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الملخص:
ُتعــّد الزيــوت النباتّيــة مصــدرًا جّيــدًا للطاقــة، وهــي ذات أهمّيــة اقتصاديــة بالغــة، فباإلضافــة إلــى اســتهالكها 
بشــكٍل كبيــر فــي النمــط الغذائــي الســائد فــي ســورية، تدخــل الزيــوت النباتّيــة فــي الكثيــر مــن الصناعــات الغذائّيــة 
والتحويلّيــة، وتشــير اإلحصــاءات إلــى زيــادة كمّيــة االســتهالك المحّلــي مــن الزيــوت النباتّيــة فــي ســورّية وبالتالــي 
ــة، هــدف البحــث إلــى تقديــر دالــة الطلــب االســتهالكي علــى  زيــادة حجــم الــواردات الّســورية مــن الزيــوت النباتّي
الزيــوت النباتّيــة ووصــف العالقــة بيــن التغّيــرات الحادثــة فــي كل مــن الكمّيــة المســتهلكة مــن الزيــوت النباتيــة 
واألســعار والدخــل، وقــد اعتمــد البحــث علــى البيانــات الثانويــة مــن وزارة الزراعــة والمكتــب المركــزي لإلحصــاء 
باإلضافــة إلــى البيانــات األولّيــة المأخــوذة مــن عّينــة عشــوائية بســيطة مكّونــة مــن 191 مســتهلكًا فــي مدينــة 
أشــهر،  ثالثــة  كل  دوري  وبشــكٍل  كامــل  عــام  لمــدة  لديهــم  المدروســة  المتغّيــرات  متابعــة  تّمــت  دمشــق 
)مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2012 حتــى الربــع الثالــث مــن عــام 2013(، كمــا اعتمــد البحــث علــى أســاليب 
التحليــل اإلحصائــي الوصفــي باإلضافــة إلــى التحليــل الكّمــي والقياســي لتقديــر دوال الطلــب علــى الزيــوت النباتّيــة 
واشــتقاق المرونات الّســعرية والتقاطعّية والدخلية، وقد أظهر البحث أّن المرونة الّســعرية للزيوت النباتية عمومًا 
بلغــت 0.2258، والمرونــة الدخليــة 0.1782، وقــد ثبــت معنوّيــة المرونــات التقاطعّيــة بيــن زيــت عبــاد الشــمس 

وزيــت فــول الصويــا كبدائــل لبعضهــا البعــض.
الكلمــات المفتاحيــة: دالــة الطلــب، المرونــة الســعرية والتقاطعّيــة والدخلّيــة، اســتهالك الزيــوت النباتّيــة، الّســلع 

البديلــة.
المقدمة:

تلعــب الزيــوت النباتّيــة دورًا أساســيًا فــي كونهــا مصــدرًا جّيــدًا للطاقــة، حيــث أّنهــا مــن أغنــى المــواد الغذائّيــة بالطاقــة، كمــا أّنهــا تحتــوي 
علــى الفيتامينــات الذائبــة فــي الدهــون، إضافــًة إلــى احتوائهــا علــى األحمــاض الّدهنيــة غيــر المشــبعة والتــي ال يســتطيع الجســم تكوينهــا، 
وكذلــك تقــوم عليهــا العديــد مــن الصناعــات الغذائّيــة والتحويلّيــة، ويفضــل أن تمثّــل الّطاقــة التــي يحصــل عليهــا اإلنســان مــن الزيــوت 

النباتّيــة والحيوانّيــة 25% مــن إجمالــي الطاقــة المطلوبــة لإلنســان، ويجــب أال تقــل عــن %1.
تختلــف الزيــوت النباتّيــة فــي جودتهــا حســب احتوائهــا علــى نســب عاليــة مــن األحمــاض الّدهنيــة غيــر المشــبعة، وخلّوهــا مــن األحمــاض 
الّدهنيــة الّضــارة مثــل حمــض األورســيك )محمــد، 1993(. وللزيــوت النباتّيــة أهمّيــة اقتصاديــة بالغــة فــي المجتمــع الســوري، فباإلضافــة 
إلــى االســتهالك المباشــر، تدخــل الزيــوت النباتّيــة فــي الكثيــر مــن الصناعــات، وحســب وزارة الزراعــة الســورية تُقــّدر المســاحات المزروعــة 
بالمحاصيــل الزيتّيــة بنحــو 244.5 ألــف هكتــار عــام 2010. وحســب بيانــات المكتــب المركــزي لإلحصــاء زاد االســتهالك الفــردي مــن 
1.69 كــغ شــهريًا عــام 2004 إلــى نحــو 2.2 كــغ شــهريًا عــام 2010، وتشــّكل نســبة مــا ينفقــه المســتهلك الســوري بالمتوســط علــى 
الزيوت النباتية نحو 5% من الّدخل. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أّن كمّية الزيوت النباتّية المستوردة بلغت حوالي 220.7 ألف طن 

