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 تقدير استجابة عرض أهّم محاصيل الخضار في سورية

 (1)وأحمد قاسم الرفاعي (1*)فايز جاد اهلل المقداد

 (. إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 (.deepmokdad@yahoo.com)*للمراسلة: د. فايز جاد اهلل المقداد. البريد اإللكتروني: 

 06/05/2016تاريخ القبول:    29/03/2016تاريخ االستالم: 

 
 الملخص:

في سوورية، وتعواني محاصويل الخضوار مون تقلبوات  للسكانال يمكن االستغناء عن محاصيل الخضار في تلبية االحتياجات الغذائية 
كبيرة وحادة في األسعار، سواًء أسعار المنتج نفسه أو المحاصيل المنافسوة أو مسوتلزمات اإلنتواا، األمور الوذك يونعكر مباشورًة علو  

بالبندورة والبطاطا والبصول والوووم استهدفت الدراسة تقدير استجابة عرض المساحة المزروعة  المساحات المزروعة في السنة التالية،
في سورية، لتقدير نموذا استجابة عرض أهم محاصيل الخضار تم استخدام  2013-1994لهذه التغيرات في األسعار خالل الفترة 

( للكشوف عون مشوكلة االرتبواط DWنموذا نيرلوف المعدل الُمصوممم ضومن إطوار التعوديل الجزئوي، واسوتخدم اختبوار دربون واتسوون )
ذاتي، وقوود أشووارت النتووائج إلوو  أن التغيوورات فووي مسوواحة كوول موون المحاصوويل المدروسووة هووي أسووعارها وأسووعار المحاصوويل المنافسووة الوو

للووم. أما  0.382للبصل و 0.478للبندورة و 0.590للبطاطا و 0.354والمساحة المزروعة لها لسنة سابقة، وبلغت سرعت التعديل 
نتوواا الخضووار المدروسووة، وتقتوور  الدراسووة األخووذ فقوود أشووا ،مرونووات االسووتجابة المقوودرة رت إلوو  معنويووة تووألوير األسووعار علوو  مسوواحة وا 

 بتلك المرونات في عملية التخطيط وقيار أور السياسات الزراعية.

 استجابة العرض، نموذا نيرلوف، التعديل الجزئي، التقلبات السعرية، مرونة االستجابة.الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمة:

من المحاصيل الزراعية الهامة في التركيب المحصولي السورك، حيث -سواًء الصيفية منها أم الشتوية-تعتبر محاصيل الخضار
% من إجمالي المساحات المزروعة 5.2ألف هكتار، وهو ما يمول نحو  173.75بلغت المساحة المزروعة بالخضار نحو 

% من إجمالي المساحة المزروعة في 3.75مليون هكتار، كما يمول نحو  3.66بالمحاصيل الصيفية والشتوية البالغة حوالي 
. وال (2011)وزارة الزراعة واإلصال  الزراعي،  2011-2006مليون هكتار وذلك لمتوسط الفترة  4.64سوريا والمقدرة بنحو 

ة في ظل يمكن االستغناء عن محاصيل الخضار في تلبية االحتياجات الغذائية للسكان من الفيتامينات  والعناصر النادرة، خاصم
ونظرًا ألهميتها الكبيرة عل  المائدة السورية ودخولها في العديد من االستخدامات  .في سورية النمط الغذائي السائد للمستهلكين

 األخرى، فقد ركزت الدراسة عل  محاصيل البندورة والبطاطا والبصل والووم لدراسة استجابة عرضها.
تغيرات الحادوة في األسعار والتكاليف والتغيرات في القرارات والسياسات الزراعية التي تؤور عليه بشكل مباشر يستجيب المزارع لل

أو غير مباشر، فيقوم بتعديل حجم إنتاجه من خالل تعديل المساحات المزروعة بالمحاصيل التي يزرعها، إال أنم هذه االستجابة ال 
وعليه فان تحليل استجابة  مر إل  االنتظار حت  الموسم القادم لتحقيق هذه االستجابة،تكون آنية في الزراعة، حيث يحتاا األ

عل  اتخاذ قرارات إنتاجية تزيد من ربحيتهم ودخولهم، ويمكن صانعي القرار  العرض سوف يكون له أهمية في مساعدة المزارعين
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زيادة المساحات من المحاصيل المراد راعي، ولها دور في يمكن التنبؤ بآوارها عل  اإلنتاا الز  من وضع سياسات زراعية دقيقة،
أهمية خاصة في التخطيط  لهافإن دراسة العوامل المؤورة في استجابة عرض المحاصيل الزراعية أو العكر. ومنه  تشجيع زراعتها

األسعار والتكاليف  إن التغيرات في منتجات وأسعارها عبر الزمن.الدعم استقرار عرض و لملء الفجوة بين الطلب والعرض، 
والربحية )سواًء للمحصول نفسه أو المحاصيل المنافسة له(، وتقنيات االنتاا، والظروف المناخية هي المحددات الرئيسية الستجابة 

 عرض أك محصول. 
ي األسعار ( أن العوامل األساسية المؤورة عل  استجابة عرض اإلنتاا الزراعي باستخدام نموذا نيرلوف، هAskari, 1977وجد )

