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سياسة دعم الحمضيات قبل وبعد إحداث صندوق دعم  مقارنة ألثردراسة 
 اإلنتاج الزراعي

 )1)عليو محمودو  )1)يعقوب غسانو  *1))عمران اسماعيل
 سوريةالالذقية، (. قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين، 1)

 (Ismail.omran86@gmail.com)للمراسلة: م. اسماعيل محمد عمران، البريد اإللكتروني : 

 02/20/2020تاريخ القبول:    7/11/2020تاريخ االستالم: 
 الملخص

 في محافظة الالذقية الحمضياتالدعم الحكومي المقدم لمحصول  دراسة إلى البحث هدف
، إضافة إلى دراسة مؤشرات كفاءة األداء قبل وبعد إحداث صندوق دعم اإلنتاج الزراعي

 األنسب لدعم المحصول.واختيار السياسة  ،المتبعة بهدف تقييم سياسات الدعم االقتصادي
في زارعًا م 311عينة حجمها تمثلت في  باستخدام استمارة استبيان البحث بيانات تم جمع

، مصادر ثانويةكما جمعت البيانات من ،  عشوائيةطريقة ب تم توزيعهامحافظة الالذقية و 
 حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتَم تحليل البيانات باستخدام برنامج

((SPSS20 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات بحث بينت نتائج ال
م كلخاص باستيرادها والتحنتيجة لتحرير أسعارها في السوق، والسماح للقطاع ا الزراعية

 13002من  صافي عائد الدونم لمحصول الحمضياتانخفاض بأسعارها، إضافة إلى 
بينت النتائج  ، كما%31ل.س/دونم بنسبة انخفاض بلغت نحو  12322ل.س/دونم إلى 

تحول الدعم الزراعي من دعم عيني  حيث أن  راعي، األثر السلبي لصندوق دعم اإلنتاج الز 
إلى دعم نقدي لم يصب في مصلحة المزارعين ألن المبلغ المقدم لدعم الدونم الواحد من 

 المحصول يعد قليل جدًا إذا ما قورن بتكلفة إنتاج الدونم.
، الدعم عيةا السياسات الزر  ،الدعم الزراعي ،محصول الحمضيات الكلمات المفتاحية:
 .العيني، الدعم النقدي

 المقدمة:
أو النامية، وذلك للدور الهام والحيوي  منها يحظى القطاع الزراعي باهتمام متزايد من قبل معظم دول العالم سواء المتقدمة 

مالي، ، والمتمثلة في زيادة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجالذي يقوم به في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية
الغذائية،  االحتياجاتخاصة في المناطق الريفية، وتوفير إضافة إلى توفير فرص عمل لمختلف الفئات االجتماعية 

وليتمكن القطاع ، (0212، اسماعيل) وتحقيق األمن الغذائي، وتقليل حجم الواردات، وتوفير المواد األولية للصناعة
 يث تبنت اقتصاد السوق،اإلصالحات في سياستها االقتصادية حمن تحقيق هذا الدور انتهجت الدولة العديد من  الزراعي

الدعم النقدي عن طريق  إلىالدعم العيني المتمثل بدعم مستلزمات اإلنتاج والتحول  إلغاء إلىوالتحرر االقتصادي، إضافة 
من السياسات التي تهدف إلى معالجة حاالت الدعم يعد  حيث  (،0212)عمران، اإلنتاج الزراعي صندوق دعم  إنشاء

mailto:Ismail.omran86@gmail.com
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أن ه نتيجة للدعم الزراعي يرتفع متوسط دخل المزارع في معظم الدول كما  (،2012معينة في االقتصاد )الخطاب، 
عم إضافة إلى  ،(0210)طه،  القطاعات الصناعية عن المتوسط العام للدخل في كافة الزراعي أن  األثر اإليجابي للد 

يكون من خالل التأثير على قرارات االستثمار في القطاع، وزيادة استخدام المدخالت ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، وخلق 
يعني أَن أي دعم يقدم للزراعة سوف يترافق مع ارتفاع  ، وهذا(2008، محمد) الزراعي فرص عمل إضافي ة داخل القطاع

 .(2008)عبد الله، وبنسب تقارب نسب الدعم المقدم مستوى معيشة قطاعات واسعة من المزارعين
ساحل السوري وال سيما الالدعم لها محصول الحمضَيات حيث يشكل ركيزة اإلنتاج في  دولةل التي وجهت الومن المحاصي

