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الملخص
هــدف البحــث إلــى تقديــر القيمــة المضافــة والكفــاءة التســويقّية لحليــب األغنــام الســوري المســتخدم فــي تصنيــع 
المنتجــات الحيوانّيــة، وقــد تــّم اختيــار المنطقــة الوســطى مــن ســورية )حمــص وحمــاه( باعتبــار أّنهــا تتمتّــع بميــزة 
نســبية مــن تصنيــع هــذه المنتجــات، وذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى اســتبيان لعّينــة مــن حائــزي األغنــام، 
وذلــك وفقــًا لنمــط التربيــة )مقيــم، وترحــال موســم، وترحــال دائــم( خــالل العــام 2011. وقــد بّينــت نتائــج التحليــل 
بــأّن تســويق الحليــب طازجــًا يشــّكل المنتــج األكثــر أهمّيــة بالنســبة للتســويق لمجموعــات المرّبيــن الثالثــة، 
يليــه مــن حيــث األهمّيــة النســبّية اللبــن ثــم الجبــن، أّمــا باقــي المنتجــات فقــد كانــت أهمّيتهــا النســبية أقــّل، مــع انعدامهــا 
فــي بعــض المنتجــات، كالشــنكليش الــذي ُيصّنــع فقــط لــدى المرّبيــن المقيميــن. كمــا بّينــت نتائــج التحليــل أّن عمليَّــة 
التَّصنيــع المنزلــي مربحــة، حيــُث تحققــْت قيمــة ُمَضافــة مــن تصنيــع َحِلْيــب األغنــام علــى شــكل جبــن، ولبنــة، 
وسمنة، ولبن، وشنكليش، وقريشة. كما بّينت تحليل النتائج أّن هناك عدة مسالك تسويقّية يتّم من خاللها تصريف 
الحليــب ومشــتقاته فــي منطقــة البحــث، تبــدأ العمليــة التســويقّية مــن المرّبــي، إذ يتــّم البيــع مباشــرًة إلــى المســتهلكين، 
أو إلــى تجــار التجزئــة، أو إلــى تجــار الجملــة، أو البيــع للجّبــان. اســتخدم نمــوذج هكمــان ذي المرحلتيــن لتحديــد 
الكفــاءة التَّســويقّية لحليــب األغنــام وُمْشــَتّقاِته، كمــا تــمَّ مــن ِخاللــه دراســة تأثيــر مجموعــة العوامــل المســتقّلة التــي 
تؤثّــر فــي القــرارات التــي يتخّذهــا المرّبــي ليشــارك فــي العمليــة التســويقّية بكفــاء. أثّــرت كلٍّ مــن العوامــل المســتقّلة 
)مســتوى التَّعليــم الَّــذي تلّقــاه الُمَربــي، وعــدد ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيــة األغنــام، واالســتقرار، والحصــول 
بنة( إيجابّيًا في تصنيع الَحِلْيب ِإلى مشتقات ُأخرى، والكميَّات  على قرض، وحجم القطيع، وسعر اللبن، وسعر الجُّ
قة منه، أمَّا العوامل المســتقّلة )ســعر الَحِلْيب، والتِّرحال الدَّائم، والمســافة ِإلى أقرب ســوق لبيع الُمنتجات(  المســوَّ

قة منــه. فــكان لهــا أثــرًا معنويِّــًا ســلبيًا، حيــُث قّللــت مــن تصنيــع الَحِلْيــب، وبالتَّالــي الكميَّــات المســوَّ
الكلمات المفتاحية: القيمة المضافة، المسالك التسويقّية، الكفاءة التسويقّية، تسويق حليب األغنام.

المقدمة:
تشــّكل الثــروة الحيوانيــة عنصــرًا أساســّيًا فــي القطــاع الزراعــي، وعنصــرًا مهّمــًا مــن عناصــر تحقيــق األمــن الغذائــي، ويشــّكل قطــاع اإلنتــاج 
الحيوانــي التقليــدي جــزءًا مهّمــًا وأساســّيًا مــن اإلنتــاج الحيوانــي فــي العديــد مــن الــّدول. وتحتــّل األغنــام مرتبــًة مهّمــة مــن اإلنتــاج الحيوانــي 
وهــذا راجــع إلــى الممّيــزات االقتصادّيــة التــي تتوفّــر عنــد تربيتهــا )عــودة، 2010(، وُتعــدُّ األغنــام مكونــًا مهّمــًا مــن مكّونــات الثَّــروة الحيوانّيــة 
راعيِّــة، وانتشــار تربيتهــا فــي مختلــِف أنحائــه، فهــي ُتَشــكُِّل المصــدر األول  راعــيِّ السُّــوري، نظــرًا لمالءمتهــا لألوضــاع الزِّ فــي االقتصــاد الزِّ
لتَّربــة،  ا خــواص  لتحســين  األســمدة  أفضــل  مــن  ُيعــدُّ  لَّــذي  ا لعضــويِّ  ا لّســماد  وا ــوف،  والصُّ لَحِلْيــب،  وا لّلحــم،  واألساســي 
28.7 %( مــن الَحِلْيــب المســتهلك فــي ســورية  67 %( مــن لحــوم الحيوانــات الُمنتجــة محلّيــًا وحوالــي ) كمــا تؤّمــُن حوالــي )
ــاِدرات العالمّيــة الُمَماثلــة،  )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2014(، إضافــًة ِإلــى الميــزة النِّســبية الَّتــي تتميــز بهــا مقارنــًة مــع الصَّ
راعّيــة السُّــورّية، ناهيــك عــن الــدَّور  ــاِدرات الزِّ وكذلــك الطَّلــب المتزايــد عليهــا، مــا أّدى ِإلــى ارتفــاع قيمــة صاِدَراِتهــا، مقارنــًة مــع إجمالــي الصَّ
الَّــذي تلعبــه تربيــة األغنــام فــي زيــادة الدُّخــول الَمزرعيَّــة فــي مناطــق االســتقرار األولــى والثَّانيــة مــن ناحيــة، ومــا تشــكِّله مــن مصــدٍر أساســي 
للّدخــل فــي مناطــق االســتقرار الرَّابعــة والخامســة مــن ناحيــٍة ُأخــرى )عطيــة، 2007(، وُيعتبــر إنتــاج الحليــب وخاّصــًة حليــب األغنــام 
مــن أفضــل الطــرق الســتغالل رأس المــال فــي القطــاع الزراعــي، لمــا يتمتّــع بــه مــن ممّيــزات، كســرعة الحصــول علــى دخــل منتظــم لــرأس 
المــال الموظــف فــي العمليــة اإلنتاجّيــة، وثبــات اإليــراد، وانتظامــه نســبيًا ألّن اإلنتــاج ال يتأثّــر كثيــرًا بالظــروف المحيطــة، واســتمرار العمــل 
فيــه، فــال يتعــّرض القطــاع الريفــي للبطالــة الموســمية )رحــال، 2008(. ونظــرًا ألهمّيــة الحليــب، وســرعة تلّوثــه، فــإّن تصنيعــه بالطــرق 
التقليديــة أو الحديثــة يــؤّدي إلــى تقليــل فــرص التلــف والفســاد، فعمليــة التصنيــع هــي األكثــر جــدوى لعــدم تحّمــل الحليــب للنقــل والتخزيــن
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وبالتالــي يغــدو أمــر تصنيعــه ممكنــًا لمواجهــة الطلــب الثابــت عليهــا تقريبــًا، ممــا يتيــح تســويقه بصــورٍة اقتصادّيــة مــع توفيــر فــرص العمــل 
واالحتياجــات الغذائّيــة لألعــداد المتزايــدة للمواطنيــن ومــن ثــم المســاعدة علــى تحســين حالتهــم الغذائيــة وتزيــد مــن قدراتهــم فــي النهايــة علــى 

اإلنتــاج، )عبــد اللطيــف وعويــرة، 2007(.
وُتشــكُِّل المنطقــُة الوســطى مثــااًل واقعيَّــًا لتربيِّــة األغنــام، وبالرَّغــم مــن ازديــاِد أعــداد األغنــام وكميَّــات الَحِلْيــب الُمنتجــة فــي ســورية بشــكٍل عــام 
وفــي المنطقــِة الوســطى بشــكٍل خــاص، حيــُث َوَصَلــْت أعدادهــا ِإلــى )4.8( مليــون رأس ِلُتشــّكل مــا ِنْســَبَتُه حوالــي )26.5%( مــن إجمالــي 
، 2014(، مازالــت تربيتهــا تعانــي مــن مشــاكل عديــدة تــؤّدي ِإلــى انخفــاض  راعــيِّ راعــة واإلصــالح الزِّ أعــداد األغنــام فــي ســورية )وزارة الزَّ
حيــح  العائــد االقتصــاديِّ مــن تربيتهــا، كارتفــاع تكاليــف تغذيــة األغنــام، عــالوًة علــى صعوبــِة تأمينهــا لــكّل حيــوان وفقــًا الحتياجــه الصَّ
منهــا، وهــذا مرتبــط بعــدم كفايــة المقنَّــن العلفــيِّ المقــدَّم مــن قبــل المؤسســة العامــة لألعــالف، وبالتَّالــي ارتفــاع أســعار ُمنتجــات األغنــام، 
وارتفــاع تكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج اأُلخــرى، مثــل األدويــة البيطريِّــة، واللقاحــات الحيوانّيــة، والعالجــات، الَّتــي بدورهــا أثّــرت علــى الّربــح 
ــب الَّــذي يمتــاز بتعــّدد  ــة الفوضــى والعشــوائّية الَّتــي يعيشــها ســوق الَحِلْي ــي )المحيســن، 2007(، باإلضافــة ِإلــى حال ــه الُمَرّب الَّــذي يحِقُق
الوســطاء والُمَضاربيــن، وعــدم إيــالء أهمّيــة كبيــرة لعمليــة التصنيــع الغذائــي واالســتفادة مــن القيمــة المضافــة المتحّصــل عليهــا مــن هــذه 
العملية. وخصوصًا أّن قطاع الحليب غير منافس في األســواق العالمّية، لذلك يضّطر المســتهلك الســوري لدفع أســعار عالية نســبًيا مقارنًة 
مــع دخلــه للحصــول علــى الحليــب ومشــتقاته )الخــوري، 2010(، لذلــك يجــب أن يكــون االهتمــام بالتصنيــع الغذائــي لحليــب األغنــام 
حتميــًا حتــى يشــارك بــدوره الهــاّم والواعــد فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االكتفــاء الذاتــي مــن الحليــب. ورغــم االهتمــام الواضــح مــن 
الدولــة فــي زيــادة إنتــاج الحليــب ومشــتقاته، إال أّنهــا غيــر قــادرة حالًيــا وفــي المســتقبل المنظــور علــى توفيــر مصــادر كافيــة مــن الحليــب 
لتلبيــة متطلبــات االقتصــاد الوطنــي ســواًء الداخلّيــة أو الخارجّيــة، وهــذا يتطلّــب دراســة وبحــث مختلــف الجوانــب االقتصادّيــة المتعّلقــة بهــذه 

