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محصول ل السعة واقتصاديات الطويل المدىي ف التكاليف لدوال ياالقتصاد التقدير
 اللوز في محافظة حمص

 (1*)ختام إدريس
 (. مركز بحوث حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)

 .(vera_naya@yahoo.com: د. ختام إدريس. البريد اإللكتروني: )*للمراسلة
 08/11/2017تاريخ القبول:    22/09/2017ستالم: تاريخ اال

 الملخص
الزراعي  للموسم اللوز في محافظة حمص إنتاج تكاليف هيكل إلى دراسة البحث هذا هدف

 للبيانات القياسي واالقتصادي اإلحصائي التحليل على البحث أهداف تحقيق في واعتمد ،(2015)
نت نتائج بي   .للمزارعين في منطقة البحث الشخصية المقابلة طريق عن ،اتجميعه تم التي األولية

(% من 66.11رب )ايق التكاليف المتغيرة شكلت ما أن   ،إنتاج اللوزالتحليل الوصفي لهيكل تكاليف 
 كلية.(% من إجمالي التكاليف ال33.98إجمالي التكاليف الكلية، أما التكاليف الثابتة فشكلت )

ا ، أم  ا  ( طن12.9التكاليف بلغ ) يقلل مناإلنتاج األمثل الذي وبينت نتائج التحليل الكمي أن حجم 
مرونة  بلغت، وقد ا  دونم (49.54)المساحة المثلى التي يمكن استخدامها لتحقيق الحجم األمثل 

يبيع به  ( عند مستوى اإلنتاج األمثل، وتم حساب الحد األدنى للسعر الذي1) القيمةالتكاليف 
 ن أن  وتبي   ،قاق دالة العرض في المدى الطويل، وتم اشتل.س/طن (148673.08) مزارعي اللوز

عندما يكون السعر أكبر من  ،والسعر هناك عالقة موجبة بين الكمية المعروضة من اللوز
ومرونات  ،قةلت نتائج دراسة نسبة اقتصاديات الحجم المتحق  كما توص   .ل.س/طن (148673.08)

 في حين أن   ،اإلنتاج األمثل حتى يصل أدناه عند مستوى متوسط التكاليف يتناقص  ن  أ ،التكاليف
 (% عند مستوى اإلنتاج األمثل.100المتحققة تصل إلى أقصى قيمة لها ) السعةنسبة اقتصاديات 
 العرض، دالة تكاليف اإلنتاج في المدى الطويل.دالة اللوز، اقتصاديات السعة،  :الكلمات المفتاحية

   :مقدمةال
سية في البنيان االقتصادي القومي في الجمهورية العربية السورية، حيث يعتبر من أهم اعي الركيزة األسايعتبر القطاع الزر 

تاج الفاكهة دورا  كبيرا  كأحد القطاعات االقتصادية التي تعتمد عليها القطاعات االقتصادية األخرى في عملية التنمية، ويلعب إن
 زيادة طني, فقد ازدادت المساحات الزراعية في القطر العربي السوري, ورافقها أيضا  القطاعات الزراعية الهامة في االقتصاد الو 

ة, بل ملحوظة في كميات اإلنتاج, وقد تبوأ القطر مراكز متقدمة في هذا القطاع الحيوي وأمن إلى حد كبير حاجة السوق المحلي
وهو في صدد تصريف هذا الفائض عن طريق  رها،غيتهالك المحلي كالتفاح و الحمضيات و أصبح لديه فائض البأس به عن االس

 (. 2004،التوسع في التصنيع الغذائي و زيادة الصادرات )ريا و تلي
)شلبي ، هدا  من مهادها وموطنا  طبيعيا  لهاوتعتبر أشجار اللوز من األشجار المثمرة الهامة والمتميزة اقتصاديا  في سورية كونها م

سورية الطبيعية هي أحد المواطن األصلية  العلماء أن   نح منذ القدم، ويعتقد الكثير مبشكل ناج يزرع فيها(، حيث 1997وآخرون، 
 أنواع، أكثرها انتشارا  اللوز الشرقي 4حيث إنه ممثل بريا  في هذه المنطقة بحوالي  للوز،

 Amygdalus orientalis ويعتبر  ،تربة الكلسيةيعيش على األه يستطيع أن كما أن   ،وهذا النوع يتحمل الجفاف تماما  والبرودة
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، Rosalesوالتي تنتمي إلى رتبة الورديات  Rosaceaeمن أهم األجناس التابعة للفصيلة الوردية  Amygdalus Lجنس اللوز. 
 (.2007)جلب، 

مكانا  مرموقا   في السنوات األخيرة تطورا  ملحوظا  من حيث المساحة واإلنتاج حتى غدت تحتلوقد شهدت زراعة اللوز في سورية 
 (39881) ضاعف مساحة زراعة اللوز من حواليالح الزراعي إلى تبين أشجار الفاكهة، وأشارت إحصائيات وزارة الزراعة واإلص

طنا ،   (130296)طنا  و (57697) التواليوأعطت إنتاجا  على  ،2011هكتارا  في العام   (71117)إلى  1999هكتارا  في العام 
وزارة الزراعة واإلصالح طنا  في نفس العام، ) 51686))ولكن تراجع اإلنتاج إلى  ،هكتارا   (72029)إلى  2015ووصلت في العام 

 (.2015 -1999 الزراعي
والسادسة في عام  2007والثالثة عام  2005في عام  أ سورية مركزا  متقدما  عالميا  بإنتاج اللوز، فقد شغلت المرتبة الثانيةو تتب  و 

عام ، وفي ا  ألف طن (73)بإنتاج وصل إلى  2010، واحتلت نفس المرتبة في عام ا  ألف طن (97)صل إلى بإنتاج و  2009
ت المركز حصائية رسمية احتلإ، وفي آخر بعد أمريكا وأسبانيا واستراليا الرابع عالميا  احتلت المركز األول عربيا  المركز  2011

 (.2015)الفاو،  مغرب وإيطالياإيران والأسبانيا و السابع عالميا  بعد استراليا وامريكا و 
% من 83الذي يغطي  على مستوى سورية من حيث المساحة  األولتأتي بالمركز حيث  محافظة حمصتتركز زراعة اللوز في 

حيث تعد  %،53الذي يغطي نسبة  واإلنتاج مروي(، ا  ( هكتار 745)و ،بعل ا  ( هكتار 59047) المساحة اإلجمالية المزروعة باللوز
ويتحمل الجفاف حيث ينتشر  ،شجار االقتصادية المهمة في تحريج المناطق الجافةاسبة لزارعة اللوز الذي يعتبر من األتربتها من

، حيث كان المحافظةبالمئة من المساحات المزروعة على مستوى  80بنسبة  بنسبة عالية في الريف الشرقي من محافظة حمص
على حساب محاصيل أخرى، علما   ،في السنوات األخيرة ة بشجرة اللوز في محافظة حمصمن الواضح ازدياد المساحات المزروع