كمتوســط للفتــرة 2002-2011، بلغــت قيمتهــا حوالــي 6.2 مليــار ليــرة.
وقــد ذكــر كل مــن  )1995( Sadoulet and Alain و)Perali )2003 أّنــه يمكــن تقديــر المرونــات الّســعرية والدخليــة مــن دوال 

lnQi = αi + ∑ Eij ln Pj/P + ηi  ln y/P + ∑ bik  ln zk   :الطلــب ذات الشــكل التالــي
حيث : lnQi الكمّية المشتراة من السلعة i للفرد، pj = سعر السلعة i وسلع أخرى j مختارة والتي تكون إما استبدالية أو مكملة،

 1

المقداد  وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(:27-38. كانون األول/ديسيمبر 2017

Al-Mikdad et al-Syrian Journal of Agricultural Research 4(4): 27- 38. December 2017



28 المقداد  وآخرون- المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(:27-38. كانون األول/ديسيمبر 2017

Al-Mikdad et al-Syrian Journal of Agricultural Research 4(4): 27- 38. December 2017

y = اإلنفاق الكّلي للفرد، P = الرقم القياسي ألسعار المستهلك ، Eij = المرونات  السعرّية المباشرة والتقاطعّية، ni =  المرونة الدخلية،
zk = خصائــص األســرة، الزمــن )مــن أجــل األخــذ باالعتبــار التغّيــر فــي األنمــاط االســتهالكّية ، توزيــع الّدخــل ونوعّيــة المنتجــات( 

.zk  مرونــة الطلــب بالنســبة لـــ =  bik ،ومتغّيــرات خارجّيــة أخــرى
ورّكزت دراســة العلي، )2008( على متغّيرات اجتماعية واقتصادية شــملت حجم األســرة، ومســتوى تعليم ربِّ األســرة، وعمر ربِّ األســرة، 
ونــوع المســكن الــذي تقطــن بــه األســرة. وتــّم اختبــار ثــالث صــور لدالــة الطلــب علــى الغــذاء هــي الّصــورة الخطّيــة واللوغاريتميــة المزدوجــة، 

وشــبه اللوغاريتميــة لتقديــر مرونــة الدخــل والمرونــة الســعرّية.
كمــا ذكــر قاســم وآخــرون، )2011( أّن اإلنتــاج المحّلــي مــن الزيــوت الغذائّيــة فــي الوطــن العربــي يغطــي حوالــي 33.61% فقــط مــن 
االحتياجــات االســتهالكية خــالل الفتــرة )2006-2008(، مّمــا يجعــل االعتمــاد علــى االســتيراد لمواجهــة العجــز فــي اإلنتــاج أمــرًا البــّد 

منــه ويكّبــد موازيــن المدفوعــات لتلــك الــّدول أعبــاًء كبيــرة.
أشــارت عيــد، )1991( فــي دراســتها إلــى أّن مرونــة الطلــب الســعرّية والدخلّيــة لزيــت بــذرة القطــن، وكذلــك المرونــة العبورّيــة بيــن زيــت 
بــذرة القطــن والّســمن الصناعــي النباتــي بلغــت نحــو -23.5، 0.48، -26.2، علــى التوالــي ممــا يعنــي أّن الطلــب علــى زيــت بــذرة 
القطــن طلــب مــرن، وُيعتبــر زيــت بــذرة القطــن مــن الّســلع الضرورّيــة وأّن الّســمن الصناعــي النباتــي ليــس بديــل جّيــد لزيــت بــذرة القطــن 

بــل يكونــان ســلعتان مكملتــان.
وقــام الصوالحــي وآخــرون، )1995( بتقديــر مرونــة الطلــب الســعرّية والدخلّيــة للزيــوت النباتّيــة فبلغــت 0.32-0.13 علــى التوالــي، ممــا 
يعني أّن الطلب على الزيوت النباتّية طلب مرن، وأّن الزيوت النباتّية ســلعة ضرورّية في الغذاء. وقّدر ســليمان، )1999( في دراســته 
المرونــة اإلنفاقيــة لمجموعــة الزيــوت والدهــون وفقــًا لبيانــات بحــث ميزانّيــة األســرة لعامــي 1990-1991، وعامــي 1996-1995، 

فاّتضــح أّنهــا بلغــت لمجموعــة الزيــوت والدهــون 0.7، و0.3 بالريــف، وبلغــت نحــو 0.5، و0.4 فــي الحضــر علــى التوالــي.
وأوضحــت الّدراســة التــي قــام بهــا ســليم، )2001( أّن مجموعــة الزيــوت والدهــون بــكّل مــن الحضــر والريــف فــي مصــر بلغــت قيمــة 
المرونــة اإلنفاقيــة لهــا نحــو 0.87، 0.85، مــن خــالل بيانــات بحــث ميزانّيــة األســرة 1981-1982، بينمــا بلغــت 0.79، 0.85 لعــام 

1990-1991، ونحــو 0.98، 0.88 ببحــث ميزانيــة 1996-1995.
وفــي دراســٍة أخــرى قــام بهــا معهــد التخطيــط القومــي )1991( قُــّدر حجــم االســتهالك المتوقــع فــي ضــوء معادلــة اإلّتجــاه العــام لالســتهالك 
المحلــي مــن الزيــوت خــالل الســنوات 1995-2000-2005، بنحــو 630، 685، 739 ألــف طــن علــى التوالــي، وذلــك مــا يعطــي 

