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 دراسة اقتصادية لواقع إنتاج الكرمة في محافظة السويداء، سورية

 (2)واسكندر إسماعيل  (1)بسمو االطرش*

قسم بحوث التفاحيات والكرمة، مركز البحوث العممية الزراعية في السويداء، الييئة العامة لمبحوث العممية (. 1)
         ، سورية.السويداءالزراعية، 

 .قسم االقتصاد الزراعي، كمية اليندسة الزراعية، جامعة دمشق، دمشق، سورية(. 2)
   (.Basma.alatrach@gmail.com اإللكتروني:بسمو االطرش. البريد  ة)*لممراسمة: الباحث

 11/01/2021تاريخ القبول:    31/10/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
نتاج الكرمة في محافظة السويداء، من خالل التحميل االقتصادي  ىدف البحث إلى دراسة واقع زراعة وا 
يرادات الكرمة لتقدير بعض أىم المؤشرات المالية ليا، وذلك من خالل استمارة استبيان وزعت  لتكاليف وا 

. وتوصمت 2018ي مزارع من مزارعي الكرمة في القرى الرئيسية لزراعتيا لمموسم الزراع 68عمى 
ل.س، حيث شغمت عمميتي  65871.40 النتائج إلى أن إجمالي تكاليف الدونم المزروع بالكرمة يعادل

% عمى الترتيب من التكاليف اإلنتاجية، كما بمغ الناتج 14.20% و15.01المكافحة نسبة و  الحراثة
أي أنو يغطي كافة التكاليف اإلنتاجية ويحقق ربح صافي قدره  ل.س، 70745.49اإلجمالي 
في حين تزايدت المساحة المزروعة ، 1.07ل.س، كذلك بمغ مؤشر الكفاءة االقتصادية  4874.09

% بمقدار 5% ثم تناقصت معنويًا عمى مستوى 2.77بالكرمة في السويداء بشكل غير معنوي بنسبة 
طن،  4181.58بينما تناقص اإلنتاج بشكل غير معنوي بمقدار  يد،ىكتار لتعود لمتزايد من جد 55.66

أبرز مشكمة واجيت مزارعي الكرمة ىي %، وكانت 0.83بنسبة % 5عمى مستوى  ثم تزايد بشكل معنوي
% منيم واجو مشكمة النقص في 66.18%، بينما 85.30األسعار المرتفعة لممبيدات حيث عانى منيا 

 كمية الوقود الموزعة.
  .، السويداء، تكاليف اإلنتاج، الكفاءة االقتصاديةالكرمة:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
تعد الزراعة العمود الفقري في االقتصاد السوري، فيي أحد المصادر األساسية لمدخل القومي كما يقع عمى عاتقيا تمبية االحتياجات 

% من إجمالي القوى 15األولية لمكثير من الصناعات، وتأمين مصدر لمدخل لعدد كبير من السكان حيث تساىم في تشغيل نحو 
 (، فضاًل عن مساىمتيا في تأمين جزء من مصادر القطع األجنبي من خالل التصدير. 2017لإلحصاء،المكتب المركزي )العاممة 
، فأىميتيا تكمن باالنعكاس االقتصادي اإليجابي واستغالل الظروف الطبيعية دورًا كبيرًا في االقتصاد الوطنيالكرمة  زراعة تمعب

تخصص وانتشار الميكنة لمحصول عمى إنتاج عاٍل وبنوعية جيدة وكمفة منخفضة المالئمة استغالاًل كاماًل وذلك عن طريق التكثيف وال
وتقميص العمل اليدوي قدر اإلمكان عن طريق ميكنة العمميات الزراعية باإلضافة إلى استنباط أصناف مختمفة متعددة األغراض )عنب 

نتاجية عالية )المركز الوطني لمسياسات الزراعية، مائدة، عنب لصناعة النبيذ، عنب لصناعة الدبس، عنب لصناعة العصير( وذات إ
تنتشر زراعة الكرمة في سورية في كل من دمشق وريفيا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماه، إدلب وحمب، حيث بمغت  (.2005

% من إجمالي 84.1طنًا، وشكمت المساحة البعمية  223383ىكتارًا بإنتاج وصل إلى  44802نحو  2018المساحة المزروعة لعام 
 المساحة المزروعة، تحتل الكرمة المرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة باألشجار المثمرة في محافظة السويداء بعد التفاح والزيتون

طن، وتحقق مردودًا  56365ألف شجرة، والمرتبة الثانية باإلنتاج بعد التفاح بمقدار  4663.6ىكتار مزروعة بنحو  9869بمغت حيث 
( وجود العديد من (2010الحظ الشاطر  (.2018مميارات ليرة سورية )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  7اديًا يصل لنحو م

