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دراسة اقتصادية لتكاليف إنتاج البندورة تحت ظروف الزراعة المحمية خالل الموسم 
 الطويل في منطقة بانياس، سورية

 (1*)وموسى مرهج( 2)ورياض توفيق زيدان (1)إبراهيم حمدان صقر

 ، الالذقية، سورية.قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة تشرين (. 1)
 ، الالذقية، سورية.جامعة تشرينقسم البساتين، كمية الزراعة،  (. 2)

  (.mosa.marhij@gmail.com)*لممراسمة: م. موسى مرىج. البريد اإللكتروني: 

 00/05/2012تاريخ القبول:    11/03/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
، 2018/2017لمموسم الزراعي  ،تم تنفيذ البحث في منطقة بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس، سورية

وىدف البحث إلى دراسة واقع زراعة البندورة المحمية في محافظة طرطوس بشكل عام، ومنطقة بانياس 
يرادامن خالل  بشكل خاص، إذ تم توزيع مية، زراعة البندورة المح تالتحميل االقتصادي لتكاليف وا 

( قرية من قرى بانياس، يتركز فييا 12( استمارة استبيان، عمى مزارعي البندورة المحمية في )225)
، ومن ثم استخدمت مؤشرات التحميل الموسم الطويل القسم األكبر من مزارعي البندورة المحمية

يجاد النتائج وتفسيرىا. أظيرت النتائج ارتفاعًا في التكاليف اإلنتاجية  وقد االقتصادي في تحميل البيانات وا 
لكن رافقو أيضًا ارتفاعًا في اإلنتاج الكمي،  ،ل.س 1264173.19 والتي بمغتفي الموسم الطويل، 

الذي ل.س، مما يغطي التكاليف اإلنتاجية، ويزيد من قيمة الربح المحقق لممزارع،  1800000بمغ  الذي
بضرورة العمل  وأوصى الباحث .1.42مل الكفاءة االقتصادية ل.س، كما بمغ معا535826.81 بمغ 

عمى خفض قيمة تكاليف مستمزمات اإلنتاج الزراعي، وتأمينيا بالسعر المقبول، وبما يتناسب مع دخول 
براز دور التنظيمات الفالحية والجمعيات التعاونية في تأمين ىذه المستمزمات، ومنع احتكار  المزارعين، وا 

دعم وتشجيع الزراعة المحمية في المنطقة المدروسة، لما ليا من أىمية اقتصادية مرتفعة، التجار ليا، و 
 ودورىا المتميز في رفع مستوى المعيشة، وتأمين فرص العمل.

 .موسم طويلالبندورة، العائد، التكاليف، الزراعة المحمية، الكفاءة االقتصادية، الكممات المفتاحية: 

 :المقدمة
حيث يعتمد األفراد في غذائيم وكسائيم عمى ما تنتجو الزراعة،  ،وحيويًا في حياة اإلفراد والمجتمعات والدول ىاماً تؤدي الزراعة دورًا 

كما أن اإلنتاج الزراعي ُيعد ركيزة من ركائز الدخل القومي، وأساسًا لالستقرار واألمن، والسيادة لممجتمعات والدول، ومن الثابت عمى 
 (.2010 ،عصور أن من ال يممك غذاءه ال يممك حريتو وال إرادتو )مياسةمر ال
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يَعدُّ محصول البندورة من أىم محاصيل الخضار اقتصاديًا، وأوسعيا انتشارًا في العالم. كما تعد البندورة المحصول الثاني في األىمية و 
ة األولى بين الخضروات في الزراعة المحمية في المنطقة محاصيل الخضار عالميًا بعد البطاطا العادية، كما تشغل المرتببين من 

% من إجمالي المساحات المحمية المستثمرة في سورية، وذلك 70الساحمية حيث تشكل المساحات المحمية المزروعة بالبندورة نحو 
ى المعيشة، وتأمين فرص عمل كثيرة نظرًا لما تتمتع بو من قيمة غذائية عالية، ولعائدىا االقتصادي المرتفع، وألىميتيا في رفع مستو 

 (.2015 ،حوريةو  )الحايك لممزارعين، مما يساىم في دعم االقتصاد الوطني لمقطر العربي السوري
% من إجمالي 9.25ىكتارًا، وبنسبة مئوية بمغت  12184نحو   2016بمغت المساحة المزروعة بالبندورة )مكشوفة ومحمية( لعام

ألف طن، وبنسبة  866المساحة المزروعة بالخضار في سورية، كذلك بمغ اإلنتاج من البندورة )مكشوفة ومحمية( في العام نفسو نحو 
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،% من إجمالي إنتاج الخضار المزروعة في الجميورية العربية السورية )41.17مئوية بمغت 

.(2016 
من إجمالي  24.62%وبنسبة مئوية  ،2016ىكتارًا في العام  3000سبة لممساحة المزروعة بالبندورة المحمية فقد بمغت نحو أما بالن

، وبنسبة مئوية اً ألف طن 451المساحة المزروعة بيذا المحصول اليام في سورية، كذلك بمغ اإلنتاج من البندورة المحمية في العام نفسو 
البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في سورية، كما بمغ عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في العام % من إجمالي إنتاج 52.1

 2016). وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،ألف بيت ) 75نفسو نحو 
األولى، حيث بمغت عد محافظة طرطوس من أكثر المحافظات السورية توسعًا في الزراعة المحمية لمبندورة، فيي تشغل المرتبة تُ 

% 83.3ىكتارًا، بنسبة مئوية  2500نحو  2016المساحة المزروعة بالبندورة في البيوت المحمية في محافظة  طرطوس، في العام 
% من 85.1، بنسبة مئوية بمغت اً ألف طن 384من إجمالي المساحة المزروعة بالبندورة المحمية في سورية، كذلك بمغ إنتاج نحو 

 64إجمالي إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في سورية، كما بمغ عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في نفس العام نحو 
وزارة الزراعة واإلصالح من إجمالي عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في سورية ) 85.3% ألف بيت، وبنسبة  مئوية بمغت

 (.2016 الزراعي،
 1680ألف بيت، وبمساحة بمغت  47نحو    2017لمزروعة بالبندورة المحمية في العام اأما في منطقة بانياس فقد بمغ عدد البيوت 

