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 محافظة طرطوس  -اقتصادية لزراعة التبغ في منطقة الشيخ بدر  دراسة

 (1)وغسان يعقوب (1*)سوزان معال 
 . قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. (1)

       (  suzymualla@gmail.comالبريد اإللكتروني: معال،)*للمراسلة: م. سوزان 

  13/10/0101تاريخ القبول:                 3/11/0101تاريخ االستالم:

  :صالملخ
نظرًا  0112للموسم الزراعي  في منطقة الشيخ بدر التابعة لمحافظة طرطوس تم تنفيذ البحث 

اب تم حستم أخذ عينة عشوائية عنقودية و  المنطقة،راعة محصول التبغ في هذه ألهمية ز 
 333. تم تصميم استمارة خاصة بالبحث وجمع بياناتها من حجم العينة وفق قانون مورغان

ة لزراعته النسبي مشاهدة. هدفت الدراسة إلى دراسة واقع زراعة التبغ في سورية عمومًا واألهمية
في محافظة طرطوس خصوصًا. إضافة إلى تحديد أبرز االحتياجات التدريبية للمزارعين 
والمعوقات اإلنتاجية كما هدفت إلى دراسة اهم المؤشرات المالية لزراعة محصول التبغ. 

عرف لتاإلى أن أكثر االحتياجات التدريبية أهمية بالنسبة للمزارعين هي طرائق توصلت الدراسة 
غالبية المزارعين يعانون من عدم توفر المحصول ومكافحتها أن تصيب  األمراض التي على

لغ صافي هذا وقد ب .دم توفر البذار في الوقت المناسبيليها ع ثمنها،الفعالة وغالء  المبيدات
( 30413( ليرة سورية والربح من الدونم الواحد )73731الدخل المزرعي من الدونم الواحد )

سورية. وأوصت الدراسة بالتوسع بدعم زراعة محصول التبغ واجراء وتشجيع األبحاث في  ليرة
  مجال وقاية النبات باإلضافة إلى تحسين النشاطات اإلرشادية وتعزيز دور المرشد الزراعي.

 .الربح المزرعي،صافي الدخل  اإلنتاجية، التكاليف التبغ، :الكلمات المفتاحية
 المقدمة:

اءات إذ تشير التقديرات األولية واإلحص العالم،في أغلب أسواق  رواجاً  التي تالقياالستهالكية  من المنتجاتالتبغ ُيعد 
 (. 2011، ومنها سورية )زهيري  العالمية إلى تزايد معدالت استهالك التبغ بمختلف أنواعه في الكثير من الدول

ا في وقد قام ملوك أوروب السرطان،وهو أحد أسباب أمراض  بمختلف أنواعه شديد الضرر بالصحةالتبغ من جانب آخر فإن 
لعثماني مراد اعتبر السلطان ا العثماني،في العهد  السجن.فرض الضرائب على مستهلكي التبغ وأحيانًا العصور الوسطى ب

 لم تتراجع غم ذلكر  مستنشقيه،وقطع أنوف وشرم شفاه المدخنين  الرابع التبغ نباتًا مسكرًا يحرمه الدين وأجاز عقوبة اإلعدام
ضرائب  راهن بفرضلذلك تكتفي الحكومات في الوقت ال السابقة،ولم تحول دونها جميع اإلجراءات الصارمة  التدخين،عادة 

 .(2010 ،وأخضعت زراعته وصناعته إلشراف حكومي بدرجات متفاوتة )خدام التبغ،عالية على 
ي بعض كما كانوا يستخدمونه ف التبغ،حيث كان الهنود الحمر يدخنون أوراق  غ،للتبتعد أمريكا الالتينية الموطن األصلي 

 األصليين،تم الوقوف على عادة تدخين التبغ عند السكان م 1492وعند اكتشاف أمريكا عام  واالجتماعية،طقوسهم الدينية 
ثم إلى فرنسا م، 1518ى إسبانيا عام حيث دخل إل عشر،وقد قام المكتشفون بنقل بذور التبغ إلى أوروبا في القرن السادس 

mailto:suzymualla@gmail.com،%20هاتف:0936309461
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 ومن ثم انتشر استخدامه في التدخين بشكل العصبية،وكان ُيستخَدم كنبات طبي وعالجي لبعض األمراض  م، 1556عام
 ية الدول وقد انتقل هذا المحصول إلى بق كبير،

منها  نوعًا،( 70الذي يضم العديد من األنواع ) Nicotianaوالجنس  solanaceaeالباذنجانيه ينتمي التبغ إلى الفصيله 
  :همانوعان فقط لهما أهمية صناعية 

Tabacum -1. Nبغ.التتجارة  وهو التبغ المعروف عالميًا فيه في المناطق المعتدله والمدارية، ت: وتنتشر زراع      
 rustica - 2.N  (.   1994،)خيتي وصبوحعند العرب ب"التنباك"  آسيا، ويعرفالذي يزرع في بعض دول 

