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 تحميل االتجاه العام لبعض المتغيرات االقتصادية لمحصول البطاطا في طرطوس
ياد الخالد( 2)وفايز المقداد (1*)لؤي محمد  (3)ونضال درويش (1)وا 

 (. الييئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق، سورية.1)
 إدارة بحوث الدراسات االجتماعية واالقتصادية، اليية العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق، سورية. (.2)
 (. قسم االقتصاد الزراعي، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.3)

 (.louaymhd80@gmail.com)*لممراسمة: م. لؤي محمد. البريد اإللكتروني: 

 01/10/2019تاريخ القبول:    02/05/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
نتاجالبحث دراسة تطور مساحة و استيدف  في محافظة طرطوس خالل الفترة من محصول البطاطا   ا 
الخاصة بيذه الزراعة، وذلك من خالل تحميل  ةنتاجياإلمكونات العممية   أىم و  2018ولغاية  1990

واستخدم لتحميل ىذه  ،والمساحة والعائد والتكاليف الخاصة بيذا المحصول  نتاجسمسمة زمنية تضم اإل
السالسل )اختبار االستقرار المتسمسل واختبار ديكي فولر  األشكال البيانية واختبارات استقرارالسمسمة 

توصمت  .المتخصص في تحميل السالسل الزمنية EVIEWSواختبار جذر الوحدة( من خالل برنامج 
  نتاجذات داللة إحصائية بين المساحات المزروعة بالبطاطا وكميات اإلمعنوية فروق ى وجود إلالدراسة 
 .قبل األزمة وبعدىا  نتاجوتكمفة اإل

دالة االرتباط الذاتي، اختبار  ،، النمذجة الرياضية نتاجدالة اإل ،الكفاءة االقتصادية الكممات المفتاحية:
 .وريةسديكي فولر، البطاطا، 

 :المقدمة
تعتبر الزراعة قطاعًا اقتصاديًا ىامًا جدًا في سورية، وذلك بسبب النسبة الكبيرة من السكان التي تعتمد عمى الزراعة وعمى النشاطات 

ة القطاع الزراعي من الناتج المحمي  أىم % من إجمالي السكان، وتبمغ مس51االقتصادية المتعمقة بيا. إذ يشكل سكان الريف حوالي 
% من إجمالي القوة العاممة )المركز الوطني لمسياسات الزراعية، 30%، أما القوة العاممة في الزراعة فتبمغ حوالي 30ي اإلجمالي حوال

(. وتشكل البطاطا نسبة كبيرة من النمط الغذائي لممستيمكين في سورية، وتعتبر بدياًل ىامًا لمحبوب حيث تتميز بالوفرة النسبية 2016
لى أنيا تزرع في أكثر من عروة في العام الواحد، ربيعية، وصيفية، وخريفية وأن الظروف الجوية واألرضية في غمة اليكتار، إضافة إ

المتباينة والتي تناسب زراعتيا تمكن من التوسع في المساحة المزروعة بيا تحت الظروف المحمية المختمفة. فالبطاطا نبات شديد 
جيدًا في ظروف الزراعة والتربة غير المثالية، غير أنو في الوقت نفسو عرضة لإلصابة بالعديد من  إنتاجاً التكيف حتى أنو يطرح 

اآلفات واألمراض، لذلك فإن المزارعين يتجنبون زراعتو في األرض ذاتيا من سنة لسنة. تعد محافظة طرطوس من المحافظات المميزة 
نتاجنسبيا في زراعة و  زمة الراىنة في سورية وما رافقيا من حصار اقتصادي وتغيرات اقتصادية محصول البطاطا، إال أن األ  ا 

ىا ارتفاع تكاليف مستمزمات  أىم  ،العديد من المعوقات إنتاجوليذا المحصول، حيث واجو   نتاجواجتماعية، أثرت عمى العائد واإل
 ىذا المحصول.  إنتاجاألمثل لمموارد الزراعية في  وعدم االستخدام ،إضافة إلى تعرض المحصول لإلصابة باألمراض الفطرية ، نتاجاإل
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(، 2000-1991) أن المساحات المزروعة بالخضر شيدت تقمبات حادة خالل السنوات العشر المدروسة (2003) ،وقد أوضح األحمد
وجدت الدراسة أن تكاليف ، حيث  نتاجبسبب االختناقات التسويقية المتكررة التي تؤثر عمى أسعار المنتجات، كذلك األمر بالنسبة لإل