في محافظة طرطوس، كذلك بمغ اإلنتاج في العام  بالبندورة % من إجمالي المساحة المحمية المزروعة74ىكتارًا، وبنسبة تعادل نحو 
مديرية من إجمالي إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في محافظة طرطوس ) 73%، بنسبة مئوية ألف طن 282نفسو نحو 

 (.2017 الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة طرطوس،
من  ( في دراسٍة ليم بعنوان" روزنامة زراعية مقترحة لكل من األردن وسورية ولبنان لمجموعة مختارة2002) الحظ الطراونة وآخرون،

محاصيل الخضار والفواكو باستخدام نموذج النقل بأسموب البرمجة الخطية" ارتفاع تكاليف النقل نسبيًا بين الدول الثالث، حيث أوعز 
ذلك لمجموعة من األسباب، أىميا ارتفاع أسعار الشحن لمخضار والفواكو، وبشكل دائم خالل فصل الصيف نتيجة زيادة الطمب عمى 

بسبب زيادة الكميات المصدرة من الخضار والفواكو من الدول الثالث إلى األسواق الخارجية، وخاصة أسواق الخميج الشاحنات المبردة 
والسبب اآلخر ىو رسوم الترانزيت والطرق والمازوت )الديزل( التي تتقاضاىا الدول الثالث، إضافة إلى رداءة أسطول النقل  العربي.

 وغيرىا. الثالث، وىذا يترتب عميو تكاليف إضافية لمصيانة..... البري وقدمو، وعدم كفاءتو في الدول
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في إحدى دراساتيا التي كانت بعنوان "تقدير الكفاءة االقتصادية إلنتاج البندورة في البيوت المحمية  Popescua) (2002, تبينكذلك 
في رومانيا" أن الزيادة المستمرة في سعر المدخالت الزراعية أدت إلى مضاعفة تكمفة الوحدة السطحية، وزيادة التكمفة لكل كيموغرام من 

يجابيًا عمى دخل المزرعة الذي رًا إتأثي%،  31لطمب عمى البندورة، وزيادة سعر السوق بنسبة %. وقد أثرت زيادة ا33البندورة بنسبة 
دوالر أمريكي=  1) ىكتارأمريكي/ألف دوالر  42 نحو 2000تضاعف خالل السنوات الثالث األخيرة. وبمغ دخل المزرعة في عام 

ىكتار. كما بمغ متوسط معدل الربح الذي /الف دوالر أمريكيأ 5، وبطرح تكاليف اإلنتاج تم الحصول عمى نحو ليرة سورية( 438
%. خمصت الباحثة في الختام إلى أن إنتاج 13نحو  2002-2000سجمتو المزرعة في الفترة التي أجريت فييا الدراسة خالل الفترة 

ات المزروعة بالبندورة، ويتعين عمى البندورة في البيوت المحمية فكرة جيدة لمحفاظ عمى كفاءة اقتصادية عالية في ظل تناقص المساح
 المنتجين زيادة متوسط إنتاج البندورة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تستند عمى استخدام ىجن عالية القيمة االقتصادية.

رية باستخدام مصفوفة ( في بحث لو بعنوان " تقييم السياسات الزراعية لمحصول البندورة في سو  2004،ومحمود بين )الطروانةكما 
لمبندورة  0.411، وىو معيار الميزة النسبية إلنتاج البندورة، يساوي ((DRC" أن معامل تكمفة المورد المحمي (PAMتحميل السياسات )

الربح لمبندورة المكشوفة، ونظراً  ألن قيمتو أقل من الواحد الصحيح، فيذا يعني أن تكمفة المورد المحمي أقل من 0.301 المحمية و 
، االجتماعي، وىذا يقود إلى أن البمد يتمتع بالميزة النسبية لمبندورة المكشوفة في درعا، وبدرجة أفضل منيا لمبندورة المحمية في طرطوس

 ومن ىنا يجب التركيز عمى ىذا النوع من الزراعة.
 المشكمة البحثية:

راعتيا في منطقة الدراسة لمعديد من المعوقات، و ز تكمن المشكمة البحثية في تعرض البندورة المزروعة في البيوت المحمية في مواسم 
 من أىميا ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج، إضافة إلى زيادة تكاليف نقل اإلنتاج إلى األسواق الداخمية والخارجية، نتيجة ارتفاع أسعار

بالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية، إضافًة إلى اختالف أسعار بيع ثمار البندورة من موسم آلخر تبعًا لمعرض الوقود، و 
والطمب، والظروف الجوية، ما يؤدي إلى اختالف العائد االقتصادي لكل موسم، وىذا أدى إلى عزوف كثير من المزارعين عن زراعتيا 

% من إجمالي عدد البيوت 22.4بيت، بنسبة مئوية  10528غ عدد البيوت المحمية غير المستثمرة نحو في البيوت المحمية، حيث بم
المحمية المزروعة بالبندورة في منطقة بانياس، وىذا أوجد حافزًا إلجراء دراسة عممية عمى أسس اقتصادية، تساىم في تخفيف ما أمكن 

ل تحديد موعد زراعة البندورة األنسب في البيوت المحمية، بيدف تقميل تكاليف من الصعوبات التي تعاني منيا ىذه الزراعة، من خال
 اإلنتاج، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي. 

 أهمية البحث، وأهدافه:
عمى األىمية االقتصادية لمزراعة المحمية لمحصول البندورة في المنطقة المدروسة، وعمى  تسميط الضوءتبرز أىمية البحث من خالل 

اإلنتاجية التي يعاني منيا مزارعو البيوت المحمية في ىذه المنطقة، وأىمية اختيار موعد الزراعة المناسب، الذي يحقق أكبر  المشاكل
فائدة لممزارعين، ووضع رْوى مستقبمية، تيدف إلى تطوير ىذا النوع من الزراعة، وتشجيع المزارعين عمى االستثمار في البيوت 

 تيا العالية، وبما يعود بالنفع عمى المزارعين.البالستكية، نظرًا لمردودي
 وبناء عمى ما سبق، فان أىداف البحث تتجمى باآلتي:

يرادات ىذا المحصول في المنطقة المدروسة – 1  .إجراء تحميل اقتصادي وصفي لتكاليف وا 
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  محصول في ظروف الموسم الطويل.دراسة وتحميل المؤشرات االقتصادية المتعمقة بالكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ليذا ال – 2
 مواد البحث وطرائقه:

 منطقة الدراسة: -أولا 
تضم خمسة نواحي ىي، مركز كم، و  40، وتبعد عنيا مسافة سورية-تنفيذ الدراسة في منطقة بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس تم

وحدة إرشادية، وتنتشر فييا الزراعة  13، موزعة عمى ةومزرع قرية  154تبع لياالمنطقة، ناحية العنازة، الروضة، تالين، القدموس، وي
المحمية، بشكل كبير، وقريبة من سطح البحر، حيث تتوفر الشروط المناخية المالئمة ليذه الزراعة. وُتزًرع البندورة في المنطقة 

 الساحمية بموسمين:
 حزيران، ويتميز ىذا الموسم بمناخ بارد شتاًء ومعتدل ربيعًا.أ_ موسم طويل: ُتزرع البندورة في عروة واحدة تمتد من شير أيمول وحتى 

 ب_ موسم قصير ويتضمن عروتين:
ضاءة شديدة. - 1   عروة صيفية _ خريفية: تمتد من شير تموز إلى تشرين الثاني، وتتميز ىذه العروة بحرارة عالية وا 
حرارة )عروة خريفية _ ربيعية: تمتد من نياية تشرين الثاني وبداية كانون األول حتى حزيران، وتتميز ىذه العروة بمناخ معتدل  - 2 

ضاءة مناسبة(.  وا 
 :بحثعينة الالمجتمع و  -ثانياا 

 (:Thampson، 2002)ثامبسون  –تم حساب حجم العينة باستخدام معادلة ستيفن 
n=         

{           }       
 

 حيث أن:
n                   حجم العينة :P0.50 = : نسبة توفر الخاصية والمحايدة  
N      حجم المجتمع المدروس :d)0.05=  : نسبة الخطأ المعياري )مستوى الدقة 

Z* = 0.05عند الخطأ المعياري  1.96: الدرجة المعيارية. 
ومن خالل الزيارات الميدانية، والمقابالت الشخصية مع المزارعين، مزارعًا،  8170بمغ عدد مزارعي البندورة المحمية في منطقة بانياس 

إذ بمغ عدد في ظروف الموسم الطويل ) قرية يتوزع فييا القسم األكبر من مزارعي البندورة المحمية 12م أخذ عينة عشوائية من ت
% من إجمالي عدد مزارعي البندورة المحمية في منطقة بانياس. ومن ثم  61.87مزارعًا، أي ما نسبتو  5055القرى  المزارعين في ىذه

 ؛يزرعون المواسم الثالثة مزارعاً  357ون( حيث بمغ حجم العينة سثامب –تم تحديد حجم العينة من القانون الرياضي )معادلة ستيفن 
مزارعًا( يزعون البندورة  225) %63، منيم ربيعي(-والموسم القصير )خريفيخريفي(، -ي)صيف الموسم القصيرو الموسم الطويل، 

 المحمية في ظروف الموسم الطويل.
م توزيع حجم العينة عمى تإلى الحجم الكمي لمعينة. و مزارعي البندورة المحمية الموسم الطويل، تقدير حجم العينة استنادًا إلى نسبة  تم إذ

 ( يوضح عدد أفراد العينة في كل قرية من القرى المدروسة.1، والجدول )إنتاجًا لمبندورة المحميةالقرى األكثر 
 . عدد أفراد انعُُخ فٍ كم قرَخ يٍ انقري انًدروضخ1انددول 

 عدد انًسارعٍُ انكهٍ انقرَخ
 عدد أفراد انعُُخ

 )يىضى طىَم(
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 30 575 انًقعجرَخ

 30 550 زرَصىٌ

 30 500 انجطبرٍُ

 20 450 انروضخ

 20 450 اثزهخ

 20 430 انعدًَخ

 20 400 ثهغىَص

 20 400 اندُُُخ

 10 350 انقهىع

 10 350 ضهر صفرا

 10 300 انسنى

 5 300 ثعًرائُم

 225 5055 انًدًىع

 انًصدر: أعد انددول يٍ قجم انطبنت انجبزث رجعبً نُزبئح زطبة زدى انعُُخ. 

 منهجية البحث:-ثالثاا 
يرادات زراعة البندورة المحمية، وذلك لحساب  اعتمد البحث عمى أساليب التحميل الوصفي، وأساليب التحميل االقتصادي لتكاليف وا 

 .االقتصادية، وتحميل ىذه النتائج إحصائًياو  اإلنتاجية مؤشرات الكفاءة
 مصادر البيانات:-رابعاا 
خالل استمارة استبيان تتوافق مع أىداف البحث، وذلك عن طريق المقابمة  عمى نوعين من البيانات، أولية تم الحصول عمييا من اعتمد

، وبيانات ثانوية تم الحصول عمييا من اإلحصائيات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، والمكتب الشخصية
 دة ضمن نطاق عينة البحث.المركزي لإلحصاء ، ومديرية الزراعة في محافظة طرطوس، والوحدات اإلرشادية الموجو 

 مؤشرات الكفاءة القتصادية: -ثالثاا 
في ظروف  المحمية في منطقة بانياسلزراعة البندورة في ىذه الدراسة المؤشرات االقتصادية التالية لحساب الكفاءة االقتصادية  استخدم

 (.2004 الموسم الطويل )خدام وجحجاح،
 من خاللها حساب التكاليف اإلنتاجية:استخدام العالقات الرياضية التي يتم  -أ
الالزمة  )أو الساعات( عدد األيام× عدد العمال الالزمين لتنفيذ العممية × = عدد مرات إجراء العممية  العمميات الزراعيةتكاليف -1

 أجرة العامل اليومية )أو الساعية(× لتنفيذ العممية 
)من المادة  عدد مرات اإلضافة× من المادة المستخدمة في وحدة المساحة الحجم()العدد أو  = الكمية تكاليف مستمزمات اإلنتاج -2

 سعر الواحدة من المادة )غ، كغ، ليتر...( × المستخدمة(
فائدة رأس المال  + (أجور العمميات الزراعية)التكاليف المادية +  اإلنتاجية لمدونم الواحد = التكاليف األولية إجمالي التكاليف3-  

 األرضإيجار  + (من مستمزمات اإلنتاج% 9.5)تقدر ب  رالمستثم
 % من قيمة مستمزمات اإلنتاج.9.5 = فائدة رأس المال المستثمر -4