وفي عهد الحكم العثماني تولت  م،1590أما في آسيا الوسطى فقد انتشر التبغ انطالقًا من الالذقية في سورية منذ عام  
 . لتقوم بذلك العثمانيةحيث تشكلت إدارة حصر التبغ  وتجارتهلتبغ وتصنيعه السلطة اإلشراف على زراعة ا

كار سورية الحتتحت اسم اإلدارة اللبنانية ال وتصنيعه، ُأنشئت شركة متخصصة بزراعة التبغوفي عهد االحتالل الفرنسي فقد 
يستبدل بها الحقًا ل الدولة،ونقل ملكيتها إلى  االستقالل،تم تأميم هذه الشركة في عهد  وفيما بعد (،التبغ والتنباك )الريجي

 .(2010 ,المؤسسة العامة للتبغ )خدام
ي اإلشارة هنا فتويك األموال،توظيف رؤوس هم في إذ يسا االقتصادية،من الناحية  المحاصيل المجديةد التبغ كأحد أكثر ويع

مليار ليرة سورية، 1904 .8نحو  2011عام التي بلغت  السوري،إلى أن قيمة الدخل السنوي للتبغ في االقتصاد الوطني 
عام عدد العاملين في تصنيع التبغ في سورية في الحيث وصل  مستوى المعيشة والحد من البطالة، تحسين كما يساهم في

 (. 2015أحمد,) اعتهعائلة تعمل في زر 37000من باإلضافة إلى أكثر  عامل،11800إلى نفسه 
 البحثية:المشكلة 

بالرغم من رفع الحكومة السورية ألسعار التبغ المستلم من المزارعين خالل سنوات األزمة السورية إال أن الكثير من المزارعين 

فة إلى أن غالبية هذا باإلضا المهمة،يجدون هذه الزيادة قليلة وال تتناسب مع التكلة الفعلية وجهودهم المبذولة في هذه الزراعة 

المزارعين يمارسون هذه الزراعة بصورة تقليدية وفق أساليب متداولة على مدار سنوات والذي يعكسه غياب االحتياجات 

لذلك  ي التبغ.العائد االقتصادي لمزارعاألمر الذي يؤدي إلى تأثيرات سلبية على اإلنتاج واإلنتاجية وبالتالي على  التدريبية،

 مشكلة البحث في طرح السؤالين التاليين: تكمن

 ما هو اإلنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع من النشاط الزراعي. -1
    ما هي المشاكل والمعوقات التي تؤثر على زراعة التبغ. -0

 أهمية البحث وأهدافه:

ظة التي تزرع في محافالتصنيعية ذات العائد المجدي و  انطالقًا من أهمية محصول التبغ كأحد أهم المحاصيل الزراعية

ن ملمئات األسر التي تعمل في زراعته, ولإلجابة عن االسئلة البحثية السابقة, فمصدر دخل مهم  , ومن كونهطرطوس

 العمليةاق يبرز المعوقات اإلنتاجية في سباإلضافة إلى تحديد أ للمزارعين, األهمية تحديد الخصائص االجتماعية واالقتصادية

ساس في إمداد األ , الذين هممعيشة المزارعين مستوى  الذي ينعكس بدوره علىاإلنتاجية ألهمية ذلك في تخفيض التكاليف 

 من خالل األهداف التالية للبحث: وذلكلتصنيعه وتسويقه  العامة للتبغ بالمادة األوليةالمؤسسة 
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 ة النسبية لزراعته في محافظة طرطوس خصوصًا.واألهمي عمومًا،دراسة واقع زراعة التبغ في سورية  -1

 دراسة الخصائص االجتماعية لمزارعي التبغ في منطقة الدراسة. -0

 دراسة تحليلية للكلفة والعائد لمحصول التبغ في منطقة الدراسة. -3

 دراسة أبرز المعوقات اإلنتاجية في سياق العملية اإلنتاجية. -4

  منهجية البحث وطرائقه:

 :البحثمنطقة 

تقع شرق المحافظة  طرطوس،بدر تتبع إدرايًا لمحافظة  منطقة الشيخ( في 0112)الزراعي تم تنفيذ البحث خالل الموسم 

 إدارية تضم ثالث نواحي هكتار،ألف  01وتقدر مساحتها حوالي  نسمة، 30201يبلغ تعداد سكانها  .كم 33على بعد 

ويعتبر نهر الصوراني ونهر الخوابي من أهم األنهار في هذه المنطقة وأما  المشايخ(،برمانة  –القمصية  –بدر  )الشيخ

 ن ربعإوعن استخدام األراضي في هذه المنطقة يمكننا القول . البغلة( –الديروني  – )الحصانالينابيع فإنها كثيرة وأشهرها 

وباقي  والجوز،ات والزيتون والرمان ومن أهم األشجار المزروعة فيها الحمضي زراعيًا،مساحتها تصنف حراجيًا ونصفها 