الثــروة الهاّمــة، وخاّصــًة فيمــا يتعّلــق بتســويق الحليــب وبشــكٍل حاســم.
ذكــرت قنواتــي، )2010( فــي دراســة بعنــوان »اقتصادّيــات تســويق َحِلْيــب األغنــام وُمْشــَتَقاِته فــي محافظــة حلــب«، وجــود ثمانّيــة مســالك 
تســويقيِّة يتــمُّ مــن ِخاللهــا تصريــف الَحِلْيــب وُمْشــَتّقاِته، بــدءًا مــن الُمنِتــج وصــواًل للُمســتهلك النِّهائــي. تبــدأ العمليَّــة التَّســويقيِّة مــن الُمَرّبــي، 
ــار الَّذيــن يجمعــون الَحِلْيــب لغــرض التَّصنيــع، أو البيــع  ــار المحلييــن، أو ِإلــى الُتجَّ عــن طريــق البيــع مباشــرًة ِإلــى الُمســتهلكين، أو ِإلــى الُتجَّ
ملــة، أو المفــّرق فــي حلــب،  ــار الجُّ غيــرة، أو ِإلــى ُتجَّ للجّبــان، أو ورشــات التَّصنيــع. كذلــك يقــوُم الُمرّبــون ببيــع ُمنتجاتهــم فــي أســواق المــدن الصَّ

بــن عبــر مختلــف المســالك التَّســويقيِّة. حيــُث يتــمُّ تســويق الَحِلْيــب الطَّــازج والجُّ
أَجــَرى حبيــب وآخــرون، )2009( دراســًة بعنــوان »السَّلســلة التَّســويقيِّة للَحِلْيــب وُمْشــَتّقاِته فــي باديــة حمــاه« للموســم 2007/2006 

ــيخ هــالل، والتــي َبَلَغــت )71( ُمَرّبيــًا وذلــك لمعرفــة السَّلســلة  علــى عّينــٍة عشــوائيٍة مــن ُمَرّبــي األغنــام، فــي تجّمعــي أبــو الفشــافيش، والشِّ
َمــْت خصيصــًا،  التَّســويقيِّة ِلُمْنتَــج َحِلْيــب األغنــام وُمْشــَتّقاِته. ُجِمَعــِت المعلومــات عــن طريــق المقابلــة الشَّــخصية بواســطة اســتمارة ُصمِّ
بــان فــي تجّمــع أبــو الفشــافيش، وأنَّ باقــي النَِّســب تعــود  وَأَظَهــَرْت نتائــج البحــث أنَّ حوالــي )86 %( مــن الَحِلْيــب ُيبــاع طازجــًا ِإلــى الجَّ
ــيخ هــالل،  بــان مباشــرًة فــي تجّمــع الشِّ لالســتهالك العائلــي علــى شــكل ُمنتجــات مصنَّعــة، وحوالــي )81 %( مــن الَحِلْيــب ُيبــاع ِإلــى الجَّ
و20 % مــن إنتــاج الَحِلْيــب ُيبــاع فــي بدايــة الموســم بوســطي ســعر )23( ل.س/كــغ، و50 % ُيَبــاع فــي منتصــف الموســم وبمتوســط 
ســعر )22.5( ل.س/كــغ، وُيَبــاع باقــي اإلنتــاج فــي نهايــِة الموســم بمتوســط ســعر )27.5( ل.س/كــغ، وتســوُد آليِّــة التَّعامــل بيــن الُمنِتــج 
بــان. بــان لتســويق الُمنتَــج بتقديــِم األخيــر قــروض بــدون فائــدة ِلْلُمَرّبيــن قبــل موســم الِحــالب، علــى أْن يتــّم تســويق كامــل اإلنتــاج ِإلــى الجَّ والجَّ

مشكلة البحث:
بالرَّغــم مــن الزيــادة المســتمرة فــي أعــداد األغنــام وكميَّــات الَحِلْيــب الُمنَتجــة فــي ســورية بشــكٍل عــام وفــي المنطقــِة الوســطى بشــكٍل خــاص 
كونهــا تحتــّل نســبة كبيــرة مــن حيــث أعــداد األغنــام وكمّيــات الحليــب المنَتجــة ومشــتّقاته مــن إجمالــي أعــداد األغنــام فــي ســورية، إضافــًة 
إلــى موقعهــا التجــاري الهــاّم فــي المنطقــة فــي مجــال تجــارة وتصنيــع الحليــب ومشــتقاته، ولكــن لــم يصاحــب هــذه الزيــادة تحّســن فــي النظــام 
ــة التصنيــع الغذائــي لمنتجــات الحليــب )الخــوري، 2010(، حيــث تعانــي هــذه  التســويقي لمنتجاتهــا، وقــد انعكــس هــذا ســلًبا علــى عملّي
المنطقــة مــن العشــوائّية وعــدم وجــود طريقــة ذات كفــاءة عاليــة لتســويق الحليــب ومشــتّقاته، نظــرًا لعــدم وجــود جهــة معينــة أو منشــأة محــددة 
ســواًء أكانــت حكومّيــة أو خاّصــة تقــوم بتســويق إنتاجهــم مــن الحليــب يومّيــًا. وأمــام هــذا الوضــع فــإّن المرّبيــن مضّطــرون لنقــل إنتاجهــم إلــى 
المحافظــات أو القــرى المجــاورة وبيعــه فــي األســواق بشــكٍل فــردي، أو يغزوهــم تّجــار الحليــب الذيــن يســّوقون اإلنتــاج منهــم بأســعار متدّنيــة 
وأحيانــًا أقــّل مــن الكلفــة، وهــذا مــا يحــول دون حصولهــم واســتفادتهم مــن القيمــة المضافــة المتحّصــل عليهــا مــن إدخــال الحليــب مجــال 
التصنيــع، بســبب عــدم معرفتهــم بمتطّلبــات الســوق، لعــدم توافــر معلومــات ودراســات كافيــة عــن األســعار ومســالك التســويق، 
حيــث يلعــب السماســرة والوســطاء الــدور األكبــر فــي عمليــات البيــع والشــراء، مــا يــؤدي إلــى التأثيــر الســلبي علــى مســتوى الدخــول ومعيشــة 

ــا يفقدهــم الّربــح اإلضافــيِّ المحقّــق مــن الِقْيَمــة الْمَضاَفــة نتيجــة عمليَّــة التَّصنيــع. المربيــن، ممَّ
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أهداف البحث:
1- حساب الِقْيَمة الْمَضاَفة ِلُمشتقات الَحِلْيب وَأَثَرَها في تحسيِن دخل الُمَربي.

2- التَّعرف على أهمِّ المسالِك التَّسويقّية للَحِلْيب ومشتقاته ُبغيَّة تحسين كفاءتها، وفقًا لنمط التربية.
3- دراسة العوامل المؤثرة على تسويق َحِلْيب األغنام، وحساب الكفاءة التَّسويقّية وفقًا لنمط التَّربيَّة.

مواد البحث وطرائقه:
أ- منطقة البحث:

ــة عنــد العمــل عليهــا وتطويرهــا، وانطالقــًا مــن هــذه الفكــرة تــمَّ اختيــار  اعتمــد البحــث علــى اختيــاِر منطقــة واعــدة، تتمَّيــُز بفائــدٍة تطبيقّي
ــة ألهــمِّ المحافظــات الَّتــي  محافظتــي حمــص وحمــاه إلجــراء البحــث، حيــث تقــُع أراضــي هــذه المنطقــة علــى تمــاٍس مــع الحــدود اإلداريِّ

ــة األغنــاِم مــن جهــٍة، وأســواق التَّصريــف المحلــيِّ والخارجــيَّ مــن جهــٍة أخــرى. تتركــُز فيهــا تربيِّ
ب- أسلوب اختيار العينة:

ــَن اإلطــاُر العــام للمجتمــع اإلحصائــيِّ للبحــث الُمَربيــن المتعامليــن فــي تربيِّــة األغنــام فــي المنطقــة المدروســة لعــام 2011، وبنــاًء  تضمَّ
راعــة واإلصــالح الزراعــي فــي  عليــه تــمَّ حصــر أعــداد ُمَربــي األغنــام فــي محافظتــي حمــص وحمــاه، عــن طريــق مراجعــة بيانــات وزارة الزِّ
المحافظتيــن، حيــُث َبَلَغــت أعدادهــم )90964( ُمَربــي، منهــم )39139( ُمَربــي فــي محافظــة حمــص، و)51825( ُمَربــي فــي محافظــة 
حمــاه. وقــد تــمَّ اســتخدام أســلوب العينــة العشــوائيِّة الختيــار عينــة ُتَمِثــل ُمَربــي األغنــام فــي منطقــة البحــث، وَبَلــَغ حجــم العينــة اإلجمالــي 
385 ُمَربيــًا )185، 100( فــي حمــاه وحمــص علــى التوالــي، وتــم جمــع البيانــات والمعلومــات، مــن الواقــع الميدانــي، وفــي فتــرة زمنيــة 
واحــدة، وذلــك عــن طريــق المقابلــة الشــخصية لعينــة مــن حائــزي األغنــام، وذلــك وفقــًا لنمــط التربيــة: مقيــم، ترحــال موســمي، وترحــال دائــم 

:)Daniel and Tere, 1975( لعــام 2011، وقــد ُحــدِّد حجــم العينــة وفــق القانــون التَّالــي
N=[ Z2 F(1-F)/d2]/[(d2N1+ Z2 F(1-F)/d2N1(]

N: حجم العيِّنة.
Z: الدَّرجة المعياريِّة الحِرجة عند مستوى ثقة 95% وتَُقدَُّر بنحو 1.96.

