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 تقدير دوال الطلب على البطاطا السورية في السوقين األردني واإلماراتي
  (1)بشار ننهو  (1)مصطفى حاج حميديو  (1)ماهر يوسفو  (1)*معري محمد 

 ، حلب، سورية.قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة حلب(. 1)
 (.blackdream.m1991@gmail.com  . محمد معري. البريد اإللكتروني:م)*للمراسلة: 

 17/10/2018تاريخ القبول:    18/09/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
والمحافظة على الحصاااااااااااة  ،ةالساااااااااااوري البطاطاالتعرف على إمكانيات تنمية صاااااااااااادرات  هدف البحث إلى

، وتحديد أهم ةالساااوري البطاطالصاااادرات  ل الحالييل الهيكخالل تحلمن  ،الساااوقية في ااساااوار ال ارجية
البحث ولتحقيق أهداف  .للبطاطا الساااورية هم ااساااوار التصاااديرية الر يسااايةفي أ  هاالعوامل المؤثرة في طلب

في  والممةلة ،القياسااااايةأسااااااليب التحليل االقتصاااااادي ، واسااااات دمت المصاااااادر الةانوية البيانات من جمعت
 ،وأسااااااااااالول االنحدار المرحلي ،وغير ال طية ،والمتعددة ،ةالنحدار ال طية البسااااااااااايطتقدير بعض نماذج ا

نتا ج البحث أن  أظهرت .للبطاطا الساااااااااوريةلتقدير دوال الطلب ال ارجي  ،ومصاااااااااالوفة معامالت االرتبا 
أهم  ومن(، 2015-2000) خالل الالترة ةالساااااااااااوري للبطاطا هي أهم ااساااااااااااوار المساااااااااااتوردة العربيةالدول 

في السااااااوقين  ةالسااااااوري البطاطالمحصااااااول  المتغيرات المؤثرةبعض دراسااااااة وب .واإلمارات دنر ااأسااااااواقها 
يؤدي إلى  في ااردن عند ارتالاع دخل الالرده أن اتضاااا  ،(2015-2000)خالل الالترة  واإلماراتي ااردني

أما قيمة  ،(1.3-)الدخلية مرونة الطلب  بلغت قيمة معاملو  ،ةالسااوري البطاطاارتالاع الكمية المطلوبة من 
بينت و  .أي أن الطلب على البطاطا السااااااااااااااورية مرن  ،(7.48)معامل مرونة الطلب السااااااااااااااعرية فقد  لغت 

قيمة حيث  لغت  ،أيضااااااا  البطاطا السااااااورية مرن  علىالطلب أن  ،في السااااااور اإلماراتي السااااااعرية ةالمرون
ساااااااعار الدول سااااااابة ابالن البطاطا الساااااااوريةيعتبر ساااااااعر حيث  ،(-11.4)معامل مرونة الطلب الساااااااعرية 

 .البطاطاالمنافسة من أكةر محددات القدرة التنافسية لمنتج 
 .، مرونة الدخلالسعرية المرونة ،الطلبدالة ، البطاطاالكلمات المفتاحية: 

:المقدمة  
هم الموارد ات من أ الصااادر  تعدا  في االقتصاااد السااوري، حيث راعية منها بصااالة خاصااة دورا  ر يساالتجارة ال ارجية بصااالة عامة والز تلعب ا
إلى رفع وتحسين مستوى معيشة  يالقومي، بما يؤدوبالتالي زيادة الدخل  ،واالجتماعية ،ة الالزمة لتمويل خطط التنمية االقتصاديةالر يس

، وتوضااااع على رأل أولويات السااااياسااااة االقتصااااادية الزراعية في سااااورية ،وتحظى مسااااتلة تنمية الصااااادرات باهتمام متزايد، أفراد المجتمع
تزايد بساابب فقدان العديد من وذلك لمعالجة العجز في الميزان التجاري، والذي  ،وبصااالة خاصااة في ا ونة ااخيرة نتيجة الظروف الراهنة

من  (%24)ان الضااااات نسااااابة مسااااااهمة التجارة الزراعية من  .نتيجة لالرض القيود على المنتجات ،وان الاض كمية الصاااااادرات ،ااساااااوار
 الناتج من الزراعية التجارة مسااااااهمة نسااااابة يضاااااا  ان الضاااااتأ، و (2011)في عام  (%21)إلى ( 2010)في عام إجمالي التجارة الكلية 