أهمَية اقتصادَية وله  ،عشرات أالف األسر هعمل في زراعتيتي األساسَية ال محاصيلمن العد ي ، كماالالذقية ةفي محافظ
لتوفر جميع الظروف المالئمة من تربة ومناخ ومصادر مياه دائمة  من الزراعات الناجحة والمستقرة نظراً  كبيرة بوصفه

 .(7002)منصور، مرسة ومزارعين يمتلكون الخبرة والتجربةوبرامج مكافحة ووقاية فاعلة وكوادر فنية وهندسية مت
في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون سياسة الد عم  الزراعي تعمل على تقليل التقلبات التي تتعرض لها األسعار بهدف 

الصادرات، وخلق ، وزيادة اإلنتاج، وبالتالي تقليل االستيراد وزيادة (Dlamini ,2015)تحسين دخول المنتجين الزراعيين

ضعف الدعم للمزارعين أن ، نجد (2015عبد الزهرة، )مستهلك وتحقيق الرفاهي ة للمجتمعمحفزات تشجيعي ة للمنتج وال
 أدى إلى عزوف المزارعين عن التوسع في زراعتها (Fidan ,2008)وكذلك الضعف في تسويق الحمضَيات ،والمصدرين

وبالتالي فإن عدم انتهاج سياسة دعم محددة ومستقرة ومدروسة من شأنها  ،، أو قطاف المحصولخالل السنوات السابقة
 دراسة تكاليف اإلنتاج 

 لمعرفة لوقوف على إشكالية الدعم المتبعة، أتت أهمية القيام بهذه الدراسةلو المحصول، على إنتاجية وربحية والتسويق أث ر 
بهدف الوصول إلى سياسة مثلى من شأنها  ودور صندوق دعم اإلنتاج رأي المزارعين في سياسات الدعم الزراعي المتبعة،

 محصول الحمضيات خصوصًا.ومًا و النهوض بالقطاع الزراعي عم

 : المشكلة البحثية

يعاني االقتصاد السوري من عدة مشاكل تعيق تنميته المستدامة, وتحد من تطوير متوسط نصيب الفرد من الناتج      
المحلي اإلجمالي. ومنها تلك التي ظهرت مع االنتقال من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق االجتماعي وتحول الدولة 

لم تستطع التخلي عن ها ولكن ،خارجي ومتدخل وقت الضرورةمن العب أساسي ومحرك رئيس لالقتصاد, إلى مراقب 
سياسة الدعم تجاه المحاصيل الزراعية ومنها الحمضَيات, حيث تعتمد غالبية األسر على الزراعات في تأمين دخل سنوي 

رتفاع وال يمكن تجاهلها في ظل االمحافظة الالذقية، تشكل الحمضَيات المحصول األول بالنسبة لألسر في  ، كمالها
على الرغم من إتباع الحكومة أشكال الدعم و ، المستمر لمستلزمات اإلنتاج وخاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات واألسمدة

وبناء على ما سبق ، من حيث االستهداف وتحقيق الغاية من الدعم في منظومة الدعميوجد العديد من الثغرات  المختلفة
بهدف تقديم المقترحات لية لسياسة دعم محصول الحمضيات في محافظة الالذقية دراسة تحليفإن هنالك حاجة إلى إجراء 

 .لمتبعةا آلية الدعم الزراعي الالزمة لتطوير
  وأهدافه: ،أهمية البحث
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نتاج وربحية على تكاليف اإلخالل الفترات السابقة وأثرها لسياسات الدعم المتبعة  خالل دراستهتأتي أهمية البحث من      
مدى صندوق دعم اإلنتاج الزراعي في محافظة الالذقية، و  بيان رأي المزارعين بأداء، إضافة إلى الحمضياتمزارعي 
في تحسين الواقع المعيشي للمزارعين، وبالتالي تحديد نقاط الضعف والقوة لهذه السياسة المتبعة، األمر الذي  مساهمته

ن مستقباًل من تطويرها  :اآلتي البحث إلى تحقيقوبناًء على ما سبق يهدف  ،يمك 
 .قبل وبعد إحداث صندوق الدعم الزراعي لمحصول الحمضيات االقتصادي إجراء التقييم -1
 .لمحصول الحمضيات بيان رأي المزارعين في سياسات الدعم المتبعة -0

 مواد البحث وطرائقه:
 منطقة البحث:

شكلت حيث والتي تشتهر بزراعة الحمضيات،  من الجمهورية العربية السورية، تم تنفيذ البحث في محافظة الالذقية
 حة المزروعة بالحمضيات في سورية( من إجمالي المسا%72.7في محافظة الالذقية ) بالحمضيات المساحة المزروعة

والبالغة على  ،تشغل محافظة الالذقية المرتبة األولى من حيث اإلنتاج والمساحة كما، هكتار( 00312والبالغة نحو)
 (.0211، )المجموعة اإلحصائية الزراعية السورية هكتار( 33122طن(، ) 023001التوالي )

 عينة البحث:
مزارعًا(، وباستخدام قانون مورغان  03222) نحو محافظة الالذقيةحجم المجتمع اإلحصائي لمزارعي الحمضيات في بلغ 

 مزارعًا(. 311بلغ حجم العينة )

𝑺 =
×𝟐 𝑵𝑷(𝟏 − 𝑷)

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) +×𝟐 𝑷(𝟏 − 𝑷)
 

  حيث أن :
𝑆حجم العينة :.                        P(2.22وتساوي )المجتمع  : نسبة. 
N حجم المجتمع المدروس :.            d  = 2.22: نسبة الخطأ المعياري . 

 .3.101الحرية عند المستوى المرغوب، وتساوي قيمة ثابت درجة  2× :  
 .، وعدد أفراد العينة في كل منطقةمحافظة الالذقية مناطقمزارع الحمضيات في (. توزع 1جدول )

 العينةأفراد  % للمساحة النسبة المئوية المساحة )هكتار( عدد المزارعين اسم المنطقة

 591 51.5 52071 22500 الالذقية

 11 11.5 8777 4063 الحفة

 91 71.9 7789 11832 جبلة

 12 57.5 1051 5170 القرداحة

 875 500 88533 43565 المجموع

 .0211لعام  الالذقية محافظة المصدر: مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في

 منهجية البحث، وأدواته:
على أفراد العينة, إضافًة إلى االعتماد على بعض البيانات  وزعتجمع البيانات األولية من خالل استمارة استبيان تم 

مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة الالذقي ة, مديرية  ) الثانوي ة المنشورة من مصادرها الرسمية وغير الرسمية
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األبحاث والدراسات السابقة, إضافًة  ،المركز الوطني للسياسات الزراعية الذقية،صندوق دعم اإلنتاج الزراعي في محافظة ال
 .(التقارير والنشراتإلى 
الذي يتناول وصف  Descriptive Economic Analysis))على أسلوب التحليل االقتصادي الوصفي  البحث اعتمدكما 

الوصفي كالمتوسط الحسابي والنسب المئوية، حيث استخدمت مؤشرات اإلحصاء  الخصائص العامة لعينة الدراسة،
وتم  تطبيق أساليب التحليل السابقة باستخدام البرامج  واإلحصاء التحليلي لشرح الخصائص األساسي ة لبيانات العينة،

 االقتصادي: التقييمإضافة إلى استخدام مؤشرات  (.Excel ,02Spssاإلحصائية المناسبة )
 متوسط سعر الكغ. ×حاصل ضرب كمية إنتاج الدونم بكغ اإليراد الكلي)ل.س/دونم(=  -5
 إجمالي التكاليف الكلية.  -صافي عائد الدونم)ل.س/دونم(= اإليراد الكلي  -7
 العائد على الليرة المستثمر)ل.س(= صافي عائد الدونم / إجمالي التكاليف الكلية للدونم. -8
 الكلي/ التكاليف الكلية.نسبة اإليراد الكلي/التكاليف الكلية= اإليراد  -1

وتطبيق اختبار  ،تم إجراء اختبار أولي لقياس كفاءة االستبيان, وذلك عن طريق دراسة أولي ة استكشافية على عينة محدودة
بلغ ، حيث الموثوقية بعد جمع البيانات الالزمة باستخدام معامل الثبات )ألفا كرونباخ( للحكم على دقة قياس مفاهيم الدراسة

نصح بتمرير اإلستبانة على بقية مؤشر جيد على ثبات االستبيان، وبالتالي ي   أنه و هذا يعني ،%11ألفاكرونباخ معامل 
 أفراد العينة. 