% من إجمالي التكاليف، وفي البندورة بمغت نحو 29ل.س مشكمة نحو  3543العمميات الزراعية لمدونم الواحد من البطاطا بمغت نحو 
% من إجمالي التكاليف. 43ل.س مشكمة نحو  4767% من إجمالي التكاليف، وفي البصل بمغت نحو 39ل.س مشكمة نحو  4205

يوجو منيا  2002-2000ألف طن كمتوسط لمفترة  16.5أن الكميات المصدرة من البطاطا السورية بمغت نحو  2005ة بين الطراون
% إلى 6% إلى كل من السعودية والكويت و12% إلى اإلمارات العربية ونحو 20% إلى أسواق االتحاد األوربي، ونحو 30نحو 

% إلى باقي دول العالم، وبينت الدراسة أن كمية 10أوروبا الشرقية و % إلى2% إلى كل من قطر والبحرين ونحو 4عمان ونحو 
الصادرات السورية من البطاطس تتناقص بمعدل متزايد. وأظيرت نتائج مصفوفة تحميل السياسات أن محصول البطاطا السورية يحقق 

الموارد المحمية، ويشير معيار معامل الحماية ميزة نسبية، حيث أن معيار تكمفة الموارد المحمية يشير إلى وجود كفاءة في استخدام 
   أقلاالسمي لممخرجات إلى عدم وجود دعم ألسعار البطاطا، بمعنى آخر أن ىنالك ضريبة محممة عمى المنتج كون األسعار المحمية 

كاليف التي يدفعيا المنتج من األسعار العالمية، فيما يتعمق بمعيار معمل الحماية االسمي لممدخالت فقد أشار ىنالك انخفاض في الت
واالقتصادية  ةنتاجياإلالكفاءة  (2005) ،من األسعار العالمية. درس المقداد   أقلنتيجة سياسة الدعم كون أسعار المدخالت المحمية 

انيات المادية لدى مع تزايد السعة المز رعية، وقد يعود ذلك لتوفر اإلمك ةنتاجياإللمحاصيل الخضر ومنيا البطاطا، أشارت النتائج تزايد 
  إنتاج، حيث بمغ متوسط ةنتاجياإلبما يتوافق مع وفورات السعة التي تؤدي إلى زيادة   نتاجالحائز الكبير وزيادة االستفادة من مدخالت اإل

تباين ثبت كغ لمفئة الكبرى، وباستخدام تحميل ال 2015كغ مقابل نحو  1954الدونم لمحصول البطاطا الخريفية في الفئة الصغرى نحو 
الفئات الحيازية المختمفة لمحصول البطاطا الخريفية، كما بين عدم وجود اختالف معنوي بين  ةإنتاجيمعنوية الفرق بين متوسطات 

 متوسط صافي العائد في الحيازات المختمفة، كذالك األمر بالنسبة لمتوسط تكاليف الدونم. 
نتاجواقع تطور زراعة و  الى دراسة  ييدف البحث وذلك من خالل محصول البطاطا في محافظة طرطوس في ظل األزمة الراىنة،   ا 

 .في طرطوس العام لمحصول البطاطا تقدير دالة االتجاه
 مواد البحث وطرائقو:

 البحث: فترة. 1
  .2018لغاية  1990من  مبحثالزمنية ل الفترة
 . منيجية البحث:2

ولغاية  1990التكاليف لمكغ( خالل الفترة من و  ،ةنتاجياإل ، نتاجاإل ،المزروعةمحصول البطاطا )المساحة مؤشرات   أىم تم دراسة 
ىذه المادة الحيوية في االقتصاد الزراعي وبيان تأثير األزمة في سورية عمى   إنتاجوذلك لموقوف عمى التطورات الحاصمة في  2018

