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تقدير الكفاءة اإلنتاجية لمزارع إنتاج التمور العضوية وغير العضوية
في المملكة العربية السعودية باستخدام تحليل دوال التكاليف
سفر بن حسين القحطانى
كلية علوم األغذية والزراعة ،جامعة امللك سعود

الملخص:

وائل أحمد عزت العبد
بريد اليكرتوينsafark@ksu.edu.sa :

نظرا ملا ميثله إنتاج التمور من أمهية كبرية يف اململكة  ،أصبح تقدير السعات املز رعية اليت حتقق أدىن متوسط تكاليف إلنتاج التمور

العضوية و الغري عضوية هدفا للدراسة ،و مت ذلك باستخدام دالة التكاليف اإلنتاجية يف املدى الطويل  .و لتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة على
البيانات األولية لقطاع عرضي لعينة عشوائية من مزارع خنيل التمور العضوية و الغري عضوية ،عدد مفرداهتا  402مزرعة .استخدمت الدراسة أساليب
التحليل اإلحصائي واالقتصادي القياسي من خالل تطبيق أسلوب االحندار اخلطي املتعدد

بطريقة املربعات الصغرى العادية لتقدير دالة تكاليف

إنتاج التمور باستخدام صور رياضية خمتلفة.
كما مت تقدير املشتقات االقتصادية لدالة تكاليف اإلنتاج ،وهي متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية واالستدالل منها على اقتصاديات السعة
 Economies of Scaleيف إنتاج التمور  ،والتكاليف اإلنتاجية احلدية ،ومرونة التكاليف اإلنتاجية ،وحجم اإلنتاج األمثل ،وكذلك دالة عرض
التمور يف املدى الطويل.
قدرت مرونة التكاليف اإلنتاجية بنحو  0420و 04.0و ذلك للتمور العضوية وغري العضوية على الرتتيب ،مما يعين أن إنتاج التمور ال
يزال يف مرحلة العائد املتزايد للسعة .و يؤكد ذلك أن العديد من املزارع مل يصل بعد إىل السعة اإلنتاجية املثلى ،واملقدرة بنحو  0..40و...472
طن باملزارع العضوية و الغري عضوية على الرتتيب ،يف حني بلغ حجم اإلنتاج الفعلي ملزارع خنيل التمور عضوي وغري عضوي يف متوسطه حوايل 674.
و 664.طن سنويا على التوايل .واستنادا إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن اقرتاح بعض التوصيات اليت من شأهنا املسامهة يف زيادة الكفاءة
االقتصادية ملزارع إنتاج التمور العضوية و الغري عضوية يف اململكة .و من هذه التوصيات ترشيد استخدام املوارد االقتصادية و العمل على إحالل
األصناف عالية اإلنتاجية حمل األصناف التقليدية منخفضة اإلنتاجية للوصول للحجم األمثل من اإلنتاج،الذي حيقق أدىن متوسط تكاليف إلنتاج الطن
من التمور .،كما جيب إعادة النظر يف السياسات اإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية باململكة مبا حيقق زيادة يف دخول املزارعني وحتقيق قيمة مضافة
باالقتصاد القومي .و توصي الدراسة بأمهية التوجه حنو الزراعة العضوية للتمور لتحقيق قدرة تنافسية أعلى وفتح أسواق جديدة للتصدير على املستوى
الدويل .كما جيب على وزارة الزراعة ،من خالل اجلهاز اإلرشادي هبا ،القيام بعمل ندوات إرشادية للمزارعني للتخلص من األصناف الرديئة واملنخفضة
اإلنتاجية وإحالهلا باألصناف العالية اإلنتاج لتقليل اهلدر يف املوارد األرضية واملائية للدولة.
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4.مليون شجرة عام  4070بنسبة زيادة متثربل حنربو .%.47

المقدمة
تعت رب ربربم التم رب ربربور م رب ربربن أه رب ربربم املنتج رب ربربات الغذائي رب ربربة عل رب ربربى

لق ربربد تط ربربور إنت ربرباج مص ربربانة التم ربربور م ربربن  .6أل ربربف ط ربربن ع ربربام

مس رب ربربتوى الف رب ربربرد والدول رب ربربة وللتم رب ربربور مكان رب ربربة خاص رب ربربة يف البني رب ربربان

4000م حرب رب رب بل رب ربربغ  6.40أل رب ربربف ط رب ربربن م رب ربربن التم رب ربربور املعب رب ربربأة

االقتصرب رب رب ربربادي الزراعرب رب رب ربربي السرب رب رب ربربعودي علرب رب رب ربربى مسرب رب رب ربربتوى اإلنت رب رب رب ربرباج

ومشربتقاهتا عربربام 400.م ،يسربربتهلك معظمربة حمليربربا .وبلربربغ عربربدد

واالس ربربتهال والتسرب ربربويق ،ممرب ربربا جعرب ربربل الدول ربربة هترب ربربتم ب رب ربدعم هرب ربربذا

مصانة التمور العاملة يف هذا اجملال  .0مصنعاَ عام 400.م

النشربرباا اإلنتربرباجي هبربربدف زيربربادة اإلنتربرباج مربربة حتسربربني النوعيربربة.