ما طرأ من تغيٍر في الظروف المناخية،  مزارعي المحافظة اعتمدوا لعقود عديدة على زراعة القمح والشعير بشكل رئيسي، إال أن   أن  
ٍر ف ومالءمة للظروف البيئية،  ،ر بزراعات بديلة أكثر جدوى اقتصاديةي التقنيات واألدوات الزراعية، جعلهم يبدؤون بالتفكيوتطوُّ

 (.2015، )ادريس وآخرون  وكانت هذه الزراعات هي الكرمة واللوز والزيتون 
 ،هو مشروع الحزام األخضر ،والكرمةومن أهم العوامل التي ساعدت في عملية التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة اللوزيات 

فر للفالحين  ضي وبأسعار تشجيعي ة، وقدم لهم القروض طويلة األجل ذات الفائدة المنخفضة، فنجد أن آليات استصالح األراحيث و 
إال أن هذه الزراعة  أهم  زراعاتها هي اللوز والكرمة والزيتون، فزرعوا الكرمة ثم اللوز والزيتون، ورغم أن البداية كانت لزراعة الكرمة،

 (.2004)ريا،  ا نسبيا  لصالح زراعة اللوزاعترضها معوقات أدت إلى تراجعه
فتح التوسع في زراعة أشجار اللوز أبواب رزق لعائالت كثيرة من المزارعين  العاطلين عن العمل في المنطقة المدروسة، حيث أن 

صل اللب عن تشر فيها زراعة أشجاره بكثافة في مرحلتي القطاف، وفالمحصول يسهم بتنشيط اليد العاملة في المناطق التي تن
وحتى نهاية  يونيو/خصوصا  في مرحلة فصل اللب والتي تبدأ من منتصف شهر تموزالقشور حيث يتقاضى العمال أجورا  جيدة و 

مؤشرات هذه إال  ، وماحدودية المصادر المائية مما يجعل عامل تحمل الجفاف هو األهم عند اعتماد أي زراعة، ومسبتمبر/أيلول
هدف الوصول إلى نتائج دقيقة تبنى عليها الجراء هذا البحث ب أدى ز في محافظة حمص، وهذا ماعة اللو على النجاح النسبي لزرا 

 . المقترحات الخاصة بتطوير هذه الزراعة وتوجيهها باالتجاه الصحيح
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 :البحث مشكلة
الظروف المالئمة  وبالرغم من توفر كافة ،عة في محافظة حمصشهر المحاصيل المزرو وأ أهمتعد زراعة محصول اللوز من 

، وقد يعزى إلى أسباب فنية متمثلة بالعوامل البيئية كمية المحصول ال تتناسب مع الظروف المالئمة ن  أ إالاعة هذا المحصول لزر 
 من قريبة تكون  إنتاج حجوم المزارعين تحقيق وعدم ،اإلنتاج تكاليف ارتفاع في سباب االقتصادية متمثلةن األوالوراثية، فضال  ع

إضافة إلى نقص ، األرباح وتعظيم ممكن حد قلأ إلى اإلنتاج تكاليف تقليل عندها يتحقق مثلى ومساحات ،لإلنتاج األمثل جمالح
، التي مةواقتصاديات السعة أو أنها معدو  ،نتاج وحدة المساحة من محصول اللوزإة بتحديد العالقة بين التكاليف و األبحاث المعني  

 .في النهوض بزارعة اللوز في المنطقة المدروسة ستند إليه  إلجراء أبحاث أخرى تسهميمكن أن تشكل األساس الذي ي
له لتكون لنتائج هذا البحث  ،والتعرف على اقتصاديات الحجم المتحققة لإلنتاج لذلك اقتضت الضرورة القيام بدراسة الحجم األمثل

ومن ثم زيادة كفاءة استخدام  ،الت المثلى لإلنتاجيقترب من المعد  للوز إلى اإلنتاج الذي مفادها إرشاد مزارعي ا ،تطبيقات ميدانية
 هذه الموارد.

 : البحث أهمية
أهمية وهي محافظة ذات  ،في محافظة حمص اللوزالبحث كونه يعتمد على بيانات ميدانية واقعية لعينة من مزارعي أهمية تأتي 

سات أخرى سواء في المجال ه في دراعا  يمكن االستفادة منيجعل من هذا البحث مرجمما في سورية،  اللوزخاصة في زراعة 
بشكل يتوافق مع رأس المال والجهد المبذول في عملية إنتاج هذا  اللوزبغرض تحسين ربح مزارع  ،أو االقتصادي ،الزراعي

 يمكن التي الزراعية للسياسة واقتصادية إرشادية اتتطبيق من الدوال لهذه لما اإلنتاج تكاليف دوال لتقدير المحصول، إضافة إلى أن
 .المساحات واستخدام المثلى اإلنتاج معدالت وفق لإلنتاج المزارعين توجيه تم ما إذا ،اإلنتاج زيادة إلى تؤدي أن

 هدف البحث:
الطويل بهدف  من خالل تقدير التكاليف في المدى ،محافظة حمصدراسة اقتصاديات إنتاج محصول اللوز في إلى هدف البحث ي

وكذلك التعرف  ،تكلفة كلية ىكلفة وحدة اإلنتاج من اللوز إلى أدن يقللالذي  ،لى إلنتاج محصول اللوزالسعة المزرعية المثتحديد 
، واشتقاق العالقات وتقدير دالة العرض ،الذي يقبله المزارعين لعرض إنتاجهم والحد األدنى للسعر ،على مرونة التكاليف
 ي يحققها المزارعون والكفاءة االقتصادية المتحققة لمزارعي اللوز.فورات السعة التلة بها لمعرفة و االقتصادية ذات الص

، للمساحة األمثل والحجم ،لإلنتاج األمثل الحجم يحققون  المزارعي اللوز  غالبية ن  أ تقول فرضية على البحث يستند :البحث فرضية
 إلى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية.مما أدى 

 وطرائقه: لبحثا مواد
 مصادر البيانات ومنطقة تنفيذ البحث:

، نظورا  لالنتشوار الواسوع لهوذه الشوجرة فيهوا لمحصول اللووز البعلية المنطقة المستهدفة وتمثل الزراعة حمص لتكون  محافظة اعتماد تم
 ة واإلنتواج علوىلمسواحة المزروعوفي اآلونة األخيرة ممثلة بمنطقة المركز الشرقي حيث تحتل هوذه المنطقوة المركوز األول مون حيوث ا

 )مديرية الزراعة في محافظة حمص(. مستوى حمص بسبب طبيعة تربتها المالئمة لزراعة اللوز
 فوي البعليوة الزراعوة علوى تعتمود الموزارع التوي فوي ،اللووز مزارعوي توم جمعهوا مون االعتمواد بشوكل أساسوي علوى بيانوات أوليوة توم كموا

