
 

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

711 

  ةوغير العضوي ةعضويال تقدير الكفاءة اإلنتاجية لمزارع إنتاج التمور
 باستخدام تحليل دوال التكاليف السعودية في المملكة العربية

 
 

        وائل أحمد عزت العبدسفر بن حسين القحطانى                    
  safark@ksu.edu.sa :ينبريد اليكرتو        جامعة امللك سعود ، كلية علوم األغذية والزراعة

     

اليت حتقق أدىن متوسط تكاليف إلنتاج التمور  ةنظرا ملا ميثله إنتاج التمور من أمهية كبرية يف اململكة ، أصبح تقدير السعات املز رعي :الملخص

و لتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة على . العضوية و الغري عضوية هدفا للدراسة، و مت ذلك باستخدام دالة التكاليف اإلنتاجية يف املدى الطويل 
استخدمت الدراسة أساليب  . مزرعة 402من مزارع خنيل التمور العضوية و الغري عضوية، عدد مفرداهتا  ةالبيانات األولية لقطاع عرضي لعينة عشوائي

بطريقة املربعات الصغرى العادية  لتقدير دالة تكاليف   التحليل اإلحصائي واالقتصادي القياسي من خالل تطبيق أسلوب االحندار اخلطي املتعدد  
 . إنتاج التمور باستخدام صور رياضية خمتلفة

ة كما مت تقدير املشتقات االقتصادية لدالة تكاليف اإلنتاج ،وهي متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية واالستدالل منها على اقتصاديات السع
 Economies of Scale، والتكاليف اإلنتاجية احلدية، ومرونة التكاليف اإلنتاجية، وحجم اإلنتاج األمثل، وكذلك دالة  عرض  يف إنتاج التمور

 . التمور يف املدى الطويل

على الرتتيب،  مما يعين أن إنتاج التمور ال  ةوغري العضوي ةو ذلك للتمور العضوي 04.0و 0420قدرت مرونة التكاليف اإلنتاجية  بنحو 
 472...و 40..0و يؤكد ذلك أن العديد من املزارع مل يصل بعد إىل السعة اإلنتاجية املثلى، واملقدرة  بنحو  . لعائد املتزايد للسعةيزال يف مرحلة ا

 .674 طن باملزارع العضوية و الغري عضوية على الرتتيب، يف حني بلغ حجم اإلنتاج الفعلي ملزارع خنيل التمور عضوي وغري عضوي يف متوسطه حوايل
واستنادا إىل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن اقرتاح بعض التوصيات اليت من شأهنا املسامهة يف زيادة الكفاءة . التوايل ىطن سنويا عل .664و

و العمل على إحالل و من هذه التوصيات ترشيد استخدام  املوارد االقتصادية  . االقتصادية ملزارع إنتاج التمور العضوية و الغري عضوية يف اململكة
تاج الطن األصناف عالية اإلنتاجية حمل األصناف التقليدية منخفضة اإلنتاجية للوصول للحجم األمثل من اإلنتاج،الذي حيقق أدىن متوسط تكاليف إلن

خول املزارعني وحتقيق قيمة مضافة كما جيب إعادة النظر يف السياسات اإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية باململكة مبا حيقق زيادة يف د. من التمور،
و توصي الدراسة بأمهية التوجه حنو الزراعة العضوية للتمور لتحقيق قدرة تنافسية أعلى وفتح أسواق جديدة للتصدير على املستوى . باالقتصاد القومي

ية للمزارعني للتخلص من األصناف الرديئة واملنخفضة على وزارة الزراعة، من خالل اجلهاز اإلرشادي  هبا، القيام بعمل ندوات إرشاد بكما جي. الدويل
 .اإلنتاجية وإحالهلا باألصناف العالية اإلنتاج لتقليل اهلدر يف املوارد األرضية واملائية للدولة
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 مقدمةال

الغذائيربربربربربة علربربربربربى املنتجربربربربربات  أهربربربربربم تعتربربربربربم التمربربربربربور مربربربربربن

مكانربربربربربربة خاصربربربربربربة يف البنيربربربربربربان  مسربربربربربربتوى الفربربربربربربرد والدولربربربربربربة وللتمربربربربربربور

زراعربربربربربربربربربي السربربربربربربربربربعودي علربربربربربربربربربى مسربربربربربربربربربتوى اإلنتربربربربربربربربرباج االقتصربربربربربربربربربادي ال

دعم هربربربربذا بربربربربوالتسربربربربويق، ممربربربربا جعربربربربل الدولربربربربة هتربربربربتم  واالسربربربربتهال 

 .النشربرباا اإلنتربرباجي  هبربربدف زيربربادة اإلنتربرباج مربربة حتسربربني النوعيربربة

ألربف  72442زادت املساحة املزروعة بالنخيربل مربن  هذا ولقد

ألربربربربربربربربربربف هكتربربربربربربربربربربار عربربربربربربربربربربام  7.740م إىل 4000هكتربربربربربربربربربربار عربربربربربربربربربربام 

ويف إطربربربار األ ربربرباا  .ألربربربف طربربربن .70.64أنتجربربربت  ،م4070

االسربربربربربتهالكية السربربربربربائدة يف اململكربربربربربة، وارتفربربربربرباع أسربربربربربعار األنربربربربربواع 

، والسربربكرياخلربربالو والمحربربى مثربربل  ور املنتجربربةمربربن التمربرب اجليربربدة

