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الممخص
عد من أىم المحاصيل الزراعية
نظ اًر لألىمية االقتصادية الكبيرة لمحصول التبغ في الساحل السوري ,والذي ُي ّ
االستراتيجية التي تساىم في رفع مستوى الحياة االقتصادية ,تم التركيز في ىذه الرسالة عمى دراسة أصناف التبغ المنتجة

السوري من خالل دراسة الكميات المنتجة من كل صنف وتكاليف ,وايرادات ىذا اإلنتاج ,والربحية الناجمة عن
الساحل ّ
في ّ
اإلنتاج ,ودورىا في التنمية االقتصادية خالل الفترة ( ,)0222-0222من خالل تطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة مثل
االنحدار البسيط والمتعدد والتحميل العاممي لدراسة أثر إنتاج التبغ عمى التنمية االقتصادية في الساحل السوري ,وتم

االستناد إلى بيانات ومعطيات تم جمعيا من المؤسسة العامة لمتبغ في محافظة الالذقية .وكان من أىم النتائج التي تم

التوصل إلييا:

-2تتركز زراعة التبغ في سورية بشكل أ ساسي في الساحل السوري ,فبمغت نسبة مساحة األراضي المزروعة بالتبغ في
الساحل السوري من المساحة االجمالية المزروعة بالتبغ في سورية حوالي  %66خالل عام .0222

 -0وجود تأثير إيجابي لممساحات المزروعة من أصناف التبغ المنتجة في الساحل السوري عمى إنتاج التبغ.

 -6إنتاج التبغ المحقق في الساحل السوري خالل الفترة المدروسة كان أقل من نصف اإلنتاج الكمي في سورية ,بالرغم من
أن أكثر من نصف المساحات المزروعة بالتبغ في سورية تتركز في الساحل ,وأحد أىم أسباب ذلك عدم التزام المزارعين

في الساحل بتسميم كامل المحصول لمدولة ,واعتمادىم عمى بيعو بشكل إفرادي.

 -4ارتفاع مساىمة صادرات الساحل السوري من التبغ في مجموع صادراتو في سورية من حوالي  %67تقريباً في عام

 0222إلى  %77في عام .0222

-5وجود عالقة طردية ومتينة بين ربحية إنتاج التبغ في الساحل السوري وصادرات الساحل من التبغ.
ي.
 -6عدم وجود تأثير لربحية إنتاج التبغ عمى عدد مزارعي التبغ في الساحل السور ّ

اعي.
ي عمى نصيب الفرد من الناتج
 -7عدم وجود تأثير لربحية إنتاج التبغ في الساحل السور ّ
المحمي الزر ّ
ّ
 -8وجود عالقة طردية ومتينة جداً بين ربحية إنتاج التبغ في الساحل السوري والناتج المحمي الزراعي.

ي عمى الناتج المحمي
 -9وجود أثر لمربحية المحققة من إنتاج أصناف ( شك البنت ,التنباك ,الفيرجينيا) في الساحل السور ّ
الزراعي ,أما بقية األصناف األخرى المنتجة في الساحل السوري فميس لربحية إنتاجيا أثر عمى الناتج المحمي الزراعي.

الكممات المفتاحية :أصناف التبغ ,إنتاج التبغ ,الناتج المحمي الزراعي.
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ABSTRACT
Given the great economic importance of tobacco crop in the Syrian coast, which is considered
amongst the most important strategic agricultural crops that contribute to raising the level of
economic life, this dissertation focuses on studying Tobacco types produced in the Syrian
coast via studying the quantities produced from each type, the costs and revenues of this
production, profitability resulting from the production and its role in economic development
during the period (2000-2011). This is done through the application of appropriate statistical
methods such as multiple and simple regression and factor analysis to study the impact of
tobacco production on economic development in the Syrian coast, data are collected from the
General Organization of Tobacco in Latakia province. The main findings of this study are:
1- Tobacco growing in Syria is concentrated mainly in the Syrian coast where tobacco
growing area in the Syrian coast makes up 63% of the total tobacco growing area in Syria
during 2011.
2- There is a positive impact of planted areas of Tobacco types produced in the Syrian coast
on total Tobacco production.
3- Actual Tobacco production in the Syrian coast during period studied was less than half of
the total production in Syria, despite the fact that more than half of the tobacco growing areas
in Syria are concentrated in the Syrian coast. One of the most important reasons for this, is the
lack of farmers' commitment in the Syrian coast towards selling the whole production to the
government and relying on selling it individually instead.
4- There is an increase in the Syrian coast proportion of the total tobacco export in Syria from
almost 37% in 2000 to 77% in 2011.
5- There is a positive and durable relation between the profitability of tobacco production in
the Syrian coast and the Syrian coast exports from Tobacco.
6- There is no impact of the profitability of tobacco production on the number of tobacco
farmers in the Syrian coast.
7- There is no impact of the profitability of tobacco production in the Syrian coast on the
individual proportion of the Agricultural Domestic Product (ADP).
8- There is a positive and very durable relation between the profitability of tobacco
production in the Syrian coast and the Agricultural Domestic Product (ADP).
9- There is impact of profit realized from the production of varieties (Shak Elbent, Tanbak,
Verginia) in the Syrian coast to agricultural GDP, The rest of the other items produced in the
Syrian coast it is not profitable to produce impact on agricultural GDP.
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