المشكالت التي يعاني منيا مزارعي الكرمة في السويداء، حيث كل المزارعين واجيوا مشاكل في ارتفاع تكاليف العمميات الزراعية، وعدم 
% منيم يعاني من انتشار اآلفات واألمراض بشكل خاص 61.5تسويق المحصول بأسعار منخفضة، مقابل فعالية مواد المكافحة، و 

% واجو 38.4حشرة الفيموكسيرا التي حدت كثيرًا من التوسع في زراعة الكرمة وأدت لخروج مساحات واسعة منيا من اإلنتاج، في حين 
منيم إلى أن رفع أسعار األصناف المسوقة لمعمل التقطير وخفض أسعار  %92.3مشكمة نقص األيدي العاممة، وأشار كل المزارعين و

( في دراسة بعنوان "السياسات االقتصادية الزراعية (2010وضح الناصير  المبيدات عمى التوالي ىو الحل األنسب ليذه المشكالت.
سبة إلى إجمالي إنتاجيا منو يتفاوت نمن العنب  لعنب المائدة في سورية وتحميل السوق مثال: المنطقة الجنوبية" أن ما تصدره سورية

من عام إلى آخر مما يفسر عجز المصدرين عن استيعاب الزيادة في اإلنتاج، كما أشار إلى أن شح مياه الري وارتفاع تكاليفو إلى 
ة الوقاية منيا ومكافحتيا، جانب نقص التمويل الالزم لإلنشاء وارتفاع تكاليف التسميد إضافة إلى انتشار الكثير من اآلفات وصعوب

( في دراسة بعنوان (2014أشار العنداري . وم عنب المائدةوكثرة عمميات الخدمة أىم العوامل التي تحد من التوسع األفقي بزراعة كر 
/دونم، ل.س 5412"اقتصاديات إنتاج وتسويق محصول العنب في محافظة السويداء" إلى أن إجمالي التكاليف الكمية لمعنب البعل بمغ 

%، وبمغ صافي الدخل 13% من إجمالي التكاليف المتغيرة، شغمت فييا عممية الحراثة نسبة 50حيث شكمت تكاليف العمميات الزراعية 
( أن إيجار األرض مثل األىمية النسبية (2018وآخرون  بّينت العبداهلل .1.4ل.س/دونم، ومؤشر الكفاءة االقتصادية  2238المزرعي 

% من 84.27%، في حين مثمت تكاليف عمميات اإلنتاج 55.3األكبر من متوسط التكاليف الثابتة لمحصول العنب في سورية بنسبة 
% 2.45بنسبة  تناقص المساحة المزروعة بالعنب معنوياً إلى التكاليف المتغيرة، وشغمت عممية المكافحة أكبر نسبة فييا، كذلك أشارت 

 .2000-2014من متوسط المساحة المدروسة، قابميا تناقص غير معنوي في اإلنتاج لمفترة 
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االقتصاديين الزراعيين، وأبرزىا دراسة األسعار من عمل تعترض  دائمًا ماأن المشكالت التسويقية الزراعية  Ferris(1998) أشار
في دراسة لممركز الوطني لمسياسات  أسعار مجزية تحقق لو زيادة في الدخل.حيث القوة الشرائية لممستيمك وحصول المنتج عمى 

بينت أن مراقبة األسعار في سورية ليست باألمر السيل، نظرًا لقمة  (2003الزراعية بعنوان "الزراعة السورية عمى مفترق طرق" )
األسعار المنشورة بشأنيا، فمؤشر أسعار التجزئة المنشورة في المجموعة اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء ىو مؤشر 

م المنشورة لمقيم الحقيقية واإلسمية، وكذلك فإن واحد فقط، بينما يجب الحصول عمى معدالت انكماش إجمالي الناتج المحمي من األرقا
مؤشر أسعار الجممة المنشورة في المجموعة ذاتيا يعكس أسعار الشركات العامة، وال يمثل األسعار السائدة في كامل االقتصاد، وال 

 يوجد نظام معمومات بشأن أسعار سوق اليال، مبينًا أنيا أسواق مختمطة وليست أسواق جممة.
لى و اقتصاديات إنتاج العنب في وسط أوروبا إلى األىمية االقتصادية إلنشاء كروم العنب،  حول ( في دراسة2001) Bordelonأشار  ا 

أىمية تحديد الموقع المثالي لممزرعة، والتكاليف الثابتة والمتغيرة لكروميا التي تترتب عمى عمميات اإلنشاء، إلى جانب تكاليف إضافة 
ىا، كتكاليف متغيرة تتبع تغير معدالت اإلنتاج، ودرس عمميات التسويق والعوامل المؤثرة في األسعار، حيث األسمدة والمبيدات وغير 

 Black andدرس  سنوات حتى تسترد رأس المال الذي جرى استثماره إلنشائيا. 7-10توصل إلى أن الكروم تحتاج عادة من 
Dyson (2006) ة لتحسين إنتاج العنب في استراليا، وتوصموا إلى أن زيادة اإلنفاق عمى أثر السياسات االقتصادية الزراعية الموجي

