
العبداهلل  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 82-95. حزيران/يونيو 2018

Al-Abdala et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 82 - 95. June 2018

82

المعالم االقتصادية الرئيسّية إلنتاج محصولي التفاح والعنب المزروعين بعاًل في سورية

مايا العبداهلل*)1( وصفوان أبوعساف )1( ورمال صعب)1( وسمر العشعوش)1(

)1(. دائرة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز بحوث العلمية الزراعية في السويداء، الهيئة العامة 
للبحوث العلمية الزراعية، السويداء، سورية.

.)mayaabdala6@gmail.com:للمراسلة: م. مايا العبداهلل: البريد االلكتروني*(

      تاريخ االستالم: 2017/01/02                                تاريخ القبول:  2017/12/19

الملخص:
هدفــت الّدراســة إلــى دراســة الخصائــص االقتصادّيــة لمحصولــي التفــاح والعنــب المزروعيــن بعــاًل فــي ســورية. 
اعتمــدت الّدراســة فــي التحليــل علــى البيانــات المنشــورة وغيــر المنشــورة، والصــادرة عــن وزارة الزراعــة واإلصــالح 
الزراعــي، لسلســلة زمنيــة )2000-2014( مــن البيانــات المتعّلقــة بالمســاحة واإلنتــاج والتكاليــف واألســعار، 
وتــّم تقديــر بعــض مؤشــرات التقييــم االقتصــادي )صافــي الدخــل، أربحيــة الليــرة المســتثمرة(، وأهــّم المؤشــرات 
التســويقية )النصيب التســويقي، الهامش التســويقي، الكفاءة التســويقية( وذلك لبيان ســير العملية التســويقية، لما لهذين 
المحصوليــن مــن أهمّيــة بيــن األشــجار المثمــرة فــي ســورية، والتــي مــازال المــزارع يعانــي مــن ارتفــاع فــي تكلفــة 
اإلنتــاج، وانخفــاض فــي نصيبــه مــن مدفوعــات المســتهلك النهائــي، باإلضافــة لعــدم القــّدرة علــى تصريــف اإلنتــاج. 
وأظهــرت النتائــج فيمــا يخــّص العنــب، أن المكافحــة الكيميائّيــة تمثّــل األهمّيــة النســبية األكبــر )34%( مــن 
التكاليــف المتغّيــرة، وثبــات معنوّيــة التناقــص ألربحيــة الليــرة المســتثمرة بمقــدار22.2% ســنوّيًا، ومثّــل نصيــب 
تاجــر الجملــة النســبة األعلــى )43.99%(، وُقــّدرت قيــم الهامــش التســويقي النســبي للمســالك )جملــة – منتــج(، 
)جملــة- تجزئــة(، )تجزئــة– منتــج( 56.15%، 22.04%، 66.03% علــى التوالــي، وقيمــة الكفــاءة التســويقية 
)24.68%( للفتــرة 2014-2016. أمــا فيمــا يخــّص محصــول التفــاح، فشــكلت أيضــًا المكافحــة الكيميائيــة 
األهميــة النســبية األكبــر )30%( مــن التكاليــف المتغيــرة، وقــّدر متوســط أربحيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار بنحــو 
)104.82%(، ومثّــل نصيــب تاجــر الجملــة النســبة األعلــى )45.25%(، أّمــا قيــم الهامــش النســبي للمســالك 
)جملــة – منتــج(، )جملــة- تجزئــة(، )تجزئــة– منتــج( 55.20%، 18.02%، 63.28% علــى التوالــي، وقيمــة 

الكفــاءة التســويقية )22.89%( للفتــرة 2016-2014.
الكلمــات المفتاحيــة: تكاليــف اإلنتــاج، صافــي الدخــل، أربحيــة الليــرة المســتثمرة، الهامــش التســويقي، الكفــاءة 

التســويقية، التفــاح، العنــب.
المقدمة:

تــؤّدي الزراعــة دورًا حيويــًا وبــارزًا فــي البنيــان االقتصــادي واالجتماعــي فــي ســورية، خاّصــًة وأّن ســورية تمتــاز بتوفّــر المســاحات الواســعة 
يجــاد فــرص اســتثمارية متنوعــة، حيــث تشــّكل مســاحة األراضــي  والخصبــة، وتنــّوع مناخهــا والظــروف المناســبة لتطويــر هــذا القطــاع، واإ
القابلــة للزراعــة والبالغــة نحــو 6081 ألــف هكتــار حوالــي 33% مــن إجمالــي مســاحة ســورية، حيــث يســتثمر مــن مجمــوع األراضــي 
القابلــة للزراعــة حوالــي 31% أي مــا يعــادل 5732 ألــف هكتــارًا، أّمــا المســاحة المزروعــة فعــاًل فــي عــام 2014 فقــد بلغــت حوالــي 
لــى 2779 ألــف هكتــارًا أراضــي بعليــة تشــّكل  3934 ألــف هكتــارًا تتــوزع إلــى 1155 ألــف هكتــارًا أراضــي مرويــة مشــكلة نســبة 29% واإ
مــا نســبته 71% مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة ســنوّيًا )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2014(، وهنــا تبــرز وبوضــوح األهمّيــة 

الفائقــة للزراعــة المطريــة، ووجــوب إعطائهــا أولويــة كبيــرة مــن أجــل زيــادة إنتاجيــة وحــدة المســاحة.
أّمــا األراضــي المزروعــة باألشــجار المثمــرة فتبلــغ نســبتها حوالــي 17% مــن األراضــي القابلــة للزراعــة فــي ســورية، و82% مــن مســاحة 
ــة بالغــة بيــن األشــجار المثمــرة علــى مســتوى  األشــجار المثمــرة تقريبــًا مزروعــة بعــاًل، ويمتــاز كلٍّ مــن محصولــي التفــاح والعنــب بأهمّي
ســورية، حيــث يحتــّل التفــاح المرتبــة األولــى باإلنتــاج )398( ألــف طــن، والرابعــة مــن حيــث المســاحة )53( أـــلف هكتــارًا بعــد الزيتــون، 
واللوز، والفســتق الحلبي )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 2014(. ُتعّد المناطق الجبلية في ريف دمشــق، والســويداء، والمنطقة الوســطى 
)حمــص وحمــاه( مــن أهــّم المناطــق التــي تترّكــز فيهــا زراعــة التفــاح، فــي حيــن أّن العنــب يحتــّل المرتبــة الثالثــة باإلنتــاج )196( ألــف طــن 
بعــد التفــاح، والزيتــون، والخامســة مــن حيــث المســاحة )47( ألــف هكتــارًا )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2014(، وُتعــّد الســويداء، 
دلــب مــن أهــّم مناطــق زراعــة الكرمــة فــي ســورية، وتســيطر الزراعــة البعلّيــة لــكلٍّ مــن  وحمــص، وحمــاه، وحلــب، ودمشــق، ودرعــا، واإ
التفــاح والعنــب، حيــث تصــل نســبة مســاحة التفــاح المــزروع بعــاًل إلــى 69% مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة بالتفــاح علــى مســتوى ســورية، 
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ونســبة إنتــاج التفــاح المــزروع بعــاًل 57% تقريبــًا مــن إجمالــي إنتــاج التفــاح فــي ســورية، وكذلــك العنــب تصــل نســبة مســاحة الكرمــة 
المزروعــة بعــاًل حوالــي 83% مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة بالكرمــة فــي ســورية، ونســبة اإلنتــاج مــن الكرمــة المزروعــة بعــاًل بلغــت 

حوالــي 62% مــن إجمالــي إنتــاج الكرمــة فــي ســورية )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2014(.
يوجــد العديــد مــن الّدراســات التــي تناولــت محصولــي التفــاح والعنــب مــن الناحيــة االقتصادّيــة، فقــد أوضــح جاســم، )2016(، فــي دراســة 
كفــاءة تســويق بعــض محاصيــل الفاكهــة فــي بغــداد أّن األهمّيــة النســبّية للهامــش التســويقي المطلــق بيــن ســعر المنتــج وســعر المســتهلك 
يمثــل نســبًة عاليــة ممــا يدفعــه المســتهلك، إذ بلــغ متوســطه لمجمــوع محاصيــل الفاكهــة المدروســة حوالــي 48.80%، وجــاءت األهمّيــة 
النســبية ألربــاح تاجــر التجزئــة مــن الهامــش التســويقي بالمرتبــة األولــى، إذ بلغــت بالمتوســط لمجمــوع محاصيــل الفاكهــة المدروســة 
بلغــت بالمتوســط لمحاصيــل الفاكهــة  حوالــي 53.30%، واحتلّــت أربــاح تاجــر الجملــة المرتبــة الثانيــة مــن الهامــش التســويقي إذ 

