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في  قطنال آلزوتية والفومسفاتية لدحصولمسدد  األتقدير دوال الطلب على ا   
 طقة دير حافر(محافظة حلب )من

 (1)مصطفى حاج حديديو  (1)ماهر يومسفو  ⁎(1)رضوان الجامسم 
 .  سوريةحلب ، ،حلبجامعة  ،الزراعة كلية  ،قسم اإلقتصاد الزراعي  –(1)
 .(redwanalgasem@gmail.com . البريد اإللكتروني:رضوان الجاسم*للمراسلة: م. )

  2020/ 02 /6تاريخ القبول:   1029/ 09/ 12:   تاريخ االستالم   

 الدلخص
عينة من  انات األولية منيوتم جمع الب ،دير حافر( )منطقةفي محافظة حلب  البحثُنفذ 

بهدف تقدير دوال الطلب على  9112 محصول القطن وذلك للموسم الزراعيمزارعي 
أن أغلب المزارعين  اتضحمن خالل العينة المدروسة  األسمدة الكيمياوية خالل الموسم.

نوعين من السماد الكيماوي وهما اليوريا وسوبر فوسفات الثالثي، كان عماد هذا  ااستخدمو 
ليها البحث هو تقدير دالة إنتاج محصول القطن، وكانت أفضل صيغة رياضية تم التوصل ا

الطلب  التكاليف ودوالدوجالس، ومن هذه الدالة تم اشتقاق كل من دوال -هي دالة كوب
الى المرونات لكل من السمادين اليوريا والسوبر من خالل النتائج تم التوصل على األسمدة. 

كما أظهرت نتائج البحث أنه اذا تم  على التوالي. (112و 0..1)فوسفات، حيث بلغت 
سمدة بمقدار الضعف، فإن دالة الطلب على األسمدة تبقى كما هي دون أي زيادة أسعار األ

تم التوصل الى التوليفة االقتصادية تغيير، وبالنتيجة وبعد تقدير معادلة الممر التوسعي 
( كغ/هكتار، على 450،981المثلى من عنصري السماد االزوتي والفوسفاتي وكانت )

 التوالي.
اج كوب دوغالس، محصول القطن، الممر التوسعي. منطقة دالة انت الكلدات الدفتاحية:

 دير حافر.
 الدقدمة:

السوري،  االقتصادية والخدمية والركيزة األساسية التي يعتمد عليها نتاجمن أهم القطاعات اإل ةيعد القطاع الزراعي في سوري
الزراعني لتلبينة الطلنب  نتناجإن زينادة اإلو  .عنةالمتنو  االقتصناديةمنن المنوارد  واسعةالزراعي على أرضية  نتاجحيث يرتكز اإل

 .(1020بكنر،)النامينة، جنه الندول المستمر على الغذاء والناتج عن زينادة عندد السنكان يعتبنر منن التحنديات المهمنة التني توا
ن جننزءا  وبمنا أن التسنميد يعتبنر أحند العناصننر الرئيسنية للتنمينة الزراسينة الرأسنية، وحيننث أن العديند منن الدراسنات أوضنحت أ

يعود إلى مدى استخدام التسميد، لذلك يجنب البحنث عنن التوليفنات التني تحقنا الكفناءة  نتاجكبيرا  من االختالف في كمية اإل
االقتصننادية فنني اسننتخدام األسننمدة الكيميائيننة، وبالتننالي اختيننار السننماد الكيميننائي وتحدينند الكميننات المناسننبة منننه عننند زراعننة 

كميننات ونننوع األسننمدة الكيميائيننة الننالزم إضننافتها علننى عوامننل فنيننة واقتصننادية يجننب أخننذها  محصننول معننين. ويعتمنند تحدينند
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بعننين االعتبننار، منهننا العائنند مننن المحصننول المتوقننع مننن إضننافة األسننمدة، منندى تننوفر اإلمكانيننات الماديننة للمننزارعين، ومنندى 
منن السنماد النتروجينني تكبند المنزارعين خسنائر  كنذلك فنإن اإلضنافات الزائندةتوفر األسمدة عند الحاجة وفي الوقنت المحندد. 

 (.Macdonald et al.,1989)، اقتصادية
( من إجمنالي إنتناج القطنن العنالمي، والمرتبنة الثانينة %2.1)سورية المرتبة العاشرة في إنتاج األقطان وبحصة قدرها  احتلت

( مننن سننكان سننورية، %7)ة، أي مننا يعننادل ( مننن القننوة العاملنن%10)مننن حيننث اإلنتاجيننة فنني وحنندة المسنناحة، إن أكثننر مننن 
المحصنننول ( ملينننار ل.س، ويحتنننل 19)يعتمننندون ب نننكل كلننني أو جزئننني علنننى محصنننول القطنننن. وكاننننت  يمنننة إنتننناج القطنننن 

المركنز األول كمحصنول صنناعي منن حينث  يمننة اإلنتناج بنين الصنادرات والثالنث مننن حينث المسناهمة فني النناتج اإلجمننالي 
 (.1020عطية وسعد الدين،) ،المحلي بعد النفط والقمح
 مبررات البحث وأهدافه:

والتعننرف علننى سننماد الكيميننائي بعنواعننه المختلفننة، تحسننين يليننة تنظننيم اسننتخدام ال ضننرورةو  تنطلننا أهميننة البحننث مننن أهميننة
راعننة فنني ز  أنننواع السننماد الكيميننائي المسننتعملتوليفننة مثلننى بننين  إلننىالجنندوى االقتصننادية مننن اسننتعماله مننن خننالل التوصننل 

يننة كننل وحنندة مسنناحة مزروعننة، وذلننك بعقننل كميننة مننن إنتاج، األمننر الننذي يسنناهم بنندوره فنني تعظننيم قطنننمحصننول ال إنتنناجو 
 إنتنناجادية مرتفعننة عنند زراعننة و األسنمدة الكيميائيننة، وبالتنالي تختننيي تكنناليف اسنتعمالها. كننل ذلننك سنوف يحقننا كفناءة اقتصنن

 ،، ويعمنل علنى الحفنال علنى البيعنة بعناصنرها المختلفنةلنونني فني ين واحندل الفنردي وال، وبالتنالي زينادة الندخهذا المحصنو 
 سيتم تحقيا هذا الهدف من خالل اآلتي:  و  .قة بطلب األسمدةالمتعلظرة شاملة عن الحالة الراهنة تقديم نو 

 (1027-1000تطور مساحة وإنتاج محصول القطن وتطور مجمل تكاليف انتاجه من األسمدة في سورية خالل الفترة ) -2

 (.1027 – 1000دراسة تطور استهالك العناصر السمادية وتكاليفها على مستوى سورية خالل الفترة ) -1

الحصول على التوليفة المثلى و في محافظة حلب )منطقة دير حافر(.  قطنلمحصول التقدير الطلب على السماد الكيميائي  -3
 .وتوقع بالطلب على األسمدة الكيميائية نتاجلإل ةظملتكاليف والمعة الالزمة لتدنية امن كميات السماد المستخدم

 :منهجية الدرامسة 
 أمسلوب جدع البيانات:: أولا 

 التالية: تم توفير البيانات الالزمة من خالل المصادر لتحقيا أهداف الدراسة 
 :اني وفني فتنرة زمنينة واحندة وتصنميم اسنتمارة اسنتبيان لجمنع البياننات والمعلومنات منن الواقنع الميند إعندادتنم  البيانات األولية

ديننر منطقننة فنني محافظننة حلننب )وذلننك  قطنننالوذلننك عننن نريننا المقابلننة ال خصننية مننع مزارعنني بيانننات مقطةيننة( )، 1029
 .(رحاف

 :تم جمع هذه البيانات من سجالت الندوائر الرسنمية فني سنورية )الندوائر الحكومينة(، باإلضنافة إلنى بياننات  البيانات الثانوية
 البحوث والدراسات المن ورة على االنترنت. عالوة علىنظمات اإلقليمية والدولية، المؤسسات والم

 أمسلوب اختيار العينة:: ثانياا 
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فني المنطقننة المدروسننة علننى أسنناس األهميننة  ى تنم اختيننار منطقننة الدراسننة بطريقننة مقصنودة )منطقننة ديننر حننافر( واختيننار القننر 
ثننم اختينار المننزارعين بكنل قريننة بطريقنة ع ننوائية تامننة  ،المندروس صننولمحعين والمسنناحات المزروعنة بالالنسنبية لعنندد المنزار 

 األرقام الع وائية. بجداولباالستعانة 
 بحث:منطقة ال: ثالثاا 
فني محافظنة حلنب، وهني ثناني أكبنر المحافظنات السنورية منن حينث عندد السنكان حينث تبلنغ مسنناحتها  هنذا البحنث إجنراءتنم 
منننانا  ع ننرةمنندن و  ةحيننث يتبننع لهننا ع ننر  ،مليننون نسننمة، وتقننع فنني شننمال سننورية( 3.1.3، وعنندد سننكانها )1كننم/ 21261/

من خالل زيارة  نطقة البحثفي م قطنالتم حصر عدد مزارعي . و ( وحدة إرشادية221ويوجد فيها ) ،وأربعون ناحية ،إدارية
 .مزارعا( 71حيث بلغ )، في مركز مدينة دير حافر اإلرشاديةالوحدة 

 ثي:البح برابعاا: األمسلو 
 ،نتناجمنن دالنة اإل قطننلمحصنول ال نتناجتني التكناليف والطلنب علنى عناصنر اإلتم اشتقاق دالوفقا  لمبادئ االقتصاد الجزئي 

 كوب دوجالس:                                                         إنتاجلدالة  يحيث تم استخدام النموذج الرياض
Ln Yi   = α +β1 LnX1i + β2 LnX2i+ e  

 الدالة التالية:                                  نيكوب دوجالس هي التي تد إنتاجودالة التكاليف التي تتوافا مع دالة 
C (W, Y) = min w1x1+w2x2 

 :                                                                              نتاجقيد اإل في ضوءوذلك 
Ln Yi   = α +β1 LnX1i + β2 LnX2i+ e  

