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القمح في محافظة الرقة تحت ظروف األزمة  إنتاجتطبيق برنامج التنبؤ الطيفي ب  

 (1)علي اسماعيلو  (1)حيان أبو كرمو  (1*)ناصر ابراهيم

 .، سوريةالهيئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق(. 1)
 (.nibrahem345@gmail.com)*للمراسلة: د. ناصر إبراهيم. البريد اإللكتروني: 

 19/01/2019تاريخ القبول:    12/11/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
بيانات الصةةةةةةةةةةةةور ( من SWYPالقمح ) إنتاجاسةةةةةةةةةةةةتادان برنامي الت ب  ال ي ي ب لىإتهدف هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة  

لتقدير  ،متعدد  المراحل )المصةةةةةةةةمم تال يروف البيئات اللراعية ال ةةةةةةةةورية(-ال ضةةةةةةةةادية متعدد  ا  ياف
بغية معرفة ،  (2014القمح في ماافظة الرقة )كم  قة متضةةةةةةةرر ( مال  ا سمة )موسةةةةةةةم  إنتاجم ةةةةةةةاحة و 

وبالتالي تقدير درجة الضةةةةةرر التي  ،القمح مال  ا سمة إنتاجالتوسع المكاني لشةةةةةد  التعلير على م ةةةةةاحة و 
 90774م ةةةةةةةةةةةةةةاحةة قمح ملروعةة  َرَقَم اسةةةةةةةةةةةةةةتاةدان هةذه التق يةة لاقةل الق ةاع اللراعي في تلةل الماةافظةة.  

في ذاك الموسةةةةم. تم امتبار دقة البيانات وفق بسةةةةلوبين: ا و  باسةةةةتادان   ا      210060  إنتاجب  ا  هكتار 
اللراعي على الم ةةةةتوش الشةةةةامل للماافظة، والواني بسةةةةلول بيانات حقو  مادد   -نماذج التاليل الم ري 

ر  فضةةاديا  القمح المقد   إنتاجم ةةاحة و  ن بن  %، وفق ا سةةلوبين. تبي  95على الم ةةتوش الاقلي بدقة وصةةلل 
الماصةةةود موسةةةميا ، بانا ا   نتاج% من الم ةةةاحة الملروعة واإل42% و55مال  ذاك الموسةةةم قد بل  

 إنتاج%على التوالي. تم است باط مري ة التوسع المكاني ح ب شد  وبماكن تعلر سراعة و 58% و 45قدره 
القمح بوالث درجةةات تةةعلير هي: قليةةل ومتوسةةةةةةةةةةةةةةب وربير، إذ تبين بيةةال سراعتةة  )تةةعلير ربير( في بع   

ل )تعلير  الم ا ق الواقعة شةةةةةةةر  وج ول الماافظة، بي ما تعل رت م ا ق وسةةةةةةةب وبرل الماافظة بشةةةةةةةكل بق
متوسةةةةب(، في حين لم تتعلر م ةةةةاحة سراعت  ع ها في ال ةةةة وات قبل ا سمة )تعلير قليل( في م ا ق شةةةةما  

بل  بكور من  ، قدبن ضةةةةةةرر الق اع اللراعي ح ةةةةةةب البيانات ال ضةةةةةةادية اللراعية تبينالماافظة. وبالتالي 
 ق ذات ضةةةةةةةةةةرر ربير % في تلل الماافظة وبذاك الموسةةةةةةةةةةم، حيد امتل ل شةةةةةةةةةةد  الضةةةةةةةةةةرر من م ا58

 اإلحصةةادية% فعقل(. بي ما ح ةةب البيانات 10لى متوسةة ة فالقليلة الضةةرر )إ% بي عدن اللراعة(  100)
( لكل من 2014ا سمة )موسم    مال ( قبل و إحصادياللراعية فإن  لم ُت جَّل فرو  )بدرجة مع وية تاليل 

% بي ما 13عن المتوسةةةةةةةب العان   2014القمح في الماافظة؛ إذ سادت الم ةةةةةةةاحة موسةةةةةةةم  إنتاجم ةةةةةةةاحة و 
وهذا % عن المعد  ال ةةةةةة وي العان.  42انا ا  معد  اله و  الم ري  % فقب ربم25 نتاجانا   اإل

مما    ،فتر  ا سمات والكوارثمال   ت بيق هذه التق ية بشةةةةةكل فعا  وبصةةةةةور  م ةةةةةتمر  وماصةةةةةة  بهمية  يبين
واالسةةةةةةةتراتيجية بما ماقق ا من الغذادي على  ،ي من دقة التا يب وسةةةةةةةالمة اإلدار  للمااصةةةةةةةيل الردي ةةةةةةةة

 م توش الدولة.
 ، سورية.صور فضادية، ماافظة الرقةا سمة، القمح،  إنتاج: الت ب  ال ي ي بالكلمات المفتاحية
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 : المقدمة
ية من ا سمات ال بيعية  ُتمول المااصةةةيل الغذادية االسةةةتراتيجية وعلى ربسةةةها القمح جوهر ا من الغذادي. تمر البلدان في يروف اسةةةتو اد

بو البشةةةةةةةرية مصةةةةةةةعب فيها إدار  الموارد ال بيعية واللراعية ب ةةةةةةةبب الضةةةةةةةرر الذي يلاق تلل الق اعات فرادش بو مجتمعة، وحيد الق اع 
في بذاد  اليومي  اإلن ةانوبالمقابل هو ذو التعلير المباشةر على حيا   ،اللراعي هو ا وسة  انتشةارا  وا كور تعامال  م  الظروف ال بيعية

