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 المستخلص

 ضرورياً لما له من دور كبير في        اًمرأ تدخل الدولة في رسم سياسة زراعية متكاملة         ديع
 عـن   زراعية، فضالً  تخصيص الموارد االقتصادية وبناء قواعد سعرية مكملة للسياسة ال         إعادة

دورها في حماية المستهلكين ودعم المنتجين وتحسين نسب التبـادل التجـاري بـين القطـاع                
 آليـة ن   أل ، النسبية للمحاصـيل الزراعيـة     األسعارالزراعي والقطاعات الالزراعية واالهتمام ب    

توضـيح   إلىليها آنفاً، لذا يهدف البحث      إ المشار   األهداف فشلها في تحقيق     أظهرتالسوق قد   
دور السياسة الزراعية السورية في رفع معدالت نمو الناتج الزراعي معتمـداً علـى فرضـية                

 الزراعـي وتحقيـق   نتـاج اإل تدخل الدولة في وضع سياسة زراعية يسهم في زيادة       أنمفادها  
  .االكتفاء الذاتي من بعض المجاميع الزراعية ومن ثم تحقيق فائض للتصدير

  .إنتاجة، زراعة، امن غذائي، تنمية، سياس :الكلمات المفتاحية
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Abstract  
 

The government interference in planning agricultural policy is considered as essential 
issue for its important role in re customizing the economic resources and mapping the price 
base integrated with agricultural policy. The government also plays a great role in 
consumer protections, promoting the products and improving the ratio of commercial 
exchange between the agricultural and non-agricultural sectors. It pays more attention to 
relative prices of agricultural crops, because the mechanism of the market shows its failure 
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in achieving the above - mentioned goals. Therefore, the research aimed at declaring the 
role of Syrian Agricultural Policy in increasing the rate of agricultural growth. It is 
hypothesized that government interference in mapping the agriculture policy shared by 
increasing agricultural production and achieving self - sufficiency of agricultural crops and 
so far achieving surplus for exportation. 
Key words: Policy, Agriculture, Food Security, development, Production 

  
  المقدمة

 ، عام صعدة االقتصادية بشكلٍ   على جميع األ    ملحوظاً شهد االقتصاد السوري تطوراً   
 الزراعي بشكل خاص كـسياسة التـسعير        نتاجاإلوكذلك تعديالت في السياسات المتعلقة ب     

ية من خـالل الـسماح لـه    نتاجاإلمام القطاع الخاص لالنخراط في العملية    أوفتح المجال   
 فضالً عـن   والمساهمة بشكل فعال في العملية التسويقية،        نتاجاإلباستيراد بعض مدخالت    

ذ ركـزت   إالتوجهات الخاصة بالمحافظة على المصادر الطبيعية والسيما قطـاع الميـاه            
  .انظارها على جانب الطلب بزيادة استخدام المياه من خالل تقنيات الري الحديثة

 والعمالـة   جمـالي اإللي   من الناتج المح   )%٢٧-٢٥(يشكل القطاع الزراعي نسبة     
 بعد القطاع الصناعي بما فيه قطاع النفط من حيـث العائـدات علـى                ويأتي ثانياً  ،الكلية

لذا فقد كان هدف السياسة الزراعية هو التحول من حالة االكتفاء الذاتي            . المستوى الوطني 
 مـن    الغذائي واالعتماد على الذات، وقد تم ذلك من خالل وضع العديـد            األمن واقع   إلى

  :باالتيالسياسات الزراعية المتمثلة 
) ، ميـاه  راٍضأ(التركيز على وضع سياسات تضمن استدامة المـصادر الطبيعيـة            •

  .وغيرها
 .التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة •
 .ادخال المحاصيل التي تتمتع بالميزة النسبية ضمن الدورات الزراعية •
باتي والحيواني بما يكفي حاجة االستهالك      ه الن ي الزراعي بشق  نتاجاإلالتوسع وزيادة    •

 .المحلي وخاصة القمح ومجاميع الخضراوات وبالتالي تحقيق فائض للتصدير
 الجبلية والهضبة لغـرض زراعتهـا       األراضياستمرار العمل بمشاريع استصالح      •

 .يةنتاجاإلباصناف ذات مردود عالي 
 التصنيع الزراعي مـع     تعزيزتحقيق قيمة مضافة في المنتجات الزراعية من خالل          •

توفير السياسات التي تضمن تحقيق المعايير العالميـة فـي المنتجـات الزراعيـة              
 . العالميةاألسواق إلىالتصديرية لضمان دخولها 

  
  مشكلة البحث
الـذي يحـول دون     خفاق  اإل من   اًقدر السياسة الزراعية في القطر السوري       تكتنف
جل تحقيـق   أبشقيه النباتي والحيواني من     لزراعي  ا نتاجاإلزيادة  في   المتمثل   تحقيق هدفها 

في تأثيرها في النمـو الزراعـي،        وذلك بسبب طبيعة المشاكل التي تتباين        ، الغذائي أمنها
هـذه  اسـتخدام   بكفـاءة   ومنها ما يتعلق    االقتصادية المتاحة   ما يتعلق بحجم الموارد     فمنها  

 الناتج الزراعي   حجمفي   سلبية   ربآثاالموارد على المستويين الفني والسعري الذي ينعكس        
  .وتكاليفه
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  أهمية البحث
في االقتصاد الزراعي الـسوري      السياسات الزراعية    أهمية البحث من    أهميةتبرز  

 تخصيص المـوارد االقتـصادية الزراعيـة        وإعادة الزراعي   نتاجاإلفي توجيه   ودورها  
المنتجـات الزراعيـة    في انماط االستهالك وفي تحقيق حالة التوازن بين عرض  وتأثيرها

وغيـر  والطلب عليها، فضالً عن دورها في توزيع الـدخل بـين الـسكان الـزراعيين                
 الزراعي وتحسينه وتنظيم العالقات السعرية بين المنتجـات         نتاجاإل وفي زيادة    الزراعيين

 والسـيما مـن المنتجـات       األمثـل  التركيب المحـصولي     إلىالزراعية بهدف الوصول    
  .)وبالحب (ستراتيجيةاإل
  

 هدف البحث
 التطور الزراعي الذي حدث في نمو النـاتج الزراعـي           توضيح إلىيهدف البحث   

 وبالتالي تحقيق نسبة عالية من االكتفاء الذاتي في         ،المحلي في االقتصاد الزراعي السوري    
 ودور الـسياسات    أهميـة بعض المجاميع السلعية ثم فائض للتصدير، مع التركيز علـى           

و فيما يتعلق بالـسياسات الخاصـة       أات السعرية والتسويقية واالئتمانية     كالسياس(الزراعية  
ثـر المـساحة    أ عن قياس     فضالً ،في تحقيق ذلك  ) بالبحوث العلمية وغيرها من السياسات    

  .ومجموعة الخضراواتالقاسي والطري  كل من محصولي القمح إنتاجالزراعية في 
  

  فرضية البحث
متكاملـة  دخل الدولة في وضع سياسة زراعية        ت أنعل فرضية مفادها     البحث   يعتمد

