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و الفضل األكبر في إنجاز ىذا البحث والذي رافقني خطوة بخطوة كي ولن أنسى من كان ل

 مدير المركز الوطني لمسياسات الزراعية.  - األستاذ رائد حمزةأنيي عممي 

الذي كان لي خير معين لاللتحاق  لعميد محمود أحمدعّمي ال كما أقدم شكري الكبير

 .بيذه البعثة ووصولي إلى إنجاز عممي وتخرجي
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 اإلهداء

إلى من كان له الفضل وسٌكون آلخر ٌوم فً حٌاتً، إلى من علمنً اإلصرار 

 ...إلٌك أٌها النور الذي ٌضئ حٌاتًواالجتهاد ألصل إلى ما أصبو إلٌه

 والدي الغالً

أٌتها الروح التً ترافقنً دائماً وأبداً اٌمنا حللت، عاهدت نفسً ٌوماً أن  إلٌك  

  .أهدٌك  كل إنجاز أحققه

 أمً رحمك هللا 

 إلى توأم الروح والقلب.. إلى من ابتعدت عنه جسداً وبقٌنا معاً روحٌن لألبد

 توأمً وشقٌقً مٌالد

إلى أخوتً األعزاء الذٌن شاءت األقدار أن أكون بعٌدة عنهم ولكن أرواحهم 

 ومؤنسة لها فً غربتهارفٌقة لروحً 

 غادة -مٌادة -وفاء -عائدة -احمد -باسل

 ا معً فً السّراء والضّراء... منكم استمّد نور الحٌاة وصفاءهاإلى من كانو

 أصدقائً

 إلٌك  أنت ...  أراك بعٌن قلبً وروحً.....
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 ملخص البحث

(، من خالل عينة 3112نفذت الدراسة على مزارعي الحمضيات في محافظة الالذقية لعام )

المناطق اإلدارية األربع في المحافظة )منطقة  ( مزارعاً، موزعين على263حجمها ) بلغ

الحفة(، وذلك بهدف دراسة أثر اصول طقة نمركز المدينة، منطقة جبلة، منطقة القرداحة، م

 األسرة الزراعية في الكفاءة التقنية لمزارعي الحمضيات.

اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي والكمي للبيانات التي تم الحصول عليها من 

خالل استبيان صمم لجمع البيانات الالزمة، باإلضافة إلى البيانات الثانوية التي تصدرها 

باإلضافة لبعض  لزراعة واإلصالح الزراعي والمكتب المركزي لإلحصاء،وزارة ا

 .ةالعلمية، والكتب المتنوعاألبحاث، والمجالت 

أظهرت نتائج الدراسة أن كل من األسمدة اآلزوتية والفوسفاتية والبوتاسية باإلضافة 

األسمدة  ، بينما كانتيجابي معنوي على الكفاءة التقنيةللمبيدات الفطرية ذات تأثير إ

 العضوية ومبيدات األعشاب والمبيدات الحشرية ذات تأثير سلبي على الكفاءة التقنية.

ة إلنتاج كما أظهرت نتائج التحليل اختالف تأثير أصول األسرة على الكفاءة التقني

والخبرة والمستوى التعليمي )أصول بشرية(، وطرق الري الحمضيات، حيث أن العمر 

)أصول مالية(،تستخدم بشكل غير كفؤ وبالتالي (، ومصادر الدخلبعة )أصول طبيعيةالمت

تؤثر سلباً على مستوى الكفاءة التقنية، في حين أن حجم األسرة والحالة الصحية للمزارعين 

وقدرتهم على مزاولة العمل الزراعي )أصول بشرية(، والزيارات اإلرشادية )أصول 

سرة )أصول مادية(، والقدرة على الوصول اجتماعية(، واألصول المادية التي تمتلكها األ

 إلى القروض )أصول مالية( كانت ذات تأثير إيجابي معنوي على الكفاءة التقنية .

كما تبين من خالل التحليل أن مزارعي الحمضيات تميزوا بمستويات مختلفة من الكفاءة 

وصل ألكثر من  % من المزارعين بمستوى عالي من الكفاءة التقنية61التقنية ، حيث تمتع 

، واتصف هؤالء المزارعين بتعدد مصادر دخلهم ، وبقدرة عالية في الوصول إلى 1.0

القروض، وبانتسابهم للتعاونيات، وتواصلهم مع الوحدات اإلرشادية بشكل أكبر من ذوي 

 الكفاءة التقنية األقل. 
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 الفصل األول

:الفصل هذا يتضمن  

المقدمة 1.1  

البحث أهمية 1.1  

البحث مشكلة 1.1  

البحث أهداف 1.1  
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 :المقدمة 1.1

 السرررتين   ازايررر  مررر  فرررل الالرررزاا ال  اعيررر  ال يفيررر  التنميررر  مفهررر   علررر  الت كيررر  ظهررر 

 الصرن عل النمر  اعتمرز  الترل التنمير  سي سر   لفشر  كنتيجر  الم ضرل القر ا  ما  السبعين  

 مر   سر يع    (.3112 كر ل،  إما ير   ج معر ) الخمسرين   فرل نطلقر ا الترل الحض ي   التنمي 

 ز ا  معرريا قطرر   علرر  برر لت كي  حقيقررل تصرر ز اق نمرر  تحقيرر  يمكررا ال أنرر   اضررح    أصررب 

 التنميرر  سي سرر   فررل ب لغرر  أهميرر  ال  اعررل القطرر   إيرر   علرر  الت كيرر  جرر   هنرر   مررا غيرر   

 فرر    لتحقيرر  اإلنت جيرر   يرر ز  خرر   مررا النمرر   لتحقيرر  األس سرري  المحرر     كأحررز الشرر مل 

 .األخ ى  قتص زي الا ل القط ع   ف الستثم   

 يسرررم  مررر  إنتررر   علررر  اعتمرررز   الترررل السرررتين   فرررل الخضررر ا  الثررر    نط قررر ا منررر 

  فشر       إخف قر  الن مير  تطر  ا   األقر  الرز   مرا كثي  فل ل حظ فقز" اإلنت جي  ع لي  األصن ف"

 بسرا    التنمي ه  لتحقي  الحض    ال يف ايا م  التك م   تحقي   ال يفي  التنمي  تحقي  فل

 فقرز. اإلنتر   ع لير  األصرن ف هر   ما م تفع  إنت جي  تحقي  عل  الم ا عيا معظ  قز   عز 

  الن تجرر اإلنت جيرر   يرر ز  أا إلرر  يعرر ز الفشرر  لهرر ا ال  يسررل السررا  أا Lipton (1982) ارريا

  مسرت ى  تحتير   بنر  جيرز  تعليمرل مسرت ى  إلر  يحتر    اإلنت جير  ع لير  مح صري  تانرل عا

 .     الفقي   األس  ما لكثي  يت ف  ال م   ه ا ياجيز  صحل خزمل

 الفقرر  نسررب   خفرر  ال  اعيرر  التنميرر  أهررزاف أا علرر  اآل ا  فررل مت ايررز ت افرر  هنرر  

 اينرر  إ   ال يفررل القطرر   إلرر  الم ليرر  التررزفق    يرر ز  علرر  ب القتصرر   ال غهرر  يمكررا ال ال يفررل

 أا ( Haymin and Ruttan, 1985   Hazell, 2005) مثر  الربع  أكرزه  التل الش اهز

 :مح    عز  خ   ما يت  ال يفي  األس  زخ   تحسيا ال  اعل القط   نم 
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 .المنتج ا  يتلق ه  التل المنتج   أسع   فل  يحقيق  ي ز ( 1 

  .البش ي  أ /  الم زي  المنتجيا أص    تحسيا  ي ز ( 3 

 .المنتجيا قا  ما المستخزم  الم ا ز   اإلنت   ع ام   كف    إنت جي   ي ز ( 2

االهتم   لزى الع مليا   ي ز   تحسيا أص   المنتجيا مح    احتل إلط  ا ه ا ففل

  ل  عل  يت ت   م    التنمي  ال  اعل النم  تحقي  اأ حيث   الب حثيا فل مج   التنمي 

 الخي  ا  تع ي  خ   ما االنت جي   ي ز  ز ا  ممكن    ليس المعيش  مست ى  تحسيا ما

 الصغي    الحي  ا    التقليزي  الط ق  استخزا  صع ب  ظ  ف ظ  فل خ ص   التقني 

  ال  اعل اإلنت   لمزخ   األمث  االستخزا  خ   ما التقني  للكف    ال ص   فإا  ب لت لل

 تحسيا   نت جي اإل ل ي ز  ح سم    ع م    يعز إنت   ع ام  ما ال  اعي  س  األ تمتلك   م 

 مزي ي  تقزي ا  أش    فقز السي ق ه ا  فلet.al, 2012  (Grewal) لالمعيش مست ى ال

 ال يا الفق ا  نسب  ما يقل  ال  اعي  اإلنت جي  فل٪ 1 انسب   ي ز  أاإل   الع لمي  التنمي 

 أ  ي جز ال  أن   ٪3   1.6 ايا م  تت ا ح انسب  الي   فل ز ال  1 ما أق  عل  يعيش ا 

لألم    ال  اع  األغ ي    منظم كم  اين. للفق ا  المن ف  نفس ي لز آخ  اقتص ز  نش ط

يتحق  من  أكا  مك س  فل إنت جي   أا أا ال  اع  هل القط   ال   يمكا ( (FAOالمتحز 

 ع م زي    اإلنت    ي ز  كيفي  عل  األبح ث معظ   ك   هن   ما ( FAO, 2003) المي  

 محز زي  م  صعب    فقلاأل الت س   أصب  أا بعز الخض ا  الث    ازاي  من  خص ص   

 . الم ا ز

 اسرتخزا  كفر    فرل تمتلكهر  الترل األصر    ز     األسر خص  ص أهمي  الز اس   اين  كم 

 مرا  (DFID, 2001)اإلزا   الز لير  للتنمير   أشر    فقز  األس   مست ى  عل  المت ح  الم ا ز
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 األسررر  أا 1األصررر   مخمرررس علررر  أس سررر    يعتمرررز الررر   المسرررتزا  العررري  سرررا  إطررر   خررر  

  ب لترر لل التح يرر  معرر م    فرر  علرر  قررز    أكثرر  الحزيثرر  التق نرر   تانررل علرر  قرر ز   الميسرر   

 إط   ي ض  (1)  الشك   ال يفي  التنمي  عل  تنعكس س ف از  ه   التل التقني  الكف     ف 

 .للتنمي  الز لي  اإلزا   حس  المستزا  العي  سا 

 (1001) للتنمية الدولية اإلدارة حسب المستدام العيش سبل إطار (1) شكل

   المهررر  ا  الخارر      التعليمرررل  المسررت ى  المع فرر ) :كرر  مرررا حيررث تتضررما األصررر   البشرر ي 

 (.س  األ حج     الصحي  الح ل     العم  عل  القز    

  األشرررررج      الميررررر   مصررررر ز     األ      الطايعيررررر  المررررر ا ز  تتضرررررما األصررررر   الطايعيررررر :

 (.الطايعي  الم ا ز ما المتك ن  الخزم    

                                                           
1
والمهارات المكتسبة( والمالي )الوصول إلى مصادر التمويل يتضمن مخمس األصول الرأس المال البشري )المستوى التعليمي  

اإلجتماعي )التنظيم ضمن المنظمات األهلية وواإلقراض( والفيزيائي )الممتلكات المنتجة( والطبيعي )األرض والمياه( 

 واإلجتماعية(.
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  المصررر في  ال زا ررر      األسررره    القررر       النقزيررر  السررري ل   كمررر  تتضرررما األصررر   الم ليررر :

 .اإلنت   مايع   ما  الن تج  الم   ما الع زي  التزفق    

 أهزاف لتحقي  الن س عليه  يعتمز التل االجتم عي  الم ا ز األص   االجتم عي  فتتضما:أم  

  اإل شر زي  الخرزم       الحك مير  المؤسسر   الهي ر   ضرما لتنظي بر  تتمث   التل  معيشته 

 الشررعاي   المشرر  ك  خرر   مررا المؤسسرر   قرر ا ا  علرر  ثي التررأ علرر  القررز     المشررت   العمرر   

 (.االجتم عل ال ف   مست ى     الن س ايا التع  ا   الت اص  الثق  مست ى   

 الممتلكررر      التحتيررر  الانررر  تررر ف  زىتتضرررما: مررر )الم زيررر ( فرررل حررريا أا األصررر   الفي ي  يررر 

 .   القز   عل  ال ص   إل  األس اقالنق   س       (ال  اعي   المعزا  اآلال ) المنتج 

 ال يفرل المجتمر   تنمير  تطر ي  تكفر  الترل ال يفي  التنمي  أهمي  خ    ما سا  م  ض   فل

 فل القط ع   أه  ما يعز االقتص ز  بشق  ال  اعل القط   أا  ب عتب    اجتم عي    اقتص زي   

 النمرر  يتحقرر  حترر  اقتصرر زي  تغييرر ا  إحررزاث الضرر      مررالرر ل  فإنرر   ال يفيرر  المجتمعرر  

  الر   ال يفير  األسر   زخر  ل ير ز  يرؤز  س ف اقتص ز  تغيي  فك    االجتم عل االقتص ز 

  . النم للتقز  جزيز  ف ص خل  عل  يعم  س ف از   

 ال  اعير  األسر   لخصر  ص ز اس  إنت جي  الحمضي   تبعر     إل تهزف الز اس  ه   فإا ل ل  

 تحسرريا  ب لترر لل اإلنت جيرر   يرر ز  فررل الممتلكرر   هرر    أثرر   تمتلكهرر  التررل 2األصرر   حيررث مررا

 االقتصرر زي  الكفرر     يرر ز  يتطلرر  الحمضرري     اعرر  ع ا ررز تحسرريا أا حيررث  معيشررته  سررا 

 الاير  م حلر  إلر  ال  اعي   المزخ   الخزم   تقزي  ما ااتزا     التس ي  اإلنت   سلسلتل فل

 أكثر  يجعلهر هر ا ف الع  لير  المر ا   علر  يعتمرز سر  ي  فرل الحمضي   إنت   أا  بم  النه  ل 
                                                           

2
 المادية واالجتماعية والمالية. األصول البشرية والطبيعية والفيزيائية 
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   اعرر  تشررك  حيررث (.3111 حايرر  ) للمرر ا عيا   االجتم عيرر االقتصرر زي  ب لخصرر  ص تررأث ا  

 مرا  تعرز السر     السر ح  فرل ال يفير  سر ألا مرا% 61 ما ألكث  زخ  مصز  الحمضي  

الم كر  الر طنل )ا لل يتر   ب إلضر ف  السر     السر ح  فل ت    التل المثم   األشج   أن ا  أه 

 .(3116  للسي س   ال  اعي 

نتاج الحمضيات خالل العامين 1جدول)  في سورية ومحافظة الالذقية 1011، 1001( تطور مساحة وا 

 البيان

 الالذقية سورية

 الليمون  البرتقال الحمضيات
 حمضيات

 أخرى 
 الليمون  تقالر الب الحمضيات

حمضيات 

 أخرى 

 المساحة
1001 18.181 15.151 1.181 8.118 11.011 11.111 1.801 3.181 

1011 11.311 11.535 3.131 10.113 11.011 10.131 1.111 1.811 

 اإلنتاج
1001 113.185 111.118 81.881 111.118 530.111 81.18 18.513 111.518 

1011 1.131.118 111.130 131.511 138.131 153.101 351.113 81.101 111.151 

 1011المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، 

 لر إ لتصر  3113 عر   هكتر   لرفأ 32.121مرا ب لحمضري   الم   ع  المس ح   تط    

 3113 عر   طرا ألف 476.123 ما ا تف  كلل  بإنت     3111 ع   هكت   لفأ 41.672

 13.330 مرا المسر ح  تطر    فقز للا تق    ب لنسب   3111 فل طا لفأ 1162.712 إل 

 كر ا اإلنتر   أا كمر   3111 عر   هكتر   لرفأ 34.363 إلر  لتصر  3113 عر   هكت   لفأ

 فقررز لليمرر ا   ب لنسررب  طررا  لررفأ 722.061  437.142 الترر الل علرر  العرر ميا هرر يا خرر  

 6.063 إلرر   2.024 مررا الترر الل علرر  3111  3113 خرر   الم   عرر  ح   المسرر ا تفعرر 

 ب لنسرررب  مرر أ  الترر الل علررر  طررا لررفأ 161.304  24.220 اإلنترر   الررر  اينمرر   هكترر   لررفأ



2 

 

 3111  3113 خرر   فيهرر  الم   عرر  ح   المسرر ك نرر  فقررز الحمضرري   مررا األخرر ى  نرر ا لأل

 طررا لررفأ 324.142 مررا اإلنترر   ا تفرر  اينمرر   هكترر   لررفأ 11.146  2.022 الترر الل علرر 

جم عرر  اإلحصرر  ي  ال  اعيرر  مال)  3111 عرر   طررا لررفأ 362.164 إلرر  ليصرر  3113 عرر  

فرررل حررريا الغررر  المسررر ح    اإلنتررر   الكلرررل فرررل مح فظررر  ال  قيررر  حسررر   (.3111  السرررن ي 

 036.214 صرر  إلرر   بإنترر   كلررل   ألررف هكترر   23.103للحمضرري    3111إحصرر  ي   

   (.3111 )المجم ع  اإلحص  ي  ال  اعي  السن ي   ألف طا

  أسرر   26111لحرر الل  زخرر  مصررز   يشررك  الحمضرري   إنترر   أا مررا الرر غ  علرر   

 فررإا  المشرر ت   العصرري   مع مرر   التسرر ي   القطرر ف ال  اعيرر  الخررزم   فررل للعرر مليا إضرر ف 

 ال  اعيرر   الحيرر   فررل ظرر ر صررغ   )النظرر   ال  اعررل السرر حلل( النظرر   هرر ا فررل ال  اعيرر  األسرر 

 األسر  اهر   زفر  ممر   تزه   المسرت ى المعيشرل  للفق  ع ض  فإنه  م ا األ  ؤ س  ضعف

الم كر  الر طنل ) للرزخ  أخر ى  مصر ز  عل  للحص   ال  اعي  غي  األعم   إل  الت ج  إل 

مرررا خررر   تحسررريا  نتررر  إلا  يررر ز  علررر  العمررر  مرررا الارررز لررر ل   (3116 للسي سررر   ال  اعيررر  

مرررا  األسرررع   تحسررريا فررل يسررر ه  نت جيررر إلا تحسررريا اأ حيررث  التكررر ليف  تخفررري  اإلنت جيرر 

 للمر ا   ال بحير  مرا الم يرز تحقير  ب إلض ف  إل   ي زت    ب لتر للخ   تحسيا ن عي  المنت، 

 للمرر ا   اإلزا يرر  المهرر  ا  إلر  ال  اعررل اإلنترر   فرل الكفرر    تعرر ى  حيرث زخلرر    يرر ز   ب لتر لل

 م اكبر  التطر   فرل  للتغيير ا  أكثر  فهر  يمكرا التعلي  ما م يز م  أن  حيث التعلي   مست ى 

 .(Bhatta et.al, 2006) ال  اع  ما خ   االستخزا  األفض  لمزخ   اإلنت  

 

 



0 

 

    :البحث مشكلة 1.1

فرررل  3111حيرررث الررر  مت سرررة اإلنت جيررر  عررر     تتفررر    إنت جيررر  الحمضررري   مرررا الرررز آلخررر 

 /طرا 12.21هكتر     فرل تر نس  /طرا 37.27طا/ هكتر     فرل فلسرطيا 12.16المغ   

  )الكترررررر   السررررررن    هكترررررر  /طررررررا 32.24هكترررررر     فررررررل مصرررررر  الرررررر  مت سررررررة  اإلنت جيرررررر  

اختلررف مت سررة اإلنت جيرر  ارريا مح فظرر   فررل سرر  ي   ( 3113ا  ال  اعيرر  الع بيرر   لإلحصرر  

هكت    أم   /طا 12.2نح  3111ففل مح فظ  ال  قي  ك ا مت سة اإلنت جي  لع      أخ ى 

)المجم عررر   هكت /طرررا 14.21فرررل مح فظررر  ط طررر س فكررر ا مت سرررة اإلنت جيررر  لرررنفس العررر   

يعر ز إلر  اخرت ف المم  سر   الترل قرز  (  ه ا االخت ف3111اإلحص  ي  ال  اعي  السن ي   

يقررر   اهررر  الم ا عررر ا  الخصررر  ص الترررل تتمتررر  اهررر  تلررر  المنررر ط    فرررل سررر  ي  كغي هررر  مرررا 

 كغير ه  كثير   تحزي   الحمضي   ع ا  م   ي اج  األخ ى التل ت    فيه  الحمضي  المن ط  

 التكن ل جير  تانرل علر  ال  اعير  األسر  قرز   هرل التحزي   تل  أه   لع   الم ا عيا ب قل ما

. متنر قص حير  ا  حجر  ظ  فل الم  ع  ع  زا   ي ز   ب لت لل  المس ح   حز  إنت جي  ل ف 

 يحت  جر  ا  مرا اهتمر   البر حثيا فرل مجر   التنمير  التقني  الكف    مفه   إا فل ه ا السي ق ف

  .فل ظ  محز زي  الم ا ز

 عل  للحص   اإلنت   مزخ   ت ظيف عل  التقني  الكف    مفه   ينط    حيث

ا  التل مختلف  م ا   فل يت  ال  اعل المج   فل اإلنت   لكا  متج نس ن ت،  تج نس  جز  ا 

 الت ليف  حيث ما تج نس هن   يك ا  فلا ن ا األ   الكمي   حيث ما نت  اإل مزخ   فل

 المنتجيا عا يختلف إنت جل سل  أ يستخز  منت، فك   المستخز  نت جلإلا سل  األ  

 استخزا  عل  قز ت  تع ي  فل تس ه  أص   ما الم ا   يمتلك  م  ل إ يع ز  ه ا  اآلخ يا
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 خل  االخت ف ه ا. اإلنت   لعن ص  األمث   االستخزا  الحزيث   التقني   المن سب  الت ليف  

 ,Job et.al, 2012   Lawal et.alل )الفعل اإلنت    بيا نت  اإل ما المخطة ايا فج  

.(2011  
 ليس األعظمل نت  اإل تحقي  إل  ال ص   فل األس سي  المشكل  تنز    ب لت لل

مك ني  استخزامه  كيفي  ا  اإلنت   مزخ   استخزا  فل فقة   الحزيث  التقني   استخزا   ا 

 األس   خص  صيا ا  ثيق    ا تب ط   أا هن   إل  حيث أش    بع  الز اس   الس بق  

 قز ته   مزى   طايعي اجتم عي      بش ي   م لي  م زي  إمك ني   ما تمتلك   م   ال  اعي 

 يس ه   ال   األعظمل نت  اإل تحقي  إل  لل ص   مث األ ب لشك  الم ا ز ه   استغ   عل 

 DFID, 2001   Lambarra et.al, 2007  Lawal) المعيشل المست ى  تحسيا فل از   

et.al, 2011.) 

  أا بكفرر     الح ليرر  التكن ل جيرر  ب سررتخزا  يق مرر ا ال المرر ا عيا أا ز اسرر   أخرر ى  اينرر كمرر   

 جزيرز  تكن ل جي  إزخ   ما  التكلف  حيث ما ف علي  أكث  الكف    تحسيا إل  ال امي  الجه ز

  .Bhatta et.al, 2006   (Sarwar, 2012) اإلنت   ل ي ز  ك سيل 

  التس ؤ  ال   يمكا ط ح  هن  كمشكل  أس سي  فل البحث:

 إلرر   ال صرر   التقنيرر  الكفرر    تحسرريا فررل  ممتلك تهرر  ال  اعيرر  األسرر   ألصرر   أثرر  هنرر   هرر 

 ؟لزى م ا عل الحمضي   فل س  ي  المعيش  مست ى  تحسيا  ب لت لل األعظمل اإلنت  

 :البحث أهمية 1.1

 كثرر أ لررزى للررزخ  أس سررل كمصررز  الحمضرري     اعرر  أهميرر  مررا البحررث أهميرر  تررأتل

  حيررث يت كرر  القسرر  األكارر  فررل السرر حلل الشرر ية امتررزاز علرر  ال يفيرر  األسرر  مررا% 61 مررا
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 لر  االقتصر زي األهمير     غ (. 3116  الم ك  ال طنل للسي س   ال  اعي )مح فظ  ال  قي  

 أهميرر  لرر إ التطرر ق  ز ا   تسرر يق    اعترر   اقرر  ز اسرر  علرر  ت كرر  ك نرر  الز اسرر   معظرر  فررإا

 فررل مسرر همته   مررزى أصرر   مررا تمتلكرر   مرر  ا  اعترر  تقرر   التررل ال  اعيرر  األسرر   خصرر  ص

 لكررل أنرر  (Lawal et.al, 2001) ااررير  حرريا فررل  األ برر ح لتعظرري   صرر ال   نت جيرر اإل تحسرريا

 أصرر   جميرر  تحسرريا يشررم  أا مررا الاررز المعيشرر  مسررت ى   تحسرريا نت جيرر اإل تحسررا نضررما

  ( التعلررري   الترررز ي  المررر ا عيا صررح  تحسررريا) البشررر ي  األصرر   خ صررر  للمررر ا عيا المعيشرر 

ير    ير ز  اإلنت ج تحسيا فل تس ه   ب لت لل ال  اعي  المم  س   تحسيا فل تس ه  أنه  حيث

 .اإلنت  

 االقتصرر ز  للنمرر  الحقيقررل المصررز  هررل اإلنت جيرر نمرر   أا  زي ا االقتصرر أظهرر  لقررز

 االقتصرر ز  النشرر ط نرر   كرر ا مهمرر  الررز أل  المعيشرر  مسررت ى   تحسرريا االجتم عيرر   ال ف هيرر 

 لتحسررررريا ال  يسرررررل المصرررررز يعرررررز   تحسرررررينه  اإلنت جيررررر  نمررررر  أا كمررررر   (3112 الصررررر ص )

 نظر   يعطرل عن صر ه   تحلي  اإلنت جي  نم  معزال  ز اس  فإا  ب لت لل المعيش   مست ي  

 الصررر ص) النشررر ط هررر ا فرررل  القررر   الضرررعف نررر احل  يكشرررف  االقتصررر ز  للنشررر ط ف حصررر 

3112  Idiong et.al, 2013.) 

ت  ما خر   تحسريا تلكف    اإلنت جي   التل يمكا أا  ما ه ا المنطل  تأتل أهمي  تحسيا ا

  3111تحسريا إزا   مرزخ   اإلنتر   )حاير  الن جم  عرا  لتقني  فل سلسل  اإلنت  الكف    ا

التقنيرر  تتمثرر   الكفرر    ل يرر ز  األس سرري  المصرر ز  ا. إ(Lawal et.al, 2001  3111ق سرر  

  تطر ر   التعلري   العمرر   مهر  ا   تحسريا المر ا ز  تخصيص  ا ع ز  ال أسم لل  الت اك  ا ي ز 

 للج انرررررر  األمثرررررر  االسررررررتخزا  أ    البشرررررر    االسررررررتثم     المنرررررر   فررررررل  التغيرررررر ا  المع فرررررر  
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 األسررررر   ممتلكررررر   أا يت قرررر  كمررررر .(3111ق سرررر   ) الم زيررررر    اإلزا يرررر   البشررررر ي  التكن ل جيرررر 

 الكفر    مسرت ى  تحزيرز فرل ه مر    ز  ا   المنتجر  )كر أل    اآلال ( تلعر  الممتلكر   خص صر   

  تحسرريا األمثرر  ب لشررك  المرر ا ز اسررتخزا  كيفيرر     الحمضرري   م  عرر  اهرر  تتمترر  التررل التقنيرر 

 ضر     مرا تنبر  الكفر    التقنير     ب لتر لل فرإا أهمير  تحلير اإلنت جير   ير ز  خ   ما الزخ 

 علررر  الطلررر   يررر ز  ظررر  فرررل ال  اعرررل اإلنتررر    يررر ز  شرررأنه  مرررا الترررل الع امررر   تحزيرررز فهررر 

 مررا لرر  ممرر  الم  عرر  مسررت ى  علرر  الكفرر    مصررز  عررز  تحزيررز  ب لترر لل  ال  اعيرر  المنتجرر  

 .الكف    عز  فل تس ه  التل الع ام  تصحي  ما الق ا  لص نعل ب لنسب  أهمي 

 :البحث هدافأ 1.1

 التقنيرر  الكفرر   فررل  ال  اعيرر  ألسرر  ابعرر  أصرر    أثرر  ز اسرر   إلرربشررك  عرر    البحررث يهررزف

 الف عيرر  هررزافاأل ف ترر  تحزيررزالهررز هرر    لتحقيرر   مح فظرر  ال  قيرر  فررل الحمضرري   إلنترر  

 :الت لي 

 .ح فظ  ال  قي فل م الحمضي   لم ا عل  االجتم عي  االقتص زي  الخص  ص حلي ت -1

 فل الحمضي   لم ا عل اإلنت جي  عل  المؤث   الع ام   تحزيز التقني  الكف    تحلي   -3

 مح فظ  ال  قي .