المدروســة %24.37.
بّينــت المقــدم وآخــرون، )2013(، فــي دراســة الهامــش التســويقي والكفــاءة التســويقّية لمنتجــات الزراعــة المحمّيــة )الخيــار والفليفلــة( 
وتقديرهمــا، أّن هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الهامــش التســويقي للحلقــات التســويقية بشــكٍل عــام نتيجــة النخفــاض أســعار البيــع، حيــث بلغــت 
ــة المحميــة 14.98 و17.72 ل.س/كــغ علــى التوالــي،  قيمــة الهامــش التســويقي لكامــل المســلك التســويقي لمحصولــي الخيــار والفليفل

وبّينــت الّدراســة أيضــًا ارتفــاع الكفــاءة التســويقّية نتيجــة النخفــاض التكاليــف التســويقّية.
بّيــن حبيــب وآخــرون، )2013(، فــي دراســة الكفــاءة االقتصاديــة لتســويق الحمضيــات علــى مســتوى المزارعيــن فــي ســورية أّن الخيــارات 
التســويقّية المتاحــة أمــام المزارعيــن ترّكــزت علــى طريقتيــن رئيســيتين، همــا: التســويق الذاتــي فــي األســواق المحلّيــة، وطريقــة بيــع اإلنتــاج 
إلــى تجــار الضمــان اللتيــن أســهمتا بنحــو )53.9% و 44.3%( مــن إجمالــي الكمّيــات المســّوقة فــي العّينــة، حيــث حّققــت أســعار 
الضمــان مســتوى أعلــى وأكثــر اســتقرارًا لألربــاح عنــد المزارعيــن، ممــا أّدى إلــى أربــاح صافيــة مرتفعــًة نســبيًا ألنــواع الحمضيــات جميعهــا، 
وبزيــادٍة وســطية مقدارهــا 1.44 ل.س/كــغ مقارنــةً بحالــة التســويق الذاتــي، وتبعــاً لمؤشــر الكفــاءة التســويقّية تبيــن أيضــاً أفضليتــه فــي حالــة 

ضمــان اإلنتــاج، فارتفــع نســبيًا إلــى 30.5%، بزيــادٍة وســطية مقدارهــا 16.3% مقارنــًة بحالــة التســويق الذاتــي.
بيــن محمــد وآخــرون )2012(، عنــد دراســة الهامــش التســويقي والكفــاءة التســويقّية لمحصــول البنــدورة فــي محافظــة القنيطــرة فــي ســورية، 
ارتفــاع قيمــة الهامــش التســويقي وانخفــاض الكفــاءة التســويقية، وبّيــن أيضــًا ارتفــاع التكاليــف التســويقية للمــزارع فــي حــال التســويق إلــى 
ســوق الهــال، ألّنــه يقــوم بالعديــد مــن العمليــات التســويقّية ) فــرز، تدريــج، تعبئــة ونقــل(، وارتفــاع هــذه التكاليــف التســويقّية ناتــٌج بالمرتبــة 
األولــى عــن ارتفــاع أســعار عبــوات الفليــن، حيــث كانــت نســبتها  50.4% مــن إجمالــي التكاليــف التســويقّية، وارتفــاع أجــور النقــل إلــى 
ســوق الهــال فــي دمشــق، حيــث كانــت نســبة أجــور النقــل 24.7% مــن إجمالــي التكاليــف التســويقّية، باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن 

الوســطاء فــي هــذا المســلك التســويقي.
أوضــح حبيــب )2011(، ارتفــاع المخاطــر التســويقية الناتجــة عــن التقلبــات فــي األســعار، حيــث لــم تغطــي األســعار فــي كثيــر مــن 
األحيــان تغطيــة كافيــة للتكاليــف التســويقية المترتبــة علــى مزارعــي الحمضيــات فــي ســورية، وبالتالــي انخفــاض مؤشــر الربــح الصافــي إلــى 
نحــو 1.7 ل.س/كــغ، كمــا بيــن انخفــاض فــي الكفــاءة التســويقية للمزارعيــن المســوقين عمومــًا إلــى 65% نتيجــة ارتفــاع فــي التكاليــف 
التســويقية، كمــا أوضــح ضعــف توافــر وتــداول المعلومــات التســويقية المتعلقــة بكميــات اإلنتــاج وأنواعهــا ومواصفاتهــا، وضعــف أنظمــة 

التنبــؤ بأســعار الحمضيــات بشــكل عــام.
أّكــد الخليــل، )2009( فــي دراســٍة تحليليــة حــول القطــاع الزراعــي فــي ســورية، علــى أهمّيــة األســعار وتخطيطهــا لتحقيــق قيمــة إنتاجّيــة 
أفضــل للمنتــج، وبالتالــي يضمــن المجتمــع تحقيــق توزيــع الناتــج االجتماعــي اإلجمالــي بيــن مختلــف فــروع النشــاط حتــى وبيــن العامليــن 

فــي مجــاالت اإلنتــاج والخدمــات.
بّيــن ســالم وآخــرون، )2004( فــي دراســة الهامــش التســويقي والكفــاءة التســويقّية للتفــاح فــي محافظــة الســويداء فــي ســورية، ارتفــاع قيمــة 
الهامــش التســويقي وانخفــاض الكفــاءة التســويقية، واعتمــاًدا علــى متوســط ســعر المســتهلك ومتوســط ســعر المزرعــة كانــت قيمــة نصيــب 
الفــالح مــن مدفوعــات المســتهلك 47%، أي أّن نصيــب الهيئــات التســويقّية كان 53% علــى شــكل تكاليــف تســويقّية وأربــاح تســويقّية.

مبررات وأهمية البحث: 
بالرغــم مــن األهمّيــة الكبيــرة التــي يمتــاز بهــا محصولــي التفــاح والعنــب فــي ســورية، إال أّن المــزارع ال زال يعانــي مــن ارتفــاع تكلفــة 
اإلنتــاج الكبيــرة، باإلضافــة لعــدم القــّدرة علــى تصريــف اإلنتــاج، وانخفــاض نصيــب المــزارع مــن مدفوعــات المســتهلك النهائــي، حيــث 
تتمثــل مشــكلة الّدراســة بضعــف المعلومــات عــن األســواق لــدى المنتجيــن، مــا يعطــي بعــض الجهــات قــوة احتكاريــة، ُتمــاَرس فــي مواســم 
الجنــي بســبب زيــادة العــرض، وحــدوث االختناقــات التســويقّية، وانخفــاض األســعار، وارتفــاع قيمــة الهامــش التســويقي، وانخفــاض كفــاءة 

الوظائــف التســويقية المختلفــة، ممــا يــؤّدي إلــى انخفــاض كفــاءة العمليــة التســويقية بشــكٍل كامــل. 
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة أهــّم المؤشــرات االقتصادّيــة لمحصولــي التفــاح والعنــب وذلــك مــن خــالل دراســة بعــض مؤشــرات التقييــم 
االقتصــادي )صافــي الدخــل، أربحيــة الليــرة المســتثمرة(، وأهــّم المؤشــرات التســويقّية )أنصبــة الوســطاء، الهامــش التســويقي، الكفــاءة 