زراعربربربربربربربربة تلربربربربربربربربك  يفالتوسربربربربربربربربة  إىلفقربربربربربربربربد ا ربربربربربربربربه كثربربربربربربربربريمن املربربربربربربربربزارعني 

 فأصربربنا ألهربربم لأشربربجار النخيربربولربربذلك بلربربغ عربربدد  ،األصربربناف

والرزيزواملنيفربربى  لسربربكريوااخلربربالو والمحربربى  اململكربربة يفالتمربربور 

 شربجرة مليربون 040 ونبربوت السربيف واحللربوة واخلضربريوالسلج 

املثمربربر مربربن إيلربربايل النخيربربل % .44. متثربربلبنسربرببة  مثمربربرة، خنيربربل

حربربني بلربربغ  يف، 4002عربربام  مليربربون شربربجرة خنيربربل.7البربربالغ حنربربو

مليربربون .444النخيربربل املثمربربر والغربربري مثمرحربربواىل  أشربربجارايلربرباىل 

بلغربربربربربت حنربربربربربو  أن إىلدت زا م4002يف اململكربربربربربة عربربربربربام شربربربربربجرة 

  %.47.بنسبة زيادة متثربل حنربو  4070مليون شجرة عام .4

ألربربربربف طربربربربن عربربربربام  6.تطربربربربور إنتربربربرباج مصربربربربانة التمربربربربور مربربربربن  لقربربربربد 

ألربربربربربربف طربربربربربربن مربربربربربربن التمربربربربربربور املعبربربربربربربأة  6.40م حربربربربربرب  بلربربربربربربغ 4000

عربربدد وبلربربغ . معظمربة حمليربربايسربربتهلك م، .400ومشربتقاهتا عربربام 

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

مل تتجربربرباوز الصربربربادرات السربربربنوية و (. هربربربرب7240، وزارة الزراعربربربة)

 -4000خربربربربربربربربربالل الفربربربربربربربربربربرتة  ألربربربربربربربربربف طربربربربربربربربربربن 040.يف املتوسربربربربربربربربربط 

بلربربربربربربغ متوسربربربربربربط و  ألربربربربربربف ل7.4بقيمربربربربربربة بلغربربربربربربت حنربربربربربربو .م.400

عربربربربربربام  كجربربربربربم  .64.اسربربربربربتهال  الفربربربربربرد السربربربربربعودي مربربربربربربن التمربربربربربور 

وزارة الزراعربربربة، )أكربربربم املعربربربدالت يف العربربربامل  مربربربن ، وهربربربذا.400

  (.  هرب7240

 المشكلة البحثية

تعد دراسات تكاليف إنتاج التمور من الدراسات 

اهلامة واملفيدة عند ختطيط وتنفيذ وتقييم سياسات 

واسرتاتيجيات إنتاجها ودعمها، إذ ميكن من خالهلا معرفة 

املثلى ومعرفة درجة استجابة عرض التمور  ةالسعات املز رعي

مهية االقتصادية وعلى الرغم من األ. للمتغريات املؤثرة فيه

للتمور يف اململكة يالحظ اعتماد الكثري من الدراسات 

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

من  Aggregationبيانات أولية تنطوي على التجمية 

 تاحيث  تعاملها مة التمور كسلعة واحدة  دون متييز للفروق

الكبرية بني األصناف املختلفة مما يقلل من قيمة النتائج 

 .املتحصل عليها يف النواحي التطبيقية

% 40بأكثر من بالرغم من زيادة املساحة املزروعة 

تتسم مازالت  اإلنتاجيةأن  إال خالل العشر سنوات املاضية

بالثبات ومل حيدث تطور ملحوظ حيث مت تقدير انتاجية 

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

مما يستلزم االمر التعرف على  4070طن هكتار عام 

السعات املزرعية ىف االوضاع الراهنة النتاج التمور ح  ميكن 

بلوغ التوليفة املثلى من عناصر االنتاج وال  حتقق احلجم 

االمثل من السعات املزرعية من التمور ىف حالة الزراعات 

       .غري العضويةالعضوية و 

 البحثهدف 

 السعات املزرعيةدراسة  إىلالبحث  هذا يهدف

 يفللتمورىف السعودية،وذلك من خالل تقدير دوال التكاليف 

من مث و ،ةعضوىالوغري  ةعضوىالالتمور  إلنتاجى الطويل املد

يتم فيها  اليت اإلنتاجيةالتكاليف لتحديد املرحلة  ةتقدير مرون

تكاليف ملتوسط  املدين األمثل اإلنتاج ،وحتديد حجم اإلنتاج

 .  االنتاج

 وأسلوب التحليل البيانات المستخدمة

 Primaryعلى البيانات األولية الدراسة اعتمدت

Data  لقطاع عرضيCross Section   من  عشوائيةلعينة

 402، عدد مفرداهتا مناطق انتاجة باململكة  يفمزارع خنيل 

يف  التمور إنتاج فظاتحما بعض مزرعة خنيل موزعة على

ويلعت البيانات من خالل . م4070املوسم الزراعي 

على مزارع  وزعتو  ،لغرضهلذا ااستمارة استبيان صممت 

معظم  أصناف خمتلفة ست واليت ميثل املختارة العشوائيةالعينة 

الدراسة التحليل اإلحصائي  ستخدمتاو  .إنتاجها من التمور

يق أسلوب االحندار تطبمن خالل واالقتصادي القياسي 

بطريقة  Multiple Linear Regression اخلطي املتعدد

 Ordinary Least( OLS)املربعات الصغرى العادية 

Squares  لتقدير دالة تكاليف إنتاج التمور باستخدام صور

رياضية خمتلفة، واختيار أفضل هذه الصور من حيث موافقتها 

تكاليف، وللمعايري للنظرية االقتصادية اخلاصة باإلنتاج وال

اشتقاق املؤشرات االقتصادية ومت  .اإلحصائية والقياسية
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، وتفسري هذه السعودية يفللتمور لدوال تكاليف اإلنتاج 