شورة وغير المنشورة في صورة سالسل زمنية حول المؤشرات اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية من المصادر المنو  ىذا المحصول.
 .2018-1990 خالل الفترة الزمنية ،محافظة طرطوسب لسورية واالقتصادية حول البطاطا في الجميورية العربية ا ةنتاجياإل



 

Mohamad et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 176-188 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 188-176(:5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  محمد  178

كما اعتمد عمى اختبارات استقرار  ،اعتمد عمى أساليب التحميل اإلحصائي الوصفي لبيان تطور متغيرات الدراسة قبل األزمة وبعدىا
 Augmented Dickey-Fuller Testو Augmented Dickey-Fuller Test Equationالسالسل الزمنية مثل اختبار 

Equation with break point وتم تحميل البيانات باستخدام برامج التحميل المناسبة مثل: e-views 11, SPSS ….) 
 طا في محافظة طرطوس بسورية:حصائيات زراعة محصول البطاإ

يعد محصول البطاطا من محاصيل الخضروات الميمة في القطر العربي السوري، حيث يشغل المرتبة الثانية بعد البندورة من حيث 
بية، ، حيث تنتشر زراعة البطاطا في أغمب محافظات القطر، وتتركز زراعتيا في المنطقة الشمالية والساحمية والوسطى والجنو  نتاجاإل

حيث تزرع في ثالث عروات متتالية، ىي الربيعية والصيفية والخريفية تبعًا لمظروف المناخية لكل منطقة، وىذا التوزع في العروات 
في األسواق المحمية طازجًا أغمب أوقات السنة، بحيث يوفر   نتاجالزراعية المختمفة يعطي محصول البطاطا في سورية ميزة توفر اإل

 (.2016لمدول األخرى )عميو وآخرون، فرصة التصدير 
لمحصول البطاطا اإلجمالي والعروة الربيعية في محافظة طرطوس لمعشر سنوات  ةنتاجيواإل  نتاج( تغيرات المساحة واإل1بين الجدول )

األخيرة فعمى صعيد المحصول اإلجمالي نالحظ ازديادًا مضطردًا في المساحة المزروعة بالبطاطا بجميع مواسميا مع مرور الزمن 
طن/ىكتار، كما بمغ حدىا  24.6وصمت إلى  ةنتاجيإلاأما  ًا،طن 20196مقدرًا بحوالي   نتاجىكتار واإل 820حيث بمغ حدىا األدنى 

  نتاجثالثة ىكتارات فقط إال أن اإل 2017ىكتار، وعمى الرغم من تناقص المساحة في عام  2539مقدرًا بحالي  2016األعمى عام 
نتاجيو ، اً طن 55597شيد تحسنًا ممحوظًا مقدرًا بحوالي  عروة الربيعية يوضح الجدول ال طن/ىكتار. أما 21.9مرتفعة مقدرة بحوالي  ةا 

  نتاجىكتار واإل 814ونالحظ ازديادًا مضطردًا في المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية مع مرور الزمن حيث بمغ حدىا األدنى  (1)
 2524مقدرًا بحالي  2017طن/ىكتار، كما بمغ حدىا األعمى عام   24.8وصمت إلى  ةنتاجياإلطن أما  20147مقدرًا بحوالي 

( أن نسبة المساحة 1) طن/ىكتار، كما ُيالحظ من الجدول 22مقدرة بحوالي  ةنتاجيواإلطن،  55448مقدرًا حوالي   نتاجكتار، واإلى
المزروعة بالبطاطا الربيعية تشكل الغالبية العظمى من إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطا، وأن المساحة المزروعة بالبطاطا الصيفية 

% في السنوات العشر األخيرة، واألمر نفسو بالنسبة 99كون معدومة، حيث بمغت نسبة البطاطا الربيعية إلى حوالي والخريفية تكاد ت
البطاطا بكافة مواسميا. وىذا ما دفع الباحث لمتركيز عمى دراسة البطاطا   إنتاج% من إجمالي 99الربيعي الذي بمغ أيضًا نسبة   نتاجلإل

