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نتاج مساحة و  فيالخطط الخمسية الزراعية  أثر  في سورية  محصول الشعيرا 

 (1)وعمي خّدام (2)ومحمد محمود (1)وابراهيم حمدان صقر (1*)عالوي عمي

 الالذقية، سورية.جامعة تشرين، كمية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي،  (.1)
 جامعة تشرين، الالذقية، سورية.كمية االقتصاد، ، والتخطيط أستاذ، قسم االقتصاد. (2)

 (.alaweeali2@gmail.com)*لممراسمة: م. عالوي عمي. البريد اإللكتروني: 

 29/35/2319تاريخ القبول:    13/33/2319تاريخ االستالم: 

 الممخص
تنّبؤية من خالل استشرافو لمستقبل زراعة الشعير في سورية. لذلك، يساىم ىذا البحث في رسم صورة 

المالئمة لتخطيط المتعّمقة بالمساحة، واإلنتاج فإّن لو تطبيقات ميّمة في مجال الّسياسات الزراعّية 
نتاج، محصول الشعير في البحث ىدف ج الزراعي، والتعاقب المحصولي. و اإلنتا إلى تحميل مساحة، وا 

لخمسّية الزراعّية المرسومة عمى المستوى الكّمي، بيدف لمتنبؤ بتغيراتيما خالل الفترة ضوء الخطط ا
. وُأنجز البحث باالعتماد عمى المنيج الوصفي _التحميمي، ومنيج التحميل الكمي 2325 - 2319

ت لتحميل السالسل الزمنية، لمجموعة البيانا box-jenkinsجينكينز  -القياسي، باستخدام طريقة بوكس
نتاج الشعير في سورية خالل الفترة )  وبّينت نتائج البحث أنّ  (،2318-1986السنوية لكل من مساحة وا 

%( خالل 2.3)بمعّدل نمو سنوي  المساحة المزروعة بمحصول الشعير سوف تزداد بصورة تدريجية
 .ARIMA( 0,01,%، وذلك باستخدام أنموذج )95( بدرجة ثقة 2325-2319) السنوات القادمة

الخّطة الخمسّية الزراعّية الحادية عشر، إذ بمغ  فيلم يتحقق ىدف زيادة اإلنتاج وأشارت النتائج إلى أّنو 
ليذه ( ألف طن، وىو أدنى من اليدف المنشود 934.1) متوسط اإلنتاجين المروي والبعمي مجتمعين

 خالل الفترةي والبعمي توالى انخفاض متوسط اإلنتاج المرو  كماألف طن.  553نحو الخّطة والمقّدر ب
كمية إنتاج الشعير الكمي في وتبّين أّن %( عمى التوالي. 23.4-%( و)1.8-( بمعّدل )2316-2318)

( 2325-2319) %( خالل السنوات القادمة0.3)بمعّدل نمو سنوي  بمعدل متدني جًداستزداد سورية 
 .ARIMA( 0,11,%، وذلك باستخدام أنموذج )95بدرجة ثقة 

 .اإلنتاج، المساحة، الخمسّية ، الخطط الزراعيةالشعير المفتاحية:الكممات 
 :المقدمة

تسيير النشاط االقتصادي لممجتمع وفًقا لخطة أو خطط متتابعة تستيدف عممية ف التخطيط االقتصادي عمى المستوى القومي بأّنو ر عُ 
كما ُيعّرف التخطيط االستراتيجي عمى أّنو العممية  .من الوقت واالجتماعية بمعدالت مرسومة خالل فترة زمنية تحقيق التنمية االقتصادية

تزايد اىتمام  ومن ىذا المنطمق .(Daved, 1995) التي تتضمن وضع مجموعة من األىداف الممكنة التنفيذ في ضوء مختمف العوامل
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تحقيق األىداف في االنتقال إلى حياة أفضل  دول العالم عاّمة، والدول النامية خاّصة، بموضوع تخطيط اإلنتاج وتنظيمو، إلدراكيا بأنّ 
وال بّد من اإلشارة إلى أّن ارتفاع مستويات المعيشة، والطمب المتزايد عمى السمع والخدمات، وتعّقد  .أن يرتبط بالتخطيط الّسميم البدّ 

مى ما تحتاج إليو من المنتجات، مطالب اإلنسان في ظّل التقّدم العممي والتقاني، والصعوبات التي تواجو بعض الدول في الحصول ع
حاجة االستيالك المحمي)الطمب(،  وال سّيما التقانة منيا، جعمت من استثمار الموارد الزراعّية عمى أسس عممية أمًرا ممًحا؛ وذلك لسدّ 

راعّية ذات األىمّية وتقميل االعتماد عمى الخارج في مضاعفة اإلنتاج )العرض(، وتأمين االحتياجات الضرورّية من سمع المحاصيل الز 
  .(2314)الخميل،  االقتصادّية

% من المساحة البعمّية المزروعة بالمحاصيل االستراتيجّية، كذلك يترّكز 55نحو  -الذي ُتزرع كامل كمياتو تقريًبا بعاًل  -يشّكل الشعير
في  بشكٍل أساسييزرع وىو  ،في مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة توزراع تنتشرالثقل النسبي األكبر منو في محافظة الحسكة. 