 .املؤشرات من الناحية االقتصادية

 :توصيف المجتمع وعينة الدراسة

ميثل جمتمة الدراسة مزارعي التمور يف اململكة 

م بلغ 4000-4000فرتة خالل ال ففي .العربية السعودية

ألف هكتار،مبتوسط إنتاج 700400متوسط مساحة التمور 

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

ألف  446426إنتاج التمور،إذ بلغ متوسط إنتاجها 

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

ة املكرمة واملنطقة الشرقية واملدينة املنورة وحائل ومك

واجلوف،بنسب بلغت 

7.467%،724..%،724..%،7440.%،77472

سبق يتضح أن  االتوايل وممعلى 0440%،440%.،%

السبة مناطق املشار إليها تعتم أهم مناطق إنتاج التمور يف 

إذ بلغت يللة مسامهتها حنو  اململكة العربية السعودية،

 (.م 4070وزارة الزراعة ) 0047%

 س مناطق هي الرياض واجلوف ومت اختيار مخ   

واملنطقة الشرقية والقصيم ومكة املكرمة وفقا للتوزية اجلغرايف 

ونظرا لكم حجم اجملتمة فقد مت .ملختلف مناطق اململكة

 .0مفردة منها  402اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها 

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

من ايلاىل العينة % 0242متثل للمزارع غري العضوية،

وىف ضوء األمهية النسبية ملساحة املزارع العضوية وغري .البحثية

العضوية مت توزية عدد مفردات العينة البحثية على املناطق 

 : التايل (7)اإلنتاجية املختارة وفقا للجدول

 . توصيف دالة التكاليف اإلنتاجية للتمور

قيد الدراسة لزم لتوصيف دالة التكاليف اإلنتاجية 

هل البيانات ( 7: )مناقشة ثالثة تساؤالت أساسية هي

امليدانية األولية عن التكاليف اإلنتاجية للتمور يف مناطق 

اإلنتاج مناسبة لتقدير دالة تكاليف إنتاجية للمدى القصري أم 

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

دالة التكاليف اخلاصة باإلنتاج الفروض االقتصادية النظرية ل

بأعلى كفاءة إنتاجية يف مزارع إنتاج التمور عضوية وغري 

هل تستويف دالة التكاليف املقدرة املعايري ( .. )عضوية

 .اإلحصائية والقياسية للنماذج املستخدمة
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 4070م يوضح متوسط املساحة باهلكتار واإلنتاج بالطن ملزارع عينة الدراسة موس : (7)جدول رقم 

 التمور عضوي المنطقة

 إنتاجية الهكتار االنتاج بالطن المساحة بالهكتار عدد المفردات 

 3.325 81.8 24.6 48 الرياض

 2.859 16.7 5.8 16 اجلوف

 3.143 30.05 9.5 13 الشرقية

 2.301 154 66.9 7 القصيم

 2.6 14.3 5.5 9 مكة

 3.726 81.6 21.9 93 كل المناطق

 ر عضويالتمور غي 

 7.459 307.6 41.25 69 الرياض

 6.634 54.7 8.25 20 اجلوف

 8.88 119.8 13.5 13 الشرقية

 8.033 156.6 19.5 4 القصيم

 6.911 233.2 33.7 5 املدينة

 6.435 277.14 43.07 111 كل المناطق

 .يلعت وحسبت من استبيان عينة الدراسة: املصدر
 

قتصادية ثبات اال يف املدى القصري تفرتض النظرية

، ةيلية العوامل األخرى اليت تؤثر على التكاليف اإلنتاجي

، ويف حالة تغري هذه املنشأةباستثناء التغري يف حجم إنتاج 

العوامل تنتقل دالة التكاليف، ولذلك تسمى هذه العوامل 

ومن الناحية الرياضية ال . Shift Factorsبالعوامل الناقلة 

لف حمددات التكاليف، فالتفريق يوجد فرق واضح بني خمت

بني احلركة على نف س منحىن التكاليف حينما يتغري حجم 

املخرج، وانتقال املنحىن حينما تتغري احملددات األخرى يكون 

وقد . مناسبًا فقط عند التعبري بيانيًا على شكل ذي حمورين

دراسة حمددات التكاليف، فحينما حيدث  دحيدث خطأ عن

كاليف اإلنتاجية ال يعين ذلك أن دالة انتقال ملنحىن الت

، حيث أن متغري Indeterminateالتكاليف غري حمددة 
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التقنية يف حد ذاته ذو أبعاد متعددة يتحدد بالكميات 

اإلدارية يف تنظيم  ةالفيزيقية للمدخالت ونوعيتها والكفاء

، ويف اختاذ (الكفاءة الفنية لإلدارة)اجلانب الفيزيقي لإلنتاج 

الكفاءة )الصحيحة يف املفاضلة بني األساليب الفنية  القرارات

 (.االقتصادية لإلدارة

  Short – Run Costتكرباليف املربدى القصربريو 

هي التكرباليف اإلنتاجيربة الربيت تعمربل يف إطارهربا املنشربأة يف فربرتة 

زمنيربربربربة واحربربربربدة وحمربربربربددة، ويقصربربربربد باملربربربربدى القصربربربربري تلربربربربك الفربربربربرتة 