باإلضووافة  ، وذلووك عوون طريووق المقابلووة الشخصوويةالبحووث  وافووق مووع أهوودافرة اسووتبيان تتحمووص، موون خووالل تصووميم اسووتما محافظووة
 لبعض البيانات المنشورة في المصادر الرسمية.
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 البحث: وعينة مجتمع
موون خووالل الزيووارات  ، وذلووكبحووثتووم الحصووول علووى بيانووات بخصووو  مجتمووع الوقوود  ،حمووصمحافظووة اللوووز فووي مجتمووع مزارعووي 

 مزارعا .( 30985في محافظة حمص والذي بلغ عددهم )اللوز  مزارعيداد حمص لمعرفة أع لتابعة لمحافظةللوحدات االرشادية ا
 حجمهووا وفووق القووانون التووالي:وحوودد فووي منطقووة البحووث،  مزارعووي اللوووزوتووم اسووتخدام أسوولوب العينووة العشوووائية الختيووار عينووة تمثوول 

Yamane, 1967)). 
N/1+N (e)²=n 

:n  العينة، محج N : روسالمد علمجتما محج، e  :(.0.07) به المسموح خطأال درجة 
 .ا  مزارع 203

 األسلوب البحثي:
موون خووالل الوصووفي والكمووي فووي تفسووير ووصووف المتغيوورات موضووع البحووث  عتموود البحووث فووي تحقيووق أهدافووه علووى أسوولوبي التحليوولا 

 ومنها النسب المئوية والمتوسطات. :األساليب االحصائية البسيطة استخدام
لتقدير دالة التكواليف فوي األجول الطويول بنواء علوى طبيعوة العالقوة  نماذج االنحدار المتعددحيث تم تطبيق لقياسي: اليب التحليل اأس

 والمساحة. ،والتكاليف الكلية ،بين اإلنتاج
ع اإلنتواج، المثلوى لتوسوي وتعتبر دوال التكاليف في المدى الطويل أداة تخطيطية لتقدير التكاليف المتوقعة، حيوث أنهوا تبوين الممكنوات

جديوودة يكووون المسووتثمر فووي حالووة موودى طويوول، حيووث يختووار فيمووا بووين موودى واسووع موون البوودائل  بشووأن اسووتثماراترار القووتخوواذ بوول افق
االسووتثمارية فووي ضوووء مسووتوى تقنووي معووين وبعوود اتخوواذ القوورار االسووتثماري وشووراء األصووول والتجهيووزات االسووتثمارية تعموول اإلدارة فووي 

 ر.المدى القصي
 ثبوات وثانيهموا الموزارع، أحجام اختالف ماسبق يتطلب األمر التحقق من استيفاء شرطين في البيانات المستخدمة أولهما  علىوبناء  

 حيوث مون أو المسواحة حيوث مون سوواء مختلفوة البحوث فإنهوا  قيود العينوة زارع فوي.الوم ألحجوام بالنسوبة .المسوتخدم التقنوي المسوتوى 
 ومتاحوة معروفوة اإلنتاجيوة والفنوون  اإلنتواج طورق  أن فويالح  ،الموزارعين بوين تغيوره وعودم التقني ى ستو الم ثباتل بالنسبة أمااإلنتاج، 
 القطاعيوة البيانوات فوي الموزارع جميوع أن ذلك يعني وال اإلنتاج، لفنون  المشتركة المعرفة ضوء في وذلك ينالمزارع لكل تقريبا   وثابتة
 تغيور مشوكلة تتجنوب ،موزارع اللووز مون ميودانيا   تجميعهوا توم التوي القطاعية البيانات فإن العموم وعلى ،بالتساوي  التقنية نفس تستخدم
 منواطق وفوي ،2015 موسوم وهوو محودد وقوت القطاعيوة البيانات على الحصول وقت في تقريبا   األسعار ثابتة كانت حيث، األسعار
 اعتبارهوا في تأخذ تعديل وسيلة أي استخدام أو ،شارحة رات كمتغي الدالة في صراحة اإلنتاج عناصر إدخال يلزم ال وبذلك محددة،

 (.2013)ناجي، ر األسعا اختالفات
 :المناقشةالنتائج و 

-8ن )تراوحووت مسواحة اللوووز المزروعوة بووي ا ،( دونمو5736محافظوة حمووص ) ن مسوواحات مثمورة موون حقوول اللوووز فويغطوى االسوتبيا
وبلووغ  ،واألسووباني( عنوود المووزارعين -والشووامي الفوورك -الفوورانيساف )نصوودونووم علووى مسووتوى العينووة المدروسووة غلبووت زراعووة األ (60

 .على مستوى العينة المدروسة( 12)متوسط عمر األشجار 
ألن زراعة عدة أصناف فوي نفوس الحقول يوؤدي  ،المزارع يلجأ إلى زراعة أكثر من صنف في حقله راسة الميدانية أن  ن من الد  وقد تبي  

، ة االقتصواديةيوتالي يستطيع الفالح القيوام بعمليوات الجنوي والتسوويق بصوورة مجزيوة مون الناحوبال ،إلى نضج المحصول على مراحل
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وبالتالي الحصول على مردود أفضل نتيجة توريد المحصول إلى السوق على فترات مختلفة والحصول على أسعار مناسبة، وخاصة 
من الموزارعين  (%20.87)حيث عزى  عين ألشجار اللوز،زار أسباب تفضيل الم، أما عن الطلبالسعر يخضع لقانون العرض و  أن  

، قلوة الخودمات التوي تحتاجهوا الشوجرة% ل(14.45)الظوروف البيئيوة و لمالئموة%  (12.43)زراعتهم للوز للعائد االقتصادي الجيد و
 % الجتماع األسباب السابقة. (33.49و) مكانية زراعتها بعال  إلو  % (18.76و)
 :2015للموسم الزراعي  اللوزلنتاج  يةنتاجل ا التكاليف تحليل -

إلجووراء عمليووة التحليوول البوود موون حسوواب جميووع عناصوور التكوواليف التووي حصوول عليهووا المووزارع جووراء قيامووه بالعمليووة اإلنتاجيووة للوودونم 
 الواحد. 