 النسبية )نسبة سعر المنتج المنافر إل  سعر المنتج المدرور( والربحية والتكاليف.
 ,Gardenerوتشير الدراسات الحديوة الستجابة العرض إل  ضرورة فصل االنتاا الكلي ال  مكوناته من مساحة وغلة. وقد قدم )

ون قراراتهم االنتاجية عل  مرحلتين فهم اوال يحددون مقدار ( أسبابا لهذا التميز مبنية عل  افتراض ان المنتجين يضع1976
االرض المخصصة للمحصول المراد زراعته، وبعد ذلك يقررون بشألن معدالت الموارد )كاألسمدة( المستخدمة في العملية 

 االنتاجية.
تعديل الجزئي لنيرلوف ( نموذا ال1991( و)فرحان، 1991( و)حسن، 1991( و)حسن وياسين، 1988استخدم كل من )النجفي، 

 وقاموا بتقدير النموذا بطريقة المربعات الصغرى العادية، كما قاموا بحساب مرونات االستجابة في المدى القصير والطويل، ووجدوا
ل  ، وهي العوامل األساسية المؤورة عسعار والسياسات السعرية في تغيير مستمرنتاا واأللوجيا اإلو الناتج وتكن–ن عالقات الموردأ

 التي قاموا بدراستها وهي القمح والشعير والبطيخ والقطن. استجابة عرض المحاصيل
( تم تقدير أور تسع سيناريوهات لألسعار والسياسات الزراعية عل  استجابة McIntosh and Shumway, 1994في بحث )

وجيه السياسات الزراعية. كما وجد )القحطاني اإلنتاا الزراعي في والية آيوا األمريكية، واتضح عدم كفاية استخدام األسعار لت
سماعيل،  ( أن استجابة عرض منتجي البندورة في البيوت المحمية في السعودية، إنما تتعلق بتكاليف اإلنتاا واألسعار 1999وا 

 المحمية من ورةالبند مرونة عرض انخفاضتبين ونسبة العائد إل  السعة، وهو ما يؤور في مرونات االستجابة، فعل  سبيل الموال 
 .لاير 4000عند سعر مزرعي قدره  0.407 ريااًل إل  1496قدره  مزرعيعند مستوى سعر  0.688

وعن في بنغالدش ( Anwar and Rashed, 2005) سات في العالم حول استجابة العرض، فقد ذكراالدر  لقد اجريت العديد من
، وبين أن السياسات 0.45غت مرونة السعر لب المزروعة بالبطاطا حيث  المساحة ليجابي عاإلتألوير ، ال2005-1980الفترة 

( تقدير استجابة Mohammed ،2005السعرية كانت فعالة في الوصول إل  المستوى المطلوب إلنتاا البطاطا. كما استهدف )
، بينما المرونات 0.53بنحو عرض أهم المحاصيل في إقليم البنجاب في باكستان، وتبين أن مرونة االستجابة لسعر القمح تقدر 

 ، عل  التوالي.0.49، و0.64العبورية لسعرك القطن والرز فقد بلغت 
 تألوير ل ، وأشارت النتائج إ2005-1980في ليبيا للفترة  البطاطا مساحة عرض استجابة(، Elbeydi, et. al., 2007درر )
 إضافًة إل  سابقة لسنة بالشعير المزروعة المساحة  ال اضافة سابقة لسنة الحنطة محصول وسعر سابقة لسنة المحصول سعر

( استجابة عرض محصول الشعير في محافظة الكوفة في العراق 2009. وقد درر )مهدك، الشعير بمحصول المزروعة المساحة
لسنة سابقة ن التغيرات الرئيسية في استجابة عرض المساحة هي سعر الشعير لسنة سابقة وسعر الحنطة بنفر الطريقة، ووجد أ

( ُقدمرت استجابة عرض المساحات 2010. وفي دراسة أخرى لنفر الباحث )مهدك، والمساحة المزروعة لسنة سابقة وعامل الزمن
لعملية  فرضية التألوير المتبادلألكيد تالمزروعة بمحصولي القمح والشلب، وقد توصل الباحث من خالل المرونات العبورية إل  

 من.عبر الز  تعديل المساحات
باعتماد نموذا ، و 2008-1970( استجابة عرض مزارعي المطاط في نيجيريا خالل الفترة Mesike et. al., 2010وجد )

الجزئي، أن استجابة المزارعين كانت ضعيفة للغاية بسبب وبات األسعار ودخول محددات أخرى أهمها خبرة المزارعين التعديل 
( تم تقدير استجابة تقدير استجابة عرض المساحة المزروعة 2010في دراسة )محمود،  والخوف من المخاطرة الناجمة من التغيير.
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، باستخدام نموذا نيرلوف الديناميكي، وتبين أن مرونة سعر 2007-1990بالشعير في العراق للمناطق المروية والبعلية للفترة 
 . 0.105-، والمرونة العبورية لتألوير سعر القمح 0.25الشعير كانت 