 .التقني  الكف     فل الحمضي   علا  م   خص  ص ز    تحلي تحزيز  -2
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 :المرجعية الدراسات 

يحتررر   هررر ا الفصررر  علررر  بعررر  الز اسررر   السررر بق  الترررل ز سررر  الكفررر    التقنيررر  للحمضررري   

 ي  األخ ى ب ستخزا  منهجي  زال  اإلنت   الحز زي  العظم . ص للمح

 "المسرتزام  ال يفير  العري  لسرا  الرزع  تع ير " بعنر اا عم    ق ( فل 3112الف   )  ايرن  -

 المؤقتر  األعمر   جرز   مرا السر ب  الانرزللمنظم (  فرل  17المقزم  إل  لجن  ال  اع  )الز    

 الاي ر  حسر  تختلرف األسر  اهر  تقر    الترل للرزخ  المرز   ال  اعير  األنشط    بحي  فع لي  أا

  الررتحك  تمتلكهرر  التررل ال أسررم لي  األصرر   لق عررز  النفرر   علرر  أسرر   كرر   قررز   الع مرر  اإلنم  يرر 

 .اه 

 النيبر لل ال يرف فرل للمر ا عيا التقنير  الكف    بعن اا از اس  Bhatta et.al, 2006)) ق    -

 تحليرررر  خرررر   مررررا الز اسرررر  أكرررررز  اإل شرررر زي    الخررررزم   التعليمررررل ب لمسررررت ى  تأثر هرررر   مررررزى

 الخرررزم   أا كمررر  ال  اعيررر   اإلنت جيررر  علررر  إيجررر ال ترررأثي     التعلررري  أا ال  اعيررر  اإلنت جيررر 

 مرا الم  عر  أ بر ح  ب لتر لل ال  اعير  اإلنت جير   ير ز  فرل مهمر    ز  ا   يلعر   التثقيف اإل ش زي 

 .للم ا عيا التقني  الكف     ي ز  خ  

بعن اا اإلنت جي  ال  اعي   الكف    التقني   (Asadullah et.al, 2006) ز س ك ل  -

 التعلي  أث  التعلي  ال  اعل فل تحقيقه   حيث ز س للم ا عيا فل  يف انغ زي   ز  

 لل   المنتج  ال يفي  لألس  ال  اعل التعلي  أا لل   المنتج  األس  نم    ايرا   فقزال  اعل

ا ال   إنت جي   ف  فل  س ه  ال  اعل اإلنت   فل القص   أ ج  ما كثي ا   خفرف قز  ما  حسر

 .إلنت ج  التقني  الكف   
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  بعن اا ه  حقق  م ا   الحمضي   (Lambrraa et.al, 2007) اه  ق م  ز اس  فل -

   ع الم   حج  ما لك  الا تق   لم ا عل الز اس  أج ي  حيث فل إسب ني  الكف    التقني  

 ال   األم  الم ا عيا ايا الكف    تف    الز اس   جز   االاتك  ا   التكن ل جي  اعتم ز  

  ف  الممكا ما أن  حيث الم ا عيا  قا  ما المزخ   استخزا  فع لي  تف    إل  يع ز

  المزخ   استخزا  كف    تحسيا خ   ما   ل  التقني  الكف    تحسيا خ   ما اإلنت جي 

  %3.7 انسب  فل اإلنت   إيج ال تط  خ   فت   الز اس  أا هن    النت  ، قز أظه  ف

 التحسا ه ا أا ظه  ال ق  انفس لكا التقني  الكف    تحسين   خ   ما اإلنت   ا زاز حيث

 استه   انخف   ك ل   االستثم  ا  خف  مم  األسع   انخف   نتيج  سلال أث  ل  ك ا

 كف    أا تايا حث الم ا   حج  لتقلي  يع ز ا  الم ا عيا معظ   ب لت لل فإا الا تق  

 .اإلنت جي  نم  فل األه  هل التخصيص

 العض ي  ال  اع  فل التقني  الكف    ز اس  بحث بعن اا (Madau, 2007) أج ى  -

 ما المثل  االستف ز  عل  الم ا عيا قز   تقيي  عل  عم  االيط لي   الحا   لم ا    التقليزي 

الم ا عيا فل  أا إل  ز اس نت  ، ال أش         التقليزي العض ي  الم ا   فل الزاخلي  الم ا ز

 حيث   التقليزي الم ا   ما اه  الخ ص  التكن ل جي  استخزا  فل كف    أق  العض ي  الم ا  

 الحز ز إل  أق   التقليزي  الم ا   لكا مختلف  تكن ل جي  تستخز  االثنيا مم  س   أا

 ت يز قز  العض ي  التقليزي  ال  اع  أس لي  ما ك  أا حيث العض ي   الم ا   ما العظم 

 م  قي س    اإلنت جي   ي ز  عل  ق ز   التقليزي  لم ا  ف   مزخ  ال ح   نفس ب ستخزا  اإلنت  

 نح  عل  للتص رف الق ال  المت ف   الم ا ز استخزا  خ   ما   ل  للتكن ل جي  ال اهن  الح ل 

 العض ي  الم ا   ايا الكف    فل الم ج ز  الفج   ما كاي  ج   فإا  ب لت لل فع لي   أكث 
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 التقني  المزخ   استخزا  عل  العض ي  المنتج   م ا ع  عم  إ ا خفض  يمكا  التقليزي 

 .كف    أكث  بشك 

كف    التقني   حج  بعن اا اإلنت جي   ال Masterson, 2007))فل ز اس  ق   اه   -

  اس  الع ق  ايا حج  الم  ع   الكف    التقني   فل ال  اع  الب  اغ ي   اين  ه   الزالم  ع  

ك ن  أكث  كف    ما  كت  ه 31 احيث أا الم ا   الصغي   الحج   التل تق  مس حته  ع

ت جز ع ق  معن ي  ايا ال ك    الم ا   األكا   أفض  إنت جي   كم  اين  ه   الز اس  أن  ال

 حيث العم  ب لم  ع   بيا الكف    التقني .  اإلن ث ما

الكفر    أث هر  علر  النشر ط   غير  ال  اعير     بعنر اا از اسر  (Chang et.al, 2008) قر   -

 التقنيرررر   الكفرررر    الم  عرررر  خرررر    العمرررر  ارررريا الع قرررر   مخرررر ط  اإلنترررر    ز س فيهرررر  التقنيرررر  

 نمرر    ب سررتخزا    لرر    ااترر ي فررل ال طنيرر  للمرر ا   مسرر  إجرر ا  خرر   مررا اإلنترر    مخرر ط 

 خرررر     ظرررر  ف يمتلكرررر ا  الرررر يا للمرررر ا عيا الع  ررررز مخرررر ط   تقررررزي  الحز زيرررر   اإلنترررر   زالررررر 

 الكفرر    انخفرر   مرر  كايرر  بشررك  يرر تبة الم  عرر  خرر    العمرر  أا التحليرر  ارريرافقررز . الم  عرر 

 خطرر  ي اجهرر ا  الم  عرر  خرر    العمرر  علرر  يعتمررز ا  الرر يا المرر ا عيا أا كمرر  لإلنترر   التقنيرر 

 ح سم    محززا   يعزر  الم  ع  خ    العم  فإا نفس  ال ق   فل اإلنت     ي ز عز  قز ته  عل  

 خر    يعملر ا  الر يا للمر ا عيا التقنير  الكفر    أا النتر  ، ايرنر كم   ال  اعي   األس   زخ  فل

 الترل المخر ط  أا إالر . الم  عر  خر    يعملر ا  ال يا ال الم ا عيا ما بكثي  أق  هل الم  ع 

 األسرر لي  علرر  السرريط   فررل ف لتقصرري  الع ا ررز  نقررص خطرر  مررا ت يررز ال  اعررل اإلنترر   ت اجرر 

 العمرر  إلرر  المرر ا عيا تررزف  التررل األسررب   هررل اإلنترر    فررل التقنيرر  الكفرر     تحقيرر  اإلنت جيرر 

 .  الم  ع  خ   
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بعن اا الهج    أث ه  عل  الكف     ز اس  (Nonthakot and Villano, 2008) أج ى  -

 إنت   عل  الم لي   التح ي   الهج   تأثي  حيث ز س ي نز  التقني  للم ا عيا فل شم   ت

 الز اس   بيرن . التقني  الكف    لتحزيز الحز زي  اإلنت   زال  نم    ب ستخزا    ل  ال   

 ما إيج ال بشك  تؤث  حيث ال     إنت جي  عل  الع مل  اليز لهج    السلاي  اإليج اي  اآلث  

 عل  الحص   فل تس عز أا يمكا كم  ال يفي   المن ط  فل التعلي   ن عي  كمي   ي ز  خ  

 فل الع مل  اليز نقص خ   ما يكما السلال تأثي ه  لكا المه ج يا ما م لي  تح ي  

 أعل   بنسب % 26 المه ج يا م ا   فل التقني  الكف    مت سة ال   قز ال  اع   قط  

 العلمل  التحصي  أا تايرافقز  مه ج يا  أف از فيه  ليس التل الم ا   ما% 11 بمقزا 

 له  كله  للمه ج يا   التعلي  الهج     فت   الزخ   إجم لل إل   نساته  الم لي    التح ي  

 تحسينه  يمكا المزخ   تخصيص كف    أاكم   التقني   االكف    تحزيز فل كاي   آث  

 للمزخ   المشت ي   ما ال ق  ما الم يز لكس  المه ج يا ما م لي  تح ي   ب ستخزا 

  .األس   ل   الم  ع  إزا   فل المع ف   تحسيا المؤج    العم ل 

بعن اا ز   التعلي   التز ي  فل تط ي  الم ا ز البش ي  ( 3112اين  الشيال  عاز الحميز )-

حيث أا  ي ز  مت سة   أا اإلنت جي  ت تف  كلم  ا تف  المست ى التعليملفل ك  ي  الجن بي   

 لن ت، ف  %1تعلي  الق ى الع مل  فل سن   احز  تؤز  إل   ي ز  الن ت، المحلل االجم لل 

(% لك  سن   ي ز  فل 3-3ال  اعل فل المن ط  ال يفي  فل م لي ي  قز  از انسب  تت ا ح ايا )

 .تعلي  الم ا  

  اإلنت جي  ز اس  اإلنت   بعن اا ز اس  اإج ا  (Dhehibi and Elloumi, 2009)  ق   -

 ه   نت  ، اين   ب ستخزا  زال  اإلنت   الحز زي  العظم  لم ا عل الحمضي   فل ت نس
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  ي ز  يمكا  أن   اس   نط ق عل  اختلف  الحمضي   إلنت   التقني  الكف    أا الز اس 

 المقز   للمع م   الكف    ك ن  حيث اإلنت    مزخ   استخزا  كف    ط ي  عا اإلنت  

 ما كاي   حص  أا أظه   كم    كاي   إيج اي ( تك ليف  عم   أ   ) المزخ   لجمي 

 أ خص اخت   الم ا   أا أ   التقليزي  المزخ   فل ال ي ز  إل  يع ز اإلنت   نم  إجم لل

 .اإلنت   ع ام  انت جي  لتحسيا ممكا المج    ب لت لل اإلنت   ل ي ز  ط يق 

 علرر  ال يفيرر   يرالتحت الانيرر  تطر   أثرر بعنرر اا  ((Li and Liu, 2009 اهرر  قر   ز اسرر  لفر -

 إيج بر    ترؤث  الم اصر   طر ق  تر ف  أا  جرزا  الصريا فل  اعلال   اإلنت   فل التقني  الكف   

 اإلنتر   مرزخ    ص    تسهي    األ م ق  تحسيا فل تس ه  حيث  التقني  الكف    عل 

 .التس ي   تحسيا

 التقني  الكف    تقزي  بعن اا (Brummer and Ogundari, 2009)  اه  ق   ز اس  فل -

 أا الب حث ا  جز  عليه  اإلنت   مزخ    تأثي  نيجي ي  فل Cassavaا  محص   إلنت  

 .التقني  الكف    عل  إيج ال معن    تأثي     ك ا مع     المايزا  األسمز  ما ك  استخزا 

 ما محسن  أصن ف اعتم ز تأثي  بعن اا ز اس  اإج ا   (Kassie et.al, 2010)  ق   كم  -

 نم    ب ستخزا   غنزاأ فل ال يفي  المن ط  فل ال يفل  الفق  الزخ  عل  الس زانل الف  

 ايا% 67 إل   صل  ع لي   تب طا ع ق   ج ز الز اس  نت  ، ايرن   الحز زي  نت  إلا زال 

 تانل عل  القز   لزيه  ك ا التل لألس  ب لنسب  اإلجم لل الزخ   بيا الس زانل الف   إنت جي 

 .األ ب ح عل  إيج ال تأثي  له   ك ا الحزيث  التكن ل جي 

بعن اا الكف    االقتص زي  إلنتر    تسر ي  الحمضري    (3111 حاي  )  اه ق   ز اس  فل -

 اإلنتررر   زالررر  ب سرررتخزا  التقنيررر  الكفررر    تحليررر  نتررر  ، ايرنررر  فرررل الجمه  يررر  الع بيررر  السررر  ي  
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 ميرر   السررتخزا  معنرر    إيجرر ال تررأثي   جرر ز  سرر  ي فررل للحمضرري   ال  يسرر  لألنرر ا  الحز زيرر 

 كميرر  أثرر   اينمرر  الحمضرري    أنرر ا  مختلررف إنترر   علرر   اآل  تيرر  العضرر ي   األسررمز  الرر   

 الز اسررر  ايرنررر  كمررر   المنرررز يا  الا تقررر   نررر عل إنتررر   علررر  سرررلب     الفط يررر  الحشررر ي  المايرررزا 

 عنررز الكفرر    ا زاز  اينمرر    األشررج   كث فرر  الم  عرر  تفترر   يرر ز  مرر  التقنيرر  الكفرر    تنرر قص

 السرررلال الترررأثي  يعكرررس ممررر  محرررزز  برررأن ا  الم  عررر   تخصرررص بررر لتنقية الررر    ط يقررر  اعتمررر ز

 أظهر   كمر   اإلنت جير  مقرز ته  عل   ب لت لل  األصن ف األن ا  نق    عل  المختلط  لل  اع 

 اينمررر  عررر    بشرررك  للحمضررري   %26.2 بمت سرررة العينررر  فرررل التقنيررر  الكفررر    ا تفررر   الز اسررر 

   الليم ا   الا تق   المنز يا) ال  يس  األن ا  لزى متف ق    المز  س  األن ا  ايا المست ى  اختلف

 (.ف     الك ي  الهنز  الليم ا ) الث ن ي  األن ا  مق ا ( الع ز 

مي  نالت عل   األس     أص تأثي  بعن اا ز اس فل  ((Lawal et.al, 2011 ت صر  -

 ما  أن . الفق  تجن  فل جزا   مه  المعيش  مست ى  تحسيا أا إل  نيجي ي  فلال يفي  

  التل  ال يفي  أص   األس   ما فع ل  ت كيب  تت ف  أا ينبغل مستزام  تنمي  تحقي  أج 

 ألنه  اإلنت جي   األنشط  األص   إل  ال ص   فل ال يف فق ا  قز   از  ه  تعكس

 األص   ا ي ز  أن  حيث  اإلنت    ا ي  ما  ف هيته   تحسيا زام ستإ إل  تسع 

فقز . اإلنت جي   تحسيا المعيش  مست ى  تحسيا إل  ت جمته  يت  ال يفي  لألس   تحسينه 

  الح ل  ال  اعي   الخا   التعلي   مست ى  الجنسمث   أص   األس   أا الز اس  ايرن 

  المست ى  الخا   سن ا  عزز س هم  فقز اإلنت    فل ز  ا   تلع  للم ا عيا الصحي 

 حز أزن  إل  التكلف  تقلي  فل س هم  كف    أكث    اعي  مم  س   تطاي  فل التعليمل

 الح ل  تك ا  عنزم  أفض  يك ا  اإلنت   أا كم . المعيش  مست ى   تحسيا اإلنت     ي ز 
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 تخفيف فل س ه   اآلال  األ اضل امت   أا إل  ب إلض ف  جيز   للم ا عيا الصحي 

 .اآلال  الم ا   يستخز  عنزم  ت زاز اإلنت    قز   كف    أا حيث الفق 

بعن اا تن ي  مص ز  الزخ  لتحقي  السي ل  النقزي   (Lovo, 2011)فل ز اس  ق م  اه  -

تحلي  الكف    التقني  لعين  ما    الكف    التقني  لألس  ال  اعي  فل جن   إف يقي   حيث ت

أا تن ي  مص ز  الزخ  لل ص    ك ا  ل  ن ت    أظه  التحلي الم ا عيا فل مق طع  

ما ح المتحقق   للسي ل  النقزي   ا  تأثي  إيج ال عل  الكف    التقني   كم  أا األ ب

للم ا عيا  ي ز   النش ط   غي  ال  اعي  تس عز فل تحسيا السي ل  النقزي   ب لت لل تضما

  تحسيا االستثم   فل العم  ال  اعل.

الكف    التقني  لم ا عل الحمضي    ابعن ا (Clemente et.al,2012)ز اس  ق   اه  فل -

عز  تك فؤ ايا مليك   م ا عل  ج ز   أا اين  ه   الز اس   فل  الي  س ا ب  ل  فل الا ا ي 

يع ز إل  عز  كف  ته    ال   از    يع ز إل  عز  استخزامه   الحمضي    بيا إنت جيته 

كم  اين  ه   الز اس  بأن  لكل يتمكا الم ا ع ا ما  ي ز   للم ا ز المت ح  بشك  كفؤ 

  حيث أا تحسيا الكف    التقني  لزيه  الاز ما تخصيص الم يز ما ال ق  لتز ياه   تعليمه 

التل تس ه  فل تحسا الكف    التقني  لم ا عل الحمضي   التعلي   التز ي  ما أه  الع ام  

 فل ال الي .

 فل الحمضي   لم ا عل التقني  الكف    بعن اا  از اس   (Sarwar et.al, 2012) ق   كم  -

 حيث الحز زي   اإلنت   زال  استخزا  خ   ما( ب كست ا) الانج   إقلي  س غ زا  منطق 

 ع ق   ج ز أظه   كم . اإلنت   قيم   بيا العم  ايا إيج اي  ع ق   ج ز النت  ، اين 

 األ  حج   ايا الع ق   ك ن  كاي    از ج  ليس  لكا الكف     عز  التعلي  ايا إيج اي 
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 الكف     ك ن  كف     أكث  أصغ  حق   فل يعمل ا  ال يا الم ا عيا أا حيث سلاي   الكف   

 بسا  فقز للحمضي   الن ت، ما% 13 يق    م  ب لمت سة أن  عل  ز  مم % 22 التقني 

 الم ا ز تحسيا خ   ما الحمضي   إنت    ي ز  إمك ني  فإا  ب لت لل التقني  الكف    عز 

 اإلنت   ما يقل  اآل    ما الم يز إض ف  أا أظه   كم . ق  م  المستخزم   التكن ل جي 

 .للحمضي   الكلل

بعن اا تحزيرز الع امر  المحرزز  للكفر    التقنير   )  (Ukpon et.al,2013اه  ق   ز اس  فل -

  النترر  ، اينرر   منتجررل الخضرر   ال  قيرر  فررل نيجي يرر  ب سررتخزا  زالرر  اإلنترر   الحز زيرر  العظمرر 

 ايرنر  كمر . المت حر  المر ا ز استخزا  فل فعر ليا غي   أنه  النس   ما ه  المنتجيا غ لاي  أار 

 ال  اعرر  فررل  الخارر   التعليمررل للمسررت ى  كرر ا اينمرر   التقنيرر  الكفرر    علرر  سررلال تررأثي  للسررا أا

  ب لت لل التقني   الكف    عل  إيج اي  تأثي ا  كله  الت ب   ن عي  األس    حج  الم  ع   حج 

 جرر ز  تع يرر  شررأنه  مررا لل  اعرر  مسررتزام  نظرر   اعتمرر ز الكبرر   تعلرري  علرر  الز لرر  تشررجي  فررإا

 الخضرر   إنترر   كفرر    لتع يرر  المررزخ   ت  يررز إمك نيرر  مرر  الاي يرر    االسررتزام  الجيررز  الت برر 

 .ال  قي 

( بعنررر اا ز اسرر  اقتصرر زي  للع امررر  المررؤث   فررل الفجررر   3114) فررل ز اسرر  قررر   اهرر  زقز قرر  -

ث  الكفر    أتراإلنت جي  لمحص   القم  فرل مح فظر  الحسرك  فرل سر  ي    جرز  هر   الز اسر  

اإلنت جي  ابع  الع ام  المتعلق  بمص ز  الكفر    التقنير  حيرث بعضره  كر ا    أثر  إيجر ال 

ال  اعررل  المرر ا   أثرر  كايرر  علرر     ارريا الم شررز بعضرره  اآلخرر     أثرر  سررلال   كرر ا للت اصرر

 الكف    التقني   ب لت لل عل  الكف    اإلنت جي .
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 الفصل الثالث

للبحث والمنهجي اإلطار النظري   

 :ويتضمن

 للسةةكان العةةيش سةةبل تحسةةين فةةي ودوره الريفيةةة التنميةةة فةةي الزراعةةي القطةةا  أهميةةة 1.1

  .سورية في الريفيين

 يلي: السوري وتضمن ما الساحل و سورية في الحمضيات قطا  واقع 1.1

 اإلنتاج. مواقع1.1.1

  .األشجار وعدد المساحة تطور 1.1.1

 واإلنتاجية. اإلنتاج تطور 1.1.1

 السلعي. والميزان الصادرات 1.1.1 

 التصنيع. 5.1.1 

 االرشةادي الةدليل علة  باالعتماد  الزراعية لألسر المستدام العيش سبل أصول مفهوم 1.1

 .DFIDالريفية للتنمية

 للسةةةكان المعيشةةةة مسةةةتوى  تحسةةةين فةةةي ودورهةةةا  األسةةةرة وممتلكةةةات أصةةةول أهميةةةة 1.1

 المستدام. العيش سبل وتحقيق  الريفيين

 مفهوم الكفاءة التقنية. 5.1

الخصةةةةائق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة لألسةةةةر الزراعيةةةةة ودورهةةةةا فةةةةي رفةةةةع الكفةةةةاءة  3.1

 التقنية.
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دور مستوى الكفاءة التقنية في تحسين اإلنتاج الزراعي ومساهمتها  1.1

     في تحسين سبل العيش المستدام لألسر الريفية.