 الربيعية في محافظة طرطوس.
 ٌت اننسبٍت نًحصول انبطاطا انزبٍعٍت ين حٍث انًساحت واإلنتاجٍت فً يحافظت طزطوس. مهى . األ1جدول ن

 اننسبت

% 

ٌت  إنتاج

انبطاطا 

 اإلجًانٍت

 طن/مهـ

ٌت  إنتاج

انبطاطا 

 انزبٍعٍت

 طن/مهـ

 اننسبت

% 

انبطاطا   إنتاج

 اإلجًانٍت

 طن

  إنتاج

انبطاطا 

 انزبٍعٍت

 طن

 اننسبت

% 

يساحت 

انبطاطا 

 اإلجًانٍت

 مهكتار

يساحت 

انبطاطا 

 انزبٍعٍت

 مهكتار

 انعاو

100.5 24.6 24.8 99.76 20196 20147 99.28 820 814 2008 

100.8 25.9 26.1 99.50 32168 32007 98.71 1240 1224 2009 

100.3 25.7 25.7 99.80 30452 30391 99.49 1187 1181 2010 

101.6 26.0 26.5 99.00 38510 38123 97.43 1479 1441 2011 

99.5 16.7 16.6 98.47 29574 29121 98.93 1776 1757 2012 

100.6 28.3 28.5 98.88 58592 57937 98.26 2070 2034 2013 

100.6 25.1 25.2 99.49 56015 55727 98.93 2235 2211 2014 

100.4 28.4 28.5 99.88 63735 63656 99.51 2248 2237 2015 

100.4 20.1 20.1 99.19 50909 50499 98.78 2539 2508 2016 

100.2 21.9 22.0 99.73 55597 55448 99.53 2536 2524 2017 
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 النتائج:
 اإلنتاجية.طرطوس بمختمف الفترات  لمحصول البطاطا االجمالي في محافظة (2)في الجدول  ةعمى البيانات المبين سيتم االعتماد

 وانتكانٍف وانًزدود  نتاجفً يحافظت طزطوس ين حٍث انًساحت واإل . بٍاناث يحصول انبطاطا2انجدول 

 )نٍزة سورٌت( انكهفت نهكغ انًزدود )كغ( (كغ)  اإلنتاج كتار(مه)انًساحت  انعاو

1990 2822 48291 17564 5.40 

1991 2350 42057 17836 5.69 

1992 2094 38854 18555 5.83 

1993 1185 21804 18416 4.64 

1994 1089 34641 19143 5.32 

1995 999 33602 33669 6.14 

1996 1122 33131 29555 7.91 

1997 942 28237 28767 7.37 

1998 1154 29672 25712 8.9 

1999 1377 35333 25614 8.3 

2000 1341 33776 25189 8.26 

2001 946 24215 25597 7.55 

2002 1000 25071 25071 8.29 

2003 892 21684 24323 8.1 

2004 798 19220 24076 8.39 

2005 877 19296 25645 8.71 

2006 778 21062 27072 8.65 

2007 743 15853 21336 9.82 

2008 820 20196 24196 15.71 

2009 1240 32168 25942 10.56 

2010 1187 30452 25655 13.27 

2011 1479 38510 26038 11.06 

2012 1776 29574 16650 18.35 

2013 1939 56602 29190 26.27 

2014 2111 57320 28880 42.43 

2015 2248 63735 28352 59.41 

2016 2539 50909 20051 83.8 

2017 2536 55597 21923 86.25 

2018 2642 62483 23650 110.24 

 :)ىكتار( من حيث المساحة -1
حيث يتبين لنا اتجاه  2016ولغاية  1990محافظة طرطوس خالل الفترة من ( تطور المساحة المزروعة بالبطاطا في 1يبين الشكل )

 1994من عام  ومن ثم استقرت المساحة المزروعة لفترة زمنية طويمة نسبياً  1994ولغاية  1990المساحة إلى االنخفاض خالل الفترة 
ن المساحة المزروعة قد استمرت بالزيادة حتى أت والالف 2018ولغاية عام  2008لتعاود االرتفاع ثانية بعد عام  2008ولغاية عام 