 للمـوارد   األمثـل تسعى لتحقيـق االسـتخدام الكفـوء و       في االقتصاد الزراعي السوري     
زيادة في  سة والمتمثلة   يا تلك الس  أهدافيجابية في تحقيق    إ آثاراالقتصادية سوف يكون له     

  . الزراعي وتحقيق االكتفاء الذاتينتاجاإل
  

 منهج البحث
 على المنهج التحليلي في استعراض المجاميع الزراعية مـن بعـض            اعتمد البحث 

سـلوب القياسـي     عن اسـتخدام األ     كالقمح والخضراوات، فضالً   ستراتيجيةالمحاصيل اإل 
همية هـذا المـورد فـي العمليـة          وذلك أل  ، هذه المحاصيل  إنتاجثر المساحة في    ألتحديد  

  .يةنتاجاإل
لزراعة فيـه   اد السوري ودور قطاع     تضمن البحث نظرة شمولية عن واقع االقتصا      

 فضالً عن  ،السوري الموارد االقتصادية الزراعية وحجمها في االقتصاد        إلى إشارةوكذلك  
ـ  لكل من القمح ومجاميع ال     نتاجاإلتطور المساحة و    األخيـر  وجـاء الجـزء    ،ضراواتخ

 القمح بنوعية القاسي والطـري تحـت ظـروف          إنتاجثر كل من المساحة في      ألتوضيح  
ثر المـساحة   أ عن قياس    فضالً. راعة البعلية والزراعة المروية لغرض المقارنة بينهما      الز
 الفترة الزمنية المستخدمة في التحليـل والقيـاس فقـد           أما.  مجاميع الخضراوات  إنتاجفي  

  ).٢٠٠٥ -١٩٨٠(كانت 
  

  السوري ودور القطاع الزراعي فيهلمحة عن االقتصاد 
فيها عـدد مـن      تستقرار السياسي والتي تحقق   شهد االقتصاد السوري فترة من اال     

ة لزيادة االستثمارات في القطاع العام والخـاص        االنجازات االقتصادية واالجتماعية نتيج   
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المركـز الـوطني    (واستمرار عملية النمو خالل عقد التسعينات وبدايـة العقـد الحـالي             
ـ اإل النـاتج المحلـي      ت قيمة ذ بلغ إ. )٤،  ٢٠٠٦للسياسات الزراعية،     مـن   أكثـر  اليجم

  .٢٠٠٦ سنةمليون ليرة سورية ) ١,١٩٢(
 دوره المهـم فـي   ، فضالً عـن   مهم في الدخل القومي    يسهم القطاع الزراعي بدورٍ   

 صناع  ن القطاع الزراعي باهتمام كبير م     يظفرص العمل وتطوير المجتمع لذلك ح     توفير  
خالل التحكم باسـعار    م تقديم الدعم من     تخيرة، وقد   في العقود األ  رسمي السوري   لالقرار ا 

تم التوسع باالستثمارات في البنيـة التحتيـة        و،  ستراتيجية اإل المنتجات والسيما المحاصيل  
 العديد  إصدار عن   ، فضالً )األراضيوخاصة الطرق والري واستصالح     (للمناطق الريفية   

، يةسـتراتيج  اإل األهداف الزراعي بما يتفق مع      نتاجاإل العادة هيكلية    كأداةتشريعات  لمن ا 
لتطورات كان من بينها زيادة االنفتاح      اشهد القطاع الزراعي سلسلة من       هنفسلوقت  اوفي  
وقـد ازداد   ). ١،  ٢٠٠٦سـعد الـدين،     (لعالمية  ا األسواقلعالم الخارجي من خالل     اعلى  

 )%٣,٥(ذ بلغ   إ ،)٢٠٠٤-٢٠٠٠( الحقيقي خالل المدة     جمالياإلحلي  ممعدل نمو الناتج ال   
القتـصاد  ا القطاع الزراعي بشكل معنـوي فـي نمـو           أسهموقد  ،   ٢٠٠٤في نهاية عام    

ـ    األسعار ب ذ ازداد الناتج المحلي الزراعي مقدراً     إ ،السوري  بمعـدل   ٢٠٠٠ سنة الثابتـة ل
عـي ازدادت  ان مساهمة القطـاع الزر إ، وعليه ف )٢٠٠٤-٢٠٠٠( خالل المدة    )%١٤,٩(

). ٤،  ٢٠٠٦يـة،   المركـز الـوطني للـسياسات الزراع       ()%٢٦,٣( إلى )%٢٤,٣(من  
 بين  األخيرةوات  ن الناتج المحلي خالل الس    إجماليوتراوحت مساهمة القطاع الزراعي في      

 في جميع المحاصـيل     أثرت الظروف المناخية التي     إلىذلك  سبب  ويرجع  ،   )%٣٢-٢٧(
وزارة الزراعـة   (زروعة  م من المساحة ال   )%٧٥(نسبة  وخاصة البعلية منها والتي تشكل      

عي الـسوري ومـساهمة     ا يوضح الناتج المحلي والزر    ١ والجدول). ٩،  ٢٠٠٢السورية،  
  .الزراعة في الناتج المحلي

  
  ١جدول ال

  يةرعي في الناتج المحلي في الجمهوازراعي ومساهمة القطاع الزرلناتج المحلي والا
  )مليون ليرة سورية(    )٢٠٠٦ -٢٠٠٣، ١٩٩٧(العربية السورية للمدة                 

مساهمة الزراعة في   الناتج المحلي  لناتج الزراعيا  السنة
  %الناتج المحلي 

٣٢,٨  ٤٦٠,٨٧٢  ٢٨٦,٢٤٤  ١٩٩٧  
٣٣,٧  ١,٠١٧,٦١٩  ٣٤٢,٩٧١  ٢٠٠٣  
٣٤,٣  ١,٠٨٥,٩٩١  ٣٧٣,٤٩٤  ٢٠٠٤  
٣٥  ١,١٣٤,٨٦١  ٣٩٨,١١١  ٢٠٠٥  
٣٦,٣  ١,١٩٢,٧٣٩  ٤٣٢,٧١٣  ٢٠٠٦  

علــى الموقــع : اعــة الــسوريةعيــة، بيانــات الزرا المركــز الــوطني للــسياسات الزر:المــصدر
org.napcsyr.www  

 
 بفعل عدد   ١جدول  الالناتج الزراعي في سوريا خالل المدة الموضحة في         لقد تحقق   

ية وتطـوير المـوارد وسياسـة       نتاجاإل(من السياسات الزراعية التي تمثلت في سياسات        
 هذا القطاع   وأداءكفاءة   الكبير في تطوير     األثرلهذه السياسات    اذ كان    ،)ق والتسوي األسعار
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ـ  يوضح نسبة االكتفاء الذاتي لمجموعة من المنتجات النباتية والحيوانية           ٢والجدول   سنة ل
٢٠٠٥.  