داللــًة علــى اســتمرار معــّدالت الزيــادة فــي االســتهالك المحّلــي مــن الزيــوت.
كمــا توّقعــت دراســة المجالــس القوميــة المتخصصــة، )2001( أّن يرتفــع متوســط اســتهالك الفــرد الســنوي مــن الزيــوت النباتّيــة فــي مصــر 

فــي ضــوء التزايــد المســتمر فــي تعــداد الّســكان.
مشكلة البحث:

زادت كمّيــة االســتهالك المحلّــي مــن الزيــوت النباتّيــة فــي ســورية بســبب الوعــي الّصحــي مــن جهــٍة، وزيــادة عــدد الّســكان مــن جهــٍة أخــرى، 
نتاجهــا ولكــن ليــس بمقــدار الزيــادة الحاصلــة فــي الطلــب، مــا أّدى إلــى اّتســاع  وزاد كّل مــن المســاحات المزروعــة بالمحاصيــل الزيتّيــة واإ
الفجــوة بيــن االســتهالك واإلنتــاج، وزيــادة حجــم الــواردات الّســورية مــن الزيــوت النباتّيــة ممــا يشــّكل عبئــًا علــى ميــزان المدفوعــات الّســوري، 
األمــر الــذي يدعــو إلــى دراســة الطلــب االســتهالكي علــى الزيــوت النباتّيــة، باعتبارهــا خطــوة أساســية فــي التخطيــط الســليم للكمّيــات التــي 

يجــب إتاحتهــا فــي األســواق المحلّيــة وأســعارها.
يهدف البحث إلى دراسة الطلب االستهالكي على الزيوت النباتّية في سورّية من خالل:

- إلقــاء الضــوء علــى أهــم المتغيــرات االقتصاديــة المتعلقــة بالزيــوت النباتيــة فــي ســورية )مســاحة المحاصيــل الزيتيــة المزروعــة، كميــات 
اإلنتــاج، كميــات االســتهالك ونســب االكتفــاء الذاتــي، الصــادرات والــواردات، اإلنفــاق علــى شــراء الزيــوت، األســعار(.

- وصف العالقة بين التغيرات الحادثة في كل من الكمية المستهلكة من الزيوت النباتية واألسعار والدخل.
- تقديــر دالــة الطلــب االســتهالكي الفــردي علــى الزيــوت النباتيــة لــدى المســتهلك الســوري، واشــتقاق المرونــات الســعرية والتقاطعيــة 

والدخليــة وتفســيرها.
مواد البحث وطرائقه:

يعتمــد البحــث علــى البيانــات الثانوّيــة المنشــورة وغيــر المنشــورة لــوزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، والمكتــب المركــزي لإلحصــاء، 
وبحــوث ميزانّيــة األســرة، باإلضافــة إلــى البيانــات األولّيــة مــن اســتمارة اســتبيان تــّم جمعهــا مــن عّينــة عشــوائّية بســيطة مــن المســتهلكين 
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فــي مدينــة دمشــق بلــغ حجمهــا 191 مســتهلكًا، وتــّم متابعــة تطــّور متغّيــرات الّدراســة )الكمّيــات المســتهلكة، األســعار، الدخــول( لديهــم 
خــالل فتــرة عــام كامــل بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر )مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2012 حتــى الربــع الثالــث مــن عــام 2013(.

واعتمــد البحــث علــى أســاليب التحليــل اإلحصائــي الوصفــي والكّمــي كالمتوســطات واالنحــدار البســيط والمتعــدد لتقديــر معامــالت اإلتجــاه 
العــام، ومعامــالت دالــة الطلــب االســتهالكي علــى الزيــوت والمرونــات الســعرّية والتقاطعّيــة والدخلّيــة.

ــات تلــك الســلعة التــي يرغــب الفــرد بالحصــول عليهــا ويســتطيع شــراءها عنــد مســتويات  ــر الطلــب الفــردي علــى ســلعة مــا عــن كمّي يعّب
مختلفــة مــن األســعار خــالل فتــرة مــن الزمــن )Diulio and Salvatore, 1996(، وبالتالــي يمكــن صياغــة دالــة الطلــب كمــا يلــي:  

Qdi = f)Pi, Pj, y/N, z(
حيــث أّن : Qdi الكمّيــة المطلوبــة للفــرد مــن الســلعة i ،pi ســعر الســلعة، pj ســعر الســلع البديلــة والمكملــة، N عــدد الســكان، y الدخــل،

 z الخصائص الفردية، الخصائص السكانّية )الديموغرافية(، متغّيرات خارجّية أخرى.  
كما استخدم )Huang and  Raunikar, 1984( النموذج التالي للتعرف على مرونات الطلب على الغذاء: 

Ln Q = a0 + a1 ln d + a2 ln p + a3 ln y + a4 ln y2

حيث : a0, a1, a2, a3, a4   مقدرات النموذج، d = المتغّير السكاني، p = السعر، y = الدخل.
ومّيز )Hoffman and Binger, 1998( بين الّسلع ووضعوها في تصنيفات حسب مرونتها كما يلي:  

1- من حيث المرونة السعرّية:  Eii > 1 طلب مرن، Eii > 1 طلب غير مرن، وتأخذ اإلشارة السالبة دومًا 
2- من حيث المرونة التقاطعّية: Eij > 0  سلع بديلة، وEij  > 0 سلع مكملة. 