التي مرت بيا  باألزمةبعد حصول األزمة في سورية وقد يعود ذلك لكون محافظة طرطوس من المحافظات التي لم تتأثر بشكل مباشر 
 البالد. 
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 2018ونغاٌت  1990خالل انفتزة  طزطوس. دراست االتجاه انعاو نهًساحت انًزروعت فً يحافظت 1انشكم 

( كانت خارج مجال 3الجدول )( ACوعند دراسة دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي ُوجد أن معامالت دالة االرتباط الذاتي )
رج مجال الثقة حتى الفترة ( فيي تبقى خا3الجدول )( PACأما بالنسبة لمعامالت دالة االرتباط الجزئية ) ،الثقة خالل الفترة األولى

ىذه النتيجة تم اختبار  الثالثة. وبالتالي ىناك نوع من عدم االستقرار في المساحة المزروعة بالبطاطا خالل الفترة المدروسة. ولمتأكد من
 .السمسمة من خالل الجذر األحادي لموقوف عمى وجود االستقرار من عدمو في المساحة المزروعة راستقرا

 دانت االرتباط انذاتً واالرتباط انذاتً انجزئً نعٍنت اندراست. 3انجدول 

 
، 0.05عن  Augmented Dickey-Fuller Test Equationالتخاذ القرار تم اعتبار  السمسمة مستقرة عندما تقل قيمة اختبار 

من مستوى    أكبروىي  0.419تساوي  prob( نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغير المساحة حيث نالحظ أن قيمة 4يوضح الجدول )
السمسمة الزمنية خالل الفترة المدروسة، يعود سبب عدم  العدمية التي تقول بعدم استقراروبالتالي نقبل الفرضية  0.05الداللة البالغ 

منية في الفترة ما االستقرار خالل الفترة األخيرة من السمسمة ىو وجود األزمة في سورية ولذلك سيتم تحميل الفروق بين قيم السمسمة الز 
 .2011وفي الفترة ما بعد عام  2011قبل عام 

 انسهسهت ين خالل طزٌقت انجذر األحادي نهًساحت انًزروعت فً ينطقت اندراست . اختبار استقزار4انجدول 
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-Augmented Dickeyباختباربق الكشف عنيا تم القيام ألسباب تتعمق بوجود الفروق الوىمية أحيانا والتي ال يستطيع االختبار السا
Fuller Test Equation with break point  االختبارات المستخدمة في السالسل الزمنية لموقوف عمى وجود  أىم الذي يعد من

 (.5الفروق الحقيقية بين بيانات ما قبل نقطة زمنية معينة وما بعدىا الجدول )
  عهى وجود انفزوق انحقٍقٍت بٍن بٍاناث انعٍنت انًدروست. نهوقوف  Augmented Dickey-Fuller. اختبار 5انجدول 

 
من القيمة المطمقة المقابمة    أكبرىي  Augmented Dickey-Fuller test statistic ـمن الجدول السابق نالحظ أن القيمة المطمقة ل

وبالتالي الفروق بين قيم المساحات المزروعة قبل األزمة وبعد األزمة دالة  0.05من    أقل probن قيمة أ% كما 10% و5% و1ل 
عميو يمكن القول: نرفض الفرضية األولى التي تقول" ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين المساحات  وبناءً  إحصائياً 

التي تقول "يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين المساحات المزروعة بالبطاطا قبل األزمة وبعدىا" ونقبل الفرضية البديمة 
 المزروعة بالبطاطا قبل األزمة وبعدىا"

 : (كغ) من حيث اإلنتاج -2
عمى  متناقصاً  عاماً  اتجاىاً  2016ولغاية  1990محافظة طرطوس من البطاطا في خالل الفترة من   إنتاج( تطور 2يبين الشكل )