وتعّد (. 2013المركز الوطني للسااااااااااااياسااااااااااااات الزراعية،  ) (2011)عام  (%45)إلى  (2010 (عام في (%60 (من الزراعي يالمحل
حصاااااااااولي الساااااااااوري، حيث  لغت المسااااااااااحة المزروعة  ها نحو محاصااااااااايل ال ضاااااااااار، من الحاصاااااااااالت الزراعية الهامة في التركيب الم

( 4.64إجمالي المساحات المزروعة بالحاصالت الصيالية والشتوية، والبالغة حوالي )%( من 3.5، وتمةل  نسبة )ا  تار ( ألف هك119.18)
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الساااااانوي لصااااااادرات محاصاااااايل  هناك تزايدا  في متوسااااااط معدل النمو ، وُيالحظ أنّ (2014- 2006وذلك لمتوسااااااط الالترة ) ا  مليون هكتار 
ثم  دأت هذه  ،%(10.07لمحصول البندورة ما يقارل )هذا المعدل بشكل عام، حيث  لغ على سبيل المةال متوسط  سوريةال ضار في 

ر ن ال ضاتعتبر البطاطا مو  (.2014)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  سوريةالنسبة باالن الاض نتيجة الظروف الراهنة التي تمر  ها 
البطاطا كونه غني بالطاقة فهو يعتبر الغذاء ، إضااااااافة اهميتها وانتشااااااارها عالميا ، وتكمن ااهمية لمحصااااااول اإلنتاجسااااااة من حيث الر ي

لدورها في الصاااادرات الغذا ية إلى دول العالم وكونها  كبيرة الر يساااي للعديد من الدول. إضاااافة لذلك للبطاطا أهمية اقتصاااادية وتصااانيعية
 (.2008المركز الوطني للسياسات الزراعية، ) للعديد من الصناعات الغذا يةمادة خام 

 إنتاج وتصااديرمن خالل  وذلك، المتاحةلى ااسااوار إ البطاطا زيادة حجم صااادرات يسااتدعي اامر دراسااة إمكانيةاسااتنادا  إلى ما ساابق، 
 ،، وال تجد الدول النامية أمامهاالمساااااتهدفةفي ااساااااوار  وتكلالة من الضاااااة، ولها قدرة على المنافساااااة ،عالية جودةمتميزة ذات محاصااااايل 
حتى تحقق أفضااال أداء ممكن على صاااعيد التجارة  ،من سااابيل غير العمل الجاد الساااتنهاض مقوماتها الظاهرة والكامنة، ساااوريةوخاصاااة 
 .بما يدعم التنمية ويقود البالد نحو التقدم واالزدهار ،الدولية
في  ة ذلكياهم ، وذلكار ال ارجيةوالشااااااركاء التجاريين في ااسااااااو  ،الحالاظ على الحصااااااة السااااااوقية تنبع أهمية البحث من ضاااااارورةكما 

وخاصاااة في ظل الظروف تحساااين الميزان التجاري الساااوري، وتتمين القطع ااجنبي الالزم لتناليذ خطط التنمية االقتصاااادية واالجتماعية، 
ض في بع ساااااوريةنافساااااة حادة من قبل دول أخرى تساااااعى لتحل محل الراهنة التي تمر  ها ساااااورية باإلضاااااافة لتعرض هذه الصاااااادرات لم

 .ااسوار
 :مشكلة البحث

ا يؤدي مم ،لتقلبات واسااااعة وتعرضااااهاخر،  من عام السااااورية  صااااادراتالفي وجود تذ ذل كبير في كمية وقيمة  البحثتتل ص مشااااكلة 
الراهنة التي تمر  ها  اازمة، وخاصااة في ظل بصااالة عامةالزراعية للمنتجات و  ،إلى عدم اسااتقرار السااياسااة التصااديرية لها بصااالة خاصااة

 .في ا ونة ااخيرة ةالسوري البطاطاصادرات  ة بما فيهافي الصادرات الزراعية السوري تراجع من ما لوحظل، سورية
 :البحث هدف

