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 الخريفية والصيفية لمحصول الشوندر السكري بمحافظة الرقة في سورية العروتين  مقارنة اقتصادية بين

ياد الخالد* (2)وانتصار الجباوي (1)سمعان العطوان  (3)وآالء جعفر (3)وا 

 (. قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية.1)
 قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. 2)
 (. الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق، سورية.3)

 (.dr.eyadalkhaled@gmail.com)*للمراسلة: د. إياد الخالد. البرد اإللكتروني: 

 06/08/2015القبول:   تاريخ  09/07/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:    

في لشوندر السكري في محافظة الرقة، بين العروتين الخريفية والصيفية لمحصول ا إجراء مقارنة اقتصاديةيهدف البحث إلى 
 من خالل االعتماد على البياناتودراسة الكفاءة االقتصادية إلنتاجه في العروة الصيفية الجديدة  2011/2012سورية، للموسم 

قرية تمثل منطقة  12اختيرت  .التي جمعت من منطقة الدراسة عن طريق استمارة استبيان احتوت على العديد من األسئلة
حقل للعروة الخريفية، وبذلك يصبح إجمالي عدد المبحوثين  26، وحقل للعروة الصيفية 24حيث شملت هذه العينة  ،الدراسة

( 1.4نت الدراسة ارتفاع الكفاءة االقتصادية اإلجمالية للعروة الصيفية )وقد بي   تم حساب الكفاءة االقتصادية ( مبحوثًا.50)
(، مما يدل على ربحية العملية اإلنتاجية في العروة الصيفية المبش رة والمعتمدة حديثًا في 1.2بالمقارنة مع العروة الخريفية )

 .من سوريةالمنطقة الشمالية الشرقية 

 .التكاليف اإلنتاجية، الدخل المزرعي، اإلجمالية الشوندر السكري، الكفاءة االقتصادية الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
يعد محصول الشووندر السوكري فوي سوورية مون المحاصويل الزراعيوة االسوتراتيجية المهموة بعود القموح والقطون نظورًا لنجوا  زراعتوه فوي 

 . (2009)الجباوي وآخرون،  خوريفية وشتوية ول ويزرع في عروتينأغلب المناطق، واالهتمام الذي أولته الدولة لهذا المحص
الحووالوة بووالرغم موون تطووور المسوواحة المزروعووة واإلنتاجيووة لكوول وحوودة مسوواحة علووى  ةشووهد الشوووندر السووكري تراجعووًا ملحوظووًا فووي نسووب
جوذور الشووندر السوكري بعود قلعوه االختناقوات فوي المصوانع أثنواء توريود محصوول  :مستوى القطر، ويعود ذلك ألسباب متعددة أهمهوا

وو )تموووز  يفمباشوورًة موون الحقوول إلووى المصوونع، وتركووه لفتوورات طويلووة خاصووًة فووي ظوول ظووروف درجووات الحوورارة المرتفعووة فووي فصوول الص 
نظرًا ألهمية الموضووع وأثوره االقتصوادي الكبيور علوى صوناعة السوكر، قاموت الهيئوة العاموة للبحووث العلميوة الزراعيوة بو جراء و  وآب(.

تجارب على المحصول في مركزي بحوث الرقة ودير الزور بناًء على دراسة مسبقة للظوروف البيئيوة المناسوبة لنموو ونضوو الشووندر 
موون خووالل النتووائو تبووين إمكانيووة زراعووة الشوووندر السووكري فووي المواعيوود  السووكري لتحديوود مواعيوود جديوودة لزراعووة البووذور وقلووع الجووذور.

جذور في منتصف شهر شباط وحتى منتصف شهر آذار، كما أكودت تجوارب حقوول الموزارعين الوذين ( وقلع ال15/8و 1/8المبكرة )
نفذوا حقول موسعة على محصول الشوندر السكري للعروة الصويفية إمكانيوة اعتمواد زراعوة العوروة الصويفية فوي المنطقوة الشورقية مون 

نظرًا للمكاسب التي تحققها زراعة هذه ، و ر السكري في سورية% من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالشوند25سورية التي تمثل 
 (.2013 ،العروة بالمقارنة مع العروة الخريفية )الجباوي

( إلوى أن 1992 هناك العديد من العوامل التي تؤثر فوي ارتفواع أو انخفواك تكواليف الشووندر السوكري فوي سوورية، فقود أشوار )منوى،
يعوود إلوى ارتفواع  ،خاصة تكاليف نقل المحصول وكذلك تكواليف عمليوات القلوع والتسوميد ،ريةارتفاع تكاليف الشوندر السكري في سو 
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أسوعار الوقووود وااليووات الزراعيووة، كووذلك ارتفوواع كلفوة ميوواه الووري التووي تعتموود علووى المضوخات الميكانيكيووة نتيجووة ارتفوواع أسووعار الوقووود 
أن انخفواك  ،ير الطبيعية التي تصيب الشوندر السكري في سووريةبعك الظواهر غل ( بدراسته2000 أيضًا. لقد بين )كف الغزال،