مقارنة بالمساحة المزروعة  ،اً بسبب صغر المساحة المزروعة ريّ  ة؛سوري المروية ميممة في زراعتو ا أنّ عممً كذلك مروًيا. ، بعاًل  سورية
ىي الرقة وحمب : في ثالث محافظات توزراع كما تترّكز .بالشعير إجمالي المساحة المزروعة من95% ، وتشكل ىذه األخيرة نسبة بعاًل 

 (.2339)سعدالدين وعطية،  القمح البعل والعدس والكمون :يتناوب مع محصول بعمي آخر في الدورة الزراعية مثلما عادة و  ،والحسكة
  المشكمة البحثّية:

تكمن المشكمة البحثّية في تذبذب كّل من المساحة المزروعة واإلنتاجّية واإلنتاج لمحصول الشعير، وعدم اّتساقيا مع الخطط الزراعّية 
منو، عمًما أّن الطمب عميو يزداد بسبب تزايد نوي اإلنتاج السّ كمية اختالف المرسومة عمى المستوى الكمي، األمر الذي ينجم عنو 

مّما أدى إلى حدوث فجوة  المزروعة، وتدني كفاءة الري،  التوّسع في المساحة لصعوبة مجاالت استيالكو، باإلضافة السكان، وتنوع
ىي زيادة كفاءة التنبؤ بإنتاج الشعير في ظل ضوء ما تقّدم فإن المشكمة التي يسعى لحميا البحث بين اإلنتاج المحمي واالستيالك. في 

 الخطط الزراعية الموضوعة.
 وأهدافه: ،ّية البحثأهم
ىذا البحث يسمط الضوء عمى مدى فعالية الخطط الخمسية الزراعية، بغية توجيو صانعي القرار أو السياسات الزراعية إلى البحث  إنّ 

 كما يساىم في رسم صورة تنّبؤية من خالل استشرافو لمستقبل في األسباب الكامنة ومحاولة تصحيح االنحرافات في الخطط الموضوعة.
زراعة الشعير في سورية. لذلك، فإّن لنتائج ىذا البحث تطبيقات ميّمة في مجال الّسياسات الزراعّية )المتعّمقة بالمساحة، واإلنتاج( 

 المالئمة لتخطيط اإلنتاج الزراعي، والتعاقب المحصولي. وبناًء عمى ما سبق، فإّن أىداف ىذا البحث تتجّمى باآلتي:
نتاج( محصول الشعير في ضوء الخطط الخمسّية الزراعّية المنفذة سابًقا.تحميل اّتجاىات تطّور )مس -1  احة، وا 
نتاج محصول الشعير خالل الفترة  -2  .2325-2319التنبؤ بتغير مساحة وا 

 مواد البحث، وطرائقه:
إلنجاز البحث، ولتحقيق أىدافو، ومعالجة مشكمتو بصورة عممّية وموضوعّية، تّم االعتماد عمى مبدأ التكامل بين المنيج الوصفي 

َلَدى وزارة  الرسمية،وغير  من البيانات الرسمية،_التحميمي، ومنيج التحميل الكمي القياسي. كما اعتمد البحث عمى المعطيات الثانوية 
والمركز ؛ (FAOح الزراعي، والمكتب المركزي لحإحصاء، وبيانات منظمة الزراعة واألغذية التابعة لمأمم المّتحدة )الزراعة واالصال

كما  .وصندوق النقد العربي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة لمتجارة والتنمية)االونكتاد( الوطني لمسياسات الزراعّية،
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باإلضافة إلى يب اإلحصائّية الوصفّية منيا: المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف، اسُتخدمت جممة من األسال
نتاج المحصول المدروس. -استخدام نماذج بوكس أجل تحميل البيانات واستخراج النتائج تّم االستعانة  ومن جينكينز في التنّبؤ بمساحة وا 

 (. Excel SPSS -) بالبرنامجين االحصائّيين
 النتائج والمناقشة:

 التخطيط عمى مستوى المساحة: -1
 تخطيط المساحة المزروعة بالشعير: -1-1

يتناوب مع محصول بعمي  -عادة-يزرع في المناطق البعمية؛ لذلكو تنتشر زراعة الشعير في مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة، 
في الموسم الالحق بعد الشعير في  )بوًرا( والكمون، ومن المعتاد ترك األرض ُسباًتاآخر في الدورة الزراعية مثل: القمح البعل والعدس 

مساحة الشعير المروي والبعمي خالل ( تطور 1) الجدول . ويبّين(13-11، ص2002، عطيةو سعد الدين ) منطقة االستقرار الرابعة
 لمشعير خالل الفترة المدروسة. والمؤشرات اإلحصائية الوصفية لممساحة المحصولية  ، 2318-1986الفترة 

 .2018-1986. انًؤششاث اإلدصائَت انوصفَت نهًسادت انًذصونَت نهشعَش وفقًا نهخطط انخًسَت خالل انفتشة 1انجذول 

 انودذة: أنف هكتاس

 انبَاٌ

 يتوسط انفتشة

 يتوسط  انًسادت

 )أنف هكتاس(
 االَذشاف انًعَاسً

 

 يعايم اإلختالف%

 