.Eij > 0 ضرورية(، وسلعة دنيا عندما Eij > 1 ، كمالية Eij > 1( Eij > 0 3- من حيث المرونة الدخلّية: سلعة عادية عندما
كما تّم التأكد من خلّو البيانات المستخدمة من المشاكل القياسية من خالل اختبار D.W( Durbin-Watson( للكشف عن مشكلة 

.)Gujarati, 2004( و )للكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين )عبد القادر، 2000 White test االرتباط الذاتي، واختبار وايت
النتائج:

1- تطور مساحة المحاصيل الزيتية المزروعة في سورية:
يبّيــن الشــكل )1( التالــي تطــّور المســاحات المزروعــة بالمحاصيــل الزيتيــة فــي ســورية مــع الزمــن )x( خــالل الفتــرة 2011-2002 
ويتّضــح أّن هنــاك اتجاهــًا عامــًا تصاعديــًا للمســاحة عبــر الزمــن، وبلغــت هــذه المســاحة أدناهــا عــام 2002 ووصلــت إلــى 730.5  ألــف 
هكتــارًا، فــي حيــن بلغــت أقصاهــا وهــو 872.9 ألــف هكتــارًا عــام 2011، وكان متوســط الزيــادة فــي المســاحة 7927 هكتــارًا ســنويًا كمــا 

هــو موّضــح فــي الشــكل )1(.

   

 المصدر: وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة.
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2- اإلنتاج المحلي من الزيوت النباتّية:
يوّضــح الشــكل )2( تطــّور اإلنتــاج )q( المحّلــي مــن مجمــوع الزيــوت النباتّيــة مــع الزمــن )x(، حيــث كان هنــاك اتجاهــًا عاّمــًا تصاعديــًا 
لإلنتــاج بزيــادة قــدره 9.2 ألــف طنــًا ســنويًا، وكان أدنــى إنتــاج عــام 2003 وبلــغ 216.5 ألــف طــن، بينمــا بلــغ اإلنتــاج حــده األقصــى عــام 
2006 وبلــغ 378.7 ألــف طــن. ومــن الجديــر بالذكــر أّن اإلنتــاج المحلّــي مــن زيــت الزيتــون يشــّكل الجــزء األكبــر مــن اإلنتــاج المحلــي 
للزيــوت النباتّيــة عمومــًا، وهــو يمثــل نحــو 58.6% منهــا، وقــد تزايــد اإلنتــاج الّســنوي مــن زيــت الزيتــون بمتوســط 5.5 ألــف طنــًا ســنويًا، 
ووصــل إنتــاج زيــت الزيتــون لحــّده األدنــى عــام 2003 وبلــغ 111.9 ألــف طــن، ولحــّده األعلــى عــام 2006 وبلــغ 252.4 ألــف طــن. 

هــذا ومثلــت باقــي أنــواع الزيــوت النباتّيــة 41.4% مــن اإلنتــاج وتزايــد إنتاجهــا بمتوســط 3.7 ألــف طنــًا ســنويًا.

المصدر: - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة.

         - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

3- المتاح لالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي:
يبّيــن الجــدول )1( التالــي الكمّيــات المتاحــة لالســتهالك مــن الزيــوت النباتّيــة فــي ســورية خــالل الفتــرة 2002-2011 والتــي تــّم حســابها 
مــن خــالل كمّيــة اإلنتــاج المحلــي مضافــًا إليهــا الــواردات ومطروحــًا منهــا الصــادرات، وقــد تبّيــن أّن الكمّيــات المتاحــة لالســتهالك تزايــدت 
بنحــو 25.6 ألــف طــن، وبلغــت حدهــا األدنــى وهــو 284.9 ألــف طــن عــام 2002، ووصلــت إلــى حدهــا األعلــى عــام 2009 وبلغــت 
560.8 ألف طن. هذا وقد كان هناك اتجاهًا عامًا تصاعديًا في كمّية الواردات ًقّدر بمتوســط 18.6 ألف طنًا ســنويًا، أّما الصادرات 
الســورية مــن الزيــوت النباتّيــة فقــد ســّجلت ثباتــًا نســبيًا خــالل فتــرة الّدراســة بمتوســط بلــغ 32 ألــف طنــًا ســنويًا. كمــا يبّيــن الجــدول أيضــًا 
ــة والتــي بلــغ متوســطها خــالل الفتــرة 65%، ومــن الجديــر بالذكــر أّن نســبة االكتفــاء الذاتــي  نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن الزيــوت النباتّي
هــذه قــد تكــون مضللــة وال تعّبــر عــن النســبة الحقيقيــة حيــث أّن اإلنتــاج المحلّــي مــن الزيــوت النباتّيــة ال يعتمــد علــى اإلنتــاج المحلّــي مــن 
ــة، كأجــزاء  ــة المســتوردة الالزمــة لصناعــة الزيــوت النباتّي ّنمــا يعتمــد فــي جــزٍء كبيــٍر منــه علــى المــواد األولّي ــة فقــط، واإ المحاصيــل الزيتّي