 .i نتاجتمثل سعر عنصر اإل :wiحيث:  
Yi: .اإلنتاجية 

X1i: سماد اليوريا.  تمثل كمية 
 X2iفوسفات.كمية سماد السوبر  : تمثل 

ة كما أن عينة الدراسة ينصب على األسمدة الكيماوي بحثاألخرى نظرا  ألن اهتمام ال نتاجوقد تم افتراض ثبات عناصر اإل
 ى حد كبير.إلجانسة مت

 : ييمكن الوصول للحل التال نتاجاإل ضوء قيد يوبتدنية التكاليف ف
LnC (W, Y) =ϓ+ (β1/Ψ) LnW1+ (β2/Ψ) LnW2 + (1/Ψ) LnY 

 حيث:
 LnC (W, Y) :حيث: نتاجوحجم اإل نتاجأسعار عناصر اإل يتمثل دالة التكاليف كدالة ف 

ϓ= λ - α/ Ψ  

Ψ = β1 +β2 

λ=lnΨ- (β1/Ψ) lnβ1-(β2 /Ψ) ln β2 

 أسعار تلك العناصر. إلىلدالة التكاليف بالنسبة  يوذلك بالتفاضل الجزئ نتاجويمكن اشتقاق دالة الطلب لعناصر اإل
 :يليوبالتالي يمكن كتابة دالة الطلب على سماد اليوريا كما 

LnX1 =Ф1+ {(β1-Ψ) /Ψ} lnW1+ (β2 /Ψ) lnW2+ (1/Ψ) lnY 

  حيث:
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Ф1=ϓ+ ln β1 –ln Ψ 

 :يليويمكن كتابة دالة الطلب على سماد سوبر الفوسفات كما 
LnX2 =Ф2+ (β1/Ψ) lnW1+ {(β2 -Ψ) /Ψ} lnW2+ (1/Ψ) lnY 

  حيث:
Ф2 =ϓ+ ln β2 –ln Ψ 

. وفنى نتناجإلالتني تعطني مسنتوى معنين منن ا نتاجمختلف التوليفات من عنصري اإل يعرف منحنى الناتج المتساوي بعنهكما 
-EL، )للهكتننننننارسننننننماد سننننننوبر فوسننننننفات  كميننننننة 1Xوكميننننننة سننننننماد اليوريننننننا للهكتننننننار،  X1سننننننابقة يمثننننننل ال نتنننننناجمعادلننننننة اإل

Eraky,1997). 
 دوغالس:  –دالة إنتاج كوب 

 ال كل:عخذ تو 
bQ =a X 

 حيث أن:     
 Q حجم اإلنتاج =. 
 Xكمية العنصر المتغير =. 
 (b.تعبر عن المرونات اإلنتاجية ) 

ملينات اإلنتاجينة، وإنمنا دراسنة الدالنة اإلنتاجينة ذات العنصنر الواحند تعتبنر خطنوة أولينة للتعنرف وهذا قد ال يتفا منع واقنع الع
منن عنصنر متغينر واحند، ومنن خصنائص هنذه  علنى أكثنر على الخصائص التي يمكنن تعميمهنا علنى الدالنة إذا منا اشنتملت

 (.bالدالة أنها تسمح بإنتاج حدي متزايد أو متناقص وفقا لمعامل المرونة )
 وتكون معادلة الناتج الحدي كما يلي:

1-bdQ / dX = b a X 

 .a، فإن الناتج الحدي والمتوسط يكون ثابتا عند المستوى b = 1إذا كانت 
 .b، فإن الناتج الحدي يتزايد بتزايد كمية العنصر المتغير، ويتوقف معدل هذا التزايد على  يمة المعامل b < 1إذا كانت 
 . Xادة كميةيناتج الحدي يتناقص بز ، فإن الb > 1إذا كانت 

وتفترض هذه الدالة أن مرونة اإلنتاج ثابتة على مختلف النقاط للمنحنى اإلنتناجي، أي أن الكمينات المتسناوية المضنافة منن 
 العنصر المتغير تضيف إلى الناتج نفس النسبة كما في المعادلة: 

dQ/dX .X/Q = b 

 ين إنتاجيين كما في المعادلة التالية:ويمكن استخدام الدالة للتعبير عن عنصري
b2X2  b1Y = a X1 

( عنننن b2b.1وتتميننز بنننعن المرونننة اإلنتاجينننة ثابتننة، والننننواتج الحديننة إمنننا أن تكننون ذات إشنننارة موجبننة أو سنننالبة فقننط، وُتعب نننر)
نسنبة معوينة معيننة تنؤدي المرونات اإلنتاجية، فإذا كان مجموعها يساوي الواحد الصحيح فإن زيادة كل ٍّ من عنصري اإلنتاج ب

إلننى زيننادة اإلنتنناج بنننفس النسننبة، بينمننا إذا زاد )أو نقننص( المجمننوع الجبننري للمرونننات عننن الواحنند الصننحيح، فهننذا يننؤدي إلننى 
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وفنني حننال وجننود اثنننين مننن العناصننر اإلنتاجيننة  زيننادة اإلنتنناج بنسننبة معويننة أكبننر )أو أقننل( مننن تلننك الحادثننة فنني المنندخالت.
 دوجالس تكون:-دلة منحنى الناتج المتماثل في صورة كوبالمتغيرة فإن معا