  النتائج والمناقشة:
 0221/ لعام 00تم إحداث صندوق واحد، وتضمينه العديد من البرامج التي تحددها الحكومة، وذلك بالمرسوم التشريعي /

همتها مديرية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تسمى مديرية صندوق دعم اإلنتاج الزراعي بغية مسا القاضي بإحداث
ولتنظيم كافة الكفاءة االقتصادية للعملية اإلنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي، في تحقيق األمن الغذائي، و 

 .أشكال الدعم
 : للمتغيرات الكميةاإلحصاءات الوصفية  أواًل:

كانت أقل تكلفة لدى مزارعي العينة ، كمادونم( 0متوسط المساحة المزروعة بالحمضيات بلغت )بينت نتائج التحليل أن 
من التكاليف الكلية  %02في حين  كانت التكلفة األكبر لألسمدة بنسبة  ،من التكاليف الكلية %12 بنسبة هي تكلفة الري 

وذلك بسبب تحرير أسعار مستلزمات اإلنتاج، وتخفيض  ،مستلزمات اإلنتاج وخصوصًا األسمدة وسبب ذلك ارتفاع أسعار
كغ/للدونم كحد  0022كغ/للدونم كحد أدنى و   0222 بين الحمضياتالدعم العيني المقدم، وعليه تراوحت إنتاجية 

 ( يوضح ذلك.0، والجدول)أقصى
 في االستبيان. . اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات الكمية(2) جدولال

 وسطي البيانات الوحدة البيان

 7300 كغ/ للدونم مردودية الحمضيات

 1 دونم المساحة المزروعة

 91100 ل.س/للدونم التكلفة الكلية 

 87 ل.س تكلفة كغ حمضيات

 10 % تكلفة األسمدة من إجمالي التكلفة

 70 % تكلفة المكافحة



 0204األول/أكتوبر  تشرين  491-183(: 5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  – عمران وآخرون

Omran et al - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 491 -481  October 2021 

 

481 

 71 % تكلفة العمالة

 .0210، عينة البحثالجدول بناًء على أعد لمصدر: ا   

إلنتاج الدونم الواحد من محصول الحمضيات قبل وبعد إحداث صندوق الدعم  االقتصادي التقييمثانيًا: دراسة مؤشرات 
 الزراعي:

 :(2002للعام  )فترة الدعم العيني قبل إحداث صندوق الدعم الزراعي -1
إحداث صندوق الدعم الزراعي دعم عيني وذلك من الفترة التي تسبق  نوع الدعم المقدم للمحاصيل الزراعية خالل عدي

وضع  بأسعار مناسبة جدًا، إضافة إلى )أسمدة، بذار، محروقات،...الخ( اإلنتاج الزراعيمستلزمات ل الدولة خالل تأمين
 شادي للمزارعين.، وتقديم الدعم اإلر سعار الكهرباءأل تعرفة منخفضة

 االقتصادي خالل فترة الدعم العيني وفق األتي:    التقييمتم حساب مؤشرات 
بسعر وسطي قدره كغ  0272نحو بلغ متوسط إنتاج الدونم خالل فترة الدعم العيني )دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي(  -1

 .ل.س 10
 .ل.س/دونم11222= التكاليف الكليةإجمالي  -0
 ل.س/دونم. 30202= 10 × 0272متوسط سعر الكغ=  ×اإليراد الكلي= متوسط إنتاج الدونم  -3
 ل.س/دونم. 13002= 30202_  11222التكاليف الكلية= إجمالي صافي عائد الدونم = اإليراد الكلي _  -0
 -2. ل.س 2.700=13002/11222= إجمالي التكاليف الكلية/ صافي عائد الدونمالعائد على الليرة المستثمر=  -2

 .1.703= 11222/ 30202=  نسبة اإليراد الكلي /التكاليف الكلية
 .ل.س 7.2كغ = 1متوسط تكلفة   -7
 (:2018للعام  إحداث صندوق الدعم الزراعي )فترة الدعم النقدي بعد -2

العديد من اإلصالحات على آليات انخفض دعم المستلزمات في السنوات األخيرة عما كان عليه في التسعينيات وجرى 
وذلك نتيجة توجه سياسة الدولة نحو استبدال دعم أسعار المدخالت بدعم الدخل  ،الدعم لمستلزمات اإلنتاج، والخدمات

بعد حساب  ل.س للدونم 1022مهمة تقديم الدعم النقدي للحمضيات بمعدل  صندوق الدعم الزراعي حيث تولى ،المباشر
 من التكاليف الكلية. %12نسبة دعم تقدر ب التكاليف و تقديم 

 وفق األتي:    النقدياالقتصادي خالل فترة الدعم  التقييمتم حساب مؤشرات 
كغ بسعر وسطي قدره  0222متوسط إنتاج الدونم خالل فترة الدعم العيني )دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي( بلغ نحو  -1

