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 منطقة الغاب –محصول البطاطا الربيعية في محافظة حماه  تكاليف لدوال القياسي االقتصادي التحليل
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 الملخص:
 135منطقة الغاب، في سورية، على عينة عشوائية من مزارعي البطاطا الربيعية بلغت -أجريت هذه الدراسة في محافظة حماه

مزارعًا من خالل استمارة أعدت خصيصا لهذا الغرض، وهدف البحث إلى تقدير دوال التكاليف، للتوصل إلى األحجام االقتصادية 
باإلضافة إلى بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطا الربيعية المزروعة في حقول المزارعين،  لإلنتاج وللمزرعة،

كغ/هكتار، بينما بلغ متوسط  40464.6بلغ  وبّينت الدراسة أن الحجم األمثل لإلنتاج، والذي يدني التكاليف للمساحة أقل من هكتار
 3%، بينما للحيازة أكثر من 52.97أي أنها تبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف بمقدار كغ/هكتار،  19031.25اإلنتاجية الفعلي 

كغ، بالتالي تبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف  26675كغ، وبلغ اإلنتاج الفعلي  43855.9هكتار بلغ اإلنتاج المدني للتكاليف 
كما هكتار،  1.64ر، في حين بلغ متوسط المساحة الفعلي هكتا 4.85%، ووصلت المساحة المثلى في العينة إلى 39.18بمقدار 

. بالمقابل ت% للفئة أكثر من ثالثة هكتارا194.59% للفئة األولى أصغر من هكتار ووصلت إلى 145.69مستوى الربحية  بلغ
تماد على تجميع للفئة األكثر من ثالث هكتار. وأوصت الدراسة باالع 11.05ل.س إلى  12.46انخفضت تكلفة الكلغ الواحد من 

 الجمعيات التعاونية لتحقيق وفورات السعة. طريق عنالمساحات المزروعة بالبطاطا الربيعية لدى المزارعين 

 : البطاطا الربيعية، اقتصاديات الحجوم، سعة المزرعة، دالة التكاليف.الكلمات المفتاحية

 

 :مقدمةال
العالم وتصنف رابعًا بعد القمح والرز والذرة من حيث المساحة المزروعة تعتبر البطاطا من أهم محاصيل الغذاء الرئيسية في 

(2010FAO,.) 19نحو (، 2013-2004ألف هكتار كمتوسط للفترة ) 31.3نحو البالغة و  بالبطاطا المساحة المزروعة تمثل %
 ،ألف طن 627.7بلغ اإلنتاج حواليبينما  ،ألف هكتار 164.4لغ نحوابوال ار للفترة نفسهامن متوسط المساحة المزروعة بالخض

% من مساحة البطاطا، في حين شكل إنتاج العروة 51.1وقدرها  نسبةألف هكتار مثلت   16.2الربيعية البطاطا مساحة وقدكانت
 (.2013،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)% من إجمالي إنتاج البطاطا 62.3ألف طن مثلت  391.1الربيعية 

تمثللل البطاطللا نسللبة مرتفعللة بللين مكونللات الغللذاء الرئيسللية للمسللتهلكين فللي سللورية، وتعتبللر بللدياًل هامللًا للحبللوب حيللث تتميللز بللالوفرة 
(، 2013 – 2004طن/هكتللار كمتوسللط للفتللرة ) 20.1النسللبية فللي الللة الهكتللار وتبلللغ الللة الهكتللار مللن البطاطللا فللي سللورية نحللو 

علروة فلي العلام الواحلد، ربيعيلة، صليفية وخريفيلة وأن الظلروف الجويلة واألرضلية المتباينلة والتلي  إضافة إلى أنها تزرع فلي أكثلر ملن
دراسللة )وزارة الزراعللة فللي  بينللت تناسللب زراعتهللا تمكنللن مللن التوسللع فللي المسللاحة المزروعللة بهللا تحللت الظللروف اإلقليميللة المختلفللة.
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( أن المؤسسللة العامللة إلكثللار البللذار مسللؤولة عللن تللامين بللذار البطاطللا 2001اليابانيللة،  يبالتعللاون مللع وكالللة التعللاون الللدول ةسللوري
وألمانيللا وبلللدان أوربيللة أخللرى،  االمعللدة للمللزارعين، حيللث تسللتورد المؤسسللة بللذار البطاطللا األصلللية الخاليللة مللن الفيروسللات مللن هولنللد

المكثرة إلى الملزارعين اللذين ينتجلون البطاطلا، وكانلت  وتوقع عقود مع المزارعين ذوي الخبرة إلكثارها بالربيع، ويتم بيع بذار البطاطا
( أللللف ل.س للهكتللار، وبالمقارنلللة ملللع تكللاليف إنتلللاج البطاطلللا 220 - 145تكللاليف اإلنتلللاج والجنللي للبطاطلللا الربيعيلللة تتللراوح بلللين )

المللزارعين ايلر المنتجلين لبللذار لمزارعلي البلذار مللع ايلر مزارعلي البللذار تكلون تكلاليف اإلنتللاج لمزارعلي البلذار مرتفعللة بالمقارنلة ملع 
% ملللن تكلللاليف اإلنتلللاج الكللللي 50بينلللت الدراسلللة أن تكلللاليف البلللذار بلغلللت نحلللو  بأسلللعار البلللذار. البطاطلللا ويكلللون االخلللتالف أساسلللاً 
بلللّين )الحسلللن،  .التلللوالي% ملللن التكلللاليف اإلجماليلللة عللللى 20%، 12وتكلللاليف اللللري بلغلللت نحلللو  لمزارعلللي البلللذار، وتكلللاليف الجنلللي