1/ b1)*b2
2X1=(Y/aX 

 حيث يكون أحد العنصرين دالة للعنصر اآلخر، كما أن معدل االستبدال الحدي بين عنصري اإلنتاج
b2X1/b1X2= ∂X1/∂X2 

تبدال الحندي بينهمنا يظنل ثابتنا  بنسبة ثابتة فإن معندل االسن  X1،X2يكون سبارة عن دالة خطية فإذا ما زيدت الكميات من 
حتى لو تغير مستوى الناتج، ويمكن اشتقاق معادلة الممر التوسعي األمثنل منن معادلنة االسنتبدال السنابقة  b2/b1عند النسبة

 من معدل االستبدال الحدي أو النسبة السعرية. الذي يمثل قدرا  معينا   Kمن خالل مساواتها بثابت 
2K X 1-

2b 1X1=b 

عنننند  Kعننن الكمينننة الضننرورية مننن العنصنننر األول ليكننون معنندل االسنننتبدال مسنناويا المقنندار  X1المعادلنننة تعبننر  وفنني هننذه 
 (1021،  )عمري، X2مقادير مختلفة من 

 :قطناألهدية القتصادية لدحصول ال 
ور ما قبل التناريخ، يعد القطن من اهم محاصيل االلياف في العالم، ويعتقد انه زرع في المنانا الدافعة من العالم في عص

عنام، كمنا عرفنت المالبنس  7000فقد وجدت قطع من المالبنس القطنينة فني الكهنوف المكسنيكية يرجنع تاريخهنا النى حنوالي 
 3000عننام ق.م وتعتبننر الهننند التنني وجنند فيهننا القطننن كمحصننول هننام منننذ  3000القطنيننة فنني مصننر وباكسننتان منننذ حننوالي 
رع القطن من اجل صناعة المالبس في البرازيل والبيرو والمكسيك منذ مدة نويلة عام أول بلد تن ئ صناعة القطن. وقد ز 

 (.1009زيود، )وقبل اكت اف القارة األمريكية، 
مننن السننكان فنني  %.2وفنني القطننر السننوري يعنند القطننن مننن المحاصننيل االقتصننادية االسننتراتيجية حيننث يعمننل  يننه حننوالي 

من اإلنتناج النى كثينر منن دول  %70ة لتامين العملة الصةبة، حيث يصدر مختلف مراحله، كما يعد أحد المصادر الرئيس
المجموعنة )القطنن، ألنف النى ملينون ننن منن  00. العالم. ويعد المادة األولية لصناعة الحلج وتتراوح الطاقة اإلنتاجية بين

 (.1026اإلحصائية الزراسية،
منل بنه أكثنر منن ملينون شنخص فني مختلنف مراحنل زراعتنه، وتعتي األهمية االجتماسية للقطن لتعطيه ميزة أخنرى، حينث يع

 (.1029،زيود واخرون )وتجارته، وإنتاجه، وحلجه، وتسويقه، وتصنيعه، 
ل المصدر الثاني  ورية، ب كلٍّ أساسي، لتعمين بعي الفائي التصديري من القطن، والذي ي ك  ياسة الزراسي ة الس  هدفت الس 

ة  فني استصنالح للقطع األجنبي بعد البترول في معظم ال سنوات. وقد أد ى ذلك إلى استثمارات كبيرة من قبل الحكومة خاص 
األراضنني وم نناريع الننري لكنني يننتم  اسننتثمار المننوارد الطبيةيننة ب ننكلٍّ كامننل، وقنند ترافقننت هننذه االسننتثمارات بسياسننات سننعري ة 

الم ننناركة فننني تحقينننا األهنننداف  للمننندخالت والُمخرجنننات بهننندف اسنننتقرار األسنننواق واألسنننعار، ممنننا يسننناعد المنننزارعين علنننى
ننة   ننا النجنناح الجزئنني فنني تحقيننا األهننداف الوننيننة، علننى حسنناب اسننتدامة بعنني المننوارد الطبيةيننة، خاص  الوننيننة، وقنند تحق 

 .(.102المحمد واخرون،)واألرض، موردي الماء 
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 :قطنلدحصول ال اآلزوتيأهدية السداد 
لنمنو واإلنتناج منن القطنن المحبنوب. وينؤدي انخفناض اآلزوت إلنى انخفناض تؤثر األسمدة اآلزوتية تعثيرا  واضحا  في زينادة ا

عمليننة التمثيننل الضننوئي، إذ يحتننوي الكلوروفيننل علننى عنصننر اآلزوت وعننندما تكننون جاهزيتننه محنندودة تننؤدي إلننى انخفنناض 
وي فني عندد الجنوز تركيز الكلوروفيل وانخفاض في نقل المواد الغذائية من األوراق إلى الجوز مما يؤدي إلنى انخفناض معنن

للنبننننات، وانخفنننناض فنننني حاصننننل القطننننن ال ننننعر. وتنبننننع أهميننننة اآلزوت فنننني كونننننه ينننندخل فنننني تكننننوين األحمنننناض األمينيننننة 
والبروتينات، التي لها الدور األساس في نمنو األعضناء الحينة وتكاثرهنا. حينث يندخل فني تركينب الخلينة النباتينة، كمنا يحندد 