يعّذل انًُو 

 انسُوً%

أهذاف 

 انخطّت

يذى 

تذقَق 

 األهذاف
  انبعهَت انًشوٍت انبعهَت انًشوٍت انبعهَت انًشوٍت انبعهَت انًشوٍت

1986-1995 12 23.9 5.8 12.4 48.3 51.9 -9 -7.7 
زيادة 

2% 
 لم تحقق

1996-2000 5.4 12.6 1.9 3.1 35.2 24.6 0.2 -5 
زيادة 

2% 
 لم تحقق

2001-2005 38.0 64.9 10.7 20.2 28.2 31.1 19.4 29.3 
زيادة 

8.8% 
 حققت

2006-2010 64 111.3 11.5 30.0 18 27 24.2 7.5 
زيادة 

8.8% 
 حققت

2011-2015 59.4 102.7 8.2 9.5 13.8 9.3 0.2 9.3 
زيادة 

8.8% 
 لم تحقق

2016-2018 60.6 117.9 2.2 9.7 3.6 8.2 -2 -1.8 
ال توجد 

 خطت
 

 ألعواو يختهفت. (ITCبانًجًوعت اإلدصائَت انزساعَت انسُوٍت، و)، باالستعاَت spssانًصذس: َتائج انبذث وفق بشَايج 

-1996حّقق ىدف التوّسع األفقي المنصوص عميو في استراتيجية التنمية خالل الفترة ( أّن مساحة الشعير لم تُ 1) يالحظ من الجدول
%( لمزراعة البعمّية، ومرّد ىذا 5-)أي في الخّطة الخمسّية الزراعّية الثامنة(، إذ انخفضت المساحة بمعّدل نمو سمبي قدره ) 2333

وجبو زراعة الشعير في منطقة االستقرار الخامسة، أّما الثاني: يمنع بم 1996االنخفاض لسببين: األّول يعود لصدور قرار في عام 
الحظ تحقيق يُ )الخّطة الخمسّية الزراعّية العاشرة(  2313-2336. وفي الفترة 2333-1999فعائد لتأثيرات الجفاف لمموسم الزراعي 

اسة التوّسع األفقي، فبالنسبة لممساحة المروية تّم وسي ،األىداف المتوقعة لمساحة الشعير بما يفوق توجيات استراتيجية التنمية الزراعية
؛ مّما يدّل عمى حسن %(7.5البعمية )بمعّدل نمو سنوي %(، والمساحة 24.2)بمعّدل نمو سنوي  تحقيق اليدف المتوّقع بشكل ممحوظ

معدالت المخطط ليا شكمت تجاوزًا وعميو يمكن القول بأن ىذه الزيادة في معدالت النمو مقارنة بال .األداء في سياسة التوّسع األفقي
أيضًا في الخطة الزراعية عمى حساب مساحات المحاصيل األخرى في الدورة الزراعية، كما أن زيادة المساحات المروية بيذا الشكل 

دية عشر( )الخّطة الخمسّية الزراعّية الحا 2315-2311 أّما في الفترة كانت عمى حساب الموارد المائية المخصصة لمحاصيل أخرى.
سجمة معّدل نمو وسياسة التوّسع األفقي، مُ  ،فقد تجاوزت المساحة البعمية األىداف المتوقعة حسب توجيات استراتيجية التنمية الزراعية
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( في 2318-2316) %(، ثّم توالى االنخفاض في خالل الفترة3.2%(، في حين انخفضت المساحة المروّية بمعّدل)9.3سنوي قدره)
يمكن رد أسباب النمو السمبي إلى الظروف المناخية واالضطرابات %( عمى التوالي. 1.8-%( و)2-مروّية والبعمّية )المساحتين ال

 األمنية في سورية خالل ىذه الفترة.
  :تحميل السمسمة الزمنية لمساحة محصول الشعير -1-2
بالتغيرات المستقبمية وذلك باالعتماد عمى سموك المتغير  في التنبؤ الميّمةالسالسل الزمنية من األساليب اإلحصائية  تحميل أسموب يعدّ 
األساليب الحديثة في التحميل اإلحصائي المستخدمة في تنّبؤات السالسل الزمنّية، فيذا جينكنز من  -بوكس أسموب الماضي. ويعد في 

من المناسب  نموذجاختيار األ يجري عادة إذ ليا،التي تتنبأ  لمسمسمةالتاريخية  من البياناتوجود أي نمط معين  ال يفترض األسموب
 Kirchgässner and) المختمفة لمنماذج الزمنية بالتوزيعات النظرية لمسمسمةمقارنة توزيعات معامالت االرتباط الذاتي  خالل

Wolters, 2007). 
 رسم السمسمة الزمنية: - أ

( وذلك 1) الكمّية المزروعة بالشعير، كما ىو موضح في الشكل( المعّبرة عن المساحة 2318-1986تّم رسم بيانات السمسمة الزمنية )
 لمتعّرف عمى خصائصيا األولّية. 

 
 (.2019-1891) . منحنى مساحة محصول الشعير لمفترة1 الشكل

 السمسمة الزمنية لمساحة الشعير ىي سمسمة غير مستقرة، وخاصةً حول المتوسط، بالتالي ال بّد من أخذ الحظ من الشكل السابق أنّ ي
 .(2) التباين، وكذلك محدد الفروق الثانية لتسكين السمسمة لتصبح وفق الشكل التحويمة الموغاريتمية لتثبيت
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 ٍَ انسهسهت.( بعذ تسك2018-1986. يُذُي يسادت يذصول انشعَش نهفتشة )2انشكم 

 مرحمة التعرف عمى األنموذج: -ب
( ACFالذاتي ) االرتباطدالتي ، وذلك عن طريق رسم  ال بّد من التعّرف عمى النموذج المبدئي المالئم لوصف السمسمة محل الدراسة