( بدراسة استجابة عرض محصول البصل في محافظة سوهاا في مصر باستخدام نفر النموذا، 2010)أبو زيد وحمدون، قام 
، 0.319-، 0.418، 0.244هي أسعار وصافي ربح كل البصل والفول والبندورة، بمرونات بلغت  وتبين أن أهم العوامل المؤورة

 عل  الترتيب. 0.489-، و0.272-، 0.751-
في  أهم العوامل المؤورة في استجابة عرض المساحات المزروعة للعدر( أن 2013( و)بشار، 2009)محمد وفارر، وجد كل من 

، وبلغت سابقة والمخاطرة هي سعر العدر لسنة سابقة وسعر الحمص كمحصول منافر لسنة ،2003-1980العراق خالل الفترة 
( موااًل عن استجابة Motamed et. al., 2016تعد دراسة )عل  الترتيب. و  0.316، 0.523-، 0.167مرونات االستجابة 

المساحة المحصولية للسياسات الزراعية، حيث تم التعرف عل  أور التوسع في إنتاا الغاز الحيوك عل  المساحة المزروعة 
بنسب استجابة تغيرت ، وتبين ازدياد كل من المساحة واإلنتاجية و 2014-2006بمحصول الذرة في الواليات المتحدة خالل الفترة 
 من سنة ألخرى وفقًا لخطط إنتاا غاز الميوانول.  

 مشكلة البحث:
، تعاني بعض محاصيل الخضار من تقلبات حادة في المساحات وبالتالي في كميات اإلنتاا وكذلك في أسعار هذه المحاصيل

وأسعار المحاصيل المنافسة، وأسعار عوامل  ويألتي ذلك من التألوير المتبادل بين األسعار )ومعها بعض العوامل مول مساحات
والمساحات المزروعة بتلك المحاصيل من جهة أخرى، حيث تؤور األسعار  ،إنتاا محاصيل الخضر المختلفة وغيرها( من جهة

وبعض المحددات األخرى التي سبق ذكرها عل  المساحات التي يرغب المزارع في زراعتها من محصول خضار معين بسبب 
الذك يتوقعه من هذا المحصول، وبالمقابل تؤور المساحات المزروعة في كميات اإلنتاا المعروضة من هذا المحصول في العائد 

 األسواق وبالتالي في سعر هذا المحصول، مما يخلق هذا التذبذب الكبير في األسعار وكميات اإلنتاا.
 المالئمة لتخطيط اإلنتاا الزراعي والتعاقب المحصولي. ولنتائج هذا البحث تطبيقات هامه في مجال وضع السياسات السعرية

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إل  دراسة أور التقلمبات السعريمة عل  مساحات أهمم محاصيل الخضار في سورية من خالل:

نتاا -  .2013-1994خالل الفترة  المدروسة محاصيل الخضار وتكاليف وأسعار إلقاء الضوء عل  تطور مساحات وا 
 التي تؤور عل  المساحة المزروعة من محاصيل الخضار المدروسة. العواملالتعرف عل  أهم  -
 .قيار دالة استجابة عرض كل من محاصيل الخضار المدروسة للتقلبات الحاصلة في األسعار -

 مواد وطرائق البحث:
ة واإلصال  الزراعي، والمكتب المركزك لإلحصاء، عتمد البحث عل  البيانات الوانوية المنشورة وغير المنشورة في وزارة الزراعا

نتاا(FAOبينات منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة )  وأسعار المحاصيل الداخلة في الدراسة وتكلفة ، حول مساحات وا 
اإلحصائي لتحليل عتمد البحث عل  أساليب اكما ا .2013-1994، وذلك خالل الفترة عوائد كل منها وأسعار عوامل اإلنتااو 

دالة  التالمدروسة. إضافًة إل  اعتماده عل  التحليل الكمي لتقدير معام المحاصيل واقع تطورالوصفي إللقاء الضوء عل  
 ، وتقدير المرونات.ةاستجابة عرض محاصيل الخضار المدروسة في سوري

بتصميم التعديل الجزئي بسبب أن التغير في المساحة  الفعلية يكون أقل من (  ,1979Nerloveاستخدم نموذا نيرلوف المعدل )
المساحة المرغوب زراعتها وذلك لوجود قيود تكنلوجيا واقتصادية تجعل المعادلة غير متساوية فتم تعديله باستخدام معامل سرعة 

          :طويلة اآلجل التالية ار العالقةأساحتسبت عل   Q* المراد إنتاجها هين الكمية ألذلك تم افتراض  ، λالتعديل 
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LnQ* = a+Pbt-1 
 اللوغارتم الطبيعي. : ln ،الزمن :t، المحصولسعر  :pحيث 

 :العالقة التالية. ولكنه يستجيب من خالل Pبتغير  Qل  *إ اً يتغير فور  ال Q محصولن االنتاا الحقيقي للإ
) lnQt - lnQt-1 =λ ( lnQ*t-1 - lnQt-1 

  .λ ≤  ≤ 0 1: سرعة التعديل قيمتهان أحيث 
ن النموذا إف عالقةفي ال، uدخال الخطأل ا  خرى و األعوامل الضافة سعر المحاصيل المنافسة و ا  و  العالقة األول ومن خالل تعويض 