 % من قيمة التكاليف المتغيرة.5النفقات النثرية=  5-
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األخذ بعين العتبار في المنطقة المدروسة مع  المحميةحساب بعض المؤشرات القتصادية المختمفة لعممية إنتاج البندورة  -ب
 :جميع بنود التكاليف واإليرادات من وجهة نظر التحميل القتصادي الوصفي

 متوسط السعر المزرعي لمكيموغرام الواحد× الناتج اإلجمالي = كمية اإلنتاج -1
 التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة 2-
 )بدون فائدة رأس المال( التكاليف اإلجمالية –من الدونم الواحد = الناتج اإلجمالي  صافي الدخل المزرعي -3

 التكاليف اإلجمالية –الربح من الدونم الواحد = الناتج اإلجمالي  4-
 100×  رأس المال المستثمر اإلجمالي(÷ معامل الربحية استنادًا لرأس المال المستثمر = )إجمالي الربح الصافي  -5
 100×تكاليف اإلنتاج السنوية( ÷ امل الربحية استنادًا لتكاليف اإلنتاج = )إجمالي الربح الصافي مع -6

 100× رأس المال المستثمر اإلجمالي( ÷ معامل الريعية استنادًا لرأس المال المستثمر= )الناتج اإلجمالي الصافي  7 -
 الرواتبالناتج اإلجمالي الصافي = الربح الصافي + كتمة األجور و  -8
 100×تكاليف اإلنتاج السنوية( ÷ معامل الريعية استنادًا لتكاليف اإلنتاج = )الناتج اإلجمالي الصافي  -9

 قيمة التكاليف المتغيرة÷ معدل دوران األصول المتغيرة = الناتج اإلجمالي 10- 
 معدل دوران األصول المتغيرة÷ 365زمن دوران األصول المتغيرة=  11-
 الربح السنوي المحقق÷ )مجموع التكاليف االستثمارية(  استعادة رأس المال = رأس المال المستثمرزمن  -11
 )قيمة التكاليف المتغيرة + قيمة االىتالك السنوي(÷ الكفاءة اإلنتاجية المزرعية = الناتج اإلجمالي  -12

 ماليةالتكاليف اإلج÷ الكفاءة االقتصادية اإلجمالية = الناتج اإلجمالي  13 -
 النتائج والمناقشة: 

يرادات هذا المحصول في المنطقة المدروسة: -1  تحميل اقتصادي وصفي لتكاليف وا 
تعتبر تقنية الزراعة تحت الظروف المحمية، من التقنيات الزراعية الحديثة التي تساىم في إنتاج الخضار المبكرة من جية، ومن جية 

تاجيا، لمواجية الطمب المتزايد عمى الخضار الطازجة طوال العام. وتكتسب الزراعة أخرى توفيرىا بشكل طازج في غير مواسم إن
المحمية أىميتيا، من خالل دورىا المتميز في تكثيف اإلنتاج، وزيادة استثمار األرض، بعد أن تزايد عدد السكان بدرجة كبيرة، وقمة 

  اإلنتاج الزراعي، وتحقيق األمن الغذائي ضرورة حتمية.مصادر الغذاء، وأصبحت الحاجة إلى وسائل وأساليب جديدة لزيادة 
ألف بيت بالستيكي مزروع بالبندورة، تغطي  75ألف بيت بالستيكي منيا  135بمغ عدد البيوت المحمية المزروعة في سورية فقد 

. مع األخذ 2016ألف طن، وذلك حسب إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام  451ىكتار، وتعطي إنتاج  3000مساحة 
بعين االعتبار أن اإلنتاج كان يغطي حاجات السوق المحمية، ويصدر القسم األكبر منو إلى دول الخميج وروسيا االتحادية، ويحقق ذلك 

 دخاًل مجزيًا لمزارعي البندورة المحمية.
من إجمالي المساحات المغطاة في القطر بحسب المجموعة  98.94%لمحمية في المنطقة الساحميَّة ما نسبتو وقد شكمت الزراعة ا

نتاج، وعدد البيوت المحمية المزروعة 1، وىذا ما يوضحو الجدول )2016 اإلحصائية السورية لعام ( الذي يبين تطور المساحة، وا 
 2007-2016.بالبندورة، في سورية خالل الفترة 
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 .2007-2016. رطىر انًطبزخ، وكًُخ اإلَزبج، وعدد انجُىد انًسًُخ انًسروعخ ثبنجُدورح، فٍ ضىرَخ خالل انفزرح 1انددول 

 انًطبزخ: هكزبر   اإلَزبج: طٍ      انغهخ: كغ/ثُذ

 عدد انجُىد انغهخ )كغ/ثُذ( اإلَزبج )طٍ( هكزبر((انًطبزخ  انجُبٌ

2007 3759 501204 6000 83534 

2008 3928 523728 6000 87288 

2009 3991 532128 6000 88688 

2010 4281 570798 6000 95133 

2011 3995 532722 6000 88787 

2012 3059 407862 6000 67977 

2013 1512 226734 6000 37789 

2014 2723 408342 6000 68057 

2015 2556 383394 6000 63899 

2016 3000 451000 6000 75000 
 .2016انًصدر: وزارح انسراعخ واإلصالذ انسراعٍ 

حيث ازدادت ىذه المساحة  ،2010-2007 ازدياد المساحة المزروعة بالبندورة المحمية في سورية خالل الفترة1) يالحظ من الجدول )
، 2016لك حتى عام %، إال أن ىذه المساحة بدأت باالنخفاض بعد ذ9.13ىكتار، وبنسبة زيادة بمغت  4281ىكتار إلى  3759من 

- 2011 ، أي أن المساحة المزروعة بالبندورة المحمية انخفضت خالل الفترةاً ىكتار  3000إذ لم تتجاوز ىذه المساحة في ذلك العام 
 %.9.29بنسبة   2016

طن، وبنسبة زيادة  570798إلى  اً طن 501204، حيث ازداد اإلنتاج من  2007-2010أما اإلنتاج فقد ازداد في سورية خالل الفترة
، أي أن اً ألف طن 451، إذ لم يتجاوز اإلنتاج في ذلك العام 2016، إال أن اإلنتاج بدأ باالنخفاض بعد ذلك حتى عام %13.2 بمغت

