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  وادي سوفحبوب الكينوا في على والطلب العرض دوال تقدير
 
 

الملخص  
يعد زلصوؿ حبوب الكينوا من احملاصيل اليت القت اىتماما كبًنا يف اآلونة األخًنة، إذ أصبح ينافس زلصوؿ حبوب القمح من حيث 

األذنية الغذائية واالقتصادية ، وتأيت ىذه الورقة البحثية يف زلاولة لتقدير العوامل اليت تؤثر على العرض والطلب حلبوب الكينوا يف الفرتة 
.  مبنطقة وادي سوؼ2018- 2013الزمنية ادلمتدة من 

وتوصلت الدراسة إىل أف أسعار احلبوب البديلة و متوسط دخل الفرد من أىم العوامل اليت تؤثر على الطلب، بينما ادلساحة ادلزروعة 
 .والتكنولوجيا تعد من أىم العوامل اليت تؤثر على العرض

 . العرض، الطلب،األمن الغذائي،التكنولوجيا،احملاصيل الزراعية، الكينوا:الكلمات المفتاحية 
 Jel : D24,C13تصنيف 

 

Résumé 

La culture céréalière de quinoa est une culture de grand intérêt ces derniers temps, car elle est en 

concurrence avec le blé en termes d'importance alimentaire et économique. Le présent travail tente 

d'estimer les facteurs qui influent sur l'offre et la demande de grains de quinoa dans la région  d’ 

Oued Souf pendant la période 2013-2018.  

L'étude a révélé que les prix des céréales alternatives et le revenu moyen par habitant sont les 

facteurs les plus importants pour la demande, tandis que la superficie cultivée et la technologie sont 

les facteurs les plus importants pour l'offre. 

Mots-clés: offre, demande, sécurité alimentaire, technologie, cultures agricoles, quinoa. 

Classification Jel: D24, C13 . 

 
مقدمة  

 اليت حظيت بأذنية كبًنة يف السنوات األخًنة و اكتسبت شعبية  ادلستقبلية الواعدةتعترب حبوب الكينوا من أىم احملاصيل الزراعية
من قيمة غذائية عالية وفائدة طبية  دلا لو  شنكن أف يقـو عليها عدد كبًن من الصناعات الغذائيةمتنامية يف الوقت الراىن حبيث

والبيئية القاسية من جفاؼ ،ملوحة وتقلبات مناخية كما  (فقر الرتبة) على حتمل الظروؼ الزراعية بقدرهتاوصحية كبًنة، فهي دتتاز 
  .زلاربة التصحرتساعد يف 

، حيث دتت زراعتها يف 2013منذ وتقـو اجلزائر بالتجارب اخلاصة هبذه الفصيلة بالتعاوف مع منظمة التغذية والزراعة لألمم ادلتحدة 
 .درار، بسكرة ووادي سوؼ باعتبار أف ىذه األراضي عالية ادللوحة وىي تغطي أكرب جزء من مساحة اجلزائرأكل من ورقلة، 

اليت تكلفها ماليٌن الدوالرات من خالؿ تنمية زراعة ما تسمى حببوب  ونرى أف اجلزائر تسعى جاىدة لتقليص فواتًن استًناد احلبوب
.  مستقبال النبات أف يكوف رافدا لإلقتصاد الوطينوبالتايل شنكن ذلذا، "الكينوا"ادلستقبل
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مشكلة البحث  : أوال
 متغًن حبوب الكينوا زلصوؿ من الناتج يعترب حجم كما الزراعي، الناتج حبجم مباشرا ارتباطا اإلنتاج منطقة يف ادلزرعي الدخل يرتبط

 فإف "الوادي"ادلنطقة  يف ادلتوفرة ادلوارد لتلك األمثل ادلوردي الربط عدـ حتقيق حالة يف متغًنات مستقلة، اإلنتاجية ادلوارد تعترب بينما تابع
 ادلوارد ضوء يف أف يتزايد يقتضي اإلنتاج حجم فإف سبق ما ضوء ويف وتدررنية، مستمرة منخفضة وبصورة مستويات يأخذ اإلنتاج حجم

 ادلتوفرة، إذ أف حبوب الكينوا قادرة على مقاومة الظروؼ ادلناخية القاسية كاجلفاؼ، فقر الرتبة وادللوحة ومن ادلمكن ذلاتو السلعة اإلنتاجية
 .ادلساذنة يف الناتج القومي اإلمجايل بنسبة كبًنة كما شنكن تصديرىا

أهداف البحث  : ثانيا
. زلاولة الوصوؿ إىل دنوذج قياسي مقرتح لكل من دالة العرض و الطلب على حبوب الكينوا -
. زلاولة التعرؼ على أىم العوامل ادلؤثرة على حبوب الكينوا -
. زلاولة التعرؼ على أىم ادلشاكل و ادلعوقات اليت يواجهها منتجي ىذه احلبوب بادلنطقة -

فرضيات البحث  : ثالثا
 : سوؼ نسعى من خالؿ ىذا البحث إىل التحقق من صحة أو خطأ الفرضيات التالية