(وزارة الزراعربربة7240 ،هرب رب) .و مل تتجربرباوز الصربربادرات السربربنوية

هذا ولقد زادت املساحة املزروعة بالنخيربل مربن  72442ألربف

يف املتوس رب رب رب ربربط  .040أل رب رب رب ربربف ط رب رب رب ربربن خ رب رب رب ربربالل الف رب رب رب ربربرتة -4000

هكت رب رب رب ربربار ع رب رب رب ربربام 4000م إىل  7.740أل رب رب رب ربربف هكت رب رب رب ربربار ع رب رب رب ربربام

400.م.بقيم رب ربربة بلغ رب ربربت حن رب ربربو 7.4أل رب ربربف ل وبل رب ربربغ متوس رب ربربط

4070م ،أنتج ربربت  70.64.أل ربربف ط ربربن .ويف إط ربربار األ ربرباا

اس رب ربربتهال الف رب ربربرد الس رب ربربعودي م رب ربربن التم رب ربربور  .64.كج رب ربربم ع رب ربربام

االس رب ربربتهالكية الس رب ربربائدة يف اململك رب ربربة ،وارتف رب ربرباع أس رب ربربعار األن رب ربواع

 ،400.وهربربذا م ربربن أك ربربم املع ربربدالت يف الع ربربامل (وزارة الزراع ربربة،

اجليربربدة مربربن التم ربور املنتجربربة مثربربل اخلربربالو والمحربربى والسربربكري،

7240هرب).

فق رب رب ربربد ا رب رب ربربه كث رب رب ربربريمن املرب رب رب ربزارعني إىل التوس رب رب ربربة يف زراع رب رب ربربة تل رب رب ربربك

المشكلة البحثية

األصربربناف ،ولربربذلك بلربربغ عربربدد أشربربجار النخي ربل ألهربربم أصربربناف

تعد دراسات تكاليف إنتاج التمور من الدراسات

التمربربور يف اململكربربة اخلربربالو والمحربربى والسربربكري والرزيزواملنيفربربى

اهلامة واملفيدة عند ختطيط وتنفيذ وتقييم سياسات

والسلج واخلضربري ونبربوت السربيف واحللربوة  040مليربون شربجرة

واسرتاتيجيات إنتاجها ودعمها ،إذ ميكن من خالهلا معرفة

خنيربربل مثمربربرة ،بنسربرببة متثربربل  %.44.مربربن إيلربربايل النخيربربل املثمربربر

السعات املز رعية املثلى ومعرفة درجة استجابة عرض التمور

البربربالغ حنربربو7.مليربربون شربربجرة خنيربربل عربربام  ،4002يف حربربني بلربربغ

للمتغريات املؤثرة فيه .وعلى الرغم من األمهية االقتصادية

ايلربرباىل أشربربجار النخيربربل املثمربربر والغربربري مثمرح ربواىل 444.مليربربون

للتمور يف اململكة يالحظ اعتماد الكثري من الدراسات

ش رب ربربجرة يف اململك رب ربربة ع رب ربربام 4002م زادت إىل أن بلغ رب ربربت حن رب ربربو

االقتصادية يف هذا اجملال على البيانات الثانوية
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 Secondary Dataرغم ما يشوهبا من قصور أو على

اإلنتاج ،وحتديد حجم اإلنتاج األمثل املدين ملتوسط تكاليف

بيانات أولية تنطوي على التجمية  Aggregationمن

االنتاج .

حيث تعاملها مة التمور كسلعة واحدة دون متييز للفروقات

البيانات المستخدمة وأسلوب التحليل

الكبرية بني األصناف املختلفة مما يقلل من قيمة النتائج
املتحصل عليها يف النواحي التطبيقية.

اعتمدت الدراسة على البيانات األولية Primary

 Dataلقطاع عرضي  Cross Sectionلعينة عشوائية من

بالرغم من زيادة املساحة املزروعة بأكثر من %40

مزارع خنيل يف مناطق انتاجة باململكة  ،عدد مفرداهتا 402

خالل العشر سنوات املاضية إال أن اإلنتاجية مازالت تتسم

مزرعة خنيل موزعة على بعض حمافظات إنتاج التمور يف

بالثبات ومل حيدث تطور ملحوظ حيث مت تقدير انتاجية

املوسم الزراعي 4070م .ويلعت البيانات من خالل

اهلكتار بنحو .47طن عام  700.بينما تقدر بنحو .474

استمارة استبيان صممت هلذا الغرض ،ووزعت على مزارع

طن هكتار عام  4070مما يستلزم االمر التعرف على

العينة العشوائية املختارة واليت ميثل ست أصناف خمتلفة معظم

السعات املزرعية ىف االوضاع الراهنة النتاج التمور ح ميكن

إنتاجها من التمور .واستخدمت الدراسة التحليل اإلحصائي

بلوغ التوليفة املثلى من عناصر االنتاج وال حتقق احلجم

واالقتصادي القياسي من خالل تطبيق أسلوب االحندار

االمثل من السعات املزرعية من التمور ىف حالة الزراعات

اخلطي املتعدد Multiple Linear Regressionبطريقة

العضوية وغري العضوية.

املربعات الصغرى العادية (Ordinary Least )OLS

هدف البحث

 Squaresلتقدير دالة تكاليف إنتاج التمور باستخدام صور

يهدف هذا البحث إىل دراسة السعات املزرعية

رياضية خمتلفة ،واختيار أفضل هذه الصور من حيث موافقتها

للتمورىف السعودية،وذلك من خالل تقدير دوال التكاليف يف

للنظرية االقتصادية اخلاصة باإلنتاج والتكاليف ،وللمعايري

املدى الطويل إلنتاج التمورالعضوىة وغريالعضوىة،ومن مث

اإلحصائية والقياسية .ومت اشتقاق املؤشرات االقتصادية

تقدير مرونة التكاليف لتحديد املرحلة اإلنتاجية اليت يتم فيها
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لدوال تكاليف اإلنتاج للتمور يف السعودية ،وتفسري هذه

اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها  402مفردة منها 0.