 حساب التكاليف النتاجية:
والتوي توم الحصوول عليهوا مون  ،محافظوة حموص مون 2015 للموسوم الزراعوي  البعول نتواج اللووز( عناصور تكواليف إ1الجودول )يبين 

 . بيانات العينة في المنطقة المدروسة
 2015الزراعي  للموسم في محافظة حمص البعل  نتاج اللوزالتكاليف اإلجمالية إل .1جدول ال

 النسبة المئوية % التكلفة ل.س/دونم البيان طبيعة النفقة

  العمليات الزراعية

 6.07 1997.57 الحراثة

 1.68 553.96 الركش حول األشجار

 5.02 1654.42 التربية  التقليم

 0.61 200.8 جمع األحطاب

 4.41 1453.32 مكافحة كيميائية

 0 0 تسميد عضوي

 2.72 895.45 تسميد كيميائي

 3.16 1040.52 الري التكميلي

 18.12 5966.78 الجني

 1.37 450.45 فرز وتعبئة

 1.11 365.68 وتنزيل تحميل

 4.78 1575.29 نقل المحصول

 49.05 16154.24 المجموع

 مستلزمات اإلنتاج

  

 0 0 سماد عضوي

 3.33 1097.08 سماد كيميائي

 6.03 1985.28 مواد مكافحة

 2.74 900.89 قيمة مياه الري التكميلي

 1.81 595.43 العبوات

 13.91 4578.68 المجموع

مستلزمات(% من ال.57المال )فائدة رأس   343.401 1.04 

 3.88 1276.46 ما يخص سنة اإلثمار من تكاليف التأسيس

(% من التكاليف المباشرة5نفقات نثرية )  1036.646 3.15 

 28.97 9537.6 إيجار االرض

 100 32927.03 إجمالي التكاليف

 - 158.96 اإلنتاجية كغ/دونم

 - 400 السعر ل.س/كغ

 .2015 ،حثينة البالمصدر: ع

 تكوووواليف دونووووم/س.ل( 16154.24) منهووووا دونووووم/س.ل( 32927.03) بلغووووت التكوووواليف إجمووووالي أن   يالحوووو  السووووابق الجوووودول وموووون
( 4578.68) تكووواليف مسوووتلزمات االنتووواج بلغوووت بينموووا التكووواليف، إجموووالي مووون %(49.05) نسوووبته لت مووواوشوووك   ،زراعيوووة عمليوووات

بلغوووت تكلفوووة عمليوووة الجنوووي  الزراعيوووة فقووود العمليوووات التكووواليف، وبالنسوووبة اليإجمووو مووون %(13.91) نسوووبته موووا وشوووكلت دونوووم،/س.ل
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 الزراعيوة فوي العمليوات عناصور بوين األعلى هي كانت وبالتالي ،من إجمالي التكاليف %(18.12دونم بنسبة )/س.ل (5966.78)
 كانت هذه وبالتالي التكاليف، ليإجما من%( 0.61) نسبته ما شكلت حيث دونم،/س.ل( 200.8الحطب ) جمع عملية بلغت حين
 .الزراعية عناصر العمليات بين األدنى هي القيمة

%( موون إجمووالي التكوواليف 6.03) بنسووبة دونووم/س.ل( 1985.28)مووواد المكافحووة  قيمووة بلغووت لمسووتلزمات اإلنتوواج فقوود أمووا بالنسووبة
 نسوبته موا شوكلت حيوث دونوم،/س.ل( 595.43) واتالعبووووو قيموة بلغوت حوين في ،اإلنتاج مستلزمات عناصر بين األعلى هي وكانت

 .اإلنتاج مستلزمات هي األدنى بين عناصر وكانت التكاليف، إجمالي من%( 1.81)
بسوبب ارتفواع أجورة اليود )العمليات والمستلزمات (  األعلى بين عناصر التكاليف هي كانتتكلفة عملية الجني ومما سبق نستنتج أن 

عائليوة. ويعتمد بعضهم في ذلك على العمالة المسوتأجرة أو العمالوة ال، وصعوبة تأمينها قة المدروسةمنطال فيالكبير العاملة الزراعية 
 .على شكل ورش جارهااستئفي حين يعتمد كبار المزارعين غالبا  على العمالة المستأجرة فقط ,والتي يتم 

 ويق لقاء أجر يتفق عليه مسبقا .والتسلجني يقومون بتضمين الحقل بشكل كامل وهو يتولى عملية ا المزارعينوبعض 
، وهوذا يعوود إلوى ةالمدروسوفي المنطقوة المرتبة الثانية بين عناصر التكاليف )العمليات والمستلزمات (  تكلفة الحراثةفي حين احتلت 

 جموووعل لعموووا أقلهووواوكوووان  ثوووم تكلفوووة موووواد المكافحوووة ثوووم جووواءت بووواقي عناصووور التكووواليف بنسوووب متفاوتوووة،ارتفووواع أسوووعار المحروقوووات، 
 .الحطب

ر العمالووة العائليووة علووى أسوواس أجووور السوووق لكوول نوووع موون العمليووات الزراعيووة، باحتسوواب األجوور فووي يوووم العموول أو فووي وحوودة يتقوودبو 
المساحة تبعا  لطبيعة العمليات المنفذة، وتشمل األجور اإلجمالية مجمووع األجوور المدفوعوة علوى مختلوف الخودمات الزراعيوة المقدموة 

القطاف، حيث تفاوتت كمية العمل البشري الموظف ألداء العمليات الزراعية )تسميد، تقليم، مكافحوة وغيرهوا( تبعوا   حتى اللوزشجرة ل
 .ل.س/دونم (6300) لإلمكانات المادية والتقنية للمزارع، ومدى اهتمامه برعاية حقله، فبلغت وسطيا  

%( 66.11وبنسوبة ) ل.س/دونوم( 21769.57شجار اللوز والتوي بلغوت )وع بأالمزر كما تم حساب التكاليف المتغيرة  للدونم الواحد 
 . %( من إجمالي التكاليف33.89ل.س/دونم وبنسبة ) (11157.46. أما بالتكاليف الثابتة فقد بلغت )إجمالي التكاليف من
 :تحليل الدخل المزرعي -

نواتج اإلجموالي وصوافي الودخل المزرعوي والهوامش ثول الرعوي ممن خالل هذا التحليل سيتم التعرف علوى بعوض مؤشورات الودخل المز 
موع األخوذ بعوين االعتبوار جميوع ، كما ستحسب بعض المؤشرات التي تعبر عون ربحيوة المزرعوة فوي منطقوة البحوث ،اإلجمالي والربح

 .بنود التكاليف من وجهة نظر التحليل االقتصادي الوصفي
 .إلنتاج اللوز البعل في محافظة حمصعض مقاييس الدخل المزرعي ة إلى بباإلضاف( وسطي التكاليف والمردود 2يبين الجدول )
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 بعض مقاييس الدخل المزرعي إلنتاج اللوز في محافظة حمص .2جدول ال