التســويقّية(، وذلــك لبيــان ســير العمليــة التســويقّية، وللحكــم علــى كفــاءة النظــام التســويقي لمحصولــي التفــاح والعنــب فــي ســورية.
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مواد البحث وطرائقه:
أواًل: البيانــات المســتخدمة: اعتمــدت الّدراســة بصــورٍة أساســية علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة  للمحاصيــل المدروســة والصــادرة عــن 
وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي بالنســبة للمســاحات، واإلنتــاج، والتكاليــف، وذلــك لسلســة زمنيــة امتــدت بيــن 2000- 2014 وفقــًا 
لواقــع البيانــات وتوافقهــا مــع النمــاذج المقــّدرة. كمــا قــد تــّم االعتمــاد علــى البيانــات الثانويــة غيــر المنشــورة والصــادرة عــن وزارة الزراعــة 
واإلصــالح الزراعــي، والمكتــب المركــزي لإلحصــاء، ألســعار بــاب المزرعــة، والجملــة، والتجزئــة، وذلــك بعــد تقديــر المتوســطات الســنوّية 

وفقــًا لواقــع البيانــات المتاحــة للسالســل الزمنيــة المتاحــة إن كانــت أســبوعية أو شــهرية. 
ثانيًا: أسلوب تحليل البيانات: تّم تطبيق المنهجية التالية لتحقيق أهداف الّدراسة:

◄ اعتمدت الّدراسة على أساليب التحليل الوصفي كالمتوسطات واألهمّية النسبية والرسوم البيانّية.
◄ اسُتخِدمت بعض مؤشرات التقييم االقتصادي، )عطية، 2008( والتي تمثلت بما يلي:

1- صافــى الدخــل: وفقــًا للنظريــة االقتصادّيــة فــإّن الدخــل ُيقصــد بــه إجمالــي مــا يحصــل عليــه المشــروع مــن بيــع منتجاتــه، أو حاصــل 
ضــرب الكمّيــة المباعــة فــي ســعر الوحــدة وُيطلــق عليــه اإليــراد الكلــي، وُيعتبــر هــذا المعيــار مــن المؤشــرات الهاّمــة للكفــاءة االقتصادّيــة، 

وبالتالــي فــإّن صافــي الدخــل يعطــى بالقانــون التاليــة:   صافــى الدخــل = إجمالــي اإليــراد - إجمالــي التكاليــف.
ــة الليــرة المســتثمرة: وهــو أحــد مقاييــس الكفــاءة اإلداريــة والتكنولوجّيــة، وتــدّل هــذه النســبة علــى قــّدرة المشــروع علــى تحّمــل  2- أربحّي

زيــادة التكاليــف اإلنتاجيــة، ويمكــن حســابها كمايلــي: 
. 100x )أربحّية الليرة المستثمرة = )متوسط صافي الدخل السنوي/ متوسط التكاليف

◄ المؤشرات التسويقّية:
1- أنصبة المنتج والوســطاء التســويقيين من الليرة الســورية للمســتهلك: وُيقصد بها توزيع ما قيمته ليرة واحدة يدفعها المســتهلك بين 
المزارع والهيئات التسويقّية المختلفة، وُيعّبر عنه بالفرق السعري المطلق للهيئة التسويقّية، مقسومًا على سعر التجزئة، )رشوان والفيل، 1979(. 

وذلك باســتخدام القوانين التالية:
نصيب المنتج = )سعر باب المزرعة / سعر التجزئة( *100

نصيب تاجر الجملة = )سعر الجملة - سعر باب المزرعة / سعر التجزئة( *100
نصيب تاجر التجزئة = )سعر التجزئة - سعر الجملة / سعر التجزئة( *100

2- الهامــش التســويقي: عــّرف ياســين وعبــد العزيــز، )2007( الهامــش التســويقي، بأّنــه الفــرق بيــن ســعر الشــراء المدفــوع، وســعر البيــع 
المقبــوض، للوحــدة مــن الســلعة فــي بدايــة مرحلــة تســويقية معينــة ونهايتهــا، وقــد ُيعّمــم ذلــك ليشــمل المســلك التســويقي بأكملــه، وفــي هــذه 

الحالــة  يمثــل الهامــش التســويقي الفــرق بيــن ســعر المبيــع ) ســعر بــاب المزرعــة( وســعر الشــراء ) ســعر التجزئــة(.
الهامش التسويقي المطلق= سعر البيع - سعر الشراء.

الهامش النسبي المئوي البيعي= ))سعر البيع - سعر الشراء( / سعر البيع( * 100
االنتشار السعري= سعر التجزئة - سعر باب المزرعة.

3- الكفــاءة التســويقّية: التــي ُتعــّرف وفقــًا لصبحــي والقنبيــط، )1995( بأّنهــا تعظيــم النســبة بيــن الُمخرجــات والُمدخــالت، حيــث تشــير 
الُمخرجــات إلــى دخــل التســويق الناتــج عــن رضــا المســتهلك عــن الســلع والخدمــات، كمــا تشــير الُمدخــالت إلــى تكاليــف العناصــر المختلفــة 

الداخلــة فــي العمليــات التســويقّية، كالعمــل ورأس المــال واإلدارة.
أي تقديــر الكفــاءة التســويقّية بمعيــار نســبة التكاليــف التســويقّية علــى ســعر التجزئــة، حيــث يعتمــد حســاب الكفــاءة التســويقّية علــى تكاليــف 
التســويق، وتكاليــف اإلنتــاج علــى أســاس تدنيــة التكاليــف التســويقّية والتــي تــؤدي إلــى معظمــة الكفــاءة، وعليــه فــإّن الكفــاءة التســويقّية هــي 

خــارج قســمة التكاليــف التســويقّية علــى مجمــوع التكاليــف التســويقّية والتكاليــف اإلنتاجّيــة.
الكفاءة التسويقّية = 100– ])االنتشار السعري / االنتشار السعري + التكاليف اإلنتاجّية( × 100[

النتائج والمناقشة:
أواًل: مالمح تطّور المساحة واإلنتاج لمحصولي العنب والتفاح المزروعين بعاًل في سورية:

تــّم الوقــوف علــى مــدى أهمّيــة محصولــي العنــب والتفــاح البعــل فــي الزراعــة الســورية مــن خــالل التعــّرف علــى تطــّور بعــض المؤشــرات 
علــى مســتوى ســورية للفتــرة الزمنيــة 2000-2014، وذلــك بتقديــر عالقــات االتجــاه العــام لهــذه المؤشــرات حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:

- المساحة:
تبّيــن مــن الّدراســة التناقــص فــي مســاحة العنــب البعــل علــى مســتوى ســورية، حيــث بلغــت كحــدٍّ أدنــى نحــو 38005 هكتــارًا عــام 2012 وكحــدٍّ 
ــة، وتناقصــت  ــة إحصائّي أعلــى بلــغ نحــو 58947 هكتــارًا عــام 2000، وأوضحــت عالقــة االّتجــاه العــام أّنهــا ذات اّتجــاه متناقــص ومعنوّي
المســاحة بمقــدار بلــغ نحــو 1097.34 هكتــارًا ســنوّيًا مّثلــت نحــو 2.45 % مــن متوســط المســاحة خــالل فتــرة الّدراســة والــذي بلــغ نحــو 
 44883.87 هكتــارًا. وقــد يعــود هــذا االنخفــاض ألســباٍب عديــدة التــي مــن أهّمهــا خــروج مســاحاٍت واســعة مــن كــروم العنــب مــن اإلنتــاج، 
بســبب إصابتها بحشــرة الفيلوكســرا، باإلضافة إلى العوامل المناخّية وخاّصًة موجات الجفاف التي كان لها تأثير كبير وبشــكٍل واضح جدًا.
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تبّيــن مــن الّدراســة أيضــا التزايــد فــي مســاحة التفــاح البعــل علــى مســتوى ســورية، حيــث بلغــت كحــدٍّ أدنــى نحــو 28262 هكتــارًا عــام 
2003 وكحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 36823 هكتــارًا عــام 2014، وأوضحــت عالقــة االتجــاه العــام أّنهــا ذات اتجــاه متزايــد ومعنوّيــة إحصائّيــة، 
وتزايــدت المســاحة بمقــدار بلــغ نحــو 491.05 هكتــارًا ســنوّيًا، مثلــت نحــو 1.52 % مــن متوســط المســاحة خــالل فتــرة الّدراســة، والــذي 
بلــغ نحــو 32377.07 هكتــارًا، ويعــود ســبب التزايــد فــي مســاحة التفــاح البعــل فــي ســورية إلــى، توّســع المزارعيــن فــي الزراعــة البعلّيــة 
للتفــاح، نتيجــة انخفــاض تكاليفهــا مقارنــة بالزراعــة المرويــة، باإلضافــة لتفــّوق ثمــار األصنــاف المزروعــة بعليــًا مــن حيــث الجــودة علــى 