املؤشرات من الناحية االقتصادية.

مفردة للمزارع العضوية،متثل  ،%204.وحنو 777مفردة

توصيف المجتمع وعينة الدراسة:

للمزارع غري العضوية،متثل  %0242من ايلاىل العينة

ميثل جمتمة الدراسة مزارعي التمور يف اململكة

البحثية.وىف ضوء األمهية النسبية ملساحة املزارع العضوية وغري

العربية السعودية .ففي خالل الفرتة 4000-4000م بلغ

العضوية مت توزية عدد مفردات العينة البحثية على املناطق

متوسط مساحة التمور 700400ألف هكتار،مبتوسط إنتاج

اإلنتاجية املختارة وفقا للجدول( )7التايل:

بلغ 0674..ألف طن.وحتتل منطقة الرياض املرتبة األوىل يف

توصيف دالة التكاليف اإلنتاجية للتمور.

إنتاج التمور،إذ بلغ متوسط إنتاجها  446426ألف

لتوصيف دالة التكاليف اإلنتاجية قيد الدراسة لزم

طن،بنسبة بلغت ،%4.446تليها كل من منطقة القصيم

مناقشة ثالثة تساؤالت أساسية هي )7( :هل البيانات

واملنطقة الشرقية واملدينة املنورة وحائل ومكة املكرمة

امليدانية األولية عن التكاليف اإلنتاجية للتمور يف مناطق

بلغت

اإلنتاج مناسبة لتقدير دالة تكاليف إنتاجية للمدى القصري أم

واجلوف،بنسب

77472،%7440.،%724..،%724..،%7.467

للمدى الطويل؟ )4( .هل تستويف دالة التكاليف املقدرة

%0440،%.440،%على التوايل ومما سبق يتضح أن

الفروض االقتصادية النظرية لدالة التكاليف اخلاصة باإلنتاج

السبة مناطق املشار إليها تعتم أهم مناطق إنتاج التمور يف

بأعلى كفاءة إنتاجية يف مزارع إنتاج التمور عضوية وغري

اململكة العربية السعودية ،إذ بلغت يللة مسامهتها حنو

عضوية ).( .هل تستويف دالة التكاليف املقدرة املعايري

( %0047وزارة الزراعة  4070م).

اإلحصائية والقياسية للنماذج املستخدمة.

ومت اختيار مخ س مناطق هي الرياض واجلوف
واملنطقة الشرقية والقصيم ومكة املكرمة وفقا للتوزية اجلغرايف
ملختلف مناطق اململكة.ونظرا لكم حجم اجملتمة فقد مت
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جدول رقم ( :)7يوضح متوسط املساحة باهلكتار واإلنتاج بالطن ملزارع عينة الدراسة موسم 4070
التمور عضوي

المنطقة
عدد المفردات

المساحة بالهكتار

االنتاج بالطن

إنتاجية الهكتار

الرياض

48

24.6

81.8

3.325

اجلوف

16

5.8

16.7

2.859

الشرقية

13

9.5

30.05

3.143

القصيم

7

66.9

154

2.301

مكة

9

5.5

14.3

2.6

كل المناطق

93

21.9

81.6

3.726

التمور غير عضوي
الرياض

69

41.25

307.6

7.459

اجلوف

20

8.25

54.7

6.634

الشرقية

13

13.5

119.8

8.88

القصيم

4

19.5

156.6

8.033

املدينة

5

33.7

233.2

6.911

كل المناطق

111

43.07

277.14

6.435

املصدر :يلعت وحسبت من استبيان عينة الدراسة.

يف املدى القصري تفرتض النظرية االقتصادية ثبات

بني احلركة على نف س منحىن التكاليف حينما يتغري حجم

يلية العوامل األخرى اليت تؤثر على التكاليف اإلنتاجية،

املخرج ،وانتقال املنحىن حينما تتغري احملددات األخرى يكون

باستثناء التغري يف حجم إنتاج املنشأة ،ويف حالة تغري هذه

مناسباً فقط عند التعبري بيانياً على شكل ذي حمورين .وقد

العوامل تنتقل دالة التكاليف ،ولذلك تسمى هذه العوامل

حيدث خطأ عند دراسة حمددات التكاليف ،فحينما حيدث

بالعوامل الناقلة  .Shift Factorsومن الناحية الرياضية ال

انتقال ملنحىن التكاليف اإلنتاجية ال يعين ذلك أن دالة

يوجد فرق واضح بني خمتلف حمددات التكاليف ،فالتفريق

التكاليف غري حمددة  ،Indeterminateحيث أن متغري
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التقنية يف حد ذاته ذو أبعاد متعددة يتحدد بالكميات

للمش رب ربربروع واملرتب رب ربربات واألج رب ربربور والنفق رب ربربات اإلداري رب ربربة املدفوع رب ربربة

الفيزيقية للمدخالت ونوعيتها والكفاءة اإلدارية يف تنظيم

للعمرب رب ربربال واملرب رب ربربولفني والفوائرب رب ربربد علرب رب ربربى رأس املرب رب ربربال املسرب رب ربربتثمر يف

اجلانب الفيزيقي لإلنتاج (الكفاءة الفنية لإلدارة) ،ويف اختاذ

األراضربربي وا الت وقيمربربة اإلجيربربار السربربنوي للمشربربروع .وتشربربمل

القرارات الصحيحة يف املفاضلة بني األساليب الفنية (الكفاءة

التكاليف املتغرية ألمسدة واملبيدات والصيانة والكهرباء والوقود

االقتصادية لإلدارة).