 يصبح بالشكل التالي:  
lnQt = A0 + A1ln Qt-1 + A2ln Pt-1 + A3PWT-1 +A4Wt + ut  

  A0 =λ0 ; Ai = 1-λ ; A2 =λb: حيث
2A ،A3 ،A4  : ومنها يمكن حساب قصيرة االجل للعرضات مرونالتمول .B1 ،B2 ،B3 وفي  .طويلة االجلات مرونالتمول  التي

 المختلفة.  عالقاتهذه الدراسة استخدمت المساحة المزروعة كمتغير تابع في ال
 :  يصبح عل  الشكل التاليوعليه فألن النموذا 

ln A = b0 + b1 ln Pt-1 + b2 ln PCt-1 + b3 ln A t-1 + b4 ln Ft-1 + b5 ln Ct-1 + b6 ln Rt-1 
 .المعلمات المقدرة :b0 ،b1 ،b2 ،b3 ،b4 ،b5 ،b6حيث: 

 A:  محصولالالمساحة المزروعة ب.   
Pt-1محصول لسنة سابقة ال : سعر 

PCt-1: لسنة سابقة المنافسةل يصامحالر اسعأ 
At-1: سابقة محصول لسنةالالمساحة المزروعة ب. 

F :ربحية المحصول لسنة سابقة  
C :تكلفة المحصول لسنة سابقة   
Rاإلنتاا وُيحسب من العالقة التاليةالتي تمول االنحراف عن  )تخوف المزارع من التغيير( نتاجية: المخاطرة اإل : 

RISK = (P(-1) – Mat)2 / mat 
 Mat = 0.333 (P(-2) + P(-3) + P(-4)) وتحسب من العالقة:          معلمة التعديل للدالة :Matحيث: 
      P(-1) ، P(-2)  ،P(-3)  ،P(-4):  ربعة سنوات عل  التوالي.وأ محصول لسنة سابقة، لسنتين، والوة سنوات،السعر 
 لألسعارالنسبة بما أ الجزئي،وذلك باعتماد نموذا التعديل  المستقلة قد تم اعتماد المساحة المزروعة لسنة سابقة كألحد المتغيراتو 

 المنتج.كتعبير عن توقعات  للمحاصيل المزروعة لسنة سابقة األسعارفقد اعتمدت 
، بعد التألكد من أن البيانات ال تعاني من مشكلة االرتباط OLSوتم تقدير َمعلمات النماذا بطريقة المربعات الصغرى العادية 

 .Durbin-Watsonل اختبار الذاتي من خال

 النتائج والمناقشة:
نتاجية محاصيل الدراسة: نتاج وا   تطور مساحة وا 

، وارتفعت 1997ألف هكتار عام  18تزايدت المساحات المزروعة بالبطاطا خالل فترة الدراسة، وبلغت أدن  حد لها وهو حوالي 
ألف هكتار  36لفة والعائد الجيد من زراعتها، لتصل إل  أكور من بشكل مستمر تقريبًا وبسبب الطلب المتزايد لالستخدامات المخت

ألف هكتار، وتزايدت اإلنتاجية من  22.4حيث انخفضت إل  نحو  2013، لتحافظ عل  مستوى قريب منه حت  عام 2008عام 
. أما اإلنتاا فقد 2013، وحافظت عل  مستويات قريبة حت  1998طن/هكتار عام  22.2إل   ،1994طن/هكتار عام  17
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، إال أنه 2012ألف طن عام  700إل  حوالي  1994ألف طن عام  362تضاعف بشكل تدريجي خالل الفترة المدروسة من نحو 
 .2013ألف طن عام  441عاد وانخفض إل  

ألف هكتار عام  21تناقص الذك حدث في مساحات البندورة التي انخفضت من نحو  ( أن هناك1ُيالحظ من بيانات الجدول )
، ويعود هذا االنخفاض إل  التزايد الكبير في اإلنتاجية نتيجة التوسع في استخدام البذور 2010ألف عام  15إل  أقل من  1994

ال أنم ذلك أدى إل  زيادة المعروض من محصول المحسنة والخبرة الكبيرة التي أصبح المزارعون يمتلكونها في هذا المجال، إ
البندورة في األسواق المحلية وحدوث اختناقات في اإلنتاا وانخفاضات كبيرة في األسعار، وقد انخفضت المساحة المزروعة 

ر في آالف هكتار بسبب األزمة السورية، األمر الذك أدى إل  ارتفاع كبي 8لتصل إل  أقل من  2013بمحصول البندورة عام 
 ،1994طن/هكتار عام  20أسعارها في األسواق المحلية، ومن الالفت التزايد الكبير في إنتاجية البندورة من حوالي 

نتاجية المحاصيل المدروسة خالل الفترة  .1 جدولال نتاج وا   2013-1994تطور مساحة وا 

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

عل  التوالي. في  2013و  2012طن/هكتار عامي  34.4و  32.6، إال أنها لم تتجاوز 2011طن/هكتار عام  50لتقترب من 
، ليعود ويتزايد تدريجيًا 1999ألف طن عام  330، ليصل إل  نحو 1994ألف طن عام  425حين يتبين أن اإلنتاا انخفض من 