بتاديد  ،واسةةةةتقراره المعيشةةةةي؛ فإن إدار  ذاك الق اع مجب بن تعمذ ا ولوية ع د إدار  ا سمات، إذ تكمن الا و  ا ولى في إدار  ا سمات
التي تاصي مقدار الضرر ،  ذلل يت لب استادان التق يات المتقدمةو  ،مكان الضرر وشد  تعليره حصرا  دقيقا  على تلل الم احات الممتد 

 ،عالية    لخ بدقة  إال بيعية و ....و   ،في مكان حدول  ولاظة تعليره. ت ةةةةةةةةةهم تق ية االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةعار عن بعد في عملية جم  البيانات اللراعية
تتجلى في عملية  ،همية العظمى لالسةتشةعار عن بعدا   وسةرعة قصةوش في رافة الظروف ال بيعية واالسةتو ادية؛ بير بن   واسةعة   وشةمولية  

ضةةةةمن عالقة   ،في حدود توسعها الجغرافي نتاجن بذلل تقدير رل من الم ةةةةاحة الملروعة ورمية اإلوالتي ت م   ،مراقبة ا  وار ال ي ولوجية
يجية والردي ةةة على م ةةتوش البالد )ابراهيم ية للمااصةةيل االسةةتراتنتاجمكان( ليت ةة ى من ماللها توجي  وإدار  العملية اإل-اللمكان )اللمان

 ل(.-2016
ر ) ( م ةةةةةةةةةةةةةةتعي ةةةا ب موذج الماةةةاكةةةا  الماصةةةةةةةةةةةةةةولي CGMSنموذج بولي ل ظةةةان مراقبةةةة الماةةةاصةةةةةةةةةةةةةةيةةةل ) ,.Sehga et al( 2002 و 

(WTGROWSلتوليد مرادب ال مو الماصةةةةةةولي اليومي وتوق  اإل )ية الابية على م ةةةةةةتوش الماافظة. اسةةةةةةتادن  نتاجKalubarme et 
al. (2003)  يةة المب يةة على قيم الةدليةل ال بةاتي نتةاجما  ةات نمو القمح وفق نمةاذج اإلNDVI  الم ةةةةةةةةةةةةةةت بب في الاقةل والم بق على

يةة إنتةاجتعتبر معلومةات ا  وار ال ي ولوجيةة بسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة في عمليةة تقةدير و يةة القمح في اله ةد. إنتةاجلتقةدير   NOAA-AVHRRبيةانةات 
 ,.Yan et alلمراقبة ب وار القمح في شةةةةةةما  الصةةةةةةين ) متتالية سم يا    MODIS EVIحيد تم اسةةةةةةتادان بيانات  ،هاالمااصةةةةةةيل وإدارت

ن دراسةةةةةةةةتها إوبالتالي ف  ،تعكس حررية ا  وار ال ي ولوجية الماصةةةةةةةةولية حررية ال ظم اللراعيةرما (.  Zhang et al., 2009و  2008
  VEGETATIONو  AVHRRرما تم ت بيق  من بيانات   ،واعد  لدراسة ت ور المااصيل  بالبيانات االستشعارية الت ل لية تعتبر وسيلة

(Huang and Lu, 2009( اسةةُتادن الدليل ال باتي .)NDVI لا ةةال )ية مااصةةيل الابول ح ةةب التاب  الصةة عي  إنتاجSPOT    في
 .(Gay, 1999)ه د وال يجر ية المااصيل الابية والذر  الرفيعة في رل من الإنتاجو  (Heist et al., 1988)تونس 

لتقدير م ةةةاحت     ،وم ها ماصةةةو  القمح  ،نجاس دراسةةةات متقدمة وت  يذ مشةةةاري  ربير  لمراقبة عدد من المااصةةةيل اللراعيةإتم في سةةةورية 
باسةةةةةةةةتادان تك ولوجيا االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةعار عن بعد، نذرر م ها: تم قيا  االنعكا  ال ي ي لعدد من المااصةةةةةةةةيل الشةةةةةةةةتوية موسةةةةةةةةم  ، يتإنتاجو 

يون بين القراء  وا مرش اعتبةارا  من اللراعةة واإلنبةات   15من ضةةةةةةةةةةةةةةم هةا القمح مال  مراحةل ال مو وبتعةاقةب سم ي حوالي    2007 2006
( في ماافظتي الرقة والا ةةةةكة من م  قة عمل مشةةةةروع م ةةةةح Spectral signatureية )حتى الاصةةةةاد وفق ما معرف بالبصةةةةمة ال ي 

(. رما تم في المراحل ا ولى من "مشةةروع م ةةح الموارد 2008الموارد ال بيعية واللراعية باسةةتادان تق يات االسةةتشةةعار عن بعد )ابراهيم، 
معلومات الجغرافي" تقرير "دراسةةةةةةة االنعكاسةةةةةةات ال ي ية للمااصةةةةةةيل ال بيعية واللراعية باسةةةةةةتادان تق يات االسةةةةةةتشةةةةةةعار عن بعد ونظان ال

(. تلداد دقة ال ماذج الرياضية 2008" في الم  قة الشرقية من سورية )ابراهيم،   2007 2006الشتوية وال صل ال ي ي فيما بي ها موسم  
للشةةةواهد ال  ةةةيولوجية بمراحل نمو نوعية تعكس م ا ى   ية من البيانات ال ي ية بلياد  عدد مرات ت ةةةجيل القياسةةةات ال ي يةنتاجلتقدير اإل

