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الملخص:
هــدف البحــث إلــى التعــّرف علــى الوضــع الراهــن للقمــح علــى مســتوى ســورية خــالل الفتــرة )2012-2000(، 
لــى دراســة الطاقــة اإلنتاجّيــة واالســتهالكّية، وحجــم الفجــوة، ونســبة االكتفــاء الذاتــي. وكذلــك إلقــاء الضــوء علــى  واإ
متوســط نصيــب الفــرد مــن المتــاح لالســتهالك، ومتوســط الدخــل الفــردي الســنوي، والزيــادة الســنوية فــي عــدد 
الســكان، كمــا يوّضــح أهــّم العوامــل المؤثــرة علــى اإلنتــاج واالســتهالك المحلــي مــن القمــح. بّينــت نتائــج البحــث أّن 
خــط االتجــاه العــام لإلنتــاج الكلــي، والمســاحة المزروعــة، واإلنتاجيــة، هــو اتجــاه تنازلــي خــالل الفتــرة المدروســة. 
كمــا تزايــدت الكمّيــة المســتهلكة مــن القمــح خــالل الفتــرة المدروســة )2000- 2012(، حيــث بلــغ متوســط الكميــة 
المســتهلكة ســنويًا حوالــي )4084.42( ألــف طــن، بينمــا بلــغ متوســط اإلنتــاج المحلــي نحــو )4008.38( ألــف طــن 
لنفــس الفتــرة. وتراوحــت الفجــوة الغذائيــة للقمــح بيــن حــد أدنــى بلــغ حوالــي )17.3( ألــف طــن عــام 2000 بدايــة 
السلســة الزمنيــة، وحــد أقصــى بلــغ نحــو )1660( ألــف طــن فــي عــام 2009 وهــو العــام الــذي بلــغ فيــه االســتهالك 
أقصــى معدالتــه فــي السلســلة الزمنيــة المدروســة، بينمــا تراوحــت نســبة االكتفــاء الذاتــي بيــن حــدٍّ أدنــى بلغــت 
حوالــي )69.04(% عــام 2009 وحــد أقصــى بلغــت حوالــي )131.03(% عــام 2007 بمتوســط قــدر بنحــو 
)99.1( % خــالل الفتــرة )2000- 2012(. وبّينــت النتائــج أّن كمّيــة االســتهالك المحلــي للقمــح تتأثــر معنويــًا 
ــرات فــي  بــكل مــن عــدد الســكان، ومعــدل االســتهالك الفــردي، وتفســر هــذه المتغيــرات نحــو )91(% مــن التغّي
ــًا بــكل مــن المســاحة  الكميــة المســتهلكة خــالل الفتــرة المدروســة، كمــا أن كميــة اإلنتــاج مــن القمــح تتأثــر معنوّي
المزروعــة، واإلنتاجيــة مــن وحــدة المســاحة. وتفســر هــذه المتغيــرات نحــو )95(% مــن التغيــرات فــي كميــة اإلنتــاج 
المحلــي مــن القمــح. كمــا أّن رفــع معــّدالت االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح ســوف يأخــذ فتــرة مســتقبلية ليســت بالقصيــرة 
وتدريجيــًا. حيــث أظهــرت نتائــج البحــث بــأّن أقصــى نســبة اكتفــاء ذاتــي مــن القمــح يمكــن تحقيقهــا بلغــت حوالــي 

.%)242.86(
الكلمات المفتاحية: القمح، المتاح لالستهالك، االكتفاء الذاتي، الفجوة الغذائية.

المقدمة:
يتمّيــز القطــاع الزراعــي بأهمّيتــه البــارزة بيــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، حيــث ُيعتبــر الركيــزة األساســية فــي االقتصــاد الســوري، 
فباإلضافــة إلــى أبعــاده االجتماعيــة واالقتصاديــة، فإّنــه يلعــب دورًا مهمــًا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، ويحتــّل المرتبــة الثانيــة بعــد قطــاع 
التعديــن مــن حيــث مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وقــد بلغــت التقديــرات لقيمــة اإلنتــاج الزراعــي باألســعار الثابتــة لعــام )2010( 
حوالي )239527( مليون ليرة ســورية )المكتب المركزي لإلحصاء، 2011(، وُتعتبر قضية األمن الغذائي من أهّم القضايا الرئيســية 
علــى مســتوى العالــم وخاّصــة الــدول الناميــة، حيــث أّن الزيــادة فــي إنتــاج المــواد الغذائيــة ال تــوازي الزيــادة فــي احتياجــات الســكان وأعدادهــم 
التــي تتنامــى بســرعة كبيــرة، وبذلــك أصبحــت المجاعــة وســوء التغذيــة مــن أهــّم المشــكالت التــي تعانــي منهــا هــذه البلــدان، فحوالــي الخمــس مــن 
ســكانها ال يحصــل علــى الغــذاء الكافــي لــه بالكميــات المناســبة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2006(، ومشــكلة األمــن الغذائــي لــم تعــد مشــكلة 
اقتصاديــة فحســب بــل أصبحــت قضيــة سياســية فــي المقــام األول، وذلــك ألّن التبــادل التجــاري وخاّصــًة الســلع الغذائيــة يتــّم فــي إطــار اعتبــارات 
سياســية، األمــر الــذي يتولّــد معــه مــا يســمى باالســتقطاب الدولــي، وهــذا يتفــق مــع الشــعار القائــل »مــن ال يمتلــك قوتــه ال يمتلــك حريتــه«، لذلــك 
هنــاك أهمّيــة كبيــرة للقطــاع الزراعــي فــي تأميــن الغــذاء بشــقيه النباتــي والحيوانــي )أبــو العينيــن والشيشــيني، 2009(. وُيعــّد القمــح المحصــول 
الغذائي األول في جميع أنحاء العالم، حيث يعد الخبز الغذاء الرئيس ألكثر من ثالثة أرباع سكان الكرة األرضية. ويعتمد استقرار أي بلد 
نتاًجا وتخزيًنا،  وصواًل إلى االستهالك األمثل لها )المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2000(.  وأمنه الغذائي على مدى توافر هذه المادة زراعًة واإ
وفي سورية حيث ُيعتبر القمح من أهّم الحبوب التي يعتمد عليها السوريين في غذائهم، والذي يغطي قرابة )50%( من محاصيل الحبوب 
األساســية المزروعــة فــي المنطقــة ) Belaid, 2000 (، حيــث يســتخدم بشــكٍل رئيســي فــي تغذيــة اإلنســان. ُتســتخدم األقمــاح القاســية فــي 

صناعة البرغل والشــعيرية والمعكرونة والمعجنات، وُتســتخدم نواتج مخلفات حصاد القمح في تركيب العالئق العلفية. 
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ولتحقيــق االكتفــاء الذاتــي البــّد مــن زراعــة األقمــاح عاليــة اإلنتــاج )الدبيــات والحســن، 1999 ( حيــث بلغــت المســاحة المزروعــة قمًحــا 
قامــة الســدود  ــٍة كبيــرة باإلنتــاج نتيجــة الســتصالح األراضــي، واإ عــام 2000 )1679(  ألــف هكتــار )FAO, 2000(، مــع قفــزة نوعّي
وتوافــر البــذار الجيــد المعقــم مــن جميــع األصنــاف المنتجــة والمحســنة، خاّصــًة فــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين، ونظــرًا لتوافــر 
كمّيــات تزيــد عــن حاجــة االســتهالك المحلــي، دخلــت الجمهوريــة العربيــة الســورية األســواق العالميــة للتصديــر بمنافســة كبيــرة، وأصبــح 
ــٍة واســعة مــن حيــث الخصائــص النوعيــة الجيــدة، إضافــة إلــى االلتزامــات التعاقديــة التــي أمكــن تنفيذهــا  القمــح الســوري ذا شــهرٍة عالمّي
بأوقاتهــا المحــددة. وبعــد أن كانــت ســورية مصــّدرًة للقمــح أصبحــت مســتوردة لــه، حيــث بلغــت وراداتهــا عــام 2011 )1660.4( ألــف طــن 
)وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي الســورية، 2012(، ويرجــع ذلــك إلــى عجــز الناتــج المحلــي عــن تلبيــة االحتياجــات الســكانية مــن 
القمــح واالســتهالك المتزايــد. وترجــع أهمّيــة دراســة االكتفــاء الذاتــي للســلع الرئيســية فــي ســورية إلــى زيــادة الــواردات الســورية خاصــة مــن 
القمــح، فاالعتمــاد علــى الــدول األخــرى يهــدد األمــن السياســي الســوري، فقــد يأتــي الوقــت الــذي قــد تتوافــر فيــه اإلمكانــات المادّيــة الالزمــة 

الســتيراد القمــح ويصعــب الحصــول فيــه علــى الكمّيــات المطلوبــة منــه لظــروف األزمــة فــي ســورية.
أشــار ديب وسوســي، )2004( في دراســة اقتصادية لمحصول القمح في الجمهورية العربية الســورية خالل فترة أربعين عامًا من الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي وحتــى آخــره، وذلــك مــن حيــث: اإلنتــاج المتــاح مــن القمــح لالســتهالك مــع حســاب معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور كلٍّ 
منهما،  وتبيان أوضاع الفجوة، أشــارت بصورٍة إجمالية معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج القمح خالل الفترة )1960-2000( إلى 
وجــود تزايــد فــي اإلنتــاج مــع مــرور الزمــن بمعــدل وســطي قــدره )71.8( ألــف طــن ســنويًا. كذلــك أشــارت معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــور 
كميــات القمــح المتاحــة لالســتهالك خــالل الفتــرة نفســها إلــى وجــود تزايــد فــي تلــك الكميــات مــع مــرور الزمــن بمعــدل وســطي قــدره  
 ،)R2=70.7%( ألــف طــن ســنويًا.  مــع اإلشــارة إلــى أّن حجــم الســكان يشــّكل العامــل األكثــر تأثيــًرا فــي زيــادة الطلــب علــى القمــح)78.6(
وبعــرض اتجــاه مؤشــرات أوضــاع األمــن الغذائــي الســوري المتعلقــة بالقمــح والدقيــق لمعــدل الفتــرة )1996-2000( مقارنــًة بمعــّدل الفتــرة 
)1991-1995( نجــد أّن المتــاح لالســتهالك خــالل الفتــرة األخيــرة قــد انخفــض بنســبة 14% وأّن اإلنتــاج قــد زاد بنســبة 1.66% مقارنــًة 
بالفتــرة الســابقة )1991-1995(. وكذلــك تغطــي الصــادرات وبشــكٍل إيجابــي قيمــة الــواردات فــي الفتــرة األخيــرة )1996- 2000(، وباعتبــار 
أّن المقيــاس الكّمــي والقيمــي للفجــوة الغذائيــة ونســب االكتفــاء الذاتــي مــن المعاييــر المهّمــة مــن منظــور االقتصــاد الكلــي للتعــرف علــى أوضــاع 