ومن أهم أنشطة السكان المحليين الزراعة وخاصة زراعة مساحة مشغولة بالعمران واالستخدامات األخرى غير الزراعية. ال

 والتبغ.الزيتون والقمح 

استخدام  إضافة إلى الدراسة،وذلك لمالئمته لطبيعة  التحليلي،تم االعتماد على المنهج الوصفي  :التحليل البحث منهج

 البيانات. ل( لتحليMicrosoft Excelاإلحصائي )وتم استخدام البرنامج  المناسبة،مؤشرات التحليل االقتصادي 

 أهم المؤشرات التي تم استخدامها:

ين أو فأداة تستخدم لقياس التغير النسبي الحاصل في قيم ظاهره محددة خالل زمن محدد ومكانين مختل القياسي: هوالرقم   -1
  ويحسب من العالقة التالية: ودومًا أحدهما يمثل األساس والثاني يمثل المقارن. مكان محدد وزمنين مختلفين،

سنةالمقارنةالرقم القياسي=                   
سنةاالساس

 ×100  

  

 االجتماعية: وتمثل  –الخصائص االقتصادية   -0
 لزراعي،ادافع ممارسة العمل  الملكية،نوع  الزراعية،مساحة الحيازة  العائلة،حجم  العمر، للمزارعين،المستوى التعليمي  

                                                                                                                                مصادر المعلومات الزراعية.
 مؤشرات الكفاءة االقتصادية:  -3

 اللطيف عبد)لدراسة ااستخدم في هذه الدراسة المؤشرات االقتصادية التالية لحساب الكفاءة االقتصادية لزراعة التبغ في منطقة 
   . (0114, وقوقو
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 ( الالزمةالساعاتعدد األيام ) ×عدد العاملين الالزمين لتنفيذ العملية  ×العملية زراعية = عدد مرات إجراء تكاليف العمل ال -
 أجرة العامل اليومية )أو الساعية(   ×لتنفيذ العملية

 عدد مرات اإلضافة ×زراعية = الكمية )أو العدد أو الحجم( من المادة المستخدمة في وحدة المساحة تكاليف المستلزمات ال -
 ليتر.....( كغ، غ،سعر الوحدة من المادة ) ×

ع ( + فائدة رأس المال المستثمر + ريالواحد = التكاليف األولية )المستلزمات + العمل اإلنتاجية للدونمليف إجمالي التكا -
 األرض

 100\10 ×({ + ريع األرض األولية )المستلزمات+ العمل }التكاليف= المستثمر  المالفائدة رأس  -
 ي.عر السعر المز  متوسط× الناتج اإلجمالي = كمية اإلنتاج  -
 فائدة رأس المال(. )بدون التكاليف اإلجمالية  –اإلجمالي  = الناتجم الواحد صافي الدخل المز رعي من الدون -
 اإلنتاجية. رعي /صافي الدخل المز  الواحد =صافي الدخل المز رعي من الكغ  -
 اإلجمالية.التكاليف  –الربح من الدونم الواحد = الناتج اإلجمالي  -
 الربح / اإلنتاجية.الربح من الكغ الواحد =  -

 ألمراضا التعرف علىمساكب، تم قياس االحتياج التدريبي لسبع أنشطه هي :كيفية تجهيز ال( 0110،وأخرون  لله عبد) 
 ،حتهاومكاف التي تصيب المحصول األمراضالتعرف على أساليب خدمة المحصول،  ،ومكافحتها التي تصيب المساكب

 يكرتل تم استخدام مقياسحيث زين وتوضيب المحصول, تخ ،ف المحصولكيفية تجفي ,تحديد عالمات نضج المحصول
ومن ثم  ،لخيارات على التواليلهذه ا1,2,3 الدرجات  ولست بحاجة وأعطيت ،بحاجة، وهي بحاجة ماسة، ثالثي الخيارات

اط على الكلية لكل نش العالمة ثم جمعتبالدرجة المقابلة للخيار، وذلك بضرب تكرار هذا النشاط  ،عالمة كل نشاطحسبت 
 ورتبت األنشطة بحسب درجاتها التي تعبر عن مدى الحاجة للتدرب على هذا النشاط أو ذلك.حده، 

 : البحث مجتمع

وباستخدام قانون بدر(، مكتب الشيخ  –مزارع )المؤسسة العامة للتبغ  4700بلغ عدد المزارعين في منطقة الدراسة نحو 
 وفق اآلتي: ،مزارع355المزارعين مورغان بلغ حجم عينة 

= 
𝑥2 𝑁 𝑝 ( 1−𝑝 )

𝑑2 (𝑁−1)+ 𝑥2 𝑝 (1−𝑝)
 s 

S =
3.841 ×4700×0.5×(1−0.5)

