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الة إنتاج البرتقال في محافظ االقتصادي التحليل  ة الالذقية القياسي لدَّ

 (3)عبد هللا محمد ابراهيمو ( 2)محمود مصطفى عليوو ( 1)*المثنى عزيز حسن

الزراعية، الالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية  ، مركز بحوثدائرة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية(. 1)
 سورية.دمشق، 

 .سورية الالذقية، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين،(. 2)
دمشق، ، ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةفي الغاب الدراسات االقتصادية واالجتماعية دائرة بحوث(. 3)

 سورية.
 .(almouthanahasan@yahoo.comلكتروني: البريد اإل م. المثنى عزيز حسن،للمراسلة:  *)

 02/06/2018تاريخ القبول:    08/05/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
من خالل عينة عشوائية بسيطة مكونة  2017/2018ُأجريت الدراسة في محافظة الالذقية للموسم الزراعي 

الة اإلنتاج باستخدام نموذج " كوب دوغالس " لدراسة مزارعًا من مزارعي  352من  البرتقال، بهدف تقدير دَّ
العوامل المؤثرة في إنتاج البرتقال وقياس مرونة العناصر اإلنتاجية وتحديد المرحلة اإلنتاجية التي يتم فيها 

وتية والفوسفاتية وكمية وقد أظهرت الدراسة أنَّ تغيرات اإلنتاج تعود لكل من األسمدة العضوية واآلز  اإلنتاج.
وقد تبيََّن وجود تأثير ايجابي معنوي لكل من ُمدخالت اإلنتاج في األنموذج المطّبق، إذ أنَّ مياه الري، 

إلى زيادة كمية اإلنتاج  تؤدي % )عند ثبات كمية المدخالت األخرى(1زيادة كمية هذه المدخالت بنسبة 
صغر من الواحد الصحيح، مما يعني سيادة العالقة ذات أ ي، وه%0.52بمقدار مرونة اإلنتاج البالغة 

السعة اإلنتاجية المتناقصة، حيُث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة العناصر اإلنتاجية في العملية 
ت كما تبيََّن بأنَّ ُمدخال قتصادية.االمرحلة الاإلنتاجية، أي أنَّ اإلنتاج يتم في المرحلة اإلنتاجية الثانية، وهي 

كان  اإلنتاج ُتستخدم بكميات أقل من الكمية الموصى بها في البرنامج االرشادي إلنتاج الحمضيات، لذلك
البوتاسية،  وخاصةً مستلزمات اإلنتاج ودعم أسعار شرائها، والسيما األسمدة بأنواعها  من األهمية توفير

 ما يحقق اإلنتاج األمثل لشجرة البرتقال. ب، مواد المكافحة الحشرية والفطرية فضاًل عن
الة اإلنتاج، االقتصادي التحليل الكلمات المفتاحية:   .مرونة اإلنتاجالقياسي، البرتقال، دَّ

:المقدمة  
 725 برتقال ما قدرهال إنتاج بلغت كميةة الحمضيات عمومًا والبرتقال خصوصًا من الزراعات االقتصادية الهامة في سورية، إذ زراع عدّ تُ 

ل إنتاج محاوقد  ،اً ألف هكتار  26.3شجرة برتقال موزَّعة على مساحة قدرها  مليون  8نحو من  اً طن ألف فظة الالذقية من أصناف شكَّ
بلغ يالذي  يشغل البرتقالو  (.2016، اإلصالح الزراعيوزارة الزراعة و ) من إنتاج سورية اإلجمالي %87.3ما قدره  البرتقال المختلفة
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 سورية مثل المرتبة األولى بين صادرات أنواع الحمضيات لدى الكثير من دول العالم العربي ،اً مليون طن 81.7نحو إنتاجه العالمي 
 .(FAO, 2016) والواليات المتحدة األمريكية سبانياإيا و افريقأمثل جنوب مصر والمغرب، واألجنبيةو 

تضم مجموعة البرتقال أصناف عدة أهمها أبو صرة الذي ُتستخدم ثماره لالستهالك الطازج في الكثير من الدول، إذ يتميز بثماره الكبيرة 
وخاصة  ،ثماره على قيمة غذائية عالية من الفيتاميناتفضاًل عن احتواء  (.Manner et al., 2006والخالية من البذور وسهلة التقشير )

والعناصر المعدنية الضرورية لجسم اإلنسان )الخفاجي  A، إضافًة الحتواء عصيره على فيتامين 2Bو  1Bومجموعة فيتامين  Cفيتامين 
  .)1989والمختار، 

في إنتاج البرتقال، إذ أنَّ زيادة  ،واألسمدة العضوية ،لكل من مياه الري   يجابي  إ معنوي   ( في دراسته وجود تأثير  2013)حبيب، وقد بيََّن 
. بينما أدت %19.7% أدى عند ثبات كمية المدخالت األخرى إلى زيادة اإلنتاج بمقدار 100كمية كل من هذه المدخالت بنسبة قدرها 

 ،%. أما زيادة كمية مواد المكافحة الحشرية والفطرية بالنسبة ذاتها18.2إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة % 100ادة مساحة البرتقال بنسبة زي
المرحلة األخيرة من قانون تناقص  يمثلسراف في استخدام هذه المواد اإل أنَّ  مما يدل على ،%1.5تناقص اإلنتاج بنسبة  فأسهمت في

 الغلة.
كغ،  90 شجرة البرتقال قد بلغ إلى أنَّ متوسط إنتاجُتشير  2016لعام حصائيات وزارة الزراعة واالصالح الزراعي إ وعلى الرغم من أنَّ 

ستخدام الطرائق بانتاجية اإلود لرفع كغ/شجرة، األمر الذي يستوجب بذل الجه 150والذي يبلغ  المأمول الشجرة دون إنتاج إال أنَّه ما زالَ 
المناسبة لخدمة هذه األشجار وتشجيع المزارعين على العناية بها، حيُث تستجيب هذ الشجرة للتسميد باألسمدة المركبة التي تحتوي على 

استخدام نسب متوازنة من هذا السماد ثمارها، وتتأثر كمية اإلنتاج ونوعية الثمار بإالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بدرجة كبيرة في نموها و 
(Zayan et al., 1989 كما تتباين كمية اإلنتاج وصفاته النوعية في أصناف الحمضيات باختالف مستويات النتروجين والفوسفور .)