ال ارجية،  أساااااااااواقهااهم ، وذلك العوامل المؤثرة في تنمية صاااااااااادرات البطاطا الساااااااااوريةالتعرف على  البحث فيلهذا  العاميكمن الهدف 
 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل ااهداف الالرعية التالية:

 .اوتحديد أهم الدول المستوردة له ،للبطاطاوالتركيب السوقي  ،والتصديرية ،يةاإلنتاجدراسة ااوضاع  (1
التي تؤثر في الكمية المطلوبة من ات والتعرف على أهم المتغير  ،ااساااااوار الدولية البطاطا الساااااورية فيتقدير دالة الطلب على  (2

 .البطاطا في كل سور 
 .في ااسوار المستهدفة للسور  ةالسوري البطاطا من الصادراتومنافسة المناسبة لزيادة وتنمية  اقتراح بعض السياسات (3

 :منهجية البحث
لبطاطا من الدول وأسعار ا ،والدخل ،المستوردةة البطاطا السوريتم است دام المتغيرات الر يسة التي تؤكدها النظرية االقتصادية من سعر 

، التي تم (2015-2000 يانات الساااالساااالة الزمنية للمدة )تم االعتماد على و  ،توصاااايف دالة الطلب الالرديفي  ،وعدد السااااكان ،المنافسااااة
 دالة الطلبالبحث وتمت صاااااااااياغة  موضاااااااااوع على البطاطا الساااااااااوريةفي تقدير نموذج الطلب  المصاااااااااادر الةانويةالحصاااااااااول عليها من 

 المدروسة بالشكل الرياضي ا تي:
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dd4I+α3+αxP2+αsP1+α0=αSQ 
 حيث أن:

QS:  إلى عدد السكان خالل مدة  ،ةسوريال المصدرة من البطاطاالناتج من قسمة الكمية هو و  ،السورية البطاطامتوسط نصيب الالرد من
 .البحث

sP(.2015-2000المدة )كغ، خالل /دوالر السورية المصدرة البطاطا : متوسط أسعار 
xP:  (.2015-2000كغ، خالل المدة )/دوالر للدولة المنافسة البطاطامتوسط أسعار   
I: إلى عدد سكان  ،خالل الالترة المدروسة ،الدول المستوردةوالناتج من قسمة الدخل القومي في  ،متوسط نصيب الالرد من الدخل القومي

 البلد خالل المدة نالسها.
dd :ومابعدها 2011نتقال  ين الالترتين ماقبل يعبر عن اال ،متغير وهمي (Green, 1992). 

 .Eviewsالبرنامج اإلحصا ي  باست دام  يانات النموذج في الحاسب ا لي وحللت أدخلت
 :المناقشةالنتائج و 

عة بالبطاطا في ساورية  لغ تشاير النتا ج إلى أن المتوساط السانوي للمسااحة المزرو  )هكتار(: من البطاطا تطور المساحة المزروعة -1
(، 2001( هكتارا  عام )21243تراوحت المسااااااااااااااحة المزروعة  ين حد أدنى  لغ )(، وقد 2015–2000ة )خالل الالتر  ا  ( هكتار 28650)

%( عما كانت عليه 158.8( تمةل )2008( هكتارا  عام )36172(، وحد أقصاااى  لغ )2000%( من مساااتواها عام )93.2تمةل نحو )
 (.1)(، وذلك كما هو موض  بالجدول 2000م )مقارنة مع عا

خالل  ا  ( طن578685أن المتوساااط السااانوي لمنتاج من محصاااول البطاطا في ساااورية  لغ ) النتا ج أوضاااحت )طن(: اإلنتاجتطور  -2
عاام %( من مسااااااااااااااتواهاا 91.1(، تمةال نحو )2013عاام ) ا  ( طنا441718 ين حاد أدنى  لغ ) اإلنتااجتراوح (، و 2015–2000)الالترة 

(، وذلك كما هو موضااااااااا  2000عام ) من مساااااااااتواها%( 148.6( تمةل نحو )2008عام ) ا  ( طن720492 لغ ) أعلى(، وحد 2000)
 (.1)بالجدول 