وقطرب رب ربربة الغيرب رب ربربار واسرب رب ربربتهال امليرب رب ربرباه والعمالرب رب ربربة املؤقترب رب ربربة وخالفهرب رب ربربا

وتكرباليف املربدى القصربري Short – Run Cost

(السليم7006 ،م).

هي التكرباليف اإلنتاجيربة الربيت تعمربل يف إطارهربا املنشربأة يف فربرتة

وتكاليف املدى الطويل Long – Run Cost

زمني ربربة واح ربربدة وحم ربربددة ،ويقص ربربد بامل ربربدى القص ربربري تل ربربك الف ربربرتة

ما هي إال تكاليف ختطيطية ،حيث أهنا تبني املمكنات املثلى

الزمنية اليت يبقى خالهلا واحد أو أكثربر مربن املربوارد االقتصربادية

لتوسية اإلنتاج ،فقبل اختاذ القرار بشأن استثمارات جديدة

ثابتاً يف كميته ،أي ال تسمح للمنشأة بتغري العوامل اإلنتاجية

يكون املستثمر يف حالة مدى طويل ،حيث خيتار فيما بني

الثابت ربربة كاألراض ربربي واملب ربرباين وا الت واإلدارة ،ولكنه ربربا تس ربربمح

مدى واسة من البدائل االستثمارية يف ضوء مستوى تقين

بتغربربري عوامربربل اإلنتربرباج املتغربربرية كالعمربربل واملربواد األوليربربة (النجفربربي،

معني .وبعد اختاذ القرار االستثماري وشراء األصول

7066م) .وتنقسربربم التكربرباليف يف املربربدى القصربربري إىل تكربرباليف

والتجهيزات االستثمارية تعمل اإلدارة يف املدى القصري .ومن

ثابتربة  Fixed Costsوأخربرى متغربرية ،Variable Costs

اجلدير بالذكر هنا أن اقتصاديات السعة الداخلية Internal

ويفرق بينها على أساس مدى تغري التكاليف نتيجة التغربري يف

 Economies of Scaleتتصل فقط باملدى الطويل ،أما

حج رب ربربم اإلنت رب ربرباج فق رب ربربط ول رب ربربي س نتيج رب ربربة تغ رب ربربري العوام رب ربربل األخ رب ربربرى

اقتصاديات السعة اخلارجية External Economies of

ك رب ربربالنواحي التقني رب ربربة وأس رب ربربعار الوح رب ربربدة م رب ربربن العوام رب ربربل اإلنتاجي رب ربربة

 Scaleفهي تؤثر على موقة منحنيات التكاليف (منحنيات

(عب ربربده7060 ،م) .وتش ربربمل التك ربرباليف الثابت ربربة إه ربربال املب ربرباين

التكاليف يف املدى الطويل ويف املدى القصري) ،حيث تنتقل

وا الت والسرب ربربيارات واملعرب ربربدات وغريهرب ربربا مرب ربربن األصرب ربربول الثابترب ربربة

إذا تغريت أسعار عناصر اإلنتاج ومن مث تتأثر الدالة
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اإلنتاجية .ومير منحىن متوسط التكاليف يف املدى الطويل

املدخالت والتكلفة و املخرجات جملموعة من املنشآت يف

بنقاا احلد األدىن لتكلفة إنتاج الكمية املقابلة من املنتج يف

وقت حمدد .ومن حيث املبدأ ميكن تقدير دالة تكاليف

املدى القصري ،وهو بالطبة منحىن ختطيطي حيث تقرر

إنتاجية يف املدى القصري أو دالة تكاليف إنتاجية يف املدى

املنشأة حجم املزرعة اليت ترغب يف التوسة يف إنشائها لكي

الطويل من أي من بيانات السالسل الزمنية أو من البيانات

تنتج عند احلجم األمثل أي عند أدىن متوسط تكلفة ممكن

القطاعية أو كالمها ،حيث ميكن تقدير دالة تكاليف مدى

للوحدة من السلعة املنتجة ،أي أن متخذ القرار بذلك خيتار

قصري إما من بيانات سلسلة زمنية ملنشأة فردية خالل فرتة

حجم املدى القصري الذي حيقق املستوى اإلنتاجي

ممتدة من الزمن شريطة أن تبقى طاقتها اإلنتاجية ثابتة،

املستهدف من السلعة عند أقل متوسط تكلفة ممكن للوحدة

وتستخدم مستويات خمتلفة من هذه الطاقة ألسباب ما مثل

منها ).(Koutsoyiannis,A. 1981

تغري الطلب ،أو من بيانات قطاعية ملنشآت ذات نف س

ومن خالل فهم طبيعة البيانات املستخدمة يف

الطاقة ،تنتج كل منها عند مستوى خمتلف من الناتج ألي

حتليل تكاليف إنتاج التمور ميكن استنتاج ما إذا كانت تلك

سبب مثل تفضيالت املستهلكني أو اتفاقات على تقسيم

البيانات تصلح لتقدير دالة التكاليف يف املدى القصري أم

السوق وما إىل ذلك .وتقدر دالة التكاليف يف املدى

دالة التكاليف يف املدى الطويل .ففي العادة تعتمد تقديرات

الطويل إما باستخدام بيانات سالسل زمنية ملنشأة فردية يتم

دوال التكاليف بتطبيق حتليل االحندار على أي من بيانات

زيادة طاقتها اإلنتاجية عند نف س املستوى التقين ،أو

السالسل الزمنية  ،Time Series Dataأو البيانات

باستخدام بيانات قطاعية ملنشآت ذات أحجام خمتلفة تنتج

القطاعية  ،Cross Sectional Dataإذ تتضمن بيانات

كل منها بالطريقة املثلى عند أدىن تكلفة ممكنة .و بفرض أن

السالسل الزمنية يف العادة مشاهدات عن مستوى املخرج

التقنية تتغري مة الوقت ،فإن بيانات السالسل الزمنية ال

والتكلفة واألسعار وما إىل ذلك ملنشأة معينة عم فرتة زمنية

تكون مناسبة لتقدير دالة التكاليف يف املدى الطويل،

حمددة ،بينما تتضمن البيانات القطاعية معلومات عن

وبذلك تستخدم البيانات القطاعية للتغلب على مشكلة
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التغري التقين ) ( Koutsoyiannis, A. 1981وهو ما