0.0025 ×(4700−1)+3.841 ×0.5 ×0.5 
 

S= 355         

 حيث:
S العينة.: حجم 

𝑥2 1.13عند مستوى  3.841: قيمة ثابتة عند مستوى الخطأ المسموح وتساوي. 
N المدروس: حجم المجتمع. 
P 0.5: نسبة المجتمع وهي قيمة تساوي. 
d 0.05: الخطأ المسموح به وتساوي. 
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حيث أن عدد المزارعين في منطقة  االستمارات،باالعتماد على العينة العنقودية تم تحديد عدد القرى التي جمعت منها  
وبذلك يكون متوسط عدد مزارعي التبغ في كل قرية من  قرية، 90وعدد القرى في منطقة الدراسة  مزارع، 4700الدراسة 

وتم اختيار  قرى  52\355=7عدد القرى المختارة =  بينما قرية،مزارعًا في كل  30 =90\4700القرى التي تزرع التبغ= 
 شوائياً ع وتم توزيع عدد أفراد العينة على القرى المختارة المنطقة،التي تزرع التبغ في  21هذه القرى عشوائيًا من بين القرى الـ 

 بحسب عدد المزارعين في كل قرية بشكل متناسب.
 مصادر البيانات:

اعتمد البحث على المصادر األولية للبيانات حيث: صممت استمارة خاصة من أجل جمع البيانات المتعلقة بالدراسة وذلك  
 االعتماد على أسلوب المقابلة الشخصية مع المزارعين.حيث تم  البحث،في ضوء تحقيق أهداف 

كما تم االعتماد على المصادر الثانوية: البيانات واالحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة واالصالح الزراعي في محافظة 
 لعلمية،اراسات والبحوث والد والمراجع،باإلضافة إلى المصادر  الساحلية،فرع المنطقة -طرطوس والمؤسسة العامة للتبغ 

 وكذلك شبكة )اإلنترنت(.
 :    2018 –2009خالل الفترة ما بين غ في سورية تطور زراعة وإنتاج التب 

كما تم حساب الرقم  2018 – 2009( تطور مساحة التبغ وإنتاجه وغلته على مستوى القطر خالل فترة 1يبين الجدول )
  .سنة أساس2009القياسي لكل من المساحة واإلنتاج والغلة خالل نفس الفترة باعتبار عام 

 2018 - 2009التبغ وإنتاجه وغلته على مستوى القطر خالل فترة  ة(. مساح1الجدول )

 العام
 المساحة

 )هـ(

 الرقم القياسي

% 

 اإلنتاج

 )طن (

 الرقم القياسي

% 

 الغلة

 هـ(\) كغ

 الرقم القياسي

% 

2009 12674 100 19881 100 1569 100 

2010 12958 102,24 20150 101,35 1555 99,10 

2011 11406 89,99 17059 85,80 1496 95,34 

2012 10880 85,84 15620 78,56 1436 91,52 

2013 11117 87,71 15817 79,55 1423 90,69 

2014 10473 82,63 14731 74,09 1407 89,67 

2015 9172 72,36 11921 59,96 1300 82,85 

2016 6916 54,56 8286 41,67 1198 76,35 

2017 9254 73,01 14089 70,86 1522 97 

2018 9119 71,95 13993 70,38 1534 97,76 

 2018المصدر: أعد الجدول استناداً إلى بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام 

 نحو هـ( وبنسبة زيادة قدرها 12958) نحو حيث بلغت 2010( أن أعلى مساحة كانت مزروعة عام 1الجدول ) منيتبين 
هـ( وبنسبة انخفاض  6916) نحو حيث بلغت 2016في حين كانت أقل مساحة عام  ،2009عن سنة األساس  2,24%
يعود سبب هذا االنخفاض إلى ارتفاع مستوى تكاليف اإلنتاج وقلة اليد  2009عن سنة األساس  %45,44 نحو قدرها
  لة ونتائج األزمة في سورية.العام

عن سنة  %1,35 نحو طن( وبنسبة زيادة قدرها 20150نحو ) 2010أما بالنسبة لإلنتاج فقد بلغت أعلى قيمة له عام 
نقصان  %58,33 طن( ونحو (8286نحوحيث بلغت  2016وكذلك األمر بالنسبة ألقل قيمة لإلنتاج عام  ،2009األساس 

 وذلك بسبب انخفاض المساحة المزروعة بمحصول التبغ   2009عن سنة األساس 
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هـ( وبنسبة \كغ 1198) نحو إذ بلغت 2016هـ( وأقل قيمة عام \كغ1569نحو) 2009في حين بلغت أعلى قيمة للغلة عام 
 .0112س عن سنة األسا%23,65 نحو انخفاض قدرها

  سورية: محصول التبغ بالنسبة إلى وإنتاج وغلة حافظة طرطوس في مساحةماألهمية النسبية ل

 رطوس،طفهي تعطينا فكرة واضحة عن تطور زراعة التبغ في محافظة  األهمية،إن دراسة هذه العالقة على قدر كبير من 
 كل،كلتبغ في محافظة طرطوس وسورية زراعة محصول اتم إجراء مقارنة بين  للقطر،ونسبة مساهمتها في اإلنتاج اإلجمالي 