األمــن الغذائــي، فهنــاك تحســنًا واضحــًا خــالل هاتيــن الفترتيــن فــي نســب االكتفــاء الذاتــي مــع وجــود فائــض تصديــري.
درس حســان وجــاب اهلل وابراهيــم، )2014( آليــة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح فــي مصــر مــن خــالل العمــل الفــوري بنظــام الــدورة 
نشــاء صوامــع  الزراعيــة وخفــض المســاحة المنزرعــة بالبرســيم الــى 20%، ووضــع قانــون يحــّرم مــن يخالــف نظــام الــدورة الزراعيــة، واإ
حديثــة لتخزيــن القمــح لتالفــي الفاقــد نتيجــة التخزيــن فــي أماكــن مكشــوفة، وتكليــف الدولــة لــكل محافظــة بوضــع خطــة لالكتفــاء الذاتــي 
بــكل محافظــة فــي مصــر مــن حيــث المســاحة واإلنتــاج، والدراســة الجــادة للدعــم النقــدي للمواطــن )المســتهلك( مــع تحريــر ســعر رغيــف 

الخبــز ســوف يكــون هــو المفتــاح الســحري لوجــود فائــض فــي القمــح يتــّم تصديــره. 
مشكلة البحث:

إّن السبب وراء اختيار هذا المحصول أّنه يحتّل مرتبًة كبيرة في خريطة استهالك الفرد السوري، وأّن المتغّيرات االقتصادية واالجتماعية 
والسياســية تدخــل فــي عالقــات المــوارد اإلنتاجيــة لهــذا المحصــول، وهــذه العالقــات متشــّعبة ومرتبطــة، حيــث كانــت ســورية مصــّدرة للقمــح 
وقــد أصبحــت مســتوردة لــه بســبب الظــروف التــي مــّرت بهــا البــالد فــي اآلونــة األخيــرة، حيــث لوحــظ فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
تحّســن واضح في إنتاج القمح، مما أّدى إلى اختفاء الفجوة  وارتفاع معامل االكتفاء الذاتي والســيما في آخر الســنوات الخمس من القرن 
الماضي )1996-2000(. وســنحاول من خالل هذا البحث تســليط الضوء على أهم العوامل الكامنة وراء ذلك، والتركيز على االكتفاء 
الذاتــي مــن القمــح، نظــرًا ألّنــه أحــد المؤشــرات االقتصاديــة الهاّمــة التــي تبّيــن الوضــع الحالــي لألمــن الغذائــي، حيــث يؤثــر االكتفــاء الذاتــي 
تأثيرًا مباشــرًا على األمن الغذائي الســوري فكلما ارتفعت نســبة االكتفاء الذاتي من الســلع االســتراتيجية كلما ارتفع مســتوى األمن الغذائي.

أهداف البحث: 
1- واقع إنتاج واستهالك محصول القمح في سورية للفترة )2012-2000(.

2- التعّرف على أهّم المتغّيرات المؤثرة في إنتاج واستهالك القمح في سورية. 
3- دراسة العوامل االقتصادية المؤثرة في كمّيات اإلنتاج واالستهالك المحلي واالكتفاء الذاتي من القمح في سورية.

4- التعّرف على االتجاهات المستقبلية المتوقعة نحو إمكانية تحقيق االكتفاء الذاتي في القمح في سورية )2020-2013(.
مواد البحث وطرائقه:

لمعالجــة قضايــا هــذا البحــث تــّم اســتخدام طــرق التحليــل الوصفــي والكّمــي والمقارنــة بيــن المؤشــرات االقتصاديــة واإلنتاجيــة المدروســة 
والمتوســطات والنســب المئويــة ومعــّدل النمــو الســنوي وقيمــة التغّيــر الســنوي، كمــا تــّم اســتخدام معادلــة االتجــاه العــام وتحديــد عالقــات 
االرتبــاط ودراســة معامــالت االنحــدار فــي دراســة السالســل الزمنيــة فــي حــال وجــود عالقــات ارتبــاط للبيانــات الثانويــة المدروســة لتحديــد 

طبيعــة العالقــة بيــن هــذه البيانــات وعالقتهــا بالزمــن حســب طبيعتهــا وتحديــد النمــوذج األمثــل لهــا.



ادريس - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 52-69. حزيران/يونيو 2018

Idris -Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 52- 69. June 2018

54

وتــّم اســتخدام أســلوب التحليــل الكّمــي مــن خــالل االنحــدار البســيط واالنحــدار المتعــدد فــي الصورتيــن الخطيــة واللوغارتيميــة المزدوجــة 
ــر  ــرات التفســيرية ذات التأثيــر األفضــل واألقــوى علــي المتغّي وباالســتعانة بأســلوب االنحــدار المرحلــي )Step- wise( الختيــار المتغّي

التابــع.
اعتمــد البحــث علــى بيانــات المجموعــات اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية ألعــوام عديــدة الصــادرة عــن وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي 
والمكتــب المركــزي لالحصــاء والتخطيــط، وبيانــات المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة باإلضافــة إلــى إحصائيــات منظمــة األمــم المتحــدة 

لألغذيــة والزراعــة، والبيانــات ذات الصلــة علــي الشــبكة الدوليــة للمعلومــات )االنترنــت(. 
النتائج والمناقشة:

أواًل: أهّم العوامل المؤثرة على إنتاج واستهالك القمح في سورية خالل الفترة المدروسة )2000- 2012(:
نتيجــًة لتعــدد حــاالت عــدم االســتقرار فــي الســوق المحلــي، نظــرًا للظــروف التــي تمــّر بهــا البــالد وبســبب وجــود عالقــات متشــابكة 
ومتداخلــة بيــن اإلنتــاج واالســتهالك وانعــكاس هــذه العالقــات علــى اســتقرار وتــوازن العــرض والطلــب فــي الســوق المحلــي، ولتحليــل أثــر 
هــذه التغّيــرات تــم دراســة أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي إنتــاج واســتهالك القمــح، حيــث تعتبــر الكمّيــة المنتجــة المســتهلكة مــن ســلعة مــا 
هــي محصلــة تفاعــل العديــد مــن العوامــل منهــا الدخــل الفــردي، وعــدد الســكان، وســعر الســلعة نفســها، وكميــة الصــادرات والــواردات مــن 
هــذه الســلعة، المســاحة المزروعــة واإلنتاجــة. ولكــّن بعــض هــذه العوامــل ال يمكــن قياســها كّمــًا والبعــض اآلخــر يمكــن قيــاس تأثيرهــا كّمــًا 
علــى الكمّيــة المســتهلكة والمنتجــة مــن القمــح، لــذا تــّم دراســة االتجــاه العــام لهــذه المتغيــرات، وتقديــر الــدوال باســتخدام النمــاذج الرياضيــة 

المختلفــة وفقــًا للمنطــق االقتصــادي ونتائــج االختبــارات اإلحصائيــة المختلفــة.
1- كمية اإلنتاج المحلي من القمح وأهم العوامل االقتصادية المؤثرة عليه: 

يّتضــح مــن بيانــات الجــدول )1( أّن إنتــاج القمــح فــي ســورية خــالل الفتــرة )2000- 2012( قــد تــراوح بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 
)2139313(  ألــف طــن فــي عــام 2008، وحــدٍّ أعلــى بلــغ )4931525( ألــف طــن فــي عــام 2006، وبلــغ الرقــم القياســي عــام 2012 
)%116.22( أي بنســبة زيــادة بلغــت )16.22%( مقارنــًة مــع ســنة األســاس عــام 2000، وبدراســة االتجــاه العــام إلنتــاج القمــح خــالل 
الفتــرة المدروســة، فقــد اّتخــذ االّتجــاه العــام تناقصــًا غيــر معنــوي إحصائيــًا بمقــدار )94707.819( ألــف طــن، ولدراســة تطــور إنتــاج 
القمــح، تــم تمثيــل العالقــة مــن خــالل اختيــار أوفــق النمــاذج مــن الناحيــة اإلحصائيــة، فقــد كانــت أنســب دالــة لتمثيــل العالقــة وهــي الدالــة 

التكعيبيــة:          
 y=13018.973T3-290401.698T2+1731652.617T+1889036.236 

F)5.251(*      DW=1.506     R2=0.64
 ،H0 المحسوبة أكبر من الجدولّية، هذا يعني أّن النموذج المقّدر معنوي عند المستوى )5(%، أي رفض فرضية العدم F وبما أّن قيمة
كمــا يقتــرح النمــوذج أّن )64%( مــن التغّيــرات فــي اإلنتــاج الكلّــي للقمــح فــي ســورية يفّســرها الزمــن، وباقــي النســبة تعــود إلــى متغيــرات أخــرى 
لم يتضّمنها النموذج، وتشــير قيمة إحصائية دوربن واطســون إلى عدم وجود مشــكلة االرتباط الذاتي بين البواقي في المجتمع المدروس.

الجدول 1. أهّم العوامل المؤثرة في كمية اإلنتاج المحلي من القمح في الفترة )2012-2000(.