 ل.س/دونم. 02022 إجمالي التكاليف الكلية= -0 ل.س. 31
 ل.س/دونم. 122722= 31 × 0222متوسط سعر الكغ=  ×اإليراد الكلي= متوسط إنتاج الدونم  -3
 ل.س/دونم.12322  = 122722 - 02022اإليراد الكلي _ إجمالي التكاليف الكلية= صافي عائد الدونم = -0
 -2 ل.س. 2.120=12322/02022إجمالي التكاليف الكلية= / صافي عائد الدونمالعائد على الليرة المستثمر=  -2

 .1.11= 02022/ 122722=  نسبة اإليراد الكلي /التكاليف الكلية
 :( يوضح ذلك3والجدول)ل.س،  32كغ = 1متوسط تكلفة   -7
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 .إحداث صندوق الدعم الزراعي بعدقبل و   الحمضيات دونم االقتصادي إلنتاج التقييم(. مؤشرات 3الجدول)

 البيان
 (0221قبل إحداث الصندوق )

 )فترة الدعم العيني(

 فترة بعد إحداث الصندوق

 (0249) 

 )فترة الدعم النقدي(

 7310 7320 متوسط إنتاج الدونم )كغ(

 87 57 متوسط سعر الكغ )ل.س(

 500200 87010 اإليراد الكلي)ل.س/دونم(

 90100 57300 التكاليف الكلية )ل.س/دونم(

 50800 58110 الدونم)ل.س/دونم(صافي عائد 

 0.507 0.277 العائد على الليرة المستثمر)ل.س(

 5.55 5.278 نسبة اإليراد الكلي /التكاليف الكلية

 80 2.1 كغ )ل.س(4متوسط تكلفة 

 .0210، عينة البحثالجدول بناًء على المصدر:أعد 
 :نالحظ األتيللفترتين السابقتين  االقتصادي التقييممؤشرات من خالل مقارنة 

ل.س/دونم وذلك  02022ل.س/دونم إلى11222من  إلنتاج الدونم الواحد من الحمضياتارتفاع التكاليف الكلية  -1
وذلك نتيجة إللغاء دعم مستلزمات اإلنتاج وتحرير أسعارها في السوق، إضافة إلى السماح ، %312بمعدل زيادة قدره 

 .دها والتحكم بأسعارهاللقطاع الخاص باستيرا
ثم ارتفع إلى نحو األولى فترة ال( ل.س/دونم خالل 30202ن اإليراد الكلي لمحصول الحمضيات بلغ حوالي)إ-0
وذلك الرتفاع سعر مبيع الكغ من  ( %010) نحو تبنسبة زيادة بلغ الفترة الثانية( ل.س/دونم خالل 122722)

 .الحمضيات مقارنة بالفترة األولى
انخفاض ل.س/دونم بنسبة  12322ل.س/دونم إلى  13002من  صافي عائد الدونم لمحصول الحمضياتانخفاض  -3

 مقارنة بالفترة األولى.تكاليف اإلنتاج  الكبير في رتفاعاالوذلك بسبب  %31بلغت نحو 
 :لمزارعي الحمضيات الخصائص االجتماعية واالقتصادية -ثالثاً 

)المبحوثين(، والتي تضمنت أهم  الحمضياتإن نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لعينة الدراسة التي شملت مزارعي 
 كانت كالتالي: ،النتائج للخصائص االقتصادية واالجتماعية

 التركيب النوعي: -1
بنسبة  مزارعاً  302إلى  تبعًا للجنسمزارعًا  311 عددهم والبالغ ،استنادًا إلى نتائج المسح الميداني أمكن تقسيم أفراد العينة

ويعود ذلك إلى أن العمل في المجال  ،، حيث نجد أن نسبة الذكور هي األعلى%12.20بنسبة  مزارعة 21، و% 13.01
وممارسة  ،الزراعي هو عمل شاق يحتاج إلى جهد عضلي، ووقت، وتقل نسبة اإلناث حيث يفضلن المكوث في المنزل

 .يوضح ذلك (0)والجدول  .وظيفة ربة منزل
 تبعًا للجنس. البحث(. توزع عينة 4جدول)ال

 النسبة )%( التكرار النوع

 78.97 870 ذكر

 53.07 35 أنثى

 500.0 875 المجموع

 .0210عينة البحث، الجدول بناًء على المصدر:أعد 
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 التركيب العمري: -2
تليها  ،سنة 20 -22الفئة التي يتراوح أعمار المزارعين فيها بين هي(%37.23ألكثر عماًل في الزراعة)الفئة العمرية اإن 

