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 الملخص
 

على بيانات أولية    اعتمادا  (،  2017/2018الموسم الزراعي )  في، منطقة االستقرار الثانية،  حماةمحافظة  ب  بحثال   ِّ ُنفذ 
( لمنطقة البحث، بهدف التوصل  2018-2004مزارع، والبيانات الثانوية للسلسلة الزمنية )  400لعينة عشوائية بسيطة قوامها  

أو الربح الصافي للمزارعين، أو المدّنية  لقيمة اإلنتاج الزراعي،    المعّظمةالمثلى  )الشتوية، والصيفية(  التركيبة المحصولية    إلى
-2016المواسم الزراعية بالفترة )  فيمع التركيبة السائدة    ة النتائجومقارنام المياه في الزراعة، أو التكاليف اإلنتاجية،  الستخد
دراسة استجابة    إلىكما هدف البحث    ( باستخدام منهج بحوث العمليات، أسلوب البرمجة الخطية بطريقة السمبلكس.2018

مساحات    إلىالزمن المتوقع للوصول  والشتوية على مستوى منطقة البحث، لمعرفة    عرض توليفة محاصيل التركيبتين الصيفية
سرعة التعديل السنوية لكل محصول، واقتراح    انطالقا  من  ،التركيبة المحصولية المثلى الُموصى بها بنتائج البرمجة الخطية

 . المساحات المثلى  إلىاإلجراءات والسياسات الزراعية المناسبة للوصول  
،  حماةالتي تستخدم الموارد الطبيعية المتاحة بمحافظة  -  الناتجة  أفضل التراكيب المحصولية المثلى  النتائج أن  بّينت

االحتياجات الرئيسة للسكان  بتوفيرتحقيق األهداف الوطنية في  وتسهم وتوافقضمن معدالت التجدد السنوية،  ،المياهوال سيما 
المتن الزراعية  السلع والمنتجات  المزارعين بتحقيق أكبر هامش ربح ممكن من أنشطتهم  و وعة، دون أن تتعارض  من  أهداف 

 لقيمة اإلنتاج الزراعي.  المعّظمةهي التركيبة المحصولية )الصيفية، والشتوية(   -الزراعية

،  طقة البحث بمن  وبناء  على نتائج البرمجة الخطية فالتركيبة المحصولية الشتوية المثلى المعّظمة لقيمة اإلنتاج الكلي
( مليون ليرة سورية تقريبا ، من خالل زراعة كامل المساحة الشتوية  90,593كلي تبلغ )النتاج  ممكنة لل أقصى قيمة    ُتحقق  

البطاطا الربيعية،  و البصل الشتوي الذهبي،  و اليانسون،  و الكمون،  و الحمص،  و الشعير،  و   المتاحة بمنطقة البحث بمحاصيل القمح ،
(،  11,340(، )44,330(، ) 54,600(، )39,110(، )638,260(، ) 572,020: )الترتيبالثوم، والفول، بمساحات بلغت على  و 
الشعير،  و الفول،  و الكمون،  و : القمح،  كافة   ، أي يجب التوسع بزراعة المحاصيل الشتويةا  ( دونم8,780(، ) 4,610(، )36,740)
الذهبي،  و  الشتوي  الترتيب ) و اليانسون،  و الحمص،  و البصل  الربيعية بنسب بلغت على  )187الثوم، والبطاطا   ،)%140  ،)%
(118(  ،)%73(  ،)%67(  ،)%62(  ،)%55(  ،)%45( السائدة  %41(،  مساحاتها  متوسط  عن  )  في %(  ،  2016الفترة 

البحث وب  (.2018 بمنطقة  السائدة  الشتوية  المحصولية  التركيبة  مع  تبّين  المقارنة  المحصولية  ،  التركيبة  المثلى  شتوية  ال أن 
نتاج  إ %( مقارنة بقيمة  109.76لتركيبة الشتوية بنسبة )من ا، تحقق زيادة بقيمة اإلنتاج الكلي  جماليلقيمة اإلنتاج اإل  المعّظمة

%( مقارنة مع 109.82زيادة بالربح الصافي للمزارعين بنسبة )  إلى(، باإلضافة  2018-2016التركيبة الشتوية السائدة بالفترة )
%( وتكلفتها 146.59بنسبة )المعيارية  الربح الصافي للتركيبة السائدة، بالمقابل تستخدم التركيبة المثلى كميات أكبر من المياه 

 %( عن تكلفة التركيبة السائدة. 109.69اإلنتاجية أكبر بنسبة )



،  بمنطقة البحث   المعّظمة لقيمة اإلنتاج الكليلى  المث  الصيفيةالتركيبة المحصولية  البرمجة الخطية أّن    نتائجكما بّينت  
%( فقط من المساحة  40.73زراعة )  من خالل ( مليون ليرة سورية تقريبا ،  13,205كلي تبلغ )النتاج  لل أقصى قيمة  ُتحقق  