جانب الطلب  -
عدد ،  دخل األفراد،أسعار احلبوب البديلة، ال توجد فروؽ داللة إحصائية بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا وسعر حبوب الكينوا

. السكاف
عدد ، دخل األفراد،  أسعار احلبوب البديلة،توجد فروؽ داللة إحصائية بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا وسعر حبوب الكينوا

. السكاف
جانب العرض  -

منسوب ىطوؿ ، ادلساحة ادلزروعة، ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الكميات ادلعروضة من حبوب الكينوا و سعر حبوب الكينوا
. التكنولوجيا، األمطار

منسوب ىطوؿ ، ادلساحة ادلزروعة، توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بٌن الكميات ادلعروضة من حبوب الكينوا وسعر حبوب الكينوا
. التكنولوجيا، األمطار

 المنهج: رابعا
لإلجابة على إشكالية البحث وزلاولة إثبات صحة الفرضيات ادلتبناة من عدمها، إخرتنا إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي، حيث 
استخدـ ادلنهج الوصفي يف حتديد حجم اإلنتاج وبياف بعض العوامل ادلؤثرة يف تطوره خالؿ فرتة الدراسة، أما ادلنهج التحليلي فقد 

 .(2018- 2013)استخدـ لتحليل وقياس أثر ادلتغًنات ادلستقلة يف كل من دالة العرض والطلب لسلسلة زمنية مشلت ادلدة بٌن 
  البيانات جمع مصادر: خامسا

والدراسات و الوثائق اإلحصائية  االقتصادية والدوريات والكتب ادلراجع يف ادلتمثلة الثانوية ادلصادر على الدراسة مت االعتماد يف
 قسم البحوث والتجارب يف ادلعهد التقين لتنمية الزراعية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة، ادلعهد الوطين لإلحصاء،

 .الزراعة الصحراوية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية
 الحدود الزمانية والمكانية : سادسا

(. 2018-2013)الدراسة تغطي العوامل احملدد للطلب والعرض على حبوب الكينوا يف الفرتة الزمنية ادلمتدة بٌن  -
 .مت إجراء الدراسة على منطقة وادي ريغ ادلتواجدة بوالية وادي سوؼ -
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الدراسات السابقة : سابعا 
سات اعلى حد علم الباحثة فإف ىذه الورقة البحثية تعد أوؿ دراسة تناولت داليت العرض والطلب على حبوب الكينوا ، فأغلب الدر

اىتمت بكيفية حتسٌن نوعية ىذه احلبوب و معرفة تركيبتها و الظروؼ ادلالئمة لزراعتها ،أما الدراسات من اجلانب االقتصادي فتكاد أف 
يف إطار ادلشاريع مع منظمة األغذية والزراعة لألمم تكوف منعدمة و رمبا يعود ذلك لكوهنا زراعة عرفت ازدىارا يف السنوات االخًنة 

.  ادلتحدة الذي يشجع انتاجها وادماجها يف النظم الزراعية نظرا دلميزاهتا وفوائدىا اجلمة اليت ترشحها لدعم األمن الغذائي
 ماهية اإلنتاج:المحور األول 

سنحاوؿ من خالؿ ىذا احملور التعرؼ على ماىية اإلنتاج وأىم عناصره ، كما سنتطرؽ إىل دالة كوب دوغالس لتحديد الصيغة 
 .الرياضية لدالة اإلنتاج ادلعتمدة يف الدراسة

 اإلنتاج  مفهوم-1
 تعد دالة اإلنتاج دالة اعتمادية فهي تعكس العالقة بٌن ادلدخالت وادلخرجات لتعظيم الناتج الذي شنكن الوصوؿ عليو من رلموعة

 1.معينة من عناصر اإلنتاج
 كما عرفت دالة اإلنتاج على أهنا عالقة رياضة فنية بٌن العمل ورأس ادلاؿ والتغًن التقين من جهة وبٌن الناتج ادلتحقق من توليفة معينة

 2.من تلك العوامل من جهة أخرى
 إرناد آخر مبعىن جديدة، منفعة إضافة ،أو ادلنفعة خلق ىو إدنا و ادلادة خلق ليس اإلنتاج إف احلديث االقتصادي الفكر يرى

 وكل وتعاىل سبحانو ادلبدع اخلالق بو ينفرد عمل من ىو وإدنا اإلنساف صنع من ليس فاخللق ،3قبل من معروفة تكن مل جديدة استعماالت
 4.للحاجات إشباعها وطرؽ يتناسب مبا ادلادة شكل تغيًن ىو اإلنساف طاقة يف ما

