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ملخص: 

املنتجات  كاأحد  التفاح  دب�ض  اإنتاج  واقع  درا�سة  اإىل  عام  ب�سكل  البحث  هدف 
2013، وتقدير ن�سبة الفاقد  الثانوية لثمار التفاح يف حمافظة ال�سويداء ال�سورية ملو�سم 
والكمي  الو�سفي  التحليل  منهجا:  وا�ستخدم  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  التفاح  ب�ساتني  يف 
قاموا  مزارعًا   50 من  مكونة  ب�سيطة  ع�سوائية  عينة  خالل  من  االأهداف  اإىل  للو�سول 
ب�سناعة دب�ض التفاح، وباملقابل مت مقابلة 50 مزارعًا مل يخو�سوا جتربة هذه ال�سناعة، 
من   %16 بنحو  قدر  الفاقد  اأن  النتائج  واأظهرت  حقلي،  م�سح  ا�ستمارة  با�ستخدام  وذلك 
223.54 ل.�ض/  التفاح ربحًا �سافيًا بلغ نحو  الكلي، وقد حققت �سناعة دب�ض  االإنتاج 
اأف�سل  بديال  ال�سناعة  هذه  ت�سكل  قد  وبالتايل  م�ستثمرة،  لرية  لكل  اأربحية   %82 و  كغ، 
ال�سعوبات  من  جمموعة  تواجه  ال�سناعة  هذه  زالت  ما  ولكن  التفاح،  ب�ساتني  لفاقد 

املختلفة. واللوج�ستية  والت�سنيعية  الت�سويقية 
التفاح، العوامل املوؤثرة، الفاقد االإنتاجي، �سايف الربح، دب�ض  الكلمات املفتاحية: 

التفاح
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Feasibility of Producing Black Treacle of Apple 
as a Marketing And Economic Alternative 
of Poor Quality Fruits Losses In Suwayda

Abstract: 
This research aims to study the reality of black treacle of apple as a 

secondary production, and estimating the proportion of production losses 
in the apple orchards and the factors which affect it in Syrian Suwayda 
Government during the season 2013.

The methodology which was used in this study included descriptive and 
quantitative analysis to reach goalsA sample of 50 farmers who product the 
black treacle of apple, and other 50 farmers who do not, have been interviewed 
to collect the requested data.

The results showed that the proportion of the production losses was 
amounted about 16% of total production, and the black treacle of apple 
production gave a net profit which was amounted 223.54 SP/ kg, and about 
82% of profitability for one SP, thus it may constitute a better alternative 
product in comparison with other ways of apple losses marketingHowever, the 
producers still face many marketing, manufacturing and logistics difficulties.

Keywords: Apple, factors affecting, production losses, net profit, black 
treacle of apple.
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مقدمة: 
تعد زراعة اأ�سجار التفاح من الزراعات االأ�سا�سية يف حمافظة ال�سويداء ال�سورية، وتعود 
هذه االأهمية للظروف البيئية يف املناطق اجلبلية يف املحافظة التي توفر املتطلبات البيئية 
الالزمة لنموها واإنتاجها بالدرجة االأوىل، واإىل انعكا�ض هذه الظروف البيئية على ال�سفات 
الت�سويقية والتخزينية والت�سنيعية والغذائية لثمارها كاملربيات والع�سائر واخلل باالإ�سافة 
اإىل �سناعة دب�ض التفاح التي تعد من ال�سناعات حديثة العهد يف حمافظة ال�سويداء، وت�سري 
االإح�ساءات الر�سمية اإىل اأن امل�ساحة الكلية املزروعة باأ�سجار التفاح بلغت 13588 هكتاراً 
يف عام 2011، وقدر متو�سط اإنتاج املحافظة بنحو 38112 طنًا من التفاح البعل واملروي 
ال�سويداء  البعل يف حمافظة  التفاح  اأن زراعة  العلم  2011، مع   - 2002 الفرتة  ملتو�سط 
هي الزراعة ال�سائدة لت�سل نحو 99.94% من م�ساحات التفاح املزروعة ملتو�سط الفرتة 
نف�سها، )وزارة الزراعة واالإ�سالح الزراعي، 2002 - 2011( ، ويعدُّ حم�سول التفاح من 
املنتجات الزراعية التي تتعر�ض للتلف والفقد خالل مراحل اإنتاجه املختلفة، وذلك الأ�سباب 
عدَّة قد تكون طبيعية اأو تتعلق مب�ستوى خدمة االأ�سجار، حيث ذكر اأفحمية واآخرون )2007( 
اأن ن�سبة الفاقد ميكن اأن ت�سل اإىل اأكرث من 6% من اإجمايل االإنتاج املزرعي الكلي، وتختلف 
هذه الن�سبة بح�سب املراحل الت�سويقية املختلفة، ويف درا�سة اأخرى، اأ�سار حنا )2010( اإىل 
اأن ت�سويق الثمار الرديئة وهي الثمار املعر�سة الإ�سابات ميكانيكية اأو ح�رسية اأو مر�سية 
يعدُّ غري اقت�سادي، ويف�سل بيعها بعد ت�سنيعها، وقد طبق اأفحمية واآخرون )2007( معادلة 
الطماطم  الفاقد لكل من حم�سول  املوؤثرة على  العوامل  االنحدار املتعدد املرحلي لتحديد 
وحم�سول التفاح يف درا�ستني منف�سلتني، وحددت درا�سة البدور )2010( اأن هناك كثرياً 
الفاقد للمحا�سيل تتعلق مبراحل ما بعد احل�ساد ك�سوء عملية القطاف، و�سوء  اأ�سباب  من 
عملية التداول يف اأثناء القطاف، اإ�سافة اإىل اأ�سباب ف�سيولوجية، ويعد عدم وجود الدرا�سات 
التي تهتم مبدى اإقبال امل�ستهلكني املحليني اأو امل�ستوردين مل�سنعات التفاح وعدم الرتويج 
بنود  يف  و�سوح  وعدم  امل�سنعات،  بهذه  متخ�س�سة  م�سانع  وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة  لها، 
تواجه م�سنعات  التي  الفنية واالقت�سادية  املعوقات  والت�سويقية من  االإنتاجية  التكاليف 
الربح  اأن   )2002( القاعي  بني  كما   ،  )2000( واآخرين  �سعود  درا�سة  يف  وذلك  التفاح، 
)من  التحويل  القيمة يف مرحلة  ق�سمني، وهما  يتكون من  اأي منتج م�سنع  امل�ساف على 
مواد اأولية اإىل مواد منتجة( والربح امل�ساف عند البيع، وحت�صب القيمة امل�صافة وفقاً لـ 
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)Kay )1993 من خالل تطبيق املعادلة الآتية: 