القطــن والــذرة وعّبــاد الشــمس وفــول الصويــا وغيرهــا.
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الجدول )1(: الكميات المتاحة لالستهالك من الزيوت النباتية في سورية خالل الفترة 2011-2002:

نسبة االكتفاء الذاتيالمتاح لالستهالكالوارداتالصادراتكمية اإلنتاجالعام

20022194925720711752849470.77

2003216468252401409823322100.65

2004305241302111388984139280.74

2005242912461141647883615860.67

2006378747317071069264539660.83

2007217092440583470915201250.42

2008291274508901739674143510.70

2009294049354143021915608260.52

2010320733331042309645185930.62

2011298017176032227315031450.59

278402.532006.1189971.3436367.70.65متوسط الفترة

المصدر: - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة.
            - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

4- تطور أسعار الزيوت النباتية:
تزايــدت أســعار الزيــوت النباتّيــة فــي ســورّية خــالل الفتــرة 2002-2011 بمعــّدل زيــادة ســنوي بلــغ 4.8% تمثّــل حوالــي 5.4 ل.س/كــغ 

ســنويًا، لترتفــع مــن 85 ل.س/كــغ عــام 2002 إلــى 140 ل.س/كــغ عــام 2011، وهــذا مــا يوّضحــه الشــكل )3(.

المصدر: - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنو.ية، أعداد مختلفة.
            - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة
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5- االستهالك الفردي من الزيوت النباتّية:
يتّضح من الشكل )4( أّن المتوسط الشهري للكمّيات المستهلكة من الزيوت النباتّية عمومًا لم يتغّير كثيرًا خالل الفترة 2009-1998، 
فقــد تراجــع مــن 2.33 إلــى 2.05 كغ/فرد/شــهر بيــن عامــي 1998 و2004، ليعــود للتصاعــد مــن 2.05 إلــى 2.27 كغ/فرد/شــهر 

بيــن عامــي 2004 و2009.
ويتّضــح مــن الشــكل )5( أّن زيــت الزيتــون يمثّــل الجــزء األكبــر وهــو 31% مــن االســتهالك الفــردي الشــهري مــن الزيــوت النباتّيــة نظــرًا 
للنمــط الغذائــي الّســائد فــي ســورّية والــذي يعتمــد بشــكٍل كبيــر زيــت الزيتــون، ويحــّل الّســمن النباتــي بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 28% مــن 
االســتهالك الشــهري، وزيــت عبــاد الشــمس فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 21%، وُيســتهلك زيــت الــذرة بنســبة 10% مــن الزيــت النباتــي.

المصدر: - وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة. 
         - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة. 

         - المكتب المركزي لإلحصاء، مسوح ميزانية األسرة لألعوام 09-07-04-98

6- إنفاق األسرة الشهري على الزيوت النباتية ونسبته من إجمالي اإلنفاق:
يوضــح الشــكل )6( تطــّور كلٍّ مــن اإلنفــاق اإلجمالــي الشــهري لألســرة الســورية، والجــزء المخصــص منــه لإلنفــاق علــى الغــذاء، والجــزء 
المخصص لشــراء واســتهالك الزيوت النباتية، وبالمتوســط خالل فترة الّدراســة فإن 45% من إنفاق األســرة الســورية يكون موّجه للحصول 
علــى الغــذاء، ويكــون الجــزء المخصــص للزيــوت النباتّيــة نحــو 10.7% مــن اإلنفــاق علــى الغــذاء و4.8% مــن اإلتفــاق اإلجمالــي لألســرة.

المصدر: - المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
           - المكتب المركزي لإلحصاء، مسوح ميزانية األسرة لألعوام 09-07-04-98.
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7- الدراسة الميدانية:
نظــرًا للتغّيــرات الكبيــرة التــي شــهدتها الفتــرة الســابقة خــالل عامــي 2012 و2013 فــي األســعار والدخــول وأنمــاط وكمّيــات االســتهالك، 
فقــد عمــد البحــث إلــى رصــد هــذه التغّيــرات والتعــّرف علــى أثرهــا فــي تغّيــرات الطلــب االســتهالكي علــى الزيــوت النباتّيــة، مــن خــالل بيانــات 

عّينــة الّدراســة وتــّم التوّصــل إلــى مــا يلــي: 
7-1- وصف العالقة بين التغيرات في االستهالك واألسعار ومستوى الدخل في عينة البحث:

أ-الزيوت النباتية عمومًا:
ــات تتناقــص  ــن أّن هــذه الكمّي ــات المســتهلكة )q( واألســعار )p( فــي الشــكل )7( فقــد تبّي تتّضــح العالقــة العكســية بيــن الكمّي

بنحــو 0.028 كغ/فرد/شــهر لــكل 10 ل.س زيــادة فــي ســعر 1 كــغ مــن الزيــوت النباتّيــة، كمــا يبّيــن الشــكل )8( أّن هنــاك عالقــة طرديــة 
بيــن الكمّيــات المســتهلكة مــن الزيــوت النباتّيــة ومســتوى الّدخــل فــكّل زيــادة مقدارهــا 1000 ل.س فــي الّدخــل الشــهري للمســتهلك تترافــق 

مــع زيــادة فــي االســتهالك قدرهــا 0.040 كغ/فرد/شــهر.