وتغير ىذا المنحنى إلى اتجاه تصاعدي خالل الفترة الالحقة من  ،2015مثل عام   األعوام في بعض   نتاجاإل الرغم من وجود زيادة في
  .2018ولغاية  2007عام 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

production

 
 2018ونغاٌت  1990خالل انفتزة ين  فً يحافظت طزطوس( كغ)انبطاطا   . دراست االتجاه انعاو إلنتاج2انشكم 
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( كانت خارج مجال 6( الجدول )ACدراسة دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي ُوجد أن معامالت دالة االرتباط الذاتي )وعند 
( فيي تبقى خارج مجال الثقة حتى الفترة 6( الجدول )PACأما بالنسبة لمعامالت دالة االرتباط الجزئية ) ،الثقة خالل الفترة األولى

البطاطا خالل الفترة المدروسة. ولمتأكد من ىذه النتيجة تم اختبار استقرارية   إنتاجلي ىناك نوع من عدم االستقرار في الرابعة. وبالتا
 البطاطا في منطقة الدراسة.  إنتاجالسمسمة من خالل الجذر األحادي لموقوف عمى وجود االستقرار من عدمو في 

 فً ينطقت اندراست)طن( انبطاطا   نتاجانسهسهت ين خالل طزٌقت انجذر األحادي إل . اختبار استقزار6انجدول 

 
، 0.05عن  Augmented Dickey-Fuller Test Equationالتخاذ القرار تم اعتبار السمسمة مستقرة عندما تقل قيمة اختبار 

من مستوى    أكبروىي  0.6538تساوي  probمة حيث نالحظ أن قي  نتاج( نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغير اإل7يوضح الجدول )
وبالتالي نقبل الفرضية العدمية التي تقول بعدم استقرارية السمسمة الزمنية خالل الفترة المدروسة، ربما يعود سبب  0.05الداللة البالغ 

فروق بين قيم السمسمة الزمنية في الفترة عدم االستقرار خالل الفترة األخيرة من السمسمة ىو وجود األزمة في سورية ولذلك سيتم تحميل ال
 .2011وفي الفترة ما بعد عام  2011ما قبل عام 

 

 فً ينطقت اندراست  نتاجانسهسهت ين خالل طزٌقت انجذر األحادي نإل . اختبار استقزار7انجدول 

 
 Augmentedألسباب تتعمق بوجود الفروق الوىمية أحيانا والتي ال يستطيع االختبار السابق الكشف عنيا تم القيام باختبار 

Dickey-Fuller Test Equation with break point  االختبارات المستخدمة في السالسل الزمنية لموقوف   أىم الذي يعد من
 (.8ت ما قبل نقطة زمنية معينة وما بعدىا الجدول )عمى وجود الفروق الحقيقية بين بيانا
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نهوقوف عهى وجود انفزوق انحقٍقٍت بٍن  Augmented Dickey-Fuller Test Equation with break point. اختبار 8انجدول 

 بٍاناث انعٍنت انًدروست.

 
من القيمة المطمقة    أكبرىي  Augmented Dickey-Fuller test statisticمن الجدول السابق نالحظ أن القيمة المطمقة ل 

قبل األزمة وبعد األزمة دالة   نتاجوبالتالي الفروق بين قيم اإل 0.05من    أقل probن قيمة أ% كما 10% و5% و1المقابمة ل 
ائية ما بين كميات عميو يمكن القول: نرفض الفرضية الثانية التي تقول" ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحص وبناءً  إحصائياً 

من البطاطا قبل األزمة وبعدىا" ونقبل الفرضية البديمة التي تقول "يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين كميات   نتاجاإل
 من البطاطا قبل األزمة وبعدىا"   نتاجاإل
 :المردود )كغ(من حيث  -3

الحظ التذبذب يحيث  2018ية اولغ 1990البطاطا في محافظة طرطوس خالل الفترة من   إنتاج( تطور الغمة من 3يبين الشكل )
 الكبير في الغمة خالل الفترة المدروسة طوال الفترة المدروسة مما يشير إلى عدم االستقرار الكبير في ىذه السمسمة.
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 2018ونغاٌت  1990خالل انفتزة ين  فً يحافظت طزطوس )طن/مهكتار( انبطاطا نًزدود. دراست االتجاه انعاو 3انشكم 

( كانت خارج 9الجدول )( ACوعند دراسة دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي ُوجد أن معامالت دالة االرتباط الذاتي )
( فيي خارج مجال الثقة خالل 9الجدول )( PACأما بالنسبة لمعامالت دالة االرتباط الجزئية ) ،مجال الثقة خالل الفترة األولى

. وبالتالي ىناك نوع من عدم االستقرار في غمة البطاطا خالل الفترة المدروسة. ولمتأكد من ىذه النتيجة قمنا الفترة األولى أيضاً 
 باختبار جذر الوحدة لموقوف عمى وجود االستقرار من عدمو في الغمة المدروسة.