المزروعــة مــروي، وزيــادة الطلــب عليهــا فــي الســوق المحليــة )أكســاد، 2000(.
- اإلنتــاج: تذبــذب إنتــاج العنــب البعــل فــي ســورية حــول متوســط قــّدر بنحــو 182517.47 طنــًا لمتوســط الفتــرة المدروســة، وبلــغ حــد 
أدنــى عــام 2014 قــّدر بنحــو 120955 طنــًا، وكحــد أعلــى بلــغ نحــو  264533 طنــًا عــام 2000، وبالرغــم مــن أّنــه لــم تثبــت معنوّيــة 
االتجــاه العــام لجملــة اإلنتــاج، لكــن أظهــرت عالقــة االتجــاه العــام أّن اإلنتــاج ذي اتجــاه عــام متناقــص، وتناقصــت بمقــدار بلــغ نحــو 

4228.9 طنًا/ســنوّيًا، مثــل نحــو 2.3% مــن متوســط إجمالــي اإلنتــاج.
تذبــذب إنتــاج التفــاح البعــل فــي ســورية حــول متوســط قــّدر بنحــو 151050.93 طنــًا لمتوســط الفتــرة المدروســة، وبلــغ حــد أدنــى عــام 
2001 قّدر بنحو 109849 طنًا، وكحد أعلى بلغ نحو  226110 طنًا عام 2014، ولكن أظهرت عالقة االتجاه العام أن اإلنتاج 

ذي اتجــاه عــام متزايــد ومعنويــة إحصائيــة، وتزايــد بمقــدار بلــغ نحــو 4541 طنًا/ســنوّيًا، مثّــل نحــو 3% مــن متوســط إجمالــي اإلنتــاج.
هــذا التذبــذب الملحــوظ فــي إنتــاج كلٍّ مــن التفــاح والعنــب، ســببه الزراعــة المطرّيــة التــي تتأثــر بشــكٍل أساســي بمعــّدالت الهطــل المطــري، 

وتلعــب دورًا هامــًا فــي اختــالف اإلنتــاج مــن عــام آلخــر.
الجدول 1. عالقات االتجاه الزمني العام لمساحة وإنتاج العنب والتفاح البعل في سورية للفترة )2014-2000(. 

معدل التغيرFR2المعادالت المقّدرةالبيانالمحصول

العنب
0.62.45**19.6**)4.4(المساحة/هكتار

3.90.2322.3)1.98(اإلنتاج/طن

التفاح
0.581.52**17.9**)4.2(المساحة/هكتار

0.313.01*5.877*)2.43(اإلنتاج/طن

* معنوية على مستوى5 %. **  معنوية على مستوى 1 %. 
Y: القيمة التقديرية لتطور إجمالي المتغيرات التابعة )المساحة، اإلنتاج( لمحصول العنب والتفاح البعل خالل الفترة الزمنية )2014-2000(.

X: المتغير المستقل ويمثل عنصر الزمن.
المصدر:  حسبت من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعات اإلحصائية 2014-2000.

ثانيًا: المؤشرات االقتصادّية إلنتاج محصولي التفاح والعنب البعل في سورية: 
أ_ األهمّية النسبّية لبنود التكاليف: 

	:)التكاليف الكلّية )الثابتة والمتغّيرة
ُقــّدر متوســط إجمالــي التكاليــف الثابتــة لمحصــول العنــب البعــل  23872.83 ل.س/هكتــار، ومثــل إيجــار األرض النســبة األكبــر مــن 
متوســط التكاليــف الثابتــة بنســبة 55.3%، فــي حيــن بلــغ متوســط إجمالــي التكاليــف المتغيــرة 63644.75 ل.س/هكتــار، واحتلّــت 
نســبة تكاليــف عمليــات اإلنتــاج المرتبــة األولــى مــن متوســط التكاليــف المتغّيــرة حيــث بلغــت 84.27%، وبالمقابــل كانــت نســبة التكاليــف 

المتغّيــرة النســبة األكبــر مــن  إجمالــي التكاليــف اإلنتاجّيــة حيــث بلغــت %73.
فــي حيــن قُــّدر متوســط إجمالــي التكاليــف الثابتــة للتفــاح فــي ســورية  41067.42 ل.س/هكتــار ومثــل إيجــار األرض النســبة األكبــر مــن 
متوســط التكاليــف الثابتــة بنســبة 73.9%، فــي حيــن بلــغ متوســط إجمالــي التكاليــف المتغيــرة 162468 ل.س/هكتــار ومثلــت تكاليــف 
عمليــات اإلنتــاج المرتبــة األولــى مــن متوســط التكاليــف المتغيــرة التــي بلغــت 63.88%، ومنــه بلغــت التكاليــف المتغّيــرة النســبة األكبــر 

80% مــن  إجمالــي التكاليــف اإلنتاجيــة )الجــدول 2(.
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الجدول 2. التكاليف الثابتة والمتغيرة إلنتاج العنب والتفاح البعل في سورية

البيان
التفاحالعنب

%القيمة ل.س/هكتار%القيمة ل.س/هكتار
التكاليف الثابتة
357.331.54089.679.96فائدة رأس المال

1321155.330350.5073.90إيجار األرض
10304.543.166627.2516.14نصيب سنة اإلثمار

23872.8341067.42المجموع
التكاليف المتغيرة

53633.584.27103783.0063.88تكاليف عمليات اإلنتاج
9231.2514.5055890.5034.40تكاليف مستلزمات اإلنتاج

7801.22794.501.72النفقات النثرية
63644.75162468المجموع

87517.58203535.42التكاليف الكلية
 المصدر:  حسبت من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أعداد متفرقة.

	:بنود التكاليف المتغيرة
ــة فــي تكاليــف  ــت المرتبــة األولــى مــن حيــث األهمّي بّينــت الّدراســة كمــا هــو واضــٌح فــي الشــكل )1( عمليــة مكافحــة اآلفــات التــي احتّل
اإلنتــاج المتغّيــرة لمحصــول العنــب، فقــد اســتحوذت علــى حوالــي 34% مــن إجمالــي التكاليــف المتغّيــرة، ثــم كل مــن عمليــة الجنــي، 
والحراثــة بنســب مثلــت نحــو 21%، 16% مــن التكاليــف المتغيــرة علــى التوالــي، أّمــا بالنســبة لباقــي العمليــات فقــد احتــّل كلٍّ منهــا أقــل 

ــرة. مــن 10% مــن التكاليــف المتغّي
ــة فــي تكاليــف اإلنتــاج  وبالنســبة لمحصــول التفــاح بّينــت الّدراســة أّن عمليــة مكافحــة اآلفــات احتّلــت المرتبــة األولــى مــن حيــث األهمّي
المتغيــرة، فقــد اســتحوذت علــى حوالــي 30% مــن إجمالــي التكاليــف المتغيــرة، ثــم كلٍّ مــن عمليــة التقليــم، والتســميد الكيمــاوي بنســب 
مثلــت نحــو 18%، 15%  مــن التكاليــف المتغّيــرة علــى التوالــي، أّمــا بالنســبة لباقــي العمليــات فقــد احتــّل كلٍّ منهــا أقــل مــن 10% مــن 

ــرة. التكاليــف المتغّي

الشكل 1. يبيّن األهميّة النسبيّة لبنود التكاليف المتغيرة لمحصولي العنب والتفاح
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ب_ تطور التكاليف اإلنتاجية:
قــّدر متوســط تكاليــف اإلنتــاج لوحــدة المســاحة بالهكتــار بنحــو 58539.36 ل.س/هـــكتار، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام لتطــور تكاليــف 
إنتــاج الهكتــار مــن العنــب البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة التكعيبيــة، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول )3(، حيــث بيّنــت العالقــة 
أّن التكاليــف تــزداد حتــى عــام 2005 ثــم تنخفــض فــي العــام التالــي 2006 وبعــد ذلــك تبــدأ بالزيــادة. وهــذا مــا ُيظهــره الشــكل البيانــي 