مربن املربوارد االقتصربادية الزمنية اليت يبقى خالهلا واحد أو أكثربر 

ثابتاً يف كميته، أي ال تسمح للمنشأة بتغري العوامل اإلنتاجية 

الثابتربربربربة كاألراضربربربربي واملبربربربرباين وا الت واإلدارة، ولكنهربربربربا تسربربربربمح 

النجفربربي، )بتغربربري عوامربربل اإلنتربرباج املتغربربرية كالعمربربل واملربربواد األوليربربة 

وتنقسربربم التكربرباليف يف املربربدى القصربربري إىل تكربرباليف (. م7066

 ،Variable Costsوأخربرى متغربرية  Fixed Costsثابتربة 

ويفرق بينها على أساس مدى تغري التكاليف نتيجة التغربري يف 

حجربربربربربم اإلنتربربربربرباج فقربربربربربط ولربربربربربي س نتيجربربربربربة تغربربربربربري العوامربربربربربل األخربربربربربرى  

كربربربربربالنواحي التقنيربربربربربة وأسربربربربربعار الوحربربربربربدة مربربربربربن العوامربربربربربل اإلنتاجيربربربربربة 

إهربربربال  املبربربرباين التكربربرباليف الثابتربربربة وتشربربربمل (. م7060عبربربربده، )

السربربربربربيارات واملعربربربربربدات وغريهربربربربربا مربربربربربن األصربربربربربول الثابتربربربربربة وا الت و 

للمشربربربربربربروع واملرتبربربربربربربات واألجربربربربربربور والنفقربربربربربربات اإلداريربربربربربربة املدفوعربربربربربربة 

للعمربربربربربربربال واملربربربربربربربولفني والفوائربربربربربربربد علربربربربربربربى رأس املربربربربربربربال املسربربربربربربربتثمر يف 

وتشربربمل . األراضربربي وا الت وقيمربربة اإلجيربربار السربربنوي للمشربربروع

لوقود ألمسدة واملبيدات والصيانة والكهرباء وااملتغرية  التكاليف

وقطربربربربربربة الغيربربربربربربربار واسربربربربربربتهال  امليربربربربربربرباه والعمالربربربربربربة املؤقتربربربربربربربة وخالفهربربربربربربربا 

 (.م7006، السليم)