(. تم تصةميم 2011 ،ية الماصةولية ال هادية )ابراهيمنتاجوتظهر العالقة الاقيقية بين الشةواهد ال  ةيولوجية من ال احية ال ي ية واإل ،ال مو
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القمح على  إنتاجمتعدد  ا سم ة للت ب  ب- ياف( من بيانات الصةةةةةةور ال ضةةةةةةادية متعدد  ا SWYPالقمح" ) إنتاجبرنامي "الت ب  ال ي ي ب
(. تم تقدير 2014)ابراهيم،   2009و  2008،    2007ا  بعوان  يم توش الجمهورية العربية ال ورية قبل الاصاد، والذي ُ بق باويا  وتجريب

افظة الرقة في سةةةةةةةةورية متعدد  ا  ياف مال  مرحلة بوج ال مو في م  قة الكال ة من ما  ASTERالق ن من صةةةةةةةةور   إنتاجم ةةةةةةةةاحة و 
الشةةعير والامث لم اسةةت باط  رس ال مو ال ي ي واسةةتادامها في تاديد و (. تم تاديد البصةةمة ال ي ية لمااصةةيل القمح،  2015 ،)ابراهيم

لدقة عملية  ،ن اقات جغرافية ةضةةةةمن بربع  ،ورسةةةةم مرادب ال  اقات الجغرافية المكانية لتوسع وانتشةةةةار  رس ال مو  ي يا  لتلل المااصةةةةيل
الشةةعير والامث من مراحل ال ضةةي المبكر ح ةةب و القمح،  إنتاجية من الصةةور ال ضةةادية في ماافظة ال ةةويداء، لم تقدير نتاجتقدير اإل

من   القمح إنتاجتم مراقبة ب وار ال مو وتقدير م ةةةةةةةةةةةاحة و رما ب(.  -2016 ،)ابراهيم  2015كل ن ا  جغرافي في تلل الماافظة موسةةةةةةةةةةةم 
وعالقتها بموعد ال ضةةةةةي والاصةةةةةاد في رافة بنااء  ،مراحل ال ضةةةةةي المبكر ح ةةةةةب رل ن ا  جغرافي وم امي ونظم اللراعة في سةةةةةورية

ية بمراحلها نتاجلم توجي  وإدار  العملية اإل  ،مكان(-بوسةةةةةةةةادل االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةعار عن بعد الذي بيهرها ضةةةةةةةةمن عالقة اللمكان )اللمان  ،البالد
وعلى م ةةتوش الدولة   ،وفق وضةة  وإدار  الا ب االقتصةةادمة بدقة  ،سةةت اد  القصةةوش تال الظروف الجوية الارجةبما ماقق اال  ،الماتل ة
 ل(.-2016 ،)ابراهيم

باسةةةتادان تق ية    ،(2014القمح في ماافظة الرقة )كم  قة متضةةةرر ( مال  ا سمة )موسةةةم  إنتاجتهدف هذه الدراسةةةة الى تقدير م ةةةاحة و 
 إنتاجبغية معرفة التوسع المكاني لشةةةةد  التعلير على م ةةةةاحة و   ،متعدد  المراحل-ال ضةةةةادية متعدد  ا  ياف  االسةةةةتشةةةةعار عن بعد للصةةةةور

 وبالتالي تقدير درجة الضرر التي لاقل الق اع اللراعي في تلل الماافظة. ،القمح مال  ا سمة
 :منهجية الدراسة -1
 :محصول القمح -2-1

 إنتاج( الت ور اللم ي لم ةةةةةةةاحة و 1واالسةةةةةةةتراتيجي في الجمهورية العربية ال ةةةةةةةورية، حيد يبين الجدو  )معتبر القمح الماصةةةةةةةو  الرديس 
 .2016-1993عان الماضية ضمن ال تر   24القمح في سورية مال  

 ( 2016-1993وغلة القمح على مستوى القطر خالل الفترة )  إنتاجوتطور مساحة،  .1جدول ال

 العام 
المساحة  

 )هكتار( 

 نتاج اإل

 )طن( 

الغلة  

 )كغ/هكتار( 
 العام 

 المساحة 

 )هكتار( 

 نتاج اإل

 )طن( 

الغلة  

 )كغ/هكتار( 

1993 1385134 3626491 2618 2005 1903826 4668746 2452 

1994 1553365 3702985 2384 2006 1786659 4931525 2760 

1995 1643643 4184144 2546 2007 1667732 4041100 2423 

1996 1619188 4080357 2520 2008 1485991 2139313 1440 

1997 1760799 3031090 1721 2009 1437375 3701784 2575 

1998 1721412 4111625 2389 2010 1599108 3083082 1928 

1999 1603020 2691504 1679 2011 1521038 3858331 2537 

2000 1678797 3105489 1850 2012 1602814 3609096 2252 

2001 1683784 4744623 2818 2013 1374078 3182111 2316 

2002 1679350 4775442 2844 2014 1287885 2024333 1572 

2003 1796015 4912993 2735 2015 1197200 2861628 2390 

2004 1831226 4537459 2478 2016 1178506 1726247 1465 

 ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. 2016-1993أعوام  اإلحصائيةالمصدر: المجموعات  
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 : منطقة الدراسة -2-2
 ( لعد  بمور:1تمول ماافظة الرقة من الجمهورية العربية ال ورية م  قة العمل المقترحة )الشكل 