منهجية البحث. 8.1  
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 العةيش سةبل تحسةين فةي ودوره الريفيةة التنميةة فةي الزراعي القطا  أهمية 1.1

 :الريفيين للسكان

  FAO)فرل مجر   التنمير  لمؤسسر    المنظمر   الع ملر ااحتل  التنمي  ال يفي  اهتم   معظر   

 ظرررر  ف مجمرررر  فررررل التحسررررا تعنررررل ال يفيرررر   لتنميرررر ف ( IFAD   ا   ال  اعرررر  الانرررر  الررررز لل  

 التحتير  الانير  الصرح    الاي ر  مثر  الحير    اعتب  ا  االقتص زي   ل  فل بم  ال يفي  المجتم 

 األنشرررررط  ال يفيررررر  التنميررررر  اررررر ام، تتضرررررما كمررررر . (FAO)قسررررر  التنميررررر  االم يكرررررل    السرررررك ا

 ميرر   -كه برر   خررزم   -م افرر ) التحتيرر  الانيرر   تطرر ي   الخررزم    االجتم عيرر  االقتصرر زي 

 الررررر    شررررربك   شررررر  إن – اضرررررلاأل استصررررر ح)  االجتم عيررررر  القتصررررر زي ا  التنميررررر  (الشررررر  

 الطايعيرررر  المرررر ا ز  تنميرررر (  الخارررر ا  البشرررر ي  القررررز ا  تأهيرررر ) البشرررر ي   التنميرررر  (الحك ميرررر 

 .(DFID, 2001) ( حم يته  اال اضل استص ح مش  ي )

 قسررر  التنميررر   الرررز لل  الانررر  FAO  DFID)  قرررز نررر ز  معظررر  المؤسسررر   المهتمررر  ب لتنميررر 

أن  مرا أجر  تحسريا المسرت ى المعيشرل للسرك ا الر يفييا  تحقير  التنمير  ال يفير  ب االم يكل (

 ال  اعرر   علرر  المعيشرر  مسررت ى  ياسررحلت الما  لرر  الجهرر ز ت كرر  اأ ينبغررل  بمختلررف ج اناهرر 

 مررا الم يرريا فرر ز أ المت ايررز  ال  اعيرر  نت جيرر اإل أا علرر  األزلرر  مررا الكثيرر  هنرر   أا حيررث

 نمرر طأ اسررتحزاث خرر    مررا   أ خررص كميرر  أكثرر   غرر ا  ا تف عرر    أكثرر  زخرر   تحقيرر  خرر  

 .س ا  حز عل   الحض ي  ال يفي  المن ط  عل  ب لف  ز  تع ز العم ل  كثيف  تنمي 

 المنررر ط  فرررل  المعيشررر  مسرررت ى   تحسررريا الفقررر  حرررز  مرررا التخفيرررف مفتررر ح ال  اعررر  تعرررزكمررر  

 ث ثر  يقر     مر  الن مير  الالرزاا فرل الع ملر  القر ى  مجمر   نصرف ما أكث  أا حيث  ال يفي 

 ع قر   ال  اعر  تر بة حيرث الرزخ   منخفضر  الن مير  الالرزاا فرلال يفير   الع ملر  الق ى  أ ب  
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 مث  نت  اإل  مستل م  ش ا  مج ال  فل ال يف فل ال  اعل غي  ب لقط   ق ي   الحق  س بق 

 مب شر   الزخ  ي يز اأ ال  اعل للنم  يمكا     للصن ع  الخ   الم از  ت  يز  المعزا  الا   

 عرا مب شر  غير   بشرك   ال  اعي  العم ل  عل  إض فل طل   ت ليز نت  اإل  ي ز  ط ي  عا

  Li,2009)  (DFID, 2001) ال  اعيرر  غيرر  نت جيرر اإل األخرر ى  نشررط األ مرر  الرر  ابة ط يرر 

Lui and) 

 عملير  فل يش    لكل يحت    المصنعيا  الب  عيا الم ا عيا ما في  بم  ال  اعل القط   إا

 ال  اعر  ترتمكا لكرل لريس ضر   ي  فهل م  م  ع م   خزم   اني  إل   اإلنت    فل التنمي 

 منت، غ ا  عل  الحص   ما المستهلك ا  يتمكا لكل   ا فحس   نت جه إ  تس ي  نت  إ ما

 الحصر   معر م   تكر ليف انخف   الحك م   اتضم أا المه   ما .التكلف    بسع محلي   

)ك لمي    مص ز   الطايعي  الم ا ز عل  الحص   مك ني ا     المنتج    تس ي  المزخ   عل 

 ارررز     هررر ا  االجتم عيررر   الخرررزم    التعلررري   الترررز ي  المعل مررر   علررر   الحصررر    الط قررر (

 أهزاف حيث تتمث   (FAO, 2012) االستثم   الصي ن  أج  ما ك ف   تم ي  ت اف  سيتطل 

بضررررم ا االسررررتخزا  الكررررف   المسررررتزا  للمرررر ا ز  للحك مرررر    سي سرررر   التنميرررر  االسررررت اتيجي 

   تن يرررر  اإلنترررر   يسررررت اتيجالطايعيرررر   تانررررل المعرررر يي  االقتصرررر زي  فررررل إنترررر   المح صرررري  اال

تحسرريا ن عير  المنرت،  تشررجي  البحرث العلمررل    تشررجي  الصرن ع   ال يفير   ال  اعرل  تكثيفر 

 تحسريا ال  اعرل تتمثر  ا ير ز  اإلنتر    الترل تهرت  الز لر  اتحقيقهر  فهرل أم  األهزاف الخ صر 

  ت كيرر  ز   القطرر   الحكرر مل علرر  اإل شرر ز  البحرر ث  ب تجرر   تحقيرر  الميرر   النسرراي  ترر ن عي

 ممررر  يضرررما  مررر ا عه   فررر  ع ا رررز  ب لتررر لل   تشرررجي  المررر ا عيا علررر  تانرررل التق نررر   الحزيثررر 
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 سررر  ي  فرررل  )  ا   ال  اعررر تحسررريا ن عيررر  الحيررر     فررر  المسرررت ى المعيشرررل للسرررك ا الررر يفييا 

3113). 

 :السوري  الساحل و سورية في الحمضيات قطا  واقع 1.1

السر بع   تبر الم   احتلر  حيرث  ع بير    ع لمير    الحمضري   إنتر   فرل مهمر  م تب  س  ي  تحت 

  الم تبر   % فرل اإلنتر  2اإلنت    حقق  معز  نم  قز   ما حيث  3111عش  ع لمي   ع   

 ع بيرر    الث لثرر   الم تبرر   (FAO, 2011) المت سررة األارري  البحرر  ز   مسررت ى  علرر  السرر بع 

 الع بيرررر  المنظمرررر ) 3111 عرررر   طررررا لررررفأ( 1162.73) قررررز    بإنترررر    المغرررر   مصرررر  بعررررز

 .(3113   الغ ا  لل  اع 

  تررزه  ا  اقتصرر زي    اجتم عيرر   فررل  يررف السرر ح  السرر     شررهز  العقرر ز الث ثرر  الم ضرري لكررا 

عملررر   3112 تف قمررر  مع نررر   الف حررريا بعرررز سلسرررل  مرررا اإلجررر ا ا  الحك ميررر  ففرررل العررر   

 34إلر   3110لير   سر  ي  عر    ملير   24ا مرعل  تخفري  زعر  اإلنتر   ال  اعرل  الحك م 

  ليررؤز   لرر  إلرر  ت اجرر  اإلنت جيرر  ال  اعيرر  برر ل غ  مررا  يرر ز  3113مليرر   ليرر   سرر  ي  عرر   

   .(3114  السعز ) المس ح   الم   ع 

 :اإلنتاج مواقع 1.1.1

ال  قيرررر  محرررر فظتل  تت كرررر    اعرررر  الحمضرررري   فررررل سرررر  ي  فررررل محرررر فظتيا   يسرررريتيا همرررر  

شركل    اعر  الحمضري   فرل مح فظر  ال  قير  حيث    ط ط س ما حيث المس ح   اإلنت  

ألررف  23.760 بمقرزا  3113عر     %مرا إجمر لل المسر ح  الكلير  للحمضري   فرل سر  ي76

  حيررث تررت    اعرر  ا    ألررف هكترر  2.073%  بمقررزا 31   تلتهرر  مح فظرر  ط طرر س انسررب  ا  هكترر 

     أمرر  برر قل المسرر حا    مترر 131أشررج   الحمضرري   فررل السرره    سررف ح الجبرر   علرر  ا تفرر   
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ارريا المرر     البعرر  علرر  بقيرر  المح فظرر   حمررص  حلرر   ال قرر   ز عرر   الغرر    ت ا حرر فقررز 

زلرر   زيرر   % لكرر  مح فظرر    كمرر  المسرر ح  كرر ل  3 بنسرر  أقرر  مررا  الرر      يررف زمشرر  ا 

مرررا حيرررث اإلنتررر   عررر    احتلررر  مح فظررر  ال  قيررر  الم تبررر  األ لررر إ   األمررر  ب لنسرررب  لإلنتررر  

ألررف طررا علرر   106.173  710.437تلتهرر  مح فظرر  ط طرر س حيررث الرر  اإلنترر     3113

% مرررا إجمررر لل اإلنتررر   الكلرررل عررر   31.13  77.37 بنسرررب    التررر الل فرررل كررر  المحررر فظتيا

 زيرر  الرر    كمرر  ي جررز إنترر   قليرر  فررل مح فظرر   إزلرر   حمررص  ز عرر    علرر  الترر الل 3113

ال  اعير  (  )المجم ع  اإلحصر  ي  3111  الم ك  ال طنل للسي س   ال  اعي )  حم    الغ  

 ).3112  السن ي 

   ي ض  إجم لل المس ح   اإلنت   للحمضري   فرل المح فظر   السر  ي  لعر( 3 ق  )  الجز  

3113: 
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نتاج مساحة إجمالي( 1) جدول  1011 لعام المحافظات مستوى  عل الحمضيات  وا 

 طن اإلنتاج هكتار/ المساحة البيان

 %المئوية النسبة الكلي %المئوية النسبة الكلية المحافظة

 77.57 719427 76.30 32769 ةيالالذق
 21.15 196175 20.89 8972 طرطوس
 0.75 6959 1.62 694 حمص
 0.05 490 0.15 66 حماه
 0.13 1223 0.04 16 الغاب

 0.00 30 0.02 9 دمشق ريف
 0.00 1 0.01 5 حلب
 0.01 112 0.03 13 الرقة

 0.05 476 0.08 33 ديرالزور
 0.13 1247 0.24 105 ادلب

  ₋  ₋ الحسكة
  ₋  ₋ السويداء

 0.16 1313 0.61 264 درعا
  ₋  ₋ القنيطرة
 100.00 927453 100.00 42946 المجموع

 1011 السنوية الزراعية اإلحصائية المجموعة: المصدر
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 :االشجار وعدد المساحة تطور ....1

الحمضرري   بشرررك   اضررر  خرر   العشررر  سرررن ا  األخيرر   حيرررث ا تفعررر  لقررز تطررر    مسررر ح  

ألرررف هكتررر   م  يررر   30.102منهررر   3112ألرررف هكتررر   عررر    30.370المسررر ح  الكليررر  مرررا 

 1.37ألرف هكتر   مر      43.722هكتر   منهر   ألرف 43.044ألف هكتر   بعر  إلر   26 

  كمر  ا تفر  عرزز األشرج   (3112 ألف هكت   بع  )المجم ع  اإلحص  ي  ال  اعير  السرن ي  

اإلثمرر    ألررف شررج   فررل طرر   2031.0منهرر   3112ألررف شررج   عرر    0.066الم   عرر  مررا 

اإلثمرررر  ) ألررررف شررررج   فررررل طرررر    1302.26منهرررر   3113ألررررف شررررج   عرررر    1443.3إلرررر  

 (.3112 حص  ي  ال  اعي  السن ي  إلالمجم ع  ا

ي ضرر  تطرر   المسرر ح   الم   عرر  ب لحمضرري   خرر   عشرر  سررن ا  مررا  (2 قرر  )  الجررز  

 :3113 إل  3112
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 1011-1001 الفترة خالل الحمضيات أشجار وأعداد مساحة تطور( 1) جدول

 ألف شجرة األشجار عدد /هكتارالمساحة البيان

 المثمر الكلي بعل مروي  الكلية العام

2003 29279 29193 86 9966 8920.9 

2004 31209 31047 163 10599.3 9443 

2005 31870 31711 160 10817 9488 

2006 33794 33633 161 11455.7 9988.3 

2007 35960 35799 161 12105.4 10556.9 

2008 37521 37363 159 12507.1 11087.4 

2009 38383 38224 159 12836.9 11271.5 

2010 39518 39359 159 13191.8 11651.4 

2011 41673 41516 156 14027.9 12384.7 

2012 42944 42788 157 14452.5 12983.6 

  1011 الزراعة، وزارة ،السنوية الزراعية اإلحصائية المجموعة: المصدر

 الز لرر  ارر لته  التررل الجهرر ز إلرر  الحمضرري   اشررج    أعررزاز مسرر ح  فررل  ال يرر ز  هرر   تعرر ى قررز 

   السر     السر ح  فرل خ صر  اله مر  المح صري  مرا أصرب  حيرث الحمضري   إنت   لتط ي 

 القر     تقرزي  اإل شر زي  الخرزم    تقرزي  األ اضرل استصر ح زعر  ار ام، خر   مرا   ل 

 المر ا عيا شرجع  أ ب حهر   ا تفر   للحمضري   الجيرز  المحلير  االسع   أا كم  األج  ط يل 

  .   اعته فل الت س  عل 
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 واإلنتاجية:  اإلنتاجر تطو  ....1

  3112حيررررررث الرررررر  اإلنترررررر   عرررررر    3113-3112تفرررررر    إنترررررر   الحمضرررررري   خرررررر   الفترررررر   

 اصررر   3111 فرررل عررر     3111عررر    ألرررف طرررا 244.1  ا تفررر  إلررر  ألرررف طرررا 633.32

 036.02 ثرر  انخفرر  اإلنترر   إلرر   ألررف طررا 1162.12 اال تفرر   حيررث  صرر  اإلنترر   إلرر 

 .(3112 )المجم ع  اإلحص  ي  ال  اعي  السن ي   3113ع    ألف طا

طرا للهكتر   خر   الفتر   اريا  37طا للهكت     33كم  ت ا ح  إنت جي  الهكت   ايا ح الل 

نت جيررر  الحمضررري   خررر   الفتررر   4   الجرررز    قررر  )3112-3113 ( ي ضررر  تطررر   إنتررر    ا 

3112-3113. 

نتاجية إنتاج تطور (1) جدول  1011-1001 الفترة خالل الحمضيات وا 

 ه /طن اإلنتاجية ألف طن اإلنتاج العام

2003 652531 22.3 

2004 844095 27.0 

2005 777817 24.4 

2006 907016 26.8 

2007 966870 26.9 

2008 1046456 27.9 

2009 1092622 27.9 

2010 1071304 27.1 

2011 1163718 27.9 

2012 927453 21.6 

  1011 السنوية الزراعية اإلحصائية المجموعة: المصدر     
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حيررث تتعرر   منرر ط    اعرر    المنرر  يتصررف إنترر   الحمضرري   بعررز  اسررتق ا   بسررا  طايعرر  

  م جرر   مررا أ  الحمضري   فررل بعرر  السررن ا  لم جرر   مرا الصررقي  أ  الع اصررف ال عزيرر 

يؤز  إل  انخفر   اإلنتر    اإلنت جير   مخلف    ا ه  أض ا ا  كاي   عل  المحص   مم   الح 

يفسرر  ت ارر   اإلنترر    عررز  اسررتق ا   برر ل غ  مررا سررعل الز لرر  قررز   هرر ا مرر   فررل تلرر  السررن ا 

  لتغلرر  علرر  مشرركل  انخفرر   اإلنت جيرر  ب عتمرر ز أصررن ف محسررن  مسررت  ز  ع ليرر  اإلنت جيرر ل

 مشرررر  ي  التحرررر   للرررر   الحررررزيث فررررل       الارررر ام، اإل شرررر زي    برررر ام، المك فحرررر  الحي يرررر 

 . الحمضي  

  : السلعي والميزان الصادرات ....1 

 ك نررر  اأ بعرررز% 13 انسرررب  3111 عررر  لل أ سرررطي  الشررر ق  ال  اعيررر  الصررر ز ا  قيمررر  ت ايرررز 

 مر   الترل الصرعب  المن خير  للظر  ف نتيجر    لر   3110 العر   فرل ملح ظر    ت اجع    سجل 

 انسرب  الزاخلير  أ سرطي  الشر ق  الصر ز ا  حصر  ت ايز  ك ل   3112 الع   فل المنطق  اه 

 (.3111  الس  ي  ال  اعي  التج   ) 11%

 االقتصرررررر زي  الحيررررر   فرررررل ه مررررر    ز  ا   تنتجررررر  الترررررل المنررررر ط  فرررررل الحمضررررري   قطررررر   يلعررررر 

 أشرره  سررت  عررا ت يررز لمررز  الف كهرر  اهرر   الزاخليرر  األسرر اق ات  يررز يسررم فهرر     االجتم عيرر 

 خرر   مررا الرر طنل الررزخ  فررل إيرر ازا  يحقرر  أنرر  كمرر   (Dhehebi et.al, 2009 ) ب لعرر  

 ال  اعير  الصر ز ا  اريا الث لثر  الم تب  الحمضي   حتل  قز ا .يحققه  التل التصزي ي  القيم 

 انسرررب    ز ال مليررر ا  136.1 الغررر  حيررث 3111 عررر   التصرررزي ي  القيمرر  حيرررث مرررا السرر  ي 

  (3111 السرررر  ي   ال  اعيرررر  التجرررر   ) الكليرررر  ال  اعيرررر  الصرررر ز ا  قيمرررر  إجمرررر لل مررررا 4.4%

 مررررا المصررررز   الكميرررر  لتررررنخف  عرررر ز  حرررريا فررررل  طررررا ألررررف 211 حرررر الل الغرررر   بكميرررر 
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  صر  حيرث أعلر  كر ا اإلنتر   اأ  غر   3111 عر   طرا لرفأ 326 حر الل إل  الحمضي  

  ير ز  إلر  يعر ز  ه ا طا  ألف 1171.2 3111 ع   ك ا حيا فل  طا ألف 1162.7 إل 

 علرر  عملرر   لكنهرر  الحمضرري   إنترر   مررا مكتفيرر  سرر  ي  أا  غرر   الحمضرري   مررا الرر ا زا 

 كمر   تر نس   مصر  لانر ا ما است  ز  حيث الع بي  الح   التج    اتف قي   نتيج  استي ازه 

 عررر   ارررزأ  الترررل السررر  ي  األ مررر  إلررر  الحمضررري   مرررا السررر  ي  الصررر ز ا  انخفررر   يعررر ى 

 ج معرر  قار  مررا االقتصر زي  العق برر   مرا العزيرز بم جاهرر  سر  ي  علرر  ف ضر   الترل 3111

ي ضرررررر  الميرررررر اا السررررررلعل  (3 قرررررر  ) .  الجررررررز  األ   بررررررل االتحرررررر ز  بلررررررزاا الع بيرررررر  الررررررز  

 :للحمضي  

 طن باأللف 1011-1001 الفترة خالل للحمضيات السلعي الميزان تطور (:5) جدول

 1011 1010 1001 1008 1001 1003 1005 1001 1001 البيان

 1131.1 1011.1 1011.3 1013 131 101 111.8 811 351.5 اإلنتاج

 13.1 11.1 18.3 13 15 11 11.3 18.3 11 االستيراد

 113.1 111.8 131.8 85 81 15 51.5 11.8 18.1 التصدير

 131.1 805.8 831.1 1008 111 851 111.1 811.8 315.3 المتاح

 1011،السورية الزراعية اإلحصائية المجموعة :المصدر

من فسرت  ق  ما ال احز مم  يز  عل  إمك نير  أيتمت  الا تق   ما ايا الحمضي   بمي   نساي  

عل  أ  ك ا معز  نم  ص ز ات    بأزا  جيز جزا   3111فل األس اق الخ  جي  حيث تمت  ع   

زى إلرر   يرر ز  حصررت  مررا الرر ا زا  الع لميرر   كمرر  أا الطلرر  أممرر    مررا معررز  النمرر  العرر لمل
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 ز عل  الحمضي   الس  ي  قز ت ايز فل الفت   األخي   نتيج  ال  اع  النظيف  للحمضي    اعتم

 (.3111  حاي )   ازال  ما المك فح  الكيم  ي يمازأ المك فح  الحي  

فل حيا انخف  إلر    3111ع    %122.3لقز ال  الف    التصزي   النسال للحمضي   

  لقز تمي   الحمضي   المصرز   ب نهر  سرلع  تصرزي ي   ابحر  فرل العزيرز 3111ع    131%

التصررزي ي  محررز ز  حيررث الرر  عررزز الشرر ك   التجرر  ييا للحمضرري   مررا األسرر اق لكررا  جهتهرر  

كرر ا العرر اق مررا أهرر  ال جهرر   التصررزي ي  للحمضرري   السرر  ي     3111عرر    . فررلز لرر  32

  %13.1مررا إجمرر لل الحمضرري   المصررز    ترر   األ زا انسررب   %21.3انسررب   صررل  إلرر 

الرر  إجمرر لل الكميرر   المصررز   إلرر    كمرر  %1 السررع زي  انسررب   %2  مررا ثرر  الك يرر  انسررب 

إا    لير ا ز الم 133.24لف طا  بقيمر   صرل  إلر  أ 211ه   الالزاا مجتمع  اكث  ما 

معين  أزى إل  إلح ق الض   بر لم ا عيا بسرا  األ مر  أس اق ت كي  تصزي  الحمضي   فل 

فت  األف  ألس اق تصرزي ي  جزيرز    ل  الاز مال   التصزي ي األخي    فقزاا معظ  األس اق 

 (.3111)التج    ال  اعي  الس  ي   تس ه  فل تصزي  ف    اإلنت   ما الحمضي   الس  ي 

 :التصنيع ....5

تتمت  س  ي  بمي   نساي  فرل إنتر   الحمضري   المن سرب  ل سرته   الطر     لريس التصرني   

الحمضي   نسراي   ممر   فل س  ي  مشكل  كاي   ت تبة ب  تف   أسع    ت اج  صن ع  العص   

يجع  صن ع  العص     الم ك ا  محلي   م تفع  التكلف   منخفض  ال بحير  مق  نر  ب لعصر    

عا حيث تقتص  المنتج   الن جم   ( 3111  الم ك  ال طنل للسي س   ال  اعي المست  ز  )

ا غ لايرر  اإلنترر   يررت  اسررتخزام  مب شرر   كأصررن ف أكمرر    تصررني  الحمضرري   علرر  العصرر   
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 تعز مجم ع  الح ام   الك ي  ف     الم   ز   الف لنسي  أفضر  انر ا  الحمضري     م  ز 

 (.3111 )حاي   المن سب  للعصي  نظ ا  ال تف   نسب  العصي  فيه 

الاز أا تغطل المايع     العص     استخ ا  ال ي   مجزي ما أج  أا تك ا عملي  تصني  

، تمنه   تكلف  إنت   العصي   ال ي   ااتزا   ما ش ا  الثم   ما أ   الم  ع  إل  اير  المنر

سرر اق الخ  جيرر    لكررا مررا خرر   الز اسرر   التررل قرر   اهرر  الم كرر  الرر طنل للسي سرر   فررل األ

قرر   التخرر يا  التصررني  فررإا المالرر  الصرر فل الرر   ال  اعيرر  تارريا أنرر   بعررز خصرر  تكرر ليف الن

   هر ا المالر  لرا  .س/كر  3يمكا للمصرن  زفعر  للمر ا   مق ار  الكيلر  غر ا  ال احرز أقر  مرا 

حترر   لرر  ك نرر  ك مرر  الم  عرر  فررل طرر   اإلنترر   يكرر ا قرر ز ا  علرر  تغطيرر  تكرر ليف اإلنترر   

 ب لترررر لل فررررإا معظرررر  اإلنترررر   مررررا  (.3111  الم كرررر  الرررر طنل للسي سرررر   ال  اعيرررر )الن ضرررر، 

   مررا  الحمضرري   يجرر  أا ي جرر  نحرر  اإلنترر   الطرر    المعررز ل سررته   المحلررل  التصررزي

الحمضي   فرل سر  ي   حيرث ي جرز  ج  ا  صغي ا  ما قط   الممكا أا يشك  إنت   العصي  

فررررل سرررر  ي  سرررربع  مع مرررر  إلنترررر   العصرررري  تقرررر   اإنترررر   مكثفرررر   الا تقرررر    الك يرررر  فرررر    

صرررر لح  للتصررررزي  مررررا الغيرررر  هرررر   المع مرررر  أا تقرررر   بشرررر ا  األصررررن ف بإمكرررر ا     الليمرررر ا 

علر    اعرر   لمرر ا عيا  كمر  يمكررا تشرجي  امعق لرر  تغطرل تكرر ليف اإلنتر   المر ا عيا  بأسرع  

 . األصن ف الص لح  للتصني  كعص  

 الدليل عل  باالعتماد  الزراعية لألسر المستدام العيش سبل أصول مفهوم 1.1

فررل منهجيترر  علرر  أصرر   سررا   اعتمررز هرر ا البحررثDFID:  الدوليةةة للتنميةةة االرشةةادي

العي  المستزا   ف  الزلي  اإل ش ز  للتنمي  الز لي  لر ل  الارز مرا إلقر   الضر   علر  مفهر   



26 

 

ه   األص    ف  هر ا الرزلي   التطر ق إلر  أهمير  هر   األصر    ز  هر  فرل تحسريا المسرت ى 

 المعيشل للسك ا ال يفييا  فل تحسيا اإلنت جي .