المتاح لالستهالك )ألف طن(كمية األمطار ملم /سنةالسعر المزرعياإلنتاجية )كغ/هكتار(اإلنتاج )ألف طن(المساحة المزروعة )هكتار(البيان

200016787973105.489185010.821708.23122.8
200116837844744.623281811.824925.64733
200216793504775.442284411.533577.34223
200317960154912.993273510.5265134510
200418312264537.459247811.522193.83980
200519038264668.746245210.823520.34104
200617866594931.525276011.522187.34995
200716677324041.1242311.321920.83084
200814859912139.313144016.723097.72283
200914373753701.784257519.723677.75361.8
201015991083083.082192820.226421.94192.9
201115210383858.331253721.030420.54343.3
201216028143609.096225222.226462.54164.6

المصدر: المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية خالل الفترة )2000- 2012(.
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أواًل: أهّم العوامل المؤثرة في كمّية اإلنتاج المحلي:
1- المســاحة المزروعــة مــن القمــح: ُتعتبــر المســاحة المزروعــة أحــد أهــّم العوامــل المؤثــرة فــي إنتــاج القمــح فــي ســورية، وتوّضــح 
بيانــات الجــدول )1(  أّن المســاحة المزروعــة بالقمــح فــي ســورية قــد تراوحــت بيــن حــدٍّ أقصــى بلــغ )1903826( هكتــار عــام 2005، 
وحــدٍّ أدنــى بلــغ )1437375( هكتــار عــام 2009، بنســبة نقصــان قدرهــا )14.38%( مقارنــًة مــع ســنة األســاس بمتوســط ســنوي بلــغ 
)1667208.85( هكتــار خــالل الفتــرة المدروســة، وبإجــراء اختبــار دوربــن واطســون تبّيــن أّن البيانــات تعانــي مــن مشــكلة ارتبــاط ذاتــي، 
لذلــك ُيستحســن تحســين أو تعديــل السلســلة بالطريقــة المناســبة إلزالــة مشــكلة االرتبــاط الذاتــي مــن خــالل تربيــع الطرفيــن لهــا إلجــراء 
التقديــرات المطلوبــة، حيــث بّينــت النتائــج  DW=0.828 والقيمــة الجدوليــة du=1.038 ،dl=0.738، عنــد مســتوى معنويــة )1(% 

وحجــم عينــة )13(، ومتغّيــر مســتقل واحــد.             
Y= 3.113+E12-5014000000T

R2=0.37 )19.04(**       )-2.54(*   F)6.454(*

ومــن المعادلــة يّتضــح أّن هنــاك اتجاهــًا عامــًا متناقصــًا فــي المســاحة مــن الوجهــة اإلحصائيــة، أي أّن المتغيــر المســتقل وهــو الزمــن يؤثــر 
بشــكٍل معنــوي فــي المتغيــر التابــع. كذلــك وجــد مــن قيمــة معامــل التحديــد أّن )37(% مــن التغّيــرات فــي المســاحة المزروعــة ترجــع إلــى 

الزمــن، والباقــي يرجــع لعوامــل خارجيــة وغيــر مقــّدرة بالمعادلــة.
2-اإلنتاجيــة: تراوحــت إنتاجيــة الهكتــار لمحصــول القمــح فــي ســورية بيــن حــدٍّ أدنــى والبالــغ حوالــي )1440( كغ/هكتــار لعــام 2008 
مقابــل حــدٍّ أقصــى بلــغ حوالــي )2844( كغ/هكتــار عــام 2002، واّتخــذت إنتاجيــة الهكتــار اتجاهــًا عامــًا تنازليــًا غيــر معنــوي إحصائيــًا 
بمقــدار ســنوي بلــغ حوالــي )28.8( كــغ/ هكتــار يمثــل حوالــي )1.2(% مــن متوســط تلــك اإلنتاجيــة خــالل الفتــرة المدروســة والبالــغ 
حوالــي)2391.692( كغ/هكتــار، وأّن البيانــات فــي الجــدول )2( ال تعانــي مــن مشــكلة ارتبــاط ذاتــي فبعــد حســاب البواقــي تــّم حســاب 

معامــل االرتبــاط الذاتــي الــذي كان غيــر معنــوي.

الجدول 2. نتائج فحص استقرار السلسلة الزمنية إلنتاجية القمح خالل الفترة )2012-2000(

Lag Autocorrelation Std. Errora
Box-Ljung Statistic

Value df Sig.b

1 -.089- .248 .130 1 .719

2 .085 .238 .259 2 .879

3 -.075- .226 .369 3 .947

4 .024 .215 .382 4 .984

5 -.071- .203 .504 5 .992

6 -.297- .189 2.967 6 .813

7 -.231- .175 4.704 7 .696

8 .197 .160 6.218 8 .623

9 -.130- .143 7.048 9 .632

10 .117 .124 7.934 10 .635

11 -.065- .101 8.341 11 .682

المصدر: مخرجات برنامج  Spss اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

وبنــاًء عليــه تــّم اســتخدام نمــاذج ARMA التــي ُتســتخدم عندمــا تكــون فقــط مــع سالســل زمنيــة Yt ســاكنة، هــذا يعنــي أن يكــون المتوســط 
والتبايــن والتغايــر ثابــت عبــر الزمــن، عائلــة نمــاذج ARMA الــذي يالئــم السلســلة الزمنيــة التــي لدينــا باالعتمــاد علــى دالــة االرتبــاط الذاتــي 

.MA)q( التــي تحــدد لنــا رتبــة الســياق  )P.A.C.F( ودالــة االرتبــاط الذاتــي الجزئــي )A.C.F( الجزئــي
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دالــة االرتبــاط الذاتــي الجزئــي تحــدد لنــا رتبــة الســياق )AR)p إذا أصبحــت هــذه الّدالــة غيــر معنوّيــة بعــد عــدد معيــن مــن التباطــؤات، 
يكــون عــدد التباطــؤات المعنّويــة فــي رتبــة  AR، بينمــا تحــدد لنــا دالــة االرتبــاط الذاتــي رتبــة الســياق )MA)q إذا أصبحــت هــذه الّدالــة غيــر 
.)PANKRATZ, 1983 ( رتبة سياق المتوسط المتحرك q معنوّية بعدد عدد معين من التباطؤات، يكون عدد التباطؤات المعنوية هو

ARMA)p,q( جمع نماذج االنحدار الذاتي ونماذج المتوسط المتحرك نتحصل على سلسلة زمنية جديدة تسمى
النموذج المناسب هو)ARMA )1,2( كما هو موّضح في الجدول )3(

ARMA)1,2( الجدول 3. نتائج تقدير النموذج

PTCoefCoef   SEType

0.949-0.07 0.7209-0.04831AR
0.859  0.190.6791 0.12602AR
0.642 0.490.6988 0.3420 3AR
0.686 0.43 0.8862  0.3767 1MA
0.755 0.33 0.8492 0.2777 2MA
0.2701.21 0.8798 1.06853MA

0.0001202.491.15 1388.08Constant

Mean      2392.05     1.99 
المصدر: مخرجات برنامج Minitab 15  اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

والنموذج المقّدر هو:
Xt+0.0483Xt-1=Zt+0.3767Zt-1+0.2777Zt-2

3-المتــاح لالســتهالك: توّضــح بيانــات الجــدول )1(  أّنــه يوجــد تذبــذٌب واضــٌح فــي الكمّيــة المتاحــة لالســتهالك مــن القمــح فــي ســورية 
مــن ســنٍة إلــى أخــرى، حيــث بلغــت فــي ســنة األســاس )3122.8( ألــف طــن، ثــم ارتفعــت بشــكٍل تدريجــي خــالل الثــالث ســنوات التاليــة 
ثــم انخفضــت فــي عــام 2004 ثــم ارتفعــت حتــى وصلــت حّدهــا األدنــى فــي عــام 2008، ثــم ارتفعــت حتــى وصلــت حّدهــا األقصــى عــام 
2009، بنســبة زيــادة قدرهــا )134.86%( مقارنــة مــع ســنة األســاس، وبمعــّدل تغيــر نســبي ســنوي )2.42%( علــى طــول السلســلة 
الزمنيــة، وِبمعامــل اختــالف مرتفــع نســبيًا قيمتــه )20.1%(، بانحــراٍف معيــاري قيمتــه )834.117( ألــف طــن، وبلــغ المتوســط الســنوي 
إلجمالــي الكميــة المســتهلكة مــن القمــح نحــو )4139.831( ألــف طــن، وبدراســة االتجــاه العــام إلجمالــي الكمّيــة المســتهلكة مــن القمــح 
خــالل الفتــرة المدروســة، فإّنــه اتخــذ اتجاهــًا عامــًا متزايــدًا غيــر مؤّكــد مــن الوجهــة اإلحصائيــة بمعــّدل تزايــد ســنوي بلــغ )12.765( ألــف طــن 
تمثــل نســبة )0.31%( مــن المتوســط الســنوي، وبعــد إجــراء اختبــار BOX-LJUNG Statistic للتأّكــد مــا إذا كانــت السلســة الزمنيــة 

مســتقرة، ومــن حســاب معامــل االرتبــاط الذاتــي فــي الجــدول )4( توضــح أّنــه غيــر معنــوي، وبالتالــي فــإّن السلســلة الزمنيــة ســاكنة.
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الجدول 4. نتائج فحص استقرار السلسلة الزمنية للمتاح لالستهالك من القمح خالل الفترة )2012-2000(

lag Autocorrelation Std.Errora Box-ljung statistic
value df Sigb

1 -.207- .277 .694 1 .405
2 -.330- .289 2.621 2 .270
3 .081 .317 2.748 3 .432
4  -.033- .318 2.772 4 .597
5  -.037- .318 2.805 5 .730
6 -.139- .319 3.346 6 .764
7 -.001- .323 3.346 7 .851
8 .321 .323 7.358 8 .499
9 -.130- .347 8.186 9 .516
10 .009 .351 8.191 10 .610
11 -.024- .351 8.245 11 .691

المصدر: مخرجات برنامج  Spss اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

وبنــاًء عليــه تــّم اســتخدام نمــاذج ARMA التــي ُتســتخدم عندمــا تكــون فقــط مــع سالســل زمنيــة Yt ســاكنة. هــذا يعنــي أن يكــون المتوســط 
والتبايــن والتغايــر ثابــت عبــر الزمــن، والنمــوذج المناســب هــو )3,1( ARMA  كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول )5(.