 %. 15.34بنسبة  2011-2016اإلنتاج انخفض خالل الفترة 
 95133إلى  اً بيت 83534عدد البيوت المحمية من  ، حيث ازداد 2007-2010كما ازداد عدد البيوت المحمية في سورية خالل الفترة

، إذ لم يتجاوز عدد البيوت 2016%، إال أن عدد البيوت المحمية بدأ باالنخفاض بعد ذلك حتى عام 13.9، وبنسبة زيادة بمغت اً بيت
 %.15.52بنسبة  2011-2016ألف بيت، أي أن عدد البيوت انخفض خالل الفترة  75المحمية في ذلك العام 

لعل أىم األسباب التي أدت إلى ىذا التراجع ىو عزوف كثير من مزارعي البندورة المحمية عن زراعة البيوت المحمية لعدم قدرتيم و 
، إضافة إلى توقف 2011عمى تحمل تكاليفيا، وانخفاض اليد العاممة، وعدم توافرىا، نتيجة الحرب الكونية الظالمة عمى سورية منذ عام 

ار المفروض عمى سورية، وما تبعو ذلك من تبعات سيئة عمى ىذا النوع من الزراعة، وانخفاض دخول المزارعين التصدير بسبب الحص
 المنتجين، مما أدى إلى اتجاىيم إلى زراعات أخرى أكثر مردودية، وأقل تكمفة.

اعات المحمية، إال أنيا تأثرت كغيرىا من ُتعدُّ محافظة طرطوس من أىم المحافظات السورية زراعيًا، ويتركز فييا القسم األكبر من الزر 
المحافظات بالحرب الكونية الظالمة عمى سورية، مما أدى إلى تراجع الزراعة المحمية في ىذه المحافظة، وما نجم عنو من انخفاض 

نتاج، ( الذي يبين تط2في المساحات المحمية المزروعة وخاصة بالبندورة، وانخفاض اإلنتاج، وىذا ما يوضحو الجدول ) ور مساحة، وا 
 .2007-2016وعدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة، في محافظة طرطوس خالل الفترة 

 2007-2016. رطىر انًطبزخ، وكًُخ اإلَزبج، وعدد انجُىد انًسًُخ انًسروعخ ثبنجُدورح، فٍ يسبفظخ طرطىش خالل انفزرح 2انددول 

 عدد انجُىد انغهخ)كغ/ثُذ( اإلَزبج )طٍ( انًطبزخ )هكزبر( انجُبٌ

2007 3287 438300 6000 73050 
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 انًطبزخ: هكزبر    اإلَزبج: طٍ      انغهخ: كغ/ثُذ

 .2016انًصدر: وزارح انسراعخ واإلصالذ انسراعٍ  

، حيث ازدادت ىذه 2007-2010( ازدياد المساحة المزروعة بالبندورة المحمية في محافظة طرطوس خالل الفترة 2يتبين من الجدول )
%، إال أن ىذه المساحة بدأت باالنخفاض بعد ذلك حتى  13.7ىكتار، وبنسبة زيادة بمغت  3737ىكتار إلى  3287المساحة من 

ىكتار، أي أن المساحة المزروعة بالبندورة المحمية انخفضت خالل  2562، إذ لم تتجاوز ىذه المساحة في ذلك العام 2016عام 
  %.24.46بنسبة 2011-2016 الفترة 

، اً طن 498264إلى  اً طن 438300، حيث ازداد اإلنتاج من 2007-2010أما اإلنتاج فقد ازداد في محافظة طرطوس خالل الفترة 
 384234، إذ لم يتجاوز اإلنتاج في ذلك العام 2016%، إال أن اإلنتاج بدأ باالنخفاض بعد ذلك حتى عام 13.7وبنسبة زيادة بمغت 

 %. 15.05بنسبة  2011 -2016طن، أي أن اإلنتاج انخفض خالل الفترة 
، حيث ازداد عدد البيوت المحمية 2007-2010كما ازداد عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في محافظة طرطوس خالل الفترة 

أن عدد البيوت المحمية بدأ باالنخفاض بعد  %، إال13.7، وبنسبة زيادة بمغت اً بيت 83044بيت إلى  73050المزروعة بالبندورة من 
، أي أن عدد البيوت المحمية انخفض خالل الفترة اً بيت 64039، إذ لم يتجاوز عدد البيوت المحمية في ذلك العام 2016ذلك حتى عام 
 %. 15.05بنسبة  2016-2011

أسعار المستمزمات الزراعية، وغالء األيدي العاممة، من أىم أسباب تراجع الزراعة المحمية في محافظة طرطوس، االرتفاع الكبير في 
 وتوقف التصدير إلى الدول العربية وروسيا االتحادية، وما رافقو من انخفاض في المردود االقتصادي.

ندورة كيمومتر، ويتركز فييا القسم األكبر من البيوت المحمية المزروعة بالب 40تقع منطقة بانياس شمال محافظة طرطوس، وتبعد عنيا 
%(. وقد تراجعت الزراعة المحمية في منطقة بانياس كثيرًا في السنوات األخيرة نتيجة لمظروف 70في محافظة طرطوس )أكثر من 

( الذي يبين 3االستثنائية التي تمر بيا البالد، وما رافقيا من ارتفاع في األسعار، ونقص في األيدي العاممة، وىذا ما يوضحو الجدول )
نتاج، وعدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة، في منطقة بانياس خالل الفترة تطور مساحة،   .2007-2017وا 

 2007-2017. رطىر انًطبزخ، وكًُخ اإلَزبج، وعدد انجُىد انًسروعخ ثبنجُدورح، فٍ يُطقخ ثبَُبش خالل انفزرح 3انددول 

 انًطبزخ: هكزبر      اإلَزبج: طٍ       انغهخ: كغ/ثُذ

2008 3452 460260 6000 76710 

2009 3455 460674 6000 76779 

2010 3737 498264 6000 83044 

2011 3392 452322 6000 75387 

2012 2467.8 329046 6000 54841 

2013 1029 154290 6000 25715 

2014 2268 340170 6000 56695 

2015 2109 316368 6000 52728 

2016 2562 384234 6000 64039 

 عدد انجُىد انغهخ)كغ/ثُذ( اإلَزبج )طٍ( انًطبزخ )هكزبر( انجُبٌ

2007 2793 350640 6000 58440 

2008 2934 391221 6000 65203 

2009 2936 391572 6000 65262 

2010 3176 398677 6000 66446 

2011 2883 384473 6000 64078 

2012 2947 279689 6000 46614 
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 .2017انًصدر: يدَرَخ انسراعخ واإلصالذ انسراعٍ فٍ يسبفظخ طرطىش، 