للتنميررر  علررر  تع يرررف أصررر   األسررر    تقسررريمه  إلررر  خمسررر  أنررر ا  مرررا اإلزا   الز ليررر  عملررر  

 اآلتل:  التل سيت  ت ضيحه  فلص   األ

 العمرر  علرر   القررز    المع فرر  المهرر    البشرر    المرر    أس يضرر : البشةةرية ألصةةولا 1.1.1

 .المختلف  العي  سا  أس سي   اتب   ما األس   تمكا  التل مع    الجيز   الصح 

 مرررا هررر ا يظهررر     ج زترر  العمررر  علررر  القرررز   تعكررس  ج زتررر  البشررر    المررر    أس مسررت ى  إا

 زا   اإل القيررررررر ز  علررررررر   القرررررررز   الصرررررررحي   الح لررررررر  المهررررررر     مسرررررررت ى  االسررررررر   حجررررررر  خررررررر  

(DFID,2001 ).    يعرز   فإن  ح ج  أس سي  لتحقي  سا  العي   كم  يعز  أس الم   البش

مرؤتم  ) تعرز بعرزا  مرا أبعر ز الفقر  اعت   الصح   نقرص التعلري  حيث أا  ال ق  انفس هزف   

 ب لتر لل فرإا التغلر  علر  هر   الظر  ف يعرز هرزف   مرا أهرزاف سررا    (3111 مر  المتحرز  األ

تعررز مطلبرر   مهمرر   لل صرر   إلرر   القررز   علرر  العمرر   الصررح  الجيررز   المع فرر  أا  كمرر   العرري 

أص   سا  العي  األ بع    ل ل  فإا أهميته  ليس فقة مرا خر   تحقيقهر   كف يتهر  ار  مرا 

 .(DFID, 2001) قي  سا  العي  المستزا خ   ت اكمه   تأثي ه  اإليج ال عل  تح

: يقصرررز ب ألصررر   الطايعيررر  المخررر  ا الطايعرررل مرررا مصررر ز  الطبيعيةةةة األصةةةول 1.1.1

األصرر   الطايعرر  كرر أل    الميرر    الغ برر    الخررزم   التررل تقررزمه   التررل تسررتخز  مررا قارر  

  (.DFID, 2001) تحقي  سا  العي  المستزا أج  البش ي  ما 

 أن اعه  فمنه  األص   غي  الملم س  ك له ا  هن   تف    كاي  ايا األص   الطايعي  

ال  اعل   التن   الحي    منه  األص   الملم س   التل تستخز  بشك  مب ش  فل اإلنت  
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مهم  جزا  لل يا يستخزم نه  للحص   عل  مص ز  األص   ه   إا   ك أل    المي  

تعتمز أنشطته  عليه  ك لم ا عيا  السك ا ال يفييا  ال يا عيشه  بشك  ج  ل أ  كلل  أ 

خزم   الغ ا  أا أا أهميته  تص  ألبعز ما  ل   حيث    ال يا يعمل ا ب لغ ب    كم

 الاي   ال يمكا إنت جه  إال ا اسط  األص   الطايعي    حت  أا الصح  الجيز  لألص   

ه ا  نتيج  الك ا ث الطايعي  أ  البش ي  ستع نل فل المن ط  التل تق  فيه  ج ز  ال

   ب ل غ  ما أا فه  الع ق  ايا (Mackenney et.al, 2002) النش ط   الصن عي 

الطايعي   الصح  تبق  محز ز  لكنه  مهم  حيث أنن  نعتمز عل  األص   البش ي  األص   

الع مليا فل التنمي  ال يفي   ك  ا جه زه   لكا    ه  صي نت األص   الطايعي عل  للحف ظ 

القل  عل  األص   الطايعي  أصب  م جه   ال   فل حيا أاعل  ان   األص   الطايعي   

ص    ع قته  م  بقي  األص   التل تؤز  از  ه  إل  تحقي  سا  كيف تستخز  ه   األ

 (.DFID, 2001) العي  المستزا 

: تمثررر  المصررر ز  الم ليررر  الترررل يسرررتخزمه  النررر س لتحقيررر  أهرررزاف الماليةةةة األصةةةول 1.1.1

معيشته   تتضما األص   الم لي  جمي  أن ا  الترزفق    األسره   المخر  ا  الترل تسر ه  فرل 

فررل مح  لرر  لتقليرر  الع ا رر  لل صرر   إلرر  تحقيرر   عمليتررل اإلنترر    االسررته   علرر  حررز سرر ا 

ريع زلهر   مر  ف  السري ل  النقزير  أ اتر  أا   حيرث  أهزاف سا  العري  المسرتزا ا النر س مرا يمكر

 (.DFID, 2001) اعتم ز است اتيجي   سا  العي  المختلف 

حس  الان  الز لل    الحص   عليه أتقس  المص ز  الم لي  التل يمكا للم ا عيا امت كه   

 اإل ش ز  للتنمي  الز لي  إل  ن عيا ما المص ز : الزلي  
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فهرل    الن   المفض  ما األص   الم لير  هل  األسه  المت ف    الق  م  عل  الت في  - أ

   تك ا بأشك   متعزز  ال تنط   عل  االعتم ز عل  اآلخ يا فل ح   الح ج  إليه 

  كمررررر  يمكرررررا كررررر لمج ه ا   الم شررررري ك لنقرررررز  ال زا ررررر  المصررررر في   األصررررر   السررررر  ل  

 الحص   عليه  ما المؤسس   التل تقز  اال تم ا.

تق عرررررزيا للم المع شررررر    الترررررزفق   الم ليررررر  المنتظمررررر :  تتضرررررما الرررررزخ  المكتسررررر  -  

ه   التزفق   تمكا الن س ما   ب نتظ  ما الخ     التح ي   المنتظم  ما الز ل  أ  

اسرررتثم  اته   حيررث أا االسرررتثم  ا  تحترر   إلررر  مصررر ز  االعتمرر ز عليهررر  فررل خطرررة 

 م لي  زا م .

أن ا  أخر ى مرا إل   يمكا تح يله    إا األهمي  الكا ى لألص   الم لي  فل أنه  متن ع 

مثر  شر ا  الغر ا  لتحقير    المسرتزا  اسرتخزامه  لتحقير  سرا  العري    كم  يمكرااألص  

المنظمرر   التررل فررل كثرر  فع ليرر  فررل المشرر  ك  أتسرر ه  فررل جعرر  النرر س     مررا الغرر ا لاأل

صر   الم لير  قرز تكر ا أقر  تضر  السي سر    تحكر  ال صر   إلر  بقير  األصر  . لكرا األ

 لفق ا  قرررز يفتقررر  ا إلررر  أنررر ا  أخررر ى مرررا األصررر   غ يررر  فرررل األهميررر  فررر  إت حررر  للفقررر ا 

  للتجر     التنميرر  األمر  المتحررز مررؤتم  ) مر  التررل تمكرنه  مررا الحصر   علرر  ال ك لمع فر 

3112 ) (DFID, 2001). 

: تعررر ف األصررر   االجتم عيررر   فررر  مرررنه، سرررا  العررري  االجتماعيةةةة األصةةةول 1.1.1

التررل يسررتخزمه  النرر س إلنجرر    تحقيرر  أهررزاف سررا  المسررتزا  بأنهرر  المرر ا ز االجتم عيرر  

ع قررر   االجتمررر عل الع قررر  اررريا العمررر    الررر اعيا   تتضرررما شررربك   التررر ابة     عيشررره 

ك ل   .التل ت يز الثق   ت س  ف ص عمله  م  بعضه  إلنج   أهزافه الصل  ايا األف از 
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 فرر از فررل المؤسسرر    المنظمرر   ال سررمي   فرر  معرر يي  معينرر  تفرر  تتضررما عضرر ي  األ

ع قر   الثقر   التعر  ا الترل تسره  لت ام   محرزز  علر  األعضر     مرا أشرك له  أيضر   ا

إا عضررر ي  األفررر از قرررز تسررر ه  فرررل  .التعررر  ا المشرررت    الترررل تسررر ه  فرررل تقليررر  التكررر ليف

 مش  كته  الفع ل  فل اتخ   الق ا ا  المتعلق  ما خ   ال ص   للمؤسسر   الترل تسريط 

 الترل تحكر  ال صر   إلر  بقير  األصر    كمر  مرا   عل   س  السي س   المتعلقر  بر ألف از

 .ا تس ه  فل تع ي  ع ق   الق اب  ايا األف از المتع  نياأشأنه  

التل ت بة بقي  األص   األخر ى إا  أس الم   االجتم عل يعز المنت، للهي ك   العملي   

التعر  ا قررز تعرر   . فمررث   ع قرر   س المرر   االجتمر علأهرر   الهي كرر  قرز تنررت،     بر لعكس

إلق مررر  المنظمررر    المؤسسررر   مرررا خررر   معررر يي  مختلفررر  تحرررزز  فررر  مصررر ل   الفررر ص

األفر از  مسر همته      فل ال ق  نفس  فإا المنظمر    المؤسسر   تعر   ز  المجم ع  

   ترأثي  علر  بقير  األصر   مرا خر       هر فل  س  السي س   الترل تعكرس مصر لحه 

تحسيا كف    الع ق   االقتص زي  قز تس ه  فل خف  تك ليف العم   ي ز  زخ  األفر از 

 . معزال  االزخ  

يقصررز اهرر  الانيرر  التحتيرر  التررل تعتارر  الق عررز   :(الماديةةة) الفيزيائيةةة األصةةول 5.1.1

يحترررر   إليرررر  النرررر س لررررزع   بنرررر   سررررا  العرررري    البضرررر    التررررلاألس سرررري  إلنترررر   المرررر از 

 .المستزا 

تشم  الاني  التحتي  التغي ا  فل الاي   الم زي  التل تس عز الن س عل  مق ال  احتي ج ته  

ه  مك ن   الاني  التحتي  الض   ي  لان    زعر  سرا  أ ما     ي ز  مقز ته  عل  اإلنت    

 شربك     المير   النظيفر  الصر لح  للشر   تر ف   معق لر   بأسع  : النق  العي  المستزا 
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مقا ل   االتص ال   القز   عل  ال صر   إلر     الط ق  النظيف   بأسع  الص ف الصحل

 نظ   المعل م  .

عرررا الانيررر  التحتيررر  ب لبضررر     الخرررزم   الترررل يسرررتخزمه  النررر س ز ا الرررزف   يعاررر كمررر   

مزازا  الط ق (   بعر  الخرزم   الترل يرت  المب ش  للحص   عليه   )ك ستخزا  الط ق  ا 

 ال ص   إليه  عا   س   يت  زفعه  ) س   الخزم   فل األس اق(.

مث  عز  القز     انخف   المست ى المعيشلعز  ت ف  الاني  التحتي  أحز مؤش ا   يعزر  

علرر  الحصرر   علرر  الخررزم   ك لميرر    الط قرر   كمرر  أا ضررعف الانيرر  التحتيرر  قررز يمنرر  

فمرررث   عرررز   جرررر ز   علررر  التعلررري   الخررررزم   الصرررحي   مصررر ز  ت ليرررز الررررزخ   الحصررر  

كمرر  أنرر  يررؤخ   ي يررز مررا   الط قرر   قررز يمنرر  أ  يررؤخ  حصرر   المرر ا عيا علرر  األسررمز 

كمررر  ترررؤث  الانيررر  التحتيررر  علررر  تكلفررر  الحصررر   علررر  بقيررر   .تكلفررر  نقررر   تسررر ي  اإلنتررر  

س الم   البش   يستخز  الم يز ما ال ق   الجهرز لتلاير  الح جر    ل  فإا  أاألص    ك

  اإلنت    ال ص   إل  األس اق. األس سي 

 مسةةةةتوى  تحسةةةةين فةةةةي ودورهةةةةا األسةةةةرة وممتلكةةةةات أصةةةةول أهميةةةةة 1.1

   :المستدام العيش سبل وتحقيق الريفيين للسكان المعيشة

الارز مرا التطر ق إلر  ز   هر   األصر    األسر   صر  أ مفه   عل  الض   إلق   بعز

مثرر   ال  اعرر  ت اجرر  التررل التحررزي    ارر   ت   حيررث  فررل تحسرريا معيشرر  السررك ا الرر يفييا

 إعرر ز  ضرر     الطايعيرر  المرر ا ز  تررزه   الط قرر   نررز   المنرر    تغيرر  السررك نل النمرر 

 المرر ا عيا  تمكرريا اإلنترر   تحسرريا عررا المسررؤ ل   المؤسسرر   السي سرر   فررل التفكيرر 

 .(FAO, 2010) الصغي   الحي  ا  أصح  
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 كايرر   اسررتثم  ا  إلرر  سرريحت   الن ميرر  الالررزاا فررل ال  اعررل القطرر   فررل االسررتثم   إا

  االجتمر عل   المر لل المر ز  الفي ير  ل   الطايعرل البشر    المر    أس فرل  مت اصل 

مزخ    عل  الحص   مع م   تك ليف انخف     الحك م تضما اأ المه   ما

مك ني  المنتج    تس ي اإلنت     علر   الحصر    الطايعير  المر ا ز عل  الحص    ا 

ه   الم ا ز     استثم  ما جه  االجتم عي   الخزم     التعلي   التز ي   المعل م  

 صرري ن  أجرر  مررا كرر ف   تم يرر  ترر اف  يتطلرر   هرر ا  ب لشررك  األمثرر  مررا جهرر  أخرر ى 

  حيرث (3112  األمر  المتحرز  للتجر     التنمير  )مرؤتم   االسرتثم  أجر   مرا المر ا ز

مرا خر   تحسيا المسرت ى المعيشرل تلع  ال  اع  فل الالزاا الن مي  ز  ا  حي ي   فل 

تزع  إنت جير       ي ز  اإلنت جي  ال  اعي   التل از  ه  تؤث  عل  زخ  األس    التغ ي 

يررؤث  علر  صررح  المرر ا عيا فهرر  أا انخفرر   المسرت ى المعيشررل مررث   العمر   حيررث 

ممر  يرؤز  إلر  انخفر     إم  يؤز  إل  فقزاا أي   العم  أ  تقلي  القز   عل  العمر 

فرر ص الصررح   علرر  قررز   األسرر   ال  اعيرر  فررل االسررتف ز  مررا يررؤث  كمرر  أنرر   اإلنترر  

 التعلرررري   شررررر ا  المررررزخ   فرررررل ال قرررر  المن سررررر  الكتسرررر   م جررررر زا  جزيررررز  فرررررل 

 ب لترر لل فررإا انخفرر   مسررت ى الع امرر  البشرر ي  يررؤث  سررلب   لرريس فقررة علرر    الم  عرر 

    هررر  سرررا  فرررل انخفررر   اإلنت جيررر  ال  اعيررر المسرررت ى المعيشرررل للسرررك ا الررر يفييا اررر

FAO, 2010).) 

في تحسين مستوى المعيشة للسكان  البشرية األصولأهمية  1.1.1

 مسأل هل  الن مي   الالزاا س  ي  ت اج  التل لتحزي  أه  ا ماإا : الريفيين

  البش ي  الم ا ز استثم   أهمي  تا  هن      المحز ز  إمك ن ته  ما القص ى  االستف ز 
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 التخلف عا الن تج  الفج   ل ز  التنمي  عملي  فل أكث  بفع لي  تس ه  اأ يج   التل

 عل  ال غ  ما أا التغي ا  الج  ي  التل يشهزه   (.3112  )مؤتم  العم  الز لل

جزيز  لكا فل ال ق  نفس  قز تؤث  عل  احتم ال   االقتص ز الع لمل تنت، ف ص   

فل ال ق     أم   الم ا عيا حالتن   االقتص ز  ال   أصب  مت  حيث أا  التنمي 

 ط ز للتكن ل جي مفل ض   التقز  ال ب لنسب  لم ا عيا آخ ياآما  غي  ك انفس  

األص   الب لغ    ما  ب لت لل فإا المع ف  أصبح    ه  للمع ف قت  ل  بسا  اف

 الم    أس   يؤث كم.(IFAD, 2013) نسب  للم ا عيا  بخ ص  صغ  ه األهمي  ب ل

 يؤث  فه    العم ل  الم   ت  ي  إع ز  خ   ما  ل   األس   زخ  عل  البش   

 خ    ما الزخ  كس  عل  قز   أكث  تعليم     ألفض ف   العم  اإلنت جي  عل 

 األنشط ما العم  غي  ال  اعل إل  استثم   فل   الم ا ز العم   تح ي   الم  ع 

  الث    المح صي  إنت   فل اإلنت جي  عل   كاي  أث    التعلي    كم  أاال  اعي 

ان    أس الم   التعلي  فل  يس ه   كمFafchamp et.al, 1998). ) الحي اني 

االقتص ز   االجتم عل ل  زف  عملي  النم  إ يؤز  تط    أا حيث  البش    التنمي 

 كم   عل  العم   تحسيا مست ي   المعيش  عا ط ي   ي ز  زخ  الف ز  التحفي 

 تع ي  النم    التزااي  المع  ف  بقز ته  عل  الحز ما حز  الفق  ما أق ى  يعتا 

 لكا فل  ي ز  االنت جي   التل از  ه  تؤث  ع  ن عي  الحي      االقتص ز  المستزا 

فكم     ل ي  التل يحتله   أس الم   البش   فل االقتص ز ستع ز ص اع   علي األ

 ألا األ   ث ات   أص  أس سل فل اإلنت   ك ن  الشع   تتص    عل  األ اضل

التنمي  االقتص زي   االجتم عي  إحزاث س سل فل أالبش   ع م   لعنص  ل  اك
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 تط ي  معزال  نم ه   تحسيا كف  ته   ف لتنمي  االقتص زي  تعتمز عل  تنمي  

أا   كم  المه  ا  لأليز  الع مل   عل  تطاي  أس لي  جزيز  فل مج   ال  اع 

  أس الم   الق ى الع مل   نم ) النم  االقتص ز  يعتمز عل  عملي  التنمي 

 أس سل المه  ا  تط ي  اأ الز لل العم  مكت  ايا كم    المعل م   المت ف  

   ي ز  المعيش  مست ي   لتحسيا ه   مصز  از  ه   اإلنت جي   اإلنت جي  لتحسيا

  .(3112  الز لل العم  مكت ) النم 

فةةةي تحسةةةين المسةةةتوى المعيشةةةي  االجتماعيةةةة األصةةةولأهميةةةة  1.1.1

 يررؤث  ألنرر   فعرر ال   مررؤث ا   عرر م    يعررز االجتمرر عل المرر    أس إا :للسةةكان الةةريفيين

 يسررررر عز فهررررر   التنميررررر  تحقيررررر  أجررررر  مرررررا التنظررررري  علررررر  ال يرررررف سرررررك ا قرررررز   علررررر 

 مر  عر ز   الترل المشرت ك   همر مه  قضر ي ه  لط ح  التجم  الت ابة عل  المجم ع  

 علر  يرؤث  حيرث تر أهمي تار    هنر  .فيهر  ط ف    الخ ص  القط   الز ل  ما ك  تك ا 

 نح  عل  التنم ي  ب لمه   القي   عل  يس عز فه  ي  التنظ عل  ال يفييا السك ا قز  

 سك ا  معيش   ظ  ف مست ى  تحسيا عل  العم عز ي كم    الفع لي  ب لكف    يتمي 

  التنمي  فل الع مل  للمنظم   أس سي  أهزاف    التحسين   إزخ   فل  االستم ا  ال يف

 تقرررزي   إلررر  االجتمرر عل المررر     أس ال يفيرر  التنميررر  حرر   الرررز لل الانرر   يشررريكرر ل  

 عر ز  لكنهر ( الطايعرل المر    أس) ب أل   تحظ  قز بأنه  ال يفي  المن ط  أل ض  

( االجتمررر عل المررر    أس)  المنظمررر   (البشررر    المررر    أس) المهررر  ا  إلررر  تفتقرررز مررر 

 مرررا األصررر   هررر    تحمرررل م زيررر  أصررر   إلررر  الطايعيررر  المررر ا ز اتح يررر  تقررر   الترررل

تتطلررررر  االسرررررت اتيجي  الن جحررررر  للتكثيرررررف حيرررررث   (3112  )الانررررر  الرررررز لل الترررررزه  
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 المؤسسررر     يرررز جالمسرررتزا  حرررز ث تغييررر  جررر ه   فرررل إزا   المعررر  ف التقليزيررر   ال

 ف  السي سرررر   شررررت   مررررا الرررر    أا ترررر  للسررررك ا الرررر يفييا  تنميرررر  القررررز ا   ال يفيرررر 

 (FAO, 2010تزفعه  للمش  ك  فل تنمير  التكثيرف المسرتزا  )لالح اف  لسك ا ال يف 

ا نقرررص قرررز   األزا  لرررزى المؤسسررر   يعرررز عررر م   ه مررر   فرررل قطررر   أينررر  الفررر   ا  قرررز

 علرر     يحررز مررا فع ليرر  السي سرر   علرر  المسررت ى المحلررل  ال  اعرر   الالررزاا الن ميرر 

 المررزخ     س سرري كف  تهرر  مررا حيررث ترر في  الكميرر   الجرر ز  فيمرر  اتعلرر  برر لم ا ز األ

 القررررز ا  اكمررر  أ .ز   شررر ز  كفرررر    حصررر   المرررر ا عيا علررر  تلررر  المرررر ا التم يررر   اإل

 لكشررف ج ه يرر    عنصرر ا   تعررز (االجتمرر عل المرر    أس)  المرر ا ز  المؤسسرري  التنظيميرر 

)مكترر  العمرر   المجتمرر   تفترر  لبشرر   ا  أ الطايعررل المرر   سأ   فررل الضررعف مرر اطا

 (.3112 الز لل 

في تحسين المستوى المعيشي للسكان  الطبيعية األصولأهمية  1.1.1

 استخزامه  لكف    الحقيقل المؤش  الم   ع    األ إنت جي  تشك  :الريفيين

 الز   معظ  فل الس  ز   األ   اع  نمة عتا ي    ال  اعل نت جلإلا النش ط  لنت  ،

 س لي أ تف    نتيج   ال  اع  فل الغل  مت سة تب يا فل ال  يسل الع م  الن مي 

حيث أا  .(Mackenney, 2002) التقني  الح    استخزا   المع ف  ال  اع 

 ما بسيط    ج  ا   إال تا   ال  أهميته  ما ال غ  عل    الاي ي  المن خي  الظ  ف

 هن   أا إ   ال  اعي  المح صي  معظ  إنت جي  ما مقا ل  نس  تحقي  فل القص  

  اضلاأل ما ال اسع   المس ح   ال اهن  الفعلي  نت جي اإل ايا  اسع  فج  

 بع  إنت جي  فل  اض  زلي  ال األ اضل لتل  الممكن  نت جي  اإل  الم   ع 
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 نت جي اإل تت ا ح إ  بح ثال  محط   اال ش ز حق   فل تتحق  التل المح صي 

 أ  الك من  نت جي اإل ط ق ته  ما %31-33  اضلاأل ما للعزيز الح لي  الفعلي 

 .(FAO, 2010) أضع ف 4-3 اإلنت جي  مض عف  ب إلمك ا

 األ ضرررري  المرررر ا ز حم يررر  علرررر  العمرررر  يتطلررر  اإلنت جيرررر  مررررا م تفعررر  مسررررت ي   تحقيررر  إا 

 التكميلررررل الرررر    فررررل الت سرررر  يمكررررا حيررررث   صرررري نته  اسررررتخزامه   ت شرررريز  تنميتهرررر   الم  يرررر 

 المعرررر  ف  تطرررر ي   تنميرررر   زعرررر   الحزيثررر  اإلنترررر    مررررزخ   التقنيرررر    اسررررتخزا   الحرررزيث

  الع  لير  الحير  ا   زعر  الحير  ا  نظر   تطر ي   ال  اعرل ،تللمنر  التقنير   ال  اعير  س سي األ

األصرررر       للمرررر ا عيا الميسرررر   القرررر     تررررأميا اإلقرررر ا  مؤسسرررر    هيكلرررر  تأهيرررر   ا عرررر ز 

فقررة مررا أجرر  القيرر   ب ألنشررط  اإلنت جيرر  مب شرر    لكنهرر   تكمررا أهميتهرر  الطايعيرر  كرر أل   ال

 (.3112 )األم  المتحز   كضم ا للق    أيض   

 :في تحسين المستوى المعيشي للسةكان الةريفيين المالية األصولأهمية  1.1.1

 الانير  التحتير  ال يفير   الخرزم   الم لير   اإلنتر     إا التنمي  ال يفي  تعن  بر لنم  االقتصر ز 

   االسررتثم   فررل المنرر ط  ال يفيرر مررا الغرر ا ل مهم   لتحقيرر  األ التم يرر  ال يفررل يعررز  ال  اعررل

حيرث أا تر ف   أس المرر   ضر     لشر ا  المعررزا  الجزيرز   شر ا  مررزخ   اإلنتر   ال  اعررل 

كمررر  يسررر ه  فرررل تخفيرررف حرررز  المخررر ط  مرررا خررر   إزا      شررر ا  األصررر   األخررر ى كررر أل  

 .(Plakurthi, 2005) الم   ع  المخ  ا  ت سي  المس ح  

تقررز  للمررر ا عيا  السررك ا الررر يفييا هرررل  إا أهرر  األهرررزاف ال  يسرري  للخرررزم   الم ليرر  الترررل

مصرلح  ال  اعر    ينرحيرث ا  ت  يزه  ب لم    الخرزم   الترل يحت ج نهر  ل ير ز  مك سراه 

أا الفق ا  فل ال يف ليس ا فق ا  بسا  عرز  قرز ته  علر  إزا   المر   ار  ألنهر   FAOفل 
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ا الت كير  فرل مجر   األمر ا  ال يقتصر  فقرة علر  الج نر  أال يملك ا الم   أص    كمر  

 الترل   لر  ج نر  ال  اعر إال  اعل ا  يتضما ك ف  ج ان  التنمي  ال يف    ي ز  األعم   

رر  ب لترر لل تسرر ه  فررل  يرر ز    ا مررا ت ليررز الحرر ف  االقتصرر ز  لتحسرريا الانيرر  األس سرري تمكر

يرر  ال تتحقرر  إال عنررزم  تكرر ا المنطقرر  تن فسرري  اإلنترر    لكررا فررل نفررس ال قرر  فررإا التنم

 ا الجهرررر ز الما  لرررر  لجعرررر . إ ال يفيرررر  قرررر ز   علرررر  جرررر   االسررررتثم  ا    ؤ س األمرررر ا 

شررزر  تعرر   الررزخ   سرر  ال يفيرر  تصررطز  بمع قرر   أهمهرر الخررزم   الم ليرر  فررل متنرر    األ

إض ف  إل  التقلب   الز  ي  فل أسع   السرل    اإلنت  مزخ    ا تف   أسع      للمخ ط

 أ  خس    للم ا   تك ا  ا  أث  كاي   تقل  ما مزخ ا  الم ا    قز ت  عل    ال  اعي 

 (.  FAO, 2005) االقت ا 

في تحسين المستوى المعيشي  )المادية( الفيزيائية األصول أهمية ..5.1

) نت   ال  اعلإل  ا تب ط  ثي  م  ا اإا األص   الفي ي  ي   :للسكان الريفيين

DFID, 2001)ت  ز اإلنت   ال  اعل فقة  ال يف ال (  حيث أا الاني  التحتي  فل

ا    تس ي  المنتج   نت   ك لط ق  االتص ال   الط ق   نظ  ال   ب لش  ط ال  م  لإل

إنه  ت  ز  اخزم   التعلي   الخزم   الطاي   التل ت تبة بشك   ثي  اج ز  العم  

 (.Lui ad Li 2009 ,) ال  اعل ك لمؤه   الثق في   العلمي 

 :التقنية الكفاءة مفهوم 5.1

  الكف    التقنل  التغي  المزخ    نم : هل خ اص اث ث اإلنت   مخ ج   نم  يتأث  

ايا  نفس ما إنت   ألقص  ال ص   عل  القز   التقني  الكف    تعنل .(Job, 2012) التقني 

Farrel    ج ز ث ث  مك ن   للكف    فل االقتص ز  ه : الكف    التقني   الكف     1037ع 
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للم  ع  بأنه  ( الكف    التقني  Job, 2012اإلنت جي    الكف    االقتص زي   فل حيا ع رف )

القز   عل  ال ص   ألقص  إنت   ب ستخزا  كمي  محزز  ما مزخ   اإلنت     ب ستخزا  

 التكن ل جي  المت ح    ه ا التع يف يايا أا االخت ف فل الكف    التقني  ايا الم ا   م ج ز.