دخالت العملية اإلنتاجية لدراسة العالقة بين مُ  هذا البحث(، ومن هنا كانت أهمية Chen et al., 1999والبوتاسيوم المضافة للتربة )
وبالتالي ، دخالتدخالت، أو الحصول على مستوى معين من اإلنتاج بأقل قدر من المُ ومخرجاتها لتعظيم اإلنتاج من كمية معينة من المُ 

  نوعية الثمار. في زيادة اإلنتاجية وتحسين تأثير كمية عناصر اإلنتاج المضافة توضيح
 مشكلة البحث:

وجود تباين كبير في كمية المدخالت المستخدمة من قبل المزارعين في إنتاج البرتقال، ويعود السبب في ذلك  فيمشكلة البحث  تتمثل
إلى صعوبة الحصول على بعض المدخالت كاألسمدة المعدنية والعضوية ومواد المكافحة وارتفاع تكاليفها، فضاًل عن عدم توفر اليد 

  .وارتفاع تكاليف المستأجرة نتيجًة لظروف األزمة السورية، األمر الذي أدى إلى تباين إنتاج البرتقال بين مزارع وآخر ،العائلية العاملة
باستخدام  للبرتقال المرحلة اإلنتاجيةتحديد و  ،وقياس مرونة العناصر اإلنتاجية ،إنتاج البرتقال فيدراسة العوامل المؤثرة  يهدف البحث إلى

 .نموذج "كوب دوغالس" وتحديد الكميات المثلى من مدخالت اإلنتاج
 البحث: منهجية

 منطقة الدراسة:  -1
المالئمة لزراعة الحمضيات عمومًا والبرتقال خصوصًا، والتي تعد أهم منطقة  في محافظة الالذقية المنطقة الساحلية تمَّ تنفيذ البحث في

 633لزراعة الحمضيات في الجمهورية العربية السورية، حيث تشغل محافظة الالذقية المرتبة األولى من حيث إنتاج البرتقال وبما يقدر 
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. وتتميز المنطقة باعتدال مناخها 2016إلحصائيات عام تبعًا  اً هكتار ألف  22.1مزروعة بما يقدر ، ومن حيث المساحة الاً طنألف 
، إضافًة لتوفر المعلومات الزراعية ألف أسرة زراعية 60ألكثر من بالنسبة  كمصدر دخل فضاًل عن أهمية الحمضياتالعام، على مدار 

 المطلوبة لدى المزارعين. الفنية والخبرة
 طرائق البحث: 

 االعتماد على نوعين من البيانات:: تمَّ البيانات مصادر
ومديرية  ،ةة السنوية الزراعياإلحصائيثانوية: من خالل البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة واالصالح الزراعي والمجموعة بيانات  -1

 .(FAO)، ومنظمة األغذية والزراعة العالمية الزراعة في محافظة الالذقية
استمارة استبيان أُعدت لغرض المقابلة الشخصية مع عينة عشوائية بسيطة من مزارعي من خالل  البياناتتمَّ جمع بيانات أولية:  -2

 ،التحليل الوصفي لُمدخالت اإلنتاج ( إلجراءSpssبرنامج )وتحليلها باستخدام مزارعًا،  352البرتقال في محافظة الالذقية بلغ حجمها 
الة اإلنتاج تبعاً Step-wise)أسلوب  واستخدام (F-testواختبارات ) (T-testاختبارات )و   ( لتقدير نموذج االنحدار المتعدد، وتحديد دَّ
وال شيوعاً في تقدير العالقة بين المدخالت والمخرجات في القطاع الزراعي، لقياس مرونات كوب دوغالسنموذج "ل " والتي تعد من أكثر الدَّ

الة إنتاج  العناصر اإلنتاجية الداخلة في العملية اإلنتاجية، حيثُ  من الصيغة األّسية األساسية إلى  بعد تحويلها " كوب دوغالس "تأخذ دَّ
 (:Fraser, 2002الصورة اآلتية ) المزدوجة الصيغة الخطية اللوغاريتمية

nLn Xnβ+ …… +  2Ln X2β+  1Ln X1β+  0βLn(Y) =  
 .المرونات اإلنتاجية: nβ المؤثرة(،المتغيرات المستقلة )العوامل : nX، تابع اإلنتاج: Y حيُث أنَّ 

وقد تمَّ الكشف عن المشكالت القياسية وطرق معالجتها من خالل استخدام اختبار "دربن واتسون" للتأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط 
وجود مشكلة االرتباط  ُتبّين عدموالتي  2Rبقيمة  ( المعنوية للمتغيرات المستقلة مقارنةً tقيمة )ومالحظة ، (Correlation-Auto) الذاتي

 .مكانية الكشف عنها من خالل اختبار كالينإفضاًل عن  (Multi-Collinearityالخطي المتعدد )
 النتائج والمناقشة:

 اإلنتاج ضمن عينة الدراسة: لمدخالت التحليل الوصفي -أوالا 
 األسمدة العضوية: -1

في أواخر فصل الخريف  ، حيُث ُيضاف السماد العضوي المتخمرشجرة الحمضياتلألسمدة العضوية دور هام جدًا في نمو وإثمار 
األسمدة العضوية، بينما  ُيضف لم %( من مزارعي العينة5.7نتائج أنَّ )الوُتظهر  ،دونم كل سنتين مرة/3م 5 – 3بمعدل  )تشرين الثاني(

 5سنتين لتصل إلى  منضافة ، ولكن نتيجًة لظروف األزمة وارتفاع أسعار األسمدة العضوية فقد ازدادت فترة اإلمنهم%( 94.3أضاف )
أضافوا  %( من مزارعي العينة55.7) مقابل %( من العينة،17.2ثالث سنوات لدى )%( من مزارعي العينة، و 27.1سنوات لدى )

دونم، بينما أضاف /3م 3%( من مزارعي العينة قد أضافوا أقل من 52.8َن بأنَّ )تبيَّ  السماد العضوي خالل السنتين األخيرتين، كما
 دونم. /3م 5%( من مزارعي العينة قد أضافوا ما قدره 17.2دونم، وفقط )/3م 4 – 3%( منهم بين 30.1)

نًة مع الكمية الموصى بها وفقًا انخفاض كمية األسمدة العضوية المضافة لشجرة الحمضيات في عينة الدراسة مقار  وما سبق ُيشير إلى
 :السماد العضوي  من للدونم المضافة لكميةلتبعًا  في عينة الدراسة نسبة المزارعين (1)ويوضح الشكل  للبرنامج االرشادي.
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 من السماد العضوي للدونم . نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً للكمية المضافة1الشكل 

 المعدنية:األسمدة  -2
 وهي: من أجل نموها وإثمارها( N, P, Kتحتاج شجرة الحمضيات لألسمدة المعدنية الرئيسية )

وذلك الرتباط إنتاج الثمار بالتغذية اآلزوتية حتى حدود  ،العنصر الغذائي األكثر أهمية بالنسبة لشجرة الحمضياتيعدُّ اآلزوت  :اآلزوت
%(، وذلك لدوره في 33.5سنوات من سماد نترات األمونيوم ) 10كغ/شجرة في عمر  3.3كغ آزوت صافي للشجرة، أي ما يعادل  1

%( منهم 52.9%( من مزارعي العينة لم يستخدموا السماد اآلزوتي، وأنَّ )4.3تحريض النمو وتشجيع اإلزهار واإلثمار، وقد تبيََّن أنَّ )
كغ/شجرة، بينما أضاف باقي أفراد العينة  2مزارعي العينة أضاف  %( من27.1فقط )كغ/شجرة من سماد اليوريا، و  2قد استخدم أقل من 

كغ/شجرة. وبالتالي يتبيَّن انخفاض كمية األسمدة اآلزوتية  3 – 2.5%( كمية من السماد اآلزوتي تراوحت بين 15.7والذين نسبتهم )
راسة نسبة المزارعين في عينة الد (2)يوضح الشكل  .المستخدمة في عينة الدراسة مقارنًة بالكميات الموصى بها وفقًا للبرنامج االرشادي

 .من السماد اآلزوتي تبعًا للكمية المضافة للشجرة
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 . نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً للكمية المضافة للشجرة من السماد اآلزوتي2الشكل 

عنصر الفوسفور دورًا هامًا في تركيب األحماض األمينية التي تعد جزءًا من تركيب البروتينات النووية الموجودة في ل الفوسفور:
الكروموزومات النباتية، إضافًة لدوره في انقسام وتكاثر الخاليا، فضاًل عن دوره في التمثيل الغذائي، حيُث يعد هذا العنصر ضروري 

 – 0.25والتبكير في النضج، وتتراوح الكمية الموصى بها من عنصر الفوسفور بين ) ،نوعية الثماروتحسين  ،وعقد الثمار ،لإلزهار
سنوات من سماد سوبر فوسفات، وقد أظهرت نتائج  10كغ/شجرة في عمر  1 – 0.5( كغ فوسفور صافي للشجرة، أي ما يعادل  0.5

%( من مزارعي العينة أقل 10.2السماد الفوسفاتي، في حين أضاف ) %( من مزارعي العينة لم يضيفوا28.6تحليل عينة الدراسة بأنَّ )
%( منهم كمية من سماد 8.4كغ/شجرة، في حين أضاف ) 0.5%( منهم أضاف سوبر فوسفات بما قدره 52.8)كغ/شجرة، و 0.5من 

لكمية الموصى بها حسب البرنامج كغ/شجرة، وبالتالي فإنَّ اضافة السماد الفوسفاتي يتم بنسبة أقل من ا 1سوبر فوسفات بما يعادل 
%( من المزارعين، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار األسمدة وصعوبة الحصول عليها 38.8االرشادي لدى نسبة كبيرة قدرها )

 .سماد الفوسفاتينسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعًا للكمية المضافة للشجرة من ال (3)يوضح الشكل  نتيجًة لظروف األزمة السورية.