لجدول افيما يتعلق بالمساحة المزروعة بمحصول التبغ في محافظة طرطوس إلى المساحة المزروعة في سورية موضحة في 
(0) 

                                                  إلى المساحة المزروعة في     محافظة طرطوسبمحصول التبغ في  المساحة المزروعة ة(. نسب2)الجدول            

 2018 - 2009فترة خالل  سورية

 نسبة محافظة طرطوس إلى سورية %                             )هـ(المساحة في محافظة طرطوس )هـ( المساحة في سورية العام

2009 12674 5261 14.14 

2010 12958 5748.7 11.44 

2011 11406 5341 14.64 

2012 10880 5354 12.44 

2013 11117 5344 16.44 

2014 10473 5047 16.42 

2015 9172 4730 14.14 

2016 6916 4814 42.44 

2017 9254 4746 14.46 

2018 9119 4590 14.44 

 2112م المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعاإلى بيانات  أعد الجدول استناداً  المصدر:

( أن نسبة مساهمة المساحة المزروعة بمحصول التبغ في محافظة طرطوس إلى المساحة المزروعة 0)الجدول يتبين من  
(، حيث 0112) وفي حدها األدنى عام ،(% 02.01)نحو حيث بلغت (، 0110عام ) في سورية كانت في حدها األعلى

طوس انخفضت خالل ومن جانب آخر فإن المساحة المزروعة على مستوى محافظة طر  (،%41.31وصلت إلى نحو )
   ويعود سبب هذا االنخفاض إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج من جهة وقلة اليد العاملة من جهة أخرى. السنوات األخيرة،

 (3في الجدول ) فهو موضح إلى اإلنتاج في سوريةمحافظة طرطوس أما فيما يتعلق بإنتاج محصول التبغ في 
                            في                      إلى الكمية المنتجة  محافظة طرطوسالكمية المنتجة بمحصول التبغ في  ة. نسب(1)الجدول        

   2112 -2111سورية خالل فترة 

 نسبة محافظة طرطوس إلى سورية %                          )طن(اإلنتاج في طرطوس )طن( اإلنتاج في سورية العام

2009 42664 4444 41.61 

2010 44414 4416 44.44 

2011 44412 4411 44.44 

2012 41444 4142 14.44 

2013 41644 1644 44.64 

2014 41444 1412 44.44 

2015 44244 1444 14.41 

2016 6464 1644 16.44 

2017 41462 1444 41.41 

2018 44224 1444 44.64 

 2112 المصدر: أعد الجدول استناداً إلى بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام
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( 0110( أن نسبة إنتاج محافظة طرطوس إلى إنتاج سورية كانت في حدها األعلى عام )3يتبين من الجدول )
أما الغلة من  .%31.10( بنسبة بلغت نحو 0111), وحدها األدنى كان في عام %30.10بنسبة بلغت نحو 

 (4محصول التبغ في محافظة طرطوس إلى الغلة في سورية موضحة في الجدول )

 2112 -2111خالل فترة  سورية إلى الغلة في  محافظة طرطوسالغلة من محصول التبغ في  ة. نسب(1)الجدول 

 هـ(\كغفي سورية    ) الغلة العام
 في محافظة طرطوس الغلة

 هـ(\)كغ

طرطوس إلى نسبة محافظة 

 سورية %

2009 4142 4411 64.42 

2010 4111 4411 44.46 

2011 4124 4444 46.44 

2012 4144 4446 61.64 

2013 4144 4424 44.12 

2014 4144 4444 41.14 

2015 4444 4441 64.24 

2016 4426 4444 64.14 

2017 4144 4444 42.44 

2018 4141 4444 44.44 

  2112 الجدول استناداً إلى بيانات المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعامالمصدر: أعد 

( 0112كانت في حدها األعلى عام ) التبغ،( أن نسبة غلة محافظة طرطوس إلى غلة سورية من 4تبين معطيات الجدول )
 %07.01( حيث بلغت نحو 0110عام ) وفي حدها األدنى ،%00.02حيث بلغت نحو 

 النتائج:

 أوالً: مصادر المعلومات الزراعية:

  (.3لقد تم تميز خمسة مصادر للمعلومات التي يعتمد عليها المزارعون في منطقة الدراسة نظمت وفق الجدول )
 (. مصادر المعلومات الزراعية1الجدول )

 النسبة المئوية%    N= 355التكرار    مصدر المعلومات الزراعية

 54.37 193 الجيران أو األصدقاء

 8.45 30 المرشد الزراعي

 90.70 322 المؤسسة العامة للتبغ 

 8.73 31 وسائل االعالم

 63.38 225 مراكز الخدمات الزراعية )الصيدليات الزراعية(

 الميداني.سب بناًء على بيانات االستقصاء المصدر: ح

يحصلون على المعلومات من المؤسسة العامة للتبغ أال أن  90.70%نحو ( أن غالبية مزارعي التبغ 3نالحظ من الجدول )
يحصلون  %63.38كما أن نحو  ،...( المحصول تسليمموعد  ,ة إدارية تتعلق ) بتسليم البذارطبيعة هذه المعلومات فني