 المسرتخزم  المر ا ز نفرس مرا ممكرا إنتر   ألقصر  ال صر   علر  القرز  ف لكف    التقني  تعنل 

 (.Idiong, 2013) الم ا ز ما المستخز  القز  انفس تحقيق  يمكا إنت   قص أ قيم   هلأ

 .متج نس ن ت، عل  للحص   اإلنت   مزخ   ت ظيف أ  المستخزم   ز  الم ا

إا تحليرر  الكفرر    فررل ال  اعرر  يارريا أا كفرر    الم  عرر  ترر تبة بمررزى إمك نيرر  المرر ا   ال صرر   

ب سررتخزا  ح مرر  محررزز  مررا المصرر ز   مررزخ   اإلنترر    أ  تحقيرر  المسررت ى إلنترر   محررزز 

 (.Job, 2012  Dhehebi et.al, 2006األفض  ما اإلنت    بأق  التك ليف )

 رفع في ودورها الزراعية لألسر واالجتماعية االقتصادية الخصائق 3.1

 :الزراعي اإلنتاج في التقنية الكفاءة

 الحي     جز  العزيز ما الز اس   بأا الخص  ص االقتص زي  لألس   ال  اعي  مث )حج    

 مست ى الزخ   مص ز  (   الخص  ص االجتم عي  )ك لمست ى التعليمل  الخا    المه  ا  

  FAOأس سي   فل تحسيا اإلنت     ف  اإلنت جي  )  الح ل  الصحي  للم ا عيا( تلع  ز  ا  

3111  Asadullah et.al, 2006  Chang et.al, 2008 .)  يتطل  استخزا

االست اتيجي   الن جم  عا التكثيف   ي ز  اإلنت   حز ث تغي  ج ه   فل إزا   المع  ف 

 اعتم ز التكثيف ليك ا  التقليزي   تنمي  القز ا  للم ا عيا. كم  أا  ي ز  اإلنت    تحسين 

م بح   يتطل   ج ز س ق تتس  ب لكف    ب لنسب  للمزخ    الخزم   فض   عا المنتج   

النه  ي     ل  ألا األسع   التل يزفعه  الم ا ع ا نظي  المزخ   هل الع م  ال  يسل 
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 ه ا   (FAO,2005  Job, 2012ال   يحزز مست ى استخزا  التقني    ن عه   استزامته  )

از    يتطل  تع ي  الكف     التأثي  عل  الخي  ا  المتعلق  ب لتكن ل جي   كم  أا تحقي  

أسع   للمنتج   ش ط مه  لتحسيا اإلنت    فب لنسب  للم ا عيا ال يا يعتمز ا عل  الزخ  

ال  اعل بشك    يسل فإا تقل  األسع   يعنل حز ث تقلب   كاي   فل الزخ    ي ز  

 ,FAO,2010   Kassi et.al ه ا از    يحز ما قز   الم ا عيا عل  االستثم  )المخ ط  

2010.) 

 الزراعةةةةةةةةي اإلنتةةةةةةةةاج تحسةةةةةةةةين فةةةةةةةةي التقنيةةةةةةةةة الكفةةةةةةةةاءة مسةةةةةةةةتوى  دور ..3

   :الريفية لألسر المستدام العيش سبل تحسين في ومساهمتها

 فإا  ل ل  الفقي   ال يفي  المن ط  فل األس  لمعظ  للزخ  أس سي    مصز ا   ال  اع  تعز 

 األس  له   اإلنت جي  لألص   لل ص     سيل  كزاف   تط ي ه  ال يفي  التنمي  استخزا 

 أه  ما   (Janvry, 2001) المن ط  تل  فل مهم    يعز األص   ه   إنت جي   ل ي ز 

 المست ى  تحسيا يمكا كيف ه  االقتص ز  اج ناه  ال يفي  التنمي  عليه  ت ك  التل القض ي 

  (Job, 2012) ال ف هي  لتحقي   ص ال   ال يفييا للسك ا  االجتم عل االقتص ز  المعيشل

  .التغي ا  م اجه  فل الصم ز عل  القز    ي ز  إل  يؤز  اإلنت جي  تحسياكم  أا 

 الكثير  ل جر ز نظر ا   الن مير  الالرزاا فرل ال  اعرل القطر   فرل ج ه ي    ز  ا   تلع  التقني   لكف   ف

 ز  ا   تلعرر  أا الممكررا مررا نرر أ كمرر   منهرر  االسررتف ز  يمكررا  التررل المسررتثم   غيرر  المرر ا ز مررا

 اإلنتررر    يررر ز  فرررإا لررر ل   مرررا خررر   تحسررريا اإلنت جيررر  الفقررر  حرررز  مرررا التخفيرررف فرررل مهمررر   

 علر  يرؤث  ال  اعرل اإلنتر   تعظري  أا كمر   االقتصر ز  التقز  مط ل  ما  احزا   يعز ل اعال  
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  العمررر  إنت جيررر  يرررزع  ارررز     الررر    الغررر ا  تررر في  فرررل قرررز ته   علررر  ال  اعيررر  األسررر   زخررر 

 يسر ه  للعمر   الصرح   اعرت   الفقر  أا حيرث للنر س   ال ف هير  الصرح  تحسريا فل يس ه   

 ,Job) اإلنتر   مخ ج   تخفي  إل  يق ز مم  المؤه   إنق ص  فل العم  ي  أ ضي   فل

2012.) 

 ب لتر لل فرإا الضرغة علر  األ   سر ف ير زاز ممر    النمر  السرك نل كاير ا  ي ا  معز  كم  ال 

سرريؤز  إلرر  الم يررز مررا انخفرر   مسرر ح  ال  اعرر    ينررت، القلرر  إلرر  أنرر  قررز ترر  ال صرر   إلرر  

 الحررز األزنرر  مررا العمليرر   ال  اعيرر  فررل بعرر  المنرر ط   لرر ل  يجرر  تحقيرر  الم يررز مررا نمرر 

 يمكررا زعرر  هرر ا   جرر  تجنرر  انخفرر   زخرر  الفرر ز ال  اعررلفررل  حررز  المسرر ح  مررا أ اإلنترر  

قيمرر  تحقيرر       ت شرريز اسررتخزا  المرر ا ز الم  يرر   األمرر  مررا خرر   اسررتخزا  التق نرر   المتطرر   

خ ص  للمنتج   الترل تسرت ع  الم يرز مرا اليرز الع ملر  المنتجر  فرل المر ا   الصرغي   مض ف  

 مث  الخض    الف اك .

أن  ب العتم ز عل  تحسيا الكف    التقنير   Job, 2012  (Sarwar et. al, 2012)ايا كم  

 ب لترر لل   %00.7إلرر   %14لألسرر  ال يفيرر  الفقيرر   يمكررا أا ترر زاز اإلنت جيرر  لمرر ا عه  ارريا 

% عنرر  فررل حرر   عررز  تحسرريا الكفرر    التقنيرر  12.3يمكررا أا يرر زاز الررزخ  الم  عررل حرر الل 

مست ي   الفق   تحسيا المست ى المعيشل للفق ا  ال يفييا ال از ما  لم ا عه . كم  أن  لتقلي 

 ي ز  اإلنت جي  ال  اعي  لم ا عه    ل  ما خ   تحسيا المسرت ى التكن لر جل المسرتخز  فرل 

 اإلنت   ال  اعل عا   ي ز  الكف    التقني   الت ج  المؤسس تل للفق ا  ال يفييا.
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 التررل تضررما اررز  ه   لتحقيرر  الكفرر    االقتصرر زي أس سررل إا ال صرر   للكفرر    التقنيرر  شرر ط 

اسرررتزام  المررر ا ز  تعررر   قرررز   المنتجررريا علررر  م اجهررر  ظررر  ف السررر ق المتغيررر    ال يررر ز  فرررل 

 التك ليف لمزخ   االنت    المص ع  االقتص زي .

انخف   المست ى المعيشل ال   يع نل من  السرك ا الر يفييا  الر يا يق مر ا ب لعميلر   كم  أا

اإلنت جيررر  فرررل مررر ا عه  سررر ا  كررر ن ا  جررر ال  أ  نسررر   يرررؤز  إلررر  اسرررتخزا  غيررر  كفرررؤ لمصررر ز  

 ل ل  الاز ما تقلي  مست ي   الفق    ير ز  قرز ته  علر  االسرتخزا  الكفرؤ    مزخ   اإلنت  

 .(3112)األم  المتحز       ب لت لل ال ص   ل ي ز  اإلنت    تحسيا الزخ لمزخ   اإلنت 

 :منهجية البحث  8.1

 :الدراسة منطقة 1.8.1

فل إنت    تأتل أهمي  اختي   مح فظ  ال  قي  كمنطق  للز اس  ما ك نه  تحت  الم تب  األ ل 

 فل الس ح  الس     حيث تق  فل النظ   ال  اعل األ   الر   يتمير    الحمضي   فل س  ي

ا  اعررر  الحمضررري   فرررل قسرررم  الشرررم لل فرررل المنررر ط  الق يبررر  مرررا البحررر    يررر    ب ل  اعررر   

الم كررر  الررر طنل المحميررر  فرررل قسرررم  الجنررر بل  كمررر  يررر    ال يتررر ا إلررر  ج نررر  الحمضررري   )

 (.3116  للسي س   ال  اعي 

 قيررر  إلررر  أ بررر  منررر ط  إزا يرر  هرررل: منطقررر  م كررر  المزينررر   منطقررر  جالررر   تقسرر  مح فظررر  ال 

منطقررر  الق زاحررر    منطقررر  الحفررر   تررر    الحمضررري   فرررل جميررر  هررر   المنررر ط   لكرررا انسررر  

 متف  ت .
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 (.  ت    من ط  عين  الز اس  حس  المن ط  اإلزا ي 3الشك  )
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 :اختيار عينة الدراسة 1.8.1

 النظر  بغ    يسل بشك  الحمضي   ا  اع  تق   التل ال  اعي  س ألا ما العين  اختي   ت 

 حج  لتحزيز م  غ ا ق ن ا  إل  االستن ز ت     ا  اعته  تق   التل األخ ى لمح صي  ا بقي  عا

فررل مح فظرر   الحمضرري   ترر    التررل األسرر  عررزز الرر حيررث  الكلررل  للمجتمرر  ب لنسررب  العينرر 

  بتطايررر  أسررر   (27313) 3112ال  قيررر   حسررر  إحصررر  ي   مزي يررر    اعررر  ال  قيررر  لعررر   

المنر ط   ث  تر  اختير   عينر  نسراي  مرا     م ا ع 263 حجمه  عين  لزين  يك ا  م  غ ا ق ن ا 

المرررر ا عيا فررررل كرررر  منطقرررر   حيررررث الغرررر  نسررررب  المرررر ا عيا فررررل منطقرررر   عررررززاأل برررر  حسرررر  

م ا عر    تلتهر  منطقر  جالر  انسررب   136% مرا مجمر   م ا عرل العينر    بعرزز قرز   42الم كر 

م ا عر    أخير ا   47%  بعزز قز   12م ا ع   ث  منطق  الق زاح  انسب  116%   بعزز قز   23

 ع    فقز ت  الت ص  إل  ه   النس  مرا خر   نسرب  م ا 46%  عزز 11منطق  الحف  انسب  

 تر  اختير   عينر عزز الم ا عيا فل كر  منطقر  إلر  العرزز الكلرل للمر ا عيا فرل المح فظر   ثر  

مرا خر   نسرب  عرزز القر ى فرل  لر      نساي  ما الق ى الت بع  للمن ط  األ ب  فل المح فظ 

% مررا قرر ى منطقرر  الم كرر   21   نسررب كرر  منطقرر  إلرر  العررزز  الكلررل للقرر ى ترر  الت صرر  إلرر

% مررا قرر ى منطقرر  10% مررا قرر ى منطقرر  الق زاحرر    12% مررا قرر ى منطقرر  جالرر    22 

الحف    ما خر   ال حرزا  اإل شر زي   حسر  أهمير  تر    الحمضري   فرل القر ى الت بعر  لهر  

الح اجير   ت  جم  العين   ف لق ى التل تر  جمر  العينر  منهر  فرل منطقر  الم كر  هرل ) غر يا  

الشر مي   نهر  العر    ا نر   سرق بيا  سررتم خ   زمسر خ   الهنر ز   فرزي   الك ملير   فطيرر    

(  منطقررررر  جالررررر  )الا جررررر ا    البصررررر   العم  نيررررر الخ ا  يررررر    بكسررررر  جن تررررر   عررررريا الج  يررررر  

    الش اشري عريا الشر قي   غنير   سري ن     القطيلاي    أس العيا  حميمي   العس لي   انجر   
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    يسر  البسر تن   (  منطقر  الق زاحر )عيا العر  س  السرف قي   الفر خ   الح ي   بست ا الب ش 

   (  منطق  الحف  )الس مي   المخت  ي   منجي   الشريقميا  م   معي ب ا زي  حن   اسط م  

 (.كيميا  ق يق   ط ج ن   غ ن ط   الحف   الم ي ع   الحميزي  الشلف طي   م زيز  

 الحقر   تجر نس فرل  تمثلر   معر يي عرز  لر إ ب السرتن ز المسرتهزف  سر ألا اختير   ت ث    ما 

  ط يقرررر  الرررر   المتبعرررر   الثمرررر    اإلنترررر   طرررر   فررررل حيررررث ك نرررر  األشررررج   عمرررر  حيررررث مررررا

 خر   ما المع يي  ه   ما التحق األصن ف الم   ع  حس  أهميته  النساي  فل الحق   ت  

 .الخ اص ه   تمتل  التل العين    اختي   العين  مجتم  عل  أ لل مس  إج ا 

 :البيانات مصادر 1.8.1

 المكتر  يصرز ه  الترل اإلحصر  ي  المجم عر   مرا عليهر  الحصر   تر  :الثانويةة المصادر

 ( NAPC) ال  اعير  للسي سر   الر طنل الم كر   منشر  ا  ز اسر   ك ل  لإلحص    الم ك   

 االسررررتع ن  الرررر  ضرررر ف إلب (  (FAOز اسرررر    منشرررر  ا  منظمرررر  األغ يرررر   ال  اعرررر  الع لميرررر  

 العمرر    اقأ   االنت نرر  شرربك  علرر  المترر ف   المعل مرر    مصرر ز   األجنايرر  الع بيرر  برر لم اج 

 لإلنت  .  التقني  الكف    بم ض    المتعلق  العلمي 

  ت  يعهرر  تصررميمه  اسررتاي ا ترر  اسررتم    خرر   مررا عليهرر  الحصرر   ترر  :األوليةةة المصةةادر

 للتعرر ف  سرر ي  مسرر بعررز القيرر   ب (الحمضرري   م ا عررل)  البحررث مررا المسررتهزف  األسرر  علرر 

 المطل بر  خصر  صب ل تمتر   حقر ال   تمتلر  الترل األسر   تحزيرز العينر  مجتمر  خص  ص عل 

 اي ن    المعل م   الت لي :لا االستاي ا استم   تضمن   للز اس  

 .  معل م   ع م  عا الم ا 
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    معل مرر   حرر   ممتلكرر    أصرر   األسرر    فرر  الررزلي  الررز لل للتنميرر   تضررمن  هرر

 األص  :

األصررر   البشررر ي  لألسررر  : مرررا حيرررث حجررر  األسررر    المسرررت ى التعليمرررل للمررر ا    أسررر ت   -1

  ال ض  الصحل  قز ته  عل  العم  ال  اعل.

مسرر ح  األ   الم   عرر  ب لحمضرري   األصرر   الطايعيرر : متمثلرر  برر أل   )مررا حيررث  -3

 ملكيرر  األ  (   األشررج   )مررا حيررث أصررن ف الحمضرري   الم   عرر   عمرر  األشررج  ( 

  المي   )ما حيث ط يق  ال   المتبع   مص ز  ال  (.

األص   الفي ي  ي   تضمن  الممتلك   الم زي  لألس   ما من     سر    نقر   ممتلكر     -2

اني   المعزا  ال  اعي   شبك   ال   الحزيث   كم  تتضما منتج  ك أل ضل  الث    الحي  

الانيرر  التحتيرر   مررزى ت ف هرر  مررا شرربك   الصرر ف الصررحل  طرر ق الم اصرر    الم اكرر  

 الصحي   ال حزا  اإل ش زي    ت ف  مص ز  الط ق .

األص   االجتم عي :  تتضما االنتس   للجمعي   التع  نير    ير    ال حرزا  اإل شر زي    -4

 ى ت ف  ع ق   التع  ا المتب ز  ايا الم ا عيا فل م اح  اإلنت    التس ي . مز

األص   الم لي :  شمل  مص ز  الرزخ  المتن عر  مرا م ا لر  العمر  ال  اعرل  النشر ط    -3

 غي  ال  اعي   كم  شمل  مص ز  التم ي   التل يعتمزه  الم ا   لتم ي  عمل  ال  اعل.

حت   ان ز المس ح   ط يق  ال    األصن ف ي جز ال   اي اب إلض ف  إل   ل  تضما االست

الم   عر  ب لحمضرري   للم  عر  التررل تمر  ز اسرر  الكفر    التقنيرر  لهر   كمرر  تضرمن  انرر ز 

 كمي  اإلنت    تك ليف اإلنت   ل حز  المس ح .
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 :البيانات حليلت 1.8.1

  النسرر    االتكرر ا    الحسرر اي  ك لمت سررط  ) ال صررفل التحليرر  ب سررتخزا  الاي نرر   تحليرر  ترر 

 للمرررر ا عيا االقتصرررر زي   االجتم عيرررر  الخصرررر  ص لتحليرررر اسررررتخزم   جميعرررر     هررررل (الم  يرررر 

 .المستهزفيا

كمررر  تررر  فرررل هررر   الز اسررر  ز اسررر  ترررأثي  أصررر   األسررر   ال  اعيررر  علررر  الكفررر    التقنيررر  إلنتررر    

  الرزلي  اإل شر ز  الحمضي   حيرث تر  تحزيرز األصر   ب العتمر ز علر  مخمرس األصر    فر

 .FRONTIER 4.1(   ت  التحلي  ب ستخزا  ا ن م، DFIDللتنمي  الز لي  )

 :أثرها دراسة تم التي األصول

 (  ت  األص   البش ي  )ضمن : 

 .ف از األس   ب إلض ف  لأل   األ ( متمث   بعزز أ   حج  األس   ) -

 .األس  متمث   بعم     متغي  كمل (    عم  الم ا   ) -

 .(    متمث   بعزز سن ا  الز اس  ) متغي  كمل المست ى التعليمل للم ا   -

( متغيررر   همرررل    ال ضررر  الصرررحل للمررر ا    القرررز   علررر  م ا لررر  العمررر  ال  اعرررل ) - 

 = غي  ق ز  عل  العم  ال  اعل.1= ق ز  عل  العم  ال  اعل  1حيث:

 (  األص   الطايعي     :)تضمن : 

     .م   عررر  ب لحمضررري   مقرررز ا  ب لرررز ن متمرررث   بمسررر ح  األ   ال (   حجررر  الحيررر    ) -

 .متغي  كمل مقز ا  ب لسن ا   (   األشج  ) عم  -

 =    حزيث )تنقية أ    ا ( 1( متغي   همل حيث:     ) ط يق  ال   المتبع  -

 .=    تقليز 1  
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 ( ) ( متغير  كمرل متمرث      (: تتضما ممتلكر   األسر   )  األص   الفي ي  ي  )الم زي

تمتلكهرر   حيررث تضررمن : عررزز الايرر   التررل  صرر   الم زيرر  التررل تمتلكهرر  األسرر  بعررزز األ

األغنررر    األبقررر     األصررر   المنتجررر  بمررر  فيهررر  مسررر ح  األ اضرررل الترررل تمتلكهررر   األسررر  

المنتجرر  كرر لج ا   ملحق ترر   اآلال      شرربك     حررزيث  ا رر  المرر ع   الطيرر   ك لررزج  

 . س    النق  ما سي    أ  ز اج  ن  ي 

     لك   فل ح   عز  امت كه  1   أ ا ك ا يمتلكه  1ت  إعط   ك  ما ه   الممتلك    ق      

 م ا   .

 (  ت  األص   االجتم عي  :)ضمن:  

غيررررر  = 1= عضررررر  تعررررر  نل  1ث: ( متغيررررر   همرررررل حيررررر   االنتسررررر   للتع  نيررررر   ) -

  .تع  نل

( متغيرر  كمررل متمررث   بعررزز ال يرر  ا     عررزز  يرر  ا  المرر ا عيا لل حررزا  اإل شرر زي  ) -

 إل  ال حز  اإل ش زي .

 (  األص   الم لي  :)  : تضمن  

صرررر ز  الررررزخ  التررررل يمتلكهرررر  ( متغيرررر  كمررررل متمررررث   بعررررزز م   مصرررر ز  الررررزخ  )  -

 .الم ا  

= قرررر ز  علرررر  1( متغيرررر   همررررل حيررررث:   القررررز   علرررر  ال صرررر   إلرررر  القرررر    )  -

 = غي  ق ز .1الحص   عل  الق     
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 :التقنية إلنتاج الحمضياتالكفاءة 

ت  فل ه   الز اس  ز اس  الكف    التقني  إلنت   الحمضي   ما خ   تقزي  زال  االنت   

( حيث ت ض  ه   Stochastic Frontier Production Functionالحز زي  العظم  )

الزال  أفض  المم  س   الفعلي  للعملي  اإلنت جي   التل ينبغل عل  الم ا   ال ص   إليه   

 يعا  عا زال  اإلنت    ف  ه   المنهجي  ب لع ق  الت لي :

   (  )         (1) 

 كمي  اإلنت   المت ق  yحيث: 

  i=1,2,3,4,5ع ام   مزخ   االنت   المؤث   عل  اإلنت  :    

 فل  حز  المس ح  )الز ن (. 2: كمي  السم ز العض   مقز        

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لك   مقز   اآل  تل : كمي  السم ز  

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لك   مقز   الف سف تل: كمي  السم ز   

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لك   مقز   : كمي  السم ز الا ت سل   

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لليت   مقز   كمي  األسمز  ال  اب    :  

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لليت   مقز   كمي  المايزا  الحش ي    : 

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لليت   مقز   :كمي  مايزا  األعش     

 .(الز ن ) المس ح   حز  فل ب لليت   مقز   كمي  المايزا  الفط ي    : 

 ب لز ن . مقز   حج  األ    : 

 حز الخطأ العش ا ل  المك ا ما ن عيا ما األخط   حيث: :   

 حيث:         
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: الخطأ العش ا ل الن ج  عا خطأ القي س فرل اإلنتر    عرا ع امر  عشر ا ي  خ  جر  عرا    

 .  سيط   الم ا   مث  الع ام  المن خي   ه  يت    ت  ي  طايعل  مستق  عا

(  1  1: يعارر  عررا عررز  الكفرر    التقنيرر  فررل اإلنترر    هرر  غيرر  سرر ل   يأخرر  قرري  ارريا )   

 ستق . يأخ  الت  ي  العش ا ل الم

( ما خ   استخزا  زال  تقزي  االحتم لي  SFPFيت  تقيي  زال  اإلنت   الحز زي  العش ا ي  )

 الخ ص  التقني  الكف    للحص  ( Maximum Likelihood Estimationالعظم  )

حيث اقت ح  ه   الزال  بشك  مستق  ما   (Idiong, 2007) له  المحزز   ع ام  ب لم  ع 

   تأخ  شك  زال  ك   ز غ س )الت  ي  الطايعل 1077ع    Lovell  Aignerقا  

 مقط  (  هل زال  غي  خطي  يت  تح يله  إل  خطي  بأخ  ل غ  يت  الط فيا:ال

        ∑    
              (3) 

 = ث ا  المع زل .  حيث: 

 = ث اا  المع م   المؤث   عل  اإلنت  .       

أ   ما أسس منهجي  الحز زي  العظم  لقي س الكف    التقني   التل تق س  ف   Farellيعز 

قت  الم  ع  إل  أقص  إنت   فعلل ك ا يمكا للم ا   قه   المنهجي  انسب  اإلنت   ال   ح

 Bhatta التل تع نل نقص الكف    أا تحقق  فل ظ  نفس المقزا  ما مزخ   اإلنت   )

et.al, 2006    .(Sarwar et.al, 2012 ب لت لل تع ف الكف    التقني  بأنه  النسب  ايا 

 يت  الحص   عليه  ما خ    1  1اإلنت   الفعلل  اإلنت   األمث  المت ق   تأخ  قيم   ايا 

 المع زل :
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 (    )    (     

 (    )    (  )
     (   )        (2) 

 = اإلنت   الفعلل.  حيث: 

        
     = اإلنت   األمث  المت ق . 