 ( يوّضح نمط ىذين الدالتين. 3) (، والشكلPACFالذاتي الجزئي ) واالرتباط

 
 ( لسمسمة مساحة محصول الشعير.PACF) الذاتي الجزئي واالرتباط( ACF) الذاتي االرتباط. دالتي 3 الشكل

( في الّشكل السابق أّن نموذج االنحدار الذاتي من PACFالذاتي الجزئي ) واالرتباط( ACFالذاتي ) االرتباطيّتضح من نمط دالتي 
( تيبط بصورة أسية إلى ACFالذاتي ) االرتباطدالة أن ىو األكثر مالئمة لبيانات سمسمة مساحة القمح، إذ  AR(1)الدرجة األولى 
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 األولى، وبذلك يمكن ترشيح النموذج اإلزاحة( تتوقف أو تنعدم بعد PACFالذاتي الجزئي ) االرتباطالصفر تدريجيًّا، بينما دالة 
(,2,01)ARIMA  لتمثيل البيانات. 

 تقدير معالم النموذج المقترح:مرحمة  -ت
جمال النتائج المتحّصل  عمييا تّم تقدير معالم األنموذج المقترح والمالئم لتمثيل بيانات السمسمة الّزمنّية لممساحة المزروعة بالشعير ، وا 

 (.2) في الجدول
 . تقذٍشاث يعانى األًَورج انًقتشح.2انجذول 

sig t (ًانخطأ انًعَاسSE) (انتقذٍشEstimate) Model(1,0,0) 

 (Constantالثابت) 7.293 8.138 52.772 8.88

8.88 9.549 8.98 8.863 Lag 1   AR 

 %.5عُذ يستوى يعُوٍت  spss  انًصذس: َتائج انتذهَم اإلدصائٌ وفقًا نبشَايج

الخطأ المعياري( من أّنيما  تيانخفاض قيم)الحظ tيّتضح من الجدول السابق معنوية معممتي االنحدار الذاتي، إذ تبّين وفًقا الختبار 
 حصائّيا.إ%، وىذا ما يدّل عمى أّن األنموذج المقترح مناسب 5مختمفان معنوّيا عن الصفر عند مستوى معنوية 

 تحميل البواقي: - ث
أّنيا تغيرات استقاللية البواقي أي  عن طريق رسم دالة االرتباط الذاتي لمبواقي لمتأّكد من ARIMA(2,01,)  تّم اختبار بواقي األنموذج

الذاتي واالرتباط الذاتي  االرتباط( دالتي 4)رقم . ويعرض الّشكل(White Noiseق الضجة البيضاء )يامن نمط أو سعشوائية بحتة 
لمبيانات. أي أّن جميع الحظ أّنو ال يوجد أي اختراق لفرضيات النموذج الذي تم توفيقو يُ الجزئي لبواقي النموذج، ومن الّشكل ذاتو 

%، مّما يعني أّن البواقي ىي عبارة عن تغيرات عشوائية بحتة، وبالتالي فإّن 95معامالت االرتباط الذاتي تقع ضمن حدود ثقة 
 .الشعيرويمكن استخدامو في عممّية التنّبؤ بالمساحة المزروعة بمحصول  ،النموذج مالئم لمبيانات

 
 ( نبواقٌ األًَورج انًقّذس.PACF) ( واالستباط انزاتٌ انجزئACFٌ) اتٌ. دانتٌ االستباط انز4انشكم 

( يّتضح أّنو يأخذ الصورة 2الذي تّم توفيقو لمبيانات في قائمة النتائج في الجدول ) AR(1)بالنظر إلى معالم األنموذج   مرحمة التنّبؤ: - ج
 اآلتية:

Xt= 7.293+ 0.863 Xt-1+et 
 حيث: 

Xt)المساحة )ألف طن : 
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t :الزمن 
Xt-1 :قيمة المساحة في السنة السابقة 
:et  الخطأ العشوائي 

) أي حّتى سنة  قيم مستقبمّية لمسمسمة السنوية لممساحة المزروعة بالشعير في سورية سبعأمًرا بالتنّبؤ بـ  SPSSوقد تّم اعطاء برنامج 
 سنوات قادمة. لسبع( يوضح القيم المستقبمية لممساحات المزروعة بمحصول الشعير 3) (. والجدول2325

 .2025. انتُبّؤ بانًساداث انًزسوعت بًذصول انشعَش دتي عاو 3انجذول 

 انودذة: أنف هكتاس

 )انذّذ األدَي( LCL )انذّذ األعهي( UCL (Forecastانتُبّؤاث ) انعاو

2819 1266.2 1749.1 892.0 

2828 1300.4 1879.9 867.9 

2821 1330.0 1981.4 855.9 

2822 1355.6 2061.8 850.4 

2823 1377.7 2126.3 848.6 

2824 1396.7 2178.6 849.1 

2825 1413.2 2221.1 850.8 

 .SPSSانًصذس: َتائج انبذث وفق بشَايج 

%( خالل 2.3)بمعّدل نمو سنوي  بصورة تدريجية( أّن المساحة المزروعة بمحصول الشعير سوف تزداد 3) الحظ من الجدوليُ 
تكون محصورة بين الحّدين األدنى  2325%، وأّن جميع القيم الُمتنّبأ بيا حتى عام 95( بدرجة ثقة 2325-2319السنوات القادمة)