  ARMA )3,1( الجدول 5. نتائج تقدير النموذج 

PTSE         CoefCoefType           

0.797  -0.273.7927-1.0204AR          1

0.724  -0.371.0237-0.3789AR          2

0.978-0.031.0883-0.0313AR          3

0.961  -0.054.2287-0.2152 MA          1

0.624  0.522.4240 1.2517 MA          2

0.799  0.273.01500.8018MA          3

0.000  12102.100.829877.45Constant
Mean                      4063.73                      0.34

المصدر: مخرجات برنامج Minitab 15  اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

0.0313Xt-3=Zt+0.3767Zt-1+0.3789Xt-2+Xt+1.0204Xt-1                     :النموذج المقّدر

4-الســعر المزرعــي: نظــرًا ألّن المســاحة المزروعــة واإلنتــاج تتأثــر بالســعر المزرعــي ممــا يلــزم دراســة تطــور أســعار القمــح خــالل الفتــرة 
المدروســة، حيــث بلــغ متوســط الســعر المزرعــي )14.58( ل.س/كــغ بانحــراٍف معيــاري قيمتــه )4.6( ل.س/كــغ، كمــا هــو موضــح فــي 
الجــدول )1(، حيــث بلــغ حــّده األدنــى مقــّدرًا بنحــو )10.5( ل.س/كــغ عــام )2006(، بينمــا بلــغ حــّده األقصــى وقيمتــه )22.2( ل.س/كــغ 
فــي عــام )2012( نهايــة السلســة الزمنيــة، بينمــا بلــغ معامــل االختــالف إلنتــاج القمــح )31.5%(، وعنــد إيجــاد دالــة االنحــدار واختبــار 
مــدى وجــود االرتبــاط الذاتــي حيــث بلغــت قيمــة DW= 0.563  ولسلســة تعانــي مــن مشــكلة االرتبــاط الذاتــي ويؤّكــد ذلــك الجــدول )6(.
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الجدول 6. نتائج فحص استقرار السلسلة الزمنية للسعر المزرعي من القمح خالل الفترة )2012-2000(

lag Autocorrelation Std.Errora Box-ljung statistic
value df Sigb

1 .769 .277 9.622 1 .002
2 .528 .410 14.569 2 .001
3 .271 .459 15.997 3 .001
4 .012 .471 16.000 4 .003
5 .227 .471 17.253 5 .004
6 .283 .480 19.478 6 .003
7 .318 .492 22.770 7 .002
8 .351 .508 27.588 8 .001
9 .383 .526 33.163 9 .000
10 .246 .543 37.110 10 .000
11 .179 .551 40.236 11 .000

المصدر: مخرجات برنامج  Spss اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

وبناًء عليه تّم إعادة صياغة المتغيرات وتقدير دالة جديدة إلزالة االرتباط الذاتي، حيث نقوم بحساب متغيرين جديدين:
Y1=Y-0.8*LAG)Y(
X1=Y-0.8*LAG)X(

ثم قمنا بإجراء االنحدار بين Y1,X1 وبين Y1,X واختيار األفضل الذي يتناسب من الناحية االحصائية:
Price=0.368Time+1.346

)0.368(*     )969( F)7.818(*

وبعــد حســاب البواقــي تــّم حســاب Autocorrelation وُتظهــر النتائــج فــي الجــدول )7( أّنــه غيــر معنــوي، أي أّن بواقــي النمــوذج غيــر 
مترابطــة مــع بعضهــا البعــض، أي أّن أخطــاء النمــوذج كانــت عشــوائية بشــكٍل تــام.

الجدول 7. نتائج فحص استقرار السلسلة الزمنية للسعر المزرعي من القمح بعد اجراء التعديل المناسب خالل الفترة )2012-2000(

lag
Autocorrelation

Std.Errora Box-ljung statistic

value df Sigb

1 .442 .289 2.982 1 .084
2 .245 .340 3.995 2 .136
3 .090 .355 4.145 3 .246
4 .062 .357 4.226 4 .376
5  .298 .358 6.357 5 .273
6 .368 .378 10.147 6 .119
7 .285 .407 12.884 7 .075
8 .146 .423 13.775 8 .088
9 .143 .427 14.918 9 .093
10 .078 .431 15.424 10 .117

المصدر: مخرجات برنامج  Spss اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 
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ثانيًا: كمّية االستهالك المحلي من القمح وأهّم العوامل االقتصادّية المؤثرة عليه: 
شــباع حاجــات المواطنيــن مــن الغــذاء هدفــًا أساســًيا للعديــد مــن األنشــطة اإلنتاجيــة والخدمّيــة فــي أي مجتمــع مــن  ُتعــّد عمليــة االســتهالك واإ
المجتمعــات، كمــا أّن معــّدالت االســتهالك ومقاديــره ُتعــّد بشــكٍل أو بآخــر مــرآة تعكــس مســتويات تقــّدم الشــعوب الحضــاري ونصيبهــا مــن 
الرفاهيــة والرخــاء المــادي، وفضــاًل عــن هــذا وذاك فــإّن مؤشــر االســتهالك هــو بالتأكيــد متغّيــر أساســي فــي معادلــة الحكــم علــى أوضــاع 

األمــن الغذائــي ومقاديــر الفجــوة الغذائيــة واالكتفــاء الذاتــي، ومــدى قــدرة المجتمــع علــى ضمــان األمــن واالســتقرار الغذائــي لســّكانه.
لذلك البّد من دراسة أهّم العوامل المؤثرة على االستهالك:

1-عــدد الســكان: بلــغ متوســط عــدد الســكان فــي ســورية خــالل الفتــرة المدروســة )19090.69( ألــف نســمة بانحــراٍف معيــاري قيمتــه 
)2048.94( ألف نسمة، كما هو موّضح في الجدول )8(، حيث بلغ حّده األدنى مقّدرًا بنحو )16371( ألف نسمة عام )2000(، 
بينمــا بلــغ حــّدُه األقصــى وقيمتــه )21890( ألــف نســمة فــي عــام )2012(، بنســبة زيــادة بلغــت )33.71(% مقارنــًة مــع عــام )2000(، 
وبمعــّدل تغّيــر نســبي مقــدارُه )2.5%(، وبمعامــل اختــالف منخفــض نســبيًا بلــغ )10.7%(. وبدراســة االتجــاه العــام ألعــداد الســكان فــي 
ســورية خــالل الفتــرة المدروســة، فإّنــه اتخــذ اتجاهــًا عامــًا متزايــدًا  مؤكــدًا مــن الوجهــة اإلحصائيــة بمعــدل تزايــد ســنوي بلــغ )520.42( 

ألــف نســمة  تمثــل نســبة )2.73%( مــن المتوســط الســنوي.
الجدول 8. أهم العوامل المؤثرة على كمية االستهالك من القمح في الفترة )2012-2000(

كمية االستهالك البيان
ألف طن

عدد السكان 
ألف نسمة

الدخل الفردي 
)دوالر أمريكي(

معدل االستهالك 
الفردي كغ/سنة

السعر العالمي 
دوالر/ طن

كمية الواردات

ألف طن

قيمة الواردات

)ألف دوالر(

كمية الصادرات

)ألف طن(

قيمة الصادرات

)ألف دوالر(

20003122.8163711180.5190.7511417.3283200

20014733167011263.4283.4126.823.721313640000

20024223169951269.9248.48148.5373.95670626115727

20034510172981261.9260.72146.14220.922930668115727

20043980176761419.3225.16156.88141.719865700125200

20054104181671588.5225.9152.44217.12550475373058

20064995188051772.6265.62129.5154.72332492180171

20073084195612065.5157.66163.344.679531002214460

20082283203462283.49112.21325.94261.38018316750938

20095361.8210322277.48254.94196.21661.13343310.4357

20104192.9215332450.13194.72274.71045.223230631.26188

20114343.3218042399.68199.2221.29540.41548720.022

20124164.6218902803190.25224.33555.5141.640.020.02

المصدر: المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية خالل الفترة )2000- 2012(.
2- تطــور متوســط نصيــب الفــرد مــن اســتهالك القمــح: توضــح بيانــات الجــدول )8( أن متوســط نصيــب الفــرد مــن اســتهالك القمــح 
فــي ســورية قــد تــراوح بيــن حــد أقصــى بلــغ نحــو )283.4( كــغ /ســنة فــي عــام2001 ، وحــد أدنــى  بلــغ حوالــي )112.21( كــغ فــي عــام 
2008، بنســبة نقصــان قدرهــا )41.17%( مقارنــة مــع ســنة األســاس، ثــم ارتفــع بنســب قليلــة حتــى عــام 2009، ثــم انخفــض حتــى عــام 
2012، وبلــغ المتوســط الحســابي )216.08( كــغ/ ســنة بانحــراٍف معيــاري وقــدرُه )48.28( كغ/ســنة، بينمــا بلــغ متوســط معــدل التغيــر 

النســبي )0.02-( % علــى طــوِل السلســلة الزمنيــة، وبمعامــل اختــالف مقــدرًا بنحــو )%22.3(.
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الجدول 9. قيم معامالت االرتباط الذاتي والجزئي ونتائج اختبار ديكي فولر

المصدر: مخرجات برنامج EViews 4 اعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

يوّضــح الجــدول )9( أن السلســلة الزمنيــة متناقصــة مــع مــرور الزمــن فضــاًل عــن وجــود بعــض التذبذبــات التــي تتكــرر علــى فتــرات زمنيــة 
مختلفــة، وتشــير نتائــج اختبــارات جــذر الوحــدة باســتخدام اختبــار ديكــي فولــرADF للسلســلة الزمنيــة لمتوســط نصيــب الفــرد مــن القمــح، 