البحث العممي، والتسييالت المقدمة لكروم العنب واستخدام التقنيات الحديثة، وخصوصًا تقنيات الري أعطت عائدات كبيرة جدًا، وأن 
روع ساعدت عمى تقصير الزمن الالزم لموصول إلى نقطة الزيادة في التكاليف التي نتجت من تبني نتائج األبحاث في بداية عمر المش

في دراسة الكفاءة االقتصادية وحجم المزرعة في إنتاج العنب في جنوب أفريقيا، أن Conradie (2006 )بّين  التعادل في المشروع.
كاليف ما بعد القطف )تكاليف الكيمو غرام الواحد من عنب المائدة يكمف وسطيًا أربعة أضعاف مثيمو من عنب النبيذ، إضافة إلى ت

 العمميات التسويقية( المرتفعة بالنسبة لحالة عنب المائدة.
 مشكمة البحث وأىميتو:

من أىميا ارتفاع التكاليف اإلجمالية لوحدة المساحة المنتجة، ، تكمن المشكمة البحثية في تعرض زراعة الكرمة لمعديد من الصعوبات
 انعدام المنافذ التسويقية لممادة عمى مساحة المحافظة،نتيجة التقمبات السعرية لمستمزمات اإلنتاج خاصة المبيدات والوقود، إضافة إلى 

ر في األسعار، وبالتالي اختالف العائد االقتصادي وتذبذب كبي، وعدم القدرة عمى تصريف اإلنتاج، نتج عنو حدوث اختناقات تسويقية
لكل موسم، مما أدى إلى إحجام الفالحين عن زراعة الكرمة والعمل عمى اقتالع بعض منيا، و تراجع ىذه الزراعة المولودة عمى أرض 

ادية لزراعة الكرمة في محافظة وبالتالي يمكن بمورة أىمية البحث في تسميط الضوء عمى األىمية االقتصالمحافظة منذ مئات السنين، 
يجاد الحمول المناسبة لتطوير واقع ىذه الزراعة والصعوبات اإلنتاجية التي يعاني منيا مزارعي الكرمة، عمى اعتبار أن  السويداء، وا 

 القرار. االستمرار بإجراء ىذا النوع من الدراسات ُيعد نقطة إيجابية باعتبارىا مؤشرات تخدم المزارعين والباحثين وصانعي
 ىدف البحث:

نتاج الكرمة في محافظة السويداء، وذلك من خالل األىداف الفرعية التالية:  ييدف البحث بشكل رئيسي إلى دراسة واقع زراعة وا 
نتاجدراسة مالمح تطور مساحة و  .1  سورية ومحافظة السويداء. عمى مستوى الكرمة ا 
 محافظة السويداء. حميل بنود تكاليف إنتاج الكرمة وأىميتيا النسبية فيت .2
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 لتقييم مشروعات إنتاج الكرمة. الماليةتقدير بعض المؤشرات  .3
 .مستمزمات اإلنتاجتأمين  في الصعوبات التي تواجو مزارعي الكرمةتحديد بعض  .4

 مواد البحث وطرائقو:
 انتشار زراعة الكرمة.، في أماكن 2018تم تنفيذ البحث في محافظة السويداء لمموسم الزراعي منطقة تنفيذ البحث:  1:
 اعتمد البحث عمى نوعين من البيانات:البيانات:  2:

 بيانات ثانوية: شممت البيانات المنشورة منيا وغير المنشورة الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، ومديرية الزراعة - أ
 في السويداء والمكتب المركزي لإلحصاء. واإلصالح الزراعي

تم ليذا الغرض، حيث  أعدت استبيان استمارة إلى استناداً  ،مع الفالحين الشخصية المقابالت بطريقة جمعيا بيانات أولية: تم - ب
 .في محافظة السويداء القرى الرئيسية لزراعة الكرمة منفالح من مزارعي الكرمة بشكل عشوائي  68 اختيار

 البرامج المستخدمة في التحميل اإلحصائي: 3:
 .Excelلمتحميل اإلحصائي لمبيانات، وبرنامج الجداول االلكترونية  IBM SPSS Statistics 23تم استخدام برنامج 

 اعتمد البحث عمى عدة منيجيات في التحميل اإلحصائي كما يمي: األسموب البحثي: 4:

(، والنسب Meansية )تم إجراء التحميل اإلحصائي الوصفي، عن طريق استخدام المتوسطات الحساب التحميل اإلحصائي الوصفي: أواًل:
 (.Graphs(، والرسوم البيانية )Percentagesالمئوية )

ىي مجموعة من المشاىدات التي تتولد عمى التوالي خالل الزمن، وتتميز بأن بياناتيا مرتبة بالنسبة لمزمن وأن السالسل الزمنية:  ثانيًا:
(، تم استخداميا لدراسة مالمح Vandaele,1983بعضيا البعض )المشاىدات المتتالية عادة ما تكون غير مستقمة، أي تعتمد عمى 