المصدر: ُجمعت وحسبت من بيانات عينة البحث.

ب- زيت الزيتون:
الشكل )9( يبّين أّن الكمّيات المستهلكة تتناقص بنحو 0.007 كغ/فرد/شهر لكّل 10 ل.س زيادة في سعر 1 كغ من زيت الزيتون، 
كمــا يبّيــن الشــكل )10( أّن كل زيــادة مقدارهــا 1000 ل.س فــي الدخــل الشــهري للمســتهلك يرافقهــا زيــادة قدرهــا 0.030 كغ/فرد/شــهر 

فــي االســتهالك.

المصدر: ُجمعت وحسبت من بيانات عينة البحث.
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جـ- زيت الذرة:
العالقــة العكســية بيــن االســتهالك واألســعار تتّضــح فــي الشــكل )11( حيــث يتناقــص االســتهالك بنحــو 0.050 كغ/فرد/شــهر مــع كل 
زيــادة 10 ل.س فــي ســعر 1 كــغ مــن زيــت الــذرة، وُيظهــر الشــكل )12( العالقــة الطرديــة بيــن اســتهالك زيــت الــذرة ومســتوى الدخــل فــكل 

زيــادة مقدارهــا 1000 ل.س فــي الدخــل الشــهري للمســتهلك تترافــق مــع زيــادة قدرهــا 0.020 كغ/فرد/شــهر فــي االســتهالك.

المصدر: بيانات عينة البحث.

د-زيت عباد الشمس:
يبّيــن الشــكل )13( أّن معامــل االنحــدار الممثــل للعالقــة بيــن الســعر والكمّيــة يتغّيــر بعــد ســعٍر معّيــن، حيــث تتناقــص الكمّيــات المطلوبــة 
بنحو 0.020 كغ/فرد/شهر لكلِّ 100 ل.س زيادة في السعر، إال أّن هذا يستمر حتى يتجاوز السعر حاجز 275 ل.س/كغ وعندها 

تتناقص الكمّية المســتهلكة بنحو 0.360 كغ/فرد/شــهر لكلِّ 100 ل.س زيادة في الســعر.
كمــا يبّيــن الشــكل )14( أّن هنــاك عالقــة ممّيــزة أخــرى بيــن الكمّيــات المســتهلكة مــن زيــت عبــاد الشــمس ومســتوى الدخــل، فــكلِّ زيــادة 
مقدارهــا 1000 ل.س فــي الدخــل الشــهري للمســتهلك تترافــق مــع زيــادة فــي االســتهالك قدرهــا 0.100 كغ/فرد/شــهر، ويســتمر هــذا حتــى 
يتجــاوز الدخــل الشــهري 30 ألــف ل.س وعندهــا تصبــح العالقــة عكســية ويتناقــص االســتهالك بنحــو 0.200 كغ/فرد/شــهر مــع زيــادة 

الدخــل الشــهري 100 ل.س.

المصدر: بيانات عينة البحث.
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هـ- زيت فول الصويا:
يوّضــح الشــكل )15( أّن هنــاك عالقــة عكســية بيــن اســتهالك فــول الصويــا وأســعاره، إال أّنهــا طفيفــة جــدًا فــي حيــث يتناقــص االســتهالك 
بنحــو 0.003 كغ/فرد/شــهر مــع كلِّ زيــادة 10 ل.س فــي الســعر. هــذا وُيظهــر الشــكل )16( عالقــًة عكســيًة أيضــًا بيــن اســتهالك زيــت 
فول الصويا ومستوى الدخل، فكلِّ زيادة مقدارها 1000 ل.س في الدخل الشهري للمستهلك تترافق مع تناقص قدره 0.100 كغ/فرد/شهر 
فــي االســتهالك، األمــر الــذي يقودنــا إلــى التفكيــر بزيــت فــول الصويــا علــى أّنــه مــن الّســلع الّدنيــا )ســلع جيفــن( التــي يتناقــص الطلــب 
عليهــا بزيــادة الدخــل نتيجــًة الســتبدال هــذا الّســلعة مــن قبــل المســتهلك بســلٍع أخــرى ذات نوعّيــة أفضــل وفــي دراســتنا هــذه بأنــواع أفضــل 

مــن الزيــوت النباتّيــة )ســيتم التعــرف عليهــا الحقــًا لــدى دراســة دوال الطلــب علــى الزيــوت النباتّيــة(.

المصدر: بيانات عينة البحث.