أنهــا سلســلة مســتقرة فــي المتوســط.
3-الدخــل الفــردي: يعتبــر الدخــل الفــردي أحــد العوامــل الهامــة المؤثــرة علــى االســتهالك الســلعي، كلمــا زاد الدخــل بمعــدل أكبــر مــن 
الزيــادة فــي المســتوى العــام ألســعار الســلع، كلمــا زادت القــوة الشــرائية للمســتهلك، وبالتالــي زادت الكميــات المســتهلكة مــن تلــك الســلع، 
وتبيــن مــن اســتقراء بيانــات الجــدول )8( أن الدخــل الفــردي فــي ســورية خــالل الفتــرة )2000- 2012( قــد تــراوح بيــن حــد أدنــى بلــغ 
نحــو )1180.5( دوالر أمريكــي عــام 2000 بدايــة السلســلة الزمنيــة، واســتمر فــي التزايــد حتــى بلــغ حــده األقصــى )2803( دوالر 
أمريكــي عــام 2012، بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ )5.5(% وبلــغ المتوســط الســنوي نحــو)1848.88( دوالر أمريكــي، وبدراســة االتجــاه 
العــام لمتوســط دخــل الفــرد الســنوي خــالل الفتــرة المدروســة، فإنــه اتخــذ اتجاهــًا عامــًا متزايــدًا مؤكــدًا مــن الوجهــة االحصائيــة بمعــدل تزايــد 
ســنوي بلــغ )139.5( دوالر أمريكــي، كمــا تبيــن عــدم وجــود ارتبــاط ذاتــي موجــب أو ســالب للمتغيــر العشــوائي مــن الدرجــة األولــى، كمــا 

هــو موضــح فــي المعادلــة التاليــة:
                                      Y=139.502T+872.358 

  )14.701( **)11.582(**
F)216.107(**        DW)1.129(**  R2)0.95(

 ،R2=0.95 حيث
هــذا يعنــي أن )%95( مــن التغيــرات فــي دخــل الفــرد الســوري يفســرها عامــل الزمــن، وباقــي النســبة تعــود لعوامــل أخــرى، وكانــت قيمــة 
المحســوبة F =216.107 أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة، وهــذا يعنــي رفــض فرضيــة العــدم ) H0(، أي أّن المتغيــر المســتقل وهــو الزمــن 

يؤثــر بشــكل معنــوي فــي المتغيــر التابــع.
4-الســعر العالمــي دوالر/ طــن: بدراســة بيانــات الجــدول )8( يتبيــن أن ســعر الكيلوغــرام العالمــي مــن القمــح قــد تــراوح خــالل الفتــرة 
المدروســة بيــن حــد أدنــى بلــغ حوالــي )114( دوالر/ طــن فــي عــام 2000، وحــد أقصــى بلــغ حوالــي )325.94( دوالر/ طــن فــي عــام 
2008 يمثل نحو( 185.91( % مقارنًة مع عام 2000 ســنة األســاس، وبلغ متوســطه الســنوي نحو )183.08( دوالر/طن، وتشــير 

المعادلــة التاليــة إلــى االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور الســعر العالمــي لطــن القمــح خــالل الفتــرة )2000- 2012(:
Y=11.749T+100.84

   )3.512( **)3.798(**
F)12.337(**        DW)2.403(**  R2)0.53(
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ومــن المعادلــة الســابقة يّتضــح أّن هنــاك اتجاهــًا عامــًا متزايــدًا مؤكــدًا مــن الوجهــة اإلحصائيــة بمعــّدل )11.749( دوالر/طــن، يمثــل نحــو 
)6.4(% مــن متوســطه الســنوي البالــغ )183.08( دوالر/طــن، وقــد تأكــدت معنويــة هــذه الزيــادة إحصائيــًا عنــد مســتوى معنويــة )1(%، 
كذلــك وجــد مــن قيمــة معامــل التحديــد أن( 53( %مــن التغيــرات فــي الســعر العالمــي لطــن القمــح يرجــع إلــى الزمــن، ونحــو ) 47(% مــن 
التغّيــرات ترجــع إلــى عوامــل أخــرى غيــر مقاســة بالنمــوذج، كمــا تبّيــن خلــّو هــذه السلســة مــن مشــكلة االرتبــاط الذاتــي حيــث جــاءت قيمــة 

.<wd<ud4-ud
ــواردات: مــن بيانــات الجــدول )8( لوحــظ أّن واردات ســورية قــد تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى عــام 2000 حيــث بلغــت حوالــي  ــة ال 5-كمّي
)17.3( ألــف طــن ثــم أخــذت بالتزايــد حتــى بلغــت حّدهــا األعلــى عــام 2009 حيــث بلغــت )1661.1( ألــف طــن وهــذه قيمــة كبيــرة إذا 
مــا قورنــت بســنة األســاس عــام 2000، وبلــغ متوســطها الســنوي نحــو )381.3( ألــف طــن بانحــراف معيــاري وقــدره )90.32( ألــف طــن 
كمــا بلــغ معــدل التزايــد النمــو الســنوي )33.52( بمعامــل اختــالف بلــغ )138.7(% وتشــير المعادلــة التاليــة إلــى االتجــاه الزمنــي العــام 

لتطــور كميــة الــواردات مــن القمــح فــي ســورية خــالل )2012-2000(:
Y=77.92T-155.8

R2=0.383         F= )7.102(*   DW=1.5
 ،R2=0.38 حيث

هــذا يعنــي أن 38% مــن التغيــرات فــي كميــة واردات القمــح يفســرها عامــل الزمــن، وباقــي النســبة تعــود لعوامــل أخــرى، وكانــت قيمــة 
المحســوبة F =7.102 أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة، وهــذا يعنــي رفــض فرضيــة العــدم H0، أي أن المتغيــر المســتقل وهــو الزمــن يؤثــر 

بشــكل معنــوي فــي المتغيــر التابــع.
علــى عكــس ذلــك يتضــح مــن الجــدول )8( أن صــادرات ســورية مــن القمــح انعدمــت فــي بدايــة السلســلة الزمنيــة ثــم تذبذبــت هــذه الصــادرات 
بيــن زيــادة ونقصــان مــن عــام 2001 حتــى عــام 2007 حيــث بلغــت كميــة الصــادرات حدهــا األعلــى بنحــو )1002( ألــف طــن، ثــم 

انخفضــت حتــى بــدت شــبه معدومــة عامــي 2011 و 2012.
أمــا القيمــة النقديــة للــواردات والصــادرات، فقــد تراوحــت قيمــة الــواردات بيــن حــد أدنــى بلــغ نحــو )141.64( ألــف دوالر عــام 2012، 
وحــد أقصــى بلــغ حوالــي )334331( ألــف دوالر عــام 2009 بينمــا تراوحــت قيمــة الصــادرات بيــن حــد أدنــى بلــغ نحــو )2( ألــف دوالر 

عامــي 2011 و2012، وبيــن حــد أقصــى بلــغ حوالــي )214460( ألــف دوالر عــام 2007. 
ثالثًا: التحليل القياسي للعوامل المؤثرة في االستهالك واإلنتاج:

1-اإلنتــاج المحلــي مــن القمــح: للتعــّرف علــى العوامــل المؤثــرة فــي اإلنتــاج المحلــي مــن القمــح، نفتــرض أّن الكمّيــة المنتجــة مــن القمــح 
 .)x5( والسعر المزرعي ،)x4( وكمية االستهالك ،)x3( وكمية مياه األمطار ،)x2( واإلنتاجية ،)x1( دالة في كّل من المساحة المزروعة
  ”enter stepwise“ تــّم حســاب تلــك العالقــة فــي أكثــر مــن صــورة كالصــورة الخطيــة، واللوغارتميــة المزدوجــة، والنصــف لوغارتميــة
وتّمــت المفاضلــة بيــن هــذه الصــور مــن ناحيــة منطقيتهــا اإلحصائيــة واالقتصاديــة، وتــّم اختيــار أفضلهــا وهــي الصــورة اللوغارتميــة 

المزدوجــة، متعــددة المراحــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )10(.
tnnttt xbxbxby ln...................lnlnlnln 2211 ++++= α

احصائية متغيرات النموذج الجدول 10.    

VIFSig.tBالمتغيرات

0.0002320.248-13.822-(Constant)

المساحة المزروعة1.1930.0005344.9471

اإلنتاجية1.1930.0002241.9571

إحصائية النموذج

D-WSig.FAdjusted R2R2

2.2660.000101.8560.900.95

المصدر: مخرجات برنامج  Spssاعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

ln ln ln lnln
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من الجدول )10( يتبّين أّنه عند اختبار صحة النموذج، لوحظ أن )R2=95(، وقد أشارت إلى أّن المتغيرات المستقلة )المساحة المزروعة، 
اإلنتاجية( تفسر ما نسبته )95( % من التباين الحاصل في المتغير التابع، والختبار العالقة بينهما وجد أّن قيمة )F= 101.856( وهي 
دالــة إحصائيــًا، ممــا يعنــي أّن معلمــات النمــوذج خــارج منطقــة قبــول الفرضيــة العدميــة، ويوافــق ذلــك مســتوى الداللــة، ممــا يعنــي وجــود 
أثــر معنــوي للمســاحة واإلنتاجيــة علــى اإلنتــاج مــن القمــح، وعنــد اختبــار متغيــرات النمــوذج كاًل علــى حــدة، وجــد أّن قيمــة t للمتغيريــن 
المســتقلين أقــل مــن t الجدوليــة، وجــاءت قيمــة sig للمتغيريــن أقــل مــن مســتوى المعنويــة، ممــا يعنــي أّن لهمــا داللــة إحصائيــة، كمــا تــّم 
ــر مــن المتغيــرات المســتقلة، حيــث ُيعــّد هــذا  إجــراء اختبــار معامــل تضخــم التبايــن )Variance Inflation factor VIF( لــكّل متغّي
النمــوذج مقياًســا لتأثيــر االرتبــاط بيــن المتغيــرات المســتقلة وكانــت قيمــة  )VIF( لجميــع المتغيــرات المســتقلة أدنــى مــن )5( وهــذا يشــير 
 )Durbin-Watson( كمــا تــّم إجــراء اختبــار ،stepwise إلــى عــدم  وجــود مشــكلة االرتبــاط الخطــي التــي تــّم التخلــص تلقائيــًا باســتخدام

علــى البيانــات وكانــت نتيجــة االختبــار )2.366(، وبالتالــي عــدم وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتــي.
وقــد اتفقــت إشــارات معالــم هــذه الدالــة مــع المنطــق االقتصــادي حيــث العالقــة الطرديــة بيــن اإلنتــاج المحلــي مــن القمــح وكل مــن المســاحة 