. F: احتمال انطباق ومالئمة العيِّنة للمجتمع اإلحصائيِّ
. )F-1(: احتمال عدم االنطباق، وعدم مالءمة العيِّنة للمجتمع اإلحصائيِّ

d: الخطأ المعياري المسموح به، وهي قيمة ثابتة عند مستوى ثقة 95% وتَُقدَّر بـنحو 0.05.
. N1 : حجم المجتمع اإلحصائيِّ

ج- األسلوب البحثي:
تــم اســتخدام أســلوب التحليــل الوصفــي لدراســة التكاليــف اإلنتاجيــة، والتســويقية، والتصنيعيــة، لحســاب القيمــة المضافــة لكامــل اإلنتــاج 
والتــي تســاوي: قيمــة الناتــج النهائــي مــن التصنيــع )ل. س/كامــل اإلنتــاج( – ) )قيمــة الناتــج األولــي بــدون تصنيــع )ل. س/كامــل اإلنتــاج( 

.)Kay,1993(،))تكاليــف التصنيــع )ل. س/كامــل اإلنتــاج +
وتم حساب 

الكفاءة التَّســويقيِّة = 100 - )جملة التَّكاليف التَّســويقّية/ ملة التَّكاليف اإلنتاجّية التَّســويقّية( × 100، )زغلول وعوض، 2009(، كما 
تــم اســتخدِاَم نمــوذج )Heckman two-step( هكمــان ذو المرحلتيــن الَّــذي يوِضــُح تأثيــر مجموعــة مــن العوامــل المســتقلة علــى ُمَتِغيريــن 
تابعيــن بــآٍن واحــد، حيــُث تــمَّ تطبيــق هــذا النُّمــوذج علــى عمليــة بيــع الَحِلْيــب والكميَّــات المباعــة منــه، وكذلــك علــى تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى 

.)Heckman, 1979( الُمشــتقات اأُلخــرى، والكميَّــات المباعــة ِمــَن تلــك الُمشــتقات
يغة الرِّياضيِّة التَّالية: يأخذ نموذج )HeckmanTwo- step( هكمان ذو المرحلتين الصِّ

 Selection Equation )معادلة االختيار(:
 Zi

* = Wi α+ ei                                                                                                     
      Zi=0  if Zi

*≤ 0
      Zi=1 if  Zi

*> 0
حيُث أن:

.yi شرط عمل :Zi                   .الُمَتِغير التَّابع في معادلة االختيار :*Zi
. Wiالمعامل المتوافق للمتحول المستقل :α                          .الُمَتِغيرات المستقلة المؤثرة :  Wi

ei: الخطأ العشوائي.
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 Outcome Equation)معادلة المخرجات(:
yi

* = Xi β+ µi                                                                                                         

      yi = yi
*  if Zi=1

      yi not observed if Zi=0    
: حيُث أنَّ

yi : الُمَتِغير التَّابع في معادلة المخرجات.                       yi: المخرجات.
Xi المعامل المتوافق للمتحول المستقل :β                                  .الُمَتِغيرات المستقلة المؤثرة :Xi

.)Heckman, 1979( الُمَتِغير العشوائي :µi
النتائج والمناقشة:

1- وصف عينة البحث:
ــكانّية )215( ُمَرّبيــًا، أي مــا ِنْســَبَتُه )55.8%(، وَبَلــَغ عــدد  َبَلــَغ عــدد الُمَرّبيــن الَّذيــن يعيشــوَن حيــاًة مســتقرة ودائمــة بيــن التجّمعــات السُّ
الُمَرّبيــن الَّذيــن يعيشــون حيــاًة شــبه مســتقّرة ومتنِقلــة بيــن المراعــي )72( ُمَرّبيــًا، أي مــا ِنْســَبَتُه )18.7%(، فــي حيــن َبَلــَغ عــدد الَّذيــن 
يعيشــون كرّحــل )98( ُمَرّبيــًا، أي مــا ِنْســَبَتُه )25.5%( مــن إجمالــي العّينــة البحثيَّــة، وَبَلــَغ المتوســط العــام لعمــر المبحوثيــن فــي عّينــة 
الدِّراســة نحــو )51( عامــًا تقريبــًا، وأنَّ نحــو )99%( مــن أربــاب األســر هــم مــن الذُّكــور، أّمــا الخبــرة فــي تربيــة األغنــام فقــد بلــغ متوســطها 
، علــى ُقدَرِتهــم  ــُد الخبــرُة الطَّويلــَة لــدى الحائزيــن فــي مجــاِل تربِيــة األغنــام الَّتــي ُتعتبــر مصــدَر رزِقهــم األساســيِّ )25( ســنة، وهــذا مــا تؤكِّ
الكبيــرِة فــي تربيِّــة األغنــام وتصنيــع ُمنتجاِتهــا. كمــا بّينــت النتائــج احتــالل مشــاركة الرَِّجــال فــي عمليَّــة الرَّعــي )بمــا تتضّمنــه مــن تقديــم 
مختلــف الخدمــات للقطيــع مــن تقديــم الغــذاء، والميــاه، وغيرهــا( الَمْرَتَبــة األولــى وبِنْســَبة )86.5، 51.4، 55.3 %(، فــي حيــن َشــَكَلْت 
مشــاركة األوالد أقــل ِنْســَبة َبَلَغــت )12.1، 35.2، 43.8 %(، لألنمــاط الثَّالثــة )مقيــم، ترحــال دائــم، ترحــال موســمي( علــى التوالــي.

احتلــْت مشــاركة النَِّســاء فــي عمليَّــة الِحالبــة الَمْرَتَبــة األولــى وبِنْســَبة )88.9، 90.3، 92.6 %( لألنمــاط الثَّالثــة علــى التوالــي، 
وتقود هذه النتيجة ِإلى دور المرأة الكبير في عملية الِحالبة، في حين َشّكَلْت مشاركة األوالد أقل ِنْسَبة وَبَلَغت )1.8 %( لُمَرّبي التِّرحال 

الموسمي، وكان أعالها للرجال المرّبين المقيمين.
ئيــس فــي تصنيــع ُمنتجــات األغنــام بِنْســَبة )90.5، 92.3، 86.1 %( لألنمــاط الثَّالثــة علــى التوالــي، فــي حيــن  إّن للنســاء الــدور الرَّ

َشــَكَلْت مشــاركة األوالد أقــل ِنْســَبة وَبَلَغــت حوالــي )1.2 %( لُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وكان أقّلهــا للرجــال ِلُمَرّبــي التَّرحــال الموســمي.
ُيســتنتج ممــا ســبق أنَّ النَِّســاء يقمــن بالِحالبــة وتصنيــع الُمنتجــات المختلفــة، فــي حيــن يقتصــر عمــل الرَِّجــال علــى الرَّعــي وتصريــف 

يصالهــا لألســواق، بالرغــم مــن قيــام النَِّســاء فــي بعــض األحيــان بعمليَّــة التَّســويق للُمنتجــات الُمَصنَّعــة. الُمنتجــات الُمَصنَّعــة واإ
ــًة فــي أوســاط مربــي التَّرحــال الدَّائــم حيــُث َبَلَغــت ِنَســبتهم )53 %(، مبرريــن ذلــك  وجــات، وخاصَّ تظهــر النَّتائــج انتشــارًا لظاهــرة تعــدد الزَّ

فــي الحاجــة لعمالــة أســرية ُمرَتِفَعــة لمتابعــة أعمــال التَّربيــة، وكانــت األدنــى لــدى الُمَرّبيــن الُمِقيميــن بِنْســَبة )8 %(.
كمــا ُيالحــظ أنَّ جميــَع المبحوثيــن كانــوا متفّرغيــن بشــكٍل كامــل أو جزئــي للعمــل فــي تربيــة األغنــام، والَّتــي ُتعــدُّ جــزءًا مــن العمــل المزرعــي 
لــدى بعــض الُمَرّبيــن، حيــُث يمكــن االســتفادة مــن مخّلفــات المحاصيــل المزروعــة كأعــالف فــي تغذيــة قطعانهــم، وخاّصــًة فيمــا يتعلــق 
بالُمَرّبيــن الُمِقيميــن، فهــؤالء يعتمــدون علــى تربيــة األغنــام كنشــاٍط إنتاجــي أساســي ِإلــى جانــب زراعــة المحاصيــل كنشــاط إنتاجــي ثانــوي، 
وفــي الوقــت نفســه ُلوِحــَظ اعتمادهــم علــى إنتــاج الَحِلْيــب كُمنتَــج رئيســي واللَّحــم كُمَنتــج ثانــوي، بســبب توفــر األعــالف الخضــراء الطَّازجــة، 
الَّتي تعتبر مهمة في إنتاج الَحِلْيب، هذا من جانٍب، ومن جانٍب آخر ارتفاع أسعار مبيع هذا المنتج وُمْشَتَقاِته المختلفة، عالوة على حياة 

االســتقرار الدَّائمــة، الَّتــي تســاعد فــي إنتــاج وتصنيــع الَحِلْيــب.
- مــن جهــٍة ُأخــرى، ُتعــدُّ تربيــة األغنــام مصــدر الدَّخــل الوحيــد لبعــض األســر، وخاّصــًة الَّذيــن يعيشــون حيــاة التِّرحــال الدَّائــم الَّتــي ال يتوفــر 
فيهــا مصــدر آخــر للدخــل، حيــُث أنَّ )69.4 %( مــن ُمَرّبــي العّينــة يعتمــدون فــي دخلهــم فقــط علــى تربيــة األغنــام، واعتمادهــم علــى إنتــاج 
اللَّحــم بشــكل أساســي بِنْســَبة )68.1 %(، فــي حيــن يهــدف )20.8 %( ِإلــى إنتــاج اللَّحــم باإلضافــة ِإلــى إنتــاج الَحِلْيــب، بينمــا يهــدف 
)4.2 %( ِإلــى إنتــاج الَحِلْيــب بشــكل أساســي واللَّحــم بشــكل ثانــوي، فــي حيــن اعتمــَد )33.7 %( مــن ُمَربــي التِّرحــال الموســمي فــي 
دخلهــم علــى تربيِّــة األغنــام فقــط، و)63.3 %( منهــم فــي تحســين دخولهــم فــي العمــل فــي قطاعــات ُأخــرى )صناعــي، وتعليمــي وتجــاري( 