مالحظة اقتراب  ويمكن .ARIMA( 2,01,باستخدام أنموذج ) %، وذلك5واألعمى، أي أّن احتمال وقوع القيم خارج حدود الثقة ىو 
 .(5) الشكلالقيم المقّدرة من القيم الفعمية من خالل 

 
 .2025وانقَى انفعهَّت نهًسادت انًزسوعت بانشعَش دتي عاو  ARIMA( 2,01,) . انقَى انًقذسة يٍ أًَورج 5انشكم 

  التخطيط عمى مستوى الغمة: -2
من مكونات زيادة مكوًنا ميّما  ويعدّ  .الرأسي عمى أداء اإلنتاج النباتي يعّبر تطور المردود )اإلنتاجية، الغمة( عن أثر سياسات التوّسع

 اإلنتاج النباتي؛ بسبب اإلمكانيات المحدودة لمتوّسع األفقي في المساحة المزروعة، لذلك تيتّم الدولة باستنباط األصناف الُمحّسنة من
ؤّسسة العامة والم ،البحوث العممية الزراعية تؤّديالبذار والغراس بما يتالءم مع الظروف البيئية لكل محافظة؛ لتوزيعيا عمى المنتجين. 
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دوًرا ميمًّا في ىذا المجال، وتختمف الغّمة من محافظة ألخرى؛ ويعود ذلك لتباين الظروف الجوية بين المحافظات،  ،إلكثار البذار
ستخدام من أجل زيادة المردود، وكفاءة ااستخدام البذار الُمحّسن باإلضافة إلى . ومعّدالت األمطار، والنسبة بين الزراعة المروية والبعمية

 (.2313(، )جراد وآخرون، 2332)جراد وآخرون، المياه، وتطّور خدمات اإلرشاد والبحوث
 :تخطيط الغمة لمحصول الشعير

المؤشرات اإلحصائية الوصفية لغمة  الشعير خالل الفترة و  ،2318-1986تطّور غمة محصول الشعير خالل الفترة  (4) يبين الجدول
 المدروسة. 

 (.2018-1986اإلدصائَت انوصفَت نغهت انشعَش خالل انفتشة ) . انًؤششاث4انجذول 

 انودذة: كغ/هكتاس

              

 انبَاٌ

يتوسط 

 انفتشة     

 االَذشاف انًعَاسً يتوسط  انغهت )كغ/ هكتاس( 
يعايم 

 اإلختالف%

يعّذل انًُو 

 انسُوً%
 أهذاف انخطّت

يذى 

تذقَق 

 انبعهَت انًشوٍت انبعهَت انًشوٍت األهذاف
انًشوٍ

 ة
 انبعهَت

انًشوٍ

 ة
 انبعهَت

 (1986-

1995) 
2045.4 625.00 494.9 398.1 24.2 63.7 1.4 2.3 

 %2زيادة 

 
 حققت

 (1996-

2888) 
2422.40 349.653 545.0 227.9 22.5 65.2 -5.3 -29.4 

 %2زيادة 

 
 لم تحقق

(2881-

2885) 
1808.00 418.928 645.4 221.6 35.7 52.9 

8.4 

 
29.4 

%، 5-3المرويت 

 %1والبعليت أكثر 
 حققت

 (2886-

2818) 
1795.00 495.80 595.9 268.2 33.2 54.1 

-13.8 

 
 لم تحقق  %2زيادة  5.4-

 (2811-

2815) 
1756.40 713.00 286.3 405.7 16.3 56.9 

9.1 

 
27.9 

 %2زيادة 

 
 حققت

 (2816-

2817) 
1943.50 775.00 87.4 103.1 4.5 13.3 0.3 

-22.6 

 
 لم تحقق 

 ألعواو يختهفت. (ITCبانًجًوعت اإلدصائَت انزساعَت انسُوٍت، و)، باالستعاَت SPSSانًصذس: َتائج انبذث وفق بشَايج 

)الخطة الخمسية السابعة( بنسبة  1995-1986( زيادة معّدل نمو غمتي الشعير المروي والبعمي خالل الفترة 4) يالحظ من الجدول
معامل االختالف، وىذه الزيادة  لم تكن ناجمة العتبارات الكفاءة من قبل المزارعين  ارتفاعوىذا ما يؤّكده  ،% عمى التوالي2.3% و1.4

فحسب، بل أن ىذا التوّسع كان بسبب الخطط الخمسية المرسومة، إضافة إلى التوّسع في عمميات الري، خصوًصا عمى حوضي الفرات 
لبناء بعض السدود، فتكون الخطة الخمسية  إضافةً  ،عمى عدد اآلبار في تمك المنطقة والخابور؛ نتيجة لمزيادة الكبيرة التي طرأت

السابعة قد حققت ىدف التوّسع الرأسي بالنسبة ليذا المحصول. في حين تراجع معّدل النمو الّسنوي لغمتي القمح المروي والبعمي خالل 
اد في الغمة البعمية عائد إلى انخفاض معدل الياطل المطري ( وىذا االنخفاض الح29.4-%( و)5.3-بنسبة ) 2333-1996الفترة 

في الزراعتين المروية  2335-2331الذي حال دون تحقيق استراتيجية التنمية ليدفيا المنشود، ثّم تحّسن معّدل النمو خالل الفترة 
ف بأكثر مّما ىو منصوص عميو في % لكّل منيما عمى التوالي، ويكون بذلك تّم تحقيق اليد29.4% و8.4والبعمية بمعّدلي نمو 

