
 جامعــــــة تشــــــــريـن
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 قسم االقتصاد الزراعي



 :المقدمة

 مع التِّجارة ظيرت إذ الُعصور، أقدم ُمنذُ  التسِّويق اإلنسَّان مارس
 األفراد قيام ثُمَّ  اإلنتاج، فائض وُظيور العائمي، االقتصاد نياية

 اأُلخرى السِّمع ِمن يحتاُجونو ِبما لدييم يتكوَّن الذي الفائض بُمقايضة
 يبدؤوا لم الناس لكن الخاص، بإنتاجيم إشباعيا يستطيعون ال التي

ة وطرائقو أسسو لو عمماً  بوصفو التسِّويق دراسة  وأساليبو الخاصَّ
 أن بعد حديث عممٌ  ولكنَّو قديم، فن إذاً  فالتسِّويق .مؤخراً  إال العمميَّة

 بين العالقة وتنظيم التجاري، العمل تنظيم ضرورة إلى النَّاس انتبو
 .(ٕٕٓٓ منديل،)  .الماديَّة ُمنتجاتيم تسويق في النَّاس



 :المقدمة
 الخضار من  ُ وىو الكثيرين، لدى الُمحبَّبة الخضار محاصيل من الخيار ُيعد  

 ِمن وىو الحديد، من ُمحتواه في ُمتوسِّطاً  كذلك وُيعد   النياسين، في نسبيَّا   الغنيَّة
 مرحمة في ثماره تحتوي صيفاً  ُمرطب لمشييَّة، فاتح السَّمطة، محاصيل أىم

 يدخل ،%ٙ-ٗ بين ما تتراوح الجافَّة المواد من كميِّة عمى االستيالكي النضج
 إلى إضافة والُدىون، واأللياف والبروتينات الكربوىيدراتيَّة المواد تركيبيا في

 من بمحتواىا فقيرة ثمار وىي الُبوتاسيوم أمالح وأىم يا المعدنيَّة األمالح
 وفيتامين ولكاروتين، C فيتامين من قميمة كميَّات عمى تحتوي حيث الفيتامينات

B1، B5، B9، ىضم عمى تساعد األنزيمات من كميَّات عمى باحتوائيا وتمتاز 
 التأثير قمويَّة المعدنيَّة بأمالحيا كذلك وتمتاز وتمثيميا، والبروتينية الدىنية المواد
 الحصى إذابة وعمى جية، من الدموي السائل حموضة تعديل عمى تساعد التي
 .(ٕٓٔٓ الزراعَية، المجمَّة) .أخرى جية من البول إدرار زيادة و الكميَّة في



 :المقدمة

 والتصديريَّة التسويقيَّة الُخضار محاصيل من بأنَّو الفميفمة محصول يتميَّز 
 يحتاجو الذي C فيتامين عمى الحتوائو نظراً  الغذائيَّة قيمتو وبارتفاع الميمَّة،

ة الجسم  من وُيستخرج وااْلنفمونزا، البرد أمراض لُمقاومة الشتاء موسم في خاصَّ
 آالم لُمعالجة لصاقة ىيئة عمى ُتستخدم التي الكبساثين مادة الحارَّة األصناف

 التي الفمورين مادة الفميفمة من كذلك وُيستخرج .الُروماتيزم من الناتجة الِعظام
 المخمَّالت صناعة في بنوعييا الفميفمة وتدخل التس وس، من األسنان تحمي

ة لمشييَّة كفاتح الشطَّة من بدالً  كبودرة وُتستخدم والصمصة  المناطق في خاصَّ
 .(ٕٗٓٓ العمميَّة، المجمَّة ) .واالستوائيَّة الحارَّة



 أهداف البحث 

 .السُّوريُأجري البحث في السَّاحل  

 .المدروسة لممحاصيل التسويقية والكفاءة الهامش دراسة

 الدراسةِمنطقة 

 .دراسة التكاليف اإلنتاجية لممحاصيل المدروسة



 :أسموب جمع البيانات

تمَّ جمع البيانات من الُمنتجين والتُّجار لالستفادة منها في •
التحميل واستخراج النتائج واالقتراحات، وذلك عن طريق 

 استمارة استبيان ُصممت لهذه الغاية



 اإلنتاجيَّة لمحصول الخيار في السَّاحل السُّوريالتكاليف ( . 1)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (A)التكاليف االستثماريَّة 
 (س.ل)التكمفة السنويَّة  (سنة)الُعمر االقتصادي  (س.ل)التكمفة اإلجماليَّة  البيان

