفــاع تكاليــف نقــل وعصــر 

الزيتــون، ويضــاف إلــى ذلــك تكاليــف الخدمــات الزراعيــة األخــرى، مــن الفالحــة والتســميد والتقليــم وغيرهــا.
•   ارتفاع في سعر زيت الزيتون نظراً لزيادة الطلب عليه.

•   اختــالف الحجــم األمثــل والمســاحة المثلــى بيــن الموســمين الزراعييــن )2012/2011( و)2013/2012(، فــي منطقتي االســتقرار 
الزراعــي األولــى والثانيــة بمحافظــة حمــص، تبعــاً لظاهــرة المعاومــة التــي تحــدث فــي أشــجار الزيتــون وارتفاع األســعار. 

التوصيات:
• إجــراء عمليــة مســح ميدانــي شــامل لكافـّـة المســاحات المزروعــة واألصنــاف المزروعــة بالزيتــون وتصنيفهــا، إلعــادة النظــر فــي 

التــوزع الجغرافــي المناخــي للقــرى الواقعــة فــي مناطــق االســتقرار الزراعــي.
• العمــل بشــكل جــدي للبحــث عــن حلــول لتصريــف إنتــاج المزارعيــن وبأســعار معقولــة، وضــرورة االلتفــات إلــى الســوق المحليــة 
ودراســتها واالهتمــام بهــا بشــكل جيــد، لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب جــزء كبيــر مــن اإلنتــاج، والســيما فــي قــرى المركــز الشــرقي.
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•   العمــل علــى تنظيــم هــذا القطــاع وحــل اإلشــكاالت التــي تصــادف اإلنتــاج وبشــكل عــام مــن الزراعــة إلــى الفــالح إلــى المعصــرة 
إلــى المصــدر والعمــل مــع الجهــات المعنيــة إلزالــة كافــة العقبــات ووضــع اليــد فــي أماكــن الخلــل وإزالتهــا وللحــد مــن مشــاكل 

هــذه الشــجرة وتحســين نوعيــة الزيــت، وتســهيل طــرق ومنافــذ التســويق ومنــع االحتــكار مــا أمكــن.
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Abstract
The main objective of this research was the descriptive economic and econometric 
analysis of cost functions of rain fed olive in Homs Governorate/Syria. In addition, 
this study aimed to determent the economic efficiency that maximize profit. 
Primary data was collected in 2012 and 2013 through interviews with the farmers. 
The farms were divided according to stability zones to zone 1 and 2. According 
to the descriptive economic analysis of costs and returns of olive production, the 
highest average of production cost per kilogram of olives was )120.98( SP for zone 
)1( in 2013, and the lowest value was )76.76( SP for zone )2( in 2012. In general, an 
obvious increment in production costs was appeared; this is due to the increase in 
production supplies prices, and labor wages in 2013 when compare with 2012. Also, 
a significant increase in the cost of olive oil production in 2013 as compared with 
2012. The olive oil cost of 1 Kg in zones 1 and 2 for the season 2012 were )436.58, 
388.52(, and )528.66, 522.83( in 2013, respectively, this is due to the influence 
of high temperature, and the fall of flowers, which led to a significant decrease 
in fruition, in addition to other reasons because of the crisis, included the rising 
in oil production costs, starting from labor wages, ending with the wages of wills 
and transportation. Using the econometric models of cost functions, the economic 
efficient size was computed. The optimal production, and area in zone 1 were in 
2011 )3533.33 kg, 3.00 Ha(, respectively, while in 2013 were )4021.74 kg 4.4 Ha(, but in 
zone )2( the optimal production, and area were )3783.78 kg, 3.59 Ha( in 2012, while 
in 2013 were )4500 kg, 3.93 Ha(, respectively. This increment in production, and 
area in 2013 due to the alternate fruit bearing phenomenon in olive trees, besides the 
increase in production costs. The study concluded the need to support production 
requirements, especially for rainfed olive, because it is considered an important 
income source for the families of the region, and contribute to the stability and 
sustainability of agricultural production.
Keywords: Econometric analysis, Costs of olive production, Rainfed, Economic 
efficiency. 