متغير  تبعا  للظروف الم رية، حيد يبين الجدو  ية إنتاجتلرع وت تي القمح ب ظامي اللراعة المروي والبعلي بم ةةةةةةةةةةةاحات معتبر  و  -1
إحصةةةةةةةةةةاديات وسار   (، )2016-2002ية )بلة( القمح المروي والبعل في ماافظة الرقة مال  بعوان )إنتاجو  إنتاج( م ةةةةةةةةةةاحة و 2)

 (.2016-2002ألعوان ل اللراعة واإلصالح اللراعي
%( على م ةةةةةتوش الق ر )الجدو  15) نتاج%( واإل11الم ةةةةةاحة )تشةةةةةغل المرتبة الوالوة بين الماافظات بلراعة القمح من حيد  -2

 (.2016-2002ألعوان ل إحصاديات وسار  اللراعة واإلصالح اللراعي(، )3
صةةةةةةدار إوبالتالي  ،تعاني م  بع  الماافظات من بسمة تمر بها البالد تولد صةةةةةةعوبة في إجراء عمليات الم ةةةةةةح وجم  البيانات -3

 قتصادمة.ات وم ها اللراعية واالحصادياإل
ربم اعتبار هذه الماافظة من الم ا ق المتعلر  جراء ا سمة الااصةةةةةةةلة في سةةةةةةةورية، فإن ق اعها اللراعي )المتمول ه ا بم ةةةةةةةاحة  -4

رما سةةيتضةةح ع د عر  وتاليل ،  2014لموسةةم  لاللراعية   اتإلحصةةادياالقمح( لم يتضةةرر ب ةةبب ا سمة ح ةةبما عرضةةت    إنتاجو 
 .تلل البيانات

تال بيال إمكانية   ،وبتواتر سم ي ،بيانات اللراعية بتق ية االسةةةةتشةةةةعار عن بعد على رامل الم ةةةةاحات الشةةةةاسةةةةعةإمكانية جم  ال -5
 اللراعية. اإلحصاديةالعمل بال ر  التقليدمة لجم  تلل البيانات 

 
 الموقع الجغرافي لسورية ومحافظة الرقة فيها  .1شكل ال
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 ( 2016-2002وغلة القمح المروي والبعل في محافظة الرقة خالل أعوام )  إنتاجمساحة و .2جدول ال

 العام 

 المروي البعل  المجموع 

 المساحة 

 )هكتار( 

 نتاج اإل

 )طن( 

الغلة  

 )كغ/هكتار( 

 المساحة 

 )هكتار( 

 نتاج اإل

 )طن( 

الغلة  

 )كغ/هكتار( 

 المساحة 

 )هكتار( 

 نتاج اإل

 )طن( 

الغلة  

 )كغ/هكتار( 

2002 159431 598720 3755 57229 59203 1034 102202 539517 5279 

2003 172162 563193 3271 57085 40301 706 115077 522892 4544 

2004 188717 603390 3197 69297 43075 622 119420 560315 4692 

2005 219986 631946 2873 97359 56776 583 122627 575170 4690 

2006 182414 580242 3181 68599 41965 612 113815 538277 4729 

2007 175007 559805 3199 54447 9347 172 120560 550458 4566 

2008 152100 345053 2269 46668 0 0 105432 345053 3273 

2009 123473 523543 4240 24128 1121 46 99345 522422 5259 

2010 190594 413300 2168 75452 0 0 115142 413300 3589 

2011 161303 706127 4378 31261 45 1 130042 706082 5430 

2012 166544 703518 4224 24578 2731 111 141966 700787 4936 

2013 114357 354506 3100 0 0 0 114357 354506 3100 

2014 186000 376302 2023 64000 0 0 122000 376302 3084 

2015 149725 571589 3818 35176 59246 1684 114549 512343 4473 

2016 168000 321310 1913 58000 0 0 110000 321310 2921 

 ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2016-2002أعوام  اإلحصائيةالمصدر: المجموعات 

 
 القمح في سورية إنتاجنسبة مساهمة المحافظات في مساحة و .3جدول ال

 المحافظة 
 المساهمة في القطر )%( نسبة 

   نتاجاإل المساحة  

 37.7 40.9 الحسكة 

 19.8 21.9 حلب 

 13 10.1 الرقة 

 9.1 5.1 دير الزور 

 4.2 4.7 ادلب 

 3 4.1 درعا 

 4.9 3.9 الغاب 

 3.1 2.9 حماه 

 2.5 2.2 حمص 

 0.8 1.9 السويداء 

 0.8 1 طرطوس 

 0.5 0.5 ريف دمشق 

 0.3 0.5 القنيطرة 

 0.2 0.2 الالذقية 

 ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. 2016-2002أعوام  اإلحصائيةالمصدر: المجموعات 

  :الصور الفضائية -2-3
  ،متر  42.5الروسةةةةية في المجا  المردي وتال ا حمر ذات قدر  التمييل المكاني    Meteor-M-1تم العمل على الصةةةةور ال ضةةةةادية  

 2014تشةةةةمل موسةةةةم نمو القمح لعان  ا    يوم32-12ب اصةةةةل سم ي فيما بي ها    2014 7 10الى    2013 11 19والتي تمتد سم يا  من  
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، حيد تم اسةةةةةةةةةتقبا  الصةةةةةةةةةور 2014 5 25و   5 13،    4 24  ،  3 22  ،  2 17لم امتيار افضةةةةةةةةةلها بالتوافق م  ب وار ال مو بتواريخ:  
للصةةور ال ضةةادية الامس الملتق ة،  NDVIلعامة لالسةةتشةةعار عن بعد. تم ح ةةال قيم الدليل ال باتي في ما ة الهيئة ا ال ضةةادية مباشةةر   