لمواد ) اى على المعلومات عن طريق مراكز الخدمات الزراعية )الصيدليات الزراعية( وطبيعة هذه المعلومات تقتصر عل
أما المزارعون الذين يعتمدون  ،% 54.37 بلغت نحو بنسبةيعتمدون على الجيران واألصدقاء  ثم الذين مبيدات , أدوية ....(،

 .على التوالي %8.45و %8.73 نحو على وسائل االعالم والمرشد الزراعي كمصدر للمعلومات فقد كانت نسبتهم
 التدريبية:االحتياجات  ثانياً:
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 رب عليها هي طرائق التعرف على األمراض( أن أكثر العمليات الزراعية التي يحتاج المزارعون التد0الجدول ) نالحظ من
يليها التعرف  ها،ومكافحتتبقع األوراق...(  التبغ،موزاييك  التاجي،التعفن  النيماتودي،)تعقد الجذور  التي تصيب المحصول

 ،المحصولأساليب خدمة  ومكافحتها،....(  مرض ذبول المشاتل األزرق،العفن )المساكب التي تصيب  على األمراض
 .تحديد عالمات نضج المحصول المحصول، كيفية تجفيف المحصول،خزين وتوضيب ت المساكب،كيفية تجهيز 

 ( االحتياجات التدريبية لمزارعي التبغ1الجدول )

 الترتيب النشاطات الزراعية
 مجموع

 العالمات

 بحاجة ماسة بحاجة لست بحاجة

 % التكرار % التكرار % التكرار

 44.44 12 41.44 62 16.44 444 144 4 كيفية تجهيز المساكب

التي  األمراضالتعرف على 

 تصيب المساكب ومكافحتها
2 464 446 44.41 416 14.42 62 41.44 

 44.41 16 14.14 414 14.41 414 446 3 أساليب خدمة المحصول

التي  األمراضالتعرف على 

 تصيب المحصول ومكافحتها
1 444 414 14 44 42.44 414 14.46 

تحديد عالمات نضج 

 المحصول
7 424 441 24.11 44 4.44 6 4.41 

 6.44 42 41.14 64 44.44 442 144 6 كيفية تجفيف المحصول

 2.44 44 41.41 444 14.41 444 114 5 تخزين وتوضيب المحصول

 .على بيانات االستقصاء الميداني حسب بناء   المصدر:
صول التي تصيب المح األمراضمن خالل ما سبق نالحظ أن االحتياجات التدريبية للمزارعين تركزت على التعرف على 

والمساكب وهذا يعكس قلة معلومات المزارعين في مجال وقاية النبات األمر الذي يؤثر سلبًا على عملية اإلنتاج سواء من 
والذي بدوره يترتب عليه زيادة النفقات المادية أو من ناحية خسارة جزء من اإلنتاج بسبب  مبيدات غير مناسبة ناحية استخدام

 .عدم الدراية باستخدام المبيد بالوقت المناسب
 التبغ:ثالثاً: المعوقات اإلنتاجية التي تواجه مزارعي 

ا على فعالية هلمزارع أعباء مادية أو جسدية تؤثر بدور في أي عملية إنتاجية توجد معوقات وصعوبات يترتب عليها تحمل ا
تناولت الدراسة عدد من المعوقات اإلنتاجية التي تواجه مزارعي التبغ في منطقة الدراسة كما هو موضح  اإلنتاجية،العملية 

       (.7في الجدول )
 التبغ( المعوقات اإلنتاجية لمزارعي 7الجدول )

 .على بيانات االستقصاء الميداني مصدر: حسب بناءً ال    

 النسبة المئوية % N=355 المعوقات اإلنتاجية

 16.62 59 صعوبة تأمين مستلزمات المساكب

 83.38 296 عدم توفر البذار في الوقت المناسب

 66.76 237 عدم توفر االسمدة في الوقت المناسب وارتفاع أسعارها

 58.31 207 نقص المياه

 25.07 89 نقص األيدي العاملة

 91.55 325 عدم توفر المبيدات الفعالة وغالء ثمنها
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فر المبيدات الفعالة يعانون من عدم تو  %91.55 والذين يشكلون نحو بالنسبة للمعوقات اإلنتاجية لوحظ أن غالبية المزارعين
ب التي تصي اضاألمر , ُيظهر عمق هذه المشكلة االحتياجات التدريبية للمزارعين التي تركزت على التعرف على وغالء ثمنها

بلغت  والتي دم توفر البذار في الوقت المناسبأما المشكلة الثانية فقد كانت ع ,)0الجدول ) المحصول والمساكب ومكافحتها
بالرغم من أن المؤسسة العامة للتبغ هي التي تقدم البذار المحسن والمناسب للصنف المزروع وبأسعار  %  83.38نحو