عى اآلزوت المولنند الحيننوي للنبننات. وجنند أن )عنندد الجننوزات الكلنني/ نبننات( قنند ازداد سننرعة النمننو واإلنتنناج الحيننوي ولهننذا ينند
بزيننادة مسننتويات اآلزوت. وثبننت فنني تجربننة علننى أربعننة أصننناف جدينندة مننن القطننن، أضننيف لهننا عنندة معنندالت مننن اآلزوت 

زوتننني، وأفضنننل /هكتنننار. ثبنننت أن غلنننة القطنننن ال نننعر تنننعثرت بمعننندل السنننماد اآلN( كنننغ100، 210، 210، 0.، 60، 0)
/هكتنار. ووجنند أيضنا ان زيننادة معندالت السننماد اآلزوتني مننن Nكنغ 0.اسنتجابة للتسنميد اآلزوتنني حصنل عليهننا منن المعنندل 

( غ علننى التننوالي، فنني حننين لننم تننؤثر هننذه الزيننادة 1.01 – 1.02كغ/فنندان أدى إلننى زيننادة فنني وزن الجننوزة ) 90إلننى  10
 (.1021)رويس،ور( ومعامل التيلة )غ(، معنويا  في كل من معامل البذرة )دليل البذ

 :قطنأهدية السداد الفومسفاتي لدحصول ال 
ر في للفوسفور أهمية كبيرة للقطن حيث يطلا عليه مفتاح الحياة. وذلك لكونه من أهم مكونات الخلية النباتية ولدوره المباش

اض معدل نمو الجذور وصغر حجمها وبذلك التي يقوم بها النبات. ويؤدي نقصه إلى انخف الكثير من العمليات الحيوية
يؤدي الى زيادة يقل السطح الكلي لالمتصاص.  ويؤدي الفوسفور دورا  هاما  في زيادة عدد جوزات القطن وفي وزنها كما 

 (.1021)رويس، حبة، 200وزن الن 
 النتائج والدناقشة:

 :عنصري الزوت والفومسفور في مسورية امستهالكتطور  -1
عنصنننر  اسنننتهالك ، تبنننين أن(1027 – 1000فننني سنننورية خنننالل الفتنننرة )ا هالك العناصنننر السنننماديةتاسنننمنننن خنننالل دراسنننة 

(، مقارننة %1.61، وبنرقم  ياسني مقنداره )عنصنر غنذائي( 23113) (، حيث بلنغ1021األدنى عام ) كان في حدهزوت اآل
 ووصنل الننرقم السياسنني، عنصنر غننذائي (275613إلننى ) (، حيننث وصنل1001األعلننى عنام ) منع سنننة األسناس، وبلننغ حنده

  .(1000( مقارنة مع سنة األساس )%220) إلى
عنصنر ( 12..(، حينث بلنغ )1023األدننى عنام ) كان في حدهاستهالكه  تبين أن عنصر الفوسفور الستهالكبالنسبة  أما

لنننى (، حيننث وصننل إ.100(، مقارنننة منننع سنننة األسنناس، وبلنننغ حننده األعلننى عنننام )%.7.7، وبننرقم  ياسننني مقننداره )غننذائي
، شكل (2)(، جدول 1000( مقارنة مع سنة األساس )%221.11) إلى ، ووصل الرقم السياسيعنصر غذائي (131201)
(2). 
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    (0212-0222خالل الفتر  ) في مسوريةتهالك العناصر السدادية امس(: تطور 1)جدول 

 الوحد : عنصر غذائي   
 عنصر االزوت السنة

N 

 عنصر الفوسفور الرقم القياسي )%(

P 

 الرقم القياسي)%(

2000 110111 100.00 113829 100.00 

2001 210067 63.87 93236 81.91 

2002 296101 77.63 102875 90.38 

2003 162169 96.28 101520 89.19 

2004 1113.1 90.35 112530 98.86 

2005 11162. 106.33 121897 107.09 

2006 171123 110.00 109639 96.32 

2007 113227 105.01 109023 95.78 

2008 170107 107.84 232102 115.26 

2009 120311 83.96 .161. 75.93 

2010 229271 47.56 31010 30.79 

2011 279701 71.72 16111 47.94 

2012 212107 60.47 .161. 72.45 

2013 67771 19.07 ..12 7.78 

2014 1.793 11.49 207.7 9.48 

2015 31011 12.79 20061 8.82 

2016 23113 5.45 22172 9.90 

2017 10060 8.00 26191 12.91 

 (1027-1000المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية الزراسية السنوية خالل الفترة )
 

 
 (1027-1000) الفترة خالل سورية زوت والفوسفور فيعنصري اال استهالك تطور(: 2) شكل

 األمسدد  في مسورية: الدحصول منهذا  إنتاجوتكاليف  قطنمحصول ال مساحةو  إنتاجتطور  - 1
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(، 1027(، فكان في حده األدنى عام )1027 – 1000إنتاج محصول القطن في سورية خالل الفترة )من خالل دراسة 
(، 1000(، وبلغ حده األعلى عام )1000(، مقارنة مع سنة األساس )%3.26رقم  ياسي )وب( نن، 36061حيث بلغ )