 :أنو على اإلنتاج إطالؽ على االقتصاديوف تعارؼ وقد
 ؛ (الشكلية ادلنفعة)ما حاجة إلشباع صاحلة فتجعلها ادلادة شكل من تغًن اليت العمليات تلك -
 ؛(ادلكانية ادلنفعة) شكلو تغًن دوف ادلنفعة فيو تزيد مكاف إىل الشيء منفعة فيو تقل مكاف من النقل عمليات -
 ؛(الزمنية ادلنفعة) السلعة إىل منفعة التخزين يضيف حيث ، التخزين عمليات -
 اخلدمات؛ اسم عليها يطلق اليت "ادلادي غًن" اإلنتاج صور كل -
 5(.اخلدمات) اخلدمي واحلساب (السلع )السلعي اجلانب وذنا جبانبٌن يتمثل اإلنتاج إف ذلك من خنلص -

 اإلنتاج أهمية- 2
 : فيمايلي وادلتمثلة االقتصادية ادلنافع من عدد وحتقيق خلق يف األذنية ىذه تكمن كربى أذنية لإلنتاج

  خدمة؛ أو سلعة سواء نفعية مادة إىل وحتويلها ادلادة جوىر بتغيًن ذلك(:التحويلية )الشكلية دلنفعةا -
 طريقة يعد الذي النقل طريق عن وذلك إليها حاجة أكثر أماكنف إىل مكا من واخلدمات السلع نقل وىي:ادلكانية دلنفعةا -

 فعالة؛ اقتصادية
  إليها؛ احلاجة فيو تزداد الذي ادلناسب الوقت اختبار و والتخزين اإلدخاؿ عن وذلك:الزمنية دلنفعةا -
  آخر؛ إىل شخص من أحيانا اخلدمة أو السلعة ملكية النقل طريق عن وذلك:الكلية دلنفعةا -
 األىداؼ حتقيق طريق عن وذلك االقتصادي للنشاط بتكامل حتقيقها وشنكن السابقة ادلنافع زلصلة وىي:االجتماعية دلنفعةا -

 6.اإلرنابية والفعالية
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عناصر اإلنتاج - 3
  : تتمثل عناصر اإلنتاج يف 

 األرض- 3-1
 وىي عبارة عن ما زنيط باإلنساف من أراٍض زراعية، أو األهنار، والبحار، أو ادلعادف، أو الغابات على اختالؼ أشكاذلا وأنواعها

 حبيث شنكن استعماذلا يف العملية اإلنتاجية، لذلك جند أّف األرض تعترب من ادلوارد الطبيعية اليت مل يتدخل اإلنساف يف إرنادىا، وعنصر
 7. األرض لو عائد نتيجة ىذه ادلشاركة يف العملية اإلنتاجية يطلق عليو الربح

 
 العمل- 3-2  

 ، فالعمل يقـو بو مجيعا، أو عضليا كاف ذىينءابذؿ من أجل العملية اإلنتاجية إلنتاج السلع واخلدمات سوايوىو كل رلهود إنساين 
 .ادلشاركٌن يف العملية اإلنتاجية لذلك يطلق عليها مسمى ادلوارد البشرية، ويعود من ىذا العمل عائد أو دخل يسمى األجر

المال  رأس- 3-3
 .ادلستقبل يف لالستعماؿ إنتاجها مت اليت ادلادية السلع تلك من يتكوف أنو حيث اإلنتاج عناصر من عنصر ىو
 :وذنا ادلاؿ رأس من نوعٌن وىناؾ 

 ؛التجهيز ماؿ أسر -
 .التسيًن ماؿ أسر -

. كما زنصل رأس ادلاؿ على عائد، والذي يطلق عليو الفائدة، وذلك بسبب اعتبارىا من عناصر اإلنتاج اليت تدخل يف العملية اإلنتاجية
التنظيم واإلدارة  - 3-4

 وىو من أىّم عناصر اإلنتاج، حيث تعترب العملية التنظيمية ىي العقل ادلدبر الذي رنمع عناصر اإلنتاج ادلختلفة، حيث ينظم العملية
 اإلنتاجية من مرحلة إنشاء ادلشروع ومروراً مبراحل اإلنتاج ادلختلفة، وينتهي بوصوؿ السلعة للمستهلك النهائي، أو من خالؿ تقدمي خدمة
 لو، واإلدارة ىي ادلسؤولة عن حتديد الكمية ادلنتجة، وسعر السلعة ادلنتجة، أو اخلدمة ادلقدمة، وبالتايل إما أف يكوف ىنالك ربٌح للشركة،

 8.أو خسارة، ويطلق على العائد الذي حتصل عليو العملية اإلنتاجية بالربح العادي
 الصيغة الرياضية لدالة اإلنتاج- 4

 دالة اإلنتاج إدنا ىي العالقة بٌن رلموع عناصر اإلنتاج والناتج، ويف الواقع أف دالة اإلنتاج شنكن أف تأخذ بعٌن االعتبار العالقة بٌن
 9.عناصر اإلنتاج والناتج على صعيد الوحدة االقتصادية الواحدة أو على صعيد القطاع االقتصادي الواحد أو على الصعيد الكلي

 10.وألغراض التحليل سوؼ نقصر النظر يف البداية إىل العالقة بٌن عناصر اإلنتاج والناتج ضمن إطار وحدة إنتاجية واحدة
 :تصاغ دالة اإلنتاج على الشكل التايل 