 يعا  عا الكف    التقني  كت ب  لخص  ص الم ا عيا  ف  المع زل  الت لي :

Te=                                       

                                                          
(4) 

 حيث:

Te . الكف    التقني : 

 ث ا  المع زل .   =

 مع م    خص  ص األس   المؤث   فل الكف    التقني .ث اا        
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:الدراسة لعينة الوصفي التحليل   1.1  

 :البشرية صولاأل 1.1.1

للمرر ا   مررا خرر    التعليمررل  المسررت ى األسرر    ترر  تقيرري  األصرر   البشرر ي  مررا حيررث حجرر   لقررز

  لرررر  علرررر  مسررررت ى   الح لرررر  الصررررحي  للمرررر ا    قز ترررر  علرررر  العمرررر    ز سررررن ا  الز اسرررر  زعرررر

 يلل:  ف  م   اس ه  الزياأل ب  التل تم  فالمن ط  

ترر  حسرر   حجرر  األسرر   مررا خرر   عررزز أفرر از األسرر   بمرر  فيرر  األ   األ   :حجةةم األسةةرة - أ

 .األس   حس  من ط  الز اس ( ي ض  مت سة عزز أف ز 6 الجز    ق  )

 البحث عينة في الزراعية األسرة أفراد عدد متوسط( 3جدول )

 الكلي الحفة القرداحة جبلة المركز البيان
 135 13 11 113 153 عدد األسر

 5 5 5 1 1 المتوسط
 1011بحث، محافظة الالذقية، : عينة الالمصدر

 مسررت ي   متق  بررر  فرررل منررر ط  الز اسررر   كمررر  الررر  خمسرر  أفررر ازاألسررر     الرر  مت سرررة حجررر

 بعر  أفر از فرل منطقترل الم كر   جالر   خمسر  أفر از فرل منطقترل أحيرث تر ا ح اريا األ ب  

  الترل قرز تكر ا  ا معظ  األس  تتج  للحز ما عرزز األ الزأ يتض  لزين   الحف   الق زاح 

 .المعيشي  الصعب   أ  حم   الت عي  التل تنظمه  الجه   المختص  الظ  ف بسا 

ا  يز  علر  الخار   الترل يتمتر  اهر  مؤش ا  ه م   لزى الم ا عي يعز العم  :عمر المزار   -  

( ايا مت سة عم  الم ا   فرل 7 الجز    ق  )  الم ا   ما خ   م ا لت  للعم  ال  اعل

 .الز اس من ط  
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 البحث عينة في الحمضيات مزارعي عمر متوسط (1جدول )

 الكلي الحفة القرداحة جبلة المركز البيان

متوسط عمر 

 المزار 

 سنة 53 58 11 30 51

 1011بحث، محافظة الالذقية، المصدر: عينة ال

حيث  العين ب لنسب  لمت سة عم  الم ا عيا فقز ال  نس  متق  ب  ايا المن ط  المز  س  فل 

ع مرر     40   كرر ا أصررغ  األعمرر   فررل منطقرر  الق زاحرر  سررن  36الرر  مت سررة عمرر  المرر ا   

 .ع م    61 أكا ه  فل منطق  جال  

 الجررز    قرر    م ا عررل الحمضرري  ترر  ز اسرر  المسررت ى التعليمررل ل :سةةتوى التعليمةةيالم -ج

 .الم ا عيا بحس  عزز سن ا  الز اس ت    ( ي ض  2)

 البحث عينة في الحمضيات لمزارعي التعليمي المستوى  (8)جدول 

 المجمو  الحفة القرداحة جبلة المركز منطقة البيان
 135 13 11 113 153 األسر عدد

 (%كنسبة مئوية ) الدراسة سنوات عدد حسب ينللمزارع التعليمي المستوى 
 0.5 0 0 0 1.1 (سنة 0)أمي

 3)ابتدائي

 (سنوات

3.1 8 3.1 8.1 1.. 
 1)إعدادي

 (سنوات

11.1 15.1 11.1 15.1 11.1 

 11)ثانوي 

 (سنة

18.1 13.1 11.8 11.1 13.3 
 8.3 1.1 1.1 8.5 1 (سنة 11)معهد

 جامعي

ومافوقومافوق 

≥51 

11.1 11.5 13.. 18.5 11.1 

 100 100 100 100 100 المجمو 
 1011بحث، محافظة الالذقية، المصدر: عينة ال

التعليمررل لم ا عررل الحمضرري   فررل العينرر  المسررتهزف  فقررز تارريا تقرر    عنررز ز اسرر  المسررت ى  

حيث ل حظ أا نسرب  األمير  منخفضر  جرزا  الغر  فقرة  فل المن ط  األ ب  ب لمست ى التعليمل
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مرا   نر  النسرب  األعلر ك    اكا جمي  األمييا فل منطق  الم كر .  ن يما مجم  الع 1.3%

   النسررب  األعلرر  لهرر  فررل منطقرر  الحفرر  %23.0 انسررب  اإلعزازيرر حلرر  مررا ف رر  الم    ا عياالمرر

%   ك ن  أكا  نسب  36.7%  كم  الغ  نسب  الم ا عيا ال يا أتم ا الم حل  الث ن ي  43.7

%  أمرر  نسررب  المرر ا عيا الرر يا  صررل ا للم حلرر  الج معيرر  فقررز 30.2لهرر  فررل منطقرر  الق زاحرر  

 .%26.1له  فل منطق  الق زاح   %   النسب  األعل 31.6الغا نسيته  

إا قز   الم ا عيا عل  م ا ل  العم  ال  اعل  :الحالة الصحية والقدرة عل  العمل -د

( 0 الجز    ق  )  تعز ما األص   البش ي  اله م  الصحي  الجيز   التل  زلي  عل  الح ل

 .يايا الح ل  الصحي  للم ا عيا

 البحث عينة في الحمضيات لمزارعي الصحية الحالة( 1) جدول 

 )%( النسبة المئوية التكرار البيان
 11.3 153 قادر عل  العمل

 1.1 1 غير قادر عل  العمل

 100 135 المجمو 
 1011لبحث، محافظة الالذقية، المصدر: عينة ا 

 العم  ال  اعل بأنفسه  فإا  ب لنسب  للح ل  الصحي  لم ا عل الحمضي    قز ته  عل  م ا ل 

 ه ا يع ى    ه س  العم  فل م ا عه  بأنفس   ممما أف از العين  ك ن ا ق ز يا عل   %..07

تش  فل معظ  من ط   ال عل الصحل المن  الخزم   الصحي  األس سي  للسك ا ت ف إل  

يص  ا عل  كم  أا معظ  الم ا عيا م تبطيا بشك  ق   بأ ضه  فه    الس ح  الس    

م  تقزي  المس عز  له  ما قا  أف از أس ته  أ  اللج   إل  نش طه  ال  اعل بأنفسه   ا ل م  

 بع  ما العم ل  المؤج  .
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 أا    سن  36 الم ا   عم  مت سة  بل  أف از  3 ال  األس   حج  مت سة كنتيج  نجز أا 

 ك ن ا  معظمه  بعزه    م  اإلعزازي  الم حل  تم اأ مما ك ن ا الم ا عيا ما  األكا النسب 

 .م ا عه  فل العم  عل   القز   الجيز  ب لصح  يتمتع ا 

 :الطبيعية األصول 1.1.1

ل صفل لألص   الطايعي  لم ا عل الحمضي   فل العين  المز  س  ا لقز ايا التحلي 

 يلل:  ف  م  صف   ه   األص  ام  

ل يتباين حجم الحيازة لدى مزارعي الحمضيات والجدو :الزراعية الحيازة حجم - أ

 ط حجم الحيازة في مناطق الدراسة في محافظة الالذقية:( يوضح متوس11)رقم

 البحث عينة في الحمضيات مزارعي لدى الحيازة حجم متوسط( 10جدول )

 الكلي الحفة القرداحة جبلة المركز البيان

 دونم  6 5.7 5.8 5.8 6.5 زةمتوسط حجم الحيا

 1011بحث، محافظة الالذقية، المصدر: عينة ال

 كرررر ا فررررل المنرررر ط  األ بعرررر    ز نرررر  6 ب لحمضرررري   الم   عرررر  الرررر  مت سررررة حجرررر  الحيرررر   

حيررررث يسرررر ه    األ لرررر ب لز جرررر  الت  يررررث إلرررر  ال  اعيرررر  الحيرررر    حجرررر  نقررررص  يعرررر ز  متق  برررر   

 هرررر   سررررم  ع مرررر  لمعظرررر  الحيرررر  ا  فررررل السرررر ح    فررررل تفترررر  الحيرررر  ا  إلرررر  قطرررر  صررررغي  

 .الس    

سن  1 ت ا ح عم  أشج   الحمضي   الم   ع  فل عين  البحث ايا :األشجار عمر-ب

   الجز    ق  0.473سن  للشج     ب نح اف معي    قز   12سن    بمت سة قز    42 

 .المن ط ( يايا مت سة عم  األشج   حس  11)
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 البحث عينة في الحمضيات مزارعي لدى المزروعة الحمضيات أشجار عمر( 11)جدول 

 االنحراف المعياري  متوسط عمر األشجار الحد األعل  األدن  الحد البيان

 1.11 سنة 18 سنة 11 سنة 1 عمر األشجار

 1011بحث، محافظة الالذقية، المصدر: عينة ال

تتنرررررر   أصررررررن ف الحمضرررررري   التررررررل ي  عهرررررر  : المزروعةةةةةةة الحمضةةةةةةيات أصةةةةةةناف -ج

 ( ي ضرررررررررر  ترررررررررر    األصررررررررررن ف13 الجررررررررررز    قرررررررررر  ) الم ا عرررررررررر ا فررررررررررل مح فظرررررررررر  ال  قيرررررررررر 

  الم   ع  فل المح فظ .

 البحث عينة في المزروعة الحمضيات أصناف توز  (11جدول )

 النسبة المئوية% التكرار البيان
 11.1 55 حامض
 13.1 31 كلمنتين
 ..11 11 ابوصرة
 11 15 فالنسيا
 13.3 31 يافاوي 
 1.1 11 مختلط
 1.1 11 مندرين
 1.5 11 ساتزوما
 0.5 1 ماوردي

 0.5 1 كريب فروت
 0.3 1 يوسفي

 1011بحث، محافظة الالذقية، نة العيالمصدر:  

 الي فر    قرز حر    علر   يتايا أا أصن ف أا  ص    الحر م   الكلمنتريا( 13) ما الجز  

  .عليه النس  األكا  ايا األصن ف الم   ع   ه ا يع ز إل  أسع  ه  الجيز   الطل  الزا   
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عينرر   فررلالحمضرري   حسرر  ملكيررته  لأل اضررل ال  اعيرر    عرر    م اترر    :األرض ملكيةةة -ز

 (.12يايا الجز    ق  ) كم  الز اس 

 البحث عينة في الزراعية األراضي لحيازة تبعا   الحمضيات مزارعي توز ( 11جدول )

 النسبة المئوية% التكرار البيان
 93.8 33. ملكية فردية
 ... 1. استئجار دولة
 11. 63. المجمو 

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

ب لحمضي   إل  الم ا عيا أنفسه   تع ز ملكي  الحي  ا  ال  اعي  الم   ع ( 12ما الجز   )

مرا  %4.3 فرل حريا أا  ما نسب  الحي  ا  التل طبق  عليه  الز اسر  %..03 حيث الغ 

 هرر   األ اضررل تتمير  بق بهرر  مررا منرر ط  السررز ز التررل أق متهرر    الحير  ا  تعرر ز ملكيتهرر  للز لرر 

أ  التع ي  للم ا عيا الز ل  فل معظ  من ط   يف ال  قي   التل ل  يت  الا  بق ا  ملكيته  

 ال يا يق م ا ا  اعته .

يعتمررز م ا عرر  الحمضرري   علرر  طرر ق متعررزز  فررل الرر   حيررث  :المتبعةةة الةةري  طةةرق  -ه

 .( نس  ت    ط ق ال   المتبع  ل   الحمضي   فل مح فظ  ال  قي 14يايا الجز    ق  )

 البحث عينة في الحمضيات أشجار ري  لطرق  تبعا   الحمضيات مزارعي توز ( 11جدول)

 النسبة المئوية% التكرار البيان
 ...8 13. تنقيطال

 3.. .. الرذاذ
 .... .. )الغمر( التقليدي

 11. 63. المجمو 
 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر
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أا معظر  م ا عرل الحمضري   ضرما العينر  المز  سر  قرز اتبعر ا  (14مرا الجرز   ) يتايا لنر 

مرا العينر   فرل حريا  %24.1 ط ق ال   الحزيث ل   الحمضي   حيث شرك  الر   بر لتنقية

 هرر ا يعرر ز إلرر  التسررهي   التررل   %13.3 انخفرر  الرر   التقليررز  بمرر  فيرر  الرر   برر لغم  إلرر 

جررر  التحررر   للررر   الحرررزيث مرررا خررر   القررر    الترررل يقرررزمه  أتقرررزمه  الز لررر  للمررر ا عيا مرررا 

فرررل  كمرر  أا الررر   الرر  ا   اررزأ ينتشرر   مشرر    التحرر   للرر   الحررزيث فرررل المنطقرر  السرر حلي 

 .%2.7 قليل  حيث ل  يتج    نسات  يشك  نسب   اع  الحمضي    لكا م  ا  

الم ا عر ا فرل    الحمضري    الجرز    ال   التل يتبعه  مص ز تعزز ت :الري  رمصاد -و

 .مص ز  ال    الم ا عيا بحس      ( ي ض  ت13 ق  )

 البحث عينة في الري  لمصادر تبعا   الحمضيات مزارعي توز ( 15جدول )

 النسبة المئوية% التكرار البيان
 88.9 3.. حكومية قناة ري 

 ..1. .. بئر
 8.. 9 مياه خزان

 11. 63. المجمو 
 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

النسررب  األعلرر  تعرر ز للرر   عارر  قنرر ا  الرر   اآلتيرر  مررا السررز ز حيررث أا  (13) يارريا الجررز  

لكا م  ا  بعر  المر ا عيا يعتمرز ا علر  مصر ز  أخر ى   ما مص ز  ال    %..22شكل 

ر  قنر ا  الر      يع ز السا  إلر  أا لل    تصر  إلر   البعيرز  فيضرعف ضرل المير   منهر     إمر

 اضرريه  فررل ازايرر  خررة الرر    أ  بسررا  انسررزازه  أأ اضرريه  حيررث يسررتح   عليهرر  مررا تكرر ا 

 .بسا  األ س   التل تحمله  مي   ال   اآلتي  ما السز ز عا  ه   القن ا 
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ال  مت سة حج  الحير    الم   عر  ب لحمضري    :الطايعي  ألص    ب لنسب  لنجز أن كنتيج  

  سرن   كمر  اتصرف  األ اضرل بمسرت ى خصر ب  مت سرط 12ز ن    مت سة عمر  األشرج   6

  كم  أا نسب  المر ا عيا المتبعريا ألسر لي  %74حيث الغ  نسب  األ اضل جيز  الخص ب  

الم ا عيا اعتمز ا فل ال   علر  قنر ا  الر    معظ    %21ال   الحزيث  صل  ألكث  ما 

 الحك مي  المنتش   فل من ط    اع  الحمضي  .

 :(المادية)الفيزيائية األصول 1.1.1

تر  ز اسر  عرزز مرا األصر   الم زير  لم ا عرل  األصول المادية لمزارعي الحمضيات: -أ

  .(16الجز   )كم  ه  م ض  فل الحمضي   

 الدراسة عينة في الزراعية لألسر المادية األصول( 13) جدول

 لكليا الحفة القرداحة جبلة المركز البند

 135 13 11 113 153 األسر عدد

 1 الكلي األصول عدد

 3 5 3 3 1 ةالممتلك األصول متوسط

 %1 منزلألكثر من  ممتلكينلا نسبة

 11 1 11 11 11 (دونم) األرض مساحة متوسط

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

  أصر   تسرع األص   الممتلك  ست  أص   ما أصر   ال  مت سة  (16) لجز  ما خ   ا 

مررا حيررث    امررت   األسرر  لألصرر   فررل منرر ط  العينرر  متق  برر      كرر ا معررزم زيرر  ترر  ز اسررته 

الممتلكرريا ألكثرر  مررا حيررث الرر  نسررب   .ختلررف مررا حيررث نرر   األصرر   الممتلكرر العررزز  لكررا م

لمزينر   غير  المسرتق   ايا ال يرف  ا  ه  ما األس  التل تسكا م   % ما األس  فقة2من   
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ز نر  علر  مسرت ى جمير   11الكلي  للم ا عيا  مس ح  األ اضل  كم  ال  مت سة فل م ا عه 

فررل منطقرر  الق زاحرر  ارر  مسرر ح  كز نرر    أ 0 ك نرر  أقرر  مسرر ح  فررل منطقرر  الحفرر    المنرر ط 

 .ز ن  12

( نسررب  17يارريا الجررز   ) الحيوانةةات المنتجةةة التةةي يمتلكهةةا مزارعةةو الحمضةةيات:-ب

 . المنتج  امت   األس  للحي ان 

 البحث عينة في المنتجة للحيوانات امتالكهم حسب المزارعين توز  :(11) جدول

 البيان
 النسبة المئوية )%( التكرار

 يمتلك حيوانات

 منتجة

يمتلك حيوانات  المجمو  يمتلك ال

 منتجة

 المجمو  ال يمتلك

 11. 93 3 63. 3.. 1.1.1.أبقار 

ماشية )أغنام 

وماعز( 

88 .33 .63 . 98 .11 

 11. 93.9 ... 63. .3. 3.طيور )دجاج( 

 

 

 1011المصدر: عينة البحث، الالذقية، 

% 3%  الم شرري  3كثرر  مررا أتتجرر    نسررب  األبقرر   الممل كرر  نجررز أنرر  لرر   (17) مررا الجررز   

معظ  األس  إل  تقليز حي   المزين   ه ا يع ز إل  مي    % 4.1الطي    نسب    فيم  ل  تتج 

 لتجررر    أ  ال ظررر  ف أا معظررر  المررر ا عيا ممرررا ي ا لررر ا نشررر ط   أخررر ى غيررر    اعيررر  ك كمررر 

سرع   األعر ف أيلع  ا تف   كم      ب لحي ان   متس  ما ال ق  ل عتن اف  يجز   الحك مي 

 .ل معظ  األس  عا ت بي  الحي ان  تخل قل  ت ف ه  ز  ا  مهم   فل 

( نسررررب  امررررت   12يارررريا الجررررز   ) :الوسةةةةائل وااالت المنتجةةةةة ووسةةةةائل النقةةةةل -ج

 .شبك   ال   الحزيث   س    النق الم ا عيا لآلال    

 



71 

 

 البحث عينة في النقل ووسائل  اإلنتاج وسائل امتالكهم حسب المزارعين توز  (18جدول )

 النسبة المئوية )%( التكرار البيان
 المجمو  ال يمتلك يمتلك المجمو  ال يمتلك يمتلك 

 11. .8.8 9. 63. 86. 39جرار وملحقاته 
 11. .8 3. 63. 93. 33بئر 

 11. .. 86 63. 61 13. شبكة ري حديث
وسائل نقل )دراجة أو 

 سيارة(

.81 83 .63 6. .6 .11 

 

 

 .1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

كم  أا   %26 بنسب   ( نجز أا معظ  الم ا عيا يمتلك ا شبك      حزيث12ما الجز  )

  فررل حرريا أا نسررب  المرر ا عيا الرر يا يمتلكرر ا %64 نسررب  الرر يا يمتلكرر ا  سرر    نقرر  الغرر 

 .%10 آلي     اعي  ما ج ا   ملحق ت  ل  تتج   

 كنتيجررر  لز اسررر  األصررر   الم زيررر  نجرررز أنررر  الررر  مت سرررة عرررزز األصررر   الممل كررر  مرررا قاررر  

بل  مت سرة مسر ح  األ اضرل لرزى   ت  ز استه    م زي  الم ا عيا ست  أص   ما أص  تسع 

 بلرر    %3ز نرر   فررل حرريا أا نسررب  الحي انرر   تعررز منخفضرر  لرر  تتجرر     11سرر  حرر الل ألا

  .مما يمتلك ا شبك      حزيث %26فقة    %10نسب  ما يمتلك ا اآلال  المنتج  

     :االجتماعية األصول 1.1.1

لرررر  المؤسسرررر   إلتعرررر  ا ارررريا المرررر ا عيا  االنتسرررر   تتمثرررر  األصرررر   االجتم عيرررر  بع قرررر   ا

  :  اإل ش زيال حزا  تف عله  م  مزى مش  كته    االجتم عي  الحك مي 

( نسر  المنتسرايا 10ي ضر  الجرز    قر  ) :االنتساب إل  المؤسسةات االجتماعيةة - أ

 .  عين  الز اس ف  االجتم عي  ما الم ا عيا إل  المؤسس   

 



71 

 

 البحث عينة في منها المستفيدين االجتماعية المؤسسات تبعا   المزارعين توز (: 18جدول)

 البيان

 (%)النسبة المئوية التكرار

 مستفيد
غير 

 مستفيد
 مستفيد المجمو 

غير 

 مستفيد
 المجمو 

 11. ..39 1.6. 63. ... .3. اتحاد الفالحين

 11. ..93 9.. 63. 33. 1. فردوسصندوق 

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

نسرب  أقر  مررا   مرا العرزز الكلرل  %41.6 اتحر ز الف حريا المسرتفيز ا مرا شرك  الم ا عر ا 

يعرر ز إلرر  ت اجرر  ز   هرر   المؤسسرر   فررل خزمرر   قررز    هرر ا%30.4حرر الل  سررتفيزياغيرر  الم

من سرررب   تسرررر ي    خص صرررر   فيمررر  يتعلررر  اتقررررزي  مسرررتل م   اإلنتررر   بأسررررع   األسررر  ال يفيررر 

 اإلنت  .

: يقرر   الم ا عرر ا ا يرر    ال حررزا  اإل شرر زي  المت اجررز  فررل اإلرشةةادية الوحةةدات زيةةارة -  

  منرر طقه  مررا أجرر  الحصرر   علرر  المعل مرر   اإل شرر زي  فيمرر  يتعلرر  ا  اعرر  الحمضرري  

 ( ي ضرر  عررزز ال يرر  ا  التررل يقرر   اهرر  الم ا عرر ا لل حررزا  اإل شرر زي  31 الجررز    قرر  )

 .فل منطق  الز اس فل الشه  
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 البحث عينة في إلرشادية للوحدة  الشهرية الزيارات لعدد تبعا   الحمضيات مزارعي توز ( 10) جدول

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 ..1. .. ثالث زيارات أو أكثر

 3.8. .6 زيارتان
 3... 39. زيارة واحدة
 ..1. ... وال زيارة
 11. 63. المجمو 

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

تلتهر  عرز  ال ير      %43.7 ك نر  ال ير    لمر    احرز  فقرة  ا  أكار  نسرب  (31) ما الجرز  

فررل حرريا أا ال يرر    لررث ث مرر ا  أ  أكثرر  ك نرر  تعرر ز لنسررب  مررا مرر ظفل    %21.2انسررب  

 قرز اقتصر    ير    معظر  المر ا عيا فرل  اإل ش زي   أ  ال يا يعمل ا فل أمر كا ق يبر  منهر  

 الزع   الجتم   شه   فل ال حز  اإل ش زي . األي   الحقلي  أ 

التعررر  ا اررريا المررر ا عيا سررر ا  تتمثررر  ع قررر    :المةةةزارعين بةةةين التعةةةاون  عالقةةةات -ج

( ي ضررر  31 الجرررز    قررر  )  ب لمشررر  ك  بررر لجنل أ  التسررر ي  أ  ب لمشررر  ك  برررأز ا  ال  اعررر 

 ع ق   التع  ا ايا الم ا عيا:

 البحث عينة في بينهم فيما التعاون  لعالقات تبعا   المزارعين توز ( 11جدول )

 (%) النسبة المئوية التكرار البيان

 المجمو  ال نعم المجمو  ال نعم

  100 10.1 1.8 135 113 11 المشاركة باالة

 100 81.1 13.3 135 111 51 المشاركة بقناة الري 

 100 81.1 18.8 135 105 51 المشاركة بالجني

 100 11.1 11.1 135 181 81 المشاركة بالتسويق

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر
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 ه ا   منخفض  يتض  لزين  أا ع ق   التع  ا  المش  ك  ايا الم ا عيا (31) الجز   ما 

ع قررر    الغررر  أعلررر  نسرررب  مرررا   حيرررثيعررر ز إلررر  تررر ف  العم لررر  المرررؤج    اآلال  المسرررتأج  

 لجنررلفررل ا  فررل حرريا الغرر  ع قرر   التعرر  ا %33.7فررل التسرر ي   مرر ا عياارريا ال التعرر  ا 

المرر ا عيا حيرث اقتصرر   ارريا   %0.2يتعلرر  ب لمشرر  ك  فرل قنرر   الرر   الغرر   فيمر   12.2%

 .    األ اضل المتج    

رر    :الحمضةةيات مةةن المزروعةةة األصةةناف فةةي والتنويةةع التخصةةق -ز ا   الم ا عررس 

فررررل العينرررر  المز  سرررر  حرررر   تفضرررري  التخصررررص أ  التن يرررر  فررررل األصررررن ف الم   عرررر  مررررا 

( ي ض  نسب  ما فضل ا 33الحمضي   فل الحي    ال احز    قز تب ين  اآل ا   الجز    ق  )

 التخصص  ما فضل ا التن ي :

 البحث عينة في األصناف تنويع أو تخصيق في لرأيهم تبعا   المزارعين توز ( 11) جدول

 %المئوية النسبة التكرار البيان

 15.8 50 التخصيق

 81.1 115 التنويع

 100 135 المجمو 

 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

يتارررريا أا الغ لايرررر  العظمرررر  مررررا المرررر ا عيا قررررز فضررررل ا تن يرررر  األصررررن ف  (33) مررررا الجررررز  

مرررا عينررر  الز اسررر   فرررل حررريا أا مرررا فضرررل ا  %24.3الم   عررر  فرررل الم  عررر  حيرررث شررركل 

  حيرررث أنررر  علررر  الررر غ  مرررا أا %13.2التخصرررص بصرررنف  احرررز فرررل الم  عررر  لررر  يتجررر   

ال  اعير  خص صر ف فيمر  يتعلر  التخصص فرل إنتر   صرنف بحرز  اتر  يسره  عملير   الخزمر  

بأ ق   الجنل خ ص  فل ح ل  ضم ا اإلنت    إال أا التن ي  فل األصرن ف الم   عر  مر  ا  
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مستحسن   لزى الم ا عيا حيث أنر  يرؤما زخر   مسرتم ا  علر  مرزا  العر   حيرث تختلرف أ قر   

  مرر   كمرر  الجنررل   كمرر  أنرر  يجنرر  المرر ا عيا الخسرر    فررل حرر   إصرر ب  أحررز األصررن ف بمرر  

 يجنب  عز  استق ا  أسع   الحمضي    عز  استق ا  الطل  عل  صنف معيا ز ا غي  .

