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 امللخص 

 املراجع

 من لكل وذلك لها التابعة المراقبة ونقاط (الالذقٌة جبلة، بانٌاس، طرطوس،)  موانئ فً السوري الساحل فً البحري الصٌد اقتصادٌات دراسة إلى عام بشكل البحث هذا ٌهدف

 انتاجٌة اختالف البحث نتائج بٌنت السورٌة، البحرٌة المٌاه فً الصٌد جهد لتقدٌر وصولا  الساحلً الشرٌط طول على البحرٌة األسماك وتجار العاملة الصٌد ومراكب الصٌادٌن

 فً كبٌر بشكل الصٌد جهد ارتفاع من الرغم على المجاورة بالدول مقارنة ما نوعاا  متوسطة وهً ٌوم / قارب كغ 6،9 بالمتوسط وبلغت المدروسة الموانئ بٌن الصٌد جهد
   .بها المسموح الحدود عن سورٌا

 القسم النظري

 .المستهدفة الصٌد لقوارب والتكالٌف اإلنزال حجوم تقدٌر بهدف الدراسة، مناطق فً تقلٌدٌٌن وصٌادٌن والتجزئة الجملة تجار من كل شاملة عشوائٌة عٌنات على استبٌان استمارات توزٌع تم•

 .حدى على مٌناء كل لقوارب السعة على العائد لتقدٌر مورد لكل اإلنتاجٌة المرونات تمثل والتً الدراسة، مناطق فً للقارب اإلنتاج دالة معالم لتقدٌر المتعدد الخطً النحدار أسلوب استخدم•

 .البحري الصٌد عملٌات فً كفاءة أكثر منها وأي طرٌقة كل من السمكً اإلنزال حجم لمعرفة الصٌادٌن، قبل من المستخدمة (الصٌد وسائل) الصٌد طرق مقارنة تمت•

  .التكالٌف من قدر بأقل اإلنتاج من كمٌة أقصى تحقق والتً  المدروسة الموانئ فً الصٌد لقوارب التكالٌف دوال تقدٌر•

 .السوري الساحل لمنطقة البحرٌة المٌاه فً المتبعة الحرفً الصٌد لوسائل الجهد وحدة إنتاجٌة على للتعرف السورٌة البحرٌة المٌاه على المطبق الصٌد جهد حساب•

 .الدراسة مناطق فً الصٌد لطرق المختلفة القتصادٌة الكفاءة معاٌٌر تقدٌر•

 .(جٌنكز –بوكس) طرٌقة باستخدام ( 2017 الى 2008) من سنوات 10 طولها زمنٌه سلسلة بٌانات على بالعتماد طرطوس، لمحافظة السمكً باإلنتاج التنبؤ على قادر نموذج بناء•

 .مدروس مسلك لكل التسوٌقٌة الكفاءة ومعرفة ،(والمفرق الجملة) التجار لعٌنة التسوٌقٌة والهوامش التكالٌف دراسة•

 وتجار الصٌادٌن تعترض التً المشاكل وخاصة األخٌرة، العشرة السنوات خالل الصٌد بكمٌات النخفاض إلى أدت والتً البحري الصٌد عملٌات تعترض التً والمعوقات المحددات معرفة•

 والتشرٌعات بالقوانٌن اإلخالل دون الكفئ القتصادي العائد ٌحقق والذي األمثل، بالشكل الصٌد عملٌات فً المستخدمة اإلنتاجٌة الموارد استخدام ٌضمن الذي بالشكل ودراستها البحرٌة األسماك

 .الهام اإلنتاجً المورد هذا تدهور من تحد التً
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 النتائج
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 النتائج واملناقشة

 جامعة دمشق
الزراعيةكلية الهندسة   

االقتصاد الزراعيا قسم   

 .فٌها الصٌد جهد ارتفاع إلى ٌؤدي الذي األمر العماق، قلٌلة الشاطئٌة المنطقة فً الصٌد لعملٌات تكثٌف هناك -1

 ما وكثٌراا  معدومة، شبه األنواع انتقائٌة فٌها تكون التً (الهامدة) السلبٌة الصٌد معدات على العٌنة قوارب معظم تعتمد -2

 حٌث من المختلفة الصٌد معدات بٌن الجودة بنفس تكون ل المصٌد نوعٌة فإن وبالتالً الصٌد أثناء وتموت األسماك تتأذى

 .األسماك طزاجة على المحافظة

 أرواد مٌناء فً إنتاجٌة أعلى وسجلت والخرٌف، الصٌف أشهر خالل أعالها الٌومً الصٌد جهد إنتاجٌة بلغت -3

 .األول تشرٌن شهر خالل ٌوم/قارب/كغ(13.5)

 بباقً الصٌد من أقل تكلفة وبمستوى أعلى إنزال كمٌات تحقق الغلصمٌة بالشباك الصٌد طرٌقة أن الدراسة أظهرت -4

 .المدروسة الطرق

 بأسعار مقارنة تكالٌفه لنخفاض نتٌجة بانٌاس مٌناء فً  العلى حدها البحرٌة ألسماكا لصٌادي التسوٌقٌة الكفاءة بلغت -5

 .وجبلة طرطوس مٌنائً من كل وٌلٌهما الالذقٌة مٌناء ٌلٌه ،بٌعه

 .طرطوس لمحافظة تنبؤي نموذج كأفضل SARIMA(1.1.1)(0.1.1) الموسمً النموذج اختٌار  -6

 

 

 

 