أن المتوسط السنوي إلنتاجية وحدة المساحة من محصول  يةاإلنتاجوتبين من خالل دراسة المؤشرات  (:كتارية )كغ/هاإلنتاجتطور  -3
( كغ/هكتار 4628ية  ين حد أدنى  لغ )اإلنتاجتراوحت (، و 2015–2000ار خالل الالترة )( كغ/هكت6567ة  لغ )البطاطا في سااااااااااااااوري

من %( 138.5( تمةل )2006( كغ/هكتار عام )8042(، وحد أقصااااى  لغ )2000%( من مسااااتواها عام )79.7( تمةل )2002عام )
 (.1)كما هو موض  بالجدول وذلك (، 2000عام )مستواها 
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 (2015–2000خالل الفترة ) في سورية اتهوإنتاجي اهوإنتاج بالبطاطاتطور المساحة المزروعة  .1ل جدوال

 السنة
البطاطامساحة   

(كتار)هـ  

 الرقم القياسي

)%( 

البطاطاإنتاج   

 )طن(

 الرقم القياسي

)%( 

البطاطاإنتاجية   

(كتارـ)كغ/ه  

 الرقم القياسي

)%( 

2000 22783 100 484778 100 5808 100 

2001 21243 93.2 453435 93.5 5315 91.5 

2002 24102 105.8 513153 105.9 4628 79.7 

2003 24789 108.8 486605 100.4 7066 121.7 

2004 27304 119.8 541743 111.8 7945 136.8 

2005 29347 128.8 608480 125.5 6548 112.7 

2006 27766 121.9 603411 124.5 8042 138.5 

2007 31083 136.4 570128 117.6 6021 103.7 

2008 36172 158.8 720492 148.6 7616 131.1 

2009 34885 153.1 705586 145.5 7231 124.5 

2010 34467 151.3 673183 138.9 7760 133.6 

2011 35249 154.7 713256 147.1 5946 102.4 

2012 34012 149.3 698129 144 6896 118.7 

2013 22439 98.5 441718 91.1 4825 83.1 

2014 29878 131.1 539611 111.3 7468 128.6 

2015 22876 100.4 505249 104.2 5956 102.5 

 *** 6567 *** 578685 *** 28650 المتوسط

 (2015-2000) الفترة خالل السنوية الزراعية اإلحصائية المجموعة بيانات من وحسبت جمعت: المصدر

 :البطاطاة لمحصول الصادرات السوري تطور -4
 (:ألف طن) كميات المصدرةأواًل: تطور ال

( ألف طن خالل فترة 122( حيث  لغت )2008أن أعلى كمية للصاااااادرات الساااااورية من البطاطا كانت في العام ) دراساااااة البيانات تبين 
لف طن أ( 8( حيث  لغت نحو )2015) ها عامالحد اادنى ل الصادرات وبلغت، الكبيرة في هذا العام اإلنتاجوذلك بسبب كمية  ،البحث

( ألف طن 45حيث أن متوساااااااط كمية الصاااااااادرات في الالترة ااولى كان ) ،ألزمة الساااااااورية على كمية الصاااااااادراتلوذلك  تتثير واضااااااا  
 .(2)وذلك كما هو موض  بالجدول  ،الةانية( ألف طن في الالترة 24ووصل إلى )

 (:مليون دوالر) القيمة: ثانياً 
( مليون دوالر وان الضات بالالترة الةانية لتصل 21انات أن قيمة الصاادرات كانت بالمتوساط بالالترة ااولى قبل اازمة )الل البيوجد من خ

 (. 2)( مليون دوالر بالمتوسط، وذلك كما هو موض  بالجدول 10إلى )
 (:طن/ردوال ) السعر: ثالثاً 

وقد ان الض المتوسط  طن،/( دوالر620بالالترة ااولى ) يبلغالبطاطا كان  من خالل البيانات نجد أن متوسط سعر الطن المصدر من
 .(2جدول )ال طن/( دوالر403بالالترة الةانية ليصل إلى )
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 (2015-2000خالل الفترة ) البطاطاتطور الصادرات السورية من  .2جدول ال