( أن 2005مليووون ليوورة سووورية. أشووار )طرابيشووي وآخوورون،  150درجووة مئويووة واحوودة يووؤدي إلووى خسووارة تقوودر بحوووالي  درجووة الحووالوة
در السووكري لظووواهرة ب تعوورك محصووول الشوووونيوووجنت ، موون أهمهووالوووه العديوود موون المزايوووا 15/8موعوود الفووي  الشوووندر السوووكري زراعووة

في جذور الشوندر السكري المزروع في العروة الخريفية في سورية أقل  درجة الحالوة( أن 2006 الشمرخة. وأوضح )مهنا وآخرون،
أمووا العووروة الصوويفية فتحقووق درجووات حووالوة أعلووى موون فووي جووذور الشوووندر السووكري المووزروع فووي العووروة الشووتوية،  درجووة الحووالوةموون 

لمالءمووة ظووروف قلووع جووذور الشوووندر فووي العووروة الصوويفية ويعووزى ذلووك (، 2011%( )الجبوواوي وآخوورون، 16قوول عوون العووروتين )ال ت
( 2008. وجوود )غريبووو وآخوورون، خوالل شووهري شووباط وآذار مقارنووة مووع شووهري تموووز وآب وأيلووول الموافقووة للزراعووة الخريفيووة والشووتوية

من أهم العوامل التي تزيد مون  والقلعام في بعك المناطق، فموعد الزراعة زراعة الشوندر السكري في سورية على مدار الع إمكانية
( تباين الكفاءة االقتصادية اإلجمالية لعملية إنتوا  الشووندر 2010إنتاجية الشوندر السوكري وتؤثر في درجة الحالوة. وأوضح )بكر، 

نطقوة الغواب بالمقارنوة موع محوافظتي حموه وحمواه. السكري باختالف منطقة الزراعة، حيوث أوضوحت نتوائو الدراسوة ارتفاعهوا فوي م
( 2010نوت )الجبواوي وآخورون، وتفوقت محافظة حماه في الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية وصافي الدخل المزرعوي والوربح. بي  
الوزور بالمقارنوة موع  فوي ديور 15/8أن المردود الجذري والبيولوجي والورقي ودرجة الحوالوة قود حققوت أعلوى قيموة فوي موعود الزراعوة 

باقي المواعيد، نتيجة مالئمة الظروف البيئية الجيدة التي انعكست على نمو النبات، التي أدت في النهايوة إلوى وصول النبوات لمرحوة 
( أن الظووروف البيئيووة االسووتثنائية فووي 2010يوووم موون توواريا الزراعووة(. بووين )سبسووبي،  195النضووو البيولوووجي خووالل فتوورة قصوويرة )

مواسم، تودفع النبوات نحوو الشومرخة حتوى لوو كوان يتمتوع بمقاوموة عاليوة لهوذه الظواهرة. وقود أشوارت نتوائو دراسوة المقارنوة بوين بعك ال
( فوي ديوور الوزور إلووى تفوووق زراعوة الشوووندر السوكري فووي العووروة الخريفيوة مقارنووًة مووع 2010صونفين للشوووندر التوي أجراهووا )العبوودا  ،

% علووى التوووالي، وتفوووق الزراعووة الصوويفية 28و 36السووكر فووي وحوودة المسوواحة بنسووبة مووردود جووذري و العووروة الصوويفية فووي المووردود ال
% وكافوة الصوفات النوعيوة للجوذور، كموا أوضوح انخفوواك 20للشووندر السوكري علوى الزراعوة الخريفيوة فوي الموردود الخضوري بنسوبة 

% على التوالي في اليوم العاشر للقلع مقارنة 12.48% و 21.76درجة الحالوة الشوندر السكري للعروة الخريفية والصيفية، بنسبة 
% فووي موعوود الزراعووة 14.50% فووي موعوود الزراعووة الخريفيووة، وبمعوودل  26.48مووع اليوووم األول، كمووا انخفووك وزن الجووذر بمعوودل 

 الصيفية.

 مشكلة البحث ومبرراته:
يوم سنويًا،  100تعد فترة حصاد الشوندر السكري المزروع في سورية في العروتين الخريفية والشتوية، والتي تمتد حوالي 

خالل أشهر تموز وآب وأيلول قصيرة إذا ما قورنت بالمساحات المزروعة من جهة، وبالطاقة التصنيعية المنخفضة لمعامل السكر 
طر الفال  إلى ترك الشوندر المحصول إما مكومًا على األرك تحت أشعة الشمس، أو في من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين يض

الناقالت بجانب معمل السكر بانتظار التصنيع لعدة أيام، وبالتالي تكون الجذور معرضة للعوامل الجوية المختلفة، كارتفاع درجات 
درجة مئوية،  45ة الشرقية )الرقة ودير الزور( ألكثر من الحرارة التي قد تصل في بعك األحيان وخاصة في المنطقة الششمالي