 
 . نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً للكمية المضافة للشجرة من السماد الفوسفاتي3الشكل 

4.30%

52.90%

27.10%

15.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

كغ0 كغ2أقل من  كغ2 كغ3-2.5

نسبة المزارعين

28.60%

10.20%

52.80%

8.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

كغ0 كغ0.5أقل من  كغ0.5 كغ1

نسبة المزارعين



 

Hasan et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 131-144 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  144-131(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  حسن 136

في تحقيق النمو المثالي للثمار، إضافًة لدوره المباشر في التمثيل الغذائي في إنتاج السكر  استخدام الكميات المثلى منه ُيسهم البوتاس:
ُيشير البرنامج م الثمار عن الحجم الطبيعي، وتكوين البروتين، في حين أنَّ نقص البوتاس يؤدي إلى انخفاض كمية اإلنتاج ونقص حج

%( من 80سنوات، وُتبين عينة الدراسة بأنَّ ) 10كغ/شجرة في عمر  1اس هي رشادي إلى أنَّ الكمية الموصى بها من سلفات البوتاإل
 المزارعين لم يستخدموا األسمدة البوتاسية وذلك لعدم توفرها خالل موسم الدراسة، في حين اقتصرت اإلضافة لدى المزارعين الذين يمتلكون 

%( منهم أضاَف 12.9كغ/شجرة، و) 1من مزارعي العينة أقل من %( 5.7كمية من السماد البوتاسي من المواسم السابقة، حيُث أضاَف )
نسبة المزارعين في عينة  (4)و يوضح الشكل  .غ/شجرةك 1.5%( منهم كمية قدرها 1.4كغ/شجرة، في حين أضاَف ) 1كمية قدرها 

 .الدراسة تبعًا للكمية المضافة للشجرة من السماد البوتاسي

 
 نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً للكمية المضافة للشجرة من السماد البوتاسي .4الشكل 

 مواد المكافحة: -3
ة واألمراض الطفيلية التي تسببها الفطريات أو البكتيريا أو الفيروسات، إضافًة ُتصاب أشجار الحمضيات بأنواع مختلفة من اآلفات الحشري

همال عملية المكافحة إلى إ وقد يؤدي  العزيق والتعشيب، ب ميكانيكياً  باستخدام المبيدات المتخصصة أو ميائياً يك لمكافحة األعشاب الضارة
 .% من اإلنتاج الكلي30 – 20نحو بانخفاض كمية اإلنتاج 

من أهم هذه األمراض هي اإلصابة بالحشرات القشرية والشمعية والعناكب، إضافًة لألمراض الفطرية كالتصّمغ على الحمضيات. وقد 
صناف اتجهت أساليب المكافحة في سورية خالل الفترة األخيرة إلى استخدام البرامج المتكاملة للمكافحة الحيوية، من خالل استخدام األ

من إزالة بقايا التقليم والتعقيم، واستخدام المصائد الهرمونية. فضاًل عن ما تمَّ استخدامه في  ،اتباع األساليب الزراعية الجيدةالمقاومة، و 
من خالل تربية هذه الطفيليات والمفترسات في  ،مجال المكافحة الحيوية من نشر لألعداء الحيوية في مختلف مناطق زراعة الحمضيات

خاصًة خالل  ،وتوزيعها على بساتين المزارعين، والتي كان لها كبير األثر في الحد من انتشار األمراض ،مراكز تربية األعداء الحيوية
نتيجًة لظروف األزمة، مما دفَع  2010الموسم الحالي الذي ارتفعت فيه أسعار المبيدات بنسبة تجاوزت عشرة أضعاف سعرها في عام 

بحيث لم يظهر تأثيرها المعنوي في كمية اإلنتاج،  ،اإلحجام عن شراء المبيدات أو استخدامها بكميات قليلة جداً  أغلب المزارعين إلى
الة اإلنتاج. وبالتالي لم  يتم تضمينها ضمن دَّ
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لمتبقية والبالغة %( من المزارعين لم يستخدموا المبيدات الحشرية خالل موسم الدراسة، وأنَّ النسبة ا28.6عينة الدراسة بأنَّ )بيَّنت 
%( 38.6ستخدم لدى )%( قد استخدمت كمية قليلة جدًا من مبيدات العناكب. وكذلك األمر بالنسبة للمبيدات الفطرية التي لم تُ 71.4)

خدمت استُ  %(. أما فيما يتعلق بالمبيدات العشبية فقد61.4خدمت بكمية قليلة لدى باقي المزارعين والبالغة نسبتهم )من مزارعي العينة، واستُ 
%( من مزراعي 25امتنَع )%( على العزيق والتعشيب اليدوي، و 22.9%( من مزارعي العينة، فيما اعتمد المزارعين بنسبة )52.1لدى )

 .التعشيب اليدوي ألشجار الحمضياتاستخدام المبيدات العشبية أو إجراء عملية العزيق و  العينة عن
 مياه الري: -4

 للشجرةتختلف كمية مياه الري الواجب تقديمها حيُث ة في نمو وإنتاج أشجار الحمضيات، مياه الري وكميتها من أهم العوامل المؤثر  ُتعدُّ 
مة  إذباختالف المعامل الحراري للمنطقة، واختالف الوقت من السنة تبعًا لتغيرات درجة الحرارة من شهر إلى شهر،  أنَّ كمية المياه المقدَّ

مة في أيار ونيسان وأيلول نظرًا الرتفاع درجة الحرارة من جهة والعتبار أنَّ الثمار خالل هذه خالل شه ر تموز وآب أكبر من تلك المقدَّ
 الفترة تمر بمرحلة االنقسام الخلوي من جهة ثانية، وبالتالي فإنَّ نقص كمية مياه الري يؤدي إلى خسارة في كمية اإلنتاج نتيجة الحصول

 يرة الحجم.على ثمار صغ
 21السنة، أي بمعدل رية واحدة كل /اتري 9بأنَّ متوسط عدد الريَّات بالتنقيط خالل الموسم قد بلغ  عينة الدراسة بيانات تحليل وُيبين

يوم، وبالتالي بلغ  27سنة، أي بمعدل رية واحدة كل /اتري 7يوم، بينما بلغ متوسط عدد الريَّات في حالة الري السطحي بالغمر ما قدره 
%( من مزارعي العينة، وتراوحت 42.9دونم لدى )/3م 400أقل من ب عتتوزَّ  دونم/سنة،/3م 603.7متوسط كمية مياه الري نسبيًا ما قدره 