أفراد هذه  معظم(، حيث أن %10.02سنة بنسبة ) 30-32(، ثم الفئة العمرية %30.22سنة بنسبة ) 00-02الفئة 
 (.2، وهذا ما يوضحه الجدول)يسعون للحصول على الدعم بهدف تحسين اإلنتاج الفئات

 حسب العمر. البحثفي منطقة  المبحوثين(. توزيع 5جدول)ال
 النسبة)%( التكرار العمر)سنة(

12-15 11 19.95 

11-12 424 32.55 

14-59 441 37.53 

>59 81  9.97 

 100.0 384 المجموع

 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد 

حيث كانت نسبة الحاصلين  العينة،ارتفاع مستوى التعليم لدى مزارعي  نتائج المسح الميدانيبينت  الحالة التعليمية: -3
باإلضافة إلى وجود عدد من المزارعين الحاصلين على إجازة ، (%21)على شهادة التعليم األساسي والثانوي هي األعلى 

 يوضح ذلك: (2)والجدول بشكل جيد،، وهذا يعني إمكانية استخدام الدعم المقدم (%12)جامعية 
 حسب الحالة التعليمية. في منطقة البحث (. توزيع المبحوثين2) جدولال
 النسبة% التكرار المستوى التعليمي

 9.97 38 أمي

 12.86 49 ملم

إعداديتعليم    112 29.40 

 31.76 171 ثانوي

 16.01 31 جامعي

 100.0 375 المجموع

 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد 
 األساسية: المهنة -4

منهم هم موظفون ويعملون  %00.22و ،بالزراعة فقط ون يعمل من أفراد العينة %00.21نحو أن( 7يتبين من الجدول)
دخل المزرعة غير قادر على  وذلك ألن، يقومون بأعمال حرة إلى جانب العمل الزراعي %01.02في حين أن  ،بالزراعة

، وهذا ما بسبب انخفاض أسعار الحمضيات وارتفاع تكاليف إنتاجهامعيشي مناسب لغالبية المزارعين ى تأمين مستو
 .(7يوضحه الجدول)

 حسب المهنة األساسية. البحثفي منطقة  (. توزيع المبحوثين7جدول)ال
 النسبة المئوية% التكرار البيان

 19.07 572 مزارع

 75.73 75 عمل حر

 79.33 558 موظف

 500.0 875 المجموع

 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد 

 نوع الحيازة: -5
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نها هي ملك للمزارعين، وهذا شيء طبيعي أل %02ونسبتها  األراضي العظمى من غالبيةال أنأظهرت نتائج تحليل البيانات 
، بينما واالستقرار في قراهم ،وهذا يعني أن تقديم أي دعم لهم يساعدهم في تحسين إنتاجهم ،متوارثة من اآلباء واألجداد

 من األراضي مستأجرة . %2اك هن
 الزراعي: دعم اإلنتاج قبل إحداث صندوق  الخدمات الزراعية التي حصل عليها مزارعو العينة -2
 %02.02 من أفراد العينة بالمستلزمات الزراعية، وزودت %32.11تمكنت من دعم  الدولة إلى أننتائج التحليل شير ت

أن المعلومات التسويقية كانت أدنى ، في حين %00.03منهم باإلرشاد الزراعي الالزم، بينما قدمت قروضًا لما يعادل 
 .يوضح ذلك (1)والجدول  %10.00الخدمات الزراعية المقدمة من قبل الحكومة إذ بلغت نسبة من حصل عليها 

 .قبل إحداث صندوق دعم اإلنتاج الزراعي العينةالخدمات الزراعية التي حصل عليها مزارعو .(8) الجدول
 % النسبة التكرار البيان

 71.13 92 إرشاد زراعي

 80.57 551 مستلزمات زراعية

 71.98 91 إقراض حكومي

 59.18 21 معلومات تسويقية

 500.0 875 المجموع

 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد   

 الخدمات الزراعية التي حصل عليها مزارعو العينة بعد إحداث صندوق دعم اإلنتاج الزراعي:  -7
أكد مزارعو العينة أن دعم مستلزمات اإلنتاج انخفض بشكل كبير بعد إحداث صندوق الدعم الزراعي حيث تحول الدعم 