نظرًا ألهمية الموضوع وأثره االقتصادي الكبير على والرطوبة النسبية، التي تؤثر سلبًا في خصائه الجذور النوعية واإلنتاجية. 
ركزي بحوث الرقة ودير الزور قامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ب جراء تجارب على المحصول في م صناعة السكر،

بناًء على دراسة مسبقة للظروف البيئية المناسبة لنمو ونضو الشوندر السكري لتحديد مواعيد جديدة لزراعة البذور وقلع الجذور 
يد من خالل النتائو تبين إمكانية زراعة الشوندر السكري في المواع ،حيث الظروف البيئية مناسبة لنضو المحصول وتخزين السكر

الشوندر أكثر مقاومة و  ، حيث الجو بارد( وقلع الجذور في منتصف شهر شباط وحتى منتصف شهر آذار15/8و 15/7المبكرة )
 .يوم بعد القلع دون التعرك للتلف 15يمكن أن تبقى الجذور و للتلف في الجو البارد 
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د موون إجووراء دراسووة لتحديوود الكفوواءة االقتصووادية ونظوورًا لمهميووة االسووتراتيجية الووذي يمتلكهووا محصووول الشوووندر السووكري كووان البوو
كمووا أن دراسووة الجوودوى موون الزراعووة الخريفيووة والجوودوى موون  إلنتاجووه فووي المنطقووة الشوومالية )الرقووة( فووي هووذه العووروة الجديوودة المبشوورة،

التوي تعكوس أهميوة  الزراعة الصيفية سيوضح أي االستثمارين أكثر جدوى من وجهة نظر التحليل المالي ومون هنوا تبورز المسووغات
البحث باإلجابة على السؤال التوالي، هول اعتمواد الزراعوة الصويفية للشووندر السوكري فوي المنطقوة الشومالية الشورقية سيسواهم فوي رفوع 

 الجدوى من الناحية المالية لهذه المحصول االستراتيجي الهام؟

 أهداف البحث:
 الصوويفية الكفوواءة االقتصووادية إلنتاجووه فووي العووروة ودراسووة ،الخريفيووة والصوويفية بمحافظووة الرقووة تينمقارنووة اقتصووادية بووين العوورو  إجووراء

 الجديدة.

 مواد وطرائق البحث:
 أواًل: جمع البيانات:

 محافظة الرقة في الجمهورية العربية السورية. منطقة الدراسة:

)تبدأ  والصيفية تشرين الثاني( 15تشرين األول حتى  15)تبدأ من  للعروتين الخريفية 2011/2012موسم زراعي  مدة التنفيذ:
زرعت كافة الحقول بالصنف ديتا وحيد الجنين وهو صنف معتمد للزراعة الخريفية والشتوية في  .آب( 15تموز ولغاية  15من 

لعامة للبحوث العلمية الرقة، وبينت نتائو اختبارات أصناف الشوندر السكري في العروة الصيفية في مركز بحوث الرقة في الهيئة ا
الزراعية تفوق هذا الصنف في العروة الصيفية أيضًا، واعتمادًا على نتائو البحوث زرعت الحقول االختبارية للعروة الصيفية والعروة 

 (.2011الخريفية بالصنف ديتا )الجباوي، 

يرادات محصول ا استمارة االستبيان: لشوندر السكري في منطقة الدراسة )الرقة( تم إعداد وتصميم استمارة استبيان لتكاليف وا 
ملء هذه االستمارة من خالل المقابلة الشخصية لمنتجي كما تم احتوت على العديد من البيانات واألسئلة التي تخدم هدف البحث 

 السكري.محصول الشوندر 

 الزراعيةالعلمية الهيئة العامة للبحوث  تهاالتي نفذ االختبارية( حقل من الحقول 24لت عينة العروة الصيفية بوونحو ): تمث  العينة
التي نفذت بالتعاون ( حقل من الحقول اإلرشادية 26، وعينة العروة الخريفية تمثلت بحوالي )دونمات 5حيث بلغت مساحة الحقل 

حات الحقول ، حيث تراوحت مسافي محافظة الرقةما بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية اإلرشاد الزراعي 
دونم، وذلك حتى التتباين نتائو الحقول نتيجة اختالف عمليات الخدمة المقدمة وحتى تكون نتائو المقارنة  50و 5اإلرشادية مابين 
 .أقرب إلى الدقة

 اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات أولية وثانوية: البيانات:
االستبيان الموزع على مزارعي الشوندر السكري في محافظة الرقة في موسم بيانات أولية: تم الحصول عليها من خالل  -

2011/2012. 
قسم بحوث الشوندر السكري والمجموعات اإلحصائية /الزراعيةالعلمية بيانات ثانوية: تم جمعها من الهيئة العامة للبحوث  -