 
 . حجم الناتج مقاسا بالقيمة اإلمجالية أو بقيمة الناتج احمللي اإلمجايل يف حالة تقدير اإلنتاج على الصعيد الكليدتثل

ومن اجلدير بالذكر أنو ال يؤخذ عادة مبواد العمل يف حتليل دالة اإلنتاج ذلك أف قيم مواد العمل تتولد يف وحدات إنتاجية أخرى 
 .خارج إطار العملية اإلنتاجية موضع البحث لتوليد الناتج فيها 

 وعند حتليل دالة اإلنتاج على الصعيد الكلي يأخذ بقيمة الناتج احمللي اإلمجايل ألهنا دتثل رلموع القيم ادلضافة ادلتولدة يف رلمل
 11.االقتصاد الوطين وىي خالية من االزدواجية
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 دالة اإلنتاج لكوب دوغالس- 5
  بتحليل دالة اإلنتاج، ولقد اختذا يف1928لقد كاف االقتصادي األمريكي دوغالس قد قاـ مبساعدة الرياضي األمريكي كوب يف عاـ 

 12.التحليل الصيغة ادلدرجة أدناه ادلعروفة حتت عنواف دالة كوب دوغالس لإلنتاج
  :                                                     حيث أف 

  .فكلما ارتفعت كفاءة اإلنتاج ارتفعت قيمة. معامل التناسب ويعكس ىذا ادلعامل كفاءة اإلنتاج
  . و يف ضوء ادلعايًن يف قياس ادلتغًناتباإلضافة إىل ذلك تتحدد

 .وىي موجبة وتقل قيمتها عن الواحد. مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل
 13.مرونة اإلنتاج بالنسبة إىل رأس ادلاؿ الثابت و ىي أيضا موجبة وتقل قيمتها عن الواحد

 حبوب الكينوا على والطلب العرض دوال تقدير: المحور الثاني 
 إف اذلدؼ الرئيسي من التقدير باستخداـ القياس االقتصادي ىو معرفة طبيعة التغًنات اليت تطرأ على قيم الظاىرة ادلدروسة يف الفرتات

 .الزمنية من أجل استخراج القيم ادلتوقعة ذلذه الظاىرة
 دالة الطلب على حبوب الكينوا -1

 ، متوسط دخل الفرد، حجم السكاف"القمح، األرز،الذرة"يعتمد الطلب الفردي حلبوب الكينوا  على سعرىا، أسعار احلبوب البديلة 
. حيث أف ىذه ادلتغًنات ىي اليت حنتاجها لبناء دالة الطلب الكلي على حبوب الكينوا .وكذا الزمن

:  ينتج لدينا دالة الطلب الكلي على حبوب الكينوا ، وتصبح لدينا العالقة التالية طلب الفرديةو بتجميع دواؿ اؿ

 
 : ىي ادلتغًنات ادلعتمدة يف دالة الطلبأف حبيث 
 ؛سعر زلصوؿ حبوب الكينوا:  -
 ؛"،الذرةالشعًنالقمح، "أسعار احلبوب البديلة :  -
 ؛متوسط دخل الفرد:  -
 (% 2,09بلغت الزيادة الطبيعية نسبة  )؛ حجم السكاف:  -
-  
 .الزمن:  -

 ، وذلك"النموذج اخلطي، اللوغاريتمي، النصف اللوغاريتمي" لتقدير كل من دالة العرض و الطلب اعتمدنا على عدة دناذج من بينها 
إذ تبٌن أف أفضل النتائج لتقدير دالة الطلب كانت وفق .الختيار الدالة اليت دتثل النموذج أفضل دتثيل لكل من دالة العرض و الطلب

دنوذج الدالة النصف اللوغاريتمية و تبٌن أف أفضل النتائج لتقدير دالة العرض كانت وفق دنوذج الدالة اللوغاريتمية، حيث كانت إشارات 
. النموذج لكل من داليت العرض والطلب متوافقة والنظرية االقتصادية

نتائج تقدير نموذج الطلب على حبوب الكينوا  -1-1
 خلصت النتائج احملصلة أف أفضل دنوذج لتقدير دالة الطلب على حبوب الكينوا ىو دنوذج الدالة النصف اللوغاريتمية، حيث وجدنا

. أف إشارات النموذج كانت منطقية ومتوافقة مع ادلفاىيم اإلقتصادية واإلحصائية والقياسية
: عند تقدير دالة الطلب على حبوب الكينوا تبٌن أهنا تأخذ الشكل التايل 
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 .ثابت : .  مرونات اإلنتاج :
 .(دالة الطلب) نتائج تقدير النموذج: 01الجدول رقم 

 tمستوى المعنوية tقيمة المعالم المتغيرات 
 0,001 2,348 1,774الكمية ادلتاحة لالستهالؾ من حبوب الكينوا 

 0,001 3,652 0,572سعر زلصوؿ حبوب الكينوا : 
 0,003 3,182 0,247أسعار احلبوب البديلة : 
 0,010 2,483 0,321متوسط دخل الفرد : 