، حيث ازدادت ىذه 2007-2010( ازدياد المساحة المزروعة بالبندورة المحمية في منطقة بانياس خالل الفترة 3يالحظ من الجدول )
%، إال أن ىذه المساحة بدأت باالنخفاض بعد ذلك حتى  13.7، وبنسبة زيادة بمغت اً ىكتار  3176إلى  اً ىكتار  2793المساحة من 

ىكتار، أي أن المساحة المزروعة بالبندورة المحمية انخفضت خالل  1680عام ، إذ لم تتجاوز ىذه المساحة في ذلك ال2017عام 
 %.47.1بنسبة  2011-2017الفترة 

، اً طن 423524إلى  اً طن 350640، حيث ازداد اإلنتاج من 2007-2010أما اإلنتاج فقد ازداد في منطقة بانياس خالل الفترة 
 ألف 282 ، إذ لم يتجاوز اإلنتاج في ذلك العام2017النخفاض بعد ذلك حتى عام %، إال أن اإلنتاج بدأ با13.7وبنسبة زيادة بمغت 

 %.26.65بنسبة  2011-2017طن، أي أن اإلنتاج انخفض خالل الفترة 
، حيث ازداد عدد البيوت المحمية 2007-2010كما ازداد عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة في منطقة بانياس خالل الفترة 

%، إال أن عدد البيوت المحمية بدأ باالنخفاض بعد 13.7بيت، وبنسبة زيادة بمغت  70587بيت إلى  58440بالبندورة من  المزروعة
 2011- ةألف بيت، أي أن عدد البيوت انخفض خالل الفتر  47، إذ لم يتجاوز عدد البيوت في ذلك العام 2017ذلك حتى عام 

 %.26.65بنسبة  2017
يرادات  -2  الموسم الطويل: ظروف فيالمحمية نتاج البندورة إتكاليف وا 
 :اإلنتاجية التكاليف -لا أو 
 .الثابتة، والتكاليف المتغيرةضم كل من التكاليف وت
 : األصول الثابتة-أ

  2018.إلنتاج البندورة المحمية في ظروف الموسم الطويل لعام الكمية، والسنوية األصول الثابتة( 2الجدول )يبين 
 

 

 

 2018األصىل انثبثزخ انكهُخ، وانطُىَخ، إلَزبج انجُدورح انًسًُخ فٍ ظروف انًىضى انطىَم نعبو  .2انددول 

 االهزالك انطُىٌ )ل.ش( انعًر االفزراضٍ )ضُخ( انزكهفخ انكهُخ )ل.ش( األصىل انثبثزخ

 8000 50 400000 انهيكم انًعذَي

 40000 3 120000 انغطبء انجالسزيكي

نهجيذ انخبص انهيكم انًعذَي 

 ثبنشزىل
110000 50 2200 

انغطبء انجالسزيكي نهجيذ انخبص 

 ثبنشزىل
50000 3 16666.67 

ًَِشش  100 25 25000 ان

ذح ًِّ َس ًُ  40 25 10000 ان

انجئش االسرىاصي، وانًضخخ 

انغبطسخ يع نىحخ انزشغيم 

 ويهحقبرهب )انكجم انكهشثبئي( 

675000 50 1350 

2013 617 92574 6000 15429 

2014 1587 238119 6000 39686 

2015 1370 205639 6000 34273 

2016 1665 249752 6000 41625 

2017 1680 282000 6000 47000 
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 1120 50 560000 انغشفخ انضساعيخ

فهزش رصفيخ انًيبِ يع سبعخ قيبط 

 ضغظ انًبء
9000 20 45 

 320 25 80000 خشطىو رو انضغظ انعبني

 60 25 15000 خشطىو انزغزيخ

 699016.67 - 2054000 انًدًىع

 .2018انًصدر: أعد يٍ قجم انجبزث اعزًبداً عهً َزبئح انًطر انًُداٍَ،

 :لمباشرةالتكاليف ا-ب
 مستمزمات اإلنتاج.وتشمل تكاليف 

 .2018لعام  ، إلنتاج البندورة المحمية في ظروف الموسم الطويلمستمزمات اإلنتاج ( تكاليف3الجدول )يبين 
 2018(. ركبنُف يطزهسيبد اإلَزبج، إلَزبج انجُدورح انًسًُخ فٍ ظروف انًىضى انطىَم نعبو 3انددول )

 انزكهفخ انكهُخ ركبنُف يطزهسيبد اإلَزبج

 32500 رشثخ انجيذ انجالسزيكي كيًبئيب  رعقيى 

 3750 أَبثيت انشي ثبنزُقيظ يع يهحقبرهب )اندهذاد، انسذاد، انحُفيبد(

 5000 شجكخ انشي ثبنشرار

 55440 انجزاس

 5000 انزىسة

 1800 انصىاَي

 2100 انُبيىسيخ

 900 َبيىسيخ انجيذ انجالسزيكي انخبص ثبنشزىل

 24950 األسبسيخ )قجم انضساعخ(األسًذح انعضىيخ وانًعذَيخ 

 7500 خيىط انزشثيظ

 36000 األسًذح انىسقيخ

 14440 األسًذح انزواثخ )انًسزخذيخ في انزسًيذ انذوسي(

 3000 يثجزبد انعقذ )سجبيشَبد(

 251500 يىاد انًكبفحخ

 120150 انعجىاد

 20000 انكهشثبء

 571030 انًدًىع

 .2018َزبئح انًطر انًُداٍَ، نًصدر: أعد انددول اعزًبداً عهًا

 
 
 : عمميات الزراعيةتكاليف ال -ج

 .2018لعام  ، إلنتاج البندورة المحمية في ظروف الموسم الطويلعمميات الزراعية( تكاليف ال4الجدول )يبين 
 2018. ركبنُف انعًهُبد انسراعُخ، إلَزبج انجُدورح انًسًُخ فٍ ظروف انًىضى انطىَم نعبو 4انددول 