حيث  2013و 2012ويحافظ عل  مستويات قريبة بعدها، حت  العامين  2007ألف طن عام  731اإلنتاجية إل  نحو تبعًا لتزايد 
 ألف طن عل  التوالي فقط. 273و  376بلغ اإلنتاا فيهما 

آالف هكتار كل عام  9-7حافظت المساحات المزروعة بالبصل عل  استقرار كبير خالل الفترة المدروسة وتراوحت بين 
ألف طن(،  170-130طن/هكتار، حافظ اإلنتاا عل  مستوياته االعتيادية ) 19و 16توسط، ونظرًا الستقرار اإلنتاجية بين بالم

ومع عدم حدوث تغير كبير في حجم أو تركيب الطلب المحلي عل  البصل، فقد أدى كل ذلك إل  استقرار في إمداد السوق من 
 هذه السلعة.

، وحافظت 2003آلف هكتار عام  4.3ألف هكتار إل  نحو  2من نحو  2013-1994ترة تضاعفت مساحات الووم خالل الف
ألف هكتار، إال أن إنتاجيته تراوحت خالل الفترة  2.3، إذ تناقصت إل  نحو 2013المساحة عل  هذا المستوى حت  العام 

طن  10هكتار( لتعود وتتجاوز طن/  5.9) 2012طن/هكتار، وتراجعت إل  أدن  قيمة لها عام  10.5-7.2المدروسة بين 
ألف  17.2إل  نحو  1994ألف طن عام  22. وتذبذب اإلنتاا تبعًا لتذبذب اإلنتاجية ويتناقص من أكور من 2013للهكتار عام 

ثومبصلبندورةبطاطاثومبصلبندورةبطاطاثومبصلبندورةبطاطاالعام

1994212592093869872378362402425896130319227541704720341171209565

1995230252022772162314470969426532160553217312045521087192609391

1996222502046474962400439140409085143132217721973718990171989072

1997179441724766371921265507407052123896172631479623601170178986

1998221771681564872176492264358438120486182132219721305175108370

1999247791359676342239499203329351131949180572014624224166728065

2000227831765673982236484778473973123277195912127826845166968657

20012124315820857127064534354247141356152857421345268471766110559

2002241021660293902803513153561562172705267202129133826184959533

2003247891433274184320486605539228138801415331963037625181619614

2004273041465583443806541743558762162571369351984138128186489703

2005293471261597614917608480534744172655465902073442390172289475

2006277661450791504509603411602588156256400692173241537168628886

2007310831523585044086570128731251144852295721834247997165327237

2008361721569599274207720492639531142678324271991840748141407708

2009341551391995243650705586633483155735282272024345511163537733

20103446714218100974004673183585549159799363521953141184152649079

2011352491267992094137713256622263151753305432023549078166397383

2012340121152085284973698129376012106192294412052632639124985920

2013224397925893223284417182730091388642416419685344481532210380

اإلنتاجية/كغ/هكتاراإلنتاج/طنالمساحة/هكتار
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ألف طن عام  24.2، ويتناقص من جديد إل  حوالي 2003ألف طن عام  41، ليعود ويتزايد إل  أكور من 1997طن عام 
2013. 

 ة وسعر الكيلو غرام الواحد من المحاصيل المدروسة:تطور تكلف-2

، إال 2010ل.ر/كغ عام  14إل   1994ل.ر/كغ عام  6( أن تكلفة الكيلو غرام الواحد من البطاطا تزايدت من 1يبين الشكل )
تزايدت تكلفة  . وينطبق ذلك عل  باقي المحاصيل ، فقد2013ل.ر/كغ عام  30أن التزايد أصبح أسرع بعدها لتصل التكلفة إل  

. ووصلت تلك 2013ل.ر/كغ عام  15.2، لتقفز بعدها إل  2012ل.ر/كغ عام  6.4إل   1994عام  3.6البندورة من 
 10. وتذبذبت تكلفة الووم بين 2007ل.ر/كغ عام  6و 4بعد أن تراوحت بين  2013ل.ر/كغ عام  19التكلفة في البصل إل  

ل  2012ل.ر/كغ عام  24.5  ، لتتزايد إل2010ل.ر /كغ حت  عام  17و    .2013ل.ر/كغ عام  35، وا 

 
 :2013-1994كغ من محاصيل الدراسة خالل الفترة  1تطور تكلفة  .1شكل ال

 
 . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة.1 المصدر:

 (.FAO. منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية )2          
، ليصل 2011ل.ر عام  17إل   1994ل.ر عام  10( أن سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا تزايد من 2يبين الشكل رقم )
 25بعدها إل  ، لتقفز 2011ل.ر حت  عام  15إل   4. وقد تزايد سعر البندورة من 2013ل.ر عام  45السعر بعدها إل  

ل   2012ل.ر عام   18و 3.75بعد أن تراو  بين  2013ل.ر عام  31. كما وصل سعر البصل إل  2013ل.ر عام  33وا 
، 2012ل.ر عام  104، ليتزايد إل  2010ل.ر حت  عام  85و 14. وتذبذب سعر الووم كويرًا بين 2010ل.ر حت  عام 