 800-601تراوحت بين  الري بكمية مياه %( من المزارعين10استخدم ) %( منهم، في حين18.6دونم لدى )/3م 600 -400بين 
ُيشير البرنامج اإلرشادي إلى أنَّه يمكن الحصول على و  العينة.%( من مزارعي 28.6دونم عند )/3م 800، ووصلت أكثر من دونم/3م

وحدة  2728دونم/سنة، عند معامل حراري بحدود /3م 650 – 350أعلى إنتاج من خالل ري األشجار بكمية من المياه تتراوح بين 
ت، عند ري األشجار بكمية من المياه وحدة فهرنهاي 3148فهرنهايت، بينما يتم الحصول على أعلى كمية إنتاج عند معامل حراري قدره 

 .نسبة المزارعين في العينة تبعًا لكمية مياه الري المستخدمة في الدونم (5)ويوضح الشكل  دونم/سنة./3م 925 – 775تتراوح بين 

 
 . نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً لكمية مياه الري المستخدمة في الدونم5الشكل 
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 الزراعي:العمل  -5
تبيَّن من تحليل حيُث  تختلف عدد ساعات العمل الزراعي باختالف العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارع لخدمة أشجار الحمضيات،

عمل يوم  15.9وبما يعادل ساعة عمل يدوي،  127 هو خالل الموسملدونم الواحد بيانات العينة بأنَّ متوسط عدد ساعات العمل في ا
 100%( من مزارعي عينة الدراسة، في حين تراوحت بين 14.3ساعة/دونم لدى ) 100وقد بلغت ساعات العمل اليدوي أقل من  ،زراعي

ساعة/دونم  150وأكثر من ، %( منهم28.6ساعة/دونم لدى ) 150 – 126وبين %( من المزارعين، 41.4ساعة/دونم لدى ) 125 –
 – 53قدره  توسطبموالتقليم والري  القطافنسبيًا لكل من  عدد ساعات العمل ترتفع (. إذ15.7تهم )لدى باقي مزارعي العينة البالغة نسب

 3_  4_  9 _ 10 البالغةوالمكافحة والتعشيب  العضوي والمعدني عمليات التسميدمقارنًة ب على الترتيب، ساعة/دونم 19 - 30
إلهمال المزارعين لبعض العمليات الزراعية نتيجًة النخفاض الكفاءة االقتصادية خاصًة في ظل األزمة التي أدت ، التواليساعة/دونم على 

، وارتفاع أجور اليد في األسواق من ناحية عدم توفر بعضهامواد المكافحة و وارتفاع أسعار األسمدة و خالل المواسم السابقة،  للحمضيات
 .توّزع نسبة المزارعين تبعًا لساعات العمل اليدوي في الدونم (6)ويوضح الشكل  العاملة الزراعية من ناحية أخرى.

 
 . نسبة المزارعين في عينة الدراسة تبعاً لعدد ساعات العمل اليدوي في الدونم6الشكل 

الة إنتاج البرتقال: اإلحصائيالتقدير  -ثانياا   لدَّ
الة اإلنتاج تقدير مدى كفاءة استخدام الموارد الزراعية الرئيسية من خالل تحد يتم التي تتيح تقدير عوامل اإلنتاج من خالل افتراض يد دَّ

الة اإلنتاج، التي يتم تقديرهانموذج " كوب_ دوغالس" كتعبير عن  (، وذلك باعتبار كمية OLSبطريقة المربعات الصغرى االعتيادية ) دَّ
اخلة في تكوينه )Yهي المتغير التابع )اإلنتاج  ( كمتغيرات مستقلة، حيُث يمكن تمثيل iiX :5,..,1,2=(، ومجموعة عناصر اإلنتاج الدَّ

 هذه العالقة بالصيغة الرياضية اآلتية:
5LnX5+b 4LnX4+b 3LnX3+ b2 LnX2+ b 1LnX1+ b 0Ln Y=b 

:  دونم(/3األسمدة العضوية )م: كمية 1X  : كمية اإلنتاج )كغ/دونم(.Y  حيُث أنَّ
2X    )كغ/دونم( 3: كمية األسمدة اآلزوتيةX)كمية األسمدة الفوسفاتية )كغ/دونم : 
4X5دونم(           /3: كمية مياه الري )مX)عدد ساعات العمل )ساعة عمل : 
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وال اإلنتاجية لمجموعة البرتقال، تمَّ تقسيم المساحة المزروعة و  بأصناف البرتقال إلى ثالث فئات حيازية تبعًا لتوزع المساحة في لتقدير الدَّ
عوامل العينة، حيُث ُدرست خاللها ُمعامالت االرتباط البسيطة لكل فئة حيازية بين كل من كمية اإلنتاج والُمعّبر عنها كمتغير تابع، وبين ال

قة االرتباطية تمَّ استبعاد بعض المتغيرات المستقلة عند دراسة المفترض تأثيرها في اإلنتاج كمتغيرات مستقلة، وبناًء على نتيجة العال
وال اإلنتاجية لكل فئة حيازية م الة، وفيما يلي الدَّ ن مجموعة االنحدار المتعدد، واستخدمت الصورة اللوغاريتمية المزدوجة في التعبير عن الدَّ

 البرتقال:
الة إن •  دونم: 5من  تاج البرتقال للفئة الحيازية أقلدَّ

الةكغ/دونم، وتشير  2995الفئة من الحيازة هذه بلَغ متوسط اإلنتاجية في  بأنَّه تم اختيار المتغيرات التفسيرية األكثر تأثيرًا على اإلنتاج  الدَّ
باط والمتمثلة بكمية األسمدة العضوية، وكمية األسمدة اآلزوتية، وكمية األسمدة الفوسفاتية، وكمية مياه الري، التي أثبتت وجود عالقة ارت