 انزكهفخ ركبنُف انعًهُبد انسراعُخ

 3000 أخىس عًهيخ انحشاثخ

 5000 أخىس عًهيخ رخطيظ األسض

 2500 أخىس عًهيخ صساعخ انجزوس 

 5000 أخىس عًهيخ صساعخ انشزىل في األسض انذائًخ

 2500 أخىس انعضيق

 50000 أخىس رشثيخ انُجبربد

 120000 أخىس اندُي

 60000 أخىس انزعجئخ 
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 21360 انُقمأخىس 

 10000 أخىس رشكيت انهيكم انًعذَي

 10000 أخىس رشكيت انغطبء انجالسزيكي

 5000 أخىس رشكيت انهيكم انًعذَي نهجيذ انجالسزيكي انخبص ثبنشزىل

 5000 أخىس رشكيت انغطبء انجالسزيكي نهجيذ انجالسزيكي انخبص ثبنشزىل

 1250 كيًبئيب  أخشح عًهيخ رعقيى رشثخ انجيذ انجالسزيكي 

 10000 أخىس عًهيبد انزسًيذ انعضىيخ، وانًعذَيخ األسبسيخ )قجم انضساعخ(

 1250 أخشح رشكيت انُبيىسيبد

 1250 أخشح رشكيت انُبيىسيبد نهجيذ انجالسزيكي انخبص ثبنشزىل

 43000 أخىس عًهيخ انشي 

 5000 أخىس رشكيت شجكخ انشي ثبنشرار نًقبويخ انصقيع

 5000 انزسًيذ انىسقيأخشح 

 2500 أخشح انزسًيذ انزواة )انًسزخذو في انزسًيذ انذوسي(

 30000 أخىس اسزخذاو يثجزبد انعقذ 

 40000 أخىس عًهيخ انًكبفحخ

 438610 انًدًىع

 .2018نًصدر: أعد يٍ قجم انجبزث اعزًبداً عهً َزبئح انًطر انًُداٍَ،ا

 عمى الشكل اآلتي:وبالتالي بمغ إجمالي التكاليف األولية 
 االستثمارية+ التكاليف التشغيمية+ أجور العمميات )تكاليف الخدمات( = التكاليف األولية = التكاليف

 ل.س. 1079541.67= 438610+ 571030+ 69901.67      
، فيذا يعني أن 2م 400ل.س، وبما أن مساحة البيت البالستيكي  25000والبد من اإلشارة إلى أن أجار الدونم الواحد في المنطقة ىو 

 ل.س. 10000أيجار البيت الواحد سنويًا= 
 .2018ربيعي( لعام -( إجمالي التكاليف اإلنتاجية إلنتاج البندورة المحمية في ظروف الموسم القصير )خريفي5الجدول )يبين و 

     
 
 
 

 

 إلَزبج انجُدورح انًسًُخ فٍ ظروف انًىضى انطىَم. (. إخًبنٍ انزكبنُف اإلَزبخُخ5انددول )

 انُطجخ انًئىَخ % انقًُخ انجُبٌ

 انزكبنيف انًزغيشح

 56.56 571030 إخًبني قيًخ انًسزهضيبد انضساعيخ

 43.44 438610 إخًبني قيًخ أخىس انعًهيبد انضساعيخ

 100 1009640 إخًبني قيًخ انزكبنيف انًزغيشح

 انزكبنيف انثبثزخ

 5.42 10000 إيدبس األسض

 29.38 54247.85 %(9.5فبئذح سأط انًبل )

 37.86 69901.67 االهزالك

 27.34 50482 %(5َفقبد َثشيخ )

 100 184631.52 يدًىع انزكبنيف انثبثزخ

 100 1194271.52 إخًبني انزكبنيف اإلَزبخيخ
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 .2018 انًصدر: أعد انددول اعزًبداً عهً َزبئح االضزقصبء انًُداٍَ،

 ومنو بمغ إجمالي تكاليف اإلنتاج عمى الشكل اآلتي:
إجمالي تكاليف اإلنتاج = التكاليف األولية+ فائدة رأس المال+ االىتالك+ النفقات النثرية+ ريع 

 ل.س.  1264173.19=10000+50482+69901.67+54247.85+1079541.67األرض=
 اإليرادات: -ثانياا 

كغ من البندورة المحمية المزروعة  1طن خالل الموسم الطويل، يباع  8ينتتج البيت البالستيكي الواحد المزروع بالبندورة، إنتاج يعادل 
متوسط السعر المزرعي لمكيموغرام × ل.س، فيكون الناتج اإلجمالي= كمية اإلنتاج 225في ظروف الموسم الطويل بسعر وسطي 

 ل.س. 1800000= 225× 8000الواحد= 
 إلنتاج البندورة المحمية في ظروف الموسم الطويل في منطقة بانياس. يبين تحميل الدخل المزرعي( 5الجدول )و 

 . رسهُم اندخم انًسرعٍ إلَزبج انجُدورح انًسًُخ فٍ ظروف انًىضى انطىَم.5انددول 

 انقًُخ انىازدح انجُبٌ

 1800000 ل.ط / ثيذ / سُخ انُبرح اإلخًبني

 1264173.19 ل.ط / ثيذ / سُخ انزكبنيف اإلَزبخيخ اإلخًبنيخ

 590074.66 ل.ط / ثيذ / سُخ صبفي انذخم انًضسعي يٍ انجيذ انىاحذ

 535826.81 ل.ط / ثيذ / سُخ انشثح يٍ انجيذ انىاحذ

 42.39 % يعبيم انشثحيخ اسزُبدا  نشأط انًبل انًسزثًش

 93.84 % اإلَزبجيعبيم انشثحيخ اسزُبدا  نزكبنيف 

 974436.81 ل.ط / ثيذ / سُخ انُبرح اإلخًبني انصبفي

 77.08 % يعبيم انشيعيخ اسزُبدا  نشأط انًبل انًسزثًش

 170.65 % يعبيم انشيعيخ اسزُبدا  نزكبنيف اإلَزبج

 1.78 - يعذل دوساٌ األصىل انًزغيشح

 205.06 يىو صيٍ دوساٌ األصىل انًزغيشح

 2.36 سُخ انًبل صيٍ اسزعبدح سأط

 1.68 - انكفبءح اإلَزبخيخ انًضسعيخ

 1.42 - انكفبءح االقزصبديخ اإلخًبنيخ

 انًصدر: رى أعدادِ ثُبء عهً انددول انطبثق.