ل    .2013ل.ر عام  125وا 
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 :2013-1994كغ من محاصيل الدراسة خالل الفترة  1تطور أسعار  .2الشكل 

 . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، أعداد مختلفة.1 المصدر:
 (.FAOSTAT(، قاعدة البيانات اإلحصائية الزراعية )FAO. منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية )2         

 تقدير دوال استجابة عرض المحاصيل المدروسة:-3
% 75.1إل  أن  R2( إل  نتائج تقدير معامالت دالة استجابة عرض محصول البطاطا، ويشير من خالل قيمة 2يشير الجدول )

رة عل  مساحة من التغيرات في المساحة المزروعة تعود إل  التغيرات في العوامل الداخلة في النموذا. ويتبين منه العوامل المؤو
البطاطا )وبالتالي عل  قرار المزارع بزراعة البطاطا لهذه السنة( كانت سعر البطاطا والمساحة المزروعة منه لسنة فائتة، وربحية 

. كما يتمضح من قيم مرونة االستجابة أن زيادة سعر 0.345وتكاليف البطاطا لسنة فائتة، والمخاطرة. وبلغت سرعة التعديل 
%، بينما تؤدك نفر النسبة في 3.45% يؤدك إل  زيادة المساحة المزروعة هذه السنة بنسبة 10لسنة الفائتة بنسبة البطاطا في ا

% العام الفائت يزيد 10%، أما زيادة الربحية 1.86زيادة المساحة العام الماضي إل  حدوث تناقص في المساحة لهذا العام بنسبة 
%، أما التخوف من المخاطرة اإلنتاجية 2.24لنسبة يقلل من المساحة المزروعة بنسبة %، وتزايد التكلفة بنفر ا2.62المساحة 

%. يتم الحصول عل  مرونات االستجابة في المدى الطويل من خالل قسمة المرونة في 2.45فيؤدك إل  تناقص المساحة بنسبة 
-، 0.649-، 0.759، 0.539-، 0.974ويل وبالتالي كانت المرونات في المدى الط، λالمدى القصير عل  )سرعة التعديل( 

 للعوامل الخمسة السابقة عل  الترتيب. 0.710
، وتبين أن العوامل المؤورة R2=0.894( معامالت دالة استجابة العرض لمحصول البندورة، بلغت قيمة 3كما يبين الجدول رقم )

عل  المساحة للعام المدرور هي سعر البندورة، مساحة البندورة، الربحية، التكلفة، سعر الباذنجان، سعر الكوسا، سعر الفليفلة، 
، 0.06-، 0.349القصير لكل من هذه العوامل بلغت والمخاطرة اإلنتاجية في العام السابق. وتبين أن المرونات في المدى 

عل  التوالي، وبالتالي فإن الزيادة في سعر البندورة وربحيتها  0.095-، 0.194-، 0.094-، 0.238-، 0.216-، 0.248
% عل  الترتيب في حين أن مول هذه الزيادة في 2.48% و3.49% تؤدك إل  الزيادة في المساحة المزروعة بنسبة 10بنسبة 

نجان أو الكوسا أو الفليفلة كزراعات منافسة والمخاطرة اإلنتاجية، تؤدك إل  االستجابة مساحة البندورة أو تكاليفها أو سعر  الباذ
% عل  التوالي. وبما أن 0.95%، 1.94%، 0.94%، 2.38%، 2.16%، 0.6بانخفاض المساحات المزروعة بالبندورة بنسبة 

بالنسبة  0.103-ة لسعر البندورة، بالنسب 0.592، فإن المرونات في المدى الطويل تصبح 0.590سرعة التعديل بلغت 
 0.329-بالنسبة لسعر الكوسا،  0.159-لسعر الباذنجان،  0.403-بالنسبة للتكلفة،  0.366-للربحية،  0.420لمساحتها، 

 بالنسبة للمخاطرة. 0.161-بالنسبة لسعر الفليفلة، و
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 معامالت دالة استجابة عرض محصول البطاطا: .2الجدول 
 المعامالت المقدرة المتغير
 21756 الوابت

(3.09)** 

 0.345 ل.ر/طن( 1000) سعر البطاطا لسنة فائتة

(2.26)** 
 0.186- المساحة المزروعة بالبطاطا لسنة سابقة )هكتار(

-(3.12)** 

 0.262 ل.ر/هكتار( 1000ربحية البطاطا لسنة فائتة )

(4.33)** 

 0.224- ل.ر/هكتار( 1000تكاليف البطاطا لسنة فائتة )

-(6.73)** 

 0.245- المخاطرة اإلنتاجية

-(5.26)** 

R
2 

0.751 

Adjusted R
2 

0.662 

F 8.44** 

λ 0.354 

n 20 

k 6 

DW 2.12 

 .0.01، **: معنوك عند 0.05*: معنوك عند 
 معامالت دالة استجابة عرض محصول البندورة: .3الجدول 