  
  ٢جدول ال

نسبة االكتفاء الذاتي لمجموعة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية في الجمهورية 
 ٢٠٠٥م العربية السورية لعا

  ذاتيلنسبة االكتفاء ا  المحاصيل  نسبة االكتفاء الذاتي  المحاصيل
  %١٠٠,٢٤  جملة الفاكهة  %٧٤  مجموعة الحبوب

  %٥٢,٦٦  جملة الزيوت والشحوم  %١١٣,٨٨  القمح والدقيق
  %١٠٠,٢٠  جملة اللحوم  %١١,٢٧  الذرة الشامية

  %١٦,١٠٠  لحوم حمراء  %٤٨,٩٤  الشعير
  %١٠٠,٢٥  ضاءلحوم بي  %٩٥,٨٣  البطاطس

  %١٠٠  البيض  %١٤٠,٤٦  جملة البقوليات
  %٩١,٩٥  االلبان ومنتجاتها  %١١٢,٨٥  جملة الخضر

 ٢٦المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعيـة العربيـة مجلـد               :المصدر
 org.aoad.wwwالموقع على  ، ٢٩٩جدول

  
 المنتجات الغذائية في    ن العديد م  إنتاجلقد كان التطور في تحقيق االكتفاء الذاتي في         

خيرة لتلبية الطلب المتزايد علـى   الزراعي السريع في العقود األ    نتاجاإلية بفضل نمو    رسو
 بعضها مما سمح بتصديرها كالقمح والخـضراوات        إنتاجالغذاء والتي حققت فوائض في      

 األمثـل الل  غافر الجهود لتحقيـق االسـت     ظ عن ت   فضالً ،)١٧،  ٢٠٠٦الزغبي،  (والفواكه  
  :تيللموارد المتاحة والتي يمكن عرض قسم منها وكاآل

  
  الموارد االقتصادية الزراعية في الجمهورية العربية السورية

  يةاألرضالموارد  .١
 )%٣٣(الف هكتار منها    ) ١٨,٥١٨(تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية نحو       

 القابلة للزراعـة    األراضي من   )%٧٥,٥(الف هكتار و    ) ٦٠٣٢(لة للزراعة أي بنحو     قاب
 )%٢١ (إلىالف هكتار، وتقسم المساحة المزروعة فعال       ) ٤٥٤٥(مستثمرة فعليا أي نحو     

جـراد،  (لف هكتار   ا) ٣٦٠٥( بعلية أي نحو     )%٧٩(الف هكتار،   ) ٩٤٠(مروية أي نحو    
 نحو  ٢٠٠٦ سنة غير القابلة للزراعة في      اضياألروبلغت مساحة   . )١،  ٢٠٠٨منصور،  

هكتـار  ) ٨٢٩٠٣٣١(لمروج والمراعي فبلغت نحـو      ا مساحة   أما ،هكتار) ٣,٦٧٧٠٥٢(
. هكتـار ) ٦٠٠٩٧٢(نحو   هنفسلعام  ل وبلغت مساحة الحراج والغابات      ، ايضاً ٢٠٠٦عام  

ة قابلـة للزراعـة ومـساح     ال ر القابلة للزراعة وغي   األراضي يوضح مساحة    ٣والجدول  
  .مراعي والغاباتلالمروج وا
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  ٣جدول ال
  قابلة للزراعة في الجمهورية العربية السورية ال ر القابلة للزراعة وغياألراضيمساحة 

 الف هكتار                  )٢٠٠٦ -٢٠٠٥ (للمدة                                   
 إجمالي  السنة

  المساحة
 األراضي

  القابلة للزراعة
 غير ياألراض

  قابلة للزراعةال
  حراج وغابات  مروج ومراعي

٥٩٧٩١٧  ٨٢٦٦٣٢٦  ٣٧٢٠٨٥٩  ٥٩٣٢٨٦٩  ١٨٥١٧٩٧١  ٢٠٠٥  
٦٠٠٩٧٢  ٨٢٩٠٣٣١  ٣٦٧٧٠٥٢  ٥٩٤٩٦١٦  ١٨٥١٧٩٧١  ٢٠٠٦  
، ٢٠٠٦المجموعة االحصائية الزراعيـة لعـام        الزراعي السورية،    اإلصالحوزارة الزراعة و   :المصدر

 htm.ar_index/org.agricalture_syria.www://http  الموقععلى، األراضياستعماالت 
  
  الجافـة والقابلـة    األراضـي حسب البيانات الواردة في المركز العربي لدراسة        بو
نـواع رئيـسة هـي      أ خمسة   إلىيمكن تصنيف التربة السورية     ) ١٩٩٦اكساد،   (للجفاف

وتغطي التربـة الـصحراوية     ) صحراوية، الجبسية، البنية المصفرة، الحمراء، المحمرة     ال(
كبر مـن   وهي توزع على القسم األ   ،لقطرا مساحة   إجمالي من   )%٥١( من   أكثروالجبسية  

رة فتغطـي نحـو     فبة البنية المص  رتل ا أماالمناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من القطر،       
وتتوزع بشكل رئيس في المنطقة الغربية على طول الحدود          ، المساحة إجمالي من   )%٢٥(

الغربية  وتتوزع في المناطق     ، من المساحة  )%١٦(حمراء نحو   لتربة ا لمع تركيا، وتغطي ا   
  ).١٦، ٢٠٠٢وزارة الزراعة السورية، (والوسطى من القطر 

  

  
  رد المائيةاالمو. ٢

عية والسـيما فـي التنميـة       تشكل المياه العمود الفقري للتنمية االقتصادية واالجتما      
،  وافقيـاً  هم وسائل التوسع فيهـا عموديـاً      أذ تمثل المياه عصب هذه التنمية و      إالزراعية،  

 سـوء اسـتخدام هـذه       فضالً عـن   ،لندرة والجفاف ا عوامل   إلى  المياه نسبياً  أزمةوتعود  
لمـورد  ا علـى هـذا       كبيـراً  ارتفاع معدالت النمو السكاني التي تشكل ضغطاً      و ،الموارد

 المـشاكل التـي يواجههـا       أهم قلة المياه كمورد طبيعي من       تعدو). ١٨،  ٢٠٠٥النعمة،  (
 مـصدرا للميـاه     يعـد والذي  (لزرعي في سورية، كما يتصف الهطول المطري        االقطاع  

  عن حدوث متكرر لظاهرة الجفاف مما يؤثر سلباً         فضالً ،بمحدوديته وعدم انتظامه  ) العذبة
 إلـى تتعـرض الميـاه الجوفيـة       و ، الزراعية األرضرد  لنباتي وموا اغطاء  لفي كل من ا   

عدم وجـود   فضالً عن    ،ق الري التقليدية  استخدام طر وبار   اآل ر حف ناالستنزاف الناجم ع  
 عـدم كفـاءة     إلـى  العوامل المؤدية    أهمدت من   عمعايير وضوابط الستخدام المياه التي      

لمورد النفيس وماينجم عنه    ا هدر في هذا     إلى أدىلذي  امر   األ ،استخدام المياه في الزراعة   
و االقتصاد الزراعي وبما يهدد سبل عـيش المـزارعين          أ سلبية في الموارد     تأثيراتمن  

غـراض  مياه وخاصـة لأل   ل تزايد الطلب على ا    إن. لمناطق الجافة االسوريين وخاصة في    
 زيـادة  أدت إذ تفاقم االوضاع فيما يخص استنزاف المـوارد المائيـة،           إلى أدىالزراعية  

 المـوارد علـى اخـتالف مـصادرها وزادت          ىزيادة الطلب عل   إلىمساحات المروية   لا
 ١٩٩٠ فـي سـنة   سنة  / ٣مليار م ) ٨,٢٩(عية من   ااالحتياجات المائية الفعلية للخطة الزر    