التقنية على النحو الذي يتبعه كثري من الباحثني بفرضية

يناسب حالة إنتاج التمور خالل فرتة يلة البيانات امليدانية.

معقولة مؤداها أن التقنية موزعة عشوائيا بني املزارع ،حيث أن

ويف ضوء ما سبق ميكن استخدام البيانات األولية

بعض املزارع الصغرية لديها تقنية قدمية وبعضها لديها تقنية

اليت مت يلعها من عينة من مزارع التمور عضوية وغريالعضوىة

حديثة ،ونف س الشيء بالنسبة للمزارع الكبرية ،وبذلك متتص

يف مناطق اإلنتاج املختلفة لتقدير دالة تكاليف مدى طويل

االختالفات التقنية بني املزارع باحلد العشوائي وال تؤثر على

شريطة التحقق من استيفاء شرطني:أوهلما اختالف أحجام

عالقة التكاليف اإلنتاجية مبستوى اإلنتاج (إمساعيل وآخرون

املزارع ،وثانيهما ثبات املستوى التقين املستخدم .بالنسبة

.)4000

ألحجام املزارع يف العينة قيد الدراسة فإهنا خمتلفة سواء من

أوال تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية للتمور النتجة عضويا.

حيث عدد النخيل أو من حيث املساحة فالعدد اإليلايل

مت تقدير عدد من الصور الرياضية لدالة تكاليف

للنخيل يلية األصناف يف املزرعة الواحدة يرتاوح بني 700

إنتاج التمور يف املدى الطويل وذلك للمفاضلة بينها وفقا

شجرة و 740ألف شجرة ،وبالنسبة للمساحة فإن أصغر

ملقدرة النموذج على تفسري الظاهرة قيد الدراسة من خالل

مزرعة كانت 7هكتار وأكم مزرعة كانت  7400هكتار.

قيمة معامل التحديد املعدل) ( (R-2شرجبي7060 ،م)،

أما بالنسبة لثبات املستوى التقين وعدم تغريه بني املزارع،

وأيضا وفقا ملدى الثقة يف تقدير معامل النموذج باستخدام

فيالحظ أن طرق اإلنتاج والفنون اإلنتاجية وخاصة لألصناف

االختبارات املعنوية مثل اختبار ) (Fواختبار

املعروفة وثابتة تقريبا لكل املزارع وذلك يف ضوء املعرفة

(العيسوي706. ،م).

)(T

املشرتكة لفنون اإلنتاج ،وال يعين ذلك أن يلية املزارع يف

وبعربربد اعتبربربار يليربربة التقربربديرات واالختبربربارات س ربربالفة

البيانات القطاعية تستخدم نف س التقنية بالتساوي ،فبعض

ال ربربذكر مت اختي ربربار دال ربربة تك ربرباليف اإلنت ربرباج الكلي ربربة طويل ربربة امل ربربدى

املزارع تستخدم الطرق التقنية احلديثة والبعض ا خر يستخدم

للتمور العضوية يف السعودية كالتايل:

الطرق التقليدية ،وبذلك ميكن استبعاد مشكلة االختالفات
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LRTC = 465.048x – 1.717x2 + 0.0016x3
** )(4.29

** )(-4.51

**)(6.0

)…………….. (1
** F =33.7

R2 = 0.51

عائد متناقص للسعة Decreasing Returns to Scale

أو عائد متزايد للسعة .Increasing Returns to Scale
ومن أسباب وجود العائد املتزايد للسعة إتاحة وسائل اإلنتاج

حيث:

الكبرية فقط ،حيث يكون ط اإلنتاج الكبري هو األفضل.

 LRTCهي التكاليف الكلية إلنتاج التمور باأللف ل.

وهنا العديد من أسباب وجود العائد املتناقص للسعة ،منها

 Xالكمية املنتجة من التمور عضوياً بالطن.

ما يتعلق مبحدودية املوارد نتيجة حمددات بيئية أو غريها،

 القيم بني أقواس هي قيم ) )tللمعامالت املقدرة.

ومنها ما يتعلق بعنصر اإلدارة ،فإذا كانت اإلدارة سببا من

** معنوية عند مستوى املعنوية 0407

أسباب العائد املتناقص للسعة يلزم يف هذه احلالة اعتبار

ويتضح من دالة التكاليف يف املدى الطويل ،ثبوت

اإلدارة عنصرا من عناصر اإلنتاج ،وعليه جيب يف هذه احلالة

معنوية معامالت النموذج عند مستوى معنوية  ٪7إضافة إىل

أن يكون عائد اإلدارة – الربح – حمسوبا ضمن بنود

قيمة ف اليت تؤكد معنوية النموذج أما قيمة معامل التحديد

التكاليف يف تقديرات دالة التكاليف ،إال أنه قد ال يكون

) (R2فكانت  0.51مما يوضح أن حوايل  %07من

للعائد املتناقص للسعة معىن إذا كان االهتمام منصبا على

حتدث يف التكاليف ترجة إىل املتغريات

العائد املتناقص لعنصر ثابت وهو اإلدارة ،ويف حالة اعتبار

التغريات ال
املستقلة.