مديرية االقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة واإلصال  الزراعية السنوية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي، وعن 
 الزراعي، ومن الدراسات األكاديمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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 مؤشرات تقدير الدخل المزرعي:ثانيًا: 

 متوسط السعر المزرعي )ل.س/هوكتار(× اإلجمالي = الحجم الكلي لإلنتا   اإليراد. 
 ل.س/هكتار(. اإليرادات الثانوية –)ل.س/هكتار( كاليف اإلجمالية = الت)ل.س/هكتار(  التكاليف الصافية( 
  إلنتا  القابل للتسويق.من امتوسط الغلة لوحدة المساحة × الحجم الكلي لإلنتا  = المساحة الكلية للمحصول 
 التكاليف المتغيرة )ل.س/هوكتار( –اإلجمالي  اإليراداإلجمالي للمزرعة =  الربح 
 إجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة )ل.س/هوكتار( –اإلجمالي  اإليراد=  الصافي الربح 

  صافي الدخل المزرعي:
 يظهر هذا المؤشر الربح خالل العام بشكل سليم ويحسب كمايلي:

 التكاليف الكلية. –صافي الدخل المزرعي = اإليراد اإلجمالي 
 :إنتاجية التعادل 

التي  الهكتارمع التكاليف. وتمثل الحد األدنى إلنتاجية  يراداتتتساوى عندها اإلتعرف بأنها إنتاجية وحدة النشاط التي 
 تسمح بتغطية التكاليف دون ربح أو خسارة عند سعر باب المزرعة، وتساوي التكاليف الكلية مقسومة على السعر.

 :سعر التعادل 
يف الكلية ويمثل الحد األدنى للسعر الذي ال ت مع التكالإليرادايعرف بأنه سعر إنتا  ذلك النشاط الذي تتعادل عنده ا

 الواحد. الهكتاريحقق ربح أو خسارة عند إنتاجية معينة، ويساوي التكاليف الكلية مقسومة على إنتاجية 

 مؤشر الكفاءة االقتصادية: :ثالثاً 
 .)الكفاءة االقتصادية اإلجمالية = قيمة اإلنتا  / قيمة عوامل اإلنتا  )الموارد 
 مؤشرات تحليل الربحية:رابعًا: 

 100× / التكاليف المتغيرة(  اإلجمالي مستوى الربحية = )الربح 
  (.طن/هكتار= إجمالي التكاليف )ل.س( / كمية اإلنتا  ) )ل.س( كغ شوندر 1تكلفة 

 اإلجمالي / رأس المال المستثمر. اإليراد=  المتغير معدل دوران رأس المال

م أدخلت البيانات الحقلية بعد ترميز االستمارة على برنامو االستقصاء الميداني للعينة المبحوثة ثحسبت هذه المؤشرات بناءًا على 
EXCEL لى برنامو ع ثم أجريت عليها التحاليل اإلحصائية الوصفية منهاSPSS. V.20. 

 :النتائج والمناقشة
 التكاليف اإلنتاجية:-1

التكوواليف اإلنتاجيووة الثابتووة والمتغي وورة لمحصووول الشوووندر السووكري فووي منطقووة الدراسووة للعووروة الخريفيووة والصوويفية اعتمووادًا علووى  حسووبت
( عناصر تكاليف عمليوة إنتوا  الشووندر السوكري لكول مون العوروة الخريفيوة والصويفية فوي محافظوة 1نتائو االستبيان، ويبين الجدول )

 زروع بالشوندر السكري والتي تم الحصول عليها من واقع االستقصاء الميداني في المنطقة المدروسة.الرقة كمتوسط لكل هكتار م
منهوا  ،ل.س/هكتوار 179916.9من بيانات الجدول المذكور يالحظ أن إجمالي التكواليف اإلنتاجيوة للعوروة الخريفيوة للشووندر بلغوت 

مون  ،% علوى التووالي68.4% و 31.6تكواليف المتغيورة بنسوبة ل.س/هكتار  123026.3ل.س/هكتار تكاليف ثابتة و 56889.3
حيووث كانووت ل.س/هكتووار،  158310.9للعووروة الصوويفية إجمووالي التكوواليف  إجمووالي التكوواليف اإلنتاجيووة للعووروة الخريفيووة، بينمووا كووان

ة للعروة الصويفية بنسوبة ل.س/هكتار من إجمالي التكاليف اإلنتاجي 109133.3ل.س/هكتار والمتغيرة  49168.5التكاليف الثابتة 
ل.س/هكتووار للعووروة  16250ل.س/هكتووار للعووروة الخريفيووة و 25000% علووى التوووالي. بلغووت قيمووة ميوواه الووري 68.9% و 31.1
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% موون إجمووالي التكوواليف اإلنتاجيووة علووى التوووالي، وبالتووالي كانووت قيمووة ميوواه الووري األعلووى بووين  10.3% و13.9الصوويفية، بنسووبة 
ريوات، فوي حوين كوان  7، علموًا أن متوسوط عودد الريوات فوي عينوة العوروة الصويفية تاجية األخرى لكال العوروتينعناصر التكاليف اإلن