 لماافظة الرقة. 2015 4 24بتاريخ  NDVI( صور  الدليل ال باتي 2حيد يبين الشكل )

 
 لمحافظة الرقة   24/4/2015بتاريخ  NDVIصورة فضائية للدليل النباتي  .2الشكل 

 : مناطق االستقرار المطري  -2-4
واقت اع   ،تم اسةةةةتادان مري ة معدالت اله و  الم رية ال ةةةة وية للجمهورية العربية ال ةةةةورية المق ةةةةمة إلى ممس م ا ق اسةةةةتقرار سراعي

 الى الاام ة. التق يم الذي مغ ي ماافظة الرقة التي تمتد على برب  م ا ق استقرار م   بدء من الوانية
 :مواقع البيانات الطيفية -2-5

وح ةةب  ،تم اسةةتاالا البيانات ال ي ية المرحلية لبع  حقو  القمح مباشةةر  من الصةةور ال ضةةادية المتعدد  وفق المواق  المبي ة جغرافيا  
 (.3م ا ق االستقرار الم ري اللراعي في الشكل )

  
 الموقع الجغرافي لحقول القمح المختارة وحسب مناطق االستقرار المطري   .3الشكل 
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 :الهطول المطري  -2-6
لكل من ماافظة الرقة والجمهورية العربية   2016حتى    1996م ذ  ا  ( معد  رمية اله و   كور من عشةةةةةةةةةرين موسةةةةةةةةةم5م الجدو  )يرق  

 2016و  2015و، 2014الرقةة مال  ا سمةة وهي مواسةةةةةةةةةةةةةةم  ال ةةةةةةةةةةةةةةوريةة، حيةد ُيلَات من الجةدو  عةدن توفر بيةانةات م ريةة لماةافظةة
 (.2016-2004 وسار  اللراعة واإلصالح اللراعيإحصاديات )

 2016-1996معدل كمية الهطول في محافظة الرقة وسورية خالل   .5جدول ال

 الرقة )ملم(  موسم الهطول 
 سورية 

 )ملم( 
 الرقة )ملم(  موسم الهطول 

 سورية 

 )ملم( 

1996 277 436 2007 156 395 

1997 259 430 2008 123 392 

1998 227 449 2009 143 417 

1999 132 303 2010 144 424 

2000 134 332 2011 133 474 

2001 258 410 2012 193 534 

2002 231 470 2013 139 529 

2003 218 633 2014 - 255 

2004 257 500 2015 - 571 

2005 198 418 2016 - 386 

 437 189 المتوسط  422 186 2006

 : نظم الزراعة -2-7
يرت ةةةةةةم االنعكا  ال ي ي للقمح ح ةةةةةةب م ا ق توسع  الجغرافي ونظم سراعت ، حيد يلرع في سةةةةةةورية تال نظامي سراعة بحدهما مروي 

 مر بعلي.الري( واآل  ريقة)بما ران 
 : البصمة الطيفية لنظم زراعة القمح في سورية -2-8

)البصةةمة ال ي ية( ل ظم سراعة القمح في سةةورية في الم ةةاهمة بتتب  م ا ى ال مو وسةةلوك   NDVI تم اسةةتادان بيانات قيم الدليل ال باتي 
 نظم سراعة القمح من الصور ال ضادية.

 البرمجيات المستخدمة  -2-9
لتاليل وت ضةةةةيد    ArcGIS 9.3نامي بر و لتاليل الصةةةةور ال ضةةةةادية،    ERDAS EMAGINE 9.2تم ت  يذ الم هجية باسةةةةتادان برنامي 

 .Excel2010الصور ال ضادية وبرنامي 
 :النتائج والمناقشة

 :الفضائيةالبصمة الطيفية من الصور 
لاقو  القمح في الم ا ق مال  فتر  ال مو الم ةةتارجة من الصةةور ال ضةةادية     NDVI  البصةةمة ال ي ية وفق قيم الدليل ال باتي تم تاديد
 المادد .

 :القمح من بيانات الصور الفضائية إنتاجتقدير مساحة و 
القمح في سةةةةةةةةةةةةةورية وفق  إنتاج( _كجلء من قاعد  البيانات_ التي حددت م ا ق سراعة و 2014تم االسةةةةةةةةةةةةةتعانة بجلء من بيانات ابراهيم )

اء عملية التاليل والمعالجة م  سةةةةةةل ةةةةةةلة سم ية من الصةةةةةةور ال ضةةةةةةادية القت اع الجلء الذي تشةةةةةةغل  ماافظة الرقة من البالد لمتابعة اجر 
 ( م ا ق سراعة القمح في ماافظة الرقة.4البيانات المدملة تباعا ، حيد يوضح الشكل )
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 مناطق زراعة القمح في محافظة الرقة  .4الشكل 

القمح  إنتاجتقدير م ةةةاحة و ( تم SWYPالقمح" ) إنتاجبرنامي "الت ب  ال ي ي بوباسةةةتادان ما  ات البصةةةمة ال ي ية الم ةةةت ب ة سةةةابقا  و 
وإصدار   ،تاليل اللماني والمكاني ال ي يمتعدد  ا سم ة الملتق ة بالتواريخ المادد  وفق ال-ا  يافمتعدد    من بيانات الصور ال ضادية