 للمؤسسررر   المنتسرررايا المررر ا عيا نسرررب  أا االجتم عيررر  لألصررر   ب لنسرررب  أنررر  نجرررز  كنتيجررر 

 اهر  يقر   الترل اإل شر زي  ال ي  ا  عزز نسب  ك ا كم  المنتسايا  غي  نسب  ما أق  التع  ني 

 كرررر ا المرررر ا عيا ارررريا التعرررر  ا  ع قرررر  نسررررب   أا كمرررر   منخفضرررر    منهرررر  ل سررررتف ز  الم ا عرررر ا 

 .أيض    منخفض   

األصررر   الم ليررر  لم ا عرررل الحمضررري   مرررا خررر    تررر  ز اسررر  :الماليةةةة األصةةةول 5.1.1

  يلل: مص ز  زخله   مص ز  تم ي  العم  ال  اعل لزيه   ف  م 

تب ين  المص ز  التل يعتمز عليه  الم ا ع ا فل الحص   عل  زخل   مصادر الدخل: -أ

( ي ض  أه  مص ز  الزخ  32 الجز    ق  )  حيث ل  تعز تقتص  عل  العم  ال  اعل فقة

 :تل اعتمز عليه  الم ا ع ا  أس ه ال

 البحث عينة في الدخل لمصادر تبعا   المزارعين توز (: 11جدول )

 النسبة المئوية% التكرار مصادر الدخل
 ال نعم ال نعم

 1 11. 1 63. ذاتي عمل زراعي
 98.9 ... .6. . عمل زراعي مأجور

 3.8 ...9 8. 3.. عمل حكومي
 81.3 9.3. .1. .6 عمل خاق

 - - - - تحويالت خارجية
 1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر
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يتايا لن  أا المر ا عيا إلر  ج نر  اعتمر زه  علر  العمر  ال  اعرل كمصرز   (32) ما الجز  

أس سل للزخ  اعتمز ا ب لز ج  الث ني  عل  العم  الحك مل كمصرز  آخر  للرزخ  حيرث شرك  

ما مص ز  الزخ  إل  ج ن  العم  ال  اعل   فل حيا أا التح ي   الخ  جي  ل   04.3%

  . تشك  أ  مصز  ما مص ز  الزخ

 :الحمضةةيات مزارعةةي لةةدى الزراعةةي العمةةل فةةي المعتمةةدة التمويةةل مصةةادر -ب 

مص ز  التم ي  التل يعتمزه  م ا ع  الحمضري   مرا أجر  الحصر   علر  مسرتل م   تتب يا 

 .( ي ض  ت    ه   المص ز 34 الجز    ق  )  اإلنت  

 البحث عينة في الزراعي العمل تمويل لمصادر تبعا   المزارعين توز (: 11جدول )

 النسبة المئوية% التكرار مصادر التمويل
 ال نعم ال نعم

 3.. ..93 8 33. تمويل ذاتي
 3.6. ...6 ... 1.. تمويل حكومي)قروض(
 99.3 ..1 .6. . تمويل خاق)قروض(

 99.3 ..1 .6. . تحويالت
 93.3 3.. 8.. 3. دين من أقارب أو أصدقاء

 .1011 الالذقية، محافظة البحث، عينة: المصدر

يتارريا لنرر  أا م ا عررل الحمضرري   يعتمررز ا بشررك  أس سررل علرر  التم يرر   (34) مررا الجررز  

فررل حرريا أترر  القرر      %07.2 الرر اتل للحصرر   علرر  مسررتل م   اإلنترر   ال  اعررل انسررب 

فررل حرريا أا القرر    الخ صرر  لرر  تكررا  ا   %  64.4 الحك ميرر  فررل الم تبرر  الث نيرر  انسررب 

أهمي   ه ا يع ز إل  ا تف   نسب  الف  ز  التل تؤخ  عل  القر     عرز  قرز   المر ا عيا علر  
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  كم  أا الزيا ما األق     األصرزق   (3114)السعز    ق   لت في  الضم ن   المطل ب  ل

 .%4.3 ل  يكا    نسب  كاي  

أا األسرر  تميرر   اتعررزز مصرر ز  الررزخ   حيررث ك نرر   صرر   الم ليرر  نجررز كنتيجرر  لز اسرر  األ

النسررب  األعلرر  للعمرر  الحكرر مل كمصررز  أس سرررل للررزخ  إلرر  ج نرر  العمرر  ال  اعررل  كررر ل  

األم  ب لنسب  لمص ز  تم ي  العم  ال  اعل فقز ك ن  النسرب  األكار  مرا األسر  تعتمرز علر  

مررررا المرررر ا عيا اعتمررررز ا علرررر   %64.4  مررررا األسرررر   %07التم يرررر  الرررر اتل حيررررث شرررركل  

  . إلررررررر  ج نررررررر  التم يررررررر  الررررررر اتل لتم يررررررر  عملهررررررر  ال  اعرررررررل الحك ميررررررر  ال صررررررر   للقررررررر   

 :التقنية الكفاءة تحليل 1.1

ل لعين  م ا عل الحمضي   فل مح فظ  ال  قي   ت  تحلي  الكف    التقني  بعز التحلي  ال صف

نهررر  فرررل الطررر   أ( مررر ا   حيرررث تتصرررف مررر ا عه  ب362عرررززه  ) لعينررر  مرررا المررر ا عيا  البررر ل 

 .ف ق  أشج   عش  سن ا   م    بعم األعظمل اإلنت جل

التقنير  مرا خر   زالر  اإلنتر    تر  تحلير  الكفر    :المدروسةة المعامالت معنوية 1.1.1

( 33 قر  )   خر   الجرز. مرا FRONTIER 4.1ا  ا ن م، ( ب ستخزMLEالحز زي  العظم )

 :الحز زي  العظم ا  زال  اإلنت   مزخ   اإلنت   عل  زال  اإلنت   ب ستخز أث ت ضي   يت 
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 اإلنتاج مدخالت من التقنية الكفاءة في المؤثرة للعوامل المقدرة القيم (:15)جدول

 tقيمة  المعامالت المتغيرات

 3.29848 الثابت
 

13.830 ** 

 X1 -0.00019العضوي السماد
 

4.31)-**) 

 X2 1.07143 اآلزوت
 

(8.50)** 

 X3 0.10359الفوسفور
 

(0.08) 

 
 X4 0.00454البوتاسيوم

 
(3.1.)** 

 X5 -0.00113الذواب السماد
 

(1.18-)** 

 X6 -0.00650الحشرية المبيدات
 

(5...-)** 

 X7 -0.02090األعشاب مبيدات
 

(1.3.-) 

 X8 0.00710الفطرية المبيدات
 

(1.38)** 

 X9 -0.09864ةالحياز حجم
 

(1.83-)* 

sigma-squared 1% 

 

(3.15)** 

Gamma 1% 

 

(8.88)** 

 %.5%، * معنوي بمستوى داللة 1** معنوي بمستوى داللة  ، 1.1Frontier برنامج باستخدام التحليل نتائج: لمصدرا 

 :يلل يتايا لزين  م ( 33)ما الجز   

%ما السم ز 11أ  أا إض ف    سلال  لكن     تأثي  معن     (X1السم ز العض   )

(  X5ب لنسب  للسم ز ال  ا ) ك ل  األم  % 1.0بمقزا   العض   س ف تخف  اإلنت  

 غي   أ  أا االستخزا  المف ط  ك ن   ا  تأثي  معن   س ل   ( X6)  المايزا  الحش ي 

   ه ا يتف  م  المس ح  تخفي  اإلنت   فل  حز له   المزخ   س ف يؤز  إل  الكفؤ 

 Asadullah)( Lambarra et.al, 2007) (3111)حاي    ما نت  ، ز اس   ق   اه  ك 

et.al, 2006.) 

  حيث أا  ي ز  حج  الحي     معن       تأثي  سلال( X9كم   جز التحلي  أا حج  الحي    )

 إلنت   بشك  كفؤ.مزخ   اقز يقل  ما قز   الم ا   عل  استخزا  
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كر ا معن ير   عنرز مسرت ى  (X2) فل حيا يتايا لزين  ما الجز   أا التسرميز ب لسرم ز اآل  ترل

(  X4السرررم ز الا ت سرررل )مرررا  ل  األمررر  ب لنسرررب  لكررر    كررر    ترررأثي  إيجررر ال %3 المعن يررر 

  Madau  3117(  )Dhehibi هرر ا يتفرر  مرر  ز اسرر   كرر  مررا ) (X8) لمايررزا  الفط يرر  ا

 .ا ي ز  اإلنت   فل ح   ت  استخزامه  بشك  كفؤ مزخ     حيث تس ه (3110

عنررز  التررل تشرري  إلرر  تبرر يا اإلنت جيرر  بسررا  عررز  الكفرر    ك نرر  معن يرر   (gammaأا ) كمرر 

 عررز يعر ز ل %3انسررب   أا تبر يا اإلنت جيرر  لرزى م ا عررل الحمضري  % أ  3 مسرت ى معن يرر 

 .الكف    التقني  تحقي 

(  الترررل تشررري  إلررر  نسرررب  زقررر  ف ضررري  تررر    حرررز sigma-squared)أا   يتاررريا لرررزين  أيضررر   

 .%2ك ن  معن ي   بنسب   الخطأ

بعز ز اس  معن ي  المع م   المز  س  فل عين  البحث ت  ز اسر  أثر  األصر   علر  الكفر    

حيرث تشري  القير  السر لب  لث اار   التقني  ما خر   تحزيرز عرز  الكفر    للمعر م   المز  سر  

أ  أا االتجر    ه   المعر م   إلر  الع قر  الم جبر  اريا مسرت ى الكفر    التقنير   المعر م   

 الم جررر  لهررر   المتغيررر ا  يشررري  إلررر  انخفررر   الكفررر    التقنيررر  مررر   يررر ز  ترررأثي  هررر   الع امررر 

 . ( ي ض  أث  ه   األص  36 الجز    ق  )
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 البحث عينة في  الحمضيات لمزارعي  األصول حسب التقنية الكفاءة عدم محددات( 13)جدول

 tقيمة المعامالت المتغيرات
 0.00268- الري طريقة

 
-2.86)*) 

 0.02405 األسرة حجم
 

-4.25)**) 

 0.01276- والخبرة العمر
 

0 

3.97)-*) 

 0.03072- التعليمي المستوى
 

-2.75)*) 

 1.16706- ملالع على والقدرة الصحية الحالة
 

-5.13)**) 

 0.05917 المادية األصول عدد
 

3.19)*) 

 0.31566- لدخلا مصادر
 

-5.70)**) 

 -0.02835 تعاوني عضو

 

*(-2.55) 

 0.02520 لإلرشادية الزيارات عدد
 

(3.90)* 

 للقروض الوصول على القدرة

 
0.16 
 

2.71)*) 

   %.5%، * معنوي بمستوى داللة 1** معنوي بمستوى داللة  1.1Frontier برنامج باستخدام التحليل نتائج: المصدر   

لحمضري   فرل أا مع م  ط يق  الر   المتبعر  لرزى م ا عرل اما خ   الجز   يتايا لن   -1

ال     حيث أا استخزا  %3 معن   عنز مست ى زالل   أث  إيج ال   ك ا العين  المز  س  

اينمررر  الررر   التقليرررز  يسررر ه  فرررل  يسررر ه  فرررل  يررر ز  الكفررر    التقنيررر المررر ا عيا لرررزى  الحرررزيث 

لعمررر   الخاررر   لرررزى م ا عرررل ا لمع مررر  كررر ل  األمررر  ب لنسرررب   تخفررري  مسرررت ى الكفررر    التقنيررر 

م ا عررل الحمضرري    ممرر  يررز  أا  %3م جرر  عنررز مسررت ى زاللرر  معن يرر      اكرر الحمضرري   

أا مع مرررر  المسررررت ى التعليمررررل كمرررر   قرررر  كفرررر    مررررا     الخارررر   أيمتلكرررر ا الخارررر    الرررر يا ال

ممرررر  يارررريا أا المرررر ا عيا     المسررررت ى التعليمررررل  يرررر      معن لم ا عررررل الحمضرررري   كرررر ا سرررر لب   

ز  المسررت ى التعليمررل الجيرر  المرنخف  يررؤث  ا سررلب   علرر  الكفرر     أقرر  كفرر    مررا نظرر ا ه     

 م جبرر   عنررز مسررت ى  معن يرر    إا مع مرر  مصرر ز  الررزخ  لررزى م ا عررل الحمضرري   كرر ل  كرر ا

مصر ز  زخر  متعرزز  أكثر  قرز   علر   فر   يا يملك ا  ب لت لل فإا الم ا عيا ال %  1زالل  
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(  Kassie  3111(  )Lawal  3111.  ه ا يت اف  مر  مر  جر   بر  كر  مرا )الكف    التقني 

(Idiong  3112 حيث ايا هرؤال  أثر  تحسريا المسرت ى التعليمرل  الخار   لرزى  )  المر ا عيا

  أث  استخزا  أس لي  ال   الحزيث   تعزز مص ز  الزخ  عل  تحسيا الكف    التقني .

    تررأثي  سررلال حيررث أنرر  كلمرر   %1عنررز مسرت ى زاللرر   كرر ا معن يرر    مع مر  حجرر  األسرر  إا 

 .ا زاز حج  األس   تنخف  الكف    التقني 

ا أأ   % 1عنررز مسررت ى زاللرر   كرر ا م جبرر    معن ير   لر  العمرر  الح لر  الصررحي   القررز   عإا  

قرررز   علررر   فررر  الكفررر    التقنيررر   كررر ن ا أكثررر  الح لررر  الصرررحي  الجيرررز      م ا عرررل الحمضررري  

 .لزيه 

أ    عزز األص   الم زي  التل يملكه  م ا ع  الحمضي   ك ا إيج اي    معن ي    إا مع م 

  ك ل  أن  يمكا  ي ز  الكف    التقني  للم ا عيا ا ي ز  عزز األص   الم زي  التل يملك نه 

ب لنسب  لمع ملل االنتس   للمؤسس   التع  ني   عزز م ا  ال ي    إل  ال حزا  اإل ش زي  

يمكا  ي ز  الكف    التقني  لم ا عل الحمضي   ما   نأمم  يز   إيج اييا  معن ييافقز ك ن  

  كم  خ   تحسيا   ي ز  الت اص  اإل ش ز  م  الم ا عيا  تحسيا المؤسس   التع  ني 

حيث أا م ا عل  عل  ال ص   إل  الق    ك ا إيج اي    معن ي   القز   مع م   أا

 ه   يت اف  م   .الحمضي      القز   األكا  عل  ال ص   إل  الق    ك ن ا أكث  كف   

  ما أث  التعلي  (Dhehibi et.al, 2009)  (Kassie et.al, 2010)م  ج   ب  

لإلنت   اإل ش ز   القز   عل  ال ص   إل  مص ز  الق    فل تحسيا الكف    التقني  

 ال  اعل.
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حسةةةب مسةةةتوى الكفةةةاءة  البحةةةث عينةةةة فةةةي الحمضةةةيات مزارعةةةيتوزيةةةع  1.1.1

 :التقنية

ليهرر  فررل إ ات  يرر  م ا عررل الحمضرري   علرر  مجم عرر   حسرر  الكفرر    التقنيرر  التررل  صررل  ترر  

   الجرز  حيث ت  تقسي  مست ى الكف    التقني  إلر  أ بر  مجم عر    فر  إنت جه  للحمضي  

(37:) 

 التقنية الكفاءة مستوى  حسب الالذقية محافظة في  الحمضيات مزارعي توزيع( 11) جدول

 %الم  ي  النسب  الم ا عيا عزز التقني  الكف    مست ى 

>TE>0.90.8 

 

151 30 

 >TE > 0.80.1 

 

31 11 

>TE>0.7 0.8 

 

11 1 

>TE>0.0 0.1 

 

11 8 

 100 131 المجمو 

 0.89 المتوسط

 
 0.18 قنيةالت للكفاءة قيمة أعل 

 0.51 التقنية للكفاءة قيمة أدن 

  Frontier 4.1برنامج باستخدام التقنية الكفاءة تحليل :المصدر

  1.02إلرررر   1.33مررررا مسررررت ى الكفرررر    التقنيرررر  يترررر ا ح  ايتارررريا لررررزين  أ( 37)الجررررز   مررررا 

مررا  %61   مررا خر   تقسري  الكفرر    التقنير  إلر  ف رر   يتاريا لرزين  أا 1.20 بمت سرة قرز   

إل  أا هؤال  ه ا يشي    1.0ما الكف    التقني  أكا  ما  حقق ا مست ى م ا عل الحمضي   
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 %32   كمر  يشري  الجرز   أانتر   يعر ز لعرز  الكفر   الم ا عيا ج   صغي  ما الفقرز فرل اإل

 1.7حقق ا مست ى كف    ايا  %0    1.0  1.2ما الم ا عيا ك ا لزيه  مست ى كف    ايا 

  ممر  يرز  أنر  يمكرا تحسريا 1.7 مرا  ما المر ا عيا حققر ا مسرت ى كفر    أقر 2%   1.2  

 %41  نتر   بسرا  سر   اسرتخزا  مرزخ   اإلنتر  إلالكف    التقني    فعه   تقلي  الفقز فل ا

 م ا عل الحمضي  .ما 

 :يمتلكونها التي صولاألبعض ت والحمضيا لمزارعي التقنية الكفاءة 1.1.1

تررر  تصرررنيف عينررر  األسررر  مرررا م ا عرررل بعرررز تحليررر  الكفررر    التقنيررر  لرررزى م ا عرررل الحمضررري   

الحمضي   حس  األص   التل تمتلكه   مست ى الكف    التقني  ال   تتمتر  بر   فر  الجرز   

 .(32 ق  )
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 (المستقلة العوامل)  اإلنتاج لمدخالت تبعا   التقنية الكفاءة مستويات(.  (18) جدول

 4مجم ع  2مجم ع  3مجم ع  1مجم ع  الاي ا
 TE>0.9 TE>0.8 TE>0.7 TE>0.0 التقنية الكفاءة مستوى 

 0.959866 متوسط الكفاءة التقنية لكل مجموعة

 

0.858249 

 

0.757741 

 

0.637639 

 2670 )دونم(متوسط اإلنتاجية لوحدة المساحة 

 

2066 

 

1946 

 
1946 

 
1946 

 

1735 

 33 33 31 31 األشجار عمر متوسط 
 2 6 7 7 الحيازة حجم متوسط

 1 1 1 1 دونم/1م البلدي السماد كمية متوسط
 63 64 36 34 دونم/كغ اازوتي السماد كمية متوسط
 كغ/دونم الفوسفوري  السماد كمية متوسط

 دونم/كغ

36 30 34 22 
 4 16 0 2 دونم/كغ البوتاسي السماد كمية متوسط

 1 1 1 3 دونم/ليتر الذواب سمادلا كمية متوسط
 1 1 1 1 دونم/ليتر الحشري  المبيد كمية متوسط
 1 1 1 3 دونم/ليتر األعشاب مبيد كمية متوسط
 1 1 1 1 دونم/ليتر الفطري  المبيد كمية متوسط

 % الحديث الري 

 حديث

36 33 11 7 
 6 3 3 4 األسرة حجم متوسط
 46 46 31 61 والخبرة العمر متوسط

 0 11 11 13 الدراسة سنوات عدد متوسط
 1 1 1 1 العمل عل  والقدرة الصحية الحالة

 7.1 6.7 6.3 6.6 المادية األصول عدد متوسط
 1.7 3 3.1 3.2 الدخل مصادر
 % للتعاونيات االنتساب

 منتسبين

33 11 6 2 
 1 3 3 2 إلرشاديةا الزياراتمتوسط 

 %للقروض الوصول

 قادر

22 17 7 3 
 ةاألسر  أصول مع وربطها التقنية الكفاءة تحليل :المصدر

 ممتلك تهررر  مرررا  م ا عرررل الحمضرري   أسررر  ن  أا خصرر  صلرررزي يتاررريا (32 قرر  ) الجرررز   مررا

نير   حيرث اتصرف الم ا عر ا     الكفر    مسرت ى آلخر  مرا الكفر    التقا األص   تختلف مر
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 كر /ز ن 3671ب إلنت جي  الع لير  مرا الحمضري    الترل  صرل  إلر   TE>0.9التقني  الع لي  

كرر /ز ن  لررزى المرر ا عيا الرر يا  1723 تنرر قص الكفرر    التقنيرر  لتصر  إلرر  الترل تن قصرر  مرر  

شرج   ا مست ى الكفر    التقنير  كر ا أعلر  فرل األكم  أ  1.7يتمتع ا بمست ى كف    أق  ما 

المسرتخز  فرل اآل  ترل األق  عم ا   تن قص م   ي ز  عم  األشج    ك ل  فرإا كمير  السرم ز 

 .المنخفض  الكف    عنز عل  أ عنز مست ي   الكف    الع لي   ق  حز  المس ح  ك ا أ

بأنه      مست ى تعليمل  ص  إل   يتمي  ا  ع لي  تقني  بكف    يتمتع ا  ال يا ايالم ا ع إا

ا الم ا عر ا     المسرت ى التعليمرل األقر  ك نر  لرزيه  أبعزه  فل حريا  الم حل  الث ن ي   م 

 حيرررث  سررن  61  عررزز سررن ا  الخاررر    صررل  إلرر  مت سررة قررز     كمرر  أا الكفرر    التقنيرر  أقرر

ا بر قل مجم عر   الكفر    التقنير  األقر   أعلر  مر  لر  ك ن  أكا  لزى م ا عل المجم عر  األ

  .مست ى 

كررر ا التبررر   أسررر لي  الررر   الحرررزيث لرررزى م ا عرررل الحمضررري   النسرررب  األعلررر   الترررل  صرررل  

لم ا عررل المجم عرر  األ لرر      الكفرر    التقنيرر  األعلرر   فررل حرريا انخفرر  اسررتخزا    36%

 لررزى المرر ا عيا الرر   %7إلرر    قرر  كفرر    ليصررالرر   الحررزيث لررزى م ا عررل المجم عرر   األ

 .1.7يتمتع ا بمست ى كف    أق  ما 

ف ا اتعررزز مصرر ز  زخلهرر   بقررز   صرر ا عيا الرر يا يملكرر ا الكفرر    التقنيرر  األعلرر  اتمرركمرر  أا ال

   ب نتسرر اه  إلرر  التع  نيرر    أعلرر  لل صرر   إلرر  القرر     التررل تحترر   إلرر  ضررم ن   كايرر  

مررا نظرر ا ه      الكفرر     كارر أ   الم اكرر  اإل شرر زي   بمسررت ى مرر  ال حررزا  ثرر ت اصررله  األك

 التقني  األق .
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 :والتوصيات ستنتاجاتاال

 :ستنتاجاتاال

بمسررررت ى تعليمررررل جيررررز  قررررز   ع ليرررر  علرررر  م ا لرررر  العمرررر  تميرررر  م ا عرررر  الحمضرررري    -1

التقنيرررر   اسررررتخزا  ممرررر  يترررري  الف صرررر  السررررتغ   ط قرررر ته      خارررر   جيررررز    ال  اعررررل

 .إنت   الحمضي  فل تحسيا الحزيث  

 تن   األصن ف الم   ع    اتب   الم ا عيا لط ق ال   الحرزيث  صغ  حج  الحي    -3

   ميرر  المرر ا عيا نحرر  تن يرر  عتمرر زه  علرر  مصرر ز  الرر   الحك ميرر انسررب  كايرر     ا 

 األصن ف الم   ع .

الحي انر     بيرامت   الم ا عيا لألص   المنتج  ك أل    اآلال    ع  فه  عا ت   -2

 .مزني الحي   ال ب  كاي    االتج   نح انس

انخف   نسب  األعض   التع  نييا  ت اج  ز   المؤسس   التع  ني    انخف   عزز  -4

 عيا.ا  الم  م ا  ال ي  ا  اإل ش زي    انخف   مست ى التع  ا  المش  ك  ايا 

للزخ  إل  اعتم ز الم ا عيا بشك  كاي  عل  العم  الحك مل كمصز  أس سل  -3

ج ن  العم  ال  اعل   االعتم ز عل  التم ي  ال اتل للعم  ال  اعل  انخف   نسب  

 الحص   عل  الق   .