 0,012 2,452 0,845 حجم السكاف: 
 0,004 3,354 0,031 الزمن: 

 . E.Viewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 
 :و بالتايل فإف معادلة الطلب على حبوب الكينوا تكوف من الشكل التايل 

 
 تقييم النموذج وفقا للمعيار االقتصادي -1-2

 :بعد تقييمنا للنموذج وفقا للمعيار االقتصادي حتصلنا على النتائج التالية 
 .تقييم النموذج وفقا للمعيار االقتصادي : 02الجدول رقم 

التقييم االقتصادي المعالم المتغيرات 
تتفق مع النظرية االقتصادية  1,774الكمية ادلتاحة لالستهالؾ من حبوب الكينوا 

 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,572سعر زلصوؿ حبوب الكينوا : 
 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,247أسعار احلبوب البديلة : 
 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,321متوسط دخل الفرد : 

 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,845 حجم السكاف: 
 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,031 الزمن: 

 .من إعداد الباحثة : المصدر 
:   ادلبٌن أعاله أف قيم و إشارات مجيع معامل النموذج تتفق مع ادلفاىيم االقتصادية ، حبيث وجدنا أف 02 يتضح من اجلدوؿ

 .العالقة بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا وسعر حبوب الكينوا ىي عالقة عكسية- 
 العالقة بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا و أسعار احلبوب البديلة ىي عالقة تبادلية، وىذا يدؿ على أف الطلب على حبوب- 

الكينوا لو عالقة تبادلية مع أسعار احلبوب البديلة ادلعتمدة يف الدراسة، ففي حالة ارتفاع أسعار حبوب الكينوا سيؤدي ذلك إىل استبداذلا 
.  باحلبوب البديلة (إحالذلا)

 العالقة بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا ودخل األفراد ىي عالقة طردية، وىذا يدؿ على أف الطلب على حبوب الكينوا- 
.   من السلع العادية  (حبوب الكينوا)سيشهد ارتفاعا ملحوظا إذا زاد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل سواءا إذا اعتربناىا 

 العالقة بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا وعدد السكاف ىي عالقة طردية، وىذا يدؿ على أف الطلب على حبوب الكينوا- 
. باعتبارىا سلعة غذائية سًنتفع مع زيادة السكاف
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 العالقة بٌن الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا والزمن ىي عالقة طردية، وذلك لزيادة عدد السكاف مبرور الوقت مما يؤدي إىل زيادة- 
فعامل الزمن مهم بالنسبة للمنتجٌن ولكنهم ال يستطيعوف أف يتصرفوا بسرعة اجتاه التغًنات يف .الطلب على حبوب الكينوا مستقبال

الطلب أو السعر، كذلك من ادلهم حتديد ما إذا كاف تغًن السعر نتيجة الطلب سيكوف دائما أو مؤقتا فإذا كانت ىناؾ زيادة مفاجئة يف 
السعر والطلب على الكينوا بسبب ارتفاع أسعار احلبوب البديلة أو نقصها يف السوؽ فينبغي على ادلنتجٌن أف يلبوا الطلب وذلك بتشغيل 

. مجيع معداهتم بشكل مركز أكثر و عامل الزمن مهم بالنسبة للعرض أكثر من الطلب
. االقتصادييف األخًن شنكننا اجلـز أف النموذج يتوافق مع ادلعيار 

 نتائج التقييم اإلحصائي- 1-3
 :بعد تقييمنا للنموذج وفقا للمعيار اإلحصائي حتصلنا على النتائج التالية 

 .نتائج التقييم اإلحصائي : 03الجدول رقم 
النتيجة مستوى المعنوية  tقيمة المتغيرات 

لو داللة إحصائية  0,001 2,348الكمية ادلتاحة لالستهالؾ من حبوب الكينوا : الثابت 
 لو داللة إحصائية 0,001 3,652سعر زلصوؿ حبوب الكينوا : 

 لو داللة إحصائية 0,003 3,182أسعار احلبوب البديلة : 
 لو داللة إحصائية 0,010 2,483متوسط دخل الفرد : 

 لو داللة إحصائية 0,012 2,452 حجم السكاف: 
 لو داللة إحصائية 0,004 3,354 الزمن: 

 .من إعداد الباحثة : المصدر 
معنوية المعالم المقدرة  -

  أعاله ثبوتية معنوية مجيع ادلتغًنات التفسًنية يف الدالة، حيث وجدنا أف مستوى الداللة ادلعنوية جلميع ادلبٌن03 يتضح من اجلدوؿ
.  وىذا دليل على وجود عالقة بٌن ادلتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع%5متغًنات ادلعامالت أقل من مستوى ادلعنوية 

معنوية النموذج  -
 مع القيم (DW)تشًن إحصائية دربن وتسن أف النموذج سنلو من مشكلة اإلرتباط الذايت وذلك بعد مقارنة القيمة اإلحصائية لػػػػػػػ 

