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دراسة اقتصادية إلنتاج وتسويق محصويل اليانسون والحبة السوداء يف محافظة حامة
Economic Study of Production and Marketing of Anise and Black seed crops in Hama Governorate     

امللخص 

املراجع

اإلنتاجيةالتكاليفعىلالتعرفبهدف2018الزراعيللموسمحامةملحافظةالتابعتنيومحردةحامةمنطقتييفالبحثإجراءتم

إىلإضافة  السلعي،نوامليزاالتسويقيوالهامشوالتسويقيةاالقتصاديةالكفاءةومقداروالربحيةواملردودللمحصولنيوالتسويقية

هذينزراعةتوىمسلرفعاملشكالتتلكحليفاملمكنةاملقرتحاتوتقديموالتسويقيةاإلنتاجيةاملشكالتأهمعىلالضوءتسليط

.األفضلنحووتطويرهاماملحصولني

القسم النظري

الصناعاتيفتاتالنباهذهاستخداماتولتنوعواملناخي،الجغرايفالتنوعنتيجةبتنوعهاسوريةيفوالعطريةالطبيةالنباتاتمتتاز

يفيلاملحاصلهذهالواسعوالطلبأخرى،جهةمناملحاصيلهذهزراعةمتطلباتوانخفاضجهةمنوالتحويليةوالطبيةالغذائية

الخطةيفوأدخلتهااملحاصيلبهذهالزراعةوزارةاهتمتلذاالوطني،لالقتصادداعمةاقتصاديةفائدةمنلهاملاالخارجيالسوق

الخطةمن%158إىلوصلتتنفيذبنسبةهكتار(120235)2017للموسماملزروعةاملساحاتبلغتحيثاملوسمية،الزراعيةاإلنتاجية

وماتللمعلالوطنياملركز()شمرةــــــالكزبرةــــــالربكةحبةــــــاليانسونــــــالكمون)ملحاصيلهكتارا  (76319)البالغةاإلنتاجية

.(2017الزراعي،والتوثيق

سوريةيفةعدمناطقيفزراعتهتنترشحيثالكمون،بعدسوريةيفاملهمةوالعطريةالطبيةاملحاصيلأكربمناليانسونيعد

Hadid).واسبانياالصنيبعدأوروباإىللليانسونالثالثاملصدرسوريةتعدحيثالسوريةالزراعيةالصادراتيفويدخل et al; 2004)

شهورةاملاألنواعومناالقتصادية،الحبوبمحاصيلمنوتعترباألسودالكمونأوالربكةبحبةسوريةيفالسوداءالحبةتُعرف

.والقصيميةوالهنديةالحبشيةهيالسوقيفواملوجودة

أحمد خالد األحمد. م: إعداد

النتائج واملناقشة

جامعة دمشق
الزراعيةكلية الهندسة 

قتصاد الزراعياال قسم 

 48862.19املزرعــيدونــم، وبلــ  صــايف الــدخل /س.  42231.56نتــائج البحــث أنام إجــاميل تكــاليف محصــو  اليانســون قــد بلــ  أظهــرت 

وبلغـت الكفـاءة % 115.7وبل  املعـد  العـام للربحيـة % 182س، وبل  متوسط  مستوى الربحية .  318.73ك  1دونم ، وبلغت تكلفة /س. 

دونم، وبلـ  صـايف /س.  40373.84وبالنسبة ملحصو  الحبة السوداء فقد بل  إجاميل تكاليف محصو  الحبة السوداء  2.16االقتصادية 

، وبلـ  املعـد  العـام %148.24س، وبلـ  متوسـط مسـتوى الربحيـة .  273.17كـ  1دونم، وبلغـت تكلفـة /س. 39556.4املزرعيالدخل 

. 1.98، وبلغت الكفاءة االقتصادية %97.98للربحية 

مزرعة، يف حني كـان متوسـط /طن4.76مزرعة، وبل  حجم اإلنتاج املعظم للربح / طن 2.77بل  مستوى اإلنتاج األمثل ملحصو  اليانسون 

 0.895وبالنســبة ملحصــو  الحبــة الســوداء فقــد بلــ  مســتوى اإلنتــاج األمثــل . مزرعــة/ طــن 2.19اإلنتــاج الفعــص ملحصــو  اليانســون 

.مزرعة/طن0.875مزرعة، يف حني بل  متوسط اإلنتاج الفعص /طن1.3مزرعة، وبل  حجم اإلنتاج املعظم للربح /طن

س ومـن الحبـة السـوداء . 178.4من الناحية التسويقية فقد بلـ  مجمـوع التكـاليف التسـويقية للكيلـومرام مـن محصـو  اليانسـون  أما 

امش التسـويقي س، وبالنسبة للهوامش التسويقية املطلقة والنسبية ملحصويل اليانسون والحبة السوداء لوحظ ارتفاع اله. 168.5

259.2عــىل الهــامش املطلــق للحبــة الســوداء والــذي بلــ  نحــو % 74.5كــ  ودعــد  زيــادة /س. 512.5املطلــق لليانســون والــذي بلــ  

، كام توصل البحث إىل %57.3وللحبة السوداء % 58.7، وبلغت الكفاءة التسويقية ملحصو  اليانسون نحو %47.9ك  ودعد  زيادة /س. 

.لليانسون والحبة السوداء عىل التوايل% 61.85،  %64.11أنام نسبة عائد املُنِتجني من سعر البيع للمستهلك قد بلغت 