 ا  إلضررررررر ف  للمايرررررررزا  الفط يررررررر  ب     الا ت سررررررري   الف سرررررررف تي   سرررررررمز  اآل  تيررررررر األ -6

عشررررررر   ألسرررررررمز  العضررررررر ي   مايرررررررزا  األا    لتقنيررررررر علررررررر  الكفررررررر    اترررررررأثي  إيجررررررر ال 

  لرررررر  يعرررررر ز إلرررررر  تررررررأثي  سررررررلال علرررررر  الكفرررررر    التقنيرررررر   ا   الحشرررررر ي  المايررررررزا  

اإلفرررررررر اط فررررررررل اسررررررررتخزامه  أ  عررررررررز  اسررررررررتخزامه  مررررررررا قارررررررر  م ا عررررررررل الحمضرررررررري   
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مررررا هرررر   المررررزخ   سرررر ف يررررؤز  لتنرررر قص  %1فررررإا  يرررر ز  بشررررك  كفررررؤ  ب لترررر لل 

 .الكف    التقني  إلنت   الحمضي  

  ط يقررررر  الررررر   المتبعررررر ا    للمررررر ا عي المسرررررت ى التعليمرررررل    العمررررر   الخاررررر  مرررررا كررررر   -7

   أاأ  ا ك نرر  مؤشرر ا  هرر   الع امرر  سرر لب   مصرر ز  الررزخ  التررل يملكهرر  الم ا عرر  

ه   العن ص  تستخز  بشك  غي  كفؤ  ب لت لل تؤث  سلب   عل  مست ى الكف    التقني  

  الح لرررر  الصرررحي  للمرررر ا عياحجرررر  األسررر        فررررل حررريا أا  ت يرررز مرررا عررررز  الكفررر   

  عررزز األصرر   الم زيرر       القررز   علرر  ال صرر   إلرر  القرر     ال يرر  ا  اإل شرر زي 

  .عل  الكف    التقني  يج الك ا له   الع ام  أث  إ

  فرل 1.0كثر  مرا بمسرت ى كفر    تقنير  ع لير   صرل  أل ما المر ا عيا %61تمي    -2

ا أ  النصررف تق يبرر   كرر ا مسررت ى الكفرر    التقنيرر  لررزيه  مررا المرر ا عي %41حرريا أا 

التقنيرررر  لررررزيه      هررررؤال  يمكررررا العمرررر  علرررر  تحسرررريا مسررررت ى الكفرررر   1.2أقرررر  مررررا 

تحسيا األص   لزيه   تحسريا كفر  ته   مس عزته  فل تحسيا إنت جيته  ما خ   

 .   اإلنت  فل استخزا  مزخ
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 :التوصيات   

ش اكه  التقني   الكف    ما ع لي  مست ي   حقق ا ال يا الم ا عيا ما االستف ز  -1  فل  ا 

 م ا عه  إنت جي  تحسيا عل  األق  الكف         الم ا عيا لتشجي  اإل ش زي  النز ا 

 . التك ليف  أق  الط ق  بأفض 

 إلنت   التقني  الكف     ف فل  إيج ال ز   ما ل  لم  اإل ش ز ز   تع ي  -3

 الحزيث  التقني  األس لي  اتب   عل  الم ا عيا مس عز  فل يس ه  حيث الحمضي   

 .  اإلنت   مزخ   المن سب  الت ليف    استخزا  األمث   ب لشك 

 الحزيث  ال    ألس لي   الكفؤ العلمل االستخزا  اتب   عل  الم ا عيا ت جي  -2

 الحمضي       ألا نظ ا     الحزيث ال    شبك   ت كي  بعز الم ا عيا  مت بع 

 استه   ج ن  إل  التقني  الكف    تحسيا فل سلال بشك  يؤث  التقليزي  ب لط ق 

 .المي  

   للم ا عيا  المس عز  فل الحص  تفعي  ز   الجمعي   الف حي  فل تقزي  الخزم  -4

عل  مزخ   اإلنت   بأسع   من سب  تمكا الم ا عيا ما استخزا  ك ف  المزخ   

 إنت   الحمضي    لم  له  ما ز   إيج ال فل تحسيا الكف    التقني .التل يحت جه  

االسرررررررررتم ا  فرررررررررل مرررررررررن  المررررررررر ا عيا القررررررررر      تسرررررررررهي  الضرررررررررم ن    معررررررررر م    -3

الحصرررر   علرررر  القرررر     لمرررر  لهرررر  مررررا ز   مسرررر عز فررررل تحسرررريا الكفرررر    التقنيرررر  

مررررا خرررر    فرررر  قررررز   المرررر ا عيا علرررر  تانررررل التق نرررر     الحصرررر   علرررر  مررررزخ   

 اإلنت   .
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االهتمررررررر   اإضررررررر ف  الكميررررررر   الم صررررررر  اهررررررر  مرررررررا األسرررررررمز  اآل  تيررررررر   الف سرررررررف تي   -6

 . الا ت سي   ف  المع زل  السم زي     بعز إج ا  تحلي  الت ب 
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      المراجع

 فررررررل الحمضرررررري    تسرررررر ي  إلنترررررر   االقتصرررررر زي  الكفرررررر     (3111)  ا رررررر   حايرررررر  -1

 االقتصرررر ز قسرررر ) ال  اعيرررر  الهنزسررر  فررررل زكترررر  ا   سررر ل  .السرررر  ي  الع بيرررر  الجمه  يررر 

   س  ي . زمش ج مع   (ال  اعل

(  ز اسرررر  اقتصرررر زي  للع امرررر  المررررؤث   فررررل الفجرررر   اإلنت جيرررر  3114  مهررررز  )زقز قرررر  -3

لمحصررر   القمررر   مرررزى تطايررر  المررر ا عيا للتقنيررر   ال  اعيررر  الحزثيثررر  فرررل مح فظررر  

الحسررررك    سرررر ل  زكترررر  ا  فررررل الهنزسرررر  ال  اعيرررر  )قسرررر  االقتصرررر ز ال  اعررررل(  ج معرررر  

 زمش   س  ي .

 www.myqalqilia.com/Productivity-.اإلنت جيرر  تحسرريا ارر ام،  (3112)سررمي  الصرر ص  -2

PIP.htm 
 ج معررررر   اإلنت جيررررر   االقتصررررر زي  للكفررررر    النظ يررررر  المنررررر ه،( 3112) احمرررررز  ق سررررر  -4

 .مص  االسكنز ي  

 .لنزا أما ي    ج مع   ال يفي  التنمي  ح    (3112) تز ياي  م ز  -3

 .س  ي  ال  قي     التخطية اإلحص   زا     (3112) ال  اع  مزي ي  -6

مجلة جامعة  ،لسوريفي الساحل ا الزراعة (، تحديات3114، )سالم السعدي -7

 .، سورياالالذقية، تشرين

(  ز   التعلي   التز ي  فل تط ي  الم ا ز 3112أسي  )عاز الحميز      ب سمالشيال  -2

سي سرر   إشرر    إلرر  تج برر  ك  يرر  الجن بيرر   زا رر   التنميرر  البشرر ي   قسرر   البشرر ي  مرر 

 التشغي     ا   التخطية  التع  ا اإلنم  ل  الع اق.

http://www.myqalqilia.com/Productivity-PIP.htm
http://www.myqalqilia.com/Productivity-PIP.htm
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  سرر  ي  فررل ال  اعيرر  الررنظ   NAPC  (3116) ال  اعيرر  للسي سرر   الرر طنل الم كرر  -0

 .ه  س   اتنب  

سلسل  الف   للسي س    NAPC (3112 ) ال طنل للسي س   ال  اعي  الم ك -11

   س  ي .ال  اعي   التنمي  االقتص زي   ال  اع  الس  ي  عل  مفت ق الط ق 

ع بير   السر  ي   (  التج    ال  اعي  ال3111) NAPCالم ك  ال طنل للسي س   ال  اعي  -11

 س  ي .

لعم لر   التنمير   مه  ا  ما أجر  تحسريا اإلنت جير   نمر  ا جنيف  العم  الز لل مكت  -13

 .(3112  07الز    )  مؤتم  العم  الز لل  التق ي  الخ مس

 .س  ي   السن ي  اإلحص  ي  ال  اعي  المجم ع  (3111)لإلحص   الم ك    المكت -12

مصلح  ال  اع   FAO  (3113 ) المتحز  منظم  األغ ي   ال  اع  الت بع  لألم -14

 الخزم   الم لي  لفق ا  ال يف.  أض ا  ك شف    حم ي  المستهل 

  زلي  الحفظ  الت س   FAO  (3111) منظم  األغ ي   ال  اع  الت بع  لألم  المتحز -13

ص ن  السي س   بشأا التكثيف المستزا  لإلنت   المحص لل لزى الم لكيا الصغ    الفص  

 الس ب . 

م يز ما الغل  مق ا   FAO  (3112 ) منظم  األغ ي   ال  اع  الت بع  لألم  المتحز -16

  شيف الت كي  عل  القض ي .أ -أ شيف المنظم  ك  قط   م   

 (.3112) التنمي  البش ي تق ي    الان  الز لل-17

  الكت   السن   لإلحص  ا  ال  اعي  الع بي  AOAD المنظم  الع بي  للتنمي  ال  اعي -12

 .(3113(  الخ ط   )23  المجلز  ق  )
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ز   ال  اع  فل التنمي  فل   مؤتم  األم  المتحز  الث لث المعنل ب لالزاا األق  نم ا  -10

صلح  السي س   ما إعزاز م إزم جه  فل االقتص ز الع لملالالزاا األق  نم ا   فل 

 (.3111)  االقتص زي   االجتم عي  فل الف  

النم  المقت ا ب لعم ل   مؤتم  األم  المتحز  للتج     التنمي   تق ي  أق  الالزاا نم ا   -31

 .(3112) ما أج  التنمي  الش مل  للجمي   المستزام  

 بعن اا (17مقزم  إل  لجن  ال  اع   الغ ا  فل منظم  الف    الز    ) عم    ق  -31

  المؤقت  األعم   جز   ما الس ب  الانز   المستزام  ال يفي  العي  سا  تع ي )
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The Impact of Some Rural Household Assets in The 

Technical Efficiency of Citrus Production in Lattakia 

Governorate 
 Abstract 

         The present  study  was conducted in Lattakia governorate 

during a year of (2013), through a total sample size ( 365 ) farmers, 

distributed on four administrative areas in the governorate (The City 

Center Area , Jableh Area ,AL- Qardaha Area , Al-Haffa  Area). The 

aim of the research to study the impact of the household assets in 

the technical efficiency of  the citrus production. 

The study was used the descriptive and quantitative methods to 

analyzing the data that was collected through a special designed 

questionnaire, in addition to secondary data that issued by the 

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform and the Central Bureau 

of Statistician addition to some research studies, scientific journals, 

and various books. This study consists of four chapters including the 

introduction in addition summary of Arabic and English languages. 

Results of the study showed that all of nitrogenous and phosphate 

and potassium fertilizers in addition to  fungal pesticide with a 
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significant positive impact on the technical efficiency, while organic 

fertilizers, herbicides and pesticides, with a significant negative 

impact on the technical efficiency. 

The results showed different impact of  the household assets on the 

technical efficiency of citrus production, whereas the age and 

experience and educational level (human assets), and  irrigation  

methods used (natural assets), and sources of income ( financial 

assets), are used in un efficient and thus negative affect on the level 

of the technical efficiency, while the size of family and state of health 

of farmers and their ability to engage in agricultural work (human 

assets ), and visits extension ( social assets ), and physical assets 

owned by the family ( physical assets ), and the ability to access the 

loans (financial assets) were significant positive impact on the 

technical efficiency. 

As it turns out through analysis that citrus farmers have distinguished 

themselves with different levels of technical efficiency, where (60%) 

of farmers' high level of technical efficiency level reached more than 

(0.9 ), and characterized these farmers multiple sources of income, 

and the ability of high access to the loans , and their involvement in  
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cooperatives , and their communication with the extension units are 

larger than those with the least technical efficiency.  
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 .( استمارة االستبيان5ملحق )
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أثر أصول األسرة الزراعٌة فً الكفاءة التقنٌة إلنتاج الحمضٌات فً محافظة ..استمارة بحث  العنوان:

 .................................الالذقٌة:

رقم هاتف  أسم المزارع تارٌخ المقابلة القرٌة الناحٌة المنطقة المحافظة رقم االستمارة
 المزارع

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

        

 

 :البشرية األصول -1

 a b c e F 

 أفراد األسرة 

 األسم

 الجنس العمر

 = ذكر1

  = أنثى2 

عدد سنواث 

 الدراست

 الوضع الصحي

 قادر= 1

 = غير قادر0

     :رب األسرة  

     :1زوجت ال 

     : 2الزوجت  

 ....     

     األوالد 

 1:     

 2:     

 3:     

 4:     

 5:     

 6:     

 7:     

 8:     

 10:     

 11:     

 12:     

 13:     

 14:     

 15:     

      

      

      

     المجموع 
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 :الطبيعية صولاأل -2

 

 *الملكٌة المساحة رقم القطعة
 االصناف
 المزروعة

 عمر األشجار
 **مصدر الري* **الري طرٌقة

A b d e f g h 

       

       

       

       

       

 استئجار دولة -2كٌة فردٌة  مل -1* 

 تقلٌدي )غمر( =3  رذاذ = 2 تنقٌط= 1 **

 = خزان مٌاه 3 بئر= 2  = قناة ري حكومٌة1**

 :)المادية( الفيزيائية صولاأل -3

 ممتلكات األسرة: -1
 

 )ألف ليرة سوريت(الحاليت القيمت  الكميت )عدد( البند الترميز

a B 
   هٌسل 
   حظيرة خبصت 
   هستىدع 
   / دوًن/ أرض زراػيت 
   بقر / جبهىش حلىة 
   ػجىل تسويي 
   أغٌبم 
   هبػس 
   دجبج 
   حصبدة 
   جرار 
   آالث حالبت 
   أدواث تصٌيغ  األػالف 
   أدواث تصٌيغ  األلببى 
   هغ هجوىػت الضخ بئر 
   شبكبث ري حديث 
   سيبرة بيك  اة 
   سيبرة سيبحيت 
   دراجت ًبريت 
   هىلدة كهرببئيت  
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 لبنى التحتٌة المتوفرة فً القرٌة مما ٌلً :ماهً ا  -2

 غٌر متوفرة -0       متوفرة -1 البند الرمز
  شبكة صرف صحً  

  طرق مواصالت 
  وسائل نقل 
  اتصاالت 
  كهرباء 
  مٌاه الشرب 
  شبكة انترنت 
  بلدٌة 
  وحدة إرشادٌة 
  مركز صحً 

 

 )حدد( اخرى -4         طاقة شمسٌة -3        وقود  -2       كهرباء=    1     الطاقة المتوفرة: صادرم

 :االجتماعية األصول -4

 االنتساب إلى المؤسسات  االجتماعٌة: -ا

 غٌرمنتسب -0منتسب  -1 المؤسسة لرمزا

a B 

  اتحاد الفالحٌن 

  فردوس لتنمٌة الرٌف 

 

 الزٌارات إلى الوحدات اإلرشادٌة: -2

 اإلرشادٌة فً الشهر: راتك للوحدةٌاماهً عدد مرات ز  

 وال زٌارة -4 -زٌارة واحدة   -3  - زٌارتان -2 – ثالث زٌارات أو أكثر -1 
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اعٌن:زعالقات التعاون بٌن الم-3

 التعاون مع المزارعٌن الرمز

 

  ال -0نعم     =1

  مشاركة بالجرار والحراثة 1

  المشاركة بقناة الري 2

  بالجنًالتعاون  3

  التعاون بتسوٌق االنتاج 4

 

 التخصص والتنوٌع فً األصناف المزروعة:-4

 من خالل خبرتك ، هل تجد أن اعتماد صنف معٌن هو األفضل برأٌك ؟أم تنوٌع األصناف هو األفضل؟

 ولماذا؟
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

 :المالية األصول -5

 
 مصادر الدخل : -1
 صافً الدخل  ل.س فراد العاملٌنعدد األ نوع العمل الرمز

A B c 

   عمل زراعً ذاتً 

   عمل زراعً مأجور 

   عمل حكومً 

   عمل خاص 

   تحوٌالت خارجٌة 

   حدد()أخرى  

 

 مصادر تموٌل العمل الزراعً: -2

 :الزراعً عملك فً تعتمدها التً التموٌل مصادر ًماه
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 )بنك خاص( = مصدر تموٌل خاص3    )بنوك حكومٌة(  = مصدر تموٌل رسم2ً             = تموٌل ذاتً 1

 = أخرى )حدد(6                واألقرباء= دٌن من األصدقاء 5                 = تحوٌالت4

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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 FRONTIER 4.1( نتائج تحليل الكفاءة التقنية باستخدام برنامج 2ملحق )

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c 

 

the final mle estimates are : 

 

                 coefficient     standard-error    t-ratio 

 

  beta 0         0.32984787E+01  0.19567653E+00  0.16856792E+02 

  beta 1        -0.18678720E-03  0.43315991E-02 -0.43121996E+01 

  beta 2         0.10714339E+01  0.12599990E+00  0.85034505E+01 

  beta 3         0.10359257E+00  0.12856835E+00 0.80573924E-01 

  beta 4         0.45395033E-02  0.43717543E-02  0.60383711E+01 

  beta 5        -0.11283552E-02  0.56963880E-02 -0.39808257E+01 

  beta 6        -0.64963719E-02  0.57425949E-02 -0.51312607E+01 

  beta 7        -0.20897315E-01  0.13818703E-01 -0.15122486E+01 

  beta 8         0.71001330E-02  0.91175084E-02  0.77873611E+00 

  beta 9        -0.98635268E-01  0.63141814E-01 -0.28621228E+01 

  delta 1       -0.26777169E-02  0.21365054E+00 -0.42533162E+01 

  delta 2        0.24045891E-01  0.60545455E-01  0.39715436E+01 

  delta 3       -0.12764714E-01  0.62219042E-02 -0.27515767E+01 

  delta 4       -0.30723370E-01  0.27172719E-01 -0.51306697E+01 

  delta 5        0.11670590E+01  0.98365204E+00  0.31864552E+01 

  delta 6        0.59174801E-01  0.10376437E+00  0.57028052E+01 

  delta 7       -0.31565824E+00  0.20361073E+00 -0.25503026E+01 

  delta 8        0.28351979E-01  0.12309855E+00  0.39031936E+01 

  delta 9        0.25198363E-01  0.11940983E+00  0.27102420E+01 

  delta10        0.15859342E+00  0.14734385E+00  0.50763491E+01 
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  sigma-squared  0.29598921E+00  0.47370380E-01  0.62484028E+01 

  gamma          0.15471152E-01  0.17416117E+00  0.88832381E+01 

 

log likelihood function =  -0.21205113E+03 

 

LR test of the one-sided error =   0.13596961E+02 

with number of restrictions * = 

 [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 

 

number of iterations =     34 

 

(maximum number of iterations set at :   100) 

 

number of cross-sections =    263 

 

number of time periods =      1 

 

total number of observations =    263 

 

thus there are:      0  obsns not in the panel 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

technical efficiency estimates : 

     est-firm  year             eff.. 

 

       1     1           9998748993E+00 

       2     1           9998598796E+00 

       3     1           9995787236E+00 

       4     1           9998961999E+00 

       5     1           9997345395E+00 

       6     1           9963161914E+00 

       7     1           9971462812E+00 

       8     1           9997664913E+00 

       9     1           9993357594E+00 

      19     1           9997669981E+00 

      11     1           9996438815E+00 

      12     1           9997516191E+00 

      13     1           9997655687E+00 

      14     1           9997921579E+00 

      15     1           9998515622E+00 

      16     1           9995489451E+00 

      17     1           9994885134E+00 

      18     1           9997769961E+00 

      19     1           9998659424E+00 

      29     1           9997898657E+00 

      21     1           9945849158E+00 

      22     1           9967745579E+00 

      23     1           9919999999E+01 

      24     1           9988549874E+00 
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      25     1           9995194165E+00 

      26     1           9999492224E+00 

      27     1           9972777995E+00 

      28     1           9995689614E+00 

      29     1           9998797861E+00 

      39     1           9975293473E+00 

      31     1           9985937276E+00 

      32     1           9985643897E+00 

      33     1           9989543869E+00 

      34     1           9969378949E+00 

      35     1           9997724579E+00 

      36     1           9998257849E+00 

      37     1           9999999798E+00 

      38     1           9985915829E+00 

      39     1           9992772839E+00 

      49     1           9999832379E+00 

      41     1           9997541194E+00 

      42     1           9989577563E+00 

      43     1           9989451984E+00 

      44     1           9983521989E+00 

      45     1           9994491999E+00 

      46     1           9974297499E+00 

      47     1           9991249539E+00 

      48     1           9975868818E+00 

      49     1           9971827867E+00 

      59     1           9968294492E+00 

      51     1           9992285938E+00 
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      52     1           9981226285E+00 

      53     1           9978974626E+00 

      54     1           9986633599E+00 

      55     1           9982961942E+00 

      56     1           9984449835E+00 

      57     1           9974998679E+00 

      58     1           9966194994E+00 

      59     1           9989582938E+00 

      69     1           9986999464E+00 

      61     1           9988744849E+00 

      62     1           9973545812E+00 

      63     1           9989238957E+00 

      64     1           9995468367E+00 

      65     1           9978395385E+00 

      66     1           9998849291E+00 

      67     1           9997371148E+00 

      68     1           9989236597E+00 

      69     1           9979973386E+00 

      79     1           9986595696E+00 

      71     1           9995454599E+00 

      72     1           9993739218E+00 

      73     1           9989729312E+00 

      74     1           9988172739E+00 

      75     1           9993672115E+00 

      76     1           9975125778E+00 

      77     1           9983269915E+00 

      78     1           9969839469E+00 



6 
 

      79     1           9998859545E+00 

      89     1           9996324796E+00 

      81     1           9963153855E+00 

      82     1           9993342161E+00 

      83     1           9996569353E+00 

      84     1           9977496528E+00 

      85     1           9987299221E+00 

      86     1           9997954568E+00 

      87     1           9988755323E+00 

      88     1           9998163674E+00 

      89     1           9997771979E+00 

      99     1           9998346595E+00 

      91     1           9996992731E+00 

      92     1           9998727987E+00 

      93     1           9995868361E+00 

      94     1           9997359357E+00 

      95     1           9998172993E+00 

      96     1           9996643796E+00 

      97     1           9996994638E+00 

      98     1           9996957491E+00 

      99     1           9997897969E+00 

     199     1           9996792478E+00 

     191     1           9997796394E+00 

     192     1           9983796353E+00 

     193     1           9994148116E+00 

     194     1           9989349893E+00 

     195     1           9982251794E+00 



7 
 

     196     1           9998152438E+00 

     197     1           9997669266E+00 

     198     1           9998698129E+00 

     199     1           9997279972E+00 

     119     1           9998595545E+00 

     111     1           9997659336E+00 

     112     1           9997494763E+00 

     113     1           9985199383E+00 

     114     1           9997698331E+00 

     115     1           9999259867E+00 

     116     1           9989245124E+00 

     117     1           9999185229E+00 

     118     1           9998659493E+00 

     119     1           9998449717E+00 

     129     1           9997643723E+00 

     121     1           9996166247E+00 

     122     1           9998997582E+00 

     123     1           9987662883E+00 

     124     1           9989191675E+00 

     125     1           9997874983E+00 

     126     1           9986195943E+00 

     127     1           9982388628E+00 

     128     1           9988264759E+00 

     129     1           9992457795E+00 

     139     1           9969399576E+00 

     131     1           9998888137E+00 

     132     1           9991823883E+00 



8 
 

     133     1           9995766217E+00 

     134     1           9984147924E+00 

     135     1           9983397994E+00 

     136     1           9988188952E+00 

     137     1           9979997415E+00 

     138     1           9999467725E+00 

     139     1           9997933959E+00 

     149     1           9986872685E+00 

     141     1           9984948424E+00 

     142     1           9991637967E+00 

     143     1           9993743181E+00 

     144     1           9969625799E+00 

     145     1           9998894281E+00 

     146     1           9991849314E+00 

     147     1           9994935993E+00 

     148     1           9993158264E+00 

     149     1           9983169762E+00 

     159     1           9995463344E+00 

     151     1           9991894421E+00 

     152     1           9996356838E+00 

     153     1           9992553575E+00 

     154     1           9993985328E+00 

     155     1           9994351146E+00 

     156     1           9998982934E+00 

     157     1           9998731242E+00 

     158     1           9919999999E+01 

     159     1           9989198887E+00 



9 
 

     169     1           9997376419E+00 

     161     1           9961932611E+00 

     162     1           9975617134E+00 

     163     1           9982616977E+00 

     164     1           9977161312E+00 

     165     1           9988591547E+00 

     166     1           9999319653E+00 

     167     1           9998799788E+00 

     168     1           9981441738E+00 

     169     1           9984995671E+00 

     179     1           9979491656E+00 

     171     1           9983727956E+00 

     172     1           9982289539E+00 

     173     1           9991489199E+00 

     174     1           9999442755E+00 

     175     1           9972695696E+00 

     176     1           9998214492E+00 

     177     1           9998892149E+00 

     178     1           9998919213E+00 

     179     1           9998749939E+00 

     189     1           9986986925E+00 

     181     1           9991738343E+00 

     182     1           9988266296E+00 

     183     1           9977973261E+00 

     184     1           9988277439E+00 

     185     1           9994116986E+00 

     186     1           9995355235E+00 



19 
 

     187     1           9989957929E+00 

     188     1           9998564276E+00 

     189     1           9998613569E+00 

     199     1           9998589546E+00 

     191     1           9998472431E+00 

     192     1           9996532769E+00 

     193     1           9995748194E+00 

     194     1           9993169852E+00 

     195     1           9999139379E+00 

     196     1           9997739662E+00 

     197     1           9994357911E+00 

     198     1           9995123138E+00 

     199     1           9983619816E+00 

     299     1           9994969886E+00 

     291     1           9993986694E+00 

     292     1           9975141852E+00 

     293     1           9997994614E+00 

     294     1           9998297651E+00 

     295     1           9997579913E+00 

     296     1           9997145458E+00 

     297     1           9999936283E+00 

     298     1           9997794614E+00 

     299     1           9994783392E+00 

     219     1           9994699359E+00 

     211     1           9988422256E+00 

     212     1           9995857624E+00 

     213     1           9983965998E+00 



11 
 

     214     1           9995361475E+00 

     215     1           9998435928E+00 

     216     1           9998418537E+00 

     217     1           9999912159E+00 

     218     1           9995259182E+00 

     219     1           9999914873E+00 

     229     1           9991977369E+00 

     221     1           9998937451E+00 

     222     1           9959689728E+00 

     223     1           9964999999E+00 

     224     1           9961996196E+00 

     225     1           9969895473E+00 

     226     1           9961668962E+00 

     227     1           9952815661E+00 

     228     1           9986219789E+00 

     229     1           9993184691E+00 

     239     1           9976819563E+00 

     231     1           9992759961E+00 

     232     1           9986558312E+00 

     233     1           9987947499E+00 

     234     1           9997635867E+00 

     235     1           9991392984E+00 

     236     1           9985199497E+00 

     237     1           9983992994E+00 

     238     1           9996996429E+00 

     239     1           9971792975E+00 

     249     1           9994726965E+00 



12 
 

     241     1           9975423393E+00 

     242     1           9968769125E+00 

     243     1           9968547397E+00 

     244     1           9992998922E+00 

     245     1           9997545594E+00 

     246     1           9967992956E+00 

     247     1           9992629856E+00 

     248     1           9998798724E+00 

     249     1           9978676842E+00 

     259     1           9984841299E+00 

     251     1           9997948119E+00 

     252     1           9991984393E+00 

     253     1           9994193472E+00 

     254     1           9998997815E+00 

     255     1           9998259469E+00 

     256     1           9999699279E+00 

     257     1           9997997261E+00 

     258     1           9989567519E+00 

     259     1           9998375842E+00 

     269     1           9994566387E+00 

     261     1           9984512915E+00 

     262     1           9998687282E+00 

     263     1           9968117943E+00 

 

 

 mean efficiency =   0.89212266E+00 

 