وتعزى الزيادة في   ،استراتيجية التنمية في الخّطة الخمسية الزراعّية التاسعة)النسب الموضحة ضمن أىداف الخّطة من الجدول نفسو(
مسية الحادية في الخّطة الخأما واستخدام البذار المحسن.  ،وزيادة نسبة الزراعة المروية ،غمة الشعير إلى تحسن الظروف الجوية

في حين أّن ىذا  ،% لمزراعة البعمية27.9% لمزراعة المروّية، و9.1فقد تحّقق ىدف زيادة اإلنتاجية  بمعّدل نمو 2315-2311عشر
 . %(22.6-خاصة في الزراعة البعمية التي انخفض نمو الغمة سنوًيا بمعّدل نمو) 2318-2316الفترة اليدف لم يتحّقق بالكامل في 

 :عمى مستوى اإلنتاج التخطيط -3



 

Ali et al.,  – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 161-176 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 176-161(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  علي  169

 تخطيط اإلنتاج لمحصول الشعير: -3-1
المؤشرات اإلحصائية الوصفية إلنتاج الشعير خالل الفترة ، و 2318-1986تطّور إنتاج محصول الشعير خالل الفترة ( 5الجدول) يبين

 المدروسة.
 (.2018-1986).انًؤششاث اإلدصائَت انوصفَت إلَتاج انقًخ فٌ سوسٍت خالل انفتشة 5انجذول 

 انودذة: أنف طٍ 

                   

 انبَاٌ

يتوسط 

 انفتشة     

 االَذشاف انًعَاسً يتوسط  إَتاج
 

 يعايم اإلختالف%

 

يعّذل انًُو 

 أهذاف انخطّت انسُوً%

يذى 

تذقَق 

 األهذاف

 انبعهَت انًشوٍت انبعهَت انًشوٍت
انًشوٍ

 ة
 انبعهَت

انًشوٍ

 ة
  انبعهَت

1986-

1995 
 %2زيادة  5.1 7.7- 57.4 52 702.4701 12.426 1223.77 23.88

ُحققت 

 جسئيًا

 1996-

2888 
 لم تًحقق %2زيادة  34.9- 62- 68.3 24.3 557.4613 3.0622 815.74 12.620

 2881-

2885 
64.920 984.86 20.2454 531.5433 31.2 54 

39.3 

 

29.4 

 
 ُحققت %2زيادة 

 2886-

2818 
111.300 643.42 30.0187 326.6823 27 50.8 

7.5 

 

-3.3 

 
 %2زيادة 

ُحققت 

 جسئيًا

 2811-

2815 
102.720 801.44 9.4629 408.4903 9.2 51 -3.3 

19.9 

 

 1553تحقيق 

 الف طن
 لم تًحقق

2816-

2818 
117.950 890.25 9.6874 85.7721 8.2 9.6 

-1.8 

 
  ال توجد خطت 20.4-

 ألعواو يختهفت. (ITCبانًجًوعت اإلدصائَت انزساعَت انسُوٍت، و)، باالستعاَت SPSSانًصذس: َتائج انبذث وفق بشَايج 

ألف طن مع معّدل نمو  23.88بمغ بالمتوسط نحو  1995-1986( أّن إنتاج الشعير المروي خالل الفترة 5) يالحظ من الجدول
%(، وىذا ما تدّل عميو القيمة المرتفعة لمعامل اختالف المساحة المروية، وبالمقابل في الفترة ذاتيا شيدت 7.7 -سنوي سالب قدره )
ىدف  1995-1986 الفترة خاللالخطة االستراتيجية الزراعية  فبذلك لم تحقق%، 5.1ه ارتفاًعا بمعّدل نمو قدر  إنتاج الّشعير البعمي

-1996 زيادة اإلنتاج في الشعير المروي، كذلك لم يتحّقق ىدف زيادة  اإلنتاج المنصوص عمييا في استراتيجية التنمية خالل الفترة
-%(، و)62-جي الشعير المروي والبعمي بمعّدل نمو سمبي قدره ))أي في الخّطة الخمسّية الزراعّية الثامنة(، إذ انخفض إنتا 2333
يمنع بموجبو زراعة الشعير في منطقة االستقرار  1996ومرّد ىذا االنخفاض لسببين: األّول يعود لصدور قرار في عام  ،%(34.9

)الخّطة الخمسّية  2315-2311 ةالفتر  خالل. أّما 2333-1999الخامسة، أّما الثاني: فعائد لتأثيرات الجفاف لمموسم الزراعي 
ألف  1553 نحومم يتحقق ىدف زيادة اإلنتاج حسب استراتيجية التنمية الزراعية المنصوص عمييا، والمقّدرة بفالزراعّية الحادية عشر( 

ة في ىذه ( ألف طن، وىو أدنى من اليدف المنشود لمخّطة الخمسي934.1) طن، إذ بمغ متوسط اإلنتاجين المروي والبعمي مجتمعين
%( عمى 23.4-%( و)1.8-( بمعّدل )2318-2316) خالل الفترةالفترة. كذلك توالى انخفاض متوسط اإلنتاج المروي والبعمي 

 التوالي. 
 
 
 

 تحميل السمسمة الزمنية إلنتاج الشعير  -3-2
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 رسم السمسمة الزمنية: - أ
وذلك  ،(6الكمي لمحصول الشعير، كما ىو موضح في الشكل)( المعّبرة عن اإلنتاج 2317-1986تّم رسم بيانات السمسمة الزمنية )
 لمتعّرف عمى خصائصيا األولّية.