الناجت  ])قيمة   - امل�سنع  النهائي  الناجت  قيمة   = امل�ساف(  )الربح  امل�سافة  القيمة 
االأويل اخلام غري امل�سنع( + )تكاليف الت�سنيع([

مشكلة البحث ومربراته: 
تتعر�ض زراعة اأ�سجار التفاح مل�سكالت عدَّة منها موجات ال�سقيع، واالآفات الزراعية، 
وارتفاع اأ�سعار م�ستلزمات االإنتاج بخا�سٍة املبيدات الزراعية، وارتفاع اأجور العمالة، االأمر 
الذي يوؤثر �سلبًا يف م�ستوى اإدارة املح�سول ل�رسيحة وا�سعة من املزارعني، وبالتايل ارتفاع 
ن�سبة الفاقد لديهم باأ�سكاٍل خمتلفة كارتفاع ن�سبة ت�ساقط الثمار بعد دخولها مرحلة الن�سج، 
والت�سوهات الناجمة عن العوامل الطبيعية واحليوية، ونظراً لرداءة نوعية هذه الثمار وعدم 
قابليتها للت�سويق، ي�سطر املزارعون اإىل بيعها باأ�سعار زهيدة واأحيانًا اإتالفها ب�سبب عدم 
�سالحيتها لال�ستهالك املبا�رس املرتافق مع عدم وجود بدائل ت�سويقية اأو فر�ض لتحويلها 
اإىل منتجات اأخرى، ومع عجز القطاع ال�سناعي يف اإيجاد حلول لت�رسيف الفاقد من االإنتاج، 
بداأ املزارعون يف البحث عن بدائل ت�سويقية، وابتكار طرائق جديدة لتحويل هذا الفاقد اإىل 
منتجات قابلة لال�ستهالك الب�رسي جتلت على �سكل منتج جديد هو دب�ض التفاح، الذي يعد 
منتجًا طبيعيًا من ع�سري التفاح، وهو يحتوي على الغلوكوز »�سكر العنب« والفريكتوز »�سكر 
الفاكهة« بن�سب مت�ساوية تقريبًا، وتبلغ ن�سبة املادة ال�سلبة )الربك�ض( فيه اأكرث من %70، 
ويتميز بلونه البني الفاحت املائل اإىل الذهبي، وقوامه لزج، وطعمه حلو من�سجم، وعلى الرغم 
من اأن هذه ال�سناعة اأتت لتعالج م�سكلة ت�رسيف الفاقد يف الثمار، وجتنب اخل�سارة الناجتة 
تتعر�ض  فاإنها  جيدة،  موا�سفات  ذي  غذائي  منتج  تقدمي  وا�ستطاعت  االإمكان،  قدر  عنها 
املزارعني خلو�ض هذه  تقبل  اأو يف  والت�سويق،  االإنتاج  اإن كانت يف  املعوقات  للكثري من 

التجربة، كونها جديدة حمفوفة مبخاطر عدة اأهمها الت�سويق والقدرة على املناف�سة

أهداف البحث: 
الثانوية  املنتجات  اأحد  باعتباره  التفاح  دب�ض  اإنتاج  واقع  درا�سة  اإىل  البحث  يهدف 
لثمار التفاح، وكبديل لبيع الفاقد والنوعيات الرديئة من الثمار التي تباع باأ�سعار منخف�سة 

وت�رسيفها لي�سكل م�سدراً جديداً لدخل املزارع، وذلك من خالل اخلطوات الآتية: 
درا�سة اأهم اخل�سائ�ض الو�سفية لب�ساتني التفاح ومزارعيه يف املحافظة.. 1
تقدير ن�سبة الفاقد يف ب�ساتني التفاح والعوامل املوؤثرة فيها وطرق الت�رسيف.. 2
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تقومي �سناعة دب�ض التفاح، واأهميته كبديل اقت�سادي للثمار ذات النوعية الرديئة . 3
ت�سويقيًا.

بيان اأهم امل�سكالت التي تعوق انت�سار هذه ال�سناعة.. 4

منهجية البحث: 
منطقة تنفيذ الدرا�سة وزمنها: اأهم مناطق زراعة التفاح التي خا�ست جتربة ت�سنيع أ. 

دب�ض التفاح يف حمافظة ال�سويداء ملو�سم 2013م 
اأ�سلوب جمع البيانات: ُجمعت البيانات بطريقة امل�سح احلقلي عن طريق املقابالت ب. 

ا�ستمارة م�سح خا�سة  على  اعتماداً  امل�ستهدف  التفاح يف املجتمع  ال�سخ�سية مع منتجي 
بال�سكل املنا�سب لتحقيق اأهداف الدرا�سة، كما متت مقابلة مالكي معا�رس الدب�ض، واحل�سول 

على البيانات الالزمة لدرا�سة اأ�ساليب وتكاليف ت�سنيع الدب�ض.
ذ ت.  ونفِّ  ،  )SPSS( االإح�سائي  التحليل  برنامج  اُ�ستخدم  البيانات:  حتليل  اأ�سلوب 

التحليل الو�سفي للبيانات كاملتو�سطات، والتكرارات واالأهمية الن�سبية، ومن ناحية اأخرى 
يف  املوؤثرة  العوامل  لدرا�سة   Multi - regression املتعدد  االنحدار  منوذج  ا�ستخدم 

م�ستويات الفاقد لدى املزارعني.
اختيار العينة: تتواجد يف املحافظة ثالث معا�رس لت�سنيع دب�ض العنب، ت�ستثمر 	. 

اإ�سافًة لذلك يف �سناعة دب�ض التفاح توزعت يف قرى: �سهوة اخل�رس، و�سهبا، وقنوات، وقد 
معظم  اأعداد  ح�رست  فقد  عليه  وبناء  �سجالتها،  على  واالطالع  املعا�رس  تلك  زيارة  متت 
مزارعي  عدد   )1( اجلدول  ويو�سح  التفاح،  دب�ض  ل�سناعة  توجهوا  الذين  التفاح  مزارعي 
التفاح الذين خا�سوا جتربة ت�سنيع دب�ض التفاح ون�سبهم، تبعًا لبيانات �ساحبي املعا�رس 

يف حمافظة ال�سويداء لعام 2013
الجدول )1( 

نسبة وعدد مزارعي التفاح صانعي دبس التفاح في محافظة السويداء لعام 2013

عدد مزارعي التفاح �صانعي الدب�سن�صبة املزارعنيالقريـــــة

30.07138ال�سويداء/ ظهر اجلبل

18.3084قنوات

13.9464عرمان
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عدد مزارعي التفاح �صانعي الدب�سن�صبة املزارعنيالقريـــــة

6.9732مياما�ض

4.7922�سلخد

3.9218امل�سنف

3.4916�سالة

3.4916الكفر

2.8213حربان

2.1810بو�سان

2.1810الكار�ض 

1.748مفعلة

1.537�سهبا

4.5821باقي القرى 

100459املجموع

المصدر: بيانات مالكي المعاصر في السويداء في قرى سهوة الخضر، الطيبة، تل اللوز، مردك، سليم، 
العجيالت، طربا، نمرة.