 وانخفـضت الحقـا     ١٩٩٨ في سنة سنة  / ٣مليار م ) ١٤,٢٢( حدها االقصى    إلىووصلت  
 ٤ والجـدول    ٢٠٠٤سنة عـام    / ٣ليار م م) ١٤,٦ (إلىزادت ووصلت   ثم   ،بنسب متباينة 
لمـصادر  اعيـة مـن     ااذ زاد الطلب على الموارد المائية لالغـراض الزر        . يوضح ذلك 
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 زيادة  نأ، كما   )٢٠٠٤ -١٩٩٠(فترة  ل خالل ا  ٣مليار م ) ٦,٣١(السطحية والجوفية بمقدار    
 حفر  نتيجة) ٢٠٠٠ -١٩٩٢(استنزاف المياه الجوفية بشكل حاد خالل الفترة الواقعة بين          

 سـنة /٣مليـار م  ) ٤,٧٠ -٢,٨٥( زيادة العجز المائي والذي تراوح بـين         إلى أدىاآلبار  
  ).١، ٢٠٠٧، حسن(

 خالل  خدمقد سجل قطاع مياه الري في سورية زيادة ملحوظة في كمية الماء المست            ل
 إنتـاج مين االكتفاء الـذاتي مـن       أالعقود االخيرة بهدف زيادة المساحة المروية وبالتالي ت       

 نتـاج اإلاء، ومع ذلك اليزال هناك عجز كبير في الميزان المائي والسيما في مناطق              الغذ
 القطاع الزراعي في الجمهورية     وألهمية). ٢،  ٢٠٠٦ياسين،  (الزراعي كحوض الخابور    

 عن كونـه   فضالً،جمالياإل المحلي الناتجالعربية السورية الذي يسهم بدور مهم في زيادة      
 الحكومة الـسورية فـي الـسنوات        إستراتيجيةذائي، فقد اتجهت     الغ األمنلتوفير   مصدراً
تباع سياسات تعتمـد علـى      إ نحو مفهوم ديمومة الموارد المائية وحمايتها، وذلك ب        األخيرة

د للموارد المائية في الزراعية ووضـع المعـايير والـضوابط           ش والمر األمثلاالستغالل  
مثل الري بـالرش والتنقـيط   ( الحديثة  ق الري ائدخال طر إ وذلك ب  ،الالزمة لهذا االستغالل  

في ظل هذه المحدودية للمياه وبمـا يتناسـب مـع           ) وتحت السطحي والسطحي المتطور   
   ليـات  وحجم الحيازات، فضال عن وضع اآل     السوري  زارع  الظروف المناخية والتنمية للم

حـسن،   ( وماديـاً  وفق خطة مبرمجـة زمنيـاً     على  جراءات لتحقيق ذلك    والسياسات واإل 
١، ٢٠٠٧.(  

ن الحكومة السورية تضع استهالك المياه فـي        إ المورد الحيوي ف   اوعليه فبالنسبة لهذ  
 مـن الميـاه     )%٨٥( مـن    أكثر كون القطاع الزراعي يستهلك      أولوياتهاالزراعة في قمة    

 والمتعلقـة   المنظمـة  عدد من التـشريعات      بإصدارالسطحية والجوفية لذلك قامت الدولة      
 الـري   أنظمـة ير كل   ي التنمية الزراعية بتغ   إستراتيجيةضمن   واعدت خطة    ،بقطاع الري 

وي للهكتار الواحد   ن ري حديثة، بهدف تخفيض االستهالك الس      أنظمة إلىالتقليدية وتحويلها   
  .)١٢، ٢٠٠٦المركز الوطني للسياسات الزراعية، ( ٣م)٧٠٠ (إلى ٣م) ١٢,٤٠٠(من 

  
  ٤جدول ال
  ب مصادرها للمدةحسبفي سوريا الطلب على الموارد المائية 

                                                                     ٣مليار م                       )٢٠٠٤-١٩٩٠(
  إجمالي  مياه سطحية  مياه جوفية  السنة
٨,٢٩  ٤,٢٠  ٤,٠٩  ١٩٩٠  
١٠,٦٠  ٤,٩٤  ٥,٦٦  ١٩٩١  
١٢,٢٠  ٥,٠٥  ٧,٢٥  ١٩٩٢  
١٢,٦٠  ٥,٠١  ٧,٥٩  ١٩٩٣  
١٢,٩٨  ٤,٦٦  ٨,٣٢  ١٩٩٤  
١٣,١٦  ٤,٨٨  ٨,٢٨  ١٩٩٥  
١٣,٣٢  ٥,٢٣  ٨,٠٩  ١٩٩٦  
١٣,٧٦  ٥,٤٩  ٨,٢٧  ١٩٩٧  
١٤,٢٢  ٥,٧٤  ٨,٤٨  ١٩٩٨  
١٣,٨١  ٥,٦٠  ٨,٢١  ١٩٩٩  
١٤,٠٥  ٥,٩٥  ٨,١٠  ٢٠٠٠  
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  إجمالي  مياه سطحية  مياه جوفية  السنة
١٢,٢٦  ٤,٩٦  ٧,٣٠  ٢٠٠١  
١٣,٠٤  ٥,٠٥  ٧,٩٩  ٢٠٠٢  
١٣,٥٧  ٥,٠٥  ٨,٥٢  ٢٠٠٣  
١٤,٦  ٥,٨٣  ٨,٧٧  ٢٠٠٤  

ن، كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة السورية، المركز الوطني للـسياسة             عبير منال حس   :المصدر
  .٨، ص٢٠٠٧ والزراعة الدولية، األغذية الزراعي، منظمة اإلصالحالزراعية، وزارة الزراعة و

  
  المكننة الزراعية .٣

  كبيـراً  ت والمعدات الزراعية قد شهدت تطوراً     آل اآل  أن إلى ٥تشير بيانات الجدول    
) ١٠٧٩٤٦( نحـو  ٢٠٠٦ سـنة ذ بلغ عدد الجرارات المستخدمة في    إفي اآلونة االخيرة،    

ما بالنـسبة للحاصـدات فقـد       أ اًجرار) ٤٧٥٧١( نحو   ١٩٨٦، بينما كان في عام      اًجرار
ذ وصل عدد الحاصدات فـي      إ) ٢٠٠٦ -١٩٨٦( خالل المدة    خرى تطوراً شهدت هي األ  

ـ   ) ١٠٤٤١( نحو   ٢٠٠٦ سنة ) ٦١٤٣( والـذي بلـغ نحـو        ١٩٨٦ سنةحاصدة مقارنة ب
كالبـاذرات  (خـرى   حاصدة، فضال عن ذلك شـهدت االالت والمعـدات الزراعيـة األ           

 -١٩٨٦( خالل المـدة      كبيراً تطوراً) والمحاريث ومضخات المياه والمرشات والعفارات    
  .٥وكما موضح في الجدول ) ٢٠٠٦

  
  ٥جدول ال

  للسنوات العربية السورية االالت والمعدات الزراعية المستخدمة في الجمهورية
  )العدد بالواحدة(   )           ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ١٩٨٦(                                 