 .(1)جدول  ( نن. وهي سنة األساس....2092حيث وصل إلى )
(، تبين أنها كانت في 1027-1000دراسة تطور المساحة المزروعة بالقطن في سورية خالل الفترة ) من خالل وأيضا  

س، ( مقارنة مع سنة االسا%1.17( هكتارا  وبرقم  ياسي وصل إلى )21917(، حيث بلغت )1027حدها األدنى عام )
.( هكتارا ، وهي سنة األساس170190(، حيث وصلت إلى )1000وبلغت حدها األعلى عام )  

على  يمة للتكلفة ت أ ناتجة عن استخدام األسمدة الكيميائية بمختلف أنواعها فقد كانلوا قطنال إنتاجما بالنسبة لمجمل تكلفة أ
( حيث بلغت 1021فة عام ) يمة للتكل أدنى( ل.س. وكانت 2206062400( حيث بلغت )1021) عام
 .(1)جدول ، ( ل.س597898469)

خالل الفتر   من األمسدد  في مسورية قطنال إنتاجوتطور مجدل تكاليف  قطنمحصول ال ومساحة إنتاج(: تطور 0)جدول 
(0222-0212)  

 (ل.س)مجمل الاكلفة (ل.س/هكاجر)تكلفة الهكاجر (هكاجر)المسجحة (طن)تناج اإل السنة

2000 1081888 270290 67.2 1292256490 

2001 1009826 257063 67.2 1229018203 

2002 802178 199773 6617 890388261 

2003 811026 205360 6731 972584960 

2004 1029232 234181 1279 1212823399 

2005 1021996 237768 1209 1214756712 

2006 685705 215640 1229 1103861160 

2007 711497 192790 1209 984964110 

2008 697841 176449 5109 901477941 

2009 652058 163712 11367 1860914304 

2010 472485 172414 10522 1814140108 

2011 671668 175147 10025 1755848675 

2012 592653 168145 13120 2206062400 

2013 169094 62339 16670 1039191130 

2014 162439 72704 22743 1653507072 

2015 130497 45052 23824 1073318848 

2016 40696 17231 34699 597898469 

2017 34042 16957 56486 957833102 

 (1027-1000المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المجموعة اإلحصائية الزراسية السنوية خالل الفترة )
 الكيداوية األمسدد  على الطلب -3
 منن تجميعهنا تنم التني األولينة البياننات علنى اعتمنادا   ، وذلكقطنلمحصول ال الكيماوية األسمدة على الطلب دوال تقدير تم
 الكيماوية. األسمدة على المتوقع الطلب تقدير تم ثم .الدراسة عينة
 قطنال لدحصول نتاجال  دالة : 

وان . %1 معنوينة مسنتوى  دعن إحصائيا   معنوية نتاجاإل دالة تقديرات أن( 3الموضحة في الجدول )نتائج الدراسة أظهرت 
عنند مسننتوى كمنا ثبنت معنويننة النمنوذج ككننل  والكميننات، اإلشنارات حيننث منن االقتصنادية النظريننة منعهنذه التقنديرات تتنفننا 

(، %0.673)بةبنسننن تزيننند إنتاجينننة وحننندة المسننناحةبنننعن مننننه يمكنننن أن نسنننتنتج و  ، (F=108.096حينننث بلغنننت  يمنننة )1%
ومننن خننالل النتننائج التنني تننم التوصننل التننوالي، علننى  %2 بنسننبة فوسننفات سننوبر سننمادو  اليوريننا سننماد زيننادةب (%0.299و)
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مننن التغيننرات الحاصننلة فنني كميننة اإلنتنناج حيننث كانننت  %90إليهننا تبننين أن كننل مننن عنصننري اآلزوت والفوسننفور قنند فسننرا 
  (.0802R= يمة معامل التحديد)

 .قطنال وللدحص نتاجال  لدالة الحصائي التقدير نتائج(: 3) جدول
Sig قيمة   t  المعاملقيمة Lny 

0.000 26.671 6.6 Constant 

0.000 6..06 0.673 1Ln X 

0.00. 1.920 0.299 2Ln X 

  0.90. 2R 

0.000  20..091 F statistics 

 حيث:
Y :وحدة المساحة )هكتار(. يةإنتاج 

X1: كغ/ هكتار(. اليوريا سماد( 
X2 :ار()كغ/ هكت فوسفات سوبر سماد . 
 قطنلل نتاجال  لدالة الدتساوي  الناتج منحنى: 

الننننذي   y نتنننناجاإل مسننننتوى ، وذلننننك بتعننننويي  يمننننة لكميننننات األسننننمدة المسننننتخدمة المتسنننناوي  الننننناتج منحنننننىاشننننتقاق  يمكننننن
 تملوغناري فني كدالنة X1 اليورينا سنماد كمينة لوغناريتم أخنذ  ومننه تنم السنابقة ،في معادلة اإلنتناج    هكتار،/ كغ 011.يبلغ
 يلي: كماX2 ،فوسفات  سوبر سماد كمية

LnX1 =10.027 – 0.497Ln X2      (1) 
 إلننى يننؤدي،  %1 بنحننو فوسننفات سننوبر سننماد نسننبة اسننتعمال زيننادة أن، (1) المعادلننة نت ننير النتننائج المتحصننل عليهننا منن