نتاج الكرمة عمى مستوى سورية ومحافظة السويداء.   تطور مساحة وا 
والتي اتبعت منيجية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في تحديد بنود تكاليف إنتاج الكرمة، ًا: ىيكل التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية: لثثا

 تضمنت:
 التكاليف المتغيرة: - أ
 .والتسميد، والجني، وأجور العمالتكاليف أجور العمميات الزراعية: شممت تكاليف الحراثات، والتقميم والتربية، والمكافحة،  -
 .اد المكافحة، واألسمدة، والعبواتقيمة مستمزمات اإلنتاج الزراعي: شممت قيمة مو  -
% من قيمة مستمزمات اإلنتاج وأجور 5رع خالل فترة إنتاج المحصول وقدرت بنسبة االنفقات النثرية: تم حسابيا عمى ضوء نفقات المز  -

 .العمميات الزراعية
 التكاليف الثابتة: - ب

 .اإلنتاج لمدونم الواحدقيمة % من 15قدرت ىذه األجور وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عمى أساس  أجور األرض: -
 .نتاجمن إجمالي قيمة مستمزمات اإل %9.5تم حسابيا وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عمى أساس  فائدة رأس المال: -
تم حسابيا بتقسيم مجموع تكاليف سنوات التأسيس عمى العمر االقتصادي ألشجار الكرمة  ما يخص سنة اإلثمار من تكاليف التأسيس: -

 .سنة 25والمقدر بـ 
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سين، )العطوان ويا (2004 وقوقو، المطيف عبد): تم تقدير بعض المؤشرات المالية والتي تضمنت ما يميًا: المؤشرات المالية: رابع
 :(2011سماعيل وآخرون، )ا (2010( )العطوان وخميل، 2009

 .بيعات اإلنتاج الرئيسي من الكرمةتضمنت قيمة م اإليرادات: -
 .جمالية من إجمالي قيمة اإليراداتالتكاليف اإلتم حسابو بطرح قيمة  الربح الصافي: -
 .تم حسابو بطرح إجمالي قيمة اإليرادات من التكاليف اإلجمالية بدون فائدة رأس المال صافي الدخل المزرعي: -
 .تم حسابيا بتقسيم قيمة اإلنتاج عمى قيمة تكاليف اإلنتاج الكفاءة االقتصادية: -
 .الصافي عمى قيمة تكاليف اإلنتاج لربحتم حسابيا بتقسيم قيمة ا الربحية )%(: -
 .عمى قيمة اإلنتاج تم حسابيا بتقسيم قيمة التكاليف اإلجمالية نسبة التشغيل: -
 .اإلنتاجعمى قيمة  الربح الصافيبتقسيم  تم حسابو ىامش الربح )%(: -

 النتائج والمناقشة:
 السويداء: تطور المساحة المزروعة واإلنتاج لمكرمة عمى مستوى سورية ومحافظة 1:
 المساحة:  -

تذبذب المزروعة في سورية والسويداء، نالحظ الزمنية الخاصة بمساحة الكرمة الذي يبين السمسمة  (1الجدول رقم )بدراسة بيانات 
حدًا أدنى ، وبمغت المساحة 2004-2018ىكتار خالل الفترة ما بين  49933.93المساحة المزروعة في سورية حول متوسط قدره 

، بينما يوضح انخفاض 2009ىكتار عام  55861وكحد أعمى بمغت المساحة حوالي ىكتار،  44802حو حيث قّدرت بن 2018عام 
، 2014ىكتار في عام  9559%، وبمغت أدنى حد 9.13بنسبة  2007-2014السويداء خالل الفترة المساحة المزروعة بالكرمة في 

 .2017، ويعاود االنخفاض من جديد باستثناء عام السابق% عن العام 5.92بنسبة  2015ليرتفع في عام 
 ، المساحة: ىكتار(2004-2018المساحة المزروعة بالكرمة في سورية والسويداء خالل الفترة ) 1.جدول ال

 السويداء سوريت العام

2004 51277 10222 

2005 53977 10411 

2006 55743 10535 

2007 54751 10518 

2008 54714 10497 

2009 55861 10434 

2010 52218 10254 

2011 46295 9853 

2012 46013 9601 

2013 46821 9605 

2014 46726 9559 

2015 47275 10125 

2016 46987 10039 

2017 45549 10055 

2018 44802 9869 

 10105.13 49933.93  المتوسط

 (.2004-2018المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية، )
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ية لتطور المساحة كعيب(، إذ تبين مالئمة الصورة الت2تقدير معادالت االتجاه العام لتطور المساحة في سورية والسويداء الجدول رقم ) تم
ىكتارًا،  49933.93 من قيمة المتوسط العام الذي قدر بنحو %6.55% بمعدل 5عمى مستوى  زايدفي سورية، حيث ثبتت معنوية الت