% مللن إجمللالي تكللاليف إنتللاج 34.28وتمثللل نحللو الربيعيللة، اتللأتي فللي مقدمللة بنللود تكللاليف إنتللاج البطاطلل البللذارأن تكللاليف ( 2008
% أمللا الجنللي والحصللاد فيللأتي فللي المرتبللة 15الربيعيللة، ويللأتي إيجللار األرض فللي المرتبللة الثانيللة وتمثللل نحللو االهكتللار مللن البطاطلل

( فلللي دراسلللتل أن المسلللاحات 2003أكلللد )األحملللد، ا. ليف إنتلللاج الهكتلللار ملللن البطاطللل% ملللن إجملللالي تكلللا8.1وتمثلللل نحلللو، الثالثلللة
(، ويرجلع السلبب فلي ذللى إللى االختناقلات 2000-1991المزروعة بالخضار شهدت تقلبلات حلادة خلالل السلنوات العشلر األخيلرة )
الزراعلي اللذي يعتملد عللى اسلتبدال محاصليل  عللى المنلت  التسويقية المتكررة التي تلؤثر عللى أسلعار المنتجلات، والتلي تلنعكس سللباً 

الخضلار بمحاصلليل أخلرى تحقللق للل دخللال أفضللل. ووجلدت الدراسللة أن تكلاليف العمليللات الزراعيللة لللدونم الواحللد ملن البطاطللا بلغللت 
ل.س  7980% مللن إجمللالي التكللاليف، أمللا تكللاليف قيمللة مسللتلزمات اإلنتللاج فقللد بلغللت نحللو 29ل.س مشللكلة نحللو  3543نحللو 
ل.س، وأن مؤشلر  18301% من إجمالي التكاليف. وأن دخل الدونم الواحد من البطاطا بللغ نحلو 65.5نم الواحد مشكلة نحو للدو 

بدراسلة الكفلاءة االقتصلادية  (Nygaka et al., 2009)قلام كملا   (.1.5نحو ) نسبة الدخل إلى إجمالي التكاليف للدونم الواحد بلغ
لمنتجي البطاطا وتحليل العوامل المؤثرة على الكفاءة االقتصلادية لصلغار الملزارعين فلي كينيلا حيلث أظهلرت النتلائ  انخفلاض عوائلد 

ة (. وأكدت الدراسة على أهمي0.66_0.12بمدى يتراوح بين ) 0.39السعة في إنتاج البطاطا حيث بلغ متوسط الكفاءة االقتصادية 
تقيليم الكفلاءة  (Hossain et al., 2008)التمويل لتبني التقانات الزراعيلة الحديثلة ودورهلا فلي زيلادة كفلاءة إنتلاج البطاطا.اسلتهدف 

  24.9االقتصلللادية لمزارعلللي البطاطلللا فلللي بلللنغالدر حيلللث أوضلللحت الدراسلللة أن متوسلللط إنتلللاج البطاطلللا عنلللد الملللزارعين كلللان نحلللو 
% وهلذا يلدل 75اإلنتاجيلة عللى المسلتوى اللوطني، كملا أن متوسلط الكفلاءة االقتصلادية بللغ نحلو طن/هكتار وهي أعلى من متوسط 

%، كملا أوضلحت الدراسلة ملن جهلة  25بأن التوسع في المسلتوى التكنوللوجي والملدخالت يمكلن أن يلؤدي إللى زيلادة اإلنتلاج بنسلبة 
 الكفاءة االقتصادية.أخرى بأن نوعية البذار واالتصال باإلرشاد لل دور معنوي في زيادة 

( أن هنالى عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا" بين كمية إنتاج الدونم من محصول البطاطا والمستخدم من كمية 2005)المقداد، بين
من التغيرات في إنتاج  0.91بما يوضح أن نحو  0.91التقاوي والسماد العضوي والسماد االزوتي، وقدر معامل التحديد بنحو 

وهذا  وهو أكبر من الواحد الصحيح، 1.35طا يمكن أن ترجع إلى هذه العناصر، وبلغ معامل المرونة اإلجمالي محصول البطا
كبر من نسبة الزيادة في العناصر اإلنتاجية، أي أن أيعني سيادة العالقة ذات السعة اإلنتاجية المتزايدة حيث يزيد اإلنتاج بنسبة 

زيادة كل من حجم اإلنتاج المدني  أن( 2008 )الحسن، كما أظهرلى وهي اير اقتصادية. اإلنتاج يتم في المرحلة اإلنتاجية األو 
للتكلفة والمعظم للربح للفئات الحيازية األكبر،كما اتضح أن حجم اإلنتاج الفعلي اقل من حجم اإلنتاج المعظم للربح في كل الفئات 

هكتار  3.6هكتار للبطاطا الخريفية ونحو  4.6عة المثلى نحو وبلغ حجم الس الحيازية لكل من البطاطا الخريفية والربيعية ،
للبطاطا الربيعية ،لذلى توصي الدراسة  بزراعة البطاطا بسعات مزرعية كبرى تزيد اإلنتاج وتخفض التكلفة وتحقق صافي عائد 

 كبر للمنتجين.أ
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 :البحث مشكلة
الزراعية الحديثة، مما يؤدي إلى تباين في التكاليف اإلنتاجية واالقتصادية يوجد تباين كبير بين المزارعين في استخدام التقانات 

واختالف صافي العائد لديهم. ولذلى كان البد من دراسة وتحديد األهمية النسبية للتكاليف وتحديد الحجم األمثل الذي يحقق أدنى 
 .المتفاوتة الربيعية في ضوء الحيازات الزراعية تكلفة وأعلى عائد من إنتاج البطاطا