ومن خالل اجلدول ال�سابق اختريت القرى التي ت�سم اأكرب عدد من مزارعي التفاح الذين 
اإجمايل عدد  69% من  318 مزارعًا مثلوا نحو  التفاح، حيث بلغ  توجهوا ل�سناعة دب�ض 
املزارعني، هذه القرى هي مياما�ض، عرمان، قنوات، ال�سويداء )ظهر اجلبل( ، وجمعت 50 
ا�ستبانة من هذه القرى متثل 16% من املزارعني فيها، وباملقابل جمعت 50 ا�ستبانة من 
مزارعي التفاح من القرى ال�سابقة املختارة نف�سها مل يخو�سوا جتربة �سناعة دب�ض التفاح، 
وذلك الإجراء املقارنة بني الطرفني، و�سواًل اإىل اأهمية هذه ال�سناعة كبديل اقت�سادي للثمار 

ذات النوعيات ال�سيئة والرديئة، وبذلك يكون عدد اال�ستمارات الكلي 100 ا�ستمارة.

النتائج واملناقشة: 

اخلصائص الوصفية والفنية للعينة: 

 334 1 � 1 خ�صائ�س ب�صاتني التفاح: بلغ معدل االأمطار يف �سنة الدرا�سة نحو 
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التفاح  م�ساحة  متو�سط  وقدر  1465م،  نحو  بلغ  فقد  البحر،  �سطح  عن  االرتفاع  اأما  مم، 
دومنًا،   14 بنحو  منها  املثمرة  امل�ساحة  متو�سط  قدر  بينما  دومنًا،   15 بنحو  االإجمالية 
وكانت االأ�سناف االأكرث �سيوعًا يف زراعة التفاح هي غولدن ديلي�س�ض و�ستاركنغ ديلي�س�ض 
التي تواجدت لدى 99 و 91 مزارعًا على التوايل، وبينت الدرا�سة اأن 59% من املزارعني 
يعتمدون الطريقة الكاأ�سية يف تربية اأ�سجار التفاح، و 53% من املزارعني يتبعون طريقة 
امللك املعدل، و بع�ض املزارعني يتبعون الطريقتني ال�سابقتني معًا، حيث تبني اأن االأ�سجار 
االأكرب عمراً ُرتِّبت بالطريقة الكاأ�سية، اإال اأن املزارع يقوم باعتماد طريقة امللك املعدل اإذا ما 
ا�ستبدل االأ�سجار الهرمة بغرا�ٍض جديدة، امتدت فرتة قطف ثمار التفاح على م�ستوى العينة 
واختلف موعد  الثاين،  ت�رسين  �سهر  نهاية  اإىل  اآب  �سهر  اأواخر  ابتداًء من  املدرو�ض  للمو�سم 
القطف من منطقة الأخرى باختالف ال�سنف املزروع، وكما هو معروف فاإن مواعيد القطاف 
تختلف باختالف املوقع والظروف اجلوية التي حتدد درجة ن�سج الثمار، مع االأخذ بعني 
االعتبار وجود عوامل اأخرى غري طبيعية قد توؤدي دوراً يف بع�ض االأحيان يف حتديد مواعيد 
القطاف، كظروف ال�سوق، اأو حتّكم التجار باالأ�سعار، وممار�سة بع�ض ال�سغوط على املزارع، 
اإ�سافة اإىل ظروف املزارع اخلا�سة التي قد تتحكم مبوعد القطاف، وعمومًا، فقد بينت نتائج 
الدرا�سة اأن الن�سف االأول من �سهر ت�رسين االأول ميثل الذروة بالن�سبة لعملية القطاف، حيث 
تن�سج ثمار التفاح خالل هذه الفرتة يف غالبية املواقع املزروعة على م�ستوى املحافظة، 
الظروف  وتغري  الزراعة،  مواقع  بح�سب  الثاين  ت�رسين  �سهر  اأواخر  حتى  الفرتة  هذه  ومتتد 
الزراعة  مواقع  تتعر�ض  وقد  االأمطار،  فيها  ت�سقط  اأيامًا  الفرتة  هذه  تتخلل  حيث  اجلوية، 

د، االأمر الذي يوؤخر من عمليات القطاف. للعوا�سف الرعدية و�سقوط الرَبَ
1 � 2 املوا�صفات اخلا�صة مبزارعي العينة: بينت الدرا�سة اأن 24% من مزارعي 
اأما االآخرون  ال�سنوية،  التفاح يف تاأمني دخولهم  اإنتاج  العينة يعتمدون ب�سكل كامل على 
فتختلف ن�سبة م�ساهمة اإنتاج التفاح يف دخولهم ال�سنوية وترتاوح من ال�سفر حتى %80، 
وهذا ي�سري اإىل وجود بع�ض املزارعني الذين ال يحقق لديهم اإنتاج التفاح ربحًا �سافيًا، اإمنا 

يتعر�سون للخ�سارة.
يف  خربتهم  متو�سط  وبلغ  �سنة،   56 املدرو�سة  العينة  يف  املزارع  عمر  متو�سط  ُقدر 
خمتلفة،  م�ستويات  �سمن  التعليمي  للم�ستوى  تبعًا  املزارعون  وتوزع  عامًا،   24 الزراعة 
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حيث �سكل من مل يتم �سوى املرحلة االبتدائية حوايل 26%، ومثلوا الكتلة االأكرب يف العينة 
ثم  املدرو�سة،  العينة  من   %23 �سكلوا  الذين  اجلامعية  ال�سهادة  حاملو  يليهم  املدرو�سة، 
االآخرون  املزارعون  وتوزع   ،%22 ن�سبتهم  بلغت  االإعدادية، حيث  املرحلة  فقط  اأمتوا  من 
بح�سب حت�سيلهم التعليمي الثانوي، واملعاهد املتو�سطة، 13%، و 4% على التوايل، بينما 

ت�سمنت العينة من مل يتعلموا اأبداً، وامللمني بالقراءة والكتابة بن�سبة 4% لكل من الفئتني
االإنتاج امل�سوق مع . 1 الكلي مت�سمنًا  االإنتاج  بلغ متو�سط  وتكلفته:  التفاح  اإنتاج 

متو�سط  بلغ  بينما  618 كغ/ دومن،  نحو  العينة  م�ستوى  امل�سوق على  الفاقد غري  االإنتاج 
االإنتاج امل�سوق حوايل 516 كغ/ دومن، وقد بلغ متو�سط تكلفة اإنتاج الكيلو غرام الواحد من 
التفاح حوايل 39 ل.�ض، وبلغ متو�سط �سعر البيع حوايل 73 ل.�ض، وبالتايل فقد بلغ متو�سط 
الربح ال�سايف على م�ستوى العينة حوايل 34 ل.�ض للكيلوغرام الواحد، كما هو مو�سح يف 

اجلدول )2( .
الجدول )2( 

اإلنتاجية والربح الصافي للتفاح.