عنصر اإلدارة خارج عن العناصر اإلنتاجية تكون اإلدارة

اقتصاديات السعة للتمور المنتجة عضويا.

حينئذ ليست من أسباب العائد املتناقص للسعة .ويف املدى

تعك س منحنيات متوسط التكاليف يف املدى

الطويل تكون يلية عناصر اإلنتاج متغرية ،ويعك س املمر

الطويل اقتصاديات السعة ،Economies of Scaleإذ

التوسعي توليفة املدخالت األقل تكلفة إلنتاج مستويات

أوضحت املعارف االقتصادية يف هذا اجملال إمكانية وجود

معينة من الناتج ،ومن خالله ميكن اشتقاق منحىن التكاليف

عائد ثابت للسعة  Constant Returns to Scaleأو

الكلية للمدى الطويل ،ومنه يشتق منحىن متوسط التكاليف

J. Saudi Soc. for Agric. Sci., Vol. 12, No. 2a; 2013

سفر بن حسني القحطاىن و وائل أمحد عزت العبد

للمدى الطويل .وحيث أن املمر التوسعي قد مت التعبري عنه
عند أسعار حمددة لعناصر اإلنتاج ،لذا يفرتض منحىن
متوسط التكاليف يف املدى الطويل ثبات أسعار عناصر

وميكن

التفريق

LRTC
 465.048  1.717x  0.0016x 2
x

LRAC 

)…………….. (2

وبذلك قدر متوسط تكلفة الطن من التمور
عضوي عند املستوى املتوسط حلجم اإلنتاج يف عينة املزارع

اإلنتاج وأيضا ثبات املستوى التقين.
بني
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اقتصاديات

السعة

احلقيقية  Real Economies of Scaleواقتصاديات
السعة املالية  ،Pecuniary Economies of Scaleإذ
ترتبط األوىل بتدنية الكمية الفيزيقية للمدخالت ،ويتبة العائد
للسعة  Returns to Scaleبشكل مباشر هلذه العملية.
أما اقتصاديات السعة املالية فهي النا ة عن دفة أسعار أقل
للعناصر املستخدمة يف إنتاج وتوزية الناتج ،وال تتضمن تلك

قيد الدراسة بنحو  ..04.ل.
التكاااليف الحديااة ومرونااة التكاااليف اإلنتاجيااة للتمااور
المنتجة عضويا.
حس رب رب ربرببت التك رب رب ربرباليف احلدي رب رب ربربة ( )LRMCمبفاض رب رب ربربلة
التكاليف الكلية بالنسبة ملقدار اإلنتاج ( )xكما يلي:
LRMC 
LRTC
 465.048  3.434x  0.0048x 2
x
)………………. (3

أي تغيري يف الكمية الفيزيقية للعناصر اإلنتاجية املستخدمة،
ولكنها تكون نا ة من األسعار األقل اليت تدفعها املنشأة

وبذلك بلغت التكاليف اإلنتاجية احلدية للتمور

لعناصر اإلنتاج اليت تستخدمها .ويف الواقة العملي يصعب

املنتجة عضوي حبوايل  70446ل/طن عند املستوى

فصل االقتصاديات املالية من احلقيقية (Carter, H.O.

اإلنتاجي املتوسط يف عينة املزارع املدروسة.
ومت اشتقاق مرونة التكاليف ) (ECبقسمة

)and Dean, 1961

وق ربربد مت اش ربربتقاق دال ربربة التك ربرباليف املتوس ربربطة للتم ربربور

التكاليف احلدية على التكاليف املتوسطة وفقا للمعادلة

املنتج ربربة العض ربربوي بقس ربربمة دال ربربة التك ربرباليف الكلي ربربة ()LRTC

التالية ،مة األخذ يف االعتبار أن متوسط اإلنتاج الفعلي لعينة

على كمية اإلنتاج ( )xكما يلي:

الدراسة  674.طن.
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LRMC

LRAC
B1  2B 2 Y  3B3 Y 2
B1  B 2 Y  B3 Y 2

EC 

)………………… (4

وتدل قيمة املرونة املقدرة عند متوسط اإلنتاج لعينة

)(1.717
 536.5ton
)2(0.0016

x* 

وهربربذا هربربو احلجربربم األمثربربل الربربذي جيربربب علربربى منتجربربي
التمربربور عضربربوي الوصربربول إليربربه مربربن ح ربوايل  .40هكتربربار ،ح رب
تتساوى التكاليف احلدية مة التكاليف املتوسطة ،وذلك عند

الدراسة (  )0420على أن منتجي التمور عضوي بشكل

أدىن قيمة للتكاليف املتوسطة.

عام يف مناطق العينة لديها وفورات يف السعة ،حيث جيب أن

دالة عرض التمور المنتجة عضويا في المدى الطويل.