 البحث: أهداف
 الربيعية دراسة األهمية النسبية لتكاليف إنتاج البطاطا. 
 .تقدير دوال تكاليف اإلنتاج في منطقة الدراسة 
 بحسب حجم المزرعة. الربيعية دراسة اقتصاديات الحجم إلنتاج مزارع البطاطا 

 :منهجية البحث
 :منطقة الدراسة -1

تحتل محافظة حماه ومنطقة الغاب التابعة لها المرتبة األولى بالنسبة لمتوسط مساحة البطاطا المزروعة في سورية خالل الفترة 
% من متوسط  21.1ألف هكتار أي ما يمثل نحو   6.6(، حيث بلغ متوسط المساحة المزروعة بالبطاطا نحو 2004-2013)

ألف هكتار، وتشكل البطاطا الربيعية في المحافظة  31.3فترة نفسها والذي َقْدره نحو المساحة المزروعة بالبطاطا في سورية لل
أهمية خاصة من حيث المساحة واإلنتاج نظرا لمالئمتها للمزارعين من حيث االحتياج المائي والمناخ، حيث بلغت المساحة 

ة المزروعة بالبطاطا في سورية للفترة نفسها % من متوسط المساح21.6ألف هكتار وشكلت  3.5المزروعة بالبطاطا الربيعية 
 ألف هكتار. 16.2والذي َقْدره نحو 

 135(، من خالل عينة عشوائية مكونة من 2012 –2011أجريت الدراسة في محافظة حماه، منطقة الغاب للموسم الزراعي )
 أربع فئات حسب المساحة. مزارعًا من مزارعي البطاطا الربيعية في منطقة الدراسة، حيث تم تقسيم العينة إلى

 البحث:طرائق  -2
 االعتماد على نوعين من البيانات: البيانات: تمجمع  - 
البيانات الثانوية: من خالل البيانات المنشورة الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمجموعة اإلحصائية السنوية  -1

 اإلرشاد الزراعي للحصول على المعلومات الالزمة. الزراعية ومديرية الزراعة في منطقة الدراسة، ودوائر
البيانات األولية: تم جمع البيانات عن طريق استمارة مخصصة لهذا الغرض، من خالل عينة عشوائية بسيطة، حيث تم إعداد  -2

وملء االستبيان في منطقة قائمة األسئلة المتعلقة بهدف البحث ومن ثم إعداد االستمارة األولية واختبارها ووضعها بشكلها النهائي 
/ 135الغاب وتوزعت العينة بحسب الثقل النسبي لعدد المزارعين في كل منطقة من المناطق المدروسة. بلغت عينة الدراسة /

بالطرق دوال التكاليف  تقديرإلجراء التحاليل اإلحصائية الالزمة و  EXCEL-SPSSمزارعًا، تم استخدام البرام  اإلحصائية 
 اختبار االرتباط الذاتيالمشاكل القياسية: ) اختبارو   ) t) ، F ،R2 ت اإلحصائية ومقارنةالالختبار  استناداً المناسبة و القياسية 

Durbin Watson   واختبارPark  للتحقق من مشكلة ثبات التباينHeteroscedasticity )تفاقمن حيث ا: واالقتصادية 
 النماذج أكثربوصفها الصيغة التكعيبية لدالة التكاليف  عليل تم االعتماد علىبناء  االقتصادية النظرية منطق مع معلماتها

. والتي تأخذ ( John and Orazem 1978 ) استنادا إلى النظرية االقتصاديةو البحثية  العينة لبيانات تمثيال االقتصادية القياسية
 :الشكل التالي
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Tc ليرة سورية(= الكلفة الكلية لإلنتاج(. 
Y )كمية النات  )كغ /هكتار =. 

u =حد الخطأ. 
 بإيجاد أو المتوسطة، التكاليف بدالة الحدية التكاليف دالة مساواة خالل من للتكاليف المدنيج نتاحجم اإل على الحصول ويمكن
 .بالصفر ومساواتل الكلية التكاليف متوسط لدالة الصغرى النهاية

بقسمة التكاليف الحدية على التكاليف المتوسطة، مع األخذ في االعتبار متوسط اإلنتاج  (Ec)نحصل على مرونة التكاليف و 
 وتدل قيمة المرونة المقدرة على وفورات السعة. السنوي
 هذه ومقارنة المحافظة فيلمساحة البطاطا الربيعية  م األمثلالحج إلى التوصل تم لتكاليفا لدوال القياسي االقتصادي التحليل ومن

ويعبر عن  مواردها. استخدام في االقتصادية الكفاءة تحقيق أو ابتعادهاعن مدى اقترابها لبيان الحالية الفعلية الحجوم مع الحجوم
 دالة التكاليف في المدى الطويل في الصورة التالية:

C = F(Q,S) 
 السعةs) :: كمية اإلنتاج) (q) : التكاليف الكلية(c)حيث: 

 :المستخدمة القتصاديةا مؤشراتبعض ال
 (كتار)ل.س/هل اإلجمالي = الحجم الكلي لإلنتاج * متوسط السعر المزرعياإليراد 
  (كتار)ل.س/ هلالمتغيرة التكاليف  –الهامر اإلجمالي للمزرعة = النات  اإلجمالي 
  (كتارهل)ل.س/ والمتغيرة إجمالي التكاليف الثابتة  –الربح = النات  اإلجمالي 
  ل.س (   كغ بطاطا = إجمالي التكاليف )ل.س( / كمية اإلنتاج 1تكلفة ( 
 *100مستوى الربحية = هامر الربح / التكاليف المتغيرة. 
 *100المعدل العام للربحية = هامر الربح / التكاليف اإلجمالية. 
  التكلفة الكلية= قيمةاإلنتاج /الكفاءة االقتصادية اإلجمالية. 
 رأس المال المستثمر الربحرأس المال =  معدل دوران /. 
  = عدد أيام السنة / معدل دوران رأس المال.  365الزمن الالزم لدوران رأس المالدورة كاملة 
 :النتائج