القيمةالبيان

618املردود )كغ/ د( = االإنتاج الكلي/ امل�ساحة الكلية

673املردود )كغ/ د( = االإنتاج الكلي/ امل�ساحة املثمرة

516املردود )كغ/ د( = االإنتاج امل�سوق/ امل�ساحة الكلية

563املردود )كغ/ د( = االإنتاج امل�سوق/ امل�ساحة املثمرة

39تكلفة 1 كغ )ل.�ض/ كغ( 

73متو�سط �سعر كغ )ل.�ض( 

34متو�سط �سايف الربح كغ )ل.�ض/ كغ( 

المصدر: بيانات المسح الحقلي.

تكاليف  اإجمايل  االأوىل يف  االأهمية  احتلت  االآفات  مكافحة  عملية  اأن  الدرا�سة  بينت 
الدرا�سة،  مو�سم  يف  املدفوعة  التكاليف  اإجمايل  من   %40 حوايل  �سكلت  حيث  االإنتاج، 
تليها عمليات التقليم والعزق والت�سميد املعدين التي مثلت نحو 13%، 11%، 10%، من 

التكاليف املدفوعة على الرتتيب، كما هو مبنّي يف ال�سكل )1( .
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الشكل )1( 
األهمية النسبية للتكاليف المدفوعة في إنتاج التفاح.

3 تقدير الفاقد واأ�صبابه واأهم العوامل املحددة: 
3 � 1 كمية الفاقد واأهم م�صادره: يق�سد بالفاقد الكمي كمية الثمار التي تدهورت 
قد تكون طبيعية  والتاأثري،  املن�ساأ  لعوامل خمتلفة  نتيجة تعر�سها  الت�سويقية  موا�سفاتها 
الرَبَد،  وت�ساقط  باالأغ�سان،  احتكاكها  اأو  الثمار،  لت�ساقط  امل�سببة  القوية  الرياح  ت�سمل 
احل�رسية  باالآفات  لالإ�سابة  الثمار  كتعر�ض  بيولوجية  تكون  وقد  لل�سقيع،  التعر�ض  اأو 
اأخطاء  اأو تعر�سها للتلف ب�سبب  الفيزيولوجية،  اإ�سابتها باالأمرا�ض  اأو  والفطرية وغريها، 
يف  جميعها  ال�سابقة  االأ�سباب  وتتوافر  والتخزين،  والتو�سيب،  والنقل  القطف  عمليات  يف 
املزارعني  94% من  اأن  الدرا�سة  بينت  ال�سويداء، حيث  التفاح يف حمافظة  زراعة  مناطق 
االأقل،  الذكر على  ال�سابقة  االأ�سباب  الأحد  لديهم  التفاح  ثمار  تتعر�ض  العينة  م�ستوى  على 
مما يت�سبب بفقد كمية من االإنتاج، وقد قدِّر متو�سط كمية الفاقد لديهم يف وحدة امل�ساحة 
16% من متو�سط  – 333 كغ/ دومن، ت�سكل حوايل   4 82 كغ/ دومن، ترتاوح بني  بنحو 
االإنتاج يف وحدة امل�ساحة، ويبني اجلدول )3( اأن الفاقد الناجت عن الت�ساقط ب�سبب الرياح 
احتل املرتبة االأوىل من اإجمايل الفاقد من التفاح حيث ت�سكل حوايل 42%، تليها االأ�سباب 
الفاقد  اإجمايل  من  و%16   ،%32 ت�سكل  التي  والفرز،  القطف  ثم عمليات  احل�رسية، ومن 
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اأ�سعار  على التوايل، ومن جهة اأخرى قدِّر الفاقد النوعي يف التفاح، ويق�سد به الفرق بني 
اأن  البيع الفعلية للفاقد وال�سعر املزرعي ال�سائد للثمار ال�ساحلة، ويت�سح من اجلدول )3( 
اأعلى قيمة للفاقد النوعي قدرت بنحو 73 ل.�ض/ كغ، وكان هذا الفاقد ناجتًا عن االأ�رسار 
امليكانيكية، ال�سقيع الربيعي، الق�سب، ت�ساقط ب�سبب التاأخر يف موعد القطاف، ثم يلي ذلك 

الفاقد النوعي الناجت عن االأ�سباب املر�سية الذي قدر بنحو 61 ل.�ض/ كغ.
الجدول )3( 

األهمية النسبية ألسباب الفاقد وأسعاره والفاقد النوعي.

الفاقد النوعي )ل.�س( متو�صط �صعر املبيع )ل.�س( الأهمية الن�صبية )%( �صبب الفاقد

421855ت�ساقط ب�سبب الرياح

1073اأ�رسار ميكانيكية

3073ال�سقيع الربيعي

11261اأ�سباب مر�سية

322053اأ�سباب ح�رسية

1073الق�سب

33538الربد

162053القطف والفرز

1073اأخرى 

المصدر: استمارات االستبيان          ) تساقط النضج، تأخير في القطف( .