 السنة
 الكمية

 )ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(

 متوسط سعر الطن

 )دوالر(

2000 23 19 82 

2001 11 18 1674 

2002 15 20 1365 

2003 17 13 743 

2004 17 13 774 

2005 11 4 320 

2006 53 13 237 

2007 13 7 532 

2008 122 33 266 

2009 102 37 364 

2010 112 52 460 

 متوسط الفترة

(2000-2010)  
45 21 620 

2011 36 14 401 

2012 48 20 423 

2013 13 5 411 

2014 13 5 391 

2015 8 3 387 

 متوسط الفترة

(2011-2015)  
24 10 403 

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية، مركز التجارة العالمية والفاوالمصدر: جمعت وحسبت من قبل الباحث اعتماداً على قاعدة 

 :البطاطاالجغرافي للصادرات السورية من محصول  التوزيع -5
%( من تلك الصادرات 87.7حوالي ) اسة التوزيع الجغرافي لصادرات سورية من البطاطا إلى م تلف دول العالم أنّ من خالل در تبين 

، 207ردن، واإلمارات، والكويت والسعودية. حيث  لغت واردات كل منهم )ول، وهي على الترتيب العرار، وااخمس دتستحوذ عليها 
%( من صادرات 5و%، 6.6و%، 11.9و%، 22.5و%، 41.6والي والتي تمةل نحو )( ألف طن على الت25و، 33و، 59و، 112و

أما  .(3)( كما هو مبين في الجدول 2010-2000وذلك بالالترة ) سنويا  ( ألف طن 497سورية من البطاطا لم تلف دول العالم والبالغ )
والتي تمةل نحو  ،( ألف طن على التوالي1و، 10و، 17و، 83و، 1( فكانت واردات البطاطا لهذه الدول )2015-2011الالترة الةانية )

الحظ تركز يو  .ن( ألف ط118طاطا والتي  لغت )%( من صادرات سورية من الب5.1و%، 8.5و%، 14.4و%، 70.3و%، 0.8)
 .الصادرات بالالترة الةانية إلى السوقين ااردني واإلماراتي

 (2015-2000خالل الفترة )التوزيع الجغرافي للصادرات السورية من محصول البطاطا  .3 جدولال
 السوق

(2010-2000الفترة األولى ) (2015-2011الفترة الثانية )   

 % الكمية )ألف طن( % الكمية )ألف طن(

 0.8 1 41.6 207 العراق

 70.3 83 22.5 112 األردن

 14.4 17 11.9 59 اإلمارات

 8.5 10 6.6 33 الكويت

 5.1 6 5 25 السعودية

 0.8 1 12.3 61 دول أخرى

 100 118 100 497 العالم

 الزراعية، مركز التجارة العالمية والفاوالمصدر: جمعت وحسبت من قبل الباحث اعتماداً على قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات 

 



 

Maary et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 163-170 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  170-163(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  معري 168

 :ردنيالسورية في السوق األ  البطاطاالطلب على  مالت دالةتقدير معا -6
المقدرة معنوية من الناحية اإلحصا ية وعند مستويات معنوية  المعامالتأن جميع  (4)الجدول التي تم التوصل اليها في  أظهرت النتا ج

المقدرة تتالق إشاراتها مع النظرية االقتصادية، وكما  المعامالتض  من نتا ج التقدير أن تّ اوقد بطاطا السورية، %( ما عدا سعر ال5)
والكمية المطلوبة  ،ةالسوري البطاطاالذي يمةل سعر  sPر العالقة العكسية  ين المتغير لتالسفقد جاءت إشارتها سالبة  α1 المعاملةيتتي: 
 مع%( 1)  نسبة السورية البطاطا سعر ان الاض أن هذا ويعني %،5معنوي عند مستوى معنوية  و غير( وه1.3) ، وقد  لغت قيمتهامنه
 α2أما  .جز ية مرونة وهي ،%(1.3)  نسبة أي α1 بمستوى  منها وبةالمطل الكمية ارتالاع إلى يؤدي المتوسط عند المتغيرات بقية ثبات

 الذي يمةل متوسط  INCOMوبين المتغير ةالسوري البطاطافجاءت إشارتها موجبة لتمةل العالقة الطردية  ين الكمية المطلوبة من 
، أما قيمته فقد (%5)عنوي عند مستوى معنوية وقد جاء ذا تتثير م ،إذ  زيادة الدخل الالردي يزداد الطلب ،نصيب الالرد من الدخل القومي