 الربيعية: النسبية للتكاليف المتغيرة والثابتة لزراعة محصول البطاطا أواًل: األهمية
إلبراز أهمية كل بند من بنود هذه التكاليف حيث تألفت بنود  الربيعية المتغيرة لمحصول البطاطاتم دراسة التكاليف الثابتة والتكاليف 

والمبيدات والجني(.أما بنود التكاليف الثابتة فهي تكاليف إيجار  التكاليف المتغيرة من تكاليف كل من)الحراثة والبذار والتعشيب
 اهمة بنود التكاليف المتغيرة لمستلزمات اإلنتاج والعمليات الزراعية.( نسبة مس1األرض وفائدة رأس المال. يبين الجدول )
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 للبطاطا الربيعية المتغيرة التكاليف بنود مساهمة نسبةقيمة و . 1 جدولال
 نسبة المساهمة الكلية % نسبة المساهمة % القيمة ل.س /هكتار بنود التكاليف

تكلفة 

العمليات 

 الزراعية

 2.54 13.52 5729.70 الحراثة

 1.42 7.55 3198.52 راأجورالبذ
 3.43 18.28 7750.00 أجور التعشيب

 0.36 1.93 819.73 أجور رش الكيماوي
 0.89 4.72 2000.00 أجور رش المبيدات

 10.14 54.00 22893.33 أجور جني
 - 100.00 42391.28 المجموع

تكلفة 

المستلزمات 

 الزراعية

 40.09 49.36 90546.07 البذار
 19.63 24.16 44322.41 األسمدة

 0.99 1.22 2241.93 المبيدات

 15.45 19.02 34887.32 مياه الري
 5.07 6.24 11455.53 العبوات

 
 85.86 100.00 183453.26 المجموع

 100.00 225844.54 مجموع تكاليف متغيرة

التكاليف 

 الثابتة

% من 7.5فائدة رأس المال 

 34.53 12841.73 المستلزمات
 35.11 13059.26 أجاراألرض 
 30.36 11292.23 % من الكلية5نفقات نثرية  
 14.14 100.00 37193.21 مجموع التكاليف الثابتة 

 100.00 263037.76 مجموع التكاليف

 بيانات االستقصاء الميداني :المصدر

 سبب وانالجني،  تكاليفمياه الري و  تكاليف ثماألسمدة  تليها األعلى هيالبذار  تكاليف مساهمة نسبة إن الجدول من يظهر
 عدد إلى والحاجة العمل أجور ارتفاع إلى فيعودالجني  مساهمة ارتفاع أما .القطر خارج من تستورد ألنهاالبذار  تكاليف ارتفاع
 السقي أجور وكذلى . محصول البطاطا يتطلب عمالة كبيرة كون العائلي العمل نسبة النخفاض العاملة األيدي من نسبياً  كبير

فشكلت  الثابتة التكاليف بنود مساهمة نسبة أما. لسحب المياه مضخاتمحروقات لل إلى والحاجة المياهندرة  بسبب، نسبياً  مرتفعة
 85األكبر وبلغت أكثر من شكلت التكاليف المتغيرة الحصة رأس المال و  تكاليفو  األرض إيجار تكاليف ارتفاع% نتيجة 14.14

 % ويعود ذلى لموسمية محصول البطاطا واعتماده على العروات المتعددة في نفس العام فال يحتاج لتكاليف تأسيس كل موسم.

 عي البطاطا الربيعية:مزار  لعينةدالة التكاليف -ثانياً 
 1.64تفاوت واضح في اإلنتاجية ومتوسط مساحة نظرًا للتباين في المساحات المزروعة بين مزارعي محصول البطاطا ووجود 

، قمنا بتقسيم المزارعين إلى مجموعات بحسب الفئة الحيازية للحصول على دالة 1.1هكتار بانحراف معياري في المساحة بلغ 
ن والثالثة هكتارين إلى هكتار والفئة الثانية بين الهكتار والهكتاري 1تكاليف دقيقة تمثل العينة وكانت الفئة األولى للمساحة اقل من 

 .توالرابعة أكثر من ثالثة هكتارا تثالثة هكتارا
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 تقدير دوال التكاليف في المدى القصير: -

 :كما يليفي هذه الفئة  لمحصول البطاطا الربيعية التكاليف دالة تقدير تم: الفئة الحيازية األولى أصغر من اهكتار
Tc = 470687.6 + 44.1 y - 0.002155 y2 + 2.7E-08 y3 

    (1.03)       (2.61) * (-3.57)*       (0.42) 
R=0.84 
R2 =0.71 
F =  35.1* 
D.W= 2.69 

 %.1% و ** إلى المعنوية  عند مستوى داللة5تشير * إلى مستوى معنوية عند مستوى داللة 

-Durbinباعتماداختبار وذلى الذاتي االرتباطتم إجراء اختبارات قياسية وهي: اختبار  مقطعية بيانات على البحث والعتماد

Watson األولى الدرجة من الذاتي االرتباط وجود الختبار مناسب ألنل .( Johnston،1972 .) وجود عدماألنموذج  ظهرأ 
أي أن du <d< 4-duبين وتقع% 5 داللة لمستوى 2.69تساويالمحسوبة W %D. قيمة لكون الذاتي االرتباط مشكلة
حيث  Heteroscedasticity التباين ثبات عدماختبار . و البواقي بين الذاتي االرتباط انعدام نستنت  ومنل 2.70 <2.69<1.67
 تار يالمتغ حيث من خطي ايراألنموذج  الن وذلى المستقلةيرات  المتغ بين خطية عالقة وجود انتفاء اضر افتاألنموذج  استوفى

 بارى اختبار اعتماد تملذلى  خطية، اير العالقة ولكن y بالمتغير دالياً  مرتبطة النات  مكعب النات ، مربع عن عبارة تاالمتغير  الن
(park) مستقالً  اً ر يمتغ كونل والنات  تابعاً  اً متغير  كونل الخطأ مربع انحدار معادلة تقدير يتضمن والذي . 