 ٕٓٓٓ ٖٓ ٓٓٓٓٙ الهيكل الَمعدني
 ٓٓٛٓٔ ٕ ٕٓٓٙٔ الِغطاء البالستيكي
 ٘ٚٛٔ ٘ ٖٜ٘ٚ الشريط الَمعدني
 ٓٓ٘ٔ ٔ ٓٓ٘ٔ وسائل تدفئة
 ٖٓٓٓ ٘ ٓٓٓ٘ٔ شبكة الري
 ٕٓٓ٘ ----- ٕٓٓ٘ ُأجرة األرض

 ٓٓٓٔ ٓٔ ٓٓٓٓٔ الِمرش
 ٓٙٔ ٘ ٓٓٛ المجارف

 ٕٗٔٔ ------ ----- (%5)متفرقات 
 ٜٖٕٚٚ ----- ----- (A)مجموع 



 اإلنتاجيَّة لمحصول الخيار في السَّاحل السُّوريالتكاليف ( . 1)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (B)الُمستمزمات السِّمعيَّة 
 ٕٓ٘ٙ ----- ----- البذور
 ٓٓٚ ----- ----- تورب

 ٖٓ٘ ----- ----- صواني فمين
 ٓٓ٘٘ ----- ----- سماد ُعضوي
 ٖٓٗٗ ----- ----- سماد معدني
 ٓٓ٘ ----- ----- أسالك تربيط
 ٓٓٙ ----- ----- شبك ناعم

 ٜٓٓٓ ----- ----- مواد ُمكافحة
 ٘٘ٙٔٔ ----- ----- ُعبوات

 ٓ٘ٚ ----- ----- فواتير ماء وكهرباء
 ٖٜٖ٘ٚ ----- ----- (B)مجموع 



 اإلنتاجيَّة لمحصول الخيار في السَّاحل السُّوريالتكاليف ( . 1)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (C)الُمستمزمات الخدميَّة 

 ٖٖٖٓ ----- ----- النقل

 ٓ٘ٗ ----- ----- الفالحة

 ٕٓٓٓ ----- ----- التعقيم

 ٕٖٕ٘ٙ ----- ----- أجور ُعمَّال

 ٜٕ٘ٓٗ ----- ----- (C)مجموع 



 التكاليف اإلنتاجيَّة لمحصول الفميفمة في السَّاحل السُّوري. ( 2)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (A)التكاليف االستثماريَّة   
 (س.ل)التكمفة السنويَّة  (سنة)العمر االقتصادي  (س.ل)التكمفة اإلجماليَّة  البيان

 ٕٓٓٓ ٖٓ ٓٓٓٓٙ الهيكل المعدني
 ٓٓٛٓٔ ٕ ٕٓٓٙٔ الغطاء البالستيكي

 ٘ٚٛٔ ٘ ٖٜ٘ٚ الشريط المعدني
 ٓٓ٘ٔ ٔ ٓٓ٘ٔ وسائل تدفئة
 ٖٓٓٓ ٘ ٓٓٓ٘ٔ شبكة الري
 ٕٓٓ٘ ----- ٕٓٓ٘ أجرة األرض

 ٓٓٓٔ ٓٔ ٓٓٓٓٔ الِمرش
 ٓٙٔ ٘ ٓٓٛ المجارف

 ٕٗٔٔ ------ ----- (%5)ُمتفرقات 
 23977 ----- ----- (A)مجموع 



 التكاليف اإلنتاجيَّة لمحصول الفميفمة في السَّاحل السُّوري. ( 2)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (B)الُمستمزمات السِّمعيَّة 
 ٓٓٓ٘ ----- ----- البذور
 ٓٓٚ ----- ----- تورب

 ٖٓ٘ ----- ----- صواني فمين
 ٓٓ٘٘ ----- ----- سماد عضوي
 ٓٓٓ٘ ----- ----- سماد معدني
 ----- ----- ----- أسالك تربيط
 ٓٓٙ ----- ----- شبك ناعم

 ٕٓٓ٘ ----- ----- مواد مكافحة
 ٓٓ٘ٚٔ ----- ----- عبوات

 750 ----- ----- فواتير ماء وكهرباء
 37900 ----- ----- (B)مجموع 



 التكاليف اإلنتاجيَّة لمحصول الفميفمة في السَّاحل السُّوري. ( 2)جدول 

 دراسة التكاليف اإلنتاجية

 (C)الُمستمزمات الخدميَّة 

 ٓٓٓ٘ ----- ----- النقل

 ٓ٘ٗ ----- ----- الفالحة

 2000 ----- ----- التعقيم

 ٗٙٗٛٔ ----- ----- أجور عمال

 25914 ----- ----- (C)مجموع 



 :حساب بعض المؤشرات االقتصادية

 ُمتتاليتين مرحمتين بين السِّمعة سعر في الفرق ىو :التسويقي الهامش    
 .التسويقي المسمك خالل الُمستيمك إلى الُمنتج من انتقاليا مراحل من