تنصح بزيادة حجم اإلنتاج ح تصل إىل حجم الناتج
األمثل ،وتدل قيمة املرونة على أن زيادة اإلنتاج مبقدار
 %70يؤدي إىل زيادة التكاليف مبقدار .%240
حجم الناتج األمثل للتمور المنتجة عضويا.
يتحق ربربق حج ربربم الن ربرباتج األمث ربربل عن ربربد أدىن تك ربرباليف
متوسرب رب رب ربربطة ( )LRACحيرب رب رب ربربث يتقرب رب رب ربرباطة منحرب رب رب ربربىن التكرب رب رب ربرباليف
املتوسطة مة منحىن التكاليف احلدية ( )LRMCوقد أمكن
تقدير حجم الناتج األمثل من خالل املعادلة التالية:

LRMC  LRAC
)………………. (5

وبالتعويض مت احلصول على املعادلة التالية:
B2
2B 3

x* 

مت تق رب ربربديرها م رب ربربن خ رب ربربالل مس رب ربرباواة دال رب ربربة التك رب ربرباليف
احلدية مة السعر على النحو التايل.
)11.79  0.0312(465.048  p
x  3.434 
0.015
)………………. (6

حيث متثل  Pسعر الطن الواحد بالريال من
التموراملنتجة عضوي كمتوسط لعينة الدراسة.
ثانيااا تقاادير دالااة التكاااليف اإلنتاجيااة للتمااور المنتجااة غياار
عضويا.

مت تقديرعدد من الصورالرياضية لدالة تكاليف إنتاج
التمورغريالعضوى يف املدى الطويل وذلك للمفاضلة
بينها وفقا ملقدرة النموذج على تفسري الظاهرة قيد الدراسة
من خالل قيمة معامل التحديد املعدل  ،(R-2وأيضا وفقا
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ملدى الثقة يف تقدير معامل النموذج باستخدام االختبارات
املعنوية مثل اختبار) (Fواختبار ). (T

ومت اشتقاق دالة التكاليف املتوسطة للتمور املنتجة
غربربري عضربربوي بقسربربمة دالربربة التكربرباليف الكليربربة ( )LRTCعلربربى

وبع ربربد إجرب ربراء حتلي ربربل بيان ربربات العين ربربة مت اختي ربربار دال ربربة

كمية اإلنتاج ( )xكما يلي:

تكاليف اإلنتاج الكلية طويلة املدى للتموراملنتجة غريالعضوى
)…….. (2

يف السعودية كالتايل:
LRTC = 318.118x – 0.948x2 + 0.0007x3
** )(3.42
)…… (1

** )(-4.24

**)(7.62

** F =39.3
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R2 = 0.52

LRTC

x
318.118  0.948x  0.0007x 2
LRAC 

وبذلك قدر متوسط تكلفة الطن من التمورغري
عضوي عند املستوى املتوسط حلجم اإلنتاج يف عينة املزارع
قيد الدراسة بنحو  4.040ل.

حيث:

التك اااليف الحدي ااة ومرون ااة التك اااليف اإلنتاجي ااة للتم ااور

 LRTCهرب ربربي التكرب ربرباليف الكلي رب ربربة إلنترب ربرباج التمرب ربربورغري عض رب ربربوي
باأللف ل.

المنتجة غير عضويا.

 Xالكمية املنتجة من التمورغري العضوي بالطن.

حس رب رب ربرببت التك رب رب ربرباليف احلدي رب رب ربربة ( )LRMCمبفاض رب رب ربربلة

القيم بني أقواس هي قيم (  )tللمعامالت املقدرة.

التكاليف الكلية بالنسبة ملقدار اإلنتاج ( )xكما يلي:

** معنوية عند مستوى املعنوية 0407
ويتبني من دالة املدى الطويل للتمور املنتجة غري
عضوي ،أنة ثبتت معنوية معامالت النموذج عند مستوى
معنوية  ٪7إضافة إىل قيمة ف اليت تؤكد معنوية النموذج أما
قيمة معامل التحديد املعدل ) (R2فكانت ،0.52أي أن
حوايل  %04من التغريات اليت حتدث للتكاليف ترجة
للمتغريات املستقلة.

)…….(3

LRTC
LRMC 

x
318.118  1.896x  0.0021x 2

وبذلك بلغت التكاليف اإلنتاجية احلدية للتمور
املنتجة عضوي حبوايل  7..42ل/طن عند املستوى
اإلنتاجي املتوسط يف عينة املزارع املدروسة.
و مت اش رب رب ربربتقاق مرون رب رب ربربة التك رب رب ربرباليف ) (ECبقس رب رب ربربمة
التك ربرباليف احلديرب ربربة علرب ربربى التكرب ربرباليف املتوسرب ربربطة وفقرب ربربا للمعادلرب ربربة

J. Saudi Soc. for Agric. Sci., Vol. 12, No. 2a; 2013

تقدير الكفاءة اإلنتاجية ملزارع إنتاج التمور العضوية وغري العضوية يف اململكة العربية السعودية باستخدام حتليل دوال التكاليف

711

التالية ،مة األخذ يف االعتبار أن متوسط اإلنتاج الفعلي لعينة
الدراسة  88.7طن.
LRMC

LRAC
B1  2B 2 Y  3B3 Y 2
B1  B 2 Y  B3 Y 2

EC 

)….. (4

وتدل قيمة املرونة املقدرة عند متوسط اإلنتاج لعينة
الدراسة (  )04.0على أن منتجي التمورغري العضوي
بشكل عام يف مناطق العينة لديها وقورات يف السعة ،حيث
جيب ان تنصح بزيادة حجم اإلنتاج ح تصل إىل حجم
الناتج األمثل ،وتدل قيمة املرونة على أن زيادة اإلنتاج مبقدار
 %70يؤدي إىل زيادة التكاليف مبقدار %.40
حجم الناتج األمثل للتمور المنتجة غير عضويا.
يتحقق حجم الناتج األمثل عند أدىن تكاليف
متوسطة ( )LRACحيث يتقاطة منحىن التكاليف
املتوسطة مة منحىن التكاليف احلدية ( )LRMCوقد أمكن
تقدير حجم الناتج األمثل من خالل املعادلة التالية:
)………….. (5

LRMC  LRAC

وبالتعويض مت احلصول على املعادلة التالية:
B2
2B 3

x* 

)(0.948
 677.14ton
)2(0.0007

x* 

وهذا هو احلجم األمثل الذي جيب على منتجي
التمورغريعضوي الوصول إليه من حوايل  7.42هكتار ،ح
تتساوى التكاليف احلدية مة التكاليف املتوسطة ،وذلك عند
أدىن قيمة للتكاليف املتوسطة.
دال ااة عا اارض التم ااور المنتج ااة غيا ار عض ااويا ف ااي الما اادى
الطويل.