 Long – Run Costتكاليف املدى الطويل و 

ما هي إال تكاليف ختطيطية، حيث أهنا تبني املمكنات املثلى 

لتوسية اإلنتاج، فقبل اختاذ القرار بشأن استثمارات جديدة 

حيث خيتار فيما بني يكون املستثمر يف حالة مدى طويل، 

مدى واسة من البدائل االستثمارية يف ضوء مستوى تقين 

وبعد اختاذ القرار االستثماري وشراء األصول . معني

ومن . والتجهيزات االستثمارية تعمل اإلدارة يف املدى القصري

 Internalاجلدير بالذكر هنا أن اقتصاديات السعة الداخلية

Economies of Scale  باملدى الطويل، أما  تتصل فقط

 External Economies of اقتصاديات السعة اخلارجية

Scale  منحنيات )فهي تؤثر على موقة منحنيات التكاليف

، حيث تنتقل (التكاليف يف املدى الطويل ويف املدى القصري

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

بنقاا احلد األدىن لتكلفة إنتاج الكمية املقابلة من املنتج يف 

املدى القصري، وهو بالطبة منحىن ختطيطي حيث تقرر 

إنشائها لكي  يفالتوسة  املنشأة حجم املزرعة اليت ترغب يف

تنتج عند احلجم األمثل أي عند أدىن متوسط تكلفة ممكن 

، أي أن متخذ القرار بذلك خيتار للوحدة من السلعة املنتجة

حجم املدى القصري الذي حيقق املستوى اإلنتاجي 

املستهدف من السلعة عند أقل متوسط تكلفة ممكن للوحدة 

 . (Koutsoyiannis,A. 1981) منها

ومن خالل فهم طبيعة البيانات املستخدمة يف 

ميكن استنتاج ما إذا كانت تلك  التمورج ا تكاليف إنتحتليل 

يانات تصلح لتقدير دالة التكاليف يف املدى القصري أم الب

ففي العادة تعتمد تقديرات . دالة التكاليف يف املدى الطويل

حندار على أي من بيانات دوال التكاليف بتطبيق حتليل اال

، أو البيانات Time Series Dataالسالسل الزمنية 

، إذ تتضمن بيانات Cross Sectional Dataالقطاعية 

السل الزمنية يف العادة مشاهدات عن مستوى املخرج الس

والتكلفة واألسعار وما إىل ذلك ملنشأة معينة عم فرتة زمنية 

حمددة، بينما تتضمن البيانات القطاعية معلومات عن 

املدخالت والتكلفة و املخرجات جملموعة من املنشآت يف 

ومن حيث املبدأ ميكن تقدير دالة تكاليف . وقت حمدد

جية يف املدى القصري أو دالة تكاليف إنتاجية يف املدى إنتا

الطويل من أي من بيانات السالسل الزمنية أو من البيانات 

، حيث ميكن تقدير دالة تكاليف مدى أو كالمها القطاعية

قصري إما من بيانات سلسلة زمنية ملنشأة فردية خالل فرتة 

ثابتة،  ممتدة من الزمن شريطة أن تبقى طاقتها اإلنتاجية

وتستخدم مستويات خمتلفة من هذه الطاقة ألسباب ما مثل 

تغري الطلب، أو من بيانات قطاعية ملنشآت ذات نف س 

الطاقة، تنتج كل منها عند مستوى خمتلف من الناتج ألي 

سبب مثل تفضيالت املستهلكني أو اتفاقات على تقسيم 

وتقدر دالة التكاليف يف املدى .  السوق وما إىل ذلك

طويل إما باستخدام بيانات سالسل زمنية ملنشأة فردية يتم ال

زيادة طاقتها اإلنتاجية عند نف س املستوى التقين، أو 

باستخدام بيانات قطاعية ملنشآت ذات أحجام خمتلفة تنتج  

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

لزمنية ال التقنية تتغري مة الوقت، فإن بيانات السالسل ا

تكون مناسبة لتقدير دالة التكاليف يف املدى الطويل، 

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

 .خالل فرتة يلة البيانات امليدانية إنتاج التموريناسب حالة 

ية ألولستخدام البيانات ااضوء ما سبق ميكن ويف 

 ةعضوىالوغري  ةعضوي التمورمزارع  اليت مت يلعها من عينة من

لتقدير دالة تكاليف مدى طويل  املختلفة اإلنتاج مناطق يف

ختالف أحجام ا ماأوهل:التحقق من استيفاء شرطني شريطة 

 بالنسبة .ثبات املستوى التقين املستخدم، وثانيهما املزارع

فإهنا خمتلفة سواء من  ألحجام املزارع يف العينة قيد الدراسة

حيث عدد النخيل أو من حيث املساحة فالعدد اإليلايل 

 700عة الواحدة يرتاوح بني للنخيل يلية األصناف يف املزر 

شجرة، وبالنسبة للمساحة فإن أصغر  ألف740شجرة و 

. هكتار 7400 وأكم مزرعة كانت  هكتار7مزرعة كانت 

تغريه بني املزارع،  أما بالنسبة لثبات املستوى التقين وعدم

 لألصناففيالحظ أن طرق اإلنتاج والفنون اإلنتاجية وخاصة 

وذلك يف ضوء املعرفة املزارع وثابتة تقريبا لكل  املعروفة

املشرتكة لفنون اإلنتاج، وال يعين ذلك أن يلية املزارع يف 

البيانات القطاعية تستخدم نف س التقنية بالتساوي، فبعض 

ق التقنية احلديثة والبعض ا خر يستخدم املزارع تستخدم الطر 

ستبعاد مشكلة االختالفات االطرق التقليدية، وبذلك ميكن 

التقنية على النحو الذي يتبعه كثري من الباحثني بفرضية 

معقولة مؤداها أن التقنية موزعة عشوائيا بني املزارع، حيث أن 

نية بعض املزارع الصغرية لديها تقنية قدمية وبعضها لديها تق

حديثة، ونف س الشيء بالنسبة للمزارع الكبرية، وبذلك متتص 

باحلد العشوائي وال تؤثر على  املزارعاالختالفات التقنية بني 

 وآخرونإمساعيل ) عالقة التكاليف اإلنتاجية مبستوى اإلنتاج

4000).           

 .النتجة عضويا   لتمورلنتاجية تقدير دالة التكاليف اإلأوال 

تكاليف  ةلاعدد من الصور الرياضية لد تقديرمت  

فقا و وذلك للمفاضلة بينها يف املدى الطويل  التمورإنتاج 

 من خالل  قدرة النموذج على تفسري الظاهرة قيد الدراسةمل

R)قيمة معامل التحديد املعدل
-2

، (م7060، يشرجب) ( 

دى الثقة يف تقدير معامل النموذج باستخدام وأيضا وفقا مل

  (T) واختبار (F)املعنوية مثل اختبار  االختبارات

  (.م.706العيسوي، )

وبعربربربد اعتبربربربار يليربربربة التقربربربديرات واالختبربربربارات سربربربالفة 

 طويلربربربة املربربربدى دالربربربة تكربربرباليف اإلنتربربرباج الكليربربربة مت اختيربربربار الربربربذكر

  :كالتايل  السعودية يفالعضوية لتمور ل
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LRTC   = 465.048x – 1.717x
2
 + 0.0016x

3
  

                              

(6.0)
**

      (-4.51)
 **

     (4.29)
 **

                                                 

……………..   (1) 

        R
2  

= 0.51
                         

  F =33.7 
**

  

 :حيث

   LRTC ل باأللفالتمور  إلنتاجالتكاليف الكلية  هي. 

  X        بالطن عضوياً التمور الكمية املنتجة من. 

  القيم بني أقواس هي قيمt) ) ةاملقدر  تللمعامال. 