 
 .2018-1986 . يُذُي إَتاج يذصول انشعَش انكهٌ نهفتشة5 انشكم

 فقط االكتفاءتم  وبالتاليألخذ سمسمة الفروق، ، لذلك ال داعي الشعيرأّنو ال يوجد اتجاه عام خّطي لبيانات إنتاج  (6)الحظ من الشكل يُ 
 بأخذ التحويمة الموغاريتمية لتثبيت التباين.

 مرحمة التعرف عمى النموذج: -ب
 ،(ACFالذاتي ) االرتباطدالتي ، وذلك عن طريق رسم  ال بّد من التعّرف عمى النموذج المبدئي المالئم لوصف السمسمة محل الدراسة

 ( يوّضح نمط ىذين الدالتين. 7)رقم والشكل .(PACFالذاتي الجزئي ) واالرتباط
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 (، نسهسهت إَتاج انشعَش.PACF(، واالستباط انزاتٌ انجزئٌ )ACF. دانتٌ االستباط انزاتٌ )7انشكم 

 ،(ACFالذاتي ) االرتباطأّن دالة  (6)في الّشكل  ،(PACFالذاتي الجزئي ) واالرتباط ،(ACFالذاتي ) االرتباطيّتضح من نمط دالتي 
 ARIMA(0,11,) األولى، وبذلك يمكن ترشيح النموذج اإلزاحةتتالشيان تدريجيًّا)ىندسًيا( بعد  ،(PACFالذاتي الجزئي ) االرتباطودالة 

 .لتمثيل البيانات 
 مرحمة تقدير معالم األنموذج المقترح: -ت

جمال النتائج المتحّصل عمييا في الجدولتّم تقدير معالم األنموذج المقترح والمالئم لتمثيل بيانات السمسمة الّزمنّية إلنتاج   الّشعير، وا 
(6.) 

 . تقذٍشاث يعانى األًَورج انًقتشح.6 انجذول

sig t ( ًانخطأ انًعَاسSE) ( انتقذٍشEstimate) Model(1,0,1) 

 (Constant) الثابت 1121 185.8 18.6 8.88

8.81 2.7- 8.33 8.48 Lag 1   AR 

8.82 2.4- 8.48 8.97- MA Lag 1 

 %.5عُذ يستوى يعُوٍت  SPSS  انًصذس: َتائج انتذهَم اإلدصائٌ وفقًا نبشَايج

، إذ تبّين وفًقا (q=-0.97(، ومعممة المتوسطات المتحركة )p=0.40كل من معممة االنحدار الذاتي )معنوية  (6)يّتضح من الجدول 
المقترح  النموذج%، وىذا ما يدّل عمى أّن 5المقّدر تختمف معنويًّا عن الصفر عند مستوى معنوية  النموذجأن معالم  tالختبار 
 حصائّيا.إمناسب 
 تحميل البواقي: - ث

أّنيا تغيرات استقاللية البواقي أي  عن طريق رسم دالة االرتباط الذاتي لمبواقي لمتأّكد من  ARIMA(0,11,) تّم اختبار بواقي األنموذج
واالرتباط الذاتي  ،( دالتي االرتباط الذاتي8)رقم . ويعرض الّشكل(White Noiseق الضجة البيضاء )يامن نمط أو سعشوائية بحتة 

الحظ أّنو ال يوجد أي اختراق لفرضيات األنموذج الذي تم توفيقو لمبيانات. أي أّن جميع يُ لبواقي األنموذج، ومن الّشكل ذاتو  ،الجزئي
%، مّما يعني أّن البواقي ىي عبارة عن تغيرات عشوائية بحتة، وبالتالي فإّن 95عامالت االرتباط الذاتي تقع ضمن حدود ثقة م

 ويمكن استخدامو في عممّية التنّبؤ بإنتاج محصول الشعير. ،األنموذج مالئم لمبيانات

 
 (، نبواقٌ األًَورج انًقّذس.PACF) (، واالستباط انزاتٌ انجزئACFٌ. دانتٌ االستباط انزاتٌ )8انشكم 

 ( يّتضح أّنو يأخذ الصورة اآلتية:6بالنظر إلى معالم األنموذج الذي تّم توفيقو لمبيانات في قائمة النتائج في الجدول ) مرحمة التنّبؤ: - ج
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Xt= 1121+ 0.40 Xt-1 +et -0.97 

(. 2325قيم مستقبمّية لمسمسمة السنوية إلنتاج الشعير في سورية) أي حّتى سنة  سبعأمًرا بالتنّبؤ بـ  SPSSوقد تّم اعطاء برنامج 
 ( يوضح القيم المستقبمية المتنبئة بإنتاج محصول القمح  لثمان سنوات قادمة.7والجدول )

 .2025. انتُبّؤ بئَتاج انشعَش انكهٌ دتي عاو 7انجذول 

 انودذة: أنف طٍ.