 مزارعي العينةحصول  إلىتحليل العينة نتائج  تشيرحيث ل.س للدونم الواحد،  1022بمقدار  يمن عيني إلى دعم نقد
كما انخفض دعم اإلقراض الزراعي بعد تعديل ، %00.31رشادي بنسبة اإلدعم ال، و %00.17على الدعم المباشر بنسبة 

والجدول  المزارعين الحاصلين على القروض عما كانت عليه سابقًا، نسبة قل بذلكلت أسعار الفوائد في المصارف الزراعية
 .ذلك( يوضح 0)

 الخدمات الزراعية التي حصل عليها مزارعو العينة قبل إحداث صندوق دعم اإلنتاج الزراعي.(.9) الجدول
 النسبة % التكرار البيان

 77.85 71 إرشاد زراعي

 19.72 590 دعم مباشر

 53.05 35 إقراض حكومي

 55.75 11 معلومات تسويقية

 500.0 875 المجموع

 .0210بناًء على عينة البحث، الجدول المصدر:أعد  

 الخدمات الزراعية المفضلة لدى مزارعي العينة: -8
أفضل الخدمات الزراعية مالئمًة لدعم محصول  أوضحوا أن من مزارعي العينة %37.07 إلى أن تشير نتائج التحليل

حيث أشار مزارعو العينة بأن على الدولة  %31.72الدعم المباشر بنسبة  يليها، دعم المستلزمات الزراعيةهي  الحمضيات
لغ الدعم نظرًا رفع مبالغ الدعم المقدمة لتتناسب مع التكاليف المرتفعة، حيث أن كثير من المزارعين لم يبادروا الستالم مبا

 أما،%0.10، في حين أن اإلرشاد الزراعي بلغت نسبته من أفراد العينة % 13.01 بنسبةاإلقراض الحكومي ، ثم لقلتها
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يحتاجها الفالحون إذ بلغت  الخدمات الزراعية التي من بين األقل تفضيالً  معلومات التسويقية فقد كانتلل بالنسبة
 .يبين ذلك (12)والجدول  ،من أفراد العينة %7.17انسبته

 .الخدمات الزراعية المفضلة لدى مزارعي العينة.(10) الجدول
 % النسبة المئوية التكرار البيان

 9.59 81 زراعيإرشاد 

 85.23 575 دعم مباشر

 58.95 18 إقراض حكومي

 82.72 517 مستلزمات زراعية

 2.72 80 معلومات تسويقية

 500.0 875 المجموع

 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد  
 :بسياسة الدعم الزراعي الحمضيات محصول مزارعيبيان رأي  -9

ألنها لم تصل إلى المستوى  منهم يعتبرونها سلبية، %71.22الدعم لدى مزارعي العينة أنبينت نتائج تقييم سياسة 
 المطلوب والقادر على تأمين دخل جيد، وحياة كريمة لهم تساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، في حين أن

مقارنة مع بقية المزارعين، وبسبب درجة من المزارعين يعتبرونها إيجابية نتيجة لحصولهم على أسعار جيدة  01.32%
 ( يوضح ذلك.11العناية بالمحصول لديهم والجدول)
 .بسياسة الدعم المقدمة الحمضياتمزارعي رأي (.11جدول )ال

 النسبة المئوية % العدد البيان

 08.15 428 إيجابي

 14.15 011 سلبي

 422.2 184 المجموع

 .0210البحث، الجدول بناًء على عينة المصدر:أعد 

 المتبعة: عياالزر  الدعم سياسة لتطوير الحمضياتمقترحات مزارعي  -10
من المزارعين يفضلون تأمين مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة، ألن ذلك يساهم  %26.51بينت نتائج المسح الميداني أن 

من المزارعين يفضلون بيع المحصول للجهة التي تقدم سعر أكبر، ألن األسعار  %11.20 تكاليف، كما أنالفي تخفيض 
وجدوا أن تقديم الدعم في كل المراحل اإلنتاجية يسهم في  %00.02 زيادة  قيمة الربح الصافي، بينماالمرتفعة تساهم في 

وجذب فرص عمل إضافية تسهم في تخفيف  الحمضياتفي زراعة محصول  واالستمرار تشجيع المزارعين على التوسع
 .يبين ذلك (10حدة البطالة التي يعاني منها المجتمع و الجدول)

 سياسة الدعم الزراعي.لتطوير  مزارعي الحمضيات مقترحات .(12الجدول)
 النسبة المئوية % التكرار البيان

بةتوفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناس  104 01.54 

حديثة آالتتوفير   17 4.46 

28 تقديم دعم نقدي  20.99 

ربيع المحصول للجهة التي تقدم سعر أكب  74 18.64 

044 أن يشمل الدعم كل المراحل اإلنتاجية  29.40 

 100.0 184 المجموع
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 .0210الجدول بناًء على عينة البحث، المصدر:أعد  

 االستنتاجات:

مستلزمات اإلنتاج الزراعي، والسماح للقطاع الخاص باستيرادها والتحكم ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف  -1
 بأسعارها.