لتعود  % من قيمة المتوسط1.18نحو  ناقصمثل ىذا الت ىكتاراً  589.18% بمقدار 5بشكل معنوي عمى مستوى  ناقصبالت تثم بدأ
  .( التمثيل البياني لمدالة المقدرة1ويمثل الشكل رقم ) ،بعدىا بالتزايد

% من 2.77معنوي بمعدل غير بشكل  زايدتت لمساحةفي السويداء، حيث أن ا المساحةية مالئمة نموذج تطور كعيبأظيرت الصورة الت
% 5بشكل معنوي عمى مستوى  ناقصبالت تثم بدأ، 2006وذلك حتى عام  ىكتاراً  10105.13قيمة المتوسط العام الذي قدر بنحو 

( التمثيل البياني 2ويمثل الشكل رقم ) ،لتعود بعدىا بالتزايد % من قيمة المتوسط0.55 مثل ىذا التناقص نحو ىكتاراً  55.66بمقدار 
 .لمدالة المقدرة
 (2004-2018تقدير معادالت االتجاه العام لممساحة المزروعة بالكرمة في سورية والسويداء خالل الفترة ) 2.جدول ال

R المعادالث المقدرة البيان
2 

F Ratio 

y = 49567.84 + 3270.61 x – 589.18 x سوريت
2
 + 23.86 x

3 

(2.28)
**

    (-2.87)
**

    (2.82)
**

 

0.819 16.552
* 

(6.55) 

(1.18) 

0.05)) 

y =10075.63 + 279.98 x – 55.66 x السويداء
2
 + 2.49 x

3
 

(1.73)    (-2.40)
**

    (2.61)
**

 

0.659 7.073
*

 (2.77) 

(0.55) 

0.02)) 

 %.5معنوية عمى مستوى  **، %1معنوية عمى مستوى  *(، 2004-2018المصدر: حسبت من المجموعة اإلحصائية الزراعية، )

 
 . التمثيل البياني لتغير المساحة المزروعة بالكرمة2الشكل       . التمثيل البياني لتغير المساحة المزروعة بالكرمة       1الشكل 

 في السويداء ىكتار    في سورية ىكتار                                              
تباين إنتاج  ، نالحظفي سورية والسويداء الكرمة إنتاجالزمنية الخاصة بالذي يبين السمسمة  (3الجدول رقم )بدراسة بيانات  اإلنتاج: -

قّدر بنحو  2015طن لمتوسط الفترة المدروسة، وبمغ حد أدنى عام  278927الكرمة في سورية بين تزايد وتناقص حول متوسط قدره 
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حيث كان  2004-2018اإلنتاج في السويداء خالل الفترة ، بينما تذبذب 2012طن عام  362501طن، وكحد أعمى بمغ  181682
بإنتاجية وصمت إلى  2017طن، وأعمى حد عام  22813بمقدار  2015طن، وبمغ أدنى حد عام  38249.80متوسط اإلنتاج 

 طن.  58170
 اإلنتاج: طن، (2004-2018إنتاج الكرمة في سورية والسويداء خالل الفترة ) 3.جدول ال

 السويداء سوريت العام

2004 242746 32101 

2005 306377 45001 

2006 336754 36711 

2007 273028 35079 

2008 280939 26102 

2009 358000 42056 

2010 325697 34775 

2011 337961 37297 

2012 362501 36629 

2013 306736 32582 

2014 195930 26481 

2015 181682 22813 

2016 212834 51585 

2017 239337 58170 

2018 223383 56365 

 38249.80 278927 المتوسط

 (.2004-2018المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية، )
(، إذ تبين مالئمة الصورة التربيعية لتطور اإلنتاج 4تم تقدير معادالت االتجاه العام لتطور اإلنتاج في سورية والسويداء الجدول رقم )

طنًا، ثم  278927% من قيمة المتوسط العام الذي قدر بنحو 7.32بمعدل  نجد أن اإلنتاج تزايد بشكل غير معنويحيث ، في سورية
ويمثل الشكل  ،% من قيمة المتوسط0.60مثل ىذا التناقص نحو طنًا  1686.94% بمقدار 5بدأ بالتناقص بشكل معنوي عمى مستوى 

 .( التمثيل البياني لمدالة المقدرة3رقم )
% من 10.93بمعدل  أظيرت الصورة التربيعية مالئمة نموذج تطور اإلنتاج في السويداء، حيث أن اإلنتاج تناقص بشكل غير معنوي

مثل ىذا طنًا  318.98% بمقدار 5طنًا، ثم بدأ بالتزايد بشكل معنوي عمى مستوى  38249.80قيمة المتوسط العام الذي قدر بنحو 
 .( التمثيل البياني لمدالة المقدرة4ويمثل الشكل رقم ) ،المتوسط% من قيمة 0.83التناقص نحو 