ريوات، علموًا أن طريقوة الوري المتبعوة فوي كافوة الحقوول هوي الوري السوطحي وكوان  10متوسط عدد الريوات فوي عينوة العوروة الخريفيوة 
 . مصدر المياه هي قنوات الري الحكومية

 ت اإلنتاجية:اإليرادا-2
يووراد  210000تتووألف بنووود اإليوورادات اإلنتاجيووة موون إيووراد المحصووول الرئيسووي )جووذور الشوووندر السووكري( الووذي بلووغ  ل.س/ هكتووار، وا 

 9700المحصول الثانوي )المحصول الورقي( الذي يستخدم كموادة علفيوة هاموة للثوروة الحيوانيوة فوي منطقوة الدراسوة الوذي بلوغ بودوره 
% موون إجمووالي اإليووراد علووى التوووالي للعووروة الخريفيووة، أمووا  4.4%، واإليووراد الثووانوي 95.6ل اإليووراد موون الجووذور ل.س/هكتووار. شووك  

ل.س/هكتوار، وبالتوالي بلوغ  16800ل.س/هكتار، واإليراد من المحصول الورقي  198000العروة الصيفية بلغ اإليراد من الجذور 
 ل.س/هكتار.  214800اإليراد اإلجمالي 

 2011/2012للموسم  والصيفية . التكاليف اإلجمالية إلنتاج الشوندر السكري في العروة الخريفية1الجدول 
 العروة الصيفية العروة الخريفية 

 البيان
 القيمة

 )ل.س/هكتار(
نسبة التكلفة إلى إجمالي 

 % التكاليف
 القيمة

 )ل.س/هكتار(
نسبة التكلفة إلى إجمالي 

 %التكاليف
 التكاليف المتغيرة

 3.7 5800 3.2 5800 أجور الحراثات
 0.9 1500 0.8 1400 أجور الزراعة

 1.7 2700 1.5 2650 أجور الترقيع والتفريد
 5.7 9082 5.6 10080 أجور التعشيب
 6.0 9450 7.5 13500 أجور عمال الري

 4.4 7000 3.9 7000 أجور القلع والتصريم والتحميل
 1.3 2100 1.2 2100 أجور التسميد
 1.2 1955 1.1 1955 أجور المكافحة
 10.3 16250 13.9 25000 قيمة مياه الري

 5.2 8250 4.6 8250 لبذاراقيمة 
 15.6 24678 13.7 24678 قيمة السماد الكيماوي
 2.8 4500 2.5 4500 قيمة السماد البلدي

 3.1 4889 2.7 4889 قيمة مواد المكافحة والمبيدات
 1.6 2500 1.4 2500 قيمة الزيوت والشحوم
 4.1 6500 3.6 6500 قيمة الصيانة واإلصال 

 1.3 1979.4 1.2 2224.3 نفقات نثرية

 68.9 109133.4 68.4 123026.3 مجموع التكاليف المتغيرة
 التكاليف الثابتة
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 3.8 6000 3.3 6000 قيمة اهتالك خزان المياه
 6.3 10000 5.6 10000 قيمة اهتالك المحرك

 2.8 4500 2.5 4500 المضخة قيمة اهتالك
 19.2 30438 18.3 32955 % من اإلنتا 15إيجار األرك 

 1.9 53040. 1.9 3434.3 قيمة الفائدة على رأس المال
 31.1 49168.5 31.6 56889.3 مجموع التكاليف الثابتة

 100 158301.9 100 179915.6 إجمالي التكاليف
 المصدر: عينة الدراسة

( يوضوح اإليوراد اإلجموالي 2والجودول ) التووالي، على اإليراد إجمالي من%  7.8 الورقي واإليراد%  92.2 الجذور من اإليرادشك ل 
 في محافظة الرقة. والصيفية كمتوسط إلنتا  الشوندر السكري في العروة الخريفية

 ( علوى التووالي،طن/هكتوار 40و 50)وسوة العينوة المدر  الخريفيوة والصويفية فوي تينعورو لل بلغ متوسط اإلنتاجية مون الشووندر السوكري
ل.س علووى أسوواس أن متوسووط درجووة الحووالوة فووي جووذور الشوووندر فووي العووروة  4200 وبلووغ سووعر الطوون الواحوود موون الشوووندر السووكري

ليوورة سووورية لكوول طوون عوون كوول درجووة حووالوة  250، وتجوودر اإلشووارة إلووى أنووه تووتم إضووافة % فووي العووروة الصوويفية18و %13 الخريفيووة
م %، وأن السوعر الرسومي للشووندر السوكري لعوا16ل.س لكول طون عون كول درجوة حوالوة أقول مون  100% ويوتم حسوم 16أكثر من 
 (.2012)مديرية االقتصاد واالستثمار الزراعي،  %16 ل.س/طن عند درجة حالوة 4500 كان 2012