ِإلى جانب امتهانهم تربيِّة األغنام، وجلَّ اعتمادهم على إنتاج اللَّحم بشكل أساسي، والَحِلْيب بشكل ثانوي بِنْسَبة )32.7 %(.
2- الِقْيَمة الْمَضاَفة لتصنيع َحِلْيب األغنام:

ــدول )1(، حيــُث بّيَنــْت نتائــج  تختلــف كميَّــة الَحِلْيــب الالزمــة إلنتــاج )1( كــغ مــن مختلــف ُمنتجــات َحِلْيــب األغنــام، كمــا تشــيُر بيانــات الجَّ
الدِّراســة أنَّ السَّــمن يحتــاج أكبــر كميَّــة مــن الَحِلْيــب إلنتــاج كيلوغــرام واحــد منــه.
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الجدول 1. كميَّات حليب األغنام المستخدمة إلنتاج كيلوغرام واحد من كافة مشتقات الَحلِْيب وُمنتجاته

بن/ كغاللبن/ كغالبيان السَّمنة/ كغالشَّنكليش/ كغالقريشة/ كغاللبنة/ كغالجُّ
1.33.92.55616.9الَحلِْيب/ كغ

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسَبْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ ِلعام 2011.

ــمن يحتــاج حوالــي )16.9( كــغ ِمــْن َحِلْيــب األغنــام، فــي حيــن يحتــاج  ــابق أّن إنتــاج الكيلوغــرام الواحــد مــن السَّ يتبّيــن مــن الجــدول السَّ
ــنكليش )6( كــغ. بــن )3.9( كــغ مــن الَحِلْيــب، واللبنــة )2.5( كــغ َحِلْيــب، والقريشــة )5( كــغ، والشَّ إنتــاج كــغ واحــد مــن الجُّ

ــدول )2( ُيبيــنُّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع َحِلْيــب األغنــام ِإلــى مختلــف الُمنتجــات فــي منطقــة البحــث، حيــث ُيالحــظ أنَّــه عنــد حســاب  والجَّ
الِقْيَمــة الْمَضاَفــة إلنتــاج الَحِلْيــب علــى شــكل لبــن، كان متوســط كميَّــة الَحِلْيــب المســتخدمة إلنتــاج اللبــن )2000( كــغ َأْنَتَجــت )1538( كــغ لبــن، 
وتكاليــف التَّصنيــع لكامــل اإلنتــاج )3000( ل.س، وبالتَّالــي تكلفــة تصنيــع الكيلــو غــرام الواحــد )1.95( ل.س، وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع 

كيلوغــرام مــن المنتــج )11.3( ل.س/ كــغ، وبالتَّالــي فــإّن الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع كــغ مــن الَحِلْيــب ِإلــى لبــن )8.5( ل.س. 
بــن )5000( كــغ،  وعنــد حســاب الِقْيَمــة الْمَضاَفــة إلنتــاج الَحِلْيــب علــى شــكل جبــن، كان متوســط كميَّــة الَحِلْيــب المســتخدمة إلنتــاج الجُّ
َأْنَتَجــت )1282( كــغ جبــن، وتكاليــف التَّصنيــع لكامــل اإلنتــاج )17500( ل.س، وبالتَّالــي تكلفــة تصنيــع الكيلــو غــرام الواحــد )13.7( ل.س، 
وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع كيلوغــرام مــن المنتــج )130.3( ل.س/كــغ، وبالتَّالــي فــإنَّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع كــغ مــن الَحِلْيــب إلــى جبــن 
ــا الِقْيَمــة الْمَضاَفــة إلنتــاج الَحِلْيــب علــى شــكل لبنــة، فقــد وجــد أنَّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة كانــت )28.5( ل.س/كــغ،  )33.4( ل.س/كــغ، أمَّ
حيــُث كانــت كميَّــة الَحِلْيــب المســتخدمة إلنتــاج اللبنــة )1000( كــغ، َأْنَتَجــت )400( كــغ لبنــة، وتكاليــف اإلنتــاج )1500( ل.س، 
وبالتَّالــي تكلفــة تصنيــع الكيلــو غــرام الواحــد )3.75( ل.س، وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع كيلوغــرام مــن الُمنتَــج )71.25( ل.س/ كــغ، 
وعند حســاب الِقْيَمة الْمَضاَفة إلنتاج الَحِلْيب على شــكل ســمنة، كان متوســط كميَّة الَحِلْيب المســتخدمة إلنتاج السَّــمن )1500( كغ، 
َأْنَتَجت )88( كغ سمن، وتكاليف التَّصنيع لكامل اإلنتاج )5400( ل.س، وبالتَّالي تكلفة تصنيع الكيلو غرام الواحد )61.36( ل.س، 

وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع كيلوغــرام مــن الٌمنتَــج )156.82( ل.س/كــغ، وبالتَّالــي فــإنَّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع كيلــو غــرام َحِلْيــب 
ــا الِقْيَمــة الْمَضاَفــة إلنتــاج الَحِلْيــب علــى شــكل قريشــة، كان متوســط كميَّــة الَحِلْيــب المســتخدمة إلنتــاج  ِإلــى ســمنة )9.2( ل.س. أمَّ
القريشــة )1000( كــغ، َأْنَتَجــت )200( كــغ قريشــة، وتكاليــف التَّصنيــع لكامــل اإلنتــاج )1400( ل.س، وبالتَّالــي تكلفــة تصنيــع الكيلــو 
غــرام الواحــد )7( ل.س، وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع كيلوغــرام مــن الُمنتَــج )13( ل.س/كــغ، وبالتَّالــي فــإنَّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع كــغ 
مــن الَحِلْيــب ِإلــى قريشــة )2.6( ل.س. وعنــد حســاب الِقْيَمــة المَضاَفــة إلنتــاج الَحِلْيــب علــى شــكل شــنكليش، َتَبيَّــَن أنَّ متوســط كميَّــة 
الَحِلْيــب المســتخدمة إلنتــاج الشَّــنكليش )500( كــغ، َأْنَتَجــت )83( كــغ قريشــة، وتكاليــف التَّصنيــع لكامــل اإلنتــاج )1950( ل.س، 
وبالتَّالــي تكلفــة تصنيــع الكيلــو غــرام الواحــد )23.49( ل.س، وَبَلــَغ الّربــح مــن تصنيــع كيلوغــرام مــن المنتــج )50.54( ل.س/كــغ، 

وبالتَّالــي فــإنَّ الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع كــغ مــن الَحِلْيــب ِإلــى شــنكليش )8.4( ل.س.  
الجدول 2. القِْيَمة الْمَضافَة من تصنيع َحلِْيب األغنام في منطقة البحث

البيان
السِّعر 

)ل.س/ كغ(
النَّاتج النِّهائي من 
تصنيع الَحلِْيب )كغ(

النَّاتج األولي من الَحلِْيب بدون تصنيع
)كغ(

تكاليف التَّصنيع
)ل.س/ كامل اإلنتاج(

القيمة المضافة
)ل.س/ كغ(

الربح

)ل.س/ كغ(
-----40الَحلِْيب
651538200030008.511.03اللبن
بن 300128250001750033.4130.34الجُّ
1754001000150028.571.25اللبنة

90088150054009.2156.82السَّمنة
3158350019508.450.54الشَّنكليش
220200100014002.613القريشة

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

أكََّد )23 %( من الُمَنتِجين بأنَّ اإلقبال على شراء هذه الُمنتجات ممتاز، و)48 %( من إجمالي العيِّنة متوسط، و)29 %( قليل، وهذا مرّده ِإلى 
منافسة َحِلْيب األبقار لَحِلْيب األغنام،ألنَّ مشتقات َحِلْيب األبقار أرخص ثمنًا من ُمنتجات األغنام، باإلضافة ِإلى انخفاض أسعارها ِنْسبيًَّا 
نما يعود ذلك ِإلى آليات السُّوق. ار باألسعار، في حين ال يلعْب الُمَربي أي دور في تحديد السِّعر، واإ حسب رأيهم، وعدم ثباتها، وتحكم الُتجَّ
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3- تسويق َحِلْيب األغنام وُمْشَتَقاِته:
3-1-المسالك التَّسويقيِّة لَحِلْيب األغنام وُمْشَتَقاِته في منطقة البحث وفقًا ألنماط التَّربية:

ــُح مــن بيانــات الجــدول )3(، بــأنَّ تســويق الَحِلْيــب طازجــًا ُيَشــكُِّل الُمْنَتــج األكثــر أهميَّــة بالنِّْســَبة للتســويق ألنمــاط الُمَرّبيــن الثَّالثــة،  يتضِّ
فقــد كانــت أعلــى ِنْســَبة هــي ِلُمَرّبــي التِّرحــال الدَّائــم )71.01 %(، تليهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي )65 %(، وأقلهــا ِلْلُمَرّبيــن الُمِقيميــن 
)54.9%(، تليهــا مــن حيــُث األهميَّــة النِّســبية الّلبــن حيــُث كانــت أعلــى ِنْســَبة ِلْلُمَرّبيــن الُمِقيميــن )22.8 %(، تليهــا ِلُمَربــي التِّرحــال 
بــن،  ائــم )17.29 %(، وجــاء فــي الَمْرَتَبــة الثَّالثــة مــن حيــُث األهميَّــة النِّســبية الجُّ الموســمي )20 %(، وأقلهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّ
حيــُث كانــت أعلــى ِنْســَبة هــي ِلْلُمَرّبيــن الُمِقيميــن )15.6 %(، تليهــا ُمَربــي التِّرحــال الموســمي )12.4 %(، وأقلهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم 
ــنكليش الَّــذي  ــا باقــي الُمنتجــات فقــد كانــت أهميتهــا النِّســبية أقــل مــن )3 %( مــع انعدامهــا فــي بعــِض الُمنتجــات، كالشَّ )9.64 %(، أمَّ

يصنَّــع فقــط لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن.
الجدول 3. األهميَّة النِّسبية لتسويق الَحلِْيب وُمْشتَقَاتِه وفقاً لنمط التَّربيِّة

الُمْنتَج
الُمقِيم
(%)

التِّرحال الموسمي
(%)

التِّرحال الدَّائم
(%)

54.96571.01الَحلِْيب
22.82017.29اللبن
بنة 15.612.49.64الجُّ
0.90.70.46اللبنة
0.10.20.31السَّمن
2.11.71.29القريشة

3.500الشَّنكليش
100100100المجموع

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسَبْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ ِلعام 2011.