 (2004-2018تقدير معادالت االتجاه العام إلنتاج الكرمة في سورية والسويداء خالل الفترة ) 4.الجدول 
R المعادالث المقدرة البيان

2 
F Ratio 

y = 255122.51 + 20407.13 x – 1686.94 x سوريت
2 

(1.69)    (-2.30)
**

 

0.473 5.383
**

 (7.32) 

(0.60) 

y = 45333.01 – 4181.58 x + 318.98 x السويداء
2 

(-1.86)    (2.33)
**

 

0.415 4.257
**

 (10.93) 

(0.83) 

 %.5معنوية عمى مستوى  **، %1معنوية عمى مستوى  *(، 2004-2018المصدر: حسبت من المجموعة اإلحصائية الزراعية، )
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 التمثيل البياني لتغير إنتاج الكرمة في السويداء طن .4الشكل   طن         التمثيل البياني لتغير إنتاج الكرمة في سورية .3الشكل 

مكانية اتجاه معظم الفالحين نحو زراعة التويعود ىذا االنخفاض بالمساحة ألسباب عديدة منيا  فاح الذي يحقق عائد اقتصادي أعمى وا 
باإلضافة إلى العوامل المناخية وخاصة موجات الجفاف التي كان ليا تأثير كبير وبشكل واضح جدًا عمى الزراعة تخزين لفترة طويمة، 

البعمية، والنقطة الميمة ىي خروج مساحات من اإلنتاج بسبب انتشار العديد من اآلفات الفطرية والحشرية واستفحال بعضيا مثل 
في محافظة  اآلفات الميددة لزراعة الكرمة السيما أن المساحات المصابة بيذه الحشرةالفيموكسيرا، حيث تعد ىذه الحشرة من أخطر 

 (.2018دونم )مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في السويداء،  3000تبمغ نحو  السويداء
بيرة وانخفاض في اإلنتاج، بينما تذبذب اإلنتاج يرجع لتأثر األشجار والعناقيد بموجات الَبرد، والصقيع الربيعي التي سببت خسائر ك

ولعبت معدالت اليطل المطري دورًا ىامًا في اختالف اإلنتاج من عام آلخر، كذلك ارتفاع أجور وتكاليف الخدمات الزراعية ألشجار 
 الكرمة كالحراثة والمكافحة وغيرىما، إضافة إلى انخفاض إنتاجية ىذه األشجار نتيجة زراعتيا في أماكن غير مالئمة.

 يل بنود التكاليف اإلنتاجية:تحم 2:
 1300كغ/دونم إلى 140 دونم عمى مستوى العينة المدروسة، واإلنتاجية من 35دونم إلى  3تراوحت مساحة الكرمة المزروعة بين 

 كغ/دونم، تنوعت األصناف المزروعة بين أصناف المائدة واألصناف العصيرية.
 من حيث العمميات الزراعية، ومستمزمات اإلنتاج باإلضافة لقيمة التكاليف الثابتة، ميل تكاليف إنتاج الكرمة في العينة المدروسةتحبو 

% وىي النسبة األكبر من التكاليف اإلجمالية، كذلك شكمت أجور العمميات الزراعية ما نسبتو 16.11أن إيجار األرض يشكل  تبين
% 15.01حة الكيميائية المرتبة األولى والثانية بنسبة % من إجمالي التكاليف الكمية، واحتمت عمميتي الحراثة والمكاف48.37

% وشغمت بذلك المرتبة األولى لمستمزمات اإلنتاج، 13% عمى الترتيب، بالمقابل فإن قيمة مواد المكافحة شكمت ما نسبتو 14.20و
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نطقة المدروسة، بينما بمغ إجمالي حيث ُيعد ارتفاع أسعار مواد المكافحة ىي المشكمة األبرز التي عانى منيا مزارعي الكرمة في الم
 (.5، كما يوضح الجدول رقم )دونمألف ل.س/ 65.87تكاليف إنتاج الكرمة وسطيًا نحو 

 .التكاليف اإلنتاجية، وأىميتيا النسبية لمحصول الكرمة في منطقة الدراسة 5.جدول ال
 األهميت النسبيت % القيمت ل.س/دونن البيان طبيعت النفقت