الفول السوداني،  و   البامياء،و الملوخية،  و البطيخ األحمر،  و الخيار،  و الصيفية المتاحة بمنطقة البحث بمحاصيل: البطاطا الخريفية،  
(،  6,940(، ) 31,180)  الترتيبالبصل األحمر الجاف، والذرة الصفراء، بمساحات بلغت على  و البندورة،  و الباذنجان،  و الفليفلة،  و 
، أي يجب تقليص  ا  دونم (5,470(، و)3,170(، )9,385(، )3,260(، )2,730(، )6,390(، )1,580(، ) 1,810(، ) 6,070)

الخيار،  و البصل األحمر الجاف،  و الذرة الصفراء،  و البطيخ األحمر،  و الفول السوداني،  و الفليفلة،  و الباذنجان،  و مساحات: الملوخية،  
%(  16%(، )26%(، )26%(، )35%(، )36%(، )41%(، )56%(، )57%(، )87على الترتيب )  بلغتالبامياء، بنسب  و 

قصاء كامل مساحات البطيخ األصفر، وذلك  إ(، و 2018،  2016الفترة )  فية المحصولية السائدة  عن متوسط مساحاتها بالتركيب
%( نسبة زيادة  33%( و)100لصالح زيادة مساحات المحاصيل ذات اإلنتاج الكلي األكبر قيمة: البطاطا الخريفية بنسبة )

المقارنة مع التركيبة المحصولية  وب  (.2018،  2016ترة )الف   فيمساحات البندورة عن متوسط مساحاتها بالتركيبة الصيفية السائدة  
زيادة    ُتحقق  جماليلقيمة اإلنتاج اإل  المعّظمةالمثلى  الصيفية  أن التركيبة المحصولية  ، تبّين  السائدة بمنطقة البحث  الصيفية

الربح الصافي للمزارعين بنسبة  %( مقارنة بقيمة اإلنتاج الكلي للتركيبة السائدة، وزيادة ب18.57بقيمة اإلنتاج الكلي بنسبة )
%(  14.61بنسبة )  المعياريةوفرا  بكميات المياه    ُتحقق %( مقارنة بالربح المحقق من التركيبة الصيفية السائدة، كما  39.87)

التركيبة  %( بالتكاليف اإلنتاجية عن تكاليف  8.32لتركيبة الصيفية السائدة، مقابل زيادة قدرها )ل  المعيارية مقارنة بكميات المياه  
 السائدة. 

-2004الفترة )  فينتائج دراسة استجابة العرض لتوليفة محاصيل التركيبة المحصولية )الشتوية، والصيفية(  بّينت  و 
تعديال    (،2018 أسرع  الصيفية  المحاصيل  بمحافظة   أن  الشتوية  السنوية    إذ   ؛حماةمن  االستجابة  سرعة  معامالت  بلغت 

التكلفة اإلنتاجية المرتفعة للمحاصيل الصيفية بالمقارنة مع الشتوية، وبالتالي  حيث بالمقارنة مع الشتوية،   أكبرلمحاصيلها قيما   
  مخاطرة. كونها أكبر من حيث الأدّق، لفإن قرار المزارعين بزراعة المحصول الصيفي يكون 

، باإلضافة  المستقلة  ، تبعا  لتأثير مجموعة من العواملبمنطقة البحثالصيفية والشتوية بسرعة التعديل السنوية    المحاصيل   لفت اخت 
موقعها تختلف تلك المحاصيل من حيث  حيث  ،  االقتصادية   وأهميتهبحسب المحصول وطبيعته  اختالف حجم ذلك التأثير    إلى

  في اختالف إمكانية زراعتها بأكثر من عروة    إلىمخططة؛ باإلضافة  الضمن مجموعة المحاصيل المخططة "كالقمح" أو غير  
معدل   في   أثر  لهتوليفة المحاصيل المدروسة أيضا     ضمنبزراعة محاصيل معينة  المزارعين  اختالف خبرة    إن  الموسم نفسه، كما  

   .حماة المزارعين بمحافظة  عندمحصول  االستجابة السنوية للتغيير لكل 
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Abstract 
 

 The research was conducted in Hama Governorate, second stability zone, during 

agricultural season (2017/2018), based on primary data for a random sample of 400 farmers, and 

secondary data for the time series (2004-2018). Aimed to reach optimal cropping pattern (winter 

and summer), which maximizes total Agricultural production value, or farmers’ net profit, or 

Minimizes water use in agriculture, or production costs, and comparison the results with the 

prevailing cropping pattern during agricultural seasons during period (2016-2018) using 

Operations Research methodology, Linear Programming manner, Simplex method. The research 

also aimed to study Supply Response for crops of summer and winter cropping pattern at research 

area level, to know the expected time to reach the areas of the optimal cropping pattern 

recommended by the results of linear programming, based on the speed of the annual adjustment 

of each crop, and to suggest appropriate agricultural procedures and policies to reach the optimal 

areas . 