طن/هكتوار، وكوان متوسوط  19.4ريفيوة وبالنسبة لإليراد من المحصوول الوورقي فقود كوان متوسوط حجوم المجمووع الخضوري للعوروة الخ
طن/هكتووار، وتباينووت األرقووام التووي وضووعها المزارعووون عوون سووعر مبيووع الطوون موون  33.6حجووم المجموووع الخضووري للعووروة الصوويفية 

 ليرة للطن. 500المحصول الورقي وتم االعتماد في الدراسة على المتوسط الذي بلغ 
 .2011/2012للموسم في محافظة الرقة والصيفية . اإليراد اإلجمالي إلنتاج الشوندر السكري في العروة الخريفية 2الجدول 
 العروة الصيفية العروة الخريفية 

 البيان
 القيمة

 ل.س/ هكتار
إلى إجمالي  نسبة اإليراد

 اإليرادات %
 القيمة

 هكتار/ س.ل
 إجمالي إلى اإليراد نسبة

 % اإليرادات
 92.2 198000 95.6 210000 الجذري اإليراد

 7.8 16800 4.4 9700 الورقي اإليراد

 100 214800 100 219700 اإلجمالي اإليراد

 المصدر: عينة الدراسة

 بعروتيه الصيفية والخريفية: السكري الشوندر إلنتاج الدخل المزرعي-3
بعوووك  توووم حسووواب كموووا الووودخل المزرعوووي والهوووام  اإلجموووالي والوووربح، لنووواتو اإلجموووالي وصوووافيلتحديووود ا توووم تحليووول الووودخل المزرعوووي

 المؤشرات التي تعبر عن ربحية المزرعة والكفاءة االقتصادية اإلجمالية لعملية إنتا  الشوندر السكري في المنطقة المدروسة.
. ل.س/هكتوار 39784.4الوربح  ل.س/هكتار بينموا بلوغ 43218.8بلغ  للعروة الخريفية جد أن صافي الدخل المزرعيعليه و بناًء و 

، وهوذا يودل أن كفواءة األصوول المتغيورة كانوت جيودة، بمعنوى أن اسوتخدام ليورة واحودة 2.9وأن معدل دوران األصول المتغيورة فقود بلوغ 
السكري بلغت الكفاءة االقتصادية اإلجمالية إلنتا  الشوندر و ل.س.  1.9من األصول المتغيرة في العملية اإلنتاجية أدى إلى ربحها 

 .(3)الجدول  %79وهذا يعكس ربحية العملية اإلنتاجية والتي بلغت  1.2في العروة الخريفية في الرقة 
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عوون اإلنتاجيووة الراهنووة للعووروة الخريفيووة موون الشوووندر السووكري  تقوولطن/هكتووار وهووي  41فيمووا يتعلووق ب نتاجيووة التعووادل فقوود بلغووت أموول 
ل.س/طوون، وهوو ينحوورف عوون السوعر الووراهن للشوووندر  3404.3التعووادل فقود بلووغ  %. أموا سووعر18طن/هكتووار، وبنسووبة  50البالغوة 

%، بمعنى آخر إذا انخفضوت إنتاجيوة الهكتوار الواحود مون الشووندر السوكري فوي العوروة 24ل.س/طن وبنسبة  4500السكري البالغ 
ل.س/طووون والعكوووس  4500سوووعر عنووود طن/هكتوووار فووو ن الموووزارع يسوووتطيع تغطيوووة تكاليفوووه اإلنتاجيوووة بشووورط بقووواء ال 41الخريفيوووة إلوووى 

ل.س/طون،  3404.3طن/هكتوار وانخفوك السوعر إلوى  50صحيح، إذا بقيت اإلنتاجية ثابتة كما هو الحال في الوضع الوراهن أي 
 ف ن مزارع الشوندر يستطيع تغطية تكاليفه بدون تحقيق الربح.

 2012/ 2011 للموسم الرقة محافظة في كمتوسط الخريفية والعروة الصيفية العروة في السكري الشوندر إنتاج ربحية مقارنة. 3 الجدول
 القيمة للعروة الصيفية القيمة للعروة الخريفية البيان

 214800 219700 )ل.س/هكتار( اإلجمالي اإليراد
 198000 210000 )ل.س/ هكتار( اإليراد من جذور الشوندر السكري

 16800 9700 )ل.س/هكتار( اإليراد من المجموع الورقي
 105666.6 96673.7 )ل.س/هكتار( اإلجمالي الربح

 109133.4 123026.3 )ل.س/هكتار( التكاليف المتغيرة
 49168.5 56889.3 )ل.س/هكتار( التكاليف الثابتة
 158301.9 179915.6 )ل.س/هكتار( التكاليف اإلجمالية
 141501.9 170215.6 )ل.س/هكتار( التكاليف الصافية