  مرشات  عفارات  بذارات  محاريث  حاصدات  جرارات  السنة
٥٧٦٩٥  ٦٣٢٤  ٦٢٩٠  ٦٤٩٥١  ٦١٤٣  ٤٧٥٧١  ١٩٨٦  
١٠١٧٠٧  ٨٩١١  ١٨٦٦٩  ١١٣٦٢٤  ١٠٤٨٢  ١٠٦١٣١  ٢٠٠٥  
١٠٤٥٦٢  ٨٩٦٢  ١٩٩٣٣  ١١٣٧٧٩  ١٠٤٤١  ١٠٧٩٤٦  ٢٠٠٦  
 علــى الموقــع:  المركــز الــوطني للــسياسات الزراعيــة، بيانــات الزراعــة الــسورية:المــصدر

org.Napcsyr.www  
  
  األسمدة. ٤

 التي حرصت   األهدافوقات المناسبة من    مناسبة وفي األ   بأسعار األسمدة تأمين   ديع
 القطـاع الخـاص فـي    أمـام  المجال ح عن فس التنمية الزراعية، فضالًتيجيةإستراعليها  

 ويوضـح   ،نتـاج اإل الكيمياوية كخطوة مهمة في اتجاه تحرير مستلزمات         األسمدةاستيراد  
 البوتاسـية   األسـمدة ذ بلغت كمية    إ المستخدمة وبالمادة الفعالة،     األسمدة كميات   ٦الجدول  

) ٢٧٥٦١٣،  ١٠٩٦٣٦،  ٩٥٥٥( نحـو    ٢٠٠٦ سنةي  زوتية المستخدمة ف  والفسفورية واآل 
 المستخدمة بـصورة كبيـرة خـالل المـدة          األسمدةطن على التوالي، وقد ارتفعت كمية       

  .٦وكما مبين ذلك في الجدول ) ٢٠٠٦ -١٩٨٦(
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  ٦جدول ال

   للسنوات بالمواد الفعالة في الجمهورية العربية السورية األسمدةاستخدام 
  )                           طن   (    )     ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ١٩٨٦(                                 

  البوتاسية  الفوسفاتية  االزوتية  السنة
٦١٨٤  ٨٥٥٨٨  ١٣٦٦٩٤  ١٩٨٦  
٨٨٠٧  ١٢١٨٩٧  ٢٦٦٤١٨  ٢٠٠٥  
٩٥٥٥  ١٠٩٦٣٩  ٢٧٥٦١٣  ٢٠٠٦  

علـى الموقـع    :  المركز الوطني للسياسات الزراعيـة، قاعـدة بيانـات الزراعـة الـسورية               :المصدر
org.Napcsyr.www  

  
   في تطوير الناتج الزراعيوأهميتهاالمساحات الزراعية 

 مجموعة واسعة مـن المنتجـات   إنتاج تنوع الظروف المناخية في سورية في   أسهم
 إلى أدىمر الذي    األ ،)الحبوب، البقول والخضراوات والمنتجات الحيوانية    (راعية مثل   الز

قدرة التنافسية لهذه المنتجات من ناحية، والقدرة على تعديل مكونـات الـدورة             متحسين ال 
 الزراعي بشقيه النبـاتي     نتاجاإلويتم  . الزراعية لتلبية كل من الطلبين الداخلي والخارجي      

محافظة وخمس منـاطق    ) ١٤(مناطق البعلية والمروية والتي تتوزع في       والحيواني في ال  
عي ومكوناته وحصته في الناتج     ا الزر نتاجاإل يوضح تطور    ٧استقرار زراعي، والجدول    

 النـاتج والذي يوضح وجود تحسن كبيـر فـي        ) ٢٠٠٥ -١٩٨٠( للمدة   جمالياإلالمحلي  
 النـصيب  أن يـضاً أالحيواني ويالحظ  الزراعي النباتي و   الناتج إجمالي و جمالياإلالمحلي  

ـ  نتـاج اإل الزراعي يتكون من     الناتج إجمالير من   ـكباأل منـصور،  وجـراد   (ي  ـ النبات
٢، ٢٠٠٨.(  

  
  ٧جدول ال

 ة الجارياألسعار، ومكوناته والوزن النسبي ب السوري الزراعينتاجاإلتطور قيمة 
  سنوات مختارة

  
جابة العرض لمجموعات غذائية مختارة فـي سـورية،         فايز منصور، تحليل است   و سمير جراد،    :المصدر

 األغذيـة  الزراعـي، منظمـة      اإلصالحالمركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة و      
  .٢، ص٢٠٠٨والزراعة العالمية، 

  
 ومجموعـة   بأنواعـه  القمـح    إنتـاج  تطور كـل مـن       إلى اإلشارةوهنا البد من    

 الغذائي، والتي تسعى جميـع  األمن تحقيق  من المؤشرات المهمة في  وصفهاالخضراوات ب 
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 بدأ  إذالقمح،    محصول السيما و ألهميتها المجموعتين   هاتين تحقيق االكتفاء من     إلىالدول  
 ، نتيجة لموجـات الجفـاف  عالمياًله  هذا المحصول يتسم بالتذبذب في الدول المنتجة    إنتاج

تحقيـق االكتفـاء الـذاتي     من الصعوبة على العديد من الدول المـستهلكة  أصبحوبالتالي  
 أسعارهرتفاع  وإل أوالً العالمية، وذلك لقلة المعروض      األسواق من   إمداداتوالحصول على   

 إنتاج الزراعية السورية هو تطوير      ستراتيجية الرئيسة في اإل   األهداف، مما جعل من     ثانياً
ل  محصو إنتاجتطور  مالحظة  ، ومن خالل    األخرى المحاصيل   فضالً عن  ،هذا المحصول 

ن السياسة الزراعية ركزت على     أيتضح ب ) ٢٠٠٥ -١٩٨٥(القمح في سوريا خالل المدة      
 ذات رتب عالية والتوسـع     أصناف هذا المحصول من تهيئة      إنتاجاالهتمام بكل مستلزمات    

 األمطارمعدل هطول   فيها  في استخدام تقنيات الري الحديثة والسيما في المناطق التي يقل           
 ، الزراعي الـسوري   نتاجنت السياسة رسم خارطة زراعية لإل     ملم، كما تضم  ) ٢٥٠(عن  

جل التعرف على مكوناتها العضوية وبالتـالي اختيـار الحجـم       أتضمن تحليل التربة من     ت
صناف  بالشكل الذي يتالءم مع كل صنف من األ        األسمدة أصناف التوفيقي من كافة     األمثل

  .نتاجاإلوكل منطقة من مناطق 
بحاث الزراعية لمحصول القمح وغيره     ام من قبل مراكز األ     هذا التحليل واالهتم   إن

 أهـداف  تحقيق   إلى أدىمن المحاصيل ضمن برنامج علمي قائم على البحوث والتجارب          
ية لمجمل المحاصيل الزراعيـة  نتاجاإل ونتاجاإل كان مخطط لها النهوض بواقع   إستراتيجية
 متغير المـساحة    أهمية ركز على     تحليل مبسط  إجراء منها، وهنا تم     ستراتيجيةوالسيما اإل 