المزروعــة واإلنتاجيــة، حيــث تــدل علــى أن زيــادة تلــك العوامــل تــؤدي إلــى زيــادة الكميــة مــن إنتــاج القمــح.
2-االســتهالك المحلــي للقمــح: للتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى االســتهالك المحلــي للقمــح تــم افتــراض أن كميــة االســتهالك المحلــي 
 ،)x9( والســعر العالمــي للطــن ،)x8( ومعــدل االســتهالك الفــردي ،)x7( والدخــل الفــردي ،)x6( للقمــح دالــة فــي كل مــن عــدد الســكان
وكميــة الــواردات )x10(، وكميــة الصــادرات )x11(، وتــم حســاب تلــك العالقــة فــي أكثــر مــن صــورة كالصــورة الخطيــة واللوغارتميــة 
المزدوجــة والنصــف لوغارتميــة  “enter stepwise”وتمــت المفاضلــة بيــن هــذه الصــور مــن ناحيــة منطقيتهــا االحصائيــة واالقتصاديــة 

وتــم اختيــار أفضلهــا وهــي الصــورة اللوغارتميــة المزدوجــة، متعــددة المراحــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )11(.
tnnttt xbxbxby ln...................lnlnlnln 2211 ++++= α

الجدول 11. احصائية متغيرات النموذج
VIFSig.tBالمتغيرات

0.000-71141.212-6.907(Constant)
معدل االستهالك الفردي1.2120.00064479.9581
عدد السكان1.2120.00027278.5671

إحصائية النموذج
D-WSig.FAdjusted R2R2

1.8120.00050.4630.8210.906
المصدر: مخرجات برنامج  Spssاعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 

مــن الجــدول )11( يتبّيــن أّنــه عنــد اختبــار صحــة النمــوذج، لوحــظ أن)R2=91(، وقــد أشــارت إلــى أّن المتغّيــرات المســتقلة )معــدل 
االســتهالك الفــردي، عــدد الســكان( تفســر مــا نســبته )91( %مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع، والختبــار العالقــة بينهمــا وجــد أن 
قيمــة )F= 50.463( وهــي دالــة إحصائيــًا، ممــا يعنــي أن معلمــات النمــوذج خــارج منطقــة قبــول الفرضيــة العدميــة، ويوافــق ذلــك مســتوى 
الداللــة، ممــا يعنــي وجــود أثــر معنــوي لمعــدل االســتهالك الفــردي وعــدد الســكان علــى االســتهالك مــن القمــح، وعنــد اختبــار متغيــرات 
النمــوذج كاًل علــى حــدة، وجدنــا أن قيمــة t للمتغيريــن المســتقلين أقــل مــن t الجدوليــة، وجــاءت قيمــة sig للمتغيريــن أقــل مــن مســتوى 
 )Variance Inflation factor VIF( المعنويــة، ممــا يعنــي أن لهمــا داللــة إحصائيــة، كمــا تــم إجــراء اختبــار معامــل تضخــم التبايــن
 )VIF( لــكل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة، حيــث يعــد هــذا النمــوذج مقياســًا لتأثيــر االرتبــاط بيــن المتغيــرات المســتقلة، وكانــت قيمــة
لجميــع المتغيــرات المســتقلة أدنــى مــن )5( وهــذا يشــير إلــى عــدم  وجــود مشــكلة االرتبــاط الخطــي التــي تــم التخلــص تلقائيــًا باســتخدام 
stepwise، كمــا تــم إجــراء اختبــار )Durbin-Watson( علــى البيانــات، وكانــت نتيجــة االختبــار )2.366(، وبالتالــي عــدم وجــود 
مشــكلة ارتبــاط ذاتــي، وقــد اتفقــت إشــارات معالــم هــذه الدالــة مــع المنطــق االقتصــادي حيــث العالقــة الطرديــة بيــن الكميــة المســتهلكة مــن 

القمــح وكل مــن عــدد الســكان ومعــدل االســتهالك الفــردي )فهمــا يؤديــان إلــى زيــادة الكميــة المســتهلكة مــن القمــح(.
وبذلك يتبين أن المســاحة المزروعة واإلنتاجية من أهم العوامل المؤثرة على إنتاج القمح، وأن عدد الســكان ومعدل االســتهالك الفردي 

من أهم العوامل المؤثرة على اســتهالك القمح في ســورية خالل الفترة المدروســة.
رابعًا: الفجوة الغذائية واالكتفاء الذاتي من القمح:

1-الفجــوة الغذائيــة للقمــح: العجــز الغذائــي )الفجــوة الغذائيــة( فهــو فــي واقــع األمــر عبــارة عــن فجوتيــن )فجــوة ظاهريــة( وهــي تعبــر عــن 
مــدى الكفايــة الكميــة لســلعة غذائيــة معينــة أو لســلع الغــذاء عمومــًا لتلبيــة احتياجــات ســكان البلــد، 

ln ln ln ln ln
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فــي حيــن تعبــر الثانيــة عــن مــدى الكفايــة الكميــة والنوعيــة ضمــن طريــق زيــادة اإلنتــاج واالســتيراد مــن الخــارج، وكلمــا زادت هــذه الفجــوة  
)كّمــًا وقيمــًة( دل ذلــك علــى تراجــع أوضــاع األمــن الغذائــي فــي بلــد مــا، أمــا الفجــوة الحقيقيــة( وهــي عبــارة عــن الفــرق بيــن مــا يحصــل 
عليــه الفــرد فــي بلــد مــا مــن الغــذاء )كمــًا ونوعــًا( وبيــن المعاييــر العلميــة الموصــى بهــا، ومــن بيانــات الجــدول )12( فــإن الفجــوة الغذائيــة 
القمحية قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي )17.3( ألف طن عام 2000 بداية السلسة الزمنية، وحد أقصى بلغ نحو )1660( ألف طن 
فــي عــام 2009 وهــو العــام الــذي بلــغ فيــه االســتهالك أقصــى معدالتــه فــي السلســلة الزمنيــة المدروســة، وقــد انعدمــت الفجــوة الغذائيــة 

لألعــوام )2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2007(.
الجدول 12. الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي في القمح في الفترة )2000- 2012(

حجم الفجوة الغذائية )ألف طن(نسبة االعتماد على الخارج%نسبة االكتفاء الذاتي%السنة

200099.450.55-17.3

2001100.250.511.6

2002113.081.75552.4

2003108.944.89402.9

20041143.56557.6

2005113.765.29564.7

200698.733.1-63. 5

2007131.031.45957.1

200893.711.45-143.7

200969.0430.99-1660

201073.5324.93-1109.8

201188.8312.44-484.9

201286.6613.34-555.5
المصدر: حسبت اعتماداً على بيانات الجدولين رقم )1(، )2(.

2-االكتفاء الذاتي:
توضــح بيانــات الجــدول )12(  أن ســورية حققــت اكتفــاًء ذاتيــًا مــن القمــح بــدءًا مــن عــام 2001 وبــدأت فــي التصديــر حيــث بلغــت كميــة 
الصــادرات الســورية مــن القمــح فــي عــام 2001 حوالــي)36( ألــف طــن، هــذا وظلــت ســورية مكتفيــة ذاتيــًا مــن القمــح حتــى بلغــت حدهــا 
األقصــى عــام 2007 حيــث بلغــت حوالــي )131.03%( حيــث حققــت فائضــًا يعــادل )31(% زيــادة عــن حاجــة القطــر المحليــة، ثــم 
انخفضــت نســبة االكتفــاء الذاتــي حتــى عــام 2009 لتبلــغ حدهــا األدنــى حيــث بلغــت )69.04(% وهــو العــام الــذي حققــت فيهــا واردات 
ســورية أعلــى نســبة، وانخفضــت قيمــة الصــادرات إلــى )0.4( ألــف طــن وكانــت معتمــدة علــى الخــارج تمامــأ حيــث بلغــت نســبة اعتمادهــا 

علــى الخــارج )30.98%(، وبعدهــا اســتمرت نســبة االكتفــاء الذاتــي فــي االنخفــاض مقارنــة مــع ســنة األســاس.
وبدراســة االتجــاه العــام لنســبة االكتفــاء الذاتــي خــالل الفتــرة المدروســة تبيــن بــأن هنــاك اتجاهــًا عامــًا متناقصــًا مؤكــدًا مــن الوجهــة 
الدقــة  النمــوذج األســي )The exponential farm(، ذلــك ألن مقاديــر معاييــر  النمــوذج المناســب وهــو  تبنــي  اإلحصائيــة، وتــم 

التالــي: الشــكل  الدالــة علــى  )MAPE - MAD-MSD( هــي األفضــل وجــاءت 
Y= 117.568e-0.026T

وللتمكــن مــن إنجــاز عمليــة التقديــر، ينبغــي إجــراء تغييــر فــي الدالــة األصليــة وتحويلهــا مــن شــكلها األســي إلــى الشــكل الخطــي، وذلــك 
بإدخــال اللوغاريتــم النبيــري علــى طرفيهــا وعليــه ينتــج مايلــي:

Ln Dat= Ln )α(+ βT+Ut
Ln=4.766438-0.026T

R2=0.318    DW=)1.5(   F=)5.119(*
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ولهــذا فــإن ســورية تعانــي اليــوم مــن انكشــاف خطيــر وخصوصــًا فــي مجــال الغــذاء للــدول األخــرى، لــن يكــون مــن نتيجتــه ســوى التبعيــة 
االقتصاديــة والسياســية للخــارج واســتنزاف كبيــر للمــوارد وتبعاتــه الخطيــرة علــى ميــزان المدفوعــات، ناهيــك عــن احتمــاالت حــدوث نقــص 
الغــذاء فــي حــاالت الحصــار االقتصــادي وتعثــر أو انهيــار مختلــف المشــروعات التنمويــة الهادفــة إلــى تطويــر اإلنســان الســوري اقتصاديــًا 

وسياســيًا واجتماعيــًا، بالرغــم مــن طــرح شــعار نــأكل ممــا نــزرع ونلبــس ممــا نصنــع فــي أوائــل القــرن العشــرين.
انخفضــت نســبة االكتفــاء الذاتــي حتــى أصبــح اســتيراد القمــح مــن الخــارج لتغطيــة هــذه الفجــوة يشــكل عبئــًا كبيــرًا علــي مــوارد ســورية مــن 

النقــد األجنبــي وأداة ضاغطــة علــى مصالــح ســورية.
3-التحليــل االقتصــادي ألهــم العوامــل المؤثــرة فــي االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح: للتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى االكتفــاء الذاتــي 
مــن القمــح تــم افتــراض أن نســبة االكتفــاء الذاتــي للقمــح ) كميــة اإلنتــاج المحلــي، والمســاحة المزروعــة، واإلنتاجيــة، كوميــة االســتهالك، 
وعدد الســكان، ومعدل االســتهالك الفردي كغ/ ســنة( والتي تم تحديد تأثيرها على معدالت االكتفاء الذاتي في القمح، وتم حســاب تلك 
العالقــة فــي أكثــر مــن صــورة كالصــورة الخطيــة واللوغاريتميــة المزدوجــة والنصــف لوغاريتميــة “enter stepwise”وتمــت المفاضلــة بيــن 
هــذه الصــور مــن ناحيــة منطقيتهــا اإلحصائيــة واالقتصاديــة وتــم اختيــار أفضلهــا وهــي الصــورة اللوغاريتميــة المزدوجــة، متعــددة المراحــل.