مت تقديرها من خالل مساواة دالة التكاليف احلدية
مة السعر على النحو التايل:
)3.592  0.0084(318.118  p
0.0042
)………. (6

x  1.896 

حيث متثل  Pسعر الطن الواحد بالريال من التموراملنتجة غري
عضوي كمتوسط لعينة الدراسة.

التوصيات
قدرت هذه الدراسة دالة التكاليف اإلنتاجية
للتمور املنتجة عضوي وغري العضوي يف املدى الطويل،
وكذلك أهم مشتقاهتا االقتصادية منها متوسط التكاليف
اإلنتاجية الكلية واقتصاديات السعة  ،والتكاليف اإلنتاجية
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احلدية ،ومرونة التكاليف اإلنتاجية ،وحجم اإلنتاج األمثل
واملساحة املثلى وكذلك دالة عرض التمورعضوى
وغريالعضوى يف املدى الطويل .يف حني بلغت مرونة
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برتكيز اإلعانات احلكومية على أصناف معينة ،وأن
تعطى األولوية يف منح اإلعانة للمزارع اليت حتتوي على
إنتاج أقل من احلجم األمثل ،وأن يكون هنا دعم
ملدخالت اإلنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع املثلى

التكاليف اإلنتاجية حنو  0420و 04.0على الرتتيب مما

من حيث اإلنتاج ولذلك لزيادة صادرات التمور.

يعين أن إنتاج التمور يف مناطق العينة بنوعيها ال يزال يف

( ).نظرا لوجود الالوفورات اإلدارية يف مزارع التمور املنتجة

مرحلة العائد املتزايد للسعة ،ومل تصل العديد من املزارع إىل

عضوي وغري العضوي ،وخاصة الكبرية منها ،يلزم

السعة اإلنتاجية املثلى

واملقدرة

بنحو

0..40

و ...472طن على الرتتيب ،وحيث بلغ متوسط االنتاج
السنوى الفعلي ملزارع النخيل حوايل  674.و 664.طن

االهتمام بإدارة املزارع الكبرية وتزويدها بالكوادر البشرية
املؤهلة تكنولوجي واملدربة والقادرة على االستفادة باملزايا
الفنية للسعة املزرعية.
( )2االهتمام بتسويق التمور من خالل االهتمام بالعملية

على الرتتيب من التمور .ويتبني من ذلك وجود فرق واضح

اإلنتاجية باستخدام التقدم التكنولوجي ح

بني احلجم الفعلي ملزارع النخيل واحلجم االقتصادي األمثل

الدولة من زيادة الكميات املصدرة وفتح أسواق جديدة

تتمكن

للتمور املنتجة العضوي وغري العضوي.

املدين للتكاليف.

( )0إجراء دراسات مماثلة لكل صنف من أصناف التمور

وتوصى الدراسة بااليت.

على حدة يف كل منطقة لكل من التمور املنتجة

( )7العمل على زيادة عدد أشجار النخيل لألصناف عالية
اإلنتاج داخل املزرعة للوصول للسعة املز رعية املثلى
لإلنتاج املدين للتكاليف( 0..40و ...472طن على
الرتتيب).

العضوي وغري العضوي.
( ).جيب على وزارة الزراعة من خالل اجلهاز االرشادى هبا
القيام بعمل ندوات إرشادية للمزارعني للتخلص من
األصناف الرديئة واملنخفضة اإلنتاجية وإحالهلا

( )4التخلص من أشجار خنيل األصناف متوسطة اإلنتاجية
ورديئة اجلودة وإحالهلا بأصناف عالية اجلودة ،وذلك

باألصناف العالية اإلنتاج لتقليل اهلدر يف املوارد األرضية
واملائية للدولة.
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ABSTRACT: Dates considered as the most important crop at the Kingdom, so the minimum average cost
of date production became an objective of the study using long run cost function for organic and conventional
date farms in Saudi Arabia . The economies of scale has been estimated , as well as the economic indicators of
cost function such as average production costs, marginal costs, production cost elasticities, optimal production
level , and date supply function in the long term. Data are collected by random sample of 204 date farms using
personal interviews. The multiple regression approach in different forms are used to estimate long run cost
function.
The estimated production cost elasticities are 0.45 and 0.69, respectively, which means that the organic
and conventional date production are at the increasing rate to scale stage. Many farms did not reach the optimal
production level, 536.5 and 677.14 tones for organic and conventional date farms respectively. Compared to the
average actual production of 81.6 and 88.7 tons of dates produced annually, respectively.
Based on the study results, the following recommendations need to be considered,
Replace low quality and output date varieties by high quality and output ones to reach the optimum
farm production level. In addition to increase date marketing efficiency using advances technological. The
Ministry of Agriculture, through the extension services, should conduct workshops for date farmers to replace
low productivity by high production palm trees to reduce waste in land and water resources. The added values
of date processing and marketing for organic date would increase its international marketing efficiency, so
increasing date farm returns.
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