The results showed that the best resulting optimal cropping patterns , which use the available 

natural resources in Hama Governorate, especially water; Within the annual renewal rates, 

consistent with and contributing to achievement of national goals by securing the population’s 

main needs of various commodities and agricultural products, without conflicting with the 

farmers’ goals of achieving largest possible profit margin from their agricultural activities, which 

is the cropping pattern (summer and winter) that maximizes agricultural production value . 
Based on the results of linear programming; The optimal winter cropping pattern that maximizes 

the total value of production in research area, achieves the maximum possible total value of 

production of approximately (90,593) million Syrian pounds, by cultivating available entire 

winter area in research area with crops of wheat, barley, chickpeas, cumin, anise, golden winter 

onions, Spring potatoes, garlic, and beans, with areas respectively: (572,020), (638,260), 

(39,110), (54,600), (44,330), (11,340), (36,740), (4,610), (8,780) dunum, That means, the 

cultivation of all winter crops should be expanded: wheat, cumin, fava beans, barley, golden 

winter onions, chickpeas, aniseed, garlic, and spring potatoes, with rates reaching, respectively, 

(187%), (140%), (118%) and (73%). , (67%), (62%), (55%), (45%), (41%) of their average 

prevailing areas during the period (2016, 2018). In comparison with prevailing winter cropping 

pattern in research area, it was found that the optimal winter cropping pattern which maximizes 

total production value, achieved an increase in the total production value of winter cropping 

pattern by (109.76%) compared to total production value of prevailing winter cropping pattern 

during period (2016-2018), in addition to an increase in the net profit for farmers by (109.82%) 

compared to the net profit of the prevailing cropping pattern, on other hand, the optimal cropping 

pattern uses larger quantities of standard water by (146.59%) and its production cost is greater 

by (109.69%) than the cost of prevailing cropping pattern . 
The linear programming results also showed;  that optimal summer cropping pattern that 

maximizes the total value of production in research area, achieves the maximum possible total 

value of production of approximately (13,205) million Syrian pounds, by cultivating only 

(40.73%) of available summer area in the research area with following crops: Autumn potatoes, 



Cucumbers, Red melons, Molokhia, Okra, Peanuts, Capsicum, Aubergine, Tomatoes, Dry Red 

Onions, and Yellow Corn, with areas respectively (31,180), (6,940), (6,070), (1,810), (1,580), 

(6,390), (2,730) ), (3,260), (9,385), (3,170), and (5,470) dunum, Which means that the areas for: 

Molokhia, Aubergine, Capsicum, Peanuts, Red Watermelon, Yellow Corn, Dry Red Onions, 

Cucumbers, and Okra must be reduced by a rates reaching respectively: (87%), (57%), (56%), 

(41%), (36%), (35%), (26%), (26%), (16%) than their average areas in prevailing cropping 

pattern during the period (2016, 2018), and exclusion all areas of Yellow Watermelon, in favor 

of increasing areas for the largest total production value crops which are: Autumn Potatoes by 

(100%) and (33%) for Tomato areas over their average area in the prevailing summer cropping 

pattern during the period (2016, 2018). In comparison with prevailing summer cropping pattern 

in the research area, it was found that the optimal summer cropping pattern which maximizes 

total production value, achieving an increase in total production value by (18.57%) compared to 

total value of prevailing cropping pattern, and an increase in farmers' net profit by (39.87%) 

compared to achieved profit from prevailing one, as well as achieving a savings in standard water 

quantities by (14.61%) compared to the standard water quantities of prevailing summer cropping 

pattern, and an increase of (8.32%) in production costs over the costs of the prevailing one . 
The results of supply response study for cropping pattern (winter and summer) crops during the 

period (2004-2018) showed that summer crops were Faster modification than winter crops in 

Hama Governorate, where annual response speed coefficients for their crops reached greater 

values compared to winter ones, where the high production cost of summer crops compared to 

winter, and therefore the farmers' decision to plant summer crops is riskier and more accurate . 
As it turns out; The difference in summer and winter crops in their annual adjustment's speed in 

research area, due to effect of a set of independent factors, in addition to difference in the size of 

that effect according to crop, its nature and its economic properties, as these crops differ in terms 

of their location within group of planned crops “such as Wheat” or unplanned on one hand; In 

addition to the difference in possibility of planting it more than one time during same season on 

the other hand, and difference in farmers' experience in cultivating certain crops within the 

collection of studied crops; also has an effect on the annual response rate to change for each crop 

by farmers in Hama Governorate . 
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