ألن المبلغ المقدم لدعم الدونم إن تحول الدعم الزراعي من دعم عيني إلى دعم نقدي لم يصب في مصلحة المزارعين   -0
 الدونم.عد قليل جدًا إذا ما قورن بتكلفة إنتاج الواحد من المحصول ي

 األكبر من مزارعي الحمضيات يفضلون دعم مستلزمات اإلنتاج ألنه يسهم بخفض التكاليف اإلنتاجية. العدد -0
  المقترحات:

 تأمين مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة، وحصر استيرادها بالقطاع العام. -1
 جزء كبير من تكاليف اإلنتاج. يساعد المزارعين في تغطية رفع قيمة مبلغ الدعم النقدي بحيث -0
عملية التسويقية لمحصول الحمضيات، وذلك تنظيم ال مساعدة المزارعين في الحصول على أسعار مناسبة من خالل -3

 .يتم إغراق السوق بالمحصول في نفس الوقت حتى ال
 .تشجيع المزارعين على القيام بعمليات الخدمة الزراعية في األوقات المناسبة -0

 المراجع:
-0227(. دراسة اقتصادية تحليلية لواقع االستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خالل فترة 0212اسماعيل، ريم ) 

 .ورقة بحثية، مجلة جامعة تشرين، جامعة تشرين، الالذقية، سورية، 0211
، جامعة سانت كليمنتس، بغداد، "أثر الدعم واالستثمار في تأهيل المشاريع الزراعية"(، 2012لخطاب، محمد جواد )ا

 .العراق
(، " أثر سياسة الدعم على اإلنتاج الزراعي في الجزائر)دراسة حالة منتوج القمح(، رسالة 0210طه، بن الحبيب )

 .والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر ،ماجستير، كلية العلوم االقتصادية
(، "الدعم الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في العراق، مركز البيان للدراسات 0212)عبد الزهرة، أحمد ضياء 

 والتخطيط، بغداد، العراق.
(، "سياسات الدعم الزراعي في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، رسالة ماجستير، قسم 0221عبد الله، علي )

 .االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة حلب، سورية
دراسة أثر دعم الصادرات على الناتج المحلي الزراعي باستخدام مصفوفة الحسابات (، "0212عمران، اسماعيل )

 ."، ورقة بحثية، مجلة جامعة تشرين، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةاالجتماعية 
ة("، المركز الوطني تقديرات الدعم الكلي -(، "مؤشرات الدعم الزراعي )تقديرات دعم المنتج0221محمد، محمد، )

 للسياسات الزراعية، دمشق، سورية.
. المركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق، (.المنظور السلعي الزراعي للحمضيات في سورية2007منصور، فايز)

 صفحة. 70 سورية.
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Abstract 

The aim of the research is to study the governmental support provided 

to the citrus crop in Lattakia governorate before and after the creation 

of the Agricultural Production Support Fund, in addition to studying 

the indicators of economic performance efficiency in order to 

evaluate the adopted support policies and choose the most appropriate 

policy to support the crop.  The research data were collected from 

primary sources represented in                                                                                                                               

a sample size of 381 farmers in the governorate of Lattakia distributed 

in a complete random manner. The data were also collected from 

secondary sources represented in references, reports, books, and 

websites, where the study used the descriptive and analytical 

approach, and the data was analyzed using (SPSS20).                          

The results of the study showed an increase in production costs due to 

the high costs of agricultural inputs as a result of liberalizing their 

prices in the market, allowing the private sector to import them and 

meat at their prices, in addition to a decrease in the net return of a 

dunum of citrus crops from 13440 SYP / dunum to 10300 SYP / 

dunum, a decrease of about 31%, and the shift of agricultural support 

from in-kind support to cash support did not harm the farmers' 

interest, because the amount provided to support one dunum of the 

crop is very small when compared to the cost of producing a dunum. 

Key words: citrus yield, agricultural support, agricultural policies, In-

kind support, cash support. 