 
Log ( ei)2 = a + b Log(y)    
Log (ei)2 = -3.2 + 2.25 log(y) 

       t(-0.26)  t(1.82)    R2= 0.07     

 مشكلة وجودإلى عدم  يشير مماية، الجدول t قيمة منأقل  الخطأ انحدار لمعادالت المحسوبة t قيمةأن  تبين االختبار هذا بموجب
 أو وجود افتراض ثبات تباين حد الخطأ. التباين

 والتي Fقيمة  خالل ومن معنويةبعضها  كانت( b3,b2,b1) المعلمات نأ tأما االختبارات اإلحصائية فتبين قيم اختبار 
R التحديد معامل قيمةكما يتضح من خالل . عالية معنوية ذا لنموذجاا نأ تبيني 35.1كانت

 التكاليف في التغيرات من% 71 نأ 2
 .اإلنتاج إلى تعزى الكلية

، يتم في المرحلة األولى ا الربيعيةعلى أن إنتاج البطاط دلقل من الواحد الصحيح، وهذا ما يأوهي  0.70بلغت مرونة التكاليف 
( على أن مزارع البطاطا بشكل عام 0.70التكاليف. وتدل قيمة المرونة المقدرة عند المتوسط )أي أن اإلنتاج يتزايد أكبر من زيادة 

جم اإلنتاج األمثل المدني في منطقة الغاب يمكنل تحقيق وفورات في السعة من خالل زيادة حجم اإلنتاج حتى يصل إلى ح
كغ  19031.25كغ  والحجم الفعلي  40464.6للتكاليف الذي عنده تتساوى التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة، حيث بلغ 

كغ/هكتار، بعد مساواة دالة  4040.2%. بلغ حجم اإلنتاج المعظم لألرباح 52.97أنها تبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف بمقدار 
 لفة الحدية مع سعر البطاطا لهذه الفئة.التك
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 هكتار: 2الفئة الحيازية الثانية من ا إلى 
 وكانت النموذج تقدير في الخطية الصيغة استخدام تم وقدلمحصول البطاطا الربيعية  التكاليف دالة تقدير تم
 :كمايلي

 
Tc = 80258 + 1.33 y-0.000613y

2
+1.3E

-08
y

3 
     (0.33  ) (4.65)*       (-1.77)   (2.95)* 

R =0.92 

R
2
 =0.84 

F = **61.51  

D.W= 1.84 

أي أن du <d< 4-duبين وتقع 1.84 تساويالمحسوبة  WD. قيمة لكون الذاتي االرتباط مشكلة وجود عدمتبين 
يرات وبين المتغ بين خطية عالقة وجودعدم  Heteroscedasticity التباين ثبات عدماختبار . وأظهر 2.34 <1.84<.1.66
 الخطأ مربع انحدار معادلة تقدير يتضمن والذي (park) بارى اختبار

Log (ei)2 = 8.84 + 0.96 log(y) 

              t(0.72)  t(0.78)    R2= 0.02 
 .التباين مشكلة وجودإلى عدم  يشير مماي ه الجدول t قيمة منأقل  الخطأ انحدار معادالتلميل  المحسوبة t قيمةأن 

 35.1 كانت والتي Fقيمة  خالل ومن معنويةبعضها  كانت( b3,b2,b1) نالمعلماتأt أما االختبارات اإلحصائية فتبين قيم اختبار 
R التحديد معامل قيمة، كما يتضح من خالل عالية معنوية ذا لنموذجاا نأ تبيني

 تعزى الكلية التكاليف في التغيرات من% 84 نأ 2
 .اإلنتاج إلى

وتدل قيمة .يتم في المرحلةاألولى اعلى أن إنتاج البطاط دلوهي اقل من الواحد الصحيح، وهذا ما ي 1.10بلغت مرونة التكاليف 
( على أن مزارع البطاطا بشكل عام في منطقة الغاب ينت  البطاطا في المرحة الثانية من 1.10المرونة المقدرة عند المتوسط )

كغ، اي يبتعد اإلنتاج الفعلي لهذه الفئة عن  22682.1كغ اما اإلنتاج الفعلي فبلغ  23668.5للتكاليف  اإلنتاج. بلغ اإلنتاج المدني
% فقط.وبمساواة دالة التكلفة الحدية مع سعر البطاطا لهذه الفئة، بلغ حجم اإلنتاج المعظم 4.17الحجم المدني للتكاليف بمقدار 

 كغ/هكتار. 4656لألرباح 

 هكتار: 3إلى   2الثالثة منالفئة الحيازية 
 :التالي النموذجكما في  الخطية الصيغة استخداملمحصول البطاطا الربيعية ب التكاليف دالةقدرت 

Tc = 576983.8 + 53.8y  -0.002531y
2
+3.4E

-08
y

3
 

       (0.86           ) (2.28)*  (-0.5)(0.86) 
R =    0.88  

R
2
 =0.78 

F = **28.45  

D.W= 1.84 
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 االرتباط مشكلةل وجود. أي ال 2.35 <1.84<.1.65 بين تقعبالتالي و  1.84 تساوين قيمتل أ Durbin-Watsonاظهر اختبار 
 كانت كما يلي: الخطأ مربع انحدار معادلة تقديريرات وبالمتغ بين خطية عالقة وجودعدم  (park) بارىاختبار وأظهر  الذاتي