 15.01 9885.11 انحراثاث انزراعيتانعًهياث 

 2.05 1352.90 انركش حىل األشجار

 5.72 3766.61 انتربيت وانتقهيى

 0.64 423.03 جًع األحطاب

 14.20 9353.04 انًكافحت انكيًيائيت

 2.86 1880.86 انتضًيذ

 3.69 2428.56 *انجني

 1.24 819.62 انتحًيم وانتنزيم

 2.96 1951.86 نقم انًحصىل

 48.37 31861.59 1- يجًىع انعًهياث انزراعيت

 13.00 8567.33 قيًت يىاد انًكافحت يضتهزياث اإلنتاج

 8.48 5586.27 قيًت انضًاد

 4.20 2765.04 قيًت انعبىاث

 25.68 16918.64 2-يجًىع يضتهزياث اإلنتاج

 3.71 2439.01 %5نفقاث نثريت  3-

 77.76 51219.24 (3+2+1إجًاني انتكانيف انًتغيرة ) 4-

 2.44 1607.27 %9.5فائذة رأس انًال  5-

 16.11 10611.82 %15إيجار األرض  6-

 3.69 2433.07 يا يخص صنت اإلثًار ين تكانيف انتأصيش 7-

 22.24 14652.16 (7+6+5إجًاني انتكانيف انثابتت ) 8-

 100 65871.40 (8+4إجمالي التكاليف الكليت )

 المصدر: نتائج تحميل عينة البحث.
 تضمنت تكاليف الجني كل من تكاليف الفرز والتعبئة. *

 تحميل المؤشرات االقتصادية: 3:
ل.س، كما أشار إلى أن مزارعي الكرمة يحققون  143.86( أن تكمفة الكيمو غرام الواحد من الكرمة بمغت وسطيًا 6يبين الجدول رقم )
%، وىذا يعني أن إنتاج الكرمة في منطقة الدراسة يحقق ربحًا مجزيًا، وسوف يزداد ىذا الربح عند انخفاض 6.89ىامش ربح قدره 

 70745.49لربح الصافي تكاليف عمميتي المكافحة والحراثة، وانخفاض أسعار الوقود ومواد المكافحة، بينما بمغ متوسط اإليرادات وا
وىو أكبر من الواحد أي أن قيمة  1.07ل.س/دونم عمى التوالي، كذلك بمغ متوسط الكفاءة االقتصادية  4874.09ل.س/دونم و

اإليرادات تقوم بتغطية كافة التكاليف اإلنتاجية وتحقق ربح لممنتج، كذلك من خالل انخفاض نسبة التشغيل عن الواحد حيث مثمت 
 التي دلت عمى الجدوى االقتصادية لمشاريع زراعة الكرمة. 0.93
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 .المؤشرات االقتصادية لمحصول الكرمة في منطقة الدراسة 6.جدول ال
 القيمت البيان

 457.87 )اإلنتاج )كغ/دونى

 154.51 )صعر انًبيع )ل.س/كغ

 143.86 )تكهفت كغ )ل.س/كغ

 7.40 ( (%انربحيت

 0.93 نضبت انتشغيم

 70745.49 إجًاني اإليراداث )ل.س/دونى(

 6481.36 صافي انذخم انًزرعي )ل.س/دونى(

 4874.09 انربح انصافي )ل.س/دونى(

 1.07 انكفاءة االقتصاديت

 6.89 ((%هايش انربح 

 المصدر: نتائج تحميل عينة البحث.

 :صعوبات تأمين مستمزمات اإلنتاج 4:

% عانوا من 36.76( أن 7الصعوبات والعقبات في تأمين مستمزمات اإلنتاج، يوضح الجدول رقم )واجو مزارعي الكرمة العديد من 
مشكمة األسعار المرتفعة لألسمدة، بينما جميعيم واجو صعوبة في تأمين المبيدات وشغمت األسعار المرتفعة المرتبة األولى بنسبة 

ين العبوات وىذا بسبب تسميم اإلنتاج مباشرة إلى معمل التقطير % منيم من أي مشكمة في تأم86.76%، في حين لم يعاني 85.30
بالنسبة لألصناف العصيرية والتسويق المباشر ألن الفالحين ال يقومون بتخزين اإلنتاج في البرادات كما ىو الحال بالنسبة لمتفاح، 

% من 66.18من الوقود ىي الصعوبة التي تواجو باإلضافة إلى تصنيع الزبيب والدبس والنبيذ المنزلي، وكانت الكميات غير الكافية 
 الفالحين، ويعود ذلك لعدم التزاميم بتنظيم األراضي الزراعية فتقوم الوحدات اإلرشادية والجمعيات الفالحية التعاونية بتوزيع الكميات

 اعاة اختالف طبيعة األرض بينم مر الواردة إلييا وفق مساحة األراضي المنظمة لدييا عمى كل الفالحين بالتساوي، باإلضافة لعد

 .المناطق من حيث حاجتيا لعدد مختمف من الحراثات
 في منطقة الدراسةالصعوبات التي تواجو الفالحين في تأمين مستمزمات اإلنتاج لمحصول الكرمة . 7جدول ال