 

Mohamad et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 176-188 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 188-176(:5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  محمد  184

 

 

 االرتباط انذاتً واالرتباط انذاتً انجزئً نعٍنت اندراست. دانت 9انجدول 

 
، 0.05عن  Augmented Dickey-Fuller Test Equationالتخاذ القرار تم اعتبار السمسمة مستقرة عندما تقل قيمة اختبار 

من مستوى    أكبري وى 0.7437تساوي  prob( نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغير الغمة حيث نالحظ أن قيمة 10يوضح الجدول )
السمسمة الزمنية خالل الفترة المدروسة، ربما يعود سبب  العدمية التي تقول بعدم استقراروبالتالي نقبل الفرضية  0.05الداللة البالغ 

نية في عدم االستقرار خالل الفترة األخيرة من السمسمة ىو وجود األزمة في سورية ولذلك سيتم تحميل الفروق بين قيم السمسمة الزم
 .2011وفي الفترة ما بعد عام  2011الفترة ما قبل عام 

 انسهسهت ين خالل طزٌقت انجذر األحادي نهغهت فً ينطقت اندراست . اختبار استقزار10انجدول 

 
 Augmentedوالتي ال يستطيع االختبار السابق الكشف عنيا تم القيام باختبار  ألسباب تتعمق بوجود الفروق الوىمية أحياناً 

Dickey-Fuller Test Equation with break point  االختبارات المستخدمة في السالسل الزمنية لموقوف   أىم الذي يعد من
 (.11الجدول )عمى وجود الفروق الحقيقية بين بيانات ما قبل نقطة زمنية معينة وما بعدىا 

نهوقوف عهى وجود انفزوق  Augmented Dickey-Fuller Test Equation with break point. اختبار 11انجدول 

 انحقٍقٍت بٍن بٍاناث انعٍنت انًدروست.
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من القيمة المطمقة    أقلىي  Augmented Dickey-Fuller test statistic ـالحظ أن القيمة المطمقة ليمن الجدول السابق 
قبل األزمة وبعد األزمة   نتاجوبالتالي الفروق بين قيم اإل 0.05من    أكبر probن قيمة أكما  ،%10% و5% و1 منسبالمقابمة ل

عميو يمكن القول: نقبل الفرضية الثالثة التي تقول" ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين  وبناءً  ،غير دالة إحصائياً 
 من البطاطا قبل األزمة وبعدىا"  نتاجغمة اإل

 :)ليرة سورية( لمكغ من حيث التكمفة -4
الحظ استقرار يحيث  ،2018ية اولغ 1990الفترة من  البطاطا في محافظة طرطوس خالل  إنتاج( تطور تكاليف 4يبين الشكل )

 بشكل كبير في الفترة الالحقة. تصاعدياً  تقريبا ليأخذ المنحنى مساراً  2010السمسمة بشكل كبير لغاية عام 
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 2018ونغاٌت  1990خالل انفتزة ين  فً يحافظت طزطوس)نٍزة سورٌت( انبطاطا  نتكهفت إنتاج انكٍهو غزاو ين. دراست االتجاه انعاو 4انشكم 

( كانت خارج مجال 12الجدول )( ACوعند دراسة دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي ُوجد أن معامالت دالة االرتباط الذاتي )
( فيي خارج مجال الثقة خالل الفترة االولى 12الجدول )( PACأما بالنسبة لمعامالت دالة االرتباط الجزئية ) ،خالل الفترة األولى الثقة