مــن العــرض الســابق تبّيــن أن ُهنــاك عــدة مســالك تســويقية يتــمُّ مــن ِخاللهــا تصريــف الَحِلْيــب وُمْشــَتَقاِته بــدءًا مــن الُمنِتــج حتَّــى المســتهلك 
ملــة، أو  ــار الجُّ ــار التَّجزئــة، أو ِإلــى ُتجَّ النِّهائــي، تبــدأ العمليَّــة التَّســويقّية مــن الُمَربــي، إْذ يتــُم البيــع مباشــرة ِإلــى الُمســتهلكين، أو ِإلــى ُتجَّ

البيــع للجبَّــان.
3-1-1-المســالك التَّســويقيِّة للَحِلْيــب الطَّــازج: بلغــْت ِنْســَبُة الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع المباشــر للَحِلْيــب الطَّــازج إلــى المســتهلك 
ــا الُمَربيــن الَّذيــن  )%1.4( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)4.55 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )7.7 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ
اتبعــوا مســلك البيــع لتاجــر التَّجزئــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )4.3 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)2.4 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت 
ملــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )72.2 %( ِلْلُمَربيــن  )0.57 %(، ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وبالنِّْســَبة ِلْلُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع لتاجــر الجُّ
الُمِقيميــن، و)40.45 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )8.7 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وأخيــرًا الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك 
البيــع للجبَّــان، حيــُث كانــت تلــك النِّْســَبة )22.1 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)52.6 %(، ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت النِّْســَبة 

)83.1 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، والجــدول )4( يوضــح ذلــك. 
الجدول 4. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للَحلِْيب الطَّازج وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ

1.44.372.222.1100الُمقِيم

4.552.440.4552.6100التِّرحال الموسمي

7.70.58.783.1100التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسَبْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ ِلعام 2011.
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ــدول )5( بــأنَّ الُمَربيــن يقوُمــون بتســويق اللبــن عبــر المســالك التَّســويقيِّة الثَّالثــة  ــن مــن الجَّ ــن: يَتَبيَّ 3-1-2-المســالك التَّســويقيِّة للب
بــان، فقــد بلغــْت ِنْســَبة الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع المباشــر لّلبــن إلــى المســتهلك )%20.4( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)27 %(  باســتثناء الجَّ
ــا الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع لتاجــر التَّجزئــة، فقــد  ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )26.7 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ
كانــت ِنْســَبَتُهم )20.5 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)21 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )15.75 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، 
ملة، فقد كانت ِنْســَبَتُهم )59.1 %( ِلْلُمَربين الُمِقيمين، و)52 %( ِلُمَربي التِّرحال  وبالنِّْســَبة ِلْلُمَربين الَّذين اتبعوا مســلك البيع لتاجر الجُّ
بن.  بان الَّذي غالبًا ما يختصُّ فقط بتصنيع الجُّ الموسمي، بينما كانت )57.55 %( ِلُمَربي التِّرحال الدَّائم، ولم يتم بيع أي كميَّة ِإلى الجَّ

الجدول 5. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة لللبن وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
20.420.559.10100الُمقِيم

2721520100التِّرحال الموسمي
26.715.7557.550100التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

3-1-3-المســالك التَّســويقيِّة للجبــن: بلغــْت ِنْســَبة الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع المباشــر للجبــن إلــى المســتهلك )21.6%( 
ــا الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا  ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)28.3 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )27 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ
مســلك البيــع لتاجــر التَّجزئــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )19.5 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)17.35 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، وكانــت 
ــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )58.9 %( ِلْلُمَربيــن  مل ــا الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع لتاجــر الجُّ )15.2 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وأمَّ
الُمِقيميــن، و)54.35 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت النِّْســَبة )57.8 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، ولــْم يتــم تســويق أي كميَّــة 

ــدول )6(. بــن، الجَّ بــان ألنَّــه يختــص فقــط بشــراء الَحِلْيــب لتصنيــع الجُّ ِإلــى الجَّ

الجدول 6. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للجبن وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
100-21.619.558.9الُمقِيم

100-28.317.3554.35التِّرحال الموسمي
100-2715.257.8التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )7( أن ِنْســَبة الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع  3-1-4-المســالك التَّســويقيِّة للســمن: َتَبيَّــن مــن النتائــج الموضحــة فــي الجَّ
المباشــر للســمن إلــى المســتهلك بلغــت )24.5 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)37.4 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )50.37 
ــا الُمَربيــن الَّذيــن اتبُعــوا مســلك البيــع لتاجــر التَّجزئــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )37.5 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن،  %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ
و)33.24 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )29.6 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وبالنِّْســَبة ِلْلُمَربيــن الَّذيــن اتبُعــوا مســلك البيــع 
ملــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )38 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن و)29.05 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت النِّْســَبة )20.1 %(  لتاجــر الجُّ

ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم.
الجدول 7. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للسمن وفقاً لنمط التَّربيِّة 

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
100-24.537.538الُمقِيم
100-37.433.5529.05التِّرحال الموسمي
100-50.329.620.1التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.
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ــَن  ــدول )8( أنَّ المســالك التَّســويقيِّة للبنــة تختلــف حســب نمــط التَّربيــة، فقــد َتَبيَّ ــن مــن الجَّ ــة: يَتَبيَّ 3-1-5- المســالك التَّســويقيِّة للبن
ــا بالنِّْســَبة ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، فقــد كان  ملــة بِنْســَبة )56 %(، أمَّ أنَّ الُمَربيــن الُمِقيميــن يســوقون اللبنــة بِنْســَبة أكبــر عبــر تاجــر الجُّ
ملــة بِنْســَبة )39.2 %(، و)38.55 %( علــى التَّوالــي، بينمــا ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم  التَّصريــف بِنْســَبة أكبــر عبــر المســتهلك وتاجــر الجُّ

فكانــت النِّْســَبة األكبــر للتصريــف لديهــم عبــر المســتهلك بِنْســَبة )51 %(، يليهــا تاجــر التَّجزئــة بِنْســَبة )28 %(.
الجدول 8. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للبنة وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
100-27.416.656الُمقِيم

100-39.222.338.5التِّرحال الموسمي
100-512821التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

3-1-6-المســالك التَّســويقيِّة للقريشــة: بلغــْت ِنْســَبة الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع المباشــر للقريشــة إلــى المســتهلك )60.7 %( 
ــا الُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا  ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)60.65 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت )66.6 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ
مســلك البيــع لتاجــر التَّجزئــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )13 %( ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، و)9.85 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت 
ملــة، فقــد كانــت ِنْســَبَتُهم )26.3 %( ِلْلُمَربيــن  )6.7 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وبالنِّْســَبة ِلْلُمَربيــن الَّذيــن اتبعــوا مســلك البيــع لتاجــر الجُّ

الُمِقيميــن، و)29.5 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، بينمــا كانــت النِّْســَبة )26.7 %( ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، الجــدول )9(. 

الجدول 9. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للقريشة وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
100-60.71326.3الُمقِيم

100-60.659.8529.5التِّرحال الموسمي
100-66.66.726.7التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــنكليش يتــُم عبــر المســالك التَّســويقيِّة الثَّالثــة األولــى  3-1-7-المســالك التَّســويقيِّة للشــنكليش: بيَِّنــْت نتائــج التَّحليــل بــأنَّ تســويق الشَّ
وعبــر الُمَربيــن الُمِقيميــن فقــط، فقــد ُلوِحــَظ أنَّ ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم والموســمي ال يقومــون بتصنيــع هــذه المــادة.

ملة بِنْســَبة )18.9 %(،  وبالنِّْســَبة ِلْلُمَربين الُمِقيمين يتُم تصريف الُمنَتج بشــكل أساســي ِإلى المســتهلك بِنْســَبة )74.2 %(، يليها تاجر الجُّ
ــدول )10( يوضــح ذلــك. وأخيــرًا تاجــر التَّجزئــة بِنْســَبة )6.9 %(، والجَّ

الجدول 10. األهميَّة النِّسبية للمسالك التَّسويقيِّة للشنكليش وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
المسالك التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ المجموعالجَّ
100-74.26.918.9الُمقِيم

-----التِّرحال الموسمي
-----التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

3-2-الكفاءة التَّسويقيِّة للَحِلْيب حسب المسالك التَّسويقيِّة ونمط التَّربيِّة:
ُتعــدُّ دراســة التَّكاليــف التَّســويقيِّة وتحليلهــا مــن أهــمِّ مجــاالت الدَِّراســات التَّســويقيِّة، فمــن ِخاللهــا يتحــّدد نصيــب الُمنتَــج مــن السِّــعر 
الَّــذي يدفعــُه المســتهلك النِّهائــي، كمــا يتحــّدد نصيــب الوســطاء، ليــس هــذا فقــط بــل أنَّ التَّكاليــف التَّســويقّية تعكــُس مــدى كفــاءة الجهــاز 
التَّســويقي، وقــد يــدلُّ ارتفــاع التَّكاليــف التَّســويقّية علــى انخفــاِض الكفــاءة التَّســويقّية والعكــس فــي حالــة انخفــاض تلــك التَّكاليــف، حيــُث 

يعكــس ذلــك كفــاءة تســويقية عاليــة، وينطبــق األمــر علــى كل عمليَّــة أو وظيفــة تســويقّية علــى حــدة.
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ــدول )11(، أنَّ الكفــاءة التَّســويقّية تصــل ِإلــى )100 %( للَحِلْيــب إذا بيــع  3-2-1-الكفــاءة التَّســويقيِّة للَحِلْيــب: يَتَبيَّــُن مــن ِخــالل الجَّ
ــًة  ملــة، وذلــك الرتفــاع تكلفــة النَّقــل وخاصَّ الحليــب ِإلــى المســتهلك مباشــرًة ألنمــاط التَّربّيــة الثَّالثــة، وكان أقلهــا لــدى البيــع ِإلــى تاجــر الجُّ