3 � 2 اأهم العوامل املوؤثرة على الفاقد: متت درا�سة عدد من العوامل التي يتوقع 
املزرعة من حيث  موقع  املثمرة،  امل�ساحة  و�سملت  الثمار،  من  الفاقد  كمية  توؤثر يف  اأنها 
االرتفاع عن �سطح البحر، كمية االأ�سمدة امل�سافة، مواعيد القطاف، خربة املزارع، التقليم 
اخلطي  االنحدار  منوذج  بني  وقد  املكافحة،  مرات  وعدد  االأ�سجار،  تربية  طريقة  ال�سيفي، 
الفاقد  ن�سبة  زيادة  يف  معنويًا  املوؤثرة  العوامل  اأهم  اأن   Multi-regression املتعدد 
هي امل�ساحة املثمرة يف املزرعة، وعدد مرات املكافحة، وطريقة تقليم الرتبية، والتقليم 
زيادة  مع  امل�ساحة  وحدة  يف  معنويًا  انخفا�سًا  الفاقد  كمية  تنخف�ض  حيث  ال�سيفي، 
تزداد  االإنتاج  وا�ستخدام عوامل  االإنتاج  اإدارة  اأن كفاءة  اإىل  ي�سري  املثمرة، وهذا  امل�ساحة 
يف امل�ساحات الكبرية، مما يوؤدي اإىل جتنب ارتفاع كمية الفاقد يف الثمار، وهذا يف احلالة 
ال�سيطرة عليها،  اإىل عوامل طبيعية تفوق قدرة املزارع يف  التي ال تتعر�ض فيها املزرعة 
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وت�سري النتائج اإىل اأن كمية الفاقد يف وحدة امل�ساحة تنخف�ض معنويًا مع زيادة عدد مرات 
مكافحة االآفات، وهذا يرتبط ح�رسيًا بالفاقد الناجت عن االإ�سابة باالآفات املختلفة، حيث 
ال�سديدة  كالرياح  الطبيعية  الظروف  الناجت عن  الفاقد  على  املكافحة  مرات  لعدد  تاأثري  ال 
د، اأو الفاقد الناجت عن �سوء عمليات جني الثمار اأو فرزها اأو نقلها، ومن جهة  وت�ساقط الرَبَ
اأخرى، تبني النتائج اأن الفاقد يف الثمار يزداد معنويًا يف وحدة امل�ساحة يف االأ�سجار ذات 
الرتبية الكاأ�سية مقارنًة مع االأ�سجار التي ُرتِّبت بطريقة امللك املعدل، وقد يف�رس هذا االأمر اأثر 
هبوب الرياح القوية على ت�ساقط الثمار يف االأ�سجار ذات الرتبية الكاأ�سية التي ت�سمح طريقة 
ت�سكيل الهيكل اخل�سبي فيها مبرور تيارات الهواء يف داخلها ب�سكل اأ�رسع مقارنًة باالأ�سجار 
التي متت تربيتها بطريقة امللك املعدل التي يكون فيها هيكل ال�سجرة حمكمًا اأكرث ومتخذاً 
ال�سكل الطويل عو�سًا عن الكاأ�سي املفتوح، كما تبني النتائج اأن للتقليم ال�سيفي اأثراً اإيجابيا 
اأثر  معنويًا يف التقليل من كمية الفاقد من الثمار يف وحدة امل�ساحة، ويظهر اجلدول )4( 

العوامل ال�سابقة الذكر ومعنويتها على كمية الفاقد من ثمار التفاح يف وحدة امل�ساحة.
الجدول )4( 

 العوامل المؤثرة على كمية الفاقد من ثمار التفاح في وحدة المساحة.

قيمة املعاملاملعاملالعامل املوؤثر

b0529الثابت 

b1 - 3.04امل�ساحة الثمرة 

b2 - 44.8عدد مرات املكافحة 

(Dummy variable) 1  سكل الرتبية�b3 - 52.4

(Dummy variable) 2  التقليم ال�سيفيb4 - 89.3

1 )التربية الكأسية =1، الملك المعدل=0( 
2 )بوجود التقليم الصيف =1، عدم وجود التقليم الصيفي=0( 

 معنوي بمستوى داللة 5% ،     معنوي بمستوى داللة %1

وميكن التعبري عن النموذج ال�سابق باملعادلة االآتية: 

حيث: 
X1 امل�ساحة املثمرة، X2 عدد مرات املكافحة، X3 �سكل الرتبية، X4 التقليم ال�سيفي.
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3 � 3 طرائق ت�رشيف الفاقد: بينت الدرا�سة اأن الكميات االأكرب من الفاقد يف ثمار 
كمية  43% من  نحو  ن�سبتها  بلغت  التفاح، حيث  الدب�ض  ا�ستثمرت يف �سناعة  قد  التفاح 
اإما  ال�سوق  يف  مبا�رسة  بيعت  فقد  الفاقد  هذا  من  االأخرى  الكميات  اأما  االإجمالية،  الفاقد 
لالأفراد اأو لتجار اجلملة، وقد بلغت ن�سبتها حوايل 27% من كمية الفاقد االإجمالية، كما هو 

مو�سح يف ال�سكل )2( .

الشكل )2( 
األهمية النسبية لمنافذ تصريف الفاقد في ثمار التفاح.

�4 اإنتاج دب�س التفاح: 
4 � 1 دوافع توجه املزارعني لهذه ال�صناعة اأو رف�صهم لها: يعد دب�ض التفاح منتجًا 
جديداً طبيعيًا ب�سكل كامل، حيث ال ي�ساف اإليه اأية مواد اأخرى غري ع�سري التفاح الطبيعي، 
وتعدُّ �سناعة حديثة ت�سري يف اأوىل اخلطى الت�سنيعية على م�ستوى املحافظة، ويحتوي على 
اإىل  املائل  الفاحت  البني  بلونه  ويتميز  تقريبًا،  مت�ساوية  بن�سب  الفواكه  و�سكر  العنب،  �سكر 
التي دفعت مبزارعي  االأ�سباب  اللزج، وطعمه احللو املن�سجم، وقد تعددت  الذهبي، وقوامه 
التفاح اإىل التوجه اإىل هذه ال�سناعة، وذلك لتحويل الفاقد يف اإنتاجهم من الثمار اإىل اأ�سكال 
قاموا  ممن   %60 اأن  الدرا�سة  بينت  االإطار  هذا  ويف  والت�سويق،  لال�ستهالك  قابلة  جديدة 
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التالفة بال�سكل  التفاح  التفاح كانوا مدفوعني برغبتهم لال�ستفادة من ثمار  باإنتاج دب�ض 
االأمثل وتقليل اخل�سارة الناجتة عنها، و�سملت هذه الثمار امل�ساب منها باالآفات احل�رسية 
والفرز  القطف  عمليات  عن  الناجتة  اإىل  باالإ�سافة  الرياح،  ب�سبب  واملت�ساقطة  واملر�سية، 
غري ال�ساحلة للت�سويق كثمار خالية من اأية عالمات مرفو�سة ت�سويقيًا، بينما رغب %24 
من املزارعني ب�سناعة الدب�ض بهدف خو�ض جتربة جديدة يف جمال االإنتاج والت�سويق، يف 
الوقت الذي رغب فيه 16% من املزارعني تاأمني م�سدر غذائي ذي قيمة مرتفعة الأ�رسهم، 

ويو�سح اجلدول )5( االأ�سباب التي دفعت باملزارعني للقيام باإنتاج دب�ض التفاح.
الجدول )5( 

توزع المزارعين بحسب األسباب التي دفعتهم إلى تصنيع دبس التفاح.