ن نسبة كبيرة من المساحات المخصصة لزراعة محصول        أذا علمنا ب  إ والسيما نتاجاإلفي  
 وحاجة النبات من    األمطارم بين هطول    ؤ وهناك تال  األمطارالقمح هي مساحات مضمونة     

فيهـا   مرحلة النضوج النهائي، باستثناء بعض المناطق التي يقـل           إلىخالل فترة االنبات    
 أطـراف خاصة في منطقة الحـسكة وبعـض        و ،ملم) ٣٠٠( عن   األمطارمعدل هطول   

تشجيع حفر اآلبار االرتوازية وتـشجيع اسـتخدام         إلىالسورية ، مما دعا الدولة      الجزيرة  
 وفير في هـذه     إنتاججل ضمان الحصول على     أمن  ) الرش التكميلي (تقنيات الري الحديثة    

 مرويـة مساحات  ويتم زراعة هذا المحصول ضمن      . تهاالمناطق التي تتميز بسعة مساحا    
  .وبعلية وبأنواع من القمح القاسي والطري، والسيما في المناطق البعلية

 خـالل المـدة     نفـاً آليـه   إفق التقسيم المشار    على و  نتاجاإلثر المساحة في    أولبيان  
ختيـار  تم االعتماد على نماذج االنحدار الخطي البسيط وبعدة صيغ ال         ) ٢٠٠٥ -١٩٨٥(

 كانت الصيغة الخطية    نتاجاإلثر المساحة الكلية لمحصول القمح في       أوعند قياس    .أفضلها
  :اآلتية النتائج أفضل أعطتقد 

Y=-2.891 + 4.06X 
t*                  (6.9) 

2−

R = 0.72      F = 48.29 
   :نأ ذإ

Y = الكميات المنتجة من القمح القاسي والطري  
X  =  المساحة المزروعة بالقمح القاسي والطري  

من التغيرات الحاصلة في كميـة      %) ٧٢ (أن إلىتشير قيمة معامل التحديد المعدل      
  .  التغيرات الحاصلة في المساحة المزروعةإلى من القمح القاسي والطري تعود نتاجاإل
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ـ      أ وهي تعني ب   ،)٠,٧٩(ب ـ   بلغت مرونة وحدة المساحة     و ساحة ن زيـادة وحـدة الم
 إنتـاج  زيـادة    إلـى تؤدي  % ١المخصصة لزراعة نوعي القمح القاسي والطري وبنسبة        

 التغيـرات   أن الموجبة لمعلمة المساحة تعنـي       اإلشارة و ،%)٠,٧٩(نوعي القمح وبنسبة    
  .الحاصلة في المساحة تسهم في زيادة الكميات المنتجة من محصولي القمح

 محصول القمح تم اختبار عـدة صـيغ         جإنتاثر المساحة المروية في     أوعند تقدير   
  :آلتية افضل النتائج اأعطتللتقدير وكانت الصيغة اللوغارتمية المزدوجة قد 

Log Y=-1.56+1.21 LogX 
t*                    (23.72) 

2−

R = 0.79      F = 562.68 
التغيرات الحاصلة في   من  % ٧٩ نحو    أن إلىنموذج المقدر   تشير القوة التفسيرية لأل   

المـساحة المرويـة لمحـصول      في   محصول القمح تكون بسبب التغيرات الحاصلة      إنتاج
ـ   وهذ ،)١,٢١(مرونة وحدة المساحة المروية      تالقمح، وقد بلغ   زيـادة  ال أن إلـى شير  ه ت

القمـح بنـسبة     إنتـاج زيادة   إلىؤدي  ت% ١وبنسبة  المساحة المروية   الحاصلة في وحدة    
ن ضمان الحـصة المائيـة      ألمنطق االقتصاد الزراعي،    وتفق  ت النتيجةه  ، وهذ %)١,٢١(

يجابية في هذا   إ يعطي نتائج    نتاجاإلرش وحاجة النبات خالل دورة      لالمالئمة بين عمليات ا   
 التقنيات  أسلوب الزراعية السورية التوسع باستخدام      ستراتيجية وكان هدف اإل   ،الخصوص

 للموارد المائية وبالتالي الترشيد في      األمثلستغالل  االتحقيق   عن طريقها يتم     ألنه ،الحديثة
  .نتاجاإليجابية ومضمونة في إ مما يعكس نتائج ،استخدامه بشكل عقالني وعلمي

ـ       إنتاجثر المساحة البعلية في     أوعند اختبار    ن الـصيغة   إ القمح من النوع القاسـي ف
  :وعلى النحو اآلتي  النتائجأفضل أعطتاللوغارتمية المزدوجة قد 

Log Y=-3.27+1.25 LogX 
t*                    (4.47) 

2−

R = 0.51      F = 19.96 
 إنتـاج من التغيرات الحاصلة في     %) ٥١ ( أن إلىتشير قيمة معامل التحديد المعدل      

، وبلغـت مرونـة   البعليـة   التغيرات الحاصلة في المساحة     إلىهذا النوع من القمح تعود      
% ١ن زيادة وحدة المساحة البعلية بنـسبة        أوهي تعني ب  ) ١,٢٥ (ب ـ احة البعلية   وحدة المس 

 الموجبة لمعلمة المتغيـر     اإلشارةو%) ١,٢٥( القمح القاسي وبنسبة     إنتاج زيادة   إلىتؤدي  
  .المستقل تعكس العالقة الطردية بينه وبين المتغير المعتمد

ري اختبرت عدة صيغ للقيـاس      القمح الط  إنتاجالمساحة البعلية في    ثر  أوعند قياس   
  : النتائج اآلتية أفضل أعطتوكانت الصيغة شبه اللوغارتمية قد 

Y=-1.12+1.63 LogX 
t*             (3.31) 

2−

R = 0.37      F = 10.94 
من التغيرات الحاصـلة فـي   %) ٣٧ ( أنإلىنموذج المقدر تشير القوة التفسيرية لأل   

  .البعليةالمساحة وحدة  التغيرات الحاصلة في إلىطري تعود  القمح الإنتاج
ن زيادة وحدة المساحة    أوالتي تعني ب  ) ١,٨٦ (ب ـ بلغت مرونة وحدة المساحة البعلية      

 الموجبة  اإلشارةو%) ١,٨٦( القمح الطري بنسبة     إنتاج تزايد   إلىتؤدي  % ١البعلية بنسبة   
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 وبين الكميـات المنتجـة مـن القمـح          انهلمعلمة متغير المساحة تعني العالقة الطردية بي      
  . الطري

 اإلروائيةل التحديد في الزراعة     امن مع أمن خالل استعراض النتائج السابقة يتضح ب      
 مقارنة بالزراعة البعلية، ومـن هنـا         كانت قيمة عالية جداً    نتاجاإلبين كل من المساحة و    

اجة النبات، وفي النمط    مة بين عمليات الري والهطول المطري وبين ح       ء المال أهميةتظهر  
وفق مراحـل   على   وذلك   ،مة دقيقة ضمن الحاجة الفعلية للنبات     ءاالروائي تكون هذه المال   

 مقارنة بالزراعة البعلية    أعلىيجابية بالحصول على مردود     إ أكثر مما يعطي نتائج     ،النمو
  . وحاجة النباتاألمطارالضرورية بين هطول و الصيغة التوافقية إلىفتقد تي تال