لــدى ُمَربــي التِّرحــال الموســمي الَّتــي َبَلَغــْت ِنَســبتها )79.8 %(، والتِّرحــال الدَّائــم )74.9 %(.
الجدول 11. الكفاءة التَّسويقيِّة للَحلِْيب وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ الجَّ
10093.284.677.4الُمقِيم

10089.279.871.2التِّرحال الموسمي
10086.874.962.1التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )12( أنَّ الكفــاءة التَّســويقيِّة للبــن لــم تختلــْف كثيــرًا عــن الَحِلْيــب، إال  ــُن مــن ِخــالل الجَّ ــن: يَتَبيَّ ــاءة التَّســويقيِّة للب 3-2-2-الكف
ــا بالنِّْســَبة  بالنِّْســَبة للمســتهلك، فقــد كانــت أعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )97.1 %(، وأقُلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )95.4 %(، أمَّ
ــا بالنِّْســَبة  ــار التَّجزئــة فقــد كانــْت أقُلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )83.3 %(، وأعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )89.1 %(، أمَّ لُتجَّ
ملــة، فقــد كانــت الكفــاءة التَّســويقيِّة للبــن منخفضــة مقارنــة مــع باقــي المســالك، وأقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )74.9 %(،  ــار الجُّ لُتجَّ

بــن. بــان( َفَلــْم يكــْن ُهنــاك أيُّ نشــاط لهــذا المســلك غيــر شــراء الَحِلْيــب لتصنيــع الجُّ ــا المســلك التَّســويقي األخيــر )الجَّ أمَّ
الجدول 12. الكفاءة التَّسويقيِّة للبن وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ الجَّ
-97.189.182.2الُمقِيم
-95.686.179.2التِّرحال الموسمي
-95.483.377.6التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )13(، أنَّ الكفــاءة التَّســويقّية للجبــن لــْم تختلــْف كثيــرًا عــن اللبــن، فقــد  3-2-3-الكفــاءة التَّســويقيِّة للجبــن: َتَبيَّــَن مــن ِخــالل الجَّ
كانــت مشــابهة تقريبــًا للكفــاءة التَّســويقّية للبــن، بالنِّْســَبة للمســتهلك كانــت أعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )97.5 %(، وأقلهــا لــدى ُمَربــي 
ــار التَّجزئــة، فقــد كانــت أقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )85.2 %(، وأعالهــا لــدى الُمَربيــن  ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ التِّرحــال الدَّائــم )96 %(، أمَّ
ملــة فقــد كانــت الكفــاءة التَّســويقّية للجبــن منخفضــة مقارنــة مــع باقــي المســالك، وأقلهــا لــدى  ــار الجُّ ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ الُمِقيميــن )90.2 %(، أمَّ

ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )80 %(.
الجدول 13. الكفاءة التَّسويقيِّة للجبن وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ الجَّ
-97.590.284الُمقِيم
-96.187.681.4التِّرحال الموسمي
-9685.280التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )14(، أنَّ الكفــاءة التَّســويقيِّة للســمن لــْم تختلــف كثيــرًا عــن اللبــن  3-2-4-الكفــاءة التَّســويقيِّة للســمن: َتَبيَّــَن مــن ِخــالل الجَّ
ــا  بــن، بالنِّْســَبة للمســتهلك كانــت أعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )97.7 %(، وأقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )96.4 %(، أمَّ والجُّ
ــا  ــار التَّجزئــة فقــد كانــت أقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )86.7 %(، وأعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )91.2 %(، أمَّ بالنِّْســَبة لُتجَّ
ــة، فقــد كانــت الكفــاءة التَّســويقّية للّســمن منخفضــة مقارنــة مــع باقــي المســالك، وأقلهــا أيضــًا لــدى ُمَربــي التِّرحــال  مل ــار الجُّ ــَبة لُتجَّ بالنِّْس

الدَّائــم )81.9 %(.
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الجدول 14. الكفاءة التَّسويقيِّة للسمن وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

بانتاجر الجملةتاجر التَّجزئةالمستهلك الجَّ
-97.791.285.4الُمقِيم

-96.588.983.1التِّرحال الموسمي
-96.486.781.9التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )15(، أنَّ الكفــاءة التَّســويقّية لّلبنــة بالنِّْســَبة للمســتهلك كانــت أعالهــا لــدى  3-2-5-الكفــاءة التَّســويقيِّة للبنــة: َتَبيَّــَن مــن ِخــالل الجَّ
ــار التَّجزئــة، فقــد كانــت أقلهــا لــدى ُمَربــي  ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ الُمَربيــن الُمِقيميــن )97.1 %(، وأقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )95.2 %(، أمَّ
ملــة، فقــد كانــت الكفــاءة التَّســويقّية  ــار الجُّ ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ التِّرحــال الدَّائــم )82.9 %(، وأعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )97.1 %(، أمَّ

لّلبنــة منخفضــة مقارنــة مــع باقــي المســالك.
الجدول 15. الكفاءة التَّسويقيِّة لمنتج اللبنة وفقاً لنمط التَّربيِّة

الكفاءة التَّسويقيِّة )%(
بانتاجر الجملةتاجر التَّجزئةالمستهلكالبيان الجَّ
-97.188.881.8الُمقِيم

-95.585.878.7التِّرحال الموسمي
-95.282.977.1التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

ــدول )16(، أنَّ الكفــاءة التَّســويقّية للقريشــة بالنِّْســَبة للمســتهلك كانــت  3-2-6-الكفــاءة التَّســويقيِّة للقريشــة: َتَبيَّــَن مــن ِخــالل الجَّ
ــار التَّجزئــة، فقــد كانــت أقلهــا  ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ أعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )96.9 %(، وأقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )%94.9(، أمَّ
ملــة، فقــد كانــت الكفــاءة  ــار الجُّ ــا بالنِّْســَبة لُتجَّ لــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم )81.9 %(، وأعالهــا لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن )88.2 %(، أمَّ

التَّســويقيِّة للقريشــة منخفضــة مقارنــة مــع باقــي المســالك، وأقلهــا لــدى ُمَربــي التِّرحــال الموســمي )77.7 %(.
الجدول 16. الكفاءة التَّسويقيِّة لمنتج القريشة وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ الجَّ
-96.988.281الُمقِيم

-95.28577.7التِّرحال الموسمي
-94.981.975.9التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

دول )17(، أنَّ الكفاءة التَّســويقيِّة للشــنكليش بالنِّْســَبة للمســتهلك كانت لدى  3-2-7 الكفاءة التَّســويقيِّة للشــنكليش: َتَبيََّن من ِخالل الجَّ
ملــة فقــد كانــت الكفــاءة التَّســويقيِّة )79.5 %(. ــار الجُّ ــار التَّجزئــة كانــت )87.2 %(، وِلُتجَّ ــا بالنِّْســَبة ِلُتجَّ الُمَربيــن الُمِقيميــن )96.6 %(، أمَّ

الجدول 17. الكفاءة التَّسويقيِّة لمنتج الشنكليش وفقاً لنمط التَّربيِّة

البيان
الكفاءة التَّسويقيِّة )%(

ملةتاجر التَّجزئةالمستهلك بانتاجر الجُّ الجَّ
-96.687.279.5الُمقِيم
-000التِّرحال الموسمي
-000التِّرحال الدَّائم

المصدر: ُجِمَعْت وُحِسبَْت ِمن بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.
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3-3- العوامل المؤثرة على تسويق الَحِلْيب وُمْشَتَقاِته:
3-3-1- نتائج تطبيق نموذج هكمان على عميلة بيع الَحِلْيب والكميَّات المباعة منه:

3-3-1-1- تأثير العوامل المستقلة في تسويق الُمَربي للَحِلْيب:
ــدول )18(، أنَّ مســتوى التَّعليــم الَّــذي تلقــاه الُمَربــي أثّــر ســلبًا علــى تســويق الَحِلْيــب، وذلــك يعــوُد ِإلــى  َأَظَهــَرْت نتائــج التَّحليــل، وحســب الجَّ
ــة لديهــم، بينمــا كانــت ســنوات العمــل  أنَّ الُمَربيــن الَّذيــن ُيْتِقنــون القــراءة والكتابــة يدِرُكــون أنَّ تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى ُمشــتقاته يزيــُد الّربحيَّ
فــي مجــاِل تربيــة األغنــام تزيــد مــن عمليــة تســويق الَحِلْيــب، فــي حيــن أنَّ حصــول الُمَربــي علــى مصــادر ُأخــرى مــن الدَّخــل، والمســافة 
ــة بالتَّســويق، نتيجــًة لبعــد المســافة ِإلــى  ِإلــى أقــرب ســوٍق لبيــع الحليــب يقلّــالن مــن عمليــة تســويق الَحِلْيــب، وذلــك لزيــادة التَّكاليــف الخاصَّ
السُّــوق، ولطريقــة التَّربيــة الُمتبَّعــة أهميَّــًة كبيــرة فــي تســويق الَحِلْيــب، فلــدى ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم يزيــد مــن تســويق الَحِلْيــب، وكذلــك لــدى 
ــًة ِلُمَربــي التِّرحــال  يــادة فــي تســويِق الَحِلْيــب خاصَّ ُمَربــي التِّرحــال الموســمي يزيــد مــن عمليــة تســويق الَحِلْيــب ولكــن بِنْســَبة أقــل، وهــذه الزَّ
بــان مباشــرًة بــداًل مــن تصنيعــِه، كذلــك لــدى الُمَربــي الُمِقيــم فيقــُل  ــوق، فيتــمُّ البيــع ِإلــى الجَّ الدَّائــم، يعــوُد ِإلــى صعوبــة الوصــول ِإلــى السُّ
تســويق الَحِلْيــب لديــه، وذلــك بســبب القــدرة علــى تصنيــع الَحِلْيــب وبيعــه كمشــتقَّات، وَأَظَهــَرِت النَّتائــج أنَّ كاًل مــن ســعر الَحِلْيــب وحجــم 
القطيــع لهمــا تأثيــرًا إيجابيــًا علــى تســويق الَحِلْيــب، بينمــا الحصــول علــى القــروض يقلّــُل مــن عمليَّــة تســويق الَحِلْيــب، وذلــك لتوفــر السُّــيولة 