ن�صبة املزارعني %اأ�صباب ت�صنيع دب�س التفاح

60لال�ستفادة من التفاح التالف

6اعتبارها �سناعة مربحة

8عدم وجود ت�رسيف للتفاح الرديء

24بق�سد التجربة

2امتالك مع�رسة 

16اعتبار دب�ض التفاح ذي قيمة غذائية مرتفعة

6ن�سيحة من قبل االإر�ساد واجلوار 

2عدم قابلية الثمار ال�سليمة �سغرية احلجم للت�سويق

المصدر: استمارات االستبيان.

التفاح  دب�ض  اإنتاج  حتبذ  ال  املزارعني  من  فئة  هناك  اأن  الدرا�سة  بينت  وباملقابل 
الأ�سباب متعددة، فحداثة هذه ال�سناعة وعدم انت�سارها على نطاق وا�سع، اإ�سافًة اإىل عدم 
توافر املعلومات واخلربة فيها، واعتبارها نوعًا من املغامرة، وعدم توافر الوقت الكايف عند 
بع�سهم، اإ�سافة اإىل اأ�سباب اأخرى يبينها اجلدول )6( دفعت باملزارعني اإىل عدم اخلو�ض يف 

هذه التجربة
الجدول )6( 

توزع المزارعين بحسب أسباب رفض صناعة دبس التفاح.

ن�صبة املزارعني %اأ�صباب عدم �صناعة دب�س التفاح

24عدم القناعة باملنتج
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ن�صبة املزارعني %اأ�صباب عدم �صناعة دب�س التفاح

20عدم توفر الوقت 

20عدم توفر الفاقد من الثمار بالكميات الكافية

16ارتفاع تكاليف ال�سناعة

14عدم توفر منافذ لت�سويق املنتج

10اعتبارها �سناعة غري رابحة

22اعتبارها �سناعة جديدة وغري منت�رسة

8توفر منفذ لبيع الفاقد

المصدر: استمارات االستبيان.

4 � 2 تكاليف �صناعة دب�س التفاح: قدر متو�سط كمية الثمار الفاقدة من التفاح 
املخ�س�سة ل�سناعة دب�ض التفاح حوايل 803 كغ، وقدرت الكمية املكافئة الإنتاج كيلو غرام 
الكيلوغرام  بيع  �سعر  متو�سط  قدر  كما  تفاح،  كيلوغرام   8.8 بنحو  التفاح  دب�ض  من  واحد 
من ثمار التفاح الفاقدة يف حال بيعها بنحو 9.2 ل.�ض وبلغ متو�سط كمية الدب�ض املنتجة 
الفاقد  لكمية  تبعًا  النق�سان  اأو  الزيادة  128 كغ، يرتاوح بني  العينة حوايل  على م�ستوى 
املتوافرة لدى املزارع، وتبعًا لكفاءة التحويل التي تتاأثر بدورها بالفرتة الفا�سلة بني جمع 
الكمية املخ�س�سة للع�رس وتاريخ ع�رسها من جهة، ومبوعد قطاف الثمار ودرجة اإ�سابتها 
اإىل املع�رسة  الثمار  الفا�سلة بني موعد نقل  الفرتة  باالأ�رسار املختلفة امل�سادر، وقدرت 
وموعد ع�رسها بني 1 و 20 يومًا، وقدر متو�سط تكلفة اإنتاج الكيلوغرام الواحد من دب�ض 
التفاح بنحو 272.46 ل.�ض/ كغ، وقد عمد 45% من مزارعي العينة اإىل بيع دب�ض التفاح 
عرب منفذين ت�سويقيني �سمال البيع املبا�رس للم�ستهلكني االأفراد كما فعل %91 منهم، واإىل 
جتار اجلملة لدى 17% منهم، وقدر متو�سط �سعر املبيع حوايل 496 ل.�ض/ كغ، وبالتايل 
وحتقيق  كغ،  ل.�ض/   223.54 حوايل  بلغ  �سافيًا  ربحًا  التفاح  دب�ض  �سناعة  حققت  فقد 

ن�سبية اأربحية للرية امل�ستثمرة بنحو 82%، كما هو مو�سح يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

تكلفة إنتاج الكغ الواحد من دبس التفاح والربح الصافي.

القيمة ل.�سمتو�صط تكلفة كيلو الواحد من دب�س التفاح ل.�س

22.5 تكلفة العبوات
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القيمة ل.�سمتو�صط تكلفة كيلو الواحد من دب�س التفاح ل.�س

45تكلفة نقل الدب�ض من املع�رسة

124 تكلفة الع�رس

80.96 قيمة التفاح املحّول اإىل دب�ض 

272.46 تكلفة كغ دب�ض

496 �سعر كغ دب�ض 

223.54�سايف ربح كغ دب�ض

82ن�سبة اأربحية اللرية الواحدة املوظفة يف �سناعة الدب�ض (%)  

المصدر: استمارات االستبيان
 قدرت من حاصل ضرب الكمية المكافئة بمتوسط سعر بيع الفاقد.

 حاصل قسمة صافي الربح على التكلفة.

4 � 3 ح�صا�صية هذه ال�صناعة للتغريات الطارئة: وجد اأن هذه ال�سناعة تبقى 
املتغريات  بع�ض  على  الطارئة  التغريات  بع�ض  ح�سل  لو  حتى  للمزارع  بالن�سبة  مربحة 
املحول  الفاقد  لقيمة  البديلة  الفر�سة  تكلفة  يفوق  ربحًا �سافيًا  تدر  وتبقى  االقت�سادية، 
كغ  تكلفة  ارتفاع  اأو   %10 دب�ض مبقدار  كغ  بيع  �سعر  انخفا�ض  يوؤثر  كيف  و  دب�ض،  اإىل 
ما  فهذا  للعائد،  النقدية  املوؤ�رسات  على  معًا  االأمرين  حدوث  اأو   %10 مبقدار  الدب�ض 

يو�سحه اجلدول )8( .
الجدول )8( 

 حساسية صناعة دبس التفاح لبعض التغيرات الطارئة.

ن�صبة اأربحية اللرية الواحدة املوظفة �صايف الربح )ل.�س/ كغ( البيان
يف �صناعة الدب�س )%( 

17464انخفا�ض متو�سط �سعر مبيع كغ الدب�ض %10

19666ارتفاع متو�سط تكلفة كغ دب�ض %10

14750انخفا�ض �سعر الدب�ض + ارتفاع التكاليف معًا

المصدر: استمارات االستبيان.