 011.المسنناحة بكميننة) وحندة  يننة إنتاج مسننتوى  علنى الحفننال مننع ،% 2..1 اليوريننا بنحنو سننماد نسننبة اسنتعمال انخفناض
 .(هكتار/ كغ
 قطنال لدحصول التكاليف دالة تقدير  : 

 تعخننذ التكنناليف دالننة أن يتبننين حيننث إيضنناحها سننبا التنني بالطريقننة التكنناليف دالننة اشننتقاق يمكننن السننابقة نتنناجاإل دالننة مننن
 :التالي ال كل

LnC (W,Y)= -6.709 +0.667 LnW1+0.332 LnW2+1.669 LnY     (2) 
الننذي يعننني انننه بزيننادة جميننع أسننعار منندخالت  وهننذاكانننت موجبننة،  أن جميننع اإلشننارات ة المننذكورة سننابقامعادلننال نمنن يالحنن 

 أننه النى السنعرية المروننة وبما أنه تم  استخدم النموذج الوغارتمي المزدوج، فقد اشنارت  ،اإلنتاج فإن التكاليف الكلية تزداد
 سنننوبر سنننماد سنننعر (، وعنننند زينننادة% 1.00 بنسنننبة  ) اإلنتاجينننة التكننناليف تنننزداد (،%1 بنسنننبة) اليورينننا سنننماد سنننعر بزينننادة

 ممننا أيضننا ، موجبننة اإلنتنناج متغيننر كننذلك كانننت إشننارة. ( %(0.33 بنسننبة اإلنتاجيننة تكنناليف (، تننزداد%1بنسننبة)  فوسننفات
 الحصنول علنى يمكنن بنناء  علنى منا سنبا،. اإلنتناج حجنم كلمنا زاد تنزداد القطن)ل.س/ هكتار(، إنتاج تكاليف يدل على أن

( 911) اليوريننا، لسننماد كننغ /س.(ل 310) عننند اإلنتنناج المدروسننة عناصننر أسننعار ثبننات عننند القطننن إنتنناج تكنناليف دالننة
     :         كما يلي فقط اإلنتاج في كدالة التكاليف وبالتعويي نحصل على. سوبر فوسفات، كمتوسط لسماد كغ/ل.س

LnY      (3) -4.276 +2.267 = Ln C 
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 قطنال لدحصول الكيداوية األمسدد  على الشرطية الطلب دوال تقدير: 
 : كالتالي وهي اليوريا سماد على ال رنية الطلب دالة اشتقاق يمكن، ( 9) رقم السابقة التكاليف دالة من

)4(     LnY +1.669 2LnW + 0.33221LnW 0.3322 -7.113 -= 1LNX 
 سنماد سنعر زاد أننه، كلمنابمعنى . سالبة اليوريا فقد كانت اء المرونة السعرية لسمادالمرونات كانت موجبة باستثنيتبين، أن 

 كلمناكنذلك يالحن  أننه . االقتصنادية النظرينة وهذا ال يخالف ،(%1.00)بنسبة  عليه الطلب انخفي(، %1) اليوريا بنسبة
 لنظرينننةهننذا يتفننا مننع و  ،(%0.33)بنسننبة  اليوريننا سننماد علنننى الطلننب زاد (%2بنسننبة ) فوسننفات سننوبر سننماد سننعر ارتفننع

 . تغييرأي  بدون  هي كما تبقى الطلب دالة فان ،نتاجاإل عناصر أسعار جميع بمضاعفة ويالح  أنه االقتصادية،
 (6100)مسنتوى  عنند نتناجاإل وحجنم، غكن/س.ل (120)البالغ  الحسابى متوسطه عند فوسفات سوبر سماد سعر ثبات عند
 : اآلتية الطلب ةدال على الحصول مكني هكتار/كغ

(5)    10.3322 Ln W –0.244 -=Ln X1 

 (.%0.33)بنسننبة  اليوريننا سننماد(، فننإن الطلننب علننى %2بنسننبة ) اليوريننا سننماد سننعر بزيننادة يتضننح انننه الدالننة السننابقة مننن 
 :، كمايليقطنال لمحصول الفوسفات سوبر سماد على تم اشتقاق دالة الطلب( 2)رقم  السابقة التكاليف دالة ومن

LnX2 =-7.811 + 0.667 LnW1 - 0.667 LnW2 + 1.669 LnY    (6) 

 سننوبر سننماد سننعر زاد كلمننا كانننت سننالبة، بمعنننى يخننر الفوسننفات سننوبر سننماد لمتغيننر السننعرية المرونننة أنبالنتيجننة يتضننح 
 ارتفنع ه كلمناكمنا انن االقتصنادية، النظرينة منع يتفناوهنذا . (%0.11)بنسنبة  علينه الطلنب انخفني (،%2)بنسنبة  الفوسنفات

 النظرينننة ال يخنننالف وهنننو. (%0.11)بنسنننبة  الفوسنننفات سنننوبر سنننماد علنننى الطلنننب زاد (،%2بنسنننبة ) اليورينننا سنننماد سنننعر
 نتناجاإل عناصنر أسنعار جمينع مضناعفةعنند  ومننه يسنتنتج أننه الفوسفات سوبر سماد علىوكانت دالة الطلب . االقتصادية