 المقدرةالمعلمات  المتغير )البندورة(
 13520 الوابت

(2.67)** 

 0.349 سعر البندورة لسنة سابقة )ل.ر/طن(

(5.64)** 
 0.061- لسنة سابقة )هكتار( بالبندورةالمساحة المزروعة 

-(3.45)** 

 0.248 ربحية البندورة لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

(4.32)** 

 0.216- تكاليف البندورة لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

-(12.25)** 

 0.238- سعر الباذنجان لسنة سابقة )ل.ر/طن(

-(10.56)** 

 0.094- لسنة سابقة )ل.ر/طن( الكوساسعر 

-(2.11)* 

 0.194 لسنة سابقة )ل.ر/طن( الفليفلةسعر 

(6.52)** 

 0.095- المخاطرة اإلنتاجية

(3.46)** 

R
2 

0.894 

Adjusted R
2 

0.816 

F 11.59** 

λ 0.59 

n 20 

k 9 

DW 2.35 

 .0.01، **: معنوك عند 0.05*: معنوك عند 
إل  معنوية النموذا ومالئمته،  R2=0.789( معامالت دالة استجابة العرض لمحصول البصل، وتشير قيمة 4يبين الجدول )

وتبين أن العوامل المؤورة عل  المساحة للعام المدرور هي سعر البصل، مساحة البصل، الربحية، التكلفة، سعر الووم، سعر 
العوامل  الملفوف، سعر الفول األخضر، في العام السابق، والمخاطرة اإلنتاجية. وتبين أن المرونات في المدى القصير لكل من هذه

عل  التوالي، وبالتالي فإن الزيادة في  0.226-، 0.253-، 0.113-، 0.262-، 0.222-، 0.386، 0.011، 0.177بلغت 
% تؤدك إل  الزيادة في المساحة المزروعة بنسبة 10كل من سعر البصل وربحيته والمساحة المزروعة في العام السابق بنسبة 
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ي حين أن مول هذه الزيادة في تكاليف البندورة أو سعر الووم أو الملفوف أو الفول % عل  الترتيب، ف0.11% و3.86% و1.77
%، 2.22األخضر كزراعات منافسة والمخاطرة اإلنتاجية، تؤدك إل  االستجابة بانخفاض المساحات المزروعة بالبندورة بنسبة 

، فإن المرونات في المدى الطويل 0.478% عل  التوالي. وبما أن سرعة التعديل بلغت %2.26، %2.53، %1.13، 2.62
لسعر  0.548-بالنسبة للتكلفة،  0.464-للربحية،  0.807بالنسبة لمساحته،  0.023بالنسبة لسعر البصل،  0.370تصبح 
 بالنسبة للمخاطرة. 0.472-بالنسبة لسعر الفول األخضر، و 0.529-بالنسبة لسعر الملفوف،  0.236-الووم، 

% 84إل  أن  R2ل  نتائج تقدير معامالت دالة استجابة عرض محصول الووم، ويشير من خالل قيمة ( إ5يشير الجدول رقم )
من التغيرات في المساحة المزروعة تعود إل  التغيرات في العوامل الداخلة في النموذا. ويتبين منه العوامل المؤورة عل  مساحة 

حيته وتكاليفه لسنة فائتة، والمخاطرة اإلنتاجية. وبلغت سرعة التعديل الووم، كانت سعر الووم نفسه والمساحة المزروعة منه ورب
% يؤدك إل  زيادة المساحة 10. كما يتمضح من قيم مرونة االستجابة أن زيادة سعر الووم في السنة الفائتة بنسبة 0.382

ضي إل  حدوث تناقص في المساحة %، بينما تؤدك نفر النسبة في زيادة المساحة العام الما2.92المزروعة هذه السنة بنسبة 
%، وتزايد التكلفة بنفر النسبة يقلل من 3.31% العام الفائت يزيد المساحة 10%، أما زيادة الربحية 0.57لهذا العام بنسبة 

%. أما مرونات 1.13%، أما التخوف من المخاطرة اإلنتاجية فيؤدك إل  تناقص المساحة بنسبة 1.49المساحة المزروعة بنسبة 
للعوامل السابقة عل   0.295-، 0.138-، 0.390-، 0.866، 0.149-، 0.764ستجابة في المدى الطويل فقد بلغت اال

 الترتيب.
 معامالت دالة استجابة عرض محصول البصل: .4الجدول 

 المعلمات المقدرة المتغير )بصل(
 5361 الوابت

(2.18)** 

 0.177 لسنة سابقة )ل.ر/طن( البصلسعر 

(7.23)** 
 0.0105 لسنة سابقة )هكتار( بالبصلالمساحة المزروعة 

(1.92)* 

 0.386 ربحية البصل لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

(2.66)** 

 0.222- تكاليف البصل لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

-(2.11)** 

 0.262- سعر الووم لسنة سابقة )ل.ر/طن(

-(4.59)** 

 0.113- سعر الملفوف لسنة سابقة )ل.ر/طن(

-(1.97)* 

 0.253- لسنة سابقة )ل.ر/طن( الفول األخضرسعر 

-(2.43)** 

 0.226- المخاطرة اإلنتاجية

(3.24)**- 

R
2 

0.789 

Adjusted R
2 

0.635 

F 5.14** 

λ 0.478 

n 20 

k 9 

DW 2.18 

 .0.01، **: معنوك عند 0.05*: معنوك عند 
 
 
 