إلى إعداد  بياناالستبحسب  رمزية إال أنها تتأخر في تقديمه بالموعد الذي يناسب زراعة المساكب مما يدفع بعض المزارعين
لمؤسسة وبكفاية الكمية ا لهذا السبب وألسباب أخرى متعلقة بقلة ثقتهم ببذارالبذور بأنفسهم من العناقيد الزهرية للموسم السابق 

وتدارك هذه  ,روع والمواصفات النهائية للُمنتج, األمر الذي يؤثر بشكل سلبي من الناحية الوراثية على الصنف المز المقدمة
لمؤسسة ية المزارع بضرورة استخدام بذار االمشكلة ليس معقدًا فقط يحتاج إلى تقديم البذار بوقت مبكر باإلضافة إلى توع

 , أما المشكلة الثالثة فقد كانت عدم توفر األسمدة في الوقت المناسب وارتفاع أسعارهاذي يتم إعداده وفق مواصفات علميةال
ونقص األيدي  %30.31 حيث شكلت نحو نقص المياه هناك كان , ومن المشاكل أيضاً % 66.76 والتي شكلت نحو

 .مزارعي التبغ من المشاكل التي تواجه  %03.17 والتي شكلت نحو وارتفاع تكاليفهاالعاملة 
  ً   :لتبغ في وحدة المساحةالتكاليف اإلنتاجية لمحصول ا :رابعا

( من إجمالي النفقات للدونم %00.32) نحو ( أن النفقات المتعلقة بعملية قطف وشك األوراق والبالغة0نالحظ من الجدول )
 الواحد،( من إجمالي النفقات للدونم %10.03) نحو تليها نفقات إقامة المساكب البالغة النفقات،الواحد تشكل أكبر نسبة من 
 ونح ثم تليها نفقات التشتيل البالغة الواحد،( من إجمالي النفقات للدونم %13.37) نحو تليها نفقات التسميد البالغة

 تليها باقي النفقات (،12.17%)
 ونسبها.العمليات الزراعية وتوزيعها على 2019الزراعي اإلنتاجية لمحصول التبغ للموسم  (. التكاليف2)الجدول 

 النفقات ل.س/ دونم العمليات الزراعية

 )أجور العمال +نفقات مادية(

من إجمالي  % النسبة المئوية

 التكاليف األولية

 44.44 20000 إقامة المساكب

 6.14 44144 الحراثة

 41.44 46214 التسميد

 44.44 41444 التشتيل

 4.24 4444 الترقيع

 2.41 44444 التعشيب)العزيق(

 1.64 4444 كسر العنقود الزهري

 4.42 2444 المكافحة

 44.42 27600 القطف وشك األوراق 

 4.21 2400 األوراق في طرودتوضيب 

 100 444414 للدونم الواحدإجمالي النفقات 

  .: حسب بناًء على بيانات االستقصاء الميدانيالمصدر 

 : إجمالي التكاليف اإلنتاجية إلنتاج دونم واحد من التبغ:خامسا  
( ل.س 131071)منها  ،ل.س للدونم الواحد (173323( أن إجمالي التكاليف اإلنتاجية بلغ نحو )2الجدول )نالحظ من 

( ل.س للدونم 43303)بينما بلغت التكاليف الثابتة  ،من إجمالي التكاليف اإلنتاجية (%74.12)تكاليف متغيرة شكلت نحو 
 اإلنتاجية.( من إجمالي التكاليف %03.01)الواحد مشكلة نحو 
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ل.س للدونم حيث شكلت أعلى نسبة من إجمالي التكاليف اإلنتاجية إذ بلغت ) 70011)بلغت قيمة أجور العمليات الزراعية 
( من إجمالي التكاليف %00.73( ل.س للدونم وبنسبة بلغت نحو )31431)المادية بقيمة  وتليها النفقات( %41.40)نحو 

 اإلنتاجية.
 (. إجمالي التكاليف اإلنتاجية إلنتاج دونم واحد من التبغ.1)الجدول 

 من إجمالي التكاليف اإلنتاجية% القيمة ) ل.س ( البيان

   التكاليف المتغيرة-1

 14.14 44644 إجمالي قيمة أجور العمليات الزراعية

 46.44 14114 إجمالي قيمة المستلزمات الزراعية

 1 4444  %3النفقات النثرية)بذار, رسوم ,طرود(

 41.42 444444 مجموع التكاليف المتغيرة

   الثابتةالتكاليف -2

 44.46 30000 إيجار األرض

 6.44 41441 الفائدة على رأس المال

 ------- ------ قيمة االهتالك

 41.64 11441 مجموع التكاليف الثابتة

 100 441121 إجمالي التكاليف اإلنتاجية

 .المصدر: حسب بناًء على بيانات االستقصاء الميداني  

 االقتصادية: سادسا : المؤشرات
 متوسط السعر × الناتج اإلجمالي    =      كمية اإلنتاج  1-
 /سنة            ل.س/كغسنة(            كغ)ل.س/دونم/  