:  ، حيث وجدناىا زلصورة بٌن %5اجلدولية حتت مستوى معنوية 
1,77 
1,77 

  ، وىذا يعين أف النموذج مالئم لتفسًن%1 و ذلا داللة إحصائية  حتت مستوى 11,24 إىل ما قيمتو Fكما تشًن نتائج إحصائية 
. التغًنات احلاصلة يف الكميات ادلطلوبة من حبوب الكينوا

جودة توفيق المعادلة   -
   من التغًنات يف%71 ، وىذا يعين أف 0,71 بلغت قيمتو أما فيما يتعلق مبالئمة النموذج ، فتبٌن النتائج أف معامل التحديد 

 قد مت تفسًنىا من خالؿ التغًنات يف ادلتغًنات ادلستقلة يف حٌن أف الباقي (التغًن يف الكمية ادلطلوبة من حبوب الكينوا )ادلتغًن التابع
  امتص أثرىا ادلتغًن العشوائي؛ فالنموذج ال زنوي مجيع العوامل ادلؤثرة على دالة الطلب إما لصعوبة قياسها أو لندرة0,29والذي يقدر بػػػ  
. ادلعلومات عنها
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 ا دالة عرض حبوب الكينو-2
  احمللي ذلا، ادلساحة ادلزروعة، كمية البذور ادلستخدمة، استخداـ التكنولوجيا،اإلنتاجيعتمد العرض الفردي حلبوب الكينوا على 

 .حيث أف ىذه ادلتغًنات ىي اليت حنتاجها لبناء دالة العرض الكلي على حبوب الكينوا .منسوب مياه األمطار وكذا أسعار السماد
: وبتجميع دواؿ العرض الفردية حلبوب الكينوا ينتج لدينا دالة العرض الكلي، وتصبح لدينا العالقة التالية 

 
: ادلتغًنات ادلعتمدة يف دالة العرض  أف حبيث
 ؛االنتاج احمللي حلبوب الكينوا:  -
 ؛ادلساحة ادلزروعة:  -
 ؛كمية البذور ادلستخدمة:  -
 ؛استخداـ التكنولوجيا:  -
 .منسوب مياه األمطار ادلتساقطة:  -

 على حبوب الكينوا عرضنتائج تقدير نموذج ال- 2-1
 خلصت النتائج احملصلة أف أفضل دنوذج لتقدير دالة العرض على حبوب الكينوا ىو دنوذج الدالة اللوغاريتمية، حيث وجدنا أف

. إشارات النموذج كانت منطقية ومتوافقة مع ادلفاىيم اإلقتصادية واإلحصائية والقياسية
 :عند تقدير دالة العرض على حبوب الكينوا تبٌن أهنا تأخذ الشكل التايل 

 
 

 .ثابت : .  مرونات اإلنتاج :
  .(دالة العرض) نتائج تقدير النموذج : 04الجدول رقم 

 tمستوى المعنوية tقيمة المعالم المتغيرات 
 0,002 3,763 0,543كمية العرض من االنتاج احمللي من حبوب الكينوا 

 0,002 2,523 0,654ادلساحة ادلزروعة : 
 0,001 2,943 0,198كمية البذور ادلستخدمة : 

 0,003 3,199 0,523استخداـ التكنولوجيا : 
 0,002 3,437 0,894منسوب مياه األمطار ادلتساقطة : 
 . E.Viewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

: و بالتايل فإف معادلة العرض على حبوب الكينوا تكوف من الشكل التايل 
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 تقييم النموذج وفقا للمعيار االقتصادي -2-2
 :بعد تقييمنا للنموذج وفقا للمعيار االقتصادي حتصلنا على النتائج التالية 

 .تقييم النموذج وفقا للمعيار االقتصادي : 05الجدول رقم 
التقييم االقتصادي المعالم المتغيرات 

تتفق مع النظرية االقتصادية  0,543كمية العرض من االنتاج احمللي من حبوب الكينوا 
 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,654ادلساحة ادلزروعة : 

 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,198كمية البذور ادلستخدمة :
 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,523استخداـ التكنولوجيا : 

 تتفق مع النظرية االقتصادية 0,894منسوب مياه األمطار ادلتساقطة : 
 .من إعداد الباحثة : المصدر 

:  يتضح من اجلدوؿ ادلبٌن أعاله أف قيم و إشارات مجيع معامل النموذج تتفق مع ادلفاىيم االقتصادية ، حبيث وجدنا أف 
ادلزروعة  أف ارتفاع ادلساحة ادلزروعة يسهم يف زيادة زلاصيل حبوب الكينوا يف ظل توافر شروط زراعتو،كما جتدر اإلشارة أف ادلساحة- 

يف اذلكتار،   كغ7-5لكل فالح و ترتاوح كثافة الزرع ما بٌن  ( ىكتار4 ) فداف 9,8842من حبوب الكينوا بوادي سوؼ ال تتجاوز 
.  قنطار16 إىل 10 ىكتار مزروع يدويا من 1حبيث ينتج عن كل 