للسلســة المدروســة للفتــرة مابيــن 2004-2014 )الشــكل 2(.
قــدُّر متوســط تكاليــف اإلنتــاج لوحــدة الــوزن بالطــن بنحــو 12817.27 ل.س/طــن، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام لتطــور تكاليــف إنتــاج 
الطــن مــن العنــب البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة التربيعيــة، كمــا هــو مبّيــٌن فــي الجــدول )3(، حيــث بّينــت العالقــة أّن 
التكاليــف تتناقــص مــن عــام 2004 حتــى عــام 2006 ثــم لتبــدأ بالزيــادة لنهايــة السلســلة 2014. ويظهــر الشــكل )3( التمثيــل البيانــي 

للسلســلة المدروســة للفتــرة مابيــن 2014-2004.
وبالنســبة للتفــاح قــّدر متوســط تكاليــف اإلنتــاج لوحــدة المســاحة بالهكتــار بنحــو 149810.82 ل.س/هـــكتار، وبتقديــر عالقــة االتجــاه 
العــام لتطــّور تكاليــف إنتــاج الهكتــار مــن التفــاح البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة التكعيبيــة، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول )3(، 
حيــث بّينــت العالقــة أّن التكاليــف تــزداد حتــى عــام 2005 ثــم تنخفــض فــي العــام التالــي 2006 وبعــد ذالــك تبــدأ بالزيــادة. وهــذا مــا يظهــره 

الشــكل البيانــي للسلســة المدروســة للفتــرة مابيــن 2004-2014 )الشــكل 4(.
قــدُّر متوســط تكاليــف اإلنتــاج لوحــدة الــوزن بالطــن بنحــو 20957.27 ل.س/طــن، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام لتطــور تكاليــف إنتــاج 
الطــن مــن التفــاح البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة التربيعيــة، كمــا هــو مبيــن  فــي الجــدول )3(، حيــث بّينــت العالقــة أّن 
التكاليــف تتناقــص مــن عــام 2004 حتــى عــام 2006 ثــم لتبــدأ بالزيــادة لنهايــة السلســلة 2014. والشــكل )5( يظهــر التمثيــل البيانــي 

للسلســلة المدروســة للفتــرة مابيــن 2014-2004.
الجدول 3. عالقات االتجاه الزمني لتكاليف إنتاج العنب والتفاح في سورية بالليرة السورية خالل الفترة 2004-2014.

FR2المعادالت المقّدرةالبيانالمحصول

العنب

تكاليف اإلنتاج 
**)3.56(               *)2.84(    *)2.38(ل.س/هكتار

30.86**0.93

تكاليف اإلنتاج
0.85**22.47**)3.77(    *)2.4(ل.س/طن

التفاح

تكاليف اإلنتاج 
0.94**40.57*)3.41(               *)2.69(    *)2.4(ل.س/هكتار

تكاليف اإلنتاج
0.95**29.18**)4.17(    **)2.7(ل.س/طن

* معنوية على مستوى5 %. **  معنوية على مستوى 1 %. 
Y1: القيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الهكتار بالليرة السورية خالل الفترة 2004-2014.

Y2: القيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الطن بالليرة السورية خالل الفترة 2004-2014.
X: عنصر الزمن. 

المصدر:  حسبت من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أعداد متفرقة. 
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الشكل 2. التمثيل البياني لتغير تكلفة إنتاج وحدة المساحة من 
العنب ل.س/هكتار

الشكل 3. التمثيل البياني لتغير تكلفة إنتاج وحدة الوزن من العنب 
ل.س/طن

الشكل 4. التمثيل البياني لتغير تكلفة إنتاج وحدة المساحة من التفاح 
ل.س/هكتار

الشكل 5. التمثيل البياني لتغير تكلفة إنتاج وحدة الوزن من التفاح ل.س/
طن

ج_ بعض المؤشرات المالية: 
• تطّور صافي العائد:	

ُقــّدر متوســط صافــي عائــد الهكتــار مــن العنــب البعــل فــي ســورية حوالــي 119814.57 ل.س/هكتــار، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام 
لتطــّور صافــي عائــد الهكتــار مــن العنــب البعــل، ُأخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة الخطّيــة، وهــذا مــا ُيظهــره الشــكل البيانــي للسلســة 
المدروســة للفتــرة مابيــن 2004-2014 الشــكل )6(، وأوضحــت عالقــة االتجــاه العــام أّنهــا ذات اتجــاه متناقــص ولكّنهــا لــم تظهــر معنوّيــة 

إحصائيــة، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول )4(. 
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وبلغــت قيمــة صافــي عائــد الهكتــار كحــدٍّ أدنــى 81084.8 ل.س/هكتــار فــي عــام 2013 وكحــدٍّ أعلــى بلغــت قيمتــه 157538 ل.س/هكتــار 
فــي عــام 2010.

قــّدر متوســط صافــي عائــد الهكتــار مــن التفــاح البعــل فــي ســورية حوالــي 155025.45 ل.س/هكتــار، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام 
لتطــور صافــي عائــد الهكتــار مــن التفــاح البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة الخطّيــة، وهــذا مــا ُيظهــره الشــكل البيانــي للسلســة 
المدروســة للفتــرة مابيــن 2004-2014 )الشــكل 7(، وأوضحــت عالقــة االتجــاه العــام أنهــا ذات اتجــاه متزايــد ومعنويــة إحصائيــة، كمــا 
هــو مبّيــن فــي الجــدول )4(. وتزايــدت قيمــة صافــي العائــد بمقــدار بلــغ نحــو16634.5 ل.س/هكتــار ســنوّيًا مثلــت نحــو 10.73 % مــن 

متوســط صافــي العائــد للهكتــار خــالل فتــرة الّدراســة والــذي بلــغ نحــو 155025.45 ل.س/هكتــار.
الجدول 4. عالقات االتجاه الزمني لصافي عائد الهكتار من )العنب- التفاح( البعل في سورية خالل الفترة 2004-2014.

معدل التغيرFR2المعادالت المقّدرةالبيانالمحصول

صافي عائد الهكتارالعنب
)0.237(

0.560.0060.52

صافي عائد الهكتارالتفاح
)11.37( **

**129.30.93510.73

* معنوية على مستوى5 % .  **  معنوية على مستوى 1 %.
Y1: القيمة التقديرية لصافي عائد الهكتار العنب البعل في سورية بالليرة السورية خالل الفترة 2004-2014.

Y2: القيمة التقديرية لصافي عائد الهكتار من التفاح البعل في سورية بالليرة السورية خالل الفترة 2004-2014.
X: عنصر الزمن.

المصدر:  حسبت من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أعداد متفرقة.

الشكل 6. التمثيل البياني لتطور صافي عائد الهكتار من العنب 
ل.س/هكتار

الشكل 7.التمثيل البياني لتطور صافي عائد الهكتار من التفاح 
ل.س/هكتار

• أربحّية الليرة المستثمرة:	
قُــّدر متوســط أربحّيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار مــن العنــب البعــل فــي ســورية بنحــو 262.25%، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام لتطــور أربحّيــة 
الليرة المستثمرة للهكتار من العنب البعل، أخذت عالقة االتجاه العام الصورة الخطّية، حيث لم تثبت معنوّية المعلمات في الصورة التربيعّية 
والتكعيبّية، كما هو مبّين  في الجدول )5(، حيث بّينت عالقة االتجاه العام أّنها ذات اتجاه متناقص ومعنوّية إحصائّية، وتناقصت أربحّية 
الليــرة بمقــدار بلــغ نحــو 22.2% ســنوّيًا مثلــت نحــو 8.47 % مــن متوســط أربحّيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار خــالل فتــرة الّدراســة، 
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والشكل )8( ُيظهر التمثيل البياني للسلسلة المدروسة للفترة مابين 2014-2004.
ُقــّدر متوســط أربحّيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار مــن التفــاح البعــل فــي ســورية بنحــو 104.82%، وبتقديــر عالقــة االتجــاه العــام لتطــّور 
أربحّيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار مــن التفــاح البعــل، أخــذت عالقــة االتجــاه العــام الصــورة التربيعيــة، حيــث لــم تثبــت معنوّيــة المعلمــات فــي 
الصــورة الخطّيــة والتكعيبيــة، كمــا هــو مبّيــن  فــي الجــدول )5(، حيــث بينــت عالقــة أن األربحيــة تتزايــد مــن عــام 2004 حتــى عــام 2012 

ثــم لتبــدأ بالتناقــص لنهايــة السلســلة 2014. والشــكل )9( يظهــر التمثيــل البيانــي للسلســلة المدروســة للفتــرة مابيــن 2014-2004. 
الجدول 5. عالقات االتجاه الزمني ألربحية الليرة المستثمرة للهكتار من)العنب - التفاح(البعل في سورية خالل الفترة 2004-2014.