Log (ei)2 = 62.52–4.37  log(y) 
   t(2.79)* t( -1.9 )    R2= 0.13 

 .التباين مشكلة وجودإلى عدم  يشير مماية الجدول t قيمة منأقل  الخطأ انحدار معادالت لميل المحسوبة t قيمةأن 

 والتي Fقيمة  خالل ومن معنويةبعضها  كانت( b3,b2,b1) المعلمات نأt أما االختبارات اإلحصائية فتبين قيم اختبار 
R التحديد معامل قيمةكما يتضح من خالل . عالية معنوية ذا لنموذجاا نأ تبيني 35.1كانت

 التكاليف في التغيرات من% 84 نأ 2
 .اإلنتاج إلى تعزى الكلية

. يتم في المرحلة األولى ا الربيعيةعلى أن إنتاج البطاط دلقل من الواحد الصحيح، وهذا ما يأوهي  0.81بلغت مرونة التكاليف 
 السعة، بالتالي ال بد من زيادة السعة لتحقيق اقتصاديات الحجم.ولديل وفورات في 

كغ بالتالي تبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف  25060.7كغ بينما بلغ اإلنتاج الفعلي  37426.5بلغ اإلنتاج المدني للتكاليف 
 كغ/هكتار. 5450%. بلغ حجم اإلنتاج المعظم لألرباح 33.04بمقدار 

 هكتار: 3بعة أكثر من الفئة الحيازية الرا

 :يلي كما كانت وقدلمحصول البطاطا الربيعية  التكاليف دالةل النموذج تقدير في الخطية الصيغة استخدام تم
Tc= 898515 + 109.49 y - 0.00349y

2
 + 3.97E

-08
y

3
 

(2.19)*       ( 0.54- )   (0.54) 
R =    0.89  

R
2
 =0.78 

F = **19.57  

D.W= 1.97 

 W.D  قيمة لكون الذاتي االرتباط مشكلة وجود عدم Durbin-Watson اختبار باعتماد وذلى الذاتي االرتباطاختبار  بين
 كونل الخطأ مربع انحدار معادلة تقدير تضمنت (park) بارىاختبار  2.32 <1.79<.1.80أي أن  1.97 تساويالمحسوبة 

 .مستقالً  اً ر يمتغ كونل والنات  تابعاً  اً متغير 
 

Log (ei)2 = 64.46 - 4.44  log(y) 

              t 2.27) )  t(-1.6)    R2= 0.12 
 وجودإلى عدم  يشير مماية الجدول t قيمة منأقل  الخطأ انحدار معادالت لميل المحسوبة t قيمةأن  تبين االختبار هذا بموجب
 .التباين مشكلة

 والتي Fقيمة  خالل ومن معنويةبعضها  كانت( b3,b2,b1) المعلمات نأt أما االختبارات اإلحصائية فتبين قيم اختبار 
R تحديدال معامل قيمةكما يتضح من خالل . عالية معنوية ذا لنموذجاا نأ تبيني 35.1كانت

 التكاليف في التغيرات من% 71 نأ 2
 .اإلنتاج إلى تعزى الكلية

لديل  ، ويتم في المرحلة األولى اعلى أن إنتاج البطاط دلوهي اقل من الواحد الصحيح، وهذا ما ي 0.19بلغت مرونة التكاليف 
 وفورات في السعة، بالتالي ال بد من زيادة السعة لتحقيق اقتصاديات الحجم.



 2017 - (1)العدد –( 4)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  4 , Number 1 , March 2017 

46 

 

كغ بالتالي تبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف بمقدار  26675كغ بينما بلغ اإلنتاج الفعلي  43855.9بلغ اإلنتاج المدني للتكاليف 
 كغ/هكتار. 5833جم اإلنتاج المعظم لألرباح %. بلغ ح39.18
 :الطويل لألجل كلفةتالتحليل  -

دالة  على التعرف من فالبد الدراسة موضوعالبطاطا الربيعية  مزارع إلنتاج األمثل الحجم اقتصاديات دراسة من نتمكن حتى -
 التمييز ويتالشى الطويل األجل في متغيرة تعتبر اإلنتاج تكاليف جميع إن حيث LRATC الطويل لألجل كلفةتال متوسط

 بقسمة الكلية الكلفةدالة  من الكلية الكلفة متوسطدالة  اشتقاق تم قد الطويل، األجل في المتغيرة والتكاليف الثابتة التكاليف بين
 تحددت يتالالسعل المثلى للمزرعة  تحديد وبهدف، الثابتة التكاليف يعكس لكونل الثابت الحد استبعاد بعد النات  على األخيرة
 األولى المشتقة خذ. ويتم تحديد هذه السعة من خالل أنقطة أدنى إلى الطويل األجل في الكلية الكلفة متوسط يصل عندما
 متوسط التكاليف. لدالة

 بعد استبعاد الحد الثابت: Yالكلية على  التكلفةدالة حساب متوسط التكلفة الكلية لألجل الطويل بتقسيم  تموعليل فقد 
16.79 -0.00027 Y +2.18E-9Y

2 AC =  

16.79 -0.00054 Y + 6.54 E-09Y
2
 MC= 

ثم مساواة دالة متوسط التكاليف الكلية بالنسبة لإلنتاج مع التكاليف الحدية وصواًل إلى السعة المثلى للمزرعة المدنية لمتوسط 
 التكاليف والتي تحقق الكفاءة اإلنتاجية.