 القيمة وحدة القياس البيان

 158.96 كغ/دونم المردود

 400 ل.س/كغ السعر

 63584 ل.س/دونم الناتج اإلجماليقيمة 
 21769.57 دونمل.س/ ةالتكاليف  المتغير

 11157.46 ل.س/دونم التكاليف  الثابتة
 32927.03 ل.س/دونم التكاليف الكلية

 41814.44 ل.س/دونم الهامش اإلجمالي

 30656.97 ل.س/دونم الربح
 37300.37 ل.س/دونم صافي الدخل المزرعي

 207.14 ل.س/كغ تكلفة وحدة اإلنتاج
 1.93 - الكفاءة االقتصادية

 2.92 - ل المتغيرةاألصو دوران معدل
 0.93 ل.س أربحية الليرة المستثمرة

 0.52 - نسبة التشغيل
 .2015 ،المصدر: عينة البحث

( ل.س/دونووم، 30656.97( بلووغ )2014موون بيانووات الجوودول السووابق نالحوو  أن الووربح المحقووق جووراء عمليووة إنتوواج اللوووز  للموسووم )
، وفيما يتعلق بمعدل دوران األصول المتغيرة الذي يعد أهم معوايير دونم/س.ل (37300.37المزرعي المحقق ) الدخل وكان صافي

، وهوذا يودل علوى ارتفواع ، حيوث أن هوذا الورقم النواتج عون هوذا المعيوار يعود جيودا  (2.92)البحوث فقد بلغ في منطقة  ةالكفاءة اإلنتاجي
دام ليرة سورية واحدة مون األصوول المتغيورة فوي أن استخ يوضح ذلككفاءة استخدام األصول المتغيرة المستخدمة إلنتاج اللوز، حيث 

 (.2002)العليوي،  ( ل.س1.92جية أدت إلى ربح قدره )العملية اإلنتا
كما تعد أربحية الليرة المنفقة مؤشرا  لتحقيق الكفواءة االقتصوادية، حيوث يعكوس هوذا المعيوار العائود الصوافي الوذي حققتوه الليورة المنفقوة 

 الكفاءة مقاييس أحد وتعتبر( 0.52( ل.س، أما نسبة التشغيل بلغت )0.93حيث بلغت ) ليف الكليةاصر التكابنود وعن على جميع
 عون النسوبة هوذه انخفواضويودل  النقديوة، وغيور النقديوةالتزاماتوه  تسوديد علوى المشوروع وقودرة اإلنتواج عناصور السوتخدام االقتصوادية

 ةفوي حوين بلغوت الكفواءة االقتصوادية اإلجماليوة أو مؤشور الربحيو .االقتصوادية ةالناحيو مون مقبوول المشوروع أن علوى الصوحيح الواحود
أس اسووتخدام ليوورة سووورية واحوودة موون ر  ىأد%(، بمعنووى آخوور 0.93ت )ة قوود بل غووي ووة اإلنتاجبحيووة موون العمليوور لوهوذا يعنووي أن ا( 1.93)

حافظوووة حموووص تعتبووور رابحوووة مالبعووول فوووي ج اللووووز ليوووة إنتوووافوووإن عم يوبالتوووال ( ل.س.0.93مقوووداره ) سوووتثمر أدى إ لوووى ربوووحٍ الموووال الم
 .(2004عبد اللطيف وقوقو، ) اقتصاديا  

 دالة التكاليف في األجل الطويل:
 كما والمتفاوتة، المختلفة اإلنتاجية والسعات بالفئات العينة كامل بأخذ وذلك، الطويلى المد في للوزا إنتاج تكاليف دالة تقدير تم
 :التالية الدالة في موضح هو

Tci =B0 Q + B1 Q 2+B2 Q 3+ B3 A2+ B4 A Q 
Tci :.القيمة التقديرية للتكاليف الكلية 
Q :.حجم اإلنتاج الفعلي 
B :.معلمات الدالة المقدرة 
A :.مساحة المزرعة 
 لمحصول اللوز نحصل على: الضمني بشكلها المقدرة الدالة كتابة عند

LRTCi =1227520.233Q – 167104.738Q2+6472.595Q3+ 1.575A2–12.1A Q 
                       F=(114.734)**                R2=0.744                 DW= 2.078. 
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 ومساواتها بالصفر نحصل على: Aوبأخذ المشتقة الجزئية األولى لها بالنسبة 

3.15A- 12.1Q=0 ومنها  A=3.84 Q 
 لى دالة التكاليف طويلة المدى لمحصول اللوز:نحصل عبما يساويها في الدالة األصلية  A وعند تعويض قيمة

LRTCi =1227520.233Q - 167128.038Q2+6472.595Q3 
 :الحصائي التحليل

 جماليإ أن يعني ذاهو ( 0.7442R=) غتلب التحديد معامل قيمة وأن% 1مستوى  ندع معنوية دالة التكاليف( F (اختبارثبت أ
 بنحو وتقدر راتالمتغي بقية بينما ،لوزال لمحصول اإلنتاجية التكاليف في حدثت التي تراالتغي(% من 74.4) نحو يفسر اإلنتاج

 وحجم العائلة والمستوى التعليمي وغيرها. والعمر والخبرة التعميم مثل النموذج اهيتضمن لم أخرى  عواملإلى  تعزى (% 25.6)
 التحليل القياسي:

 الذاتي االرتباط ةلمشك وجود عدم إلى النتائج وأشارت، المقدر للنموذج لقياسيةاارات االختب أجريت فقدديرات التق كفاءة مدى ولبيان
 البالغة du من أكبر يهو (%، 1لمستوى الداللة االحصائية )  2.07 هقيمت غتلب الذي واتسون  دربن اختبار خالل من البواقي بين

  .du-4du<d<. (Johnston, 1972) أي أن   ،2.2113 البالغة du – 4 من وأصغر  1.7887
 بارك والذي اختبارك إذ اعتمد التباين ثبات عدم مشكلة عن الكشف الضرورة فمن مقطعية بيانات على البحث العتماد ونظرا  

 بالصيغة المقدرة العالقة وكانت متغيرا  مستقال ، باعتباره والناتج تابعا   متغيرا   كونه الخطأ مربع انحدار معادلة تقدير يتضمن
 :كاآلتي تيميةللوغار ا

= a + blog (Q) 2Log(ei) 
Log Q0.0468+ 11.96=  2Log (ei) 

T               (13.48)**         (0.18) 
 الخطأ انحدار معادلة لميل المحسوبة t قيمة إذ التباين تجانس ثبات عدم ةلمشك وجود عدم عن الكشف تم االختبار ذاه وبموجب

 تنعدم لذا خطية غير المقدرة الدالة أن   وبما ن،التباي تجانس ثبات عدم ةلمشك وجود دمع إلى ريشي مما،  الجدولية t قيمة من أقل
 .المتعدد الخطي االرتباط ةلمشك

 :التحليل االقتصادي
على  LRTCبقسمة التكاليف الكلية  LRATCلدراسة اقتصاديات السعة البد من تقدير دالة متوسط التكاليف في المدى الطويل 

يد القدر األمثل لإلنتاج الذي يدني التكاليف فال بد من تطبيق الشرط الضروري لتدنية التكاليف بتفاضل دالة ، ثم تحدQاإلنتاج 
كما يمكن استخراج ،  (Heady, 1998)متوسط التكاليف ومساواتها بالصفر نحصل على كمية اإلنتاج التي تدني التكاليف، 

لتي يمكن استغاللها من قبل مزارعي اللوز في محافظة حمص للحصول على المثلى االمساحة التي تدني التكاليف، وهي المساحة 
 القدر األمثل لإلنتاج الذي يدني التكاليف على النحو التالي:

 2Q+6472.595Q167128.038-1227520.233LRATCi= 
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  Q=12.9التكاليف طن تدني التي اإلنتاج كمية
أحسن دخل صاف ممكن، ة بعيدة المدى وفي الوقت نفسه يتحقق عندها توسط كلفهي تلك الكمية التي يتحقق عندها أخفض م

 لمدني للتكاليف.ا المعدل %( من52) نحو يمثل ا  ( طن6.7) حوالي العينة لمزارعي الفعلي اإلنتاج متوسط بلغ حيث
 وبالتعويض في عالقة السعة باإلنتاج يتم الحصول على السعة المثلى للمزرعة. 