 38318.8 43218.8 )ل.س/هكتار( المزرعي صافي الدخل
 28 41 )طن/هكتار( إنتاجية التعادل
 3573.3 3404.3 )ل.س/طن( سعر التعادل

 56489.1 39784.4 )ل.س/هكتار( الربح لوحدة المساحة
 3.2 2.9 معدل دوران األصول المتغيرة

 114 126 )يوم( زمن الدوران
 4 3.4 )ل.س( كغ شوندر 1تكلفة 

 1.4 1.2 الكفاءة االقتصادية اإلجمالية
 97 79 )%( الربحية لوحدة المساحة

 المصدر: عينة الدراسة

ل.س/هكتوار موع اإلشوارة هنوا أن قيموة الفائودة علوى رأس  38318.8 يالحظ أن صافي الدخل المزرعي بلوغأما في العروة الصيفية ف
المال لم تحسب ألنها ال تدخل في حساب صافي الدخل المزرعي. ومن خالل معدل دوران األصول المتغيرة تم حسواب زمون دوران 

الكفواءة االقتصوادية  وبلغوتيوم،  114األصول المتغيرة )رأس المال المتغير( دورة كاملة خالل السنة في منطقة الدراسة، والذي بلغ 
 تعتبور مربحوة ومؤشور الربحيوة جيود جوداً  محافظوة الرقوةعوروة صويفية فوي لل وبالتالي ف ن عملية إنتا  الشوندر السكري 1.4اإلجمالية 
 .(3)الجدول 

طن/هكتوار حتوى يغطوي جميوع التكواليف اإلنتاجيوة بودون تحقيوق أي ربوح، كموا  28عالوة على ما سبق، يجب على الموزارع أن ينوتو 
ل.س/طن وهو السعر الوذي ال يحقوق عنوده الموزارع ربحوًا أو  3573.3السكري )جذور(  مبيع للشوندرويجب أن يحصل على سعر 
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ائود الثانويوة مون إجموالي التكواليف )وهوو مواال يأخوذه المزارعوون فوي حسواباتهم عوادة( أدى خسارة، مع المالحظة أن اسوتبعاد قيموة العو 
 .(3)الجدول  النخفاك سعر التعادل لجذور الشوندر السكري

ل.س/هكتوار فهووو تعبيوور عون صووافي الووربح لوإلدارة، أي الووربح الووذي حققووه  56489.1( والبووالغ 3أموا الووربح المحسوووب فوي الجوودول )
 إلدارته للعملية اإلنتاجية في المزرعة. المزارع نتيجة

 :الخالصة
 تم التوصل في هذه الدراسة إلى النتائو ااتية:

تفوق العوروة الصويفية علوى العوروة الخريفيوة لمحصوول الشووندر السوكري مون حيوث درجوة الحوالوة حيوث كوان متوسوط درجوة  (1
 مؤشورًا أساسوياً % وتعتبور درجوة الحوالوة 13% ومتوسط درجوة الحوالوة فوي العوروة الخريفيوة 18الحالوة في العروة الصيفية 

 من الناحية التصنيعية لمحصول الشوندر السكري.
 ع متوسط اإلنتاجية للعروة الخريفية للشوندر السكري عنه في العروة الصيفية.اارتف (2
كميووة الميوواه فوي توووفير  مووا يعنوييووات فوي العووروة الصويفية، ع متوسووط عودد الريووات فوي العووروة الخريفيوة عوون متوسوط الر اارتفو (3

الوووري موون العواموول الهامووة جووودًا للمحصووول وخاصووة فووي المنطقوووة  حيووث يعتبوور ،تكووواليف الووري وخفووكلمحصووول ل المقدمووة
 الشرقية.

ة فوي حوين % لوحدة المساح97وبنسبة ربحية  1.4اإلجمالية للشوندر السكري بعروته الصيفية بلغت  االقتصاديةالكفاءة   (4
  .% لوحدة المساحة79وبنسبة ربحية  1.2كانت كفاءته للعروة الخريفية 

كما أن الربحية في العروة  %،12التكاليف اإلنتاجية في العروة الصيفية كانت أقل مقارنًة مع العروة الخريفية وذلك بنسبة  (5
 .% عن العروة الخريفية30الصيفية كانت أعلى بنسبة 

 التوصيات:
الدراسووة بتحديوود االحتياجووات اإلرشووادية لمزارعووي الشوووندر فووي العووروة الصوويفية، األموور الووذي يوونعكس إيجابووًا علووى كفوواءة توصووي 

إنتا  هذا المحصول اقتصاديًا، كما توصي الدراسة ب عطاء المزارعين أسعار تشجيعية لسعر الطن من جذور الشوندر السكري 
د للمعمل على اعتبارها عروة   جديدة وتستحق التشجيع من قبل الدولة.الصيفي المور 

 : المراجع
(. دراسة الكفاءة االقتصادية إلنتا  الشوندر السكري في المنطقة الوسطى. رسالة ماجستير، قسم 2010بكر، محمد سامي )