 الوقود% العبواث% المبيداث% األسمدة% البيان

 1.47 86.76 - 14.71 ال يىجذ صعىبت

 30.88 13.24 85.30 36.76 انشراء انًرتفعتأصعار 

 1.47 - 1.47 26.47 عذو تىفر انًضتهزياث في أوقاتها انًناصبت

 66.18 - 1.47 5.88 انكًياث غير انكافيت

 - - 10.29 - اننىعيت غير انجيذة

 - - 1.47 16.18 اإلجراءاث انًكتبيت

 100 100 100 100 المجموع

 البحث.المصدر: نتائج تحميل عينة 
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 االستنتاجات:
ىكتار، وىي ما مثمت  589.18معنويًا بنحو  ناقصتىكتار، ثم ت 3270.61مساحة الكرمة معنويًا في سورية بمقدار  تزايدت .1

لتعود بعدىا المساحة  ىكتاراً  49933.93% تواليًا من قيمة المتوسط العام لمفترة المدروسة والذي قدر بنحو 1.18% و6.55
معنويًا  ناقصتثم ت، %2.77ىكتار، أي ما نسبتو  279.98لممساحة في السويداء بمقدار  لتزايدثبتت معنوية الم ، بينما بالتزايد
 .لتعود بعدىا إلى التزايد %0.55بنسبة 

 2007عام  % ثم عادت لمتناقص7.32لم تثبت معنوية تزايد إنتاج الكرمة في سورية خالل الفترة المدروسة، حيث تزايدت بنسبة  .2
بشكل غير معنوي بمقدار  في السويداء %، بينما تناقص إنتاج الكرمة0.60طن أي ما نسبتو  1686.94بشكل معنوي بمقدار 

 %.0.83طن وىي ما مثمت  318.98طن، ثم تزايد بشكل معنوي بنحو  4181.58
أظيرت الدراسة ارتفاعًا في التكاليف اإلنتاجية لمكرمة، حيث مثل إيجار األرض األىمية النسبية األكبر من إجمالي التكاليف بنسبة  .3

 % عمى الترتيب.22.24% و77.76%، في حين شكمت التكاليف المتغيرة والثابتة 16.11
الترتيب من التكاليف اإلنتاجية، بسبب ارتفاع أسعار المبيدات % عمى 14.20% و15.01 والمكافحة نسبة شغمت عمميتي الحراثة .4

 والوقود.
 1.07%، في حين بمغت الكفاءة االقتصادية 6.89ل.س، وىامش ربح  4874.09حقق الدونم المزروع بالكرمة ربحًا صافيًا بمغ  .5

 لممزارع. أي أن اإليرادات تقوم بتغطية التكاليف اإلنتاجية وتحقق ربحًا مجزياً 
% منيم 66.18% من مزارعي الكرمة، في حين 85.30األسعار المرتفعة لممبيدات ىي المشكمة األبرز التي عانى منيا  كانت .6

 واجو مشكمة النقص في كمية الوقود الموزعة بسبب عدم تنظيم األراضي الزراعية.
 التوصيات:

التكاليف اإلنتاجية واستمرارىم في اإلنتاج، وتعويضيم  العمل عمى تأمين الدعم الزراعي لمزارعي الكرمة من قبل الدولة بغية تقميل .1
 في حال حدوث خسائر في اإلنتاج نتيجة العوامل الجوية الطارئة.

نجاز سوق  .2 العمل عمى إيجاد آلية لتسويق إنتاج الكرمة وزيادة الطاقة االستيعابية لمعمل التقطير وتحسين األسعار، واإلسراع بتنفيذ وا 
 عانيو المزارعون من صعوبة في تسويق إنتاجيم.اليال، وذلك بسبب ما ي

التوجو نحو التصنيع الزراعي، مثل إنتاج الكحول الطبي والخل والعصائر والدبس والزبيب، ألىميتيا في زيادة القيمة المضافة ليذا  .3
 المنتج، وحل مشكمة تسويقو.
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Abstract 

This research aimed to study the reality of grape cultivation and production in 

the Sweida Governorate, through the economic analysis of the costs and 

revenues of grapes to estimate some of the most important financial indicators. 

Through a questionnaire distributed to 68 grape growers in the main villages 

during 2018 season. The results revealed that a dunum of planted grapes cost 

65871.40 SP, as the plowing and control operations occupied 15.01% and 

14.20%, respectively, of the production costs. The Revenues reached 70745.49 

SP, that is, it covers all production costs and achieves a net profit of 4874.09 

SP. The economic efficiency index also reached 1.07. The area planted with 

grapes in Sweida insignificant increase by 2.77%, and then significantly 

decreased at the level of 5% by 55,66 hectares, to increase again, While 

production insignificant decreased by 4181,58 tons, then significant increased 

at the level of 5% by 0.83%. The most prominent problem facing grape farmers 

was the high prices of pesticides, as 85.30% of them suffered from them, while 

66.18% of them faced the problem of a shortage of fuel distributed. 

Keyword: Grapes, Production costs, Economic efficiency, Sweida . 
 

mailto:Basma.alatrach@gmail.com