 UCL LCL (Forecastانتُبّؤاث) انعاو

2819 1059.1 2182.5 279.8 

2828 1187.3 2371.8 348.1 

2821 1072.4 2206.1 285.0 

2822 1175.3 2357.7 339.9 

2823 1083.1 2224.3 289.6 

2824 1165.6 2345.8 333.7 

2825 1091.7 2238.6 293.4 

 .SPSSانًصذس: َتائج انبذث وفق بشَايج 

%( خالل 0.3)بمعّدل نمو سنوي  بمعدل نمو متدني جًدا( أّن كمية إنتاج الشعير الكمي في سورية سوف تزداد 7) من الجدولالحظ يُ 
تكون محصورة بين الحّدين األدنى  2325بيا حتى عام  %، وأّن جميع القيم الُمتنّبأ95( بدرجة ثقة 2325-2319) السنوات القادمة

. ويمكن مالحظة اقتراب ARIMA( 0,11,%، وذلك باستخدام أنموذج )5واألعمى، أي أّن احتمال وقوع القيم خارج حدود الثقة ىو 
 (.9) القيم المقّدرة من القيم الفعمية من خالل الشكل

 
 .2025وانقَى انفعهَّت إلَتاج انشعَش انكهٌ دتي عاو  ARIMA( 0,11,. انقَى انًقذسة يٍ أًَورج ) 9انشكم 

 :االستنتاجات
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)أي في الخّطة الخمسّية  2333-1996لم يتحّقق ىدف التوّسع األفقي المنصوص عميو في استراتيجية التنمية خالل الفترة  -1
 1996يعود لصدور قرار في عام  ذلك%( لمزراعة البعمّية، ومرّد 5-الزراعّية الثامنة(، إذ انخفضت المساحة بمعّدل نمو سمبي قدره )

 .2333-1999لتأثيرات الجفاف لمموسم الزراعي  باإلضافةيمنع بموجبو زراعة الشعير في منطقة االستقرار الخامسة، 
)الخّطة الخمسّية الزراعّية الحادية عشر( تجاوزت المساحة البعمية األىداف المتوقعة حسب توجيات  2315-2311في الفترة -2

%، في حين انخفضت المساحة المروّية 9.3وسياسة التوّسع األفقي، مسجمة معّدل نمو سنوي قدره ،التنمية الزراعية استراتيجية
%( عمى 1.8-%( و)2-)بمعدل( في المساحتين المروّية والبعمّية 2318-2316)خالل الفترة%، ثّم توالى االنخفاض 3.2بمعّدل

 التوالي. 
-2319%( خالل السنوات القادمة )2.3)بمعّدل نمو سنوي  لشعير سوف تزداد بصورة تدريجيةإّن المساحة المزروعة بمحصول ا -3

تكون محصورة بين الحّدين األدنى واألعمى، أي أّن احتمال  2325%، وأّن جميع القيم الُمتنّبأ بيا حتى عام 95( بدرجة ثقة 2325
 .ARIMA( 0,01,%، وذلك باستخدام أنموذج ) 5وقوع القيم خارج حدود الثقة ىو 

واإلمكانيات المحدودة وموجات الجفاف،  إّن سبب االنخفاض الحاد في الغمة البعمية عائد إلى انخفاض معدل الياطل المطري، -4
 .لمتوسع األفقي

%( خالل السنوات 0.3)بمعّدل نمو سنوي  بمعدل نمو متدني جًداإّن كمية إنتاج الشعير الكمي في سورية سوف تزداد  -5
تكون محصورة بين الحّدين األدنى واألعمى،  2325%، وأّن جميع القيم الُمتنّبأ بيا حتى عام 95( بدرجة ثقة 2325-2319القادمة)

 .ARIMA( 0,11,%، وذلك باستخدام أنموذج ) 5أي أّن احتمال وقوع القيم خارج حدود الثقة ىو 
 :التوصيات

 التوّسع في عمميات الّري. ، وذلك من خاللاألراضي البعمية أثناء مواسم الجفافلتدارك انخفاض االنتاجية في رسم خطط  -1
، والتوّسع في عمميات استصالح األراضي لمتغمب عمى محدودية اتباع وسائل الري الحديث لمتغمب عمى محدودية الموارد المائية -2

 المساحة.
 .2325-2319فترة تأمين مستمزمات تحقيق معدالت النمو المتنبأ بيا خالل ال -3
 جينكز المقترحة في عمميات التنّبؤ. -توظيف نماذج بوكس -4
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Abstract 

This research contributes to draw a predictive image by looking at the future of 

barley cultivation in Syria. Therefore, it has an important agricultural policy 

applications for area and production appropriate for agricultural production 

planning and crop rotation. It aimed to analyze the area and production of 

barley depending on five years in order to predict their changes during the 

period 2019-2025. The research was carried out using the descriptive-analytical 

approach and the standard quantitative analysis method using box-jenkins 

method to analyze the time series of production and area of barley within the 

years 1986-2018. The results showed that the area cultivated with barley crops 

will increase gradually at an annual growth rate by (2.3) (annual growth rate)  

in the upcoming years (2019-2025) with a confidence level 95%, using ARIMA 

model (0,0,1). The results indicated that the goal of increasing production in the 

11
th

 Five-Years Agricultural Plan was not achieved. The production average of 

irrigated and rainfed areas reached 904.1 thousand tons, which was below the 

targeted of 1553 thousand tons. The production average of irrigated and rainfed 

areas declined during the period (2016-2018) by (-1.8%) and (-20.4%), 

respectively. The total barley production in Syria will increase at a very low 

growth rate estimated to 0.3% (annual growth rate) in the upcoming years 

(2019-2025) with a confidence level 95%, using ARIMA model(1,0,1).     
Key words:  Barley, Five-years agricultural plans, Production, Area. 
 