الالزمــة لتصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى.
الجدول 18. نتائج تطبيق نموذج هكمان على تسويق الَحلِْيب والكميَّات المباعة منه

المعامالت
الكميَّات اإلجماليِّة المباعة من الَحلِْيب )كغ(تسويق الَحلِْيب )0,1)

الخطأ المعياريالقيمة الُمقَدَّرةالخطأ المعياريالقيمة الُمقَدَّرة
0.090.08-0.190.17-المستوى التَّعليمي

**0.040.01**0.020.01عدد سنوات العمل في مجاِل تربيِّة األغنام

0.090.07-0.280.34-الدَّخل من مصادر أُخرى
**0.050.02-**0.10.01-المسافة إِلى أقرب سوق لبيع الُمنتجات )كم(

*0.20.11-**0.340.1-مقيم )1، 0)

**0.020.01**0.010.001ترحال موسمي )1، 0)

**0.60.2**1.120.39ترحال دائم )1، 0)

--0.040.33-حجم األسرة
**0.20.1**0.520.2حجم القطيع

*2.11.2-**2.940.55-القروض )1، 0)

0.20.15-0.110.1-المدينة )حماه=1, حمص=0)
0.010.010.120.11سعر الَحلِْيب )ل.س كغ-1)

**2.381.08**7.341.35الثابت

**معنويِّ عند مستوى %1، *معنويِّ عند مستوى 5%.
المصدر: قُِدَرْت من بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.

3-3-1-2-تأثير العوامل المستقلة في حجم الكميَّات المباعة من الَحِلْيب:
دول )18(، أنَّ لمســتوى التَّعليم  لدى دراســة العوامل المؤثرة على كميَّة الَحِلْيب المباعة من الَحِلْيب َأَظَهَرت نتائج التَّحليل، وحســب الجَّ
ــات المباعــة مــن الَحِلْيــب، فــي حيــن أنَّ زيــادة ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيــة األغنــام تزيــد  الَّــذي تلقــاه الُمَربــي أثــرًا ســلبّيًا علــى الكميَّ
قة بنســبة )0.04 %(،  الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب معنويِّــًا عنــد مســتوى معنويــة )0.01(، فزيــادة ســنوات الخبــرة يزيــد الكميَّــات المســوَّ
بينمــا حصــول الُمَربــي علــى مصــادر ُأخــرى مــن الدَّخــل والمســافة ِإلــى أقــرب ســوق لبيــع الحليــب يقلــالن الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب، 
ولنمــط التَّربيــة أهميَّــة كبيــرة فــي الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب، فالُمَربــي الُمِقيــم يقلــل الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب بمقــدار )0.2 %( 
مقارنــة مــع ُمَربــي التِّرحــال الموســمي، وُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، فــي حيــن أنَّ ُمَربــي التِّرحــال الموســمي يزيــد الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب 

لديــه بمقــدار )0.02 %(، وُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم يزيــد الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب بمقــداِر )0.6 %(، 
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بــان، بينمــا المربــي المقيــم يقــوم  وتفّســر تلــك النَّتائــج ِإلــى قيــام ُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم والموســمي ببيــع ُمْعَظــم إنتاجهــم مــن الَحِلْيــب ِإلــى الجَّ
بتصنيــع ُمْعَظــم اإلنتــاج ِإلــى مشــتقاٍت ُأخــرى، وَأَظَهــَرِت النَّتائــج أنَّ كاًل مــن ســعر الَحِلْيــب وحجــم القطيــع لهمــا تأثيــرًا إيجابّيــًا علــى الكميَّــات 
المباعــة مــن الَحِلْيــب، فزيــادة ســعر الَحِلْيــب بمقــداِر )1 %( يزيــد الكميَّــات المباعــة مــن الَحِلْيــب بمقــداِر )0.12 %(. بينمــا الحصــول 

علــى القــروض، فإنِّــه يقلــل مــن الكميَّــات المباعــة.
3-2-2- نتائج تطبيق نموذج هكمان على عميلة تصنيع الَحِلْيب والكميَّات المباعة من الُمشتقات:

3-2-2-1- تأثير العوامل المستقلة في احتمال قيام الُمَربي بعمليَّة تصنيع الَحِلْيب ِإلى مشتقات ُأخرى لغرض البيع:
ــدول )19(، أنَّ لمســتوى التَّعليــم الَّــذي تلقــاه الُمَربــي أثــرًا إيجابّيــًا فــي تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات  َأَظَهــَرْت نتائــج التَّحليــل، وحســب الجَّ
ُأخــرى علــى عكــس النَّتائــج فــي تســويق الَحِلْيــب، وهــذا يؤكِّــد أنَّ الُمَربيــن الَّذيــن يتقنــون القــراءة والكتابــة يدركــون أنَّ تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى 
مشــتقات يزيــد الّربحيَّــة لديهــم، بينمــا كانــت ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيِّــة األغنــام تزيــد مــن تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، وكان 
معنوّيــًا عنــد مســتوى معنوّيــة )1 %(، فــي حيــن أنَّ حصــول الُمَربــي علــى مصــادر ُأخــرى مــن الدَّخــل يزيــد مــن عمليــة تصنيــع الحليــب 
إلــى مشــتقَّات أخــرى، والمســافة ِإلــى أقــرب ســوق لبيــع الُمنتجــات تقلّــل مــن تصنيــع الَحِلْيــب، ِلَمــا يؤكــُد أهميَّــة تواجــد األســواق القريبــة فــي 
ــة بالتَّســويق، ولطريقــة التَّربيــة المتبَّعــة أهميَّــة كبيــرة فــي تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، فُمَربــي التِّرحــال  تخفيــض التَّكاليــف الخاصَّ
بــان مباشــرة بــداًل مــن تصنيعــه،  الدَّائــم تقــل عنــده عمليــة تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، ويعــود ذلــك ِإلــى كونــه يبيــع الَحِلْيــب ِإلــى الجَّ
وُمَربــي التِّرحــال الموســمي يزيــد لديــه تصنيــع الَحِلْيــب ولكــن بِنْســَبة قليلــة، فــي حيــن الُمَربــي الُمِقيــم يزيــد مــن عمليــة تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى 
ــوق وتوافــر المقومــات المناســبة لعمليَّــة التَّصنيــع، وَأَظَهــَرِت النَّتائــج أنَّ لســعر الَحِلْيــب تأثيــرًا  مشــتقات ُأخــرى وذلــك بســبب قربــه مــن السُّ
ســلبيًا علــى تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، فكلمــا ارتفــع ســعر الَحِلْيــب انخفــض تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، وكان ذلــك 
ــُد مــن عمليَّــة تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، بســبب  ــة )5 %(، بينمــا الحصــول علــى القــروض يزي ــًا عنــد مســتوى معنوّي معنويِّ
ــيولة الالزمــة لتصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى، ولســعر الُمشــتقات أهميَّــة كبيــرة فــي تصنيــع الَحِلْيــب، فكلمــا ارتفــع ســعر  توفــر السُّ
بــن بســبب توافــر أســواقها والطَّلــب الكبيــر علــى هذيــن الُمنتجييــن. ــًة بالنِّْســَبة ِإلــى اللبــن والجُّ هــذه الُمشــتقات ارتفــع تصنيــع الَحِلْيــب، وخاصَّ

الجدول 19. نتائج تطبيق نموذج هكمان على تصنيع الَحلِْيب إِلى الُمشتقات األُخرى والكميَّات المباعة منه

القيام بعمليَّة تصنيع الَحلِْيب إِلى المعامالت
قة من الُمنتجات الُمَصنَّعة فقط )كغ(مشتقات أُخرى لغرض البيع )1، 0) الكميَّات المسوَّ

الخطأ المعياريالقيمة الُمقَدَّرةالخطأ المعياريالقيمة الُمقَدَّرة
**0.10.05*0.210.12المستوى التَّعليمي

**0.020.01**0.030.01عدد سنوات العمل في مجاِل تربيِّة األغنام

0.180.240.040.03الدَّخل من مصادر أُخرى
**0.030.01-**0.20.09-المسافة إِلى أقرب سوق لبيع الُمنتجات )كم(

**0.430.21**0.650.2مقيم )1، 0)

0.020.020.030.02ترحال موسمي )1، 0)
*0.30.05-**0.220.11-ترحال دائم)1، 0)

--0.09**0.2حجم األسرة
*0.310.1*0.420.24القرض )1، 0)

*2.21.1*1.840.45حجم القطيع

**0.30.15-0.120.1-المدينة)حماه=1، حمص=0)

*0.030.01-**0.040.02-سعر الَحلِْيب )ل س.كغ-1)

*2.61.4**2.581.3سعر اللبن)ل س.كغ-1)

بن)ل س.كغ-1) *1.91.1*2.681.4سعر الجُّ

2.111.611.151.1سعر اللبنة )ل س.كغ-1)
1.91.651.41.3سعر السَّمنة )ل س.كغ-1)