7-2- التحليل الكمي لدوال الطلب على الزيوت النباتية:
مــن خــالل تتّبــع التغّيــرات فــي العوامــل والمتغّيــرات المدروســة خــالل فتــرة عــام، ولتقديــر دالــة الطلــب االســتهالكي علــى الزيــوت النباتّيــة 

عمومــًا وبالنســبة لــكلِّ نــوٍع مــن أنــواع الزيــوت النباتّيــة المدروســة فقــد تــّم االعتمــاد علــى النمــوذج التالــي:

حيث Qd : الكمّية المطلوبة من النوع المدروس من الزيوت النباتّية لغرض االستهالك المنزلي.
     P1 : سعر نوع الزيت النباتي المدروس.

     P2 : أسعار األنواع األخرى المدروسة من الزيوت النباتّية كبدائل لنوع الزيت النباتي المدروس.
        : دخل المستهلك.

وقــد اعتمــدت الّدراســة علــى النمــوذج اللوغاريتمــي المــزدوج حيــث كانــت قيمــة R2 لهــذا الشــكل أعلــى مــن النموذجيــن الخّطــي ونصــف 
اللوغاريتمــي، وتــّم االعتمــاد علــى طريقــة المرّبعــات الصغــرى العاديــة فــي تقديــر معامــالت الــدوال بعــد تحويــل البيانــات إلــى الشــكل 

اللوغاريتمــي، وكانــت المتغّيــرات المســتقّلة الّداخلــة فــي التقديــر كمــا يلــي:
P1 : سعر زيت الزيتون،  P2: سعر زيت الذرة،  P3: سعر زيت عباد الشمس،  P4: سعر زيت فول الصويا، I: دخل المستهلك،  

وكانت النتائج كما يلي:
- دالة الطلب على زيت الزيتون:

ُقّدرت دالة الطلب على االستهالكي على زيت الزيتون كما يلي:

  -3.24**            -4.7**              6.2**                                
             R2 = 0.853,   F = 63.6
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وتبّيــن مــن تقديــر دالــة الطلــب االســتهالكي علــى زيــت الزيتــون أّن المتغيــرات المســتقلة الداخلــة فــي الدالــة تشــرح مــا نســبته %85.3 
مــن التغّيــرات الحاصلــة فــي اســتهالك زيــت الزيتــون، وقــد ثبتــت معنوّيــة تأثيــر كل مــن ســعر زيــت الزيتــون والدخــل فقــط، وتشــير اإلشــارة 
الســالبة لمعامــل الســعر )المرونــة الســعرّية( إلــى العالقــة العكســية بيــن الســعر والكمّيــة المســتهلكة، وأّن زيــادة أســعار زيــت الزيتــون بنســبة 
100% تؤّدي إلى تناقص الكمّيات المســتهلكة منه بنســبة 36.22%، أّما اإلشــارة الموجبة لمعامل الدخل )مرونة الدخل( فيشــير إلى 
العالقة الطردية بين الدخل والكمّية المستهلكة، حيث أّن كل زيادة 100% في الدخل سوف يقابلها زيادة في االستهالك %46.28.

- دالة الطلب على زيت الذرة:
تأخذ دالة الطلب على زيت الذرة ألغراض االستهالك المنزلي الشكل التالي:

  -31.7**           -5.22**             7.28**                                
            R2 = 0.896 ,   F = 39.89

وتشــير قيمــة المرونــة الســعرّية إلــى أّن زيــادة ســعر زيــت الــذرة بنســبة 100% تــؤّدي إلــى تناقــص الكمّيــات المســتهلكة منــه بنســبة 
17.64%، أّمــا مرونــة الدخــل فتشــير إلــى أّن كلِّ زيــادة 100% فــي الدخــل ســوف يقابلهــا زيــادة فــي االســتهالك %8.43.

- دالة الطلب على زيت عباد الشمس:
لدى تقدير دالة الطلب االستهالكي على زيت عباد الشمس تبين أنها تأخذ الشكل التالي:

  -32.1**        -6.86**      5.66**        4.96**                               
            R2 = 0.913,   F = 65.58

ــة اإلحصائيــة لتأثيــر كلٍّ مــن ســعر زيــت عبــاد الشــمس وســعر زيــت فــول الصويــا والدخــل، ويتّضــح مــن الدالــة أّن  وقــد ثبتــت المعنوّي
المرونــة الســعرّية بلغــت )-0.1519( أي أّن زيــادة ســعر زيــت عبــاد الشــمس بنســبة 100% تــؤّدي إلــى تناقــص الكمّيــات المســتهلكة 
منه بنســبة 15.19%، بينما بلغت المرونة التقاطعّية )العالقة بين الكمّية المســتهلكة من زيت عباد الشــمس وســعر زيت فول الصويا 
كبديــل لــه( نحــو )+0.1204( ممــا يفيــد بــأّن زيــادة ســعر زيــت فــول الصويــا 100% تــؤّدي إلــى زيــادة الكمّيــة المســتهلكة مــن زيــت عبــاد 
الشــمس بنســبة 12.04%. هــذا وبلغــت مرونــة الدخــل فــي الدالــة )0.1861( ممــا يشــير إلــى أّن كل زيــادة 100% فــي الدخــل ســوف 