 .تغيير أي بدون هي كما تبقى  الطلب دالة فان
 عنننننند نتننننناجاإل حجنننننم وثبنننننات ،غكننننن/س.ل( 320)البنننننالغ  الحسنننننابى متوسنننننطه عنننننند w1 اليورينننننا سنننننماد سنننننعروعنننننند ثبنننننات 

 : التالية الطلب دالة على الحصول يمكن وبالتعويي ،هكتار/كغ (6100)مستوى 
LnX2=-0.05- 0.667 LnW2     (7) 

 الفوسننفات سننوبر سننماد علننى الطلننب (، ينننخفي%2)بنسننبة  الفوسننفات سننوبر سننماد سننعر بزيننادة نننهتبننين الدالننة السننابقة، أ
 (.%0.11)بنسبة 

 :مجرى التومسع 

. وهو سبارة عن نية محدبة خاصة تصنل نقناط نتاجالمحل الهندسي لنقاط التكلفة الدنيا عند أي مستوى من اإل بعنهيعرف 
ج، وتتسنناوى نسننبة المعنندل االصننغرى عننند مسننتويات محننددة مننن اإلنتنن التنني يتحقننا عننندها التكلفننة نتنناجتوافقننات عوامننل اإل

 (.26)لى نول مجرى التوسع، مع نسبة أسعارها ع x2و  x1بين عاملين  نتاجالحدي لإل
* x2/Px2= MPPx1/P1xMPP 

 :على ال كل التالي نتاجاإلدالة يمكن صياغة  (3)الجدول من 
)8(   1990.

2X  4730.
1X Y= 81.450 

 :2102P=و  3101P=  :أن حيث، ( .)الدالة وبتطبيا )*( على 
)9(   2X1.610 = 1X 
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 بعد تعويي  يمة (.) نتاجاإلدالة ( في 9تعويي )تم التي تدني التكاليف  نتاجالتوليفة المثلى من عنصري اإلوإليجاد 
 ( Y=4500  ) تم الحصول على التوليفة التالية، كغ/ هكتار: 

X1 =610.. كغ /هكتار 
2X =1.0 كغ / هكتار 

فنني عمليننة  افننا مننع التوصنيات الفنيننة والتقنيننة السنتخدام كننل مننن السنماد االزوتنني والسننوبر فوسنفاتتتو السنابقة  وهنذه الكميننات
 .قطنمحصول الإنتاج 
 :المستنتاجات-12
في هذا البحث بذلت محاوالت لتقدير دالة إنتاج مكوننة منن األسنمدة بنوعيهنا المدروسنين وكاننت إشنارات معنامالت دالنة  -1

 نظرية االقتصادية وكانت معنوية إحصائيا .اإلنتاج المقدرة متفقة مع ال
استخدام سماد اليوريا وذلك على مستوى معين منن اإلنتناج انخفاض  إلىزيادة استخدام سماد السوبر فوسفات يؤدي  إن -3

 بين نوعي السماد المدروسين. االستبداليةوهذا يدل على العالقة 
كنغ /هكتنار منن  610  علنى مسنتوى اإلنتناج هني حنوالي اليف وتحنافوالتي تدني التك إليهاتوليفة تم التوصل  أفضل إن -6

 كغ/هكتار من سماد السوبر فوسفات. 1.0)اآلزوت( وحوالي سماد اليوريا
 الدقترحات-11
/ كنغ (1.0)كغ / هكتنار  (610)وهي قطنعند زراعة محصول ال إليهااعتماد المعادلة السمادية التي تم التوصل دراسة . 2

 توليفة اقتصادية مثلى. هذه التوليفةعلى التوالي. تعتبر  ،د اليوريا وسوبر فوسفاتهكتار لكل من سما
 .ولمحاصيل أخرى  جديدة إنتاجيجاد توليفات اقتصادية لمدخالت بحوث أخرى إل إجراء. 1
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Abstract 

This research was carried out in Aleppo Governorate (Deir Hafer 

region), and preliminary data was collected from a sample of cotton 

farmers for the 2019 agricultural season to estimate the functions of 

demand for chemical fertilizers during the season. Through the 

studied sample, it became clear that most farmers used two types of 

chemical fertilizers, namely urea and triple superphosphate, the 

mainstay of this research It is the estimation of the cotton crop 

production function, and the best mathematical formula that was 

reached was the Cobb-Douglas function, and from this function both 

the cost functions and the fertilizer demand functions were derived. 

Through the results, the elasticities of the two fertilizers, urea and 

superphosphate, were reached, which amounted to (0.47,0.19), 

respectively. The results of the research also showed that if the 

fertilizer prices were doubled, the demand function for fertilizers 

would remain the same without any change. As a result, after 

estimating the expansion corridor equation, the optimal economic 

combination of nitrogen and phosphate fertilizers was reached and it 

was (450,280) kg/ ha, respectively. 

Keywords: Douglas Cup production function, cotton crop, expansion 

corridor. Deir Hafer region 
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