 0407معنوية عند مستوى املعنوية    **

 ثبوتاملدى الطويل،  يفالتكاليف  دالةمن يتضح و 

 ٪ إضافة إىل7معنوية معامالت النموذج عند مستوى معنوية 

 معنوية النموذج أما قيمة معامل التحديد تؤكد اليتقيمة ف 

(R
2
من % 07 حوايل أنمما يوضح  0.51فكانت  (

املتغريات  إىلالتكاليف ترجة  يفالتغريات ال  حتدث 

 . املستقلة

  .المنتجة عضويا   تمورللاقتصاديات السعة 

تعك س منحنيات متوسط التكاليف يف املدى 

 إذ ،Economies of Scaleالطويل اقتصاديات السعة

اجملال إمكانية وجود  االقتصادية يف هذا املعارف أوضحت

أو  Constant Returns to Scaleللسعة عائد ثابت 

 Decreasing Returns to Scaleللسعة  عائد متناقص

. Increasing Returns to Scaleأو عائد متزايد للسعة 

من أسباب وجود العائد املتزايد للسعة إتاحة وسائل اإلنتاج و 

. بري هو األفضلالكبرية فقط، حيث يكون  ط اإلنتاج الك

منها  ،هنا  العديد من أسباب وجود العائد املتناقص للسعةو 

ما يتعلق مبحدودية املوارد نتيجة حمددات بيئية أو غريها، 

ومنها ما يتعلق بعنصر اإلدارة، فإذا كانت اإلدارة سببا من 

أسباب العائد املتناقص للسعة يلزم يف هذه احلالة اعتبار 

ر اإلنتاج، وعليه جيب يف هذه احلالة اإلدارة عنصرا من عناص

حمسوبا ضمن بنود  – الربح –أن يكون عائد اإلدارة 

التكاليف يف تقديرات دالة التكاليف، إال أنه قد ال يكون 

للعائد املتناقص للسعة معىن إذا كان االهتمام منصبا على 

العائد املتناقص لعنصر ثابت وهو اإلدارة، ويف حالة اعتبار 

رة خارج عن العناصر اإلنتاجية تكون اإلدارة عنصر اإلدا

املدى يف و  .حينئذ ليست من أسباب العائد املتناقص للسعة

املمر عك س الطويل تكون يلية عناصر اإلنتاج متغرية، وي

التوسعي توليفة املدخالت األقل تكلفة إلنتاج مستويات 

منحىن التكاليف  اققشتاميكن  همعينة من الناتج، ومن خالل

ة للمدى الطويل، ومنه يشتق منحىن متوسط التكاليف الكلي
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وحيث أن املمر التوسعي قد مت التعبري عنه . للمدى الطويل

منحىن  أسعار حمددة لعناصر اإلنتاج، لذا يفرتضعند 

متوسط التكاليف يف املدى الطويل ثبات أسعار عناصر 

 .اإلنتاج وأيضا ثبات املستوى التقين

قتصاديات السعة وميكن التفريق بني ا     

 تواقتصاديا  Real Economies of Scaleاحلقيقية

، إذ  Pecuniary Economies of Scaleالسعة املالية 

للمدخالت، ويتبة العائد  ةترتبط األوىل بتدنية الكمية الفيزيقي

. بشكل مباشر هلذه العملية Returns to Scaleللسعة 

ن دفة أسعار أقل أما اقتصاديات السعة املالية فهي النا ة ع

للعناصر املستخدمة يف إنتاج وتوزية الناتج، وال تتضمن تلك 

أي تغيري يف الكمية الفيزيقية للعناصر اإلنتاجية املستخدمة، 

املنشأة  ا ة من األسعار األقل اليت تدفعهاولكنها تكون ن

ويف الواقة العملي يصعب . لعناصر اإلنتاج اليت تستخدمها

 .Carter, H.O) الية من احلقيقيةفصل االقتصاديات امل

and Dean, 1961) 
للتمربربربور دالربربربة التكربربرباليف املتوسربربربطة  مت اشربربربتقاققربربربد و   

( LRTC)بقسربربربربمة دالربربربة التكربربرباليف الكليربربربربة  عضربربربويالاملنتجربربربة 

 :كما يلي( x)على كمية اإلنتاج 

2x0016.0x717.1048.465
x

LRTC
LRAC                                               

                                 ……………..  (2)           
التمور تكلفة الطن من متوسط وبذلك قدر 

عند املستوى املتوسط حلجم اإلنتاج يف عينة املزارع  عضوي

 .ل .04..قيد الدراسة بنحو 

 للتماااور ومروناااة التكااااليف اإلنتاجياااة التكااااليف الحدياااة
  .المنتجة عضويا  

مبفاضربربربربربربربلة ( LRMC) التكربربربربربربرباليف احلديربربربربربربربة حسربربربربربربرببت         

 :كما يلي( x)التكاليف الكلية بالنسبة ملقدار اإلنتاج 

2x0048.0x434.3048.465
x

LRTC

LRMC








                            ……………….  (3) 

  
للتمور وبذلك بلغت التكاليف اإلنتاجية احلدية 

طن عند املستوى /ل 70446حبوايل  عضوي املنتجة

 .املتوسط يف عينة املزارع املدروسةاإلنتاجي 

بقسمة  (EC)مت اشتقاق مرونة التكاليف و 

التكاليف احلدية على التكاليف املتوسطة وفقا للمعادلة 

لعينة  الفعلي عتبار أن متوسط اإلنتاجالتالية، مة األخذ يف اال

 .طن .674 الدراسة
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2
321

2
321

YBYBB

YB3YB2B

LRAC

LRMC
EC







 

                    ………………… (4) 

لعينة  اإلنتاج قيمة املرونة املقدرة عند متوسط وتدل

بشكل  عضويالتمور  منتجيعلى أن  ( 0420)  الدراسة

  أنجيب  لديها وفورات يف السعة، حيث مناطق العينةيف عام 

 الناتجح  تصل إىل حجم  تنصح بزيادة حجم اإلنتاج

يادة اإلنتاج مبقدار ، وتدل قيمة املرونة على أن ز األمثل

 %.240يؤدي إىل زيادة التكاليف مبقدار  % 70

   .المنتجة عضويا   للتمور األمثل الناتجحجم 

األمثربربربل عنربربربد أدىن تكربربرباليف  النربربرباتجيتحقربربربق حجربربربم  

التكربربربربربربربربرباليف  حيربربربربربربربربربث يتقربربربربربربربربرباطة منحربربربربربربربربربىن( LRAC)متوسربربربربربربربربربطة 