*4.122.1*5.663.1الثَّابت

**معنويِّ عند مستوى %1، *معنويِّ عند مستوى 5%

المصدر: قُِدَرْت من بياناِت االستقصاِء الميدانيِّ لِعام 2011.
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قة من مشتقات الَحِلْيب:  3-2-2-2- تأثير العوامل المستقلة في حجم الكميَّات المسوَّ
ــدول )19(، أنَّ لمســتوى التَّعليــم  قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب َأَظَهــَرِت النَّتائــج، وحســب الجَّ لــدى دراســة العوامــل المؤثــرة علــى الكميَّــات المســوَّ
قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب، وكذلــك كانــت ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيــة األغنــام  الَّــذي تلقــاه الُمَربــي أثــرًا إيجابّيــًا علــى الكميَّــات المســوَّ
ــات  ــة )5 %(، فزيــادة ســنوات الخبــرة تزيــد الكميَّ ــًا عنــد مســتوى معنوّي قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب، وكان ذلــك معنويِّ ــات المســوَّ تزيــد الكميَّ
قة، والمســافة ِإلى أقرب ســوق لبيع  قة )%0.02(، بينما حصول الُمَربي على مصادر ُأخرى من الدَّخل تزيد من الكميَّات المســوَّ المســوَّ
قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب، كمــا أن زيــادة المســافة تــؤدي ِإلــى خفــض كميَّــة اإلنتــاج )0.03 %(. وأكثــر  الُمنتجــات تقلــل الكميَّــات المســوَّ
قة  قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب هــو طريقــة التَّربيــة المتَّبعــة، فالُمَربــي الُمِقيــم يزيــد حجــم الكميَّــات المســوَّ العوامــل تأثيــرًا علــى الكميَّــات المســوَّ
مــن مشــتقات الَحِلْيــب بنســبة )0.43 %( مقارنــة مــع التِّرحــال الموســمي والتِّرحــال الدَّائــم، بينمــا ُمَربــي التِّرحــال الموســمي يزيــد حجــم 
قة مــن مشــتقات  قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب بنســبة )0.03 %(، وُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم ينخفــض لدَيــه حجــم الكميَّــات المســوَّ الكميَّــات المســوَّ
قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب، فزيــادة  الَحِلْيــب بمقــداِر )0.3 %(. وتظهــر النَّتائــج أنَّ ســعر الَحِلْيــب لــه تأثيــرًا ســلبيًا علــى حجــم الكميَّــات المســوَّ
قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب بمقــدار )0.03 %(، وذلــك بســبب تفضيــل الُمَربيــن  ســعر الَحِلْيــب بمقــداِر )1 %( يقّلــل حجــم الكميَّــات المســوَّ
قة مــن مشــتقات  بيــع الَحِلْيــب مباشــرة دون تصنيعــه نتيجــة الّربــح الُمَحَقــق، ولســعر الُمشــتقات أهميَّــة كبيــرة فــي حجــم الكميَّــات المســوَّ
بــن، فارتفــاع ســعر اللبــن يــؤدي ِإلــى  ــًة بالنِّْســَبة ِإلــى اللبــن والجُّ الَحِلْيــب، فكلمــا ارتفــع ســعر هــذه الُمشــتقات ارتفــع تصنيــع الَحِلْيــب، وخاصَّ
قة  بــن يــؤدي ِإلــى زيــادة حجــم الكميَّــات المســوَّ قة مــن مشــتقات الَحِلْيــب بمقــداِر )2.6 %(، وارتفــاع ســعر الجُّ زيــادة حجــم الكميَّــات المســوَّ

مــن مشــتقات الَحِلْيــب بمقــداِر )1.9 %(.
االستنتاجات:

1- إنَّ تســويق الَحِلْيــب طازجــًا يشــكل المنتــج األكثــر أهميَّــة بالنِّْســَبة للتســويق لمجموعــات الُمَربيــن الثَّالثــة، فقــد كانــت أعلــى ِنْســَبة هــي 
ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، تليهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي، وأقلهــا ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن، تليهــا مــن حيــُث األهميَّــة النِّســبية اّللبــن، حيــُث كانــت 
أعلــى ِنْســَبة ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن تليهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الموســمي وأقلهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، وجــاء فــي الَمْرَتَبــة الثَّالثــة مــن حيــُث األهميَّــة 
ــا باقــي  بــن، حيــُث كانــت أعلــى ِنْســَبة هــي ِلْلُمَربيــن الُمِقيميــن تليهــا ُمَربــي التِّرحــال الموســمي وأقلهــا ِلُمَربــي التِّرحــال الدَّائــم، أمَّ النِّســبية الجُّ
ــنكليش الَّــذي ُيصنِّــع فقــط لــدى الُمَربيــن الُمِقيميــن،  الُمنتجــات، فقــد كانــْت أهميتهــا النِّســبّية أقــل مــع انعدامهــا فــي بعــض الُمنتجــات كالشَّ
كمــا تبيــن بــأنَّ عمليَّــة التَّصنيــع المنزلــي مربحــة، حيــُث تحققــْت قيمــة ُمَضافــة مــن تصنيــع َحِلْيــب األغنــام ِإلــى )لبــن، جبــن، لبنــة، قريشــة، 
ْن تفاوتــت بقيمتهــا، فقــد كانــت األعلــى مــن تصنيعــه ِإلــى جبــن، حيــُث َبَلَغــت )33.4( ل.س/كــغ، ثُــمَّ مــن تصنيعــه  ســمنة، وشــنكليش( واإ
علــى شــكل لبنــة، وَبَلَغــِت الِقْيَمــة الْمَضاَفــة )28.5( ل.س/كــغ، ثُــمَّ ِإلــى ســمنة وَبَلَغــت )9.2( ل.س/كــغ، ثُــمَّ مــن تصنيعــه ِإلــى لبــن 
وَبَلَغــت )8.5( ل.س/كــغ، ثُــمَّ ِإلــى شــنكليش وَبَلَغــت )8.4( ل.س/كــغ، وأخيــرًا الِقْيَمــة الْمَضاَفــة مــن تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى قريشــة َبَلَغــت 

)2.6( ل.س/كــغ. 
2- ُهنــاك عــدة مســالك تســويقية يتــُم مــن ِخاللهــا تصريــف الَحِلْيــب وُمْشــَتَقاِته فــي منطقــة البحــث، تبــدأ العمليَّــة التَّســويقية مــن الُمَربــي، 

ملة، أو البيع للجبَّان. ار الجُّ ار التَّجزئة، أو ِإلى ُتجَّ إْذ يتُم البيع مباشرًة ِإلى الُمستهلكين، أو ِإلى ُتجَّ
3- كان للعوامــل المســتقلة )عــدد ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيِّــة األغنــام، وحجــم القطيــع الغنمــي، وطريقــة التَّربيِّــة المَتبَّعــة )ترحــال 
موســمي وترحــال دائــم(، أثــرًا معنويِّــًا إيجابيــًا علــى المشــاركة فــي عمليَّــة تســويق الَحِلْيــب وارتفــاع الكميَّــات المباعــة منــه، فــي حيــن كان 
للعوامــل المســتقلة )المســافة ِإلــى أقــرب ســوق لبيــع الُمنتجــات، والحصــول علــى القــروض، واالســتقرار( أثــرًا معنويِّــًا ســلبيًا، حيــُث تقلــل هــذه 

العوامــل مــن تســويق الَحِلْيــب، وبالتَّالــي الكميَّــات المباعــة منــه.
- كان للعوامــل المســتقلة )مســتوى التَّعليــم الَّــذي تلقــاه الُمَربــي، وعــدد ســنوات العمــل فــي مجــاِل تربيــة األغنــام، واالســتقرار، والحصــول 
قة  بنــة( أثــرًا إيجابّيــًا علــى تصنيــع الَحِلْيــب ِإلــى مشــتقات ُأخــرى والكميَّــات المســوَّ علــى قــرض، وحجــم القطيــع، وســعر اللبــن، وســعر الجُّ
ــًا ســلبيًا،  ــا العوامــل المســتقلة )ســعر الَحِلْيــب، التِّرحــال الدَّائــم، المســافة ِإلــى أقــرب ســوق لبيــع الُمنتجــات( فــكان لهــا أثــرًا معنويِّ منــه، أمَّ

قة منــه. حيــُث قّللــت مــن تصنيــع الَحِلْيــب، وبالتَّالــي الكميَّــات المســوَّ
التوصيات:

1- التَّغلــب علــى المشــاكِل الُمتعلقــة بتخزيــن حليــب األغنــام، بتصنيِعــه إلــى مشــتقاِته لالســتفادة مــن َاْلِقيَمــة الُمَضافــة للعمليــة التَّســويقية، 
وزيــادة الّربــح الُمَتَحِقــق مــن تربيــة األغنــام.

2- إقامــة أســواق نظامّيــة مركزّيــة لتصريــف الحليــب ومشــتقاته، فــي أماكــن قريبــة مــن مواقــع تربيــة األغنــام، وأْن تتــم عمليــات البيــع 
والشِّــراء للحليــب ومشــتقَّاِته تحــت إشــراف أجهــزة رقابــة حكومّيــة تقــوم بمراقبــة أســعار البيــع والشِّــراء، وشــراء الحليــب مــن المربيــن بأســعار 

تشــجيعّية لضمــان اســتمرارية اإلنتــاج واســتقرار المربيــن فــي مزارعهــم.
3- متابعة البحث العلمي في مجال إنتاج وتسويق الحليب من األغنام العواس في المناطق السورّية األخرى.
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Abstract:
This research aimed to identify the value added and marketing efficiency of Syrian 
sheep milk which it utilized in livestock products. The central region of Syria (Homs 
and Hama) was selected, it has a comparative advantages of processing sheep milk 
products, according to a questionnaire of sheep owners sample. The questionnaire 
depended upon the type of breeding (resident, semi-nomadic and nomadic) in 2011. 
The results showed that the marketing of fresh milk is very important for the three 
groups of sheep breeders, followed by yogurt, then cheese, then the rest of the 
products, which has less comparative advantage such as shanklish, that made for 
the resident breeders only. The results showed that home manufacturing process 
was profitable, where the value added was achieved by manufacturing sheep milk 
into cheese, labna, ghee, yogurt, shanklish, and qarishah, respectively. The results 
showed that there are many marketing chains to market the products, starts from the 
producers who sell directly to the consumers, or to the retailers or to the wholesalers, 
or to the cheese makers. Heckman model with two steps was used to determine the 
marketing efficiency of sheep milk and its products. The effects of independent 
variables on farmers’ decisions to participate in the marketing with the best way 
were studied. The independent variables that affected positively milk processing 
and the quantities marketed were: The education level of the breeder, number of 
working years in the field of sheep breeding, stability, getting a loan, cattle size and 
the price of milk and cheese. While the independent variables that have significant 
and negative affect, in terms of the reduction of milk processing, and marketing 
were: Price of milk, permanent Bedouin, and distance to the nearest market to sell 
products.
Key words: Value-added, Marketing chains, Marketing efficiency, Marketing of 
sheep milk.