ملم  200فيما يتعلق بادلعلمة اخلاصة مبنسوب ىطوؿ األمطار فقد جاءت موجبة،فمنسوب ىطوؿ األمطار بوادي سوؼ ال يتجاوز - 
أراضي  يف السنة ؛ كما أف حبوب الكينوا تقاـو اجلفاؼ واخنفاض مستويات الرطوبة عكس القمح و األرز، فحبوب الكينوا ال تنمو يف

سيليوس  30سيلسيوس و ال تزيد عن   8-  سيلسيوس وأف ال تقل عن 20 – 15وبشرط أف ترتواح درجات احلرارة ما بٌن  .مروية
    .(غًن منتجة)وإال أصبحت عقيمة 

حالة  فيما سنص ادلعلمة ادلتعلقة بالتكنولوجيا فنالحظ أف ذلا دور ارنايب يف زيادة اإلنتاج و الكميات ادلعروضة من حبوب الكينوا ففي- 
 1فإف كل   الزراعيةاحلصادات قنطار، و يف حالة زرعها باستخداـ 16 إىل 10 ىكتار ينتج عنو مابٌن 1زرع حبوب الكينوا يدويا كل 

عنصرا من   قنطار، وبالتايل فإف استخداـ التكنولوجيا يضاعف من انتاج حبوب الكينوا باعتباره55 إىل 25ىكتار ينتج عنو مابٌن 
. يف األخًن شنكننا اجلـز أف النموذج يتوافق مع ادلعيار اإلقتصادي.مع توافر الشروط ادلناخية و الزراعية (رأس ادلاؿ) اإلنتاجعناصر 

 نتائج التقييم اإلحصائي- 2-3
 :بعد تقييمنا للنموذج وفقا للمعيار اإلحصائي حتصلنا على النتائج التالية 

 .نتائج التقييم اإلحصائي : 06الجدول رقم 
النتيجة مستوى المعنوية  tقيمة المتغيرات 

لو داللة إحصائية  0,002 3,763كمية العرض من االنتاج احمللي من حبوب الكينوا : ادلتغًن التابع 
 لو داللة إحصائية 0,002 2,523ادلساحة ادلزروعة : 
 لو داللة إحصائية 0,001 2,943كمية البذور ادلستخدمة : 

 لو داللة إحصائية 0,003 3,199استخداـ التكنولوجيا : 
 لو داللة إحصائية 0,002 3,437منسوب مياه األمطار ادلتساقطة : 

 .من إعداد الباحثة : المصدر 
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معنوية المعالم المقدرة  -
 يتضح من اجلدوؿ أعاله ثبوتية معنوية مجيع ادلتغًنات التفسًنية يف الدالة، حيث وجدنا أف مستوى الداللة ادلعنوية جلميع

.  وىذا دليل على وجود عالقة بٌن ادلتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع%5متغًنات ادلعامالت  أقل من مستوى ادلعنوية 
معنوية النموذج  -

 مع (DW) الذايت وذلك بعد مقارنة القيمة اإلحصائية لػػػػػػػ االرتباطتشًن إحصائية دربن وتسن أف النموذج سنلو من مشكلة 
:  ، حيث وجدناىا زلصورة بٌن %5القيم اجلدولية حتت مستوى معنوية 

1,74 
1,74 

  ، وىذا يعين أف النموذج مالئم%1 وذلا داللة إحصائية  حتت مستوى 23,17 إىل ما قيمتو Fكما تشًن نتائج إحصائية 
. لتفسًن التغًنات احلاصلة يف الكميات ادلعروضة من حبوب الكينوا

جودة توفيق المعادلة   -
  من التغًنات%89 ، وىذا يعين أف 0,89 بلغت قيمتو أما فيما يتعلق مبالئمة النموذج ، فتبٌن النتائج أف معامل التحديد 

 قد مت تفسًنىا من خالؿ التغًنات يف ادلتغًنات ادلستقلة يف حٌن أف (التغًن يف الكمية ادلعروضة من حبوب الكينوا )يف ادلتغًن التابع
  امتص أثرىا ادلتغًن العشوائي؛ فالنموذج ال زنوي مجيع العوامل ادلؤثرة على دالة العرض إما لصعوبة0,11الباقي و الذي يقدر بػػػ  

. قياسها أو لندرة ادلعلومات عنها
 'وادي سوف ' بالمنطقةحبوب الكينوا أهم المشاكل و المعوقات التي يواجهها منتجي -3

 الالزمة إلنتاج ىذه احلبوب؛ (ادلاكينات)عدـ توفر التكنولوجيا  -
 صعوبة التخلص من مادة السابونٌن اليت تغلف حبوب الكينوا بالطرؽ اليدوية مما رنعل األمر صعبا يف حالة حصد زلصوؿ كبًن؛ -
 قلة وانعداـ محالت التسويق و اإلعالف عن ىذه احلبوب؛ -
 الخاتمة 

ارتأينا من خالؿ ىذه الورقة البحثية التطرؽ إىل أىم العوامل ادلؤثرة على كل من العرض والطلب على حبوب الكينوا مبنطقة وادي 
سوؼ واليت تعد من ادلنتجات الزراعية احلديثة، حيث أف ىذه ادلنطقة تعد من ادلناطق ادلالئمة  جغرافيا،بيئيا ومناخيا لزراعة ىذه احلبوب؛ 