 
 
 
 



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

97 

 

 معامالت دالة استجابة عرض محصول الثوم: .5جدول ال
 المعلمات المقدرة المتغير )الثوم(

 2207 الوابت

(2.84)** 

 0.292 سعر الووم لسنة سابقة )ل.ر/طن(

(4.79)** 
 0.057- لسنة سابقة )هكتار( بالوومالمساحة المزروعة 

-(2.76)** 

 0.331 ربحية الووم لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

(4.82)** 

 0.149- تكاليف الووم لسنة فائتة )ل.ر/هكتار(

-(3.58)** 

 0.053- سعر البصل لسنة سابقة )ل.ر/طن(

-(1.99)* 

 0.113- المخاطرة اإلنتاجية

(2.84)**- 

R
2 

0.840 

Adjusted R
2 

0.748 

F 9.06** 

λ 0.382 

n 20 

k 8 

DW 2.27 

 .0.01، **: معنوك عند 0.05*: معنوك عند 

 االستنتاجات:
نستنتج مما سبق ان تحليل استجابة عرض المحاصيل تعتبر مفيدة لعملية التخطيط السليمة ووضع سياسات زراعية يمكن قيار 

 أورها عل  المساحة، للوصول إل  األهداف المرجوة من السياسة بزيادة أو خفض المساحات أو اإلنتاا وقد بينت:
بالبطاطا بمتغيرات بألسعار أو تكاليف المحاصيل األخرى وال يوجد منافسين لها، ويعود ذلك إل  أن ال تتألور المساحات المزروعة  -

المزارعين ذوك الخبرة في إنتاا البطاطا ال يغيرون نشاطهم بسهولة إضافًة إل  المردود الجيد لهذه الزراعة خاصًة مع الطلب 
 عية في هذا المجال من خالل مرونات االستجابة التي تم عرضها سابقًا.المتزايد عل  اإلنتاا، ويمكن قيار أور السياسات الزرا

تتعلق المساحات المزروعة بالبندورة بعوامل تتعلق بالمحصول نفسه )السعر والتكلفة والربحية( وعوامل أخرى تتعلق بألسعار  -
من جهة والمساحة المزروعة من جهة أخرى، المحاصيل المنافسة، وبينما تكون العالقة طردية بين كل من سعر البندورة وربحيتها 

تكون هذه العالقة عكسية في حالة أسعار المحاصيل المنافسة والمخاطرة. لذلك فعند وضع سياسة زراعية تتعلق بمحصول البندورة 
ألخرى المنافسة ينبغي مراعاة كافة مرونات االستجابة للعوامل المذكورة سابقًا، وأخذ السياسات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل ا

 )الباذنجان والكوسا والفليفلة( بعين االعتبار، حيث أنها تؤور عل  المساحة المزروعة بالبندورة.
كذلك األمر بالنسبة لمحصول البصل حيث تتعلق المساحات المزروعة بعوامل السعر والتكلفة والربحية للمحصول، وعوامل  -

فعند وضع سياسة زراعية تتعلق بمحصول البصل ينبغي مراعاة كافة مرونات  أخرى تتعلق بألسعار المحاصيل المنافسة، لذلك
االستجابة للعوامل المذكورة سابقًا، وأخذ السياسات الزراعية المتعلقة بالمحاصيل األخرى المنافسة )الووم والملفوف والفول األخضر( 

 بعين االعتبار، حيث أنها تؤور عل  المساحة المزروعة بالبصل.
افر محصول الووم سوى محصول البصل وبالتالي فإن السياسات التي يتم اتباعها للتدخل في زراعة أحد هذين المحصولين ال ين -

تؤور عل  المساحات المزروعة بالمحصول اآلخر، وبألخذ المرونات المذكورة في البحث بعين االعتبار يمكن قيار أور كل من هذه 
 السياسات عل  المساحات المزروعة بهما.
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Abstract:  

It is not possible to dispense the vegetable needs of people in Syria. These crops are suffering 

considerable and sharp fluctuations in prices (including the product itself, competitive crops, and 

inputs prices). Price fluctuations are strongly effect the cultivated area of vegetable crops next year. 

This research aimed to estimate supply response of cultivated area to the changes of the above-

mentioned prices during the period 1994-2013 in Syria. Nerlove Partial Adjustment Model is used, 

and Durbin-Watson statistic was used to examine the existence of autocorrelation problem in data. 

The results revealed that the changes in the cultivated area of the studied crops (Potato, Tomato, 

Onion, and Garlic) influenced by the changes in their own prices in addition to the prices of the 

other competitive crops. The adjustment parameter was 0.354, 0.590, 0.478, and 0.382 for each of 

these crops respectively. Estimated response elasticities showed the significant effect of the prices 

on the cultivated area, and in turn on the production of the vegetable crops. The study suggested 

considering these elasticities for agricultural planning and policy assessment. 

Key Words: Supply response, Nerlove model, Partial adjustment, Price fluctuation,                      

Response elasticity. 
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