 A=49.54 دونم  
ساحة التي يستغلها المزارعون للحصول على الحجم األمثل لإلنتاج الذي يدني متوسط الكلفة بعيدة المدى ويحقق دخل وهي الم

 هذه المساحة وتقل ،دونم (28.1) المنطقة والبالغة لهذه الفعلية المساحة متوسط مع المساحة هذه ، وبمقارنةصاف للمدى الطويل
 .صاديةاالقت ةللكفاء المحققة نظيراتها عن

 :من محصول اللوز الحد األدنى للسعر الذي يقبله المزارعين لعرض إنتاجهم
، عليه يمكن تقدير الحد األدنى للسعر الذي يقبله (2011)حسن،  بما أن جميع تكاليف اإلنتاج في األجل الطويل تصبح متغيرة

المزارع يستمر في إنتاجه طالما  طويلة األجل، أي أن  تكاليف لمنحنى متوسط الالمزارعون بعرض إنتاجهم والذي يقابل أدنى نقطة 
(، وهذا األمر يتطلب 2000أو يساوي أدنى نقطة لمتوسط التكاليف طويلة األجل )غانم،  ،كبر منأسعر بيع الوحدة من الناتج  أن  

كن الحصول على حجم الناتج بالتالي يماشتقاق دالة متوسط التكاليف طويلة األجل واجراء التفاضل األول لها ومساواتها بالصفر، و 
وبالتعويض في دالة متوسط التكاليف  ا ،( طن12.9نقطة لمنحني متوسط التكاليف الطويلة األجل والذي قدر بنحو ) أدنىعند 

، تعد هذه القيمة ل.س/طن (148673.08) طويلة األجل يمكن الحصول على أدنى قيمة لمتوسط التكاليف طويلة األجل إذ بلغت
 أن يبيع المزارع به.قل سعر يمكن أ

 دالة العرض لمزراعي محصول اللوز في محافظة حمص:
 .(2008ج ومساواتها بالصفر )أحمد، اشتقت دالة عرض الناتج في مدة األجل الطويل من خالل مفاضلة دالة الربح بالنسبة للنات

 

 
 

 يمثل الربح.: 
TR : يمثل اإليراد الكلي 

LRTC :الجل الطويل.الكلية في ا يمثل التكاليف 
Pq :.يمثل سعر الناتج 

LMC: .تمثل التكاليف الحدية في األجل الطويل 
MinLAtC :يمثل أدنى نقطة لمتوسط التكاليف في األجل الطويل. 

S :.الكمية المعروضة 
  :ي أنأ

 
1227520.233 - 334256.076Q+19417.785Q2) 
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 :وبإعادة ترتيب المعادلة
19417.785Q2- 334256.076Q+1227520.233 –P=0  

 ويمكن التعبير عن دالة عرض الناتج كالتالي:

 
 

 
واقع دالة العرض يمكن الحصول على الكميات المعروضة من محصول اللوز عند اعطاء قيم مختلفة ألسعار الناتج، مع ومن 

وسط التكلفة الكلية في األجل الطول والبالغ أدنى نقطة لمت األخذ بعين االعتبار وضع الحد األدنى للسعر وهو سعر الناتج، ويمثل
( طن وتمثل الكمية المثلى المدنية للتكاليف التي يعرض 12.9ونحصل منه على والمقدرة بنحو ) ،ل.س/طن (148673.08)

توقف  ل.س/طن سوف تتحقق خسارة تؤدي إلى (148673.08عندها ناتج المحصول، أما إذا انخفض سعر الناتج أقل من )
ل.س/طن فإن الكمية المعروضة ستكون متناسبة  (148673.08عن زراعة اللوز، أما إذا كان سعر الناتج أكبر من ) عينر المزا

 طرديا  مع سعر الناتج.
 الكميات المعروضة من محصول اللوز في ظل أسعار مختلفة .3جدول ال

 الكمية المعروضة )طن( سعر الناتج )ل.س/طن(

 12.9 طن/ل.س (148673.08)

 13.5 ( ل.س/طن(248673.1

 14 ( ل.س/طن348673.08)

 14.4 ( ل.س/طن(448673.1

 .2015 ،المصدر: عينة البحث

 سعة لمحصول اللوز في محافظة حمص:اقتصاديات ال
ى اإلنتاج من ع في اإلنتاج واقترب مستو كلما توس يدة من وفورات الحجمتزابا  مسج يحقق نالُمنت   وفقا  للنظرية االقتصادية فإن

مكن حساب وسع في اإلنتاج فوق المستوى األمثل يترتب عليه تناُقص في اقتصاديات الحجم، ويحين أن التلمستوى األمثل، في ا
 :(Mclemore et al., 1983)ا  وفقا  للمعادلة ذلك كمي

                                    

 :حيث أن  
 :Econحجم المتحققةنسبة اقتصاديات ال. 

 :LRATCm متحققع عند أخفض مستوى إنتاج التكلفة الكلية المتوقمتوسط. 
 :LRATCi عند مستوى اإلنتاج التكلفة الكلية المتوقعمتوسط. 
 :LRATCo عند مستوى اإلنتاج األمثل التكلفة الكلية المتوقعمتوسط. 