 210060بمقدار  نتاجواإل ا ،هكتار   90774للم ةةةاحة بمقدار  حصةةةاديم  ت ضةةةيد الرقم اإل ،(5ية )الشةةةكل  نتاجمري ة التوسع المكاني لإل
 (.6)الجدو   2014في ماافظة الرقة موسم  ا    

 
   2014ية القمح من الصور الفضائية لمحافظة الرقة موسم إنتاجمساحات و .5الشكل 
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 2014وغلة القمح المقدرة من بيانات الصور الفضائية لمحافظة الرقة موسم   إنتاجمساحة و .6جدول ال

 القيمة  البيان 

 90774 المساحة )هكتار( 

 210060 )طن(   نتاجاإل

 2314 الغلة )كغ/هكتار( 

م  بماكن سراعت  المعتاد  ل  وات عد  سابقة في ماافظة   ،(5شكل ال) 2014وبمقارنة مري ة توسع وانتشار بماكن سراعة القمح موسم 
معدان،  و يتبين بيال سراعت  في بع  الم ا ق )تعلير ربير( الواقعة في نواحي شر  وج ول الماافظة )نواحي الكرامة،    ، (4شكل  الالرقة )

عين عي ى، و وهي تلل الم تشر  وسب وبرل الماافظة )نواحي مررل الرقة،  ،وتعل ر نواحي بمرش بشكل بقل )تعلير متوسب( ،وال باة(
في م ا ق شما  ماافظة الرقة )ناحيتي تل ببي   ، حة سراعت  ع   في ال  وات قبل ا سمة )تعلير قليل(بي ما لم تتعلر م ا ،والم صور (

 ( وفق ما ب لالث م ا ق بدرجات تعلير قليل ومتوسب وربير.   6وسلوك(، رما يوضح ذلل الشكل )

 
 القمح في مناطق محافظة الرقة إنتاجتوزع شدة تأثر زراعة و .6الشكل 
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   :القمح المقدر من الصور الفضائية قبل وخالل األزمة في محافظة الرقة إنتاجحة و مقارنة مسا
القمح قبل ومال  ا سمة للمقدر من الصور ال ضادية مقابل بيانات اإلحصاءات اللراعية في   إنتاج( مقارنة م احة و 7يبين الجدو  )
 ماافظة الرقة. 

 القمح قبل وخالل األزمة مقدراً من الصور الفضائية مقابل اإلحصاءات الزراعية في الرقة  إنتاجمساحة و .7جدول ال

 البيان 

 المقارنة  خالل األزمة  قبل األزمة 

ة  إحصائيبيانات 

 زراعية 

ة  إحصائيبيانات 

 زراعية 
 بيانات طيفية فضائية

نسبة )%( انخفاض تقدير البيانات الفضائية  

 عن الزراعية: 

متوسط مواسم  

1993-2010 
 2014موسم  2014موسم 

كمتوسط مواسم ما قبل  

 األزمة  

كموسم األزمة في  

2014 

 -51 -45 90774 186000 164875 المساحة )هكتار( 

 -44 -58 210060 376302 502898 )طن(   نتاجاإل

(  إحصاديات وسار  اللراعة واإلصالحة اللراعيم  ذلل الم جل سراعيا  ) 2014حيد تم مقارنة الم جل فضاديا  مال  موسم ا سمة 
%  55القمح المقدر  فضاديا  قد بل   إنتاج. وقد ترَقم بن م احة و 2014ب ريقين: ا و  رمتوسب س وات قبل ا سمة والواني موسم ا سمة  

الماصود موسميا  قبل ا سمة، رذلل ترقم بن   نتاجمن الم احة الملروعة واإل ،% على التوالي58% و 45% بانا ا  قدره 42و 
موسم ا سمة الماصود  نتاجمن الم احة الملروعة واإل ، % على التوالي44% و 51القمح المقدر  فضاديا  بقل باوالي  إنتاجم احة و 

% في تلل  58ب  بة بكور من  ،ح ب البيانات ال ضادية اللراعية بشكل ربيرلق اع اللراعي ا( في الماافظة. وبالتالي تضرر 2014)
لى  إ  ،هو عدن اللراعة( و %  100فه اك م ا ق ذات ضرر ربير )  ،حيد امتل ل شد  الضرر من م  قة  مرش   ،الماافظة وبذاك الموسم

ل   ،اللراعية اإلحصادية(. بي ما وح ب البيانات 6يهر توسعها الجغرافي الشكل )ب% فعقل(، رما 20الضرر ) متوس ة فالقليلة لم ُت جَّ
القمح في الماافظة؛ إذ سادت الم احة   إنتاج( لكل من م احة و 2014( قبل وبعد ا سمة )موسم إحصاديفرو  )بدرجة مع وية تاليل 

بانا ا   ،% من المعد  ال  وي 58ت جيل معد  اله و  الم ري  % فقب ربم25 نتاجإل% بي ما انا   ا13عن المتوسب العان 
(.  3ملم( الم جل في سورية مال  العشرين س ة الماضية )الجدو   437ملم( عن المعد  ال  وي )  255%( في ذاك العان )42قدره )

عدن تضرر الق اع اللراعي في تلل الماافظة، وذلل بير ما تقرر على م توش ، اللراعية بمضا   اإلحصاديةوبا ب البيانات  ،مما مع ي
 القمح ذاك الموسم. إنتاجالق ر بتضرر الق اع اللراعي لت جيل  انا اضا  واضاا  في رمية 