وقد أمكن ( LRMC)املتوسطة مة منحىن التكاليف احلدية 

        :مثل من خالل املعادلة التاليةاأل الناتجتقدير حجم 

LRACLRMC  
                               ………………. (5)  

    :وبالتعويض مت احلصول على املعادلة التالية

3

2

B2

B
*x   

ton5.536
)0016.0(2

)717.1(
x* 




                                     

 منتجربربيوهربربذا هربربو احلجربربم األمثربربل الربربذي جيربربب علربربى    

حربربرب   ،هكتربربربار 40.مربربربن حربربربوايل  الوصربربربول إليربربربه عضربربربويالتمربربربور 

تتساوى التكاليف احلدية مة التكاليف املتوسطة، وذلك عند 

 .أدىن قيمة للتكاليف املتوسطة

  .في المدى الطويل المنتجة عضويا   دالة عرض التمور 

التكربربربربرباليف  مربربربربربن خربربربربربالل مسربربربربرباواة دالربربربربربة تقربربربربربديرهامت  

 .احلدية مة السعر على النحو التايل

015.0

)p048.465(0312.079.11
434.3x




                                   ………………. (6) 

من  بالريال سعر الطن الواحد Pحيث متثل 

 .كمتوسط لعينة الدراسة التموراملنتجة عضوي

غياار  المنتجااةثانيااا تقاادير دالااة التكاااليف اإلنتاجيااة للتمااور 
 .عضويا  

الرياضية لدالة تكاليف إنتاج مت تقديرعدد من الصور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          يف املدى الطويل وذلك للمفاضلة العضوىغري التمور 

سري الظاهرة قيد الدراسة بينها وفقا ملقدرة النموذج على تف

R)قيمة معامل التحديد املعدل من خالل
-2

، وأيضا وفقا  
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االختبارات  تقدير معامل النموذج باستخدامملدى الثقة يف 

 .   (T) واختبار (F)املعنوية مثل اختبار

مت اختيربربربربار دالربربربربة  حتليربربربربل بيانربربربربات العينربربربربة إجربربربربراءوبعربربربربد 

عضوى التكاليف اإلنتاج الكلية طويلة املدى للتموراملنتجة غري 

 : السعودية كالتايل يف

   LRTC   = 318.118x – 0.948x
2
 + 0.0007x

3                       
     

(7.62)
**

     (-4.24)
 **

     (3.42)
 **

  

       R
2  

= 0.52          F =39.3 
**

      …… (1) 

 :حيث

LRTC عضربربربربربويغري التمربربربربربور  إلنتربربربربرباجالتكربربربربرباليف الكليربربربربربة  هربربربربربي 
 .ل باأللف

  X  بالطن العضويالكمية املنتجة من التمورغري. 

 .ملقدرةللمعامالت ا ( t)القيم بني أقواس هي قيم 

 0407معنوية عند مستوى املعنوية    **

للتمور املنتجة غري  دالة املدى الطويل ويتبني من

ثبتت معنوية معامالت النموذج عند مستوى  أنة، عضوي

معنوية النموذج أما  تؤكد اليتقيمة ف  ٪ إضافة إىل7معنوية 

R) املعدل قيمة معامل التحديد
2
 أن أي،0.52فكانت  (

حتدث للتكاليف ترجة  اليتالتغريات من % 04 حوايل

 .للمتغريات املستقلة

 ومت اشتقاق دالة التكاليف املتوسطة للتمور املنتجة  

علربربى  ( LRTC)بقسربربمة دالربربة التكربرباليف الكليربربة  عضربربوي غربربري

 :كما يلي( x)كمية اإلنتاج 

2x0007.0x948.0118.318

x

LRTC
LRAC





        …….. (2)    

 غريوبذلك قدر متوسط تكلفة الطن من التمور 

عند املستوى املتوسط حلجم اإلنتاج يف عينة املزارع  عضوي

 .ل 4.040قيد الدراسة بنحو 

 للتماااور ومروناااة التكااااليف اإلنتاجياااة التكااااليف الحدياااة
  .ا  غير عضوي المنتجة

مبفاضربربربربربربربلة ( LRMC)حسربربربربربربرببت التكربربربربربربرباليف احلديربربربربربربربة          

 :كما يلي( x)التكاليف الكلية بالنسبة ملقدار اإلنتاج 

2x0021.0x896.1118.318

x

LRTC
LRMC









     …….(3)  

وبذلك بلغت التكاليف اإلنتاجية احلدية للتمور 

طن عند املستوى /ل 42..7حبوايل  عضوياملنتجة 

 . اإلنتاجي املتوسط يف عينة املزارع املدروسة

بقسربربربربربربربربمة  (EC)و مت اشربربربربربربربربتقاق مرونربربربربربربربربة التكربربربربربربربرباليف 

ف املتوسربربربربطة وفقربربربربا للمعادلربربربربة التكربربربرباليف احلديربربربربة علربربربربى التكربربربربالي
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لعينة  الفعليالتالية، مة األخذ يف االعتبار أن متوسط اإلنتاج 

 .طن 88.7الدراسة 

  
2

321

2
321

YBYBB

YB3YB2B

LRAC

LRMC
EC







       ….. (4)  