                                =101     ×1311          
 ل.س /دونم/ سنة  034111=                              

 المتغيرة   +   التكاليف الثابتة لتكاليف= االتكاليف اإلنتاجية اإلجمالية    2- 
 )ل.س/دونم/سنة(      )ل.س/دونم/سنة(               )ل.س/دونم/سنة(       

                                       =131071        +43303 
 )ل.س/دونم/سنة(     173323    =                                      

 بدون فائدة رأس المال(اإلجمالية )التكاليف   –صافي الدخل المزرعي من الدونم الواحد = الناتج اإلجمالي  3-
 )ل.س/دونم/سنة(       )ل.س/دونم/سنة(     )ل.س/دونم/سنة(                             

                                                 =034111   –  101071 
 /دونم/سنة()ل.س 73731    =                                                
 صافي الدخل المزرعي من الكغ   = صافي الدخل المزرعي / اإلنتاجية4-

 ل.س/دونم/سنة(        )كغ/دونم/سنة()  ل.س/كغ                                
 / كغل. س 412.01=  101/ 73731  =                         

 التكاليف اإلجمالية   –الناتج اإلجمالي      الواحد =الربح من الدونم 5-
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 )ل.س/دونم/سنة(    )ل.س/دونم/سنة(              سنة(  )ل.س/دونم/
                                =   034111 –   173323 

                            )ل.س/دونم/سنة(                30413  =                                 
 تاجيةالربح من الكغ =      الربح     /      اإلن-6

 )ل.س/دونم/سنة(   )كغ/دونم/سنة(    ل.س/كغ          
                    =        30413 /101 

 / كغل. س 304.47       =                   
 :االستنتاجات

 نحوالمصدر الرئيسي للمعلومات ب فقد بينت الدراسة أن المؤسسة العامة للتبغ ،لنسبة لمصادر المعلومات الزراعيةبا -1
 .% 0.43 د الزراعي كمصدر للمعلومات محدود بنسبة بلغت نحوفي حين كان دور المرش ،للمزارعين 21.71%

لتي تصيب ا االمراضأن العمليات الزراعية التي يحتاج المزارعون التدرب عليها بالدرجة األولى هي طرائق التعرف على  -2
مجال  هذا يدل على وجود مشكلة في ومكافحتها،التي تصيب المساكب  األمراضيليها التعرف على  ومكافحتها،المحصول 

 النبات.وقاية 
 يف اإلنتاجية ماتزال زراعة التبغ تعطي أرباح مقبولة.على الرغم من ازدياد التكال-3

 التوصيات:

العمل على تطوير طبيعة المعلومات المقدمة من قبل المؤسسة العامة للتبغ باعتبار أنها المصدر األهم للمعلومات -1
عين وتحسين حاجات المزار للمزارعين باإلضافة إلى تحسين النشاطات اإلرشادية وتعزيز دور المرشد الزراعي بما يخدم تلبية 

 مهاراتهم اإلنتاجية.

 ات.إجراء وتشجيع األبحاث المرتبطة بزراعة التبغ وخصوصًا في مجال وقاية النب 2-
ها من خالل تقديم قروض عن طريق المؤسسة العامة للتبغالتوسع بدعم زراعة التبغ في منطقة الدراسة وتعزيز دور  -3

 إنشاء خزانات تجميعية لمياه األمطار ......( أراضي، )استصالحظروف العمل مثل  لمساعدة المزارعين في تحسين

 إمكانية توفير لوقتا نفس وفي بإنتاجهم المتميزين للمزارعين حوافز تقديم إمكانية يوفر مما ببعضها اإلنتاج سنوات ربط-4
 إرادتهم عن الخارجة الظروف في للمزارعين مناسب دعم تقديم
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Abstract    

The research was carried out in the Sheikh Badr district in Tartous 

governorate for the 2019 agricultural season due the importance of 

cultivating the tobacco crop in this region, A cluster random sample 

was taken and the sample size was calculated according to Morgan. A 

special search questionnaire was designed and its data collected from 

355 views. The study aimed to study the reality of tobacco cultivation 

in Syria in general and the relative importance of its cultivation in 

Tartous governorate in particular in addition to identifying the most 

prominent training needs of farmers and production constraints it also 

aimed to study the most important financial indicators of tobacco 

cultivation. the study found that the most important training needs for 

farmers are methods of identifying and controlling diseases that affect 

the crop, Also, the majority of farmers suffer from the lack of effective 

pesticides, their high prices, and the lack of seeds in a timely manner. 

The total production costs per dunum were about (175595) SP, the net 

farm income per dunum was about (73730) SP and the profit was about 

(58405) SP .the study recommended expansion by supporting the 

cultivation of the tobacco crop, conducting and encouraging research 

in the field of plant protection, in addition to improving extension 

activities and enhancing the role of the agricultural guide                 

Keywords: tobacco, production costs, net farm income, profit. 

 