سعر الشراء من تاجر  –سعر البيع لمُمستهمك = الهامش التسِّويقي 
 .الُجممة
 .س.ل ٘ = ٓٗ - ٘ٗ =الخيار لمحصول التسِّويقي اليامش

 .س.ل ٙ=  ٙٗ - ٕ٘= اليامش التسِّويقي لمحصول الفميفمة
 



 :حساب بعض المؤشرات االقتصادية

 .التسويقيَّة الزراعيَّة( القدرة)قياس الكفاءة     
  الكميَّة التكاليف ÷ التسِّويقيِّة التكاليف } – ٓٓٔ = التسِّويقيَّة الكفاءة

 { ٓٓٔ × (والتسِّويقيَّة اإلنتاجيَّة)
  ×(ٛ.ٖ + ٕٓ) ÷ ٛ.ٖ } - ٓٓٔ = الخيار لمحصول التسويقيَّة الكفاءة
ٔٓٓ }  

                                     = ٛٗ.ٖٓ %. 
  + ٜٙ.ٕٙ ) ÷ ٚٓ.٘ } - ٓٓٔ = الفميفمة لمحصول التسويقيَّة الكفاءة -

٘.ٓٚ) × ٔٓٓ } 
                                    = ٛٗ.ٔٚ %. 



 الستنتاجاتا
 ٔٓٔٓٓٔ) الس وري السَّاحل في المحميَّ  الخيار إنتاج تكاليف إجمالي بمغ1.

 ،(الكغ /س.ل ٕٓ) الواحد غرام الكيمو إنتاج تكمفة وبمغت ،(البالستيكي البيت/س.ل
 المال ورأس اإلنتاجيَّة، التكاليف مع بالعالقة الريِّعيَّة ُمعامل إلى بالنسبة أمَّا

 ُمعامل وبمغ التوالي، عمى (% ٖٕ.ٕ٘)و ،(% ٔٗ.ٛٓٔ) نحو بمغ فقد الُمستثمر
 ،(% ٔٛ.ٗٛ) الُمستثمر المال ورأس اإلنتاجيَّة، التكاليف مع بالعالقة الربحيَّة

 .(سنة ٗٗ.ٕ) نحو المال رأس استرداد وفترة التوالي، عمى (% ٙٛ.ٓٗ)و

 ٖٜ٘ٚٗ) الس وري السَّاحل في المحميَّة الفميفمة إنتاج تكاليف إجمالي بمغ2.
  /س.ل ٜٙ.ٕٙ) الواحد غرام الكيمو إنتاج تكمفة وبمغت ،(البالستيكي البيت/س.ل

 المال ورأس اإلنتاجيَّة، التكاليف مع بالعالقة الريِّعيَّة ُمعامل إلى بالنسبة أمَّا ،(الكغ
 ُمعامل وبمغ التوالي، عمى (% ٚٔ.ٖ٘)و ،(% ٕٖ.٘ٚ) نحو بمغ فقد الُمستثمر

 ،(% ٙٚ.٘٘) الُمستثمر المال ورأس اإلنتاجيَّة، التكاليف مع بالعالقة الربحيَّة
 .(سنة ٛ.ٖ) نحو المال رأس استرداد وفترة التوالي، عمى (% ٖٓ.ٕٙ)و



 الستنتاجاتا

 %(ٚٔ.ٗٛ ،ٖٓ.ٗٛ) نحو بمغت لمُمنِتج التَّسويقيَّة الكفاءة أنَّ  النتائج أظيرت3.
 .والفميفمة الخيار محصولي إلى بالنسبة التوالي عمى

 (س.ل ٜٙ.ٕٙ ،ٕٓ ) المدُروسة المحاصيل لكل غرام الكيمو إنتاج تكمفة ارتفاع4.
 .التَّوالي عمى والفميفمة والخيار

 والفميفمة والخيار، من لكل   س،.ل (ٗ ،ٖ ) الُجممة لتاجر التسويقي اليامش بمغ5.
 .الترتيب عمى



 .التوصيات

راعات لُمنتجي تعاونيَّة جمعيَّات إقامة تشجيع  تزويد ُبغية وُمسّوقييا، المحميَّة الزِّ
 الخدمات أداء عمى وتدريبيم الالزمة، والتسويقيَّة اإلنتاجيَّة، بالمعمومات الُمنتجين
 لمُمنتجين، التسويقيَّة الكفاءة زيادة إلى يؤدي بدورهِ  وىذا األمثل، بالشكل الزراعيَّة

 الوسطاء دور وتقميل الُمناسب، السِّعر عمى والحصول الُمفاوضة عمى قدرتيم وزيادة
 .والسماسرة



 شكرًا إلصغائكم