 
 
 :يما يم( 5من الجدول )ستنتج ي

في  2012 /2010في الموسم الزراعي بمغت التكاليف اإلنتاجية اإلجمالية لمبندورة المحمية المزروعة تحت ظروف الموسم الطويل1-
( الذي وجد أن التكاليف اإلنتاجية لمموسم 2015، وىذا ال يتفق مع ما وجده )درويش وديب، ل.س 1264173.19منطقة بانياس 

ل.س ويعود الفرق الكبير إلى االرتفاع الحاصل في أسعار مستمزمات اإلنتاج وما تبعو من  533311بمغت   2016/2015الطويل 
 فاع في التكاليف.ارت
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، وىذا ال يتفق أيضًا مع ما وجده ل.س1800000  في منطقة بانياس  2018/2017في الموسم الطويل  بمغ الناتج اإلجمالي - 2
ل.س وىذا عائد إلى ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة في الموسم  875000( الذي وجد أن الناتج اإلجمالي بمغ 2015)درويش وديب،
 لتوفر الظروف المالئمة لزراعة البندورة في منطقة بانياس. نتيجة 2018/2017

ل.س، وىو ربح  535826.81بمغ الربح المحقق من البيت الواحد المزروع بالبندورة في ظروف الموسم الطويل في منطقة بانياس 3- 
 يعتبر جيد لمزارعي البيوت المحمية في منطقة بانياس، ويجب العمل عمى زيادتو. 

( الذي وجد أن معامل الكفاءة االقتصادية 2015(، وىذا يختمف عما وجده )درويش وديب، (1.42الكفاءة االقتصادية  بمغ مؤشر 3-
(، وىذا االنخفاض عائد إلى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية، والحواجز المالية التي يعاني منيا مزارعو 1.64) 2015-2016في الموسم 

 البندورة المحمية في منطقة بانياس.
يختمف عما تحصل عميو )درويش رقم الوىذا ، 2018/2017لمموسم الطويل  سنة لمبيت الواحد 2.36بمغ زمن استعادة رأس المال 4- 

، وىدا مرده إلى االرتفاع 2016/2015سنة في الموسم الطويل  1.56( الذي وجد أن زمن استعادة رأس المال بمغ 2015وديب، 
فقو من ارتفاع في التكاليف اإلنتاجية، ولكن قسم كبير من مزارعي البندورة المحمية في منطقة في أسعار مستمزمات اإلنتاج وما را

 بانياس يمتمكون أكثر من بيت محمي واحد، مما يسيم قمياًل بتخفيض زمن استعادة رأس المال.
%، كما بمغ معامل 93.84يف اإلنتاج %، بينما بمغ معامل الربحية بالنسبة لتكال42.39بمغ معامل الربحية بالنسبة لرأس المال 5- 

 %.170.65%، وبمغ معامل الريعية بالنسبة لتكاليف اإلنتاج 77.08الريعية بالنسبة لرأس المال المستثمر 
 . 1.68بمغت الكفاءة اإلنتاجية الزراعية لمبندورة المحمية المزروعة في ظروف الموسم الطويل 6- 

 الستنتاجات:
أظيرت الدراسة ارتفاعًا في التكاليف اإلنتاجية، وىذا مرده إلى الظروف االستثنائية التي تمر بيا البالد، وما رافقو من آثار سمبية  1-

 عمى قطاع الزراعة بشكل عام، والزراعة المحمية بشكل خاص.
 ىا بالقطع األجنبي، كون معظميا مستورد.شكمت قيمة المستمزمات الزراعية أعمى بنود التكاليف قيمًة، نظرًا الرتباط أسعار 2-
، 2010تراجعت الزراعة المحمية لمبندورة في سورية ومحافظة طرطوس بشكل عام، والمنطقة المدروسة بشكل خاص، بعد عام  3-

 لعدة أسباب أىميا التكاليف المرتفعة، ونقص األيدي العاممة، وتوقف التصدير إلى روسيا ودول الخميج العربي.
 ت:التوصيا

براز  1- العمل عمى خفض قيمة تكاليف مستمزمات اإلنتاج الزراعي، وتأمينيا بالسعر المقبول، وبما يتناسب مع دخول المزارعين، وا 
 دور التنظيمات الفالحية والجمعيات التعاونية في تأمين ىذه المستمزمات، ومنع احتكار التجار ليا.

مدروسة، لما ليا من أىمية اقتصادية مرتفعة، ودورىا المتميز في رفع مستوى المعيشة، دعم وتشجيع الزراعة المحمية في المنطقة ال 2-
 وتأمين فرص العمل.

 العمل عمى إعادة فتح باب التصدير إلى الدول العربية والدول األجنبية، واالىتمام بتحسين نوعية المنتج الزراعي المحمي السوري.3-
ر جمعيات النحالين، تضم مزارعي البندورة المحمية، بيدف تبادل الخبرات، وتقديم يد العون إنشاء ىيئات تعاونية زراعية عمى غرا 4-

 لبعضيم البعض.
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Abstract 

The research was carried out at Banias region in Tartous governorate, Syria, 

during the agricultural season 2018/2017. The aim of the research was to study 

the reality of protected cultivation tomato in Tartous governorate in general and 

Banias region in particular through the calculation of revenues and costs. 225 

questionnaires were distributed to the farmers in 12 villages in Banias, where 

most of tomato greenhouse farmers are concentrated in the long season. The 

indicators of economic analysis were then used to analyze data to produce and 

interpret results. The results showed an increase in production costs in the long 

season. The production costs amounted to 1264173.19 SP, but also 

accompanied by an increase in the total production. The total production 

amounted to 1800000 SP, which covered the production costs and increases the 

profit value of the farmers, which amounted to 535826.81 SP and the economic 

efficiency coefficient reached 1.42. The results recommended the necessity of 

working to reduce the value of agricultural production requirements, and to 

provide them with acceptable price, in line with the farmers' incomes, and to 

highlight the role of agricultural organizations and cooperative societies in 

securing these requirements and prevent the monopoly of traders and support 

and encourage protected agriculture in the studied area, because of its high 

economic importance, and outstanding role in raising the standard of living and 

securing employment opportunities. 

Key words: Tomatoes, Revenue, Costs, Protected 

agriculture, Economic efficiency, Long season. 
 