أن نسبة اقتصاديات الحجم تزداد بزيادة مقدار ( ومنه يتضح 4)ووفقا  للصيغة السابقة تم التوصل للنتائج الموضحة في الجدول 
، وعند زيادة مقدار اإلنتاج بما يفوق القدر ا  طن (12.9) اإلنتاج وتصل أقصاها عند مستوى اإلنتاج الذي يدني التكاليف والبالغ

 ة اقتصاديات السعة تبدأ بالتناقص.الذي يدني التكاليف، فإن نسب
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، حيُث بلغ  ا  طن( 12.9%( عند مستوى اإلنتاج األمثل )100يات  الحجم المتحققة بلغت )أن  نسبة  اقتصاد(، 4يتبين من الجدول )
وهو أقل ما يمكن عند هذا المستوى، وكانْت قيمة مرونة دالة  ،( ل.س/ طن148673.08متوسط التكاليف الكلية المتوقع )

ويتبين أن   (1)التكاليف الكلية  يتناقص بازدياد حجم اإلنتاج )الذي يقل عن الحجم ط التكلفة الكلية متوس عند هذا المستوى،  
، فقد انخفض  متوسط ا  طن( 10.9( ل.س/ طن عند مستوى إنتاج )174833.63) متوسط التكلفة الكلية بلغاألمثل(، ففي حين 
ستوى لها والبالغ لتتناقص إ لى أدنى م طن( 11.9( ل.س/ طن عند مستوى إنتاج )155280.76التكلفة الكلية إ لى )

، وبعد اإلنتاج األمثل يشاهد أن متوسط التكلفة الكلية يبدأ ا  ( طن12.9( ل.س/ طن عند حجم اإلنتاج األمثل )148673.08)
 مع ( طن ويستمر باالرتفاع أيضا  16.9( ل.س/ طن عند مستوى إنتاج )251694.25اإلنتاج ليصبح ) حجم باالزدياد كلما ازداد
القة العكسية بين متوسط التكلفة الكلية وحجم اإلنتاج الذي يقل عن الحجم األمثل، والعالقة ج، هذا يشيُر إ لى العازدياد حجم اإلنتا

ز ذلك إشارة مرونة دالة التكلفة الكلية، حيُث ويعز   ،الطردية بين متوسط التكلفة الكلية وحجم اإلنتاج الذي يزيُد عن الحجم  األمثل
اج التي تقل عن الحجم األمثل، في حين تأخذ المرونات اإلشارة الموجبة عند البة عند مستويات اإلنتتأخذ المرونات اإلشارة الس

 (.1مستويات اإلنتاج التي تزيد عن الحجم  األمثل، أما عند مستوى الحجم األمثل فتأخذ مرونة دالة التكاليف القيمة )
 يات اإلنتاج األمثل في محافظة حمصمستولية لمحصول اللوز عند نسبة اقتصاديات السعة ومرونة دالة التكاليف الك .4جدول ال

 )طن(Qiمستوى اإلنتاج 
 متوسط التكاليف

  LRATCi ل.س/ طن 

نسبة اقتصاديات السعة 

Econ % 
  Eالمرونة 

6.9 382497.02 26.49 -0.4 
32.7 

7.9 311163.39 48.92 -0.65 

8.9 252774.94 67.27 -0.83 

33.6 9.9 207331.69 81.56 -0.86  

10.9 174833.63 91.78 -0.62  

11.9 155280.76 97.92 -0.0024  4.5 

12.9 148673.08 100 1 

14.9 

13.9 155010.58 98.01 2.15 

14.9 174293.28 91.95 3.2  

15.9 206521.17 81.81 3.98 

16.9 251694.25 67.61 4.47 

17.9 309812.52 49.34 4.73  
14.3 

18.9 380875.97 27 4.85 

 .الحجم اقتصاديات تقدير صيغة و المرونة تقدير وصيغة بالدراسة المقدرة التكاليف دوال على باالعتماد حسبت در:المص

عند مستويات مختلفة المبينة في الجدول  السعة( العالقة بين منحنى متوسط التكلفة الكلية ومنحنى اقتصاديات 1يوضح الشكل )
التي تمثل مستوى  ( 3)، والنقطة نا  ( ط8.9)( التي تمثل مستوى اإلنتاج 1من النقطة )ع المنحنيان عند كال  ( حيث يتقاط4)

المنطقة الممتدة ما ببن النقطتين السابقتين أعلى حالة من الكفاءة االقتصادية لكونها تمثل أعلى نسب  وتشكل، ا  طن (16.9)اإلنتاج 
وبلغت نسبة مزارعي العينة الواقع  ا ،طن( 16.9و 8.9)  ما بين وتراوح مستوى إنتاجها متحققة بين مستويات اإلنتاج األخرى،

الكفاءة  2إلى النقطة  1من إجمالي مزارعي العينة، وشكلت المنطقة الممتدة من النقطة  (%53)إنتاجهم ضمن هذه المنطقة 
نتاجه ليصل إلى الحجم األمثل، لما زاد المزارع من حجم إاالقتصادية المتزايدة والتي ترتفع فيها نسبة وفورات الحجم تدريجيا  ك

من إجمالي مزارعي العينة، في حين تمثل  %(33.6)، وبلغت نسبة مزارعيها ا  طن 12.9و 8.9وتراوح مستوى إنتاجها ما بين 
زاد وفورات الحجم تدريجيا  كلما  والتي تقل فيها نسبة ،الكفاءة االقتصادية المتناقصة 3 إلى النقطة 2المنطقة الممتدة ما بعد النقطة 

من إجمالي مزارعي % (14.9)وبلغت نسبة مزارعيها  ا ،طن 16.9و 12.9المزارع من حجم إنتاجه، وتراوح مستوى إنتاجها ما بين 
ينة، % من إجمالي مزارعي الع(32.7)عينة البحث، أما نسبة المزارعين الذين يحققون نسبا  دنيا من اقتصاديات الحجم فقد بلغت 
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حوالي  ا  طن (16.9)، في حين بلغت نسبة المزارعين المنتجين لمستويات إنتاج تزيد عن (ا  طن 8.9)فهم ينتجون بمستويات أقل من 
 ، فهم يحققون نسبا  متدنية من اقتصاديات الحجم حالهم حال المزارعين أصحاب اإلنتاج الصغير جدا .%(14.3)

 
 

 لمحصول اللوز في محافظة حمصلية في المدى الطويل واقتصاديات الحجم منحني متوسط التكاليف الك. 1شكل ال

 :المشاكل والمعوقات التي تواجه مزارعي اللوز في المنطقة المدروسة
في محافظة حمص فأخذت الظروف البيئية  المشاكل والمعوقات التي تعاني منها زراعة اللوزبينت نتائج تحليل االستبيانات أهم 

 ، وسنبين أهم األسباب مع ترتيبها حسب األهمية:)تسميد، مكافحة، تقليم( لممارسات الزراعية الخاطئةلاألدنى كانت النسبة األعلى و 
 (%.26صعوبة تأمين اليد العاملة في موسم القطاف باإلضافة إلى ارتفاع أجورها بنسبة ) -
تي تؤثر على كر وارتفاع الحرارة بشكل كبير صيفا  والظروف بيئية كالصقيع المبكر في الربيع واألمطار المتأخرة والصقيع المب -

 .(%22) نوعية اإلنتاج بنسبة
 %.(19) ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج من سماد ومواد مكافحة بنسبة -
 (%.17غياب الشركات التسويقية التخصصية ، التي تعنى بالتسويق الداخلي والخارجي بنسبة ) -
حفار الساق و دبور ثمار اللوز الغشائي وال يوجد  على أشجار اللوز وانتشارها بشكل كبير، مثلظهور بعض اآلفات التي تقضي -