 االقتصاد، كلية الزراعة، جامعة البعث، حمه، سورية.
 -. الشووووندر السوووكري. وزراة الزراعوووة واإلصوووال  الزراعوووي(2009) خوجوووة وسوووليميبووورق وموفوووق  الجوووداوي وسووومير الجبووواوي، انتصوووار

 .482مديرية االرشاد الزراعي، قسم االعالم. نشرة إرشادية رقم 
(. تقوووويم الصوووفات اإلنتاجيوووة والنوعيوووة لوووبعك أصوووناف 2010الجبووواوي، انتصوووار وزهيووور الجاسوووم ونهلوووة، المحموووود وخالووود الحسووويني )

( المزروعووة فووي العووروة الصوويفية تحووت تووأثير عوودة مواعيوود للحصوواد. أسووبوع العلووم .Beta vulgaris Lالشوووندر السووكري  )
 .30/11/2010-28الخمسون. دير الزور. 

(. التقريور السونوي لقسوم بحووث الشووندر السوكري. منشوورات الهيئوة العاموة للبحووث العلميوة الزراعيوة. ه 2011الجباوي، انتصوار )
3-4 . 

مديريوة االرشواد الزراعوي، قسووم  ،وزراة الزراعوة واإلصوال  الزراعوي ، العوروة الصويفية.السوكري . الشووندر(2013) الجبواوي، انتصوار
 . 498االعالم. نشرة إرشادية رقم 
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(. تأثير موعد الزراعة والكثافة النباتية في ظاهرة الشمرخة واإلنتاجيوة لعودة أصوناف مون الشووندر السوكري فوي 2010سبسبي، وائل )
 تير، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.محافظة حمه. رسالة ماجس

(. إنتووا  المحاصوويل الحقليووة )الجووزء 2005طرابيشووي، زكوووان وغريبووو أحموود غريبووو وسووائد عوورب ومحموود العسوواني ونشووأت النجوواري )
 .376النظري(. الطبعة األولى، منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، ه 

 Beta vulgaris(. دراسة بعك التغيرات فوي الصوفات اإلنتاجيوة والنوعيوة لصونفين مون الشووندر السوكري )2010العبدا ، أحمد )
L. مووا بعوود الحصوواد فووي العووروة الصوويفية مقارنووة بووالعروة الخريفيووة فووي ديوور الووزور. رسووالة ماجسووتير، كليووة الزراعووة، جامعووة )

 الفرات، دير الزور، سورية.
(. توووأثير موعووود الزراعوووة وعمووور النبوووات التكنولووووجي فوووي الصوووفات 2008وعبووود الووورزاق الجربووووع )غريبوووو، أحمووود غريبوووو وطوووه الخليفوووة 

 (.70) الزراعية.سلسلة العلوم ، مجلة بحوث جامعة حلبفي ظروف دير الزور. لمحصول الشوندر السكري التكنولوجية 
نوودوة الشوووندر  ر السووكري فووي سووورية .(. دراسووة بعووك الظووواهر غيوور الطبيعيووة التووي تصوويب الشوووند2000كووف الغووزال، رامووي . )

 . 5-1السكري، حمه، سورية، ه
 .، حلب، سورية. اقتصاديات اإلنتا  النباتي. كلية الزراعة، منشورات جامعة حلب(1992) .منى، نور الدين

(. تأثير العروة والموقع في الخصوائه اإلنتاجيوة والتكنولوجيوة للشووندر السوكري 2006مهنا، أحمد وسمير الجداوي، وفادي عباس )
 . 243-221(:7)28وحيد الجنين في المنطقة الوسطى )حمه والغاب(. مجلة جامعة البعث. 

 ، دمشق، سورية.  الزراعيوزارة الزراعة واإلصال(. 2012مديرية االقتصاد واالستثمار الزراعي )
 اإلنتا  النباتي، الرقة، سورية.، قسم (. مديرية زراعة الرقة2012) وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي

 موقع إحصائيات:
http://www.factfish.com/statisticcountry/world/sugar%20beet%2C%20area%20harvested 

 CEFS:موقع إحصائيات السكر
 www.cefs.org 
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Abstract: 

This research aims to study the actual cultivation and production of sugar beet in Al Raqqa 

governorate, Syria, in summer and autumn times, during 2011/2012 season, the study depended on 

the data collected, using a questionnaire covering the goal. 12 villages were selected representing 

the region of the study, 24 fields for summer time, and 26 for autumn time, thereby, total sample 

individuals were 50 fields. The study showed that the total economic efficiency in summer time 

(1.4) was higher than autumn time (1.2), indicating the profitability of production of the new 

promising -summer time sugar beet- which is recently recommended for north and eastern area of 

Syria (Al Raqqa and Der Al Zur). 

Key words: Sugar beet, Total economic efficiency, Production costs, Farm income. 

  

mailto:dr.eyadalkhaled@gmail.com