مع ثبات بقية المتغيرات عند المتوسط يؤدي إلى ارتالاع الكمية المطلوبة  (%1)(، وهذا يعني عند ارتالاع الدخل الالردي  نسبة 7.48 لغت )
الذي يمةل تتثير  ddمتغير الوهمي سالبة لتالسر العالقة العكسية  ين الإشارتها  فكانت α3 اأم .(%7.48 نسبة ) ةالسوري البطاطامن 

معنوي عند مستوى معنوية  ووه (1.45مع الكمية المطلوبة من البندورة السورية، وقد  لغت قيمته )( 2011)وبعد  (2011) الالترة قبل
 كمية البطاطا المصدرة لألردن.على سلبي  أثر كان لها لحرلا أن يعني هذاو ، (5%)

(2015-2000خالل الفترة )األردني  السوق في السورية البطاطاة للطلب على أهم المتغيرات المحدد .4 جدولال  

Dependent Variable: LOG(QS) 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

      
 C -61.14367 7.750449 -7.889049 0.0000 

1α LOG(PS) -1.298667 0.985551 -1.317706 0.2122 

2α LOG(INCOM) 7.474928 0.922734 8.100850 0.0000 

3α DD -1.451510 0.565473 -2.566897 0.0247 

      
 R-squared 0.880147   

 Adjusted R-squared 0.850184   

 F-statistic 29.37426   

 Prob(F-statistic) 0.000008    

 Eviewsباستخدام برنامج  تحليل بيانات عينة البحثتائج نالمصدر:       

مرن  السورية البطاطا(، وهذا يعني أن الطلب على 1.3-( أن قيمة معامل مرونة الطلب السعرية  لغت قيمتها)5) جدولاليتض  من و 
ية المطلوبة، أما مرونة الطلب من الواحد الصحي ، وأنها ذات إشارة سالبة لوجود العالقة العكسية  ين السعر والكم أكبرمتها يان ق
 .وليست ضروريةكمالية  ةالسلع أن ( وبإشارة موجبة لتدل على7.48فقد  لغت ) السورية البطاطامع  الدخلية

على البطاطا السورية في السوق األردنييوضح أنواع المرونات المستخرجة من دالة الطلب  .5جدول ال  
ةنوع السلع القيمة أنواع المرونات التسلسل  

السعريةمرونة الطلب  1  1.3-  مرنة 

 كمالية 7.48  الدخلية مرونة الطلب 2

 اإلحصائي باالعتماد على نتائج التقديرالباحث قبل  منحسبت  المصدر:

 :ماراتيالسورية في السوق اإل البطاطاتقدير معالم نموذج الطلب على  -7
المقدرة معنوية من الناحية اإلحصا ية وعند مستويات معنوية  α1 المعاملة أن (6)التي تم التوصل اليها في الجدول  أظهرت النتا ج

 البطاطاالذي يمةل سعر  sPفقد جاءت سالبة لتالسر العالقة العكسية  ين المتغير  ،تتالق إشاراتها مع النظرية االقتصاديةو  ،%(5)
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 بقية ثبات مع%( 1)  نسبة السورية البطاطا سعر  الاضان أن هذا ويعني ،(11.4) ، وقد  لغت قيمتهاوالكمية المطلوبة منه ةالسوري
 .جز ية مرونة وهي ،%(.411)  نسبة أي α1 بمستوى  منها المطلوبة الكمية ارتالاع إلى يؤدي المتوسط عند المتغيرات

(2015-2000خالل الفترة )اإلماراتي  السوق في السورية البطاطاأهم المتغيرات المحددة للطلب على  .6 جدولال  

 Dependent Variable: LOG( QS ) 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 C -7.728822 2.810548 -2.749935 0.0156 

1α LOG(PS) -11.40212 4.671462 -2.440803 0.0285 

 R-squared 0.298510  

 Adjusted R-squared 0.248404  

 F-statistic 5.957518  

 Prob(F-statistic) 0.028544  

 Eviewsباستخدام برنامج  تائج تحليل بيانات عينة البحثنالمصدر: 

مرن  السورية البطاطا، وهذا يعني أن الطلب على (-11.4) ( أن قيمة معامل مرونة الطلب السعرية  لغت قيمتها7) جدولاليتض  من و 
 .سية  ين السعر والكمية المطلوبةلوجود العالقة العكمن الواحد الصحي ، وأنها ذات إشارة سالبة  أكبرمتها يان ق