 :في المدى الطويل البطاطا الربيعيةدالة تكاليف إنتاج ولتحديد المساحة المثلى تم تقدير النموذج التالي ل
TC= 16.9 y – 0.00027 y

2
 + 2.39789E-09 y

3
 + 1401.56 s

2
 – 0.23 ys 

t(0.64)     t(-0.58)   t(-2.48)*         t(1.16)        t(12)    

 حيث:
TC بالليرة السورية البطاطا الربيعية: القيمة التقديرية للتكاليف الكلية إلنتاج. 

Y:  بالطن البطاطا الربيعيةحجم اإلنتاج الفعلي من. 
S:  بالهكتار البطاطا الربيعيةحجم الحيازة المز رعية لمحصول. 

 )هكتار( كمتغيرات مستقلة. سعة)طن( وال )ليرة سورية( كمتغير تابع وحجم اإلنتاج حيث تتضمن التكاليف الكلية
F= 3141 

R
2
 = 0.79 

وبلغ معامل التحديد للعالقة المقدرة  اإلشارةالسابقة أن معامالت االنحدار المقدرة تتفق والمنطق االقتصادي من حيث دالةيتبين من 
 % من التغيرات في التكاليف الكلية تفسرها العوامل المستقلة.79،أي أن نحو 0.79نحو 
 االشتقاق بالنسبة للمساحة وبعد الحل والمساواة بالصفر نحصل على معادلة بين اإلنتاج والمساحة وهي:تم 

S = 8.02155E-05 Y 
إلنتلاج اللذي يكلون التكلفلة اداللة التكلاليف واسلتخراج متوسلط التكلاليف والمفاضللة فنحصلل عللى فلي  s  يلتم تعلويض قيملة

 1.64هكتلار وبملا أن وسلطي العينلة  4.85المسلاحة المثللى ونعلوض لنحصلل عللى المتوسطة في نهايتهلا اللدنيا فلي الملدى الطويلل 
يتضللح ممللا سللبق أن هنالللى وفللورات فللي السللعة بالنسللبة % مللن السللعة المثلللى للمزرعللة. 33.8فللان المسللاحة الفعليللة ال تمثللل سللوى 

 ، حيث الحظت الدراسة تناقص تكلفة إنتاج الطن مع زيادة السعة.مع زيادة السعة يمكن تحقيقهاالربيعية، للبطاطا 
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 :الربيعية للبطاطا االقتصادية الكفاءة تحليل: ثالثا
تمت دراسة بعض المؤشرات االقتصادية لمحصول البطاطا وبحسب الفئات الحيازية والتي أخذت بياناتها من حقول المزارعين 

وبالطبع يرافق ذلى زيادة في التكاليف لكن تبقى  يقيمة اإليراد اإلجمال اوأظهرت النتائ  أنل بتزايد المساحة تتزايد اإلنتاجية ومعه
% للفئة أصغر من هكتار ووصلت إلى 145.69زيادة الربح أكثر مع زيادة مساحة المزرعة وبلغ مستوى الربحية للفئة األولى 

للفئة األعلى من  11.05ل.س إلى  12.46. بالمقابل انخفضت تكلفة الكلغ الواحد من تثالثة هكتارا% للفئة أكثر من 194.59
 ثالث هكتار والجدول التالي يبين أهم المؤشرات االقتصادية للكفاءة حسب الفئة الحيازية:

 أهم المؤشرات االقتصادية لمحصول البطاطا الربيعية حسب الفئة الحيازية .2 جدولال
 3فئة اكبر من  3-2فئة  2-1فئة   1فئة اصغر من  المؤشر

 26675.00 25060.71 22682.05 19031.25 كتار(كغ/ هـ)الغلة 

 252984.11 244958.21 226328.90 202993.21 (كتارالتكاليف المتغيرة )ل.س/هـ

 41642.67 39430.45 37051.87 34149.06 (كتار)ل.س/ هـ التكاليف الثابتة

 294626.78 284388.67 263380.77 237142.27 (كتار)ل.س/ هـ اإلجماليةالتكاليف 

 786912.50 733025.89 643239.71 532875.00 (كتارالناتج اإلجمالي )ل.س / هـ

 533928.39 488067.68 416910.81 329881.79 (كتارالهامش اإلجمالي )ل.س / هـ

 492285.72 448637.23 379858.94 295732.73 (كتارصافي الدخل المزرعي )ل.س/ هـ

 194.59 183.15 167.83 145.69 مستوى الربحية %

 167.09 157.75 144.22 124.71 المعدل العام للربحية %

 11.05 11.35 11.61 12.46 كغ بطاطا 1تكلفة 

 2.67 2.58 2.44 2.25 الكفاءة االقتصادية

 3.11 2.99 2.84 2.63 معدل دوران رأس المال المتغير

 117.34 121.97 128.43 139.04 الزمن الالزم لدوران رأس المال المتغير

 .بيانات االستقصاء الميداني :المصدر

 مؤشر ذلى على ويدل ،الربيعية البطاطا لمزارعي مجز وهوعائد% 194.6إلى% وارتفع 145.7 األولىمستوى الربحية للفئة  بلغ
 للثالثة 1.58وللثانية  1.44ليرة للفئة األولى و 1.25االقتصادية الذي يبين أن كل ليرة مستثمرة في زراعة البطاطا أعطت  الكفاءة

أما  ،أي انل يدور أكثر من دورتين ونصف في العام 2.63وبلغ للفئة األولى  ،مرتفع المال رأس دوران معدل وان للرابعة، 1.67و
 يوم فقط في السنة ليدور دورة كاملة. 117ويحتاج إلى  3.11ران وبلغ الفئة الرابعة فكان أكثر دو 