 تية: %، حيُث تمَّ التعبير عنها بالصيغة اآل1معنوية عند مستوى معنوية 
4+ 0.045LnX 3+ 0.022LnX2 + 0.083LnX 1=3.059 + 0.329LnX Oranges 1 Ln Y 

**(3.67)          **(3.56)        **(6.77)      **(15.98)      **t   (102.9)                                       
*D.W = (1.904)       = 0.88 2R            **F = (183.11) 

اخلة في النموذج، بينما 88بأنَّ  اإلحصائييتبين من خالل التحليل  % من هذه التغيرات 12% من تغيرات اإلنتاج تعود إلى العوامل الدَّ
معنوية النموذج عند مستوى معنوية  F. وقد أثبت اختبار 0.88بلغت قيمة معامل التحديد  وقدتعود لعوامل أخرى لم يتضمنها النموذج، 

 كما ُتبين قيمة "دربن واتسون" عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي ،ي يمكن االعتماد على هذا النموذج لغرض التقدير%، وبالتال1
الةالداخلة في النموذج بأنَّ جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في  للمعامالت tاختبار ويوّضح  ،%5عند مستوى ثقة  معنوية عند  الدَّ

)مع % 1تشير مرونات اإلنتاج إلى أنَّ كل زيادة قدرها و رت هذه المتغيرات بشكل طردي في كمية اإلنتاج، %، حيُث أثَّ 1مستوى معنوية 
، 0.329 في كمية األسمدة العضوية واآلزوتية والفوسفاتية ومياه الري، تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرهاافتراض ثبات العوامل األخرى( 

(، وهو أصغر من الواحد الصحيح، 0.48، في حين بلغ معامل المرونة اإلجمالي )التواليلكل منها على  0.045، 0.022، 0.083
نَّ مما يعني سيادة العالقة ذات السعة اإلنتاجية المتناقصة، حيُث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة الزيادة في العناصر اإلنتاجية، أي أ

  ي المرحلة اإلنتاجية الثانية وهي مرحلة اقتصادية من ناحية استخدام المدخالت.اإلنتاج يتم ف
الة إنتاج البرتقال •  دونم: 10من  دونم وألقل 5للفئة الحيازية من  دَّ

الةكغ/دونم، وتشير  3741بلغ متوسط اإلنتاجية في هذه الفئة من الحيازة ما قدره  لى اإلنتاج كانت ر تأثيرًا عإلى أّن المتغيرات األكث الدَّ
% لكل من 1كل من كمية األسمدة اآلزوتية، والفوسفاتية، وكمية مياه الري، والتي أثبتت وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية 

الة% لكمية األسمدة الفوسفاتية. وفيما يلي صيغة 5األسمدة اآلزوتية وكمية مياه الري، وعند مستوى   :الدَّ
 4+ 0.210LnX3 + 0.068LnX 2=2.461 + 0.248LnX Oranges 2 Ln Y 

          **(4.73)       *(2.20)      **(2.86)      **t   (16.8)                                                   
*D.W = (2.021)          = 0.66 2R             **F = (19.55) 
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اخلة في النموذج، 66بأنَّ  اإلحصائييتبين من خالل التحليل  بلغت قيمة معامل التحديد  حيثُ % من تغيرات اإلنتاج تعود إلى العوامل الدَّ
كما ُتبين قيمة "دربن واتسون" عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي %، 1معنوية النموذج عند مستوى معنوية  F. وقد أثبت اختبار 0.66
الةالمتغيرات المستقلة الداخلة في فقد أظهَر معنوية الداخلة في النموذج  للمعامالت tاختبار أما  ،%5ند مستوى ثقة ع للبواقي حيُث  ،الدَّ

)مع افتراض ثبات العوامل % 1تشير مرونات اإلنتاج إلى أنَّ كل زيادة قدرها و رت هذه المتغيرات بشكل طردي في كمية اإلنتاج، أثَّ 
لكل منها على  0.21، 0.068، 0.248 في كمية األسمدة اآلزوتية والفوسفاتية ومياه الري، تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرهااألخرى( 

لواحد الصحيح، حيُث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة الزيادة (، وهو أصغر من ا0.53، في حين بلغ معامل المرونة اإلجمالي )التوالي
  في العناصر اإلنتاجية، أي أنَّ اإلنتاج يتم في المرحلة اإلنتاجية الثانية وهي مرحلة اقتصادية من ناحية استخدام المدخالت.

الة إنتاج البرتقال للفئة الحيازية من  •  دونم وأكثر: 10دَّ
الةكغ/دونم، وتشير  4227بلغ متوسط اإلنتاجية في هذه الفئة من الحيازة ما قدره  ر تأثيرًا على اإلنتاج كانت إلى أّن المتغيرات األكث الدَّ

% لكمية 1كل من كمية األسمدة اآلزوتية، والفوسفاتية، وكمية مياه الري، والتي أثبتت وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية 
الة% لكمية األسمدة اآلزوتية والفوسفاتية. وفيما يلي صيغة 5اه الري، وعند مستوى مي  :الدَّ

 4+ 0.262LnX3 + 0.124LnX 2=2.326 + 0.243LnX Oranges 3 Ln Y 

          **(4.849)           *(3.29)        *(3.45)      **t   (15.17)                                                 
*D.W = (1.689)        = 0.92 2R            **F = (24.27) 