الجدول 13. إحصائية متغيرات النموذج

VIFSig.tBالمتغيرات

0.00011685.9664.605(Constant)

اإلنتاج2.0220.00016557.861

االستهالك1--2.0220.00015545.747

إحصائية النموذج

D-WSig.FAdjusted R2R2

1.5270.0001.515E80.990.99

المصدر: مخرجات برنامج  Spssاعتماداً على بيانات السلسلة الزمنية خالل الفترة )2000- 2012(. 
مــن الجــدول )13( عنــد اختبــار صحــة النمــوذج لوحــظ أن )R2=0.99(، التــي تشــير إلــى أن المتغيــرات المســتقلة )كميــة اإلنتــاج 
واالســتهالك مــن القمــح( تفّســر مــا نســبته )99( % مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع، والختبــار العالقــة بينهمــا وجــد أن قيمــة 
)F=1.515E8( وهــي دالــة إحصائيــًا، ممــا يعنــي أن معلمــات النمــوذج خــارج منطقــة قبــول الفرضيــة العدميــة، ويوافــق ذلــك مســتوى 
الداللــة، ممــا يعنــي وجــود أثــر معنــوي لإلنتــاج واالســتهالك علــى االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح، وعنــد اختبــار متغيــرات النمــوذج كاًل علــى 

حــدة، وجــد أن قيمــة t للمتغيريــن المســتقلين أقــل مــن t الجدوليــة، وجــاءت قيمــة sig للمتغيريــن أقــل مــن مســتوى المعنويــة، 
ممــا يعنــي أن لهمــا داللــة إحصائيــة، كمــا تــم إجــراء اختبــار معامــل تضخــم التبايــن )Variance Inflation factor VIF( لــكل 
متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة، حيــث يعــد هــذا النمــوذج مقياســًا لتأثيــر االرتبــاط بيــن المتغيــرات المســتقلة وكانــت قيمــة  )VIF( لجميــع 
المتغيــرات المســتقلة أدنــى مــن )5(، وهــذا يشــير إلــى عــدم  وجــود مشــكلة االرتبــاط الخطــي التــي تــم التخلــص منهــا تلقائيــًا باســتخدام 
stepwise، كما تم إجراء اختبار)Durbin-Watson( على البيانات وكانت نتيجة االختبار )1.527(, وبالتالي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي.

وقــد اتفقــت أشــارات معالــم هــذه الدالــة مــع المنطــق االقتصــادي حيــث العالقــة الطرديــة بيــن االكتفــاء الذاتــي واإلنتــاج مــن القمــح، والعالقــة 
العكســية مع كمية االســتهالك.

خامسًا: االتجاهات المستقبلية المتوقعة نحو إمكانية تحقيق االكتفاء الذاتي في القمح في سورية:
للتعــرف علــى االتجاهــات المســتقبلية المتوقعــة نحــو إمكانيــة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح فــي ســورية، أمكــن تصــور عــدة بدائــل أو 
افتراضــات. إن التوقــع بــأن الزيــادة فــي معــدل الســكان نســبتة )1.8(% ســنويًا خــالل الفتــرة )2008-2012(، فــي ضــوء ذلــك يمكــن 
التوصــل إلــى صياغــة عــدة بدائــل مختلفــة للتنبــؤ بالفجــوة فــي القمــح ونســب االكتفــاء الذاتــي منــه خــالل الفتــرة )2013-2017(. تــم 

صياغتهــا فــي الجــدول )14( علمــًا أنــه تــم اختيــار خمــس ســنوات ســابقة وخمــس ســنوات الحقــة ألنهــا األنســب لتحليــل البيانــات.
البديــل األول: تعتمــد افتراضــات هــذا البديــل علــى التوقــع بكميــة اإلنتــاج المحلــي مــن القمــح عــام 2017 وفقــًا لمعــدالت الزيــادة الســنوية 
في كل من المســاحة المزروعة واإلنتاجية خالل الفترة )2008-2012( مع ثبات كل من معدل اســتهالك الفرد من القمح )كغ/ ســنة(، 
وثبــات معــدل الزيــادة الســكانية بنســبة )1.8( %ســنويًا، ووفقــًا لهــذه االفتراضــات قــدرت المســاحة المزروعــة بنحــو )1760323( هكتــار، 
نتاجيــة الهكتــار بنحــو )3839.35( كــغ للهكتــار عــام 2017 ليكــون حجــم اإلنتــاج المتوقــع حوالــي )11219.94( ألــف طــن، وكميــة  واإ

االســتهالك حوالــي )8455.07(ألــف طــن، ونســبة االكتفــاء الذاتــي )132.7(% عــام 2017 
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حيــث ســيتحقق فائــض يعــادل )32.7(% زيــادة عــن حاجــة القطــر المحليــة، وبالتالــي ســتنعدم الفجــوة الغذائيــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل زيــادة المســاحة المزروعــة مــن القمــح فــي األراضــي القديمــة إلــى حــد معيــن مــع التوســع فــي زراعــة القمــح فــي األراضــي الجديــدة، 
أمــا عــن زيــادة إنتاجيــة الهكتــار لتصــل )3839.35( كــغ للهكتــار، فإنــه يمكــن تحقيقهــا خــالل التوســع فــي اســتنباط أصنــاف جديــدة عاليــة 
عــادة تنفيــذ الحمــالت القوميــة اإلرشــادية فــي القمــح واالســتمرار فــي زيــادة رفــع ســعر توريــد طــن القمــح محليــًا حتــى يتناســب  اإلنتــاج واإ

مــع ســعر طــن القمــح فــي الســوق العالمــي.
البديــل الثانــي: وتعتمــد افتراضــات هــذا البديــل علــى التوقــع بكميــة اإلنتــاج فــي عــام 2017 وفقــًا لمعــدالت الزيــادة فــي إنتاجيــة الهكتــار 
بمعــدل ســنوي )317.47( كــغ للهكتــار مــع بقــاء المســاحة المزروعــة دون زيــادة وثبــات معــدالت االســتهالك الفــردي ومعــدل زيــادة 
الســكان الســنوي، ووفقــًا لهــذه االفتراضــات ظلــت المســاحة المزروعــة )1602814( هكتــارًا بــدون زيــادة، مــع زيــادة إنتاجيــة الهكتــار 
بالمعدل السنوي )317.47( كغ للهكتار لتصل )3839.35( كغ/ هكتار عام 2017 ليصبح حجم اإلنتاج المتوقع )6153.76( ألف طن، 
وكميــة االســتهالك 8455.07 ألــف طــن لتصــل نســبة االكتفــاء الذاتــي )72.87(% عــام 2017، وهــي نســبة منخفضــة إذا مــا قورنــت 
بالبديــل األول، ويتضــح مــن البديــل الثانــي أن زيــادة إنتاجيــة الهكتــار، مــا لــم يتــم معهــا زيــادة المســاحة المزروعــة مــن القمــح فهــي غيــر 

كافيــة لرفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي فــي المســتقبل بالرغــم مــن ثبــات معــدل االســتهالك الفــردي ومعــدل الزيــادة فــي الســكان.
البديــل الثالــث: وتعتمــد افتراضــات هــذا البديــل علــى عــدم ثبــات معــدالت االســتهالك الفــردي مــع التوقــع لكميــة االســتهالك، حســب 
معــدل الزيــادة الســنوي مــع االســتمرار فــي زيــادة المســاحة المزروعــة وزيــادة إنتاجيــة الهكتــار، وفــي هــذا البديــل تــم توقــع كميــة االســتهالك 
بنــاء علــى معــدل الزيــادة الســنوي مــن معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتصــل إلــى نحــو )5989( ألــف طــن، ووفقــًا لالفتراضــات الســابقة 
فــي البديــل الثالــث بلغــت نســبة االكتفــاء الذاتــي )187.34(% عــام 2017. إذًا إن أســلوب زيــادة كميــة اإلنتــاج مــع ترشــيد وعــدم زيــادة 
كميــات االســتهالك أكثــر جــدوى وأقــوى تأثيــرًا فــي رفــع نســبة االكتفــاء المتوقعــة مســتقباًل مــن أســلوب زيــادة كميــة اإلنتــاج مــع اســتمرار 

زيــادة معــدل االســتهالك فــي القمــح مســتقباًل بشــكل متزايــد.
البديــل الرابــع: تعتمــد افتراضــات هــذا البديــل علــى التوقــع بزيــادة كميــات اإلنتــاج مــن خــالل التوســع فــي المســاحة المزروعــة وزيــادة 
إنتاجيــة الهكتــار مــع محــاوالت ثبــات معــدل االســتهالك الفــردي فــي المســتقبل إلــى أدنــى معــدل يمكــن تحقيقــه فــي الســنوات المقبلــة، وطبقــًا 
الفتراضــات هــذا البديــل الرابــع فــإن نســبة االكتفــاء الذاتــي المتوقعــة ســترتفع إلــى )242.86(% عــام 2017 وهــي نســبة عاليــة ممكنــة 