ىذه النتيجة تم اختبار  البطاطا خالل الفترة المدروسة. ولمتأكد من  إنتاجوالثانية. وبالتالي ىناك نوع من عدم االستقرار في تكاليف 
 البطاطا في منطقة الدراسة.                      إنتاجالسمسمة من خالل الجذر األحادي لموقوف عمى وجود االستقرار من عدمو في تكاليف  استقرار

 . دانت االرتباط انذاتً واالرتباط انذاتً انجزئً نعٍنت اندراست12انجدول 
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، 0.05عن  Augmented Dickey-Fuller Test Equationتبار التخاذ القرار تم اعتبار السمسمة مستقرة عندما تقل قيمة اخ
من مستوى    أكبروىي  0.85تساوي  prob( نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغير الغمة حيث نالحظ أن قيمة 13يوضح الجدول )

 وبالتالي نقبل الفرضية العدمية التي تقول بعدم استقرارية السمسمة الزمنية 0.05الداللة البالغ 
الفترة المدروسة، ربما يعود سبب عدم االستقرار خالل الفترة األخيرة من السمسمة ىو وجود األزمة في سورية ولذلك سيتم خالل 

 2011وفي الفترة ما بعد عام  2011تحميل الفروق بين قيم السمسمة الزمنية في الفترة ما قبل عام 
 انسهسهت ين خالل طزٌقت انجذر األحادي نهتكانٍف فً ينطقت اندراست . اختبار استقزار13انجدول 

 
-Augmented Dickeyوالتي ال يستطيع االختبار السابق الكشف عنيا تم القيام باختبار  ألسباب تتعمق بوجود الفروق الوىمية أحياناً 

Fuller Test Equation with break point  خدمة في السالسل الزمنية لموقوف عمى وجود االختبارات المست أىم الذي يعد من
 (.14الجدول )الفروق الحقيقية بين بيانات ما قبل نقطة زمنية معينة وما بعدىا 

نهوقوف عهى وجود انفزوق انحقٍقٍت  Augmented Dickey-Fuller Test Equation with break point. اختبار 14انجدول 

 بٍن بٍاناث انعٍنت انًدروست.

 
من القيمة المطمقة المقابمة    ىي أقل Augmented Dickey-Fuller test statistic ـالجدول السابق نالحظ أن القيمة المطمقة لمن 

قبل األزمة وبعد األزمة غير دالة   وبالتالي الفروق بين قيم اإلنتاج 0.05من    أكبر prob% كما ان قيمة 10% و5% و1 منسبل
  لقول: نرفض الفرضية الرابعة التي تقول" ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين تكمفة إنتاجإحصائيا وبناء عميو يمكن ا

البطاطا قبل   البطاطا قبل األزمة وبعدىا" ونقبل الفرضية البديمة التي تقول" يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين تكمفة إنتاج
 األزمة وبعدىا".
 االستنتاجات:

 بالبطاطا قبل األزمة وبعدىا واإلنتاج والغمة وتكمفة اإلنتاج فروق جوىرية ذات داللة إحصائية ما بين المساحات المزروعة وجد
 التوصيات:

لممواطن السوري،  العمل عمى تحقيق االستقرار في المساحة المزروعة لما يحققو ذلك من استقرار في توفير ىذه المادة الميمة جداً 
 ومقاومة اآلفات واألمراض. اإلنتاجيةزراعة أنواع جيدة من البطاطا من حيث باإلضافة إلى 

 بأسعار مدعومة تشجع المزارعين عمى القيام بيذه الزارعة.  توفير مستمزمات اإلنتاج
 . في زيادة اإلنتاج   تساىماالعتماد عمى أساليب جديدة في زراعة البطاطا مثل الزراعة الطابقية، التي 
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Abstract 

The research was carried out to study the development of the area and 

production of potato crop in Tartous governorate during the period from 1990 

to 2018 and the most important components of the production process for this 

cultivation, by analyzing a time series that includes production, area, yield and 

costs related to this crop, and it was used to analyze this series the Stability 

Sequential Test, Dicky Fuller Test and Unit Root Test) using EVIEWS 

software. The results of the study showed that there were significant differences 

between the areas planted with potatoes, production and the cost of production 

before and after the crisis.  
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