 :اختبار الدقة
وحد  الم احة، والواني  إنتاجار تم امتبار ال تادي المتاصل عليها ومقارنتها وفق م تويين: ا و  على م توش الاقو  باستادان امتب

 اللراعي في سورية.  -الم ري  نتاجعلى م توش الماافظة من سورية باستادان تاليل ال السل اللم ية ال ظري لمررب اإل
 :وحدة المساحة إنتاج

ية الاقلية نتاجم ةةتهدفة مقابل اإلية القمح في وحد  الم ةةاحة لذاك المقدر من بيانات الصةةور ال ضةةادية لاقو   إنتاجتم امتبار تقدير دقة  
المتبار دقة تقدير   حصادي( نتادي التاليل اإل8( والجدو  )7المباشر  لها ع د الاصاد في المواق  ال ل المادد  سابقا . يوضح الشكل )

المتبار دقة   حصةةةةةةادياإل  تشةةةةةةير قيم التاليل ية لبع  حقو  القمح الم ةةةةةةجلة.نتاجمقابل بيانات اإل ،ية باسةةةةةةتادان ال ماذج ال ي يةنتاجاإل
 233مقابل   237حقو  القمح الم ةجل   إنتاجية الاقلية لاقو  القمح الى بن متوسةب نتاجية من الصةور ال ضةادية مقابل اإلنتاجتقدير اإل

فقد   على التوالي، وبما على م ةةةةتوش الاقو  إفرادما 66و  64واناراف قياسةةةةي   ،ك  دونم المقدر من الصةةةةور ال ضةةةةادية ل  س تلل الاقو 
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% دون 3ية الم ةةةةجلة، بي ما بل  متوسةةةةب الا ع ال  ةةةةبي للمقدر فضةةةةاديا  نتاج% بكور من اإل  10% بقل الى  18تراوح م ع التقدير بين 
 . 18الاقلي با ع قياسي قيمت   نتاجاإل

 
 القمح المقدر من الصور الفضائية مقابل الحقلي المسجل  إنتاج .7شكل ال

 

 ية الحقلية لحقول القمح  نتاجية من الصور الفضائية مقابل اإل نتاجالختبار دقة تقدير اإل حصائيالتحليل اإل. 8جدول ال

 الرقم 
 القمح )كغ/دونم(  إنتاج

 الخطأ النسبي المقدر الى الفعلي% 
 فضائياً/مقًدر  حقلياً/فعلي 

1 300 305 2 

2 175 143 -18 

3 325 277 -15 

4 350 359 3 

5 150 159 6 

6 195 186 -5 

7 160 168 5 

8 230 232 1 

9 230 250 9 

10 195 159 -18 

11 238 232 -3 

12 295 290 -2 

 3- 230 237 المتوسط 

   66 64 االنحراف القياسي 

 18 الخطأ القياسي 

 : الزراعي في سورية-المطري  نتاجتحليل السالسل الزمنية النظري لمركب اإل
ووفق   2016-1993( مال  ال تر   2و  1اللراعية )  دياتحصاوجداو  اإل  2016-1996( لل ل ة اللم ية  5من بيانات الجدو  الم ري )

بلغل قيمة ، رما 0.46القمح في سورية  إنتاجبلغل قيمة االرتباط بين رمية اله و  الم ري ورمية القيم المشتررة فيما بي هم؛ فقد 
 الم رية في تلل الماافظة. ربم عدن االعتماد على اللراعة  0.5القمح في الرقة   إنتاجاالرتباط بين رمية اله و  الم ري ورمية 
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 ا     3805024من الم تي الكلي في سورية البال   ا     535357القمح في ماافظة الرقة مال  س وات قبل ا سمة  إنتاجبل  متوسب و 
  2013- 2002مال  ن س ال ل لة اللم ية لل تر   ، ملم لكل من الرقة وسورية على التوالي 451و  177وفق معد  اله و  ال  وي 

 (. 5( والم رية )الجدو  2و  1( والمشتق من بيانات الجداو  اللراعية )الجدولين 9لم ضد  في الجدو  )ا
ومدش م اهمة   ،اللراعي للقمح مقابل المكافئ المادي الم ري على م توش سورية  نتاج( نموذج تاليل ال ل لة اللم ية لإل9يبين الجدو  )

الق ر المقدر وفق نموذج تاليل ال ل لة   إنتاجبل  حيد . 2013-2002لة اللم ية لل تر  البالد مال  ال ل  إنتاجماافظة الرقة في 
. رما سجلل ا      3805024  ا  إحصاديمقابل الم جل    ا      3608000إذ بل  رميا     % م   الم جل سراعيا  95اللم ية لمتوسب ال تر  ن بة  

 ا  إحصاديمقابل الم جل    ا      505120 وفق نموذج تاليل ال ل لة اللم ية  ر رميا  إذ بل  المقد    ، %( لماافظة الرقة95ن س ن بة التقدير )
 ل  س ال تر  اللم ية.  ا     535357

 القمح المقدر بنماذج التحليل الزمني والمسجل زراعياً قبل وخالل األزمة في سورية ومحافظة الرقة  إنتاج .9جدول ال

 الفترة الزمنية 

 الرقة  سورية 

معدل  

األمطار  

 )ملم( 

  إنتاج

القمح  

المسجل  

 )طن( 

 وفق تحليل السلسلة الزمنية: 

معدل  

األمطار  

 )ملم( 

  إنتاج

القمح  

المسجل  

 )طن( 

 وفق تحليل السلسلة الزمنية: 