فــي ظــل اإلمكانيــات االقتصاديــة الحاليــة المتاحــة.
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الجدول 14. البدائل المقترحة لتوقعات اإلنتاج واالستهالك والفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح حتى عام 2017

البديل
المتوقع 200820122017البيان

203462189024282.9عدد السكان مليون نسبة

األول

148599116028141760323المساحة المزروعة هكتار

144022523839.35اإلنتاجية كغ/ هكتار

2139.3133609.09611219.94كمية اإلنتاج ألف طن

22834164.68455.07كمية االستهالك ألف طن

2764.87-555.504-143.687الفجوة ألف طن

93.786.66132.7 االكتفاء الذاتي%

112.21190.25190.25معدل االستهالك الفردي كغ/ سنة

الثاني

148599116028141602814المساحة المزروعة هكتار

144022523839.35اإلنتاجية كغ/ هكتار

2139.3133609.0966153.76كمية اإلنتاج ألف طن

22834164.68455.07كمية االستهالك ألف طن

93.786.6672.87 االكتفاء الذاتي%

112.21190.25190.25معدل االستهالك الفردي كغ/ سنة

الثالث

148599116028141760323المساحة المزروعة هكتار

144022523839.35اإلنتاجية كغ/ هكتار

2139.3133609.09611219.94كمية اإلنتاج ألف طن

22834164.65989كمية االستهالك ألف طن

5230.935-555.504-143.687الفجوة ألف طن

93.786.66187.34 االكتفاء الذاتي%

112.21190.25348.19معدل االستهالك الفردي كغ/ سنة

الرابع

148599116028141760323المساحة المزروعة هكتار

144022523839.35اإلنتاجية كغ/ هكتار

2139.3133609.09611219.94كمية اإلنتاج ألف طن

22834164.64619.82كمية االستهالك ألف طن

555.5046600.11-143.687-الفجوة ألف طن

242.86%93.786.66 االكتفاء الذاتي%

112.21190.25190.25معدل االستهالك الفردي كغ/ سنة

المصدر: حسبت اعتماداً على بيانات المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية )2008- 2012(
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سادسًا: االستنتاجات:
- اّتخذ خط االّتجاه العام لإلنتاج الكلي والمساحة المزروعة واإلنتاجّية اتجاهًا تنازليًا خالل الفترة المدروسة.

- تزايدت الكمّية المســتهلكة من القمح خالل الفترة المدروســة )2000-2012(، حيث بلغ متوســط الكمّية المســتهلكة ســنويًا حوالي 
)4084.42( ألــف طــن، بينمــا بلــغ متوســط اإلنتــاج المحلــي نحــو )4008.38( ألــف طــن لنفــس الفتــرة.

- تراوحــت الفجــوة الغذائيــة للقمــح  بيــن حــد أدنــى بلــغ حوالــي )17.3( ألــف طــن عــام 2000 بدايــة السلســة الزمنيــة، وحــد أقصــى بلــغ 
نحــو )1660( ألــف طــن فــي عــام 2009 وهــو العــام الــذي بلــغ فيــه االســتهالك أقصــى معدالتــه فــي السلســلة الزمنيــة المدروســة، 
بينمــا تراوحــت نســبة االكتفــاء الذاتــي بيــن حــد أدنــى بلــغ حوالــي )69.04( % عــام 2009 وحــد أقصــى بلــغ حوالــي )131.03( % 

عــام 2007 بمتوســط قــدر بنحــو )99.1( % خــالل الفتــرة )2000- 2012(.
- تــراوح متوســط اســتهالك الفــرد مــن القمــح بيــن حــد أدنــى بلــغ حوالــي )112.21( كــغ عــام 2008 وحــد أقصــى بلــغ حوالــي )283.4( كــغ 

2001، بمتوســط قــدر بنحــو )216.1( كــغ خــالل الفتــرة )2000- 2012(.
- إن كميــة االســتهالك المحلــي للقمــح تتأثــر معنويــًا بــكل مــن عــدد الســكان ومعــدل االســتهالك الفــردي، وتفســر هــذه المتغيــرات نحــو 
ــًا بــكل مــن  )91(% مــن التغيــرات فــي الكميــة المســتهلكة خــالل الفتــرة المدروســة، كمــا أن كميــة اإلنتــاج مــن القمــح تتأثــر معنوي
المســاحة المزروعــة واإلنتاجيــة مــن وحــدة المســاحة، وتفســر هــذه المتغيــرات نحــو )95(% مــن التغيــرات فــي كميــة اإلنتــاج المحلــي 

مــن القمــح.
- تشــير نتائــج البحــث فــي مــدى إمكانيــة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي القمــح إلــى التأثيــر اإليجابــي للمســاحة المزروعــة واإلنتاجيــة علــى 
زيــادة كميــة الناتــج المحلــي مــن القمــح، كمــا تبيــن أيضــًا أن عــدد الســكان ومعــدل االســتهالك الفــردي للقمــح )كغ/ســنة( مــن أهــم 

العوامــل المؤثــرة فــي زيــادة كميــة االســتهالك المحلــي مــن القمــح ســورية، مــع ثبــات معــدل االســتهالك الفــردي.
التوصيات:

- تكليف الدولة لكل محافظة بوضع خطة لالكتفاء الذاتي بكل محافظة في سورية من حيث المساحة واإلنتاج.
- علــى الدولــة تقديــم الدعــم الــالزم للمزارعيــن حتــى يتمكنــوا مــن تمويــل الموســم الزراعــي وزيــادة إنتاجهــم مــن القمــح، وتقديــم أســعار 

تشــجيعية.
تبــاع العــادات الســليمة فــي  - العمــل علــي ضبــط نمــو االســتهالك وترشــيد االســتهالك بإتبــاع برامــج التوعيــة الصحيــة والغذائيــة واإ

التعامــل مــع الخبــز، والوصــول إلــى المعــدالت المعقولــة لالســتهالك )120( كــغ / فــرد / ســنة.
- ال بديــل  لتحقيــق نســب مرتفعــة  لالكتفــاء الذاتــي مــن القمــح مــن زيــادة المســاحة المزروعــة فــي األراضــي القديمــة، والتوســع فــي 
زراعتــه فــي األراضــي الجديــدة مــع زيــادة إنتاجيــة الهكتــار، مــن خــالل اســتنباط أصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة، وتحســين المعامــالت 
الزراعيــة للقمــح، مــع ضــرورة االســتمرار فــي ترشــيد معــدل االســتهالك الفــردي مــن القمــح، وذلــك بتوعيــة أفــراد المجتمــع عــن طريــق 
وســائل اإلعــالن الجماهيريــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة. مــع أهميــة التركيــز علــى الســلبيات التــي تعــوق رفــع معــدالت االكتفــاء 
الذاتــي مــن القمــح  كســلعة إســتراتيجية ورئيســية ومنهــا الصناعــة الرديئــة لرغيــف الخبــز المحلــي، وزيــادة الفاقــد مــن القمــح فــي كافــة 
مراحــل اإلنتــاج والتســويق والتصنيــع، واإلســراف فــي االســتخدامات غيــر اآلدميــة للقمــح خاصــة فــي الريــف، نظــرًا الرتفــاع أســعار 
العلــف الحيوانــي مقارنــة بأســعار القمــح، وانخفــاض أســعار توريــد القمــح محليــًا مقارنــة بالســعر العالمــي. ولذلــك فإنــه مــا لــم يتــم 
مواجهــة هــذه الســلبيات ســتظل الجهــود المبذولــة لزيــادة معــدالت االكتفــاء الذاتــي للقمــح وتقليــل فجــوة القمــح محــدودة الجــدوى. هــذا 
وقــد توصــل البحــث إلــى أن رفــع معــدالت االكتفــاء الذاتــي فــي القمــح ســوف يأخــذ فتــرة  مســتقبلية  ليســت بالقصيــرة، وأنــه ســوف يتــم 
تدريجيــًا، حيــث تبيــن أن أقصــى نســبة اكتفــاء ذاتــي فــي القمــح  ممكــن تحقيقهــا تبلــغ  حوالــي )242.86(% عــام 2017 بالوســائل 
التــي تــم ذكرهــا، وأنــه مــازال أمامنــا الكثيــر مــن الجهــود المخلصــة والسياســات الزراعيــة المتنوعــة لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي الكامــل 

فــي القمــح  فــي ســورية إذا مــا خلصــت النوايــا وتوفــرت األســباب.                          
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Abstract:
The research aimed to identify the current status of wheat in Syria during the period 
(2000- 2012), and to study the energy of production and consumption, gap size, 
besides self-sufficiency ratio of wheat, as well as to highlight on the average per 
capita of the available for consumption, the annual average income per capita, and 
the annual population increase. The research also indicated the most important 
factors affecting the production and domestic consumption of wheat. The results had 
showed that the general trend of total production, cultivated area and productivity 
is a descending direction during the studied period. Also, the consumed amount of 
wheat during the studied period increased, with an average of (4084.42) thousand 
tons annually, while the average of domestic production amounted to about (4008.38) 
thousand tons for the same period. Besides the food gap of wheat ranged between 
a minimum value at (17.3) thousand tons in 2000, and a maximum value about 
1660 thousand tons in 2009, the year in which consumption reached its maximum 
value in the time of studied series. The self-sufficiency ranged from (69.04%) in 
2009 and (131.03)% in 2007 with an average of about (99.1)% during the period 
(2000 - 2012). The results also clarified that the rate per capita consumption and 
the population affected significantly the domestic consumption of wheat, and 
these variables explain about (91)% of the changes of the consumed wheat during 
the study period. Also, both cultivated area and yield had a significant effect on 
wheat production, and these variables explain about (95) % of the changes in the 
domestic production of wheat. It is also concluded that increasing self-sufficiency 
of wheat will take in the future for quite some time and it will be gradual. The 
results showed that the maximum of wheat self-sufficiency that could be achieved 
was approximately (242.86)%.
Key words: Wheat, Available for consumption, Self-sufficiency, Food gap.