معدل التغيرFR2المعادالت المقّدرةالبيانالمحصول

أربحيّة الليرة المستثمرة للهكتارالعنب
)2.4(*

)5.76(*)0.39(8.57

أربحيّة الليرة المستثمرة للهكتارالتفاح
)2.826(*    )2.57(*

)4.3(*)0.519(20.66

* معنوية على مستوى5 % .  **  معنوية على مستوى 1 %. 
Y1: القيمة التقديرية ألربحية الليرة المستثمرة لهكتار العنب البعل في سورية خالل الفترة 2014-2004.
Y2: القيمة التقديرية ألربحية الليرة المستثمرة لهكتار التفاح البعل في سورية خالل الفترة 2014-2004.

X: عنصر الزمن.    
المصدر:  حسبت من بيانات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أعداد متفرقة. 

     

الشكل 8. التمثيل البياني لتطور أربحية الليرة المستثمرة  لهكتار 
من العنب )%(

الشكل 9. التمثيل البياني لتطور أربحية الليرة المستثمرة  لهكتار 
من التفاح )%(

ثالثًا: تقييم أداء النظام التسويقي الداخلي )المحلي( للتفاح والعنب في سورية:
يمثّــل التســويق كافّــة األنشــطة المتعّلقــة بتدفّــق الســلع مــن المنتــج إلــى المســتهلك لتحقيــق اإلشــباع لــه، وأفضــل النتائــج مــن العملّيــة 
التســويقّية )kholes et al., 1986(، ويهتــّم التســويق بــكّل مايجــري مــن بــاب المزرعــة حتــى وصــول الســلعة للمســتهلك النهائــي، ومــن 
هنا تتداخل العملّيات التي تُنفذ على الســلعة الزراعية وذلك تبعًا لنوع الســلعة، وحجمها، وشــكلها، ومكان إنتاجها، واســتهالكها، والشــكل 

الذي ُتستهلك فيه، وتبعًا للعوامل السابقة وغيرها، تختلف الهوامش التسويقية الزراعية والكفاءة التسويقّية للسلع )ياسين وعبد العزيز، 1999(.
ُيظهر الجدول )6( أسعار الهيئات التسويقّية للتفاح البعل وتكلفة إنتاج الطن للفترة 2014-2016، ومنه نجد التزايد في قيم تلك المؤشرات، 
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التجزئــة، نحــو 90000 ل.س/طــن،  بــاب المزرعــة، وســعر تاجــر الجملــة، وســعر تاجــر  قيــم كلٍّ مــن ســعر  بالمتوســط  بلــغ  وقــد 
202183.26 ل.س/طــن، 246161.62 ل.س/طــن علــى التوالــي، وقُــّدر متوســط تكلفــة إنتــاج الطــن بنحــو45425.33 ل.س/طــن.

وكذلك بالنســبة ألســعار الهيئات التســويقية للعنب البعل وتكلفة إنتاج الطن للفترة 2014-2015، نجد التزايد في قيم تلك المؤشــرات، 
وقــد بلــغ بالمتوســط قيــم كلٍّ مــن ســعر بــاب المزرعــة، وســعر تاجــر الجملــة، وســعر تاجــر التجزئــة نحــو 61469.33 ل.س/طــن، 
140076.92 ل.س/طــن، 179222.22 ل.س/طــن علــى التوالــي، وقــدُّر متوســط تكلفــة إنتــاج الطــن بنحــو 33543ل.س/طــن، كمــا 

هــو مبّيــن فــي الجــدول )6(.

الجدول 6. أسعار التفاح والعنب وفقا للهيئات التسويقية وتكلفة إنتاج الطن للفترة 2014-2016.

العنبالتفاحالمحصول

العام
تكلفة إنتاج الطن السعر) ل.س/طن(

ل.س
تكلفة إنتاج الطن السعر) ل.س/طن(

ل.س تجزئةجملةمزرعيتجزئةجملةمزرعي

201473000154428.571900004142050590114230.7716000030880

201588000202121.21248484.854363653818151000177666.6736206

2016109000250000300000512208000015500020000050000

90000202183.26246161.6245425.3361469.33140076.92179222.2233543المتوسط

المصدر: وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، بيانات غير منشورة.

أهّم المقاييس التسويقّية:
1-  أنصبة المنتج والوسطاء التسويقيين من الليرة السورية للمستهلك: 

بالنســبة لمحصــول التفــاح ُتشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول )7( أّن توزيــع الليــرة الســورية المســتثمرة مســتقّرة فــي الثــالث ســنوات األخيــرة 
)2014-2015-2016( خــالل المســلك التســويقي للتفــاح )منتــج- تاجــر جملــة- تاجــر تجزئــة(، وقــد ُقــّدرت متوســطات أنصبــة كلٍّ 
منهــم بنحــو 36.72%، 45.26%، 18.02% علــى التوالــي، وبالتالــي مثــل نصيــب تاجــر الجملــة النســبة األعلــى، وقــد مثــل متوســط 

نصيــب الوســطاء بنحــو %63.28.
الجدول 7. نصيب المنتج )تفاح( والوسطاء من الليرة السورية لسعر المستهلك خالل الفترة )2016-2014(.

نصيب الوسطاءنصيب تاجر التجزئةنصيب تاجر الجملةنصيب المنتجالعام

201438.4242.8618.7261.58

201535.4145.9318.6664.59

201636.3347.0016.6763.67

36.7245.2618.0263.28المتوسط
المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )6(.

وأّمــا بالنســبة لمحصــول العنــب ُيالحــظ مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول )8( للمســلك التســويقي )منتــج- تاجــر جملــة- تاجــر تجزئــة(، 
فــإّن متوســطات أنصبــة كل منهــم بلــغ نحــو 34.30%، 43.99%، 22.04% علــى التوالــي، وبالتالــي مثــل نصيــب تاجــر الجملــة 

النســبة األعلــى، وقــد ُمثّــل متوســط نصيــب الوســطاء بنحــو %66.03.
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الجدول 8. نصيب المنتج )عنب( والوسطاء من الليرة السورية لسعر المستهلك خالل الفترة )2015-2014(.

نصيب الوسطاءنصيب تاجر تجزئةنصيب تاجر الجملةنصيب المنتجالعام

201431.6239.7828.6168.38

201530.2954.7015.0169.71

201640.0037.5022.5060.00

34.3043.9922.0466.03المتوسط
المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )6(.