انل يوجد تأثير 3تباين لمعرفة تأثير حجم الحيازة المزرعية على صافي عائد الهكتار من البطاطا، تبين من الجدولالوبإجراء تحليل 
وللتعرف إلى أي من %. 1وهي معنوية عند مستوى   F=11.9بلغت قيمة ، معنوي للحيازة على صافي عائد الهكتار من البطاطا

، حيث ثبت من خاللل أن متوسط LSDالفئات يعزى االختالف في صافي عائد الهكتار من محصول البطاطا، تم استخدام اختبار 
لثة والرابعة، كما صافي عائد الهكتار في الفئة األولى يختلف اختالفا معنوي عن متوسط صافي عائد الهكتار في الفئة الثانية والثا

أن متوسط صافي عائد الهكتار في الفئة الثانية أيضا يختلف اختالفا معنويا مع متوسط صافي عائد الهكتار الفئة الثالثة 
، نظرًا لكبر حجم الحيازة، وبالتالي هناى اختالف معنوي بين متوسط صافي عائد الهكتار في الفئة الثالثة والرابعةلكن ليس والرابعة،

 ازات الكبيرة تختلف معنويا في صافي العائد عن الحيازات الصغيرة، وتحقق عائدا أكبر.الحي
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 بالليرة السورية للفئات الحيازية المختلفة الصافي عائد الهكتار من البطاط LSDاختبار . 3جدولال
 الفئة الرابعة الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى الفئات

 198873.82* 160840.51* 83694.19* 0 الفئة األولى

 115179.63* 77146.32* 0  الفئة الثانية

 38033.31 0   الفئة الثالثة

   الفئة الرابعة
 

0 

 .بيانات االستقصاء الميداني:المصدر، %5فرق معنوي عند مستوى معنوية  وجود* 
 الخالصة:
 سبب نأو الجني،  تكاليفمياه الري و  تكاليف ثماألسمدة  تليها األعلى هيالبذار  تكاليف مساهمة نسبة إن 

% من مجموع  85.6شكلت التكاليف المتغيرة القطر، و  خارج من تستورد ألنهاالبذار  تكاليف ارتفاع
 التكاليف.

 للفئة األولى وينخفض الفارق إلى 52.97اإلنتاج الفعلي يبتعد عن اإلنتاج المدني للتكاليف بمقدار %
 % للرابعة.39.18% للثالثة و33.04% في الثانية و 4.17

  حيث المساحة الفعلية ال مع زيادة السعة يمكن تحقيقهاالربيعية، للبطاطا هنالى وفورات في السعة بالنسبة ،
 % من السعة المثلى للمزرعة.33.8تمثل سوى 

 ليرة للفئة األولى  1.25االقتصادية يبين أن كل ليرة مستثمرة في زراعة البطاطا أعطت  الكفاءة مؤشر
 .مرتفع المال رأس دوران معدل للرابعة،وان 1.67و للثالثة 1.58وللثانية  1.44و

 145.69وبلغ مستوى الربحية للفئة األولى  يقيمة اإليراد اإلجمال ابتزايد المساحة تتزايد اإلنتاجية ومعه %
. بالمقابل انخفضت تكلفة ت% للفئة أكثر من ثالثة هكتارا194.59لفئة أصغر من هكتار ووصلت إلى ل

 األعلى من ثالث هكتار. للفئة 11.05ل.س إلى  12.46الكلغ الواحد من 

 :اتالتوصي
 لخفض التكاليف. المناسب الوقت وفي معقولة بأسعارالبذار للمزارعين ومستلزمات االنتاج  توفير -1
لزيادة  المثلى األساليباستخدام  طرق حول إرشادهم جلأ منواأليام الحقلية لمزارعي البطاطا  الندوات إقامة -2

 .اإلنتاجية وترشيد استخدام المدخالت الزراعية 

 نحو المزروعة المساحات حجم زيادة خالل من الكفاءة تحقق التي المثلى الحجوم تحقيق من المزارعين تمكين -3
 الجمعيات التعاونية ومنع تفتت الحيازات الزراعية. طريق عن وذلى الدراسة إليها توصلت التي المثلى المساحات

 :المراجع
دراسة اقتصادية لمحاصيل الخضر الرئيسية في سوريا اإلنتاج والتسويق، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد  (.2003) األحمد، محمد

 الزراعي، كلية الزراعة، جامعة دمشق.
اقتصلللاديات إنتلللاج وتسلللويق محصلللول البطاطلللا فلللي الجمهوريلللة العربيلللة السلللورية، رسلللالة دكتلللوراه، ايلللر  (.2008 ) الحسلللن، أحملللد

 .منشورة، قسم االقتصاد، كلية الزراعة، جامعة عين شمس
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Abstract 

The research was conducted in Hama governorate-Alghab region, and it based on a random sample 

of 135 spring potatoes farmers. Data was collected using special questionnaire designed for this 

purpose. The research aimed to estimate the cost functions in order to reach economic sizes of 

production and farm. The results showed that the optimum size, which minimize the cost was 

40464.6 kg/ha, for the first category (less than 1 hectare), while the average actual production was 

19031.25 kg/ha, but the optimum size for the third category (more than 3 hectares) was 43855.9 

kg/ha, and the actual production was 26675 kg/ha. The study revealed also that the optimum size of 

the farm is 4.85 hectares, and the average farm size of the sample was 1.64. Level of profitability 

stood at 145.69% for the first category and reached 194.59% for the third one. The average cost also 

declined from 12.46 S.P. /Kg for the first category to 11.05 S.P. /Kg for the third one. The study 

emphasized the need to aggregate holdings in order to reduce production costs and to achieve better 

returns to scale. 
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