يقابلهــا زيــادة فــي االســتهالك %18.61.
- دالة الطلب على زيت فول الصويا:

ُقّدرت دالة الطلب على االستهالكي على زيت الزيتون كما يلي:

 -41.65**     -4.12**          3.11*      4.52**                               
            R2 = 0.889 ,   F = 50.05

يشــرح النمــوذج 88.9% مــن التغّيــرات الحاصلــة فــي الكمّيــات المســتهلكة فــي زيــت فــول الصويــا، وقــد ثبتــت المعنوّيــة اإلحصائيــة لتأثيــر 
كلٍّ مــن ســعر زيــت فــول الصويــا وســعر زيــت عبــاد الشــمس والدخــل، ويتّضــح مــن قيمــة المرونــة الســعرّية أّن زيــادة ســعر زيــت فــول 
الصويــا 100% تــؤّدي إلــى تناقــص الكمّيــة المســتهلكة منــه بنســبة 12.33%، أّمــا قيمــة المرونــة التقاطعّيــة فتشــير إلــى أّن زيــادة ســعر 
زيــت عبــاد الشــمس بنســبة 100% تــؤّدي إلــى زيــادة الكمّيــات المســتهلكة مــن زيــت فــول الصويــا بنســبة 9.27%، وبلغــت مرونــة الدخــل 

فــي الدالــة )0.0728( ممــا يشــير إلــى أّن كّل زيــادة 100% فــي الدخــل ســوف يقابلهــا زيــادة فــي االســتهالك %7.28.
- دالة الطلب اإلجمالية على الزيوت النباتّية:

بتجميــع الكمّيــات المســتهلكة مــن أنــواع الزيــوت المختلفــة لــكّل مســتهلك، وأخــذ متوســطات أســعارها المقابلــة ومســتويات الدخــل لــكّل مفــردة 
فــي العّينــة، ومــن ثــّم تقديــر دالــة الطلــب االســتهالكي اإلجماليــة علــى الزيــوت النباتّيــة، فقــد تــّم التوّصــل إلــى الدالــة التاليــة:

   -47.1**      -8.65**              5.91**                                                   

                      R2 = 0.943 ,   F = 114.9
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ويتّضــح مــن هــذه الدالــة أّن زيــادة متوســط الســعر بنســبة 100% تــؤّدي إلــى تناقــص الكمّيــات المســتهلكة مــن الزيــوت النباتّيــة بنســبة 
22.58%، فــي حيــن نجــد أّن كل زيــادة 100% فــي الدخــل يقابلهــا زيــادة فــي االســتهالك %17.82. 

التوصيات:
- االعتمــاد علــى النتائــج الســابقة فــي التخطيــط لتوجيــه االســتهالك مــن الزيــوت النباتّيــة بيــن األنــواع المختلفــة منهــا وترشــيد هــذا 

االســتهالك، مــع مراعــاة المعاييــر الصحّيــة فــي االســتهالك مــن حيــث الكمّيــات والنوعّيــات.
- وضع واّتباع بعض السياســات وخاّصًة سياســة تســعير مناســبة تحّد من اســتهالك أحد أنواع الزيوت النباتّية أو تزيد من الكمّيات 
المســتهلكة مــن نــوٍع آخــر، وذلــك حســب الكمّيــات واألنــواع المتاحــة محلّيــًا ومــن خــالل الــواردات وذلــك مــن خــالل المرونــات 

الســعرّية والدخلّيــة والتقاطعّيــة التــي تــّم الحصــول عليهــا.
ــة مــن خــالل اســتخدامها فــي  ــات المطلوبــة مــن القطــع األجنبــي الســتيراد الزيــوت النباتّي - تُفيــد النتائــج الســابقة فــي تخفيــض الكمّي

ــة. ــًا فــي أوقــات توّفرهــا مــن كّل نــوٍع مــن الزيــوت النباتّي توجيــه االســتهالك إلــى األنــواع المتوفــرة محلّي
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Abstract
The vegetable oils are a good source of energy, and are economically important. 
It is dramatically consumed in dietary patterns in Syria, in addition to the main 
role of vegetable oils in many food industries. The statistics revealed an increasing 
in domestic consumption of vegetable oils in Syria, thereby increasing amount of 
imports. This research aimed to estimate the demand function for vegetable oils, 
and to describe the relationships among changes in the amount consumed, prices, 
and income, to achieve that goal. The research has based on secondary data from the 
Ministry of Agriculture, and the Central Bureau of Statistics, in addition to the cross-
sectional data obtained from a simple random sample consisting of 191 consumers 
in Damascus. The changes in the studied variables were followed periodically, 
every three months for one year )started from the fourth quarter of 2012 to the 
third quarter of 2013(. The research based on descriptive statistical analysis as well 
as quantitative analysis to estimate the demand function for vegetable oil, and to 
derive the price, cross, and income elasticities. The study showed that the price 
and income elasticities of vegetable oils generally amounted to 0.2258, 0.1782 
respectively, and there was a significant cross elasticity between sunflower and 
soybean oils as alternatives to each other. 
Key words: demand function, price, Cross and income elasticities, Consumption of 
vegetable oils, Alternative goods.