2- الهوامش التسويقية )المطلقة والنسبية( والكفاءة التسويقية:
وبدراســة البيانــات الــواردة فــي الجــدول )9( لمحصــول التفــاح والــذي يبّيــن تقديــر الهوامــش التســويقية وفقــًا للمســالك التســويقية )منتــج- تاجــر 
جملــة- تاجــر تجزئــة(، والكفــاءة التســويقية للمســلك )منتــج- تاجــر تجزئــة( للفتــرة 2014-2016، باإلضافــة للتعليــة الســعرية، نجــد التزايــد فــي 
قيم الهوامش التسويقّية المطلقة لجميع المسالك، ولكن بالمقابل لم يحصل إال تغّير بسيط بالهامش النسبي وتذبذب القيم حول المتوسطات 

لــكلٍّ مــن المســالك )جملــة – منتــج( و)جملــة- تجزئــة( و)تجزئــة– منتــج( بنحــو 55.20%، 18.02%، 63.28% علــى التوالــي. 
وبتقديــر الكفــاءة التســويقية عــن طريــق قيــاس نســبة الفــروق الســعرية إلــى التكاليــف اإلنتاجيــة، ومــن نفــس الجــدول يتبيــن انخفــاض فــي 
قيمــة الكفــاءة التســويقية للمســلك التســويقي )منتــج- تاجــر تجزئــة( لعــام 2014، ومــن ثــم التناقــص فــي قيمتهــا للعاميــن الالحقيــن، لتســجل 
بالمتوســط قــّدر وقيمتــه نحــو 22.89%. وهــي قيمــة منخفضــة ويفّســر ذلــك االرتفــاع الواضــح والكبيــر للتكاليــف اإلنتاجيــة دون أن يرافــق 

هــذا االرتفــاع بالتكاليــف اإلنتاجيــة ارتفــاع فــي الفــروق الربحيــة أي تــّم أداء نفــس الخدمــات التســويقية المقدمــة ولكــن بتكلفــة أعلــى.
وبالنظــر إلــى قيــم التعليــة الســعرية والتــي تُقــّدر بحاصــل قســمة الهامــش المطلــق علــى ســعر الشــراء مضروبــة بالمئــة، نجــد أّنهــا قــد تذبذبــت 
حــول المتوســط والــذي بلــغ نحــو 172.62% لمتوســط الفتــرة المدروســة وهــي قيمــة مرتفعــة جــدًا، ناتجــة عــن ارتفــاع فــي تكاليــف الخدمــات 
التســويقّية المقدمــة خــالل المســلك التســويقي )منتــج- جملــة- تجزئــة( الــذي تمــّر بــه الســلعة. إّن االرتفــاع فــي قيمــة التعليــة الســعرية 

يؤثّــر علــى المنتــج والمســتهلك معــًا، وهــذا نتيجــة النخفــاض الســعر الــذي يحصــل عليــه المنتــج وارتفــاع الســعر الــذي يدفعــه المســتهلك.

الجدول 9. الهوامش التسويقية المطلقة والنسبية بين الهيئات التسويقية المختلفة لطن التفاح بالليرة السورية خالل الفترة 2016-2014.

العام
الهامش التسويقي لتاجر 

الجملة
الهامش التسويقي لتاجر 

التجزئة
الهامش التسويقي لكامل المسلك 

التعلية التسويقي
السعرية

الكفاءة التسويقية لكامل 
المسلك التسويقي 

نسبيمطلقنسبيمطلقنسبيمطلق

201481428.5752.7335571.4318.72117000.0061.58160.2726.15

2015114121.2156.4646363.6418.66160484.8564.59182.3721.36

2016141000.0056.4050000.0016.67191000.0063.67175.2321.15

112183.2655.2043978.3618.02156161.6263.28172.6222.89المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )6(.

أّمــا بالنســبة لمحصــول العنــب، فُيالحــظ مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول )10( والــذي يبّيــن تقديــر الهوامــش التســويقّية وفقــًا للمســالك 
التســويقّية )منتــج- تاجــر جملــة- تاجــر تجزئــة(، والكفــاءة التســويقّية للمســلك )منتــج- تاجــر تجزئــة( للفتــرة 2014-2015، باإلضافــة 
للتعليــة الســعرية، تبّيــن أّن هنــاك تزايــدًا فــي قيــم الهوامــش التســويقّية المطلقــة لجميــع المســالك، وبالمقابــل نالحــظ تذبــذب فــي قيــم الهامــش 
النســبي حــول المتوســطات لــكلٍّ مــن المســالك )جملــة – منتــج(، و)جملــة- تجزئــة(، و)تجزئــة– منتــج( بنحــو %56.15، %22.04، 
66.03%علــى التوالــي. ومــن نفــس الجــدول يتبّيــن انخفــاض فــي قيمــة الكفــاءة التســويقية للمســلك التســويقي )منتــج- تاجــر تجزئــة( لعــام 

2014، ومــن ثــم ارتفــاع  فــي قيمتهــا لألعــوام الالحقــة ، لتســجل بالمتوســط قــّدر وقيمتــه نحــو %24.68.
وبمــا يخــّص قيــم التعليــة الســعرية، نجــد أّنهــا قــد تذبذبــت حــول المتوســط والــذي بلــغ نحــو 198.8% لمتوســط الفتــرة المدروســة وهــي قيمــٌة 
مرتفعــٌة جــدًا، ناتجــٌة عــن ارتفــاع فــي تكاليــف الخدمــات التســويقّية المقّدمــة خــالل المســلك التســويقي )منتــج- جملــة- تجزئــة( الــذي تمــّر 

بــه الســلعة. 
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إّن االرتفــاع فــي قيمــة التعليــة الســعرية يؤثــر علــى المنتــج والمســتهلك معــًا، وهــذا نتيجــة النخفــاض الســعر الــذي يحصــل عليــه المنتــج 
وارتفــاع الســعر الــذي يدفعــه المســتهلك.

الجدول 10. الهوامش التسويقية المطلقة والنسبية بين الهيئات التسويقية المختلفة لطن العنب بالليرة السورية خالل الفترة 2015-2014.

العام
الهامش التسويقي لتاجر 

الجملة
الهامش التسويقي لتاجر 

التجزئة
الهامش التسويقي لكامل 

التعلية المسلك التسويقي
السعرية

الكفاءة التسويقية لكامل 
المسلك التسويقي

نسبيمطلقنسبيمطلقنسبيمطلق

201463640.7755.7145769.2328.61109410.0068.38216.2722.01

201597182.0064.3626666.6715.01123848.6769.71230.1222.62

201675000.0048.3945000.0022.50120000.0060.00150.0029.41

78607.5956.1539145.3022.04117752.8966.03198.8024.68المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )6(.

االستنتاجات:
 أواًل: محصول العنب:

ــًا بمقــدار بلــغ نحــو 1097.34 هكتــار ســنوّيًا مثلــت نحــو 2.45% مــن متوســط المســاحة  - تناقصــت مســاحة العنــب البعــل معنوّي
خــالل فتــرة الّدراســة والــذي بلــغ نحــو 44883.87 هكتــارًا، قابلهــا تناقــص غيــر معنــوّي باإلنتــاج للفتــرة 2014-2000.

ــة النســبية األكبــر مــن متوســط التكاليــف الثابتــة بنســبة 55.3%، وتمّثــل مســتلزمات اإلنتــاج المرتبــة  - يمّثــل إيجــار األرض األهمّي
األولــى مــن متوســط التكاليــف المتغيــرة حيــث بلغــت نحــو 84.27%، تمثــل المكافحــة أكبــر نســبة فيهــا، وتشــّكل التكاليــف المتغّيــرة 

73% مــن متوســط إجمالــي تكاليــف اإلنتــاج الكلّيــة.
- لــم تثبــت معنوّيــة التغّيــر فــي متوســط صافــي الدخــل وســجلت أعلــى قيمــة لــه عــام 2010 بنحــو 157538 ل.س/هكتــار، بالمقابــل 
ثبــت معنوّيــة التناقــص ألربحّيــة الليــرة المســتثمرة بمقــدار بلــغ نحــو 22.2% ســنوّيًا مثلــت نحــو 8.47 % مــن متوســط أربحّيــة الليــرة 

المســتثمرة للهكتــار خــالل فتــرة الّدراســة.
- مثل نصيب تاجر الجملة النسبة األعلى حيث بلغ نحو 43.99%، وقد مثل متوسط نصيب الوسطاء بنحو %66.03.