يف الوقت الذي يتواصل فيو عجز احملاصيل األساسية مثل القمح والذرة عن حتمل ملوحة الرتبة وادلياه، وكذلك درجات احلرارة ادلرتفعة ؼ
ذلذا بادرنا الفضوؿ للتعرؼ على ىذه النبتة من جهة وكذا معرفة أذنيتها من . منطقة وادي سوؼواجلفاؼ، تربز الكينوا كبديل ممتاز يف 

 .اجلانب االقتصادي يف حالة جناح زراعتها من جهة أخرى
 :وشنكن حصر أىم النتائج ادلتوصل إليها يف النقاط التالية 

 فيما يتعلق بجانب الطلب 
 تعد سلعة حبوب الكينوا من السلع العادية و الضرورية؛ -
 ".األرز، القمح، الذرة"زلصوؿ حبوب الكينوا لو عالقة تبادلية مع احلبوب البديلة  -

 فيما يتعلق بجانب العرض
 زيادة مساحات األراضي ادلزروعة ساىم بشكل كبًن يف زيادة إنتاج حبوب الكينوا؛ -
 ضرورة توافر آالت ومستلزمات زراعة زلصوؿ حبوب الكينوا دلضاعفة اإلنتاج؛ -
 .ضرورة تبين سياسة سعرية حكومية لرسم السعر احمللي لتشجيع ادلنتجات احمللية -
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 الجانب المتعلق بحبوب الكينوا
 مرونة حبوب الكينوا وتأقلمها مع الظروؼ و التغًنات ادلناخية القاسية؛ -
  مم سنويا؛200  سنوية التتجاوزهبطوؿ أمطاربيئات حتظى إمكانية زراعة حبوب الكينوا يف الرتبة ادللحية الفقًنة ويف  -
 ؛ والفيتامينات األساسية األمينيةباألمحاضناىا من اجللوتٌن وغاحتواء حبوب الكينوا على قيمة غذائية مرتفعة وخلوىا  -
 ؛ شأنو أف زند من سوء التغذيةالذي من احلبوب احمللية ادلغذية شنكن إضافة حبوب الكينوا إىل قائمة -
 ؛دلواجهة مشاكل اجلوع وسوء التغذية والفقرا دتثل الكينوا سالح -
 تعدد استعماؿ حبوب الكينوا يف رلاالت التغذية والصيدالنية؛ -
 كادلبيدات احلشرية؛'استعماؿ مادة السابونٌن الناجتة عن حبوب الكينوا يف تركيبة العديد من األدوية  -
 . تعد حبوب الكينوا من األغذية ادلوصى هبا دلرضى السيلياؾ  -

 االقتراحات 
 : التالية االقرتاحات ـنقد الدراسة نتائج ضوء يف

 ضرورة االىتماـ مبحصوؿ الكينوا بدءا من زراعتو إىل غاية وصولو إىل ادلستهلك يف صورتو النهائية؛ -
 القياـ بعمل دورات تدريبية وتكوينة للفالحٌن يف رلاؿ زراعة حبوب الكينوا باعتباره منتج جديد يف السوؽ؛ -
قياـ الفالحٌن بتسويق منتجاهتم إىل الدولة من خالؿ توفًن سعر مغري و مشجع يسهم يف تغطية تكاليف اإلنتاج وحتقيق  -

 معدالت رحبية مناسبة ذلم؛
زيادة مساحات األراضي ادلزروعة حببوب الكينوا خصوصا يف ادلناطق الصحراوية نظرا دلالئمة الظروؼ البيئية مع زراعة ىذه  -

 احلبوب؛
' شبو منعدـ'خلق الطلب اخلارجي على حبوب الكينوا من خالؿ فتح أسواؽ التصدير، نظرا للعالقة غًن ادلرنة بٌن الطلب  -

 وأسعار حبوب الكينوا يف السوؽ احمللي وبالتايل يصبح مصدرا للعملة الصعبة؛
 تبين سياسات فالحية حكومية ىادفة للنهوض هبذه الزراعة مع إنشاء شعبة خاصة هبا؛ -
 العمل على زيادة الطلب احمللي على حبوب الكينوا من خالؿ القياـ حبمالت ترورنية؛ -
يف عمليات اإلنتاج، نظرا لدورىا االرنايب يف زيادة الكميات ' آالت البذر واحلصاد'تشجيع الفالحٌن على استخداـ التكنولوجيا  -

 .ادلعروضة من حبوب الكينوا 
 استخداـ ادلاكينات للتخلص من مادة السابونٌن اليت تغلف حبوب الكينوا لربح الوقت؛ -
 منح قروض الدعم للفالحٌن بشروط ميسرة لتمكينهم من احلصوؿ على اآلالت وادلاكينات الالزمة لزرع وحصد حبوب الكينوا؛  -
 .ضرورة توفًن البذور ذات األصناؼ اجليدة و احملسنة من حبوب الكينوا -
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