ية لمحصول القمح تتميـز بطولهـا       نتاجاإل الدورة   أن إلى اإلشارةالبد من   ومن هنا   
فقد ركزت الـسياسة الزراعيـة فـي االقتـصاد          لذا   ،مقارنة بالمجاميع السلعية االخرى   

 للموارد المائية   األمثلاالستخدام  تحقيق   العربية على    األقطار من   عددالزراعي السوري و  
ولوية لمحصول القمح علـى      األ إعطاء عن   ، فضالً )لتكميليكالري ا (ضمن تقنيات حديثة    

 وتحقيق االكتفاء الذاتي مـن هـذا        نتاجاإلجل تحقيق زيادة في     أغيره من المحاصيل من     
وفيمـا يخـص    .  الخارجية األسواق إلى ومن ثم تحقيق فائض يمكن تصديره        ،المحصول

زراعيـة الـسورية بوضـع       الغذائي فهو اهتمام السياسة ال     األمن تحقيق   منالجزء الثاني   
دنـى وتحقيـق فـائض    أ على ضوء الموارد المتاحة لتحقيق االكتفاء الذاتي كحـد    أهداف

سـسات  ؤ هيـأت الدولـة متمثلـة بالم   من هنا. للتصدير من مختلف مجاميع الخضراوات   
 أو يةإنتاج هذه المحاصيل سواء كانت سياسات       إنتاجالزراعية كافة المستلزمات الخاصة ب    

 مـن  نتاجاإلويقية بحيث تصب كل مفردات هذه السياسات في تطوير وزيادة       تس أوسعرية  
 نسبة كبيرة من المنتجات الزراعيـة       أنومن الجدير بالذكر    . مختلف مجاميع الخضراوات  

 عـن طريـق     أم سواء كان سـيحي      إروائيضمن مجموعة الخضراوات هي ذات نمط       
 كبيرة في تحديـد حجـم       أهمية ذا   يعد ن متغير المساحة  إليه ف عو) التنقيط(التقنيات الحديثة   

 إنتـاج  تطـوير  النجاح الذي تحقق في      أن إلى اإلشارةالناتج من هذه المنتجات، والبد من       
 وخـزن   إنتـاج هذه المنتجات هو السياسة التسويقية الكفوءة التي اتخذت للحفـاظ علـى             

 سـريعة   بأنهـا  ن هذه المجاميع السلعية تتميز    أذا علمنا ب  إ السيماوويق هذه المنتجات    سوت
ثر في الحفاظ على ديمومـة وتطـوير         فكان لتهيئة المخازن والشاحنات المبردة األ      ،التلف

  .نتاجاإل
 عنـصر   القاسـي والطـري علـى     ويمكن توضيح حالة المنافسة بين نوعي القمح        

   :اآلتية من خالل نتائج االختبارات الكمية اً نادراً عنصربوصفه األرض
Logy = 10.6+2.09LogX1+0.743LogX2                                                  والً أ:  
t*                  (6.63)          (3.60) 

2−

R = 0.69      F = 23.21 
   :نأإذ 
Y = الكميات المنتجة من القمح القاسي  

X1 = المساحة المزروعة بالقمح القاسي  
X2 = ن القمح الطريالكميات المنتجة م  
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من التغيـرات الحاصـلة فـي    % ٦٩  أنإلىنموذج المقدر تشير القوة التفسيرية لأل  
 بواسطة التغيرات الحاصلة في المساحة المزروعة       رالكميات المنتجة من القمح القاسي تفس     

  :بالقمح القاسي والكميات المنتجة من القمح الطري
 زيادة المساحة المزروعـة     أني   وهذه تعن  ،)٢,٠٩ (بـبلغت مرونة عنصر المساحة     

% ٢,٠٩مح القاسـي بنـسبة      ــ الق إنتاجهم في زيادة    ــ تس %١بنسبة  ي  ـبالقمح القاس 
لمعملة المساحة تعكس العالقة الطردية بين الكميات المنتجة من القمـح            الموجبة   اإلشارةو

  .به والمساحة المزروعة القاسي
Logy = 2.47+1.32LogX1+ 0.223LogX2                                                ًثانيا:  
t*                  (26.02)          (6.33) 

2−

R = 0.97      F = 35.229 
  :نأإذ 
Y = الكميات المنتجة من القمح الطري  

X1 = المساحة المزروعة بالقمح الطري  
X2 =  القاسيالكميات المنتجة من القمح   

مـن  % ٩٧  أن إلـى نفـاً   آنموذج المقـدر     المعدل في األ   التحديديمة معامل   تشير ق 
التغيرات الحاصلة في الكميات المنتجة من القمح الطري تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة            

  . الطري والكميات المنتجة من القمح القاسيبالقمحفي كل من المساحة المزروعة 
ـ  ١,٣٢  ب ـ  يبلغت مرونة المساحة المزروعة بالقمح الطر       زيـادة   أن تعنـي    ذهوه

% ١,٣٢ زيادة الكميات المنتجة من القمح الطـري بنـسبة           إلىؤدي  ت% ١المساحة بنسبة   
 الموجبة لمعلمة المساحة تعكس العالقة الطردية بين الكميات المنتجة من القمـح             اإلشارةو

  .الطري والمساحة المزروعة به
  . األرضمورد  نوعي القمح يتنافسان على أن نستنتج مما سبق

 أن  إلى مجمل الخضراوات فيشير التحليل الكمي       إنتاجثر المساحة في    أوفيما يخص   
  :وعلى النحو اآلتيفضل تمثيل للعالقة المذكورة أالصيغة الخطية حققت 

Y=7.293+5.21X 
t*              (6.88) 

2−

R = 0.71      F = 47.29 
 إنتـاج من التغيرات الحاصلة في     %) ٧١ ( أن إلىنفاً  آضحة  تشير نتائج التقدير المو   

 ، التغيرات الحاصلة في المساحة المخصصة لزراعة الخـضراوات        إلىالخضراوات تعود   
ن زيادة المساحة المخصـصة لزراعـة     أعني  ي اوهذ) ١,٨٨(بـ  وقد بلغت مرونة المساحة     

ـ         إلىتؤدي  % ١الخضراوات بنسبة    ضراوات بنـسبة   زيادة الكميـات المنتجـة مـن الخ
ن  أل ، الموجبة لمعلمة المساحة تتفق ومنطق االقتـصاد الزراعـي         اإلشارة، و %) ١,٨٨(

غلـب العمليـات    أ لكـون    نتاجاإل كبير في    دور اإلروائيةضمن الزراعة   لمتغير المساحة   
  . تكون تحت سيطرة المنتج الزراعياإلروائيةالزراعية والمساحة في الزراعة 

  
  االستنتاجات

وقد اتضح  الواسع من قبل الحكومة السورية في االقتصاد الزراعي السوري،          االهتمام   . ١
مكن تحقيقها فـي ضـوء      ي أهدافمن خالل وضع سياسة زراعية تتمثل بوضع        ذلك  
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 والكفوء للموارد   األمثلوقد تمثلت هذه السياسة باالستغالل      . الموارد الزراعية المتاحة  
 وبالتالي تحقيق   ،يةنتاجاإل وتطور   نتاجاإلة  يجابية زياد ئجها اإل ا نت أفرزتذ  إ ،الزراعية