امل�سكالت  حتليل  الدرا�سة  تناولت  التفاح:  دب�س  �صناعة  تواجه  التي  امل�صكالت 
التي تواجه �سناعة دب�ض التفاح، وذلك من وجهة نظر املزارعني الذين قاموا بهذا الن�ساط 
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با�ستخدام مقيا�ض ليكارت الثالثي Likert بعد اأن ُق�سمت امل�سكالت اإىل املحاور االآتية: 
Ú  سوق� تواجد  �سعوبة  عن  تعرّب   :P1 الآتية:  ال�صعوبات  ي�صم  الت�صويق،  حمور 

عدم  اأ�سباب  حول  تندرج  التي  امل�سكالت  عن  تعرب   :P2 املنتج،  التفاح  دب�ض  لت�رسيف 
االإعالن والرتويج عن �سناعة دب�ض التفاح كونها �سناعة حديثة وغري منت�رسة على نطاق 
وا�سع، وقد بني ا�ستخدام مقيا�ض ليكارت اأن هذه امل�ساكل املندرجة �سمن هذا املحور تعترب 

ذات درجة قوية، وهذا ما يو�سحه اجلدول )9( 
الجدول )9( 

المشكات المتعلقة بمحور تسويق الدبس.

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P10230.72.90.24 قوي
P200230قوي

قوي00.9916.332.90.24الت�سويق

المصدر: استمارات االستبيان.

Ú  تعرب عن عدم توافر :P3 :حمور م�صتلزمات الت�صنيع، ي�صم ال�صعوبات الآتية
احلديثة، حيث  املعا�رس  توافر  تعرب عن عدم   :P4 املع�رسة،  لت�سغيل  الالزمة  املحروقات 
اآالت قدمية م�سنوعة  اأن املعا�رس املتواجدة يف املحافظة جميعها معا�رس تقليدية ذات 
ّنف  من احلديد، وبالتايل توؤثر على طعم الدب�ض املنتج، وقد بني املقيا�ض اأن هذا املحور �سُ

�سمن الدرجة القوية، ويظهر ذلك يف اجلدول )10( .
الجدول )10( 

المشكات المتعلقة بمحور مستلزمات تصنيع الدبس.

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P3006.930 قوي
P40316.82.850.63قوي

قوي01.4811.82.890.29م�ستلزمات الت�سنيع

المصدر: استمارات االستبيان.



242

جدوى إنتاج دبس التفاح كبديل تسويقي اقتصادي 
عن فاقد الثمار الرديئة تسويقياً في السويداء

د.صفوان أبو عساف / د.أمجد بدر
م.رمال صعب / م.سمر العشعوش
م.مايا العبد اهلل

Ú  املتعلقة امل�سكالت  عن  تعرب   :P5 الآتية:  ال�صعوبات  ي�صم  التكاليف،  حمور 
للمع�رسة،  النقل  و�سائل  توافر  P6: تعرب عن عدم  التفاح،  دب�ض  تكاليف ت�سنيع  بارتفاع 

وُبعد املع�رسة عن مناطق اإنتاج التفاح.
وينب اجلدول )11( ت�سنيف هاتني امل�سكلتني من حيث قوتهما.

الجدول )11( 
المشكات المتعلقة بمحور تكاليف إنتاج الدبس.

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P5037.92.720.46 قوي
P600130قوي

قوي01.484.452.720.46تكاليف اإنتاج الدب�ض

المصدر: استمارات االستبيان.

Ú  :حمور �صوء نوعية التفاح املخ�ص�س ل�صناعة الدب�س، ي�صم ال�صعوبات الآتية
P7: تت�سمن امل�سكالت املتعلقة بانخفا�ض كفاءة التحويل لثمار التفاح اإىل مادة الدب�ض، 
م�سكلة ا�ستخدام املعا�رس للتفاح ذي النوعية الرديئة فقط، املت�ساقط بفعل  تت�سمن   :P8
الرياح، اأو امل�ساب باالآفات احل�رسية، باالإ�سافة اإىل نواجت الفرز، وعدم تنظيف الثمار قبل 
ع�رسها، وتاأثري ذلك على طعم الدب�ض الناجت، P9: تت�سمن م�سكلة عدم م�سداقية امل�ساتل 
اأحيانًا من االإ�سابات احل�رسية  اإ�سافة اإىل عدم �سالمة ال�ستول  يف نوعية ال�سنف املباع، 
ّنف �سمن الدرجة القوية يف مقيا�ض ليكارت،  واملر�سية، واأظهر املقيا�ض اأن هذا املحور �سُ

كما يظهر اجلدول )12( .
الجدول )12( 

المشكات المتعلقة بمحور نوعية الثمار

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P700130 قوي
P800230قوي
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البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P900130قوي
قوي001.3230نوعية الثمار

المصدر: استمارات االستبيان.

Ú  تعرب عن امل�سكالت :P10 :حمور دعم ت�صنيع الدب�س، ي�صم ال�صعوبات التالية
املتعلقة بعدم وجود دعم ملعا�رس دب�ض التفاح من قبل اجلهات احلكومية، اإ�سافة اإىل قلة 
با�ستخدام  القوية  الدرجة  �سمن  ّنفت  �سُ اأنها  اأعدادها يف املحافظة، ويظهر اجلدول )13( 

مقيا�ض ليكارت.
الجدول )13( 

 المشكات المتعلقة بمحور دعم تصنيع الدبس.

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P1000130 قوي

قوي000.4930دعم الت�سنيع

المصدر: استمارات االستبيان.

Ú  :P11 :حمور امل�صاكل الفنية املتعلقة باملعا�رش، ي�صم ال�صعوبات التالية
الت�سنيع  الدب�ض، و�سوء  التفاح امل�سنع من حيث نقاوة  تعرب عن م�سكلة عدم جودة دب�ض 
لدى املعا�رس، P12: تعرب عن عدم توافر اخلربة الكافية واملعلومات حول كيفية �سناعة 
دب�ض التفاح، P13: تعرب عن امل�سكالت املتعلقة بالفرتة الفا�سلة بني جمع التفاح وموعد 
الع�رس، وتت�سف بعدم الدقة فيها لدى املعا�رس، حيث يبقى التفاح فرتة طويلة يف املع�رسة 
قبل اأن يدخل الت�سنيع، وبالتايل تزداد ن�سبة ال�رسر على الثمار مما يوؤثر �سلبًا على جودة 
دب�ض التفاح، وقد �سنف هذا املحور �سمن الدرجة القوية بح�سب مقيا�ض ليكارت، كما يظهر 

يف اجلدول )14( .
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الجدول )14( 
المشكات المتعلقة بمحور المشاكل الفنية.

البيان
قويمتو�صط�صعيف

الجتاهالنحراف املعيارياملتو�صط املرجح
%%%

P11025.92.750.46 قوي
P120232.60.54قوي
P1300530قوي

قوي01.484.622.80.37امل�ساكل الفنية

المصدر: استمارات االستبيان.