وتدل قيمة املرونة املقدرة عند متوسط اإلنتاج لعينة 

 العضوي غريالتمور  منتجيعلى أن (  04.0) الدراسة 

يف السعة، حيث  وقوراتق العينة لديها بشكل عام يف مناط

جيب ان  تنصح بزيادة حجم اإلنتاج ح  تصل إىل حجم 

الناتج األمثل، وتدل قيمة املرونة على أن زيادة اإلنتاج مبقدار 

 %40.يؤدي إىل زيادة التكاليف مبقدار  % 70

   .عضويا   غير المنتجة للتمور األمثل الناتجحجم 

عند أدىن تكاليف  يتحقق حجم الناتج األمثل

حيث يتقاطة منحىن التكاليف ( LRAC)متوسطة 

وقد أمكن ( LRMC)املتوسطة مة منحىن التكاليف احلدية 

      :تقدير حجم الناتج األمثل من خالل املعادلة التالية

LRACLRMC            ………….. (5) 

  :وبالتعويض مت احلصول على املعادلة التالية

    
3

2

B2

B
*x 

         

ton14.677
)0007.0(2

)948.0(
x* 




                                     

وهذا هو احلجم األمثل الذي جيب على منتجي    

هكتار، ح   7.42الوصول إليه من حوايل  عضويغري التمور 

تتساوى التكاليف احلدية مة التكاليف املتوسطة، وذلك عند 

 .املتوسطةأدىن قيمة للتكاليف 

فااااي الماااادى  ا  عضااااوي رالمنتجااااة غياااا دالااااة عاااارض التمااااور 
  .الطويل

مت تقديرها من خالل مساواة دالة التكاليف احلدية 

 :مة السعر على النحو التايل

0042.0

)p118.318(0084.0592.3
896.1x




                                              ……….  (6) 

 غري لتموراملنتجةسعر الطن الواحد بالريال من ا Pحيث متثل 
 .عضوي كمتوسط لعينة الدراسة

 التوصيات

دالة التكاليف اإلنتاجية  قدرت هذه الدراسة

يف املدى الطويل،  العضويوغري  عضوياملنتجة لتمور ل

قتصادية منها متوسط التكاليف اال امشتقاهت وكذلك أهم

، والتكاليف اإلنتاجية واقتصاديات السعة  اإلنتاجية الكلية
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 ومرونة التكاليف اإلنتاجية، وحجم اإلنتاج األمثل احلدية،

التمورعضوى عرض  واملساحة املثلى وكذلك دالة

بلغت مرونة حني  يف .يف املدى الطويل عضوىالوغري 

مما  على الرتتيب 04.0و 0420حنو  اإلنتاجية التكاليف

زال يف يال  مناطق العينة بنوعيها يفالتمور إنتاج يعين أن 

إىل العديد من املزارع صل تمل و ، ملتزايد للسعةالعائد امرحلة 

 40..0واملقدرة  بنحو    السعة اإلنتاجية املثلى 

االنتاج  متوسط بلغ، وحيث طن على الرتتيب 472...و

 طن .664و .674حوايل نخيل الالفعلي ملزارع  السنوى

ويتبني من ذلك وجود فرق واضح . التمورمن  على الرتتيب

 األمثل االقتصادي زارع النخيل واحلجمبني احلجم الفعلي مل

 .  للتكاليف املدين

 .بااليتوتوصى الدراسة 

عالية  صنافلألنخيل الالعمل على زيادة عدد أشجار  (7)
 املثلى ةاملز رعيللوصول للسعة  داخل املزرعة اإلنتاج
على  طن 472...و 40..0)للتكاليف املدين لإلنتاج
 (.الرتتيب

 اإلنتاجية ناف متوسطةخنيل األص أشجار التخلص من (4)
، وذلك وإحالهلا بأصناف عالية اجلودة ورديئة اجلودة

برتكيز اإلعانات احلكومية على أصناف معينة، وأن 
تعطى األولوية يف منح اإلعانة للمزارع اليت حتتوي على 

كون هنا  دعم يأقل من احلجم األمثل، وأن  إنتاج
املثلى  ملدخالت اإلنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع

 .ولذلك لزيادة صادرات التمور من حيث اإلنتاج

التمور املنتجة نظرا لوجود الالوفورات اإلدارية يف مزارع  (.)
، وخاصة الكبرية منها، يلزم العضويوغري  عضوي

هتمام بإدارة املزارع الكبرية وتزويدها بالكوادر البشرية اال
باملزايا ستفادة واملدربة والقادرة على اال تكنولوجي املؤهلة

 .ةيالفنية للسعة املزرع

من خالل االهتمام بالعملية  هتمام بتسويق التموراال (2)
ح  تتمكن  التكنولوجيباستخدام التقدم  اإلنتاجية

الدولة من زيادة الكميات املصدرة وفتح أسواق جديدة 
 .عضويالوغري  عضويالللتمور املنتجة 

 من أصناف التمور صنف إجراء دراسات مماثلة لكل (0)
لكل من التمور املنتجة  كل منطقة  يف على حدة

 .عضويالوغري  عضويال

جيب على وزارة الزراعة من خالل اجلهاز االرشادى هبا  (.)
للمزارعني للتخلص من  إرشاديةالقيام بعمل ندوات 

 وإحالهلا اإلنتاجيةالرديئة واملنخفضة  األصناف
 ضيةاألر املوارد  يفلتقليل اهلدر  اإلنتاجالعالية  باألصناف

  .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. 

 


