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دوز اًظياطاخ اًصزاعيح يف دلديس اًؼٌث عىل أهم اًظٌع 
 (محافظح ػسػىض)اًغرائيح اًنتاديح يف املنؼلح اًظاحٌيح 

The Role of Agricultural Policies in Demand Estimate of The Most Important 
Plant-Food Commodities In The Coastal Area (Tartous Governorate) 

 املٌخص 

 املساحع

 اًغرائيح اًظٌع أهم عىل اًؼٌث دلديس يف(اًغرايئ األمن وطياطح اًظعسيح واًظياطح اًذخؼيؽ طياطح) اًصزاعيح اًظياطاخ دوز دحديد إىل اًتحث هدف
 أن إىل دىصٌر هٌل .دكيم ةشوٍ اًؼٌث حخم دلديس عىل فيها اًرتهيص يذم ال اًحاًيح، اًذخؼيؽ طياطح أن إىل اًدزاطح خٌصر وكد .ػسػىض محافظح يف اًنتاديح
 اًذدخٍ طياطاخ فصٍ ميون ال وًون .اًذغري ًهرا اطذخاةح مذفاودح ةنظث اًظٌع من املؼٌىةح اًوميح يف دغري إىل طيؤدي اًظعسيح، اًظياطاخ يف اًذغري

 اًحايل اًغرايئ االطذهالن دسشيد ميون أنه دتني اًذغروي اًىطع حيث ومن .ةينها وثيم ازدتاغ هنان أن إذ اًغرايئ، األمن وطياطح اًذخؼيؽ طياطح عن اًظعسيح
 .اًصغسي اًغرائيح ةاملوىناخ اًغنيح املىاد من خاصح اًغرايئ اًذنىيع نحى أهرث اًذحىي يذم ةحيث ًٌفسد

 اًلظم اًنظسي

 مفهىمها حيث من اًصزاعي اًذخؼيؽ طياطح دزاطح ثم األشمح، خالي ودغريادها طىزيح، يف اًصزاعيح اًظياطاخ ملساحٍ اًذازيخي اًذؼىز اطذعساض دم

 اًظعسيح اًظياطاخ وأهم طىزيح يف اًذظعري وآًيح وأهدافها اًظعسيح اًظياطح دعسيف دم هٌل إعدادها، وآًيح وموىنادها، اًصزاعيح، اًخؼؽ أنىاع ودحديد

 واًسؤيح املدي ةعيدج واألهداف طىزيح يف اًغرايئ األمن مخاي يف املؼتلح واًظياطاخ ةاإلطرتاديخياخ اًذعسيف دم هرًى .األشمح خالي املؼتلح

   .املخاي هرا يف املظذلتٌيح

 طىزيح يف األغريح عىل واًفسدي اًوًل اًؼٌث دؼىز دحٌيٍ خالي ومن .عٌيه املؤثسج اًعىامٍ أهم ودحديد اًؼٌث، ومسوناخ ومفهىمه، اًؼٌث دعسيف دم

 عىل واالعذٌلد اًرايت االهذفاء نظث دزاطح أيظا   ودم ًٌفسد، اًغرايئ االطذهالن دسهيتح يف املدزوطح املخمىعاخ أهميح دتني ،ػسػىض محافظح ويف

 واًدخٍ واألطعاز اًظواين اًنمى) طىزيح يف اًغراء عىل اًؼٌث يف املؤثسج اًسئيظيح اًعىامٍ دحٌيٍ إىل إطافح .املدزوطح اًغرائيح اًظٌع من اًىازداخ

 ودشري .اًغراء إىل اًىصىي إموانيح اطذلساز مدي ودحديد اًغراء، عىل اًحصىي عىل اًلدزج يف واًدخٍ األطعاز دغري أثس دلييم دم .(املظذهٌوني وأذواق

  من اًغراء عىل اًظنىي اًفسد إنفاق مذىطؽ ازدفاع إىل ػسػىض، محافظح ويف طىزيح يف ًٌفسد اًوًل اإلنفاق إحٌليل من اًغراء عىل اإلنفاق حصح

 .ًٌفسد اًسفاهيح مظذىي انخفاض وةاًذايل اًظنىي اًوًل اإلنفاق إحٌليل
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 اًنذائد

   شينح عٌلد اًدين طٌيٌلن: حاطم اًؼاًت

 اًنذائد واملناكشح

 حامعح دمشم
اًصزاعيحهٌيح اًهندطح   

كذصاد اًصزاعياال كظم   

  اًظٌع ةعع إنذاج يف هتريا   فائظا   هنان أن حيث اًؼٌث، حخم دلديس عىل فيها اًرتهيص يذم ال أنه اًحاًيح، اًذخؼيؽ طياطح انعواطاخ دلييم نذائد أظهسخ

 اًظعسيح، ٌظياطاخً هاخوطينازيى  ةدائٍ عدج أثس نذائد ةينر .اآلخس ةعظها من املؼٌىةح االحذياحاخ دٌتيح يف عخص وحىد ملاةٍ املحًل، اًؼٌث حاحح عن

 اًوميح انخفاض إىل يؤدي طىف اًظٌع ةعع من ًٌمظذهٌى امللدَ اًظعسي اًدعم دخفيع أن املدزوطح، اًظٌع عىل املذىكعح اًؼٌث دلديساخ يف

 ًتعع اًظعسي اًدعم دلديم فئن ةامللاةٍ .اًظٌع ةهره اًخاصح اًؼٌث ملسوناخ دتعا   ،اًظعس شيادج نظتح من أكٍ ةنظتح وًون اًظٌع هره من املؼٌىةح

  وحىد دتني هٌل .املدزوطح اًظٌع ةني األهرب هي اًظعس، يف اًذغري ًهرا اًتندوزج اطذخاةح ودوىن ،امنه املؼٌىةح اًوميح شيادج إىل يؤدي طىف اًظٌع

 اطذهالن يف نلص دى وح مع ،اًنتاديح املصادز من عٌيه اًحصىي دم اًغرائيح املوىناخ من األهرب اًلظم أن حيث اًغرائيح ًٌمىاد زشيد غري اطذهالن

 .دنىعا   أهرث ًيصتح االطذهالن هرا دسشيد معينح طينازيىهاخ دؼتيم خالي من وميون.واًواًظيىَ أ هفيذامني اًصغسي اًغرائيح واملوىناخ اًعنارص ةعع

 معذمدج شزاعيح خؼؽ دتني خالي من اًغرائيح، اًظٌع عىل اًؼٌث ًذغرياخ اًظياطاخ اطذخاةح رضوزج :منها اًذىصياخ من مخمىعح إىل اًتحث دىصٍ

 ًٌدوًح اًظعسيح اًذدخٍ طياطاخ وزةؽ ًٌفسد، اًرشائيح اًلدزج وزفع اًدخٍ ًصيادج ،املحصىيل اًذنىيع ودشخيع ،اًؼٌث ًحخم اًدكيم اًذلديس عىل

 .اًظياطح هره عىل دعديٍ إحساء عند اًغرايئ، واألمن اًذخؼيؽ هظياطح األخسي ةاًظياطاخ