معدل  

تحويل  

كل ملم  

مطر الى  

قمح 

 )ملم/طن(  

  نتاجاإل

المقدر  

حسب  

معدل  

التحيل  

 المطري 

دقة  

المقدر  

مع 

المسجل  

% 

معدل  

مساهمة  

  إنتاج

المحافظة  

من 

 القطر  

  نتاجاإل

المقدر  

حسب  

معدل  

مساهمة  

 المحافظة  

دقة  

المقدر  

مع 

المسجل  

% 

متوسط السلسلة  

- 2002الزمنية )

2013 ) 

451 3805024 
8000 

3608000 95 177 535357 
13 

505120 95 

2014 255 2024333 2040000 99 - 376302 265600 72 

وبالتالي وفق هذه   ،(2013- 2002% مال  س وات قبل ا سمة )13سورية  إنتاجالقمح في ماافظة الرقة من  إنتاجإن متوسب ن بة 
 بل   اللراعية لذاك العان دياتحصاالم جل في اإل بي ما ا     26560)س ة ا سمة( حوالي  2014ال  بة ُيتوق  بن مكون مال  عان 

 (. 9)الجدو   ا     376302
  2024333مقابل الم جل سراعيا   ا     2040000 او الق ر بة إنتاجفقد ُقدر  2014إذا بت بيق ال موذج التاليلي ال ابق على موسم 

بي بدقة   ا     376302مقابل الم جل سراعيا   ا     265600  اوماافظة الرقة بة إنتاجبي ما ُقدر . %99بي بدقة نموذج تقارل  ا    
( م  تلل المقدر  ا      210060القمح المقدر  استشعاريا  )  إنتاج% في الماافظة تال يروف ا سمة. حيد قاربل قيمة  72نموذج تقارل  

تال  2014( في ماافظة الرقة موسم ا     376302( فقد ابتعدا رالهما عن ذاك الم جل سراعيا  )ا     265600بال موذج التاليلي )
 التي تعاني م ها البالد. يروف ا سمة

 االستنتاجات والتوصيات:
القمح في ماافظة الرقة لموسم  إنتاجاللراعية فإن  لم ُت جَّل فرو  فيما بين قبل وبعد ا سمة لكل من م احة و  اإلحصاديةح ب البيانات 

 عدن تضرر الق اع اللراعي في تلل الماافظة، وذلل بير ما تقرر على م توش الق ر.   ؛ مما مع ي وبا ب تلل البيانات2014
ي رل  الم ري على م توي-ورذلل م  المقدر ب موذج التاليل اللراعي ،القمح المقدر استشعاريا  م  ذاك الم جل حقليا   إنتاجتوافق  كما

ي الم ا ق المتضرر  وم  بقية الم ا ق؛ مما مع ي دقة الرقم  فورذلل مال  فتر  ا سمة  ،من الق ر والماافظة مال  س وات قبل ا سمة
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وبل اء ا سمة بمضا ، سم يا  )س وات ا سمة(   ،الذي يتم ب اء ال ماذج العلمية الت بيقية ماللها،  الذي ت م   تق ية االستشعار عن بعد في ال لم
 ومكانيا  )الم ا ق المتضرر (. 

وماصة الت بيق واالستومار المضاعف لها مال     ،ت بيق هذه التق ية بشكل فعا  وبصور  م تمر  مال  جمي  ا سم ة  يبين بهميةوهذا ما  
بما ماقق ا من الغذادي على م توش  ،لمااصيل الردي ة واالستراتيجيةمما ي من دقة التا يب وسالمة اإلدار  ل ،فتر  ا سمات والكوارث
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Abstract 

This study aims to applying Spectral Wheat Yield Prediction (SWYP) program 

(designed under Syrian agricultural conditions) on multispectral/multistage 

images data for estimation the area and production of wheat in Al-Raqqa 

governorate (as affected zone) during the crisis (2014 season) to determine the 

damages on the agricultural sector depending on the spatial distribution of 

severity effects on yield and area of wheat during the crisis in Al-Raqqa 

governorate. This technique evaluated the cultivated wheat area of /90774 ha/ 

and yield production of /210060 tons/ in that season. The accuracy of the results 

was tested according to two methods: the first, using the rainfall-agricultural 

analysis models at the overall level of the governorate; and the second method 

depended upon field-specific data, and the accuracy of the two methods reached 

95%. Area and yield of wheat that estimated by satellite images during that 

season were about 55% and 42% of the recorded cultivated area and yield, the 

reduction went down 45% and 58%, respectively. Spatial distribution map of the 

affected area and wheat yield were created according to three degrees of 

influence: small, medium and large. The absence of planting (large effect) in 

some areas was found in the east and south of the governorate, while some areas 

were not affected in that season as before the crisis (small affect) in the north of 

the governorate. Thus, it was decided that the agricultural sector, according to 

satellite-agricultural data, was more than 58% in that governorate and in that 

season, where the severity of the damage varied between areas from large damage 

(100%, non-cultivated) then medium to small (less 10%), but no significant 

differences were recorded in area and yield of wheat in Al-Raqqa governorate 

before and during the crisis (2014) depending on agricultural statics data, where, 

area of wheat increased 13% and yield decreased 25% simultaneously in spite of 

decreasing rainfall amount of 42%. The study recommends the application of this 

technology effectively and continuously, especially during the crisis and disaster 

times, which ensures the accuracy of planning and management of the main and 

strategic crops to achieve food security on the country level. 

 Keywords: Spectral wheat yield prediction, Crisis, Satellite images, Al-Raqqa 

governorate, Syria. 
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