اخلة في النموذج، 92بأنَّ  اإلحصائييتبين من خالل التحليل  بلغت قيمة معامل التحديد  حيثُ % من تغيرات اإلنتاج تعود إلى العوامل الدَّ
كما ُتبين قيمة "دربن واتسون" عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي %، 1معنوية النموذج عند مستوى معنوية  F. وقد أثبت اختبار 0.92
رت هذه المتغيرات بشكل طردي في يُث أثَّ ، حالداخلة في النموذج لمعامالتمعنوية ا tاختبار  أظهرَ  وكذلك ،%5عند مستوى ثقة  للبواقي

في كمية األسمدة اآلزوتية )مع افتراض ثبات العوامل األخرى(  %1لى أنَّ كل زيادة قدرها تشير مرونات اإلنتاج إو كمية اإلنتاج، 
، في حين بلغ معامل المرونة التواليلكل منها على  0.262، 0.124، 0.243 والفوسفاتية ومياه الري، تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرها

(، وهو أصغر من الواحد الصحيح، حيُث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة الزيادة في العناصر اإلنتاجية، أي أنَّ اإلنتاج 0.63اإلجمالي )
  استخدام المدخالت.يتم في المرحلة اإلنتاجية الثانية وهي مرحلة اقتصادية من ناحية 

الة اإلنتاج الكّلية لمجموعة البرتقال: •  دَّ
الةكغ/دونم، وتشير  3243بلغ متوسط إنتاجية مجموعة البرتقال ما قدره  اإلنتاج كانت كل من كمية  فير تأثيرًا إلى أّن المتغيرات األكث الدَّ

%. وفيما يلي 1أثبتت وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية  األسمدة العضوية، واآلزوتية، والفوسفاتية، وكمية مياه الري، والتي
الةصيغة   :الدَّ

4+ 0.061LnX 3+ 0.032LnX2 + 0.086LnX 1=3.01 + 0.341LnXOranges  Ln Y 

**(4.25)          **(4.17)        **(5.47)      **(14.51)      **t   (83.12)                                      
*D.W = (1.457)          = 0.82 2R            **F = (168.02) 
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اخلة في النموذج82بأنَّ  اإلحصائييتبين من خالل التحليل   البالغة قيمة معامل التحديدتبعًا ل % من تغيرات اإلنتاج تعود إلى العوامل الدَّ
كما ُتبين قيمة "دربن واتسون" عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي %، 1معنوية النموذج عند مستوى معنوية  F. وقد أثبت اختبار 0.82
الةالداخلة في النموذج بأنَّ  المتغيرات المستقلة الداخلة في  للمعامالت tبيََّن اختبار و   %،5عند مستوى ثقة  للبواقي حيُث  ،معنوية الدَّ

)مع افتراض ثبات العوامل % 1تشير مرونات اإلنتاج إلى أنَّ كل زيادة قدرها و ردي في كمية اإلنتاج، رت هذه المتغيرات بشكل طأثَّ 
، 0.032، 0.086، 0.341 اآلزوتية والفوسفاتية ومياه الري، تؤدي إلى زيادة في اإلنتاج قدرهاو  العضوية في كمية األسمدةاألخرى( 

(، وهو أصغر من الواحد الصحيح، مما يعني سيادة العالقة 0.52، في حين بلغ معامل المرونة اإلجمالي )التواليلكل منها على  0.061
يتم في المرحلة ذات السعة اإلنتاجية المتناقصة، حيُث يزداد اإلنتاج بنسبة أقل من نسبة الزيادة في العناصر اإلنتاجية، أي أنَّ اإلنتاج 

حسب الفئات  ملخص دوال إنتاج البرتقال (1) ويوضح الجدول اإلنتاجية الثانية وهي مرحلة اقتصادية من ناحية استخدام المدخالت.
 .الحيازية

 وال إنتاج البرتقال حسب الفئات الحيازيةدَّ ُملخَّص  .1الجدول 

الة فئة الحيازة  اإلنتاجمرونة  2R F معادلة الدَّ
0.022LnX2 + 0.083LnX 1=3.059 + 0.329LnX Ln Y +3  + الحيازة األولى

40.045LnX 

 
 

0.88 **183.11 0.48 
 0.210LnX3 + 0.068LnX 2=2.461 + 0.248LnX Ln Y +4 الحيازة الثانية

 
 

0.66 **19.55 0.53 
 40.262LnX+ 3 + 0.124LnX 2=2.326 + 0.243LnX Ln Y الحيازة الثالثة

 
 

0.92 **24.27 0.63 
0.032LnX2 + 0.086LnX 1=3.01 + 0.341LnX n YL +3  + الحيازة الكلية

40.061LnX 
0.82 **168.02 0.52 

 .2017/2018 عينة الدراسةل اإلحصائينتيجة التقدير المصدر: 

وال المقدَّ  رة نسبة  2Rالمحسوبة، كما ُتبين قيمة  F% تبعًا لقيمة 1رة معنوية عند مستوى معنوية يتبيَّن من خالل الجدول بأنَّ جميع الدَّ المقدَّ
وتبعًا لوجود عالقة طردية موجبة بين  وتشير قيمة مرونة اإلنتاج تأثير العوامل المستقلة من مدخالت اإلنتاج بالمتغير التابع المتمثل باإلنتاج،

بما ُيسهم في زيادة كمية اإلنتاج الكلية إلى الحد الذي  ،المستخدمة كمية مدخالت اإلنتاج مكانية زيادةإلى إ المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
دة الكمية من مدخالت فيها زيا والتي تؤدي ،اديةودون الوصول للمرحلة الثالثة غير االقتص ،ُيبقي اإلنتاج ضمن المرحلة اإلنتاجية الثانية