- تبّيــن مــن الّدراســة التزايــد فــي قيــم الهوامــش التســويقية المطلقــة لجميــع المســالك )منتــج- تاجــر جملــة- تاجــر تجزئــة(، ولكــن بالمقابــل 
لــم يحصــل إال تغّيــر بســيط بالهامــش النســبي وتذبــذب القيــم حــول المتوســطات لــكل مــن المســالك )جملــة – منتــج(، و)جملــة- تجزئــة(، 

و)تجزئــة– منتــج( بنحــو 56.15 %،  22.04%، 66.03% علــى التوالــي. 
- قُــّدرت قيمــة الكفــاءة التســويقّية بالمتوســط للفتــرة 2016-2014 بنحــو 24.68% وهــي قيمــة منخفضــة، ويفّســر ذلــك االرتفــاع 
الواضــح والكبيــر للتكاليــف اإلنتاجّيــة دون أن يرافــق هــذا االرتفــاع بالتكاليــف اإلنتاجّيــة ارتفــاع فــي الفــروق الربحيــة، أي تــّم أداء نفــس 

الخدمــات التســويقّية المقّدمــة ولكــن بتكلفــة أعلــى.
- بلغت التعلية السعرية لسعر العنب المنتج وفق المسلك )منتج-جملة-تجزئة( بنحو 198.8% لمتوسط الفترة المدروسة وهي قيمة 
ّن االرتفــاع فــي قيمــة التعليــة الســعرية  مرتفعــة، ناتجــة عــن ارتفــاع فــي تكاليــف الخدمــات التســويقّية المقّدمــة خــالل المســلك التســويقي. واإ

يؤثــر علــى المنتــج والمســتهلك معــًا وهــذا نتيجــة النخفــاض الســعر الــذي يحصــل عليــه المنتــج وارتفــاع الســعر الــذي يدفعــه المســتهلك.
ثانيًا: محصول التفاح:

ــًا للمســاحة بمقــدار بلــغ نحــو 491.05 هكتــار ســنوّيًا مثلــت نحــو 1.52% مــن متوســط المســاحة  - ثبــت التزايــد المعنــوي إحصائي
خــالل فتــرة الّدراســة والــذي بلــغ نحــو 32377.07 هكتــارًا، قابلــه التزايــد المعنــوي لإلنتــاج بمقــدار بلــغ نحــو 4541 طن/ســنوّيًا، مثــل 

نحــو 3% مــن متوســط إجمالــي اإلنتــاج.
- مثّــل إيجــار األرض األهمّيــة األكبــر مــن التكاليــف الثابتــة بنحــو 73.9%، بينمــا مثلــت تكاليــف المكافحــة األهمّيــة األكبــر مــن 

التكاليــف المتغيــرة بنحــو 30%، وقــد شــّكلت التكاليــف المتغّيــرة نحــو 80% مــن إجمالــي تكاليــف اإلنتــاج.
- تزايــدت  قيمــة صافــي العائــد معنوّيــًا بمقــدار بلــغ نحــو 16634.5 ل.س/هكتــار ســنوّيًا مثلــت نحــو 10.73 % مــن متوســط صافــي 

العائــد للهكتــار خــالل فتــرة الّدراســة والــذي بلــغ نحــو 155025.45 ل.س/هكتــار.
- قــّدر متوســط أربحيــة الليــرة المســتثمرة للهكتــار مــن التفــاح البعــل فــي ســورية بنحــو 104.82%، وقــد ثبتــت معنوّيــة الصــورة التربيعّيــة 

للتغيــر، وقــد بينــت تزايــد مــن عــام 2004 حتــى عــام 2012 ثــم لتبــدأ بالتناقــص لنهايــة السلســلة 2014. 
- مّثل نصيب تاجر الجملة النسبة األعلى، حيث بلغ نحو 45.25%، وقد مّثل متوسط نصيب الوسطاء بنحو %63.28.
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- تبّيــن مــن الّدراســة التزايــد فــي قيــم الهوامــش التســويقية المطلقــة لجميــع المســالك )منتــج- تاجــر جملــة- تاجــر تجزئــة(، ولكــن بالمقابــل 
لــم يحصــل إال تغّيــر بســيط بالهامــش النســبي وتذبــذب القيــم حــول المتوســطات لــكلٍّ مــن المســالك )جملــة – منتــج(، و)جملــة- تجزئــة(، 

و)تجزئــة– منتــج( بنحــو  55.20%، 18.02%، 63.28% علــى التوالــي. 
- قُــّدرت قيمــة الكفــاءة التســويقّية بالمتوســط للفتــرة 2014-2016 بنحــو 22.89%. وهــي قيمــة منخفضــة ويفســر ذلــك االرتفــاع 
الواضــح والكبيــر للتكاليــف اإلنتاجيــة دون أن يرافــق هــذا االرتفــاع بالتكاليــف اإلنتاجّيــة ارتفــاع فــي الفــروق الربحيــة، أي تــّم أداء نفــس 

الخدمــات التســويقّية المقدمــة ولكــن بتكلفــة أعلــى.
- بلغــت التعليــة الســعرية لســعر التفــاح المنتــج وفــق المســلك )منتج-جملة-تجزئــة( بنحــو 172.62% لمتوســط الفتــرة المدروســة وهــي 
ّن االرتفــاع فــي قيمــة التعليــة  قيمــة مرتفعــة، ناتجــة عــن ارتفــاع فــي تكاليــف الخدمــات التســويقية المقدمــة خــالل المســلك التســويقي. واإ
السعرية يؤثر على المنتج والمستهلك معًا، وهذا نتيجة النخفاض السعر الذي يحصل عليه المنتج وارتفاع السعر الذي يدفعه المستهلك.

التوصيات:
- وضــع كاّفــة القواعــد والضوابــط الســعرية علــى أســواق الجملــة، والتــي مــن شــأنها تخفيــف العــبء علــى المنتــج، ورفــع نصيبــه مــن 

الليــرة المســتثمرة، كإلــزام التجــار بحــد أدنــى مــن أســعار الشــراء للمحاصيــل.
- دعــم وتحســين أداء الوظائــف التســويقية وتخفيــض تكاليفهــا بأشــكال مختلفــة،  كالدعــم المباشــر لمســتلزمات اإلنتــاج والتســويق، 

تاحــة المعلومــات التســويقية المتعلقــة بظــروف الطلــب والعــرض واألســعار. والرقابــة المســتمرة مــن قبــل الجهــات المختصــة، واإ
-بمــا أّن المكافحــة الكيميائيــة تمثــل األهمّيــة النســبّية األكبــر مــن تكاليــف عمليــة اإلنتــاج، لذلــك ُينصــح بالتوجــه نحــو التصنيــع المحلــي 

لمــواد المكافحــة لمــا لذلــك مــن فرصــة لتقليــل تكاليــف المكافحــة علــى المنتجيــن.
- تشــجيع ودعــم المســالك التســويقّية المختلفــة نحــو التصنيــع بكافــة مجاالتــه المتنوعــة كالخــل أو الدبــس أو التجفيــف أو التخزيــن، 

وتقديــر القيــم المضافــة لــكل مســلك.
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Abstract:
The objective of this study was to study the economic characteristics of non-irrigated 
apples and grapes in Syria. The study depended on published and unpublished 
data from Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, during the period 2000 – 
2014. The data is related to the cultivated area, production costs and prices. Certain 
economic indicators )net income, profitability of invested SP(, as well as the most 
important marketing indicators )marketing share, marketing margin, marketing 
efficiency( were estimated, to clarify the progress in the marketing process of these 
important crops in Syria, because the farmers are still suffered from increasing 
production costs and decline in their share of the price that had been paid by end 
consumers, in addition to their inability to sell their production. As for grapes, the 
study showed that chemical control accounted 34% of the variable costs. There 
was significant reduction of profitability of invested SP by 22.2% per a year. The 
highest share of net income was for wholesaler and it amounted to 43.99%, whereas 
the relative marketing margins of   )wholesaler - producer(, )wholesaler- retailer(, 
and )retailer - producer( were 56.15%, 22.04%, 66.03%, respectively. Marketing 
efficiency was 24.68% for the period 2014 to 2016. As for apple, the study showed 
that chemical control costs was 30% of the variable costs, The profitability average 
of invested SP was about 104.82%, and the share of wholesaler was the highest and 
reached to 45.25%. The relative marketing margins for   )wholesaler - producer(, 
)wholesaler- retailer(, and )retai l er - producer( were 5 5.20%, 18.02%, 63.28%, 
respectively. The value of marketing efficiency was 22.89% for the period 2014 to 2016.
Keywords: Production costs, Net income, Profitability of invested SP, Marketing 
margin, Marketing efficiency, Apple, Grape. 