خامساً - االستنتاجات والتوصيات: 

بينت الدرا�سة اأن عملية مكافحة االآفات احتلت االأهمية االأوىل يف تكاليف االإنتاج  ●
املدفوعة، حيث مثلت حوايل 40% من اإجمايل التكاليف املدفوعة، وهذا ي�ستدعي �رسورة 

دعم م�ستلزمات االإنتاج وبخا�سة املكافحة.
لديهم  ● التفاح  ثمار  تتعر�ض  العينة  م�ستوى  على  املزارعني  من   %94 اأن  تبني 

االإنتاج،  كمية  يف  بفقد  ت�سبب  مما  للتفاح،  الت�سويقية  القيمة  من  خف�ست  خمتلفة  لعوامل 
وقدر متو�سط كمية الفاقد لديهم يف وحدة امل�ساحة بنحو 82 كغ/ دومن، تراوحت بني 4 – 
16% من متو�سط االإنتاج يف وحدة امل�ساحة، ولوحظ اأن  333 كغ/ دومن، وت�سكل حوايل 
الفاقد الناجت عن الت�ساقط ب�سبب الرياح احتل املرتبة االأوىل من اإجمايل الفاقد من التفاح، 
التي  والفرز،  القطف  عمليات  ثم  ومن  احل�رسية،  االأ�سباب  تليها   ،%42 حوايل  �سكل  حيث 

�سكلت 32%، و16% من اإجمايل الفاقد على التوايل
بينت الدرا�سة اأن العوامل املوؤثرة معنويًا يف زيادة كمية الفاقد من الثمار يف وحدة  ●

لالأ�سجار،  املعتمدة  الرتبية  طريقة  املكافحة،  مرات  عدد  املثمرة،  امل�ساحة  هي  امل�ساحة 
وتنفيذ التقليم ال�سيفي.

للفاقد  ● الفعلية  البيع  اأ�سعار  بني  الفرق  به  ويق�سد  التفاح،  النوعي يف  الفاقد  قدِّر 
وال�سعر املزرعي ال�سائد للثمار ال�ساحلة، وقدرت اأعلى قيمة له بنحو 73 ل.�ض/ كغ، وكان 
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ب�سبب  وت�ساقط  والق�سب،  الربيعي،  وال�سقيع  امليكانيكية،  االأ�رسار  عن  ناجتًا  الفاقد  هذا 
التاأخر يف موعد القطاف، ثم يلي ذلك الفاقد النوعي الناجت عن االأ�سباب املر�سية الذي قدر 

بنحو 61 ل.�ض/ كغ.
يف  ● ا�ستثمرت  قد  التفاح  ثمار  يف  الفاقد  من  االأكرب  الكمية  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت 

مما  االإجمالية،  الفاقد  كمية  من   %43 نحو  ن�سبتها  بلغت  حيث  التفاح،  دب�ض  �سناعة 
ي�سرتعي االنتباه الأهمية هذه ال�سناعة كبديل رئي�ض لفاقد االإنتاج.

برغبتهم  ● مدفوعني  كانوا  التفاح  دب�ض  باإنتاج  قاموا  ممن   %60 نحو  اأن  تبني 
لال�ستفادة من ثمار التفاح التالفة، بينما رغب 24% من املزارعني ب�سناعة الدب�ض بهدف 
خو�ض جتربة جديدة يف جمال االإنتاج والت�سويق، و 16% منهم لتاأمني م�سدر غذائي ذي 
الأ�سباب  ال�سناعة  املزارعني ال حتبذ هذ  الأ�رسهم، وباملقابل هناك فئة من  قيمة مرتفعة 
متعددة، كعدم توافر املعلومات واخلربة فيها، واعتبارها نوعًا من املغامرة، وعدم توافر 

الوقت الكايف عند بع�سهم.
223.54 ل.�ض/ كغ، حيث  ● حققت �سناعة دب�ض التفاح ربحًا �سافيًا بلغ حوايل 

كغ،  ل.�ض/   272.46 بنحو  التفاح  دب�ض  الواحد من  الكيلوغرام  اإنتاج  تكلفة  متو�سط  قدر 
ت�سمنت قيمة الفاقد من الثمار التي متثل تكلفة الفر�سة البديلة، والتي متثل قيمة الكمية 
80.96 ل.�ض حيث  الدب�ض بنحو  التفاح املحولة الإنتاج كيلوغرام واحد من  املكافئة من 
النقل،  تكاليف كل من عمليات  اإىل  باالإ�سافة  تفاح،  8.8 كغ  نحو  املكافئة  الكمية  بلغت 
والع�رس، والعبوات، والتي قدرت بنحو 45 ل.�ض/ كغ، و124 ل.�ض/ كغ، و22.5 ل.�ض على 

الرتتيب، وبلغ متو�سط �سعر مبيع الكيلوغرام من الدب�ض نحو 496 ل.�ض/ كغ.
عمد 45% من مزارعي العينة اإىل بيع دب�ض التفاح عرب منفذين ت�سويقيني �سمال  ●

البيع املبا�رس للم�ستهلكني االأفراد كما فعل 91% منهم، وجتار اجلملة لدى 17% منهم.
تواجه �سناعة الدب�ض العديد من املعوقات كونها ما زالت �سناعة جديدة، والتي  ●

ترويج  وجود  وعدم  املنتج  هذا  ت�رسيف  ك�سعوبة  ت�سويقية  معوقات  راأ�سها  على  ياأتي 
واإعالن حول اأهميته ومعوقات ت�سنيعية تلخ�ست بعدم توافر املحروقات الالزمة لت�سغيل 
املعا�رس، باالإ�سافة لكون املعا�رس املتوافرة باملحافظة هي معا�رس تقليدية، ومعوقات 

تتعلق بارتفاع تكاليف ت�سنيع الدب�ض
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جدوى إنتاج دبس التفاح كبديل تسويقي اقتصادي 
عن فاقد الثمار الرديئة تسويقياً في السويداء

د.صفوان أبو عساف / د.أمجد بدر
م.رمال صعب / م.سمر العشعوش
م.مايا العبد اهلل

اأظهرت الدرا�سة اأن غالبية املزارعني يركزون يف زراعتهم على �سنف اأو �سنفني  ●
لزراعة  مالئمة  جديدة  اأ�سناف  ا�ستنباط  على  العمل  �رسورة  تاأتي  هنا  ومن  التفاح،  من 
الفقد وفتح منافذ  التقليل من خماطر  �سانه  الذي من  االأمر  ال�سويداء،  التفاح يف حمافظة 

ت�سويقية بديلة.
مدى  ● لدرا�سة  وذلك  التطبيقية،  االأبحاث  من  مزيد  على  ت�سجع  البحث  نتائج  اإن 

اإمكانية اال�ستفادة من الفاقد يف اإنتاج الدب�ض ب�سكل مكثف، واإنتاج منتجات ثانوية اأخرى 
كاخلل والع�سائر.
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