 اج الكلية.كمية اإلنتإلى تناقص  اإلنتاج
 أشارد توافقت نتائج الدراسة مع العديد من الدراسات واألبحاث التي أّكدت الدور االيجابي لألسمدة المعدنية في زيادة كمية اإلنتاج، حيُث وق

 ، كماكغ/شجرة 0.5 بالمستوى كغ/شجرة أدى إلى زيادة كمية اإلنتاج مقارنًة  1إلى أنَّ اضافة السماد اآلزوتي بمستوى قدره ( 2014)محمد، 
 وبيَّنَ . التواليعلى  )0.95، 0.96، 0.98( وكمية اإلنتاج قدرها )N, P, Kعالقة ارتباط موجبة قوية بين محتوى األوراق من العناصر) دَ ج  وُ 
(Nathand Mohan, (1995  س الذي ُيحّسن من شجار، فضاًل عن البوتايجابي وكبير جدًا في تحسين اإلنتاج ونمو األإأنَّ لآلزوت دور

( Patil et al., 2004)( وZerkoun et al., 2003كل من )يادة حجمها، إضافًة إلى توافق النتائج مع ز ُيسهم في نوعية الثمار و 
وتحتاجه الحمضيات أكثر من أي عنصر  ،اإلنتاج فيآلزوت تأثير كبير لعلى أنَّ أكدوا  الذين ( Srivastava and Shyam, 2004)و

من غذائي آخر الرتباطه بالعمليات الوظيفية الهامة كالنمو واإلنتاج، وحيُث أنَّ نقصه يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج. كما ظهَر تأثير اآلزوت 
 ,.Quaggio et alالحلو )( بين حجم التاج وكمية المحصول في البرتقال 0.95خالل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة قوية قدرها )

في أنَّ الحصول على كمية جيدة من اإلنتاج وجودة عالية للثمار يستوجب إعطاء  Fadliah, (1977أشار إليه )ما  على(. فضاًل 2004
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واألسمدة العضوية، حيُث والكمية الكافية من مياه الري،  ،(N, P, Kأشجار الحمضيات االحتياجات الغذائية المناسبة من العناصر المعدنية )
 والحالة الغذائية للعناصر في التربة، والمادة العضوية، ونوع األرض وطبيعتها. ،حداث برنامج غذائي متوازن يعتمد على خصوبة التربةإأنَّ 

 :االستنتاجات
 دخالت اإلنتاج بكميات أقل من الكمية الموصى بها في البرنامج االرشادي إلنتاج الحمضيات.ُتستخدم مُ  •
 نتاجية باختالف كمية ُمدخالت اإلنتاجاإلتختلف حيُث  جود عالقة معنوية طردية بين ُمدخالت اإلنتاج وكمية اإلنتاج،و  •

 وكيفية توزيعها. الُمستخدمة
، لتوالياية على للفئات الحيازية األولى والثانية والثالثة والكلّ  0.52و 0.63و 0.53و ،0.48قيمتها البالغة  ُتشير مرونة اإلنتاج •

 أنَّ زيادة عناصر اإلنتاج بنسب متساوية تؤدي إلى زيادة كمية اإلنتاج بنسب أقل.  إلى
ر المعايير االقتصادية و  • نوية المعالم، ة والقياسية، مما أدى إلى توصيف دقيق للنموذج تبعًا لمعاإلحصائياستوفى النموذج المقدَّ

 لتنبؤ بكمية اإلنتاج من البرتقال واتخاذ القرارات السليمة.وبالتالي ُيمكن استخدامه لغرض ا
 التوصيات:

فضالً عن مواد المكافحة  ،اآلزوتية والفوسفاتية والبوتاسية توفير مستلزمات اإلنتاج ودعم أسعار شرائها، والسيما األسمدة بأنواعها -1
  الحشرية والفطرية.

ق اإلنتاج األمثل بما يحق ضمن المرحلة االقتصادية الثانية،و  نامج االرشاديفي البر  الموصى بها عناصر اإلنتاج إضافة كميات -2
  .لشجرة البرتقال

اإلنتاج، لما لذلك من  فيفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة  في إيصال نتائج البحوث للمزارعين، خاصةً  الزراعي تفعيل دور االرشاد -3
 أهمية اقتصادية مباشرة على إنتاجهم.

ج التي توصلت لها هذه الدراسة أنَّ النتائ ال سيما ضرورة مواصلة الدراسات االقتصادية ُمستقباًل لمتابعة تقييم إنتاجية البرتقال، -4
 كانت خالل ظروف األزمة السورية.
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Abstract 

The present study was conducted in Latakia Governorate during the growing 

season 2017/2018. A simple random sample of 352 oranges farmers were 

selected, in order to estimate the production function of "Cob Douglas" model to 

study the factors affecting oranges production and measure the elasticity of 

production inputs to determine the production stage. The study showed that the 

production changes were due to organic fertilizers, nitrogen, phosphate, and 

irrigation water quantity.  A significant positive effect was found for each of the 

production inputs in the applied model. The increase in the quantity of these 

inputs by 1% (when the quantity of other inputs were constant) led to an increases 

in the quantity of production by the elasticity of the production of 0.52%, which 

was smaller than one, that means the dominance of contradictory production 

capacity, where production is increasing at rates lower than the increase of the 

inputs.  This confirmed that production was in the second stage, which is the 

economic stage. It was also found that the production inputs were used in 

quantities less than the recommended quantity which is mentioned in the 

extension program for citrus. Therefore, it was important to provide the 

production requirements and subsidize the prices, particularly, the fertilizers 

(potassium), insecticide, and fungal control, to achieve the optimum production 

of oranges tree. 

Key words: Econometric Analysis, Oranges, Production Function, Production 

Elasticity. 
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