 (%.10مكافحة فعالة لهذه اآلفات بنسبة )
 (%.6الممارسات الزراعية الخاطئة )تسميد، مكافحة، تقليم( مما يؤثر سلبا  على اإلنتاج بنسبة ) -

( مزارعا  51( مزارعين، واعتبر )69د )لم تكن على درجة عالية من االهتمام إال عنوأجمع أفراد العينة أن الوحدات اإلرشادية 
( مزارع على مزارعين أكثر خبرة منهم, واإلرشاد الخا  )الخبرة الشخصية( هو 84الصيدلية الزراعية مصدرا  لمعلوماتهم، واعتمد )

  المصدر الرئيس في نظر الباقين.
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 االستنتاجات:
 %( من66.11) التكاليف المتغيرة مساهمة نسبة أن أتضح حثالب عينة في لمحصول اللوز الكلية اإلنتاج تكاليف هيكل بدراسة
أجور  ارتفاع إلى المتغيرة التكاليف ارتفاع سبب %( ويعزى 33.89) الثابتة مانسبته التكاليف شكلت بينما، الكلية التكاليف إجمالي

 )األسمدة ومواد المكافحة(. اليد العاملة بالدرجة األولى، وارتفاع تكاليف
 وبلغ ا  ( طن12.9) األمثل لإلنتاج الحجم بلغ بينما، طنا   ( 6.7 ) نحو اللوز محصول لمزارعي يالحقيق اإلنتاج حجم معدل بلغ -

 تخفيض أنه يعني وهذا ،( دونم49.54) المثلى حجم المساحة بلغ بينما ،دونم (28.1) اللوز لمحصول ةيالحقيق المساحة معدل
 الواحدة، بينما المزرعة مستوى  على اإلنتاجية في التوسع يتطلب ممكن حد إلى أدنى اللوز محصول من الواحد الطن إنتاج لفةك

 ( ل.س/ طن.148673.08) بنحو زراعة اللوز في يستمر حتى المزارع يقبله الذي للسعر األدنى الحد يقدر
 الكمية بين موجبة هناك عالقة أن البحث لعينة العرض دالة قاقاشت على وباالعتماد المحصول عرض دراسة نتائج أوضحت -

 للكلفة األدنى الحد يقابل والذي،  ( ل.س/ طن148673.08) من أكبر السعر يكون  عندما البيع وسعر اللوز من المعروضة
 LRAC.المتوسطة 

 ،التكاليف يقلل% عند حجم األمثل الذي 100منحني اقتصاديات السعة يزداد بزيادة مقدار اإلنتاج المتحقق أن يصل أقصاه  إن   -
اقتصاديات السعة تزداد على طول الجزء المتناقص من متوسط  إن   .باالنخفاض كلما زاد اإلنتاج عن ذلك القدر وبعدها يبدأ

وسع في التالتكاليف الكلية، وهذا يعني أن المزارع بإمكانه تقليل متوسط تكلفة إنتاج وحدة المحصول من اللوز وذلك عن طريق 
وتراوحت منطقة الكفاءة ، ط التكاليف الكلية يحدث تناقص في اقتصاديات السعةحجم اإلنتاج، وبعد أدنى نقطة على منحنى متوس

، وبلغت نسبة مزارعي العينة الواقع إنتاجهم ضمن هذه المنطقة ا  ( طن16.9و 8.9االقتصادية لمزارعي عينة البحث ما بين )
 العينة. مزارعي(% من إجمالي 47ت حجوم )ين الذين لم يحققوا اقتصاديازارعالمينة، بلغت نسبة الع (% من إجمالي مزارعي53)

 التوصيات:
 إنتاجية زيادة خالل من لإلنتاج األمثل الحجم لتحقيق وذلك لمحصول اللوز اإلنتاج حجم زيادة على المزارعين توصية ضرورة
 .جوكذلك زراعة أصناف متفاوتة في موعد النض ،ومة للصقيعلمقاخاصة تلك ابزراعة األصناف المناسبة و ، الدونم
 المثلى المساحات نحو المزروعة المساحات حجم زيادة ،خالل من الكفاءة تحقق التي المثلى الحجوم تحقيق من المزارعين تمكين -

 .المزارعين بين االشتراك أو الدمج طريق عن وذلك ،لبحثاإليها  توصل التي
 ى لعناصر  اإلنتاج المستخدمة.المثل لتحديد المستويات، لمحصول اللوزدوال اإلنتاج وتقدير ضرورة تشخيص  -
ضرورة تدخل الدولة في تسعير اللوز كونه محصول اقتصادي هام، وأن يكون هناك اهتمام مباشر من الدولة و إيالء المزارع  -

ار وأسع ،قيام الدولة بدعم أسعار المنتجات الزراعيةو ق، التسويومساهمة الدولة في عملية  ،االهتمام أثناء موسم تسويق المحصول
 كبيرا  غير مستغل بالكفاءة المطلوبة.  ا  جزء ن أنقة الكفاءة االقتصادية، حيث تبيمن دخول منط المزارعينلتمكين المحروقات، 

ام الحقلية، لدفع المزارعين للتفكير قبل ام باأليلقيوا ،إعطاء اإلرشاد دورا  فاعال  في توعية المزارعين من خالل النشرات اإلرشادية -
ومدى  ،وخاصة في مناطق التوسع يجب أن يكون لدى المزارع فكرة أولية عن المتطلبات البيئية للشجرة ،مشروع زراعي الشروع بأي

، والجدوى ليل زراعتهامما يستدعي وصول التعليمات الفنية الصحيحة التي يوضحها د ،نجاح زراعتها في مناطق االنتشار الجديدة
 .االقتصادية من زراعتها على المدى الطويل
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 .السوري 
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Abstract 

The objective of this research is to study costs structure of almonds 

production in Homs governorate for the agricultural season 2015. To 

achieve the targets, the research depended on the econometric and statistical 

analysis of the primary data which was collected by interviews with the 

farmers of the studied region. The results of the cost structure analysis of the 

almonds production showed that the variable costs accounted approximately 

(66.11) % of total costs, while the fixed costs accounted (33.89) % of the 

total costs. The quantitative analysis showed that the optimal size of 

production that decreases the costs was (12.9) tons, but the optimum area 

was (49.54) dunum. The estimated elasticity of costs, amounted (1) at the 

optimum level of production, and the minimum price was calculated as 

(148673.08) sp/tons, and the function supply in long term was derived. A 

positive relationship between quantity supplied of almonds and price, when 

price is greater than (148673.08) sp/tons. Also, the results showed that the 

average cost decreases until it reaches to optimal level of production, while 

proportion economies of scale reach the maximum value 100% at optimum 

level of production average cost. 

Key Words: Almonds, Economies of scale, Function supply, Function of 

production costs in long-term. 
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