على البطاطا السورية في السوق اإلماراتييوضح أنواع المرونات المستخرجة من دالة الطلب  .7جدول ال  

 نوع السلعة القيمة أنواع المرونات التسلسل

السعريةمرونة الطلب  1  411.-  مرنة  

 اإلحصائي على نتائج التقدير الباحث باالعتمادقبل  منحسبت  المصدر:

 :تاالستنتاجا
، باإلضااافة للبحث عن ين ااردني واإلماراتيالسااوري المالقودة وخاصااة  في السااوق للبطاطاالعمل على اسااتعادة الحصااة السااوقية يجب  -1

 .االقتصاد السوري مع انتهاء اازمة السوريةأسوار جديدة، وذلك في ظل إعادة إعمار 
، لمرونات السعرية، حيث  ينت االبطاطامن أكةر محددات القدرة التنافسية لمنتج  ،نسبة اسعار الدول المنافسةبال البطاطايعتبر سعر  -2

لذلك ، يعتبر من السااااااالع العادية، ويزداد اإلنالار عليه  زيادة الدخل، كما أن ااثر الدخلي كان تتثيره موجبا   البطاطاواإلنالاقية أن منتج 
رات في هذه ااسوار، باإلضافة إلى دراسة التغي امع أهم الدول المنافسة له ةالسوري البطاطاسعر تصدير يجب إيالء االهتمام لدراسة 
 المجتمعات المستهدفة.في  التي تطرأ على دخول اافراد

على ية مسااااااااااااااتنبطة محليا  بما يؤدي إلى قدرتهم على ت اليض التكلالة وزيادة قدرتهم اإلنتاجدعم مزارعي البطاطا بتصااااااااااااااناف عالية  -3
 كما أنه يزداد  زيادة الدخل. مرن  على البطاطا السورية المنافسة في السور ااردني ان الطلب

 :لمراجعا
 .www.comtrade.un.orgة قاعدة  يانات اامم المتحد

 .FAOSTATقاعدة  يانات منظمة ااغذية والزراعة لألمم المتحدة،  
 دمشق، سورية. "،  البطاطا في سورية 6المنظور السلعي الزراعي رقم " -2008ركز الوطني للسياسات الزراعية، الم

 دمشق، سورية. "،  2013 سوريةواقع الغذاء والزراعة في " -2013المركز الوطني للسياسات الزراعية، 
 موقع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي السورية، على شبكة االنترنت.

 ، دمشق، سورية.راعيوزارة الزراعة واإلصالح الز  (. قسم اإلحصاء، مديرية اإلحصاء والت طيط،2016) وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
Green, W. (1992). ET: The Econometrics Toolkit Verion 3.0. New York: Econometrics Software, Inc. 

  

http://www.comtrade.un.org/
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Abstract 

The aim of the study was to identify the possibilities of developing Syrian potato exports 

and maintain market share in foreign markets by analyzing the current structure of Syrian 

potato exports and determining the most important factors influencing its demand in the 

main export markets of the Syrian potato. To achieve the objectives of the research, data 

were collected from secondary sources. Standard economic analysis methods 

represented in the estimation of some simple linear, multiple and nonlinear regression 

models, regression method and the correlation coefficients matrix were used to estimate 

the external demand functions of the Syrian potato. The results showed that the Arab 

countries were the most important importing markets for the Syrian potato during the 

period (2000-2015), and the most important markets were Jordan and the UAE, and the 

study of some variables affecting the Syrian potato crop in the Jordanian and UAE 

markets during the period (2000-2015), it was found that when the per capita income in 

Jordan led to the increase in the quantity required of the Syrian potato and the value of 

the elasticity of the demand for income was (-1.3), and the value of elasticity of demand 

price was (7.48), this means that the demand for Syrian potatoes is flexible. While price 

elasticity in the UAE market showed that the demand for Syrian potatoes is also flexible 

with the value of the elasticity of demand (-11.4). The price of Syrian potatoes for the 

prices of the competitive countries is one of the most competitive determinants of the 

potato product. 

Keywords: Potato, Demand function, Price elasticity, Income elasticity. 
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