  .نسب عالية من االكتفاء الذاتي
 التنمية الزراعية السورية على جميع مفردات السياسة الزراعية مع          إستراتيجية أكدت . ٢

 الخاص على مراكز البحوث العلمية الزراعية التي كان لها الدور الكبير مـن              التأكيد
 عن تشخيص العقبات التي تعيـق التنميـة          فضالً ،خالل التجارب والبحوث الزراعية   

وهنا كان لرسم خارطة زراعية قائمـة علـى         .  الحلول المناسبة لها   وإيجادالزراعية  
 من  األمثل البذور وتحديد الحجم     أصناف التخصص في بعض المناطق واختيار       أسس

 . وراء ثمرة هذه التجارباألسمدةمختلف 
 األمثـل ية من حيـث االسـتغالل       األرضالموارد  اهتمام السياسة الزراعية السورية ب     . ٣

 مساحات جديدة قابلـة     أضاف مما   ،اإلصالحوالكفوء لهذا المورد مع التوسع بعمليات       
صناف أوب هذه المناطق    فيضمن نمو الناتج    ت مناطق استقرار    إلىللزراعة، وتقسيمها   

القمـح  ل  محـصو  كل من    في في تحقيق االكتفاء الذاتي      أسهمتتميز بميزة عالية، مما     
 .خضراوات، مع تحقيق فائض للتصديرلومجاميع ا

مثل مما لـه    أ بشكل السياسات السورية على تطوير الموارد المائية واستخدامها         أكدت . ٤
 على استخدام تقنيات الري الحديثـة       التأكيد، ومن هنا جاء     نتاجاإلانعكاسات في زيادة    

ي استخدام المـورد المـائي       تقني يضمن الكفاءة ف    كأسلوب) الرش التكميلي، التنقيط  (
 .ضمن حاجة المحصول مع الترشيد في استخدامه

 . بكل منهم المساحة المزروعة علىتنافس نوعي القمح القاسي والطري  . ٥
  

  التوصيات
 الزراعـي   نتاجاإل سياسة سعرية للمحاصيل الزراعية تسهم في تطوير عمليات          إقرار . ١

 مـن المنتجـات     األمثلمحصولي   تحقيق التركيب ال   إلىوترفع معدالت نموه وصوالً     
  .ستراتيجيةالزراعية والسيما المنتجات اإل

الهتمام بنتائج الدراسات المتعلقة بالقطاع الزراعي وبمحطات البحـوث والتجـارب           ا . ٢
الزراعية التي تعكس حالة التغير التكنولوجي في الزراعة على المـستوى العـالمي،             

  .ية العاليةنتاجاإلاف الزراعية ذات صن عن توجيه المزارعين نحو استخدام األفضالً
فقي في الزراعة من خالل اسـتغالل    توجيه السياسة الزراعية السورية نحو التوسع األ       . ٣

حدث أ التوسع العمودي من خالل استخدام       عن فضال   ، غير مستغلة  واستصالح اراضٍ 
 إلـى ية الزراعية لوحـدة المـساحة       نتاجاإلساليب العلمية بهدف رفع معدالت نمو       األ

  .مستويات مماثلة لها في الدول المتقدمة
 البرمجة الخطية في استخدام المياه لغرض تحديد كميات المياه الالزمة           أسلوباعتماد   . ٤

 .   وذلك يقلل من كميات الهدر في استخدام هذه المادة النفيسة،ستخدام الزراعيلإل
  

  المراجع
 الزراعة الـسورية، المركـز      ، كفاءة استخدام الموارد المائية في     ٢٠٠٧ ، عبير منال  ،حسن .١

 والزراعة  األغذية الزراعي،منظمة   اإلصالحالوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة و     
 :لالمم المتحدة، على الموقع



  ]٨١[النجفي وغزال والنعمة
 

http://www.napcsyr.org/dwnldfiles/working_papers/ar/26_water_eff_am_ar.pdf 
ة، المركـز الـوطني للـسياسات       ي الغذائي في سور   األمن، اوضاع   ٢٠٠٦ ، سميرة ،الزغبي .٢

 والزراعة لالمـم المتحـدة،      األغذية الزراعي، منظمة    اإلصالحالزراعية، وزارة الزراعة و   
 :على الموقع

http://www.napcsyr.org/dwnldfiles/working_papers/ar/17_food_security_ar.pdf     
 الزراعـي الـسوري،     نتـاج اإل، تطوير نموذج اقتصادي لدراسة      ٢٠٠٦ ، احمد ،سعد الدين  .٣

 األغذيـة الزراعي، منظمة    اإلصالحالمركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة و      
 :والزراعة لالمم المتحدة، على الموقع

http://www.napcsyr.org/dwnldfiles/divisions/afd/pubs/pol_brf/ar/07_pol_sadiddn_ar.pdf 
، دراسة حول مراجعة نصف الفتـرة لتوجهـات         ٢٠٠٦لوطني للسياسات الزراعية    المركز ا  .٤

 الزراعي، منظمة   اإلصالح التنمية الريفية، قسم التنمية الريفية، وزارة الزراعة و        إستراتيجية
  . والزراعة العالميةاألغذية

، تحليل استجابة العرض لمجموعات غذائية مختارة في        ٢٠٠٨ ، سمير جراد وفايز   ،منصور .٥
 الزراعي، منظمـة    اإلصالحسورية، المركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة و       

 : والزراعة لالمم المتحدة، على الموقعاألغذية
http://www.napcsyr.org/dwnldfiles/working_papers/ar/36_analysis_supply_sg&fm_ar.pdf 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعيـة العربيـة، علـى              .٦
 org.aoad.www://http: الموقع

: ة، علـى الموقـع    المركز الوطني للسياسات الزراعية، قاعدة بيانـات الزراعـة الـسوري           .٧
org.napcsyr.www://http  

، دور التقدم التقني في تنمية القطاع الزراعي في العراق          ٢٠٠٥ ، عالء وجيه مهدي   ،النعمة .٨
  .، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية االدارة واالقتصاد"محافظة نينوى انموذجا"

، واقع الغذاء والزراعة في الجمهورية العربيـة        ٢٠٠٢ الزراعي   الحاإلصوزارة الزراعة و   .٩
 :السورية، المركز الوطني للسياسات الزراعية بمساعدة الفاو، على الموقع

http://www.napcsyr.org/dwnld-files/proceedings/ar/19_sofas2005_ar.pdf 
، ٢٠٠٦ الزراعي السورية، المجموعة االحصائية الزراعية لعام        اإلصالحوزارة الزراعة و   .١٠

 : على الموقعاألراضياستعماالت 
 http://www.syria_agricalture.org/index_ar.htm 

، االستخدام المستدام لمياه الري في قطاع الزراعة السورية، المركـز           ٢٠٠٦ ،راس ف ،ياسين .١١
 والزراعة  األغذية الزراعي، منظمة    اإلصالحالوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة و     

 :لالمم المتحدة، على الموقع
 http://www.napcsyr.org/dwnld-
files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ar/12_sustainable_water_ar.pdf 
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